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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน มีวัตถุประสงค 4 ประการ
ไดแก 1) เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน และสรางความตระหนักถึงพิษ
ภัยของการบริโภคยาเสน 2) เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภค
และการจําหนายยาเสน โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม 3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการ
ควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนที่ทองถิ่นสรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 4) เพื่อสรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบาย
สาธารณะทองถิ่น โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research) ดําเนินงานในพื้นที่ 10 ตําบล ใน 3 จังหวัด ของภาคอีสานไดแก จังหวัดขอนแกน 4
ตําบล จังหวัดมหาสาคาม 3 ตําบล และจังหวัดรอยเอ็ด 3 ตําบล มีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป คือ ตัง้ แต
เมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2555
ผลการจากดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา
1. สถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน
ไดมีการคัดเลือกและพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบลขึ้นตําบลละประมาณ 10 –15 คน
ซึ่งคณะทํางานฯ ไดสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน โดยทําการสํารวจ 3
กลุม ไดแก ครัวเรือน ผูสูบ และรานคาจําหนายยาเสน มีผลการสํารวจโดยภาพรวมทั้งสามจังหวัด
ดังนี้
1.1 สถานการณของครัวเรือน
การสูบบุหรี่ของสมาชิกครัวเรือน พบวา มากกวา 70.0 ไมสูบและไมเคยสูบ ใน
ขณะเดียวกันมีถึง รอยละ 10.6 ที่สูบทั้งบุหรี่ซองและยาเสน สําหรับเหตุผลของการเลิกสูบพบวา
นอกจากนั้นยังพบวามีเพียงรอยเอ็ด
ในภาพรวมมีปญหาสุขภาพ คิดเปนรอยละมากกวา 50
จังหวัดเดียวที่มีการตอบในเรื่องชุมชนมีขอหาม คิดเปนรอยละ 6.7 และในจังหวัดขอนแกนที่มี
ครัวเรือนที่เลิกสูบไดเพราะตองการเปนแบบอยางที่ดีใหผูอื่น ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยของการสูบบุหรี่พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพาภัยของบุหรี่ทั้งยาซองและยาเสน
แตประเด็นที่นาสนใจ คือ ผูตอบแบบสํารวจทั้งสามจังหวัด มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของ
การสูบบุหรี่ทําใหคลอดกอนกําหนด และเด็กที่คลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ
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1.2 สถานการณผูสูบ
ผู สู บ ยาเส น โดยสว นใหญมี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา คื อ ร อยละ 78.9
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 11.1 และเปนที่นาสังเกตวาผูสูบในจังหวัดขอนแกน และ
มหาสารคาม ที่มีมากกวารอยละ 10 มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตน ในสวนของอาชีพ ใน
ภาพรวม พบวาประมาณ รอยละ 88 มีอาชีพ ทํานา และรับจางทั่วไป ประเด็นที่นาสนใจประการ
หนึ่งก็คือ ผูสูบจังหวัดรอยเอ็ดรอยละ 1.9 และจังหวัดมหาสารคามรอยละ 1.8 มีอาชีพรับราชการ
และรัฐวิสาหกิจ สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมผูสูบมีรายไดเฉลี่ย 3,597 บาท
สะทอนใหเห็นวาการสูบยาเสนไดขยายตัวสูกลุมที่มีการศึกษาสูงและมีระดับรายไดที่สูงเพิ่มขึ้น
สําหรับอายุเมื่อเริ่มสูบ พบวา ในภาพรวมมีอายุเฉลี่ย 19 ป ประเด็นที่นาสนใจคือ อายุที่เริ่มสูบ
นอยที่สุดคือ 5 ป ซึ่งพบในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด
ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ตั้งแตเริ่มสูบจนถึงปจจุบัน พบวา ในภาพรวมสวนใหญผู
สูบบุหรี่สูบตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบันเฉลี่ย 31 ป โดยมีจํานวนปต่ําสุด 1 ป และจํานวนปสูงสุด 73
ป จังหวัดขอนแกน มีจํานวนปที่สูบเฉลี่ยสูงสุดคือ 32 ป ประเภทของบุหรี่มวนแรกที่สูบ พบวาเปน
ประเภทยาเสน คิดเปนรอยละ 65.9 และการไดมาซึ่งบุหรี่มวนแรกไดจากเพื่อน รอยละ 48.2 ซื้อเอง
รอยละ 31.0 แตที่นาสนใจคือ ไดจากพอแมญาติพี่นองถึงรอยละ 12.4 สําหรับเหตุผลที่ทําใหเลือก
สูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนเลือกสูบเนื่องจากยาเสนมีราคาถูกมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมา คือ หาซื้องาย คิดเปนรอยละ 30.4 ประเด็นที่นาสนใจคือ รอย
ละ 4.0 มีความเขาใจวายาเสนมวนเองไมมีอันตรายเทาบุหรี่ซองและยาเสนเปนยาสมุนไพร
ปริมาณการสูบ หรือจํานวนมวนที่สูบตอวัน พบวา ในภาพรวม ในรอบ 1 วัน มี
การสูบบุหรี่ซองเฉลี่ย 14 มวน ในขณะที่ยาเสนมวนเองมีจํานวนมวนเฉลี่ย 13 มวน ประเด็นที่
นาสนใจคือ จํานวนมวนที่สูบยาเสนสูงสุดตอวัน คือ 335 มวน ดานคาใชจายในการสูบบุหรี่ตอ
เดือน พบวา ในภาพรวม ในรอบ 1 เดือน มีคาใชจายสําหรับบุหรี่ซองเฉลี่ย 254 บาท ในขณะที่ยา
เสนมวนเองมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 94 บาท ประเด็นที่นาสนใจคือ คาใชจายที่สูงสุดตอเดือน มี
ถึง 1,800 บาท
1.3 สถานการณจําหนายยาเสนในชุมชน
จํานวนยี่หอของบุหรี่ที่ขายในราน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรานคาขาย
บุหรี่ซองเฉลี่ย 2 ยี่หอ และมีจํานวนยี่หอมากที่สุด 6 ยี่หอ ในขณะที่ยาเสน มีการขายเฉลี่ย 2 ยี่หอ
และมีจํานวนยี่หอมากที่สุด 7 ยี่หอ ยาเสนที่ขายดีในทัศนะของผูประกอบการรานคาในชุมชน
พบวา โดยภาพรวมสวนใหญที่ขายดีเนื่องจากรสชาติ/กลิ่นมากที่สุด รองลงมา คือ ราคาถูก/ปริมาณ
และอันดับสาม คือ หาซื้องาย คิดเปนรอยละ 73.7 21.5 และ4.1 ตามลําดับ ดานแหลงในการซื้อยา
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เสนของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรับซื้อยาเสนจากรานคาขายสงมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 71.2 รองลงมา คือ พอคาคนกลางนํามาสงที่ราน คิดเปนรอยละ 24.1 มีผูประกอบการ
