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ค าน า 
 
 

 ประเทศไทยได๎มีกระบวนการทํางานที่แสดงออกให๎เห็นชัดเจนในการปูองกันและควบคุมการบริโภค
ยาสูบอยํางเป็นทางการ ตั้งแตํ พ.ศ. 2517 และมาเริ่มดําเนินงานอยํางแข็งขัน โดยภาครัฐและเอกชนในเวลา
ตํอมา จนลําสุดรัฐบาลไทยได๎ลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ  (FCTC) ของ
องค๑การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2548 ในเวลาเดียว
ไลํเลี่ยกันการบังคับใช๎ฉลาก คําเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 แม๎วําการรณรงค๑
ในประเทศไทยจะดําเนินไปอยํางตํอเนื่องโดยตั้งเปูาหมายวําจะทําให๎จํานวนผู๎สูบบุหรี่ลดลง  และโดยภาพรวม
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรลดลง แตํปัจจุบันประเทศไทยมีผู๎สูบบุหรี่ทั้งผู๎สูบประจําและผู๎สูบเป็นครั้งคราว
อยูํกวํา 11 ล๎านคน แนวโน๎มของกลุํมที่เสี่ยงตํอการเป็นผู๎ติดบุหรี่มากขึ้น คือกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะวัยรุํนหญิง 
การรณรงค๑เพ่ือควบคุมการสูบบุหรี่ที่ผํานมาเน๎นหนักไปที่การผลักดันนโยบาย และการตรากฎหมายออกมาใช๎
บังคับ ซึ่งคาดวําจะสํงผลในการสร๎างคํานิยมใหมํปูองกันไมํให๎เด็กและเยาวชนติดบุหรี่มากกวํานี้ อยํางไรก็ตาม
ผู๎รณรงค๑ในเรื่องนี้ยอมรับวํายังขาดข๎อมูลการวิจัย ที่จะนํามาใช๎ประโยชน๑ในการรณรงค๑ให๎ได๎ผลมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชน โรงเรียนและวัด โดยมีกระบวนการศึกษาปัญหาและสาเหตุที่มีการสูบบุหรี่ของคนใน
ชุมชน เด็กนักเรียนในโรงเรียน พระและประชาชนในวัด ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อน
การนํามติสมัชชาแหํงชาติไปสูํการปฏิบัติและศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แหํงชาติไปสูํการปฏิบัติ และมีการขยายผลเป็นนโยบายสาธารณะของตําบล อําเภอและจังหวัดตํอไป 

โครงการวิจัยเรื่อง “การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร์ ” ของ
เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร๑ และชุมชนบ๎านปรือเกียน ที่ได๎มีกระบวนการศึกษาวิจัยสํารวจข๎อมูลใน
พ้ืนที่ชุมชนบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ แม๎จะเป็นโครงการขนาดเล็ก 
และดําเนินการในพ้ืนที่ชุมชนเดียวแตํผลการวิจัยได๎ออกแบบไว๎สําหรับการศึกษารูปแบบการนํามติสมัชชา
สุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในทุกระดับ และมีวิธีการเก็บข๎อมูล คือ มีการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ 
จัดกลุํมสนทนากลุํมยํอย และจัดเวทีรณรงค๑ควบคูํไปกับการให๎ความรู๎ ข๎อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ และคืนข๎อมูลผลจาก
การจัดเก็บในชุมชน เพ่ือได๎รับรู๎ข๎อมูลด๎านทัศนคติ สุขภาพของผู๎สูบบุหรี่ เปรียบเทียบกับผู๎ไมํสูบบุหรี่ ซึ่งผล
จากการวิจัยจะชํวยแตํงเติมความรู๎ และรูปแบบทีโ่ครงการรณรงค๑เพ่ือการไมํสูบบุหรี่ตํอการนําไปใช๎ประโยชน๑ 
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รายงานผลการวิจัยที่ปรากฏให๎เห็นเป็นรูปเลํมนี้ ได๎ผํานกระบวนการของการทําวิจัยตําง ๆ ซึ่งต๎อง

อาศัยความชํวยเหลือ และความรํวมมือจากหลายฝุาย เริ่มตั้งแตํเจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร๑ กลุํมงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ ซึ่งคณะผู๎วิจัยขอบันทึกชื่อของทําน
ตํอไปนี้ ด๎วยความซาบซึ้ง อันได๎แก ํพระครูไพรัช ปัญญาพร เจ๎าอาวาสวัดโพธิญาณรังสี/เจ๎าคณะตําบลในเมือง
สุรินทร๑ อาจารย๑สําเริง วันทอง อาจารย๑ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ คุณ
จักรกฤษณ๑ เครือเนียม โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง คุณโสภิตา เหมาะหมาย กลุํมงานควบคุมโรคไมํติดตํอ(งาน
ควบคุมเหล๎า บุหรี่) คุณอัสนี นาคาวงษ๑ กลุํมงานศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร๑ คุณรัชนี ประสิทธิ์ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลนอกเมือง  

นอกจากนักวิจัยชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านปรือเกียนแล๎ว การเก็บข๎อมูลในชุมชนหมูํบ๎านเป็นไปอยําง
ราบรื่น เนื่องจากได๎รับความอนุเคราะห๑อยํางเต็มที่จากผู๎ใหญํบ๎านและคณะกรรมการหมูํบ๎าน ตลอดจน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) โรงเรียน วัด กลุํมปราชญ๑ชาวบ๎าน กลุํมอาชีพในชุมชน และกลุํม
องค๑กร ได๎แกํ  คุณจันทรา เรืองสวัสดิ์ คุณสุทิน วาหมงคล คุณไลย๑  กงทอง คุณพงศธร  เดชกุลรัมย๑ คุณรมย๑ 
พูนผล คุณจินตนา  นามเวช คุณเยาว๑ เสริมศิริ คุณอาทิตย๑ กงทอง 

สํวนกําลังสําคัญในการเก็บขอ๎มูล กลุํมสนทนายํอย และพนักงานสัมภาษณ๑ ได๎แกํ คุณอําภา แถบทอง 
คุณไพบูลย๑ ใจกล๎า คุณสุทิน วาหมงคล  คุณเยาว๑ เสริมศิริ คุณสมเกียรติ บุญทัน ผู๎ประสานงานดูแลควบคุม
งานสนาม ได๎แกํ คุณจันทรา เรืองสวัสดิ์ และคุณจุฬารัตน๑  ยิ่งทุนดี ทั้งหมดปฏิบัติงานที่ที่ได๎รับมอบหมายอยําง
เข๎มแข็ง ตั้งใจและอดทน ทั้งหมดมีสํวนผลิตให๎ข๎อมูลชุดนี้มีคุณภาพ และผู๎ที่ชํวยเหลือในการทดสอบเครื่องมือ
วิจัย และทบทวนวรรณกรรม คือคุณกัญญานันท๑ ตาทิพย๑ คุณวริศราลี แก๎วปลั่ง คุณชาติพิพัฒน๑ บุญสุนทร
สวัสดิ์ และคุณอําภา แถบทอง เป็นผู๎ประสานงานในพื้นที ่

กลุํมสุดท๎ายที่ผู๎วิจัยขอแสดงความขอบคุณอยํางมากเพราะหากมิได๎ความรํวมมือจากทํานเหลํานี้  
คณะผู๎วิจัยก็ไมํสามารถผลิตงานชิ้นนี้ออกมาได๎แกํกลุํมตัวอยํางในหมูํบ๎านที่ศึกษาในชุมชนบ๎านปรือเกียน ที่
ยินดีเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑สําหรับการวิจัย และเป็นประโยชน๑แกํโครงการวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชา
สุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑ แหลํงทุนที่สนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย๑วิจัยและ
จัดการความรู๎เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะผู๎วิจัยขอแสดงความขอบคุณตํออุปการคุณของแหลํงทุน ไว๎ ณ 
ที่นี ้

 
คณะผู้วิจยั 

 



ค 

บทคัดย่อ 

ชุมชนบ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ มีการกํอตั้งชุมชนมา
นานกวํา 155 ปี เป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมือง มีจํานวนครัวเรือนจํานวน 172 ครัวเรือน ประชากรรวม
จํานวน 668 คน ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําไรํ และรับจ๎างทั่วไป มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและกลุํมชาติพันธุ๑ โดยเฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ไทยเขมร มีการใช๎ภาษาในการสื่อสารภายในชุมชน 
คือ ภาษาเขมรพ้ืนบ๎าน 100% และใช๎ภาษาไทยในการติดตํอสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทีมนักวิจัยหลักและทีม
วิจัยชุมชนได๎มีวิธีการจัดเก็บข๎อมูลบริบท ประวัติศาสตร๑ของชุมชน แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 
แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
(Participatory Action Research) ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในชุมชนและครอบครัว
พ้ืนที่เปูาหมาย  

ผลการศึกษาได๎พบวํา การสูบบุหรี่ของคนในอดีตเกิดจากการมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมความ
เชื่อ และการดํารงชีวิต  มีความแตกตํางกับการสูบบุหรี่ของเด็ก เยาวชน หรือคนรุํนใหมํในปัจจุบัน ที่เกิดจาก
การเลียนแบบจากคนในครอบครัว คนในชุมชน ความอยากรู๎อยากลอง และมีทัศนคติความเชื่อวําการสูบบุหรี่ 
ทําให๎เกิดการยอมรับจากเพ่ือน โก๎ เทํห๑ คลายเครียด ดับกลิ่นคาวหลังการรับประทานอาหาร และการเข๎าถึง
แหลํงจําหนํายบุหรี่ในชุมชนได๎งําย ตลอดจนบริษัทผู๎ประกอบการผลิตบุหรี่ทั้งในและนอกประเทศ มีกลยุทธ๑
การตลาด มีการผลิตบุหรี่ที่มีรูปแบบ รสชาติใหมํ ๆ ในการสร๎างแรงจูงใจมากขึ้น คนที่สูบบุหรี่แล๎วมีปัญหาด๎าน
สุขภาพ มีความต๎องการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งการตัดใจหักดิบ ใช๎สมุนไพรจากรากของต๎นมะยม การไปบวชบุหรี่ และ
เข๎ารับการรักษาจากโรงพยาบาล มีจํานวนน๎อยหากเทียบกับการเกิดของนักสูบหน๎าใหมํ และจากศึกษา สํารวจ 
จัดเก็บข๎อมูลในชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ๑การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ปัจจัยเงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง
สําหรับผู๎ไมํสูบบุหรี่จะได๎รับสารพิษจากบุหรี่ และทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว พบวํา มีครอบครัวที่
เคยสูบและไมํสูบบุหรี่จํานวน 100 ครัวเรือน มีครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่จํานวน 50 ครัวเรือนและมีประชากรที่
สูบบุหรี่จํานวนรวม 80 คน แยกเป็นผู๎ชายจํานวน 78 คน หญิงจํานวน 2 คน ในจํานวนนี้มีเด็ก เยาวชนจํานวน 
12 คน แยกเป็นชายจํานวน 11 คน หญิง 1 คน อายุผู๎ที่สูบบุหรี่มากที่สุด 87 ปี อายุน๎อยที่สุด 15 ปี เฉลี่ยอายุ
ที่มกีารสูบบุหรี่มากท่ีสุด คือชํวงอายุระหวําง 59-69 ปี น๎อยที่สุดคือ ชํวงอายุระหวําง 26-36 ปี บุหรี่ที่นิยมสูบ
มาก ขายมากที่สุดคือ วันเดอร๑เขียว รองลงมาคือกองทิพย๑ สายฝน และยาเส๎น อัตราการสูบตํอวันต่ําสุดคือวัน
ละ 4 มวน สูงสุด 1 ซอง คําใช๎จํายการสูบบุหรี่ของชุมชนรวมเฉลี่ยตํอวัน 2,367 บาท เฉลี่ยตํอเดือน 71,010 
บาท เฉลี่ยตํอปี 852,120 บาท และมีแนวโน๎มจะมีนักสูบหน๎าใหมํเพ่ิมข้ึน 

 รูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ใช๎กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม โดยทีมนักวิจัยหลัก วิจัยชุมชน รํวมกับกลไก คณะกรรมการชุมชน แกนนําชุมชน 
อสม. วัด โรงเรียน              รพ.สต.นอกเมือง เครือขํายสมัชชาสุขภาพ ฯ จังหวัดสุรินทร๑  และโรงพยาบาล



สุรินทร๑ มีการจัดเก็บข๎อมูล เวทีการวิเคราะห๑ข๎อมูล เวทีนําเสนอข๎อมูลชุดความรู๎ บริบท ประวัติศาสตร๑ ทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน สถานการณ๑ปัญหา ผลกระทบ ปัจจัย ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ แนวทางการ
ปูองกันแก๎ไข และการรณรงค๑ผํานเวทีประชาคม เวทีประชุมประจําเดือนของชุมชน กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน โรงเรียนและวัด กิจกรรมเวทีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน แกนนําชุมชน และแกนนํา
เด็ก เยาวชนมีความรู๎ ทักษะ เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัยที่มาจากบุหรี่ ชุมชนได๎กําหนดมาตรการ ข๎อตกลง
นําไปปฏิบัติรํวมกันให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมายการห๎ามซื้อ-ขาย แจกจํายบุหรี่แกํเด็ก เยาวชนอายุต่ํากวํา 18 
ปี ห๎ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่สาธารณะ งานศพ งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน บริเวณวัดและโรงเรียน โดยมี
กลไกการเฝูาระวังการสูบบุหรี่ตามมาตรการ ข๎อตกลงของชุมชนและกฎหมายการควบคุมบุหรี่ ฯ ที่มาจาก
ตัวแทนของคณะกรรมการชุมชน แกนนําชุมชน ครูอาจารย๑จากโรงเรียน เจ๎าหน๎าที่ รพ .สต. แกนนําผู๎ที่
ประกาศตนในการลดละเลิกสูบบุหรี่ และแกนนําเด็ก เยาวชน ซึ่งจากการเริ่มดําเนินงานกิจกรรมโครงการมาใน
ชุมชน มีผู๎สมัครใจประกาศตนเลิกบุหรี่ได๎ระยะเวลา 6 เดือนจํานวน 4 ราย ผู๎ที่ลดละเลิกสูบบุหรี่ได๎ระยะเวลา 
3 เดือน 10 ราย ในจํานวนนี้ เป็นแกนนํานักวิจัยชุมชน/คณะกรรมการชุมชนจํานวน 2 คน พระสงฆ๑ 1 รูป 
และชุมชนได๎กําหนดให๎มีศูนย๑ประสานงานคลินิกฟูาใสให๎คําปรึกษา แนะนําการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ใน
ชุมชน โดยได๎รับการสนับสนุนความรํวมมือจากกลุํมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร๑ และ รพ.สต.นอกเมือง 
ในการมีบุคลากร เจ๎าหน๎าที่มาให๎คําปรึกษา แนะนําผู๎ที่สนใจ ทั้งในพ้ืนที่ชุมชนและไปรับบริการที่โรงพยาบาล
สุรินทร๑ ข๎อค๎นพบจากการปฏิบัติการวิจัยเรื่องยาสูบในชุมชน พบวํา คนในครอบครัวมีความสําคัญที่จะทําให๎ผู๎
สูบบุหรี่ ได๎มีการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการหนุนเสริมกําลังใจแรงบวกจากคนในชุมชน โดยการสํงเสริม
ให๎มีบทบาท ให๎คุณคํากับคนที่สูบบุหรี่ รวมทั้งขอความรํวมมือกับคนในครอบครัวในการพูดคุย ดูแลเอาใจใสํ 
และเจ๎าหน๎าที่ แกนนําวิจัยชุมชน มีการหนุนเสริมความรู๎การให๎คําปรึกษา แนะนําการดูแล การรักษาสุขภาพ 
และมีกลไก กระบวนการติดตามเฝูาระวังอยํางเป็นระบบ การปฏิบัติการตามข๎อตกลง มาตรการของชุมชน
ควบคูํกับการบังใช๎กฎหมาย จะทําให๎เกิดผลบรรลุเปูาหมายได๎ รวมทั้งมีการพัฒนาสํงเสริมทีมวิจัยชุมชน แกน
นําลดละเลิกการสูบบุหรี่ชุมชนให๎มีศักยภาพอยํางตํอเนื่อง เพ่ือนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไป
ปฏิบัติการในครอบครัวที่สูบบุหรี่ และครอบครัวที่ไมํสูบบุหรี่ตํอไป ตลอดจนมีกระบวนการผลักดันเป็นข๎อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะทางสังคม ให๎เป็นยุทธศาสตร๑และนโยบายจังหวัดสุรินทร๑ ที่มีกลไก มาตรการการบังคับ
ใช๎กฎหมายที่จริงจัง และแนวทางในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชนและครอบคลุมทุกพ้ืนที่
จังหวัด  โดยผํานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด เวทีการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ ภาคเอกชน กลไกสมัชชา
สุขภาพ ฯ จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ฯ จังหวัด มีการบรรจุแผนงานโครงการไว๎ในแผน
ยุทธศาสตร๑จังหวัดในการสํงเสริมให๎เกิดหมูํบ๎าน ชุมชนต๎นแบบการลดละเลิกบุหรี่แบบมีสํวนรํวมของชุมชน 
และมีการขยายผลให๎ครอบคลุมทุกตําบล อําเภอ เพื่อเป็นจังหวัดต๎นแบบการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ตํอไป 

ดังนั้น ควรมีการรณรงค๑เพ่ือปูองกันไมํให๎คนเริ่มสูบบุหรี่และชํวยคนที่สูบบุหรี่ให๎เลิกสูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นอยํางยิ่ง และควรกระทําอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง สําหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการสํารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน 
จึงควรมกีารศึกษาในระยะยาวตํอไป เพ่ือติดตามดูผลกระทบของการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่สามารถเสพได๎โดยไมํต๎องรับโทษทางกฎหมายและมีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตคน
ไทยตลอดจนระบบเศรษฐกิจทั้งด๎านการผลิตการจําหนํายการบริโภคในปีพ .ศ. 2547 รายงานของกระทรวง
สาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุวําบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคตํางๆเชํนโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับหั วใจและ
หลอดเลือดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ๑เป็นต๎นในทุก 10 คนที่เสียชีวิตทั่วโลกจะมี
ผู๎เสียชีวิตจากสาเหตุการสูบบุหรี่ 1 คนภายในค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) หรืออาจเร็วกวํานั้นการเสียชีวิตจากการ
สูบบุหรี่สัดสํวนจะเป็น 1 คนในทุก 6 คนการสูบบุหรี่จึงทําให๎ผู๎สูบมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตกํอนวัยอันควร
มากกวําพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆในจํานวนผู๎สูบบุหรี่เป็นเวลานานนั้นร๎อยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหรี่ในที่สุดและ
ในจํานวนดังกลําวครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตในวัยทํางานซึ่งเป็นการเสียชีวิตเร็วไป  20 หรือ 25 ปีกํอนวัยอันควร 
(ประภาพรรณเทวกุลณอยุธยา 2543 : 3) ถ๎ายังมีการสูบบุหรี่กันตํอไปผู๎สูบบุหรี่จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวําผู๎
ไมํสูบบุหรี่ถึง 3 เทําในปีพ.ศ.2547 มีผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคจากบุหรี่ประมาณ 4.9 ล๎านคนทั่วโลกหรือวันละ 
13,700 คน (มูลนิธิรณรงค๑เพ่ือการไมํสูบบุหรี่ 2548 1) 
 บุหรี่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพได๎แกํนิโคตินทาร๑แอมโมเนียคาร๑บอนมอนอกไซด๑
ไฮโดรเจนไซยาไนด๑ไนโตรเจนไดออกไซด๑สารกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งสารตกค๎างตํางๆที่กํอให๎เกิดภาวะเป็นพิษ
ตํอรํางกายเชํนนิเกิลโครเมียมทองแดงโปแตสเซียม (วีณาศิริสุข 2541 : 14 – 15) นิโคตินถือเป็นสารพิษกลุํมที่
สําคัญกลุํมหนึ่งของสารเคมีที่พบในควันบุหรี่วงการแพทย๑ระหวํางชาติถือวํานิโคตินเป็นสารเสพติดมีการขึ้น
ทะเบียนไว๎อยํางเป็นทางการวําการติดบุหรี่เป็นโรคชนิดหนึ่งสารนิโคตินเป็นตัวการที่ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่นั้นติดบุหรี่ 
(ประภาพรรณเทวกุลณอยุธยา 2544 : 3) 
 บุหรี่ทั่วไปจะพบปริมาณนิโคตินในใบยาสูบประมาณ 9 – 13 มิลลิกรัมตํอมวนและถ๎าสูบบุหรี่หมด
มวนจะได๎รับนิโคตินเข๎าไปในรํางกายประมาณ 1.8 – 3.25 มิลลิกรัมตํอมวนออกฤทธิ์ใกล๎เคียงกับสารเสพติด
ชนิดอ่ืนๆเชํนแอมเฟตามีนโคเคน (จุฑามณีสุทธิสีสังข๑ 2544 : 7) ร๎อยละ 95 ของนิโคตินจะไปจับที่ปอดและ
บางสํวนถูกดูดซึมเข๎ากระแสเลือดออกฤทธิ์โดยตรงตํอสมองทั้งเป็นตัวกระตุ๎นและกดสมองสํวนกลางมีผลตํอ
สมองและอวัยวะตํางๆของรํางกายเชํนชํวยผํอนคลายกล๎ามเนื้อมีผลตํอการทํางานของหัวใจหลอดเลือด (วีณาศิ
ริสุข 2541 : 15) ซึ่งนิโคตินที่ได๎จากควันบุหรี่จะผํานจากเลือดเข๎าไปในประสาทสํวนกลางได๎เร็วมากและไป
ออกฤทธิ์กระตุ๎นมีผลทําให๎เกิดการหลั่งของสารโดปามีนออกมามากขึ้นซึ่งสารโดปามีนทําหน๎าที่สําคัญในการทํา
ให๎รํางกายรู๎สึกมีความสุขอ่ิมเอิบใจดังนั้นจึงทําให๎ผู๎สูบบุหรี่รู๎สึกสุขใจสบายใจขึ้นรู๎สึกวําความเครียดความกดดัน
ตํางๆน๎อยลงมีแรงจูงใจในการทํางานและวางแผนงานตํางๆและเมื่อหยุดสูบบุหรี่ระดับนิโคตินในรํางกายลดลงผู๎



สูบบุหรี่จึงเกิดอารมณ๑เศร๎าหดหูํวิตกกังวลและอดไมํได๎ที่จะสูบบุหรี่เพ่ือรักษาให๎ระดับอารมณ๑และความรู๎สึกลด
อาการเหลํานั้น (จุฑามณีสุทธิสีสังข๑ 2544 : 8) 

ความหํวงใยตํอปัญหาการสูบบุหรี่ของประชากรโลกที่ปรากฏเดํนชัดขึ้นมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจากมติที่

ประชุมสมัชชาใหญํองค๑การอนามัยโลก (World Health Assembly,WHA) ปีค.ศ. 1986 ระบุวําการสูบบุหรี่เป็นอุปสรรคตํอการมี

สุขภาพดีของประชากรโลกปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 1,100 ล๎านคนในจํานวนนี้ถ๎ายังไมํสามารถ

เลิกบุหรี่ได๎ครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 500 ล๎านคนจะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดขึ้นจากบุหรี่องค๑การอนามัยโลกประมาณการวําปัจจุบัน

มีผู๎เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณปีละ 5 ล๎านคนหรือประมาณวันละ 13,600 คนทุกๆ 10 คนจะเสียชีวิต 1 คนด๎วยสาเหตุจาก

การสูบบุหรี่หากไมํมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกวําในปัจจุบันคาดวําในอีกประมาณ 20-30 

ปีข๎างหน๎าหรือราวค.ศ. 2030 สัดสํวนผู๎เสยีชีวิตด๎วยสาเหตุจากบุหรี่จะเพิ่มเป็น 1 ใน 6 หรือจะมผีู๎เสียชีวิตด๎วยสาเหตุจากบหุรี่

ประมาณปลีะ 10 ล๎านคน  

นอกจากองค๑การอนามัยโลกแล๎วธนาคารโลกก็ยังให๎ความสําคัญตํอผลกระทบของ 

การบริโภคยาสูบท่ีมีตํอสุขภาพเชํนกันในปี 1992 จึงได๎กําหนดนโยบายเกี่ยวกับยาสูบ 5 ประการดังนี ้

1. ธนาคารโลกไมํสนับสนุนการบรโิภคยาสูบ 

2. ธนาคารโลกมีนโยบายงดการใหส๎ินเช่ือการลงทุนแกํกิจการที่เกี่ยวกับยาสูบรวมถึงการตลาดอยํางไรก็ตามในบาง

ประเทศท่ีต๎องพึ่งพารายได๎หลักจากยาสูบโดยเฉพาะอยํางยิ่งรายได๎ของชาวไรํยาสูบธนาคารโลกจะดําเนินการหาทางชํวยเหลือ

ประเทศเหลํานี ้

3. ในทางปฏิบัติธนาคารโลกงดการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับผลผลิตยาสูบในทางอ๎อม 

4. งดการสนับสนุนด๎านการเงินในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ๑ผลิตบุหรี่ 

  5. ผู๎ผลติบุหรี่และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการนําเข๎าบุหรี่จะไมไํด๎รับการยกเว๎นภาษีจากข๎อตกลงในการกู๎ยมืจากธนาคารโลก 

ในการประชุมสมัชชาใหญํองค๑การอนามัยโลก (World Health Assembly, WHA) ปีค.ศ.1997 ประเทศสมาชิก 191 ประเทศได๎

เรียกร๎องให๎มีการดําเนินการจัดทํากรอบอนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) ซึ่ง

จะเป็นข๎อตกลงของแตํละประเทศที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศนั้นๆกรอบอนุสัญญาฯนี้เป็นความ

รํวมมือระหวํางนานาชาติฉบับแรกโดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือการเน๎นและให๎ความสําคัญของสุขภาพมากกวําผลประโยชน๑ทาง

ธุรกิจและการค๎าขณะนี้กรอบอนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาสูบสาระสําคัญคือ 

1. การลดอุปสงค๑ (Demand) ของยาสูบได๎แกํการให๎การศึกษาการสร๎างความตระหนักเรื่องภัยบุหรี่การเพิ่มราคาและภาษี

ยาสูบการห๎ามโฆษณาสํงเสริมหรือสนับสนุนการขายบุหรี่การติดฉลากคําเตือนและการชํวยใหผ๎ู๎สูบบุหรีเ่ลิกสูบ 

2. การลดอุปทาน (Supply) ได๎แกํการสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนยาสูบมาตรการการจดัการบุหรี่เถื่อน/บุหรี่ลักลอบ/

บุหรี่ปลอมเป็นต๎น 



ปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศท่ีได๎ลงนามให๎สัตยาบันอนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งมีผล

บังคับใช๎ตั้งแต ํ27 กุมภาพันธ๑ 2548 

 การเจรจาตกลงและการดําเนินการตามข๎อตกลงของกรอบอนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาสูบจะทําให๎เกิดผลกระทบ

และชะลอการแพรํระบาดของบุหรี่โดยการสํงเสริมและสนับสนุนทั้งด๎านเทคโนโลยีและด๎านการเงินเพื่อให๎เกิดความรํวมมือ

แบบทวิและพหุภาคีเพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรโลกโดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศ

ไทยซึ่งมีการรณรงค๑ในเรื่องนี้ตั้งแตํพ.ศ. 2529 แตํการรณรงค๑ดังกลําวมิได๎กระทําอยํางตํอเนื่องแม๎วําจะมีกฎหมายที่ตอบสนอง

การลดอัตราการบริโภคบุหรี่ออกมา 2 ฉบับคือ 

 1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบพ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีข๎อบัญญัติเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ

ของประเทศไทยโดยมีสาระเกี่ยวกับการห๎ามโฆษณาสํงเสริมการขายทุกรูปแบบการห๎ามจําหนํายบุหรี่กับเด็กที่มีอายุต่ํากวํา 18 

ปีและการแจ๎งสํวนประกอบของยาสูบตํอกระทรวงสาธารณสุขการติดคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ 

2. พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มีข๎อบัญญัติเรื่องการคุ๎มครองสิทธิของผู๎

ไมํสูบบุหรี่โดยมีสาระเกี่ยวกับการกําหนดสถานท่ีสาธารณะบางประเภทให๎เป็นเขตปลอดบุหรี่และเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ได๎มี

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกําหนดประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให๎มีการคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่โดย

กําหนดให๎มีเขตปลอดบุหรี่ 

มาตรการลําสุดคือการกําหนดให๎บุหรี่ที่ผลิตหรือนําเข๎าในราชอาณาจักรต๎องพิมพ๑ฉลากคําเตือน        พิษภัยของ

บุหรี่เป็นรูปภาพ 4 สีขนาดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของพื้นที่ซึ่งมีผลใช๎บังคับเมื่อ 25 มีนาคม 2548 

ในประเทศไทยผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสํานักงานสถิติแหํงชาติลําสุด (พ.ศ. 2547) พบวําจํานวน

ประชากรที่มีอายุตั้งแต ํ15 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศซึ่งมีประมาณ 49.4ล๎านคนเป็นผู๎ที่สูบบุหรี่จํานวน 11.3 ล๎านคนหรือคิดเป็นร๎อยละ 

23.0 ในจํานวนนี้เป็นผู๎สูบบุหรี่เป็นประจําหรือสูบทุกวันประมาณ 9.6 ล๎านคนหรือคิดเป็นร๎อยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบระหวําง

เพศพบวําเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่เป็นประจําสูงกวําเพศหญิงมากคือร๎อยละ 37.2ตํอร๎อยละ 2.1 แม๎วําจํานวนผู๎หญิงท่ีสูบบุหรี่

จะมีเพียงประมาณ 6 แสนห๎าหมื่นคนแตํจากการสํารวจระบุวําอัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุํนหญิงที่มีอายุ 15 – 19 ปีกลับเพิ่มสูงกวํา

วัยรุํนชายในระดับเดียวกัน 

กลุํมอาชีพที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือผู๎ที่ปฏิบัติงานอาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ (ขายของข๎างถนนขายสินค๎าแบบเคาะประตู

บ๎านคนงานรับจ๎างทั่วไปยามเป็นต๎น) รองลงมาคืออาชีพผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตรและการประมงและเป็นกลุํมที่มี

การศึกษาต่ํา (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2548) 

ผู๎สูบบุหรี่ในเมืองไทยประมาณร๎อยละ 84 ของผู๎สูบบุหรี่เป็นประจําเริ่มหัดสูบบุหรี่ชํวงอายุ 15-24 ปีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบ

ประมาณ 18.4 ในแตํละปีมีผู๎สูบบุหรี่รายใหมํถึง 300,000คนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุํมวัยรุํนและเยาวชนที่กําลังเติบโตเป็นผู๎ใหญํ

ด๎วยเหตุนี้บรรษัทบุหรี่ข๎ามชาติจึงได๎มุํงเปูาในการขยายตลาดบุหรี่ในเอเซียไปยังกลุํมเยาวชนหญิงชายถึงแม๎วําโดยวัฒนธรรม

เดิมของหญิงไทยหรือเอเซียผู๎หญิงมักไมํสูบบุหรี่ก็ตามการขยายตัวของอัตราการสูบบุหรี่ของผู๎หญิงในเอเชียมีแนวโน๎มที่นําวิตก 



บุหรี่สํงผลกระทบตํอผู๎สูบและคนข๎างเคียงอยํางมากมายและเป็นสาเหตุของโรคที่คุกคามชีวิตมนุษย๑อยํางน๎อย 25 โรค

โรคเหลํานี้เป็นโรคที่สามารถปูองกันได๎หรือลดความรุนแรงลงได๎ด๎วยการเลิกสูบบุหรี่ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศ

กําลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแตํอัตราการเกิดโรคและอัตราตายจากโรคเรื้อรังเชํนโรคระบบทางเดินหายใจเรื้ อรังโรคหลอดลม

อักเสบเรื้อรังมะเร็งปอดมะเร็งในชํองปากตาเป็นต๎อโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งที่อวัยวะตํางๆได๎เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรค

เรื้อรังและโรคไมํติดตํอเหลํานี้มีความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับการสูบบุหรี่องค๑การอนามัยโลกระบุวํา  1 ใน 3 ของโรคมะเร็ง

ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากบุหรี่ในขณะที่มีการรณรงค๑ตํอต๎านการสูบบุหรี่โดยองค๑กรเอกชนและโดย นโยบายของรัฐแตํการทํา

วิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบในประเทศยังมีไมํมากพอ(คํากลําวของศาสตราจารย๑นายแพทย๑ประกิตวาทีสาธก

กิจ) จึงควรสนับสนุนให๎นักวิจัยทําวิจัยในประเด็นตํางๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อนําผลการวิจัย

ไปใช๎ในการพัฒนานโยบายสาธารณะสูํการปฏิบัติในพ้ืนท่ีตํอไป 

การควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทยเป็นท่ียอมรับมากในความสําเร็จทั้งในระดับประเทศและสากลจากผลงาน

การขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่องเป็นระบบและได๎ผลที่ เป็นรูปธรรมทั้งในด๎านนโยบายของรัฐการมีกฎหมายและมาตรการการ

ควบคุมยาสูบและการปฏิบัติการเพื่อการควบคุมยาสูบในกลุํมตํางๆของสังคม  (ศูนย๑วิจัยและจัดการความรู๎เพื่อการควบคุม

ยาสูบ 2552 : 1 )โดยในปี 2555 ศูนย๑วิจัยและจัดการความรู๎เพื่อการควบคุมยาสูบรํวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ

สนับสนุนการทํางานวิจัยของสมัชชาสุขภาพจังหวัดและสนับสนุนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติพ .ศ.2553 เรื่องมาตรการ

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพด๎านยาสูบไปปฏิบัติ 

 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกลําวข๎างต๎น เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร๑ซึ่งมีบทบาทสําคัญรํวมกับ

ภาคีเครือขํายองค๑กรในทุกระดับ ในการสร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคมระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร๑ให๎

สามารถนําไปสูํการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติในครั้งน้ีมุํงท่ีจะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติมติที่ 6 มาตรการ

ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพด๎านยาสูบนําไปสูํการปฏิบัติในพื้นที่โดยเลือกเอาพื้นที่ชุมชนตําบลนอกเมืองอําเภอเมือง

สุรินทร๑จังหวัดสุรินทร๑ มีระยะทางหํางจากอําเภอเมืองสุรินทร๑ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช๎เวลาในการเดินทาง 25 นาที อยูํหําง

จากพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาประมาณ 70 กม. โดยมี “ดํานชํองจอม อ.กาบเชิง” เป็นจุดผํานแดนถาวร ที่ใช๎สําหรับการ

ข๎ามแดนของผู๎คน และใช๎สําหรับการขนสํงค๎าขายสินค๎าทุกประเภท ที่ต๎องการสํงไปขายยังประเทศตํางๆ รวมถึงการลักลอบ

การค๎าขนสํงสินค๎าผิดกฎหมาย สินค๎าหนีภาษี และสินค๎าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ เชํน เหล๎า และบุหรี่   

พื้นที่เปูาหมายในการดําเนินงานกิจกรรม ประกอบด๎วยบ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 เป็นหมูํบ๎านขนาดกลาง มีประชากร

รวมทั้งหมด668 คน จากการสนทนากลุํมกับผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน และแกนนํานักวิจัยในชุมชนได๎มีการสรุปข๎อมูลใน

เบื้องต๎นของชุมชนมีคนสูบบุหรี่จํานวนรวม 80 คน แยกเป็นผู๎ชายจํานวน 78 คน หญิงจํานวน 2 คน ในจํานวนนี้มีเด็ก เยาวชน

จํานวน 12 คน บ๎านตะตึงไถงหมูํที่ 5 เป็นหมูํบ๎านขนาดใหญํมีประชากรรวม 1,785 คน จากการสนทนากลุํมกับผู๎นําชุมชน 

กรรมการชุมชน และแกนนํานักวิจัยในชุมชนได๎มีการสรุปข๎อมูลในเบื้องต๎นของชุมชนมีคนสูบบุหรี่จํานวนรวม 325 คน แยก

เป็นผู๎ชายจํานวน 280 คน หญิงจํานวน 45 คน ในจํานวนนี้มีเด็ก เยาวชนจํานวน 63 คน   โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง เป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและบุคลากรจํานวน 23 คน มีนักเรียนในระดับอนุบาล-มัธยมต๎นจํานวน 332 คน ระดับเด็กศูนย๑

เตรียมอนุบาลจํานวน 70 คนจากการสนทนากลุํมกับผู๎บริหารและคณะครูได๎มีการสรุปข๎อมูลในเบื้องต๎นของโรงเรียนวํา ในสํวน



ของโรงเรียนทั้งคณะครู บุคลากรและเด็กนักเรียนไมํมีการสูบบุหรี่ แตํจะมีปัญหา ผลกระทบจากเด็ก เยาวชนนักสูบหน๎าใหมํ 

และประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนใกล๎เคียงเข๎ามาสูบบุหรี่ในชํวงเวลาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม หรือในชํวงตอนเย็นที่มีการเข๎ามา

ทํากิจกรรม เชํน การมาใช๎สถานที่โรงเรียนในการฝึกซ๎อมเลํนกีฬา และการออกกําลังกาย  ซึ่งจะมีการสูบบุหรี่ในห๎องน้ําและ

บริเวณสนาม รั้วโรงเรียนสําหรับขนาดของปัญหาและสาเหตุของการสูบบุหรี่มีความจําเป็นอยํางยิ่งที่คณะครูและทีมผู๎วิจัย

จะต๎องรํวมกันหาข๎อมูลตํอไปวัดบ๎านตะตึงไถง(วัดศรีรัตนาราม) มีพระสงฆ๑จํานวน 25 รูป สูบบุหรี่จํานวน 5 รูป และวัดบ๎าน

ปรือเกียน(วัดโพธิญาณรังสี)มีพระสงฆ๑จํานวน 5 รูป สูบบุหรี่จํานวน 1 รูป  

ที่ผํานมา ถึงแม๎ชุมชน วัดและโรงเรียนเคยดําเนินการรณรงค๑เพื่อควบคุมและปูองกันการสูบบุหรี่โดยการติดปูาย

ประชาสัมพันธ๑ถึงทาและพิษภัยของบุหรี่ ปูายห๎ามสูบบุหรี่  และจัดกิกรรมวันงดบุหรี่โลกในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนการจัด

นิทรรศการเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่แตํก็ยังมีการสูบบุหรี่ในชุมชน วัดและโรงเรียนเชํนเดิมความมุํงหวังของผู๎ นําชุมชน 

กรรมการชุมชน กรรมการวัดคณะผู๎บริหารและครูในโรงเรียนอยากจะเห็นเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกคน

ตระหนักในพิษภัยของบุหรี่และอยากจะให๎มีการลดละเลิกบุหรี่แตํก็ไมํรู๎วําจะเริ่มต๎นในการดําเนินการอยํางไรเพื่อที่จะให๎

บรรลุผลตามที่มุํงหวังไว๎ และเกิดหมูํบ๎าน ชุมชน วัดและโรงเรียนปลอดควันบุหรี่ 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1.2.1ค าถามหลักในการวิจัย 

รูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพื้นที่หมูํบ๎านปรือเกียน  ม .4  ต.นอกเมือง อ.เมือง

สุรินทร๑ จ.สุรินทร๑  ควรเป็นอยํางไร 

 

1.2.2ค าถามรองในการวิจัย 

1. สถานการณ๑การสูบบุหรี่ของคนในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านหรือเกียนเป็นอยํางไรมีปัจจัยเงื่อนไข
อะไรบ๎างที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอคนที่ไมํสูบบุหรี่จะได๎สารพิษจากบุหรี่ และทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่ใน
ครอบครัวเป็นอยํางไร 

2. ทุนทางสังคมในชุมชนบ๎านปรือเกียนมีอะไรบ๎าง  และจะสามารถนําทุนทางสั งคมที่มีอยูํมา
สนับสนุน การเฝูาระวัง เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวและชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน ได๎อยํางไร 

3. กลไกและมาตรการการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว พื้นที่ชุมชน
บ๎านปรือเกียน บ๎านตะตึงไถง วัด และโรงเรียนควรเป็นอยํางไร 

4. การนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติด๎านยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติมีปัจจัยตัวชี้วัดความสําเร็จ
อะไรบ๎าง 

 



1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย    
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ๑การสูบบุหรี่ปัจจัย เงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง ที่จะได๎รับสารพิษ รวมทั้ง

ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน 
2. เพือ่ศึกษาทุนทางสังคมบ๎านปรือเกียน และนํามาสนับสนุนกระบวนการการเฝูาระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 

ในครอบครัวและชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 

3. เพื่อศึกษาหารูปแบบ กลไก และมาตรการการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน

ครอบครัว ชุมชน 

4. เพื่อหารูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติด๎านยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

5. เพื่อศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  โดยอาศัยการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมให๎สามารถมีการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  

กรณีศึกษาพื้นที่เปูาหมายหลัก คือชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4  พื้นที่เปูาหมายรอง คือชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎าน  

ตะตึงไถงและวัดบ๎านปรือเกียน /วัดบ๎านตะตึงไถง  ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ และภาคีเครือขําย

องค๑กรในพื้นที่ชุมชนโดยมีกลุํมเปูาหมายหลักคือ ประชาชน เด็กนักเรียน และพระสงฆ๑ที่อยูํในพื้นที่ของชุมชนเปูาหมายใน

โครงการ ดําเนินการระหวํางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

  

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได๎ข๎อมูลสถานการณ๑การสูบบุหรี่ปัจจัย เงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง ที่จะได๎รับสารพิษ รวมทั้ง
ทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน 

2. ได๎ทราบถึงทุนทางสังคมบ๎านปรือเกียน และนํามาสนับสนุนกระบวนการการเฝูาระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 

ในครอบครัวและชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 

3.  ได๎รูปแบบ กลไก และมาตรการการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน 

4.  ได๎รูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติด๎านยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมชนและหนํวยงานองค๑กร 

5.ได๎ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติ 



 

  

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

 การวิจัยโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑ ครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทบทวน

วรรณกรรม ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการทําความเข๎าใจปรากฏการณ๑ที่ศึกษา  

และใช๎เป็นแนวทางการดําเนินการวิจัย โดยได๎นําเสนอสิ่งที่ได๎ศึกษามีรายละเอียดดังหัวข๎อตํอไปนี้ 

 

2.1 บริบทชุมชน  

2.1.1 ประวัติความเป็นมา /ข๎อมูลพื้นที ่

2.1.2 กฎกติกา ข๎อตกลงของชุมชน 

      2.1.3 คําศัพท๑ในการสื่อสารเบื้องต๎น ไทยเขมร บ๎านปรือเกียน 

     2.1.4 งบดุลของชุมชน 

2.2  ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่  
2.3  พฤติกรรมการสูบบุหรี ่

2.4  ปัจจัยที่สํงผลตํอการสูบบุหรี่ 
2.5  การเลิกสูบบุหรี่ 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการติดบุหรี่ในเด็ก 
2.7  สถานการณ๑พระสงฆ๑สูบบุหรี่ในประเทศไทย  
2.8  พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ 
2.9  นโยบายของรัฐเกี่ยวกับบุหรี่ 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

2.1  บริบทชมุชน 

2.1.1  ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลพ้ืนที ่



บ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ เป็นชุมชนขนาดกลาง มีความเป็นอยูํแบบเรียบ

งํายเหมือนชุมชนอื่นๆ ทั่วไป สภาพโดยทั่วของบ๎านปรือเกียนไปจากคําบอกเลําของคนเฒําคนแกํภายในหมูํบ๎าน เกี่ยวกับกับ

ประวัติความเป็นมาของบ๎านปรือเกียนสืบตํอมากันมาวําในอดีตเมื่อประมาณ 155 ปี บริเวณบ๎านปรือเกียน แตํกํอนจะเป็นปุา

ทึบ มีสระน้ําที่เป็นแหลํงเหมาะสมกับการดํารงชีวิต และมีของปุามากมาย เพื่อบริโภคเป็นอาหารของชาวบ๎าน ผู๎ที่กํอตั้ง

หมูํบ๎าน คือ นายเป็น ไมํทราบนามสกุล โดยย๎ายมาจากหมูํที่ 5 ตําบลเทนมีย๑  มาตั้งถิ่นฐานและมีครอบรัวอยูํบริเวณนี้ ซึ่งเป็น

แหลํงอาหาร พืช ผัก ท่ีสมบูรณ๑ ทําไม จึงเรียกวํา บ๎านปรือเกียน เพราะวํา ตามหนองน้ํามีวัชพืชที่เรียกวํา ต๎นปรือ มีลักษณะ

คล๎ายเถาวัลย๑อยูํเต็มบริเวณรอบๆข๎างตะลิ่งขึ้นเบียดเสียดกันชาวบ๎านนิยมเอามาทําฝาบ๎านและมีแหลํงน้ําอีกแหํงหนึ่งซึ่งอยูํ

กลางหมูํบ๎านมีต๎นกันเกราต๎นใหญํขึ้นอยูํริมขอบหนองน้ํา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยูํอาศัยของ ลิง มีคนตั้งช่ือให๎วําหนองซีตราว  (คําวํา 

“ ซีตราว”  มาจากภาษาเขมร ในภาษาไทย หมายถึง ต๎นกันเกรา และเป็นต๎นไม๎ประจําจังหวัดสุรินทร๑)  

ประวัติการตั้งช่ือของหมูํบ๎านเกิดจากหนองน้ําที่มีต๎นปรือเกิดขึ้นมากบริเวรรอบๆหนองน้ํา คําวําปรือ หมายถึง ต๎น

ปรือ ในภาษาไทย ในภาษาเขมรเรียกวํา ต๎นไปร สํวนคําวํา เกียน เป็นภาษาเขมร หมายถึง รอบๆข๎าง  ดังนั้นหมูํบ๎านปรือเกียน 

ได๎ตั้งช่ือตามลักษณะของหนองน้ําซึ่งมีต๎นปรือข้ึนเบียดเสียดกันมากมายและเป็นหนองน้ําที่ถูกค๎นพบครั้งแรกด๎วยในสมัยอดีต  

จึงเรียกวํา บ๎านปรือเกียน จนถึงปัจจุบัน ชาวบ๎านปรือเกียนสํวนใหญํจะเป็นเครือญาติกัน นามสกุล เกิดเหมาะ จะมากที่สุดใน

หมูํบ๎าน ประมาณ 80% จากครอบครัวเดียวมาขยายครอบครัวในปัจจุบัน ผู๎ที่กํอตั้งนามสกุล เกิดเหมาะ คือ ปูุโต๏ย เกิดเหมาะ 

และปูุเมาะ เกิดเหมาะ ซึ่งเป็นน๎องชายของนายเป็น 

 

 บริบทของบ้านปรือเกียน 

  บ๎านปรือเกียนหมี่ที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ บ๎านปรือเกียนมีอายุประมาณ 155 ปี 

ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอําเภอเมืองสุรินทร๑ โดยมีระยะทางจากอําเภอเมืองสุรินทร๑ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช๎เวลาในการเดินทาง 25 

นาที เป็นหมูํบ๎านขนาดกลางมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  172  ครัวเรือน ประชากรรวมจํานวน 668 คน มีการใช๎ภาษาในการ

สื่อสารภายในชุมชน คือ ภาษาเขมรพื้นบ๎าน 100 % และใช๎ภาษาไทยในการติดตํอสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

  มีการจัดตั้งกฎกติกา ข๎อตกลงของชุมชนให๎มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ให๎มีการจัดงานศพปลอดเหล๎า เน๎น

การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ  กลุํมปลูกผักปลอดสารเคมีและข๎าวอินทรีย๑

ปลอดภัยเพื่อสุขภาพชุมชน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีในการลงแขกเกี่ยวข๎าวและการแสดงความนับถือบรรพบุรุษคือ 

การแซนโฎนตาทุกปี โดยการนําของผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน และชาวบ๎านปรือเกียนทุกครัวเรือน   

มีการจัดเวทีประชุม ประชาคมทุกเดือนหรือตามวาระเรํงดํวน รํวมกันปรึกษาหารือรํวมแก๎ไขปัญหาด๎วยกันในชุมชน

ให๎มีการลดความขัดแย๎งในชุมชนสร๎างความสมานฉันท๑โดยการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกันทุกเดือนที่ศาลากลางหมูํบ๎านปรือ

เกียนในชํวงตอนเย็นเวลา 18.30 น. และการนําปัญหามารํวมปรึกษาหารือหาแนวทางการปูองกัน แก๎ไขแบบมีสํวนรํวม 

ชํวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 

  



 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็น

ที่ราบลุํม ดินรํวนปนทราย มีลําคลองที่ประชาชนในพื้นที่รํวมกันสร๎างขึ้น 1 แหํง มีความยาวประมาณ 2,500 เมตร ไหลผําน

หมูํบ๎าน มีสระน้ําที่ชาวบ๎านสร๎างขึ้นเองเพื่อใช๎ในการเกษตร  มีหนองน้ํา 4 แหํง           

1. หนองน้ําท่ี 1 เรียกวํา หนองปรือเกียน มี เนื้อที่ 1ไรํ -  งาน 07 ตารางวา   
2. หนองน้ําท่ี 2 เรียกวํา หนองซีตราว มีเนื้อที่ 8 ไรํ 3 งาน 09 ตารางวา 

3. หนองน้ําท่ี 3 เรียกวํา สระโอกประเอียด มีเนื้อท่ี – ไรํ 2 งาน 93 ตารางวา 

4. หนองน้ําท่ี 4 เรียกวํา สระละลวก มีเนื้อท่ี 1 ไรํ 3 งาน 88 ตารางวา 

           และมีที่สาธารณะ เรียกวํา ปุาช๎าโคกสะนวน จากอดีตเป็นที่ใช๎ฝังศพและเผาศพของคนที่เสียชีวิตในชุมชนปัจจุบันมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎ประชาชนใช๎ประโยชน๑รํวมกันโดยการจัดตั้งเป็นลานตากข๎าว สร๎างโรงสีชุมชน  การผลิตปุ๋ย

อินทรีย๑อัดเม็ด  การสํงเสริมอาชีพกลุํมหมูหลุม การเลี้ยงไกํพันธ๑ไขํ  การเลี้ยงปลา/กบ เพื่อเพ่ิมรายได๎ลดรายจํายให๎แกํชุมชน  

  ในรอบ 12 เดือน จากอากาศท่ีแปรปรวน ลมมรสุมพัดผํานเอาความร๎อน หนาว ฝนตกผิดฤดูการณ๑ มีผลกระทบตํอ

ระบบการเพาะปลูกทางการเกษตรและด๎านอื่นๆอีกมาก สถานการณ๑โลกปัจจุบันทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ความหนาวเย็นเริ่มลดน๎อยลงมีอากาศที่ร๎อนเข๎ามาแทนที่และมีระยะเวลาที่นาน มีความร๎อนพื้นที่เกิดความแห๎งแล๎ง  ขาด

แคลนน้ําในการแพะปลูกทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว๑สํงผลกระทบให๎แกํประชาชนในพื้นที่ ข๎าวที่เพาะปลูกไว๎เกิดแห๎งตาย

ประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร๎อนผลผลิตไมํได๎เทําที่ควร เกิดปัญหาหนี้สิ้นตามมา และยังไมํได๎รับการชํวยเหลือจาก

หนํวยงานภาครัฐ 

 

 ข้อมูลด้านพ้ืนที ่
         หมูํบ๎านปรือเกียนมีเนือ้ท่ีประมาณ                       1,400    ไรํ   

           1. พื้นที่เพ่ืออยูํอาศัย                                         200    ไรํ   

           2. พื้นที่ทําการเกษตร(ทํานา, ทําไรํ, ทําสวน)           1,187   ไรํ  

           3. พื้นที่สาธารณะ                                               13   ไรํ     

  

 ข้อมูลทางด้านประชากร 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 172 ครัวเรือน จํานวนประชากร 670 คน แยกเป็น ชาย 332 คน                หญิง  338   

คน 

    

   ที่ต้ังอาณาเขต 



        บ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิทร๑ ตั้งอยูํหํางจากท่ีวําการอําเภอเมืองสุรินทร๑ ระยะทาง

ประมาณ 8 กิโลเมตร  มีพื้นท่ีในหมูํบ๎านรวมทั้งหมด1,400 ไรํ พื้นทีใ่ช๎ทําการเกษตร 1,187 ไรํ พื้นที่อยูํอาศัยรวม 200 ไรํ และ 

พื้นที่สาธารณะประโยชน๑ 13 ไรํ โดยมีอาณาเขตติดตํอกับหมูํบ๎านใกล๎เคียงดังนี ้

อาณาเขตติดต่อ 

                    ทิศเหนือ     ติดกับ บ๎านสลักได 

                    ทิศใต ๎        ติดกับ บ๎านลูกช๎าง 
                    ทิศตะวันออก ติดกับ  บ๎านระหาร 
                    ทิศตะวันตก   ติดกับ  บ๎านตะตึงไถง 

 

 การคมนาคม 
         บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ ตั้งอยูํหํางจากที่วําการอําเภอเมืองสุรินทร๑ 

ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยสํวนใหญํจะใช๎รถจักรยานยนต๑เข๎ามาในตัวจังหวัด  นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารประจําทาง ที่

ชาวบ๎านเรียกวํารถสองแถวใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที อัตราคําบริการไปกลับ 40 บาท ถ๎าใช๎รถสํวนตัวใช๎เวลา

ประมาณ  25  นาที        

     

 สภาพภูมิอากาศ 

       ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของหมูํบ๎านปรือเกียนในแตํละฤดูกาลมีความแตกตํางกันซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑และมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านและคนในชุมชนให๎มีความแตกตํางกันไป
ด๎วยนอกจากฤดูกาลมีบทบาทสําคัญมีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตทั้งเป็นตัวกําหนดประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนแล๎ว
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของ  หมูํบ๎านปรือเกียน แบํงสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดู  ดังนี้   

1. วิถีชีวิตช่วงฤดูร้อน 

                      เริ่มต๎นเดือนมกราคมถึงต๎นเดือนมิถุนายน  เป็นชํวงปลายฤดูหนาวยํางเข๎าฤดูร๎อน ชํวงสิ้นสุด
การเก็บเกี่ยวการเกษตร ชาวบ๎านเริ่มเก็บฟางไว๎ให๎วัว ควาย และบางสํวนเริ่มมีการอพยพแรงงานไปรับจ๎าง
ทํางานในกรุงเทพฯหรือยํานอุตสาหกรรมในจังหวัดตํางๆสํวนมากจะไปทํางานกํอสร๎างแรงงานที่ อพยพสํวน
ใหญํเป็นวัยแรงงานโดยพํอกับแมํไปรับจ๎างทํางานให๎ผู๎สูงอายุเลี้ยงดูบุตรหลานในบ๎านในเดือนนี้เริ่มมีการจัด
ประเพณีการแตํงงาน  งานบวช เนื่องจากการปฏิบัติและให๎ความเชื่อในเรื่องการจัดงานหรือทําบุญตํางๆให๎จัด
ได๎ในเดือนอ๎ายถึงเดือนสี่และชํวงกํอนเข๎าพรรษาและหลังออกพรรษาอีกครั้งหนึ่ง เดือนที่มีอากาศร๎อนที่สุด
เดือนเมษายนเป็นชํวงประเพณีสงกรานต๑แรงงานที่อพยพไปทํางานที่กรุงเทพฯหรือยํานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ตํางๆก็กลับมา ในเดือนเมษายนนี้นอกจาก เป็นวันครอบครัวแล๎วยังถือเป็นวันรวมญาติมีกิจกรรม ทําบุญตัก
บาตรสังสรรค๑กันในครอบครัวและเครือญาติ  ประมาณวันที่ 11-16 เมษายน เดือนพฤษภาคมยํางเข๎าสูํฤดูฝน



แตํกลับมีสภาพอากาศที่ร๎อนทําให๎เกิดความแห๎งแล๎ง เนื่องจากต๎นไม๎ในหมูํบ๎านคํอนข๎างน๎อยและสํวนใหญํมี
การหวํานข๎าวในชํวงเดือนเมษายนผู๎ที่ทํานาหวํานเริ่มหวํานข๎าว ผู๎ที่ทํานาดําเริ่มมีการไถดะ โดยการจ๎างรถ
แทรกเตอร๑ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว ชาวบ๎านสํวนใหญํยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมคือการบอกกลําว แมํ
ธรณี แมํโพสพ สํวนพันธุ๑ข๎าวที่นิยมปลูกกันมากเป็นข๎าวจ๎าวหอมมะลิพันธุ๑ 105 ที่เป็นพันธ๑หนักและพันธ๑ 
กข.15 เป็นข๎าวจ๎าวพันธุ๑เบาใช๎ระยะเวลาสั้นกวํา ข๎าวจ๎าวหอมมะลิพันธุ๑ 105 

   

2. วิถีชีวิตช่วงฤดูฝน 

                      เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ชํวงนี้ผู๎ที่ทํานาดําจะเริ่มลงการปักดําปีที่ฝนฟูาตก

ถูกต๎องตามฤดูกาลดํานาเสร็จเร็ว  เนื่องด๎วยปัจจุบันมีการจ๎างแรงงานปักดํา สํวนใหญํดํานาไมํเกินหนึ่ง อาทิตย๑เพราะจ๎าง

แรงงานท้ังการถอนกล๎าและการปักดําแตํถ๎าเกิดภาวะฝนท้ิงชํวงก็ปักดําจนถึงเดือนสิงหาคม ลํวงไปถึงเดือนกันยายน ทุํงนามีสี

เขียวขจีเป็นชํวงที่ต๎นข๎าวต๎องการน้ํา  ตอนเย็นได๎ยินเสียงกบเสียงเขียดร๎องระงมทุํง  ชาวนาคอยดูแลควบคุมการระบายน้ําเข๎า

ออกให๎มีความพอเหมาะกับต๎นข๎าว คอยถอนวัชพืช ปักดําซํอมแซมสํวนท่ีหวํานแล๎ว ต๎นข๎าวไมํขึ้นบางคนเริ่มหวํานปุ๋ยรอบแรก  

เดือนกันยายน เป็นชํวงที่ฝนทิ้งชํวงและเกิดความแห๎งแล๎งและสํงผลให๎เกิดความเสียหายมากรวมทั้งมีอากาศที่ร๎อนจัดอีกด๎วย 

ประเพณีสําคัญคือวันสารท ในวันสารทนี้ ลูกหลานต๎องแสดงความเคารพนับถือด๎วยการทําอาหารคาวหวาน ขนม ข๎าวต๎ม 

เสื้อผ๎า ตามแตํฐานะความเป็นอยูํของลูกหลาน  หรือให๎เป็นเงินก็ได๎  มีเหล๎าขาว น้ําอัดลมไปเซํนไหว๎เป็นตัวแทนบรรพบุรุษ  

เช่ือวําถ๎าไมํทําเชํนนั้น  ในปีนั้นๆครอบครัวเดือดร๎อนเจ็บไข๎ได๎ปุวย  เพราะวิญญาณของบรรพบุรุษ โกรธเคืองไมํพอใจ ที่ไมํ

คิดถึงไมํเซํนไหว๎ให๎วิญญาณไมํได๎กินได๎อิ่ม ลูกหลานทุกคนไปรวมกันท่ีบ๎านสํวนใหญํเป็นบ๎านปูุยํา ตายายเพื่อเซํนไหว๎บรรพบุรุษ

ที่ลํวงลับไปแล๎ว หลังจากนั้นก็เดินเซํนบ๎านญาติพี่น๎องหรือบ๎านใกล๎เรือนเคียงบางคนเดินเซํนตั้งแตํบ๎านแรกไปถึงบ๎านสุดท๎าย

เป็นสนุกสนานเช๎าวันรุํงข้ึนก็ประกอบอาหารคาวหวาน นําอาหารไปถวายพระสงฆ๑ที่วัด และที่ขาดไมํได๎คือข๎าวกระยาสารท 

 

3. วิถีชีวิตช่วงฤดูหนาว                 

                  เดือนตุลาคม เป็นชํวงฤดูหนาวชํวงปลายเดือนตุลาคมเริ่มมีการเกี่ยวข๎าว (กข 15) ที่นิยมเกี่ยว
ข๎าวด๎วยรถเกี่ยวนวดเนื่องจากเป็นความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวเป็นจํานวนมาก มีคําจ๎างรถเกี่ยว
นวดคิดเป็นไรํ ละ 500- 600 บาท ใช๎เวลาในการเกี่ยวข๎าวไมํถึง 1วัน ก็เสร็จจากการเก็บเกี่ยวแตํละครัวเรือน
สํวนเดือนธันวาคมในชํวงนี้มีการทําบุญทอดกฐิน และการจัดงานมงคลพิธีตํางๆ    

 ด้านสังคม / วัฒนธรรม 

        ด๎านสังคม  ประชากรบ๎านปรือเกียนมีผู๎อาศัยในชุมชนทั้งหมด 172 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด  670  คน แยกเป็น

ชาย 332 คน แยกเป็นหญิง 338 คน (ข๎อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2555) สํวนมากไปทํางานตํางถ่ินตามโรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ

ในเขตกรุงเทพฯ และตํางจังหวัดเป็นสํวนใหญํ ทําให๎มีรายได๎เข๎ามาสูํครัวเรือน การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน  

เดิมมีวิถีเป็นไปอยํางเรียบงํายที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดและความเช่ือนี้เกิดขึ้นโดยการสั่งสม



ประสบการณ๑ ชีวิตและสภาพแวดล๎อมในสังคมเป็นความเช่ือท่ีจะต๎องยึดถือบรรทัดฐานในการดํารงชีวิต เชํนเรื่องไสยศาสตร๑ ผี

