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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือใหมี้การจดัตั้งกลุ่มนกัวจิยัปฏิบติัการดาํเนินการขบัเคล่ือนหนุนเสริม
การนาํมติสมชัชาไปใชสู่้ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดั (2).นกัวจิยัสามารถอธิบายกระบวนการ
หนุนการขบัเคล่ือนหนุนเสริมการนาํมติสมชัชาไปใชสู่้ภาคปฏิบติั (3)เพื่อใหม้ีขอ้มลูรายงานความกา้วหนา้การ
นาํมติสมชัชาเร่ืองมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบไปใช ้                         

  พ้ืนท่ีทาํการวิจยัคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล โดยเลือกพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 
บา้นนาทอนมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 3,612 ไร่ พ้ืนท่ีทาํการเกษตรทั้งหมด 322 ไร่ จาํนวนครัวเรือน  187  ครัวเรือน  
ประชากรทั้งส้ิน 796 คน ชาย 385 คน หญิง 411 คน 

 วิธีการศกึษาวิจยัใชว้ิธีการสาํรวจ การรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์ การสอบถาม การเขา้ไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของของกลุ่มเป้าหมายต่างในชุมชน และจดัเวทีประชุมเพื่อหาขอ้มลูและสงัเคราะห์ขอ้มลู 
จดักิจกรรมสร้างความตระหนกัในมาตรการการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบและจากการขอขอ้มลู
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบล โรงพยาบาลอาํเภอและจงัหวดัและขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ใชที้มวิจยั 5 ตวัจ๊ีดเก็บขอ้มลูแลว้สงัเคราะห์ร่วมกนัจดักลุ่มสอบถามขอ้มลู
และร่วมกบัเคร่ืองชนัชีสุขภาพตาํบลนาทอนดว้ย 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขอ้มลูเกิดจากคนทุกภาคส่วนท่ีให้
ความร่วมมือและใชก้ลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะในการขบัเคล่ือนภายใตเ้คร่ืองมือ”ชนัชีสุขภาพ”ตาํบล
นาทอน  การเปิดรับทีมวิจยัของทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร พนกังาน ขา้ราชการทอ้งถ่ินและสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน ผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนาและพ่ีนอ้งภาคประชาชนในชุมชนท่ีคอย
ช่วยเหลือ หนุนเสริมและร่วมขบัเคล่ือนไปพร้อมกบัทีมวิจยั 

 อบต.นาทอนสามารถนํ้ าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัไปบรรจุเป็นแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาตาํบลและแผน
ท่ีทางเดินยทุธศาสตร์ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใหเ้กิดการขบัเคล่ือนประเดน็มติสมชัชาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหค้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนเป็นแหล่งศึกษาและขยายไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืนในจงัหวดัสตูลซ่ึงปัจจุบนั
ผูบ้ริหารไดท้าํ"ชนัชีสุขภาพ"ระดบัหมู่บา้นเพื่อยกระดบัไปสู่กติกาชุมชนของหมู่บา้นต่อไป 
 

 

 

 

 



ค าน า 

โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ืองการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล

เป็นโครงการท่ีดาํเนินการภายใตก้ารทาํงานของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสตูลโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ

ขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดัและพ้ืนท่ี  เพ่ือหา

รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั  เพื่อคน้หาปัจจยั

ความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั 

โดยมีการดาํเนินงานแบ่งเป็น 4 แผนงานหลกัไดแ้ก่ 

 ขั้นวางแผน (Pre-Planing) 
1) วิเคราะห์สถานการณ์การดาํเนินงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานด้านยาสูบใน

ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอและระดบัตาํบล 
2) ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) จดัประชุมเครือข่ายเพ่ือช้ีแจงการดาํเนินโครงการประชุม ปรึกษาหารือ แต่งตั้งคณะกรรมการ/

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมคัรปฏิบติัการในพ้ืนท่ี 
4) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการ/คณะทาํงานเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน แบ่งบทบาท

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการรวบรวมผลการปฏิบติังาน 
5) จดัเวทีเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะทาํงานอาสาสมคัรปฏิบัติการในพ้ืนท่ีก่อนลงพ้ืนท่ี 

เน้ือหาประกอบ องคค์วามรู้เร่ือง การจดัการความรู้ การสร้างเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอ้มลู บทบาทภารกิจใน
การขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
 ขั้นปฏิบติัการ (Acting) 

1) คณะทาํงานลงพ้ืนท่ีปฏิบติัการตามวิธีการศึกษาท่ีกาํหนดผ่าน เวทีถอดบทเรียน การสนทนา
กลุ่ม การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การจดัเวทีวิพากษ ์ประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ การขบัเคล่ือน เพ่ือการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู  

2)  สรุปผลดําเนินงานและวิเคราะห์รูปแบบการขับเคล่ือนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบติั 

3) ประเมินผลการดาํเนินงานในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือหากาํหนดรูปแบบกระบวนการ และปัจจยัหนุนเสริม
การขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัในจงัหวดัสตูล 

4) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม /เผยแพร่ โดยส่ือสารสาธารณะต่อผลการขบัเคล่ือนมติ
สมชัชาและขอ้เสนอในการขบัเคล่ือนต่อไปทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัพ้ืนท่ี ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นสงัเกตการณ์  (Observing) 



ผูว้ิจัยและคณะทํางานในแต่ละเขตพ้ืนท่ีร่วมกันสังเกตการณ์และนําผลท่ีได้จากการเข้าเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีขบัเคล่ือนภายในพ้ืนท่ีมาเรียบเรียงและจดัระเบียบขอ้มลูท่ีไดร่้วมกนั 

 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั (Reflect) 

 1) ดาํเนินการติดตามและประเมินผลท่ีไดจ้ากการเขา้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีขบัเคล่ือนในแต่

ละพ้ืนท่ี 

 2) สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขบัเคล่ือน กระบวนการและปัจจยัในการหนุน

เสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่จงัหวดัสตูล 

 3) รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

การดาํเนินงานโครงการฯถือเป็นยา่งกา้วสาํคญัในการขบัเคล่ือนงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ืองการนาํมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

1. รองปกใน 

2. บทคดัยอ่ 

3. คาํนาํ 

4. สารบญั 

5. เน้ือหาการดาํเนินโครงการ 

 ช่ือโครงการ 

 ความเป็นมาหลกัการและเหตุผล 

 กรอบคิดและยทุธศาสตร์หลกั 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีดาํเนินการ 

 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลการดาํเนินงาน 

6. ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

7. ภาคผนวก 

 ช่ือและรายละเอียดของผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะ 

 การกาํกบัติดตามและประเมินผลภายใน 

 รายงานกิจกรรม การประชุม ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนื้อหาการด าเนินงานโครงการ 

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

ช่ือโครงการวจิยัเร่ืองการน ามตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบตัทิี่จงัหวดัสตูล 

หลกัการและเหตุผล 

การจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดาํเนินการตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2553 มีวตัถุประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือนพลงัการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วม

ทาํ ร่วมสร้างสรรค ์นโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใชห้ลกัการทาํงานดว้ย

ยทุธศาสตร์สามเหล่ียม เขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซ่ึงใชใ้นการขบัเคล่ือน เพื่อแกปั้ญหาท่ียาก และ

ซบัซอ้น โดยพึ่งพลงั 3 ส่วน ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ พลงัทาง ปัญญา พลงัทางสงัคม และพลงัแห่งอาํนาจรัฐ หรือ

อาํนาจทางการเมือง เนน้กระบวนการ แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสมานฉนัท ์เพื่อนาํไปสู่ การเสนอแนะ นโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในปี 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 9 ประเด็น ซ่ึง 1 ในนั้นคือ เร่ืองมาตรการในการควบคุม

ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ โดยสมชัชาไดรั้บรองมติใหภ้าคีร่วมกนัขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ ซ่ึงในมติขอ้

ท่ี ๓ นั้น มีการกล่าวใหส้มาชิกสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนมาตรการความเส่ียงต่อ

สุขภาพ  ในทิศทางการขบัเคล่ือนมติสู่แนวปฏิบติัควรมีการขบัเคล่ือน เครือข่ายร่วมทาํงาน รวมถึงขอ้เสนอให้

หน่วยงานเก่ียวขอ้งรวมตวัทาํงานแบบบูรณาการโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง และพฒันาเพ่ิมศกัยภาพกลไกการทาํงาน

ของแต่ละจงัหวดั 

 จากภาวะสถานการณ์ทัว่ไปของจงัหวดัสตูล ยงัไม่ไดข้บัเคล่ือนนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรม ผนวกกบั

โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการตนเองและหนุนเสริมใหเ้กิดการขบัเคล่ือนและการ

ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นเพ่ือการเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือนกลไกมติสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล ควรยดึหลกั 3 ประสานในการทาํงานคือ ภาควิชาการมกีาร

สร้างองคค์วามรู้ทางวิชาการท่ีถกูตอ้ง ภาคประชาสงัคมคือการเคล่ือนไหวทางสงัคมจะตอ้งอาศยัความรู้เป็นฐาน

ตอ้งดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและ ภาคราชการ ฝ่ายการเมืองตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กิดการ

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาชาติในระดบัจงัหวดั ซ่ึงหากขาดองคป์ระกอบดา้นใดดา้นหน่ึง มกัจะทาํส่ิงท่ียากไม่สาํเร็จ  

ดงันั้นจากแนวทางท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัและคณะจึงไดจ้ดัทาํโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

(Action Research ) เร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดสตูล ซ่ึงเป็นการร่วมมือ

และบรูณาการทางความคิดระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐและภาคประชาสงัคม ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือน



มติ หารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมและคน้หาปัจจยัความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

ไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัสตูล 

1. ค าถามการวจิยั 
 มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติดา้นยาสูบ นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั   
1.) เพื่อขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดั

และพ้ืนท่ี 

2.) เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั 

3) เพื่อคน้หาปัจจยัความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั 

3. ขอบเขตการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยกาํหนดขอบเขตในแต่ละขั้นตอน

ออกเป็น 3 ดา้น คือ ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู และขอบเขตดา้นเวลา 

3.1)  ขอบเขตด้านพืน้ที ่
พ้ืนท่ีศึกษาในงานคร้ังน้ีคือ ม.5 ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  
3.2) ขอบเขตด้านประชากร 
ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรคือ  
ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรศึกษาเป็นสมาชิกสมชัชาสุขภาพระดบัจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายความร่วมมือท่ีมาจากหน่วยงานและองคก์รต่างๆในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย คณะทาํงานงานจากภาคประชา
สงัคม หน่วยงานราชการดา้นสาธารณสุข และหน่วยงานหรือองคก์รท่ีขบัเคล่ือนประเด็นสุขภาพของตาํบลนา
ทอน 

3.3)ขอบเขตด้านเวลา 
 ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 

4. งบประมาณตลอดโครงการวจิยั [ 200,000 บาท]   
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
************************************************************************************* 

การด าเนินงานโครงการวิจยัเร่ืองการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดั

สตูล ประกอบดว้ย 4 แผนงาน คือ แผนงานท่ี 1 ขั้นวางแผน (Pre-Planing)  แผนงานท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ (Acting) 

แผนงานท่ี 3 ขั้นสงัเกตการณ์  (Observing) แผนงานท่ี 4 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั (Reflect) 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
1. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน 
2. กิจกรรมถอดบทเรียน 
3. เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 
4. ปฏิบติัการสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
5. จดัเวทีวิพากษเ์พื่อสรุป วิเคราะห์ 
6. กิจกรรมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
7. การลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีมวิจยั 
8. จดัประชุมทีมงานวิจยัและคณะทาํงาน 
9. สรุปผลการดาํเนินงานภาพรวม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนงานที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามกจิกรรมและแนวทางขั้นตอนการท างานดังนี้ 

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

พ้ืนท่ีตาํบลนาทอนมีสภาพดา้นเศรษฐกิจและสงัคมว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนนาทอนทาํการเกษตรร้อย

ละ 70 รายไดเ้ฉล่ียต่อ/คน/ปี ประมาณ  45,00.-บาท ผูช้ายซ่ึงหวัหนา้ครอบครัวเป็นกาํลงัหลกัในการหารายได้

ใหก้บัครอบครัวทาํใหเ้กิดความเครียด หรือมีเวลาว่างมากจากการประกอบอาชีพเช่นอาชีพกรีดยาง เป็นตน้ 

รูปแบบครอบครัวตาํบลนาทอนเป็นการอยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ มีค่านิยมในการใชชี้วิตแบบง่ายๆ แบบผดิๆ 

ตามเพื่อน ขาดการรณรงคห์รือรณรงคเ์ฉพาะเทศกาล ดา้นศาสนาส่วนนบัถือศาสนาแต่ไม่ไดน้าํหลกัธรรมคาํ

สอนมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

จากการดาํเนินงานในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาประเด็นยาสูบในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลกรณีศึกษาพ้ืนท่ีตาํบล
นาทอน อาํเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล ไดม้ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจจาํนวนมากโดยสามารถแยกกลุ่มได ้เช่น 
กลุ่มผูน้าํชุมชน   ผูน้าํทอ้งท่ี   ผูน้าํทอ้งถ่ิน   ผูน้าํสตรี  ผูน้าํภาคประชาสงัคมในพ้ืนท่ี  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บา้น  
กลุ่มเยาวชน  ผูน้าํศาสนา และบุคคลทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
โรงเรียนตน้แบบ จาํนวน 1 โรง ไดแ้ก่โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์ หมู่ท่ี 5 ตาํบลนาทอน  อาํเภอทุ่งหวา้  จงัหวดั
สตูล ไม่มีหมู่บา้นปลอดบุหร่ี หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการขบัเคล่ือนไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัตาํบลบา้นวงัตง หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 

จากการจดัเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายวนัท่ี   20  เมษายน  2556 ณ หอ้งประชุมอาคารเอนกประสงค์

หมู่ท่ี 1 ตาํบลนาทอน อ.ทุ่งหวา้  จ.สตูลเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนมีผูเ้ขา้ร่วมในเวทีถอดบทเรียนในวนัท่ีวนัท่ี   

20 เมษายน  2556 จาํนวน 60 คน ณ หอ้งประชุมอาคารเอนกประสงคห์มู่ท่ี 1 ตาํบลนาทอน อ.ทุ่งหวา้  จ.สตูล  

ผลท่ีไดจ้าการถอดบทเรียน คือ 

1.สาเหตุปัญหาท่ีพบในสงัคม  

1.1  มีการใชก้ฎหมายท่ีไมก่ารเอาจริงเอาจงักบัคนท่ีทาํผดิกฎหมาย  

1.2 การมีพฤติกรรมเลียนแบบผูอ่ื้น   

1.3 มีสถานท่ีเอ้ือต่อการสูบบุหร่ี   

1.4 เร่ืองมองเห็นการสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีดีในสงัคม ทั้งๆท่ีเป็นค่านิยมแบบผดิๆ  

1.5 การไม่เห็นผลร้ายหรือพิษร้ายท่ีเกิดกบัคนท่ีสูบบุหร่ี  

1.6สภาพแวดลอ้มท่ีคนในสงัคมมีพฤติกรรมจนเป็นค่านิยมของหมู่บา้น  

1.7 ครอบครัวท่ีเห็นพ่อเป็นแบบอยา่ง   

1.8 และปัจจุบนัมีแหล่งจาํหน่ายท่ีหาซ้ือไดง่้ายแมมี้กฎหมายบงัคบัแต่ไม่สามารถเอาผดิได ้เป็นตน้   



2.ปัญหาที่เกดิขึน้คอื  

2.1มีการสูบบุหร่ีในปริมาณท่ีมากพอสมควรทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพต่อตนเองและคนรอบขา้ง 

3.แนวทางแกปั้ญหา  

3.1 อยากใหม้ีความเขม้ขน้ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพราะปัจจุบนัมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่จริงจงัทาํ

ใหผู้บ้ริโภคยาสูบมีโอกาสท่ีจะเลือกบริโภคไดง่้าย 

3.2 อยากใหมี้การเพ่ิมอตัราโทษในการสูบบุหร่ีเพราะปัจจุบนัโทษของผูท่ี้สูบบุหร่ีถือว่าเบามาก 

3.3 จดัใหม้ีองคก์รหลกัในการรณรงค/์สร้างจิตสาํนึก/สร้างความตระหนกัใหส้งัคมไดม้ีส่วนร่วมใน

กิจกรรมใหม้ากท่ีสุด 

3.4 จดัใหม้ีครอบครัวตวัอยา่ง/ครัวตน้แบบในประเด็นยาสูบพร้อมประกาศเกียรติคุณมอบเกียรติบตัร

และประกาศใหส้งัคมรับรู้ในหน่ึงหมู่บา้น/หน่ึงตาํบล/หน่ึงอาํเภอ/หน่ึงจงัหวดัเป็นตน้ 

3.5 สร้างมาตรการทางสงัคมโดยการเพ่ิมสถานท่ีปลอดบุหร่ีร้อยเปอร์เซ็นต ์โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ 

ท่ีสาธารณะ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.แนวทางขบัเคล่ือน 

4.1 หาเจา้ภาพหลกัในการขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงัตั้งแต่ระดบัหมบูา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ระดบัชาติไป

ในทิศทางเดียวกนั 

4.2 จดัตั้งคณะติดตามการขบัเคล่ือนเพ่ือประโยชน์ในการทาํงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

4.3 รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หส้งัคมร่วมแสดงความผดิชอบร่วมกนั 

4.4 กาํหนดใหส้ถาบนัครอบครัวโดยกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยรั์บผดิชอบในการ

สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในการขบัเคล่ือนประเด็นยาสูบและการต่อตา้นการสูบบุหร่ี   

จากเวทีกิจกรรมในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 56  มกีลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม 92 คน  ณ หอ้งประชุมร้านอาหารโส
แดง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ นายสฐากรู  มหาวิจิตร  วิทยากรจงัหวดัสตูลใหเ้กียรติพดูคุยก่อนเปิดประเดน็
วิเคราะห์ วิพากย ์เร่ืองยาสูบ ในเร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานศกึษาและท่ีสาธารณะ 

นายตรา  เหมโคกนอ้ย นกัวจิยัหลกัเป็นวิทยากรเพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายในการถอดองคค์วามรู้จาก
ผูเ้ขา้ร่วมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดซ่ึงท่ีประชุมไดร่้วมแสดงวิพากษก์นัอยา่งหลากหายและมีส่วนร่วมกนั
อยา่งมากซ่ึงทีมวิจยัหลกัสามารถไดข้อ้เสนอเพ่ิมเติมจากเวทีท่ีนอกเหนือจากขอ้มลูท่ีไดจ้าการลงพ้ืนท่ีหรือการ
พบกลุ่มซ่ึงขอ้มลูมีดงัน้ี.- 

 
1.ทัศนคตขิองการสูบบุหร่ี 



1.1 การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย  
1.2 การสูบบุหร่ีท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการผอ่นคลายนั้นร้อยละ 95 ไม่เห็นว่าสูบแลว้สามารถผอ่นคลาย

และเม่ือติดบุหร่ีสามารถไดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะทุกคนคิดว่าเลิกเมียดีกว่าเลิกบุหร่ีร้อยละ 95 ในส่วนของ
บุหร่ีถา้มีพิษจริงรัฐบาลน่าจะสัง่หยดุผลิตไปแลว้แสดงว่าบุหร่ีมีพิษจริงแต่รัฐบาลไม่ควรสนบัสนุน 
การสูบบุหร่ีทาํใหค้นใกลชิ้ดเกิดความรําคาญร้อยละ 100  เห็นดว้ยกบัแนวคิด 
2.กลยุทธ์ในการขบัเคลือ่นให้มกีารสูบบุหร่ีน้อยลง 

2.1. ขอ้มลูสุขภาพของคนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชน 
2.2. หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นชุมชน 
2.3. การใหส้าํคญักบัสวยหล่อในสงัคม 

3.มาตรการขับเคลือ่นมตสิมชัชาประเด็นยาสูบ 
 3.1.สร้างมาตรทางสงัคมโดยการออกกฎชุมชนท่ีกาํหนดบทลงโทษทางสงัคมในชุมชนนั้นๆ 
 3.2 ใชก้ระบวนการ”นํ้ าหยดลงหิน”โดยการอาศยัความถ่ีในการใหข้อ้มลูบ่อยๆใน ศาสนสถาน 
 3.3 สร้างกระบวนปลกูฝังเดก็ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัใหรู้้โทษของยาสูบ 
 ในวนัท่ี12  มิถุนายน  56  ณ ร้านอาหารโสแดง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล มี
ผูเ้ขา้ร่วม 90 คนโดยท่ีประชุมไดร่้วมรับฟังขอ้เสนอและร่วมลงนามเป็นขอ้เสนอเพื่อใชใ้นการผลกัดนัใหเ้กิดการ
ขบัเคล่ือนในระพ้ืนท่ีอ่ืนๆหรือในภาพรวมของจงัหวดัหรือเป็นแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัต่อไปตามกาํหนดการ
ดงัน้ี. 

นายสมยศ   ฤทธ์ิธรรมนาถ  นายกองคก์ารกล่าวเปิดเวทีรับฟังขอ้เสนอและบรรยายพิเศษในเร่ืองยาสูบ
และพิษร้ายของคนท่ีสูบบุหร่ีท่ีประชุมไดร่้วมกนัลงนามในขอ้เสนอไดแ้ก่ผูน้าํทอ้งถ่ิน  นาํทอ้งท่ี  ผูน้าํศาสนา
ผูน้าํภาคประชาชน 
4.วเิคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพืน้ทีต่ าบลนาทอน 
ตอนที่ 1 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 17 34 

หญิง 33 66 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.00  และเพศชาย ร้อยละ 34.00 



ตารางที่ 2 อายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 15 ปี 5 10 

15-39 ปี 25 50 

40-59 ปี 15 30 

60 ปีข้ึนไป 5 10 

รวม 50 100 

 

จากตารางท่ี 2 จาํนวนร้อยละผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่วงอาย ุ34 มีอายรุะหว่าง  15 – 39 มาก

ท่ีสุดร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ อาย ุ40- 59 ปี  ร้อยละ 30.00  และอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี กบั 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 10.00  

ตารางที่ 3 การศึกษา  

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 20 30 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 24 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 15 30 

ปวส./อนุปริญญา 0 0 

ปริญญาตรี 2 4 

ปริญญาโท 0 0 

ไม่ไดเ้รียน 1 2 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการศกึษา โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ประถมศึกษา ร้อยละ 40.00  รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.00  ระดบัมธัยมศึกษา  ตอนตน้ 

ร้อยละ 24.00 ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 4.00 และ ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 2.00   

ตารางที่ 4 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

สูบ 10 20 



ไม่สูบ 40 80 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามพฤติกรรมการบุหร่ี โดยส่วนใหญ่ ไม่

สูบบุหร่ี ร้อยละ 80.00  และ สูบบุหร่ี ร้อยละ 20.00   

ตารางที่ 5 สาเหตุที่เร่ิมสูบบุหร่ี  

สาเหตุ จ านวน ร้อยละ 

อยากทดลอง 6 30 

ตามเพื่อน เพ่ือนชวน 5 25 

เพื่อเขา้สงัคม 4 20 

เพื่อความโกเ้ก๋ 1 5 

ตามอยา่งสมาชิกในครัวเรือน 1 5 

มีความเครียด 3 15 

รวม 20 100 

จากตารางท่ี 5 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสาเหตุการเร่ิมสูบบุหร่ี โดยส่วนใหญ่

อยากทดลอง ร้อยละ 30.00  รองลงมาคือตามเพื่อน เพ่ือนชวน ร้อยละ 25.00  เพื่อเขา้สงัคม ร้อยละ 20.00 มี

ความเครียด ร้อยละ 15.00 และ เพื่อความโกเ้ก๋ ตามอยา่งสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 

ตารางที่ 6 สมาชิกในครอบครัวของท่านที่สูบบุหร่ี 

สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีผูสู้บ 20 40 

สามี/ภรรยา 10 20 

บิดา / มารดา 3 6 

บุตรชาย 8 16 

บุตรสาว 0 0 

พี่ชาย/พี่สาว 7 14 

นอ้งชาย / นอ้งสาว 2 4 

ปู่ /ยา่/ตา/ยาย 0 0 



ลุง/ป้า/นา้/อา 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 6 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี โดย

ส่วนใหญ่ไม่มีผูสู้บ ร้อยละ 40.00  รองลงมาคือสามี / ภรรยา  ร้อยละ 20.00  บุตรชาย ร้อยละ 16.00 พี่ชาย/พี่สาว 

ร้อยละ 14.00 และ นอ้งชาย/นอ้งสาว ร้อยละ 4.00  ตามลาํดบั 

ตารางที่ 7 ท่านสูบบุหร่ีบ่อยแค่ไหน  

สาเหตุ จ านวน ร้อยละ 

ทุกวนั 7 70 

วนัเวน้วนั 0 0 

สปัดาห์ละ 2-3คร้ัง 3 30 

สปัดาห์ละคร้ัง 0 0 

รวม 10 100 

จากตารางท่ี 7 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความถ่ีในการสูบบุหร่ี โดยส่วนใหญ่

สูบทุกวนั ร้อยละ 70.00  และ สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 30.00  ตามลาํดบั 