เพียงรอยละ 4.3 ที่รับซื้อยาเสนจากรถเรขายตามหมูบาน
ด า นจํ า นวนครั้ ง ในการซื้ อ ยาเส น ในรอบ 1 เดื อ น พบว า ภาพรวมส ว นใหญ
ผูประกอบการซื้อยาเสน 1 – 5 ครั้งตอเดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมา คือ 6 – 10 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 6.1 สําหรับปริมาณการซื้อยาเสนและเงินลงทุนตอเดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญ
ผูประกอบการมีปริมาณการซื้อเฉลี่ย 114 ซองตอเดือน สําหรับจํานวนลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน
พบวา ภาพรวมมีลูกคาประจําที่ซื้อยาเสนเฉลี่ย 13 คนตอวัน ภาพรวมลูกคาสวนใหญมีอายุในชวง
25 – 50 ป คิดเปนรอยละ 83.7 รองลงมาคือ ตั้งแต 51 ปขึ้นไป รอยละ 13.7 ประเด็นที่นาสนใจคือ
การรับทราบเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการจําหนายยาเสน ทั้งในเรื่องการกําหนดใหมี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย และการหามขายใหแกเด็กที่
มีอายุต่ํากวา 18 ป พบวา มากกวา รอยละ 90 รับทราบในขอปฏิบัติดังกลาว
2. การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
กระบวนการสรางพัฒนามาตรการทางสังคม มีขั้นตอนที่สําคัญ คือ 1) การสรางความ
ตระหนักตอปญหาโดยการนําเสนอขอมูลสูสถานการณฯสูชุมชน ทั้งการจัดเวทีชุมชน การผลิตสื่อ
ทองถิ่นในหลายรูปแบบ 2) การยกรางมาตรการทางสังคม โดยการจัดเวทีชุมชนวิเคราะหปญหาและ
ทุนทางทางสังคม และการออกแบบมาตรการทางสังคม 3)การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
ในระดับพื้นที่ โดยการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใชเปนพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง 4) การ
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนามาตรการทางสังคม ในหลายรูปแบบ ไดแก การศึกษาดูงานพื้นที่
ตนแบบ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขามตําบล การหนุนเสริมโดยนักวิจัยระดับจังหวัดและทีมวิจัย
กลาง
ผลจากการสรางและพัฒนามาตรการ พบวาเกิดมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการจําหนาย
และบริโภคขึ้นในทุกพื้นที่วิจัย มาตรการทางสังคมมีความหลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขปจจัย
ของแตละพื้นที่ แตโดยสรุปมีมาตรการทางสังคมอยู 2 รูปแบบ คือ 1) มาตรการเชิงพื้นที่ หมายถึง
มาตรการที่มุงเนนการสรางสังคมปลอดบุหรี่ ดวยการสรางขอตกลงรวมกันของคนในชุมชนในการ
กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ขึ้นในชุมชน รวมทั้งการขอความรวมมือองคกรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เช น มาตรการสถานที่ ส าธารณะหรื อ สถานที่ ใ ช ป ระโยชน ร ว มกั น ได แ ก ศาลา
ประชาคมประจําหมูบาน สถานที่รอรถโดยสารประจําทาง ตลาด บริเวณที่มีการชุมนุมของคนใน
ชุมชน โรงเรียน วัด และรานคาไมจําหนายบุหรี่ยาสูบใหกับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป ไมวางบุหรี่ในที่
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เปดเผย มาตรการเชิงพื้นที่จะมีกติกาที่ควบคุม เชน การวากลาวตักเตือนโดยผูนํา หรือมีการเตือนวา
จะมีการจัดปรับ 2) มาตรการเฉพาะกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนไปที่กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน
กลุมผูสูบ เด็กและเยาวชน ผูจําหนายยาเสน ลักษณะของมาตรการรูปแบบนี้ คือ การใหความรู ให
คําปรึกษา เพื่อชวยเหลือในการเลิกบุหรี่ การบําบัดฟนฟู การใชมาตรการเฉพาะกลุมเปาหมาย เปน
ลักษณะของการเสริมแรง เชน การประกาศยกยองเชิดชู มอบรางวัล เปนตน
ในการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติจริงพบวา มีวิธีการที่สําคัญ คือ 1) การ
สรางการมีสวนรวมกับพื้นที่เปาหมาย 2) การจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 3) การ
ประชาสัมพันธมาตรการ 5) การขับเคลื่อนโดยใชผูนําเปนตนแบบ 5) การใชคนตนแบบเพื่อสราง
แรงจูใจ 6) การประสานองคกรสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสนับสนุนทั้งองค
ความรูและงบประมาณ และ 7) การหนุนเสริมอยางใกลชิดของทีมวิจัยทั้งระดับจังหวัดและทีมวิจัย
ทีมกลาง
ผลการจากการใชมาตรการพบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในชุมชนทั้ง การเลิกบุหรี่อยางเด็ดขาด การลดปริมาณการสูบ และ
การไมสูบบุหรี่ในที่หามสูบ 2) เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน รานคาไมจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กที่
อายุต่ํากวา 18 ป ไมวางบุหรี่ในที่เปดเผย 3) เกิดนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น ซึ่งมี 2 ระดับ
คือ ในระดับชุมชนเปาหมายทุกตําบล บุหรี่ไดเปนวาระสําคัญของคนในชุมชน และมีพื้นที่ตนแบบ
3 แหง ระดับตําบล องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 8 แหง ไดบรรจุแผนงานดานบุหรี่เขาแผนงาน
และขอบัญญัติของ อบต.
3. บทเรียนสําคัญ
จากกการดํ าเนินงานพบวามีบทเรียนที่เกิด ขึ้น ซึ่งสามารถใชสํา หรับการขยายผล คือ 1
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล หรือทีมวิจัยทองถิ่นเปนหัวใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2) การ
ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่บทบาทผูนําชุมชนมีผลตอความสําเร็จของการขับเคลื่อน 3) การสราง
ความตระหนักและการเตรียมความพรอมชุมชนมีความสําคัญ 4) การใชทุนทางสังคมชวยใหการ
สรางและพัฒนามาตรการฯสอดคลองกับบริบทของชุมชน 5)การประสานความรวมมือกับ อบต.ให
เขามามีสวนรวมชวยใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม 6) มาตรการทางสังคมที่สรางขึ้นควรมีหลาย
มาตรการในแตละชมชนเพื่อใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 7) การติดตามสนับสนุนของพี่เลี้ยง
อยางใกลชิดชวยการดําเนินงานมีความตอเนื่องและขับเคลื่อนไดดี