บรรพบุรุษ เรื่องฤกษ๑ยาม ความเช่ือดังกลําวตํอการดํารงชีวิตของชาวบ๎านมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน สําหรับที่ยึดเหนี่ยว

ทางด๎านจิตใจของชาวบ๎าน คือการทําบุญตักบาตร ฟังพระสวดมนต๑ให๎พร คือวัดโพธิญาณรังสีที่ตั้งอยูํในหมูํบ๎านปรือเกียนและ

วัดศรีรัตนาราม บ๎านปรือเกียนใช๎วัฒนธรรมด๎านภาษาเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน คือภาษาเขมรพื้นบ๎านที่นิยมใช๎กันในหมูํบ๎าน  

ภาษาไทยใช๎ติดตํอสื่อสาร  การแตํงกายสํวนใหญํแตํงแบบสากลทั่วไป เรียบงํายการแตํงกายผู๎ชายสวมกางเกงและเสื้อไมํนิยม

นุํงผ๎าโสรํงสํวนผู๎หญิงปัจจุบันนิยมนุํงกางเกงเพ่ือความสะดวก  คนชราจะนุํงผ๎าถุง จะมีการแตํงชุดผ๎าไหมในชํวงเทศกาลตํางๆ 

กฐิน ผ๎าปุาและวันสําคัญทางศาสนา สําหรับเด็กและวัยรุํนจะตามสมัยนิยม เชํน เสื้อกับกางแกงมากกวําการนุํงผ๎าถุงหรือโสรํง 

ทําให๎เด็กและวัยรุํนนุํงโสรํงและผ๎าถุงกันไมํคํอยเป็นการตั้งบ๎านเรือนรูปแบบลักษณะเป็นไปตามสมัยใหมํ  นิยมความสวยงามมี

การแขํงขันกันสร๎างบ๎านเพื่อบอกถึงความมีฐานะของตนเอง มีเครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้น  เชํนเครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ 

โทรศัพท๑มือถือ รถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ ปัจจุบันในเรื่องการบริโภคอาหารชื้อจากภายนอก  การพึ่งพิงธรรมชาติในเขตพื้นที่ปุา

ชุมชน ท่ีมีการอนุรักษ๑ มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภค  เชํน พริก ตะไคร๎ และไม๎ผลตํางๆในบริเวณสวนหลังบ๎านของ

ตนเอง วิถีชีวิตยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรม คือ การทํานา และ เลี้ยงสัตว๑ การถือครองท่ีดินเป็นโฉนด และเชํา    

    สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ วัดโพธิญาณรังสี เป็นวัดประจําหมูํบ๎านความสัมพันธ๑ระหวํางวัดกับชุมชนเป็นไปอยํางดี  

โดยวัดเป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นสถานท่ีให๎คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

ปฏิบัติเป็นประจําทุกปีคนในชุมชนจะรํวมแรงรํวมใจกันในการทํากิจกรรมที่วัด ทําให๎ผู๎คนได๎พบปะพูดคุยกัน สร๎าง

ความสัมพันธ๑กันในชุมชน ศาลปูุตาที่เป็นท่ีกราบไหว๎บูชาตามความเชื่อ              ความเชื่อ มีความเช่ือในสิ่งที่อยูํ

เหนือธรรมชาติ ในเรื่องของ(ภูติ ผี ปีศาจ และไสยาศาสตร๑) ความเช่ือของคนในชุมชน เมื่อบุคคลใดถูกใสํของหรือถูกผีเข๎าก็มี

การรักษาโดยมีการหาอาจารย๑มาขับไลํสิ่งช่ัวร๎ายออกจากรํางกาย หรือเมื่อเด็กร๎องมากๆ ก็มีการแก๎เคล็ดด๎วยการนําไปขายให๎

พระหรือคนเฒําคนแกํ                                               

  

 ด้านการศึกษา   
 หมูํบ๎านปรือเกียนเป็นหมูํบ๎านขนาดกลางเดินทางไปเรียนในระดับประถมศึกษาที่ใกล๎บ๎าน คือโรงเรียนบ๎านตะตึงไถง 

หมูํที ่5 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ และมีวัด 2 แหํงได๎แกํ วัดโพธิญาณรังสี หมูํ 4 วัดศรีรัตนาราม หมูํ 5 สํวน

ใหญํชาวบ๎านได๎รับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผู๎ที่ต๎องการเรียนตํอระดับมัธยมตอนต๎นและมัธยมตอนปลาย ไปศึกษา

ตํอที่โรงเรียนในอําเภอเมืองซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอําเภอและระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยในเมืองและตํางจังหวัดประชากร

สํวนใหญํอํานออกเขียนได๎  มีการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนของหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ามาให๎ความสําคัญ

ตํอระบบการศึกษาอยํางตํอเนื่อง คือ ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สําหรับผู๎ที่สนใจในการศึกษาและการสํงเสริมความรู๎ในการเตรียมความพร๎อมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 ด้านสาธารณสุข   
  บ๎านปรือเกียน จะมีประชาชนที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 14 คน มีผู๎สูงอายุ จํานวน 135 

คน ผู๎สูงอายุสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎แตํชํวยเหลือผู๎อื่นไมํได๎ สามารถปลูกผักสวนครัวและแบํงปันกันได๎ในชุมชน ในหมูํบ๎านมี



แผนผังสุขภาพของคนในชุมชน ติดอยูํที่ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน กลุํมงานของ อ.ส.ม.ชํวยเหลือด๎านการตรวจคัดกรองเรื่อง

สุขภาพผู๎สูงอายุ และเด็ก 0-5ปี ให๎การตรวจคัดกรองผู๎สูงอายุทุกเดือนและมีการสํงเสริมการออกกําลังกาย การใช๎บริการรับการ

รักษาเบื้องต๎นที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ ตั้งอยูํที่บ๎านตะตึงไถงหมูํที่ 5 เป็น

สถานพยาบาลเบื้องต๎น คนไข๎อาการหนักสํงตัวตํอที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร๑ โรงพยาบาลรวมแพทย๑ที่เป็นโรงพยาบาล

เอกชนท่ีคนมีฐานะเข๎ารับการรักษา อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูํบ๎านมีจํานวน 15 คน ชํวยเหลือในเรื่องการปูองกันโรค

การสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ การออกกําลังกาย  การตรวจคัดกรองสุขภาพ   

 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค  
  บ๎านปรือเกียน เริ่มมีไฟฟูาใช๎ตั้งแตํปี พ.ศ.2531 ถึงปัจจุบัน  มีเครื่องใช๎ ไฟฟูาเพื่อความสะดวกสบายใช๎กันเกือบทุก

ครัวเรือน มีโคมไฟสาธารณะ ที่ใช๎ในเรื่องแสงสวํางและความปลอดภัยตามเส๎นทาง  มีน้ําประปาสํวนภูมิภาคใช๎เมื่อ พ.ศ. 2553 

ชํวงหน๎าฝนชาวบ๎านหาภาชนะมารองน้ําฝนไว๎เพื่อใช๎ในการอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ ถนนภายในหมูํบ๎านเมื่อกํอนเป็น

ถนนดิน และได๎มีการสร๎างถนนลูกรังเมื่อปี 2548 ทําให๎ฤดูฝนเป็นอุปสรรคในการคมนาคมไมํสะดวก และชํวงฤดูร๎อนก็มีฝุุน

จํานวนมาก  ปัจจุบันองค๑การบริหารสํวนตําบลนอกเมืองได๎ สนับสนุนงบประมาณสร๎างถนนคอนกรีต ทําให๎การคมนาคมมี

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 

 

 ด้านประเพณีวัฒนธรรม ท่ียังพบเห็นและมกีารสืบทอดจนถึงปัจจบุัน 
         1. ประเพณีงานบุญการบวช   

 เป็นประเพณีที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแตํโบราณ เมื่อชายมีอายุครบ  20  ปี ก็ทําการบวชเป็น

การทดแทนบุญคุณบิดามารดาผู๎ที่ให๎กําเนิดวันแรกมีการโกนผมนาคในตอนเช๎า ซึ่งให๎บิดามารดาโกนผมกํอน แล๎วตามด๎วย

ญาติๆจากนั้น เป็นการทําขวัญนาคในชํวงตอนเย็นหลังจากพระสวดมนต๑จบการทํา ขวัญนาคมีอุปกรณ๑เครื่องทําขวัญนาค  เชํน

เครื่องบายศรี 1 สําหรับ เครื่องกระยาบวช 1 สําหรับ  มะพร๎าวอํอน ไขํขวัญ กล๎วยน้ําว๎า  ขันใสํข๎าวสาร ช๎อนเงิน หรือเคียว

เกี่ยวข๎าว ใบพลู เทียนชัย พาน แวํน นาคต๎องแตํงตัวด๎วยผ๎าขาว หรือผ๎าไหม ทาแปูงแตํงตัวเรียบร๎อยนั่งกลางวงพิธี พํอแมํพี่

น๎องนั่งญาตินั่งล๎อมวง มีเครื่องอัฐบริขารและเครื่องบายศรีอยูํตรงกลาง  หมอพราหมณ๑จะพูดคําขวัญหรือทําพิธีสูํขวัญ เมื่อจบ

แตํละบท พราหมณ๑เปิดแวํนเวียนเทียนไปจนรอบตัวนาค 3 รอบ แล๎วปูอนน้ํามะพร๎าวและขนม 3 ครั้ง จากนั้นนาคก็นั่งคุกเขํา

หมอบลงกราบพํอแมํและญาติผู๎ใหญํโปรยข๎าวตอกดอกไม๎เป็นอันเสร็จพิธีสูํขวัญนาควันที่สองเป็นวันแหํนาคในตอนเช๎าก็ต๎องมี

การเตรียมรถที่แหํซึ่งมีการประดับด๎วยผ๎าสีและดอกไม๎อยํางสวยงามเพื่อเป็นการแหํนาคเข๎าสูํอุโบสถเพื่อเป็นการทําพิธี

อุปสมบท นาคสวมใสํชุดขาว และมีขบวนแหํนิยมจ๎างขบวนกลองยาวเพื่อสนุกสนานในการแหํ ปัจจุบันการบวชนิยมบวชเป็น

เวลา 10-15วัน เพราะหน๎าท่ีการงานนิยมมีการจัดกินเลี้ยงแบบโต๏ะจีน 

  

 



 

  2. ประเพณีการแต่งงาน  

  ขนบธรรมเนียมประเพณีการแตํงงานนี้มีการทําพิธีท่ีบํงบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านที่สืบทอดกันมาจาก

บรรพบุรุษและยึดถือจนถึงทุกวันนี้ การแตํงงานมักนิยมจัดในเดือนคูํ คือ เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน

พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนมีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํน ผ๎าไหมเข๎ามามีบทบาทในการจัดงานแตํงในสมัยโบราณเด็กสาว

ชาวบ๎านไมํมีการเรียนรู๎และฝึกทอผ๎าจะทําการจัดซื้อจากภายนอกชุมชนเพื่อเป็นเครื่องรับไหว๎ฝุายชาย เชํน ผ๎าโสรํง ผ๎าถุง

มัดหมี่ ผ๎าสไบ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับฐานะและความเหมาะสมของฝุายหญิงของรับไหว๎ต๎องมีการเตรียมหาไว๎ แตํในปัจจุบันการ

แตํงงานท่ีถูกต๎องตามประเพณีเหมือนดังอดีตมีน๎อยสํวนมากตกลงอยูํด๎วยกันกํอนแตํงงานไมํสามารถเรียกร๎องสินสอดทองหมั่น

จากฝุายชายได๎บางรายตั้งท๎องกํอนแตํงระยะแรกสังคมไมํยอมรับมีการดูถูกดูแคลนของคนในชุมชนแล๎วเงียบหายไปตามวัน

เวลาในปัจจุบันการจัดงานแตํงงานแบบสมัยใหมํมีการกินเลี้ยงในชํวงกลางคืนเลี้ยงแบบโต๏ะจีน การแสดงดนตรีและการเต๎น

แบบสมัยใหมํมีการแตํงกายชุดสั้นๆโชว๑ ร๎องเพลงตามยุคสมัย แขกที่มาในงานแตํงกายแบบสากล คือการใสํชุดราตรีสั้นเพื่อ

แขํงขันการมีฐานะในสังคมซึ่งเป็นการสิ้นเปลื้องคําใช๎จํายมากข้ึน 

   

3. ประเพณีงานศพ   

บทบาทขั้นสุดท๎ายของการมีชีวิต  คือการตาย  การทําบุญงานศพนั้นจัดตามอัตภาพหรือตามฐานะของครอบครัว 

สํวนใหญํจะไมํเกิน3 วัน การตั้งศพนิยมตั้งไว๎ที่บ๎านวันแรกจัดเตรียมงานและในเวลากลางคืนประมาณ 19.00 น. มีการสวด

อภิธรรม เจ๎าภาพสวดอภิธรรมในคืนแรกเป็นญาติพี่น๎องของผู๎ตายในวันถัดมาตอนเช๎าก็มีการเลี้ยงภัตตาหารเช๎ าและเพลแกํ

พระสงฆ๑  ตอนเย็นเป็นการสวดอภิธรรม โดยเจ๎าภาพหรือผู๎ที่มีความประสงค๑รํวมเป็นเจ๎าภาพรํวมกัน และในวันที่สามเป็นวัน

ฌาปนกิจศพ พิธีจะเริ่มเวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา ถวายภัตตาหารเพล  พระสงฆ๑เทศนาหนึ่งกัณฑ๑ เวลา 13.00 นาฬิกา มีการ

เคลื่อนศพไปยังเมรุ การทําพิธีวางดอกไม๎จันท๑และฌาปนกิจศพเป็นเสร็จพิธีอาจมีการทําบุญร๎อยวันหรือทําบุญบังสุกุลโดยมี

ความเชื่อวําเรื่องการถวายสังฆทานต๎องมีการถวายผ๎าไหมไปด๎วยเพราะเช่ือวําได๎ให๎ผู๎ตายได๎ไปใช๎ในภพหน๎า การชํวยงานศพมี

การตั้ง กลุํมฌาปนกิจศพสงเคราะห๑ประจําหมูํบ๎านชาวบ๎านทั่วไปยังนิยมนําศพไปเผาที่เมรุวัดโพธิญาณรังสี   

            

  4. ประเพณีงานบุญเข้าพรรษา  

  งานบุญประเพณีงานบุญเข๎าพรรษาตรงวันแรม 1 ค่ําเดือน 8 คือประเพณีแหํเทียนพรรษาเข๎าวัด
เพ่ือให๎พระสงฆ๑ใช๎ปฏิบัติศาสนกิจทําวัตรซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ๎านรํวมกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดเป็น
ประจําทุกปีมีขบวนแหํต๎นเทียนที่ได๎รับการตกแตํงอยํางสวยงามพร๎อมกับเทพีต๎นเทียนในหมูํบ๎านการแหํ
รวมกันที่ศาลากลางหมูํบ๎านปรือเกียนไปรอบหมูํบ๎านแล๎วนําเทียนที่แหํไปทอดถวายตํอที่วัดโพธิญาณรังสีใน
หมูํบ๎านเช๎าวันรุํงขึ้นเป็นการทําบุญตักบาตรที่วัดเป็นอันเสร็จพิธี 



              

 5. ประเพณีงานบุญวันสารท  

 ตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ํา เดือน10 เป็นวันที่ลูกหลานระลึกถึงบรรพบุรุษลูกหลานจะมารวมตัวกันเพ่ือ
เซํนไหว๎บรรพบุรุษบ๎านแตํละหลังมีการหํอข๎าวต๎มเพ่ือนําไปวัดและนํามาเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษบางบ๎านมีการเซํน
ไหว๎ตอนเช๎าถึงหัวค่ําหรืออาจจะมีการเซํนไหว๎ตอนเช๎าในวันรุํงขึ้นชาวบ๎านทุกหลังคาเรือนพากันไปวัดเพ่ือที่ไป
ทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํผีบรรพบุรุษเครื่องเซํนไหว๎ตํางๆที่นํามาเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษ เชํน ธูป เทียน หมากพลู 
เหล๎า น้ําอัดลม กับข๎าว ผลไม๎ ของหวาน ตํางๆโดยทําพิธีเรียกผีบรรพบุรุษให๎มารับเครื่องเซํนไหว๎ตอนหัวค่ําก็
นําสิ่งของที่เตรียมใสํถาดนําไปที่วัดเพื่อให๎พระสวดบังสุกุลให๎กับญาติที่ลํวงลับไปแล๎วตอนเช๎ามืดมีการเท
กระจาด ตอนเช๎ามีพิธีทําบุญตักบาตร   

            

  6. ประเพณีงานบุญออกพรรษา   

  เรียกวันสิ้นการจําพรรษาแหํงพระสงฆ๑คืน วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 เป็นปวารณา หรือวันปวารณาออก
พรรษา มีการทําบุญตักบาตรตอนเช๎าโดยการนําอาหาร ขนม นม เนย ไปทําบุญที่วัดเหมือนกับวันพระทั่วไป
และจะมีประเพณีท่ีมีการสืบทอดกันมา คือการทําบุญตักบาตรเทโวรํวมกันของชุมชนเป็นประจําทุกปี 

             

 ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

บ๎านปรือเกียนมีองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาชาวบ๎านในหลายด๎านปัจจุบันก็ยังมีภูมิปัญญาที่เดํน คือ ภูมิ
ปัญญาการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม การทอผ๎าไหม การย๎อมสีธรรมชาติ หมอเปุายาพ้ืนบ๎าน พิธีกรรมทางศาสนา 
การทําขนมพ้ืนบ๎าน อาหารพ้ืนเมือง การจักสาน  การเกษตรผสมผสาน สมุนไพรแผนโบราณ ดังนี้ 
          

 งานด้านหมอสมุนไพร/ หมอพ้ืนบ้าน   
 การรักษาอาการเจ็บปุวยถือเป็นความเชื่ออีกอยํางหนึ่งของคนในหมูํบ๎านผู๎ที่เป็นหมอสมุนไพร/หมอพื้นบ๎าน คือ นาย

รมย๑ พูนผล มีความสามารถในการเปุาอาการเจ็บปุวย เป็นไข๎ อาการของเด็กร๎องที่ไมํทราบสาเหตุตามความเช่ือสํวนมากมีการ

ใช๎รักษาในกลุํมผู๎ตั้งครรภ๑ ผู๎สูงอายุ และเด็กแรกเกิด  

           

 ผู้อนุรักษ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่   

           1) นายยุทธ  เกิดเหมาะ (เปุาขลุํย) เป็นผู๎อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีในการละเลํนตํางๆ การรอ๎งเพลงนําของคนใน

ชุมชนของการละเลํนประเพณีราํตรด ท่ีกําลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาแตํยังมีการสืบสานวัฒนธรรมเพื่อไมํให๎หายไป ปัจจุบัน

นายยุทธ มีอายุ  87 ปี และมีสุขภาพท่ีอํอนแอลงทุกวัน 



           2) นายเฉลย โชคเกดิ  ( หมอพราหมณ๑)  เป็นผู๎นําในการประกอบพิธีกรรมตํางๆในหมูํบ๎าน เชํนงานบวช  งานแตํงงาน  

ขึ้นบ๎านใหมํ  หรือการนําสวดในพธิีกรรมตาํงๆ                                                                                                          

         

  งานด้านฝีมือจักสาน / หัตถกรรม  ทอผ้า  ได้แก่ 

         1) นายบัวทอง  สุดตลอด (จักสาน) เป็นการจักสานเครื่องใช๎ในครัวเรือนเชํน กระด๎ง ตะกร๎ากระบุง 
ลอบ ไซดักปลา ข๎องและการสานแห กรงนก  โดยใช๎ไม๎ไผํซึ่งเป็นวัสดุที่ใช๎สานมีอยูํน๎อย จึงไมํได๎ทําไว๎จําหนําย
เหมือนเมื่อกํอนแตํถ๎ามีสั่งในชุมชนก็พอจะทําได๎ 

           2) นางเกลียง บุญทัน (ทอผ๎า) เป็นการทอผ๎าด๎วยมือและมีการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเองปัจจุบัน
พ้ืนที่ในการปลูกหมํอนน๎อยลงจึงนําเส๎นไหมจากตลาดมาใช๎ในการทอผ๎า 

            

  งานด้านการเกษตร การเพาะปลูก  ได้แก่ 

          นายพงศธร  เดชกุลรมัย๑ (การเพาะปลูก)  มีความรู๎ในการปลูกพืชผัก การปลูกผักอินทรีย๑  การทาํเกษตรอินทรีย๑  เป็น

ประธานการจัดตั้งกลุํมเกษตรอินทรีย๑ปุ๋ยอัดเม็ดบ๎านปรือเกียน 

         งานด้านการถนอมอาหาร ได้แก่ 

         นางเยาว๑ เสริมศิริ (แปรรูปอาหารรูปแบบการดอง) อาหารพื้นบ๎านที่รับประทานในชุมชนสํวนมากเป็นอาหารประเภท

น้ําพริกอาหารหมักดอง เชํน ผักกาดดองหัวหอมดองเป็นที่นิยมรับประทานในชุมชนมีการแปรรูปอาหารจากผักสดมาเป็นผัก

ดองและการแปรรูปเนื้อหมูเป็นหมูส๎มหมูแดดเดียวไส๎กรอกหมูมีรสชาติที่อรํอยจากการนําสมุนไพรที่มีในชุมชนมาผสมผสาน

เป็นที่ถูกใจในชุมชนการทําขนมพื้นบ๎านที่กําลังจะสูญหายจากชุมชนคือ ขนมบัว  ที่นิยมใช๎ในประเพณีการแตํงงานในการ

ประกอบพิธีการเพื่อเป็นศิริมงคลแกํคูํบําวสาว 

 

 งานด้านการพัฒนา และงานกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องหนุนเสริมพลังในชุมชน   
             ชุมชนบ๎านปรือเกียน มีการรวมกลุํมตํางๆทั้งที่เป็นกลุํมที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับโครงการ เชํน 
กองทุนหมูํบ๎าน  กลุํมเศรษฐกิจชุมชน  กลุํมสตรีแมํบ๎าน  กลุํมอาสาสมัครสาธารณะสุข เป็นต๎น และกลุํมที่เกิด
จากการรวมกลุํมหรือจัดตั้งเองในชุมชน  เชํนกลุํมฌาปนกิจศพสงเคราะห๑  กลุํมงานอาชีพ เชํน กลุํมผลิตปุ๋ย
อินทรีย๑  กลุํมโรงสีชุมชน กลุํมหมูหลุม กลุํมผู๎เลี้ยงกบ/ปลา กลุํมร๎านค๎าชุมชน  กลุํมผู๎ปลูกผักอินทรีย๑รอบ
หนองน้ํา  กลุํมเลี้ยงไกํพันธ๑ไขํปลํอยพ้ืน กลุํมผู๎สูงอายุผลิตดอกไม๎จัน และกลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตโดยให๎
คนในชุมชนมีการออมเงินทุกเดือนให๎การปลํอยกู๎แกํสมาชิกเพ่ือนําไปประกอบอาชีพในครอบครัวพร๎อมการจัด
สวัสดิการชุมชน นําไปสูํการพัฒนาให๎ชุมชนเข๎มแข็ง คือ 



      ครัวเรือนแกนน าการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  
    ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนเมื่อปี ๒๕๔๔ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ราษฎรใน

หมูํบ๎านได๎มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ นําไปสูํความเข๎าใจในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถพ่ึงตนเองได ๎
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
      ชุมชนร่วมกันใช้วัตถุดิบอย่างย่ังยืนในการประกอบอาชีพ  การทําเกษตรกรรม ทํานา  ทําไรํ โดย
ใช๎ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยชีวภาพ รองพ้ืนกํอนหวํานหรือปักดําและใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ เพ่ือเสริมแรํธาตุอาหารพืช เพ่ือเป็นการ
ลดต๎นทุนการผลิต ราษฎรในหมูํบ๎านได๎ให๎ความสําคัญหันมาเลี้ยงโค กระบือ ไว๎เพ่ือเอามูลใช๎ในการทํานา 
บางสํวนเลี้ยงสัตว๑ปีกเชํนเป็ดเทศ ไกํ เป็ดไขํ หมูหลุม ไว๎สําหรับบริโภค และจําหนํายสร๎างรายได๎ให๎กั บ
ครอบครัว  
       ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่  สภาพแวดล๎อมในหมูํบ๎านปรือเกียน รํมรื่น
ไปด๎วยไม๎นานาพันธุ๑ที่หลากหลายทั้งไม๎ยืนต๎นที่เป็นไม๎พ้ืนเมือง เชํน ต๎นโพธิ์ ต๎นไทร ขี้เหล็ก ต๎นคูณ สะเดา 
หรือไม๎ผลทั่วๆไป เชํน มะมํวง มะกรูด มะนาว แสดงให๎เห็นวําชุมชนมีการรํวมแรงรํวมใจปลูกต๎นไม๎ ดูแลรักษา
อยํางตํอเนื่อง 
       ชุมชนร่วมกันสร้างความสามัคคี ความเอื้ออารีและจัดสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
         ชุมชนมีการดูแลชํวยเหลอืคนจนคนด๎อยโอกาส และคนประสบปัญหา กลุํมองค๑กร กองทุนตํางๆที่
ตั้งขึ้นในหมูํบ๎าน เพ่ือจัดสวัสดิการให๎คนในหมูํบ๎าน คนจน คนด๎อยโอกาส มีดังนี้             
                1) กองทุนหมูํบ๎าน ดูแลเรื่องทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกกองทุนหมูํบ๎าน 
                2) กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิต ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลสมาชิกกลุํมออมทรัพย๑คืนละ 100 
บาท ไมํเกิน 10 ครั้ง/ปี 
      3) สวัสดิการกองทุนหมูํบ๎าน ดูแลชํวยเหลือฌาปนกิจกิจศพชํวยเหลือในชุมชน 
       4) การสํงเสริมให๎ชุมชนรู๎รัก สามัคคี  บ๎านปรือเกียนมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชน
กําหนดแนวทางการพัฒนาหมูํบ๎าน เรียนรู๎เพื่อนําไปสูํการพ่ึงตนเอง โดยมีโครงการจากแผนชุมชนที่นําไปสูํการ
ปฏิบัติแล๎ว ดังนี้ 
                    4.1) ด๎านเศรษฐกิจ เชํนโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได๎ โครงการจัดทําน้ํายาเอนกประสงค๑ 
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานธนาคารข๎าว โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุม โครงการขนมพ้ืนบ๎าน 
อาหารพื้นเมือง โครงการประดิษฐ๑ดอกไม๎จันของกลุํมผู๎สูงอายุ ฯลฯ 
                      4.2) ด๎านสังคม เชํนโครงการเข๎าวัดฟังธรรม โครงการงานศพปลอดเหล๎า บุหรี่และอบายมุข 
โครงการจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎และเพ่ิมศักยภาพแกํคณะกรรมการ โครงการ
สํงเสริมและฝึกอบรมให๎บุคลากรในชุมชนให๎มีความสามรถในการเรียนรู๎ ฯลฯ 

           4.3) กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม ) เป็นกลุํมที่มีการจัดตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการดูแล

ชุมชนเบื้องต๎นของการสํงเสรมิสุขภาพการปูองกันโรค และการรักษาความสะอาดของชุมชน ตลอดจนสํงเสริมในเรื่องของการ

ออกกําลังกาย  และใหค๎ําแนะนํากับชาวบ๎านในชุมชนให๎มีความเข๎าใจในเรื่องของด๎านสาธารณสุขชุมชน ผลการดําเนินงาน 



ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขมีงานประจําในการดูแลสุขภาพของชุมชนประจําคือการดูแลให๎คําแนะนํากับกลุํม ที่เสี่ยงจาก

โรคที่สาธารณะสุขกําหนด เชํนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต เปน็ต๎น นอกจากน้ัน ยังดูแลในเรื่องของความสะอาดในชุมชน

การปูองกันยุงลายและการช่ังน้ําหนักเด็ก                                                                     

 

 ด้านเศรษฐกิจและอาชีพในชุมชน 

ลักษณะอาชีพของชมุชนบ้านปรอืเกียนแบ่งออกได้ดังนี้ 

1)  อาชีพทํานา          จํานวน 169   ครัวเรือน 

           2)  อาชีพทําสวน/ทําไรํ  จํานวน 4 ครัวเรือน 

           3)  อาชีพเลี้ยงสัตว๑   จํานวน  70   ครัวเรือน 

           4)  อาชีพรับจ๎าง     จํานวน  20    ครัวเรือน 

           5)  อาชีพรับราชการ   จํานวน 10   ครัวเรือน 

            อาชีพหลัก  ชาวบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ประกอบอาชีพหลักในการทําเกษตรกรรม คือทํานา เพราะเป็นอาชีพที่มี

การสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษถึงแม๎วําอาชีพทํานาจะทํารายได๎น๎อยไมํมากเทํากับการทํางานรับจ๎างท่ีอื่นแตํชาวบ๎านก็ยังทํา

นาเป็นหลักเพราะข๎าวเป็นอาหารที่ชุบเลี้ยงคนโดยทั่วไปแม๎ไมํมีเงินแตํก็มีข๎างในยุ๎งฉางเป็นอาชีพที่มีการสืบทอดกันมาในอดีต

แตํในอนาคตอาชีพทํานามีโอกาสสูญหายไปจากชุมชนเพราะคนรุํนใหมํๆจะไมํสนใจที่จะทํานาสํวนมากจะไปทํางานตํางถิ่น

โดยเฉพาะวัยรุํนและวัยแรงงานเพราะเห็นวําการทํานามีคําตอบแทนน๎อยและเหนื่อยไมํคุ๎มกับการลงทุนที่เสียไปคนที่ทํานาใน

ปัจจุบันจะเป็นวัยที่สูงอายุและเป็นคนดั้งเดิมที่เคยทํานามากํอนไมํมีคนรุํนใหมํที่จะสืบสานตํอจากบรรพบุรุษเลยการทํานาทุก

วันนี้จะมีการทํานาแบบรีบเรํงเพื่อให๎เสร็จเร็วมีการลงทุนสูงนําเทคโนโลยีเข๎ามามีสํวนในการทํานา เชํนรถไถํนาและการจ๎าง

แรงงานไมํมีการทํานาเองมีแตํจ๎างแรงงานทุกข้ันตอน เพราะจะได๎ไปรับจ๎างทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว 

             อาชีพรอง   การรับจ๎างทั่วไป เนื่องจากการทํานานั้นมีรายได๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของคนในชุมชน 

ชาวบ๎านก็จะหาอาชีพเสริมด๎วยการรับจ๎างทั่วไป  อาจจะรับจ๎างอยูํในหมูํบ๎านของตนเอง หรือ รับจ๎างตํางถิ่นสํวนใหญํจะทํา

อาชีพกํอสร๎าง อัตราคําจ๎างแรงงานวันละ 200-300 บาท/วัน   

 

                  แหล่งเงินกู้ ในชุมชน  แหลํงเงินกู๎ในชุมชน คือ  กองทุนหมูํบ๎านมีดอกเบี้ยร๎อยละ 8 บาท / ปี และกุลํมออม

ทรัพย๑ กองทุนหมูํบ๎าน จากการสนับสนุนหนํวยงานภาครัฐ และการระดมหุ๎นจากสมาชิกในชุมชน มีการจัดการให๎มีการปลํอยกู๎

แกํสมาชิกเพื่อนํามาประกอบอาชีพในครัวเรือน มีวงเงินในการให๎ก๎ูยืมได๎พอตํอการต๎องการของสมาชิก เงินออมทรัพย๑หรือออม

สัจจะที่มีการจัดการบริหารในกลุํมชุมชนโดยการระดมหุ๎นและฝากทุกวันเสาร๑แรกของทุกเดือนและให๎สมาชิกกู๎ยืมในกลุํม

สมาชิก มีกลุํมของนายทุนบางสํวนท่ีปลํอยให๎มีการกู๎ยืมที่เรียกวําการกูยืมนอกระบบ  

   



         รายได้หลักทางด้านเศรษฐกิจ และอัตราค่าจ้าง  การรับจ๎างทั่วไป เชํน กํอสร๎าง ทํางานโรงงานตํางจังหวัด 

มีบางครอบครัวท่ียึดอาชีพทํานา เป็นรายได๎หลักโดยมีการทํานา เพื่อบริโภคและจําหนํายหลังจากนั้นก็เลี้ยงสัตว๑ เชํน วัว ควาย 

จนถึงระยะเวลาการทํานาโดยการอาศัยน้ําฝนอยํางเดียวภายใน 1 ปี ทํานาเพียง 1 ครั้งเทํานั้น  และมีอัตราคําจ๎างในชุมชน 

ประมาณวันละ 150- 300 บาท/วัน ถ๎าเป็นแรงงานชํางประมาณ 200 - 300 บาท /วัน  

              

    ภาวะหนี้สิน  ชาวบ๎านมีภาวะหนี้สินคํอนข๎างมากเพราะมีคําใช๎จํายในด๎านการเกษตรและด๎านตํางๆ เชํน 

รายจํายหมวดประจําวัน  คําใช๎จํายหมวดปัจจัยการผลิตในเรื่องของการลงทุนในการประกอบอาชีพ และซื้อสิ่งอํานวยความ

สะดวกตํางๆ เชํน สินค๎าผํอนเงินดาวน๑ 

           

กลุ่มองค์กรชุมชนและด้านเศรษฐกิจของบ้านปรือเกียนมีดังนี้ 

                1) กลุํมกองทุนหมูํบ๎านปรือเกียน มีเงินทุนทั้งหมด 1,500,000 บาท มีจํานวนสมาชิก 120 คน กิจกรรมที่

สําคัญของกลุํมให๎มีการกู๎ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 

                2) กลุํมเกษตรอินทรีย๑บ๎านปรือเกียน มีเงินทุน 176,361 บาท มีจํานวนสมาชิก 75 คนกิจกรรมที่สําคัญของ

กลุํมประกอบด๎วย การสํงเสริมด๎านการคืนสภาพสิ่งแวดล๎อม  การลดคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพการเกษตร การเพิ่มรายได๎

ให๎แกํสมาชิก การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการเลิกใช๎สารเคมี 

                3) กลุํมผลิตภัณฑ๑น้ํายาเอนกประสงค๑ของกลุํมสตรีมีเงินทุน 20,000 บาท กิจกรรมที่สําคัญ การรู๎จักการ

ผลิตน้ํายาเอนกประสงค๑ใช๎เองในครัวเรือน ลดรายจํายในครัวเรือนสามารถจําหนํายได๎ในชุมชนและชุมชนข๎างเคียงนํา

ผลิตภัณฑ๑ในชุมชนมาแปรรูปใช๎ 

                4) กลุํมโรงสีชุมชน มีเงินทุน 250,000 บาท จากเงินสนับสนุนของรัฐบาลในปี พ.ศ.2551 กิจกรรมของกลุํม

ประกอบด๎วย 

              4.1 การระดมหุ๎นจากสมาชิก 

                        4.2  ให๎บริการแกํสมาชิกในการสีข๎าวเปลือก ข๎าวคัดขาว ข๎าวกล๎อง ข๎าวซ๎อมมือ ให๎บริการ

ทุกวันจันทร๑ พุธ ศุกร๑                                                                                                                                                                

                      5) กลุํมออมทรัพย๑และออมสัจจะที่มีการบริหารโดยชุมชนเองทําให๎การจัดการได๎ดีและมี

เงินทุนทั้งหมด 550,300 บาท มีสมาชิกจํานวน 166 คน ให๎มีการฝากเงินทุกวันเสาร๑แรกของเดือน  ณ ปัจจุบัน

เรียกอีกชื่อหนึ่งวํา ธนาคารชุมชนบ๎านปรือเกียน         

                     

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   



การรวมกลุํมเพ่ือผลิตน้ํายาเอนกประสงค๑ชีวภาพไว๎ใช๎ในชุมชนบ๎านปรือเกียนซึ่งมีแนวคิดใน

การลดคําใช๎จํายในครัวเรือนโดยการนําวัตถุดิบจากชุมชนมาทําการหมักและนํามาผลิตน้ํายาเอนกประสงค๑  

สบูํเหลวชีวภาพ  พิมเสนน้ํา เทียนเจล                                                      

                     

การบริโภค  

อาหารในชุมชน มีการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนกันกินหลังจากเหลือกิน

แล๎วสามารถนํามาจําหนํายเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎กับครอบครัว จะมีการปลูกข๎าวเจ๎าไว๎กินเองและจําหนําย 

เลี้ยงสัตว๑ เชํน เป็ด ไกํ ปลา หมู เพื่อบริโภคในชุมชน 

  

 ด้านการเมืองการปกครอง 
             การปกครอง   

      บ๎านปรือเกียน หมูํที่4  ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร๑  โดยมีผู๎นําชุมชน ที่ได๎รับการเลือกตั้งยึด

การปกครองแบบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งแบบเป็นภูมิภาคหรือการเลือกตั้งท่ัวประเทศ ชาวบ๎านให๎ความสนใจและให๎ความ

รํวมมือในการใช๎สิทธิใช๎เสียงและผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้งให๎เป็นผู๎ใหญํบ๎านตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันตามรายชื่อ ดังนี้ 

                             1. นายโต๏ย      เกิดเหมาะ                   

                               2. นายเมาะ      เกิดเหมาะ                   

                               3. นายชิม         ถาพรผาด                   

                               4. นายเชย         เจริญสุข                    

                               5. นายมี           ฉายจันทร๑                  

                               6. นายจุม          แนวศูนย๑ 

                               7. นายลิม          นามเขต 

                               8. นายเพิ่มสุข    ขาวดี 

                               9. นายประสพ    ยวนจิต 

                               10. นายชาตร ี      เกิดเหมาะ 

                               11. นางจันทรา    เรืองสวัสดิ์   ผู๎ใหญบํ๎านคนปัจจุบัน 



     บ้านปรือเกียน หมู่ 4  ปัจจุบันผู๎ปฏิบัติงานด๎านการปกครอง ตําแหนํงผู๎ใหญํบ๎าน คือ นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์  

ภายใต๎กระทรวงมหาดไทย มีการปกครองอยูํเขตพื้นที่ของบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัด

สุรินทร๑ ดํารงตําแหนํงอยูํในวาระ 5 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2551 เป็นต๎นมาจนครบวาระในวันที่ 3 เมษายน 2556  มีการแตํงตั้ง

ผู๎ใหญํบ๎านขึ้นใหมํเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2556 ได๎รับการไว๎วางใจในการปฏิบัติหน๎าที่จากประชาชนในชุมชนบ๎านปรือเกียน

โดยให๎ นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์  เป็นผู๎ได๎รับตําแหนํงผู๎ใหญํบ๎านจากการที่ไมํมีบุคคลลงสมัครแขํงขันรับเลือกตั้ง จึงได๎รับการ

แตํงตั้งโดยมีวาระครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่ พ.ศ. 2547  เป็นต๎นไป 

      

  คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)   ประกอบด้วย 

    1) นางจันทรา   เรืองสวัสดิ์   ตําแหนํง   ประธานกรรมการ   

     2) นายพงศธร   เดชกุลรัมย๑   ตําแหนํง   รองประธานกรรมการ 

     3) นายสมศร    ไชยหาญ      ตําแหนํง   เลขานุการ 

          4) นายสุทิน     วาหมงคล     ตําแหนํง   กรรมการฝุายปกครอง 

                     5) นายมงคล    พอกเพียร     ตําแหนํง   กรรมการฝาุยรักษาความสงบ 

                     6) นายไลย๑      กงทอง         ตําแหนํง   กรรมการฝุายการคลัง 

                           7)  นายสถิตย๑     ปัญญาเอก        ตําแหนํง     กรรมการฝุายศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

                    8) นายทวน    หํอทรัพย๑       ตําแหนํง   กรรมการฝุายพัฒนา 

                     9)  นางผุสดี    เดชกุลรัมย๑     ตําแหนํง   กรรมการฝาุยสตรี 

                   10) นางสมพัน  เป็นตามวา     ตําแหนํง   กรรมการฝุายสาธารณสุข 

                     11) นางจินตนา  นามเวช       ตําแหนํง   กรรมการ  

  12) นายส๎มจีน  บุญสม          ตําแหนํง   กรรมการ 

                     13) นายธงชัย  การรัมย๑         ตําแหนํง   กรรมการ 

                     14) นายศักดา  เคราะห๑ดี       ตําแหนํง   กรรมการ 

                     15) นายสมเกียรติ  บุญทัน      ตําแหนํง  กรรมการ 

             



 เวทีการประชุมของชมุชน   

 ชุมชนบ๎านปรือเกียนจะมีเวทีการประชุมทุกเดือน อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อมีเรื่องเรํงดํวนและเรื่องที่

ได๎รับนโยบายจากภาครัฐก็จะมีการนัดหมายประชุมชาวบ๎านในชุมชน  และมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารผํานทางหอ

กระจายขําวโดยผู๎ใหญํบ๎าน หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย และใช๎สถานที่ศาลาประชาคมกลางหมูํบ๎านปรือเกียนในการจัดเวที

ประชุมประชาคม การดําเนินกิจกรรมสําคัญตําง ๆของชุมชนและหนํวยงาน 

 

การศักยภาพคณะกรรมการ แกนน าผู้น าชุมชน   

บ๎านปรือเกียนเป็นหมูํบ๎านท่ีกําลังมีการพัฒนา โดยมีผู๎นําที่เข๎มแข็ง แกนนําและชาวบ๎านให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 

โดยการหนุนเสริมจากภาคีเครือขํายทั้งภายในและภายนอกชุมชนอยํางตํอเนื่อง  ภายใต๎กระบวนการเรียนแลกเปลี่ยนรํวมกัน

ของคนในชุมชนในเรื่องข๎อมูลขําวสารตํางๆ เสียสละเวลาให๎แกํสํวนรวมได๎ มีผู๎นําชุมชนฝุายปกครอง คือ ผู๎ใหญํบ๎าน และผู๎นํา

ฝุายท๎องถิ่น คือ สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบลนอกเมือง จากนั้นยังมีผู๎นําที่ไมํเป็นทางการ หรือผู๎นําธรรมชาติหลายคนที่มี

บทบาทในการพัฒนาชุมชนแบบมีสํวนรํวม  

          

 ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ  

            1)  นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์   ตําแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน  

          2) นายสุทิน    วาหมงคล     ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 

          3) นายมงคล   พอกเพียร     ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 

          4) นายสมศรี  ไชยหาญ       ตําแหนํง สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตาํบล  

          5) นายไลย๑  กงทอง            ตําแหนํง สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบล  

                             

          ผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ  

                     1) นางเดือนเพ็ญ  เพลิดดอน เป็นผู๎นําทางด๎านสตรีการชํวยเหลืองานชุมชนบ๎านปรอืเกียน  

                      2) นายเฉลย โชคเกิด เป็นหมอพราหมณ๑หมอพิธีในการเซํนไหว๎ปูุตาประจําหมูํบ๎าน 

                                             

 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 



   ทรัพยากรดิน  
มีพ้ืนที่ในหมูํบ๎านรวมทั้งหมด 1,400 ไรํ พ้ืนที่ใช๎ทําการเกษตร 1,187 ไรํ พ้ืนที่อยูํอาศัยรวม 

200 ไรํ และ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน๑ 13 ไรํ มีสภาพดินเป็นดินรํวนปนทรายดินอ๎ุมน้ําไมํได๎ดีเกิดการ
เสื่อมสภาพจากการใช๎ปุ๋ยเคมีมานาน ปัจจุบันเริ่มการปรับปรุงบํารุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว การไถกลบ
ตอซังและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ ปุ๋ยคอก    

 
ทรัพยากรน้ า  
มีแหลํงน้ําสาธารณะ 4 แหํง คือหนองน้ําปรือเกียน มีพ้ืนที่ 1ไรํ- งาน 07 ตารางวา สระน้ํา

โอกประเอียด  มีพ้ืนที่ 2 งาน 93 ตารางวา  สระน้ําละลวก มีพ้ืนที่ 1 ไรํ 3 งาน 88 ตารางวา และหนองน้ําซี
ตราว  มีพ้ืนที่ 8 ไรํ 3 งาน 09 ตารางวา เป็นสระน้ําขนาดใหญํที่สามารถเก็บน้ําได๎ใช๎ตลอดปี มีคลองสํงน้ํา 1 
สาย  จากประชาชนรํวมกันสร๎างเองและหนํวยงานภาครัฐสนับสนุน ใช๎ประโยชน๑ในการทําการเกษตร เลี้ยง
สัตว๑  และหาอาหารตามธรรมชาติ 
            

ทรัพยากรป่าไม้   
มีปุาชุมชนสก็อมของตําบลเทมีย๑ใช๎ประโยชน๑รํวมกันมีเนื้อที่ประมาณ 140 ไรํ ปัจจุบันมีการ

ดูแลรักษาโดยคนในชุมชนด๎วยการสร๎างกฎกติกาของปุาชุมชน มีการปลูกต๎นไม๎  และทําแนวกันไฟ นับวําเป็น
ปุาชาวบ๎านสามารถเก็บของปุามาบริโภคได๎ในชุมชนแถบนี้                  
             

สิ่งแวดล้อมและการก าจัดขยะ   
ชุมชนปรือเกียนมีแนวทางรํวมกันในการจัดสิ่งแวดล๎อมในบริเวณบ๎านและชุมชน โดยจะมีการ

รํวมพัฒนาบริเวณบ๎านและชุมชนอยํางตํอเนื่องในวันสําคัญ ตลอดจนมีกระบวนการแก๎ไขปัญหาขยะ โดยมีการ
กําจัดขยะในระดับครัวเรือน มีการแยกขยะไว๎ขาย หรือแยกขยะเปียกไว๎ทําปุ๋ยได๎ ขยะที่ไมํมีประโยชน๑ก็เผาซึ่ง
บางครั้งก็เกิดมลพิษทางอากาศภูมิทศัน๑ของชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและสะอาดเนื่องจากมีการดูแล
รักษากันเองทุกครัวเรือน  
             
           ประโยชน์ที่ได้จากการรวมกลุ่มต่าง ๆ คือ 
             1) กองทุนหมูํบ๎าน คนในชุมชนที่เป็นสมาชิกได๎มีเวลาพบเจอกันทําให๎สมาชิกในชุมชนสามารถ  กู๎
เงินดอกเบี้ยต่ํานํามาสร๎างรายได๎ และลดรายจํายในครอบครัว และเกิดความรู๎ในด๎านการบริหารกลุํมองค๑กร
ตํางๆ ในชุมชน 
       2) กลุํมพัฒนาสตรี สมาชิกได๎เรียนรู๎ พัฒนาการประกอบอาชีพรายได๎เสริม และเกิดการดําเนิน
กิจกรรมรํวมกันในชุมชน 
            3) กลุํมสงเคราะห๑ฌาปนกิจกิจศพสมาชิกมีความเอ้ืออาทรและชํวยเหลือกันในชุมชน สร๎างความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 



            4) กลุํม (อสม.) สมาชิกและชุมชนได๎มีความรู๎ ได๎รับความรู๎ในการสํงเสริมด๎านการสํงเสริม การดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และชุมชนในเบื้องต๎น 
    

องค์กร หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในชุมชน 
           1) สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ แนะนําในการทําเกษตรอินทรีย๑การปลูกผักปลอด
สารพิษ การปลูกข๎าวปลอดสารเคมี การให๎บริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกข๎าว การ
ประสานงานดูแลรายงานเรื่องภัยแล๎งภัยน้ําทํวม เป็นต๎น 
           2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลนอกเมืองสํงเสริมให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจในการดูแลสุขภาพ การดูแลปูองกันกําจัดลูกน้ํายุงลายให๎ความรู๎เรื่องการปูองกันโรคติดตํอ  รับ
วัคซีนเพ่ือเป็นภูมิค๎ุมกันโรค  และการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ 
           3) องค๑การบริหารสํวนตําบลนอกเมือง ให๎การสนับสนุนในเรื่องโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน การขุดสระ ทํา
ถนน สํงเสริมเรื่องการประกอบอาชีพการเลี้ยงโค และดูแลจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติด
เชื้อ และสํงเสริมงานอาชีพของประชาชนในพื้นที่   
           4) สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัด และปศุสัตว๑ตําบลนอกเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ และสนับสนุนการฉีด
วัคซีนให๎แกํวัว ควาย และผสมเทียมพันธุ๑สัตว๑ 
           5) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
หมูํบ๎าน  การบริหารกลุํมองค๑กรและการพัฒนาศักยภาพผู๎นําองค๑กรตําง ๆ 
           6) สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรจังหวัด สํงเสริมการประกอบอาชีพและการปลํอยเงิน
สินเชื่อให๎แกํชุมชน ในกรณีการทําประกันรายได๎ให๎เกษตรกรเป็นต๎น 
           7) ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง (กศน.) เข๎ามามีบทบาทรํวมกับชุมชนในการสํงเสริมการ
เรียนของชุมชน ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ และการสํงเสริมการอํานหนังสือให๎มีการรักการเรียนของชุมชน 
            8) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน ในการจัดทํางบดุลชุมชน การสํารวจการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจําย
ของแตํละครัวเรือนในรอบหนึ่งปี เพ่ือให๎ทราบถึงการใช๎จํายในครัวเรือนทั้งชุมชนและนํามาวิเคราะห๑เพ่ือค๎นหา
ปัญหาในการแก๎ไข  อีกทั้งเป็นสํวนหนึ่งของการทําแผนแมํบทชุมชนในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถนําผล
การศึกษาไปปฏิบัติ 
 9) กลุํมองค๑กรชุมชน วัด และโรงเรียน มีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุก ๆ 
กิจกรรม และเป็นกลไก คณะกรรมการของชุมชน 
 10) เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร๑ เป็นองค๑กรประสานงานสนับสนุนกระบวนการสร๎างการมี
สํวนรํวมของชุมชน และผลักดันให๎เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีสํวนรํวม หรือข๎อตกลงของชุมชน โดยผําน
กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ             
 

 



 

      2.1.2 ข้อตกลง กฎกติกา ขอ้บังคับชุมชนบ้านปรือเกียน  

 

1) ชุมชนบ๎านปรือเกียนเกิดปัญหาใดๆทุกคนในชุมชนต๎องชํวยเหลือซึ่งกันและกันโดยไมํต๎องบอกกลําว 
2) ชุมชนบ๎านปรือเกียนเป็นชุมชนลดละเลิกเหล๎า บุหรี่ และอบายมุขในครอบครัวและในงานบุญ

ประเพณีชุมชน 
3) ชุมชนบ๎านปรือเกียนรํวมกันจัดสิ่งแวดล๎อมนําอยูํ ปลอดภัยและจัดการปัญหาและรํวมกันทุก

ครัวเรือน 
4) ชุมชนบ๎านปรือเกียนเป็นชุมชนน๎อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เน๎นการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันใน

ชุมชน                                                                                                                                                     
5) ชุมชนบ๎านปรือเกียนมีการประกาศยกยํอง เชิดชูเกียรติ บุคคล และครอบครัวตัวอยําง เนื่องในวัน

สําคัญและงานประเพณีในชุมชน  
6) ชุมชนสนับสนุนให๎มีระบบการรวมกลุํมปลูกผักปลอดสาร อาหาร ข๎าวปลอดภัยและการดูแล

สุขภาพในชุมชน 
7) ชุมชนสนับสนุนให๎มีระบบการรวมกลุํมฟื้นฟูอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมชุมชน เชํน วัฒนธรรมการลง

แขกทํานาในรูปแบบกลุํมสมาชิกที่สมัครใจ และวัฒนธรรมประเพณีชุมชน วัฒนธรรมประเพณีการแซนโฏนตา 
การรดน้ําดําหัวขอพรจากผู๎หลักผู๎ใหญํในชุมชน เป็นต๎น                                                     

8) ชุมชนสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีศูนย๑สํงเสริมการเรียนรู๎คนสองวัยและครอบครัวอบอํุน ในการ
ถํายทอดภูมปิัญญาท๎องถิ่นแกํเด็กและเยาวชนในชุมชน                                                                      

9) ชุมชนสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งกลุํมพ่ีสอนน๎อง เพ่ือชํวยเหลือเพ่ือนและมีกิจกรรมเวที
เพ่ือเด็ก เยาวชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง                                                                                             

10) ให๎ประชาชนทุกคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน และบุคคลทั่วไปที่เข๎ามาดําเนินกิจ -กรรมในชุมชนได๎
ถือตามข๎อปฏิบัติในข๎อตกลง กฎกติกาข๎อบังคับของชุมชนนับแตํวันได๎ประกาศใช๎ และหากมีการฝุาฝืนจะมีการ
ลงโทษตามข๎อตกลง กฎกติกา ข๎อบังคับตามมติของชุมชนบ๎านปรือเกียน 

 

2.1.3 ค าศัพท์ในการสื่อสารเบ้ืองต้น ไทยเขมร บ้านปรือเกียน 

2.1.3.1 ค าศัพท์ (ค าพูดทักทาย,เคร่ืองใช้,ผลไม้,ญาติพ่ีน้อง) 

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

1 จูงก๏ะ จุง-กะ สวัสด ี  



2 ออลกลุ ออน-กุน ขอบคุณ  

3 โชคเจีย โชก-เจีย โชคด ี  

4 โมปีนา โม-ปี-นา มาจากไหน  

5 โต๏วรัวรานา โต-รัว-ลา-นา ไปหาใคร  

6 โมรัวรานา โม-รัว-ลา-นา มาหาใคร  

7 โต๏วนา โต-นา ไปไหน  

               

 

 

              2.1.3.2 ค าศัพท์ (เคร่ืองใช้) 

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

8  อาว อ๎าว เสื้อ  

 9 คอ คอ กางเกง  

 10 เมี๊ยะ เมียะ ทอง  

 11 ประ,สตางค๑ ประ,สะ-ตาง เงิน  

 12 ชนัง ชะ-นัง หม๎อ  

 13 บาย บาย ข๎าว  

 14 อังกอ อัง-กอ ข๎าวสาร  

               2.1.3.3 ค าศัพท ์(ครอบครัว) 

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

 15 กระมม กะ-มม สาว  

 16 แยย ใยย ยาย  



 17 โกนประซา โกน-ปะ-สา ลูกเขย,ลูกสะใภ ๎  

 18 โกน โกน ลูก  

 19 โกนกําเล๏าะ โกน-กํา-เราะ ลูกชาย  

 20 โกนกระมม โฏน-กะ-มม ลูกสาว  

 21 บอง บอง พี ่  

22 ปะโอน ปะ-โอน น๎อง  

23 ปู ปู น๎าชาย,อาผู๎ชาย  

24 ปัย ไป ู น๎าหญิง,น๎าผู๎หญิง  

25 อม อ๎ม พี่สาวของพํอ,แมํ  

26 กรู,อาจาร กรู,อา-จาน คร,ูอาจารย๑  

27 ปะโอนทลัย ปะ-โอน-ทะ-รัย น๎องเขย,น๎องสะใภ ๎  

28 แมกะเมก แม-กะ-เมก แมํยํา,แมํยาย  

29 เนียงสลันบอง เนียง-สะ-รัน-บอง น๎องรักพี ่  

30 บองสลันเนียง บอง-สะ-ลัน-เนียง พี่รักน๎อง  

31 ตึ๊ก ตึก น้ํา  

32 มาโฮบ มา-โฮบ กับข๎าว  

33 โมโฮบบาย โม-โอบ-บาย มาทานข๎าว  

34 จงันนะ จะ-งัน-นะ อรํอยมาก  

35 โสรละบลู โส-ละบูน สบายด ี  

36 เวียลแซน เวีย-ละ-แสน ที่นา  

37 กันเลาะ กัน-เลาะ หนุํม  

38 มอ มอ หมอ  



39 ทนํา ทะ-นํา ยา  

40 สเกือลคเนีย สะ-เกื้อน-คะ-เนีย รู๎จักกัน  

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

41 ออบคเนียง อ็อฟ-ขะ-เนีย กอดกัน  

42 สลันเนยีง สะ-รัน-เนียง รักกัน  

43 ตูจ ตูจ น๎อย  

44 ทม ทม ใหญํ  

45 อําเปอ อํา-เปอ อําเภอ  

46 อาโยว อา-โยว อาย ุ  

47 เสราะ เสาะ หมูํบ๎าน  

48 ปรี๊ย ปรี้ ปุา  

49 เทออย เทอ-อย ทําอะไร  

50 ยัวเจิ๊ดดะ ยัว-เจิ้ด-โอย เอาใจใส ํ  

51 เดิมเฌอ เดิม-เซอ ต๎นไม ๎  

52 ปากา ปะ-กา ดอกไม ๎  

53 ช่ึอ ช่ึอ เจ็บ,ปวด  

54 ปะเตี๊ยะ ปะ-เตียะ บ๎าน  

55 กะตวม กะ-ตวม กระทํอม  

56 ทล๏อง ทะ-ล็อง ไมํได๎ยิน  

57 ลือ ลือ ได๎ยิน  

58 เดาะ เดาะ ถอด  

59 เลว เลว กระดุม  



60 จอง จอง ผูก  

61 เนี๊อม เนื้อม พา  

62 เที๊ยว เที่ยว เที่ยว  

63 แซร แซร นา  

64 ชมั๊ว ชะ-มั่ว ช่ือ  

65 เพนก พะเนก ดวงตา  

66 จ๏อบเฮย จ็อบ-เหย จบแล๎ว  

67 สวาย สะ-วาย มะมํวง  

68 เจก เจก กล๎วย  

69 โดง โดง มะพร๎าว  

70 กะตึบ กะ-ตึบ ทับทิม  

71 ละฮอง ละ-ฮอง มะละกอ  

72 กันตู๏ด กัน-ตู๎ด มะยม  

73 กันเตรีย กัน-เตีย พุทรา  

74 สะปร ึ สะปรือ มะเฟือง  

75 เพนก พะเนก ดวงตา  

76 จ๏อบเฮย จ็อบ-เหย จบแล๎ว  

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

77 สวาย สะ-วาย มะมํวง  

78 เจก เจก กล๎วย  

79 โดง โดง มะพร๎าว  

80 กะตึบ กะ-ตึบ ทับทิม  



81 ละฮอง ละ-ฮอง มะละกอ  

82 กันตู๏ด กัน-ตู๎ด มะยม  

83 กันเตรีย กัน-เตีย พุทรา  

84 สะปร ึ สะปรือ มะเฟือง  

85 พะเงียว พะเงียว มะไฟ  

86 ละปูด ละปูด ฝรั่ง  

87 สลา สะ-รา หมาก  

88 ตี๊บ ตี๊บ น๎อยหนํา  

89 ตราว ตราว เผือก  

90 ปิงเปาะ ปิง เปาะ มะเขือเทศ  

91 สะปร ี สะ ปร ี ผักกาด  

92 ตร๏อบ ตร๏อบ มะเขือ  

93 กะติมซอ กะติมซอ กระเทียม  

94 กะติมกะหอม กะติมกะหอม หอมแดง  

95 ตะเสาะ ตะเสาะ แตงกวา  

96 สะแนก สะแนก ถั่ว  

97 ปะต ี ปะต ี ผักโขม  

98 ตําแร็ย ตํา-รัย ช๎าง  

99 กะแบ็ย กะ-ไบ ควาย  

100 กู กู วัว  

101 จะแก จะ-แก หมา,สุนัข  

102 เมี๊ยว เหมียว แมว  



103 เหมือ เมื้อ ไก ํ  

 104 เตีย เตีย เป็ด  

105 แตรย ตรัย ปลา  

106 พลือ พลึ สวําง  

107 ปรึ ปึ เช๎า  

108 เลง๊ีย เล-งึย เย็น  

109 ยุบ ยุบ กลางคืน  

110 ไถง ไถง เที่ยง  

111 แบ แบ บําย  

112 งิด งิด มืด  

ล าดับ ค าศัพท์/เขียน ค าอ่าน ความหมาย หมายเหตุ 

113 กหอม กะ หอม สีแดง  

114 คีว คีว เขียว  

115 ขเมา ขะ เมา ดํา  

116 ซอ ซอ ขาว  

117 ลืง ลืง เหลือง  

 

         2.1.4  ด้านงบดุลชุมชนบ้านปรือเกียน  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              การศึกษาวิจัยด๎านรายรับ-รายจํายในครัวเรือน (งบดุลชุมชน) ของบ๎านปรือเกียนหมูํ 4 ตําบลนอกเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลด๎านรายรับและคําใช๎จํายในด๎านตําง ๆ ของชุมชน เป็นข๎อมูลในการคืนให๎กับ

ชุมชนที่จะเป็นข๎อมูลในการกําหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหา การพัฒนาชุมชนตํอไป โดยได๎มีการจัดเก็บข๎อมูลครัวเรือนจํานวน 

164 ครัวเรือน จากจํานวน 172 หลังคาเรือน เนื่องจากคนในชุมชนอพยพแรงงานไปทํางานตํางถ่ิน  ท่ีอยูํในชุมชนเป็นผู๎สูงอายุ  

ซึ่งบุตรหลานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในครัวเรือน จึงไมํสามารถจัดเก็บข๎อมูลจากครัวเรือนได๎ทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษา

รายรับ -รายจํายของแตํละครัวเรือนดังนี้ 

              หมวดรายรับ คือ รายรับหรือรายได๎ตํางๆ ที่ได๎มาในรอบหนึ่งปีของบ๎านปรือเกียน เชํน รายได๎จาก
การประกอบอาชีพ ลูกสํงมาให๎ ขายวัว เงินกู๎ เป็นต๎น 

  หมวดรายจําย คือ คําใช๎จํายหรือรายจํายตํางๆในรอบหนึ่งปีซึ่งได๎แยกออกเป็นหมวดหมูํทั้งหมด 7 
หมวดหมูํดังนี้ 

 หมวดรายจํายประจําวัน คือ คําใช๎จํายตํางๆ ที่ใช๎ในแตํละวัน  เชํน คําลูกไปเรียน คําน้ํามันรถ หอม กระเทียม  ผงชู