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อเดอืน  

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 100 บาท 0 0 

101-200 บาท 0 0 

201-300 บาท 0 0 

301-400 บาท O 0 

401-500 บาท 3 30 

501-600 บาท 0 0 

601-700 บาท 0 0 

701-800 บาท 0 0 

801-900 บาท 2 0 

901-1,000 บาท 0 0 



มากกว่า 1,000 บาทข้ึนไป 5 50 

รวม 10 100 

จากตารางท่ี 8 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการสูบบุหร่ีต่อเดือน โดย

ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายมากกว่า 1,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 50.00  รองลงมาคือ 401-500 บาท ร้อยละ 30.00  และ 

801-900 บาท ร้อยละ 20.00  ตามลาํดบั 

ตารางที่ 9 โอกาสในการสูบบุหร่ี  

โอกาสในการสูบ จ านวน ร้อยละ 

เมื่อไปเท่ียวกลางคืน 10 25 

เมื่อสงัสรรค ์ 10 25 

เมือ่ตอ้งการผอ่นคลาย 10 25 

สูบเป็นประจาํเวลาว่าง 10 25 

รวม 40 100 

จากตารางท่ี 9 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามโอกาสในการสูบบุหร่ี โดยส่วนใหญ่

สูบเมื่อไปเท่ียวกลางคืน เม่ือสงัสรรค ์เมื่อตอ้งการผอ่นคลาย และสูบเป็นประจาํเวลาว่าง ร้อยละ 25.00   

ตารางที่ 10 ท่านคดิว่าในอนาคตจะสามารถเลกิบุหร่ีได้หรือไม่สูบบุหร่ี  

คดิว่าจะเลกิบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

ได ้ 3 30 

ไม่ได ้ 2 20 

ไม่แน่ใจ 5 50 

รวม 10 100 

จากตารางท่ี 10 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความคิดว่าจะสามารถเลิกสูบบุหร่ี 

โดยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ ร้อยละ 50.00 รองลงมา เลิกได ้ร้อยละ 30 และ ไม่ได ้ร้อยละ 20.00  ตามลาํดบั 

ตอนที่ 2 ทัศนคตเิกีย่วกบัการสูบบุหร่ี 

 

 

 



ตารางที่ 10 ทัศนคตเิกีย่วกบัการสูบบุหร่ี 

ทัศนคต ิ

ระดับการประเมนิ 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่เหน็ด้วย 

(ร้อยละ) 

การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนทัว่ไป 22 18 60 

การสูบบุหร่ีสามารถช่วยใหค้ลายเครียด  14 28 58 

เมื่อติดบุหร่ีแลว้ถา้คิดจะเลิกสามารถทาํไดไ้ม่ยาก 58 36 6 

ถา้บุหร่ีมีพิษจริง รัฐบาลคงไม่ใหม้ีการผลิต 30 20 50 

การสูบบุหร่ี 1 ซองต่อวนั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 10 10 80 

การสูบบุหร่ีมีผลเสียมากกว่าผลดี 88 8 4 

การสูบบุร่ีทาํใหมี้ความมัน่ใจเพ่ิมข้ึน 6 24 70 

ถา้ท่านอยูใ่นกลุ่มของผูสู้บบุหร่ีท่านจาํเป็นตอ้งสูบบุหร่ีดว้ย 6 12 82 

การสูบบุหร่ีทาํใหค้นใกลชิ้ดเกิดความรําคาญ 78 16 6 

ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือบุหร่ีสามารถเก็บออมไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย

อยา่งอ่ืนได ้
94 4 2 

ผูเ้ลิกสูบบุหร่ีไดเ้ป็นผูช้นะใจตนเอง 90 8 2 
 

จากตารางท่ี 10 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามทศันคติในการสูบบุหร่ี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยว่าการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนทัว่ไป ร้อยละ 60.00 รองลงมา เห็นดว้ย 
ร้อยละ 22.00 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.00 โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่าการสูบบุหร่ีสามารถช่วยใหค้ลายเครียด 
ร้อยละ 58.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.00 และ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 14.00 โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าเมื่อติด
บุหร่ีแลว้ถา้คิดจะเลิกสามารถทาํได ้ร้อยละ 58.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.00 และไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.00 
โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่าถา้บุหร่ีมีพิษภยัจริง รัฐบาลคงไม่ใหผ้ลิต ร้อยละ 50.00 รองลงมา เห็นดว้ย ร้อยละ 
30.00 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.00 โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่าการสูบบุหร่ี 1 ซองต่อวนั ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 80.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ และ เห็นดว้ย ร้อยละ 10.00 โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการสูบบุหร่ีทาํ
ใหมี้ความมัน่ใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.00 และ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.00 โดยส่วน
ใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่าถา้ท่านอยูใ่นกลุ่มของผูสู้บบุหร่ีท่านจาํเป็นตอ้งสูบบุหร่ีดว้ย ร้อยละ 82.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 12.00 และ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.00 โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่การสูบบุหร่ีทาํใหค้นใกลชิ้ดเกิดความ
รําคาญ ร้อยละ 78.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.00 และ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.00 โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า



ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือบุหร่ีสามารถเก็บออมใชอ้ยา่งอ่ืนได ้ร้อยละ 94.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4 และไม่
เห็นดว้ย ร้อยละ 2.00 โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูช้นะใจตนเอง ร้อยละ 90.00 รองลงมา ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 8.00 และไม่เห็นดว้ยร้อยละ 2 

จากการท่ีทีมวจิยัลงไปทาํกิจกรรมในพ้ืนท่ีหลายๆกิจกรรมและลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามเพ่ือให้
เกิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเห็นกระบวนการขบัเคล่ือนไดก้ลไกการพฒันาและรูปแบบการหนุนเสริมและ
ขบัเคล่ือนงานประเดน็พอสรุปไดด้งัน้ี.- 

1. ทีมวจิยัสามารถรวมกลุ่มด าเนินการขับเคลือ่นหนุนเสริมการน ามตสิมชัชาไปใช้สู่ภาคปฏบิัตอิย่างเป็น
รูปธรรมที่ระดับจงัหวดั ทีมวิจยัไดใ้ชพ้ื้นท่ีตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการในการ
เก็บขอ้มลูตามแบบสอบถามโดยมีเป้าหมายเพื่อจดัเก็บขอ้มลูดา้นยาสูบ เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เห็นการขบัเคล่ือนมติสมชัชาอยา่งเป็นรูปธรรมโดย อบต.นาทอนซ่ึงเป็นหน่วยงานทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอาสาเป็น
ศนูยก์ลางในการเช่ือมระหว่างทีมงานวิจยักบักลุ่มเป้าหมายทาํใหเ้ห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคี
เครือข่ายการพฒันาและการมีส่วนร่วมของชุมชนมากข้ึน เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่วมกบั
ชาวบา้นจดักิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนมติสมชัชาประเด็นยาสูบทั้งมนระดบัพ้ืนท่ีทุกกิจกรรมท่ีลงสู่ชุมชน
และขยายไปสู่ระดบัอาํเภอและจงัหวดัการในการดาํเนินการกิจกรรมเทศกาลมหกรรมกีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธร์ะดบั
อาํเภอทุ่งหวา้ท่ีรวมทอ้งถ่ินและพ่ีนอ้งประชาชนอาํเภอทุ่งหวา้ร่วมขบัเคล่ือนมติสมชัชาในวงกวา้งข้ึนจากกระ
ดบัพ้ืนท่ีหมู่บา้น ตาํบล ไปสู่ระดบัอาํเภอและจงัหวดันอกจากนั้นในการจดัเวทีประชาคมเพ่ือการจดัทาํ
แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอนไดน้าํมติสมชัชาประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อ
สุขภาพดา้นยาสูบหารือหาแนวทางในเวทีประชุมเพื่อใหเ้กิดรูปธรรมการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองโดยการบรรจุ
ในยทุธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบลนอกจากน้ียงัไดน้าํเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอนใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของกองทุนในการขบัเคล่ือน
มติสมชัชาประเด็นยาสูบเป็นกิจกรรมประจาํปีท่ีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถ่ินตาํบลนาทอนตอ้งปฏิบติัให้
เกิดเป็นรูปธรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จนปัจจุบนัเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคตาํบลนาทอนไดข้ยายแผนงาน
กิจกรรมขบัเคล่ือนมติสมชัชาโดยกลไกตาํบลนาทอนทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดกลไกดา้นสุขภาพระดบั
ทอ้งถ่ินทุกทอ้งถ่ินในอาํเภอทุ่งหวา้และจะขยายไปสู่ระดบัจงัหวดัต่อไปโดยใชก้ระบวนการสภาชมรมผูบ้ริหาร
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัสตูลและสภาชมรมปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัสตูลร่วม
ขบัเคล่ือนทาํใหเ้ห็นทีมวิจยัมกีารขยายโครงสร้าง ขยายทีม ไปสู่ระดบัจงัหวดัเพื่อการต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2.กระบวนการหนุนการขับเคลือ่นหนุนเสริมการน ามตสิมชัชาไปใช้สู่ภาคปฏิบัต ิ
รูปแบบการขบัเคล่ือนมติสมชัชาในประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบในชุมชนมี
ทีมกลไกมีกระบวนการมีการติดตามโดยทีมกลไกในพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนใชก้ลไก”สภาแกหราตนเอง”เพื่อสุข
ภาวะท่ีประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล 4ห่วงท่ีร่วมร้อยเรียงในเกิดกระบวนการและการมีส่วนร่วมประกอบดว้ยตวัแทน
ทอ้งท่ี ท่ีมีผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น จาํนวน 3-4 คน ตวัแทนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สมาชิกสภา



องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน ๒ คน ตวัแทนศาสนาในหมู่บา้นท่ีหมายถึง ท่านอีหมํ่า คอเต็บ บิหลัน่ 
กรรมการมสัยดิของศาสนาอิสลาม เจา้อาวาส หวัหนา้คณะ พระภิกษุ กรรมการวดัของศาสนาพุทธหรือตวัแทน
ศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมีในชุมชนจาํนวน 3-4 คน และตวัแทนภาคประชาชนหรือภาคประชาสงัคมในชุมชนซ่ึงไดแ้ก่ 
ผูน้าํจิตอาสา ผูน้าํทางจิตวิญญาณ อาสาสมคัร ผูน้าํกลุ่ม องคก์รต่างๆในหมู่บา้นจาํนวน 8-10คน ซ่ึงสภาแกหรา
ตนเองน้ีมีทุกหมู่บา้นทาํหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน มีตวัแทนของสภาแกหรา
ตนเองเพื่อสุขภาวะระดบัหมู่บา้นแต่ละห่วงเป็นทีมกลไกตาํบลเพื่อทาํหนา้ท่ีในการเช่ือมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และวิเคราะห์ขอ้มลู  พิจารณางบประมาณ งานวิชาการ งานบุคลากร และอ่ืนๆท่ีกลไก
หมู่บา้นไม่สามารถตดัสินใจได ้

3.การน ามตสิมชัชาเร่ืองมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบไปใช้ “เคร่ืองมอืสมชัชา
สุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพหรือชันชีสุขภาพ ของคนตาํบลนาทอนท่ีรู้จกักนัดีหรือบางพ้ืนท่ีชุมชน หมู่บา้นใช้
เคร่ืองมือประเด็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเช่นพ้ืนท่ีหมูท่ี่ 4 บา้นวงัตง เป็นตน้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้
คนในชุมชนไดร่้วมคิดร่วมทาํร่วมจดัการกบัปัญหาชุมชนโดยเฉพาะปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชนท่ีสภา
แกหราตนเองเพื่อสุขภาวะทุกหมู่บา้นตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองปัจจุบนัพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนนาํมติสมชัชาสุขภาพ
มาตรการการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบโดยกระบวนการสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะภายใต้
เคร่ืองชนัชีสุขภาพจดัเวทีหาขอ้เสนอประเดน็ปัญหาดา้นสุขภาพ แนวทางแกปั้ญหาและร่วมชนัชีด้านสุขภาพ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใตเ้คร่ืองมือชนัชีสุขภาพตาํบลนาทอนเพื่อจดัทาํเป็นกติกาชุมชนดา้นสุขภาพ
ตาํบลนาทอนเช่น มีขอ้เสนอปลกูผกัปลอดสารพิษทุกครัวเรือน ร่วมป้องกนัยาเสพติดโดยการสร้างครอบครัว
อบอุ่นแสนสุข การรณรงคใ์หล้ด ละ เลิกบุหร่ีในหวัหนา้ครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงขณะน้ีไดก้ลไกสภาแกหราตนเอง
เพื่อสุขภาวะทุกหมู่บา้น มีสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตาํบลนาทอน จาํนวน 1 ชุดท่ีเป็นคณะทาํงานในการ
สงัเคราะห์ขอ้มลูและหนุนเสริมดา้นวิชาการ การประสานงาน งบประมาณและบุคลากร ใหแ้ก่ทีมหมู่บา้น ทีม
กลไกหมู่บา้นมีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จดัเวทีรับขอ้เสนอประเด็นปัญหาท่ีตอ้งยกเป็น
ชนัชีสุขภาพหมู่บา้นและขบัเคล่ือนไปสู่กติกาหมู่บา้นกติกาตาํบลดา้นสุขภาพในท่ีสุด ส่ิงที่ท าให้ชุมชนเกดิความ
ตระหนักในมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ คอื 

1.การมีขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและสงัเคราะห์แลว้พบว่าอตัราการสูบบุหร่ีเพ่ิมในเดก็และเยาวชนท่ี
มีหวัหนา้ครอบครัวสูบบุหร่ี 

2.สุภาพสตรีหรือแม่บา้นส่วนมากไม่เห็นดว้ยท่ีสามีหรือหวัหนา้ครอบครัวสูบยาสูบ 
3.การวจิยัพบว่าสาเหตุท่ีทาํใหเ้ด็กเยาวชนหรือคนท่ีติดบุหร่ีเพราะอยากลอง ตามเพื่อน และเขา้สงัคม 

โดยเมื่อติดแลว้ไม่แน่ใจว่าจะเลิกไดห้รือไม่ไดแ้ละเกือบ 70 เปอร์เซ็น ท่ีตอ้งมีพฤติกรรมสูบทุกวนั 
4.ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนประมาณ 1,000 บาท/เดือน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีทีมวิจยัสอบถามและสุ่มตวัอยา่งเป็น

เด็กและเยาวชน กลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเห็นว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะเยาวชนไม่มีรายได ้ไม่มีงานทาํ ตอ้งขอเงินจากพ่อ-
แม่ ฉะนั้นปัญหาสงัคมยอ่มจะเกิดข้ึนในอนาคต 



 ประโยชน์ทีไ่ด้จากงานวจิยั 
 1.ทีมวิจยัไดค้น้พบกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชนดว้ยกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะทุก
หมู่บา้นท่ีนาํบุคคลหลายๆฝ่ายในหมู่บา้นมาร่วมเป็นโครงสร้างการพฒันาชุมชนเพื่อความน่าอยู ่
 2.กระบวนการมีส่วนร่วมโดยสภาตนเองเพื่อสุขภาวะภายใตเ้คร่ืองมือ”ชนัชีสุขภาพ”ตาํบลนาทอนได้
เห็นแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ และงานอ่ืนๆท่ีลงสู่พ้ืนท่ีหมู
บา้น 
 3.ดว้ยรูปแบบท่ีมีทั้งกลไกและกระบวนการความร่วมมือทาํใหม้ีความหวงัในการขบัเคล่ือนมติสมชัชา
อยา่งต่อเน่ืองในชุมชนไปสู่การต่อสู่ใหไ้ดม้าซ่ึงแผนชุมชนท่ีตระหนกัและเดินตามมติสมชัชา การปรับแผน/
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปีและแผนท่ีทางยทุธศาสตร์ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทาํใหเ้ห็น
การขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองแน่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานท่ี 1 ขั้นวางแผน (Pre-Planing) 

กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1.1 ประชุมทีมงานวิจยั

และคณะทาํงานจาํนวน 5 คร้ัง 

 

          คร้ังที่ 1 วนัที่ 5 ก.ค. 55 ณ เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสตูลมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 คน    เป็นการทาํความเขา้ใจโครงการและ

เตรียมทีมงานวจิยัพ้ืนท่ีซ่ึงจะใชพ้ื้นท่ีตาํบลนาทอนเป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการโดย

ใชพ้ื้นท่ี ม.1 และ    ม. 2 เป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการผลท่ีไดรั้บไดมี้การเสนอแนว

ทางการทาํงานแผนงานกิจกรรมและการคน้หากลไกระดบัตาํบลและการ

บริหารจดัการและเร่ืองงบประมาณ 

          คร้ังที่ 2 วนัที่ 15 เม.ย. 56 ณ เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสตูลมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7 คน 

         คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 9 พ.ค. 56 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ทอนเวทีวิเคราะห์ขอ้มลูในแบบสอบถาม มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 11 คนท่ี

ประชุมไดม้ีการเสนอปัญหาท่ีไดค้ณะวิจยัไดรั้บจากการจดัเวทีเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับกลยทุธใ์นโอกาสต่อไปและพดูคุยเร่ืองแผนปฏิบติัการ

ในการลงสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมายในการใหข้อ้มลูโดยท่ี

ประชุมเห็นดว้ยในการปรับแผนกลยทุธจ์ากการลงพ้ืนท่ีเปล่ียนเป็นการนดั

ประชุมร่วมกนัในเวทีเดียวแลว้แบ่งทีมประกบกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บขอ้มลู

เชิงลึกเพราะตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีเหลือของโครงการ 

         คร้ังท่ี 4 วนัท่ี   27 พ.ค. 57 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาทอนโดยมีผูเ้ขา้ร่วม  11 คน และในเวทีไดม้ีเสนอวิธีการจดัเวทีวิพากษ์

เพื่อสรุปวิเคราะห์และประเมินผลโดยท่ีประชุมคณะทีมวิจยัหลกัและระดบั

ตาํบลมีความเห็นร่วมกนัว่าควรมีเวทีระดบัตาํบลนั้นคือใหมี้ตวัแทนจากทุก

หมู่บา้นในตาํบลนาทอนหมู่บา้นละ 10 คนรวมประมาณ 90 คนท่ีประชุม

เห็นชอบตามขอ้เสนอ 

          คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 13 มิ.ย.56 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ทอนโดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 11 คน ประกอบดว้ยทีมงานวจิยัหลกัและทีม

วิจยัตาํบลเพื่อสงัเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดรั้บก่อนการรายงานฉบบัสมบูรณ์ 



กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1.2 ประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อการวางแผนการ

ดาํเนินงาน 

จดักิจกรรมวนัท่ี 9 ก.ค. 55 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน มี

ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน  14 คน เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการดาํเนินงานของทีม

คณะทาํงานต่อจากคร้ังท่ีแลว้ในการกาํหนดหลกัสูตรและวธีิการลงเก็บ

ตวัอยา่งของกลุ่มเป้าหมายไดม้กีารนาํเสนอใหม้ีการจดัทาํร่างแบบสอบถาม

โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีของ อบต.นาทอนเป็นผูรั้บผดิชอบและกาํหนดใหส่้งร่าง

แบบสอบถามใหที้มวิจยักลางก่อนการดาํเนินการ 

  แผนงานท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ (Acting)  

กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2.1 เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย

(Focus Group) 

          จดักิจกรรมวนัท่ี  6 ส.ค. 55 ณ หอ้งประชุมท่ีทาํการหมู่บา้นตาํบลนา

ทอน มีผูเ้ขา้ร่วม 30 คนเป็นเวทีสาํหรับวิเคราะห์พ้ืนท่ีวิเคราะห์ร่าง

แบบสอบถามและรับขอ้เสนอแนะจากทีมวิจยัหลกัและทีมวิจยัระดบัตาํบล

และรับทราบปัญหาพ้ืนท่ีหรือวิเคราะห์ปัญหาล่วงหนา้พร้อมพดูคุยแผน

สาํรองในการจดักระบวนสาํหรับใชก้ารถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมลงพ้ืนท่ี

ของคณะทาํงานทีมวิจยั 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 – 12  มิถุนายน 56 
คณะทีมวจิยัหลกั 5 คน ไดอ้อกติดตาม กาํกบัตรวจสอบ และสนบัสนุนการ

ทาํงานของทีมวิจยัตาํบลในพ้ืนท่ีจาํนวน  9 คร้ัง 

กิจกรรมท่ี 2.3 กิจกรรมวิพากษ์

เพื่อสรุปวิเคราะห์ 

           จดักิจกรรมในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 56  มีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม 90 คน 

ณ หอ้งประชุมร้านอาหารโสแดง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้และเชิญวิทยากรใน

ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบลเพื่อใหเ้กิดความหลากหลายในการ

ถอดองคค์วามรู้จากผูเ้ขา้ร่วมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดซ่ึงท่ีประชุมได้

ร่วมแสดงวิพากษก์นัอยา่งหลากหายและมีส่วนร่วมกนัอยา่งมากซ่ึงทีมวิจยั

หลกัสามารถไดข้อ้เสนอเพ่ิมเติมจากเวทีท่ีนอกเหนือจากขอ้มลูท่ีไดจ้าการ

ลงพ้ืนท่ีหรือการพกลุ่ม 

กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2.4 กิจกรรมปฏิบติัการ

ภาคสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึก

จดักิจกรรมวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556  โดยนดักลุ่มเป้าหมายรวมกนั ณ อาคาร

เอนกประสงคห์มู่ท่ี 1โดยทีมวิจยัหลกัและทีมวิจยัระดบัตาํบลสมัภาษณ์



ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 34 คนโดยการแบ่งกลุ่มใหห้ลากหลายตามเกณฑอ์าย ุ

เพศ หมู่บา้น วยัวุฒิ การศกึษา เป็นตน้ ซ่ึงในการสัมภาษณ์นอกเหนือจาก

แบบสอบถามทีมวิจยัพยายามใหม้ีการนาํเสนอใหห้ลากหลายมุมมองของ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกมากข้ึน 

แผนงานท่ี 3 ขั้นสงัเกตการณ์  (Observing)  

กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3.1 ถอดบทเรียน จดักิจกรรมวนัท่ี 20 เมษายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงคห์มู่ท่ี 1 บา้นนา

ทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล มีผูเ้ขา้ร่วม 60  คนผลไดจ้ากกิจกรรมถอด

บทเรียนผูเ้ขา้ร่วมในเวทีถอดบทเรียนไดน้าํเสนอแนวทางแกปั้ญหาแนวทาง

ขบัเคล่ือนมติฯและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นยาสูบเพราะสาเหตุใดซ่ึงเป็น

ประโยชน์มากต่อทีมวิจยัและท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกคื็อปัญหา

ครอบครัวท่ีเป็นสถาบนัเลก็ๆแต่กลบัเป็นตน้เหตุของปัญหาต่างๆในสงัคม 

กิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ 

จดักิจกรรมในวนัท่ี 12  มิถุนายน  56 ณ ร้านอาหารโสแดง เทศบาลตาํบลทุ่ง

หวา้ อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล มีผูเ้ขา้ร่วม 72 คนโดยท่ีประชุมไดร่้วมรับฟัง

ขอ้เสนอและร่วมลงนามเป็นขอ้เสนอเพื่อใชใ้นการผลกัดนัใหเ้กิดการ

ขบัเคล่ือนในระพ้ืนท่ีอ่ืนๆหรือในภาพรวมของจงัหวดัหรือเป็นแผน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัต่อไป 

แผนงานท่ี 4 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั (Reflect) 

กิจกรรมท่ี 4.1 สรุปผลการ
ดาํเนินงานภาพรวม 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ จดัทาํแบบพิมพ ์เอกสารประชาสมัพนัธ ์งานออกส่ือ

วิทยชุุมชน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
************************************************************************************ 

1. แนวทางการพฒันากลไกรับผดิชอบ และคณะทีมงานวิจยัพ้ืนท่ี  เ ป็ น ก า ร พัฒ น า แ น ว คิ ด แ ล ะ
หลกัการความรู้ ความเขา้ใจประโยชน์ท่ีมีต่อกลไกผูรั้บผิดชอบและคณะทีมงานวิจยัพ้ืนท่ีให้เกิด
กระบวนการทาํงานร่วมของประเด็น  ควรมีการจัดทาํหลกัสูตรเฉพาะถึงหลกัการเน้ือหาเสริม
ศกัยภาพ 

2. การสร้างระบบในการหนุนเสริมพ้ืนท่ีนําร่อง และให้มีพ้ืนท่ีขยายต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดรูปแบบท่ี
ชดัเจน ต่อเน่ือง ไม่ใช่ขาดตอน เปล่ียนรูปแบบหนุนเสริมใหม่ทุกปี 

3. การขยายพ้ืนท่ีให้มีการกาํหนดแผนงานชดัเจน  มิใช่นาํร่อง 1 ตาํบล และไดรู้ปแบบการทาํMOU 
แลว้จบ ควรมีแผนต่อยอด ต่อเน่ืองท่ีเป็นรูปธรรมกว่าน้ี 

4. กระบวนการทาํความร่วมมือกับท้องถ่ิน   ซ่ึงจากประสบการณ์การทาํความร่วมมือข้ึนอยู่ก ับ
วิสยัทศัน์ และความเขา้ใจของทอ้งถ่ิน  ดงันั้นตอ้งทาํกระบวนการให้ฝ่ายต่างๆ ของทอ้งถ่ินเขา้ใจ
ดว้ย โดยเฉพาะกรรมการสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการรับขอ้ตกลง เพราะเมื่อเปล่ียนผุน้าํก็จะมี
ปัญหาตามมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ง.2] 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

วนัท่ีรายงาน 30 กรกฎาคม 2556 

1. ช่ือโครงการ วิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล 

2. รหสัโครงการ  ............................... สญัญาเลขท่ี 55-01-14 .ระยะเวลาโครงการ .............1............ ปี 