จ

4. ขอเนอแนะ
4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผลักดันในเชิงนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ จากการดําเนินงานพบวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยังให ความสําคัญน อย ทั้งที่ตามกฎหมายแลว ถือเป นบทบาทขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นโดยตรง ซึ่งถาหากทองถิ่นใหความสําคัญผลักดันระดับนโยบายฯ จะชวยใหการควบคุม
ยาสูบ/ยาเสนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรมีการขยายผลบทเรียนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม โดยการมี
สวนรวมของชุมชนสูพื้นที่อื่น โดยใชพื้นที่ตนแบบที่เกิดจากการพัฒนาภายใตโครงการฯ เปนแหลง
เรียนรูสําหรับการขยายผล
3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน
เพราะจากการศึกษาพบวายาเสนไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ เขาถึงไดงาย ราคาถูก
ควรมีการเพิ่มภาษียาเสนเพื่อใหราคาสูงขึ้น รวมทั้งการมีปายเตือนบนซองยาเสนที่ชัดเจนมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการคนรูปแบบการพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อ
ปองกันนักสูบหนาใหมในระดับทองถิ่น เนื่องจากปญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะยาเสนเขาถึง
เด็กและเยาวชนไดงาย
2) บทบาทของ อสม.กับการควบคุมบุหรี่ในชุมชน อสม.เปนกลไกของภาครัฐที่มี
อยูจํานวนมากทุกหมูบาน และมีบทบาทในการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน แตบทบาทใน
ดานการควบคุมบุหรี่มีนอย จึงควรมีการวิจัยเพื่อคนหารูปแบบที่ อสม.จะมีสวนในการควบคุมบุหรี่
มากขึ้น

ฉ

คํานํา

โครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน เปนโครงการที่ดําเนินการ
ภายใตก ลุมวิ จัย ความอยู ดี มีสุขและการพั ฒนาอยางยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภคและ
การจําหนายยาเสน และสรางความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาเสน 2) เพื่อแสวงหาและ
สรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยใชวิธีการแบบมี
สวนรวม 3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนที่
ทองถิ่นสรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 4) เพื่อสรุป
บทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถิ่น โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยไดดําเนินงานในพื้นที่ 10 ตําบล ใน
3 จังหวัด ของภาคอีสานไดแก จังหวัดขอนแกน 4 ตําบล จังหวัดมหาสาคาม 3 ตําบล และจังหวัด
รอยเอ็ด 3 ตําบล มีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป คือ ตั้งแต เมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2555
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไดจากความรวมมือของทีมนักวิจัยระดับตําบลทั้ง 10 ตําบล
นักวิจัยระดับจังหวัดที่ไดทุมเททั้งแรงกายแรงใจในการผลักดันใหงานวิจัยชิ้นนี้กาวมาถึงฝากฝง
สุดทายนี้คณะวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่ได
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
คณะวิจัย
กรกฎาคม 2555
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สารบัญแผนภาพ
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
2. คําถามหลักการวิจัย
3. วัตถุประสงค
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5. แนวคิด และกรอบแนวคิดในการวิจัย
6. วิธีการ และขั้นตอนดําเนินการวิจัย
7. การวิเคราะหขอมูล
8. พื้นที่การวิจัย ภาคีและเครือขาย การวิจัย
9. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง
10. แผนยุทธศาสตร และผลผลิตของโครงการฯ
11. การควบคุมกํากับและการติดตามโครงการฯ
12. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
13. งบประมาณ
บทที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
1. ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2. การคนหาและการคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบล
3. องคประกอบและบทบาทของนักวิจัยระดับตําบล
4. การพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบล
5. ผลที่เกิดขึ้นตอคณะทํางานวิจัยระดับตําบล