รส เนื้อ ผัก เป็นต๎น 

 หมวดรายจํายประจําเดือน คือ คําใช๎จํายที่ต๎องจํายเป็นเดือน เชํน คํานํ้า คําไฟ คําผํอนรถผงซักฟอก สบูํ เป็นต๎น 

 หมวดรายจํายประจําปี คือ คําใช๎จํายที่ต๎องจํายเป็นปี เชํน คําตํอทะเบียนรถประกันชีวิต เป็นต๎น 

 หมวดรายจํายในการศึกษาบุตร คือ คําใช๎จํายที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เชํน คําสมุ ด - หนังสือ คําเทอม/

ลงทะเบียนเรียน คําชุดนักเรียน เป็นต๎น 

 หมวดรายจํายในการประกอบอาชีพ คือ คําใช๎จํายที่ใช๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เชํน คําไถนา คําปุ๋ยเคมี  คํารถ

จ๎างเกี่ยว เป็นต๎น 



 หมวดรายจํายภาษีสังคม คือ คําใช๎จํายในการชํวยเหลืองานบุญตํางๆ เชํน งานแตํงงาน งานศพ งานบวช งานขึ้น

บ๎านใหมํ เป็นต๎น  

 หมวดรายจํายฟุุมเฟือย คือ คําใช๎จํายที่ใช๎ไปกับสิ่งท่ีไมํจําเป็น ไมํทําให๎เกิดประโยชน๑อีกท้ังยังกํอให๎เกิดหนี้สินตามมา 

เชํน เหล๎า เบียร๑ บุหรี่ การพนัน เป็นต๎น  

 หมวดหนี้สิน คือ ในเรื่องของหนี้สินตํางๆเชํนหนี้ ธกส. กองทุนหมูํบ๎าน สหกรณ๑การเกษตร  สถาบันการเงินหรือ

กลุํมองค๑กรตํางๆ 

 หมวดรายรับรายจํายตํางๆใน 9 หมวด ผู๎วิจัยได๎ทําการสํารวจและรวบรวมข๎อมูลพบวํารายรับ 40,013,521 บาท 

หมวดรายจํายทั้งสิ้น 23,897,903 บาท มีรายรับมากกวํารายจํายเนื่องจากมีข๎าราชการและมีการรับจ๎างทั่วไปทุกครัวเรือนมี

รายได๎ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้                                                           

 

ตารางท่ี 1  สรุปรายรับ/รายจําย  ของชุมชน บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง   

                จังหวัดสุรินทร๑   ในรอบ 1 ปี ที่ผํานมา  จํานวน 164 ครัวเรือน แตํละหมวด  ดังนี้ 

  

หมวด                                                 จ านวนเงินบาท/ปี        คิดเป็นร้อยละ(บาท/ปี) 

 

หมวดรายรับ                                         40,013,521                  100 %                                        

  หมวดรายจาํย                                             30,097,074                   100 % 

  รายรับมากกวํารายจําย                                    9,916,447                   100 % 

 

1.  หมวดคําใช๎จํายประจําวัน – เบ็ดเตล็ด            1,681,389                      5.6 % 

2.  หมวดคําใช๎จํายประจําเดือน    1,815,034             6 % 

3.  หมวดคําใช๎จํายประจําปี    13,991,444                    46.4 % 

4.  หมวดคําใช๎จํายการศึกษาบุตร   1,299,432           4.3 % 

5.  หมวดคําใช๎จํายการประกอบอาชีพ             1,508,920                          5 % 

6.  หมวดคําใช๎จํายภาษีสังคม    2,527,050            8.5 % 



7.  หมวดคําใช๎จํายเหลวไหล    2,453,605            8.2 % 

8. หมวดหนี้สิน             4,820,200            16  % 

     รวมรายจ่าย   (บาท)                              30,097,074                    100 % 

  สรุปได๎วํา จากตารางที่ 1 การสรุปรายรับ/รายจํายของชุมชน บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมอืง อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร๑  ในรอบ 1 ปี ที่ผํานมา จํานวน 164 ครัวเรือน พบวํามีรายรับ 40,013,521  บาท  มีรายจําย  30,097,074  

บาท  มีผลตําง 9,916,447 บาท จากภาพรวมทีม่ียอดรับมากกวําจาํนวน  9,916,447  บาท  สรุปได๎วํางบดุลชุมชนไมํขาดดลุ 

เมื่อวิเคราะห๑ดรูายไดส๎ํวนใหญํเป็นรายได๎ที่มาจากการรับจา๎งทั่วไป จากการประกอบอาชีพรองชุมชนมีความกระตื้อรื้อร๎นใน

การประกอบอาชีพตําง ๆโดยการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดเพื่อครอบครัวและสามารถพ่ึงตนเองในเบื้องต๎น  ดังรายการ

แสดงรายรับตามตารางที่ 2 ตํอไปนี้  

 

ตารางที่ 2   แสดงรายรับ บ๎านปรือเกียน หมูํท่ี 4 ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร๑  

    ในรอบ 1 ปี ท่ีผํานมา จํานวน 164 หลังคาเรือน                                                                                                                                                                                                                                      

 

    หมวด        จ านวนเงิน(บาท/ปี)                     คิดเป็นร้อยละ(บาท/ปี)      

 1. ผลผลิตทางการเกษตร 

1.1   ขายข๎าวเปลือก   2,083,700     5.20 

        1.2    ขายวัว                   315,640     0.78 

        1.3    ขายควาย      315,640     0.78 

1.4    ขายเป็ด                  262,575     0.65 

1.5    ขายไก ํ      264,575     0.66 

1.6    ขายพืชผัก      375,488     0.94          

2.  เงินเดือน 

2.1  ครู อบต. ผู๎ใหญํบ๎าน      12,042,000                            30.25 

2.2   ลูกสํงมาให ๎   1,931,300                     4.82 

2.3   รับจ๎างท่ัวไป  12,105,705      30.26    



2.4   เงินสงเคราะห๑คนชรา     852,400                       2.13 

  3.  รายไดเ๎สริม 

3.1    ค๎าขาย   1,981,136                    4.95 

3.2    เงินปันผล        24,946             0.06 

3.3   ขายผ๎าไหม             -         - 

  4. รายไดจ๎ากเงินกู ๎    

4.1    ธนาคารเพื่อการเกษตร  4,463,216                     11.1   

4.2    หนี้นอกระบบ     105,000                      0.26 

4.3    กองทุนหมูํบ๎าน  1,460,000                                 3.65 

  รวมเงิน (บาท)                        40,013,521                   100 % 

 

 จากตารางที่ 2 พบวํารายรับที่จํานวนมากที่สุด คือ รายรับจากการรับจ๎างทั่วไป คิดเป็นร๎อยละ 30.26 %  อันดับที่ 2 คือ 

อาชีพรับราชการ คิดเป็นร๎อยละ 30.25%  และอันดับที่ 3 คือ รายได๎จากเงินกู๎ คิดเป็นร๎อยละ 11.1 % สําหรับรายรับที่น๎อย

ที่สุด คือ รายรับจากการขายเป็ด เพราะสํวนใหญํในชุมชนไมํนิยมเลี้ยงเป็ด  และสัตว๑ที่เลี้ยงไว๎เป็นอาหารและจําหนํายสํวน

ใหญํเป็นปลา  หรือไกํ   

ตารางที่ 3  แสดงคําใช๎จํายประจําวัน  บ๎านปรือเกียน  หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  

               จังหวัดสุรินทร๑  จํานวน 164 หลังคาเรือน                                                                                           

   หมวด      จ านวนเงิน (บาท/ปี)        คิดเป็นร้อยละ(บาท/ปี) 

หมวดคําใช๎จํายประจําวัน - เบ็ดเตล็ด (คํากับข๎าว เครื่องครัวเรือน) 

 1.   คําลูกไปเรียน    575,640    34.2 

 2.   คําน้ํามันรถ   373,760             22.3  

 3.   หอม       19,726                1.18 

 4.   กระเทียม       21,670    1.29 



 5.   ผงชูรส/รสด ี     32,755             1.95 

 6.   คํารถประจาํทาง                        98,960               5.88 

 8.   เกลือ    13,500   0 .82 

 9.   ผัก           9,207   0.55 

      10.  กาแฟ        20,572   1.22 

      11.  ปาทํองโก๐ /เต๎าฮู๎                    7,250                  0.43           

      12.   พริก        19,982   1.18 

      13.  ปลา        29,520                1.65 

      14.   ไข ํ       29,520   1. 65 

      15.  ช๎อน/จาน                                   12,300                             0.71 

       16.  เนื้อหม ู       52,920    2.5  

      17.  น้ําอัดลม                                        9,089                             0.53 

       18.  ยาดอง                                        31,160                             1.93 

       19.  เครื่องชูกําลัง(m150,กระทิงแดง)       3,280                             0.42 

      20.  ยาทัมใจ                                           820                             0.05 

      21.  หนังสือพิมพ๑                                   1,230                               1.2 

      22.  ปลาจํอม                                        1,640                               1.4 

      23.  มามํา                    5,904   1.71 

      24. ขนมขบเคี้ยว/ลูกอม                   9,660           7.68 

      25.  น้ํามันพืช                   27,060   1.60 

      26.  ไม๎กวาด                     5,740   0.65 

      27.  ซอส/น้าํมันหอย                   18,040   0.26 



      28.  ถําน                     3,280   1.19 

      29.  น้ําดื่ม                     9,860   0.36 

      30.  น้ํายาลา๎งจาน                     3,936   0.43 

      31. พริกไทย                     1,148   0.01 

      32. แชมพ ู                  16,236   1.04 

      33.  ผงซักฟอก                     8,200   2.67 

      34.  น้ํายาปรับผ๎านุํม                     7,872   1.10 

      35.  ไฮเตอร๑                     3,280   0.25 

 

ตารางที่ 3 ตาราง  (ต่อ) 

หมวด  จ านวนเงินบาท/ปี                คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย       

        

     36.   ข๎าวสาร                   10,660   9.60 

     37.  น้ํายาล๎างห๎องน้ํา                   11,152   0.36 

     38.  กะป ิ                    4,920   0.03 

     39.  ก๐วยเตี๋ยว                   24,600   3.33 

     40.  ยาสีฟัน                   29,520   0.78 

รวมเงิน (บาท)                1,681,389   100 

 

  จากตารางที่  3 หมวดคําใช๎จํายประจําวัน พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด คือ คําลูกไปเรียน คิดเป็นร๎อยละ 21.08  

เนื่องจากเป็นคําใช๎จํายที่จําเป็น รองลงมา คือ คําน้ํามันรถ คิดเป็นร๎อยละ 14.38 เนื่องจากในหมูํบ๎าน มีรถจักรยานยนต๑ทุก

หลังคาเรือน สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ คําพริกไทยเนื่องจากบ๎านปรือเกียนไมํนิยมนําพริกไทยมาประกอบอาหาร โดยมีการ

บริโภคเพียงร๎อยละ 0.01  เทํานั้น 

 



ตารางที่ 4 แสดงรายจํายประจําเดือน บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4  ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง  

               จังหวัดสุรินทร๑  จํานวน 164 หลังคาเรือน 

       หมวด   จ านวนเงินบาท/ปี                 คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย  

 

หมวดคําใช๎จํายประจําเดือน 

1.  คําน้ํา     25,450    12.47 

2.  คําไฟ     41,580    20.38 

3.  คําโทรศัพท๑- บัตรเตมิเงิน                49,140                24.08 

4.  คํารถรับสํงนักเรยีน                12,100      5.93 

5.  คําผ๎าอนามัย      3,756      1.80 

6.  ยาคุมกําเนิด      2,160       1.06 

7.  ครีม      5,328      2.61 

8. โลช่ัน      9,048                                4.43 

     9.  โรลออน      3,943      1.93 

      10. น้ําหอม      5,076      2.49 

      11. คํานมลูก    12,660      6.20 

      12. สบู ํ     9,768                  4.79 

      13. แปูง     15,014      7.36 

      14. คําผํอนมอเตอร๑ไซ      4,920      2.41 

      15. โฟมล๎างหน๎า      4,104      2.01      

     รวมเงิน (บาท)               204,250      100% 

 



จากตารางที่ 4 หมวดคําใช๎จํายประจําเดือน พบวํา รายการที่จํายมากที่สุดลําดับที่ 1 คือคําโทรศัพท๑บัตรเติมเงิน 

เนื่องจากปัจจุบันทุกบ๎านมีโทรศัพท๑มือถือใช๎กันทุกครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 24.08 ลําดับที่ 2 คําไฟ คิดเป็นร๎อยละ20.38 

สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ คํายาคุมกําเนิดเนื่องจากปัจจุบันได๎รับการบริการคุมกําเนิดโดยตรงจากสถานีอนามัยประจํา

ตําบล คิดเป็นร๎อยละ 1.06      

    

ตารางที่ 5  แสดงรายจํายประจําปี  บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4  ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

                 จังหวัดสุรินทร๑ จํานวน 164 ครัวเรือน                                                                                                                                                

  

   หมวด                จ านวนเงินบาท/ปี   คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย  
       

หมวดคําใช๎จํายประจําป ี 

1.  ประกันชีวิต   105,048     5.34 

2.  ตํอทะเบียน  พ.ร.บ.                  11,543                   0.59 

3.  ซํอมแซมบ๎าน      1,500     0.76 

      4.  ผา๎หํม         460     0.02 

      5.  มุ๎ง         300     0.17         

                  6. เสื่อ      1,000     0.05 

      7.รองเท๎า      5,079     0.30    

      8. ถุงเท๎า         590     0.24 

      9.  เสื้อผ๎า     10,660     0.26 

     10. ที่นอน       5,250     0.42 

     11.  ดูดส๎วม       3,680     0.02 

     12.  ฝาโอํง          410     0.09 

     13. คํารักษาพยาบาล       8,600     0.44 



     14. ผ๎าปูท่ีนอน          500     0.03 

     15. ชําระหนี้ธ.ก.ส.               1,092,400                 55.55 

     16.หนี้นอกระบบ.                 122,280                   6.22 

     17. ดอกเบี้ยเงินกู ๎                  49,312                   2.51 

     18. ชําระหนี้เงินล๎าน                 549,200                 27.93 

        รวมเงิน (บาท)            13,991,444                         100% 

 

จากตารางที่ 6  หมวดคําใช๎จํายประจําปี  พบวํา รายการที่จํายมากท่ีสุด คือ การชําระหนี้ตํางๆ โดยเฉพาะการชําระ

หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร ( ธกส.) คิดเป็นร๎อยละ 55.55 เนื่องจากชุมชนสํวนใหญํเป็นสมาชิก ธกส.ในการกู๎เงินสามารถผํอน

ชําระได๎ระยะยาว และได๎รับการสนับสนุนในเรื่องการกู๎เพื่อประกอบอาชีพ  เชํนกู๎เป็นปุ๋ย  รถไถนา เป็นต๎นในการกู๎มี 2 ระยะ

คือระยะสั้นและระยะยาวทําให๎วงเงินก๎ูมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือรายจํายในการชําระหนี้เงินล๎าน ซึ่งเป็นแหลํงเงินทุน

ในชุมชน  เนื่องจากบ๎านปรือเกียนมีครัวเรือนจํานวนน๎อยการกู๎เงินล๎านจึงสามารถก๎ูได๎เป็นจํานวนมาก 

 

ตารางที่ 6   แสดงรายจํายหมวดการศึกษาบุตร บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง  

                 จังหวัดสุรินทร๑ จํานวน 164  หลังคาเรือน 

  

        หมวด       จ านวนเงินบาท/ปี คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย  

หมวดคําใช๎จํายในการศึกษาบุตร 

1.  คําเทอม/ลงทะเบยีนเรยีน                18,600    43.63 

2.  สมุด - หนังสือ       4,321    10.14 

4.  อุปกรณ๑การเรียน       9,460    22.19 

4.  คําชุดนักเรียน       6,045    14.18 

5.  คําเอกสาร            905      2.12 

     6.  คําเรียนคอมพิวเตอร๑                  2,350      2.34 



     7.  คําบํารุงการศึกษา        3,000      7.04 

 

   รวมเงิน (บาท)                42,631                100 

 

     จากตารางที่ 6 หมวดคําใช๎จํายในการศึกษาบุตร พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด คือ คําเทอม/ลงทะเบียนเรียน คิด

เป็นร๎อยละ 43.63 รองลงมาคือคําอุปกรณ๑การเรียน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีระดับภาคบังคับ  สํวนใหญํผู๎ที่

ต๎องจํายคําเทอมคือผู๎ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแม๎วํารัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีไมํต๎องจํายคําเทอม แตํชาวบ๎านที่สํง

บุตรหลานเข๎าเรียน ก็ต๎องจํายคําบํารุงตํางๆ สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือคําเอกสาร คิดเป็นร๎อยละ 2.12   

 

ตารางที่ 7   แสดงรายจํายการประกอบอาชีพ บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

                จังหวัดสุรินทร๑ จํานวน 164  หลังคาเรือน 

  

หมวด                   จ านวนเงินบาท/ปี  คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย 

  

หมวดคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพ 

1.  คําไถนา     78,940          17.15 

2. คําเมลด็พันธุ๑พืช     12,560           2.73 

3.  คําปุ๋ยเคม ี              158,660         34.47 

4.  คําปุ๋ยชีวภาพ      9,100          1.98 

5.  คําจ๎างดํา    54,400          1.82 

       6.  คําจ๎างเกี่ยว    44,600          9.69 

       7. คําเชําท่ีนา      5,000          1.09 

       8.  คํารถเกี่ยว    19,000          4.13 

      9.  คํานวดข๎าว    28,200          6.13 



      10.  คาํแรงงาน      5,300          1.15 

      11  น้ํามันรถ      8,400          1.82 

 

ตารางที่ 7 ตาราง  (ต่อ) 

หมวด  จ านวนเงินบาท/ปี                คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย       

 

      12.  คําขนข๎าว      2,400          0.52 

      13.  คําเลี้ยงคนงาน      8,300          1.80 

      14.  คําซํอมรถ      5,500          1.19   

      15. คําเส๎นไหม    20,000          4.34 

รวมเงิน (บาท)            460,360                    100 

  

          จากตารางที่ 7 หมวดคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพ พบวํา รายการที่จํายมากท่ีสุด คือ คําปุ๋ยเคมี คิดเป็นร๎อย

ละ 34.47 ชุมชนมีการใช๎ปุ๋ยเคมีมากกวําปุ๋ยชีวภาพซึ่งมีความคิดวําเมื่อใช๎ปุ๋ยเคมีทําให๎ได๎ผลผลิตที่เร็วกวําปุ๋ยชีวภาพ สําหรับ

คําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ คําขนข๎าว คิดเป็นร๎อยละ 0.52 สาเหตุที่น๎อยท่ีสุด เพราะสํวนใหญํขนข๎าวด๎วยรถไถของตนเอง 

 

ตารางที่ 8  แสดงรายจํายหมวดคําภาษีสังคม  บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

               จังหวัดสุรินทร๑  จํานวน 164  หลังคาเรือน 

  

หมวด  จ านวนเงินบาท/ปี  คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย  
     

หมวดภาษสีังคม 

1.  งานแตํงงาน                   35,220    37.46 

2.  งานบวช                   17,300    18.40 



3.  งานศพ                   18,830    20.02 

4. งานเข๎าพรรษา                     3,890      4.14 

5. งานออกพรรษา                    3,660      3.90 

6. งานขึ้นปีใหมํ                    2,500    10.17 

7. งานวันสงกรานต๑                    2,120     2.66 

   8. ขึ้นบ๎านใหมํ                    6,940     7.38 

   9. งานกีฬา                     1,919     2.04 

  10. งานทําบุญหมูํบ๎าน                                 2,240     2.39    

รวมเงิน (บาท)               94,016               100 

 

     จากตารางที่ 8 หมวดภาษีสังคม  พบวํา รายการที่จํายมากท่ีสุด คือ งานแตํงงาน คิดเป็นร๎อยละ 37.46  เนื่องจาก

ประเพณีของคนในชุมชนในการจัดงานแตํงงานต๎องมีการไหว๎ตอบแทนผู๎มาชํวยงานด๎วยสิ่งของตํางๆ เชํนผ๎าไหม  หรือข๎าวของ

เครื่องใช๎ตํางๆผู๎ที่มาชํวยงานจึงต๎องผูกแขนให๎ดูเหมาะสมกับสิ่งของและบางทีการชํวยงานนิยมชํวยกันมากเมื่อถึงงานตัวเองก็ได๎รับ

การชํวยมากกวําเดิม  รองลงมาคืองานศพ คิดเป็นร๎อยละ 20.02 สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ งานกีฬา คิดเป็นร๎อยละ 2.04 

เนื่องจากงบประมาณสํวนหน่ึงได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค๑การบริหารสํวนตําบล   

 

ตารางที่ 9   แสดงรายจํายหมวดเหลวไหล บ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

                 จังหวัดสุรินทร๑  จํานวน 164  หลังคาเรือน 

  

    หมวด                  จ านวนเงินบาท/ปี   คิดเป็นร้อยละของรายจ่าย   
    

หมวดคําใช๎จํายเหลวไหล  

1. คําเหลา๎ เบียร๑ (ทุกยี่ห๎อ)      33,530                 34.27 

2. น้ําอัดลม      9,978                 10.20 



3.  บุหรี ่    16,550                 16.92 

4. กระดาษสูบยา      1,320     1.35 

7.ไม๎ขีดไฟ / ไฟแช็ค       2,420          2.47 

8. คําพนัน      1,700     1.74 

      9. หวย    29,264   29.91 

     11.  เครื่องสําอาง      2,260     2.31 

     12. อินเตอร๑เนต         300     0.31 

     14 . แตํงรถ         300     0.31 

     15. ซิมการ๑ด         215     0.22 

 

รวมเงิน (บาท)    97,830      100 

 

 จากตารางที่ 9  หมวดคําใช๎จํายเหลวไหล  พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด คือ คําเหล๎า คําเบียร๑ คิดเป็นร๎อยละ 

34.27  เนื่องจากคนในชุมชนสํวนใหญํกินเหล๎าเป็นกิจวัตรทุกเช๎าเย็นหลังจากกลับมาจากการทํางาน มีการจับกลุํมกัน เพื่อดื่ม

เหล๎า หรือเมื่อมีกิจกรรมที่ต๎องทําหลายๆคนก็ต๎องมีเหล๎าเบียร๑ไว๎บริการ นอกจากนี้ในชํวงเทศกาลตํางๆ ยังมีการสังสรรค๑กัน

โดยดื่มเหล๎าติดตํอกันหลายวัน ทําให๎คําใช๎จํายในสํวนนี้สูง  รองลงมา  คือ  คําบุหรี่ คิดเป็นร๎อยละ 16.92  เนื่องจาก ปัจจุบัน

วัยรํนสํวนใหญํสูบบุหรี่ตั้งแตํอายุยังน๎อยทําให๎สถิติของคนสูบบุหรี่ในชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันดับที่ 2 สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อย

ที่สุด คือคําซิมการ๑ด คิดเป็นร๎อยละ0.22 ปัจจุบันมีการแจกซิมการ๑ดฟรีคําใช๎จํายในสํวนนี้น๎อยลง  

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 10 หมวดหนี้สิน บ๎านปรอืเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑  

     จํานวน 146  หลังคาเรือน 

  

     หมวด       จ านวนเงินบาท/ปี คิดเป็นร้อยละของหนีส้ิน 

หมวดหนีส้ิน  

1. หนี ้ธ.ก.ส.   600,000   37.85 

2. หนี้เงินล๎าน   780,000             49.21 

3. หนี้นอกระบบ   205,000                12.93 

รวมเงิน (บาท)             1,585,000    100 

 

         จากตารางที่ 10 หมวดหนี้สิน พบวําหนี้ที่มากที่สุดคือหนี้เงินล๎าน หรือกองทุนหมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 49.21 ซึ่ง

เป็นเงินทุนจากการสํงเสริมจากรัฐ เนื่องจากเป็นหมูํบ๎านเล็กจึงได๎จัดสรรเงินทุนได๎เป็นเพียงพอกับความ ต๎องการของชุมชน 

รองลงมาคือหนี้กู๎เงินธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) คิดเป็นร๎อยละ 37.85 เนื่องจากสามารถผํอนชําระได๎ระยะยาว และได๎รับ

การสนับสนุนในเรื่องการกู๎เพื่อประกอบอาชีพ เชํนกู๎เป็นปุ๋ย รถไถนา  เป็นต๎น สํวนมากจะเป็นการกู๎เพื่อปัจจัยการผลิตมากกวํา 

สําหรับหนี้ท่ีน๎อยที่สุดคือหน้ีนอกระบบคิดเป็น ร๎อยละ12.93 เนื่องจากมีเงินทุนเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน 

 

             สรุปงบดุลชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               1) หมวดรายรับบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 พบวํา รายรับที่มากที่สุด คือรายรับจากการรับจ๎างทั่วไปเงินเดือนของ  ข๎าราชการ 

ซึ่งเป็นรายได๎ที่มาจากการประกอบอาชีพ  ที่เป็นอาชีพรองของชุมชนคิดเป็นร๎อยละ 21.61  เพราะชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบ

อาชีพหลักคือการทํานา สําหรับรายรับที่น๎อยที่สุด คือ รายรับจากการขายเป็ด  เพราะสํวนใหญํในชุมชนไมํนิยมเลี้ยงเป็ด และ

สัตว๑ที่เลี้ยงไว๎เป็นอาหารและจําหนํายสํวนใหญํเป็นปลาหรือไกํ  

                           2) หมวดคําใช๎จํายประจําวัน พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด คือ คําลูกไปเรียน คิดเป็นร๎อยละ 21.08  เนื่องจาก

เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็น รองลงมา คือ คําน้ํามันรถ คิดเป็นร๎อยละ 14.38 เนื่องจากในหมูํบ๎าน มีรถจักรยานยนต๑เกือบทุกหลังคา

เรือน สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ คําพริกไทยเนื่องจากบ๎านกอกไมํนิยมนําพริกไทยมาประกอบอาหาร โดยมีการบริโภคเพียง

ร๎อยละ 0.01  เทํานัน้ 



  3) หมวดคําใช๎จํายประจําเดือน พบวํา รายการที่จํายมากที่สุดลําดับที่ 1คือคําโทรศัพท๑บัตรเติมเงิน เนื่องจาก

ปัจจุบันทุกบ๎านมีโทรศัพท๑มือถือใช๎กันทุกครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ24.08 ลําดับที่ 2 คําไฟ คิดเป็นร๎อยละ 20.38 สําหรับ

คําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือคํายาคุมกําเนิดเนื่องจากปัจจุบันได๎รับการบริการคุมกําเนิดโดยตรงจากสถานีอนามัยประจําตําบล คิด

เป็นร๎อยละ 1.06     

  4)  หมวดคําใช๎จํายประจําปี  พบวํา หมวดคําใช๎จํายประจําปี พบวํา คือการชําระหนี้ตํางๆโดยเฉพาะการชําระหนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) คิดเป็นร๎อยละ 55.55 เนื่องจากชุมชนสํวนใหญํเป็นสมาชิก ธกส. ในการกู๎เงินสามารถผํอนชําระ

ได๎ระยะยาว และได๎รับการสนับสนุนในเรื่องการกู๎เพื่อประกอบอาชีพ  เชํนกู๎เป็นปุ๋ย รถไถนา  เป็นต๎น ในการกู๎มี 2 ระยะคือ

ระยะสั้นและระยะยาวทําให๎วงเงินกู๎มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือรายจํายในการชําระหนี้เงินล๎าน ซึ่งเป็นแหลํงเงินทุนใน

ชุมชน  เนื่องจากบ๎านกอกมีครัวเรือนจํานวนน๎อยการกู๎เงินล๎านจึงสามารถกู๎ได๎เป็นจํานวนมากบางครอบครัวกู๎ทั้งสามีและ

ภรรยา สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือการซื้อผ๎าหํม และดูดส๎วมคิดเป็นร๎อยละ 0.02    

              5)  หมวดคําใช๎จํายในการศึกษาบุตร พบวํารายการที่จํายมากที่สุด  คือ คําเทอม/ลงทะเบียนเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 

43.63 รองลงมาคือคําอุปกรณ๑การเรียน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีระดับภาคบังคับ  สํวนใหญํผู๎ที่ต๎องจํายคํา

เทอมคือผู๎ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ถึงแม๎วํารัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีไมํต๎องจํายคําเทอม  แตํชาวบ๎านที่สํงบุตรหลาน

เข๎าเรียน ก็ต๎องจํายคําบํารุงตํางๆ สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ คําเอกสาร  คิดเป็นร๎อยละ 2.12   

     6)  หมวดคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพ พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด  คือ คําปุ๋ยเคมี คิดเป็นร๎อยละ 34.47 

ชุมชนมีการใช๎ปุ๋ยเคมีมากกวําปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมีความคิดวําเมื่อใช๎ปุ๋ยเคมีทําให๎ได๎ผลผลิตที่เร็วกวําปุ๋ยชีวภาพ สําหรับคําใช๎จํายที่

น๎อยที่สุด คือ คําขนข๎าว  คิดเป็นร๎อยละ 0.52สาเหตุที่น๎อยท่ีสุด เพราะสํวนใหญํขนข๎าวด๎วยรถไถของตนเอง 

     7)  หมวดภาษีสังคม พบวํา รายการที่จํายมากที่สุด  คือ งานแตํงงาน คิดเป็นร๎อยละ 37.46  เนื่องจากประเพณีของคน

ในชุมชน  ในการจัดงานแตํงงานต๎องมีการไหว๎ตอบแทนผู๎มาชํวยงานด๎วยสิ่งของตํางๆ เชํนผ๎าไหมหรือข๎าวของเครื่องใช๎ตํางๆผู๎ที่มา

ชํวยงานจึงต๎องผูกแขนให๎ดูเหมาะสมกับสิ่งของและบางทีการชํวยงานนิยมชํวยกันมากเมื่อถึงงานตัวเองก็ได๎รับการชํวยมากกวําเดิม 

รองลงมาคืองานศพ คิดเป็นร๎อยละ 20.02 สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด คือ งานกีฬา คิดเป็นร๎อยละ 2.04 เนื่องจากงบประมาณ

สํวนหน่ึงได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค๑การบริหารสํวนตําบล   

              8)  หมวดคําใช๎จํายเหลวไหล  พบวํา รายการที่จํายมากท่ีสุด คือ คําเหล๎า คําเบียร๑ คิดเป็นร๎อยละ34.27  เนื่องจาก

คนในชุมชนสํวนใหญํกินเหล๎าเป็นกิจวัตรทุกเช๎าเย็นหลังจากกลับมาจากการทํางาน มีการจับกลุํมกัน  เพื่อดื่มเหล๎า หรือเมื่อมี

กิจกรรมที่ต๎องทําหลายๆคนก็ต๎องมีเหล๎าเบียร๑ไว๎บริการ นอกจากนี้ในชํวงเทศกาลตํางๆ ยังมีการสังสรรค๑กันโดยดื่มเหล๎า

ติดตํอกันหลายวัน ทําให๎คําใช๎จํายในสํวนนี้สูง รองลงมา คือ คําบุหรี่ คิดเป็นร๎อยละ 16.92 เนื่องจาก  ปัจจุบันวัยรํนสํวนใหญํ

สูบบุหรี่ตั้งแตํอายุยังน๎อยทําให๎สถิติของคนสูบบุหรี่ในชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  อันดับที่ 2  สําหรับคําใช๎จํายที่น๎อยที่สุด  คือ  คํา

ซิมการ๑ด  คิดเป็นร๎อยละ 0.22 ปัจจุบันมีการแจกซิมการ๑ดฟรีคําใช๎จํายในสํวนนี้น๎อยลง                                                                                                                                                      



  9)  สรุปหมวดคําใช๎จํายในทุกหมวด พบวํา หมวดคําใช๎จํายมากที่สุดคือหมวดคําใช๎จํายประจําปี  รองลงมา คือ 

หมวดคําใช๎จํายประจําวันเนื่องจากสํวนใหญํคําใช๎จํายประจําปีเป็นใช๎จํายในเรื่องการชําระหนี้สิน และคําใช๎จํายประจําวันเป็น

คําใช๎จํายในการให๎ลูกไปโรงเรียน  

  10)  หมวดหนี้สินพบวําหนี้ท่ีมากที่สุด คือ หน้ีเงินล๎านหรือกองทุนหมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 49.21 ซึ่งเป็นเงินทุนจาก

การสํงเสริมจากรัฐเนื่องจากเป็นหมูํบ๎านเล็กจึงได๎จัดสรรเงินทุนได๎เป็นเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน รองลงมาคือหนี้กู๎

เงินธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) คิดเป็นร๎อยละ 37.85 เนื่องจากสามารถผํอนชําระได๎ระยะยาว และได๎รับการสนับสนุนใน

เรื่องการกู๎เพื่อประกอบอาชีพ เชํนกู๎เป็นปุ๋ย รถไถนา เป็นต๎นสํวนมากจะเป็นการกู๎เพื่อปัจจัยการผลิตมากกวําสําหรับหนี้ที่น๎อย

ที่สุดคือหน้ีนอกระบบคิดเป็นร๎อยละ12.93เนื่องจากมีเงินทุนเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน 

 

           ผลสรุปงบดุลครัวเรือน 

 สรุปได๎วํา บ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ไม่ขาดดุล พบวํา มีรายรับ 40,013,521 บาท  มีรายจําย  30,097,074 บาท  มี

ผลตําง  9,916,447 บาท  แตํเมื่อวิเคราะห๑ดูรายได๎สํวนใหญํเป็นรายได๎ที่มาจากการกู๎ยืมจึงเป็นรายได๎ที่ไมํได๎มาจากการ

ประกอบอาชีพปัญหาที่ตามมาคือปัญหากู๎หนี้ยืมสินเป็นจํานวนมากขึ้นชุมชนจึงควรวิเคราะห๑ปัญหาของชุมชนให๎เข๎าใจและ

ศึกษาโดยเชิงลึกถึงจะแก๎ไขปัญหาของชุมชนได๎  รายจํายในการดํารงชีวิตมีคําใช๎จํายมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริโภค

ประจําวันของชุมชนเป็นหลัก การที่ชาวบ๎านซื้อทุกอยํางเพื่อความสะดวกสบาย และการใช๎จํายในสิ่งที่ไมํคํอยจําเป็น เชํน การ

ใช๎จํายเกี่ยวกับคําเหล๎า บุหรี่ เป็นต๎น แสดงให๎เห็นวําวัฒนธรรมการดํารงชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป  ไมํสามารถพึ่งพิงตนเองได๎ ต๎อง

พึง่พิงปัจจัยภายนอก อีกท้ังยังต๎องเผชิญปัญหาตําง ๆ ท่ีทวีความรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน๑  แตํ

เนื่องจากทําการสํารวจ 164 หลังคาเรือน เทํานั้นและจากการสํารวจอาจมีการคลาดเคลื่อนบ๎างเล็กน๎อยจากการที่ให๎ข๎อมูลที่ไมํ

เป็นจริง ถ๎าสํารวจทุกหลังคาเรือนรายจํายอาจมากกวํารายรับ คือรายจํายอาจติดลบมากกวํานี้หรืออาจจะไมํติดลบ แนวโน๎มใน

ปีตํอๆไปอาจประสบปัญหารายจํายมากกวํารายรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  

 

2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี ่

  
  ปัจจุบันมีผู๎เสพติดบุหรี่ทั่วโลก 11,000 ล๎านคน และมีแนวโน๎มจะเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนประชากร
โลกที่เพ่ิมขึ้น ผู๎ที่สูบบุหรี่อยํางตํอเนื่องจะเสียชีวิตกํอนวัยอันควรด๎วยโรคตํางๆ ที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ 
ทั้งนี้เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษและผลกระทบตํอสุขภาพเป็นอยํางมาก  โดยปัจจุบันมีผู๎เสียชีวิตจากการสูบ
บุหรี่ปีละ 5 ล๎านคนทั่วโลก 
  

2.2.1สารพิษในควันบุหรี่และผลกระทบต่อสุขภาพ  



บุหรี่ที่เผาไหม๎กํอให๎เกิดควันบุหรี่ที่มีสารประกอบทางเคมี ประมาณ 4,000 ชนิด เป็นสารเคมี
ที่เป็นพิษตํอรํางกาย 250 ชนิด และในจํานวนนี้เป็นสารกํอมะเร็ง 60 ชนิด ตัวอยํางเชํน 

  
นิโคติน  
เป็นสารไมํมีสี มีลักษณะคล๎ายน้ํามัน มีอํานาจการเสพติดสูง ออกฤทธิ์โดยตรงที่สมองภายใน 

10 วินาที ทําให๎ผู๎สูบรู๎สึกเป็นสุข สบายใจ เสพติดบุหรี่และเลิกได๎ยาก  
 
ทาร์  
มีลักษณะคล๎ายน้ํามันดิน ประกอบด๎วยสารอันตรายหลายชนิดที่กํอให๎เกิดมะเร็ง ละออง

ของเหลวของสารทาร๑จะจับติดอยูํที่ทางเดินหลอดลม และถุงลมปอดทําให๎เกิดอาการระคายเคือง ไอเรื้อรัง มี
เสมหะ เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและมะเร็งปอด รวมทั้งมะเร็งในอวัยวะอ่ืน ๆ  

 
คาร์บอนมอนนอกไซด์  
เป็นก๏าซไมํมีสี ไมํมีกลิ่น มีคุณสมบัติแยํงจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได๎ดีกวําก๏าซออกซิเจน 

ทําให๎หัวใจต๎องทํางานหนักมากข้ึนเพื่อให๎เลือดนําออกซิเจนไปเลี้ยงสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎เพียงพอ ถ๎าได๎รับ
ก๏าซนี้จํานวนมากจะทําให๎เกิดอาการมึนงง คลื่นไส๎และเหนื่อยงําย 

  
ไนโตรเจนไดออกไซด์  
เป็นก๏าซที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสํวนปลายและถุงลมปอดทําให๎ผนังถุงลม โปุงพอง สํงผลให๎

การทํางานของปอดลดลง มีผลตํอการแลกเปลี่ยนก๏าซ ทําให๎รํางกายได๎รับ ออกซิเจนไมํเพียงพอ เหนื่อยหอบ
งําย เป็นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมปอดโปุงพอง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและทรมาน 

  
ไฮโดรเจนไซยาไนด์  
เป็นก๏าซที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสํวนต๎น ซึ่งบริเวณนี้จะทําหน๎าที่คอยชํวยดักสิ่งแปลกปลอม

ตําง ๆไมํให๎เข๎าสูํทางเดินหายใจ ผู๎สูบบุหรี่จะมีอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
  
สารกัมมันตภาพรังสี  
ควันบุหรี่ประกอบด๎วยสารกัมมันตภาพรังสีตําง ๆ ที่เป็นสารกํอมะเร็ง 
  
2.2.2 สารปรุงแต่งในบุหรี่ 
ในการผลิตบุหรี่จะใสํสารปรุงแตํงหลายชนิดเพื่อให๎บุหรี่มีรสชาติดีขึ้น แตํสารเหลํานี้กํอให๎เกิด

พิษภัยของบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น เชํน โกโก๎ มีฤทธิ์ขยายหลอดลม สํงผลให๎ผู๎สูบบุหรี่มีโอกาสได๎รับควันบุหรี่และสาร
นิโคตินเพ่ิมขึ้น และเมื่อเกิดการเผาไหม๎โกโก๎จะกลายเป็นสารกํอมะเร็งชนิดหนึ่ง น้ําตาล เมื่อเผาไหม๎จะชํวย



เพ่ิมฤทธิ์เสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําให๎แสบตาหลอดลมอักเสบ และไอ 
รวมทั้งทําให๎การดูดซึมนิโคตินดีขึ้น เมนทอลทําให๎รู๎สึกเย็นคอ ผู๎สูบบุหรี่สามารถอัดควันบุหรี่อยูํในปอดได๎นาน
ขึ้น ทําให๎โอกาสเกิดโรคตําง ๆ ได๎เพ่ิมข้ึน เป็นต๎น  

ในระหวํางการสูบบุหรี่จะเกิดควันบุหรี่ 2 แบบ คือ ควันบุหรี่ที่สูบเข๎าปอด หรือ ที่พํนออกมา 
และควันบุหรี่ที่ออกมาจากการเผาไหม๎บุหรี่ที่ปลายมวน เมื่อสูดควันบุหรี่เข๎าสูํปอดรํางกายจะดูดซึมสารพิษใน
ควันบุหรี่เข๎าสูํกระแสเลือด และไหลเวียนไปยังอวัยวะสํวนตําง ๆ ทั่วรํางกาย ทําให๎เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
และเกิดโรคตําง ๆ แบํงเป็นกลุํมใหญํ ๆ ดังนี้  

 
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดของโรคหัวใจซึ่งสามารถปูองกันได๎ เมื่อเทียบกับสาเหตุอ่ืน 

ๆ ของโรคหัวใจ เชํน ไขมันในเส๎นเลือดสูงเบาหวาน เป็นต๎น โดยเฉลี่ยแล๎ว  ผู๎ติดบุหรี่จะมีเส๎นเลือดเสื่อมและ
เกิดการตีบตันเร็วมากกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ถึง 10-15 ปี นอกจากนี้มีความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะหัวใจวายจาก
กล๎ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันมากกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ถึง 10 เทํา โดยความเสี่ยงจะเพ่ิมตามจํานวนบุหรี่ที่สูบ และ
ในกลุมํผู๎ที่เกิดภาวะหัวใจวายจากกล๎ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พบวําร๎อยละ 50 จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร๎อย
ละ 25 จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายจากกล๎ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล๎วโอกาส
รอดชีวิตจะมีน๎อยลงและจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตตํอไป 

  
โรคมะเร็งปอด  
บุหรี่ มีความสัมพันธ๑กับการเกิดโรคมะเร็ง พบวําบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด๎วย

โรคมะเร็งปอด ถึงร๎อยละ 82 ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นตามปริมาณบุหรี่ที่สูบตํอวัน  และ
ระยะเวลาการสูบบุหรี่ ผู๎ที่สูบบุหรี่มากกวํา25 มวนตํอวัน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด๎วยโรคมะเร็งปอดมากกวํา
ผู๎ไมํสูบถึง 25เทํา นอกจากนี้ บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกลํองเสียง ชํองปาก หลอดอาหาร  ไต ตับอํอน 
กระเพาะอาหาร ปากมดลูกและกระเพาะปัสสาวะ 

  
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
ได๎แกํ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และ โรคถุงลมโปุงพองบุหรี่เพ่ิมความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจโดยทําให๎เกิดการอักเสบระคายเคืองของทางเดินหายใจ  ทําให๎มีเสมหะมากในผู๎ปุวยที่ไอ
เรื้อรัง เกิดถุงลมโปุงพองเนื่องจากมีการขยายและทําลายถุงลมเล็กๆในปอด ร๎อยละ 90 ของผู๎ปุวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ซ่ึงมักมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ไมํน๎อยกวํา 1 ซองตํอวัน เป็นระยะเวลา
ไมํต่ํากวํา 20 ปี ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดไมํสามารถแก๎ไขให๎กลับมาเป็นปกติได๎แม๎วําจะหยุดสูบบุหรี่
มานาน และการตอบสนองตํอการรักษามีจํากัด 

  
โรคระบบทางเดินอาหาร  



บุหรี่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเกิดแผลในทางเดินอาหารสํวนบน    พบแผลในกระเพาะอาหาร
และลําไส๎เล็กสํวนต๎นของผู๎สูบบุหรี่ได๎มากกวําและอัตราการหายของแผลช๎ากวําผู๎ไมํสูบบุหรี่  รวมถึงแผลที่จะ
ทะลุสูงขึ้นด๎วยและเมื่อมีเลือดออก เลือดก็จะหยุดไหลช๎ากวํา นั่นคือยากตํอการรักษาและเป็นอันตรายตํอชีวิต
มากกวํา  

โรคในช่องปาก  
บุหรี่ เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปริทนต๑ สารเคมีในบุหรี่ทําให๎กระบวนการหาย

ของโรคปริทนต๑และแผลในการผําตัดในชํองปากช๎าลง ผู๎สูบบุหรี่จะมีคราบหินปูนจับฝังแนํนที่ฟัน เกิดชํองวําง
ระหวํางฟันและเหงือกโครงสร๎างของกระดูกและเนื้อเยื่อที่ฟันหายไป นอกจากนี้บุหรี่ยังทําให๎เกิดกลิ่นปากฟัน
เหลือง เหงือกรํน และระคายในคอ 

  
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  
เกิดจากเส๎นเลือดและประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเสื่อม  ซึ่งควันบุหรี่มี

สารที่ทําให๎หลอดเลือดตีบแคบลงการทํางานจึงเสื่อมลง นอกจากนี้ยังพบวําตัวอสุจิในผู๎สูบบุหรี่มีการ
เคลื่อนไหวผิดปกติมากกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ รวมทั้งจํานวนตัวอสุจิลดลงด๎วย จึงเป็นความเสี่ยงตํอการเป็นหมัน 

 
2.2.3 อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง  
ควันบุหรี่มือสอง หมายถึง ควันบุหรี่ในสภาพแวดล๎อมที่ประกอบด๎วยควันบุหรี่จากปลายมวน

บุหรี่ และควันที่ถูกหายใจออกหรือพํนออกมาโดยผู๎สูบบุหรี่ ผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่แตํได๎รับควันบุหรี่ดังกลําว เรียกวํา          
ผู๎สูบบุหรี่มือสอง ซึ่งได๎รับอันตรายจากพิษภัยบุหรี่และเกิดโรคได๎เชํนเดียวกับผู๎สูบบุหรี่  หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร๑ระบุวํา ไมํมีระดับที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองหมายความวํา การสูดควันบุหรี่มือสองแม๎เพียง
เล็กน๎อย ก็เป็นอันตรายตํอสุขภาพได๎ เชํน การสูดควันบุหรี่มือสอง แม๎เพียงระยะสั้นๆ ก็กํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจทันทีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจวายในระยะยาว  

คนทั่วไปมักได๎รับควันบุหรี่มือสองในบ๎าน รถโดยสาร สถานที่ทํางาน และสถานที่สาธารณะ
ตํางๆ แม๎การสํารวจจะพบวํา คนไทยทั้งที่สูบบุหรี่ และไมํสูบบุหรี่ กวําร๎อยละ 90 รับรู๎วําการสูบบุหรี่มือสอง
เป็นอันตรายตํอสุขภาพ แตํผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํขาดความตระหนักถึงอันตรายที่คนในบ๎านจะได๎รับจากควันบุหรี่
มือสอง มีการรวบรวมงานวิจัยทั่วโลกที่พบวําควันบุหรี่เป็นอันตรายตํอเด็ก ดังนี้  

1) เด็กจากครอบครัวที่พํอ หรือ แมํ หรือ ทั้งพํอและแมํสูบบุหรี่ จะเป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
สองเทําของเด็กท่ีอยูํในครอบครัวที่ปลอดบุหรี่  

2) เด็กท่ีได๎รับควันบุหรี่มือสองจะนําไปสูํการเป็นผู๎สูบบุหรี่ในอนาคต  
3) ถ๎าพํอแมํสูบบุหรี่วันละซองที่บ๎าน ทําให๎ลูกต๎องหายใจเอาควันบุหรี่เข๎าไปเทํากับ 50 ซอง 

ตํอปี  
4) ในประเทศจีน เด็กท่ีเกิดมามีน้ําหนักน๎อยมักเกิดในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ตั้งแตํ 1 ซอง

ตํอวันขึ้นไป รวมทั้งเด็กมีโอกาสเสี่ยง 4.8 เทําในการรับการรักษาเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจ  



5) การศึกษาของโรงพยาบาลในนิวยอร๑ก พบวําควันบุหรี่มือสองเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให๎เด็ก
หมดสติ  

6) งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา พบวําสภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วยควันบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยง
สําคัญที่ทําให๎ เกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ ในเด็กกํอนวัยอนุบาล 

  
จะเห็นวําความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่ที่กลําวมาข๎างต๎นได๎อธิบายเกี่ยวกับสารพิษในควัน

บุหรี่ ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นพิษตํอรํางกาย 250 ชนิด และในจํานวนนี้เป็นสารกํอมะเร็งมากถึง 60 ชนิด 
ตัวอยํางเชํน นิโคติน ทาร๑ คาร๑บอนมอนนอกไซด๑ ไนโตรเจนไดออกไซด๑ ไฮโดรเจนไซยาไนด๑สาร
กัมมันตภาพรังสี และยังมีสารปรุงแตํงในบุหรี่หลายชนิดเพ่ือให๎บุหรี่มีรสชาติดีขึ้น แตํสารเหลํานี้กํอให๎เกิดพิษ
ภัยจากบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น เชํน โกโก๎ มีฤทธิ์ขยายหลอดลม สํงผลให๎ผู๎สูบบุหรี่มีโอกาสได๎รับควันบุหรี่และสาร
นิโคตินเพ่ิมขึ้น และเมื่อเกิดการเผาไหม๎โกโก๎จะกลายเป็นสารกํอมะเร็งชนิดหนึ่ง น้ําตาล เมื่อเผาไหม๎จะชํวย
เพ่ิมฤทธิ์เสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําให๎แสบตาหลอดลมอักเสบ และไอ 
รวมทั้งทําให๎การดูดซึมนิโคตินดีขึ้น เมนทอลทําให๎รู๎สึกเย็นคอ ผู๎สูบบุหรี่สามารถอัดควันบุหรี่อยูํในปอดได๎นาน
ขึ้น ทําให๎โอกาสเกิดโรคตําง ๆ ได๎เพ่ิมขึ้น แม๎กระทั้งอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ก็มีผลกระทบตํอสุขภาพได๎
ด๎วย เชํนกัน การศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงให๎ความหมายคําวํา ความรู๎เกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง ความเข๎าใจของ
บุคคลที่สามารถบอกได๎วําสารพิษในบุหรี่ ตัวอยํางเชํน นิโคติน ทาร๑ คาร๑บอนมอนนอกไซด๑ และสารปรุงแตํงใน
บุหรี่ สํงผลกระทบตํอสุขภาพของทั้งผู๎สูบและผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่แตํได๎รับควันบุหรี่อยํางไรบ๎าง ความหมายดังกลําวนี้
กําหนดขึ้นเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือวัดความรู๎ในกลุํมประชาชน พระสงฆ๑และนักเรียน 
 

2.3 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่สํวนใหญํมักศึกษาในกลุํมตัวอยํางที่เป็นเยาวชนหรือกลุํมวัยรุํน  มีการศึกษาตั้งแตํ

กลุํมนักเรียนระดับมัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และวัยผู๎ใหญํจากการรวบรวมผลงานวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมการสบูบหุรี่

ได๎ดังนี้ 

 

2.3.1 อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีและอัตราการสูบบุหร่ี 

การศึกษาในกลุํมตัวอยํางท่ีมีอายุแตกตํางกันหรือมีคุณลักษณะแตกตํางกัน เชํน สาขาท่ีเรียน สถานศึกษา ฯลฯ ทําให๎

ได๎ผลการศึกษาท่ีแตกตํางกัน จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุํนไทยของชูชัย ศุภวงศ๑ และคณะ (2541) โดยศึกษาผู๎

ที่มีอายุ 15-24 ปี ทั้งผู๎ชายและ10 ผู๎หญิง รวม 5,434 คน (ชาย 1,039 คน และหญิง 4,395 คน) ใน 16 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

พบวํา วัยรุํนไทยเริ่มลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 13-14 ปี หนึ่งในสามของกลุํมตัวอยํางชายที่มีอายุ 15 ปี เคยลองสูบ

บุหรี่ และจํานวนหนึ่งในสิบของกลุํมตัวอยํางหญิงที่เคยลองสูบบุหรี่ สํวนในการศึกษาของอัจฉราพรรณ สร๎อยทอง (2542) ที่

ทําการศึกษาในกลุํมนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 ในโรงเรียนของทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจํานวน 10 แหํง 



ใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครรวม 2,243 ราย พบการเริ่มสูบบุหรี่ นักเรียนมัธยมในอายุที่ต่ํากวําการศึกษาของชูชัย ศุภวงศ๑ 

และคณะคือ 10–14 ปี ในจํานวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมดพบวํามีเด็กท่ีสูบบุหรี่ร๎อยละ 17.6 เคยสูบร๎อยละ 11.6 ซึ่งตํางจากการศึกษา

ของ Dassanayake(2003) ที่ศึกษาในนักศึกษาชายระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 จาก 3 คณะ และอีก 2 วิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 326 คน พบวําอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ประมาณ16 ปี มีกลุํมตัวอยํางที่สูบบุหรี่ร๎อยละ 

12.4 และเคยสูบร๎อยละ 18 กลุํมตัวอยํางที่เรียนเกี่ยวกับทางด๎านสาธารณสุขมีอัตราการสูบบุหรี่น๎อยกลําวนักศึกษากลุํมอื่น  ๆ 

ดังเชํนการศึกษาของ 

จุฑารัตน๑ ไตํเมฆ (2541) ทําการศึกษาในกลุํมนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พบวํามีนักศึกษาสูบบุหรี่ร๎อยละ 10.8 และผู๎ที่

เคยสูบร๎อยละ 16.2 

อายุท่ีเริ่มสูบของคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในตํางประเทศ เชํน การศึกษาBaddoura และ Wehbeh (2001) ซึ่ง

ศึกษาในประเทศเลบานอน กลุํมตัวอยํางเป็นชาวเลบานอนที่มีอายุตั้งแตํ 19 ปีขึ้นไป จํานวน 727 ราย พบวํา อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบ 

19.7 ปี เริ่มตั้งแตํอายุ 10–50 ปี ร๎อยละ 90 เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตํกํอนอายุ 20 ปี สํวนใหญํประเทศเวียดนามผู๎ชายที่มีอายุเกิน 15 ปี สูบ

บุหรี่มากถึงร๎อยละ 50 ในขณะที่ผู๎หญิงมีการสูบเพียงร๎อยละ 3 (สถาบันควบคุมบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข, 2542) ในกลุํม

ประเทศตะวันตกอายุที่เริ่มสูบบุหรี่อยูํระหวําง 11 -15 ปี (Pierce et al., Flay, Ockene, Tager, 1992) 

ในการศึกษาของชูชัย ศุภวงศ๑ และคณะ (2541) ยังพบวําผู๎ที่สูบบุหรี่ที่คุณลักษณะแตกตํางกันมีอัตราการสูบแตกตําง

กัน ดังนี ้ในกลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 15 ปี พบวํา ผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตชนบทมีการสูบบุหรี่ (ร๎อยละ 8.7) มากกวําผู๎ที่อาศัยในเมือง (ร๎อย

ละ 10.2) เด็กท่ีออกโรงเรียนแล๎วมีอัตราการสูบบุหรี่มากวําเด็กที่เรียนหนังสือเกือบ 3 เทํา ผู๎ที่วํางงานมีการสูบบุหรี่มากกวําคนที่

ทํางาน และผู๎ที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีการสูบบุหรี่ (ร๎อยละ 14.2)มากกวําผู๎ที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม (ร๎อยละ 2.2) และ

ยังพบวําเยาวชนท่ีมีผลการเรียนดีมีอัตราการสูบบุหรี่เพียงร๎อยละ 2.1 ในขณะที่กลุํมที่มีการเรียนไมํดีมีอัตราการสูบบุหรี่ถึงร๎อย

ละ 21.2 

(ชูชัย ศุภวงศ๑ และคณะ, 2541) ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของอรทัย ลิ้มตระกูล (2534) ที่ศึกษาในนักศึกษาชายของ

มหาวิทยาลัยขอนแกํน จํานวน 618 คน พบวํา เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้งานวิจัยของประเสริฐ ตันสกุล (2533) พบวําความแตกตํางของสถานศึกษาและสาขาที่เรียนมีผลตํอ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยพบวํานักเรียนสายอาชีวศึกษามีการสูบบุหรี่ในระยะ 30 วันท่ีผํานมาสูงกวํานักเรียนสายสามัญ 2 เทํา 

และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน(ร๎อยละ 28) มีอัตราการสูบบุหรี่มากกวํานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล (ร๎อยละ 16) 

 

2.3.2 ระยะเวลาในการสูบบุหร่ี 

ชูชัย ศุภวงศ๑ และคณะ (2541) พบวํากลุํมตัวอยํางมีการสูบบุหรี่มานานเฉลี่ย 20.4ปี สําหรับผู๎ที่เคยสูบบุหรี่แตํปัจจุบัน

เลิกสูบแล๎ว เคยสูบมานาน 14 ปี ซึ่งตํางจากการศึกษาของอัจฉราพรรณ สร๎อยทอง (2542) พบวําระยะเวลาในการสูบบุหรี่สั้นกวํา

คือ 2.2 ปี ทั้งนี้เนื่องจากอัจฉราพรรณทําการศึกษาในกลุํมนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ซึ่งเป็นกลุํมที่มีอายุน๎อย 



 

2.3.3 จ านวนที่สูบต่อวัน 

การศึกษาของอัจฉราพรรณ สร๎อยทอง (2542) พบวําสํวนใหญํสูบบุหรี่ต่ํากวํา 20มวน/สัปดาห๑ โดยเฉลี่ย 22 มวน / 

สัปดาห๑ การศึกษาในเลบานอน (Baddoura และ Wehbeh,2001) พบวํา กลุํมตัวอยํางสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 23.3 มวน โดยแยกเป็นชาย

วันละ 27.4 มวนหญิงวันละ 18.3 มวน จํานวนบุหรี่ที่สูบตํอวันมีความแตกตํางกันตามเพศและหน๎าที่การงาน เชํนคนที่มีอาชีพครู

สูบน๎อยกวํา (16.8 มวน/วัน) คนท่ีวํางงาน (34.8 มวน/วัน) แตํไมํพบความแตกตํางของจํานวนที่สูบระหวํางคนที่มีระดับการศึกษา

ตํางกัน ในฝรั่งเศสสูบบุหรี่วันละ 15 มวน ในสหรัฐอเมริการ๎อยละ 27 สูบมากกวํา 20 มวน/วัน (Benowitz & Henningfield, 1994) 

 

2.3.4 ช่วงเวลาที่สูบบุหร่ี 

อัจฉราพรรณ สร๎อยทอง (2542) พบวําวัยรุํนที่สูบบุหรี่สํวนใหญํสูบบุหรี่เมื่ออยูํกับเพื่อนสนิท รองลงมาคือ สูบเมื่อ

เครียดและสูบหลังอาหาร ตามลําดับ กลุํมที่เคยสูบบุหรี่ สํวนใหญํสูบเมื่ออยูํกับเพื่อนสนิท รองลงมาคือสูบเมื่ออยูํคนเดียวหรือ

รู๎สึกเหงา และสูบตามอารมณ๑ตามลําดับ 

 

2.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ 
 

  ยุวลักษณ๑ ขันอาสา (2541) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการสูบ และไมํสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 1,360 คน พบวํากลุํมตัวอยํางสูบบุหรี่ร๎อยละ 4.90 ปัจจัย

ที่มีผลตํอการสูบบุหรี่อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติตามลําดับความสําคัญได๎แกํ  อิทธิพลของกลุํมเพื่อนทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ 

คําใช๎จํายที่ได๎รับความเชื่ออํานาจกฎหมาย เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ คํานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และความดึงดูดใจของผลิตภัณฑ๑

บุหรี่ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ 

ภาวิณี อยูํประเสริฐ (2540) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติดของนักเรียนวัยรุํนในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,050 

ราย พบวํารายได๎ของนักเรียนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการใช๎สารเสพติดของนักเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ สํวนการศึกษา

ของ Goldberg (1999)ให๎ความสําคัญไปที่อิทธิพลของคนใกล๎ชิด โดยศึกษาวัยรุํนจํานวน 1,300 คน จากโรงเรียนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวํากลุํมตัวอยํางร๎อยละ 44 มีเพื่อนอยํางน๎อย 1 คนที่สูบบุหรี่ ร๎อยละ37 มีพํอสูบบุหรี่ร๎อยละ 5 มีแมํสูบ

บุหรี่ และร๎อยละ 15 มีญาติที่สูบบุหรี่ สอดคล๎อง กับการศึกษาของที่พบปัจจัยที่มีผลตํอการสูบบุหรี่คล๎ายคลึงกัน นอกจากนี้

ความสัมพันธ๑ของครอบครัวก็อีกปัจจัยที่มีผลตํอการสูบบุหรี่ของวัยรุํน เชํน พํอแมํแยกทางกัน ความสัมพันธ๑ของสมาชิกใน 

ครอบครัวไมํอบอํุน ครอบครัวที่เลนํการพนันดื่มเหล๎า เป็นต๎น (ชูชัย ศุภวงศ๑ และคณะ, 2541 ; 

Dassanayake, 2003) 

 



2.5 การเลิกสูบบุหรี่ 
 

    ชัยยุทธ จิตติยานุวัตร (2544) ได๎ทําการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ๑กับการเลิกสูบบุหรี่ของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในจังหวัด

กาญจนบุรีพบวํา จากปัจจัยที่ศึกษาท้ังสิ้น 13 ปัจจัย พบวํามีเพียง 5 ปัจจัยที่มีความสําคัญตํอการเลิกบุหรี่ ซึ่งได๎แกํ 

1) อายุ พบวําอายุตั้งแตํ 35 ปี ขึ้นไปมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่มากกวํากลุํมอื่นๆ  ทั้งนี้ 

เนื่องจากกลุํมอายุดังกลําวมีหน๎าที่จะต๎องรับผิดชอบในครอบครัว  และลักษณะทางกายภาพและสุขภาพเริ่มเสื่อมถอย ทําให๎