3. รายงานงวดท่ี .........1............จากเดือน กรกฎาคม 2555 ถึง เดือน กรกฎาคม 2556 

4. ความกา้วหนา้โครงการ   

กจิกรรม 
ผลงาน 

 
ผลสรุปส าคญัของกจิกรรม 

ประเมนิผลคุณภาพกจิกรรม 

4 3 2 1 

1. กิจกรรม : 

ประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อวาง

แผนการ

ดาํเนินงาน 

จดักิจกรรมวนัท่ี 9 ก.ค. 55 ณ 

หอ้งประชุมองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาทอน มี

ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน  14 คน เป็น

การประชุมทีมงานวิจยัและ

คณะทาํงานโครงการฯ 

เป็นการทาํความเขา้ใจ

โครงการและเตรียมทีม

งานวิจยัพ้ืนท่ีซ่ึงจะใชพ้ื้นท่ี

ตาํบลนาทอนเป็นพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการโดยใชพ้ื้นท่ี ม.1 

และ    ม. 2 เป็นพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการผลท่ีไดรั้บไดม้ี

การเสนอแนวทางการทาํงาน

แผนงานกิจกรรมและการ

คน้หากลไกระดบัตาํบลและ

การบริหารจดัการและเร่ือง

งบประมาณการจดัการ

โครงการฯ 

     

2. กิจกรรม:

กิจกรรมถอด

บทเรียน 

จดักิจกรรมวนัท่ี 20 เมษายน 

2556 ณ อาคารเอนกประสงค์

หมู่ท่ี ๑ บา้นนาทอน อาํเภอ

ทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล มี

ผูเ้ขา้ร่วม 60 คน เป็นการถอด

ผลไดจ้ากกิจกรรมถอด

บทเรียนผูเ้ขา้ร่วมในเวทีถอด

บทเรียนไดน้าํเสนอแนวทาง

แกปั้ญหาแนวทางขบัเคล่ือน

มติฯและปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

     



บทเรียนการทาํงานของทีม

วิจยั สมาชิกสมชัชาในพ้ืนท่ี 

คณะทาํงานขบัเคล่ือนมติฯ

และตวัแทนหน่วยงาน

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี

ตาํบลนาทอน 

ประเด็นยาสูบเพราะสาเหตุ

ใดซ่ึงเป็นประโยชน์มากต่อ

ทีมวิจยัและท่ีเห็นว่าเป็น

ประโยชน์มากกคื็อปัญหา

ครอบครัวท่ีเป็นสถาบนัเลก็ๆ

แต่กลบัเป็นตน้เหตุของ

ปัญหาต่างๆในสงัคม 

3. กิจกรรม : เวที

พดูคุยกลุ่มยอ่ย

(Focus Group) 

จดักิจกรรมวนัท่ี  6 ส.ค. 55 

ณ หอ้งประชุมท่ีทาํการ

หมู่บา้นตาํบลนาทอน มี

ผูเ้ขา้ร่วม 30 คน เป็นการ

ประชุมของทีมงานวจิยั 

สมาชิกสมชัชาในพ้ืนท่ีและ

คณะทาํงานขบัเคล่ือนมติฯ

ตวัแทนหน่วยงานองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีในการลง

พ้ืนท่ีจดัทาํ โฟกสักรุ๊ฟ 

เป็นเวทีสาํหรับวิเคราะห์

พ้ืนท่ีวิเคราะห์ร่าง

แบบสอบถามและรับ

ขอ้เสนอแนะจากทีมวจิยั

หลกัและทีมวิจยัระดบัตาํบล

และรับทราบปัญหาพ้ืนท่ี

หรือวิเคราะห์ปัญหาล่วงหนา้

พร้อมพดูคุยแผนสาํรองใน

การจดักระบวนสาํหรับใช้

การถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี 

     

4. กิจกรรม :

ปฏิบติัการสนาม

เพื่อสมัภาษณ์เชิง

ลึกผูใ้หข้อ้มลู

สาํคญั 

จดักิจกรรมวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2556  ณ อาคาร

เอนกประสงคห์มู่ท่ี 1 มีผู ้เขา้

ร่วมจาํนวน 34 คนโดยนดั

กลุ่มเป้าหมายรวมกนัซ่ึงมีทีม

วิจยัหลกัและทีมวิจยัระดบั

ตาํบลสมัภาษณ์ 

โดยการแบ่งกลุ่มให้

หลากหลายตามเกณฑอ์าย ุ

เพศ หมู่บา้น วยัวุฒิ 

การศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงในการ

สมัภาษณ์นอกเหนือจาก

แบบสอบถามทีมวิจยั

พยายามใหม้ีการนาํเสนอให้

หลากหลายมุมมองของ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูเชิงลึกมากข้ึน 

    
  

 



5. กิจกรรม:จดัเวที

วิพากษเ์พื่อสรุป 

วิเคราะห์ 

จดักิจกรรมในวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 56  ณ หอ้ง
ประชุมร้านอาหาร โสแดง 
เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้มี
ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 90 คน เป็น
การวิพากษเ์พื่อสรุปวิเคราะห์
และประเมินผลการทาํงาน 

เกิดความหลากหลายในการ

ถอดองคค์วามรู้จากผูเ้ขา้ร่วม

ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมาก

ท่ีสุดซ่ึงท่ีประชุมไดร่้วม

แสดงวิพากษก์นัอยา่งหลาก

หายและมีส่วนร่วมกนัอยา่ง

มากซ่ึงทีมวิจยัหลกัสามารถ

ไดข้อ้เสนอเพ่ิมเติมจากเวทีท่ี

นอกเหนือจากขอ้มลูท่ีไดจ้าก

การลงพ้ืนท่ีหรือการพบกลุ่ม 

     

6. กิจกรรม:

กิจกรรมบนัทึก

ขอ้ตกลงความ

ร่วมมือ 

จดักิจกรรมในวนัท่ี 12  

มิถุนายน  56  ณ ร้านอาหาร 

โสแดง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ 

อาํเภอทุ่งหวา้ มีผูเ้ขา้ร่วม

จาํนวน 72 คน เป็นการ

ประชุมเพื่อบนัทึกความ

ร่วมมือของทีมคระทาํงาน

วิจยั สมาชิกสมชัชาในพ้ืนท่ี 

คณะทาํงานขบัเคล่ือนและ

หน่วยงานและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง 

โดยท่ีประชุมไดร่้วมรับฟัง

ขอ้เสนอและร่วมลงนามเป็น

ขอ้เสนอเพื่อใชใ้นการ

ผลกัดนัใหเ้กิดการขบัเคล่ือน

ในระพ้ืนท่ีอ่ืนๆหรือใน

ภาพรวมของจงัหวดัหรือเป็น

แผนยทุธศาสตร์จงัหวดั

ต่อไป 

     

7. กิจกรรม: การ

ลงพ้ืนท่ีของ

คณะทาํงานทีม

วิจยั 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 – 12  
มิถุนายน 56 
คณะทีมวจิยัหลกั 5 คน  

ไดอ้อกติดตาม กาํกบั

ตรวจสอบ และสนบัสนุน

การทาํงานของทีมวิจยัตาํบล

ในพ้ืนท่ีจาํนวน  9 คร้ัง 

     

8. กิจกรรม : จดั

ประชุมทีม

การประชุมทีมงานวิจยัและ

คณะทาํงานจาํนวน 5 คร้ัง 

เป็นการประชุมทีมงานวิจยั

หลกัและทีมวิจยัตาํบลเพื่อ

     



งานวิจยัและ

คณะทาํงาน 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 5 ก.ค.55 ณ 

เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 10 คน  

คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 15 เม.ย. 56 ณ 

เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 คน  

คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 9 พ.ค. 56 ณ 

อบต.นาทอนผูเ้ขา้ร่วม 11 คน 

คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 27 พ.ค. 56 ณ 

อบต.นาทอนผูเ้ขา้ร่วม 11 คน 

คร้ังท่ี 5 วนัท่ี  13  มิ.ย.56  ณ 

อบต.นาทอนผูเ้ขา้ร่วม 11 คน 

เตรียมงานและวางแผนการ

ทาํงานในแต่ละช่วงเพื่อใหม้ี

ความเขา้ใจร่วมกนัในการ

ทาํงานและร่วมกนั

สงัเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดรั้บมา

และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาแต่

ละช่วงในการทาํงาน

โครงการฯ 

9.กิจกรรม : 

สรุปผลการ

ดาํเนินงาน

ภาพรวมพร้อม 

ประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมและ

เผยแพร่

ผลงานวิจยั    

รายงานฉบบัสมบูรณ์ จดัทาํ

แบบพิมพ ์เอกสาร

ประชาสมัพนัธ ์งานออกส่ือ 

ไดร้ายงานผลการทาํงาน

โครงการฉบบัสมบูรณ์ 

     

หมายเหตุ:  ผลสรุปที่ส าคญัของกจิกรรม กรุณาระบุเน้ือหา/ขอ้สรุปสาํคญัต่างๆ จากกิจกรรม ท่ีสามารถ

นาํมาขยายผลต่อได ้เช่น ความรู้ แกนนาํ แผนงานต่างๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ การเปล่ียนแปลงของ

ผูเ้ขา้ร่วม อาทิ พฤติกรรมหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงักิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่อเน่ือง (ซ่ึงจะทราบได้

จากการติดตามประเมินผลของโครงการ) 

 

 

 



ประเมนิผลคุณภาพกจิกรรม  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายในช่องคะแนนโดยท่ี  

คะแนน  4  = บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย  

3  = บรรลุผลตามเป้าหมาย    

2  = เกือบตามเป้าหมาย  

1  = ไดน้อ้ยกว่าเป้าหมายมาก 

5.  ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงานโครงการ(สรุปเป็นขอ้ ๆ ) 

1. การทาํความเขา้ใจของคณะทีมงาน ท่ีตอ้งอธิบายการเก็บขอ้มลูวิจยั และทาํความเขา้ใจภาพรวม
โครงการ 

2. ศกัยภาพทีมทาํงาน การลงพ้ืนท่ีทาํกลุ่มยอ่ย ขอ้มลูไม่เท่ากนั 
3. ปัญหาเร่ืองการเขียนงานสรุปเล่มท่ีเป็นวิชาการ 
4. ปัญหาความต่อเน่ือง และการติดตามประเมินงาน 

 6.   แผนงาน/ กิจกรรม ท่ีจะดาํเนินการในงวดต่อไป 

   (   )     ตามแผนงานเดิมท่ีระบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการ 

(   )      มีการปรับเปล่ียนจากขอ้เสนอโครงการ ระบุกิจกรรม/รายละเอียดท่ีจะปรับเปล่ียน และ 

ระยะเวลาท่ีจะปรับเปล่ียน 

 

7.   สถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ 

 (    )   สามารถดาํเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนได ้

    ล่าชา้กว่าแผน กรุณาใหแ้นวทางแกไ้ขปรับปรุง (สรุปเป็นขอ้ๆ) 
1. สถานการณ์โดยรวม คือ ทีมผูรั้บผดิชอบ กบัทีมทาํงานมีความเขา้ใจไม่ตรงกนัจึงทาํให้

ล่าชา้ และตอ้งแกปั้ญหาโดยการลงทาํความเขา้ใจ และการส่ือสารต่อทีม ลงพ้ืนท่ีทาํความ
เขา้ใจกบักลุ่มยอ่ยหลายรอบ 

2. การเขียนรายงานวิชาการ มีความไม่ถนดัจึงตอ้งปรับแก ้การเขียนโดยมีการสงัเคราะห์จาก
ทีมใหม่ และมาถอดเป็นขอ้มลูการเขียน 

8.   ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  

1. เป็นการดาํเนินงานท่ีนาํร่องไดดี้ เพราะผูน้าํทอ้งถ่ินลงมาเป็นส่วนทีมดาํเนินโครงการดว้ย จึงทาํให้
กระบวนการความร่วมมือทาํไดดี้มาก และนาํไปสู่การผลกัดนันโยบายทอ้งถ่ิน 

2. การมีการผลกัดนัต่อทอ้งถ่ินอ่ืนๆ จะทาํใหม้ติการผลกัดนัประเด็นไดมี้ประสิทธิผล 
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ระยะเวลาด าเนินการจริง ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง กรกฎาคม 2556 

โครงการ วจิยัเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง การน ามตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัตทิี่จงัหวดัสตูล 

กจิกรรมหลักในงวดนี้ 

10. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน 
11. กิจกรรมถอดบทเรียน 
12. เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 
13. ปฏิบติัการสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
14. จดัเวทีวิพากษเ์พื่อสรุป วิเคราะห์ 
15. กิจกรรมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
16. การลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีมวิจยั 
17. จดัประชุมทีมงานวิจยัและคณะทาํงาน 
18. สรุปผลการดาํเนินงานภาพรวม 

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี ้ 

  รายได้   รายจ่าย   คงเหลอื 

1.เงินคงเหลืองวดก่อน    ยกมา 

    (ถา้มี)  =  

2.เงินรับจาก ศจย.งวดน้ี    

=180,000.00 

3.ดอกเบ้ียรับ  = 1,061.15 

4.เงินรับอ่ืนๆ  = 500.00 

 

1.ยอดเงินติดลบงวดก่อน   ยกมา   

    (ถา้มี)                        =……….….. 

2.กิจกรรม 1 ประชุมคณะทาํงานทีมวิจยั

คร้ังท่ี 1   = 2,000.00 

3.กิจกรรม 2  ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ

วางแผนการดาํเนินงาน 

               = 9,100.00 

4.กิจกรรม 3  เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย(Focus 

1.เงินสดในมือ            =…………....... 

2.เงินในบญัชีธนาคาร   = 561.15 

รายงานการเงนิโครงการ/แผนงาน งวดท่ี 1 

การกา 

สญัญาเลขที่_55-01-14___ 

รหสัโครงการ______________ 

วนัเริม่โครงการ__ก.ค. 55_____ 

วนัสิน้สุดโครงการ_ก.ค. 56_____ 



Group)   = 12,600.00 

5.กิจกรรม 4 ประชุมคณะทาํงานทีมวิจยั

คร้ังท่ี 2  = 1,400.00 

6.กิจกรรม 5 ถอดบทเรียน 

             = 30,350.00 

7.กิจกรรม 6 ปฏิบติัการสนามเพื่อ

สมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

             = 5,250.00 

8.กิจกรรม 7 ประชุมคณะทาํงานทีมวิจยั

คร้ังท่ี 3 = 2,150.00 

9. กิจกรรม 8 ประชุมคณะทาํงานทีมวิจยั

คร้ังท่ี 4 = 2,250.00 

10. กิจกรรม 9 จดัเวทีวิพากษเ์พื่อสรุป 

วิเคราะห์ = 33,100.00 

11. กิจกรรม 10 บนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือ    = 16,000.00 

12. กิจกรรม 11 ประชุมคณะทาํงานทีม

วิจยัคร้ังท่ี 5 = 2,200.00 

13.การลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีมวิจยั 

             = 68,000.00 

14.สรุปผลการดาํเนินงานภาพรวม  

            = 7,500.00 

15.ค่าธรรมเนียมดา้นธนาคาร =……….. 

16.รายจ่ายอ่ืนๆ (ระบุ)    = 500.00 

รวมรายรับ         =181,561.15 รวมรายจ่าย    = 192,400.00     รายได ้หกั รายจ่าย (-) 

               = -10,838.85 



 ขอเบิกเงินสนบัสนุนโครงการงวดต่อไป  งวดท่ี 2               เป็นจาํนวนเงิน10,838 บาท (หน่ึงหมื่นแปดร้อย
สามสิบแปดบาทถว้น)   เพ่ือดาํเนินกิจกรรมหลกั ดงัต่อไปน้ี : 
1. กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีมวิจยั 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า เงินสนบัสนุนโครงการจาก ศจย. ไดน้าํมาใชอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตรงตามแผนงาน

โครงการท่ีระบุไวใ้นสญัญาทุกประการ และขอรับรองรายงานขา้งตน้ 

 
ลงช่ือ………………………... หวัหนา้โครงการ/ผูจ้ดัการแผนงาน  ลงช่ือ………………….…เจา้หนา้ที่การเงินโครงการ 
        (นางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั   )                         (นางสาวอนญัญา  แสะหล ี) 
               …30…/ก.ค./…56…..      …30…/ก.ค./…56….. 
 
  
หมายเหตุ:       โปรดแนบ      1.ส าเนาสมดุเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่หน้าแรก จนถึงปัจจุบัน 

         2.รายงานการเงินงวดก่อน (ทุกงวด)  ตั้งแต่แรก จนถึงปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ไดร้บัทุนตัง้แต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรอื การเบกิเงนิแต่ละงวดเกนิ 500,000 บาทขึ้นไป หรอื แลว้แต่กรณี (ส าหรบับรษิทั, หน่วยงาน และองคก์ร) 

จ าเป็นตอ้งมลีายมอืชื่อของผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุญาตลงนาม รบัรองรายงานการเงนิดว้ย 

ขา้พเจา้……………………………………………………………… ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที…่……………………ไดท้ าการตรวจสอบรายงานการเงนิดงักล่าว

แลว้ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

                    ลงชื่อ………………………………………  

                         (                        ) 

หมายเหตุ : โปรดแนบ ส าเนาบตัรอนุญาตผู้สอบบญัชี / รายงานความเหน็ /งบการเงิน /อ่ืนๆตามเง่ือนไขท่ี สสส.ก าหนด   
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สญัญาเลขท่ี 55-01-14 
ช่ือแผนงาน/โครงการ วจิยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล 

 

ช่ือกจิกรรมหลกั ค่า 

ตอบแทน 

ค่าด าเนินการ รวม 

ค่าจ้าง ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวสัดุ ค่า

สาธารณูปโภค 

รายจ่าย

อืน่ๆ 

1. กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ

วางแผนการดาํเนินงาน 

  9,100    9,100 

2. กิจกรรมกิจกรรมถอดบทเรียน   28,350 2,000   30,350 

3. กิจกรรมเวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย(Focus 

Group) 

2,200  10,400    12,600 

4. กิจกรรมปฏิบติัการสนามเพื่อ

สมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

  5,250    5,250 

5. กิจกรรมจดัเวทีวิพากษเ์พื่อสรุป 

วิเคราะห์ 

 600 31,500 1,000   33,100 

6. กิจกรรมกิจกรรมบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือ 

  16,000    16,000 

7. กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงาน

ทีมวิจยั 

50,000  18,000    68,000 

8. จดัประชุมทีมงานวิจยัและ

คณะทาํงาน 

  8,500 1,500   10,000 

9.สรุปผลการดาํเนินงานภาพรวม

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

  7,500    7,500 

   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ตวัอกัษร (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) 191,900 

[ง.2

] 
รายละเอยีด รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย งวดที่ 1 

การกา 



 
 
ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการวิจยั เร่ืองการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัสตูล 
สญัญาเลขท่ี ……55-01-14…………………….………รหสั
โครงการ……………………….…………………… 
1.รายรับ:  เงินสนบัสนุน งวดท่ี 1 ……180,000……………….. บาท  
   เงินสนบัสนุน งวดท่ี 2 …………-………………….. บาท 
   เงินสนบัสนุน งวดท่ี 3 …………-………………….. บาท 

  เงินสนบัสนุน งวดท่ี 4 …………-………………….. บาท 
   เงินสนบัสนุน งวดท่ี 5 …………-………………….. บาท 
   ดอกเบ้ียรับทั้งส้ิน ………1,061.15..…………. บาท 
  รวมรายรับ …181,561.15…….. บาท 
2.รายจ่าย: มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือกิจกรรมหลกั งบท่ีอนุมติั 
(บาท) 

งบท่ีใชจ้ริง 
(บาท) 

1.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน 10,500 9,100 
2.กิจกรรมถอดบทเรียน 36,500 30,350 
3.ปฏิบติัการสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 12,500 12,600 
4.เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย (Focus Group) 3,500 5,250 
5.จดัเวทีวิพากษเ์พื่อสรุป วิเคราะห์ 36,500 33,100 
6.กิจกรรมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 12,500 16,000 
7.การลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีมวิจยั 73,000 68,000 
8.จดัประชุมทีมงานวิจยัและคณะทาํงาน 5,000 10,000 
9. สรุปผลการดาํเนินงานภาพรวม 10,000 7,500 

   
รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ……191,900.00……………….. บาท 
ดงันั้นคงเหลือเงิน    รายรับ – รายจ่าย = …181,061.15-191,900.00 = (-10,838.85)…. บาท  
กรณีมีเงินสนบัสนุนโครงการคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียรับ กรุณาดาํเนินการโอนเงิน คืน ศจย.  
ทางบญัชีช่ือ  “โครงการศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”   เลขท่ีบญัชี 051-2-60497-6 ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และ ส่งใบแจง้โอนเงินคืนฯ กลบัมายงั ศจย. ดว้ย     
 

ยอดเงินอนมุติัเต็ม เอกสารแนบทา้ย 2 ใน

สญัญารับทนุ ซ่ึงรวมค่าภาษีค่าตอบแทน 3% 

หกั ณ ทีจ่่าย ด้วยแลว้ 

รายงานสรุปการเงนิเพือ่ปิดโครงการ 



………………………………………………………. 
                               หวัหนา้โครงการ 
                            …30…/ก.ค./…56…..  
 

หมายเหตุ:       โปรดแนบ  1.สาํเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่แรก จนถึงปัจจุบนั 
   2.รายงานการเงินงวดก่อน (ทุกงวด)  ต้ังแต่แรก จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีทีไ่ดร้บัทนุตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป หรอื การเบกิเงนิแต่ละงวดเกนิ 500,000 บาทขึน้ไป หรอื แลว้แต่กรณี (ส าหรบับรษิทั, หน่วยงาน และองคก์ร) จ าเป็นตอ้ง
มลีายมอืชือ่ของผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุญาตลงนาม รบัรองรายงานการเงนิด้วย 

ขา้พเจ้า……………………………………………………………. ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที…่……………………ได้ท าการตรวจสอบรายงานการเงนิดงักลา่วแลว้ถูกตอ้ง
เรยีบร้อยแลว้     

             ลงชือ่……………………………………………  

                                      (                     )  

หมายเหตุ :  โปรดแนบ  1. ส าเนาบตัรอนุญาตผู้สอบบญัชี พร้อมลงนามรบัรองส าเนา  

                                        2. แนวทางการตรวจสอบ (Audit program) ท่ีท าการตรวจสอบ/งบการเงิน/อ่ืนๆ ท่ีสสส.ร้องขอ  

                     โปรดเกบ็ 3. เอกสารกระดาษท าการ (Working Paper) เพื่อการเตรยีมพร้อมส าหรบัการเรยีกตรวจ   

 

 

 

  

 



ภาคผนวก 
ช่ือและรายละเอียดผู้รับผดิชอบโครงการ 

*************************************************************************************** 
ช่ือองค์กรขอรับโครงการ เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสตูล 
ช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ 
นางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั ผูป้ระสานงานโครงการ 
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  3910500048912 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 
รหสัไปรษณีย ์91110 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก 089-6587344 โทรสาร 074-775329 
Email : consumer_satun@hotmail.com  
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การก ากับตดิตามประเมินผลภายใน 
************************************************************************************ 

 การประเมินผลภายในโครงการใชก้ระบวนการติดตามและประเมินผลการทาํงาน จากกระบวนการ
ประชุมแลกเปล่ียนของคณะทาํงาน ซ่ึงเกิดการประเมินแลกเปล่ียนของคณะทาํงาน ซ่ึงเกิดการประเมิน
แลกเปล่ียนและนาํไปสู่การปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากปัจจยัต่างๆโดยยดึแนวทางตามตารางตวัช้ีวดัในโครงการ 
เป้าประสงคโ์ครงการ วตัถุประสงค ์ แผนงาน/กิจกรรม ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์
เพื่อพฒันา
กระบวนการ
คณะทาํงานใหเ้กิด
ศกัยภาพในการดาํเนิน
โครงการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้กิดการวาง
แผนการดาํเนินงาน
และเตรียมกาํหนด
หลกัสูตรการศกึษา
การขบัเคล่ือนการ
ทาํงาน 

แผนงานท่ี 1 ขั้น
วางแผน (Pre-
Planning) 
1.1 ประชุมทีมงาน

วิจยัและคณะทาํงาน

จาํนวน 5 คร้ัง 

1.2ประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อการ
วางแผนดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
-มีการประชุมคณะทาํงานจาํนวน 5 คร้ัง 
-ประชุมเชิงปฏิบติัการจาํนวน 1 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
คณะทาํงานมคีวามเขา้ใจการทาํงาน
โครงการและร่วมกนัวางกาํหนด
รูปแบบการทาํงานตลอดจนการแกไ้ข
ปัญหาการทาํงานแต่ละช่วงของการ
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 

เพื่อขบัเคล่ือนการนาํ
มติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบ
ไปสู่การปฏิบติัจริงใน
พ้ืนท่ีอยา่งเป็น
รูปธรรม 

1. เพื่อใหเ้กิด
กระบวนการ
ปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมและมี
รูปแบบขั้นตอน
การดาํเนินง่าน 
2. เพื่อสนบัสนุน
คณะทีมทาํงานวิจยั
ในพ้ืนท่ีมีศกัยภาพ
ในการรวบรวม
ขอ้มลู 