หนา
ก
ฉ
ช
ฌ
ฎ
ฏ
ฑ
1
1
5
5
5
5
12
12
13
15
18
20
21
22
23
23
24
24
26
27

ซ

สารบัญ (ตอ)
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ระดับตําบล
บทที่ 3 สถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสนในพื้นที่
1. สถานการณในระดับครัวเรือน
2. สถานการณ ผูสูบในพื้นที่
3. สถานการณการจําหนายยาเสนในชุมชน
4. การรับรูกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมยาสูบ
บทที่ 4 กระบวนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
1. การสรางความตระหนักตอปญหา
2. การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
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3. การผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถิ่น
4. การจัดการความรู
5. บทเรียนสําคัญ
6. ขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก ก. รายชื่อคณะทํางานโครงการวิจัย
ภาคผนวก ข. แบบสํารวจสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่
ภาคผนวก ค. ขอมูลทั่วไปของครัวเรือนจากการสํารวจสถานการณการบริโภค
และการจําหนายยาเสนในพื้นที่
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สารบัญตาราง
จํานวนครัวเรือน ประชากร จําแนกตามตําบลและจังหวัด
สัดสวนนักวิจัยวิจัยระดับตําบล
เหตุผลที่เลิกสูบบุหรี่ จําแนกรายจังหวัด
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มสูบบุหรี่จนถึงเลิกสูบบุหรี่ จําแนกรายจังหวัด
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของบุหรี่ซอง
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของยาเสน
ขอมูลทั่วไปของผูสูบยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แหลงการไดมาของยาเสนมวนแรก จําแนกรายจังหวัด
เหตุผลในการตัดสินใจสูบยาเสนมวนแรก จําแนกรายจังหวัด
แหลงการไดมาของยาเสนในปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตารางที่ 3.9 วัสดุที่ใชในการมวนยาเสน จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตารางที่ 3.10 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ซอง
ตารางที่ 3.11 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของยาเสนมวนเอง
ตารางที่ 3.12 แหลงในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสน
จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
ตารางที่ 3.13 ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด
ตารางที่ 3.14 แรงจูงใจหรือเหตุผลที่ทําใหเลิกสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตารางที่ 3.15 จํานวนและรอยละของรานคา จําแนกรายจังหวัด
ตารางที่ 3.16 การรับทราบถึงแหลงผลิตยาเสนของผูประกอบการ จําแนกรายจังหวัด
ตารางที่ 3.17 แหลงในการซื้อยาเสนของผูประกอบการ จําแนกรายจังหวัด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตารางที่ 3.18 ความสัมพันธระหวางผูประกอบการรานคาและพอคาขายยาเสน
จําแนกรายจังหวัด
ตารางที่ 3.19 การรับทราบนโยบายเกี่ยวกับควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.8
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 4.1 แสดงชนิดของสื่อ การนําไปใช จุดเดน และขอจํากัดของสื่อ
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะหสถานการณปญหายาสูบ ศักยภาพชุมชน
และรางมาตรการทางสังคม
ตารางที่ 4.3 แสดงรูปแบบมาตรการทางสังคมบานโนนคูณรูปแบบที่ 1
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมระดับพื้นที่
ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอยางแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมาตรการ
กรณีตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนคนเลิกสูบบุหรี่แตละตําบล
ตารางที่ 4.7 แสดงภาพรวมของชุมชนจากการเลิกสูบบุหรี่ ตําบลหนองโน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนรานคาที่เขารวมมาตรการทางสังคม
ตารางที่ 4.9 แสดงมาตรการทางสังคมและจุดเดนของชุมชนตอนแบบปลอดบุหรี่
ตารางที่ 4.10 แสดงการผลการผลักดันการดําเนินการควบคุมยาสูบเขาสูนโยบาย
ของทองถิ่น
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดและภาพรวมกระบวนการดําเนินงาน โครงการวิจัยการ
สรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการ
จําหนายยาเสนโดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัด
ในภาคอีสาน
แผนภาพที่ 1.2 โครงสรางภาคีและเครือขายการวิจัย
แผนภาพที่ 1.3 การสุมตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยาง
แผนภาพที่ 1.4 แผนยุทธศาสตรโครงการฯ
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สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 3.1 รายไดเฉลี่ยตอป จําแนกตามประเภทของรายไดและจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.2 รายจายเฉลี่ยตอป จําแนกตามประเภทของรายจายและจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.3 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.4 เหตุผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จําแนกตามพื้นที่
แผนภูมิที่ 3.5 การสูบบุหรี่ของสมาชิกครัวเรือน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.6 ระดับผลกระทบของการสูบยาเสนที่มีตอครอบครัว จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสูบยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.8 อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่มวนแรก จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.9 ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ตั้งแตเริ่มสูบถึงปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.10 ประเภทของบุหรี่มวนแรกที่สูบ จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.11 ประเภทของบุหรี่ที่สูบในปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.12 จํานวนวันทีส่ ูบบุหรี่ตอเดือน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.13 จํานวนมวนที่สูบบุหรี่ตอวัน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.14 คาใชจายในการซื้อบุหรี่ตอเดือน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.15 เหตุผลที่ทาํ ใหเลือกสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.16 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง
จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.17 แนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเองในอนาคต จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.18 จํานวนปทปี่ ระกอบกิจการ จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.19 จํานวนยีห่ อที่ขาย จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.20 เหตุผลที่ขายดี จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.21 แหลงประจําในการซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.22 จํานวนครั้งการซื้อยาเสนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.23 ปริมาณการซื้อ และเงินลงทุนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.24 จํานวนลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.25 อายุของลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด
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สารบัญแผนภูมิ (ตอ)

แผนภูมิที่ 3.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาเสนที่สงผลตอรายได
จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.27 ความคิดเห็นของครัวเรือนในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสนจําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.28 ความคิดเห็นของผูสูบในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.29 ความคิดเห็นของรานคาในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แผนภูมิที่ 3.30 ผลกระทบที่ไดรับจากการมีขอตกลงในการควบคุมการบริโภคยาเสน
ในชุมชน จําแนกรายจังหวัด
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สารบัญภาพ

ภาพที่ 2.1 บุคคลตัวอยางที่สามารถเลิกบุหรี่ไดในโครงการ จากตําบลสวนหมอน
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
ภาพที่ 2.2 นายอุดร วงษษาหาญ ผูใหญบา นโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เปนนักวิจยั ระดับตําบลที่ไดรับการ
ยกยองใหเปนผูนาํ ในดานการควบคุมยาสูบ
ภาพที่ 4.1 แสดงการจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน
ภาพที่ 4.2 สื่อรูปแบบตางๆ สนับสนุนการสรางความตระหนักตอปญหา
ภาพที่ 4.3 การจัดเวทีชุมชนเพื่อยกรางมาตรการ
ภาพที่ 4.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบล
ภาพที่ 4.5 การจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาและสรางการยอมรับมาตรการ
ภาพที่ 4.6 แสดงปายประชาสัมพันธมาตรการ
ภาพที่ 4.7 การเสริมแรงใหกับบุคคลตนแบบเลิกบุหรี่
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บทที่ 1
บทนํา

ในบทนี้จะเปนสวนที่นําเสนอเกี่ยวกับขอเสนอโครงการการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3
จังหวัดในภาคอีสาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
ปรากฏการณเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปทั้งในพื้นที่
สาธารณะและในพื้นที่สื่อตางๆ นั้น มีอยูมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งไดถูกนําเสนอออกมาผานสื่อ
ประเภทต า งๆทั้ ง ในโทรทั ศน แผ น ป า ยโฆษณา ตลอดทั้ งผ า นกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของหนว ยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับดานสุขภาพ จะเห็นวาตลอดชวงระยะเวลากวาสี่สิบปของการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ของประเทศไทยนั้นถือไดวาประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจซึ่งทําใหประเทศไทยกาวเขาสู
การเปนประเทศแนวหนาของการเอาจริงเอาจังกับการชี้ใหเห็นพิษภัยและโรคภัยไขเจ็บตางๆที่เกิด
จากการสูบบุหรี่ทั้งตอตัวผูสูบและบุคคลรอบขาง และไดผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติ มาตรการ
การออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบออกมาหลายฉบับอยางตอเนื่อง
เมื่อเราพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จนั้นไดเริ่ม
ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2513 โดยองคการอนามัยโลกไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกยอมรับมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อแกไขปญหาการระบาดของการบริโภคยาสูบ ซึ่งอยูภายใตกรอบอนุสัญญาฯรวมกัน
ของกลุ มประเทศสมาชิก ที่ เ ขาร ว มการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนเพื่อสร างความ
รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการทางกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ หรือการดําเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ดานราคาและมาตรการทางภาษีเพื่อลดความตองการยาสูบ การปองกัน
จากการไดรับควันบุหรี่ การวางกฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาบนผลิตภัณฑยาสูบ การวางกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเปดเผยสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ การพิมพขอความคําเตือนบนซองหรือบรรจุ
ภัณฑยาสูบ การสื่อสาร การฝกอบรมเพื่อใหขอมูลขาวสารที่ตอเนื่อง การโฆษณายาสูบและการ
สงเสริมการใหอุปถัมภ มาตรการการลดการติดบุหรี่ การตองการเลิก การคาผลิตภัณฑบุหรี่ที่ผิด
กฎหมาย การขายบุ ห รี่ โ ดยเด็ ก และการขายให เ ด็ ก และการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทดแทนทาง
เศรษฐกิจของผูปลูกยาสูบ เปนตน (ลักขณา เติมศิริกุลชัย และคณะ, 2550) สําหรับประเทศไทย