คํานึงถึงผลกระทบของบุหรี่ตํอสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่วัยรุํนคิดวําเรื่องเหลํานี้ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัว ดังการศึกษาของชูชัย ศุ

ภวงศ๑ และคณะ (2541) ที่พบวําวัยรุํนมากกวําร๎อยละ 90 ต๎องการที่จะเลิกสูบบุหรี่โดย 1 ใน 3 ได๎ลองพยายามเลิกแล๎วแตํไมํสําเร็จ 

2) จํานวนครั้งที่พยายามเลิกก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง โดยพบวําความพยายามครั้งที่ 1 หรือ 2 มักประสบ

ความสําเร็จมากกวําความพยายามหลาย ๆ ครั้ง เพราะครั้งแรกมักมีความตั้งใจมากกวําครั้งหลัง ๆ 

3) ความตั้งใจที่จะเลิก ยิ่งมีความตัง้ใจสูงก็มีโอกาสสําเรจ็มาก 

4) วิธีการลดการสูบบุหรี่ พบวําวิธีการลดหรือเลิกสูบอยํางฉับพลันหรือเด็ดขาดมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกวําคํอย ๆ ลด

จํานวนลง เนื่องจากการที่จะใช๎วิธีดังกลําวได๎ต๎องอาศัยความตั้งใจอยํางสูง ตรงข๎ามกับการคํอย ๆ ลดที่อาจทําให๎กลับมาสูบใหมํ

ได๎ 

5) ความเครียด ผู๎ที่ไมํมีความเครียดสามารถประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ได๎มากกวํากลุํมที่มีความเครียดสูง 

เนื่องจากผู๎ที่มีความเครียดมักสูบบุหรี่เพื่อระบายความเครียดซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่ชํวยกระตุ๎นประสาทรับความรู๎สึกในสมองให๎

ปลํอยสารบางอยํางที่ชํวยให๎ผู๎สูบเกิดความสุขผํอนคลายแตํเป็นแคํเพียงชํวงแรก  ๆ เทํานั้น และการสูบบุหรี่ก็ไมํได๎เป็นการ

แก๎ปัญหาโดยตรง ดังนั้นผู๎ที่มีความเครียดและมักแก๎ด๎วยการสูบบุหรี่จึงไมํประสบความสําเร็จเมื่อพยายามเลิกบุหรี่ 

Baddoura และ Wehdeh (2001) จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหรี่ระหวํางผู๎ชายกับผู๎หญิง (Quit ratio) พบวํามี

ความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผู๎ชายเทํากับ 0.23 และผู๎หญิงเทํากับ 0.28 นอกจากนี้อัตราการเลิกบุหรี่มี

ความสัมพันธ๑ในทางบวกกับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ อัตราการเลิกบุหรี่ของผู๎ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเทํากับ 0.44 

ในขณะที่ผู๎ที่ไมํมีงานทําอัตราการเลิกบุหรี่มีเพียง 0.05 สาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่เนื่องจากความเจ็บปุวย ซึ่งความเจ็บปุวยที่เป็น

สาเหตุสําคัญได๎แกํ โรคมะเร็ง โรคกล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในผู๎หญิงให๎เหตุผลวํามีผลตํอการตั้งครรภ๑ นอกจากสาเหตุดังกลําวที่

ทําให๎ตัดสินใจเลิกบุหรี่แล๎ว การให๎คําปรึกษาจากเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑และอิทธิพลทางสังคม ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให๎

เลิกสูบบุหรี่ สํวนสาเหตุที่ทําให๎ไมํเลิกบุหรี่ หรือเลิกไมํได๎เนื่องจากมีการโฆษณาอยํางกว๎างขวาง ได๎รับการยอมรับ หาซื้อได๎งําย 

และมักมีผู๎เสนอให๎สูบบํอย ๆในสหรัฐอเมริกา ปี 1993 ผู๎หญิงอเมริกันมีความต๎องการที่จะเลิกสูบบุหรี่มากถึงร๎อยละ 73 อัตราเลิก

สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาทั้งในผู๎ชายและผู๎หญิงเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี  1965-1987 จาก 0.029 เป็น 0.45 โดยเพิ่มขึ้นในกลุํม

ผู๎ใหญํมากกวําวัยรุํน (TheCenters for Disease Control and Prevention, 1995) 

 



2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการติดบุหรี่ในเด็ก 
 

2.6.1 ความหมายของการติดบุหรี่  การติดบุหรี่เป็นการติด  2 ทางรํวมกัน คือ  
1) การติดทางรํางกาย คือการที่รํางกายติดสารนิโคติน เกิดจากการสูบบุหรี่อยูํเป็นประจําจนรํางกายติดสาร

นิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่อยูํในบุหรี่ เมื่อหยุดสูบบุหรี่สารนิโคตินในรํางกายจะลดลงทําให๎เกิดอาการขาดนิโคตินได๎แกํ อาการ

หงุดหงิด กระวนกระวาย คิดอะไรไมํออก ต๎องหาบุหรี่มาสูบเพื่อเติมนิโคตินให๎เพียงพอดังเดิม เมื่อหยุดสูบบุหรี่ภาวะเสพติดทาง

รํางกายจะคํอยๆหายไปในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห๑ ดังนั้นถ๎าเราสามารถทนหยุดสูบบุหรี่ได๎เพียง 2-3 สัปดาห๑ รํางกายของเราก็

จะพ๎นจากภาวะติดบุหรี่  

 2) การติดทางจิตใจ คือการสูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัย เกิดจากการเรียนรู๎วําการสูบบุหรี่ทําให๎หายเครียด 

เพลิดเพลิน หายเบื่อ สมองแลํน ทําให๎เกิดการติดอกติดใจอยากสูบเรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยหรือเป็นความเคยชินอยํางหนึ่ง 

เมื่อไหรํที่รู๎สึกเครียดหรือเบื่อๆ ก็จะคิดถึงบุหรี่ ภาวะเสพติดทางจิตใจเป็นสาเหตุสําคัญ ของการกลับมาสูบใหมํหลังจากเลิกได๎

แล๎ว ดังนั้นผู๎ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่และผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่ได๎แล๎วยังต๎องปฏิบัติตนเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ตํอไปเรื่อยๆ  จนเกิดเป็น 

"นิสัย" หรือเป็นความเคยชินอันใหมํที่ไมํมีการสูบบุหรี่  

 

 

 

  2.6.2 สาเหตุของการเสพติดบุหร่ีในเด็ก  

วัยรุํนเป็นชํวงเวลาที่สําคัญชํวงหนึ่งของชีวิต เป็นวัยแหํงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นระยะพัฒนาการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยผู๎ใหญํทั้งในด๎านรํายกาย จิตใจ และจิตสังคมวัยรุํนเป็นวัยที่อยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง มีความ

ต๎องการเป็นอิสระและชอบท๎าทายในด๎านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุํมเพื่อนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในวัยรุํน กลําวได๎วําวัยรุํนทุก

คนจะให๎ความสําคัญกับเพื่อนฝูงมาก เพราะเด็กต๎องการเป็นที่ยอมรับของกลุํม ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นพัฒนาการที่ปกติ และมีสํวน

สํงเสริมให๎วัยรุํนเติบโตเป็นวัยผู๎ใหญํที่สมบูรณ๑ อยํางไรก็ตามหากวัยรุํนขาดการช้ีแนะ การอบรมจากพํอ แมํครูอาจารย๑ อาจทํา

ให๎เด็กวัยรุํนขาดวิจารณญาณวําสิ่งใดสมควรทํา สิ่งใดไมํสมควรทํา ทั้งความอยากรู๎ อยากเห็น อยากทดลองและการท๎าทายจาก

เพื่อนก็มีสํวนผลักดันให๎วัยรุํนมีความเสี่ยงตํอพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑  อุบัติเหตุ และความรุนแรงมากกวําวัยอื่น เชํน 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ งานวิจัยของเอแบคโพลล๑ ที่ศึกษาเรื่อง การสูบบุหรี่ของนักเรียน นักศึกษาและพฤติกรรมปัญหาที่

เกี่ยวข๎อง : กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ถึงระดับปริญญาตรี จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2548 

ได๎ชี้ให๎เห็นความสัมพันธ๑ของการสูบบุหรี่ของนักเรียน นักศึกษากับพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งทําให๎เราต๎องหันมามองปัญหาการ

เสพติดบุหรี่ของเยาวชนไทยกันใหมํ งานวิจัยดังกลําวพบข๎อมูลที่นําตกใจคือกลุํมนักเรียน นักศึกษาที่สูบบุหรี่มีผู๎ที่ดื่มเหล๎า

มากกวําผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ 3.5 เทํา เที่ยวกลางคืนมากกวํา 3.2 เทํา เคยมีเพศสัมพันธ๑มากกวํา 3.7 เทํา เลํนการพนันมากกวํา 3.3 เทํา 

และใช๎ยาเสพติดอื่นมากกวํา 16 เทํา และหากวิเคราะห๑เฉพาะผู๎ติดยาเสพติด มีตัวเลขที่นําตกใจมากวํานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา



ตอนต๎นที่สูบบุหรี่ เป็นผู๎ที่ใช๎ยาเสพติดมากกวําผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ 27 เทํา ขณะที่ในนักศึกษาปริญญาตรี ผู๎ที่สูบบุหรี่ใช๎ยาเสพติด

มากกวําผู๎ไมํสูบ 10 เทํา ดังนั้นหากเราจะปูองกันไมํให๎เยาวชนติดยาเสพติด มาตรการสําคัญที่สุดคือ การปูองกันไมํให๎เยาวชน

เสพติดบุหรี่โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุน๎อยระดับมัธยม ถ๎าเราสามารถลดเยาวชนในวัยนี้ไมํให๎สูบบุหรี่ได๎มากเทําใด  เราก็ลด

จํานวนเยาวชนที่จะติดยาเสพติดได๎มากเทํานั้น (วารสารโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2548 : 3, อ๎างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 

2553 : 12) ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหํงชาติเกี่ยวกับสาเหตุการสูบบุหรี่ของวัยรุํน พบวํา สาเหตุสําคัญ 5 ประการที่ชักนํา

ให๎วัยรุํนเริ่มสูบบุหรี่ คือ 1) ความอยากรู๎อยากลอง 2) การตามอยํางเพื่อนหรือเพื่อนชวน 3) การตามอยํางสมาชิกในครอบครัว 4) 

เพื่อเข๎าสังคม 5) สาเหตุจากการทํางาน (วารสารสมาร๑ท 2548, อ๎างถึงใน ธัญรดี จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12) และพบวําคนสูบ

บุหรี่สํวนใหญํเริ่มลิ้มลองบุหรี่มวนแรกในชํวงที่ยังเป็นวัยรุํน แตํชายกับหญิงก็มีการเริ่มต๎นที่ตํางกัน โดยเฉลี่ยนั้นผู๎ชายเริ่มสูบ

บุหรี่มวนแรกราว ๆ อาย ุ18 ปี แตํผู๎หญิงเริ่มเมื่ออาย ุ20ปี นัยสําคัญของข๎อเท็จจริงนั้นคือ สําหรับวัยรุํนชาย ถ๎ากํอนอาย ุ20ปี เขา

ไมํได๎แตะต๎องบุหรี่เลยโอกาสที่เขาจะไมํยุํงกับมันไปตลอดชีวิตก็มีสูง (ศรัณญา เบญจกุลและคณะ, 2550 : 142-145, อ๎างถึงใน ธัญ

รด ีจิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12)  

ขณะนี้เรามีเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ที่เสพติดบุหรี่ (สูบประจํา) 3 แสนคน และสูบเป็นบางครั้ง 1.5 แสนคน ตัวเลข

นี้ไมํคํอยเปลี่ยนแปลงในชํวง 20 ปี ที่ผํานมาบํงบอกวําเรายังไมํประสบความสําเร็จในการปูองกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ ซึ่ง

หมายความตํอไปวํา เรายังไมํประสบความสําเร็จในการปูองกันเยาวชนจากการติดยาเสพติดชนิดอื่น ๆ รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยง

ด๎านอื่นๆด๎วย หนทางหนึ่งที่จะชํวยแก๎ปัญหาดังกลําวข๎างต๎น คือการรํวมกันสร๎างวัฒนธรรมที่สํงเสริมการไมํสูบบุหรี่ ซึ่งสิ่งท่ีเป็น

บทบาทโดยตรงของโรงเรียน คือ การกําหนดให๎โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

  

 

 

2.6.3 แนวทางการป้องกันและแนวทางแก้ไขเด็กที่ติดบุหร่ี  

กรณีคนท่ีไมํเคยสูบบุหรี่ก็ไมํควรรลิองไมํควรคิดวําเป็นเรื่องโก๎เก๐หรอืทําตามเพื่อน ในการปูองกันสามารถปฏิบัติ

ตามดังนี ้ 

1. การป้องกันตัวเอง  

1.1 ศึกษาหาความรูเ๎กี่ยวกับโทษพษิภัยของบุหรี ่ประโยชน๑ของการไมํสูบบุหรี ่ 

1.2 รู๎จักตัดสินใจแก๎ปัญหาด๎วยเหตผุล หากไมสํามารถแก๎ไขไดด๎๎วยตัวเอง ควรปรึกษา พํอ แมํ ครู หรือ

ญาตผิู๎ใหญํที่ไว๎ใจ  

 1.3 ไมํทดลองสูบบุหรี ่และกล๎าที่จะปฏิเสธเมื่อมผีู๎อื่นชักชวน  

 1.4 ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑  



2. การป้องกันในครอบครัว  

 2.1 สร๎างความสัมพันธ๑ในครอบครวัโดยให๎ความรัก ความเข๎าใจ ความใกล๎ชิดระหวําง พํอ แม ํลูก และให๎

คําปรึกษาแนะนําเมื่อลูกมีปัญหา  

2.2 พํอแมํต๎องประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี เชํน ไมํสูบบุหรี ่ไมํเสพสารเสพตดิ  

                3. การป้องกันในโรงเรียน  

3.1 ครูอาจารย๑ต๎องประพฤตตินเปน็แบบอยํางที่ดีเป็นที่ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตติัวในทางที่ถูกต๎อง

เหมาะสม  

3.2 ครูอาจารย๑ต๎องคอยสอดสํองพฤติกรรมของนักเรียนรวมทั้งประสานงานกับผู๎ปกครองเพื่อปูองกันไมใํห๎

มีการแพรรํะบาดของบุหรี่ในโรงเรยีน  

3.3 ครูอาจารย๑ต๎องศึกษาความรู ๎เรื่องบุหรี่และสารเสพตดิและวิธีการแก๎ไขปัญหาอยํางถูกวิธี  

          3.4 การปูองกันในชุมชน ทุกคนในชุมชนต๎องมีสํวนรํวมที่จะทําให๎ชุมชนอยูํรํวมกันโดยปราศจากบุหรี่และสาร

เสพติด 

              4. แนวคิดป้องกันการติดบุหร่ีในเด็ก  

        การติดบุหรรี่ในเด็กมีแนวทางแก๎ไขดังนี ้ 

          1)  วิธีตํอสู๎กับการติดทางรํางกาย คือ หยุดสูบบุหรี่ให๎ได๎สัก 2-3 สัปดาห๑ และ ใช๎ยาชํวย การใช๎ “ยาชํวยอดบุหรี่” 

ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะชํวยให๎การอดบุหรี่งํายขึ้นการใช๎ยาสามารถชํวยลดความทรมานจากการติดทางรํางกายได๎ทําให๎เรา

สามารถทุํมเทกําลังใจในการตํอสู๎กับการติดทางจิตใจได๎เต็มที่  การใช๎ยาที่มีการศึกษาวําชํวยให๎การเลิกสูบบุหรี่ประสบ

ความสําเร็จมากขึ้น คือ การให๎นิโคตินทดแทนในรูปของ หมากฝรั่งนิโคตินและแผํนปะนิโคติน หลักการของทั้งหมากฝรั่งและ

แผํนปะนิโคตินคือการให๎นิโคตินแกํ รํางกายในขนาดต่ําๆ เพื่อระงับอาการขาดนิโคตินแล๎วคํอยๆ ลดขนาดยาลงเรื่อยๆ จนหมด 

ทั้งหมากฝรั่งและแผํนปะนิโคตินใช๎ได๎ผลใกล๎เคียงกันแตํก็มีข๎อดีข๎อเสียตํางกันบ๎างคือเราสามารถใช๎แผํนปะนิโคตินได๎ตลอดเวลา

รวมทั้งเวลานอนด๎วยทําให๎เมื่อตื่นข้ึนมาเราจะไมํคํอย"หิว"บุหรี่ สํวนหมากฝรั่งนิโคตินนั้นเราสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณนิโคติน

ได๎เองในระดับหนึ่งโดยการเคี้ยวถ่ีหรือหํางลง นอกจากน้ีการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคตินยังชํวยลดความ"เหงาปาก" ได๎ด๎วยแตํการใช๎

ยาก็มีข๎อจํากัดคือ เมื่อเริ่มใช๎ยาผู๎สูบบุหรี่ต๎องหยุดสูบทันที การใช๎ยาไปด๎วยแล๎ว "คํอยๆสูบน๎อยลง" จะทําให๎เลิกสูบบุหรี่สําเร็จ 

นอกจากนั้นปริมาณนิโคตินโดยรวมที่รํางกายได๎รับเข๎าไปอาจมากเกินไปทําให๎เกิดอันตรายได๎  ดังนั้นการใช๎ยาทั้ง 2 ชนิดนี้จึง

ต๎องอยูํภายใต๎การดูแลของแพทย๑  

      2) วิธีตํอสู๎สู๎กับการตดิทางใจ  



2.1 หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุหรือกิจกรรมที่อาจทําให๎เกิดความอยากสูบบุหรี่ เชํน ไมํพกบุหรี่ติดตัว ทิ้งอุปกรณ๑สูบ

บุหรี่ทั้งหมด ไมํเข๎าใกล๎คนที่กําลังสูบบุหรี่ เลือกที่น่ังในบริเวณที่ห๎ามสูบบุหรี่ ถ๎าดื่มกาแฟหรือเหล๎าแล๎วอยากสูบบุหรี่ ก็ให๎หยุด

ดื่มหรือเปลี่ยนไปดื่มอยํางอ่ืนแทน ถ๎าต๎องสูบบุหรี่หลังอาหารก็ให๎ลุกขึ้นหาอะไรทําทันทีท่ีรับประทานอาหารอิ่ม  

2.2 เบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเกดิความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมา เชํน อาบนํ้า หาอะไรทํา เลํนกีฬา  

2.3 เสริมสร๎างกําลังใจ ในการเลิกสูบบุหรี่ เชํน คิดทบทวนผลเสียของการสูบบุหรี่และผลดีของการหยุดสูบ

บุหรี่ บอกคนรอบข๎างวําทํานกําลังพยายามหยุดสูบบุหรี่เพื่อ พวกเขาจะได๎ชํวยเชียร๑และไมํมายั่วหรือ สํงบุหรี่ให๎เวลาทําน

หงุดหงิดเขาจะได๎เข๎าใจ ทําให๎ทํานต๎องพยายามอยํางจริงจังมากขึ้น เก็บเงินคําบุหรี่ใสํกระปุกออมสินไว๎ ให๎รางวัลตัวเองถ๎าเลิก

สูบบุหรี่ได๎  

2.4 หาวิธีอ่ืนๆในการจัดการกับความเครียด คือ วิธีจัดการกับความเครียดนั้นมีมากมายหลายวิธี บางคนใช๎

วิธีดูหนัง ฟังเพลง เลํนกีฬา บางคนใช๎วิธีปิดห๎องแล๎วตะโกนดังๆ หรือลองศึกษา สังเกตดูพฤติกรรมของพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไมํ

สูบบุหรี่วําเขาจัดการกับความเครียดอยํางไร ทดลองใช๎วิธีจัดการกับความเครียดแบบตํางๆดู แล๎วจดจําวิธีท่ีทํานชอบเอาไว๎ใช๎  

2.5 กําหนดวันที่จะหยุดสูบอยํางเด็ดขาด เพื่อให๎มีเวลาเตรียมตัวและ"ทําใจ" อาจจะกําหนดโดยใช๎วันที่มี

ความหมายพิเศษบางอยํางเชํน วันเกิด วันครบรอบแตํงงาน วันเกิดลูก หรืออาจกําหนดเป็นระยะเวลาเชํนอีก 3 วัน 7 วัน หรือ 

10 วัน หรืออีก 2 สัปดาห๑ก็ได๎ หลังจากนั้นให๎ใช๎เวลาชํวงนี้คํอยๆพยายามลดการสูบบุหรี่ลง โดยจํากัดจํานวนบุหรี่ที่จะสูบในแตํ

ละวันลงเรื่อยๆ สูบเพียงครึ่งมวนแล๎วท้ิง กําหนดวันท่ีจะไมํสูบบุหรี่เลยทั้งวันจากสัปดาห๑ละ 1 วัน แล๎วคํอยๆเพิ่มเป็นสัปดาห๑ละ 

2 วัน 3 วัน หรือคํอยๆเพิ่มเป็น 2 วันติดกัน 3 วันติดกัน ฯลฯ ในระหวํางนี้ให๎พยายามปฏิบัติตามวิธีที่กลําวมาแล๎วไปด๎วยคือ 

หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ เบี่ยงเบนความสนใจ เสริมสร๎างกําลังใจ และเปลี่ยนวิธีจัดการกับความเครียด เมื่อถึงวันที่ทํานกําหนดวําจะ

หยุดสูบบุหรี่ให๎ท้ิงบุหรี่ที่เหลือและอุปกรณ๑การสูบบุหรี่ให๎หมดแล๎วหยุดสูบบุหรี่ทันที แล๎วปฏิบัติตามวิธีข๎างต๎นตํอไปจนสามารถ

หยุดสูบบุหรี่ได๎เด็ดขาดและเกิดเป็น "นิสัย" หรือความคุ๎นเคยอันใหมํที่ไมํต๎องสูบบุหรี่  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการติดบุหรี่ในเด็กจะพบวํามีการให๎ความหมายเกี่ยวกับการติดบุหรี่ใน  2 ทางคือการติดทาง

รํางกายและการติดทางจิตใจ สาเหตุของการติดเกิดจากความอยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง มีความต๎องการเป็นอิสระและชอบ

ท๎าทายในด๎านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุํมเพื่อนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในวัยรุํน หากวัยรุํนขาดการชี้แนะ การอบรมจากพํอ แมํครู

อาจารย๑ อาจทําให๎เด็กวัยรุํนขาดวิจารณญาณวําสิ่งใดสมควรทํา สิ่งใดไมํสมควรทํา และเสี่ยงตํอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได๎ มี

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นที่สูบบุหรี่ เป็นผู๎ที่ใช๎ยาเสพติดมากกวําผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ 27 เทํา มาตรการสําคัญ

ที่สุดคือ การปูองกันไมํให๎เยาวชนเสพติดบุหรี่โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอายุน๎อยระดับมัธยม ถ๎าเราสามารถลดเยาวชนในวัยนี้ไมํให๎

สูบบุหรี่ได๎มากเทําใด เราก็ลดจํานวนเยาวชนท่ีจะติดยาเสพติดได๎มากเทํานั้น หนทางหนึ่งที่จะชํวยแก๎ปัญหาดังกลําวข๎างต๎น คือ

การรํวมกันสร๎างวัฒนธรรมที่สํงเสริมการไมํสูบบุหรี่ ซึ่งสิ่งท่ีเป็นบทบาทโดยตรงของโรงเรียน คือ การกําหนดให๎โรงเรียนเป็นเขต

ปลอดบุหรี่ แนวทางการปูองกันและแก๎ไขเด็กที่ติดบุหรี่ ประกอบด๎วยการปูองกันตัวเอง การปูองกันในครอบครัว การปูองกันใน

โรงเรียน และการปูองกันในชุมชนแบบมีสํวนรํวม   

 



2.7 สถานการณ์พระสงฆ์สูบบุหรี่ในประเทศไทย 
 

นายนุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์ อาจารย๑ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยวงษ๑ชวลิตกุล 
เปิดเผยผลการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และลูกศิษย์วัด ในจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อต๎นปี 2555 ได๎สํารวจกลุํมตัวอยําง 525 รูป/คน สํวนใหญํเป็นพระภิกษุ ร๎อยละ 76.2 
รองลงมาคือ สามเณร ร๎อยละ 3.1 ผลสํารวจพบวํา กลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร๎อยละ 40.2 สูบเฉลี่ยวัน
ละ 8 มวน โดยแบํงเป็น กลุํมพระภิกษุ ร๎อยละ 36 รองลงมาคือ สามเณร ร๎อยละ 34 และลูกศิษย๑วัด ร๎อยละ 
0.8 โดยร๎อยละ 10 ได๎รับบุหรี่จากที่ญาติโยมนํามาถวาย ขณะที่กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 81.5 รับรู๎วํามีนโยบายวัด
ปลอด บุ ห รี่  ซึ่ ง เ จ๎ า อ า ว า ส วั ด ไ ด๎ ป ร ะก า ศ เป็ นน โ ย บ าย ทั้ ง ท า ง ว า จ า  แล ะล ายลั กษณ๑ อั กษ ร 
        ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู๎อํานวยการศูนย๑วิจัยและจัดการความรู๎เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
กลําววํา ศจย. และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได๎สนับสนุนการวิจัยเรื่อง
ดังกลําวข๎างต๎น เพ่ือต๎องการสร๎างความตระหนักแกํผู๎นําศาสนาในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสถานการณ๑การสูบบุหรี่
ของพระสงฆ๑ ลดลงอยํางมาก จากการสํารวจของ น.ส.กัญจนา ศรีนวล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2536 มี
ญาติโยมถวายบุหรี่ให๎พระสงฆ๑ถึง ร๎อยละ 75.4 แตํปัจจุบันเหลือเพียงร๎อยละ 10 เทํานั้น ดังนั้นเพ่ือให๎พระสงฆ๑
มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากอันตรายของยาสูบ จึงขอวิงวอนญาติโยมงดถวายบุหรี่แดํพระสงฆ๑ โดยเฉพาะในชํวง
เข๎าพรรษาปีนี้ ตั้งแตํวันที่ 3 สิงหาคม เป็นต๎นไป ทั้งนี้ วิธีการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด คือ การหักดิบ กําหนดวันแล๎ว
เลิกได๎ เลย หรือขอคําปรึ กษาได๎ที่  ศูนย๑บริการเลิ กบุหรี่ทางโทรศัพท๑แหํ งชาติ  สายดํ วน 1600  
        พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสงฆ๑ กลําววํา การอาพาธของพระสงฆ๑จากโรคที่มี
สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น อาทิ โรคมะเร็งปอด ถุงลมโปุงพอง และการติดเชื้อในปอด เป็นต๎น 
ซึ่งนําเป็นหํวงสุขภาพพระสงฆ๑เป็นอยํางมาก ควรให๎ฝุายสาธารณสุขเข๎าไปให๎ข๎อมูลด๎านสุขภาพแกํพระสงฆ๑
ภายในวัด 

ด๎าน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสตร๑ มจร.กลําววํา แม๎วําวินัย
สงฆ๑จะกําหนดให๎พระสงฆ๑ต๎องไมํเลือกสิ่งของที่ญาติโยมถวาย แตํพระสงฆ๑ก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ โดย
เน๎นหลักรับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ ออกกําลังกาย และหลีกเลี่ยงสิ่งทําลายสุขภาพ โดยเรื่องโภชนาการ
นั้น สามารถฉันอาหารโดยทานกลุํมอาหารที่มัน กะทิแตํน๎อย และเพ่ิมการฉันผักแทน  สํวนบุหรี่นั้น ตามหลัก
ศาสนาถือวํา “เมรย” หมายถึงสิ่งของมึนเมาที่ทําให๎เกิดการเสพติด ฉะนั้น แม๎จะมีญาติโยมถวายบุหรี่ให๎ ก็
สามารถจะเลี่ยงได๎ โดยการลด ละ เลิก ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการทําตามพระธรรมวินัย ที่เว๎นสิ่งทําลายสุขภาพ
เของตนเอง 
  

ตัวเลขส าคัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย (ศูนย๑ข๎อมูล มูลนิธิรณรงค๑เพ่ือการไมํสูบบุหรี่) 
พระสงฆ์สูบบุหรี่ลดลง 

ปี พื้นที่ ร้อยละ 



2528* กรุงเทพมหานคร 53.6 
2530** ชลบุร ี 54.8 
2536*** ราชบุรี 53.4 
2546**** ทั่วประเทศ 37.2 
 ที่มา  :    *วรรณิกา  วงศ๑ไกรศรีทอง,  **จุรีรัตน๑  บวรวัฒนวุงศ๑  และคณะ,   **กัญจนา  ศรีนวล, 
****รศ.ดร.เนาวรัตน๑ เจริญค๎า และคณะ 
 

ในปี 2528 จากการศึกษาของ วรรณิกา วงศ๑ไกรศรีทอง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการสูบบุหรี่ของ
พระสงฆ๑ในกรุงเทพมหานคร พบวํา จํานวนพระที่สูบบุหรี่ มีถึงร๎อยละ 53.6  ซึ่งสํวนใหญํ เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตํ
กํอนบวช  ในกลุํมผู๎ที่เริ่มสูบบุหรี่ในระหวํางที่บวชเป็นพระอยูํนั้น พบวํา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ๑
กับการทําวัตรสวดมนต๑ประจําคือ หากทําวัตรเป็นประจํา ก็จะมีอัตราสูบบุหรี่น๎อย  

ปี  2530  มีการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ในบุคคลอาชีพตําง ๆ ในจังหวัดชลบุรี  โดย พ .ญ.จุรีรัตน๑  
บวรวัฒนุวงศ๑  พบวํา พระสงฆ๑มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด คือ ร๎อยละ 54.8  

ปี 2536  การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ๑ในจังหวัดราชบุรี  โดย กัญจนา  ศรีนวล  
พบวํา   พระมีอัตราการสูบบุหรี่ ไมํตํางจากรายงาน 2 ชิ้นข๎างต๎น คือ ร๎อยละ 53.4 โดยร๎อยละ 97  เริ่มสูบ
กํอนบวชเป็นพระ และบุหรี่ที่นํามาสูบสํวนใหญํได๎จากการซื้อ คิดเป็นร๎อยละ  97.9  รองลงมาคือ มีผู๎นํามา
ถวาย  คิดเป็นร๎อยละ  75.4  สํวนร๎อยละ 51.4  ได๎บุหรี่มาจากการซื้อเองโดยสํวนใหญํและมีผู๎นํามาถวายด๎วย  

การสํารวจลําสุด เมื่อปี 2546  โดย รศ.ดร.เนาวรัตน๑ เจริญค๎า และคณะ เรื่อง  “พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของพระภิกษุสงฆ๑ในประเทศไทย” โดยได๎สํารวจพระภิกษุสงฆ๑ ในจังหวัดตําง ๆ ทุกภาค ทั่วประเทศ 
พบวํา  ร๎อยละ 37.2 ของพระภิกษุสงฆ๑ในภาพรวมของทั้งประเทศสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง
อยํางมากจากการสํารวจที่ผํานมา 
 
          เจาะลึกการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ 

จากรายงานวิจัยลําสุดของ รศ.ดร.เนาวรัตน๑ เจริญค๎า และคณะ เรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
พระภิกษุสงฆ๑ในประเทศไทย”  เมื่อปี 2546 พบตัวเลขที่นําสนใจ ดังนี้ 

1. พระสงฆ์ภาคใต้และตะวันออก สูบบุหรี่มากที่สุด ขณะที่ภาคเหนือ พระสูบบุหรี่ต่ าสุด 
ภาค สูบบุหรี่ร๎อยละ 
กรุงเทพ 34.1 
กลาง 47.2 
ตะวันออก 49.7 
ตะวันตก 33.6 
เหนือ 21.2 



ตะวันออกเฉียงเหนือ 39.4 
ใต ๎ 50.9 
รวมเฉลี่ยทั่วประเทศ 37.2 

ที่มา  : รศ.ดร.เนาวรัตน๑ เจริญค๎า และคณะ (ปี 2546) 
 

2. พระสงฆ์ร้อยละ 95 ซื้อบุหรี่เอง  
ซ่ึงตํางจากในอดีต ท่ีมีผูนํ๎ามาถวาย แสดงให๎เห็นวําประเพณีถวายบุหรี่แดํพระภิกษุสงฆ๑ลดน๎อยลงไป

มาก พระที่ติดบุหรี่จึงต๎องไปหาซื้อเอง หรือขอจากพระในวัดเดียวกัน 
ได๎บุหรี่มาจากไหน ปี  2536* ปี 2546** 
ซื้อบุหรี่เอง ร๎อยละ  97.9   ร๎อยละ  95   
มีผู๎นํามาถวาย ร๎อยละ  80  ร๎อยละ 17 
ขอจากพระและสามเณรในวัดเดียวกัน ร๎อยละ  26 ร๎อยละ 20   

หมายเหตุ ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ  ที่มา: กัญจนา  ศรีนวล (2536)  
** รศ.ดร. เนาวรัตน๑ เจริญค๎า คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะ (2546) 

 
 

3.  พระสงฆ์เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกตั้งแต่ก่อนบวช 
ปี  2536 จากการวิจัย พบวํา พระภิกษุที่สูบบุหรี่สํวนใหญํ  เริ่มสูบบุหรี่กํอนที่จะบวชเป็นพระ  สํวน

ใหญํเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก อายุระหวําง  16-20  ปี  คิดเป็น ร๎อยละ  44.3  รองลงมา คือ อายุระหวําง  11-15  
ปี  คิดเป็นร๎อยละ  38.6   

ปี 2546 จากการวิจัย พบวํา พระภิกษุและสามเณรที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ ร๎อยละ 91 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
เมื่อกํอนบวช โดยร๎อยละ 75 เริ่มสูบครั้งแรกเมื่ออายุ 19 ปี ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหํงชาติ ปี 2546  โดยพบวํา อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทย ร๎อยละ 81  เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 18 ปี 

 
4. พระสงฆ์ที่ป่วย ร้อยละ 35 สูบบุหรี่  
จากรายงานของโรงพยาบาลสงฆ๑ ปี 2543 พบวํา ร๎อยละ 35 ของพระสงฆ๑ท่ีเข๎ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เป็นผู๎สูบบุหรี่  
 ในปี 2546 พบวํา อัตราการอาพาธของพระสงฆ๑จากโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเกือบร๎อย
ละ 90  ได๎แกํ มะเร็งปอด ถุงลมโปุงพอง  และ การติดเชื้อในปอด เป็นต๎น 

 

         สถิติการสูบบุหร่ีของพระภิกษุ – สามเณรที่มารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ 

 2540 ร๎อยละ 2541 ร๎อยละ 2542 ร๎อยละ 2543 ร๎อยละ 



จํานวนผู๎ปุวยนอก (ราย) 33,996 100.00 42,619 100.00 48,189 100.00 53,786 100.00 

เปรียบเทยีบจํานวนผู๎ปุวยที่สูบบุหรี่และไมสํูบบุหรี่ ดังนี้ 

พระภิกษุ - สามเณรที่ไมสํูบบุหรี ่ 9,483 27.89 12,604 29.57 16,352 33.93 18,990 35.31 

พระภิกษุ - สามเณรที่สูบบุหรี ่ 10,084 29.66 13,411 31.47 16,942 35.16 18,775 34.91 

พระภิกษุ – สามเณรทีสู่บและเลิกแล๎ว 4,540 13.35 5,888 13.82 6,720 13.95 7,458 13.87 

ไมํระบ ุ 9,889 29.09 10,716 25.14 8,175 16.96 8,563 15.92 

ที่มา: โรงพยาบาลสงฆ๑ 

 

5. บุหรี่เป็นสาเหตุมรณภาพของพระภิกษุสงฆ์ 
 จากข๎อมูลปี พ.ศ.2546 พบวํา สถิติโรคของพระภิกษุสงฆ๑ ที่เข๎ารักษาตัวเป็นผู๎ปุวยในของโรงพยาบาล
สงฆ๑สิบอันดับแรก มีถึง 5 อันดับ ที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่  ได๎แกํ  โรคถุงลมโปุงพอง  โรคเส๎นเลือดหัวใจตีบ  
โรคปอดเสื่อมเรื้อรัง วัณโรคปอด และโรคเส๎นเลือดสมองตีบตัน  

สํวนสถิติโรคที่เป็นสาเหตุการมรณภาพของพระภิกษุสงฆ๑สิบอันดับแรกมีถึง  6  อันดับ ที่เป็นผลจาก
การสูบบุหรี่ คือ โรคมะเร็งปอด  โรคถุงลมโปุงพอง   และโรคที่การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญ คือ  โรคเส๎นเลือด
หัวใจตีบ  วัณโรคปอด  มะเร็งหลอดอาหาร เส๎นเลือดสมองตีบตัน  นอกจากนั้น การวิจัยยังระบุวํา ผู๎ปุวยวัณ
โรคปอดที่มีประวัติสูบบุหรี่ จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวําผู๎ปุวยวัณโรคปอดที่ไมํสูบบุหรี่ถึง 5 เทํา 

โดยในจํานวนพระภิกษุสงฆ๑ที่มรณภาพที่โรงพยาบาลสงฆ๑ ในปี 2546 ร๎อยละ 37 มีสาเหตุจากโรคที่
เกิดจาการสูบบุหรี่  โดยตรง คือ มะเร็งปอด และถุงลมโปุงพอง และร๎อยละ  22  เสียชีวิตจากโรคที่การสูบ
บุหรี่เป็นสาเหตุที่สําคัญ นั่นคือ 1 ใน 3 ของพระภิกษุสงฆ๑ที่มรณภาพเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่โดยตรง  และ  
1 ใน  5 เป็นผลจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญ 

 
6. วัดยังไม่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
จากการศึกษา ของ รศ.ดร.เนาวรัตน๑ เจริญค๎า และคณะ เรื่องการจัดวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ พบวํา  

ร๎อยละ 42.5 ของพระภิกษุและสามเณร บอกวําวัดมีกฎ สํวนอีกร๎อยละ 40 บอกวําไมํมี และร๎อยละ 18 บอก
วําไมํทราบ 

ตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกําหนดให๎สถานประกอบศาสนกิจภายในวัดต๎องเป็นเขต
ปลอดบุหรี่นั้น จากการวิจัยพบวํา  พระภิกษุและสามเณรเพียงร๎อยละ 32.5 เทํานั้นที่ทราบวํามีกฎหมายนี้  

เมื่อสอบถามถึงสถานที่ที่พระสูบบุหรี่ ร๎อยละ 51.6 บอกวําสูบในกุฎิ ร๎อยละ 41.3 บอกวําสูบในเขต
วัด อยํางไรก็ตามร๎อยละ 72.5 ของพระท่ีสูบบุหรี่อยากเลิกบุหรี่ ขณะที่ร๎อยละ 27.5 บอกวําไมํต๎องการเลิก 



 
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางในการลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ 
จากการศึกษาพบวํา พระภิกษุและสามเณรมีข๎อเสนอสําคัญตํอการลดการสูบบุหรี่ในหมูํพระภิกษุสงฆ๑ 

ดังนี้ 
1) ร๎อยละ 82  คิดวํา ควรบอกให๎ญาติโยมทราบวํา การนําบุหรี่มาถวายเป็นสิ่งไมํดีและเป็นโทษ  
2) ร๎อยละ  57  คิดวําควรที่จะปฏิเสธการรับบุหรี่ที่ญาติโยมนํามาถวาย รวมทั้งเห็นด๎วยวํา จะทําให๎

ชาวบ๎านศรัทธา เลื่อมใสมากยิ่งขึ้น  
 3) ร๎อยละ  53  เห็นด๎วยวํา ญาติโยมสํวนใหญํไมํยอมรับพระภิกษุและสามเณรที่สูบบุหรี่ และเห็นวํา
ควรจะปฏิเสธการรับบุหรี่ที่ญาติโยมนํามาถวาย และถ๎าพระภิกษุและสามเณรไมํสูบบุหรี่ จะทําให๎ชาวบ๎าน
ศรัทธา เลื่อมใสมากยิ่งขึ้น 

4) ร๎อยละ 80  เห็นด๎วยวํา  ควรมีการประชาสัมพันธ๑ไมํให๎ญาติโยมนําบุหรี่มาถวายแกํพระสงฆ๑   
5) ร๎อยละ 90  เห็นด๎วยวํา ควรมีโครงการเลิกสูบบุหรี่สําหรับพระภิกษุและสามเณรที่ติดบุหรี่

โดยเฉพาะ  
 

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ในการลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้ 
1.  พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ   
พระสงฆ๑เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมไทยในด๎านการศึกษา สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล๎อม ดังจะ

เห็นได๎จากโครงการตําง ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการชํวยเหลือผู๎ปุวยโรคเอดส๑ การบําบัดผู๎ติดยาเสพติด และ
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม หรือมีผู๎นําหลักเป็นพระสงฆ๑  ดังนั้น ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่ว่าจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ หรือคนทั่วไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ควรจะเข้า
มามีส่วนร่วม พระภิกษุสงฆ๑และองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา สังคม และศาสนา ควรได๎รับการสนับสนุน
มากขึ้น ในการย้ําเน๎นคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการละเว๎นการเสพสารเสพติด เชํน ยาสูบ และการ
ริเริ่มโครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ หรือให๎ความรู๎แกํประชาชนในการรู๎เทําทันถึงกลยุทธ๑ของบริษัท
บุหรี่ และโครงการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งดําเนินการโดยพระสงฆ๑ หรือที่พระสงฆ๑จะเข๎ามามีสํวนรํวม
ด๎วยได ๎

 
2. ด้านการชี้แนะสังคม  
พระภิกษุสงฆ๑ควรได๎รับการสนับสนุนในการเพ่ิมบทบาทด๎านการชี้แนะสังคม โดยการให๎การถวาย

ความรู๎แกํพระสงฆ๑จากหนํวยงาน และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง ในการเผยแพรํความรู๎ให๎ประชาชนทั้งเรื่องการละเว๎น
การเสพ การสูบ และการรู๎เทําทันถึงกลยุทธ๑ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งกําลังรุกคืบไปในสังคมทุกภาคสํวน โดยเน๎นให๎
พุทธศาสนิกชนตระหนักวํา เรื่องของคุณคําของวิถีชีวิตชาวพุทธนั้นคือ การสอดประสานกับเรื่องของสุขภาพ 
และคุณคําทางจริยธรรมด๎วย 

 



3. การมีบริการแก่พระสงฆ์ที่ต้องการเลิกบุหรี่  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรให๎บริการ และคําปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการเลิกบุหรี่แกํพระสงฆ๑ 
 

2.8 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ 
 
          2.8.1 กฎหมายเพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

มาตรการทางกฎหมาย เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญมากในการควบคุมยาสูบทั้งในด๎านการควบคุมตลาด  การสํงเสริม

การขาย และการจํากัดสถานที่สูบบุหรี่ เพื่อคุ๎มครองสิทธิและสุขภาพของผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อควบคุม

ยาสูบดังน้ี  

  พระราชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑ๑ยาสูบ พ.ศ.2535  

วัตถุประสงค๑เพื่อควบคุมมาตรการทางการตลาดของผลติภณัฑ๑ยาสูบ ซึ่งรวมถึงยาสูบทุกชนิดทีสู่ด ดม อม 

เคี้ยว สาระสําคญัของกฎหมายไดแ๎กํ  

1) การห๎ามขายบุหรี่แกํผู๎ที่มีอายุต่าํกวํา 18 ปี  

2) การห๎ามขายบุหรี่ด๎วยเครื่องขายอัตโนมตั ิ 

3) การห๎ามแจกบุหรี่เพื่อเป็นตัวอยาํง หรือ เพื่อให๎แพรํหลาย  

4) การห๎ามโฆษณาบุหรี่หรือแสดงเครื่องหมายในสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทศัน๑ หรือสิ่งอ่ืนๆ รวมทั้งการห๎ามแสดง

ซองบุหรี่ที่จุดขาย  

5) การห๎ามโฆษณาสินค๎าท่ีใช๎ช่ือบุหรี ่เป็นเครื่องหมายของสินค๎านั้น  

6) การห๎ามผลิต นําเข๎า โฆษณา สินค๎าท่ีเลียนแบบบุหรี่หรือซองบุหรี ่ 

7) การห๎ามสํงเสรมิการขายทุกรูปแบบ ได๎แก ํการขายสินค๎าโดยการแจก แถม ให ๎แลกเปลีย่นกับบุหรี ่หรือ

ขายบุหรี่โดยการแจก แลก แถม ให๎แลกเปลี่ยนกับสินค๎า  

8) การพิมพ๑คําเตือนสุขภาพข๎างซองบุหรี่  

9) การเปิดเผยสํวนประกอบผลติภณัฑ๑บุหรี่  

10) การแสดงฉลากที่ซองบุหรีต่ามหลักเกณฑ๑  

11) การห๎ามขายบุหรี่ที่ไมไํด๎แสดงฉลากตามหลักเกณฑ๑  



จากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ.2535 ผู๎วิจัยเห็นวําการห๎ามโฆษณามีนัยสําคัญมาก เพราะการโฆษณา

มีผลทําให๎เยาวชนหรือนักเรียนอยากลองสูบบุหรี่กระตุ๎นคนท่ีติดบุหรี่แล๎วให๎อยากสูบและไมํคิดที่จะเลิก ทําให๎คนท่ีเลกิบหุรีแ่ลว๎

กลับมาสูบใหมํ และแม๎จะมีกฎหมายห๎ามโฆษณาและสํงเสริมการขายทุกรูปแบบ  แตํบริษัทบุหรี่ก็พยาบาลตลอดเวลาในการ

หาทางฝุาฝืน เพื่อโฆษณาบุหรี่ในรูปแบบตํางๆ  

 

2.8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

กระทรวงสาธารณสุขได๎ออกประกาศ กําหนดสถานท่ีสาธารณะที่ห๎ามสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ตั้งแตํ พ.ศ.2535 จน

ปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 17 สถานท่ีสาธารณะ สถานศึกษาและที่ทํางานทั้งหมดถูกกําหนดให๎เป็นเขต

ปลอดบุหรี่แล๎ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช๎ใน วันท่ี 11 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2551 สาระสําคัญของกฎหมายได๎แกํ  

1) การจัดให๎สํวนใดสํวนหน่ึงหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ และเป็นเขตปลอดบุหรี ่ 

2) การจัดให๎เขตปลอดบหุรี่มสีภาพลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด  

3) การจัดให๎มเีครื่องหมายเขตสูบบุหรี ่หรือ เขตปลอดบุหรี ่ตามหลกัเกณฑ๑ และวิธีการที่กําหนด  

4) การห๎ามมิใหผ๎ู๎ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี ่การห๎ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีตามที่กฎหมายกําหนด เชํน สถานท่ี

สาธารณะ ยวดยาน ที่ทํางาน หากสามารถบังคับใช๎ได๎อยํางจริงจัง จะสํงผลดีหลายประการ คือ  

4.1 คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมสํูบบุหรี่  

4.2 ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่ลดปริมาณการสูบบุหรี ่ 

4.3 ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่อยากที่จะเลิกสบูบุหรี่มากข้ึน  

4.4 ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่เลิกบุหรีไ่ด๎งํายขึ้น  

4.5 ลดตัวแบบการสูบบุหรี ่นําไปสูกํารมีคํานิยมไมํสูบบุหรี ่ 

4.6 ลดคําใช๎จํายในการรักษาความสะอาดสถานท่ี  

4.7 ลดโอกาสเกิดอุบตัิเหตุไฟไหม๎  

4.8 ลดภาวะโลกร๎อน  

กระทรวงสาธารสุข ได๎ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 17 กําหนดประเภทขอสถานท่ีสาธารณะเพื่อ

คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมสํูบบุหรี ่เป็น 3 ประเภท ได๎แก ํ 

 



ประเภทที ่1  

สถานที่สาธารณะต๎องปลอดบุหรี่ทั้งหมด ได๎แกํ รถโดยสารประจําทางรถโดยสารรับจ๎าง รถรับสํงนักเรียน ที่พัก

ผู๎โดยสาร หรือ บริเวณที่ใช๎รอกํอนหรือหลัง การใช๎บริเวณยานพาหนะโดยสารทุกประเภท ลิฟต๑โดยสาร ตู๎โทรศัพท๑สาธารณะ

หรือบริเวณที่ให๎บริการโทรศัพท๑สาธารณะ สุขา อาคารโรงมหรสพ ห๎องสมุด ห๎องประชุม อบรม หรือสัมมนา อาคารร๎านขายยา 

คลินิก อาคารสถานที่ออกกําลังกายในรํม หรือ อาคารสถานกีฬาในรํม อาคารอัฒจันทร๑ดูกีฬาหรือการแสดง สนามเด็กเลํน 

สถานรับเลี้ยงเด็กกํอนวัยเรียน โรงเรียน หรือสถานศึกษาหรอสถาบันการศึกษาระดับต่ํากวําอุดมศึกษา  ศาสนสถาน หรือ

สถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาตํางๆ เฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ  

 

ประเภทที ่2  

สถานที่สาธารณะที่ต๎องปลอดบุหรี่ เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ได๎แกํ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ๑สถาน หรือหอศิลป์ ห๎างสรรพสินค๎า ศูนย๑การค๎า สถานที่แสดงสินค๎าหรือนิทรรศการ ร๎านตัดผม สถานที่บริการ

คอมพิวเตอร๑ / อินเทอร๑เน็ต ตู๎เกมส๑ หรือตู๎คาราโอเกะ หอพัก สถานท่ีจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม 

  

ประเภทที ่3  

สถานที่สาธารณะที่ให๎เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด  ยกเว๎นบริเวณห๎องพักสํวนตัว หรือห๎องทํางานสํวนตัวของ

ผู๎ปฏิบัติงาน และบริเวณที่จัดไว๎เป็น “เขตปลอดบุหรี่” ได๎แกํ สถานีขนสํงผู๎โดยสารทุกประเภทรวมถึงทําอากาศยานและทําเรือ

โดยสาร มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาตั้งแตํระดับอุดมศึกษาขึ้นไป อุทยานหรือศูนย๑การเรียนรู๎ สถานฝึก

อาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษา สอนดนตรี – ขับร๎อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะปูองกันตัว และ

อื่นๆ ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ ในนิกายหรือศาสนาตํางๆ สถานที่ออกกําลังกายกลางแจ๎งหรือสนามกีฬา 

สวนสาธารณะ สวนสัตว๑ และสวนพฤกษศาสตร๑  

ผู๎ฝุาฝืน สูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะมโีทษปรับไมํเกิน 2,000 บาท เจา๎ของสถานท่ีสาธารณะที่ไมํจัดเขตปลอดบุหรี่มี

โทษปรับไมเํกิน 20,000 บาท  

จาก พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ผู๎วิจัยเห็นวํากฎหมายฉบับนี้ให๎อํานาจกระทรวง

สาธารณสุขในการประกาศให๎สถานที่ตํางๆ เป็นที่ที่ห๎ามสูบบุหรี่ เพื่อคุ๎มครองสิทธิของผู๎ไมํสูบบุหรี่ในการที่จะได๎รับอากาศ

บริสุทธ์ิ และปลอดจากการได๎รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง  

 

2.8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการปฏิบัติการควบคุมยาสูบในสถานศกึษา  



เนื่องจากการบริโภคยาสูบ กํอให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพ ครอบครัวและสิ่งแวดล๎อมสํงผลกระทบตํอสังคมและ

เศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร๑ควบคุมยาสูบแหํงชาติ พ.ศ.2555 – 2557 โดย

มีมาตรการตําง ๆ ในการควบคุมยาสูบลดปัญหาที่จะสํงผลตํอสุขภาพของทั้งตนเองและบุคคลใกล๎เคียง เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพ 

สร๎างความตระหนักถึงพิษภัย และปูองกันเด็กและเยาวชนมิให๎เข๎าถึงยาสูบโดยงําย กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให๎สถานศึกษา

ทุกระดับและหนํวยงานในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติ ดังนี ้ 

1) ห๎ามมิให๎หนํวยงาน สถานศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใด ๆ จากผู๎ประกอบธุรกิจยาสูบซึ่ง

รวมถึงรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ของผู๎ประกอบธุรกิจยาสูบภายใต๎นโยบาย “ความรับผิดชอบตํอสังคมของบริษัท “ (Corporate 

Social Responsibility : CSR)  

2) ให๎สถานศึกษาต๎องบรรจุเรื่องโรคเกี่ยวกับบุหรี่ไว๎ในหลักสูตรการเรียนการสอน  

3) ให๎สถานศึกษาทุกแหํงติดปูายหา๎มสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และห๎ามมิให๎มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

ตลอดจนกําชับให๎นักเรียน นักศึกษา ห๎ามสูบบุหรี่ในขณะอยูํในเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา  

4) ให๎ผู๎บริหารการศึกษา คร ูอาจารย๑ ตลอดจนบุคลาการในสถานศึกษา ควรประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี 

โดยการเลิกสูบบุหรี ่ 

5) ให๎การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องเพื่อการเรียนรู๎ด๎านพิษภัยจากบุหรี ่และ

งานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา  ผู๎วิจัย
พบวํา กระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีความพยายามเพ่ือปูองกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา มิให๎
เข๎าถึงการบริโภคยาสูบได๎งาํยรวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
 
 
 
 

2.9 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับบุหรี ่
 

จากการประกาศใช๎พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็นต๎นมา รวมทั้งการรณรงค๑ตํอต๎านการสูบ

บุหรี่โดยสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ทําให๎สัดสํวนของผู๎สูบบุหรี่ที่มีอายุมากกวํา 10 ปี ในประเทศ

ไทยมีแนวโน๎มลดลงทั้งเพศหญิงและชาย   

จุฑารัตน๑ ไตํเมฆ (2541) ได๎ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช๎พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่  

พ.ศ. 2535 ของนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จํานวน 400 คน พบวํา ลักษณะทางประชากรด๎านเพศ อายุ มีความสัมพันธ๑

กับความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฯ คุ๎มครองสุขภาพผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักศึกษาสํวนใหญํ



พอใจตํอพระราชบัญญัติฯ แตํควรปรับปรุงแก๎ไขการบังคับใช๎ของกฎหมาย เนื่องจากมีความเห็นวํา ปัญหาในการบังคับใช๎

กฎหมายเกิดจากประชาชนไมํให๎ความสําคัญ และยังขาดความรู๎และความเข๎าใจในมาตรการของกฎหมาย 

 

2.9.1 แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

มีความรํวมมือในหลากหลายองค๑กร อันได๎แกํ สภาอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงาน

ประกันสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบกและหนํวยราชการตําง ๆ 

เครือขํายเยาวชนและองค๑กรพัฒนาเอกชนตําง ๆ สถานประกอบการ สหภาพแรงงานองค๑กรลูกจ๎าง สื่อมวลชนฯ โดยมี

วัตถุประสงค๑  เพื่อ 

1. สร๎างเปูาหมายรํวมกันของภาคทีี่เกี่ยวข๎อง โดยลดอัตราการบริโภคยาสูบในชาย 

จากร๎อยละ 42.9 เหลือ 38.6 ในหญิงจากร๎อยละ 2.4 เหลือ 2.0 ในเวลาห๎าปี 

2. พัฒนาข๎อเสนอทางนโยบายในการควบคุมการบรโิภคยาสูบ 

3. สนับสนุนใหเ๎กิดการบังคับใช๎กฎหมาย 

4. พัฒนาฐานข๎อมูลและองค๑ความรู๎ที่จําเป็น 

5. พัฒนาการรับรู๎และตระหนักในประชาชนกลุํมตําง ๆ 

6. เพิ่มการมีสํวนรํวมจากประชาชน 

 

          2.9.2 การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องบุหรี่ที่ผลิต หรือนําเข๎าในราชอาณาจักร จะต๎องจัดให๎มีการพิมพ๑ฉลากที่มีข๎อความ

คําเตือนเป็นภาษาไทย โดยตําแหนํงของฉลากจะต๎องอยูํที่ขอบบนสุดของซองหรือกลํองบรรจุซอง  เนื้อที่ลายครอบคลุมพื้นที่

ด๎านกว๎างทั้งหมด และพื้นที่สํวนบนสุดทั้งด๎านหน๎า และด๎านหลังในพื้นที่ที่มากที่สุดของซอง และกลํองบรรจุซองบุหรี่ เว๎นแตํ

บุหรี่ผลิตเพื่อจําหนํายออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข๎าเพื่อจําหนํายออกนอกราชอาณาจักรไมํต๎องปฏิบัติตามประกาศนี้  

(พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. 2535) 

 

2.9.3 ฉลากค าเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี 

ข๎อความในฉลากต๎องมีคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 10 ข๎อความ คละกันไป โดยมีอัตราหนึ่งคําเตือนตํอ 5,000 ซอง 

และหนึ่งคําเตือนตํอ 500 กลํองบรรจุ คําเตือนพิษภัยบุหรี่ 10 ข๎อความ ได๎แกํ 

1. บุหรี่ทําให๎เกดิมะเร็งปอด 



2. บุหรี่ทําให๎เกิดโรคหัวใจล๎มเหลว 

3. บุหรี่ทําให๎เกิดโรคถุงลมพอง 

4. บุหรี่ทําให๎เส๎นเลือดสมองแตก 

5. บุหรี่นําไปสูสํิ่งเสพย๑ติดอื่น 

6. บุหรี่ทําให๎สมรรถภาพทางเพศเสื่อม 

7. สูบบุหรี่ทําให๎แกเํร็ว 

8. ควันบุหรี่ฆําคุณใหต๎ายได ๎

9. ควันบุหรี่ทําร๎ายผู๎ใกล๎ชิด 

10. ควันบุหรี่ทําร๎ายลูกในครรภ๑ 

การดําเนินการเรื่องคําเตือนสุขภาพบนผลิตภัณฑ๑ยาสูบและหีบหํอบรรจุผลิตภัณฑ๑ยาสูบ โดยห๎ามใช๎ข๎อความอันเป็น

การทําให๎เข๎าใจผิดเกี่ยวกับผลกระทบตํอสุขภาพ เชํน ใช๎คําวํา “Mild”, “low tar”, “extra-light” หรือ “light” เป็นต๎น และต๎องบอก

ถึงสารพิษและสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ในบุหรี่ โดยคําเตือนอาจเป็นรูปภาพ หรือตัวหนังสือก็ได๎ ควรมีขนาด 50%หรือมากกวํา 

50% ของพื้นที่ที่ต๎องจัดทําคําเตือน และไมํควรมีพื้นที่น๎อยกวํา 30% ของพื้นที่ที่ต๎องจัดทําคําเตือน นอกจากนี้การดําเนินการ

จัดทําหีบหํอ บรรจุภัณฑ๑และฉลากให๎รวมถึงฉลากสําหรับใช๎ในการจําหนํายปลีกด๎วย (กรมควบคุมโรค, 2546) 

กระทรวงสาธารณสุข ได๎ออกประกาศกระทรวง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ ครั้งที่ 1 

ประจําปี 2547 กําหนดให๎บุหรี่ที่ผลิตหรือนําเข๎าในราชอาณาจักรต๎องพิมพ๑ฉลากรูปภาพคําเตือนพิษภัยของบุหรี่ เป็นรูปภาพ 4 ส ี

และแสดงข๎อความคําเตือนตามที่กําหนดไว๎ ซึ่งมีทั้งหมด 6 แบบ คือ 1. สูบแล๎วแกํเร็ว 2. ควันบุหรี่จะทําร๎ายลูก3. สูบแล๎วจะเกิด

กลิ่นปาก 4. สูบแล๎วถุงลมพองตาย 5. ควันบุหรี่ฆําคนตายได๎ 6. ควันบุหรี่ทําให๎เกิดมะเร็งปอด และมีผลบังคับใช๎ในตั้งแตํวันที่ 25 

มีนาคม 2548 ทั้งนี้การพิมพ๑ภาพ 

คําเตือนจะต๎องพิมพ๑ทั้ง 2 ด๎านของซองบุหรี่ บนพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50% ของพื้นที่ท้ังสองด๎าน ซึ่งฉลากรูปภาพและข๎อความ

คําเตือนต๎องอยูํที่ตําแหนํงขอบบนสุดด๎านซ๎ายของซองหรือภาชนะบรรจุ  ต๎องจัดให๎มีข๎อความภาษาไทยที่บริเวณด๎านใดด๎าน

หนึ่งของซอง แสดงวัน เดือนปีที่ผลิตด๎วยอักษรสี่พระยา หรืออักษรที่มีลักษณะอักษรใกล๎เคียงกันขนาดไมํน๎อยกวํา  10 พอยต๑

โดยใช๎ตัวอักษรสีดําบนพื้นฉลากขาว ล๎อมกรอบสีดํา หรือพ้ืนฉลากสีดําตัวอักษรสีขาว ดังภาพท่ีแสดงไว ๎

 



 

 

2.9.4 เขตปลอดบุหรี่ 
ด๎วยสถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่สาธารณะ ซึ่งกําหนดวําให๎จัดเป็นที่เขตปลอดบุหรี่ 

ทั้งในขณะทําการ หรือให๎บริการ และแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ทางเข๎า – ออก และภายในที่เห็นได๎
ชัดเจน ยกเว๎น ห๎องพักสํวนตัว และบริเวณท่ีจัดไว๎เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะเทํานั้น โดยเขตสูบบุหรี่จะต๎อง 
1). ไมํอยูํในบริเวณที่กํอให๎เกิดความเดือนร๎อน รําคาญแกํผู๎อ่ืน 2). ไมํอยูํในบริเวณทางเข๎า – ออกของสถานที่
สาธารณะที่ได๎รับการคุ๎มครอง 1.3 ไมํอยูํในบริเวณที่เปิดเผย ซึ่งเป็นที่เห็นได๎ชัดเจนแกํผู๎มาใช๎สถานที่นั้น และ
หากบริเวณที่จัดไว๎เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะนั้น มีระบบปรับอากาศ ต๎องมีการระบายอากาศถํายเท
หมุนเวียนระหวํางภายนอกอาคาร และภายในเขตสูบบุหรี่ ไมํน๎อยกวํา 50 ลูกบาศก๑ฟุต/นาที/คน อีกด๎วย โดย
แสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ณ บริเวณท่ีจัดให๎เป็นที่สูบบุหรี่ 