แผนงานท่ี  2 ขั้น
ปฏิบติัการ (Acting) 
2.1 เวทีพดูคุยกลุ่ม
ยอ่ย(Focus Group) 
2.2 กิจกรรมลงพ้ืนท่ี
ของคณะทาํงานทีม
วิจยั 
2.3 กิจกรรมวิพากษ์
เพื่อสรุปวิเคราะห์ 
2.4 กิจกรรม
ปฏิบติัการภาคสนาม
เพื่อสมัภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

เชิงปริมาณ 
มีแผนงานปฏิบติัการดงัน้ี 
2.1 เวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 
จดักิจกรรมวนัท่ี  6 ส.ค. 55 มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจาํนวน 30 คน 
2.2 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีของคณะทาํงานทีม
วิจยั 
2.3 กิจกรรมวิพากษเ์พื่อสรุปวิเคราะห์ 
จดักิจกรรมวนัท่ี 31 พ.ค. 56 มีผูเ้ขา้ร่วม
จาํนวน 90 คน 
2.4 กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนามเพื่อ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัจดั
กิจกรรมวนัท่ี 8 พ.ค. 56 มีผูเ้ขา้ร่วม
จาํนวน 34 คน 



   เชิงคุณภาพ 
-มีการพดูคุยแลกเปล่ียนกลุ่มยอ่ยท่ี
สามารถทาํใหม้ีขอ้มลูอา้งอิงและสรุป
ภาพรวมได ้
-ทาํใหม้ีคณะทีมทาํงานท่ีมีศกัยภาพมี
รูปแบบการทาํงานและการดาํเนินงาน
ตามขั้นตอนจนไดข้อ้วิพากษผ์ลสรุป
วิเคราะห์ 

เพื่อยกระดบัและ
กาํหนดความร่วมมือ
การขบัเคล่ือนงาน
และการบูรณาการการ
ทาํงานของพ้ืนท่ี 

1.เพื่อพฒันาใหเ้กิด
ภาคความร่วมมือ
กนัของพ้ืนท่ี 
2.เพื่อผลกัดนัให้
เกิดเป็นนโยบาย
สาธารณะของ
พ้ืนท่ีในการใช้
ประเด็นมติสมชัชา
เร่ืองยาสูบในการ
ขบัเคล่ือน 

แผนงานท่ี 3 ขั้น
สงัเกตการณ์  
(Observing) 
3.1 ถอดบทเรียน 
3.2 กิจกรรมบนัทึก
ขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมถอดบทเรียนจดักิจกรรมวนัท่ี 
20 เม.ย. 56 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 
60 คน 
-กิจกรรมบนัทึกความร่วมมือขอ้ตกลง
ร่วมจดักิจกรรมวนัท่ี 12 มิ.ย. 56 มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 83 คน 
เชิงคุณภาพ 
คณะทาํงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนั
สรุปบทเรียนการทาํงานโครงการฯเพื่อ
หาแนวทางพฒันาใหม้ีความต่อเน่ือง
โดยการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือกนัใน
การทาํงาน 

เป็นการพฒันาคน้หา
ปัจจยัความสาํเร็จใน
พ้ืนท่ีนาํร่องตาํบลนา
ทอน ของประเด็นมติ
การขบัเคล่ือนเร่ือง
ยาสูบ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
การขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานท่ี
สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชต่้อได ้

แผนงานท่ี 4 ขั้น

ประเมินผลการ

ปฏิบติั (Reflect) 

4.1 สรุปผลการ

ดาํเนินงานภาพรวม 

เชิงปริมาณ 
รายงานฉบบัสมบูรณ์จาํนวน 1 เล่ม 

 

 



บันทึกสรุปกิจกรรมแผนงาน 
************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึการประชุม 
ประชุมคณะท างานทีมวจิยัคร้ังที่ 1 

วนัที่ 5 กรกฎาคม 2555 
ณ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจงัหวดัสตูล 

**************************************************************************************** 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. โดยคุณสมยศ   ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน 

กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

คุณกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั : ช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไป

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดั ในส่วนของจงัหวดัสตูลจะใชพ้ื้นท่ี ม. 1 และ ม. 2 พ้ืนท่ีตาํบลนาทอน 

เพราะเห็นว่าทอ้งถ่ินใหค้วามสาํคญัและเขา้มารับหลกัการดว้ยตวัเอง ซ่ึงในการทาํโครงการน้ีก็มีวตัถุประสงค์

เพื่อขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมในระดบัจงัหวดั และหารูปแบบการ

หนุนเสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาไปสู่ภาคปฏิบติั คน้หาปัจจยัความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนการนาํมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั 

อาจารย ์ประยรู โขขดั : ในฐานะท่ีเป็นคนหน่ึงท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในประเดน็สมชัชาสุขภาพจงัหวดัสตูล

และเห็นว่าการนาํมติสมชัชาชาติมาปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีดีกบัพ้ืนท่ีโดยเฉพาะประเด็นยาสูบเน่ืองจากทุกวนัน้ียาสูบ

แพร่หลายในทุกวยัและการเลือกพ้ืนท่ีถา้เลือกพ้ืนท่ี ท่ีมีแหล่งผลิตใบจากก็จะดีเพราะใบจากเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํ

ใหค้นติดบุหร่ี แต่เม่ือเลือกพ้ืนท่ีน้ีแลว้ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าพ้ืนท่ีน้ีทอ้งถ่ินใหค้วามสาํคญัและจะสนบัสนุน

เพ่ิมเติมก็มีโอกาสท่ีจะขบัเคล่ือนเพ่ือก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืได ้และจะเห็นว่าตอนน้ีทาง สช.พยายามจุดประเด็น

เพ่ือใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัของยาสูบ ปัจจุบนัน้ีมีหลายหน่วยงานท่ีรณรงคป์ระเด็นยาสูบและนาํมาสู่การวจิยั การ

หาขอ้เท็จจริงเชิงเหตุและผลเพ่ือใหพ้ื้นท่ีนาํมติสมชัชามาขบัเคล่ือนในพ้ืนท่ีไดจ้ริง 

คุณกลัยทรรศน์ : เหตุผลของการเลือกพ้ืนท่ีนาทอน เพราะทอ้งถ่ินมีความพร้อม และมีความสนใจใน

การขบัเคล่ือนงานประเภทยาสูบ มติยาสูบ เป็นมติท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหา จึงนาํไปสู่สมชัชาเมื่อปี 53  

อาจารยป์ระยรู โขขดั เขา้ไปมีส่วนร่วมในการไปแสดงความคิดเห็นคร้ังน้ีดว้ยและประเด็นยาสูบเป็น 

ประเด็นท่ีผา่น ครม.ไม่ถกูนาํมาใช ้ทาํใหท้าง ศจย.มีแนวคิดท่ีจะขบัเคล่ือนประเด็นยาสูบไปสู่ปฏิรูปไดจ้ริง 

ผูใ้หญ่บ่าว : เป็นผูห้น่ึงท่ีสูบบุหร่ี ซ่ึงผลท่ีตนเองสูบบุหร่ี คือสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรง คนในบา้นก็ไม่

ตอ้งการใหสู้บ ตวัเองก็พยายามท่ีจะหยดุเพื่อสุขภาพตวัเองและคนในครอบครัวเพราะเห็นว่าบุหร่ีเป็นอนัตราย

ต่อตวัเองและคนใกลเ้คียง 



ปัญหาหลกัคือ คนในครอบครัวไม่ดูแลตวัเองแต่ตวัเองก็ไม่ไดบ้อกใหเ้ลิก แต่จะพดูเพื่อใหเ้ปล่ียน

แนวคิดว่า การท่ีเราเอาเงินไปซ้ือบุหร่ีเราสามารถนาํเงินส่วนนั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดม้ากมาย แต่สาํหรับ

ตนเองสามารถลดการสูบบุหร่ีได ้ในช่วงเดือนรอมฎอน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีชาวมุสลิมถือศิลอด ลดอาหาร และตนเอง

ก็สญัญาว่า ในเร็วๆ น้ีก็จะเลิกบุหร่ี 

 ปัญหายาสูบ  ในหมู่วยัรุ่นเป็นสินคา้ท่ีสามารถแปรรูปได ้คือ กญัชา  สาํหรับคนท่ีไม่สูบบุหร่ี อยากให้

คนท่ีไม่สูบไปศึกษากลุ่มเหล่าน้ี แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มตนเองท่ีสูบบุหร่ี 

อาจารย ์ประยรู โขขดั : ยาสูบในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลมี 2 อยา่งคือ บุหร่ี กบั ใบจาก ในพ้ืนท่ีหมู่ 1 หมู่ 2  

วิธีการ จะทาํอยา่งไรใหค้นหยดุสูบบุหร่ี  โดยเร่ิมจากครอบครัวก่อน 

1. สาํรวจขอ้มลูคนสูบบุหร่ีในชุมชน โดยใหค้นท่ีสูบบุหร่ีรับทราบ เก็บขอ้มลูผูสู้บบุหร่ีในครอบครัว 

เพื่อเคล่ือนไหวในมติสมชัชา 

2. หาขอ้มลู ท่ีตอ้งการเลิกบุหร่ี / รณรงค ์ หยบิช่ือคนท่ีเลิกแลว้มาประกาศใหส้าธารณะชนรับทราบ ใน

การทาํงานใหห้น่วยงานท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีเขา้ร่วม   เช่น ประชาสมัพนัธใ์นวนัศุกร์ ตอนอ่านคุดตะบะ 

ใหเ้ราทาํส่ิงท่ีเป็นไปได ้ทาํเพ่ือตวัเราเอง เพ่ือหมู่บา้นเราเอง 

คุณยพุิน ณ พทัลุง : สาเหตุแรกของการเสพยาของเยาวชน เกิดจากการสูบใบจาก ต่อดว้ยการสูบบุหร่ี 

แลว้นาํไปสู่ยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเยาวชนติดอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  ส่วนของแม่บา้นขอใหพ้ยายามดูแลลกูหลานของ

ตนเอง สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

ตวัแทนหมู่ 2 :   ส่ิงแรกท่ีเราจะพดูถึงคือ ครอบครัว ซ่ึงตอนน้ีคนในครอบครัวสามารถหยดุได ้เพราะ 

ลกูบอกใหส้ามีหยดุ  ครอบครัวไหนท่ีปลอดบุหร่ีจะเป็นครอบครัวท่ีมีความสุขมาก 

 คุณกลัยทรรศน์ : ยทุธศาสตร์ใชเ้ด็ก ลกูหลานหา้มสูบบุหร่ีจะไดผ้ลดีมาก 

 วยัเด็ก เยาวชน  อยากใหป้ลกูฝังตั้งแต่เลก็ ๆ  เป็นปัญหาท่ีตอ้งใชเ้วลา 

คุณสุบิน :   ปัญหาลกูชายสูบบุหร่ี  ซ่ึง มีลกูชาย 3 คน หญิง 1คน ซ่ึงเป็นคนสุดทอ้ง สามารถท่ีจะหา้ม

คนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ีได ้ส่ิงไหนท่ีลกูชอบเราก็ซ้ือหามาให ้เพ่ือท่ีจะให้ลกูอยูก่บับา้น 

นางอมัพร :    รองนายก อบต.นาทอนบอกว่าสามีท่ีบา้นนั้นสูบบุหร่ี จะใชม้าตรการโดย ไม่ยอมใหล้กู

ไปซ้ือบุหร่ีจากทางร้านให ้ถา้อยากสูบก็ไปซ้ือเอาได ้

อาจารยป์ระยรู :  มาตรการของร้านคา้ ตอ้งมีมาตรการควบคุม เลือกแกนนาํหมู่บา้น เพ่ือขบัเคล่ือน

ประเด็นของหมู่บา้น การทาํงานของทอ้งถ่ิน 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวนัที่  5 กรกฎาคม  2555 

ท่ี                             ช่ือ – สกุล                                   ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์
1 นางกลัยทรรศน์  ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587344 
2 นายตรา              เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
3 นายสมยศ          ฤทธ์ิธรรมนาถ 88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 
4 นายวิรายทุธ       ละเมาะ โรงเรียนอลัฟุรกอนวิทยา 089-2970336 
5 นายเจิน              จนัทะโร 37/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-8980545 
6 น.ส.อนญัญา       แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
7 น.ส.รุณา            หลีหมาด 185 ม.4 ต.กาํแพง อ.ละงู จ.สตูล 081-4782210 
8 น.ส.อนตัตา        อุศมา 228 ม.4 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-7673008 
9 น.ส.จุฑามาศ       จนัทะโร 37/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 084-4453818 
10 นางอมัพร            บุญคง อบต.นาทอน 083-6544571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
เชิงปฏบิัตกิารเพือ่วางแผนการด าเนนิงานและก าหนดหลกัสูตรการศึกษาการขบัเคลือ่น  

วนัที่ 9 กรกฎาคม 2555 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

************************************************************************************ 
ปลดัตรา :  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัยาสูบเพื่อเป็นการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

ไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดัและพ้ืนท่ี ทั้งน้ีทางเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค จงัหวดัสตูลได้

ทาํความร่วมมือระหว่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน  อาํเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูลเพื่อเป็นการสร้าง

นวตักรรมใหม่ทางการพฒันาสุขภาวะในพ้ืนท่ีและทาํงานภายใตภ้าคีเครือข่ายระหว่างองคก์รทางปัญญาโดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 4 ขั้นตอน 

1. ขั้นวางแผน ไดแ้ก่  

- การวิเคราะห์สถานการณ์การดาํเนินงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นยาสูบในระดบั

จงัหวดั ระดบัอาํเภอและระดบัตาํบล 

- มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- มีการจดัประชุมเครือข่าย 

- จดัประชุมคณะกรรมการ คณะทาํงานเพื่อวางแผนการทาํงาน 

- จดัเวทีเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทาํงานและอาสาสมคัร 

2. ขั้นปฏิบติัการ 

- คณะทาํงานลงพ้ืนท่ีปฏิบติัตามวิธีการศึกษาท่ีกาํหนดผา่น 

- สรุปผลการดาํเนินงานและวิเคราะห์รูปแบบการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่

ภาคปฏิบติั 

- ประเมินผลการดาํเนินงานในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือกาํหนดหารูปแบบกระบวนการ 

- จดัใหม้ีการรณรงคป์ระชาสมัพนัธกิ์จกรรม 

3. ขั้นสงัเกตการณ์ 

- คณะทาํงานในแต่ละพ้ืนท่ีร่วมกนัสงัเกตการณ์และนาํผลท่ีไดไ้ปเขา้เวทีเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในเวที 

- สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขบัเคล่ือน 



- รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

4. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

- ดา้นสภาวะแวดลอ้มหรือบริบทของการขบัเคล่ือนแนวปฏิบติั 

- ดา้นปัจจยัการนาํเขา้ของมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

- ดา้นกระบวนการขบัเคล่ือนแนวปฏิบติั 

- ดา้นผลผลิตของแนวทางการขบัเคล่ือน 

แผนการด าเนินงาน 

ปลดัตรา   ตอนน้ีไดมี้การลงพ้ืนท่ีในหมู่ท่ี 1  ไปแลว้เพ่ือทาํความเขา้ใจใหก้บัคนในชุมชน 

การประชาสมัพนัธ ์ จะมีการออกแบบอีกคร้ัง ตอนน้ีก็คุย ๆกนัในเร่ืองของการประชาสมัพนัธก์คื็อการจดั

รายการวิทย ุ

ปลดัตรา :  มีการเก็บรวบรวมขอ้มลู/การออกแบบการทาํงาน มีวิจยัทั้งหมดมี 5 งานวจิยั มีวิธีการจดัเก็บ

ขอ้มลู 2 วิธี  

1. การจดัเวที เพื่อแลกเปล่ียนและนาํเสนอขอ้มลูในเวที 

2. โดยวิธีการสมัภาษณ์ ออกแบบสอบถามและทาํโฟกสักรุ๊ป 

คุณกลัยทรรศน์  ต้ิงหวงั :  ท่ีมาท่ีไปงานวจิยัยาสูบ  มาจากมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมกีารวิจยัแลว้

ว่ายาสูบเป็นการทายสุขภาพแต่พอผา่นมติ แลว้เขา้ ครม แต่พอเขา้ครม.แลว้มติน้ีไม่ไดถ้กูนาํไปจดัการ 

หมายความว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมดไม่ไดป้ฏิบติัตามทาํใหม้ติตอ้งหยดุชะงกั แต่หลาย ๆมติส่วนมากมติก็ไม่ได้

เคล่ือน เช่น มติของนํ้ ามนัทอดซํ้า ใหท้างสาธารณสุขเป็นคนจดัการแต่ก็ทาํไดร้ะดบัหน่ึง แต่มติยาสูบน้ีถา้มนัไม่

เคล่ือนเราก็ลองมาทาํแลว่าเราสามารถเคล่ือนไปไดห้รือไม่ ก็เลยทาํใหเ้กิดโครงการวิจยัน้ีว่าท่ีมากคื็อว่าเราก็เป็น

จงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บทาํงานวิจยัและรูปแบบการทาํงานวจิยัก็มีหลายรูปแบบมากแลว้แต่ว่าใครถนดัแบบไหน บาง

ท่ีอาจจะไปทาํกบัโรงเรียน บางท่ีทาํกบัภาคประชาชนไปเคล่ือนเอง บางพ้ืนท่ีใชข้า้ราชการไปทาํแต่ท่ีสตูลทาง

เรากาํหนดใหผ้า่นทอ้งถ่ินลองดูว่าการท่ีทอ้งถ่ินมารับทาํงานวิจยัเร่ืองยาสูบแลว้จะไดผ้ลหรือไม่ และการทาํ

โครงการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดมี้โมเดลจากท่ีไหน มนัเป็นโมเดลใหม่เลยในการทาํงานโครงการน้ี ตอ้งการใหค้นใน

ชุมชนทาํเร่ืองน้ี เพราะพ้ืนท่ีอ่ืน ๆเขาจะเลือกพ้ืนท่ีโดยใหภ้าคประชาชนทาํแต่ทางเราก็ประสานกบัท่านนายกสม

ยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ ว่าจะทาํโครงการน้ีหรือไม่ทางยากก็ยอมรับในการทาํงานน้ี ก็เลยเป็นท่ีมาในการทาํงาน

ร่วมกนัระหว่างเครือข่ายกบัพ้ืนท่ีตาํบลนาทอน เพราะการทาํงานในการทาํเร่ืองการวิจยับุหร่ีน้ีค่อนขา้งจะทาํยาก 

แต่ว่าการท่ีเราจะมีคนมาเคล่ือนใหเ้ห็นถึงรูปธรรมมนัยงัไม่มี แต่ท่ีน่ีก็ยงัไม่ทราบว่าจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จแต่ก็



ตอ้งลองดูมนัอาจจะสาํเร็จก็ไดห้รือไม่ก็ได ้แต่ก็ลองทาํกนัดู ถา้เกิดว่าตาํบลนาทอนทาํสาํเร็จอาจจะเป็นพ้ืนท่ี

ตวัอยา่งในระดบัประเทศ ดงันั้นวนัน้ีอาจจะมาแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัในการทาํงาน 

รูปแบบการทาํงานวิจยั / บทบาทหนา้ท่ี 

1. เป้าหมาย หมู่ 1 และหมู่ 2 

2. การประชาสมัพนัธ ์ 

- การจดัรายการวิทย ุ

- แผน่พบั 200 ชุด 

- ไวนิล 2จุด 

- เวป็ไซต ์เฟสบุ๊ค 

3. แนวทาง 

- ใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ 

- การพดูคุย 

- การใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย 

วิธีการบอกผา่นลกู 

การศึกษา อบรม หลกัสูตร 

ความรัก 

ผา่นทางครูผูส้อน 

4. ผูรั้บผดิชอบ 

- ฝ่ายออกแบบสอบถามและจดัเก็บขอ้มลู คือ จะดาํ กาน ตูน 

- ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์นายก ครูซนั 

- ฝ่ายรวบรวมขอ้มลู ครูเอียด ครูแกว้ ตูน 

- ฝ่ายประสานงาน ปลดัตรา รม กะนะ หนา 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วนัที่  9 กรกฎาคม 2555 
ท่ี                                ช่ือ – สกุล                                ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์
1 นางอมัพร          บุญคง อบต.นาทอน 083-6544571 
2 นายวิรายทุธ       ละเมาะ โรงเรียนอลัฟุรกอน 089-2970336 
3 นายมรนาเซ       เจ๊ะมะ อบต.นาทอน 0817385147 
4 นายณัฐพงศ ์      สงัวาระ อบต.นาทอน 081-0785157 
5 นางสุกญัญา       สอเหลบ ศพด.บา้นนาทอน 083-1712569 
6 นางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค จ.สตูล 089-6587344 
7 น.ส.อนญัญา      แสะหลี 1431 ม.3 ต.กาํแพง อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
8 น.ส.รุณา            หลีหมาด 145 ม.4 ต.กาํแพง  อ.ละงู จ.สตูล 081-4782210 
9 นายตรา             เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
10 นายสมยศ          ฤทธ์ิธรรมนาถ 88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 

11 น.ส.อุบล            เวชสิทธ์ิ อบต.นาทอน 080-5439298 
12 น.ส.กานดา        ชอบงาม อบต.นาทอน 089-2970816 
13 นางกนัทิมา        ขุนละออง อบต.นาทอน 083-1918136 
14 นางนิตยา           หีมปอง อบต.นาทอน 081-5410370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

ก าหนดเวทีพูดคุยกลุ่มย่อย (Focus Group) พูดคุยวเิคราะห์พืน้ที่ร่างแบบสอบถามของทีมวจิยั 

วนัที่  6  สิงหาคม 2555 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

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

นายสมยศ : นายกอบต.นาทอนไดพ้กูล่าวตอ้นรับคณะทาํงานท่ีใหเ้กียรติมาประชุมในพ้ืนท่ีตาํบลนา

ทอนและบรรยายสรุปขอ้มลูพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนเก่ียวกบัขอ้มลูทางกายภาพ เช่น สภาพดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

โดยกล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ของตาํบลนาทอนมีอาชีพทาํการเกษตรประมาณร้อยละ ๗๐ มรีายไดเ้ฉล่ีย/คน/ปี 

ประมาณ  ๔๕,๐๐๐.-บาท ผูช้ายซ่ึงหวัหนา้ครอบครัวเป็นกาํลงัหลกัในการหารายไดใ้หก้บัครอบครัวทาํใหเ้กิด

ความเครียด หรือมีเวลาว่างมากจากการประกอบอาชีพเช่นอาชีพกรีดยาง เป็นตน้ รูปแบบครอบครัวตาํบลนา

ทอนเป็นการอยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ มค่ีานิยมในการใชชี้วิตแบบง่ายๆ แบบผดิๆ ตามเพื่อน ขาดการรณรงค์

หรือรณรงคเ์ฉพาะเทศกาล ดา้นศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามแต่ไม่ไดน้าํหลกัธรรมคาํสอน

มาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

คุณกลัยทรรศน์ : ดว้ยสภาพพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนเป็นพ้ืนท่ีจดัการตนเองตามแนวคิดของผูบ้ริหารท่ี

ตอ้งการใหค้นมคีวามรู้ มกีารอยูก่นัแบบพอเพียง เกิดการร้อยเรียงวิถีชุมชน และใหเ้กิดสงัคมสวสัดิการใน

อนาคตตามวิสยัทศัน์ตาํบลแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะจึงเหมาะสมท่ีจะมีงานวิจยัในประเด็นยาสูบมาใชเ้ป็น

กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนเพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของจงัหวดัสตูลดว้ยซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มี

ความเห็นพอ้งตอ้งกนัตามท่ีนาํเสนอ 

นางกลัยทรรศน์   ติง้หวงั : ในส่วนของร่างแบบสอบถามนั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือทีมงานวิจยัระดบัตาํบล

ไปจดัทาํร่างแลว้นาํเสนอต่อทีมวจิยัหลกัอีกท่ีหน่ึงไม่ทราบท่ีประชุมเห็นดว้ยหรือไม่ 

กะด า : ในส่วนของแบบสอบถามควรจะมีอะไรบา้งเพื่อเช่นในเร่ืองประเด็นไหนใหง่้ายต่อการออกแบบ 

เช่น ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มลูทศันคติของการบริโภค  รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

ปลดัครา : เห็นดว้ยใหที้มวิจยัตาํบลไปจดัทาํร่างเพราะทีมวจิยัตาํบลทุกคนทาํงานในสถานท่ีเดียวกนัและผมเอง

จะไดช่้วยกลัน่กรองอีกชั้นหน่ึงดว้ย  

นางกลัยทรรศน์   ติง้หวงั : สาํหรับแบบสอบถามนั้นควรจะมีขอ้มลูทัว่ไปรายบุคคล ทศันะคติ และ

ขอ้เสนอแนะอยา่งท่ีนอ้งเขานาํเสนอเพื่อใหเ้ป็นแบบสอบถามปลายเปิดและสมบูรณ์ 

ที่ประชุม : เห็นชอบใหที้มวิจยัตาํบลไปดาํเนินการ 



นายกดูนัย : ในประเด็นปัญหาของพ้ืนท่ีนั้นคนในพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนหรือทั้งจงัหวดัสตูลส่วนใหญ่มี

ความรู้แต่ขาดความตระหนกัในพิษภยัของยาสูบ หมายถึง รู้ว่าสูบบุหร่ีนั้นมีโทษร้ายแรงมาก เป็นมะเร็ง เป็นโรค

ปอด เป็นโรคทางเดินอาหาร เป็นตน้  ในส่วนของภาครัฐเองก็ขาดความต่อเน่ืองในการรณรงคจึ์งเป็นปัญหาเร่ือง