2

แผนปฏิบัติการระดับชาติในการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ มีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อ
ลดปริ ม าณการเสี ย ชี วิ ต และการเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคที่ เ กิ ด จากบุ ห รี่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ ซึ่ ง
ประกอบดวย การชวยใหผูไมสูบบุหรี่ยังคงไมสูบบุหรี่ตอไป สงเสริมการลดละ เลิกบุหรี่ และการ
ปกปองสุขภาพและสิทธิเด็กและผูไมสูบบุหรี่จากการไดรับควันบุหรี่ในที่สาธารณะ (อมรรัตน
โพธิพรรค และคณะ, 2550) จะเห็นไดวา ความกาวหนาทางดานนโยบาย กฎ ระเบียบตางๆเพื่อการ
ควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ได ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2517 จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น ได เ กิ ด
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ เช น ห า มจํ า หน า ยบุ ห รี่ แ ก เ ด็ ก และเยาวชน ห า มแจก
ผลิตภัณฑยาสูบ หามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพิทักษสิทธิผูไมสูบบุหรี่ไมใหไดรับสารพิษจากควันบุหรี่จาก
ผูอื่นโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ตลอดทั้งพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งไดตระหนักถึงจุด
ออนไหวในการจําหนายบุหรี่แกเด็ก เปนตน นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
6และ10) พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 13 พ.ศ.2546 เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก
และขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตหรือคําเตือนพิษภัยบุหรี่ 10 ขอความ และสถานที่สาธารณที่
ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ การกําหนดบริเวณหรือพื้นที่เปนเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ เปนตน(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ, 2549)
อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยจะไดใชมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบดานตางๆ
ดังกลาวขางตน และขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่จะถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ จนเปนที่ทราบ
อยางแพรหลายทั่วโลก ตลอดทั้งหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของตางไดปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการตามมาตรการตางๆ ดังกลาว แตสิ่งที่ปรากฏคือหนวยงานเหลานั้นไมสามารถปฏิบัติ
ตามแผนไดมากนัก เพราะแมวาจะมีตัวเลขของผูเลิกสูบ แตก็ยังไมไดลดลงมากนัก (ลักขณา เต็มศิ
ริกุลชัย และคณะ, อางแลว) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากการขึ้นภาษีบุหรี่ซองของโรงงานยาสูบ ได
ทําใหผูที่ไมสามารถเลิกสูบบุหรี่หาทางออกโดยหันไปสูบยาเสนแทน ซึ่งแมวาเดิมจะถูกมองวาเปน
ยาพื้นบานแตปจจุบันผูประกอบการยาเสนไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งเรื่องรสชาติ การบรรจุหีบ
หอใหทันสมัยขึ้น ทําใหยาเสนเปนที่ตองการของตลาด จนเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาเสน
อยางรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางดานการสื่อสารจึงเกิดเครือขายผูคายาเสนสงยาเสนจาก
แหลงผลิตไปขายทั่วประเทศ
จากการศึกษาภาคสนามของ บัวพันธ พรหมพักพิงและคณะ(2552) เรื่องเสนทางยาเสน :
เกษตรกรผูปลูก ผูผลิตยาเสน ผูจําหนาย และผูบริโภคบุหรี่มวนเอง พบวา อุตสาหกรรมผลิตยาเสน
พื้ น บาน ไดเ กิด การขยายตัว อย า งรวดเร็ ว ในชว ง 10 ป โดยจะเห็ น ไดจ ากปริ มาณการผลิต ของ
โรงงานขนาดใหญ และการเกิดขึ้นของโรงงานขนาดเล็กที่เปนอุตสาหกรรมในครอบครัว