ในกรณีที่ยกเว๎นให๎สถานที่สาธารณะบางแหํงจัดเขตสูบบุหรี่ได๎นั้น หมายความวําหากผู๎จัด ผู๎ควบคุม 
หรือผู๎ที่รับผิดชอบดําเนินงานของสถานที่สาธารณะต๎องการให๎มีสํวนที่จัดให๎เป็นเขตสูบบุหรี่ สามารถจะกระทํา
ได๎ตามกฎหมายกําหนด แตํหากไมํต๎องการให๎มีสํวนที่จัดให๎เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือจะจัดเขตสูบบุหรี่ไว๎แล๎ว ก็ไมํมี
ผู๎สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ดูแล๎วอยูํนั้น ก็สามารถกระทําให๎เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดได๎ โดยต๎องแสดงเครื่องหมาย
ให๎ถูกต๎อง 
 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 นางผลิน กมลวัทน๑ , พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร, นางเบญจมาศ อุนรัตน๑, นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ,นางอินท๑ฉัตร 

สุขเกษม และนายสมัคร เสนาสังข๑  บุหรี่ เป็นอันตรายตํอผู๎เสพและผู๎ใกล๎ชิด เนื่องจากบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสาร

เสพติด และเป็นพิษตํอรํางกาย กํอให๎เกิดโรคมากมาย ไมํเพียงแตํผู๎สูบบุหรี่จะได๎รับผลกระทบตํอสุขภาพจากการสูบบุหรี่เอง 

ควันบุหรี่ในสิ่งแวดล๎อมยังกํอให๎เกิดปัญหาตํอสุขภาพของผู๎ที่อยูํรอบข๎าง เชํนเดียวกับผู๎สูบ เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให๎เกิดโรคเรื้อรังที่



ต๎องสูญเสียคําใช๎จํายในการดูแลรักษาเป็นจํานวนมาก นําไปสูํการเสียชีวิตกํอนวัยอันควรนอกจากนั้นบุหรี่ยังนําเยาวชนไปสูํ

พฤติกรรมเสี่ยง เชํน กินเหล๎า เลํนการพนัน ใช๎ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน และมีเพศสัมพันธ๑ที่ไมํปลอดภัย จึงนับได๎วําการแพรํ

ระบาดของการสูบบุหรี่กํอให๎เกิดปัญหาทั้งทางด๎านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ  

บ๎านหนองบัว อ.บ๎านแทํ จ.ชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีอัตราการสูบบุหรี่ในระดับสูง (ร๎อยละ34) สูงกวําอัตราการสูบบุหรี่ใน

ระดับเขต (ร๎อยละ23.56) และประเทศ (ร๎อยละ18.54) กํอนหน๎าน้ี โรงพยาบาลบ๎านแทํนได๎เคยจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ ในเชิง

รุกด๎วยการประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎คนในชุมชนมาเข๎าคําย ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช๎วิถีแนวพุทธเข๎ามาชํวยเสริม สํงผลให๎ มี

ผู๎สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม และสามารถ ลด ละ เลิก บุหรี่ได๎จํานวนหนึ่ง ซึ่งสํวนใหญํเป็น ผู๎สูงอายุ และมีปัญหาสุขภาพที่

จําเป็นต๎องเลิกบุหรี่ และเมื่อสิ้นสุดโครงการกลับเข๎าชุมชน มีบางคนที่หวนกลับไปสูบอีก จึงคิดวํานําจะนํา การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม เข๎าไปชํวยแก๎ปัญหาดังกลําว โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อพัฒนารูปแบบการปูองกันแก๎ไขปัญหาการสูบ

บุหรี่ในชุมชน ใช๎เวลาศึกษาวิจัย 3 ปี ระยะ/ปีที ่1 Situation analysis ประเมินสถานการณ๑ปัญหา และความต๎องการปูองกันแก๎ไข

ปัญหาของชุมชน ระยะ/ปีที่ 2Implementation and evaluations เป็นระยะของการดําเนินการ เพื่อแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน

ชุมชน และพัฒนารูปแบบการปูองกันแก๎ไขปัญหา ระยะ/ปีที่ 3 Expansion ขยายบทเรียน ของการแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน

ชุมชน 

 การดําเนินงานในป ี2553 ระยะ/ปีที ่1 Situation analysis ประเมินสถานการณ๑ปญัหา และแนวทางปูองกันแก๎ไขปัญหา

การสูบบุหรี ่โดยใช๎กระบวนการมสีํวนรํวม แบํงเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

  
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมทีม 

 เริ่มจากทีมวิจัยเริ่มต๎น ช้ีแจงรายละเอียด แนวทางการดําเนินงานโครงการกับผู๎รับผิดชอบงานปูองกันแก๎ไขปัญหา

บุหรี่ในชุมชนของโรงพยาบาลบ๎านแทํน เพื่อค๎นหาภาคีเครือขําย และคัดเลือกชุมชน ประชาสัมพันธ๑ค๎นหาผู๎สนใจ เข๎ารํวม

โครงการวิจัย จากนั้นทีมวิจัยเริ่มต๎น จัดเวทีประชุมช้ีแจงรายละเอียด ความสําคัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค๑ ขั้นตอนและ

วิธีการดําเนินงาน ของโครงการวิจัยแกํชุมชนหนองบัว อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ และตอบข๎อซักถามโดยไมํปิดบังข๎อมูลแกํ

ผู๎สนใจโครงการ เพื่อค๎นหาผู๎สมัครใจเข๎ารํวมโครงการวิจัยในฐานะ หุ๎นสํวนทีมวิจัย(Partner) ซึ่งเป็นผู๎ที่มีความสนใจเข๎ารํวม

โครงการด๎วยความสมัครใจ และมีความตั้งใจท่ีจะเข๎ารํวมกิจกรรมในทุกกิจกรรมตลอดโครงการ 

  

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูล 

 หลังจากได๎หุ๎นสํวนทีมวิจัย (partner) ซึ่งสมัครใจเข๎ารํวมโครงการวิจัยแล๎ว ทีมวิจัยจึงจัดประชุม เพื่อรํวมกันสร๎าง

เครื่องมือในการเก็บข๎อมูล วางแผนเก็บข๎อมูล และรํวมกันเก็บข๎อมูล ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลวิถีชีวิต กิจวัตรประจําวัน ภูมิหลัง

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมของชุมชนข๎อมูลประชากร สุขภาพและความเจ็บปุวยของคนในชุมชน แบบ

แผนการสูบบุหรี่ของคนในชุมชนทั้งในวัยรุํน วัยทํางาน และวัยผู๎ใหญํ ความรู๎และความตระหนักตํอโทษพิษภัยของบุหรี่ แนว

ทางการปูองกันแก๎ไขปัญหาบุหรี่ และรูปแบบวิธีการในการปูองกันแก๎ไขปัญหาในชุมชน โดยใช๎การสนทนา (Conversation) 



สนทนากลุํม (Focus group) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ๑ในเชิงลึก (In-depth interview) และการค๎นหาข๎อมูลจาก

แหลํงข๎อมูลเดิมในชุมชน (Secondarydata) จากนั้นรวบรวม และวิเคราะห๑ข๎อมูล ในขั้นตอนนี้หากชุมชนมีประเด็นปัญหาเพิ่มเติม

ซึ่ง ถือวําเป็น “โจทย์เขา” จะนําเข๎ามาวิเคราะห๑รํวมกับประเด็นปัญหาของทีมวิจัย ในฐานะ “โจทย์เรา”เพื่อนําผลการศึกษา

ขั้นต๎นมาวิเคราะห๑สถานการณ๑ปัญหาในชุมชนรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎อง โดยการ 

สนทนากลุํมจนกระทั่งตกผลึกเป็นความคิดเห็นปัญหารํวมกัน หรือ“โจทย์ร่วม” 

 

ขั้นตอนที ่3 เตรียมแก้ปัญหา  

โดยการจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน และเชิญบุคลากรจากหนํวยงานในพื้นที่ ผู๎เกี่ยวข๎องและประชาชนที่สนใจเข๎ารํวม

กิจกรรม พูดคุยรับรู๎เรื่องราว และสถานการณ๑ปัญหาที่ได๎จากการวิเคราะห๑ปัญหาเบื้องต๎น  และฟังเสียงสะท๎อนจากเวที

ประชาคมหมูํบ๎าน กําหนดโจทย๑รํวมและค๎นหาแนวทางการปูองกันแก๎ไขปัญหารํวมกัน 

 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

ได๎ดําเนินการชักชวนผู๎เกี่ยวข๎องจากโรงพยาบาล และจากชุมชนเข๎ามารํวมทีมวิจัยภายใต๎แนวความคิดการวิจัยแบบมี

สํวนรํวมโดยสื่อสารกับชุมชนผํานการประชาคม  เพื่อให๎ชาวบ๎านรับรู๎และยอมรับ การดําเนินงานในชํวงแรก คํอนข๎างยาก 

เพราะชาวบ๎านคุ๎นชินกับการลงมือทํากิจกรรมตํางๆที่กําหนดให๎โดย  ไมํเคยได๎รํวมค๎นหาข๎อมูล วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัญหา

อยํางรอบด๎าน กํอนท่ีจะมารํวมกันกําหนดกิจกรรม จากการรํวมคิดของคนในชุมชนเอง ก็จะมีคําถามอยูํเสมอวํา เมื่อไหรํจะลง

มือทําอะไรสักที จะให๎ทําอยํางไรถึงจะเลิกบุหรี่ได๎ มียาอะไรที่กินแล๎วเลิกบุหรี่ได๎บ๎าง บ๎างก็ไมํมั่นใจวําชาวบ๎านด๎วยกันจะ

ขับเคลื่อนให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได๎ แตํเมื่อได๎ตั้งวงพูดคุยกัน ถึงสถานการณ๑ปัญหาบุหรี่ในชุมชน ผลกระทบจากบุหรี่ตํอ

ชุมชน ก็ทําให๎ชาวบ๎านเริ่มรู๎วําลึกๆ แล๎วหลายๆ คนได๎รับความเดือดร๎อนรําคาญจากบุหรี่อยูํไมํน๎อย และการปูองกันแก๎ไข

ปัญหาบุหรี่ในชุมชนอยํางยั่งยืน ต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในทุกภาคสํวน จึงเกิดคําถามตามมาวําแล๎วคน 

ทั้งชุมชนคิดอยํางไร จริงๆแล๎วมีคนในชุมชนสูบบุหรี่มากตามข๎อมูลที่มีอยูํหรือไมํ คนที่ได๎รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่มีมาก

น๎อยแคํไหน คนท่ีเลิกได๎มีมากแคํไหนทําอยํางไรจึงเลิกได๎ คนท่ีสูบคิดอยากเลิกสูบไหม ฯลฯ ทีมวิจัยจึงรํวมกันออกแบบคําถาม

และค๎นหาข๎อมูล โดยมีทีมวิจัยจาก รพ.บ๎านแทํน และ สคร.5 นม. เป็นพี่เลี้ยงคอยให๎คําแนะนํา เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตามที่ชุมชน และ

ทีมวิจัยอยากรู๎ หลังจากนั้น ก็นําข๎อมูลมาสรุปรํวมกัน พบวํา มีอัตราการสูบบุหรี่ ร๎อยละ 34.36 เป็นชายร๎อยละ 97.69 สูบมาก

ในชํวง 25-65 ปี ร๎อยละ 83.84 ผู๎สูบอายุต่ําสุด 14 ปี สูงสุด 80 ปี ประเภทของยาสูบที่ใช๎เป็นยาเส๎นร๎อยละ 66คําใช๎จํายเกี่ยวกับ

บุหรี่ในชุมชนตํอเดือน 25,625 บาท จํานวนบุหรี่ที่สูบ 5-10 มวนตํอวันตํอคน มีร๎านขายบุหรี่ในชุมชน 6 แหํง มีลูกเมียคนรอบข๎าง

จาก 7 ใน 10 ครัวเรือนต๎องทนได๎รับควันบุหรี่มือสอง เยาวชนมีแนวโน๎มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ จากนั้น ก็

จัดเวทีประชาคมคืนข๎อมูลสูํชุมชน ชวนคุยชวนคิด กํอให๎เกิดโจทย๑รํวม มองเห็นปัญหาบุหรี่ในชุมชนรํวมกัน และรํวมกันวาง

แผนการดําเนินงานปูองกันแก๎ไขปัญหาโดยจะขับเคลื่อนโครงการหลัก  3 โครงการคือ 1)พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน 2)สร๎าง



แกนนําเยาวชน 3) สร๎างครอบครัวอบอุํนไร๎ควัน โดยจะดําเนินการรํวมกันตํอในปีที่ 2 (2554) เพื่อหารูปแบบการปูองกันแก๎ไข

ปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบ๎านหนองบัวท่ีเหมาะสมตํอไป 

  

บทสรุปการเรียนรู ้

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมของทีมวิจัย และคนในชุมชนมีความสําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน 

เวทีประชาคมเป็นชํองทางหนึ่งที่จะสื่อสาร และสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนได๎นอกจากนั้น เวลาที่รํวมกันทํากิจกรรมใน

ชุมชนต๎องปรับให๎เหมาะสมโดยไมํรบกวนเวลาที่อยูํในชํวงเวลาทํามาหากิน  เวลาดูแลครอบครัวของคนในชุมชนการทิ้ง

ช่วงเวลา ในการดําเนินการไปนานทําให๎การทํางานไมํตํอเนื่องเช่ือมไมํติดกับการดําเนินการในครั้งกํอน ต๎องใช๎เวลาในการ

ทบทวนมาก การทบทวนสิ่งที่ผํานมาด๎วยSlide ที่เป็นตัวหนังสือมากไป จะไมํได๎รับความสนใจจากผู๎ฟังเทําที่ควร ควรนําเสนอ 

และเลําเรื่องด๎วยภาพจะนําสนใจกวําและการเรํงดําเนินการหลายอยํางในการประชุมภายในวันเดียว  ผู๎รํวมทีมจะเหนื่อยล๎า

จนเกินไป ในการประชุมแตํละครั้งไมํควรมีประเด็นในการเข๎าประชุมมากนักเพราะทําให๎ความคิดไมํโลดแลํน 

  

การสื่อสาร  

ในทีมวิจัยท่ีมีสมาชิกคํอนข๎างมาก ต๎องมีการแบํงยํอยเป็นคณะทํางานในแตํละคุ๎ม เพื่อสะดวกในการดําเนินงานและ

การถํายทอดสื่อสารการดําเนินงานให๎สมาชิกทุกคนทราบอยํางตํอเนื่องผํานตัวแทน และสื่อสารในหลายชํองทาง 

 

การน าข้อมูลคืนสู่ชุมชน  

ต๎องมีการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางละเอียด และเลือกมานําเสนอเฉพาะ 

ประเด็นเดํนที่นําสนใจ ไมํนํามาเสนอทั้งหมด รูปแบบการนําเสนอต๎องเข๎าใจงําย (ชาวบ๎านฟังแล๎วเข๎าใจ) การใช๎สื่อมัลติมีเดีย

ตํางๆ ชํวยจะทําให๎การนําเสนอนําสนใจ โดยเฉพาะหากผู๎นําเสนอยังอํอนทักษะในการสื่อสารแกํสาธารณชน 

 

การประชาสัมพันธ์  

กํอนการประชาคม เป็นสิ่งสําคัญ ควรมีหลายชํองทางทั้งจากการกระจายเสียงผํานหอกระจายขําว  การแจ๎งปากตํอ

ปากโดยมีผู๎รับผิดชอบ เพื่อให๎รับทราบอยํางทั่วถึง การทําบัตรเชิญทั้งครอบครัวเพื่อให๎ผู๎รับเชิญมีความรู๎สึกวําผู๎เชิญตั้งใจเชิญ  

จะทําให๎ได๎การมีสํวนรํวมของชุมชนมากขึ้นการมีกิจกรรม สนุกสนาน ร่ืนเริง ด๎วยการทํากิจกรรมรํวมกัน ชํวยให๎บรรยากาศ

การประชุมผํอนคลายเป็นกันเอง สร๎างบรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  โดยเฉพาะในบริบทของคนอีสานที่ชอบความ

สนุกสนาน รื่นเริง หากมีการวางแผนจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับเรื่องท่ีต๎องการสื่อก็จะชํวยสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ และจดจํา



ดียิ่งขึ้นหลักสําคัญของการวิจัย PAR คือ การมีสํวนรํวมอยํางเทําเทียมในทุกขั้นตอนของชุมชน ชุมชนเข๎มแข็งเกิดการเรียนรู๎

สําคัญมากกวําปัญหาถูกแก๎ไข กระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นในชุมชนเป็นสิ่งท๎าทายสําหรับนักวิจัยชุมชน  ทําอยํางไร จึง

จะสามารถจัดกระบวนการให๎ชุมชนได๎รํวมเรียนรู๎การวางแผนการดําเนินงานอยํางละเอียดและเป็นระบบ  การติดตามผลการ

ดําเนินงานเป็นระยะสรุปประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งที่ทํากิจกรรม และรํวมกันคิดหาแนวทางพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง 

  

2.11  กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

   

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง คณะผู๎วิจยัได๎นํามาสร๎างกรอบแนวคิดในการวิจัย

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามตสิมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรือ่งยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  กรณีศึกษาหมูํบ๎าน

ปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑    

1.  คณะวิจัย ต๎องการศึกษาบริบท ประวัติศาสตร๑ของชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 และชุมชนชุมชนบ๎าน
ตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถงวัดบ๎านปรือเกียน และ วัดบ๎านตะตึงไถง ตําบลนอกเมือง  รวมทั้ง
สถานการณ๑การสูบบุหรี่ ทั้งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงตํอคนในครอบครัวที่ได๎รับสารพิษจากบุหรี่ ปัจจัยเงื่อนไขที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงสําหรับผู๎ไมํสูบบุหรี่จะได๎รับสารพิษจากบุหรี่และทัศนะคติการสูบบุหรี่ของคนในระดับ
ครอบครัว โดยมีกลไก กระบวนการหนุนเสริมจากกลไก เครือขํายสมัชชาสุขภาพ ฯ จังหวัดสุรินทร๑ และทีม
นักวิจัยพ่ีเลี้ยงกลไกพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือนํามติสมัชชาสุขภาพด๎านยาสูบไปสูํการปฏิบัติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  คณะผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยูํในชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 และ
ชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง วัดบ๎านปรือเกียน และ วัดบ๎านตะตึงไถง ตําบลนอกเมือง  
เพ่ือมาอธิบายถึงและชี้ให๎เห็นถึงการเชื่อมโยงทุนทางสังคมเกี่ยวกับ บรรทัดฐาน ความสัมพันธ๑คุณคํา ใน
ลักษณะของสายสัมพันธ๑ทางสังคม และคุณภาพของสายสัมพันธ๑ ที่ยึดโยงผู๎คนเอาไว๎ด๎วยกันในรูปแบบของ
เครือขํายทางสังคม ให๎คนในพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายสามารถอยูํรํวมกันได๎จนถึงปัจจุบัน 

3. คณะผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่มีอยูํในชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 และชุมชนบ๎านตะ

ตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง และวัดบ๎านปรือเกียน วัดบ๎านตะตึงไถง ตําบลนอกเมือง เพื่ออธิบายและช้ีให๎เห็นถึงการยึด

โยงจากการมีระบบความเช่ือ การภูมิปัญญารํวมกัน การมีจารีตประเพณี การเรียนรู๎ คํานิยม ข๎อห๎ามตํางๆ ที่ทําให๎คนในพื้นที่

ชุมชนเปูาหมายสามารถมีวิถีชีวิตอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข  

4.  คณะผู๎วิจัยจะใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวม (Participatory) ในการหาจุดรํวมโดยการให๎คนที่อยูํในครอบครัวทั้งคน

ที่ไมํสูบบุหรี่ และคนที่สูบบุหรี่ ชาวบ๎าน โรงเรียน วัด  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวม

ตัดสินใจ  รํวมคิด  รํวมวางแผนงาน รํวมลงมือปฏิบัติ รํวมประเมินผล สรุปผล แล๎วรํวมรับผลประโยชน๑  ด๎วยการเข๎ามามี



บทบาทตั้งแตํเริ่มต๎นในการศึกษาวิจัยโครงการการพัฒนากลไกการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ใน

ครอบครัว เชํน รํวมตัดสินใจวําอะไรเป็นปัญหา รํวมคิดวําชุมชนต๎องการทําอะไร รํวมวางแผนงานในการแก๎ปัญหาวําจะทํา

อยํางไร รํวมลงมือปฏิบัติ รํวมประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน และรํวมรับผลประโยชน๑ 

  5.  คณะผู๎วิจัยจะใช๎ชุดความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาบริบท ประวัติศาสตร๑ของชุมชน แนวคิดทุนทางสังคม (Social 

Capital) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) และกระบวนการการมีสํวนรํวม (Participatory) มาเป็นรูปแบบการนํามติ

สมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 และชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎าน

ตะตึงไถงและวัดบ๎านปรือเกียน / วัดบ๎านตะตึงไถง ตําบลนอกเมือง และช้ีให๎เห็นวําผลที่ได๎สามารถสร๎างรูปแบบการพัฒนา

ระบบกลไกเฝูาระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ได๎อยํางไร ให๎ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัยที่มาจากการสูบบุหรี่ เกิด

กลไกการเฝูาระวังเรื่องยาสูบในพ้ืนท่ี และเกิดมาตรการทางสังคม และ รูปธรรมในพ้ืนท่ีชุมชน  ตลอดจนการติดตามผลักดันให๎

ข๎อมูล ชุดความรู๎การวิจัยในการศึกษารูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมชน เป็นข๎อเสนอ

เชิงนโยบายสาธารณะทางสังคม เป็นยุทธศาสตร๑และนโยบายจังหวัดสุรินทร๑ ที่มีมาตรการการบังคับใช๎กฎหมายที่จริงจั งและ

แนวทางในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชนและครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดสุรินทร๑ โดยผํานเวทีสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดสุรินทร๑ เวทีการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ ภาคเอกชน กลไกสมัชชาสุขภาพ ฯ จังหวัด  และคณะกรรมการควบคุม

ยาสูบ ฯ จังหวัดสุรินทร๑ สามารถเขียนผังกรอบแนวคิดได๎ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย 

- ประวัติศาสตร๑การกํอตั้งชุมชน 

- สถานการณ๑การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว 

- ปัจจัยเง่ือนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงสําหรับผู๎ไมํสูบบุหรี่

จะได๎รับสารพิษจากบุหรี่ 

- ทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว  

 

ทุนทางสังคม 

- บรรทัดฐาน  

- ความสัมพันธ๑ 

- คุณคํา ในลักษณะของ

สายสมัพันธ๑ทางสังคม  

- คุณภาพของสายสัมพันธ๑ 

ในรูปแบบของเครือขําย

ทางสังคม 

ทุนทางวัฒนธรรม 

- ระบบความเชื่อ  

- ภูมิปัญญา 

- จารีตประเพณี  

- การเรียนรู๎  

- ทัศนคติ คํานิยม  

การมีส่วนร่วม 

- รํวมตัดสินใจ 

- รํวมคิด 

- รํวมวางแผนงาน 

- รํวมลงมือปฏิบัต ิ 

- รํวมประเมินผล สรุปผล 

- รํวมรับผลประโยชน๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปแบบการนํามตสิมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตัิในพื้นที่หมูํบ๎าน

ปรือเกียน  ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมอืงสุรินทร๑ จ.สรุินทร๑   

 

มาตรการทางสังคม และ 

รูปธรรมในพ้ืนท่ี 
ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึง

ภัยที่มาจากการสูบบหุรี ่

เกิดกลไกการเฝูาระวัง

เรื่องยาสูบในพ้ืนท่ี 

  กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ ฯ

จังหวัด และกลไก

พัฒนาศักยภาพ ฯ 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กลไก ทีมนักวิจัย

หลัก วิจัยชุมชนและ

กระบวนการใน

โครงการ  

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวดั

สุรินทร๑ /กลุํมจังหวัด/ภาคอีสาน 
 กลไก สมัชชาสุขภาพ ฯ 

จังหวัด 

คณะกรรมการควบคุมยาสูบ ฯ

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑และนโยบายจังหวัดมี

มาตรการ และแนวทางในการลด 

ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว 

ชุมชนและพื้นที่จังหวัดสรุินทร๑ที่

ควบคุม มาตรการบังคับใช๎

กฎหมาย 



บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  กรณีศึกษา

หมูํบ๎านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑ ผู๎วิจัยใช๎กระบวนการวิจัย                  เชิงปฏิบัติการ

แบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR)   

 

3.1 ระเบียบวิธวีิจัย 

  

เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ดังกลําว  คณะผู๎วิจัยจะใช๎การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 

(Participatory Action Research: PAR)  

  

1. วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 
วัตถุประสงค์ที่ เนื้อหาข้อมูลที่ต้องเก็บ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ 

1.เพ่ือศึกษา
สถานการณ๑การสูบ
บุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไข
ที่กํอให๎เกิดความ
เสี่ยง ที่จะได๎รับ
สารพิษ  รวมทั้ง
ทัศนะคติตํอการสูบ
บุหรี่ในครอบครัว 
ชุมชน วัด และ
โรงเรียน 
 
 

- บริบทชุมชน ข๎อมูลพื้นที่ 

- ประวัติศาสตร๑การกํอตั้ง

ชุมชน 

-วิถีการผลิตในรอบปี 

-สถานการณ๑การสูบบุหรี่

ของคนในครอบครัว 

-ปัจจัยเงื่อนไขที่กํอให๎เกิด

ความเสี่ยงสําหรับผู๎ไมํสูบ

บุหรี่จะได๎รับสารพิษจาก

- ปราชญ๑ชาวบ๎าน 

ผู๎นําชุมชน เด็กและ

เยาวชน 

- สมาชิกในชุมชน 

- ผู๎รู๎ ผู๎นํากลุํม

องค๑กรในชุมชน  

- ส.อบต. 

- ผู๎ที่สูบบุหรี่ 

- ผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่  

- แนวคําถาม 

- แบบสํารวจ 

- แบบบันทึกข๎อมูล 

- เดินสํารวจ 

- สอบถาม 

- เลําเรื่อง 

- ประชุมกลุํม  

- บันทึกภาพ 

- บันทึกข๎อมูล 

-วิเคราะห๑/สรุป 



บุหรี่ 

-ทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่

ในครอบครัว  

- ทีมวิจัย 

- ที่ปรึกษา 

 2. เพ่ือศึกษาทุนทาง

สังคมบ๎านปรือเกียน  

และนํามาสนับสนุน

กระบวนการการเฝูา

ร ะวั ง  เ พ่ื อลด  ล ะ 

เลิก การสูบบุหรี่ ใน

ครอบครัวและชุมชน

ให๎เกิดความยั่งยืน 

 

- บรรทัดฐานความสัมพันธ๑
ทางสังคม 
-คุณคํา ในลักษณะของสาย
สัมพันธ๑ทางสังคม 
-คุณภาพของสายสัมพันธ๑ 
ที่ยึดโยงผู๎คนเอาไว๎ด๎วยกัน
ในรูปแบบของเครือขําย
ทางสังคม 

- ปราชญ๑ชาวบ๎าน 

ผู๎นําชุมชน เด็กและ

เยาวชน 

- สมาชิกใน

ครอบครัว 

- ผู๎ที่สูบบุหรี่ 

-ผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่  

- ทีมวิจัย 

- ที่ปรึกษา 

-หนํวยงานในพื้นท่ี 

- แนวคําถาม 

- แบบสํารวจ 

- แบบบันทึกข๎อมูล 

- เดินสํารวจ 

- สอบถาม 

- เลําเรื่อง 

- ประชุมสนทนากลุํม  

- บันทึกภาพ 

- บันทึกข๎อมูล 

-วิเคราะห๑/สรุป 

3.เพ่ือศึกษาการ

เชื่อมโยงทุนทาง

สังคมท่ี ให๎คนใน

พ้ืนที่ชุมชนเปูาหมาย

สามารถอยูํรํวมกันได๎

จนถึงปัจจุบัน  

-ระบบความเชื่อ  

-ภูมิปัญญารํวมกัน 

-การมีจารีตประเพณี  

-การเรียนรู๎  

-ทัศนคติ คํานิยม  

-ข๎อห๎ามตํางๆ 

- ปราชญ๑ชาวบ๎าน 

ผู๎นําชุมชน เด็กและ

เยาวชน 

- สมาชิกในชุมชน 

- ผู๎รู๎ ผู๎นํากลุํม

องค๑กรในชุมชน 

- ทีมวิจัย 

- ที่ปรึกษา 

-หนํวยงานที่

- แนวคําถาม 

- แบบสํารวจ  

-แบบบันทึกข๎อมูล 

 

- เดินสํารวจ 

- สอบถาม 

- เลําเรื่อง 

- ประชุมสนทนากลุํม  

- บันทึกภาพ 

- บันทึกข๎อมูล 

-วิเคราะห๑/สรุป 



เกี่ยวข๎อง 

 4.  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ห า

รูปแบบ กลไก และ

มาตรการการสร๎าง

เสริมระบบการเฝูา

ระวังเพ่ือลด ละ เลิก

ก า ร สู บ บุ ห รี่ ใ น

ครอบครัว ชุมชน 

 

- รูปแบบ/ วิธีการ/

กระบวนการในการสร๎าง

ความเชื่อ เกิดความเชื่อ

รวํมกัน ,วิเคราะห๑จุดแข็ง

ของความเชื่อรํวมกันวํา

สามารถทําให๎ผู๎คนเข๎าใจ

กัน  

- ปราชญ๑ชาวบ๎าน 

ผู๎นําชุมชน เด็กและ

เยาวชน 

- สมาชิกในชุมชน 

- ผู๎รู๎ในชุมชน 

 - ทีมวิจัย 

- ที่ปรึกษา 

- หัวหน๎าคุ๎ม 

- หนํวยงานที่อยูํใน

พ้ืนที่ 

- แนวคําถาม 

- แบบสํารวจ  

- แบบบันทึกข๎อมูล 

 

- สอบถาม 

- ประชุมสนทนากลุํม

ยํอย/กลุํมใหญํ 

- ดูของจริง 

- บันทึกภาพ 

- บันทึกข๎อมูล 

-วิเคราะห๑/สรุป 

 5.  เ พ่ือหารูปแบบ

การนํ ามติ สมั ช ช า

สุขภาพแหํงชาติด๎าน

ยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติ

ในพ้ืนที่ 

 

- ข๎อมูลและกระบวนการ

ขับเคลื่อน 

- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

- ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรํวม

ตัดสินใจ  รํวมคิด  รํวม

วางแผนงาน รํวมลงมือ

ปฏิบัติ รํวมประเมินผล 

สรุปผล แล๎วรํวมรับ

ผลประโยชน๑ ของชุมชน  

- ผู๎นําชุมชน 

- สมาชิกใน

ครอบครัวที่สูบ/ไมํ

สูบบุหรี่ 

- กรรมการบ๎าน 

- ผู๎รู๎ ผู๎นํากลุํม

องค๑กรในชุมชน / 

หัวหน๎าคุ๎ม 

- เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข๎อง /ข๎อมูลชุด

ความรู๎/ ข๎อมูลมือ

สองท่ีเกี่ยวข๎อง 

- แนวคําถาม 

- แบบสํารวจ  

-แบบบันทึกข๎อมูล 

-เอกสารชุดความรู๎/

งานวิจัย 

 

-จัดเวทีระดม

ความคิด 

- สอบถาม 

- ประชุม สนทนา

กลุํมยํอย/กลุํมใหญํ 

- ดูของจริง 

- บันทึกภาพ 

- บันทึกข๎อมูล 

-วิเคราะห๑/สรุป 

-ทดลองปฏิบัติ การ

สร๎างกลไกเพ่ือเฝูา



- ทีมวิจัย 

- ที่ปรึกษา 

ระวังการลด ละ เลิก 

การสูบบุหรี่ใน

ครอบครัว 

 
 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมทีมวิจัยเพ่ือวิเคราะห๑สถานการณ๑การดําเนินงานและองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดําเนินงานด๎านยาสูบในระดับจังหวัดและพ้ืนที่  

2. จัดเวทีชี้แจงทําความเข๎าใจในการทําวิจัยรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชน ปรึกษาหารือผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียในพ้ืนที่บ๎านปรือเกียนและชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถงและวัดบ๎านปรือ
เกียน /วัดบ๎านตะตึงไถง  เพ่ือประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัครปฏิบัติการในพ้ืนที่ประชุมทีมวิจัยเพ่ือทํา
ความเข๎าใจในการทํางานรํวมกัน 

3. อบรมทําความเข๎าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการเก็บข๎อมูล  รวมทั้งการออกแบบและสร๎าง
เครื่องมือเก็บข๎อมูล 

4. นําเครื่องมือลงพ้ืนที่ปฏิบัติการในการเก็บข๎อมูล เชํน บริบทชุมชน ประวัติศาสตร๑ชุมชน
สถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยง และทัศนคติของคนสูบบุหรี่ในครอบครัว,ศึกษาทุนทางสังคมของคนใน
พ้ืนที่ชุมชนเปูาหมาย,ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 และชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 
โรงเรียนบ๎านตะตึงไถงวัดบ๎านปรือเกียน  และวัดบ๎านตะตึงไถง ตําบลนอกเมือง 

5. ประชุมทีมวิจัยและที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการศึกษาและเตรียมนําเสนอข๎อมูลตํอ
ชุมชน 

6. จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตํอชุมชนและรับฟังข๎อเสนอแนะ 
7. จัดเวทีแสวงหาจุดรํวม แนวทางในการพัฒนากลไกการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพ่ือ

ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว พ้ืนที่ตําบลนอกเมืองและรํวมกันกําหนดแนวทางในการเฝูาระวั ง เพ่ือ
ลดละเลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัว โดยการเชิญผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน ชุมชน อปท. หนํวยงานองค๑กรที่
เกี่ยวข๎อง  วัด โรงเรียน  

8. ประชุมทีมวิจัยและที่ปรึกษาวางแผนปฏิบัติการทดลอง 
9. ทดลองปฏิบัติการตามแผนงาน มาตรการการพัฒนากลไก ระบบการเฝูาระวัง เพ่ือลดละ

เลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัว เชํน  
   9.1 กิจกรรมหรือมาตรการที่ชุมชนรํวมกันกําหนดขึ้นภายหลังจากการเก็บข๎อมูลและ
รํวมกันวิเคราะห๑ข๎อมูลจนเป็นที่ตกลงรํวมกันของคนในชุมชนแล๎ว 

9.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิตปูองกันการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ตําบลนอกเมือง และระดับจังหวัด  



9.3 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เป็น
กลุํมชาติพันธุ๑พื้นที่ตําบลนอกเมือง และระดับจังหวัด 

10. ทีมวิจัยสรุปวิเคราะห๑ข๎อมูลและประเมินผลที่ได๎ จากการทดลองปฏิบัติการ 
11. จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตํอชุมชน และจัดให๎มีการสื่อสารสาธารณะผลการ

ขับเคลื่อนมติสมัชชาและข๎อเสนอในการขับเคลื่อนตํอไปสูํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งในระดับพ้ืนที่ชุมชน และระดับ

จังหวัด เชํน สาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิต  ตํารวจ และ อปท. เป็นต๎น 

12.ประชุมทีมวิจัยและที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห๑ผลการศึกษาวิจัย 
13. ประชุมวิเคราะห๑ข๎อมูลจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑    

 
3. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 - นักวิจัยใช๎ CIPP Model ในการอธิบายผลที่เกิดข้ึน โดยจะให๎รายละเอียดบริบท ตัวละครที่
มีบทบาทสําคัญการสื่อสารเนื้อหาและความเข๎าใจเนื้อหาของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ จาํแนกตามด๎านตํางๆ การประเมินผล โดยใช๎  CIPP Model  ทุกขั้นตอนมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะแวดล๎อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบท
ชุมชน สถานการณ๑ปัญหา เพ่ือค๎นหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวโน๎ม  

2. การประเมินปัจจัยนําเข๎า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความรํวมมือหรือการ
มีสํวนรํวมของชุมชนในการเข๎ารํวมเป็นทีมวิจัย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเป็น
แรงขับเคลื่อนให๎มีแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพด๎านยาสูบ  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข๎อมูลสูํชุมชนเพ่ือรํวม 
ตรวจสอบข๎อบกพรํองพร๎อมทั้งแนวทางในการแก๎ไข และหาแนวทางในการปฏิบัติการ
รํวมกัน  

   4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ๑ที่ได๎จากการ

ปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพด๎านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมี

สํวนรํวมของชุมชนทั้งในพ้ืนที่เปูาหมายหลักและพ้ืนที่เปูาหมายรองในการขยายผล 

    

3.2 ขอบเขตการวิจัย 



 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  

กรณีศึกษาหมูํบ๎านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑  ได๎กําหนดขอบเขตไว๎ดังนี้ 

 

1. ขอบเขตเชิงพื้นที่  

งานวิจัยนี้  คณะวิจัยได๎เลือกพ้ืนที่เปูาหมายหลัก คือชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4  พ้ืนที่เปูาหมาย

รอง คือชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎าน    ตะตึงไถงและวัดบ๎านปรือเกียน /วัดบ๎านตะตึงไถง  ตําบล

นอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนต๎นแบบความเข๎มแข็ง และมีกลไก 

คณะกรรมการชุมชนที่เข๎มแข็งในระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด   

 

2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

1. ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ชุมชน ประวัติศาสตร๑  วัฒนธรรม  ทรัพยากร ภูมิปัญญา กลุํมองค๑กร 

กลุํมอาชีพ กลุํมเครือญาติ และกลุํมชาติพันธุ๑ 

2. สถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขท่ีกํอให๎เกิดความเสี่ยง 

3. ทุนทางสังคมด๎านวัฒนธรรม  ทรัพยากร ภูมิปัญญา กลุํมองค๑กร และกลุํมอาชีพในแงํจุดอํอน 

จุดแข็ง 

4. รูปแบบ กลไก และมาตรการการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 

5. ระเบียบ พ.ร.บ.ข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับยาสูบ 

 

3. ขอบเขตของเวลา  

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) 

 



4. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 คนในครอบครัว ที่สูบบุหรี่ ไมํสูบบุหรี่ ได๎แกํ เด็ก เยาวชน สามี ภรรยาในชุมชนบ๎านปรือ

เกียน และชุมชนชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5   

4.2 ชุมชน/ผู๎รู๎/ปราชญ๑ชาวบ๎าน/ผูเ๎ฒําผู๎แกํ  
4.3 คณะกรรมการหมูํบ๎าน /คณะกรรมการคุ๎ม/ผู๎นําชุมชน 

                4.4 หนํวยงานที่อยูํในพื้นที่ เชํน วัด โรงเรียน สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบล โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพตําบล   

 

3.3 กระบวนการวิจัย 

 

   การดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมโครงการการวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่อง

ยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑ กรณีศึกษาหมูํบ๎านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง                จ.

สุรินทร๑ คณะทีมวิจัย โดยผู๎รับผิดชอบโครงการได๎มีการประสาน เกิดเวทีประชุมพุดคุยประชุมกับทีมนักวิจัย

หลักในการทําความเข๎าใจในแผนงานโครงการ กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานและทบทวนแผนงาน 

วิเคราะห๑สถานการณ๑การดําเนินงาน แบํงบาทหน๎าที่รับผิดชอบของทีมวิจัย    และลงพื้นที่  

  เวทีประชุมชี้แจงสร๎างความเข๎าใจในแผนงานโครงการ ปรึกษาหาแนวทางในการหาทีมวิจัยชุมชน

รํวมกับผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน เกิดแกนนํานักวิจัยชุมชน และรํวมกําหนดแผนงานกิจกรรม ประสานจัด

เวทีชี้แจงทําความเข๎าใจในการทําวิจัยรํวมกันระหวํางทีมวิจัยและชุมชน ปรึกษาหารือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน

พ้ืนที่บ๎านปรือเกียน ม.4 ชุมชนบ๎านตะตึงไถง ม.5 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง วัดบ๎านปรือเกียน(วัดโพธิญาณ

รังสี) วัดบ๎านตะตึงไถง(วัดศรีรัตนาราม) เพ่ือรํวมกันพิจารณาทําความเข๎าใจในการทํางานขับเคลื่อน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการรํวมกัน  

 ประสานงานกับทีมกลไกพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัยหลัก วิจัยชุมชน ภาคีเครือขําย ฯ ผู๎นําชุมชน และประชาชน

กลุํมเปูาหมายในชุมชนในการดําเนินตามแผนงานกิจกรรมที่ได๎กําหนดไว๎ในโครงการ ดังนี้   

 

 



 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 

กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย สถานที/่

ระยะเวลา 

ขั้นตอนวิธีการ 

1) ประชุมทีมนักวิจัย เพ่ือ

วิเคราะห๑สถานการณ๑การ

ดําเนินงานและองค๑กรที่

เกี่ยวข๎อง 

 

- เพ่ือชี้แจงสร๎าง

ความเข๎าใจใน

แผนงานโครงการ

การกระบวนการ

ขั้นตอนการ

ดําเนินงานและ

ทบทวนวิเคราะห๑

สถานการณ๑การ

ดําเนินงาน กําหนด

แผนงานกิจกรรมใน

โครงการรํวมกัน  

แบํงบาทหน๎าที่

รับผิดชอบของทีม

วิจัยหลักและวิจัย

ชุมชน   

- ทีมวิจัยหลัก

และวิจัยชุมชน

จํานวน 17 คน 

 

27 ก.ค. 

2555 ณ 

ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1. ประสานทีมวิจัย 

2. จัดเตรียมสถานที่

ประชุม 

3. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 

4. ประชุมสร๎างความ

เข๎าใจการดําเนินงาน

และทบทวนโครงการ 

/ แบํงบาทหน๎าที่

รับผิดชอบของทีมวิจัย 

/ วางแผนการทํางาน 

การดําเนินงานรํวมกัน 

5. สรุปผลการประชุม

และนัดวันทํากิจกรรม

ตํอไป 

6.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

2) ประชุมชี้แจงทําความ

เข๎าใจในการทําวิจัยรํวมกัน

-เพ่ือทําความเข๎าใจใน

กา รทํ า วิ จั ย รํ ว มกั น

- ทีมวิจัยหลัก  4 1 3  ส . ค . 

2 5 5 5  ณ 

1.ประสานงาน



ระหวํางทีมวิจัยและชุมชน 

ปรึกษาหารือผู๎มีสํวนได๎สํวน

เสีย 

ระหวํางทีมวิจัย ชุมชน 

และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย

ใ น พ้ื น ที่ ชุ ม ช น

เปูาหมาย  

-เ พ่ื อ ใ ห๎ ไ ด๎ แ ก น นํ า

อาสาสมัครครอบครัวที่

สูบบุหรี่ ไมํสูบบุหรี่ใน

การที่จะให๎ข๎อมูล และ

เกิดความเข๎าใจในการ

ทํางานรํวมกัน 

-เ พ่ื อ ใ ห๎ เ กิ ด ค ว า ม

รํวมมือกันระหวํางทีม

วิ จั ย  ชุ ม ช น แ ล ะ

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่

จะมีกระบวนการหนุน

เสริมข๎อมูลวิชาการ สื่อ

เอกสาร  สื่ อ รณรงค๑ 

แ ล ะ มี สํ ว น รํ ว ม ใ น

กิจกรรม 

คน 

- ทีมวิจัยชุมชน 

11 คน 

-  กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 3 คน 

- ชาวบ๎าน/ผู๎นํา

ชุมชน 22 คน  

รวม 40 คน 

ศ า ล า

ป ร ะ ช า ค ม

บ๎ า น ป รื อ

เกียน 

กลุํมเปูาหมาย 

2.จัดเตรียมสถานที่

ประชุม 

3.จัดเตรียมเอกสารและ

วัสดุอุปกรณ๑ 

4.ประชุมชี้แจง

โครงการวิจัยและ

วางแผนการศึกษา

รํวมกับชุมชน 

5.บันทึก สรุปรายงาน

การทํากิจกรรม 

3 )อบรมทํ าคว าม เข๎ า ใ จ

เกี่ยวกับการวิจัยและการ

เก็บข๎อมูล รวมทั้งการ

ออกแบบและสร๎างเครื่องมือ

เก็บข๎อมูลในเบื้องต๎น 

-เ พ่ือทําความเข๎ า ใจ

เกี่ยวกับการวิจัย และ

การจัดเก็บข๎อมูล การ

ออกแบบเครื่องมือใน

เบื้องต๎นของทีมวิจั ย

หลักและวิจัยชุมชน  

-เพ่ือจัดเก็บข๎อมูลของ

ชุ ม ช น  แ ล ะ

-  ทีมวิจัยหลัก  3 

คน 

- ทีมวิจัยชุมชน 9 

คน 

รวม 12 คน 

 

24 ส.ค. 

2555 ณ 

ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.ประสานวิทยากร/ทีมพ่ี

เลี้ยง 

3.จัดเตรียมสถานที่อบรม 

4.จัดเตรียมเอกสารและ

วัสดุอุปกรณ๑  



สถานการณ๑การสู บ

บุ ห รี่ ข อ ง ชุ ม ช น 

โรงเรี ยน และวัดให๎

สอดคล๎องกับบริบท 

สถ า น ก า ร ณ๑ ปั ญ ห า 

ผลกระทบของชุมชน 

5.จัดอบรมทีมวิจัยเรื่อง

แนวคิดเพ่ือท๎องถิ่นและ

ออกแบบเครื่องมือ

การศึกษา 

6.สรุปผลการอบรม 

บันทึกรายงานการทํ า

กิจกรรม 

3) การประชุมชี้แจงกับภาคี

เครือขํายหนํวยงาน องค๑กร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร๑ 

-เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ

ในวัตถุประสงค๑ของ

แ ผ น ง า น กิ จ ก ร ร ม

โครงการและเข๎ า ใจ

แนวทางวิธีการทํางาน

วิจัยให๎กับกองพัฒนา

นักศึกษา และองค๑การ

บริหารนักศึกษาภาค

ปกติและภาค กศ.บป. 

-เ พ่ือเชื่อมโยงข๎อมูล 

แนวทาง มาตรการใน

การบังคับใช๎กฎหมาย

แ ล ะ เ กิ ด ก ติ ก า 

ข๎ อ ต ก ล ง ใ น

มหาวิทยาลัยในการ

ปูองกัน แก๎ไขปัญหา

จากการสูบบุหรี่  โดย

ใช๎กระบวนการแบบมี

สํวนรํวมของนักศึกษา 

คณะอาจารย๑  โดยมี

-  ทีมวิจัยหลัก  2 

คน 

- ทีมวิจัยชุมชน 3 

คน 

-เจ๎าหน๎าที่กอง

พัฒนานักศึกษา 1 

คน 

- องค๑การ

นักศึกษา 20 คน 

รวม 26 คน 

 

25 ส.ค.55 ณ 

ห๎ อ งประชุ ม

ก อ ง พั ฒ น า

นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัย

ร า ช ภั ฏ

สุรินทร๑ 

1. ประสานแจ๎งทีมวิจัย 

2. ประสานกองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร๑ และ

องค๑การบริหารนักศึกษา

ภาคปกติและภาค 

กศ.บป. เพ่ือจัดเวที

ประชุมในการนําประเด็น

ปัญหา ผลกระทบจาก

การสูบบุหรี่ของนักศึกษา

และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร๑ และนําเสนอแนว

ทางการดําเนินงาน

โครงการวิจัยยาสูบ ฯ ใน

มหาวิทยาลัย 

3.ประสานขอและ

จัดเตรียมสถานที่ประชุม 



กลไกของกองพัฒนา

นักศึกษา และองค๑การ

บริ ห ารนั กศึ กษาทั้ ง

ภ า ค ป ก ติ แ ล ะ ภ า ค 

ก ศ . บ ป . ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

มหาวิทยาลัย รํวมกับ

ภาคีเครือขําย ฯ 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 

5. ดําเนินการประชุม

สร๎างความเข๎าใจการ

ดําเนินงานและวาง

แผนการดําเนินงาน

รํวมกัน 

6.สรุปผลการประชุมและ

นัดวันทํากิจกรรมตํอไป 

7.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

5 )  นํ า เ ครื่ อ งมื อลง พ้ืนที่

ปฏิบัติการในการเก็บข๎อมูล 

เ ชํ น  บ ริ บ ท ชุ ม ช น 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ ชุ ม ช น

สถานการณ๑การสูบบุหรี่ 

ปัจจัยเสี่ยง และทัศนคติของ

คนสูบบุหรี่ ในครอบครัว ,

ศึกษาทุนทางสังคมของคน

ในพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมาย ,

ศึกษาทุนทางวัฒนธรรม 

-เ พ่ื อ ใ ห๎ ไ ด๎ ข๎ อ มู ล 

สถานการณ๑  ปัญหา 

ผลกระทบจากการสูบ

บุหรี่ในชุมชน วัดและ

โรงเรียน 

-เพ่ือให๎ได๎แนวทางและ

ข๎อเสนอเบื้องต๎นเป็น

ข๎อมูลในการพูดคุยของ

ทีมวิจัยในการคืนให๎กับ

ชุ ม ช น  แ ล ะ เ ป็ น

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ใ ห๎

สอดคล๎องกับบริบท 

ส ภ า พ ปั ญ ห า 

ผลกระทบตํอไป  

-  ทีมวิจัยหลัก  3 

คน 

- ทีมวิจัยชุมชน 

12 คน 

- ชาวบ๎าน 30 คน 

รวม 45 คน 

 

15 ก.ย.- 25 

ต . ค .  5 5  ณ 

ชุ ม ช น บ๎ า น

ปรือ เกียน /

ชุ ม ช น บ๎ า น

ปรือ เกียน /

ต ะ ตึ ง ไ ถ ง /

โรงเรียนและ

วัด 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.เตรียมเนื้อหา เอกสาร 

ประเด็นที่จะศึกษาข๎อมูล

เอกสาร 

3.กําหนดคนที่จะ

รับผิดชอบในการศึกษา

ข๎อมูลเอกสารตาม

ประเด็นที่กําหนด 

4.ศึกษาข๎อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข๎อง  

5.เดินสํารวจและจัดทํา

แผนที่ชุมชน 

6.จัดกลุํมสนทนา เลํา

เรื่องประวัติศาสตร๑ชุมชน 



7.ประชุมกลุํมระดม

ข๎อมูล 

8.สรุปเนื้อหาที่ได๎จาก

การศึกษา บันทึกรายงาน

การทํากิจกรรม 

6) ประชุมทีมวิจั ยและที่

ปรึกษาสรุปวิเคราะห๑ข๎อมูล

ผลการศึกษาและเตรียม

นําเสนอข๎อมูลตํอชุมชน 

 -เพ่ือตรวจสอบ 

วิเคราะห๑และสรุป

ข๎อมูล เพ่ือเตรียม

นําเสนอข๎อมูลตํอ

ชุมชนเบื้องต๎นในการ

กําหนดแนวทางการ

แก๎ไขปัญหารํวมกัน 

  

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- ทีมพ่ีเลี้ยง 2 คน 

รวม 15 คน 

 

27 ต.ค.55 

ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1.ประสานทีมวิจัย/ที่

ปรึกษา/กลไก/พ่ีเลี้ยง ฯ 

2.เตรียมข๎อมูล เนื้อหาที่

ได๎จากการศึกษา 

3.เตรียมเอกสารข๎อมูลที่

เกี่ยวข๎อง  

4.เตรียมวัสดุอุปกรณ๑และ

เครื่องมือ 

5.ประชุมกลุํม สนทนา 

แลกเปลี่ยน 

6.สรุปและตรวจสอบ

ข๎อมูล 

7.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

8.สรุปผลการประชุมและ

นัดวันทํากิจกรรมตํอไป 

การนําเสนอความก๎าวหน๎า

ผลการดําเนินงานกิจกรรม

โครงการครั้งที่ 1 

-เพ่ือให๎นักวิจัยชุมชน 

จ.สุรินทร๑ ได๎เรียนรู๎

แลกเปลี่ยน

-นักวิจัยชุมชน 3 

คน 

-นักวิจัยหลัก 1 

4 พ.ย.55 ณ 

ม.อุบลฯ 

-ประสานทีมวิจัยชุมชน 

-จัดเตรียมข๎อมูลนําเสนอ 



กระบวนการทํางาน

วิจัยกับนักวิจัยพื้นที่

จังหวัดอ่ืน ๆ 

-เพ่ือได๎แนวทาง 

ข๎อเสนอแนะจากทีมพ่ี

เลี้ยงในการดําเนินงาน

วิจัยให๎บรรลุ

วัตถุประสงค๑ 

คน 

รวม 4 คน 

-เข๎ารํวมเวที นําเสนอ

แลกเปลี่ยน รับฟัง

ข๎อเสนอแนะ 

-สรุปข๎อมูล ข๎อเสนอ 

เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานพื้นที่ 

7) การอบรมทําความเข๎าใจ

เกี่ยวกับการวิจัยและการ

เ ก็ บ ข๎ อ มู ล  ร ว ม ทั้ ง ก า ร

ออกแบบและสร๎างเครื่องมือ

เก็บข๎อมูล 

-เพ่ือให๎นักวิจัยชุมชน

ได๎ทบทวนเครื่องมือ

และมีความรู๎ความ

เข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎

เครื่องมือ และแนวทาง

ในการเก็บข๎อมูล 

-เพ่ือให๎นักวิจัยหลัก

และชุมชนได๎เรียนรู๎

แลกเปลี่ยนและมีความ

เข๎าใจในแนวคิดการ

วิจัยเพื่อท๎องถิ่น  

-เพ่ือให๎ได๎เครื่องมือการ

เก็บข๎อมูลของชุมชน 

และสถานการณ๑การ

สูบบุหรี่ของชุมชน 

โรงเรียน และวัดให๎

สอดคล๎องกับบริบท 

สถานการณ๑ปัญหา 

-  ทีมวิจัยหลัก  1 

คน 

- ทีมวิจัยชุมชน 9 

คน 

รวม 10 คน 

 

 

 

28-29 พ.ย.

2555 

ณ ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน  

  

  

1. ประสาน

กลุํมเปูาหมาย 

2. ประสานวิทยากร/ทีม

พ่ีเลี้ยง 

3. จัดเตรียมสถานที่

อบรม 

4. จัดเตรียมเอกสารและ

วัสดุอุปกรณ๑  

5. จัดอบรมทีมวิจัยเรื่อง

แนวคิดเพ่ือท๎องถิ่นและ

ออกแบบเครื่องมือ

การศึกษาข๎อมูลของ

ชุมชน และสถานการณ๑

การสูบบุหรี่ของชุมชน 

โรงเรียน และวัดให๎

สอดคล๎องกับบริบท 

สถานการณ๑ปัญหา 



ผลกระทบของชุมชน ผลกระทบของชุมชน 

6. สรุปผลการอบรม 

บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

8 )ประชุ มที ม วิ จั ย และที่

ปรึกษาวางแผนปฏิบัติการ

ทดลอง 

- ทีมวิจัยชุมชนและ

ชุมชนได๎แผนการ

ปฏิบัติการนําเครื่องมือ

ลงพื้นที่จัดเก็บข๎อมูลที่

ชัดเจนทั้งในเปูาหมาย 

แนวทางวิธีการ และ

คนที่เก่ียวข๎องที่ชัดเจน

รํวมกัน 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก ฯ  3 คน      

รวม 15 คน 

23 ธ.ค.55 

ที่ทําการ

ผู๎ใหญํบ๎าน ม.

4 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2. เตรียมเอกสาร ข๎อมูล

สําหรับการสรุปและ

วิเคราะห๑ 

3. เตรียมสถานที่ประชุม 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 

5. จัดประชุมทีมสรุป

วิเคราะห๑ข๎อมูล 

6. สรุปและบันทึกผลการ

ประชุม 

7.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

9)การพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎กับ

เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตปูองกันการสูบ

บุหรี่ในพ้ืนที่ตําบลนอกเมือง 

และระดับจังหวัด 

- ได๎ชุดความรู๎ การ

พัฒนาหลักสูตรการจัด

กิจกรรมด๎านการปูองกัน

การสูบยาและการ

พัฒนาระบบการเฝูา

ระวัง เพื่อลดละเลิก การ

สูบบุหรี่ในกลุํมเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว 

- ทีมวิจัย 10 คน 

-ทีมวิทยากร 10 

คน 

- เยาวชน 70 คน 

  รวม 90 คน 

28-29 

มกราคม 

2556 ณ วัด

โพธิญาณรังสี 

บ๎านปรือ

เกียน 

       

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย

และพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 

2.เตรียมวิทยากร และ

ประเด็นในการศึกษา 

3.พัฒนาหลักสูตรการจัด

กิจกรรม 

4.เตรียมเอกสารและวัสดุ



- ได๎แกนนําเด็ก เยาวชน

ที่มีความรู๎ มีทักษะในการ

ปูองกันการสูบบุหรี่ 

 อุปกรณ๑ 

5.จัดกิจกรรมอบรม

ทักษะชีวิต 

6.สรุปผลการอบรม

ปฏิบัติการ 

10) การพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการ

ควบคุมยาสูบที่เข๎าถึง

กลุํมเปูาหมายที่เป็นกลุํม

ชาติพันธุ๑พ้ืนที่ตําบลนอก

เมือง และระดับจังหวัด 

- ได๎ชุดความรู๎ การ

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ๑

ที่เข๎าถึงและเหมาะสม

กับกลุํมเปูาหมายใน

พ้ืนที่และระดับจังหวัด 

- ได๎แกนนําเด็ก เยาวชน

ที่มีความรู๎ ในการจัดทํา 

พัฒนาสื่อในการปูองกัน

การสูบบุหรี่ในชุมชน 

 

- ทีมวิจัย 10 คน 

-ทีมวิทยากร 10 

คน 

- เยาวชน 70 คน 

  รวม 90 คน 

30-31 

มกราคม 

2556 ณ วัด

โพธิญาณรังสี 

บ๎านปรือ

เกียน 

       

 

.ประสานกลุํมเปูาหมาย

และพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 

2.เตรียมวิทยากร และ

ประเด็นในการศึกษา 

3.พัฒนาหลักสูตรการจัด

กิจกรรม 

4.เตรียมเอกสารและวัสดุ

อุปกรณ๑ 

5.จัดกิจกรรมอบรมการ

ผลิตสื่อฯ 

6.สรุปผลการอบรม

ปฏิบัติการ 

11) เวทีเรียนรู๎แลกเปลี่ยน

การ เก็บข๎อมูล รวมทั้งการ

ออกแบบและสร๎างเครื่องมือ

เก็บข๎อมูล 

-เพ่ือให๎แกนนํานักวิจัย

ชุมชนปรือเกียน ได๎มี

เวทีเรียนรู๎แลกเปลี่ยน

การจัดเก็บข๎อมูล การ

รณรงค๑ การปูองกัน 

และแก๎ไขปัญหาการ

สูบบุหรี่ของชุมชน กับ

เครือขํายแกนนําวิจัย

-นักวิจัยชุมชน 4 

คน 

-นักวิจัยหลัก 1 

คน 

รวม 5 คน 

12-13 ก.พ. 

2556 ณ ห๎อง

ประชุมชั้น 9 

โรงพยาบาล

สุรินทร๑   

1. ประสาน

กลุํมเปูาหมาย 

2. ประสานวิทยากร/ทีม

จัดเวที รพ.สุรินทร๑ 

3. จัดเตรียมเอกสาร 

ข๎อมูลชุมชน 



ชุมชนเทศบาลเมือง

สุรินทร๑ 

4. เข๎ารํวมเวทีอบรม 

และเรียนรู๎แลกเปลี่ยน

ข๎อมูลการจัดเก็บข๎อมูล 

แนวทางการรณรงค๑ การ

ปูองกัน และแก๎ไขปัญหา

การสูบบุหรี่ของชุมชน  

โรงเรียน และวัด  

6. สรุปผลการจัดเวที 

7.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

12)การนําเครื่องมือลงพ้ืนที่

ปฏิบัติการในการเก็บข๎อมูล 

เ ชํ น  บ ริ บ ท ชุ ม ช น 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ ชุ ม ช น

สถานการณ๑การสูบบุหรี่ 

ปัจจัยเสี่ยง และทัศนคติของ

คนสูบบุหรี่ ใ นครอบครั ว 

ศึกษาทุนทางสังคมของคน

ในพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมาย 

-เพ่ือให๎ได๎ฐานข๎อมูล

เกี่ยวกับวิถีชีวิต 

ประวัติศาสตร๑ชุมชน 

ทุนทางสังคมและ

บริบทชุมชนมีความ

ถูกต๎องชัดเจนมากข้ึน  

เป็นองค๑ความรู๎ 

ฐานข๎อมูลให๎กับชุมชน

นําไปพัฒนากําหนด

เป็นแนวทาง เป็น

เครื่องมือ สูํการปฏิบัติ

ให๎ชุมชนเข๎มแข็ง ชีวีมี

สุข ปลอดอบายมุขและ

เหล๎า บุหรี่ 

-เพ่ือให๎ได๎สถานการณ๑

การสูบบุหรี่ ปัจจัย

เสี่ยง และทัศนคติของ

- ทีมวิจัย 12 คน 

 - ผู๎มีสํวนได๎สํวน

เสียในชุมชน 100 

คน 

รวม 112 คน 

 

1-31 มีนาคม 

2556 ณ 

ชุมชนบ๎าน

ปรือเกียน ม.