ประเด็นยาสูบท่ีน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนผูม้ีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายไม่ไดจ้ริงจงักบัการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

น้องต้อ : อยากเห็นการเอาจริงเอาจงัของทุกหน่วยงาน ทุกองคก์ร  อยา่งกรณีโรงพยาบาลละงูท่ีประสงค์

จะรับสมคัรพนกังานเพื่อปฏิบติังานในโรงพยาบาลระบุในคุณสมบติัของสมคัรงานว่าถา้มีการสูบบุหร่ีหรือ

ตรวจสอบไดว้่ามีการสูบบุหร่ีจะไม่รับสมคัรหรือรับเขา้ทาํงาน 

นางกลัยทรรศน์   ติง้หวงั : เพ่ือใหก้ารประชุมคร้ังน้ีไดมี้ช้ินงานมีเน้ืองานเราควรจะมีการจดักลุ่มเพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี จดัทาํร่างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัญหาล่วงหนา้ตามโจทยท่ี์กล่าวมาน้ีโดยจะจดั

กลุ่มทั้งหมด 3 กลุ่ม  

ดงัน้ี.- กลุ่มท่ี 1 พดูคุยวิเคราะห์และรับทราบปัญหาของพ้ืนท่ี 

 กลุ่มท่ี 2 จดัทาํร่างแบบสอบถามและรับขอ้เสนอแนะจากทีมวิจยัตาํบล 

 กลุ่มท่ี 3 พดูคุยวิเคราะห์ปัญหาล่วงหนา้และคิดแผนสาํรองในการจดักระบวนการ 

หลงัจากนั้นท่ีประชุมไดแ้ยกยา้ยไปตามกลุ่มต่างๆเพ่ือจดัทาํขอ้มลู 

ปลดัตรา : ผมเป็นในการประสานกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมในเวทีเพราะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นตอ้ง

หลากหลายครอบคลุมช่างอายจุะไดข้อ้มลูชดัเจนและสร้างกลไกและกระบวนการขบัเคล่ือนไดเ้ป็นรูปธรรมใน

ส่วนตวัผมอยากใหก้ลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาพในหมู่บา้นทาํหนา้ท่ีประสานและสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมในเวทีคร้ังน้ี 

ท่ีประชุม: เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของปลดัตราเพราะงานวิจยัตอ้งการเห็นการหนุนเสริมของชุมชนตอ้งการเห็นการ

ทาํงานของกลไกในชุมชนและเห็นการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของสภาแกหราตนเองกบัเคร่ืองมือชนัชี

สุขภาพตาํบลนาทอน  

  

ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วนัที ่6 สิงหาคม 2555 

ท่ี                      ช่ือ – สกุล                                ท่ีอยู ่      โทรศพัท ์
1 นางยพุิน                   ณ.พทัลุง 35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 091-1682422 
2 นางสาวกีลาโรจน์    ธนวิทยากร 86 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-1161707 
3 นางสาวจรรยา          ระเมาะ 41 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
4 นางสุบิน                  ยงัปากนํ้ า 17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6548960 
5 นางอานงค ์              คงจนัทร์ 92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-5438793 
6 นางจนัทร์เพญ็          ระเมาะ 41/3        ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5422658 
7 นางละไม                 ระเมาะ 31 ม.1    ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
8 นายเชิดศกัด์ิ             หมีนหา 82 ม.1 ต.นาทอน     อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5430468 
9 นายบรรยง               ทุ่งหวา้ 33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-4777725 
10 น.ส.อจิมา                บุญคง 41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-3986762 
11 นางพรทิพย ์            กะจิ 251 ม.2  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-9765099 
12 นางสุนี                    ทองยิม้ 31/7 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-6318722 
13 นางจิตติมา              เกาะกลาง 33/7 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6548992 
14 นายจรูญศกัด์ิ          โกศิยพฒัน ์ 72 ม.       ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-4794569 
15 นายสมยศ               ฤทธ์ิธรรมนาถ 88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 
16 น.ส.นิตยา              นราจร 110 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-6545492 
17 นางไพจิตร             ใจสมุทร 25/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
18 น.ส.อนญัญา          แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
19 นางกลัยทรรศน์      ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587433 
20 นายประยรู              โขขดั 15/7ถ.ยาตราสวสัด์ิ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 081-4786704 
21 นางผจงจิตต ์           หวนัสมนั 75/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-7960538 
22 นายสมมาตร           เจริญฤทธ์ิ 18/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
23 นางรัตนา                รัตนเดช 90/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-7362297 
24 นางนวลปรางค ์      ใจสมุทร 44 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5429420 
25 นางสุกญัญา            ณ พทัลุง 31/4 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-7327208 
26 นายพรพล               อลัมาตร 54/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5488306 
27 นางจิตติยา               ระเมาะ 32/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6544576 
28 นางอมัพร               บุญคง 41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6544571 



ท่ี                      ช่ือ – สกุล                                ท่ีอยู ่      โทรศพัท ์
29 นางละมยั                ขุนแสง 91/2  ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-7992127 
30 นายสมพงษ ์           เสียมไหม 100 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0922844 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประชุม 

ประชุมคณะท างานทีมวจิยัคร้ังที่ 2 
วนัที่ 15 เมษายน 2556 

ณ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจงัหวดัสตูล 

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

เร่ิมประชุมโดยคุณกลัยทรรศน์ ติง้หวงั  : ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
คณะทาํงานและทีมวิจยัเพื่อวางแผนงานและทาํขอ้มลู ประเด็นปัญหาจากเวทีท่ียา้ยมากาํหนดแนวทางปรับปรุง 
โดยใหท่ี้ประชุมไดร่้วมพดูคุยและเสนอแนะหลงัจากท่ีไม่ไดข้บัเคล่ือนการทาํงานมาหลายเดือนซ่ึงตอนน้ีเรามี
ความจาํเป็นท่ีจะช่วยการวางแผนในการทาํงานต่อหลงัจากท่ีได้ร่วมกันเก็บข้อมูลมาได้แลว้แต่ก็ยงั ไม่ได้
วิเคราะห์หรือทาํให้สามารถมาใช้ประโยชน์ต่อได้คร้ังน้ีเราตอ้งช่วยกนัและวางแผนงานต่อเพราะคิดว่าเรา
จาํเป็นตอ้งจดัประชุมใหก้ระชั้นชิดในช่วงน้ีแลร่วมกนักาํหนดเวทีต่อไปดว้ย 

นายตรา  เหมโคกน้อย :ไดพู้ดถึงการพบกนัของทีมวิจยัและคณะทาํงานคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 2  จากท่ีคร้ัง
แรกเมื่อ 5 ก.ค. 55 เป็นเวทีงานแผนการดาํเนินงานกาํหนดหลกัสูตรการขบัเคล่ือน หลงัจากนั้น เราก็จะพบกนัใน 
9 ก.ค. 55 ซ่ึงเป็นการวางแผนการทาํงานของพ้ืนท่ีและร่วมกนักาํหนดรูปแบบการทาํงาน และเวทีพดูคุยกลุ่มยอ่ย 
6 ส.ค.55 โดยพวกเราไม่ไดพ้บกันแบบเหมือนวนัน้ี ผมจึงคิดว่าวนัน้ีเราได้ขอ้มูลจากเวทีมาบา้งแลว้ เห็น
กระบวนการขบัเคล่ือนระบบการมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี เห็นทีมกลไกพ้ืนท่ี และรูปแบบการขบัเคล่ือนแลว้บางส่วน  
ดงันั้น การออกแบบการออกแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เพ่ือใชใ้นภาคสนามจึงควรนาํพูดคุยกนัในวนัน้ี  
จาก 2 เวทีท่ีผ่านมาส่วนมากเราให้กลุ่มเป้าหมายนาํเสนอ หรือเล่าสู่กนัฟัง ชอบคิด ชอบคุย หรือเราจัดทาํฟัง
ความคิดบา้ง  แต่เราไม่ไดส้มัภาษณ์เขา้ลึกแบบ คนต่อคน ทาํงานขอ้มลูจึงยงัไม่สมบูรณ์ 

นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ  : ผมเห็นดว้ยกบัขอ้สรุปของปลดัตรา แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผมค้นพบจากเวทีคือ 
กระบวนการมีส่วนร่วม และทีมกลไกพ้ืนท่ี โดยสภาแกหราตนเองท่ีผมใชม้าตลอดในทุกเวทีของกิจกรรมตาํบล
นาทอน และการสาํรองแผนสองของการประสานกลุ่มเป้าหมายท่ีเรานาํมาใชน้ั้นถือว่าไดผ้ลมาก คนมาร่วมเวที
ครบ จึงทาํใหม้ีการขบัเคล่ือนได ้และมีขอ้มลูตามท่ีเราตอ้งการ 

นายตรา  เหมโคกน้อย :  ผมคิดว่าขณะน้ีเรา ไดข้อ้มลูมาบา้งแลว้ ผมเสนอให้ตั้งทีมออกแบบสอบถาม 
หรือสมัภาษณ์ หรือเราจะกาํหนดใหอ้อกแบบกนัเองแลว้มาสรุปกนัก็ได ้แต่เน่ืองจากคนมีงานเยอะมากจึงคิดว่า
ให้มีทีมสักทีมจะดีกว่า โดยผมเสนอให้ คุณกูดนัย ราเหม รองปลดั อบต.นาทอน และเจ้าหน้าท่ีของ อบต.
ประมาณ 4คน รวม 5คนเป็นคณะทาํงานออกแบบและสรุปขอ้มลูใหที้มวิจยัไปดว้ย 

คุณ กลัยทรรศน์  ติง้หวงั : เห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ีนะคะ เพราะการลงพ้ืนท่ีภาคสนามตอ้งมีแบบสอบถาม
และเคร่ืองมือซ่ึงท่ีผา่นมาเราก็ไดอ้อกแบบกนัไวแ้ลว้แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์อาจจะช่วยกนัเติมเต็มเพื่อให้เคร่ืองมือ
ของเรามีความสมบูรณ์มากข้ึน 



คุณอนัญญา  แสะหล ี: เราควรกาํหนดระยะเวลาใหแ้ก่ทีมออกแบบดว้ย เด๋ียวเวลาจะชา้ไป พวกเราจะ
มีเวลาอีกในวนัท่ี 20 เม.ย. 56  ก็จะจดักิจกรรมถอดบทเรียนถึงแมว้่าเราจะขบัเคล่ือนไดไ้ม่มากแต่ควรจะมาดกู่อน
ว่าหลงัจากทาํงานไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้เกิดอะไรข้ึนบา้งและคนทาํงานกลุ่มเป้าหมายคิดยงัไง ฉะนั้นระยะเวลา 3 
วนัน้ีใหที้มน้ีไปออกแบบแลว้เสนอทีมวิจยัในวนัท่ี 18 โดยให้ทีมวิจยัจะนาํไปใชใ้นวนัท่ี 20 เม.ย. 56 เลยจะได้
หรือไม ่

นายตรา  เหมโคกน้อย : ผมเห็นด้วยนะ เพราะเวทีเรามีหลายคร้ัง ฉะนั้ นแบบสอบถามอาจมีการ
เพ่ิมเติมบา้ง หากใชเ้วทีแลว้แต่ไดข้อ้มลูไม่ครบถว้น 

คุณ กัลยทรรศน์  ติง้หวัง : สรุปให้เป็นไปตามท่ีเสนอนะคะ ใครมีอะไรอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีวนัน้ีแค่น้ี
ก่อนนะคะ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าประชุม วนัที่ 15 เมษายน  2557 

ล าดบั ช่ือ – สกุล ที่อยู่ / หน่วยงาน โทรศัพท์ 

1 นายตรา    เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 

2 นางสาวอนญัญา  แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 

3 นางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587344 

4 นายสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนาถ 88/1 ม.9 ต.นาทอน  อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 

5 นายกดูานยั   ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9634119 

6 นางกนัทิมา  ขุนละออง 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1919836 

7 นางสาวศุถิกา นุย้คดี 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

เวทีถอดบทเรียน 

วนัที่ 20 เมษายน 2556 

อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน 

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

เร่ิมประชุมโดยคุณ กลัยทรรศน์  ติง้หวงั :   ผู้ประสานงานโครงการฯไดก้ล่าวทกัทายผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ในเวที และช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย พร้อมกบักล่าวแสดงความยนิดีและตอ้นรับทุกคน หลงัจากนั้น
ไดเ้ชิญใหที้มออกแบบสอบถาม คือ คุณกดูนยั  ราเหม ไดช้ี้แจงทาํความเขา้ใจแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมาย 

นายกูดนัย  ราเหม :หลงัจากท่ีไดรั้บมอบหมายให้ไปร่วมกนัออกแบบเติมเต็มแบบสอบถามดว้ยความ
กระชั้นชิดก็ไดแ้บบสอบถามมาโดนไดก้ล่าวช้ีแจงแบบสอบถามอยา่งละเอียดพร้อมเปิดเวทีให้สอบถามและทาํ
ความเขา้ใจแลว้พอสมควร 

คุณกลัยทรรศน์  ติง้หวงั : ไดท้าํกระบวนการแนะนาํให้กลุ่มเป้าหมายแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มโดย 5 ตวัจ๊ีดทาํ
หน้าท่ีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม และให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนนักวิจัยเพ่ือนําเสนอเน้ือหาท่ีได้จาก
แบบสอบถาม แต่ละกลุ่มและทีมวิจยัพบกลุ่ม ตอบแบบสอบถามกบัทีมวิจยั 
เวทีเปิดใหต้วัแทนกลุ่มนาํเสนอขอ้มลู  ดงัน้ี 

ตวัแทนกลุ่มที่ 1 :      นายตรา  เหมโคกน้อย ตวัแทนกลุ่มช้ีแจงว่า จากการตอบแบบสัมภาษณ์และให้
ขอ้มลูในกลุ่มพบว่า  ในพ้ืนท่ียงัไม่เห็นกลไกการขบัเคล่ือนประเด็นยาสูบอย่างจริงจงัและขอ้มูลท่ีไดน้ั้นเป็นแค่
ขอ้มลูเบ้ืองตน้ทัว่ๆไป 

ตวัแทนกลุ่มที่ 2  :  นางกลัยทรรศน์  ต้ิงหวงั บอกว่ากระบวนการขบัเคล่ือนหรือกระบวนการมีส่วนร่วม
ในพ้ืนท่ี เฉพาะประเด็นยาสูบนั้นตอ้งมีขั้นเป็นการเฉพาะเร่ืองจะดีกว่า ไม่ควรฝากไวก้บักลไกพ้ืนท่ี หรือกลไก
ศาสนาอยา่งเดียว 

ตัวแทนกลุ่มที่ 3 : นายสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนาถ บอกว่าไดค้น้พบกลยุทธ หรือแบบอย่างการขบัเคล่ือน
เร่ืองยาสูบว่าควรหาบุคคลตน้แบบ แลว้นาํขบวนร่วมรณรงคป์ระเด็นยาสูบใหส้งัคมไดรู้้ถึงประโยชน์ของการไม่
ยุง่เก่ียวกบัยาสูบแลว้ไดอ้ะไร มีอะไรเกิดข้ึนกบัครอบครัวตวัอยา่งนั้น 

ตวัแทนกลุ่มที่ 4 : นางสาวอนัญญา  แสะหลี  บอกว่าสาํหรับกลุ่มท่ี 4 เราไดค้น้พบว่า เด็กและเยาวชน
นั้นตอ้งการแค่อยากลอง หรือนาํเอาแบบอยา่งผูน้าํมาใช ้เช่น หวัหนา้ครอบครัวติดบุหร่ี ลกูชายก็จะสูบบุหร่ี เป็น
ตน้ 

ตวัแทนกลุ่มที่ 5 : นายวิรายทุธ   ละเมาะ   ไดพู้ดถึงการคน้พบประเด็นเร่ืองยาสูบในโรงเรียน บอกว่า
โรงเรียนทุกโรงร่วมรณรงคโ์ดยการประกาศเป็นนโยบายสาธารณะวา่ หากนกัเรียนผดิขอ้บงัคบัโรงเรียนโดยการ
สูบบุหร่ี หรือยาเสพติดควรอบรม หรือดูแลเป็นพิเศษ ไม่ใช่ไล่ออก เพราะมนัเหมือนเป็นการซํ้าเติม 



นางกัลยทรรศน์  ต้ิงหวงั :    หลงัจากนําเสนอก็เห็นส่ิงท่ีได้จากการเสนอซ่ึงมองว่าสามารถนําไป
ขบัเคล่ือนไดจ้ริง และสามารถเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบของโครงการซ่ึงถา้เราไดน้าํไปปฏิบติัจริงทอ้งถ่ินรับลูกต่อท่ีจะ
ขบัเคล่ือนมองว่ามนัไม่ยากเพราะเห็นว่านายก อบต.นาทอนมีวิสยัทศัน์ในการทาํงาน  

 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วนัที่ 20 เม.ย. 2556 
ท่ี                         ช่ือ – สกุล                              ท่ีอยู ่     โทรศพัท ์
1 นางยภุา                 เกา้เอ้ียน 13 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 084-9662187 
2 นางลาํดวน            ระเมาะ 19/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-5420663 
3 น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ระเมาะ 19/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1851489 
4 นางยพุา                 ใสก๊ิก 53/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
5 นางสุบิน               ยงัปากนํ้ า 17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6548960 
6 น.ส จารุวรรณ      โกศิยพฒัน ์ 72 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 086-2903675 
7 นางอุไร 72 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 090-1689184 
8 น.ส นีรนุช           โสสิกี 71/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 090-7181294 
9 นางระเบียบ          โสลิกี 71/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-6337430 
10 นายอนุชา             บุญคง 41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-0781550 
11 นางละไม             เวชสิทธ์ิ 42/3ม.2  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-6319291 
12 นางขอ้ดียะ๊           หลงัเถาะ 50/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
13 นางอรมินทร์        นิยมเดชา 48/6 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
14 น.ส ณัฐณิชา         ทุ่งหวา้ 33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
15 น.ส อาทิตยา         เวชสิทธ์ิ 48/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-6563558 
16 นางวนัดี               เก้ือเดช 35/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
17 นายเจริญ             ศรีใหม ่ 35/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
18 นายอุดม              ระเมาะ 41 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
19 นางโสพิน            ติงสง่า 18/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4369042 
20 น.ส ณัฐริกา          รวนเร 18/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
21 นางตีหวา             เก้ือเดช 102 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
22 นางฮารียะ๊           หมนัเหตุ 35/6 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
23 นางนงนุช            สุทธิการ 35/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
24 นางปอหรี           มานะกลา้ 21 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
25 นางจนัทร์เพญ็      ระเมาะ 41/3 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
26 นางละไม              ระเมาะ 31 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
27 นางนฤมล            พวงประยงค ์ 21/2  ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
28 นายปัญญาวิทย ์    ใจสมุทร 44 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4373065 



ท่ี                         ช่ือ – สกุล                              ท่ีอยู ่     โทรศพัท ์
29 นายเชิดศกัด์ิ         หมีนหา 82 ม.1  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
30 ด.ญ.อซัวาตี          เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
31 นายสมใจ             กง้เซ่ง 30 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2728415 
32 นายสมศกัด์ิ          หมีนหา 33/5 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4363029 
33 นายบรรยงค ์        ทุ่งหวา้ 33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-4797715 
34 นายจรูญศกัด์ิ        โกศิยพฒัน ์ 72 ม.1  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 090-5824181 
35 นายจเร                 โกศิยพฒัน ์ 71/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
36 น.ส.ศศิภา             นุย้คดี 139 ม. 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
37 นางกนัทิมา           ขุนละออง 18 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1918136 
38 น.ส ณัฐชา            กาเส็มส๊ะ 139 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 086-6914254 
39 นางฮาดียะ๊             เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมืองจ.สตูล 081-9691783 
40 นายสมพร             เสียมไหม 100 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
41 นางจิตติยา            ระเมาะ 32/2 ม.1 ตงนาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6544576 
42 นางเจียมจิต           หอ้งโสภา 17/5 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 090-0693068 
43 นายอารีย ์             อาดาํ 1/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
44 น.ส เนตรนภา       ละเขียด 53/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
45 นางละมยั             ขุนแสง 91/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-7992127 
46 นางวรรณเพญ็       โกศยิพฒัน ์ 71/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1931099 
47 นางอานงค ์          คงจนัทร์ 92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-5438793 
48 น.ส สุริต              เศษหลงั 14 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-3688270 
49 น.ส กองกาญจน์    ใจสมุทร 75 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-4689894 
50 ด.ญ เจนจิรา          ใจสมุทร 75 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-2937802 
51 นายตรา                 เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ  อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
52 นางยพุิน                ณ พทัลุง 35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
53 นางจนัทร์เพญ็        ระเมาะ      ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
54 นางสุกลัยา             สอเหลบ 51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1712569 
55 นายกดูนยั              ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9634119 
56 นายสมยศ              ฤทธ์ิธรรมนาถ 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 
57 นางบุบผา              สุขมะแป้น 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 



ท่ี                         ช่ือ – สกุล                              ท่ีอยู ่     โทรศพัท ์
58 นายวีระยทุธ          ละเมาะ 63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2970336 
59 น.ส อนญัญา         แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
60 นางกลัยทรรศน์    ต้ิงหวงั 547 ม. 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 0896587344 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

เวที ประชุมเชิงปฏิบตักิารสนามเพือ่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

วนัที่  8  พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

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

เร่ิมประชุมโดยนายตรา   เหมโคกนอ้ย : ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอนท่ีร่วมเป็นทีมวจิยัได้

ช้ีแจงใหผู้เ้ขา้ร่วมเวทีไดข้า้ใจในวตัถุประสงคพ์ร้อมใหม้ีการแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโดยใหม้ีการแบ่งกลุ่มให้

หลากหลายตามเกณฑอ์าย ุเพศ หมู่บา้น วยัวุฒิ การศกึษา เป็นตน้ ซ่ึงในการสมัภาษณ์นอกเหนือจาก

แบบสอบถามทีมวิจยัพยายามใหม้ีการนาํเสนอหรือขอ้เสนอแนะใหห้ลากหลายมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้

ไดข้อ้มลูเชิงลึกมากข้ึนในเวทีจดักลุ่มสมัภาษณ์เก็บขอ้มลูกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมในเวทีโดยการประสานงาน

ของทีมกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตาํบลนาทอนทีมวิจยัไดแ้บ่งทีมแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บขอ้มลูจาก

กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่  

กลุ่มที่ 1 สมัภาษณ์เก็บขอ้มลูทัว่ไปพร้อมวิเคราะห์และรับทราบปัญหาของพ้ืนท่ีจากกลุ่มเป้าหมายใช้

กระบวนการสมัภาษณ์ ชวนคิดชวนคุยหรือเล่าเร่ืองเล่าราวเก็บประเด็นขอ้มลูต่างๆพร้อมร่วมวิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาไปดว้ย  

กลุ่มที่ 2 สอบถามและรับขอ้เสนอแนวทางหรือรูปแบบการขบัเคล่ือนมติสมชัชาจากระดบัพ้ืนท่ีไปยงัสู่

ระดบัจงัหวดัและแนวทางการสร้างทีมกลไกชุมชนหรือโครงสร้างคณะทาํงานขบัเคล่ือนระดบัชุมชน

นอกจากนั้นทีมวิจยัไดช้วนคิดชวนคุยใหก้ระบวนการขบัเคล่ือนในชุมชนและใหท้ราบการใชเ้คร่ืองมือในการ

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพในประเด็นมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ 

 กลุ่มที่ 3 ชวนคิดชวนคุยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาล่วงหนา้และคิดแผนสาํรองในการจดักระบวนการเพ่ือนาํ

มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบไปใชใ้นพ้ืนท่ี 

ผลจากการจดัเวทแีละเกบ็ข้อมูลมดีังนี ้

กลุ่มท่ี 1 ไดข้อ้มลูเก่ียวปัญหาของการเก็บขอ้มลูว่ากลุ่มเป้าหมายควรเพ่ิมจาํนวนมากกว่าน้ีและเห็นวา่

ขอ้มลูบางอยา่งอาจมีการคาดเคล่ือนเพราะผูใ้หข้อ้มลูไม่บอกความจริงหมดทุกอยา่งส่วนรูปแบบการขบัเคล่ือน

ผูใ้หข้อ้มลูบอกว่าข้ึนอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ีมากว่าดา้นปัญหาชุมชนดา้นยาสูบนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นและ

หวัหนา้ครอบครัวท่ีเป็นเพศชายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาสูบ 



กลุ่มท่ี 2 ทีมวิจยัไดข้อ้มลูว่าการสร้างกลไกสภาองคก์รชุมชนท่ีใชช่ื้อเรียกแตกต่างกนัของแต่ละพ้ืนท่ีมี

ความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาและคณะทาํงานของกลไกชุมชนนั้นควรประกอบไปดว้ยบุคคล

หลายฝ่ายหลายช่วงอายเุพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและควรคิดคน้เคร่ืองมือของแต่ละชุมชนเองไปการ

ขบัเคล่ือนไปสู่ระดบัจงัหวดัต่อไป 

กลุ่มท่ี 3 ทีมวิจยัพบว่าการคิดทบทวนปัญหาชุมชนยอ้นหลงั การทาํ Timeline ของกลไกและการมี

ส่วนรวมในชุมชนเป็นส่ิงท่ีควรทาํเพ่ือใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดรั้บรู้รับทราบขอ้มลูท่ีแทจ้ริงเพราะปัญหาบางปัญหา

ใชแ้นวทางแกไ้ขไม่เหมือนกนัและพ้ืนท่ีต่างกนัใชแ้นวทางไม่เหมือนกนัการนาํเคร่ืองมือบางเคร่ืองมือจึงไม่