3

การกลับมาของบุหรี่ยาเสนดังกลาวนั้นในมุมมองของผูบริโภคถือวาเปนทางเลือกของผูที่
มีรายไดนอย และถาพิจารณาไปที่กลุมเยาวชนที่ไมมีรายไดก็อาจจะเปนกลุมเสี่ยงที่จะหันมาสูบ
บุหรี่ยาเสนและขยายตัวออกไปอยางนาเปนหวง เชน จากการสํารวจการบริโภคยาสูบ ของลักขณา
เติมศิริกุล และคณะ(2552) พบวามีคนไทยสูบบุหรี่ จํานวน 14.3 ลานคน คิดเปนบุหรี่ซอง จํานวน
7.9 ลานคน บุหรี่มวนเอง จํานวน 7.4 ลานคน(สํานักงานสาธารณสุข, 2552) การขยายตัวของ
อุต สาหกรรมยาเส น ดัง กล าว เปน ผลมาจากเป น ทางเลื อกและความตองการของกลุ มผูบริโภค
ดังกลาวมานั้นก็อาจจะเปนเพียงปจจัยสวนหนึ่ง แตถาพิจารณาปจจัยดานอื่น เชน ปจจัยเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ที่ใหความหมาย “ยาเสน” วาหมายถึง ใบยาหรือยาอัด ซึ่งไดหนั่ เปน
เสนและแหงแลว และมักจะนิยามวาเปนยาเสนพื้นบานที่ไดรับการยกเวนภาษี และผูที่ประกอบ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาเสนจะจายเงินในการขออนุญาตประกอบการเพียงปละ 20 บาท การขอ
อนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาเสนจากสรรพสามิตในพื้นที่ไมมีขั้นตอนที่ยุงยาก เนื่องจากบาง
พื้นที่นั้นยาสูบถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจและเปนสินคา OTOP ของพื้นที่นั้นๆ ทําใหมุมมอง
เกี่ยวกับยาเสนของพื้นที่นั้นๆ สวนทางกับนโยบายการรณรงคดานพิษภัยซึ่งเปนหนวยงานทางดาน
สาธารณสุข อยางไรก็ตามการนิยามความหมายของยาเสนดังกลาวจึงเปนสิ่งที่อาจจะตองการให
หนวยงานการควบคุมการบริโภคยาสูบตองหันกลับมาทบทวนใหม ซึ่งมาตรการในการขึ้นภาษี
อาจจะเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาใหมากเนื่องจากเคยไดรับบทเรียนจากการขึ้นภาษีบุหรี่ซอง
มาแลว และสงผลใหเกิดการหาทางเลือกอื่นของผูสูบ จนทําใหยาเสนซึ่งแตเดิมมองวาเปนยาสูบ
พื้นเมืองหวนกลับมาเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากขึ้น ในมุมมองหนวยงานทางสาธารณสุขมองวา
อัน ตรายมากกว า ในขณะที่ ชาวบา นจํานวนไมนอยมองวายาเส นมีอันตรายน อยกว าบุหรี่ ซอง
เนื่องจากปลูกตามธรรมชาติไมมีการปรุงแตงรส ความเขาใจเกี่ยวกับบุหรี่ยาเสนและการนิยาม
ความหมายดังกลาวจึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งหรือเปนอุปสรรคของการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ก็
เปนได นั่นจึงอาจหมายความวาตัวเลขจํานวนลดลงของผูสูบบุหรี่นั้นอาจจะเปนภาพมายาคติที่ทํา
ใหเราคิดวาสิ่งเหลานั้นไดผลตามที่เราคาดหมาย จะเห็นไดจากระยะเวลา20 ปที่ผานจะมีตัวเลขผูสูบ
บุหรี่ลดลงจากการรณรงคดวยวิธีการตางๆ แตสถานการณการสูบบุหรี่ของคนไทยยังคงนาเปนหวง
เนื่องจากยังมีผูบุหรี่ทั่วประเทศถึง 10 ลานคน และเปนผูที่สูบยาเสน 4-5 ลานคนและสวนใหญเปน
ชาวชนบทและผูที่มีรายไดนอย (บุหรี่ซองแพงสิงหอมควัน...., 2552) นอกจากนี้ในการศึกษาของ
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (อางแลว) ไดเสนอวา นโยบายของรัฐบาลสวนใหญมุงเนนไปที่ผูสูบบุหรี่
โรงงาน เชน การติดฉลากคําเตือน ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 31.5 สูบบุหรี่มวนเอง ซึ่งในกลุมผู
สูบนี้ยังไมมีมาตรการหรือนโยบายในการลดการสูบบุหรี่ หรือชี้ใหเห็นโทษของบุหรี่มวนเอง
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การทํางานรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ และการทําการสํารวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และผลจากการศึกษาไดนํามาซึ่งการออกมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมผูสูบบุหรี่ ในระยะ
ที่ผานมานั้นบทบาทสําคัญมักจะเปนของหนวยงานทางดานสาธารณสุข ซึ่งเนนในเรื่องสุขภาพ
อนามัยและโรคภัยไขเจ็บนั้นจึงอาจจะเปนลักษณะของการตั้งรับ ในขณะที่หนวยงานที่มีหนาที่ใน
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ควรเขามาทํางานรณรงครวมกัน
ส ว นใหญ ก ลั บ ยั ง ไม ท ราบหรื อ ยั ง ไม เ ข า ใจบทบาทหน า ที่ ใ นเรื่ อ งนี้ ทั้ ง ๆที่ เ ป น หน ว ยงานที่ มี
ความสําคัญในการจะเปนหนวยงานที่เชื่อมประสานกับชาวบานในทองถิ่นไดมากที่สุด จะเห็นได
จากการสํารวจองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) กับการควบคุมยาสูบ ของศูนยวิจัยและการ
จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ พบวา ตําแหนงนายก อปท. ไดแก อบจ. เทศบาล อบต. และ
อีกหลายตําแหนงนั้น ลวนเปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมยาสูบโดยตําแหนงแตบุคคลเหลานั้นไม
ทราบถึงสถานการณเปนพนักงานเจาหนาที่ของตนรวมถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ในการควบคุม
ยาสูบโดยสวนใหญบุคคลกรของอปท.รอยละ 70 ระบุวา การปฏิบัติงานไมเกี่ยวของกับการควบคุม
ยาสู บ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง การรั บ รู อ ย า งเป น ทางการแต ข าดการดํ า เนิ น การอย า งเป น รู ป ธรรม
(มณฑา เกงการพานิช และคณะ, อางแลว) สิ่งที่เปนปรากฏการณที่เราพอจะเห็นเปนรูปธรรม
มักจะปรากฏเปนขอความรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในขบวนแหในงานเทศกาลตางๆ ของชุมชน
หรื อ เทศบาลร ว มกั น จั ด ขึ้ น แต ก็ เ ป น เพี ย งงานในแต ล ะวาระๆไป ไม ต อเนื่ อ งทั้ง ที่ ง านรณรงค
ดังกลาวนาจะเปนงานในระดับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากเกี่ยวของโดยตรง
ในดานสุขภาพ และเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น
อยางไรก็ตามในงานวิจัยชิ้นนี้เชื่อวาการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่นั้นถาจะอาศัยมาตรการ
การขึ้นภาษีเพียงอยางเดียว หรือการควบคุมโดยอาศัยกฎระเบียบที่มาจากสวนบนอาจจะไมเพียงพอ
แตควรจะเปนมาตรการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการฉุกคิดโดยกลุมคนในชุมชนเอง ที่รวมกันออก
กฎระเบียบจากการรวมสรุปบทเรียนจากผลเสียจากการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวที่นอกจากจะ
สงผลตอสุขภาพของผูสูบและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแลว
ยังสงผลถึงเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนดวย ซึ่งผูสูบบุหรี่จะเลิกสูบไดเปนเรื่องของ “ใจ” และ “เปลี่ยนวิธีคิด” เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ ซึ่งไมใชเปนเรื่องเฉพาะของบุคคลใดบุคลหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุกคนในชุมชนรวมมือกัน
จึงจะทําใหการเลิกบุหรี่เกิดความยั่งยืน(มนตชัย ผองศิริ และคณะ, 2549) ดังนั้นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้
ใหความสําคัญคือมาตรการทางสังคมซึ่งเปนสิ่งที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและ
สรางมาตรการทางนโยบายสาธารณะของชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อที่จะ
ผลักดันเขาสูนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเปนผูมีบทบาทในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของชุมชนตอไป
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2. คําถามหลักการวิจัย
1) การแพรกระจายการบริโภค การจําหนายยาเสน การรับรูถึงพิษภัยของการบริโภคยา
เสน และผลกระทบดานลบตอสุขภาพของคนในชุมชนเปนอยางไร
2) วิธีการที่จะสามารถลดปริมาณการบริโภคยาเสน โดยใชมาตรการที่มิใชทางดานภาษีได
หรือไม อยางไร และสามารถรวมกับชุมชนแสวงหา วิธีการ ควบคุม ลด ละ เลิก การบริโภคและ
จําหนายบุหรี่ยาเสนไดหรือไม อยางไร
3) วิธีการที่จะสามารถนําเอามาตรการทางสังคมที่ได เขาไปเปนสวนหนึ่งของขอบัญญัติ
ของ อบต. เพื่อใหมาตรการดังกลาวเขาสูนโยบายสาธารณะไดอยางไร
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน และสรางความตระหนักถึง
พิษภัยของการบริโภคยาเสน
2) เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม
3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนที่
ทองถิ่นสรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) สรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถิ่น
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ทราบถึงสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสนในพื้นที่เปาหมาย
2) ไดรูปแบบและวิธีการในการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน
3) ไดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทองถิ่นดาน
การควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน
4) มีรายงานสรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถิ่น
5. แนวคิด และกรอบแนวคิดในการวิจัย
ประเด็ น หลั ก ในการออกแบบโครงการฯ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชน
ทองถิ่น เปนพลังในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางการ
เรียนรูรวมกันหลายฝายทั้งภายในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความตระหนักถึงพิษภัย
พัฒนาเปนมาตรการทางสังคมผลักดันสูขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลในการควบคุม ลด
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ละ เลิกการบริโภคและจําหนายยาเสน ขณะเดียวกันก็มีการสรุปบทเรียนและจัดการความรูเพื่อ
เผยแพรควบคูกันไปในชวงดําเนินโครงการ
ดังนั้นแนวคิดหลักในการดําเนินงานโครงการฯประกอบดวย แนวคิดทุนทางสังคม การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นโยบายสาธารณะของทองถิ่น และการสรุปบทเรียนและการ
จัดการความรู โดยสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
1) แนวคิดทุนทางสังคม มีความหมายรวมถึงสถาบันทางสังคมหรือโครงสรางที่พัฒนาสืบ
ทอดมา และยังคงมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษย ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย อีกทั้งยังเปนคุณคาเดิมที่
มีอยูในสังคมไทย กอใหเกิดพลังแหงปญญา พลังความรูที่จะขับเคลื่อนชุมชนสงผลถึงวิธีปฏิบัติของ
คนในชุมชนที่จะสรางประโยชนใหชุมชน นําไปสูการพึ่งพาตนเองได (บัวพันธ พรหมพักพิง และ
คณะ, 2552) หากพิจาณาทุนทางสังคมในมิติของกระบวนการนั้นประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ
ทุนทางสังคมในสวนที่เปนระบบคิด สวนที่เปนวิธีปฏิบัติ และสวนที่เปนผลลัพธ เกิดจากผลการที่
สมาชิกมีระบบคิด วิธีการปฏิบัติอยางไร ผลลัพธอาจจะอยูในรูปของทรัพยากรที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม หรือทุนในรูปแบบตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม และทุนทางสังคมในมิติที่เปน
ปจจัยแวดลอมของกระบวนการ ไดแก ปจจัยภายนอกที่เปนรูปธรรม (เงินทุน เครื่องมือที่ไดรับ
ชวยเหลือจากภายนอก บุคลากร หรือนักวิชาการภายนอก) และนามธรรม (ความชวยเหลือทาง
วิชาการจากภายนอก ขอมูลขาวสาร ความรูตางๆจากภายนอก) ที่มีผลตอระบบคิด และวิธีปฏิบัติ
ภายในกลุม องคกร สถาบันและชุมชน (วรวุฒ โรมรัตนพันธ, 2551)
ในการดําเนินโครงการฯ จึงใหความสําคัญกับทุนทางสังคมทั้งในมิติของกระบวนการ และ
ปจจัยแวดลอม ในอันที่จะนําไปสูการกําหนดมาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคและการ
จําหนายยาเสน โดยไมมุงใชมาตรการทางภาษีในการแกไขปญหา มุงรื้อฟนทุนทางสังคม สราง
ความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกที่ถูกตองตอการบริโภคและจําหนายยาเสน จะทําใหเกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนของชุมชนมีผลทั้งในวิถีชีวิต นโยบายตอไป
2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research (PAR) เปน
กระบวนการของการแสวงหาความรูรวมกันของผูคนที่หลากหลาย ยึดหลักของการรวมคิด รวมทํา
รวมตัดสินใจ และรวมเรียนรู รวมรับผิดชอบจากสิ่งที่คิดรวมกัน มีการใชความรูไดจริง และมุงเนน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาในชุมชน สังคม และตัวผูวิจัย เอง ดังนั้นการวิจัยจึงเนนให
เจาของปญหามามีสวนรวมในการทําวิจัย โดยยึดหลัก learning by doing หรือเรียนรูจากการลงมือ
ทํา เพิ่มบทบาทของกลุมเปาหมายใหมีสวนมากกวาคนใหขอมูล แตใหมารวมคิด รวมทํา (นลินี
กังศิริกุล, 2547) โดยการวิจัยดังกลาวหัวใจสําคัญอยูที่การปฏิบัติการและการสะทอนกลับในแตละ
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ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย การบันทึกอยางเปนระบบ การวางแผน การปฏิบัติตอเนื่องใน
การแกไขปญหา และการติดตามเฝามองสิ่งที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการฯ จึงใชแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนงานบนฐานของการมีสวนรวม การปฏิบัติไดจริง และการแสวงหาความรู
โดยมีก ารกํา หนดขั้ นตอน วิ ธี ก ารในการดํา เนิ น การที่ชั ด เจนในการแสวงหานัก วิจัย ออกแบบ