4 วัด

โพธิญาณรังสี 

/วัดศรีรัตนา

ราม โรงเรียน

บ๎านตะตึงไถง 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.เตรียมเนื้อหา เอกสาร 

ประเด็นที่จะศึกษาข๎อมูล

เอกสาร 

3.กําหนดคนที่จะ

รับผิดชอบในการศึกษา

ข๎อมูลเอกสารตาม

ประเด็นที่กําหนด 

4.ศึกษาข๎อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข๎อง  

5.เดินสํารวจและจัดทํา

แผนที่ชุมชน 

6.จัดกลุํมสนทนา เลํา

เรื่องประวัติศาสตร๑ชุมชน 

7.ประชุมกลุํมระดม



คนสูบ /ไมํสูบบุหรี่ใน

ครอบครัว และชุมชน 

ที่จะนําไปสูํการมี

แนวทาง มาตรการ

แบบมีสํวนรํวมของ

ชุมชนในการควบคุม

ยาสูบในชุมชน 

-เพ่ือให๎เกิด

กระบวนการเรียนรู๎การ

วิจัยชุมชนตนเองเรื่อง

การควบคุมยาสูบ

รํวมกันของนักวิจัย

ชุมชนกับคนในชุมชน 

ข๎อมูล 

8.สรุปเนื้อหาที่ได๎จาก

การศึกษา 

9.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

เ ว ที เ รี ย น รู๎ แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นําเสนอความก๎าวหน๎าผล

การดํ า เนินงานกิจกรรม

โครงการครั้งที่ 2 

-เพ่ือให๎นักวิจัยชุมชน 

จ.สุรินทร๑ ได๎เรียนรู๎

แลกเปลี่ยน

กระบวนการทํางาน

วิจัยกับนักวิจัยพื้นที่

จังหวัดอ่ืน ๆ 

-เพ่ือได๎แนวทาง 

ข๎อเสนอแนะจากทีม

วิจัยวิจัยพื้นที่จังหวัด 

และทีมพ่ีเลี้ยงในการ

ดําเนินงานวิจัยให๎

บรรลุวัตถุประสงค๑ 

-นักวิจัยชุมชน 3 

คน 

-นักวิจัยหลัก 1 

คน 

รวม 4 คน 

23-24 มี.ค.

56 ณ จ.อุบล

ฯ 

-ประสานทีมวิจัยชุมชน 

-จัดเตรียมข๎อมูลนําเสนอ 

-เข๎ารํวมเวที นําเสนอ

แลกเปลี่ยน รับฟัง

ข๎อเสนอแนะ 

-สรุปข๎อมูล ข๎อเสนอ 

เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานพื้นที่ 

13) ประชุมทีมวิจัยและที่

ปรึกษาสรุปวิเคราะห๑ข๎อมูล

- เพ่ือตรวจสอบ 

วิเคราะห๑และสรุป

- ทีมวิจัย 12 คน 20 เม.ย.56 

ณ ศาลา

1. ประสานทีมวิจัย/ที่



ผลการศึกษาและเตรียม

นําเสนอข๎อมูลตํอชุมชน 

ข๎อมูล เพ่ือเตรียม

นําเสนอข๎อมูลตํอ

ชุมชนเบื้องต๎นในการ

กําหนดแนวทางการ

แก๎ไขปัญหารํวมกัน 

-เพ่ือให๎นักวิจัยชุมชน 

ได๎เรียนรู๎แลกเปลี่ยน

รํวมกันในการพัฒนา

ข๎อมูลจากผลการศึกษา

ชุมชนพ้ืนที่เปูาหมาย 

-เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลผล

การศึกษาชุมชนพื้นที่

เปูาหมายและเตรียม

นําเสนอข๎อมูลตํอ

ชุมชนในการกําหนด

แนวทาง และมาตรการ

การแก๎ไขปัญหารํวมกัน

ของชุมชนแบบมีสํวน

รํวม 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- ทีมพ่ีเลี้ยง 2 คน 

รวม 15 คน 

 

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

ปรึกษา/กลไก/พ่ีเลี้ยง ฯ 

2. เตรียมข๎อมูล เนื้อหาที่

ได๎จากการศึกษา 

3. เตรียมเอกสารข๎อมูลที่

เกี่ยวข๎อง  

4. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑

และเครื่องมือ 

5. ประชุมกลุํม สนทนา 

แลกเปลี่ยน 

6. สรุปและตรวจสอบ

ข๎อมูล 

7. บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

8. สรุปผลการประชุม

และนัดวันทํากิจกรรม

ตํอไป 

14) จัดเวทีนําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยตํอชุมชนและรับ

ฟังข๎อเสนอแนะ 

- เพ่ือให๎ทีมวิจัยและ

ผู๎เข๎ารํวมได๎มีความรู๎

ความเข๎าในในผลการ

ศึกษาวิจัย 

-มีแนวทางในการ

ทดลองปฏิบัติการแก๎ไข

ปัญหารํวมกัน 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- อาสาสมัคร 5 

คน     

28 เม.ย.56 

ณ ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.เตรียมข๎อมูลในการ

นําเสนอ 

3.เตรียมความพร๎อมของ

ทีมวิจัยในการนําเสนอ 

4.จัดทํากําหนดการเวที

นําเสนอผลการ



- ตัวแทนชุมชน 

25 คน  

- ตัวแทน

หนํวยงาน/

องค๑กร 7 คน 

รวม  50 คน 

ศึกษาวิจัย 

5.เตรียมเอกสารตํางๆ  

สถานที่ และวัสดุอุปกรณ๑ 

6.จัดเวทีนําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยเบื้องต๎น 

7.สรุปผลเวทีนําเสนอผล

การศึกษาวิจัยเบื้องต๎น 

8.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

15)จัดเวทีแสวงหาจุดรํวม 

แนวทางในการพัฒนากลไก

การสร๎างเสริมระบบการเฝูา

ระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบ

บุหรี่ ใ นครอบครั ว  พ้ืนที่

ตําบลนอกเมืองและรํวมกัน

กําหนดแนวทางในการเฝูา

ระวัง  โดยการเชิญผู๎ที่มีสํวน

ได๎สํวนเสีย 

-ได๎ข๎อมูล ความรู๎ เพ่ือ

พัฒนาแนวทางการ

พัฒนากลไกการสร๎าง

เสริมระบบการเฝูา

ระวังเพ่ือลด ละ เลิก

การสูบบุหรี่ใน

ครอบครัว พื้นที่ชุมชน

บ๎านปรือเกียน ม.4 

และชุมชนบ๎านตะตึง

ไถง ม.5 โรงเรียนบ๎าน

ตะตึงไถงวัดบ๎านปรือ

เกียน  และวัดบ๎านตะ

ตึงไถง ตําบลนอกเมือง  

 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน                   

- อาสาสมัคร 5 

คน 

- ผู๎แทนชาวบ๎าน 

10 คน  

- ผู๎นําชุมชน ผู๎รู๎ 

เด็กและเยาวชน 

5 คน 

รวม 35 คน 

26 พ.ค.56 ณ 

ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1. ประสาน
กลุํมเปูาหมาย 

2. เตรียมเอกสาร ข๎อมูล
สําหรับการสรุปและ
วิเคราะห๑ 

3. เตรียมสถานที่ประชุม 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 
5. จัดประชุมทีมสรุป

วิเคราะห๑ข๎อมูล 
6. สรุปและบันทึกผลการ

ประชุม 
7. บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม  

16)ประชุมทีมวิจัยและที่

ปรึกษาวางแผนปฏิบัติการ

- ทีมวิจัยและชุมชนได๎

แผนการปฏิบัติการ

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

16 มิ.ย.56 ณ 

ศาลา

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2. เตรียมเอกสาร ข๎อมูล



ทดลอง รํวมกันที่ชัดเจนทั้งใน

เปูาหมาย แนวทาง

วิธีการ และคนที่

เกี่ยวข๎องที่ชัดเจน

รํวมกัน 

กลไก ฯ  3 คน      

- อาสาสมัคร 5 

คน 

- ผู๎มีสํวนได๎สํวน

เสียในชุมชน 15 

คน 

รวม 35 คน 

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

สําหรับการสรุปและ

วิเคราะห๑ 

3. เตรียมสถานที่ประชุม 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 

5. จัดประชุมทีมสรุป

วิเคราะห๑ข๎อมูล 

6. สรุปและบันทึกผลการ

ประชุม 

7.บันทึกรายงานกิจกรรม 

17)ทดลองปฏิบัติการตาม

แผนงานการพัฒนาระบบ

การเฝูาระวัง เพ่ือลดละเลิก 

การสูบบุหรี่ในครอบครัวที่

ชุมชนรํวมกันกําหนด 

 

 - ได๎ชุดความรู๎ การ

พัฒนาระบบการเฝูา

ระวัง เพื่อลดละเลิก การ

สูบบุหรี่ในครอบครัว 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- อาสาสมัคร 5 

คน 

- ครอบครัวที่สูบ

บุหรี่ 33 คน 

รวม  50 คน 

1-20 ก.ค. 56 

ณ ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย

และพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 

2.เตรียมประเด็นใน

การศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ “วัฒนธรรม 

ความรํวมมือ เครือญาติ 

ข๎อเสนอ แนวทางการ

สร๎างความม่ันคงทาง

วัฒนธรรม” 

3.สรุปผลการปฏิบัติการ 

เวทีนําเสนอผลงานวิชาการ 

แล ะผล กา รดํ า เ นิ น ง า น

กิจกรรมโครงการ  

- เพ่ือเรียนรู๎

แลกเปลี่ยนข๎อมูล และ

ผลการดําเนินงาน

กระบวนการทํางาน

วิจัยการสูบบุหรี่ใน

ชุมชน สถานศึกษาเชิง

-นักวิจัยชุมชน 1 

คน 

-นักวิจัยหลัก 1 

คน 

26 ก.ค.56 ณ 

จ.อุบลฯ 

-ประสานทีมวิจัยชุมชน 

-จัดเตรียมข๎อมูลนําเสนอ 

-เข๎ารํวมเวที นําเสนอ

แลกเปลี่ยน รับฟัง



วิชาการ และได๎แนว

ทางการจัดทํารายงาน

ผลงานการวิจัย 

รวม 2 คน 

 

 

 

ข๎อเสนอแนะ 

-สรุปข๎อมูล ข๎อเสนอ 

เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานพื้นที่ 

18)ทีมวิจัยสรุปวิ เคราะห๑

ข๎อมูลและประเมินผลที่ได๎ 

จากการทดลองปฏิบัติการ 

- ได๎ชุดข๎อมูลองค๑

ความรู๎ในการทดทอง

ปฏิบัติการ สร๎างเสริม

ระบบการเฝูาระวัง การ

ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ 

- ได๎แนวทางรูปแบบ

การนํามตสิมัชชา

สุขภาพแหํงชาติด๎าน

ยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติ

ในพ้ืนที่ 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- พ่ีเลี้ยง 2 คน 

รวม 15 คน 

28 ก.ค. 56 

ณ ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.เตรียมวาระ ประเด็น

ในการประชุมทีมวิจัย 

3.เตรียมเอกสาร ข๎อมูล

ตํางๆ  

4.เตรียมสถานที่ประชุม

ทีมวิจัย 

5.เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ 

6.สรุปผลการทดลอง

ปฏิบัติการ 

7.สรุปและบันทึกการ

ประชุม8.บันทึกรายงาน

การทํากิจกรรม 

19)จัดเวทีนําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยตํอชุมชน และจัด

ให๎มีการสื่อสารสาธารณะผล

การขับเคลื่อนมติสมัชชา

แ ล ะ ข๎ อ เ ส น อ ใ น ก า ร

ขับเคลื่อนตํอไปสูํผู๎มีสํวน

เกี่ยวข๎องทั้งในระดับพ้ืนที่

 - ทีมวิจัยและ

ผู๎เข๎ารํวมได๎มีความรู๎

ความเข๎าในในผลการ

ศึกษาวิจัย 

-มีแนวทางในการ

ทดลองปฏิบัติการแก๎ไข

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- อาสาสมัคร 5 

24 ส.ค.56 ณ 

ศาลา

ประชาคม

บ๎านปรือ

เกียน 

1.ประสานกลุํมเปูาหมาย 

2.เตรียมข๎อมูลในการ

นําเสนอ 

3.เตรียมความพร๎อมของ

ทีมวิจัยในการนําเสนอ 

4.จัดทํากําหนดการเวที



ชุมชน และระดับจังหวัด 

เชํน  สาธารณสุขจั งหวัด 

สรรพสามิต  ตํารวจ และ 

อปท. เป็นต๎น 

ปัญหารํวมกัน 

-ได๎คืนข๎อมูลผล

การศึกษาตํอชุมชน/

พ้ืนที่ศึกษา 

 - เกิดการมีสํวนรํวมใน

การตรวจสอบข๎อมูล

ของชุมชน และ

หนํวยงานตํางๆ 

- เกิดองค๑ความรู๎ในการ

ทดทองปฏิบัติการ สร๎าง

เสริมระบบการเฝูาระวัง 

การลด ละเลิก การสูบ

บุหรี่ 

- ได๎รํางรูปแบบการนํา

มตสิมัชชาสุขภาพ

แหํงชาติด๎านยาสูบ 

 

ไปสูํการปฏิบัติในพ้ืนที่

ชุมชน 

คน     

- ตัวแทนชุมชน 

25 คน  

- ตัวแทน

หนํวยงาน/

องค๑กร 8 คน 

รวม  50 คน 

นําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัย 

5.เตรียมเอกสารตํางๆ  

สถานที่ และวัสดุอุปกรณ๑ 

6.จัดเวทีนําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัย 

7.สรุปผลเวทีนําเสนอผล

การศึกษาวิจัย 

8.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

20)ประชุมทีมวิจัยและที่

ปรึกษาสรุปวิเคราะห๑ผลการ

ศึกษาวิจัย 

1. ทีมวิจัยได๎ข๎อมูลผล

การศึกษาท่ีมีความ

ถูกต๎องสมบูรณ๑ 

นําเชื่อถือ 

2. นักวิจัยได๎พัฒนา

ทักษะในการวิเคราะห๑

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

21 ก.ย.56 ณ  

บ๎าน

ผู๎ใหญํบ๎าน

ปรือเกียน 

1.ประสานทีมวิจัย/ที่

ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 

2.เตรียมเอกสารข๎อมูล 

และประเด็นการประชุม

ทีมวิจัย 



ข๎อมูลและการเขียน

รายงานฯ 

3. ได๎แนวทางการเขียน

รายงานผลการ

ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ๑ 

- พ่ีเลี้ยง 2 คน 

รวม 15 คน 

3.เตรียมสถานที่ประชุม  

4.เตรียมวัสดุอุปกรณ๑  

5.จัดประชุมทีมวิจัยสรุป

วิเคราะห๑ข๎อมูลผลการ

ศึกษาวิจัย 

6.กําหนดประเด็น โครง

รํางในการเขียนรายงาน 

7.แบํงบทบาทหน๎าที่ใน

การเขียนรายงาน 

8.บันทึกรายงานการทํา

กิจกรรม 

21)ประชุมวิเคราะห๑ข๎อมูล

และจั ดทํ า ร าย งานฉบั บ

สมบูรณ๑            

-ทีมวิจัยสามารถจัดทํา 

รายงานฉบับสมบูรณ๑

สํงหนํวยงานสนับสนุน

ทุน 

 

- ทีมวิจัย 12 คน 

- ที่ปรึกษา และ

กลไก เครือขําย

สมัชชาสุขภาพ

จังหวัด 1 คน 

- พ่ีเลี้ยง 2 คน 

 

รวม 15 คน 

28 ก.ย.56 ณ  

บ๎าน

ผู๎ใหญํบ๎าน

ปรือเกียน 

1. ประสานกลุํมทีมวิจัย/

ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 

2. เรียบเรียง จัดระบบ

และตรวจสอบข๎อมูลที่

ได๎มาจากการศึกษา 

3. จัดพิมพ๑ และทําเลํม

รายงาน 

4. สํงรายงานฉบับ

สมบูรณ๑ ตํอ หนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  



 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ๑ และการสนทนากลุํม (Focus group) 

แบบสัมภาษณ์ 

ใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงรําง (Structured interview) ที่คณะวิจัยหลัก และนักวิจัยชุมชนได

รํวมกันพัฒนาขึ้น และได๎ทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา ในพ้ืนทีชุมชนบ๎านปรือเกียน ตําบลนอกเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ จากนั้นได๎ดําเนินการปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือใช๎ในการเก็บข๎อมูลจริง โดยใช๎วิธีการเก็บ

รวบรวมข๎อมูล แบํงออกเป็น 2 วิธีการ คือ หนึ่ง การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ นักวิจัยได๎มีการ

สนทนาแบบตัวตํอตัวระหวํางผู๎สัมภาษณ๑กับผู๎ถูกสัมภาษณ๑ ตามแบบสัมภาษณ๑และกลุํมตัวอยํางที่จะศึกษาวิจัย

ได๎กําหนดไว๎ และสอง การสัมภาษณ๑กลุํม หรือการสนทนากลุํม (Focus group) โดยผู๎สัมภาษณ๑หรือผู๎วิจัยทํา

หน๎าที่ในการสนทนากลุํม มีผู๎ชํวยสัมภาษณ๑ทําหน๎าที่ในการจดบันทึก ซึ่งจะนั่งอยูํข๎างหลังผู๎ถูกสัมภาษณ๑ แล๎ว

นําข๎อมูลมาสรุปเป็นผลของการวิจัยตํอไป แบบสัมภาษณ๑ในโครงการนี้ แบํงออกเป็น 2 ชุด 

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สูบบุหรี่ (Smoker) 

ประกอบด๎วยชุดคําถาม 4 สํวน คือ 

สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎ข๎อมูล และตอบแบบสัมภาษณ๑ 

สํวนที่ 2 ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่และผลกระทบด๎านสุขภาพ   

สํวนที่ 3 ด๎านทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่   

สํวนที่ 4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ไม่สูบบุหรี่ (Non-Smoker) 

ประกอบด๎วยชุดคําถาม 3 สํวน คือ 

สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑ 

สํวนที ่2 ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่ ผลกระทบด๎านสุขภาพ   

สํวนที่ 3 ด๎านทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่   



   

  การพูดคุยสอบสัมภาษณ์  ใช๎ในการเก็บข๎อมูลความรู๎ ความเข๎าใจและผลกระทบของบุหรี่สถานการณ๑

การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ชุมชน และความคิดเห็น ทัศนะคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ปัจจัยเงื่อนไข

ที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงสําหรับผู๎ไมํสูบบุหรี่จะได๎รับสารพิษจากบุหรี่ การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ใช๎ในการเก็บ

ข๎อมูลบริบทชุมชน ข๎อมูลพ้ืนที่ ประวัติศาสตร๑การกํอตั้งชุมชน  ภูมิปัญญากับผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน 

ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎เฒําในชุมชน เด็กและเยาวชน สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่และไมํสูบบุหรี่  และภาคี

เครือขํายองค๑กรภายในพ้ืนที่ชุมชนและภายนอกชุมชน 

ข๎อมูลนี้จะนํามาใช๎ประโยชน๑ในการจัดทําข๎อมูลบริบทและประวัติศาสตร๑ของชุมชน ที่จะชี้ให๎เห็นถึง

ความสําคัญของชุมชนที่ได๎มีบทเรียนประสบการณ๑ในด๎านทุนทางสังคมดี สภาพปัญหา สถานการณ๑ปัญหา 

แนวโน๎มผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทัศนคติ ความคิดตํอการสูบบุหรี่ และทําให๎เห็นถึงใครมีบทบาทสําคัญใน

การกํอตั้งชุมชน ตลอดจนชุมชนมีการพัฒนา มีวิวัฒนาการอยํางไร และกําหนดเป็นมาตรการ แนวทาง 

รูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ เพ่ือจะนํามาเป็นทุนในการดําเนินงานกิจกรรม

แผนงานโครงการให๎เกิดประโยชน๑ตํอชุมชนและบรรลุเปูาหมายโครงการ 

 

 

 

  

3.5 วิธีการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

นักวิจัยได๎ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลในเชิงคุณภาพ  ด๎วยกระบวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางมีสํวนรํวม 

การตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลรํวมกันของชุมชน และภาคีเครือขํายองค๑กรภายในและภายนอกชุมชน

หลังการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลมาแล๎ว ทีมวิจัยจะมีการตรวจสอบความถูกต๎อง และความสมบูรณ๑ของแบบ

สัมภาษณ๑ ตรวจสอบข๎อมูลตามแนวคําถามที่ไปพูดคุยในการสนทนากลุํม การสัมภาษณ๑ การสังเกตในแตํละ

ประเด็นที่ต๎องการข๎อมูล 



สําหรับการวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํคําร๎อยละ คําเฉลี่ย 

สัดสํวน และ Relative Risk โดยเปรียบเทียบกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ ในเรื่องความคิดเห็นของการ

สูบบุหรี่ และความรู๎เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

ในการวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  กรณีศึกษา
หมูํบ๎านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑  ระหวํางเดือน กรกฎาคม 2555– มิถุนายน พ.ศ. 2556 
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง ที่จะได๎รับสารพิษ  รวมทั้ง
ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน 

2. เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมบ๎านปรือเกียน  และนํามาสนับสนุนกระบวนการการเฝูาระวัง เพ่ือลด ละ 

เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวและชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 

3. เพ่ือศึกษาหารูปแบบ กลไก และมาตรการการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบ

บุหรี่ในครอบครัว ชุมชน 

4. เพ่ือหารูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติด๎านยาสูบ ไปสูํการปฏิบัติในพ้ืนที่ 

5. เพ่ือศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติ 

 สามารถน าเสนอผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
 

 4.1  บริบทและสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื้นที่วิจัย 
 

4.1.1 ข้อมูลชุมชนบ้านปรือเกียน   
 

การศึกษาข๎อมูลสถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง การได๎รับสารพิษ  
ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน โดยมีกระบวนการทํางานแบบมีสํวนรํวมของทีม
แกนนํานักวิจัยชุมชน กรรมการชุมชน มีการศึกษา วิเคราะห๑ข๎อมูลเดิมของชุมชน การพูดคุยสอบถามจากผู๎รู๎ 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎นําชุมชน กิจกรรมประชุมและสนทนากลุํมยํอยในชุมชน แล๎วนํามาสรุป และจัดเวทีคืน
ข๎อมูลแกํชุมชน เพื่อรํวมกันตรวจสอบความถูกต๎อง 

 
ชุมชนบ๎านปรือเกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ มีการกํอตั้งชุมชนมา

นานกวํา 155 ปี เป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมือง เป็นหมูํบ๎านขนาดกลาง มีจํานวนครัวเรือนจํานวน 172 
ครัวเรือน ประชากรรวมจํานวน 668 คน ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําไรํ และรับจ๎าง
ทั่วไป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุํมชาติพันธุ๑ โดยเฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ไทยเขมร มีการใช๎ภาษาใน



การสื่อสารภายในชุมชน คือ ภาษาเขมรพ้ืนบ๎าน 100% และใช๎ภาษาไทยในการติดตํอสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

การสูบบุหรี่ของคนในอดีตเกิดจากการมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมความเชื่อ และการดํารงชีวิต  
มีความแตกตํางกับการสูบบุหรี่ของเด็ก เยาวชน หรือคนรุํนใหมํในปัจจุบัน ที่เกิดจากการเลียนแบบจากเพ่ือน 
คนในครอบครัว คนในชุมชน ความอยากรู๎อยากลอง และมีทัศนคติความเชื่อวําการสูบบุหรี่ ทําให๎เกิดการ
ยอมรับจากเพ่ือน โก๎ เทํห๑ คลายเครียด ดับกลิ่นคาวหลังการรับประทานอาหาร และการเข๎าถึงแหลํงจําหนําย
บุหรี่ในชุมชนได๎งําย ตลอดจนบริษัทผู๎ประกอบการผลิตบุหรี่ทั้งในและนอกประเทศ มีกลยุทธ๑การตลาด มีการ
ผลิตบุหรี่ที่มีรูปแบบ รสชาติใหมํ ๆ ในการสร๎างแรงจูงใจมากขึ้น คนที่สูบบุหรี่แล๎วมีปัญหาด๎านสุขภาพ มีความ
ต๎องการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งการตัดใจหักดิบ ใช๎สมุนไพรจากรากของต๎นมะยม การไปบวชบุหรี่ และเข๎ารับการ
รักษาจากโรงพยาบาล มีจํานวนน๎อยหากเทียบกับการเกิดของนักสูบหน๎าใหมํ 

 
 การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว คนในครอบครัวและชุมชนมองวํา ไมํสํงผลกระทบมากนัก ถือวํา

เป็นเรื่องปกติในแงํของความคิดเห็น ไมํสํงผลกระทบตํอตนเอง เพราะตนเองไมํได๎สูบ คนอ่ืนสูบ ก็ถือเป็นสิทธิ
สํวนบุคคล และสุขภาพ โรค หรือพิษภัยเป็นเรื่องของคนสูบ ไมํเกี่ยวกับตนเอง เนื่องจากมองวําการสูบบุหรี่ไมํ
สํงผลกระทบตํอคนรอบข๎างอยํางรวดเร็วเหมือนกับสุรา และถึงแม๎จะมีกฎหมายกําหนด ห๎าม และลงโทษอยําง
ชัดเจน แตํกลุํมผู๎สูบบุหรี่สามารถเข๎าถึงบุหรี่ได๎งํายในระดับชุมชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนนักสูบหน๎าใหมํ ที่เป็น
กลุํมเปูาหมายหลักของธุรกิจ และอุสาหกรรมยาสูบ 

  
และผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงน๎อยกวําการทํากิจกรรมที่มีความ

เสี่ยงอยํางอ่ืน เชํน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ไมํได๎ทําให๎เกิดความเจ็บปุวยกับตนเองในทันที อาจต๎องใช๎เวลานาน
เป็นสิบปีจึงจะปรากฏผล ในขณะที่การดื่มสุรามักจะปรากฏผลร๎ายให๎เห็นภายในระยะเวลาอันสั้น เชํน การกํอ
ความรุนแรง และการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต๎น ทั้งนี้ผู๎สูบบุหรี่อาจจะยังไมํรู๎ เข๎าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่  
และชุมชนยังขาดกลไก กระบวนการควบคุม มาตรการบังคับใช๎กฎหมายที่จริงจัง  

 
จากข๎อมูลพบวํา มีคนสูบบุหรี่จํานวนรวม 80 คน จากจํานวนครัวเรือน 50 ครอบครัว แยกเป็นผู๎ชาย

จํานวน 78 คน หญิงจํานวน 2 คน ในจํานวนนี้มีเด็ก เยาวชนจํานวน 12 คน แยกเป็นชายจํานวน 11 คน หญิง 
1 คน อายุผู๎ที่สูบบุหรี่มากที่สุด 87 ปี อายุน๎อยที่สุด 15 ปี เฉลี่ยอายุที่มีการสูบบุหรี่มากที่สุด คือชํวงอายุ
ระหวําง 59-69 ปี น๎อยที่สุดคือ ชํวงอายุระหวําง 26-36 ปี บุหรี่ที่นิยมสูบมาก ขายมากที่สุดคือ วันเดอร๑เขียว 
รองลงมาคือกองทิพย๑ สายฝน และยาเส๎น อัตราการสูบตํอวันต่ําสุดคือวันละ 4 มวน สูงสุด 1 ซอง คําใช๎จําย
การสูบบุหรี่ของชุมชนรวมเฉลี่ยตํอวัน 2,367 บาท เฉลี่ยตํอเดือน 71,010 บาท เฉลี่ยตํอปี 852,120 บาท และ
มีแนวโน๎มจะมีนักสูบหน๎าใหมํเพ่ิมข้ึน   

    



  จากกระบวนการขับเคลื่อนศึกษาวิจัย กิจกรรมเวทีคืนข๎อมูล กิจกรรมประชุมสร๎างการมีสํวนรํวม 
กิจกรรมสนทนากลุํมยํอย ประชุมทีมแกนนําวิจัยชุมชน และกิจกรรมรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับบุหรี่ใน
ชุมชน วัดและโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง ทําให๎กลุํมผู๎สูบบุหรี่ ผู๎ไมํสูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัว และคนชุมชนเริ่มมี
การรับรู๎ เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในความสําคัญของปัญหา ผลกระทบจากภัยบุหรี่ ให๎ความรํวมมือในการแสดง
ทางความคิดเห็นมากขึ้น การเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม และการพูดคุยทําความเข๎าใจกับผู๎สูบบุหรี่ให๎เห็นถึง
อันตราย ปัญหา ผลกระทบตํอสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและชุมชนในระยะยาว ทั้งเรื่องคําใช๎จําย 
และสุขภาพ  

 
จากข๎อมูลของชุมชน ข๎อมูลความรู๎ ข๎อมูลกรณีตัวอยํางคนที่ได๎รับผลกระทบจากบุหรี่ในสื่อที่ได๎มีการ

นําเสนอคืนแกํชุมชน ทําให๎เกิดความตระหนัก ตื่นตัวมากขึ้นด๎วยการแสดงออกถึงความหํวงใยตํอสุขภาพ
ตนเอง สมาชิกในครอบครัว โดยมีการพูดคุยขอร๎อง ให๎กําลังใจผู๎สูบบุหรี่ได๎ลดละเลิกสูบบุหรี่ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่จะลดปัญหา ผลกระทบตํอสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงการที่จะสมัครใจไปตรวจ
ประเมินสุขภาพ เข๎าสูํกระบวนการรักษากับหนํวยงานที่รับผิดชอบ เชํน คลินิกฟูาใส โรงพยาบาล รวมไปถึง
เป็นครอบครัวแกนนํา ครอบครัว บ๎านปลอดบุหรี่ เชํน นายสมเกียรติ บุญทัน แกนนํานักวิจัยชุมชน และนาย
เนียน เรืองสวัสดิ์ คณะกรรมการชุมชนได๎ประกาศตัวที่จะลดละเลิกบุหรี่ และก็สามารถลดละเลิกบุหรี่ได๎เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน จากที่เคยมีประวัติสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 กวําปี เป็นต๎น 

 
มีผู๎สมัครใจประกาศตนเลิกบุหรี่ได๎ระยะเวลา 6 เดือนจํานวน 4 ราย ผู๎ที่ลดละเลิกสูบบุหรี่ได๎

ระยะเวลา 3 เดือน 10 ราย ในจํานวนนี้ เป็นแกนนํานักวิจัยชุมชน/คณะกรรมการชุมชนจํานวน 2 คน 
พระสงฆ๑ 1 รูป และชุมชนได๎กําหนดให๎มีศูนย๑ประสานงานคลินิกฟูาใสให๎คําปรึกษา แนะนําการลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ในชุมชน โดยได๎รับการสนับสนุนความรํวมมือจากกลุํมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร๑ และ รพ.สต.
นอกเมือง ในการมีบุคลากร เจ๎าหน๎าที่มาให๎คําปรึกษา แนะนําผู๎ที่สนใจ ทั้งในพ้ืนที่ชุมชนและไปรับบริการที่
โรงพยาบาลสุรินทร๑ 

  
แตํข๎อมูลปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพจากการสูบบุหรี่ จากควันบุหรี่ ผู๎สูบบุหรี่ ผู๎ไมํสูบบุหรี่ในชุมชน

บ๎านปรือเกียนยังไมํมีข๎อมูลผลกระทบด๎านสุขภาพท่ีชัดเจน  เนื่องจากยังขาดบุคลากร ทรัพยากรในการจัดการ
ด๎านการตรวจประเมินผลสุขภาพ และเป็นเรื่องที่จะทําความเข๎าใจกับคนที่จะตรวจประเมินผลสุขภาพให๎เข๎าใจ 
เต็มใจ และสมัครใจในการเข๎าสูํกระบวนการตรวจประเมินผลสุขภาพ ซึ่งในสํวนการดําเนินงานเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล
ปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพจากภัยบุหรี่  ในเบื้องต๎นได๎มีการประสานพูดคุย ทําความเข๎าใจรํวมกันที่จะขอ
ความรํวมมือให๎มีการดําเนินงานรํวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร๑ รพ .สต.นอกเมือง และ
โรงพยาบาลสุรินทร๑ (กลุํมงานสุขศึกษา คลินิกฟูาใส) ในการมาตรวจประเมินสุขภาพในครอบครัวที่คนสูบบุหรี่ 
และไมํสูบบุหรี่ รวมถึงคนท่ีอยูํรอบข๎างใกล๎ชิดกับคนสูบบุหรี่ตํอไป และได๎ประสานความรํวมมือกับกลุํมงานสุข



ศึกษา คลินิกฟูาใส โรงพยาบาลสุรินทร๑ ในการมาเปิดศูนย๑คลินิกฟูาใสในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านปรื อเกียน เพ่ือให๎
คําปรึกษา แนะนําการเลิกบุหรี่และสํงตํอการรักษาผู๎ปุวยตํอไป 

 
4.1.2 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 
  

 โรงเรียนบ๎านตะตึงไถง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและบุคลากรจํานวน 23 คน มีนักเรียนในระดับ
อนุบาล-มัธยมต๎นจํานวน 332 คน ระดับเด็กศูนย๑เตรียมอนุบาลจํานวน 70 คน มีเขตการให๎บริการครอบคลุม
ในพ้ืนที่ชุมชน 5 ชุมชน ประกอบด๎วย ชุมชนบ๎านปรือเกียน หมูํ 4 ชุมชนบ๎านตะตึงไถง หมูํ 5 บ๎านโคกกะเพอ 
หมูํ 11 ชุมชนบ๎านพันธุลี หมูํ 10 ต.นอกเมือง และชุมชนบ๎านระหาร หมูํ 5 ต.เทนมีย๑ 

 
จากข๎อมูลโรงเรียนบ๎านตะตึงไถง คณะครู บุคลากรและเด็กนักเรียนทั้ งหมด ไมํมีการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่

บริ เวณโรงเรียน แตํพบวํามีบุคคลภายนอก เชํน พํอแมํ ผู๎ปกครอง และเด็ก เยาวชนในชุมชน และ
บุคคลภายนอกชุมชนเข๎ามาสูบบุหรี่ในชํวงของการจัดกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมโรงเรียน เชํน กิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียน กีฬาประจําตําบล กีฬาประจําหมูํบ๎าน และในชํวงตอนเย็นที่มีการเข๎ามาทํากิจกรรม เชํน การ
มาฝึกซ๎อมเลํนกีฬา การออกกําลังกาย จะพบวํามีการสูบบุหรี่ในห๎องน้ํา บริเวณสนาม รั้วโรงเรียน  เป็นต๎น  

แม๎จะมีกฎหมาย และมีการติดปูายประกาศห๎ามอยํางชัดเจน แตํไมํสามารถห๎ามหรือบังคับใช๎ได๎ 
เนื่องจากคนสูบบุหรี่เป็นเด็ก เยาวชน พํอแมํ ผู๎ปกครองในชุมชน และบุคคลภายนอก ซึ่งคณะผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรได๎มีการพูดคุย ขอความรํวมมือแล๎ว แตํไมํสามารถพูดได๎กับทุกคน เมื่อมีหนึ่งคนทําได๎ คนตํอไปก็ทํา
ตาม โดยทางคณะผู๎บริหารจะเอาผิดตามกฎหมาย ก็ไมํสามารถดําเนินการอยํางเด็ดขาดได๎ เนื่องจากต๎องอาศัย
ความรํวมมือการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนจากบุคคลและองค๑กรชุมชน  

 
ผลจากการที่แกนนํานักวิจัย ได๎ประสาน ประชุมพูดคุยสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับดําเนินแผนงาน

กิจกรรมโครงการกับคณะผู๎บริหาร  คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู๎นําชุมชน นํามาซึ่งมีการกําหนด
แนวทาง และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ รณรงค๑ชี้แจงทําความเข๎าใจกับผู๎ที่เข๎ามาในบริเวณ
โรงเรียน ชุมชนได๎รับรู๎ เข๎าใจให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติข๎อตกลงและกฎหมาย โดยมีการประสานขอความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม   

 
เกิดเวทีประชุมชี้แจงทําความเข๎าใจกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง เด็ก เยาวชนในชุมชน และขอความรํวมมือ

กับประชาชนที่เข๎ามาทํากิจกรรมในบริเวณโรงเรียนได๎รับรู๎รับทราบถึงกฎกติกา กฎหมายการควบคุมการสูบ
บุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่โรงเรียนวํา เป็นสถานที่ราชการที่มีการบังคับตามกฎหมาย ห๎ามมีการซื้อ-ขาย และสูบบุหรี่  
ผู๎ฝุาฝืนจะมีโทษปรับ 2,000 บาท และจะเกิดปัญหาผลกระทบด๎านสุขภาพตํอเด็กนักเรียน 

  



รํวมกันผลักดันให๎กลไก คณะกรรมการควบคุมการบังคับใช๎กฎหมายที่มาจากการมีสํวนรํวมของ
โรงเรียน ชุมชนและวัด มีการกําหนดแนวทาง มาตรการควบคูํไปกับ การจัดกิจกรรมการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ในโรงเรียนให๎ความรู๎เกี่ยวกับบุหรี่ ปัญหา ผลกระทบ รวมไปถึงการผลักดันให๎สถานศึกษาโรงเรียนบ๎านตะตึง
ไถงเป็นโรงเรียนต๎นแบบปลอดบุหรี่ สอดคล๎องหนุนเสริม เชื่อมนโยบายชุมชนและวัดปลอดบุหรี่  

 
จากการสอบถามและสังเกตในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พบวํามีการประชาสัมพันธ๑ข๎อความ

รํวมมือ และประชาชนสํวนใหญํเห็นด๎วย และอัตราของการพบการฝุาฝืนการสูบบุหรี่ลดลง และเป็นที่รับรู๎
รับทราบของพํอแมํ ผู๎ปกครอง และประชาชนทั่วไป  

 
และเนื่องจากโรงเรียนบ๎านตะตึงไถง มีเขตบริการควบคุมหลายหมูํบ๎าน ถึงแม๎ประชาชนสํวนใหญํจะ

รับรู๎และเห็นด๎วยกับการประกาศให๎โรงเรียนปลอดบุหรี่ แตํก็ยังไมํสามารถควบคุมและประกาศเป็นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ได๎จริง เพราะพบวําผู๎ที่สูบบุหรี่ และมีการดื่มสุราด๎วยนั้น เป็นบุคลากรของ อบต .และครู อาจารย๑
จากสถานศึกษาอ่ืนที่มาทําหน๎าที่จัดงานกิจกรรมและเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ในบางครั้งจึงไมํสามารถบังคับ
ใช๎กฎหมายได๎ ซึ่งเป็นโจทย๑ และความท๎าทายให๎กับโรงเรียน ชุมชนและวัด ที่ต๎องรํวมมือกันกําหนด หา
แนวทางการแก๎ไขรํวมกันกับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องให๎บรรลุเปูาหมาย”โรงเรียนต้นแบบปลอด
บุหรี่” ตํอไป   

 
4.1.3 วัดบ้านตะตึงไถง(วัดศรีรัตนาราม) และวัดบ้านปรือเกียน(วัดโพธิญาณรังสี  
  

วัดบ๎านตะตึงไถง(วัดศรีรัตนาราม) และวัดบ๎านปรือเกียน(วัดโพธิญาณรังสี) เป็นวัด และสถานที่ใช๎ใน
การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ๑ และประชนชนชาวพุทธในพ้ืนที่ชุมชนตําบลนอกเมืองและ
บุคคลภายนอกชุมชน และพระอธิการ เจ๎าอาวาสวัดทั้ง 2 แหํงเป็นที่เคารพนับถือ เลื่อมใส เป็นที่รู๎จักอยํางดี
ของประชาชน บุคคล หนํวยงานตําง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร๑และตํางจังหวัด   

 
พบวํา มีประเด็นปัญหา ผลกระทบเหมือนกันกับโรงเรียนที่มีการติดปูายห๎ามอยํางชัดเจน แตํไมํ

สามารถบังคับใช๎ได๎ เนื่องจากคนสูบบุหรี่สํวนใหญํเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน และคนภายนอกชุมชน
เข๎ามาทําบุญ  

 
วัดศรีรัตนาราม มีพระสงฆ๑จํานวน 25 รูป สูบบุหรี่จํานวน 5 รูป ซึ่งเป็นพระสงฆ๑ลูกวัดอยูํในชํวงวัยรุํน

มาบวชในชํวงเข๎าพรรษา และมีประวัติการสูบบุหรี่มากํอนบวช มีเพ่ือนที่สูบบุหรี่ หรือคนในครอบครัว ซื้อมา
ถวาย  

 



วัดบ๎านปรือเกียน(วัดโพธิญาณรังสี) มีพระสงฆ๑จํานวน 5 รูป สูบบุหรี่จํานวน 1 รูป เป็นพระอธิการ/
เจ๎าอาวาสวัด มีประวัติการสูบบุหรี่มานานแล๎ว ถึงแม๎ญาติโยม ผู๎นําชุมชนที่มีความสนิทสนมพูดขอร๎องให๎เลิก
สูบ จนบางครั้งถึงขนาดญาติโยม และผู๎นําชุมชนสั่งไมํให๎ร๎านค๎าชุมชนยอมขายบุหรี่ให๎แตํก็ยังไมํยอมเลิกสูบ
บุหรี่ และให๎ความรํวมมือมากเทําไหรํ 

 
แม๎จะมีอัตราจํานวนพระสงฆ๑สูบบุหรี่ที่ไมํมาก แตํก็สํงผลทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อแกํประชาชน

ที่พบเห็น วําการท่ีพระสงฆ๑สูบบุหรี่ไมํนําจะมีปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพอะไรมาก สํงผลให๎คนที่มาทําบุญไมํ
ตระหนัก ไมํเห็นความสําคัญตํอปัญหา ผลกระทบจากบุหรี่ จึงทําให๎การที่จะผลักดันให๎วัดเป็นสถานที่ปลอด
บุหรี่ และการควบคุมบังคับใช๎ตามกฎหมายอยํางจริงจังนั้นคํอนข๎างมีอุปสรรคมากในระดับหนึ่ง 

 
และพบวําจํานวนพระสงฆ๑ที่สูบบุหรี่ จะมีจํานวนไมํแนํนอน  มีจํานวนมากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับการจัด

กิจกรรมของวัด งานกิจกรรมสําคัญมาก ก็จะมีพระสงฆ๑มาชํวยงานจํานวนมาก สํงผลให๎มีพระสงฆ๑ที่สูบุหรี่มาก
ขึ้นด๎วย และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม หรือออกพรรษาแล๎ว จํานวนพระสงฆ๑ก็จะลดลง โดยเฉพาะวัดสองแหํง เป็น
วัดที่เป็นที่รู๎จักเคารพนับถือของประชาชน พระสงฆ๑ในพื้นที่และนอกพ้ืนที่จํานวนมาก และจะมีการจัดกิจกรรม
พิธีสําคัญในวัดอยํางตํอเนื่อง 

 
ผลจากกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมชี้แจง การคืนข๎อมูล รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ทั้งในชุมชน 

วัด และโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง ทําให๎เป็นที่รับรู๎รับทราบรํวมกันของคนในชุมชนในการที่จะทําให๎วัด ซึ่งเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจ เป็นศูนย๑รวมจิตใจทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชุมชนได๎ปลอดภัยจาก
ควัน พิษภัยบุหรี่ และมีกลไกในการควบคุมบุหรี่ตามกฎหมาย  

   
นํามาซึ่ง พระอธิการ/เจ๎าอาวาสวัด วัดบ๎านตะตึงไถง(วัดศรีรัตนาราม) ซึ่งมีการศึกษาในระดับปริญญา

เอก และเป็นเจ๎าคณะอําเภอด๎วย ไมํสูบบุหรี่ และ พระอธิการ/เจ๎าอาวาสวัดบ๎านปรือเกียน(วัดโพธิญาณรังสี) 
เป็นเจ๎าคณะตําบล ได๎เห็นชอบในการดําเนินการดังกลําว โดยเฉพาะตัวทํานอธิการวัดบ๎านปรือเกียน ได๎
ประกาศตัวในการลดละเลิกสูบบุหรี่ และสามารถลดละเลิกได๎มาแล๎ว 6 เดือน ถึงแม๎วําจะมีสาเหตุจากเรื่อง
สุขภาพแล๎วทําให๎ลดละเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม แตํก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะให๎พระอธิการหรือเจ๎าอาวาสวัดเห็นชอบ 
และมีสํวนสําคัญในการผลักดันนโยบายวัดปลอดบุหรี่ และมีกลไกในการควบคุมบุหรี่ตามกฎหมาย 

    
ถือเป็นแนวทางและทิศทางที่ดีในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมในอนาคต ที่จะผลักดันให๎เกิดวัด

ปลอดบุหรี่ และมีกลไกกระบวนการในการควบคุมบุหรี่ตามกฎหมาย และจะได๎พระอธิการวัดทั้งสองแหํงมา
เป็นกลไก แกนนําในการนําไปขยายผลให๎ครอบคลุมวัดทุกแหํงในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร๑ ตลอดจนเป็นข๎อมูล ชุด
ความรู๎ไปหนุนเสริมกระบวนการผลักดันให๎ชุมชนและโรงเรียนปลอดบุหรี่ตํอไป 

 



จากกระบวนการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงานโครงการทําให๎ได๎ข๎อมูลสถานการณ๑การ
สูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขท่ีกํอให๎เกิดความเสี่ยง การได๎รับสารพิษ  ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด 
และโรงเรียน ได๎บรรลุและสอดคล๎องวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 คือ เพื่อการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ ปัจจัย 
เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่จะได้รับสารพิษ  รวมทั้งทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด 
และโรงเรียน 

   

4.2 ทุนทางสังคมบ้านปรือเกียน น ามาสนับสนุนการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการ สูบบุหรี่ 
   

ชุมชนบ๎านปรือเกียน เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบกระบวนการมีสํวนรํวมของคน
ในชุมชน โดยมีผู๎นําชุมชน และกรรมการชุมชน ที่เข๎มแข็งมีแนวความคิดดี มีวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล เห็น
ประโยชน๑ของชุมชนสํวนรวมมากกวําสํวนตัว เน๎นกระบวนการสร๎างคน สร๎างการมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน เห็น
คนในชุมชนมีความสําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน ใช๎เวทีประชาคมเป็นชํองทางหนึ่งที่จะสื่อสารทางสังคม สร๎าง
ข๎อตกลงของชุมชนแบบมีสํวนรํวม ตลอดจนมีการประสานกับภาคีเครือขํายภายนอกในการมาหนุนเสริมใน
ด๎านขอ๎มูล วิชาการและงบประมาณอยํางตํอเนื่อง 

  
 ชุมชนมีกฎกติกา ข๎อตกลงของชุมชน ที่มาจากมติเห็นชอบรํวมกันของชุมชน นํามาซึ่งมีการประกาศให๎
งานศพปลอดเหล๎า บุหรี่ เน๎นการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองในชุมชน มีการจัดตั้งกลุํมอาชีพ  กลุํมปลูกผัก
ปลอดสารเคมีและข๎าวอินทรีย๑ปลอดภัยเพ่ือสุขภาพชุมชน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีในด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ด๎านการลงแขกดํานา เกี่ยวข๎าวและการแสดงความนับถือบรรพบุรุษคือ การแซนโฎน
ตาทุกปี ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีของคนในชุมชน ทําให๎ชุมชนบ๎านปรือเกียนมีผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน 
และแกนนําชุมชนที่เขม๎แข็งเป็นที่ยอมรับของหนํวยงาน องค๑กรภายในชุมชนและภายนอก จนได๎รับการยกยํอง
ให๎เป็นชุมชนเข๎มแข็งต๎นแบบในด๎านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงในระดับอําเภอและจังหวัด
สุรินทร๑ 
  

ผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน และแกนนําชาวบ๎านมีเวทีการประชุมพูดคุยอยํางเป็นทางการ และไมํเป็น
ทางการอยํางตํอเนื่อง มีการใช๎เวทีประชาคมชุมชนทุกครั้งที่มีวาระสําคัญ หรือเกิดปัญหาในชุมชน หรือตาม
วาระเรํงดํวนนโยบายของหนํวยงานภารรัฐ ทุกคนจะมีสํวนรํวมในการปรึกษาหารือรํวมแก๎ไขปัญหาชุมชน ลด
ความขัดแย๎งในชุมชน สร๎างความสมานฉันท๑ มีการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกันอยํางตํอเนื่องที่ศาลากลาง
หมูํบ๎าน หรือบ๎านผู๎นําชุมชนในชํวงเวลาตอนเย็น เพ่ือปรึกษาหารือหาแนวทางการพัฒนาชุมชน การปูองกัน 
แก๎ไขปัญหาแบบมีสํวนรํวม   
  

4.2.1 ข้อตกลง กฎกติกา ข้อบังคับชุมชนบ้านปรือเกียน  



1.  ชุมชนบ๎านปรือเกียนเกิดปัญหาใด ๆ ทุกคนในชุมชนต๎องชํวยเหลือซึ่งกันและกันโดยไมํต๎องรอการ
บอกกลําว 

2.  ชุมชนบ๎านปรือเกียนเป็นชุมชนลดละเลิกเหล๎า บุหรี่ และอบายมุขในครอบครัวและในงานบุญ
ประเพณีชุมชน 

3.  ชุมชนบ๎านปรือเกียนรํวมกันจัดสิ่งแวดล๎อมนําอยูํ ปลอดภัยและจัดการปัญหาและรํวมกันทุก
ครัวเรือน 

4.  ชุมชนบ๎านปรือเกียนเป็นชุมชนน๎อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เน๎นการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันใน
ชุมชน                                                                                                                                                 

5.  ชุมชนบ๎านปรือเกียนมีการประกาศยกยํอง เชิดชูเกียรติ บุคคล และครอบครัวตัวอยําง เนื่องในวัน
สําคัญและงานประเพณีในชุมชน  

6. ชุมชนสนับสนุนให๎มีระบบการรวมกลุํมปลูกผักปลอดสาร อาหาร ข๎าวปลอดภัยและการสํงเสริม
ดูแลสุขภาพในชุมชน 

7.  ชุมชนสนับสนุนให๎มีระบบการรวมกลุํมฟ้ืนฟูอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมชุมชน เชํน วัฒนธรรมการ
ลงแขกทํานาในรูปแบบกลุํมสมาชิกที่สมัครใจ และวัฒนธรรมประเพณีชุมชน วัฒนธรรมประเพณีการแซนโฏน
ตา การรดน้ําดําหัวขอพรจากผู๎หลักผู๎ใหญํในชุมชน เป็นต๎น                                                    

8.  ชุมชนสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีศูนย๑สํงเสริมการเรียนรู๎คนสองวัยและครอบครัวอบอํุน ในการ
ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นแกํเด็กและเยาวชนในชุมชน                                                                     

9. ชุมชนสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งกลุํมพ่ีสอนน๎อง เพื่อชํวยเหลือเพ่ือน และมีกิจกรรมเวที
เพ่ือเด็ก เยาวชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง                                                                                            

10. ให๎ประชาชนทุกคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน และหนํวยงาน องค๑กร บุคคลทั่วไปที่เข๎ามาดําเนิน
กิจกรรมในชุมชนได๎ถือตามข๎อปฏิบัติในข๎อตกลง กฎกติกาข๎อบังคับของชุมชนนับแตํวันได๎ประกาศใช๎ และหาก
มีการฝุาฝืนจะมีการลงโทษตามข๎อตกลง กฎกติกา ข๎อบังคับตามมติของชุมชนบ๎านปรือเกียน 
   

4.2.2 ทุนทางสังคมด้านบุคคล กลไกส าคัญของชุมชนปรือเกียน และภายนอกชุมชน  
คณะกรรมการหมู่บ้านปรือเกียน ม.4 (กม.) 

 1) นางจันทรา   เรืองสวัสดิ์   ตําแหนํง   ประธานกรรมการ   
     2) นายพงศธร   เดชกุลรัมย๑   ตําแหนํง   รองประธานกรรมการ 
     3) นายสมศร    ไชยหาญ      ตําแหนํง   เลขานุการ 
          4) นายสุทิน     วาหมงคล     ตําแหนํง   กรรมการฝุายปกครอง 
          5) นายมงคล    พอกเพียร     ตําแหนํง   กรรมการฝุายรักษาความสงบ 
          6) นายไลย๑      กงทอง        ตําแหนํง   กรรมการฝุายการคลัง 
             7)  นายสถิตย๑     ปัญญาเอก        ตําแหนํง     กรรมการฝุายศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
          8) นายทวน    หํอทรัพย๑       ตําแหนํง   กรรมการฝุายพัฒนา 



          9)  นางผุสดี    เดชกุลรัมย๑     ตําแหนํง   กรรมการฝุายสตรี 
          10) นางสมพัน  เป็นตามวา     ตําแหนํง   กรรมการฝุายสาธารณสุข 
          11) นางจินตนา  นามเวช       ตําแหนํง   กรรมการ  
  12) นายส๎มจีน  บุญสม          ตําแหนํง   กรรมการ 
          13) นายธงชัย  การรมัย๑         ตําแหนํง   กรรมการ 
          14) นายศักดา  เคราะห๑ดี       ตําแหนํง   กรรมการ 
          15) นายสมเกียรติ  บุญทัน      ตําแหนํง  กรรมการ 
  

ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ  
           1) นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์    ตําแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน  
          2) นายสุทิน    วาหมงคล     ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎ใหญบํ๎าน 
          3) นายมงคล   พอกเพียร     ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
          4) นายสมศีร  ไชยหาญ       ตําแหนํง สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบล  
          5) นายไลย๑  กงทอง            ตําแหนํง สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบล  
                  
           ผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ  
           1) นางเดือนเพ็ญ  เพลิดดอน เป็นผู๎นําทางด๎านสตรีการชํวยเหลืองานชุมชนบ๎านปรือเกียน  
           2) นายเฉลย โชคเกิด เป็นหมอพราหมณ๑หมอพิธีในการเซํนไหว๎ปูุตาประจําหมูํบ๎าน 

 
ในขณะเดียวกันก็มีกลุํมบุคคล องค๑กรภายนอกชุมชนเชํนหนํวยงาน สถาบันการศึกษา NGOs เข๎ามา

หนุนเสริมกระบวนการทํางานแบบมีสํวนรํวม และสร๎างการมีสํวนรํวมกับคนในชุมชน ทําให๎การทํางานเพ่ือ
สํวนรวมมีความเข๎มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  

หมอสมุนไพร/ หมอพื้นบ้าน   
 การรักษาอาการเจ็บปุวยถือเป็นความเชื่ออีกอยํางหนึ่งของคนในหมูํบ๎านผู๎ที่เป็นหมอสมุนไพร/หมอ
พ้ืนบ๎าน คือ นายรมย๑ พูนผล มีความสามารถในการเปุาอาการเจ็บปุวย เป็นไข๎ อาการของเด็กร๎องที่ไมํทราบ
สาเหตุตามความเชื่อสํวนมากมีการใช๎รักษาในกลุํมผู๎ตั้งครรภ๑ ผู๎สูงอายุ และเด็กแรกเกิด และรากไม๎มะยมใน
การลดละเลิกบุหรี่และเหล๎า 
  

4.2.3  ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น   
           1) นายยุทธ  เกิดเหมาะ (เปุาขลุํย) เป็นผู๎อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีในการละเลํนตํางๆ การร๎องเพลง
นําของคนในชุมชนของการละเลํนประเพณีรําตรด ที่กําลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาแตํยังมีการสืบสาน
วัฒนธรรมเพื่อไมํให๎หายไป ปัจจุบันนายยุทธ มีอายุ  87 ปี และมีสุขภาพที่อํอนแอลงทุกวัน 



            2) นายเฉลย โชคเกิด  ( หมอพราหมณ๑)  เป็นผู๎นําในการประกอบพิธีกรรมตํางๆในหมูํบ๎าน เชํนงาน
บวช  งานแตํงงาน  ขึ้นบ๎านใหมํ  หรือการนําสวดในพิธีกรรมตํางๆ 
  

4.2.4  เครื่องจักสาน / หัตถกรรม ทอผ้า   
           1) นายบัวทอง  สุดตลอด (จักสาน) เป็นการจักสานเครื่องใช๎ในครัวเรือนเชํน กระด๎ง ตะกร๎ากระบุง 
ลอบ ไซดักปลา ข๎องและการสานแห กรงนก  โดยใช๎ไม๎ไผํซึ่งเป็นวัสดุที่ใช๎สานมีอยูํน๎อย จึงไมํได๎ทําไว๎จําหนําย
เหมือนเมื่อกํอนแตํถ๎ามีสั่งในชุมชนก็พอจะทําได๎ 
           2) นางเกลียง บุญทัน (ทอผ๎า) เป็นการทอผ๎าด๎วยมือและมีการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเองปัจจุบัน
พ้ืนที่ในการปลูกหมํอนน๎อยลงจึงนําเส๎นไหมจากตลาดมาใช๎ในการทอผ๎า 

 
4.2.5  กลุ่มองค์กรชุมชนและด้านเศรษฐกิจของบ้านปรือเกียน 

                1) กลุํมกองทุนหมูํบ๎านปรือเกียน มีเงินทุนทั้งหมด 1,500,000 บาท มีจํานวนสมาชิก 120 คน 
กิจกรรมที่สําคัญของกลุํมให๎มีการก๎ูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ 
                2) กลุํมเกษตรอินทรีย๑บ๎านปรือเกียน มีเงินทุน 176,361 บาท มีจํานวนสมาชิก 75 คนกิจกรรมที่
สําคัญของกลุํมประกอบด๎วย การสํงเสริมด๎านการคืนสภาพสิ่งแวดล๎อม  การลดคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพ
การเกษตร การเพ่ิมรายได๎ให๎แกํสมาชิก การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการเลิกใช๎สารเคมี 
                3) กลุํมผลิตภัณฑ๑น้ํายาเอนกประสงค๑ของกลุํมสตรีมีเงินทุน 20,000 บาท กิจกรรมที่สําคัญ การ
รู๎จักการผลิตน้ํายาเอนกประสงค๑ใช๎เองในครัวเรือน ลดรายจํายในครัวเรือนสามารถจําหนํายได๎ในชุมชนและ
ชุมชนข๎างเคียงนําผลิตภัณฑ๑ในชุมชนมาแปรรูปใช๎ 
                4) กลุํมโรงสีชุมชน มีเงินทุน 250,000 บาท จากเงินสนับสนุนของรัฐบาลในปี พ.ศ.2551 
กิจกรรมของกลุํมประกอบด๎วย 
                    4.1 การระดมหุ๎นจากสมาชิก 
                    4.2  ให๎บริการแกํสมาชิกในการสีข๎าวเปลือก ข๎าวคัดขาว ข๎าวกล๎อง ข๎าวซ๎อมมือ ให๎บริการทุก
วันจันทร๑ พุธ ศุกร๑                                                                                                                                                                
              5) กลุํมออมทรัพย๑และออมสัจจะที่มีการบริหารโดยชุมชนเองทําให๎การจัดการได๎ดีและมีเงินทุน
ทั้งหมด 550,300 บาท มีสมาชิกจํานวน 166 คน ให๎มีการฝากเงินทุกวันเสาร๑แรกของเดือน  ณ ปัจจุบันเรียก
อีกชื่อหนึ่งวํา ธนาคารชุมชนบ๎านปรือเกียน 
         

4.2.6  องค์กร หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีร่วมปฏิบัติงานในชุมชน 
           1) สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ แนะนําในการทําเกษตรอินทรีย๑การปลูกผักปลอด
สารพิษ การปลูกข๎าวปลอดสารเคมี การให๎บริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกข๎าว การ
ประสานงานดูแลรายงานเรื่องภัยแล๎งภัยน้ําทํวม เป็นต๎น 



           2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลนอกเมืองสํงเสริมให๎ความรู๎ 
ความเข๎าใจในการดูแลสุขภาพ การดูแลปูองกันกําจัดลูกน้ํายุงลายให๎ความรู๎เรื่องการปูองกันโรคติดตํอ  รับ
วัคซีนเพ่ือเป็นภูมิค๎ุมกันโรค  และการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ 
           3) องค๑การบริหารสํวนตําบลนอกเมือง ให๎การสนับสนุนในเรื่องโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน การขุดสระ ทํา
ถนน สํงเสริมเรื่องการประกอบอาชีพการเลี้ยงโค และดูแลจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติด
เชื้อ และสํงเสริมงานอาชีพของประชาชนในพื้นที่   
           4) สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัด และปศุสัตว๑ตําบลนอกเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ และสนับสนุนการฉีด
วัคซีนให๎แกํวัว ควาย และผสมเทียมพันธุ๑สัตว๑ 
           5) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง สํงเสริมให๎ความรู๎ สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
หมูํบ๎าน  การบริหารกลุํมองค๑กรและการพัฒนาศักยภาพผู๎นําองค๑กรตําง ๆ 
           6) สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรจังหวัด สํงเสริมการประกอบอาชีพและการปลํอยเงิน
สินเชื่อให๎แกํชุมชน ในกรณีการทําประกันรายได๎ให๎เกษตรกรเป็นต๎น 
           7) ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง (กศน.) เข๎ามามีบทบาทรํวมกับชุมชนในการสํงเสริมการ
เรียนของชุมชน ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ และการสํงเสริมการอํานหนังสือให๎มีการรักการเรียนของชุมชน 
            8) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน ในการจัดทํางบดุลชุมชน การสํารวจการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจําย
ของแตํละครัวเรือนในรอบหนึ่งปี เพ่ือให๎ทราบถึงการใช๎จํายในครัวเรือนทั้งชุมชนและนํามาวิเคราะห๑เพ่ือค๎นหา
ปัญหาในการแก๎ไข  อีกทั้งเป็นสํวนหนึ่งของการทําแผนแมํบทชุมชนในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถนําผล
การศึกษาไปปฏิบัติ 
 9) กลุํมองค๑กรชุมชน วัด และโรงเรียน มีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุก ๆ 
กิจกรรม และเป็นกลไก คณะกรรมการของชุมชน 
 10) เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร๑ เป็นองค๑กรประสานงานสนับสนุนกระบวนการสร๎างการมี
สํวนรํวมของชุมชน และผลักดันให๎เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีสํวนรํวม หรือข๎อตกลงของชุมชน โดยผําน
กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ และประสานหนุนเสริมวิชาการ ชุดความรู๎ และสื่อรณรงค๑การควบคุม
บุหรี่ เหล๎า และ อบายมุข          