ไดผ้ลเท่าท่ีควร 

 นอกจากน้ีทีมวจิยัยงัพบว่าการมีหน่วยงานประสานงานหรือหน่วยงานเจา้ภาพท่ีช่วยงานประสานงาน

การติดตามประเมินผลเบ้ืองตน้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนนั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอน ตาํบลนา

ทอนอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ท่ีผูบ้ริหารโดยท่านนายกสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนาถและคณะผูบ้ริหารพร้อมนายตรา  

เหมโคกนอ้ย ขา้ราชการประจาํท่ีเป็นหวัหนา้งานเจา้หนา้ท่ีและนายบุญฤทธ์ิ เทศนอก  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเปิดกวา้งใหง้านวิจยัและเห็นความสาํคญัของงานวิจยัพร้อมหนุนเสริมเต็มท่ีทั้งดา้นบุคลากร 

เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ หลกัการบริหารจดัการ พร้อมงบประมาณบางส่วนเพื่อใหง้านวิจยัออกมาสมบูรณ์เท่าท่ีทาํได้

ทาํหนา้ประสานงานเบ้ืองตน้กบัแกนนาํ ทีมกลไกชุมชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ทาํใหที้มวิจยัไดรั้บความ

สะดวกอยา่งเต็มท่ี ทาํใหที้มวิจยัสามารถตอบไดว้่าหากพ้ืนท่ีตาํบลใดท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วาม

ร่วมมือมติสมชัชาจะไดรั้บการขบัเคล่ือนอยา่งเป็นรูปธรรมและหากในระดบัจงัหวดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ลงนามร่วมขบัเคล่ือนในภาพใหญ่ทั้งจงัหวดัจะเห็นความย ัง่ยนืและเกิดการต่อเน่ือง 

นางกลัยทรรศน์ : ทีมวิจยัและผูป้ระสานงานจงัหวดัไดส้รุปและรายงานผลการจดัเวทีพร้อมขอบคุณทุก

คนท่ีร่วมเวทีในวนัน้ี 

 

ปิดประชุมและเดินทางกลบั 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวนัที่ 8 พ.ค.2556 

ท่ี                                 ช่ือ  -  สกุล                                 ท่ีอยู ่   โทรศพัท ์
1 นางฮารีเยาะ        ระเซาะ 17 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
2 นางฟาตีมะ๊         ระเซาะ 14 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
3 นางฮาลีฉ๊ะ          ไฉนวงศ ์ 35 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
4 นางพรรณี           ระเซาะ 51 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
5 นางศศิมล           บุญเกิด 13 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
6 นายศิลาวุฒิ         เทศนอก 4/1 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
7 นางไพจิตต ์        ใจสมุทร 25/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
8 นางฝาติมะ๊          มานะกลา้ 22 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
9 นางนวลปรางค ์  ใจสมุทร 25/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
10 นายวิสูตร            ประกอบ 2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
11 น.ส อารี              เจริญฤทธ์ิ 19/4 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-0795680 
12 น.ส อารญา        เวชสิทธ์ิ 10/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 084-6327518 
13 น.ส ฟารีดา        โต๊ะปลดั 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-2993259 
14 น.ส อุบล            เวชสิทธ์ิ 103/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5439298 
15 นาย อบัดุลลอห์   หมีนหวงั 119/3 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-3979733 
16 นายจรูญศกัด์ิ      โกศิยพฒัน ์ 72 ม.   ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-4794569 
17 น.ส อสัมาอ ์       หมีนคลาน 74 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-7323302 
18 นายสนัติ            เอียดเกิด 76 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
19 นางบงัอร           ประกอบ 15 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
20 นายสมนัตรัตน์  บิสมาล 10/2 ม.4  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2999255 
21 นายวีระ            หะหสั 22 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
22 นางสุภาวดี        ลาทบั 9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-7142989 
23 นางละเมียด       สรรเพชร 59/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
24 นางอารี             เก้ือเดช 5/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-8997121 
25 น.ส มณทา         นวลคาํ 33/1  ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-3021645 
26 น.ส กานดา       ชอบหวาน 26/2 ม. 9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2910816 
27 น.ส จนัจิรา       หนูหมาด 111 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.ตูล 081-5438673 
28 น.ส ศุภิกา         นุย้คดี 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 



ท่ี                                 ช่ือ  -  สกุล                                 ท่ีอยู ่   โทรศพัท ์
29 นางพรทิพย ์      คอยอาสา 113/4 ม. 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-5225079 
30 นางบุปผา         สุขมะแป้น 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2947978 
31 นางสุกลัยา       สอเหลบ 51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1712569 
32 นายตรา            เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-4591015 
33 น.ส อนญัญา    แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
34 นางสาวณัชชา   กานิ อบต.นาทอน  
35 นางอมัพร   บุญคง อบต.นาทอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

ประชุมคณะท างานทีมวจิยัคร้ังที่ 3 
วนัที่ 9 พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

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

จดัประชุมในวนัท่ี 9  พฤษภาคม 2556 เวทีวิเคราะห์ขอ้มลูในแบบสอบถาม ณ หอ้งประชุมสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาทอนท่ีประชุมไดม้กีารเสนอปัญหาท่ีไดค้ณะวิจยัไดรั้บจากการจดัเวทีเพื่อเป็นแนวทางใน

การปรับกลยทุธใ์นโอกาสต่อไปและพดูคุยเร่ืองแผนปฏิบติัการในการลงสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

กลุ่มเป้าหมายในการใหข้อ้มลูโดยท่ีประชุมเห็นดว้ยในการปรับแผนกลยทุธจ์ากการลงพ้ืนท่ีเปล่ียนเป็นการนดั

ประชุมร่วมกนัในเวทีเดียวแลว้แบ่งงานแบ่งทีมประกบกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บขอ้มลูเชิงลึกเพราะตอ้งการให้

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีเหลือนอ้ยลงของโครงการ 

ปลดัตรา : จากเดิมแผนปฏิบติังานท่ีตั้งไวต้ั้งแต่นาํเสนอโครงร่างนั้นเราตอ้งมีการลงสนามสมัภาษณ์เชิง

ลึกแต่ดว้ยระยะเวลาและสภาพทางภูมิศาสตร์และภารกิจของผูร่้วมทีมวิจยัผมจึงมีความเห็นใหพ้วกเราช่วยเสนอ

กลยทุธใ์หม่ๆ เพื่อใหง้านออกมาดี เชิญครับ 

นายกดูนยั : จากปัญหาดงักล่าวท่ีปลดักล่าวมานั้นถา้ดขูอ้มลูในแบบสอบถามแลว้ผมคิดว่าน่าจะใหมี้

การนดัผูใ้หข้อ้มลูมารวมกนัในท่ีเดียวกนัโดยยงัคงไวใ้นกลุ่มเป้าหมายเดิม ปริมาณเท่าเดิมแลว้แบ่งหนา้ท่ีกนั

รับผดิชอบสมัภาษณ์กนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีตรงตามวตัถุประสงคแ์ละแบบสอบถาม 

นางกลัยทรรศน์ : เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของรองปลดั อบต.นาทอน ดงันั้น ในวนัน้ีขอใหพ้วกเราช่วย

วิเคราะห์ขอ้มลู เน้ือหาและเติมเต็มในแบบสอบถามก่อนลงพ้ืนท่ีหรือจดักลุ่มเก็บขอ้มลู 

ปลดัตรา : ในแบบสอบถามควรเติมขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายใหห้ลากหลายช่วงอายหุรือจดัสดัส่วนให้

เหมาะสมน่าจะเป็นแนวทางท่ีดีเพื่อใหไ้ดก้ารมีส่วนร่วมในชุมชนและไดท้ราบแนวคิดใหม่และหลากหลายมาก

ข้ึนและท่ีสาํคญัช่วงอายเุดก็และเยาวชนนั้นทีมวจิยัตอ้งการทราบแนวคิด ทราบปัญหา แนวทางแกปั้ญหา แนว

ทางการขบัเคล่ือน แนวทางการสร้างความตระหนกัของกลุ่มเหล่าน้ี 

นางสาวอนญัญา : อยากใหเ้พ่ิมสาเหตุของการติดสารเสพติด สาเหตุการยุง่เก่ียวกบัยาสูบคืออะไรท่ีเป็น

สาเหตุหลกัๆของปัญหาและอยากกระบวนการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาในระดบัพ้ืนท่ีดว้ย 

จะดาํ : ในฐานะเจา้หนา้ท่ีท่ีออกแบบสอบถามนั้นจะนาํขอ้เสนอไปปรับปรุงใหท้นัก่อนลงภาคสนาม

หรือการจดักลุ่มเก็บขอ้มลู 



                                                     รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวนัที่  9 พ.ค. 2556  

ท่ี                             ช่ือ – สกุล                              ท่ีอยู ่      โทรศพัท ์
1 นางกนัทิมา       ขุนละออง 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1918136 
2 นางบุปผา          สุขมะแป้น 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2947978 
3 นายกดูนยั          ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9634119 
4 น.ส.ศุภิกา         นุย้คดี 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 
5 น.ส.ณัฐชา         กาเส็มส๊ะ อบต.นาทอน 086-9614254 
6 นายตรา             เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
7 นางกลัยทรรศน์  ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587344 
8 น.ส.อนญัญา      แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
9 นายสมยศ         ฤทธ์ิธรรมนาถ 81/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 
10 นายวิรายทุธ       ละเมาะ 63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2970336 
11 นางสุกลัยา        สอเหลบ 51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1712569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

ประชุมคณะท างานทีมวจิยัคร้ังที่ 4 
วนัที่  27 พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

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

เร่ิมประชุมโดย นางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั: กล่าวเปิดการประชุมคณะทาํงานทีมวิจยัซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี

เป็นคร้ังท่ี 4 ท่ีเราไดข้บัเคล่ือนงานมาซ่ึงมีทั้งปัญหาอุปสรรคและความภาคภูมิใจในการทาํงานพวกเราไดล้ง

พ้ืนท่ีไดข้บัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติซ่ึงจะเห็นว่านาทอนไม่ไดข้บัเคล่ือนในประเด็นเดียวแต่ยงัมีเร่ือง

อ่ืนๆอีกและไดเ้ป็นแกนนาํในการขบัเคล่ือนสมชัชาสุขภาพระดบัจงัหวดัมีความเขา้ใจสมชัชาสุขภาพเป็นอยา่งดี

ทางนายกเองก็ไดน้าํรูปแบบสมชัชาสุขภาพแห่งชาติมาปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสมยศ : ในฐานะนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทอนและเป็นทีมวิจยัของโครงการดว้ยกย็นิดี

และเห็นว่าส่ิงท่ีทาํเป็นประโยชน์ต่อพ่ีนอ้งประชาชนกไ็ม่คิดท่ีจะปฏิเสธท่ีจะนาํส่ิงดีมาลงในพ้ืนท่ีตาํบลนาทอน

และ เสนอว่าในส่วนของโครงการใหจ้ดัเวทีรวมกลุ่มเป้าหมายอีกคร้ังในภาพรวมระดบัตาํบลโดยจดัหาสถานท่ี

กลางภายในตาํบลเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมหามาตรการการขบัเคล่ือนมติสมชัชา 

นายตรา   เหมโคกนอ้ย : เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคุณสมยศโดยเป็นการคืนขอ้มลูเบ้ืองตน้ใหพ้ื้นท่ีได้

เพ่ิมเติม เสนอแนะ แกไ้ขไปพร้อมๆ กนัโดยใหต้วัแทนกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายจากทุกพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีละ 10-15

คนมาเขา้ร่วม 

นางสาวอนญัญา   แสะหลี : อยากเห็นในเวทีมีเน้ือหาสาระ ใหเ้ห็นความร่วมมือ เห็นทีมกลไกหรือ

โครงสร้างหมู่บา้นและไดรู้ปแบบการขบัเคล่ือนท่ีชดัเจนมากข้ึน 

นายตรา   เหมโคกนอ้ย  : มาตรการการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้ยยาสูบในระดบัพ้ืนท่ีมองว่าทาํ

ยากเพราะวิถีชุมชน วฒันธรรมและประเพณีภายใตแ้ต่ละชุมชนปฏิบติักนัมาชา้นานจงเห็นว่าพวกเราทีมวจิยัตอ้ง

พยายามกนัมากข้ึนเพ่ือใหไ้ดง้านและขอ้มลู ฉะนั้นบางเวทีเราจึงไดก้ลุ่มเป้าหมายไม่ตรงและครอบคลุมเราตอ้ง

ทาํใจและทาํซํ้าเร่ือยๆ ข้ึนช่ือว่าชาวบา้นแลว้เขาตอ้งทาํงานหาเชา้กินคํ่าบางท่ีเขาคิดว่ามนัไม่มีประโยชน์เสียเวลา

ทาํมาหากินของพวกเขา 

นายสมยศ : ไดแ้สดงความเป็นห่วงกลวัว่ากลุ่มเป้าหมายจะมาร่วมไม่ครบดงันั้นตอ้งสาํรองแผนสอง

เอาไวโ้ดยใหพ้นงังานของ อบต.นาทอนท่ีมีบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีช่วยประสานอีกทางหน่ึงดว้ย 

ท่ีประชุมเห็นดว้ยและดาํเนินการตามท่ีเสนอมาขา้งตน้ 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวนัที่  27 พ.ค. 2556 

ท่ี                 ช่ือ  -  สกุล                   ท่ีอยู ่     โทรศพัท ์
1 นายสมยศ          ฤทธ์ิธรรมนาถ 81/1 ม.9  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-0982526 
2 นางกนัทิมา        ขุนละออง 139 ม.4  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1918136 
3 นางบุปผา           สุขมะแป้น 139 ม.4  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2947978 
4 นายกดูนยั           ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9634119 
5 น.ส ศุภิกา           นุย้คดี 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 
6 น.ส ณัฐชา          กาเส็มส๊ะ อบต.นาทอน 086-9614254 
7 นายตรา               เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
8 นางกลัยทรรศน์     ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587344 
9 น.ส อนญัญา        แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
10 นายวีรยทุธ           ละเมาะ 63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2970336 
11 นางสุกลัยา           สอเหลบ 51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1712569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

เวทีวพิากษ์เพือ่สรุปวเิคราะห์ 

วนัที่ 31 พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องประชุมร้านอาหารโสแดง เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 

************************************************************************************ 
 เร่ิมประชุมโดยนางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั ผูป้ระสานงานโครงการฯกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงคร้ัง
น้ีเป็นการวิพากษเ์พ่ือสรุปวิเคราะห์หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บขอ้มลูและไดว้ิเคราะห์มาแลว้ระดบัหน่ึง และวนัน้ีเรา
ไดเ้ชิญวิทยากรมาดว้ยคือเชิญค่ะ 

นายสฐากรู  มหาวิจิตร : วิทยากรจงัหวดัสตูลใหเ้กียรติพดูคุยก่อนเปิดประเด็นวิเคราะห์ วิพากย ์เร่ือง
ยาสูบ ในเร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาและท่ีสาธารณะโดยการทาํกิจกรรมละลายพฤติกรรมและชวนคิดชวน
คุยกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

นายตรา  เหมโคกนอ้ย : นกัวจิยัหลกัเป็นวิทยากรเพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายในการถอดองคค์วามรู้จาก
ผูเ้ขา้ร่วมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดซ่ึงท่ีประชุมไดร่้วมแสดงวิพากษก์นัอยา่งหลากหายและมีส่วนร่วมกนั
อยา่งมากซ่ึงทีมวิจยัหลกัสามารถไดข้อ้เสนอเพ่ิมเติมจากเวทีท่ีนอกเหนือจากขอ้มลูท่ีไดจ้าการลงพ้ืนท่ีหรือการ
พบกลุ่มซ่ึงขอ้มลูมีดงัน้ี.- 
๑.ทัศนคตขิองการสูบบุหร่ี 

1.1 การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย  
1.2 การสูบบุหร่ีท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการผอ่นคลายนั้นร้อยละ 95 ไม่เห็นว่าสูบแลว้สามารถผอ่นคลาย

และเม่ือติดบุหร่ีสามารถไดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะทุกคนคิดว่าเลิกเมียดีกว่าเลิกบุหร่ีร้อยละ 95ในส่วนของ
บุหร่ีถา้มีพิษจริงรัฐบาลน่าจะสัง่หยดุผลิตไปแลว้แสดงว่าบุหร่ีมีพิษจริงแต่รัฐบาลไม่ควรสนบัสนุน 
การสูบบุหร่ีทาํใหค้นใกลชิ้ดเกิดความรําคาญร้อยละ 100  เห็นดว้ยกบัแนวคิด 
2.กลยุทธ์ในการขบัเคลือ่นให้มกีารสูบบุหร่ีน้อยลง 

2.1. ขอ้มลูสุขภาพของคนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชน 
2.2. หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นชุมชน 
2.3. การใหส้าํคญักบัสวยหล่อในสังคม 

๓.มาตรการขบัเคล่ือนมติสมชัชาประเดน็ยาสูบ 
 3.1.สร้างมาตรทางสงัคมโดยการออกกฎชุมชนท่ีกาํหนดบทลงโทษทางสงัคมในชุมชนนั้นๆ 
 3.2 ใชก้ระบวนการ”นํ้ าหยดลงหิน”โดยการอาศยัความถ่ีในการใหข้อ้มลูบ่อยๆในศาสนสถาน 
 3.3สร้างกระบวนปลกูฝังเดก็ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัใหรู้้โทษของยาสูบ 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวนัที่ 31 พ.ค. 56 

ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

1 นางไลลา  บวชเดช 79      หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0913153675 

2 นางมีหรอ  ยา่เหล่ 9/2     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0895894124 

3 นางพรทิพย ์  ชูช่ืน 138     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0850795680 

4 นางเจียมจิต    หอ้งโสภา 17/5   หมู่ท่ี 1   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836531316 

5 นางวิไลวรรณ    โสธามาต 11      หมู่ท่ี 2   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0827306058 

6 นางนวลปรางค ์  ใจสมุทร 44      หมู่ท่ี 2   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0896545492 

7 นางยพุิน     เสียมไหม 100     หมู่ท่ี 3   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0913153675 

8 นางอารี   เก้ือเดช 5/1      หมู่ท่ี 3   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0895894124 

9 นางสุภาวดี   ลาทพั 9/2     หมู่ท่ี 6   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0850795680 

10 นางละเมียด    สรรเพชร 59/1    หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836531316 

11 นางนิติพร             เสียมไหม 5/3      หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0827306058 

12 นางสาวพรพิมล      เมืองสง 129     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0896545492 

13 น.ส.สายทิพย ์   สายสุวรรณ 11     หมู่ท่ี 3   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0913153675 

14 นางโชคดี       เมืองจนัทร์ 16    หมู่ท่ี 3   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0895894124 

15 น.ส.พรพรรณแสงสุวรรณ 111/2  หมู่ท่ี 3   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0850795680 

16 นางยวุรรณ         ไฉนวงศ ์ 15/6     หมู่ท่ี 4  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836531316 

17 นางลดัดาวรรณ      ไฉนวงศ ์ 126     หมู่ท่ี 5   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0827306058 

18 นางสาวอารี         เจริญฤทธ์ิ 19/4   หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0896545492 

19 นางปรีดา      ยานา 124/1  หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0913153675 

20 นางร้อมะ       เก้ือเดช 15    หมู่ท่ี 8   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0895894124 

21 นางสาวนิตยา           นราจร 110     หมู่ท่ี 8   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0850795680 

22 นางสาวศุภิกา           นุย้คดี 139  หมู่ท่ี 4  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0805501375 

23 นางสุนีย ์                  แกว้กุด 4           หมู่ท่ี 6  ตาํบลยา่แก่ อาํเภอบ่อหิน จงัหวดัสตูล 0852120059 

24 นางพรทิพย ์             ลานิ 25/1     หมู่ท่ี 2  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 089765099 



ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

25 นางสุพฒัน์       มากสะอาด 21   หมู่ท่ี 9 ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836571046 

26 นางทิชากร       ศรีสุขใส 129   หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0896566845 

27 นางพิศสมยั              ละเมาะ 80       หมู่ท่ี 6  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0873969428 

28 นางสาวเรวดี          เอียดเจิด 85      หมู่ท่ี 6   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0874776563 

29 นางสาวอารญา         เวชสิทธ์ิ 10/1  หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0846327518 

30 นายสุรัตน์          หวนัสมนั 75/1    หมู่ท่ี 2   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0874795781 

31 นางละเอียด             เวชสิทธ์ิ 14    หมู่ท่ี 7   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

32 นางเกศรินทร์       เสียมไหม 88/2  หมู่ท่ี 7   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

33 นางสุภาวดี         จนัทร์เพญ็ 7    หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

34 นางสุนิษา      ทอดท้ิง 66/2   หมู่ท่ี 5  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

35 นางหามีน๊ะ               ปาทาน 5/1  หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

36 นางชฎากรณ์       ศรีจนัทร์ 59   หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

37 นางอมรรัตน์         เทศนอก 87/1    หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

38 นางจนัทิมา          การเหร็ม 84       หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

39 นางจรรยา         ลิมาน 33      หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

40 นางจนัจิรา           หมายหลมั 99/2   หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

41 นางสมใจ          โสสิกี 67      หมู่ท่ี 6  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

42 นางตีก๊ะ            ประกอบ 21/3   หมู่ท่ี 2  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

43 นางสาวอสัมาอ ์  หมีนคลาน 74     หมู่ท่ี 5  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

44 นางสุจิน             ยงัปากนํ้ า 39/1   หมู่ท่ี 6  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

45 นางโสพิณ         ติงสง่า 18/2   หมู่ท่ี 2  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

46 นางผวิ          เพชรมุณี 18     หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

47 นางประไพ       ยอดสุวรรณ 113   หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

48 นางอลิศรา        สุทธ์ิพงศ ์ 10/4  หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

49 นางอุไร       หนูรอด 36      หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  



ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

50 นางวรรณา         พริกแกว้ 114    หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

51 นางกญัหา          เทพศิริ 62    หมู่ท่ี 9  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

52 นางสาวกุนวดี     ศรีสมบูรณ์ 9       หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

53 นางสาวขวญัฤทยั       เก้ือเดช 36      หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836549004 

54 นางสาวผติกานต ์  ทอ้งโสภา 17/5   หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

55 นางถนอม     เมืองจนัทร์ 11/1    หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

56 นางสาววีณา       จิโสะ 15/3    หมู่ท่ี 6  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

57 นางจิตติมา        ระเมาะ 32/2   หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

58 นางสาวจนัจิรา      หนูหมาด 111    หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0815438673 

59 นางสาวรินดา     แสงขาว 19/2   หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

60 นางสาวยภุา       หีมปอง 37      หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0836533467 

61 นางยาํบี        เวชสิทธ์ิ 33/2  หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

62 น.ส.ธญัจิรา   ฮัน่เซ่ง 69 ม. 8 ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0898791662 

63 นางกฤษณี       ช่ืนอารมณ์ 58     หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

64 นางสาวกีละโรสธนวิทยากร 86     หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

65 นางสาวอสัมาอ ์  หมีนคลาน 74    หมู่ท่ี 5  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

66 นางพรทิพย ์     ดอยอาสา 614/3  หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

67 นางกนัทิมา        ขุนละออง 18        หมู่ท่ี 1  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

68 นางสุนิษา          ทอดท้ิง 66/2     หมู่ท่ี 5  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

69 นางจนัจิรา         หมาดหลงั 99/2     หมู่ท่ี 7  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

70 นางสาวอนญัญา      แสะหลี 366      หมู่ท่ี 12  ตาํบลละงู อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 0816080433 

71 นางชุม             สุทธิพงศ ์ 38       หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

72 นางวรรณา        พริกแกว้ 114     หมู่ท่ี 8  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

73 นางอารี              เก้ือเดช 5/1      หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

74 นางวรรณดี          ศรีรังแกว้ 41       หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  



ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

75 นางศศิพร       สิงห์อินทร์ 121      หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

76 นางวนัดี           หลงัเถาะ 36/1     หมู่ท่ี 6  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

77 นางวิไล          เก้ือเดช 6/4       หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

78 นางวรรณา      เก้ือเดช 8    หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

79 นางสาวดารารัตน์ พฒันรากุล 8  หมู่ท่ี 5  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

80 นางรัตนา      รัตนดร 96/2     หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

81 นางตีหวา          เก้ือเดช 162     หมู่ท่ี 1   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

82 นางอุไร       ประกอบ 2         หมู่ท่ี 6   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล  

83 นายกดูนยั         ราเหม 139     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0819634119 

84 นางบุบผา       สุขมองแป้น 139     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0812947978 

85 นางสาวมณฑา    นวลคาํ 33/1    หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0833021645 

86 นางสาวกานดา        ชอบงาม 26/2    หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0892970816 

87 นางสาวฟารีดา     โต๊ะปลดั 139     หมู่ท่ี 4   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0872993259 

88 นางสาวมณัฑนา  หมาดหมนั 112/6  หมู่ท่ี 9   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0899581582 

89 นางสุกลัยา          สอเหลบ 51       หมู่ท่ี 2   ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 0831712569 

90 น.ส.ณัฐชา   กาเส็มส๊ะ อบต.นาทอน 086-9614254 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประชุม 

เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื(MOU) 