 
จากกระบวนการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนกิจกรรมทําได๎ข๎อมูลและขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงาน

โครงการทําให๎ได๎ข๎อมูลทุนทางสังคม นํามาสนับสนุนกระบวนการเฝูาระวัง การลดละเลิกบุหรี่ได๎บรรลุและ
สอดคล๎องวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 คือ การศึกษาทุนทางสังคมบ้านปรือเกียน  และน ามาสนับสนุนกระบวนการ
การเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวและชุมชนให้เกิดความย่ังยืน 
 

4.3 รูปแบบ กลไก มาตรการ การเฝ้าระวัง 
 



การศึกษาหารูปแบบ กลไก มาตรการ เพ่ือสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวัง และลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในครอบครัว ชุมชน  เริ่มต๎นด๎วยทีมวิจัยหลัก และคณะทํางานเครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร๑ ชี้แจงทํา
ความเข๎าใจในรายละเอียด แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโครงการกับผู๎นําชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎าน  
และอสม. ในการปูองกันแก๎ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชนบ๎านปรือเกียน วัดโพธิญาณรังสี และโรงเรียนบ๎านตะตึงไถง 
เพ่ือค๎นหาแกนนําภาคีเครือขําย และคัดเลือกแกนนํานักวิจัยชุมชน จากนั้นทีมวิจัยหลัก วิจัยชุมชนรํวมกับผู๎นํา
ชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎านและอสม. จัดเวทีประชุมประชาคมชี้แจงรายละเอียด ความสําคัญ ความเป็นมา 
วัตถุประสงค๑ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของโครงการวิจัยแกํชุมชนบ๎านปรือเกียน ชุมชนบ๎านตะตึงไถง 
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร๑ โดยให๎ข๎อมูลครอบคลุมทุกด๎าน เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน 
และความเป็นประชาธิปไตยในการรํวมดําเนินการในทุกกิจกรรมตลอดโครงการ 

  
หลังจากที่ได๎ภาคีเครือขํายความรํวมมือในชุมชน ทั้งผู๎นําชุม กรรมการหมูํบ๎าน อสม. ผู๎แทนกลุํม

องค๑กรชุมชน รพ.สต. วัด โรงเรียน ทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยชุมชนจึงจัดเวทีประชุม  เพ่ือรํวมกันกําหนด 
ออกแบบ สร๎างเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล วางแผนเก็บข๎อมูล ลงมือจัดเก็บข๎อมูล และรํวมกันวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ซึ่งประกอบด๎วยบริบท ประวัติศาสตร๑ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน สถานการณ๑ปัญหา 
ผลกระทบ ปัจจัย ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ ความรู๎และความตระหนักตํอโทษพิษภัยของบุหรี่ แนวทางการ
ปูองกันแก๎ไขปัญหาบุหรี่ และรูปแบบวิธีการในการปูองกันแก๎ไขปัญหาในชุมชนแบบมีสํวนรํวม 

 
ชุมชนได๎มีมติประชาคม กําหนดมาตรการ ข๎อตกลงนําไปปฏิบัติรํวมกันให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

การห๎ามซื้อ-ขาย แจกจํายบุหรี่แกํเด็ก เยาวชนอายุต่ํากวํา 18 ปี ห๎ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่สาธารณะ งานศพ งาน
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน บริเวณวัดและโรงเรียนสอดคล๎องกับที่ชุมชนมีมติ ข๎อตกลง 10 ข๎อของชุมชนใน
การละเลิกเหล๎า โดยการเพ่ิมเติมเรื่องบุหรี่ เข๎าไปในข๎อตกลง  คือ ชุมชนบ๎านปรือเกียนเป็นชุมชนลดละเลิก
เหล๎า บุหรี่ และอบายมุขในครอบครัวและในงานบุญประเพณีชุมชน 

 
 โดยมีกลไกการเฝูาระวังการสูบบุหรี่ตามมาตรการ ข๎อตกลงของชุมชนและกฎหมายการควบคุมบุหรี่ 

ฯ ที่มาจากตัวแทนของคณะกรรมการชุมชน แกนนําชุมชน อสม. ครูอาจารย๑จากโรงเรียน เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. 
แกนนําผู๎ที่ประกาศตนในการลดละเลิกสูบบุหรี่ และแกนนําเด็ก เยาวชน ซึ่งจะมีคณะทํางานเครือขํายสมัชชา
สุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการควบคุม ฯ บุหรี่จังหวัดสุรินทร๑หนุนเสริมข๎อมูลวิชาการ และสนับสนุน
กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม เชื่อมประสานภาคี ฯ 

แกนนําวิจัยชุมชนรํวมกับภาคีเครือขําย หนุนเสริมความรู๎การให๎คําปรึกษา แนะนําการดูแล การรักษา
สุขภาพชุมชน และรํวมเป็นกลไกกับผู๎นําชุมชน กรรมการหมูํบ๎าน ติดตามเฝูาระวังอยํางเป็นระบบ การ
ปฏิบัติการตามข๎อตกลง มาตรการของชุมชนควบคูํกับการบังใช๎กฎหมาย จะทําให๎เกิดผลบรรลุเปูาหมายได๎ 
รวมทั้งมีการพัฒนาสํงเสริมทีมวิจัยชุมชน แกนนําลดละเลิกการสูบบุหรี่ แกนนําชุมชนให๎มีศักยภาพอยําง



ตํอเนื่อง เพ่ือนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติการในครอบครัวที่สูบบุหรี่ และครอบครัวที่ไมํ
สูบบุหรี่ สูํการเป็นครอบครัวและชุมชนปลอดบุหรี่ตํอไป 

  
จากกระบวนการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนกิจกรรมทําได๎ข๎อมูลและขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงาน

โครงการทําให๎ได๎รูปแบบ กลไก มาตรการ มาสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวัง และลดละเลิกการสูบบุหรี่ใน
ครอบครัว ชุมชน  ได๎บรรลุและสอดคล๎องวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 3 คือ เพื่อศึกษาหารูปแบบ กลไก และมาตรการ
การสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน 

 

4.4 รูปแบบการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 

นักวิจัยและชุมชนได๎มีรูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนบ๎าน
ปรือเกียน โดยการใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม  ที่ทีมนักวิจัยหลัก วิจัยชุมชน รํวมกับ
กลไก คณะกรรมการชุมชน แกนนําชุมชน อสม. วัด โรงเรียน รพ.สต.นอกเมือง เครือขํายสมัชชาสุขภาพ ฯ 
จังหวัดสุรินทร๑  และโรงพยาบาลสุรินทร๑ มีการจัดเก็บข๎อมูล เวทีการวิเคราะห๑ข๎อมูล เวทีนําเสนอคืนข๎อมูลชุด
ความรู๎ บริบท ประวัติศาสตร๑ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน สถานการณ๑ปัญหา ผลกระทบ ปัจจัย 
ทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ และแนวทางการปูองกันแก๎ไข 

  
มีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่

ปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายการควบคุมบุหรี่ และการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน 
โรงเรียนและวัด ผํานเวทีประชาคม เวทีประชุมประจําเดือนของชุมชน กิจกรรมสนทนากลุํมยํอย กิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน กิจกรรมโรงเรียนและวัด เชํน กิจกรรมรณรงค๑ในวันงดสูบบุหรี่โลก การให๎ความรู๎
เรื่องบุหรี่ในเวทีประชุมของชุมชน กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมกีฬาโรงเรียน และในงานบุญประเพณีของวัด 
และชุมชน เป็นต๎น 

 
กิจกรรมเวทีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน แกนนําชุมชน เชํน กิจกรรมฝึกอบรมความรู๎ เกี่ยวกับ

การวิจัยชุมชน ความรู๎เกี่ยวกับบุหรี่ ความรู๎เรื่องโทษและกฎหมายที่ควบคุมบุหรี่ ปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และได๎รับควันพิษจากบุหรี่ และกิจกรรมการ
กําหนด ออกแบบเครื่องมือ รํวมจัดเก็บข๎อมูล การพัฒนา กรวิเคราะห๑ การสรุปและนําเสนอคืนข๎อมูลแกํคนใน
ชุมชน เป็นต๎น 

 
กิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาแกนนําเด็ก เยาวชน ที่มี เนื้อหาหลักสูตรแบบมีสํวนรํวม และ

กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิตปูองกันการสูบบุหรี่ที่มี
ความเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และแกนนําเด็ก เยาวชนสามารถนําไปใช๎ในการขยายผลในการพัฒนาเด็ก 



เยาวชนให๎มีทักษะชีวิตปูองกันการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ตํอไป และกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาแกนนําเด็ก เยาวชน 
ด๎านการสื่อสาร รณรงค๑ประชาสันพันธ๑ ที่มีเนื้อหา หลักสูตรแบบมีสํวนรํวม เป็นกระบวนการพัฒนากิจกรรมให๎
ความรู๎ด๎านสื่อสารประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เป็นกลุํมชาติพันธุ๑ ที่มีความ
เหมาะสม เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย ในการปูองกันการสูบบุหรี่ในกลุํมเด็ก เยาวชนและคนในครอบครัวในพ้ืนที่ 

   
สํงผลให๎ชุมชนมีข๎อมูลในทุกมิติชัดเจนถูกต๎อง นํามาสูํการมีมติ ข๎อตกลงของชุมชน และแนวทางการ

ปฏิบัติรํวมกัน ในการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติด๎านยาสูบไปสูํการปฏิบัติในครอบครัว พ้ืนที่ชุมชนรวมถึง
การมีมาตรการของชุมชน โรงเรียน และวัดให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การห๎ามซื้อ-ขาย แจกจํายบุหรี่แกํเด็ก 
เยาวชนอายุต่ํากวํา 18 ปี ห๎ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ งานศพ งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน บริเวณวัด 
และโรงเรียน ที่สอดคล๎องกับมติข๎อตกลงชุมชนบ๎านปรือเกียนในข๎อที่ 2.  

 
และมีกลไก กระบวนการเฝูาระวังการสูบบุหรี่ตามมาตรการ ข๎อตกลงของชุมชนและกฎหมายการ

ควบคุมบุหรี่ ฯ ที่มาจากตัวแทนของคณะกรรมการชุมชน แกนนําชุมชน อสม. ครูอาจารย๑จากโรงเรียน 
เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. แกนนําผู๎ที่ประกาศตนในการลดละเลิกสูบบุหรี่ และแกนนําเด็ก เยาวชน  ซึ่งจะมี
คณะทํางานเครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการควบคุม ฯ บุหรี่จังหวัดสุรินทร๑หนุนเสริมข๎อมูล
วิชาการ และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม เชื่อมประสานภาคี ฯ 

 
จากกระบวนการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนกิจกรรมทําได๎ข๎อมูล และขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงาน

โครงการทําให๎ได๎รูปแบบการนํามติด๎านยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน และวัด  ได๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 4 คือ เพื่อหารูปแบบการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
 

4.5 ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 
ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติ  มีปัจจัยสําคัญที่

สํงผลให๎กระบวนการขับเคลื่อนการการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปสูํภาคปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชน 
ประกอบด๎วย 

4.5.1 ปัจจัยด้านข้อมูล 
    4.5.1.1 ข๎อมูลชุดความรู๎ ด๎านวิชาการเก่ียวกับบุหรี่ และปัญหา ผลกระทบจากบุหรี่ในด๎านสุขภาพ

เศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมของชุมชน สังคมและประเทศไทย รวมไปถึงกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข๎อง ที่มี
กระบวนการสังเคราะห๑ นํามาคืนสูํชุมชนด๎วยประเด็นที่นําสนใจ เข๎าใจ สื่อสารที่เข๎าถึงสอดคล๎องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภาษาของชุมชน เพ่ือให๎ชุมชนรู๎ เข๎าใจ มีความตระหนักและเข๎ามีสํวนรํวมกําหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมทุกขั้นตอน 

 



    4.5.1.2 ข๎อมูลสถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง ปัญหา ผลกระทบ
และทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน ซึ่งข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎จากการสํารวจ จัดเก็บ
สัมภาษณ๑ การสนทนากลุํมยํอยแบบมีสํวนรํวมของชุมชนและภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนของชุมชน 
โดยมีกระบวนการวิเคราะห๑ ตรวจสอบข๎อมูล และรับฟังเสียงสะท๎อนจากเวทีประชาคมหมูํบ๎าน เพ่ือนํามาซึ่ง
การกําหนดโจทย๑รํวม และค๎นหาแนวทางการปูองกันแก๎ไขปัญหารํวมกันตามมติข๎อตกลงของชุมชน 

 
     4.5.1.3 ข๎อมูลด๎านทุนทางสังคมของชุมชน เป็นข๎อมูลที่สําคัญที่ต๎องมีการศึกษาวิจัยในชุมชนจาก

ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎นําชุมชน ผู๎รู๎ ปราชญ๑ชาวบ๎าน กลุํมองค๑กร วัดโรงเรียน และภาคีเครือขํายหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนของชุมชน เพ่ือชี้ให๎ชุมชนได๎เห็นถึงศักยภาพของตนเอง ที่เป็นทุนทางชุมชนสังคม ทั้งทุน
ด๎านคน กลไก ข๎อตกลง มาตรการตําง ๆ องค๑ความรู๎ประสบการณ๑  ภูมิปัญญา ความเชื่อและวัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชน ในการนํามาสนับสนุนกระบวนการการเฝูาระวัง เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
และชุมชน 

 
4.5.2 ปัจจัยด้านคน กลไก 
      4.5.2.1 คน หรือแกนนํานักวิจัยชุมชน และแกนนําครอบครัวกลุํมเปูาหมาย มีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกในชุมชนที่ผํานเวทีประชาคมของชุมชน และเกิดจากความสมัครใจเข๎ารํวมกิจกรรม มี
กระบวนการประชุมพูดคุยทําความเข๎าใจในรายละเอียดแผนงานกิจกรรมวัตถุประสงค๑ เปูาหมาย และรํวมกัน
วางแผน กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกขั้นตอน 

  
    4.5. 2.2 ผู๎นําชุมชน และกรรมการชุมชน มีความเข๎มแข็ง มีแนวความคิดดี มีวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล 

เห็นประโยชน๑ของชุมชนสํวนรวมมากกวําสํวนตัว เน๎นกระบวนการสร๎างคนและให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในทุก
ขั้นตอน และคนในชุมชนมีความสําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน ใช๎เวทีประชาคมเป็นชํองทางหนึ่งที่จะสื่อสาร 
สร๎างข๎อตกลง และสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ตลอดจนมีการประสานกับภาคีเครือขํายภายนอกใน
การมาหนุนเสริมในด๎านข๎อมูล วิชาการและงบประมาณอยํางตํอเนื่อง 

    4.5.2.3 คนและสมาชิกในครอบครัวทั้งท่ีสูบบุหรี่ และไมํสูบบุหรี่ มีความสําคัญที่จะทําให๎ผู๎สูบบุหรี่ 
ได๎มีการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการหนุนเสริมกําลังใจแรงบวกจากคนในชุมชน โดยการสํงเสริมให๎มี
บทบาท ให๎คุณคํากับคนที่สูบบุหรี่ รวมทั้งขอความรํวมมือกับคนในครอบครัวในการพูดคุย ดูแลเอาใจใสํ และ
เจ๎าหน๎าที่ แกนนําวิจัยชุมชน มีการหนุนเสริมความรู๎การให๎คําปรึกษา แนะนําการดูแล การรักษาสุขภาพ และมี
กลไก กระบวนการติดตามเฝูาระวังอยํางเป็นระบบ การปฏิบัติการตามข๎อตกลง มาตรการของชุมชนควบคูํกับ
การบังใช๎กฎหมาย 

 
              4.5.2.4 ครู อาจารย๑ บุคลากรในสถานศึกษามีความสําคัญในการสื่อสาร พูดคุยให๎ความรู๎ถึงพิษภัย
ของการสูบบุหรี่ ทั้งตํอตัวผู๎สูบบุหรี่เอง และคนข๎างเคียง รวมทั้งครู อาจารย๑ควรเป็นต๎นแบบในการไมํสูบบุหรี่ 



เพ่ือเป็นตัวอยํางสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตั้งแตํระดับประถมศึกษา  และควรใช๎เด็กนักเรียนเป็นสื่อ
เชื่อมโยงไปถึงผู๎ปกครองที่บ๎านเพ่ือลดการสูบบุหรี่ รวมทั้งมีการประสานความรํวมมือกับชุมชน และวัดในการ
ติดตามประเมินผลด๎วย 

    4.5.2.5 วัด และพระสงฆ๑ พระสงฆ๑ควรมีสํวนรํวมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พระสงฆ๑เป็นผู๎มี
บทบาทสําคัญยิ่งในสังคมไทยในด๎านการศึกษา สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น ในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ไมํวําจะมีวัตถุประสงค๑เพ่ือลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระสงฆ๑ หรือคนทั่วไป จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่
พระสงฆ๑ควรจะเข๎ามามีสํวนรํวม พระภิกษุสงฆ๑และองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา สังคม และศาสนา ควร
ได๎รับการสนับสนุนมากขึ้น ในการย้ําเน๎นคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการละเว๎นการเสพสารเสพติด 
เชํน ยาสูบ และการริเริ่มโครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ หรือให๎ความรู๎แกํประชาชนในการรู๎เทําทันถึง
กลยุทธ๑ของบริษัทบุหรี่ และโครงการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งดําเนินการโดยพระสงฆ๑ หรือที่พระสงฆ๑จะ
เข๎ามามีสํวนรํวมด๎วยได๎ 

        
4.5.3 ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ 
    4.5.3.1 การจัดการด๎านข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎เรื่องบุหรี่ สถานการณ๑การสูบบุหรี่ ปัญหา ผลกระทบ 

และข๎อมูลทุนทางสังคม ผํานกระบวนการเวทีประชุม สํารวจ สัมภาษณ๑ สนทนากลุํมยํอย เวทีประชาคม
หมูํบ๎าน และเวทีสังเคราะห๑ โดยเชิญบุคลากรจากหนํวยงานในพื้นท่ี ภาคีเครือขํายและประชาชนที่เกี่ยวข๎องทุก
ภาคสํวนเข๎ารํวมกิจกรรม พูดคุยรับรู๎เรื่องราว แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบข๎อมูลรํวมกันที่เป็นระบบ 

 
     4.5.3.2 ใช๎กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมเวทีการประชุมแบบมีสํวนรํวมทั้งในรูปแบบเป็น

ทางการ และไมํเป็นทางการ ที่มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับวิถีชีวิต สภาพปัญหา ความต๎องการของชุมชน 
ระยะเวลาและแผนงานงบประมาณโครงการ เน๎นการสร๎างความสามัคคี สมานฉันท๑ของคนในชุมชน จนเกิด
ข๎อตกลง กฎกติกาของชุมชน แล๎วนําไปสูํการน๎อมรับไปปฏิบัติจริง ลดปัญหาการสูบบุหรี่เป็นประ โยชน๑ตํอ
ครอบครัว ชุมชนแบบมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับนโยบายจังหวัด และกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการควบคุมบุหรี่ 

   
      4.5.3.3 มีกลไก กระบวนการติดตามเฝูาระวังอยํางเป็นระบบ การปฏิบัติการตามข๎อตกลง 

มาตรการของชุมชนควบคูํกับการบังใช๎กฎหมาย โดยมีผู๎นําชุมชน กรรมการหมูํบ๎าน อสม. นักวิจัยชุมชนและ
ภาคีเครือขํายในชุมชน หนุนเสริมจากกลไก รพ.สต. เครือขํายสื่อ เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และ
คณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดอยํางตํอเนื่อง 

 
จากกระบวนการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนกิจกรรม ทําให๎ได๎ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการ

นํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านปรือเกียน ได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 5 คือ ศึกษา
ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ 



 
 
 
 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูล 
 
 ในการวิจัยเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร๑  กรณีศึกษา
หมูํบ๎านปรือเกียน ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร๑ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี (1 กรกฎาคม 2555 – 30 
มิถุนายน 2556)  ในครั้งนี้  ผู๎วิจัยขอนําเสนอผลการสํารวจข๎อมูลพ้ืนฐานของโครงการ ลักษณะทั่วไปของ
ครัวเรือนกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา (กลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู๎สูบบุหรี่ 
ผลกระทบด๎านสุขภาพ รวมถึงนําเสนอผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ความรู๎ ความเชื่อตํอการสูบบุหรี่ ของ
กลุํมผู๎สูบบุหรี่ และกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่  
   

4.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม  
 

 เพศ 
กลุํมผู๎สูบบุหรี่ที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 50 คน/ 50 ครัวเรือน และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่เป็นกลุํมตัวอยําง

จํานวน 50 คน / 50 ครัวเรือน พบวําสัดสํวนเพศชาย และเพศหญิงแตกตํางกันมาก กลําวคือ สัดสํวนของผู๎สูบ
บุหรี่เพศชายมากกวําเพศหญิง (ร๎อยละ 98.5 ตํอร๎อยละ 1.5) ทั้งนี้เนื่องจากพบวําจํานวนและสํวนสัดสํวนของ
ผู๎สูบบุหรี่ที่เป็นหญิง มีน๎อยกวําผู๎สูบบุหรี่ที่เป็นชาย สําหรับกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นเพศหญิง
มากกวําเพศชาย (ร๎อยละ 78.4 ตํอร๎อยละ 21.6) 

 

   อายุ 
ข๎อมูลจากการสํารวจศึกษาวิจัย กําหนดอายุขั้นต่ําตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป พบวําอายุขั้นต่ําของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ 

คือ 15 ปี และกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ คือ 18 ปี  สํวนอายุสูงสุดของผู๎สูบบุหรี่เทํากับ 87 ปีและผู๎ไมํสูบบุหรี่เทํากับ 75 
ปี ชํวงอายุที่มีการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ ชํวงอายุ 59-69 ปี ชํวงอายุที่มีการสูบบุหรี่น๎อยที่สุด คือ ชํวงอายุ 26-
36 ปี เมื่อเปรียบเทียบตามกลุํมอายุ พบวํา กลุํมอายุน๎อยจะมีอัตราการสูบบุหรี่ร๎อยละน๎อยกวํา และคํอย ๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นเมื่ออยูํในชํวงอายุ 48 – 69 ปี และลดลงตั้งแตํอายุ 70 ปีขึ้นไป อยํางไรก็ตามกลุํมผู๎สูบบุหรี่ที่มีอายุ
ระหวําง 15 – 25 ปี ของผู๎สูบบุหรี่มีอยูํถึงร๎อยละ 12.4 

   

  การศึกษา 



การเก็บข๎อมูลดําเนินการในเฉพาะชุมชนบ๎านปรือเกียน ม.4 เทํานั้น ผลการสํารวจพบวํา สํวนใหญํ
ของทั้งกลุํมมีการศึกษาอยูํในระดับชั้นประถมศึกษา(ร๎อยละ 54.5 ของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และร๎อยละ 49.4 ของ
กลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่) และพบวําระดับการศึกษาของกลุํมตัวอยํางยิ่งสูงขึ้น จํานวนและอัตราสํวนของกลุํมตัวอยําง
ที่มีการสูบบุหรี่ลดน๎อยลงตามลําดับ โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี พบเพียงร๎อยละ 1.0 ( 2 ราย) ในกลุํมผู๎สูบ
บุหรี่ และร๎อยละ 3.1 ในกลุมํผู๎ไมํสูบบุหรี่ (6 ราย) 
  

  อาชีพ 
การประกอบอาชีพของกลุํมตัวอยํางในชุมชนบ๎านปรือเกียน สํวนใหญํประกอบอาชีพทําไรํนาและทํา

สวน (ร๎อยละ 62.0 ในกลุํมผู๎ที่สูบบุหรี่ และร๎อยละ 58.0 ของผู๎ไมํสูบบุหรี่ รองลงลงมาคือ อาชีพรับจ๎างทั่วไป 
(ร๎อยละ 28.0 ของผู๎สูบบุหรี่ และร๎อยละ 32.0 ของผู๎ไมํสูบบุหรี่) อาชีพค๎าขาย (ร๎อยละ 6.0  ของผู๎ไมํสูบบุหรี่) 
และอาชีพอ่ืน ๆ ร๎อยละ 4.0 ในกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่   

 

  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จากข๎อมูลข๎างต๎นระบุวําจํานวนสมาชิกในครัวเรือนผู๎สูบบุหรี่เทํากับ 4.2 คน เมื่อสํารวจจํานวนผู๎สูบ

บุหรี่ในครัวเรือนดังกลําวพบวํา สามในสี่ของครัวเรือนมีผู๎สูบบุหรี่ 1 คน ร๎อยละ 18.8 มีผู๎สูบบุหรี่ในครัวเรือน 2 
คน ดังนั้น จํานวนผู๎สูบบุหรี่ในแตํละครัวเรือน สํวนใหญํจึงอยูํประมาณ 1 – 2 คน เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนผู๎สูบ
บุหรี่ตํอผู๎ไมํสูบบุหรี่ จึงอยูํประมาณ 1 ตํอ 3 คนตํอครัวเรือน   

 

  จ านวนผู้สูบบุหรี่ในครัวเรือน 
ในครัวเรือนของผู๎สูบบุหรี่ พบวํา สํวนใหญํ (ร๎อยละ 75.8) มีสมาชิกในครัวเรือนเพียง1 คน เทํานั้นที่

สูบบุหรี่ รองลงมา (ร๎อยละ 18.2) มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน ที่สูบบุหรี่  สัดสํวนผู๎สูบบุหรี่ตํอผู๎ไมํสูบบุหรี่ใน
ครัวเรือน เทํากับ 1 ตํอ 3 
 

ตารางท่ี 4.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 
ที ่ ลักษณะ ร้อยละของผู้ท่ีสูบบุหรี่ 

(N= 50) 
ร้อยละของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

(N= 50) 
1 เพศ 

     ชาย 
     หญิง 

 
98.5 
1.5 

 
78.4 
21.6 

2 อายุ (ปี) 
     15 – 25 
      26 – 36 

 
12.4 
5.6 

 
10.0 
15.6 



      37 – 47 
      48 – 58 
      59 – 69 
      70 ปี ขึ้นไป 
      อายุต่ าสุด 
      อายุสูงสุด 

18.8 
20.2 
34.8 
6.7 

15 ปี 
87 ปี 

20.5 
31.4 
18.0 
4.50 
18 ปี 
75 ปี 

3 การศึกษา 
            ไมํได๎เรียน  
            ประถมศึกษา  
            มัธยมศึกษาตอนต๎น  
            มัธยมศึกษาตอนปลาย  
            อนุปริญญา / ปวช / ปวส  
            ปริญญาตร ีและสูงกวํา  

 
2.2  
54.5  
12.5  
15.0  
14.8  
1.0  

 
1.0 
49.4 
15.4 
20.3 
10.80 
3.1 

4 อาชีพ 
      ทําการเกษตร ทํานา ทําไรํ ทําสวน  
      รับจ๎างทั่วไป  
      ค๎าขาย 
      อาชีพอ่ืน ๆ แมํบ๎าน นักเรียน นักศึกษา 

 
62.0 
28.0  
6.0 
4.0 

 
58.0 
32.0 
6.0 
4.0 

5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
       1 – 2  
       3 – 4  
       5  
       มากกวํา 5          

 
18.8  
50.9  
13.9  
16.4    

 
22.9 
47.4 
18.8 
10.9  

6 จ านวนผู้สูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน) 
      1  
      2  
      3  
      4  
      5  
     มากกวํา 5  
สัดส่วนผู้สูบบุหรี่ต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ 1: 3 

 
75.8 
18.2 
3.8 
1.2 
0.6 
0.4 

 

 

 



4.6.2  ความคิดเห็นและความเชื่อต่อการสูบบุหรี่                                                                                            

  เป็นการนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็น ความเชื่อตํอการสูบบุหรี่ ความรู๎เรื่องผลกระทบของการ

สูบบุหรี่ตํอสุขภาพของผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ เพ่ือให๎เห็นข๎อมูลพ้ืนฐานเชิงเปรียบเทียบระหวํางกลุํม

ตัวอยํางทั้ง 2 กลุํม 

 ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ 
ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางทั้งผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ตํอการสูบบุหรี่ทั้งของตนเอง

และคนแวดล๎อม โดยขอให๎ผู๎ตอบประเมินระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด๎วยอยํางยิ่งในข๎อความนั้น 
เห็นด๎วยกับข๎อความนั้น ไมํแนํใจกับข๎อความนั้น ไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนั้น และไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับ
ข๎อความนั้น แตํในการนําเสนอผลการสํารวจ ผู๎วิจัยได๎ลดระดับความคิดเห็นลงเหลือ 3 ระดับ คือเห็นด๎วย ไมํ
แนํใจ และไมํเห็นด๎วย เพ่ือให๎สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ได๎ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

จากตาราง 4.6.2 ซึ่งมีความคิดเห็นตํอการสูบบุหรี่ทั้ง 13 ประเด็น พบวํา ผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่มี
ความคิดเห็นสอดคล๎องกันบ๎างในบางประเด็น แตํบางประเด็นก็มีความคิดเห็นที่ขัดแย๎งกัน 
  
 
 ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  ได๎แกํประเด็น 
 

ข๎อ 3.  คําใช๎จํายในการซื้อบุหรี่ สามารถเก็บออมไว๎เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็นและนําไปใช๎ในกิจกรรม 
 อยํางอ่ืนได๎ 

           
พบวํา ทั้งกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็นด๎วยกับข๎อความใกล๎เคียงกัน แตํมีอัตราไมํสูง 

       มากนัก (ระหวํางร๎อยละ 58 – 60) 
 

 ข๎อ 13.  การสูบบุหรี่เป็นอันตรายตํอคนรอบข๎างและสมาชิกในครอบครัว 
           พบวํา ทั้งกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็นด๎วยกับข๎อความ และมีอัตราที่สูง (ประมาณ 
                   ร๎อยละ 95) 
 
 ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ได๎แกํประเด็น 
 
 ข๎อ 1.  การสูบบุหรี่ชํวยให๎ผํอนคลายความตึงเครียดได๎ 

                    พบวํา  กลุํมผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วยอยํางมาก แตํกลุํมผู๎ไมํสูบที่เห็นด๎วยมีสัดสํวนน๎อยกวํา                



                            อาจเป็นเพราะผู๎สูบบุหรี่มีประสบการณ๑โดยตรงและมีความเชื่อกับเรื่องนี้มากกวํา 
  

 ข๎อ 5.  การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎จดจําได๎ดีขึ้น 
                    พบวํา สัดสํวนความเห็นด๎วยในเรื่องนี้มีมากในกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และมีน๎อยในกลุํมผู๎ที่ไมํสูบ  
                    บุหรี่  ซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ๑ตรงเชํนกัน 

 
 
 ข๎อ 11. การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรีภาพสํวนบุคคล 

           พบวํา  กลุํมผู๎สูบบุหรีเ่ห็นด๎วยอยํางมาก แตํกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่เห็นด๎วยมีสัดสํวนน๎อยกวํา                
                              อาจเป็นเพราะผู๎สูบบุหรี่มีความเชื่อ และเห็นวําเป็นสิทธิของตนเองที่จะสูบ 
 
   ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเล็กน้อย  ได๎แกปํระเด็น 
 
              ข๎อ 2.  การสูบบุหรี่ทําให๎มั่นใจในตัวเองมากข้ึน 
            พบวํา  กลุํมผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วยกับเรื่องนี้มากกวํากลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ ร๎อยละ 30.8 ตํอร๎อยละ  
                               17.5 อาจเป็นเพราะผู๎สูบบุหรี่มีประสบการณ๑โดยตรงและมีความเชื่อ 
  
   ข๎อ 4.  การสูบบุหรี่เป็นปกติของคนธรรมดาทั่วไป 
            พบวํา  กลุํมผู๎สูบบุหรี่ และกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนี้ไมํแตกตํางกันมากนัก 
 
   ข๎อ 12. ผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่แล๎ว จะไมํควรกลับมาสูบบุหรี่อีก   
                      พบวํา  กลุมํผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็นด๎วย และสนับสนุนเรื่องนี้ในสัดสํวนที่สูงกวําผู๎สูบบุหรี่ถึง 
                      เกือบร๎อยละ 20 
 

ตาราง 4.6.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นและความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ประเด็น/ความคิดเห็น 

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ร้อยละของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1)  การสูบบุหรี่ชํวยให๎ผํอนคลายความตึง   
    เครียดได ๎

82.3 3.6 14.1 23.4 25.4 51.2 

2)  การสูบบุหรี่ทําให๎มั่นใจในตัวเองมากข้ึน 30.8 5.3 63.9 17.3 3.5 79.2 



3)  คําใช๎จํายในการซื้อบุหรี่  สามารถเก็บ 
    ออมไว๎เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็นและนําไปใช๎  
    ในกิจกรรมอยํางอ่ืนได๎ 

58.5 16.1 25.4 60.8 28.9 10.3 

4)  การสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดา 
    ทั่วไป 

28.4 10.3 61.3 10.1 21.5 68.4 

5)  การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎ 
    จดจําได๎ดีขึ้น 

54.2 5.5 40.3 18.3 7.2 74.5 

6)  การคบเพ่ือนที่ติดบุหรี่จะทําให๎ถูกชักจูง 
    ไปสูํการติดบุหรี่ได๎ 

39.4 10.3 50.3 60.6 10.9 28.5 

7)  การสูบบุหรี่สามารถดึงดูดความสนใจจาก 
    เพศตรงข๎ามได๎ดี 

32.6 21.5 45.9 21.7 18.9 59.4 

8)  คนในหมูํบ๎านของทํานไมํคํอยยอมรับการ 
    สูบบุหรี่  

37.8 12.5 49.7 57.6 15.2 27.2 

9.  การสุบุหรี่จะนําไปสูํการใช๎เสพติดอ่ืน ๆได๎ 62.4 16.4 21.3 68.2 11.3 20.5 
10. ผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่ได๎  เป็นผู๎ที่ชนะใจตนเอง 60.2 13.0 26.8 57.8 21.4 20.8 
11. การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรีภาพสํวน  
     บุคคล 

60.9 15.2 23.9 21.1 11.4 67.5 

12.  ผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่แล๎ว จะไมํควรกลับมาสูบ 
     บุหรี่อีก  

75.5 18.1 6.4 91.4 5.2 3.4 

13.  การสูบบุหรี่เป็นอันตรายตํอคนรอบข๎าง   
      และสมาชิกในครอบครัว 

93.2 2.3 4.5 95.8 1.2 3.0 

 
4.6.3 ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ 

 
นอกจากความคิดเห็นที่แตกตํางระหวํางผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ปรากฏในประเด็นตําง ๆ มาก

น๎อยกันไปแตํละประเด็นแล๎ว ในด๎านความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ ข๎อค๎นพบก็เป็นในทํานองเดียวกัน กลําวคือ 
 
ความเชื่อที่ไปในทางเดียวกัน ได๎แกํ 

 
ข๎อ 1. การสูบบุหรี่ไมํทําให๎เกิดอันตราย ใด ๆ ตํอรํางกายของผู๎สูบบุหรี่ 
        พบวํา กลุํมผู๎สูบบุหรี่และไมํสูบบุหรี่ไมํเห็นด๎วยกับ ข๎อความนี้ ในสัดสํวนที่สูง แตํผู๎ไมํสูบบุหรี่ 
                แสดงความไมํเห็นด๎วยสูงมากกวําเล็กน๎อย 

 



ข๎อ 2. หลักฐานทางการแพทย๑กลําววําบุหรี่ เป็นอันตรายเป็นคํากลําวเกินจริง 
        พบวํา ทั้งสองกลุํมไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนี้ แตํกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่มีสัดสํวนที่ไมํเห็นด๎วย 
                มากกวํา 

 
ความเชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อย ได๎แกํ 

 
ข๎อ 3. ในเมื่อคนเราต๎องตายอยูํแล๎วทําไม ไมํหาความสุขกับการสูบบุหรี่ 
       พบวํา ผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วยกับข๎อความนี้ มากกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ และพบวํามีความแตกตําง 
               ระหวําง 2 กลุํมแตํไมํมากนัก 

 
ข๎อ 4. การสูบบุหรี่ยังไมํเสี่ยงเทํากับการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เชํนการดื่มสุรา 
       พบวํา มีความแตกตํางด๎านการเห็นด๎วยและ ไมํเห็นด๎วยของทั้งสองกลุํม แตํผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วย 
               มากกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ 
 
ตาราง 4.6.3 เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ความเชื่อ 

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ร้อยละของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

1) การสูบบุหรี่ไมํทําให๎เกิดอันตรายใด ๆ ตํอ 
   รํางกายของผู๎สูบบุหรี่    

14.1 3.5 82.4 6.4 4.6 89.0 

2) หลักฐานทางการแพทย๑ที่กลําววําบุหรี่   
   เป็นอันตรายนั้นเป็นการกลําวเกินจริง  

30.6 3.7 65.7 23.3 5.3 71.3 

3) ในเมื่อคนเราต๎องตายอยูํแล๎ว ทําไมไมํหา   
   ความสุขกับการสูบบุหรี่   

8.7 9.5 81.8 2.1 4.2 93.7 

4) การสูบบุหรี่ยังไมํเสี่ยงเทํากับการทํา  
   กิจกรรมอื่น เชํน การดื่มสุรา  

43.8 19.3 36.9 26.4 30.2 43.5 

 
4.6.4 ความรู้เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 



 กลุํมตัวอยํางท่ีเป็นกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่จะถูกตั้งคําถามวํา “ทํานคิดวําบุหรี่เป็นสาเหตุที่กํอ
ผลกระทบตํอสุขภาพ และทําให๎เกิดโรค 5 โรค หรือไมํ” โดยผู๎วิจัยได๎ทําความเข๎าใจ กํอนที่จะสัมภาษณ๑โดย
การอํานหัวข๎อชื่อโรคให๎ฟังทีละโรค และให๎ผู๎ตอบตอบวํา “ใชํ” “ ไมํใชํ” หรือ “ไมํแนํใจ/ไมํรู๎” 
 

ตาราง 4.6.4 ซึ่งเปรียบเทียบความรู๎เรื่องโรคอันเกิดจากผลกระทบของการสูบบุหรี่ แสดงให๎เห็นวํา 
ความรู๎ในเรื่องนี้ระหวํางกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่เกี่ยวกับความรู๎เรื่องโรคอันเกิดจากผลกระทบของการ
สูบบุหรี่ มีความใกล๎เคียงกันมาก    
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข๎อ เพ่ือดูลําดับความรู๎เรื่องโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เมื่อเรียงลําดับคะแนนที่
ผู๎ตอบทั้ง 2 กลุํม ตอบถูก (แสดงวํามีความรู๎ในเรื่องนั้น) เป็นดังนี้ 
  

ล าดับ 
คะแนน 
ความรู้ 

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
ร้อยละของ 
ผู้สูบบุหรี่ที่ 
ตอบถูก 

ร้อยละของ 
ผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ที่ตอบถูก 

1 โรคมะเร็งปอดในผู๎สูบบุหรี่ 79.4 86.7 
2 โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่ 71.4 68.5 
3 โรคหัวใจหลอดเลือดในผู๎สูบบุหรี่ 67.2 63.9 
4 โรคมะเร็งปอดในผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ได๎รับควันบุหรี่ 58.6 56.4 
5 โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎สูบบุหรี่ที่ 

เป็นผู๎ชาย 
51.3 52.9 

 
 อยํางไรก็ตาม ข๎อมูลในตาราง 4.6.4 แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางจํานวนมากพอสมควรที่ไมํมี

ความรู๎เกี่ยวกับโรคที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ เนื่องจากพบคําตอบที่ผิดและคําตอบ “ไมํแนํใจ”หรือรู๎ไมํจริง เป็น
สัดสํวนที่สูงทีเดียว บางข๎อสูงถึงร๎อยละ 28 – 40 เชํน โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎ที่สูบบุหรี่ที่เป็นผู๎ชาย 
โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่ และโรคปอดในผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ได๎รับควันบุหรี่ 

 
ตาราง 4.6.4 ความรู้เรื่องผลกระทบ (การเกิดโรค) ของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูบบุหรี่

และผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ความรู้โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ร้อยละของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่
แน่ใจ 

1)  โรคมะเร็งปอดในผู๎สูบบุหรี่  71.4 4.3 24.3 68.5 5.2 26.3 



2)  โรคมะเร็งปอดในผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ได๎รับควันบุหรี่ 51.3 17.1 31.6 52.9 6.5 40.6 
3)  โรคหัวใจหลอดเลือดในผู๎สูบบุหรี่ 67.2 17.3 15.2 63.9 15.4 20.7 
4)  โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่ 79.4 12.1 8.5 86.7 1.2 12.1 
5)  โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎สูบบุหรี่ 
    ที่เป็นผู๎ชาย 

58.6 13.1 28.3 56.4 12.7 30.9 

และมีคําถามเก่ียวกับความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับบุหรี่ และผลกระทบด๎านอ่ืน ๆ ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่เป็น
กลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่จะถูกตั้งคําถามวํา “ทํานคิดวําข๎อมูลความรู๎ และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ นี้กลําว
ถูกต๎องใชํหรือไมํ” โดยผู๎วิจัยได๎ทําความเข๎าใจ กํอนที่จะสัมภาษณ๑โดยการอํานหัวข๎อชื่อโรคให๎ฟังทีละโรค และ
ให๎ผู๎ตอบตอบวํา “ใชํ/ถูกต๎อง” “ ไมํใชํ/ไมํถูก” หรือ “ไมํแนํใจ/ไมํรู”๎ 
 

ตาราง 4.6.3.1 ซึ่งเปรียบเทียบความรู๎เรื่องข๎อมูลความรู๎ และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ แสดงให๎เห็นวํา 
ความรู๎ในเรื่องนี้ระหวํางกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่เกี่ยวกับความรู๎เรื่องข๎อมูลความรู๎ และกฎหมายเกี่ยวกับ
บุหรี่ มีความใกล๎เคียงกันมาก     
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข๎อ เพ่ือดูลําดับความรู๎เรื่องข๎อมูลความรู๎ และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อ
เรียงลําดับคะแนนที่ผู๎ตอบทั้ง 2 กลุํม ตอบถูก (แสดงวํามีความรู๎ในเรื่องนั้น) เป็นดังนี้ 
  

ล าดับ 
คะแนน 
ความรู้ 

 ความรู้ และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ 
ร้อยละของ 
ผู้สูบบุหรี่ที่ 
ตอบถูก 

ร้อยละของ 
ผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ที่ตอบถูก 

1  ผู๎ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ห๎ามสูบมีโทษปรับเป็นจํานวนเงิน   
 2,000 บาท 

82.3 89.1 

2  การสูบบุหรี่มีผลตํอคนข๎างเคียง คือ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด  
 โรคตํางๆเหมือนผู๎สูบบุหรี่ 

78.2 79.6 

3  สารทาร๑ นิโคติน และคาเฟอินในบุหรี่ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่ติดบุหรี่ 
 ได๎    

65.3 62.7 

4 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535   

59.3 56.9 

5 บุหรี่มือสอง คือ คนรอบข๎างหรือสมาชิกในครอบครัวได๎รับ 
ควันบุหรี่จากผู๎สูบบุหรี่  

51.3 50.7 

 



 อยํางไรก็ตาม ข๎อมูลในตาราง 4.6.4.1 แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางจํานวนมากพอสมควรที่ไมํมีความรู๎ 
ความเข๎าใจข๎อมูลและกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ เนื่องจากพบคําตอบที่ผิดและคําตอบ “ไมํแนํใจ”หรือรู๎ไมํจริง เป็น
สัดสํวนที่สูง บางข๎อสูงถึงร๎อยละ 37 – 45 เชํน ความรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุหรี่มือสอง วําคืออะไร จะนําความรู๎ไป
ใช๎เพ่ือปูองกันผลกระทบตํอสุขภาพของคนรอบข๎างหรือสมาชิกในครอบครัวจากควันบุหรี่ของผู๎สูบบุหรี่  และ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิผู๎ไมํสูบบุหรี่ และใช๎
ควบคุมการสูบบุหรี่  

ตาราง 4.6.4.1 ความรู้เรื่องข้อมูลความรู้ และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ 

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ร้อยละของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
(N= 50) 

ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่
แน่ใจ 

1)  สารทาร๑ นิโคติน และคาเฟอินในบุหรี่ทําให๎ผู๎สูบ  
    บุหรี่ติดบุหรี่ได๎    

65.3 8.4 26.3 62.7 6.4 30.9 

2)  ผู๎ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ห๎ามสูบตามกฎหมาย
กําหนดมีโทษปรับเป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท  

82.3 5.1 12.6 89.1 3.4 7.5 

3)  การสูบบุหรี่มีผลตํอคนข๎างเคียง คือ มีโอกาส 
    เสี่ยงที่จะเกิดโรคตํางๆเหมือนผู๎สูบบุหรี่  

78.2 4.8 17.0 79.6 7.7 12.7 

4)  บุหรี่มือสอง คือ คนรอบข๎างหรือสมาชิกใน 
     ครอบครัวได๎รับควันบุหรี่จากผู๎สูบบุหรี่  

51.3 3.4 45.3 50.7 1.0 48.3 

5)  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในประเทศ 
    ไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ  
    พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพ 
    ของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  

59.3 3.5 37.2 56.9 5.7 37.4 

 
4.6.5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ 

 
ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประกอบด๎วยข๎อมูลด๎านปริมาณการสูบ ลักษณะการสูบ ประวัติ

การสูบบุหรี่ ประเภท และยี่ห๎อของบุหรี่ ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ จากตาราง 4.4 พบวํา กลุํมตัวอยํางที่
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานจํานวนมากกวําบุหรี่ยาเส๎นที่มวนเอง     

 

  ปริมาณการสูบ 



ผลจากการสํารวจ พบวํา เกือบร๎อยละ 80 ของกลุํมตัวอยํางสูบบุหรี่ทุกวัน สํวนที่เหลือประมาณร๎อย
ละ 20 คือ ผู๎ที่ไมํได๎สูบบุหรี่ทุกวัน ในจํานวนนี้ร๎อยละ 4.0 สูบบุหรี่เพียง 1 – 2 วัน ในหนึ่งสัปดาห๑ 

 
เมื่อถามถึงจํานวนบุหรี่ที่สูบตํอวัน ผู๎ที่สูบบุหรี่ทุกวัน จํานวน 40 ราย พบวํา มีจํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ย

ตํอวันถึงประมาณวันละ 12 มวน โดยร๎อยละ 44.5 ของผู๎สูบบุหรี่จะสูบบุหรี่วันละ 11 – 20 มวน สํวนกลุํมที่
สูบบุหรี่จํานวนสูงกวํา 20 มวนตํอวัน มีประมาณร๎อยละ 12.3   

 
ตาราง 4.6.5.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีสูบบุหรี่ 

ที ่ พฤติกรรม ร้อยละ (N=50) 
1 ประเภทของบุหรี่ที่สูบ 

     บุหรี่ผลิตจากโรงงาน  
     บุหรี่มวนเอง    

 
80.50 
19.50  

2 จ านวนวันที่สูบบุหรี่ต่อสัปดาห์ (วัน) 
7 (ทุกวัน)  
3 – 6 
1 – 2  

 
79.7 
16.3 
4.0 

 
3 จ านวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยต่อวัน (มวน) (เฉพาะผู้ที่สูบทุกวัน n=40) 

1 – 10  
11 – 20  
21 – 30  
31 – 40   

 
38.5 
44.5 
12.3 
4.7 

 

  ประวัติการสูบบุหรี่ 
 

  ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ 
จากการสอบถามถึงประวัติการสูบบุหรี่วํา สูบบุหรี่มานานเทําใดแล๎ว พบวํา เกือบครึ่งหนึ่งของกลุํม

ตัวอยํางที่สูบบุหรี่ (ร๎อยละ 49.0) สูบบุหรี่มานาน 11 – 30 ปี อยํางไรก็ตามพบวํากลุํมที่เพ่ิงสูบบุหรี่ไมํนาน (ไมํ
เกิน 5 ปี) มีอยูํประมาณร๎อยละ 12.7 สํวนผู๎ที่สูบมาเป็นเวลานานมากกวํา 30 ปี ซึ่งเป็นกลุํมที่มีอายุมากแล๎ว มี
อยูํถึงร๎อยละ 29.8   
 

  อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ 



ผู๎ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกที่มีอายุน๎อยที่สุด คือ 13 ปี ในกลุํมที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตํอายุยังน๎อยคือ 13 – 15 
ปี มีร๎อยละ 12.4 และกลุํมอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกคือ ระหวําง 15 – 19 ปี ซึ่งมีถึงร๎อยละ 35.8 สําหรับผู๎ที่
เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุมากขึ้น คืออายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป มีสัดสํวนลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่
ครั้งแรก คือ อายุ18.0 ปี ซึ่งจะสรุปได๎วํา กลุํมวัยรุํนเป็นกลุํมเสี่ยงตํอการเริ่มสูบบุหรี่มากท่ีสุด 
 
 
 

  สาเหตุจูงใจให้เริ่มสูบบุหรี่ 
เนื่องจากวัยที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ วัยรุํน ตามข๎อมูลที่นําเสนอข๎างต๎น ดังนั้นสาเหตุจูงใจให๎วัยรุํนเริ่มสูบ

บุหรี่เป็นครั้งแรก เนื่องจากทําตามเพ่ือน ร๎อยละ 50.8 สํวนอีกเหตุผลหนึ่งคืออยากทดลอง ร๎อยละ 25.5  เพ่ือ
คลายความเครียด ผํอนคลาย ร๎อยละ 15.3 และทําตามผู๎ใหญํร๎อยละ 8.4   

 
ตาราง 4.6.5.2 ประวัติการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีสูบบุหรี่ 

ที ่ ประวัติการสูบ ร้อยละ (N=50) 
1 ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ (ปี) 

   น๎อยกวํา 1 ปี  
   1 – 5  
   6 – 10  
   11 – 20  
   21 – 30  
   31 – 40  
   41 – 50       

 
1.2 
12.7 
7.3 
24.2 
24.8 
15.3 
14.5  

2 อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก (ปี) 
   13 – 15  
   16 – 19  
   20 – 22  
   23 – 25  
   25 – 30  
   31 – 39  
   อายุเฉลี่ยเม่ือเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 18.1 ปี 

 
12.4 
35.8 
21.2 
13.0 
10.3 
7.3 

3 สาเหตุที่จูงใจท าให้สูบบุหรี่ครั้งแรก 
   ทําตามเพ่ือน  

  
50.8 



   อยากลองสูบ  
   ความเครียด  
   ทําตามผู๎ใหญํหรือบุคคลในครอบครัว  

28.5 
              15.3 

    8.3 
 

  ประเภทของบุหรี่ 
 

  ยี่ห้อบุหรี่ที่สูบบ่อย 
จากการสอบถามผู๎สูบบุหรี่ วําบุหรี่ชนิดใดหรือยี่ห๎อใดที่มีการสูบมากที่สุด จากการสํารวจพบวํา บุหรี่

จากโรงงานยาสูบที่ถูกระบุวํามีผู๎สูบมากที่สุด คือบุหรี่วันเดอร๑(เขียว) ร๎อยละ 46.6 รองลงมา คือกรองทิพย๑ 
ร๎อยละ 28.3 บุหรี่สายฝน ร๎อยละ 19.5 ตามลําดับ และยาเส๎นที่นํามามวนสูบเอง ร๎อยละ 5.60  

ตาราง 4.6.5.3 ประเภทของบุหรี่ที่กลุ่มตัวอย่างสูบ 
ที ่ บุหรี่/ยาเส้นที่สูบ ร้อยละ (N=50) 
1  บุหรี่ที่สูบบ่อย 

    1. วันเดอร๑ (เขียว)  
    2. กรองทิพย๑  
    3. สายฝน 
    4. ยาเส๎น   

  
46.6 
28.3 
19.5 
5.60 

 
4.6.6 ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ 
จากการสอบถามถึงข๎อมูลเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการสูบบุหรี่ในแตํละวันมีคําใช๎จํายเทําไหรํ จากการ

สํารวจข๎อมูลพบวํา ในชุมชนบ๎านปรือเกียนมีคําใช๎จํายการสูบบุหรี่รวมเฉลี่ยตํอวัน 2,367 บาท เฉลี่ยตํอเดือน 
71,010 บาท เฉลี่ยตํอปี 852,120 บาท 

 
4.6.7 ประวัติเกี่ยวกับความพยายามเลิกสูบบุหรี่ 
ผลจากการทํากิจกรรมรณรงค๑ในประเทศไทยของหนํวยงานองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง และการทํากิจกรรม

โครงการในพื้นท่ีชุมชนให๎ผู๎สูบบุหรี่ได๎ลดละเลิกเลิกสูบบุหรี่ มีสํวนที่ทําให๎ผู๎ที่กําลังสูบบุหรี่คิดหรือพยายามเลิก
สูบบุหรี่ แตํมีข๎อสังเกตจากข๎อมูลสํารวจในพ้ืนที่ชุมชน พบวํา ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํในกลุํมตัวอยํางตอบวําเคย
พยายามเลิกสูบบุหรี่ด๎วยตนเองมาแล๎ว จากคําขอร๎องของคนในครอบครัว คําแนะนํา และใช๎สมุนไพร แตํไมํ
เคยไปขอคําปรึกษาการเลิกบุหรี่กับหนํวยงาน หรือโรงพยาบาลเลย 

 

 ผลกระทบด้านสุขภาพ 



จากข๎อมูลการสํารวจผลกระทบด๎านสุขภาพของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ในจํานวน 50 คน ทั้งให๎คําตอบวํา
ปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพมีอาการไอ และการสังเกต พบวํามีปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพ มีอาการ
ไอ หอบ และเหนื่อยงําย อยูํประมาณร๎อยละ 15.0 และหากมีการตรวจประเมินสุขภาพทั้งในกลุํมผู๎สูบ
บุหรี่ และสมาชิกในครอบครัวที่มีผู๎สูบบุหรี่ ข๎อมูลผลกระทบด๎านสุขภาพในกลุํมตัวอยํางจะมีความชัดเจน 

 

4.7 บทเรียนและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
    
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมของทีมวิจัย คนในชุมชน และภาคีเครือขํายมี
ความสําคัญตํอการดําเนินงาน การพูดคุยแบบไมํเป็นทางการ สนทนากลุํมแบบธรรมชาติ เวทีประชาคมเป็น
ชํองทางหนึ่งที่จะสื่อสารสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจได๎ดี และสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน เวลาที่รํวมกัน
ทํากิจกรรมในชุมชนต๎องปรับให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับวิถีชีวิต ไมํรบกวนเวลาทํามาหากิน เวลาดูแลครอบครัว
ของคนในชุมชน การทํางานต๎องมีความตํอเนื่อง ไมํนําเสนอข๎อมูลเป็นตัวหนังสือและวิชาการมากไป  จะไมํได๎
รับความรํวมมือ ความสนใจจากอคนในชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ควรมีการนําเสนอ และเลําเรื่องด๎วยภาพ หรือ
วีดีทัศน๑ จะมีความแปลกใหมํ นําสนใจมากกวํา และไมํควรเรํงดําเนินการกิจกรรมหลายอยํางในการประชุม
ภายในวันเดียวจะไมํคํอยได๎ผล ทีมทํางานและผู๎เข๎ารํวมจะเกิดอาการเหนื่อยล๎า เบื่อ และการประชุมแตํละครั้ง
ไมํควรมีประเด็นในการเข๎าประชุมมากนัก ควรจะนําประเด็นสําคัญๆ แล๎วสรุปให๎เป็นมติรํวมของชุมชน นําไปสูํ
การปฏิบัติ และให๎มีกลไก กระบวนการติดตามอยํางเนื่อง 

 
การหาและสร้างทีม องค๑ประกอบสําคัญการสร๎างทีม บุคคลที่จะมาเป็นทีมต๎องมีความสนใจใน

งานวิจัย มีความคิดริเริ่ม ตื่นตัว และศึกษาค๎นคว๎าทําความเข๎าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวมกับทีมอยูํเสมอ เข๎าใจเปูาหมายของการวิจัย และเสียสละ มีเวลาในการทํางานรํวมกับที ม สิ่งส าคัญคือ 
การสมัครใจเข๎ารํวมและมีความตั้งใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมในทุกกิจกรรมตลอดโครงการ และสามารถสื่อสารกับ
ชาวบ๎านในชุมชนให๎มีความเข๎าใจ เป็นที่ยอมรับจากคนในชุมชนและสมาชิกในทีมด๎วย 
  

การบริหารทีม มีการแบํงบทบาทในคณะทํางานอยํางชัดเจน ทีมวิจัยหลัก ผู๎รับผิดชอบโครงการ และ
ทีมวิจัยชุมชน มอบหมายงานและใช๎คนให๎ถูกกับงาน เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการดําเนินงาน การ
สื่อสารในทีมวิจัยต๎องมีการสื่อสารชัดเจนถูกต๎อง และการถํายทอดการดําเนินงานให๎ทีมสมาชิกทุกคนทราบ
อยํางตํอเนื่อง และต๎องมีการสื่อสารในหลายชํองทาง 

 
กระบวนการวิจัย สร๎างกระบวนการเรียนรู๎แบบการมีสํวนรํวม (Participatory) ในการหาจุดรํวมโดย

การให๎คนที่อยูํในครอบครัวทั้งคนที่ไมํสูบบุหรี่ และคนที่สูบบุหรี่ ชาวบ๎าน โรงเรียน วัด  โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมกําหนด ตัดสินใจ  รํวมคิด  รํวมวางแผนงาน รํวมลงมือปฏิบัติ 
รํวมประเมินผล สรุปผล แล๎วรํวมรับผลประโยชน๑  ด๎วยการเข๎ามามีบทบาทตั้งแตํเริ่มต๎นในการศึกษาวิจัย รํวม



พัฒนากลไกการสร๎างเสริมระบบการเฝูาระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน เชํน รํวมตัดสินใจ
วําอะไรเป็นปัญหา รํวมคิดวําชุมชนต๎องการทําอะไร รํวมวางแผนงานในการแก๎ปัญหาวําจะทําอยํางไร รํวมลง
มือปฏิบัติ รํวมประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน และรํวมรับผลประโยชน๑ทุกข้ันตอน 

 
การจัดการปัญหา กระบวนจัดการปัญหาในด้านของทีมวิจัย  รํวมค๎นหาทีม คัดเลือกแกนนํานักวิจัย 

ผํานเวทีประชาคมของชุมชน ให๎ได๎ผู๎สมัครใจเข๎ารํวมกิจกรรม เป็นผู๎ที่มีความสนใจเข๎ารํวมโครงการด๎วยความ
สมัครใจ และมีความตั้งใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมในทุกกิจกรรมตลอดโครงการ มีการชี้แจงสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจในรายละเอียดครบถ๎วน กําหนดทิศทาง แผนการทํางานรํวมกัน และสามารถสื่อสารให๎ข๎อมูลอยําง
ครบถ๎วนแกํชุมชน การจัดการปัญหาในด้านความร่วมมือของชุมชน จะต๎องมีการสํารวจ จัดทําข๎อมูล และจัด
เวทีประชาคมคืนข๎อมูลสูํชุมชน ชวนคุยชวนคิด กํอให๎เกิดโจทย๑รํวม มองเห็นปัญหาบุหรี่ในชุมชนรํวมกัน และ
รํวมกันวางแผนการดําเนินงานปูองกันแก๎ไขปัญหา โดยมีปัจจัยหลักสําคัญ คือการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย
ชุมชน  สร๎างแกนนําเยาวชน และสร๎างแกนนําครอบครัว ชุมชนอบอํุนปลอดบุหรี่ เพ่ือค๎นหาหารูปแบบการ
ปูองกันแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน โรงเรียนและวัดที่เหมาะสมตํอไป 

 

4.8 ข้อเสนอแนะในเชิงกระบวน 
1. ในการน าข้อมูลคืนสู่ชุมชน ต๎องมีกระบวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางละเอียด ตรวจสอบแบบมีสํวน

รํวมของคณะทํางาน และเลือกมานําเสนอเฉพาะประเด็นเดํนที่นําสนใจ มีรูปแบบการนําเสนอข๎อมูลที่สื่อสาร
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย ผู๎เข๎ารํวมและชาวบ๎านในชุมชนฟังแล๎วมีความรู๎ เข๎าใจงําย และควรมีการใช๎สื่อมัลติมีเดีย
ตํางๆ ทั้งในข๎อมูลที่จัดทํา และกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับชุมชน จะชํวยในการนําเสนอจะทําให๎การนําเสนอนําสนใจ
มากขึ้น   

 
2. การประชาสัมพันธ์ ก่อนการประชาคม เป็นสิ่งสําคัญ การสื่อสารข๎อมูล ควรมีหลายชํองทางทั้ง

จากการกระจายเสียงผํานหอกระจายขําว การแจ๎งปากตํอปากโดยมีผู๎รับผิดชอบ แกนนําชุมชน นักวิจัยเพ่ือให๎
รับทราบอยํางทั่วถึง  จะทําให๎ได๎การมีสํวนรํวมของชุมชนมากขึ้น และการมีกิจกรรมนันทนาการ  สนุกสนาน
รํวมกัน การละเลํนศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชํวยให๎บรรยากาศการประชุม การจัดเวทีผํอนคลายเป็นกันเองสร๎าง
บรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี หากมีการวางแผนจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับเรื่องที่ต๎องการสื่อก็จะชํวย
สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น  

 
3. ต้องมีหลักส าคัญของการวิจัย PAR คือ การมีสํวนรํวมอยํางเทําเทียมในทุกขั้นตอนของชุมชน 

ชุมชนเข๎มแข็งเกิดการเรียนรู๎สําคัญมากกวําปัญหาถูกแก๎ไข กระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นในชุมชนเป็นสิ่ง
ท๎าทายสําหรับนักวิจัยชุมชน ทําอยํางไร จึงจะสามารถจัดกระบวนการให๎ชุมชนได๎รํวมเรียนรู๎การวางแผนการ
ดําเนินงานอยํางละเอียดและเป็นระบบ การติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะสรุปประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกครั้งที่ทํากิจกรรม และรํวมกันคิดหาแนวทางพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง 



 

4.9 บทเรียนในการท ากิจกรรม  

บทเรียนหรือข้อค้นพบในการด าเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย  

1) ผู๎รับผิดชอบโครงการและทีมนักวิจัยหลัก ต๎องมีการศึกษาทําความเข๎าใจในความคาดหวัง ความ

ต๎องการ และเปูาหมาย กรอบงานวิจัยของแหลํงทุน ให๎เข๎าใจและให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม งบประมาณและ

ระยะเวลา เพ่ือให๎การดําเนินงานบรรลุเปูาหมายมีประสิทธิภาพทั้งแหลํงทุนและผู๎ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2) ข๎อมูลมีความสําคัญในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ทั้งข๎อมูลคน ข๎อมูลบริบทชุมชน ข๎อมูล

สถานการณ๑สุขภาพชุมชน ข๎อมูลสถานการณ๑การสูบบุหรี่ และภูมิปัญญาการเลิกบุหรี่ของชุมชน และข๎อมูลชุด

ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และปัจจัยที่สํงผลตํอการสูบบุหรี่ ที่จะต๎องมีกระบวนการจัดทํา วิเคราะห๑ 

สรุปเป็นชุดข๎อมูลที่สามารถสื่อสารหรือคืนให๎กับชุมชนที่เข๎าถึง รับรู๎เข๎าใจได๎งําย เพราะจะให๎คนในชุมชนเกิด

การตื่นตัวถึงปัญหา ผลกระทบจากบุหรี่ และจะทําให๎คนที่สูบบุหรี่ที่ยังคิดวําไมํมีผลกระทบตํอคนในครอบครัว 

เมื่อได๎รับรู๎ข๎อมูลแล๎ว จะทําให๎เกิดความรู๎ คามเข๎าใจถึงปัญหา ผลกระทบจากภัยบุหรี่มากขึ้น  และมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่โดยไมํให๎สํงผลกระทบตํอคนในครอบครัว ตลอดจนมีแนวคิดอยากจะเลิก

สูบ 

3) การดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ควรกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายการดําเนินงานให๎ชัดเจน ทั้งพ้ืนที่ชุมชน 

กลุํมเปูาหมายคน ไมํควรกําหนดให๎กว๎างหรือมีความครอบคลุมหลายพ้ืนที่ และให๎สอดคล๎องตํอการกําหนด

แผนงานกิจกรรม ระยะเวลา กลุํมเปูาหมายและงบประมาณ 

4) การกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายของโครงการ ควรต๎องมีการประสานงานทําความเข๎าใจกับผู๎นําชุมชน 

กรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีให๎รับรู๎ เข๎าใจเห็นถึงความสําคัญ เข๎าใจในเปูาหมายของการดําเนินงาน

โครงการรํวมกัน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในชุมชนกํอน ทั้งรูปแบบผํานเวทีประชาคมขอความเห็นชอบ

ของชุมชน และมีการทําข๎อตกลงรํวมกัน รวมถึงมีการกําหนดแผนงานกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม บทบาทหน๎าที่

รํวมกันที่ชัดเจน ทั้งแกนนํานักวิจัยชุมชน อาสาสมัคร ครอบครัวที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

5) กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชน นักวิจัยหลักและวิจัยชุมชน ต๎องมีการศึกษาเรียนรู๎ ทําความ

เข๎าใจวัตถุประสงค๑ เปูาหมายและกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย บทบาทหน๎าที่ให๎ชัดเจนรํวมกัน 

รวมไปถึงการศึกษาข๎อมูลในเรื่องท่ีจะวิจัยและชุมชนพื้นที่ 



6) ในการดําเนินงานวิจัยที่จะให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของโครงการ

นั้น จะต๎องคํานึงถึงและสร๎างการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายหนํวยงาน องค๑กรสําคัญทั้งในภายในและ

ภายนอกชุมชน องค์กรภายในชุมชน เชํน วัด เป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนในชุมชน และพระสงฆ๑มีบทบาทสําคัญ

ทางจิตวิญญาณในการพูดให๎ข๎อมูล โน๎มนาวในการลดละเลิกบุหรี่ รวมไปถึงที่จะกําหนดให๎วัดเป็นเขตพ้ืนที่

ปลอดบุหรี่ โรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่เก่ียวข๎องกับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่โรงเรียนและครูเป็นบุคลากรในสอดสํอง

ดูแล ควบคุมไมํให๎เด็กเกี่ยวข๎องกับบุหรี่ และใช๎กลวิธีให๎เด็กนักเรียนไปพูดคุย บอกเลําข๎อมูลความรู๎เรื่องภัยของ

บุหรี่และ ขอร๎องให๎ผู๎ปกครองมีการลดละเลิกบุหรี่ รวมไปถึงที่จะกําหนดมาตรการควบคุมให๎โรงเรียนเป็นเขต

พ้ืนที่ปลอดบุหรี่ได๎จริงตามกฎหมาย และกลุํมองค๑กรตําง ๆ ในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม หน่วยงานองค์กร

ภายนอกชุมชน เชํน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสุรินทร๑ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 

หนนุเสริมในข๎อมูลสถานการณ๑การสูบบุหรี่ ผู๎ปุวย ข๎อมูลวิชาการ และชุดความรู๎โรคภัยจากการสูบบุหรี่ ได๎รับ

ควันบุหรี่  

7) การกําหนดและดําเนินงานแผนงานกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่ออยํางเชํนเรื่อง

เกี่ยวกับบุหรี่ ไมํควรที่จะเรํงรัดการดําเนินงานกิจกรรมให๎ได๎ตามแผนงานโครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมายมาก

จนเกินไป แตํควรจะเน๎นให๎ความรู๎ ข๎อมูลอยํางรอบด๎าน และมีการยืดหยุํนในการกําหนด การดําเนินงาน

แผนงานกิจกรรมโครงการให๎เหมาะสมกับบริบท และวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือให๎คนชุมชนมีความตระหนักให๎

ความสําคัญ เข๎ามามีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน และรํวมกันผลักดัน กําหนดเป็นข๎อตกลง นโยบายสาธารณะสูํการ

ปฏิบัติของชุมชน 

8) กระบวนการวิจัยชุมชนแบบมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมของทีมวิจัยชุมชน คนในชุมชนและภาคี

เครือขําย หนํวยงานองค๑กรทั้งภายใน ภายนอกชุมชนมีความสําคัญ และเวทีประชาคมเป็นชํองทางหนึ่งที่จะ

สื่อสาร และสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนได๎ รวมถึงเวลาที่รํวมกันทํากิจกรรมในชุมชนต๎องมีการปรับให๎

เหมาะสมโดยไมํรบกวนเวลาที่อยูํในชํวงเวลาทํามาหากิน และเวลาดูแลครอบครัวของทุกคนที่มีสํวนรํวมใน

กระบวนการวิจัยในชุมชน 

9) กระบวนการนําเสนอข๎อมูลคืนสูํชุมชน ต๎องมีการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางละเอียด และเลือกมา

นําเสนอเฉพาะประเด็นเดํนที่นําสนใจ ไมํนํามาเสนอทั้งหมด รูปแบบการนําเสนอต๎องเข๎าใจงําย และอาจจะมี

การนําเสนอเป็นภาษาท๎องถิ่นเพ่ือให๎ชาวบ๎านฟังแล๎วเข๎าใจ การใช๎สื่อมัลติมีเดียตํางๆ ชํวยจะทําให๎การนําเสนอ

นําสนใจ และเกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนมากขึ้น 



10) หลักสําคัญของการวิจัยชุมชน คือ การมีสํวนรํวมอยํางเทําเทียมในทุกขั้นตอนของชุมชน ชุมชน

เข๎มแข็งเกิดจากการเรียนรู๎สําคัญมากกวําปัญหาถูกแก๎ไข การจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นในชุมชนเป็นสิ่งท๎าทาย

สําหรับนักวิจัยชุมชน ทําอยํางไร จึงจะสามารถจัดกระบวนการให๎ชุมชนได๎รํวมเรียนรู๎การวางแผนการ

ดําเนินงานอยํางละเอียดและเป็นระบบ การติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะสรุปประเมินผลการดําเนินงาน

ทุกครั้งที่ทํากิจกรรม และรํวมกันคิดหาแนวทางพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษาพ้ืนที่
ชุมชนบ้านปรือเกียน หมู่ที่ 4 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ปัจจัย เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน วัด 
และโรงเรียน  น าทุนทางสังคมบ้านปรือเกียน  มาสนับสนุนกระบวนการการเฝ้าระวัง เพ่ือลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่  ผ่านกลไก มาตรการ และสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  มีรูปแบบการน ามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ และได้ปัจจัยความส าคัญสู่ส าเร็จในการขับเคลื่อน
การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมสีํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR) แบํงกระบวนการวิจยั

ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะปฏบิัติการและระยะสรุปและการประเมินผล ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดย

การศึกษาจากเอกสารที่เกีย่วข๎อง การสัมภาษณ๑เชิงลึก การสนทนากลุํม การสังเกต การสํารวจ และการจัดเวที  

 บทนี้แบํงการนําเสนอเป็น 4 สํวน สํวนแรกคือ การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ซึ่งประกอบด๎วย 1) สถานการณ๑การสูบ

บุหรี่ในพ้ืนท่ีวิจัย 2) ทุนทางสังคมของชุมชน 3)รูปแบบ กลไก มาตรการการเฝูาระวัง 4) รูปแบบการนาํมติสมัชชาสุขภาพสูํการ

ปฏิบัติ 5) ปัจจัยความสาํเรจ็ สํวนที่สองคือ การอภิปรายผลจากสํารวจข๎อมูลกลุมํตัวอยําง สํวนท่ีสามคือ ปัญหา อุปสรรคและ

สํวนสี่คือ ข๎อเสนอแนะสําหรับการขับเคลื่อนรูปแบบและแนวทางตลอดจนข๎อเสนอแนะ ดังนี ้

 

ขอสรุปผลการวิจัยดั้งนี้ 

 

5.1 บทสรุป และอภิปรายผล 

5.1.1 สถานการณ๑การสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีวิจัย 

5.1.2 ทุนทางสังคมของชุมชน 

5.1.3 รูปแบบ กลไก มาตรการการเฝูาระวัง 

5.1.4 รูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพสูํการปฏิบัติ 



5.1.5 ปัจจัยความสําเร็จ 

 

5.2 บทสรุปผลจากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้ได๎แบํงการอภิปรายผลเป็น 2 มีจุดมุํงหมายเพื่อสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู๎สูบบุหรี่  และ

เปรียบเทียบความรู๎ ความคิดเห็น ความเชื่อตํอการสูบบุหรี่ และผลกระทบของการสูบบุหรี่  ของผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่  โดย

ได๎ทําการสํารวจท้ังกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่เพศชายและหญิง อายุระหวําง 15 ถึง 80 ปี อาศัยอยูํในพื้นที่ชุมชนบ๎านปรือ

เกียน หมูํที่ 4 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑  กลุํมตัวอยํางทั้งหมดเป็นผู๎สูบบุหรี่  50 คน และผู๎ไมํสูบบุหรี่ 

50 คน รวม 100 คน 

5.2.1 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 

ในสํวนของพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวํา เกือบร๎อยละ 80 ของผู๎สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 12 

มวน ซึ่งแสดงวําเป็นผู๎ติดบุหรี่อยํางจริงจัง โดยนิยมสูบบุหรี่จากโรงงานมากกวําบุหรี่มวนเอง ถึงร๎อยละ 61.0 และชนิดของบุหรี่

ที่ใช๎สูบมีทั้งบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานยาสูบ และบุหรี่มวนเอง   

 

สําหรับประวัติการสูบบุหร่ี พบวํา ครึ่งหนึ่งของกลุํมตัวอยํางที่สูบบุหรี่ (ร๎อยละ 49.0)  สูบบุหรี่มานานถึง 11 – 30 ปี ซึ่ง

เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก สําหรับอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ18.1 ปี ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหํงชาติ (2548) ที่พบวํา อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 18.4 ปี นอกจากนี้ยังพบวํามีผู๎ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุน๎อย

ที่สุด คือ 13 ปี ซึ่งสะท๎อนใหเ๎ห็นวํา เด็ก และเยาวชนมีความเสี่ยงตํอการเริ่มทดลองสูบบุหรี่ตั้งแตํอายุยังน๎อยมาก และหากไมํมี

มาตรการปูองกันจะทําให๎เด็กและเยาวชนเหลํานี้ต๎องตกเป็นทาสของบุหรี่ได๎โดยงําย  และจะกลายเป็นผู๎ที่สูบบุหรี่จัดมากใน

เวลาตํอมา สํงผลให๎มีความเสี่ยงสูงที่จะปุวยเป็นโรค และสูญเสียชีวิตเพราะพิษภัยจากบุหรี่ เนื่องจากสูบบุหรี่ตํอเนื่องเป็น

ระยะเวลายาวนาน 

 

สําหรับสาเหตุจูงใจให๎เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ ทําตามเพื่อน และอยากทดลอง ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ 

นันทวรรณ วิจิตรวาทการ (2546) ที่พบวําเพื่อนมีอิทธิพลตํอการสูบบุหรี่ของเยาวชน และผลการศึกษาของ มาวิน โกลด๑เบอร๑ก 

(2542) ที่พบวําวัยรุํนชาย ร๎อยละ 32 และวัยรุํนหญิงร๎อยละ 12 มีเพื่อนเป็นผู๎สูบบุหรี่อยํางน๎อย 1 คน   

 

ยี่ห้อบุหร่ี ที่ผลิตจากโรงงานท่ีผู๎สูบบุหรี่สูบบํอย คือ วันเดอร๑(เขียว)  กรองทิพย๑  สายฝน  และยาเส๎นที่นํามามวนสูบ

เอง  ที่นิยมในพื้นที่ศึกษา คือ ตราผู๎หญิง ตราม๎า เป็นต๎น เหตุผลในการเลือกบุหรี่โรงงานหรือบุหรี่มวนเองเป็นไปในทํานอง



เดียวกัน คือ ผู๎สูบบุหรี่มีความพอใจในรสชาติของบุหรี่ คุณภาพของบุหรี่ พกพาสะดวก งํายตํอการสูบ และราคาของบุหรี่ที่ไมํ

แพงจนเกินไป พอจะซื้อมาสูบได๎โดยไมํคํานึงถึงเหตุผลด๎านสุขภาพ 

 

ค่าใช้จ่าย การสูบบุหรี่ของชุมชนบ๎านปรือเกียนท้ังซื้อใช๎จํายในการซื้อเป็นมวน เป็นซอง และยาเส๎น มีคําใช๎จํายรวม

เฉลี่ยตํอวัน 2,367 บาท เฉลี่ยตํอเดือน 71,010 บาท เฉลี่ยตํอปี 852,120 บาท 

  

สําหรับประสบการณ์เลิกสูบบุหรี่ พบวํา 2 ใน 3 ของกลุํมตัวอยํางที่สูบบุหรี่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยมีจํานวนครั้ง

ของความพยายามเลิกสูบบุหรี่เฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง แตํปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยูํ แสดงวํา ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ไมํประสบ

ผลสําเร็จ แม๎จะพยายามเลิกสูบบุหรี่มาหลายครั้งมาแล๎วก็ตาม ซึ่งจํานวนครั้งที่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่สูงสุดมีถึง 5 ครั้งสําหรับ

ระยะเวลาที่อดบุหรี่ได๎นานที่สุดคือมากกวํา 1 ปี  โดยสํวนใหญํได๎พยายามเลิกสูบบุหรี่ด๎วยตนเอง จากคําขอร๎องของคนใน

ครอบครัว คําแนะนํา และใช๎สมุนไพร แตํไมํเคยไปขอคําปรึกษาการเลิกบุหรี่กับหนํวยงาน หรือโรงพยาบาลเลย 

    

ในขณะที่พยายามเลิกสูบบุหรี่กลุํมตัวอยํางได๎ใช๎สมุนไพร (รากมะยม) ยาอม ลูกอม หมากฝรั่ง เป็นสิ่งชํวยทดแทนการ

สูบบุหรี่ แตํไมํเคยใช๎ผลิตภัณฑ๑ที่ชํวยในการอดบุหรี่ เชํน หมากฝรั่งที่มีนิโคติน หรือยาชํวยอดบุหรี่ ซึ่งยังไมํมีวางจําหนํายตาม

ท๎องตลาด หากผู๎ที่พยายามอดบุหรี่สามารถเข๎าถึงผลิตภัณฑ๑เหลํานี้ดีจะชํวยให๎สามารถอดบุหรี่ได๎งํายขึ้น  และประสบ

ความสําเร็จมากขึ้น 

 

ในชุมชนและสังคมประเทศ ผู๎คนได๎รับข๎อมูล ความรู๎เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเกี่ยวกับภัยอันตรายของยาสูบที่มีตํอสุขภาพ   

ผู๎คนจะสูบบุหรี่น๎อยลง ผู๎ที่เคยสูบบุหรี่แล๎วเลิกได๎มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ        ผู๎ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทย  

ได๎รับทราบข๎อมูลจากการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี จากหลายชํองทาง เชํน โทรทัศน๑ แผํนโปสเตอร๑ ปูายโฆษณาขนาดใหญํ 

และหนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น  แตํการณรงค๑โดยใช๎สื่อสาธารณะดังกลําวไมํได๎ชํวยแนะชํองทางที่จะชํวยให๎การเลิกบุหรี่ได๎ผลอยําง

จริงจังทําให๎ผู๎ที่ต๎องการเลิกสูบบุหรี่ไมํได๎รับข๎อมูลที่ต๎องการอยํางเพียงพอ เหมาะสม และเข๎าถึงการบริการ ทําให๎ยากที่จะบรรลุ

เปูาหมายในการอดบุหรี่ 

 

5.2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสูบบุหร่ี 

 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตํอการสูบบุหรี่ของผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ พบวํา มีความคิดเห็นตํอการสูบบุหรี่ใน

บางประเด็นท่ีทั้งกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่มีความคิดเห็นตรงกัน โดยทั้งสองกลุํมเห็นด๎วยกับประเด็นเหลํานี้ ได๎แกํ 



 * การสูบบุหรี่เป็นอันตรายตํอคนรอบข๎างและสมาชิกในครอบครัว  

* คําใช๎จํายในการซื้อบุหรี่ สามารถเก็บออมไว๎เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็นและนําไปใช๎ในกิจกรรม 
             อยํางอ่ืนได๎ 
  

ซึ่งประเด็นดังกลําวล๎วนเป็นความคิดเห็นเชิงลบตํอการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ท้ังสองกลุํม 

ไมํเห็นด๎วยกับ 3 ประเด็นตํอไปนี ้และทั้งสามประเด็นเป็นความคิดเห็นเชิงบวกตํอการสูบบุหรี ่ได๎แก ํ

* การสูบบุหรี่ทําให๎มั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

* การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรภีาพสํวนบุคคล 

* การสูบบุหรี่เป็นปกติของคนธรรมดาทั่วไป 

 

ทั้งหกประเด็นท่ีผู๎สูบบุหรี่และผูไ๎มสํูบบุหรีม่ีความคดิเห็นตรงกัน ไมํวาํเชิงบวก หรือเชิงลบเนื่องจากเป็นบรรทัดฐาน

ของสังคมไทย ซึ่งเป็นการมองในภาพรวม 

 

ในสํวนของความคิดเห็นตํอการสูบบุหรี่ที่แตกตํางกัน ระหวํางผูส๎ูบบหุรี ่และผูไ๎มสํูบบุหรี ่คือ 

* การสูบบุหรี่ชํวยให๎ผํอนคลายความตึงเครยีดได๎ 

* การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎จดจําได๎ดีขึ้น 

 

ทั้งสองประเด็นล๎วนเป็นความคิดเห็นเชิงบวกตํอการสูบบุหรี่ โดยช้ีให๎เห็นถึงประโยชน๑ของการสูบบุหรี่ ความคิดเห็น

ของกลุํมตัวอยํางที่สูบบุหรี่เห็นด๎วยกับความคิดเหลํานี้ในขณะที่ผู๎ไมํสูบบุหรี่ไมํเห็นด๎วยกับความคิดดังกลําว ซึ่งทั้งสองประเด็น

เป็นเรื่องในระดับตัวบุคคล (จิตใจ) ที่มีสถานภาพในเรื่องดังกลําวแตกตํางกัน ทําให๎มีความคิดเห็นหรือมุมมองของทั้งสองกลุํม

แตกตํางกันออกไป ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ Baddoura และคณะ (2001) ที่พบวํา สาเหตุชักนําให๎คนสูบบุหรี่มาจากสาเหตุ

ทางด๎านจิตใจ มากกวําทางกาย โดยกลุํมตัวอยํางให๎เหตุผลวํา การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎จดจําได๎ดีขึ้น สูบบุหรี่ชํวย

ให๎ผํอนคลายความตึงเครียดได๎ และทําให๎มีความกระตือรือร๎นมากขึ้น 

  

ความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงลบตํอการสบูบุหรี ่ซึ่งท้ังสองกลุํมมีความคดิเหน็แตกตํางกัน คือ 

* คนในหมูํบ๎านของทํานไมํคํอยยอมรับการสูบบุหรี ่



 

พบวาํผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็นด๎วยกับข๎อคิดเห็นนี้ ในขณะที่กลุํมผู๎สูบบุหรี่ไมํเห็นด๎วย ซึ่งแปลความหมายวําผู๎สูบบุหรี่ยังมอง

วํา คนในหมูํบ๎านของเขายังยอมรับการสูบบุหรี่อยูํ ซึ่งอาจเป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะปกปูองการสูบบุหรี่  และ/หรือ

ปกปูองตนเองซึ่งกําลังสูบบุหรี่ และอาศัยอยูํในชุมชนนั้น 

 

5.2.3 เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับบุหร่ี 

 

เมื่อเปรยีบเทียบความเช่ือเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผู๎สูบบหุรี่และผู๎ไมสํูบบุหรี่ 

พบวํา ทั้งสองกลุํมมีความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่คล๎ายคลึงกัน คือ ไมํเห็นด๎วยกับความเชื่อตํอไปนี ้

* การสูบบุหรี่ไมํทําใหเ๎กิดอันตรายใด ๆ ตํอรํางกายของผูส๎ูบบุหรี ่

* ในเมื่อคนเราต๎องตายอยูํแล๎ว ทําไมไมํหาความสุขกับการสูบบุหรี ่

 

ความเชื่อดังกลําวล๎วนเป็นความเช่ือในเชิงบวกตํอบุหรี่ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําทั้งผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่มีความเช่ือ

เกี่ยวกับบุหรี่ในประเด็นดังกลําวถูกต๎อง คือ เชื่อวําบุหรี่ทําอันตรายตํอสุขภาพท้ังของผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ที่ได๎รับควันบุหรี่ 

 

แตํอยํางไรก็ตาม ผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ มีความเช่ือท่ีขัดแย๎งกันในเรื่องที่วํา 

* การสูบบุหรี่ยังไมเํสี่ยงเทํากับการทํากิจกรรมอื่น เชํน การดื่มสุรา 

 

โดยผู๎ไมํสูบบุหรี่ไมํเห็นด๎วยกับความเชื่อดังกลําว และเชื่อวําการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงไมํน๎อยกวําการทํากิจกรรมเสี่ยง

อยํางอื่น  ในขณะที่ผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วยวําการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงน๎อยกวําการทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยํางอ่ืน เชํน การดื่มสุรา 

ทั้งนี้ผู๎สูบบหุรี่อาจจะยังไมํตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ไมํได๎ทําให๎เกิดความเจ็บปุวยกับตนเองในทันที อาจ

ต๎องใช๎เวลานานเป็นสิบปีจึงจะปรากฏผล ในขณะที่การดื่มสุรามักจะปรากฏผลร๎ายให๎เห็นภายในระยะเวลาอันสั้น เชํน การเกิด

อุบัติเหตุ เป็นต๎น 

 

 

 



 

5.2.4 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ 

 

เมื่อเปรียบเทียบความรู๎เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพ  พบวํา ผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่มีความรู๎เรื่อง

อันตราย หรือโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ใกล๎เคียงกัน โดยทั้งสองกลุํมมีความรู๎เรื่องการเกิดโรคมะเร็งในปอดของผู๎สูบบุหรี่และ

ของผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่แตํได๎รับควันบุหรี่ใกล๎เคียงกัน โดยกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่มีความรู๎มากกวํากลุํมผู๎สูบบุหรี่เล็กน๎อย 

 

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ทั้งสองกลุํมรู๎จัก รองลงมาคือ โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่ และโรคหัวใจหลอดเลือด 

สํวนในโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎สูบบุหรี่เป็นโรคที่ท้ังสองกลุํมรู๎มีความรู๎น๎อยที่สุด (ร๎อยละ 51.3 ในผู๎สูบบุหรี่ และร๎อยละ 

52.9 ในผู๎ไมํสูบบุหรี่) 

 

อาจกลําวได๎วํา ทั้งกลุํมผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่มีความรู๎เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพในระดับดี  

เนื่องจากมีการรณรงค๑ให๎ความรู๎แกํประชาชนให๎ทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่อยูํแล๎วในปัจจุบันท้ังในระดับประเทศและพื้นที่ 

แตํการให๎ความรู๎เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ยังไมํครอบคลุมครบถ๎วน เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย  ควรมีการรณรงค๑ การให๎ข๎อมูล ความรู๎

ถึงผลกระทบตํอสุขภาพอันเนื่องจากการสูบบุหรี่ การได๎รับควันบุหรี่เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถูกต๎อง  ครบถ๎วน เข๎าถึง และ

ครอบคลุมมากข้ึน 

 

5.2.5 ความคิดเห็นของผู้ไม่สูบบุหร่ีต่อการสูบบุหร่ีในอนาคต 

 

ผู๎ไมสํูบบุหรี่มองวํา สาเหตสุําคญัที่ทําให๎คนสูบบุหรี ่คือ ความอยากรูอ๎ยากลอง ทําตามเพื่อน อยากเทํห๑ และมคีวาม

เชื่อวําสูบแล๎วทําให๎คลายความเครยีด และเป็นแฟช่ัน 

 

สําหรับตนเองที่ไมํสูบบุหรี่เพราะไมํชอบ และเหม็นกลิ่นบุหรี่ นอกจากนี้ยังหํวงเรื่องสุขภาพ กลัวพิษภัยจากการสูบ

บุหรี่ ทําให๎สิ้นเปลืองเงินทอง และไมํมีประโยชน๑ ผู๎ไมํสูบบุหรี่มองวําคนในครอบครัว และคนแวดล๎อมมีอิทธิพลตํอการที่ตนเอง

ไมํสูบบุหรี่น๎อยมาก  

 

ผู๎ไมํสูบบุหรี่เกือบทั้งหมด (ร๎อยละ 95.4) ระบุวําในอนาคตจะไมํสูบบุหรี่อยํางแนํนอนมีเพียงร๎อยละ  4.6 ที่บอกวําไมํ

แนํใจ แตํไมํมีผู๎ที่ตอบวําในอนาคตจะต๎องสูบบุหรี่อยํางแนํนอน กลุํมที่ตั้งใจวําจะไมํสูบบุหรี่ควรได๎รับการพิจารณาให๎คนเหลํานี้



ได๎รับการพัฒนาเป็นแกนนํา ได๎ทําประโยชน๑ให๎แกํชุมชนโดยทําหน๎าที่เป็นผู๎ชักจูง รณรงค๑ให๎คนในชุมชนไมํให๎เริ่มสูบบุหรี่  หรือ

ชํวยคนท่ีสูบบุหรี่ให๎เลิกสูบบุหรี่ 

 

5.2.6 ผลการประเมินสขุภาพ 

 
ผลการสํารวจผลกระทบด๎านสุขภาพของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และไมํสูบบุหรี่ ทั้งการสัมภาษณ๑ให๎ตอบ และ

การสังเกต พบวํา ร๎อยละ 15.0  ของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ จะมีปัญหา ผลกระทบด๎านสุขภาพ  คือ มีอาการไอ หอบ 
และเหนื่อยงํายกวําผู๎ไมํสูบบุหรี่ และหากมีการตรวจประเมินสุขภาพทั้งในกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ 
ข๎อมูลผลกระทบด๎านสุขภาพในกลุํมตัวอยํางจะมีความชัดเจนในผลกระทบด๎านสุขภาพ 

  
เปรียบเทียบระหวํางผู๎สูบบุหรี่ และผู๎ไมํสูบบุหรี่ จะเห็นได๎วํากลุํมผู๎สูบบุหรี่มีปัญหาสุขภาพมากกวําผู๎

ไมํสูบบุหรี่ชัดเจน  ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพมีนานัปการ  ความเจ็บปุวยจากการสูบบุหรี่แม๎ไมํได๎
เกิดขึ้นทันทีทันใดที่เริ่มสูบบุหรี่ แตํพิษภัยของบุหรี่จะคํอย ๆ สะสมและสํงผลเมื่อเวลาผํานไป ความเจ็บปุวย
จากการสูบบุหรี่นั้น แม๎จะใช๎เวลานานเป็นสิบปีจึงจะปรากฏแตํเป็นความเจ็บปุวยที่แก๎ไขได๎ยาก และเป็นความ
ทุกข๑ทรมานที่เรื้อรัง ยาวนาน จนถึงสิ้นชีวิต ผู๎สูบบุหรี่บางรายแม๎จะเลิกสูบบุหรี่แล๎ว แตํก็ยังมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยูํและอาจปรากฏผลในเวลาตํอมาก็เป็นได๎ ดังนั้น การรณรงค๑เพ่ือปูองกันไมํให๎สูบบุหรี่จึงเป็น
แนวทางที่ดีที่สุด และถ๎าชํวยผู๎ที่สูบบุหรี่ให๎สามารถเลิกสูบได๎เร็วก็จะสํงผลดีตํอสุขภาพของคนเหลํานั้นใน
อนาคต 

 
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการสํารวจข๎อมูลพื้นฐาน ซึ่งจําเป็นต๎องศึกษาตํอเนื่องเพื่อติดตามดูผลกระทบของการสูบบุหรี่

ในระยะยาว (Longitudinal Study) เนื่องจากปัญหาสุขภาพตลอดจนพิษภัยจากการสูบบุหรี่จะไมํปรากฏผลในชํวงระยะเวลาสั้น ๆ 

ที่สูบบุหรี่ ทําให๎ผลการศึกษาครั้งน้ีไมํเห็นความแตกตํางอยํางชัดเจนจากการเปรียบเทียบระหวํางกลุํมผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบหุรี่

ในมิติตําง ๆ อยํางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งน้ีทําให๎พอมองเห็นผลกระทบด๎านสุขภาพในกลุํมผู๎สูบบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุํม

ผู๎ไมํสูบบุหรี่ และคาดวําความแตกตํางจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผํานไป 

 

5.3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ 

 

1) ในชํวงเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นชํวงของฤดูการทําการเกษตร และปลายปีงบประมาณ จะสํงผลให๎เกิดปัญหา 

อุปสรรค คือ ไมํสามารถมารํวมดําเนินงานกิจกรรมได๎ทุกครั้ง หรือมาก็ไมํเต็มที่กับการรํวมดําเนินกิจกรรม ทําให๎การดําเนินงาน



กิจกรรมไมํได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ และการมีสํวนรํวมในกิจกรรม ทําให๎การนัดหมายทํากิจกรรมกับชุมชนต๎องมีการปรับเลื่อน

บํอย และทํากิจกรรมซ้ําเพิ่มเติม 

   1.1 ภาคีเครือขํายที่เป็นผู๎แทนภาครัฐ เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน องค๑การบริหารสํวนตําบล 

และทีมนักวิจัยหลัก ซึ่งเป็นหนํวยงาน องค๑กรภาคีสําคัญในการหนุนเสริมข๎อมูลเชิงวิชาการทั้งความรู๎ และผลกระทบด๎าน

สุขภาพจากบุหรี่ ไมํสามารถมารํวมดําเนินงานกิจกรรมได๎ทุกครั้ง  และการมีสํวนรํวมในกิจกรรม  

   1.2 ผู๎นําชุมชน แกนนํานักวิจัยชุมชน และประชาชน ซึ่งเป็นกลุํมเปูาหมายสําคัญในการดําเนินงานกิจกรรม จะมี

ภารกิจในการทําการเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศ ฝนฟูา พายุ ทําให๎มีความกังวลตํอภารกิจทางการเกษตรและบทบาทหน๎าที่

รับผิดชอบท้ังในครอบครัวและกลุํมองค๑กรชุมชน   

   1.3 ในพื้นที่ตําบลนอกเมืองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลนอกเมืองในวันท่ี 6 ตุลาคม 55 และ

ผู๎สมัครมีการรณรงค๑หาเสียงในชํวงเดือน ส.ค.-ก.ย. 55 ทําให๎การขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนต๎องระมัดระวังใน

การประสานงาน หรือนัดหมายจัดกิจกรรม ทําให๎มีการขับเคลื่อนแผนงานเป็นไปอยํางลําช๎า 

 2) จากปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานโครงการที่กลําวมาแล๎วในข๎อที่ 1 นั้น สํงผลให๎เกิดปัญหาอุปสรรค

ในการวางแผน กําหนดแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมงานวิจัยในพื้นที่ชุมชนต๎องมีการติดตํอประสานอยํางตํอเนื่องและ

ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม เพื่อให๎สอดคล๎องวัตถุประสงค๑ เปูาหมายโครงการและภารกิจของผู๎นําชุมชน แกนนํา

นักวิจัย โรงเรียน วัด และประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

    2.1 ชุมชนบ๎านปรือเกียนได๎รับคัดเลือกจาก อําเภอเมือง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง ศูนย๑การศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดพัฒนายกระดับให๎เป็นหมูํบ๎าน

ต๎นแบบศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารสถาบันการเงินชุมชนตําบลนอกเมือง และการศึกษาภาษาตํางประเทศ

รองรับประชาคมอาเซียน สํงผลให๎ชุมชนมีเวทีกิจกรรมบํอย ประชาชนในพื้นที่ชุมชนมีผลกระทบตํอวิถีชีวิตโดยเฉพาะด๎าน

เศรษฐกิจครอบครัว และสําคัญที่สุดก็คือ ผู๎นําชุมชน แกนนํานักวิจัยชุมชน จากที่ได๎ผํานกระบวนการพัฒนาทั้งงานวิจัยชุมชน 

และการพัฒนาจากสํวนงานอื่น ๆ ทําให๎มีความรู๎ เข๎าใจในแผนงานกิจกรรม และบทบาทหน๎าที่มากขึ้น ก็จะได๎รับมอบหมาย

การทําบทบาทภารกิจหน๎าที่มากขึ้นจากหนํวยงานที่เข๎ามาหนุนเสริม ทําให๎การปฏิบัติบทบาทหน๎าที่แกนนําวิจัยในกิจกรรม

โครงการได๎ไมํเต็มที่ ทั้งการกําหนด การเข๎ารํวมกิจกรรม การจัดเก็บข๎อมูล รวมทั้งการปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 

    2.2 ชุมชนบ๎านตะถึงไถง ม.5 ผู๎นําชุมชน และแกนนําวิจัยไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่การทําวิจัยในพื้นที่ชุมชนได๎

ตํอเนื่อง เนื่องจากเกิดปัญหาข๎อขัดแย๎งในชุมชน ทั้งเรื่องการเมืองท๎องถิ่นและการร๎องเรียนเรื่องกองทุนหมูํบ๎าน จึงทําให๎การ

ประสานงานดําเนินกิจกรรมไมํสามารถดําเนินการได๎ในชํวงระยะเวลาดังกลําว 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 



ผลจากการศึกษาครั้งนี ้นําไปสูํข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี ้

 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย / เชิงปฏิบัต ิ

 

1. เนื่องจากมีข๎อค๎นพบวํามีเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตํอายุยังน๎อย  (ต่ําสุดอายุ 13 ปี) ซึ่งนับได๎วําเป็นเรื่องที่

จําเป็นที่ต๎องการการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน และจริงจัง การรณรงค๑ท่ีเข๎าถึงตัวเด็กและเยาวชน ควรมีแนวทางดังนี ้

 

ในโรงเรียน ควรมีการให๎ความรู๎ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ในกลุํมเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่ กลุํมไมํสูบบุหรี่ ทั้งตํอตัวผู๎สูบ

บุหรี่เองและคนข๎างเคียง ตลอดพํอแมํ ผู๎ปกครอง รวมทั้งครูควรเป็นต๎นแบบในการไมํสูบบุหรี่  เพื่อเป็นตัวอยํางสําหรับเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนตั้งแตํระดับอนุบาล ประถมศึกษา และควรสํงเสริมให๎เกิดแกนนําเด็กนักเรียนปลอดบุหรี่ ทํากิจกรรม

รณรงค๑ และให๎เด็กนักเรียนเป็นสื่อเช่ือมโยงไปถึงผู๎ปกครองที่บ๎านเพื่อลดการสูบบุหรี่อีกหนึ่งชํองทางด๎วย 

 

ในระดับชุมชน ควรนําผู๎ที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ถึงพิษภัยบุหรี่ และไมํสูบบุหรี่ เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน 

มาเป็นต๎นแบบ สํงเสริมการทําหน๎าที่ให๎คําแนะนํา / ชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงตํอการสูบบุหรี่ เพื่อปูองกันไมํให๎

เด็ก เยาวชนสูบบุหรี่แตํต๎นมือ  

 

การจัดคํายเพิ่มทักษะสําหรับเด็ก เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงตํอการสูบบุหรี่ เพื่อให๎ความรู๎และปรับทัศนคติ และคํานิยม

ในทางที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 

 

ในระดับประเทศ ผู๎นําระดับสูงควรให๎ความสําคัญและย้ําถึงพิษภัยของบุหรี่ เพื่อปลูกฝังคํานิยมเรื่องการไมํสูบบุหรี่ 

เป็นแบบอยํางท่ีดีสําหรับเด็ก เยาวชน 

 

2. ในกลุํมผู๎สูบบุหรี่ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่แตํยังไมํประสบความสําเร็จ  กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายให๎

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและรับผิดชอบในทุกระดับเปิดชํองทางให๎คนเหลํานี้เข๎าถึงแหลํงให๎ความชํวยเหลือ  เชํน คลินิกอดบุหรี่ 

ตลอดจนผลิตภัณฑ๑ชํวยอดบุหรี่ (Nicotine Replacement Therapy) เชํน หมากฝรั่งท่ีมีนิโคติน แผํนยาสําหรับแปะผิวหนังที่มีนิโคติน 

รวมทั้งยาที่ชํวยอดบุหรี่ ซึ่งจะชํวยให๎การเลิกสูบบุหรี่ประสบความสําเร็จได๎งํายขึ้นและมากขึ้น วิธีการฝึกอดบุหรี่เป็นรายบุคคล 

การรับเข๎ารักษาเพื่ออดบุหรี่ในโรงพยาบาล ล๎วนเป็นการลงทุนที่คุ๎มคําเมื่อสามารถชํวยให๎ผู๎สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได๎สําเร็จ 

 



3. ผลจากการสํารวจ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความรู๎ในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ในระดับปานกลางถึงดี ซึ่งทําให๎ยัง

ไมํคํอยตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มากนัก และยังคงสูบบุหรี่ตํอไป เพราะยังขาดความรู๎ที่ครบถ๎วน เกี่ยวกบัพิษภัยของ

บุหรี่ ดังนั้น ควรมีการให๎ความรู๎ในเรื่องดังกลําวทั้งในระดับกว๎าง (Mass Education) และระดับบุคคลในลักษณะตัวตํอตัว หรือ

เพื่อนชํวยเพื่อน โดยความรู๎ที่ให๎ควรมีความลึกซึ้ง ครอบคลุม ครบถ๎วนสมบูรณ๑มากที่สุด 

 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

 

1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานเพ่ือทําความเข๎าใจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู๎ ความเช่ือ ตลอดจน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งควรมีการศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อติดตามเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงอันเป็น

ผลกระทบมาจากการสูบบุหรี่ โดยใช๎ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นฐาน 

 

2. ควรมีการศึกษาในกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่ เพื่อทําความเข๎าใจถึงแนวคิดตลอดจนเหตุผลเชิงลึกของการที่ทําให๎คนเหลํานี้

เลือกที่จะไมํสูบบุหรี่ ซึ่งผลที่ได๎นําจะเป็นประโยชน๑ในการนํามาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาในกลุํมผู๎สูบบุหรี่ได๎อีกทางหนึ่ง 

 

3. การศึกษาเชิงลึก (Qualitative Study) ในกลุํมผู๎ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่แตํทําไมํสําเร็จ เปรียบเทียบกับกลุํมที่ทําสําเร็จ 

(เลิกสูบบุหรี่ได๎) เพื่อนําผลที่ได๎มาใช๎เป็นแนวทางสําหรับชํวยเหลือผู๎ที่ต๎องการเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต 

 

4. การศึกษา วิจัยในเรื่องเกี่ยวบุหรี่ ซึ่งเป็นความรู๎ ความเชื่อ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่  เพื่อให๎เกิดแนวทาง 

กลไก กระบวนการ และรูปแบบการนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพื้นที่ได๎เป็นรูปธรรม ควรทําการศึกษา

ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research) โดยเปิดโอกาสให๎ชุมชน และหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องกับพื้นที่เปูาหมายได๎มีสํวนรํวมคิด รํวมวางแผนและดําเนินการแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของคนในชุมชน  ซึ่งจะเป็น

แนวทางในการแก๎ปัญหาที่ตรงจุด และเหมาะสมกับสภาพของแตํละชุมชน 

 

5. ในการศึกษาครั้งนี้ยังขาดการเก็บข๎อมูล การตรวจประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ  จึ งทําให๎ขาดข๎อมูลในสํวนผล

การตรวจรํางกายที่จะนํามาใช๎ในการวิเคราะห๑ เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และไมํ

สูบบุหรี่ ทําให๎มีข๎อมูลเพียงพอในการศึกษาและการวิเคราะห๑เชิงสถิติที่สําคัญที่จะช้ีให๎กลุํมเปูาหมาย หรือชุมชนได๎เห็นผลด๎าน

สุขภาพอยํางชัดเจน  และวิเคราะห๑ผลได๎วํา ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตํอสุขภาพของกลุํมผู๎สูบบุหรี่ และไมํสูบบุหรี่มีความ

แตกตํางมากแคํไหน รวมไปถึงเมื่อกลุํมเปูาหมายได๎รับการตรวจ รับทราบผล แล๎วจะมีผลตํอการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่หรือไมํ  

คณะผู๎วิจัยจึงมีข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ที่มีลักษณะ เชํนเดียวกันกับการวิจัยโครงการนี้ คือ ต๎องมีแผนงาน



กิจกรรม งบประมาณ สนับสนุนการประเมินผลกลุํมเปูาหมายด๎านสุขภาพ และเมื่อภายหลังจากที่ได๎รับความยินยอมสมัครใจ

เข๎ารํวมโครงการวิจัยจากกลุํมตัวอยําง ควรเริ่มต๎นด๎วยการนํากลุํมตัวอยํางไปรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หรือมีทีมไป

ตรวจสุขภาพในพื้นที่ชุมชนเป็นอันดับแรก  สําหรับการสัมภาษณ๑สามารถทําควบคูํไปในระหวํางการรอตรวจรํางกายที่

โรงพยาบาลหรือตามไปสัมภาษณ๑ที่บ๎านในภายหลัง  จะชํวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และชํวยในการดําเนินการเก็บ

ข๎อมูลได๎อีกด๎วย  
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  แบบสัมภาษณ๑เพ่ือการวิจัย(ส าหรับกลุ่มผู้สูบุหรี่) 

 การนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนที่หมูํบ๎านปรือเกียน  ม.4                 

 ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร๑  จังหวัดสุรินทร๑  

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

ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ๑ชุดนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาวิธีคิดของชาวชุมชนในการศึกษาทุนทางสังคม บริบท
ชุมชน  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน  มีสํวนประกอบ 4 
สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎ข๎อมูล ตอบแบบสอบถาม สํวนที่ 2 ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่ ผลกระทบด๎านสุขภาพ  สํวนที่ 3 ด๎านทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สํวนที่ 4 ด๎าน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 

 

1.  อายุ ……… ปี  

2.  เพศ   (    ) เพศชาย     (    ) เพศหญิง 

3.  ระดับการศึกษา   (   ) ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา  (   )  อนุปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี  (   ) 

ปริญญาโท 

4.  อาชีพ  (   ) เกษตรกรรม  (   ) รับราชการ  (   )  ภาคเอกชน (   ) รับจ๎าง  (   ) ค๎าขาย  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ... 

5.  รายได.๎.....................บาทตํอเดือน 

  

 

 



ส่วนที่ 2   ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ 

       2.1  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ 

       ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ (1=ใช่  2=ไม่ใช่  3=ไม่รู้/ไม่แน่ใจ)    

  

1)  สารทาร๑ นิโคติน และคาเฟอินในบุหรี่ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่ติดบุหรี่ 
1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ  

2)  การสูบบุหรี่มีผลตํอคนข๎างเคียง คือ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคตํางๆเหมือนผู๎สูบบุหรี่  
     1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   
3)  ผู๎ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ห๎ามสูบตามกฎหมายกําหนดมีโทษปรับเป็น 

1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   

4)  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในประเทศ ไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. 

2535 และ  

     พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  

1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   

5)  บุหรี่มือสอง คือ คนรอบข๎างหรือสมาชิกในครอบครัวได๎รับควันบุหรี่จากผู๎สูบบุหรี่ 
1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ  

 

2.2 ความรู้และผลกระทบด้านสุขภาพ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ  (1=ใช่  2=ไม่ใช่  3=ไม่รู้/ไม่แน่ใจ)    

      ทํานคิดวําบุหรี่เป็นสาเหตุที่กํอผลกระทบตํอสุขภาพและทําให๎เกิดโรคเหลํานี้หรือไมํ   

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1)  โรคมะเร็งปอดในผู๎สูบบุหรี่        
2)  โรคมะเร็งปอดในผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ได๎รับควันบุหรี่       
3)  โรคหัวใจหลอดเลือดในผู๎สูบบุหรี่       



4)  โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่       
5)  โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎สูบบุหรี่ที่เป็นผู๎ชาย       

   

ส่วนที่  3  ด้านทัศนคต ิความคิดเห็น ความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ 

 

             3.1 ด้านทัศนคต ิความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ 

             ค าชี้แจง  ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัครถามนําแล๎วให๎ผู๎ตอบได๎เลือกคําตอบ ✓ที่ตรงกับทัศนคติ 

ความคิดเห็น 

                          เพียงข๎อเดียว โดยใช๎เกณฑ๑  ดังนี้ 

5 หมายถึง  เห็นด๎วยอยํางยิ่งในข๎อความนั้น 
4 หมายถึง  เห็นด๎วยกับข๎อความนั้น 
3 หมายถึง  ไมํแนํใจกับข๎อความนั้น 
2 หมายถึง  ไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนั้น 
1   หมายถึง  ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับข๎อความนั้น 

ข๎อ ข๎อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 การสูบบุหรี่ชํวยให๎การผํอนคลายความตึงเครียดได๎      

2 การสูบบุหรี่ทําให๎มั่นใจในตัวเองมากข้ึน      

3 คําใช๎จํายในการซื้อบุหรี่  สามารถเก็บออมไว๎เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็น

และนําไปใช๎ในกิจกรรมอยํางอ่ืนได๎ 

     

4 การสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาทั่วไป      

5 การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎จดจําได๎ดีขึ้น      



6 การคบเพ่ือนที่ติดบุหรี่จะทําให๎ถูกชักจูงไปสูํการติดบุหรี่ได๎      

7 การสูบบุหรี่สามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข๎ามได๎ดี      

8 คนในหมูํบ๎านของทํานไมํคํอยยอมรับการสูบบุหรี่      

9 การสูบบุหรี่เป็นทางนําไปสูํการใช๎สารเสพติดอ่ืนๆได๎      

10 ผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่ได๎  เป็นผู๎ที่ชนะใจตนเอง      

11 การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรีภาพสํวนบุคคล      

12 การสูบบุหรี่ไมํเป็นอันตรายตํอคนไมํสูบบุหรี่ในครอบครัว      

13 การสูบบุหรี่เป็นอันตรายตํอคนไมํสูบบุหรี่ในครอบครัว      

 3.2 ด้านความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ 

           ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ                                                               

           (1=เห็นด้วย  2=ไม่เห็นด้วย  3=ไม่มีความเห็น)    

      ความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

1) การสูบบุหรี่ไมํทําให๎เกิดอันตรายใด ๆ ตํอรํางกายของผู๎สูบบุหรี่          

2) หลักฐานทางการแพทย๑ที่กลําววําบุหรี่เป็นอันตรายนั้นเป็นการกลําว

เกินจริง  

      

3) ในเมื่อคนเราต๎องตายอยูํแล๎ว ทําไมไมํหาความสุขกับการสูบบุหรี่         

4) การสูบบุหรี่ยังไมํเสี่ยงเทํากับการทํากิจกรรมอ่ืน เชํน การดื่มสุรา        

 

 

 



ตอนที่  4  ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

             ค าชี้แจง  ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัครถามนําแล๎วให๎ผู๎ตอบได๎เลือกคําตอบ ✓ที่ตรงกับ

หน๎าข๎อความทีต่รงกับ 

                          ความเป็นจริง และตอบตามความเป็นจริง 

1. ในครอบครัวมีคนสูบบุหรี่หรือไมํ 

    (   )  1. สูบ จํานวน..........คน    เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง   

    (   )  2. ไมํสูบ  (สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม) 

2. สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ……………ปี 

3. ปริมาณการสูบบุหรี่……………………….มวน/วัน 

4. สาเหตุที่สูบบุหรี่ เพราะอะไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

   (  ) 1. ตามเพ่ือน   (  ) 2. อยากลอง 

   (  ) 3. ผู๎ปกครองสูบให๎เห็นทุกวัน  (  ) 4. ฆําเวลา  

   (  ) 5. เพ่ือลดความเครียดหรือผํอนคลายอารมณ๑ (  )  6. อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ.................................................................... 

5. บุหรี่หรือยาเส๎นยี่ห๎อใดท่ีทํานสูบบํอยที่สุด 

    บุหรี ่/ ยาเส๎น ยี่ห๎อ ……………….…………………………………………………………………. 

6.  ทํานสูบบุหรี่หรือยาเส๎นยี่ห๎อนี้มานานเทําใดแล๎ว 

     …………… ปี …………… เดือน …………… สัปดาห๑ …………… วัน 

7. บิดา – มารดา ผู๎ปกครอง หรือคนในครอบครัว รับรู๎เรื่องการสูบบุหรี่ของทํานหรือไมํ 

   (  ) 1. ทราบ     (  ) 2. ไมํทราบ 

 



8. คําใช๎จํายในการสูบบุหรี่ตํอวัน 

    จํานวนเงิน....................บาท 

 

9. มีปัญหาด๎านสุขภาพหรือไมํ 

   (  ) 1. มี ระบ.ุ............................................................................................................................ ...... 

   

   (  ) 2. ไมํมี      

10. ทํานเคยไปขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับการเลิกสูบบุหรี่หรือไมํ 

   (  ) 1. เคย ระบุหนํวยงาน...................................................................... (  ) ไมํเคย 

  

  

                 ในการให๎ข๎อมูล จะไมํมีผลกระทบตํอทํานแตํอยํางใด เพราะงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอชุมชน 

ตลอดจนเป็นแนวทางในการกําหนดกติกา ข๎อตกลงรํวมกันของชุมชนเทํานั้น และขอขอบคุณในความรํวมมือ 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................ผู้วิจัย 

                                                  (............................................) 

 

 



  แบบสัมภาษณ๑เพ่ือการวิจัย(ส าหรับกลุ่มผู้ไม่สูบุหรี่) 

 การนํามติสมัชชาสุขภาพแหํงชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในพ้ืนที่หมูํบ๎านปรือเกียน  ม.4                 

 ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร๑  จังหวัดสุรินทร๑  

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

ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ๑ชุดนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาวิธีคิดของชาวชุมชนในการศึกษาทุนทางสังคม บริบท
ชุมชน  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในชุมชนบ๎านปรือเกียน  มีสํวนประกอบ 3 
สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎ข๎อมูล ตอบแบบสอบถาม สํวนที่ 2 ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่  ผลกระทบด๎านสุขภาพ  สํวนที่ 3 ด๎านทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 

 

1.  อายุ ……… ปี  

2.  เพศ   (    ) เพศชาย     (    ) เพศหญิง 

3.  ระดับการศึกษา   (   ) ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา  (   )  อนุปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี  (   ) 

ปริญญาโท 

4.  อาชีพ   (   ) เกษตรกรรม   (   ) รับราชการ   (   )  ภาคเอกชน (   ) รับจ๎าง  (   ) ค๎าขาย  (   ) อ่ืน ๆ 

ระบ.ุ............ 

5.  รายได.๎.....................บาทตํอเดือน 

  

ส่วนที่ 2   ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ ผลกระทบด้านสุขภาพ   

 



      2.1  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ 

       ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ (1=ใช่  2=ไม่ใช่  3=ไม่รู้/ไม่แน่ใจ)    

  

1)  สารทาร๑ นิโคติน และคาเฟอินในบุหรี่ทําให๎ผู๎สูบบุหรี่ติดบุหรี่ 
1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ  

2)  การสูบบุหรี่มีผลตํอคนข๎างเคียง คือ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคตํางๆเหมือนผู๎สูบบุหรี่  
     1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   
3)  ผู๎ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ห๎ามสูบตามกฎหมายกําหนดมีโทษปรับเป็น 

1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   

4)  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในประเทศ ไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. 

2535 และ  

     พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  

1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ   

5)  บุหรี่มือสอง คือ คนรอบข๎างหรือสมาชิกในครอบครัวได๎รับควันบุหรี่จากผู๎สูบบุหรี่ 
1.  ใชํ 2.  ไมํใชํ     3. ไมํรู/๎ไมํแนํใจ  

2.2 ความรู้และผลกระทบด้านสุขภาพ 

 ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ  (1=ใช่  2=ไม่ใช่  3=ไม่รู้/ไม่แน่ใจ)    

      ทํานคิดวําบุหรี่เป็นสาเหตุที่กํอผลกระทบตํอสุขภาพและทําให๎เกิดโรคเหลํานี้หรือไมํ   

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1)  โรคมะเร็งปอดในผู๎สูบบุหรี่        
2)  โรคมะเร็งปอดในผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่ได๎รับควันบุหรี่       
3)  โรคหัวใจหลอดเลือดในผู๎สูบบุหรี่       
4)  โรคหัวใจล๎มเหลวในผู๎สูบบุหรี่       
5)  โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู๎สูบบุหรี่ที่เป็นผู๎ชาย       



 

ส่วนที่  3  ด้านทัศนคต ิความคิดเห็น ความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ 

 

             3.1 ด้านทัศนคต ิความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ 

             ค าชี้แจง  ผู๎วิจัย เจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัครถามนําแล๎วให๎ผู๎ตอบได๎เลือกคําตอบ ✓ที่ตรงกับทัศนคติ 

ความคิดเห็น 

                          เพียงข๎อเดียว โดยใช๎เกณฑ๑  ดังนี้ 

6 หมายถึง  เห็นด๎วยอยํางยิ่งในข๎อความนั้น 
5 หมายถึง  เห็นด๎วยกับข๎อความนั้น 
4 หมายถึง  ไมํแนํใจกับข๎อความนั้น 
3 หมายถึง  ไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนั้น 
1   หมายถึง  ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับข๎อความนั้น 

ข๎อ ข๎อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 การสูบบุหรี่ชํวยให๎การผํอนคลายความตึงเครียดได๎      

2 การสูบบุหรี่ทําให๎มั่นใจในตัวเองมากข้ึน      

3 คําใช๎จํายในการซื้อบุหรี่  สามารถเก็บออมไว๎เป็นคําใช๎จํายที่จําเป็น

และนําไปใช๎ในกิจกรรมอยํางอ่ืนได๎ 

     

4 การสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาทั่วไป      

5 การสูบบุหรี่ขณะอํานหนังสือจะทําให๎จดจําได๎ดีขึ้น      

6 การคบเพ่ือนที่ติดบุหรี่จะทําให๎ถูกชักจูงไปสูํการติดบุหรี่ได๎      

7 การสูบบุหรี่สามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข๎ามได๎ดี      



8 คนในหมูํบ๎านของทํานไมํคํอยยอมรับการสูบบุหรี่      

9 การสูบบุหรี่เป็นทางนําไปสูํการใช๎สารเสพติดอ่ืนๆได๎      

10 ผู๎ที่เลิกสูบบุหรี่ได๎  เป็นผู๎ที่ชนะใจตนเอง      

11 การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรีภาพสํวนบุคคล      

12 การสูบบุหรี่ไมํเป็นอันตรายตํอคนไมํสูบบุหรี่ในครอบครัว      

13 การสูบบุหรี่เป็นอันตรายตํอคนไมํสูบบุหรี่ในครอบครัว      

 3.2 ด้านความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ 

           ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครถามน าแล้วให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบ                                                               

           (1=เห็นด้วย  2=ไม่เห็นด้วย  3=ไม่มีความเห็น)    

      ความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

1) การสูบบุหรี่ไมํทําให๎เกิดอันตรายใด ๆ ตํอรํางกายของผู๎สูบบุหรี่          

2) หลักฐานทางการแพทย๑ที่กลําววําบุหรี่เป็นอันตรายนั้นเป็นการกลําว

เกินจริง  

      

3) ในเมื่อคนเราต๎องตายอยูํแล๎ว ทําไมไมํหาความสุขกับการสูบบุหรี่         

4) การสูบบุหรี่ยังไมํเสี่ยงเทํากับการทํากิจกรรมอ่ืน เชํน การดื่มสุรา        

 

   

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

ลงช่ือ.......................................ผู้วิจัย 

                                                  (............................................) 



ภาพกิจกรรม 

การประชุมทีมนักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เวทีการประชุมประชาคมและช้ีแจงท าความเข้าใจร่วมกันทีมวิจัย นักวิจัยชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีการประชุมทีมนักวิจัยชุมชน เพื่อท าความเข้าใจในกรอบการศึกษาข้อมูลชุมชน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนทีส่ ารวจ สอบถามข้อมูล ในช่วงเทศกาลแซณโฎณตา ออกพรรษา และท าบุญตักบาตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีประชุมชีแ้จงกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานองค์กรนักศึกษาภาค กศ.บป.และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยบุหรี่กับภาคีเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์และหน่วยงานองค์กรกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิตการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต าบลนอกเมืองและระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโดย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
หัวข้อเรื่อง “ความเป็นมา โทษ พิษภัยจากบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ 



หัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้ทักษะชีวิต ให้รู้เท่าทันป้องกันได้ภัยจากบุหรี่ และคลินิกฟ้าใส การให้ค าปรึกษาการ
เลิกบุหรี่ กระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดบุหรี่” 

 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิตการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต าบลนอกเมืองและระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโดย ทีมพระวิทยากรจากเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมและค่ายคุณธรรม จ.สุรินทร์ 
หัวข้อเรื่อง “ใส่ใจด้วยธรรมะชีวิตสดใส ห่างไกลบุหรี่และผลกรรมที่เกิดจากเล่นอบายมุขและสูบบุหรี่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากสมาคมสภาเยาวชน จ.สุรินทร์และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และการป้องกันภัยจากสูบบุหรี่” 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้านสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้การท าสื่อวีดีทัศน์/คลิปวีดีโอ                  กิจกรรมการเรียนรู้ท าสื่อละครหุ่นมือ 

 

โดยทีมวิทยากรสื่อจากกลุ่มกอซังข้าว และสมาคมสภาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้การท าสื่อเพลงพื้นบ้าน       กิจกรรมการเรียนรู้การท าสื่อโปสเตอร์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้านสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอสื่อโปสเตอร์                                                                การน าเสนอสื่อละครหุ่นมือ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   น าเสนอสื่อเพลงรณรงค์ภาษาพื้นบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อชุมชน รับฟังข้อเสนอแนะ และแสวงหาจุดร่วม แนวทางในการ
พัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละเลิกการสูบบุหรี่ในครอบครัว พื้นที่ต าบลนอกเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการตามแผนงานการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และรณรงค์ เพื่อลดละเลิกบุหรี่
ในครอบครัว และชุมชนที่ชุมชนร่วมกันก าหนด 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเวทีน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อชุมชน และจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะผลการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาและข้อเสนอในการขับเคลื่อนต่อไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 