วนัที่ 12 มถุินายน 2556 

ร้านอาหาร โสแดง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ 

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

เร่ิมประชุมโดยนางกลัยทรรศน์   ต้ิงหวงั ผูป้ระสานงานโครงการกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึง
กลุ่มเป้าหมายในวนัน้ีเป็นผูน้าํทอ้งท่ีไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนายก อบต. สมาชิก 
อบต. ผูน้าํศาสนาไดแ้ก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลาน คณะกรรมการมสัยดิ พระสงฆ ์หรือคณะกรรมการวดั  และผูน้าํ
ภาคประชาชนไดแ้ก่ ผูน้าํจิตอาสา  ประธานกลุ่มสตรี ผูน้าํกลุ่มองคก์ร ตวัแทนกลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นตน้  ซ่ึงจะ
เห็นว่ามีความหลากหลายมาก 

นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ :  นายก อบต.นาทอน ในฐานะทีมวิจัย ทาํหน้าท่ีกล่าวช้ีแจงทาํความเขา้ใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายในเวที MOU ว่า เวทีวนัน้ีทุกคนท่ีมาลงทะเบียน และนัง่อยู ่ณ ท่ีน้ีถือว่าเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีควร
จารึกเป็นประวติัศาสตร์ไว ้ เพราะเป็นคนท่ีทาํในส่ิงดีๆ ท่ีมีค่าต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา  เราทุกคนใน
วนัน้ีตั้งใจแลว้ว่า จะลงนามในบนัทึก ขอ้ตกลง และเขียนขอ้ความในป้ายประกาศเจตนารมณ์ของตวัเองว่า จะ
ร่วมกันขับเคล่ือน ร่วมรณรงค์ประเด็นยาสูบให้เกิดความตระหนักในตัวบุคคลทุกคนว่า เป็นพิษท่ีร้ายกับ
ครอบครัวและประชากรชาติ  ผมเห็นว่าทุกคนท่ีนัง่อยูใ่นท่ีน้ียิม้แยม้แจ่มใส พร้อมกบัการส่งงบกลไกขบัเคล่ือน
มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นอาหารระดบัจงัหวดัแลว้  ขอให้พระผูเ้ป็นเจา้จงคุม้ครอง และเป็น
สกัขีพยานใหพ้วกเราดว้ย 

นายกดูนยั  ราเหม : หน่ึงในทีมออกแบบสอบถาม และร่วมเก็บขอ้มลูงานวิจยัไดน้าํทีมเยาวชนตาํบลนา
ทอนแสดงละครดา้นการสูบบุหร่ี   เป็นการแสดงเปรียบเทียบครอบครัว 2 ครอบครัว    ครอบครัวแรก เป็น
ครอบครัวท่ีอบอุ่น มีสมาชิก 5 คน  ดงันั้นในหลกัตามคาํสอนศาสนา ลูกเช่ือฟังพ่อแม่ พ่อเป็นแบบอย่างไม่สูบ
บุหร่ี ไม่กินเหลา้เมายา   อยูก่นัอยา่งมีความสุขทั้งกาย ใจ สังคม และสติปัญญาในบั้นปลายชีวิตครอบครัว  ลูก
ประสบความสาํเร็จ มีหนา้ท่ีการงาน    และอีกครอบครัวมีสมาชิก  3 คน  มี พ่อ แม่ ลกูชาย 1คน  คุณพ่อสูบบุหร่ี
มาก่อน  ไม่แต่งงาน ทั้งกินเหลา้เมายาและเท่ียวเตร่ ลกูชายหน่ึงคนจึงเป็นเด็กน่ารัก เรียนเก่งมากในระดบัประถม 
จนเขา้สู่มธัยมวยัรุ่น  ลองสูบบุหร่ีจากการแนะนาํของเพื่อน แบบเยีย่งอยา่งของพ่อ จนการเรียนอ่อนลง  ติด ร ติด 
0 จนโรงเรียนเรียกผูป้กครองเข้าพบ  และในท่ีสุดลูกต้องจบอนาคตไปไม่ได้เรียนอีกเลย  ครอบครัวไม่มี
ความสุข โดยเฉพาะคนเป็นแม่ตอ้งร้องไหต้ลอด เม่ือคิดถึงอนาคตของลกูและบั้นปลายชีวิตของครอบครัว 

นายตรา  เหมโคกน้อย :   หน่ึงในทีมวิจยั และรับหนา้ท่ีเป็นผูน้าํเป็นธุรการร่วมคิด ร่วมคุย พร้อมเปิดรับ
ขอ้เสนอจากพ้ืนท่ีในเวทีถอดบทเรียน  ในช่วงแรกไดเ้รียนเชิญอิหม่าม หมู่ท่ี 9 บา้นวงัเจริญราษฎร์ ต.นาทอน อ.
ทุ่งหวา้ จ.สตูล  และนายสุวรรณ  สิงห์อินทร์   ประธานสภา อบต.นาทอน ร่วมเป็นวิทยากรชวนคิด ชวนคุย ใน



ประเด็นสร้างกลไก และกระบวนการขบัเคล่ือนอยา่งไรในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัประเด็นยาสูบ  โดยท่านอิหม่ามมสัยิด
หมู่ท่ี 9 บา้นวา้เจริญราษฏร์ไดเ้สนอว่า  การเปิดหลกัสูตรการเรียน การสอนในเด็กช่วงอายุ 7-12 ปี ไดศ้ึกษา
คมัภีร์อลักรุอ่านอยา่งน้อยวนัละหน่ึงชัว่โมง จะทาํให้เด็กมีสมาธิ มีสติปัญญา  มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความคิดและ
ภาวะผูน้าํ   กลา้แสดงออกในทางท่ีดี  จึงวิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะทอ้งถ่ินควรคิดตระหนักท่ีจะ
ส่งเสริมในเร่ืองน้ี   ดา้นคุณสุวรรณ  สิงห์อินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 3 บา้นช่องไทร ประธานสภา อบต.นาทอน ได้
เสนอแนวคิดในการสร้างกลไกและกระบวนการในการเคล่ือนว่า  หลายความคิดรวมเป็นหน่ึง  ทาํงานเชิงบูรณา
การ รวมยอดความคิดตกผลึก แลว้ลงมือทาํ  กล่าวคือ  อยากใหพ้ื้นท่ีรวมตวักนั นาํแกนนาํทุกกลุ่มต่างๆมาสร้าง
สภาของประชาชนในพ้ืนท่ี และใชก้ระบวนการประชุม ชวนคิด ชวนคุย นาํปัญหาเยาวชนมาคิดหาทางออก
แกไ้ขกัน  โดยมีการร้ือฟ้ืนความผิด หรือกล่าวโทษซ่ึงกันและกัน  แลว้ร่วมขบัเคล่ือนการพฒันาไปดว้ยกัน  
หลงัจากนั้น นายตรา เหมโคกนอ้ย เชิญชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายในเวทีนาํเสนอ ขอ้เสนอดา้นยาสูบ  เพ่ิมเติม ส่วน
การลงนามใน MOU ปรากฏว่าไดข้อ้เสนอดงัน้ี 

1. ตอ้งการใหผู้น้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา และผูน้าํกลุ่มองคก์รภาคประชาชน ลงนามขอ้ตกลง
ของหมู่บา้น เพื่อขบัเคล่ือนมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบประจาํทุกเดือน 

2. ตอ้งการให้ผูน้าํศาสนา กล่าวสุนทรพจน์ทุกวนัศุกร์ในศาสนาอิสลาม  ในเร่ืองมาตรการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 

คุณกลัยทรรศน์  ต้ิงหวงั :  กล่าวสรุปขอ้มลูจากการวิจยัตั้งแต่เวทีแรก ถึงเวทีทาํ MOU และเชิญชวนคน
ลงนามร่วม    

 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วนัที่ 12 ม.ิย.2556 
ท่ี                         ช่ือ  -  สกุล                            ท่ีอยู ่    โทรศพัท ์
1 นายกลั้น           บวัสาย 73 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-3912259 
2 นางยพุิน           ณ พทัลุง 35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 091-1682422 
3 นายสมบูรณ์     นราจร 112/7 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-4621671 
4 นายสง             มณีภาค 77 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-9778876 
5 นางละไม         ระเมาะ 31 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
6 นางสมใจ         โสลิกี 67 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4359126 
7 นางโชคดี         เมืองจนัทร์ 16 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 084-7488397 
8 นางสายทิพย ์    สายสุวรรณ 11 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1711674 
9 นางละมยั         ขุนแสง 91/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-7992127 
10 นางอานงค ์       คงจนัทร์ 92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-5438793 
11 นางพรทิพย ์      คาจิ 25/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-9765099 
12 นายเชิดศกัด์ิ      หมีนหา 80 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
13 นายวรศกัด์ิ       ส่งแสง 92/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-6740617 
14 นายรุ่งตะวนั     ส่งแสง 92/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-6945061 
15 นายกดูนยั        ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้  จ.สตูล 081-9634119 
16 นางบุปผา        สุขมะแป้น 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2847978 
17 ด.ช อิมรอน     หวงัจิ 80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
18 นายหยบิ         เอียดเกิด 76 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
19 นางไลลา        ขาดเดต       ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
20  นางสมใจ        ระเซาะ        ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
21 นางลาํไย        นราจร 130 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5399807 
22 นายวิสูตร       ประกอบ 2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
23 น.ส วีณา        จิโส 15/3 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4255348 
24 นางจินดา       แสงขาว 19/2 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 086-9694779 
25 นายลือชยั       จิโส 89 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-9670492 
26 นายบีสน        ลิมาน 20/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
27 น.ส สุนิสา     สรรเพชร 75 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-3974055 
28 นางรัตนา       รัตนคช 90/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-7362297 



ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

29 นายพิสิษฐ ์     สิงห์อินทร์           ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2953747 
30 นางวรรณดี    ศรีวงัแกว้ 41 ม.1   ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-8991402 
31 น.ส อภิรดี      ใจสมุทร 50/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
32 น.ส ปิยนุช     เก้ือเดช 72 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
33 นางละเอียด    เวชสิทธ์ิ 14 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
34 นายวีรยทุธ         เอง้ฉว้น 35/2 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
35 น.ส.มณฑา         นวลคาํ 33/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
36 นางสุกลัยา         สอเหลบ 51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
37 นางฮาบีบ๊ะ         เทศนอก 87 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
38 นางโฉม             ลิมาน 33 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
39 น.ส ณัฐชา         กาเส็มส๊ะ 159 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 086-9614254 
40 นายกดูนยั          ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอนอ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9634119 
41 นางอรสา           ละเขียด 71/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-6307845 
42 นางอานงค ์        คงจนัทร์ 92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-5438793 
43 นางร้อมะ           เก้ือเดช 15 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-7306058 
44 นางปรีดา           ยานา 124/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6531316 
45 นางฝาติมะ๊         มานะกลา้ 22 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4282439 
46 นางถนอม          เมืองจนัทร์ 11/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 085-6553171 
47 นางภีภา            ขุนพิทกัษ ์ 110/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-4442535 
48 นางสุบิน           ยงัปากนํ้ า 17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-6548960 
49 น.ส รจนา         จ่าวิสูตร 114/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-4213278 
50 นายวิริญา          โสลีกี 40/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1831262 
51 นายเจริญ           ประกอบ 80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
52 นางพิสสมยั       ละเมาะ 80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
53 นางวาสนา        ลิมาน 20/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 084-88393314 
54 นางไสว            คงเลิศ 21 ม .7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 086-9606583 
55 นายสมาน         ลาทพั 9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5465325 
56 นายประสิทธ ์    สรรเพชร 59/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
57 นายพนัธุศ์กัด์ิ    ลาทพั 9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-3870246 



ที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ /หน่วยงาน โทรศัพท์ 

58 นางยวุรรณ       ไฉนวงศ ์ 15/5 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 091-3153675 
59 น.ส กีลาโรสน์   ธนวิทยากร 36 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-1161707 
60 นายวีรยทุธ        เอง้ฉว้น 33/2 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
61 นายอนุวตัร        เสียมไหม          ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-3911019 
62 นายประกิจ        ระเซาะ          ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 091-1698103 
63 นานศิลาวุฒิ       เทศนอก          ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-5318339 
64 นางเจียมจิต       หอ้งโสภา 17/5  ม.4   ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 090-0693068 
65 นางโชคดี          เมืองจนัทร์ 16     ม.3   ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
66 นางกมลทิพย ์    ช่วยเอียด 26/1  ม.6  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 087-8951165 
67 นางจิตติยา         ระเมาะ 32/2 ม.1  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 0736544576 
68 นายดาํริษ ์            ประกอบ 13/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-7344026 
69 นางฐิติรัตน์          สวสัดี 119/1  ม.8  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-9488239 
70 นางสุจิน               ยงัปากนํ้ า 39/1  ม.6  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 082-7344026 
71 น.ส ศุภิกา            นุย้คดี 139 ม.4  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 
72 น.ส อนญัญา          แสะหลี 366  ม.12 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-6080433 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

ประชุมคณะท างานทีมวจิยัคร้ังที่ 5 
วนัที่  13 มถุินายน   2556 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า 

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

เร่ิมประชุมโดยคุณกลัยทรรศน์ ต้ิงหวงั  ผูป้ระสานงานโครงการทาํหนา้ท่ีในการนาํหารือในท่ีประชุม
คณะทาํงานและทีมวิจยัเพื่อเสนอผลการดาํเนินการและรายงานความกา้วหนา้เพื่อจดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์
ต่อไป 

นายตรา : ในเบ้ืองตน้ผมขอบอกทุกคนเลยว่าทีมวจิยัเราไม่เคยทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการมาเลยทาํใหก้าร
รายงานโครงการคงมีขอ้มลูไม่ครอบคลุมประกอบกบัทุกคนมีงานในหนา้ท่ีหลายอยา่งกว่าจะพบกนัเจอกนันั้น
ลาํบากมากผมเองมีประสบการณ์ทาํงานวจิยัมาบา้งแต่เป็นคุณภาพซ่ึงคิดว่ามนัต่างกนักข็อ้ใหผู้ป้ระสานงานได้
อธิบายใหเ้จา้ของงบประมาณทราบดว้ยเราไดที้มวจิยัขบัเคล่ือนมาติสมชัชาระดบัจงัหวดั เราไดก้ระบวนการ
ขบัเคล่ือนและรูปแบบการขบัเคล่ือนพอสมควรเช่นกระบวนการสภาองคก์รชุมชนหรือแต่ละพ้ืนท่ีใชช่ื้อไม่
เหมือนกนัเราไดเ้ห็นตาํบลนาทอนใชเ้คร่ืองมือขบัเคล่ือนของพ้ืนท่ีเองโดยเคร่ืองมือชนัชีสุขภาพทาํใหส้ามารถ
ปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ีอ่ืนได ้

นายกดูนยั : หน่ึงในทีมร่วมเก็บขอ้มลูในพ้ืนท่ีบอกว่าปัญหาการเช่ือร้อยระหว่างทีมนกัวจิยักบัทีมเก็บ
ขอ้มลูและกลุ่มเป้าหมายยงัมีใหเ้ห็นการไม่ลงตวัเร่ืองเวลา เร่ืองกลยทุธแ์ละเร่ืองพ้ืนท่ีอยูบ่า้งทาํใหร้ะยะเวลาใน
การจดัเก็บขอ้มลูลา้ชา้กวา้กาํหนด การไม่เขา้ใจในรายละเอียดโครงการก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงดว้ย 

นางสาวอนญัญา : ทีมวิจยัท่ีทาํหนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูรู้สึกว่ายงัไม่ไดเ้น้ือหาเท่าไหร่ฉะนั้นขอ้ใหค้ณะ
ทีมวิจยัทุกคนท่ีรับงานไดท้าํหนา้ท่ีใหส้มบูรณ์พร้อมส่งขอ้มลูรายงานใหดิ้ฉนัดว้ยนะคะ 

นางกลัยทรรศน์  : จากขอ้มลูท่ีมีอยูต่อ้นน้ีท่ีเราร่วมเก็บร่วมปฏิบติัการกนัมาคิดว่าไดอ้ะไรบา้งแลว้พอท่ี
เป็นขอ้มลูเขียนรายงานไดแ้ละสามารถตอบโจทยว์ตัถุประสงคไ์ด ้

มติ ท่ีประชุมมอบหมายใหน้างสาวอนญัญาเก็บขอ้มลูทั้งเขา้ร่วมและรายงานต่อไป 
 

 

  

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วนัที ่13 ม.ิย. 56 

  ท่ี                        ช่ือ – สกุล                            ท่ีอยู ่      โทรศพัท ์
1 นางกนัทิมา          ขุนละออง 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 083-1918136 
2 นางบุปผา             สุขมะแป้น 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-2947978 
3 นายกดูนยั             ราเหม 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 081-9624119 
4 นางสาวศุภิกา        นุย้คดี 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 080-5501375 
5 นางสาวณัฐชา       กาเส็มส๊ะ 159 ม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 086-9614254 
6 นายตรา                เหมโคกนอ้ย 28 ม.5 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล 081-5411015 
7 นางกลัยทรรศน์    ต้ิงหวงั 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-6587344 
8 นางสาวอนญัญา   แสะหลี 366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-6080433 
9 นายสมยศ             ฤทธ์ิธรรมนาถ 88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว่า จ.สตูล 081-0982526 
10 นายวีรยทุธ           ระเมาะ 63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 089-2970336 
11 นางสุกลัยา           สอเหลบ 31 ม.2 ต.นาทอน  อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลจากการลงพืน้ที่ของคณะท างานทีมวจิยัในการตดิตาม สนับสนุนในพืน้ที ่

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

จากการดาํเนินงานของโครงการ “โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการติดตามมติมติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติคร้ังท่ี 3 วาระ มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบกรณีพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
ประเด็น มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบกรณีพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล ทีมวิจยัไดใ้ชพ้ื้นท่ีตาํบลนา
ทอน อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการในการเก็บขอ้มลูตามแบบสอบถามเป้าหมายเพ่ือใหเ้ห็น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเห็นการขบัเคล่ือนมติสมชัชาอยา่งเป็นรูปธรรมโดย อบต.นาทอนซ่ึงเป็น
หน่วยงานทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีรับอาสาเป็นศนูยก์ลางในการเช่ือมระหว่างทีมงานวิจยักบักลุ่มเป้าหมายทาํใหก้ารบูร
ณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนมากข้ึน เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ร่วมกบัชาวบา้นจดักิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนมติสมชัชาประเด็นยาสูบในการเทศกาลมหกรรมกีฬาทอ้งถ่ิน
สมัพนัธร์ะดบัอาํเภอทุ่งหวา้เป็นการขบัเคล่ือนมติสมชัชาในวงกลางข้ึนจากกระดบัพ้ืนท่ีหมู่บา้น ตาํบล ไปสู่
ระดบัอาํเภอและจงัหวดันอกจากนั้นในการจดัเวทีประชาคมเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลนาทอนไดน้าํมติสมชัชาประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบหารือหาแนวทาง
ในเวทีประชุมเพื่อใหเ้กิดรูปธรรมการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองโดยการบรรจุในยทุธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบล
นอกจากน้ียงัไดน้าํเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัตาํบลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาทอนใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของกองทุนในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาประเดน็ยาสูบเป็นกิจกรรม
ประจาํปีท่ีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถ่ินตาํบลนาทอนตอ้งปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีจากการวิจยัและเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนไดเ้ห็นรูปแบบการขบัเคล่ือนมติสมชัชาในประเดน็
มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบในชุมชนมีทีมกลไกมีกระบวนการมีการติดตามโดยทีม
กลไกในพ้ืนท่ีใชก้ลไก”สภาแกหราตนเอง”เพื่อสุขภาวะท่ีประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล 4 ห่วงท่ีร่วมร้อยเรียงในเกิด
กระบวนการและการมีส่วนร่วมประกอบดว้ยตวัแทนทอ้งท่ี ท่ีมีผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น 
จาํนวน 3-4 คน ตวัแทนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 คน ตวัแทนศาสนาใน
หมู่บา้นท่ีหมายถึง ท่านอีหมํ่า คอเต็บ บิหลัน่ กรรมการมสัยดิของศาสนาอิสลาม เจา้อาวาส หวัหนา้คณะ 
พระภิกษุ กรรมการวดัของศาสนาพุทธหรือตวัแทนศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมีในชุมชนจาํนวน 3-4 คน และตวัแทนภาค
ประชาชนหรือภาคประชาสงัคมในชุมชนซ่ึงไดแ้ก่ ผูน้าํจิตอาสา ผูน้าํทางจิตวิญญาณ อาสาสมคัร ผูน้าํกลุ่ม 
องคก์รต่างๆในหมู่บา้นจาํนวน 8-10 คน ซ่ึงสภาแกหราตนเองน้ีมีทุกหมู่บา้นทาํหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนแผนงาน
กิจกรรมต่างๆในชุมชนภายใตเ้คร่ืองมอืสมชัชาสุขภาพในชุมชนบา้ง ใชเ้คร่ืองมอืธรรมนูญสุขภาพหรือชันชี
สุขภาพของคนตาํบลนาทอนท่ีรู้จกักนัดีบา้งหรือบางพ้ืนท่ีชุมชน หมู่บา้นใชเ้คร่ืองมือประเด็นผลกระทบด้าน



ส่ิงแวดล้อมบา้งเช่นพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 บา้นวงัตง เป็นตน้สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนไดร่้วมคิดร่วม
ทาํร่วมจดัการกบัปัญหาชุมชนโดยเฉพาะปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชนท่ีสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะ
ทุกหมู่บา้นตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีตาํบลนาทอนนาํมติสมชัชาสุขภาพมาตรการการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ
โดยสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะจดัเวทีหาขอ้เสนอประเด็นปัญหาดา้นสุขภาพและหาแนวทางแกปั้ญหาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใตเ้คร่ืองมือชนัชีสุขภาพตาํบลนาทอนเพื่อจดัทาํเป็นกติกาชุมชนดา้นสุขภาพตาํบล
นาทอนเช่น มีขอ้เสนอใหป้ลกูผกัปลอดสารพิษทุกครัวเรือน มีขอเสนอใหร่้วมป้องกนัยาเสพติดการสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นแสนสุข การรณรงคใ์หล้ด ละ เลิกบุหร่ีในหวัหนา้ครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงขณะน้ีไดก้ลไกสภาแก
หราตนเองเพื่อสุขภาวะทุกหมู่บา้น มีสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตาํบลนาทอน จาํนวน 2 ชุดท่ีเป็น
คณะทาํงานในการสงัเคราะห์ขอ้มลูและหนุนเสริมดา้นวิชาการ การประสานงาน งบประมาณและบุคลากร 
ใหแ้ก่ทีมหมู่บา้น ทีมกลไกหมู่บา้นมีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จดัเวทีรับขอ้เสนอ
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งยกเป็นชนัชีสุขภาพหมู่บา้นและขบัเคล่ือนไปสู่กติกาหมู่บา้นกติกาตาํบลดา้นสุขภาพใน
ท่ีสุด 
ส่ิงที่ท าให้ชุมชนเกดิความตระหนักในมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ คอื 

1.การมีขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและสงัเคราะห์แลว้พบว่าอตัราการสูบบุหร่ีเพ่ิมในเดก็และเยาวชนท่ี
มีหวัหนา้ครอบครัวสูบบุหร่ี 

2.สุภาพสตรีหรือแม่บา้นส่วนมากไม่เห็นดว้ยท่ีสามีหรือหวัหนา้ครอบครัวสูบยาสูบ 
3.การวจิยัพบว่าสาเหตุท่ีทาํใหเ้ด็กเยาวชนหรือคนท่ีติดบุหร่ีเพราะอยากลอง ตามเพื่อน และเขา้สงัคม 

โดยเมื่อติดแลว้ไม่แน่ใจว่าจะเลิกไดห้รือไม่ไดแ้ละเกือบ 70 เปอร์เซ็น ท่ีตอ้งมีพฤติกรรมสูบทุกวนั 
4.ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนประมาณ 1,000 บาท/เดือน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีทีมวิจยัสอบถามและสุ่มตวัอยา่งเป็น

เด็กและเยาวชน กลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเห็นว่าน่าเป็นมากเพราะเยาวชนไม่มีรายได ้ไม่มีงานทาํ ตอ้งขอเงินจากพ่อ-แม่ 
ฉะนั้นปัญหาสงัคมยอ่มจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ประโยชน์ทีไ่ด้จากงานวจิยั 
 1.ทีมวิจยัไดค้น้พบกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชนดว้ยกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะทุก
หมู่บา้นท่ีนาํบุคคลหลายๆฝ่ายในหมู่บา้นมาร่วมเป็นโครงสร้างการพฒันาชุมชนเพื่อความน่าอยู ่
 2.กระบวนการมีส่วนร่วมโดยสภาตนเองเพื่อสุขภาวะภายใตเ้คร่ืองมือ”ชนัชีสุขภาพ”ตาํบลนาทอนได้
เห็นแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ และงานอ่ืนๆท่ีลงสู่พ้ืนท่ีหมู
บา้น 
 3.ดว้ยรูปแบบท่ีมีทั้งกลไกและกระบวนการความร่วมมือทาํใหม้ีความหวงัในการขบัเคล่ือนมติสมชัชา
อยา่งต่อเน่ืองในชุมชนไปสู่การต่อสู่ใหไ้ดม้าซ่ึงแผนชุมชนท่ีตระหนกัและเดินตามมติสมชัชา การปรับแผน/



กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปีและแผนท่ีทางยทุธศาสตร์ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทาํใหเ้ห็น
การขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองแน่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการตดิตามมตแิละข้อเสนอเพิม่เตมิเพือ่การขบัเคลือ่นมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิคร้ังที่ 3 
วาระ นโยบายสนับสนุนพืน้ที่จดัการตนเองเพือ่สังคมสุขภาวะ 

**************************************************************************************** 
รายละเอยีดผลการตดิตามมตแิละข้อเสนอแนะต่อมตสิมชัชาสุขภาพและแนวทางการขบัเคลือ่นมต ิ
ข้อมต ิ
                 1. ขอใหค้ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนพ้ืนท่ีจดัการ
ตนเองเพื่อสงัคมสุขภาวะ เป็นนโยบายสาํคญั โดยมอบให ้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนร่วมกบัสมาคมองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแห่งประเทศไทย เป็นแกนประสานใหเ้กิดคณะกรรมการท่ีเป็นกลไกการดาํเนินการประกอบดว้ยตวัแทน
จากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาควิชาการ ภาคประชาชน 
โดยใหม้ีผูแ้ทนชุมชน ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ีคณะกรรมการมีหนา้ท่ีพฒันากลไกการจดัการ
ตนเองและพฒันาศกัยภาพชุมชนทอ้งถ่ินใหจ้ดัการตนเองในทุกระดบั 
ผลการตดิตามมต ิ
       ปัจจุบนัยงัไม่เกิดคณะกรรมการท่ีเป็นกลไกกลางในการดาํเนินการพฒันาใหชุ้มชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองได ้ 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ยงัไม่มีการเสนอเร่ืองดงักล่าวไปยงัคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่
องคก์รท่ีร่วมรับผดิชอบคือสภาองคก์รชุมชนไดจ้ดัสมชัชาปฏิรูปประเทศไทยของเครือข่ายองคก์รชุมชนเพื่อการ
ปฏิรูป เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 และมีมติเก่ียวกบัการจดัการตนเอง ดงัน้ี 
     1.เร่ืองทีเ่ครือข่ายองค์กรชุมชนจะขบัเคลือ่นทนัทีเพือ่การจดัการตนเอง  
        1.1  ด้านการคนือ านาจการจดัการตนเองให้ชุมชนท้องถิ่น  
             (1) ใหเ้ครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัตาํบล มีส่วนกาํหนดแผนพฒันาในระดบัชุมชนตาํบล ร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ิน  
             (2) พฒันากลไกร่วม ไดแ้ก่ ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี นกัวิชาการ โดยองคก์ร
ชุมชนเป็นแกนหลกั เพื่อหนุนเสริมชุมชนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการตนเองได ้นาํไปสู่การจดัความสมัพนัธใ์หม่
อยา่งมีศกัด์ิศรีและเท่าเทียม  
             (3) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฐานล่างโดยจดัใหม้ีเวทีสมชัชาระดบัตาํบล โดยสภาองคก์รชุมชน 
รวมถึงเครือข่ายองคก์รชุมชนเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนเพื่อกาํหนดแผนพฒันาการปฏิรูปสู่การจดัการ
ตนเองท่ีสอดคลอ้งตามบริบทพ้ืนท่ี  
            (4) สร้างการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ (พ้ืนท่ี ศกัยภาพ ภยัคุกคาม) เพื่อนา
มาจดัทาแผนชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองทั้งระยะสั้น กลาง ยาว  
            (5) กาํหนดประเดน็ร่วมในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง*  
            (6) จดักลไกความร่วมมือเพื่อการขบัเคล่ือนการปฏิรูปโดยมีสดัส่วนของเครือข่ายองคก์รชุมชนไม่ต ํ่ากว่า



ร้อยละ 60  
             (7) ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถจดัหลกัสูตรหรือรูปแบบการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งตามบริบทในพ้ืนท่ี 
 ปัญหาอุปสรรค์ 
           แมว้่าประเด็นการสนบัสนุนพ้ืนท่ีการจดัการตนเองจะเป็นประเด็นหลกัในการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 3 แต่เมื่อมีมติออกมาการขบัเคล่ือนกลบัทาํไดอ้ยา่งล่าชา้ อนัอาจเน่ืองมาจาก 

- หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งพยายามหยบิยกเร่ืองดงักล่าวเป็นประเด็นของตนเองโดยขาดการบูรณา
การ เช่น มีการจดัสมชัชาปฏิรูปประเทศไทยและมีมติเก่ียวกบัการจดัการตนเอง  มีการจดัสมชัชาสภา
องคก์รชุมชนซ่ึงก็มีเร่ืองการจดัการตนเองเป็นวาระหลกั 

- สถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความแตกแตกทาํใหรั้ฐบาลซ่ึงเป็นองค์กรหลกัท่ีจะตอ้ง
นาํนโยบายไปขบัเคล่ือนไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อมติสมชัชาเท่าท่ีควร 

- ปัญหาอุทกภยัในหลายจงัหวดัทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งคณะกรรมการได ้
ข้อเสนอ 

1. ใหค้ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกบั คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (พอช.)  สภาพฒันาการเมือง และสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย  สมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย  ร่วมกบัจดัตั้ง
คณะกรรมการตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 วาระนโยบายสนบัสนุนพ้ืนท่ีจดัการตนเองเพื่อ
สุขภาวะ    ขอ้ 1 

2. ขอใหท่ี้ประชุมสภาองคก์รชุมชนตาํบลระดบัชาติผลกัดนัใหเ้กิดคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อเป็น
ผูแ้ทนในคณะกรรมการพฒันาพ้ืนท่ีจดัการตนเอง 

 
ข้อมต ิ

1.1 พฒันากลไกร่วมในชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้บทบาทสาํคญัในกระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
พ้ืนท่ีในทุกระดบั ทั้งแผนชุมชน แผนทอ้งถ่ิน แผนอาํเภอ และแผนจงัหวดั โดยใหก้ลไกดงักล่าว มีสดัส่วนผูแ้ทน
ภาคประชาชนกบัภาคประชาสงัคมรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 
ผลการตดิตามมต ิ
            ในพ้ืนท่ีภาคใตย้งัไม่มีพ้ืนท่ีใดสามารถพฒันากลไกร่วมเพ่ือการจดัทาํแผนท่ีมีสดัส่วนตามมติสมชัชาเลย 
ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถ่ิน  อาํเภอ หรือจงัหวดั  แต่อาจมีบางพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัทาํแผนพฒันาเชิงประเด็น เช่นแผน
สวสัดิการ  แผนการรับมือภยัพิบติั  ท่ีมีการจดัทาํแผนร่วมระหว่างภาครัฐ  ภาคประชาชน และทอ้งถ่ิน เช่น
แผนการจดัการภัยพบิัตบ้ิานหาดทรายด า อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง เป็นตน้ 
ปัญหาอุปสรรค 



            จากการติดตามมติพบว่าอุปสรรคท่ีสาํคญัของการพฒันากลไกร่วมคือ การขาดเจา้ภาพ หรือผูก่้อการให้
เกิดกลไกร่วม และการตีความหมายของผูแ้ทนภาคประชาชนท่ีอาจมีการตีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปของ
แต่ละจงัหวดัหรือแต่ละพ้ืนท่ี   
ข้อเสนอ 

1. ใหก้รมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย 
จดัทาํแผนปฏิบติัหรือแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม โดยในการ
จดัทาํแผนจะตอ้งมีตวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 

2. ขอให้สมชัชาสุขภาพแต่ละจงัหวดัควรนิยามความหมายของภาคประชาสังคมให้ชดัเจน และเป็นผู ้
ผลกัดนัใหม้ีการเสนอช่ือตวัทนภาคประชาสงัคมเขา้สู่คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 

3. ส่งเสริมให้สภาองค์กรชุมชนตาํบลเป็นตวัแทนภาคประชาชนในการร่วมจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น 
แผนพฒันาตาํบล ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. ให้มีการศึกษา ทบทวน ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัทาํแผนพฒันาจังหวดัโดยให้ลดข้อ
ติดขดั ท่ีอุปสรรคท่ีจะมีผลต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 

 
ข้อมต ิ

1.2 สร้างมาตรการเพ่ือกาํหนดใหแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ีในทุกระดบั มีแผนงานและ
โครงการท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีนั้นเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการร่วมกบัท้องถ่ินและ/หรือราชการส่วนภูมิภาค  โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากทอ้งถ่ินและ/หรือราชการส่วนภูมิภาค  ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณท่ีดาํเนินการดา้นสุขภาวะแต่ละพ้ืนท่ี 
ผลการตดิตามมต ิ
             เม่ือไม่สามารถจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพฒันาขอ้เสนอหรือวางแนวทางในการพฒันากลไกการ
พฒันาพ้ืนท่ีจดัการตนเองในระดบัประเทศตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ วาระนโยบายสนบัสนุนพ้ืนท่ีจดัการ
ตนเอง ขอ้ 1 ได ้ทาํใหก้ลไกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถขบัเคล่ือนต่อไปได ้ ดงันั้น จึงยงัไม่พบว่าพ้ืนท่ีใดมีการ
สร้างมาตรการมาตรการเพ่ือกาํหนดใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ี หรือมีแผนและโครงการท่ีชุมชนใน
พ้ืนท่ีนั้นเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการร่วมกบัทอ้งถ่ินและ/หรือราชการส่วนภูมิภาค โดยมีงบประมาณสนบัสนุนจาก
ทอ้งถ่ินและ/หรือราชการส่วนภูมิภาค ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณท่ีดาํเนินการดา้นสุข
ภาวะแต่ละพ้ืนท่ี 
ปัญหาอุปสรรค 
           ปัญหาสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนมติขอ้น้ี คือ หน่ึงกลไกการมีส่วนร่วมท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได ้และ     ขอ้
กฎหมายหลาย ๆฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณโดยเฉพาะกบังบประมาณของส่วนทอ้งถ่ิน                  ซ่ึง



จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงหากจะใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามมติสมชัชาขา้งตน้ 
ข้อเสนอ 

1. ขอให้กระทรวงการคลงัออกประกาศกระทรวงการคลงั ว่าดว้ย  หลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปี ใหก้ารจดัสรรงบประมาณของทอ้งถ่ินร้อยละ 25 ท่ีเป็นงบเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็น
การพฒันาตามแผนงานท่ีประชาชนเสนอและเป็นผูด้าํเนินการเองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 

2. ขอใหก้รมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดแผนงานสนบัสนุนกิจกรรมการจดัการตนเองของ
พ้ืนท่ีเป็นโครงสร้างถาวรของการจดัทาํแผนงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
จะตอ้งมีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปี 

 

ข้อมต ิ
1.3 สร้างกลไกเพ่ือการพฒันาศกัยภาพการจดัการตนเองใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ผลการตดิตามมต ิ
                   ยงัไม่มีการพฒันากลไกพฒันาศกัยภาพท่ีชัดเจน มีเพียงบางหน่วยงานท่ีเร่ิมขับเคล่ือนงานสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัถึงการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเช่น   
                    เมื่อวนัท่ี 21-24 สิงหาคม 2554 เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองฯ ร่วมกบัภาคีพฒันาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 12 หน่วยงาน อาทิ สาํนกังานปฏิรูป สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (พอช.) สภาพฒันาการเมือง ฯลฯ จดัเวทีพฒันาศกัยภาพแกนนาํขบัเคล่ือนแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัตาํบล เพ่ือการเปล่ียนแปลงชุมชนทอ้งถ่ินสู่การจดัการตนเองภาค
อีสาน มีตวัแทนองคก์รชุมชนระดบัตาํบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี และตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ใน
พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้ร่วมงานกว่า 200 คน โดยการพฒันาศกัยภาพแกนนาํเพื่อขบัเคล่ือนแผนพฒันา
สงัคมฯ ดงักล่าวเป็นกระบวนการก่อให้เกิดการยกระดบัการจดัทาํแผนชีวิตชุมชน สู่การขบัเคล่ือนแผนพฒันา
สงัคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัตาํบล โดยองคก์รชุมชนเป็นกลไกหลกัสาํคญั อีกทั้ง
ยงัเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการร่วมกนัยกระดบัการพฒันาท่ีใชพ้ื้นท่ีตาํบล จงัหวดั เป็นตวัตั้ง เพ่ือใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน
สามารถจดัการตนเองได ้ซ่ึงเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง  
          เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวดัพิษณุโลก สภาองค์กรชุมชนจงัหวดัพิษณุโลก   มูลนิธิคนเพียงไพร 
เครือข่ายการเมืองภาคประชาชน สภาพฒันาการเมือง และสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน(พอ ช.)สํานักงาน
ปฏิบติัการภาคเหนือ ไดจ้ดัเวทีคนพษิณุโลกปฏิรูปสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจดัการตนเอง ณ โรงแรมลาพาโลมา  อ.
เมือง จ.พิษณุโลก  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทาํความเขา้ใจแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัเทียบเคียงกบัแผนพฒันา
ภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีทาํให้ขบวนองค์กรชุมชนขยายผลการ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รวมถึงเกิดการปฏิรูปตนเองของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชน
ติดตามนโยบายแผนงานท่ีส่งผลกระทบกบัชุมชนทอ้งถ่ิน   



ปัญหาอุปสรรค 
                        การพฒันาศกัยภาพยงัเป็นการพฒันาในเชิงปัจเจกและพฒันาแยกส่วนออกจากกนัตามประเดน็ท่ี
ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งการจดัการ เช่นการพฒันาศกัยภาพเพ่ือการจดัการกองทุนสวสัดิการ หรือ การพฒันาศกัยภาพ
เพื่อการจดัการภยัพิบติั เป็นตน้ แต่ยงัขาดการใหค้วามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพในภาพรวมหรือการพฒันา
ศกัยภาพท่ีมุ่งเนน้การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การจดัการกบัแผนทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั 
ข้อเสนอ 

1. ขอใหเ้ครือข่ายสมชัชาสุขภาพแต่ละจงัหวดัร่วมกบั สภาพฒันาการเมือง  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
และสถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจดัทาํหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการจดัการตนเองโดยการ
สนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาพฒันาการเมือง และสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน 

2. ใหม้ีการนาํหลกัสูตรท่ีไดจ้ากขอ้ 1 ไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพใหก้บัเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน โดย
การสนบัสนุนจากสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

 
ข้อมต ิ

1.4พฒันากลไกให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีบทบาทสําคญัในกระบวนการติดตาม กาํกับ และประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ีในทุกระดบั 
ผลการตดิตามมต ิ
               ปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันากลไกการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ีเป็นไปตามมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 วาระนโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจดัการตนเอง ขอ้ 1 จึงยงัไม่มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาใหติ้ดตาม  หากแต่มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ีเกิดจากกลไกคณะกรรมการจงัหวดับูรณาการ ซ่ึง
ตอ้งจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามท่ีสาํนักงานพฒันาระบบราชการ (กพร.) กาํหนด ซ่ึงแมว้่าแผนดงักล่าวจะไม่
ไดม้าจากกระบวนการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ เพราะถือเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการจดัการตนเอง
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 
ปัญหาอุปสรรค 
                 กลไกการติดตามของภาคประชาชนยงัไม่มีความเขม้แข็งพอและไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐและทอ้งถ่ิน รวมถึงยงัไม่มีขอ้กฎหมายท่ีชดัเจนในการใหอ้าํนาจชุมชนทอ้งถ่ินตรวจสอบ กาํกบั ติดตาม
การดาํเนินงานของภาครัฐตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
ข้อเสนอ 

1. ขอใหท่ี้ประชุมสภาองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดัเป็นกลไกหลกัในการสร้างกระบวนการกาํกบั ติดตาม 
และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ี 



 
ข้อมต ิ

๑1.5 สร้างขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายรวมถึงองค์กร
สนบัสนุนงบประมาณให้มีนโยบาย และจดัสรรงบประมาณหรือเงินทุนให้ชุมชนทอ้งถ่ิน บริหารจดัการ ตาม
ภารกิจท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนดและตดัสินใจเอง 
ผลการตดิตามมต ิ
            ไม่มีพ้ืนท่ีใดหรือชุมชนท้องถ่ินใดท่ีสามารถสร้างขอ้ตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกับการ
กาํหนดนโยบาย หรือขอ้ตกลงร่วมเก่ียวกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณของทอ้งถ่ินแลว้สามารถให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจดัการเองได ้
ปัญหาอุปสรรค 
           ไม่มีขอ้กฎหมายหรือกลไกเชิงอาํนาจท่ีเปิดโอกาสหรือเอ้ืออาํนวยใหมี้การสร้างขอ้ตกลงร่วมเพ่ือการ
บริหารงบประมาณของทอ้งถ่ิน 
ข้อเสนอ 

1. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  สภาพัฒนาการเมือง 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จดัสรรงบประมาณหรือเงินทุนให้
ชุมชนทอ้งถ่ิน บริหารจดัการ ตามภารกิจท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนดและตดัสินใจเอง ในลกัษณะท่ี
เป็นการจดัสรรงบประมาณเป็นรายปี ใหชุ้มชนสามารถตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือดาํเนินการไดเ้อง 
โดยรายงานผลใหแ้หล่งทุนทราบทุกส้ินปี 

2. ให้ท่ีคณะกรรมการท่ีมาจากผูแ้ทนจากสภาองค์กรชุมชนตาํบล  ผูแ้ทนจากเครือข่ายสมชัชาสุขภาพ  
เครือข่ายจากภาคประชาสังคม เครือข่ายจากส่วนท้องถ่ิน  ผูแ้ทนจากภาครัฐ และผูแ้ทนจากภาค
วิชาการในสดัส่วนท่ีเท่า ๆ กนั เป็นคณะกรรมการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมเพ่ือการสนับสนุนนโยบายพ้ืนท่ี
จดัการตนเอง 

 
ข้อมต ิ

1.6 ร่วมกบัสถาบนัวิชาการ ศึกษาวิจยัรูปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอาํนาจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ท่ี
เอ้ือต่อการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ทั้งในระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ 
จงัหวดัและในพ้ืนท่ีลกัษณะพิเศษ โดยศึกษาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 ปี เพื่อรายงานผลต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
คร้ังท่ี5 และคณะรัฐมนตรีเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการทดลองปฏิบติัการในพ้ืนท่ีตน้แบบ 
ผลการตดิตามมต ิ
           เร่ิมมีสถาบนัอุดมศึกษาหลายสถาบนัท่ีใหค้วามสนใจเร่ืองการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ยงัไม่มี
การดาํเนินการวิจยัอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัรูปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอาํนาจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ท่ีเอ้ือต่อ



การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ทั้งในระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั
และในพ้ืนท่ีลกัษณะพิเศษ 
ปัญหาอุปสรรค 
          ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนเพื่อการวิจยั 
           สถาบนัอุดมศึกษาไม่ไดก้าํหนดประเดน็การศกึษารูปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอาํนาจ หรือการ
จดัการชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นประเดน็หลกัในการศึกษาวิจยั 
ข้อเสนอ 

1. ใหส้าํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 วาระ นโยบาย
สนบัสนุนพ้ืนท่ีจดัการตนเองเพ่ือสงัคมสุขภาวะ ไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งกาํหนดเร่ือง
ดงักล่าวเป็นประเด็นหลกัในการวิจยัของสถาบนัแต่ละแห่ง 

2. ขอใหส้ถาบนัทางวิชาการมีนโยบายใหบุ้คลากรร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาสังคมดาํเนินการวิจยัเร่ือง
รูปแบบการจดัการตนเองท่ีเหมาะสมต่อพ้ืนท่ี 

3. ขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจดัทาํงานวิจยัตามมติ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

 
ข้อมต ิ

2. ขอใหส้มาชิกสมชัชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา กาํหนดเร่ืองพ้ืนท่ีจดัการตนเองเพ่ือสงัคมสุขภาวะเป็น
หน่ึงในระเบียบวาระของสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเพ่ือติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
พ้ืนท่ีทุกระดบัภายในจงัหวดั 
ผลการตดิตามมต ิ
            การดาํเนินการเร่ืองพ้ืนท่ีจดัการตนเองยงัเป็นการดาํเนินการในภาพรวม เช่น การจดัการตนเองของ
จงัหวดัในเร่ือง เชียงใหม่มหานคร หรือ การจดัการตนเองของปัตตานี เร่ือง ปัตตานีมหานคร และเป็นการจดัการ
ตนเองในรายประเด็น เช่นประเด็นภยัพิบติั  แต่รูปธรรมท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการนาํเร่ืองการจดัการตนเองของชุชน
ทอ้งถ่ินมาขบัเคล่ือนในลกัษณะสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น ในพ้ืนท่ีภาคใตย้งัไม่มีจงัหวดัใดดาํเนินการตาม
มติขา้งตน้ 
ปัญหาอุปสรรค์ 
              ยงัไม่มีการสนบัสนุนท่ีชดัเจนใหเ้กิดการขบัเคล่ือนสมชัชาเฉพาะพ้ืนท่ีทาํใหไ้ม่สามรถนาํเร่ืองการ
จดัการตนเองไปขบัเคล่ือนได ้
ข้อเสนอ 

1. ใหส้าํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัตน้แก่พ้ืนท่ีท่ีขอรับการ



สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือการจดัสมชัชาเฉพาะพ้ืนท่ีให้กบัพ้ืนท่ีท่ีเสนอประเด็นสมชัชาเฉพาะพ้ืนท่ี
เร่ืองการจดัการตนเอง 

 
ข้อมต ิ

3. ขอให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นองค์กรหลกัในการ
สนบัสนุนงบประมาณ และประสานการดาํเนินงานร่วมกบั สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เครือข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภายในจงัหวดั ใชเ้ง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163ดาํเนินการออกแบบ และ
ผลกัดนัใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการตนเองตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ผลการตดิตามมต ิ
                   ยงัไม่มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใด ท่ีดาํเนินการเป็น
องคก์รหลกัในการสนบัสนุนงบประมาณ และประสานการดาํเนินงานร่วมกบั สภาองคก์รชุมชน เครือข่าย
องคก์รชุมชนเครือข่ายภาคประชาสงัคม เครือข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั เครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดั ใชเ้ง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163
ดาํเนินการออกแบบ และผลกัดนัใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการตนเองตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ปัญหาอุปสรรค์ 
             องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บงบประมาณจาํกดัและมีภารกิจท่ีตอ้งดาํเนินการเป็นจาํนวนมาก จึงไม่
สามารถดาํเนินการตามมติได ้
ข้อเสนอ 

1. ใหส้มาคมผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการและแผนงานใน
การผลกัดนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกแห่งเป็นองคก์รหลกัในการสนบัสนุนงบประมาณ และ
ประสานการดาํเนินงานร่วมกบั สภาองคก์รชุมชน เครือข่ายองคก์รชุมชนเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
เครือข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั เครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน
จงัหวดั ใชเ้ง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163 

 
 

4.2 ข้อเสนอใหม่เพือ่การสนบัสนุนนโยบายพืน้ทีจดัการตนเองเพือ่สังคมสุขภาวะ 
  4.2.1  ควรกาํหนดความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ บทบาท และหน้าท่ีระหว่างการบริหาราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน ตลอดจนพิจารณาดูในทางปฏิบติัว่ามีกิจกรรม
ใดบา้งท่ีทอ้งถ่ินเห็นสมควรท่ีจะดาํเนินการเองและบริหารงานไดมี้ประสิทธิภาพกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค 



  4.2.2  ควรทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาพ้ืนท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัว่ามีการติดขดัหรือทบัซอ้นกนัอย่างไร เพื่อหาทางแกไ้ขระเบียบต่างๆให้
ทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินงานตามความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.2.3  ควรจดัให้มีการเลือกตั้งผูว้่าราชการจงัหวดัโดยตรงจากประชาชนในทอ้งถ่ิน     โดย
ขอใหเ้ป็นคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดม้ากกว่า เน่ืองจากตวัแทนท่ี
เป็นคนในพ้ืนท่ีจะมีเครือข่ายของตนในการสะทอ้นความตอ้งการอยูแ่ลว้ และมีความคุน้เคยกบัพ้ืนท่ี วฒันธรรม 
และประชากรในทอ้งถ่ิน  
  4.2.4  ควรมีสภาประชาชนในการทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีสามารถมี
ส่วนร่วมในการบริหารไดโ้ดยตรง ซ่ึงอาจจะเป็นองค์กรอีกชั้นหน่ึงคู่ขนานไปกบัสภาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ 
  4.2.5  ควรใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินสามารถกาํหนดประเภทของภาษีท่ีจะจดัเก็บและใชบ้ริหารจดัการ
ภายในทอ้งถ่ินไดเ้องอยา่งเต็มท่ี  เช่น ภาษีนํ้ ามนั เป็นตน้ ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้น ทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งพฒันาความสามารถใน
การจดัเก็บภาษีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนตามมาดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึงอาจจะกาํหนดเป็นสัดส่วนท่ีร้อยละ 80 เก็บ
ไวพ้ฒันาทอ้งถ่ิน ส่วนอีกร้อยละ 20 ก็ส่งเขา้ส่วนกลาง 
   

4.3 ข้อเสนอต่อกระบวนการขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสุขภาพ 
  4.3.1สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัติดตามการ
ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติทั้งในระดบัภาคและระดบัจงัหวดัเพ่ือเป็นกลไกการกาํกบัติดตามและ
การายงานผลการดาํเนินการตามมติ 
  4.3.2  ขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจดัสรรงบประมาณเพ่ือการติดตามมติ
เป็นสดัส่วนท่ีไม่นอ้ยกว่างบประมาณเพื่อการพฒันาขอ้เสนอหรือสร้างมติของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

************************************************************************************ 
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เวทีถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เวทีสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

 

เวทีจดัทาํขอ้ตกลงร่วม (MOU) 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทาํงานทีมวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมคณะทาํงานทีมวจิยั(ต่อ) 