วางแผน วิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลในการผลักดันนโยบายสาธารณะของทองถิ่นดานการ
บริโภคและจําหนายบุหรี่มวนเองในชุมชนตอไป
3) นโยบายสาธารณะของทองถิ่น ในมิติความหมายเกี่ยวของกับการเปลี่ยนฐานคิด โลก
ชีวิตแบบใหม การกินอยูแบบใหม รวมทั้งการแสวงหาระบบการผลิตแบบใหมและระบบตลาด
ทางเลือก เกิดสํานึกสาธารณะของผูคนที่ตองการจัดการชีวิตสาธารณะกันเอง โดยการดึงเอาอํานาจ
การจัดการคืนมาจากการจัดการโดยรัฐ นโยบายสาธารณะเชนนี้จึงเปนทิศทางซึ่งผูคนในสังคม
ตองการกําหนดโลกชีวิตสาธารณะกันเอง ไมใชคําประกาศของรัฐบาลเพื่อบริการสาธารณะที่ดี
(ประภาส ปนตกแตง, มปป.) ขณะเดียวกันในแงกระบวนการกอเกิดนโยบายสาธารณะมาจาก 3
องค ประกอบสํ าคั ญคื อ แกนนําที่มี ความสนใจ อยากพัฒนา เปลี่ย นแปลง สถานการณปญหา
วิกฤตการณในพื้นที่ ทั้งนี้ในการตัดสินใจทํานโยบายควรเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย และผูเกี่ยวของ โดยสามารถผลักดันเขาสูกลไกการดําเนินการใน 3 ระดับคือ เครือขาย
ดําเนินการเอง การเสนอใหกับหนวยงานรัฐ และการนําเขาสูบัญญัติขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 2552)
ในการดําเนินโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของทองถิ่น จึงมุง
ใหภาคประชาสังคม ไดแก ชุมชน สังคม แสวงหามาตรการ วิธีการควบคุม ลด เลิกการบริโภคและ
จําหนาย และพัฒนากลไกในการผลักดันใหเปนนโยบายสาธารณะอยางตอเนื่องและชัดเจน ใน
บริบทของแตละชุมชนทองถิ่น มีการจัดกระบวนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ ใชขอมูลการศึกษาวิจัย
จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการ ผลักดันสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
นโยบายสาธารณะของทองถิ่นที่สามารถดําเนินการโดยกลไกของทองถิ่นอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
4) การถอดบทเรียนและการจัดการความรู การถอดหรือสรุปบทเรียน ถือวาเปนวิธีวิทยา
สําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกันทุกฝายตั้งแตระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และกลุม องคภาค
ประชาสังคมทั่วไป โดยเฉพาะในปจจุบันที่มุงใชความรูเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน (กนก
ภรณ ชูเชิด และสกรรจ พรหมศิริ, 2548)
การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงานยอยขององคกรเพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
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(วิจารณ พานิช, 2549) การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือเพื่อใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3
ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และบรรลุ
เปาหมายการพัฒนากลุมหรือองคกรแหงการเรียนรู ทั้งนี้กระบวนการจัดการความรู เราควรจะมอง
ทั้งหมดใหเชื่อมโยงและบูรณาการกันทุกสวน (ประเวศ วะสี, 2550)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดําเนินโครงการวิจัยฯครั้งนี้มีจุดเนนอยูที่การสรางมาตรการทางสังคมเพื่อทองถิ่นและ
ลดการบริโภคบุหรี่มวนเอง โดยกรอบคิดหลักๆมีองคประกอบ 4 องคประกอบคือ 1) กระบวนการ
สรางความตระหนักตอปญหา 2) การสรางมาตรการทางสังคม 3) นโยบายสาธารณะ และ 4) การ
จัดการความรู ดังแผนภาพที่ 1 และคําอธิบายขางลาง
ก. การสรางความตระหนักตอปญหา
ป ญ หาการบริ โ ภคบุ ห รี่ ม วนเอง แม ว า จะเน น เรื่ อ งที่ ใ กล ตั ว แต ช าวบ า นหรื อ กลุ ม
ผูบริโภคอาจจะมิไดมองวาการบริโภคบุหรี่เปนปญหา ดังนั้นทางโครงการฯ จะเริ่มตนจากการทําให
เรื่องการบริโภคบุหรี่เปน “วาระ” อยางหนึ่งของชุมชน โดยจะใชกระบวนการแบบมีสวนรวมใน
การศึกษา สํารวจขอมูล นําเอาขอมูลที่ไดถกเถียงในเวทีชุมชน ตลอดจนหาวิธีการที่จะแปลงขอมูล
ขาวสารออกมาเปนสื่อเพื่อใหขุมชนไดเขาใจและตระหนักถึงสถานะและปญหาจากการบริโภค
บุหรี่มวนเอง
ข. การสรางมาตรการทางสังคม
ภายหลังจากที่ชุมชนไดรับรูและตระหนักถึงปญหาการบริโภคบุหรี่มวนเองแลว ในขั้น
ตอมาก็จะเปนการระดมกันคนหา“ทุนทางสังคม”ที่อยูในชุมชนมาใช และกําหนดเปนระเบียบ
ขอบังคับ หรือแนวนโยบายของชุมชน กระบวนการดังกลาวจะเริ่มตนจากการคนหาสิ่งดีๆที่มีอยูใน
ชุมชน การคนหาควบคูกับพัฒนาศักยภาพแกนนํา การกําหนดวิสัยทัศน หรือสิ่งที่ชุมชนตองการจะ
บรรลุ และการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่มวนเอง
กระบวนการดังกลาวนี้จะประยุกตใช Asset-based Community Development Approach (ดู
รายละเอียดในกขคง. การระดมศักยภาพชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน. (รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ) การพัฒนาสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนในการ
พัฒนาและการใชทุนทางสังคมแกไขปญหาความยากจน ระยะที่ 2)
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ค. กระบวนการนโยบายสาธารณะทองถิ่น
ในขั้นตอนตอมาจะเปนการแสวงหาการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ชุมชนในฐานะที่เปน “agent” ของนโยบาย โดยการผลักดัน (advocate) ใหมาตรการเชิงสังคมใน
การปองกันและลดการบริโภคบุ ห รี่ม วนเอง เขาไปอยูใ นนโยบายสาธารณะของท องถิ่น โดย
เปาหมายสําคัญคือ องคการบริหารสวนตําบลและชุมชนหมูบาน กระบวนการดังกลาวนี้จะใช
ประสบการในการพัฒนานโยบายสาธารณะของทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมาภายใตสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะวิธีการที่เรียกวา สมัชชาสุขภาพ ทั้งนี้ภายใตโครงการนี้
มีการคัดเลือกนักวิจัยชาวบาน นักวิจัยดังกลาวจะไดรับการพัฒนาภายใตนกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวมตลอดกระบวนการดําเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) ขั้นสํารวจ/
ศึกษาขอมูล เปนการสรางความตระหนักในการรับรูขอมูล โดยการระดมภาคีที่เกี่ยวของทุกระดับ
เขารวม 2) ขั้นกําหนดใหเปนประเด็นสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวของกับยาสูบและการควบคุมยาสูบ โดย
รวมกันวิเคราะห นําใชขอมูล คัดเลือกนโยบายที่สําคัญในการควบคุมการบริโภคยาเสน และ3) จัด
เวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอตอองคการบริหารสวนตําบล ชุมชน และรัฐบาลกลาง โดยใน 3 ขั้นตอน
ขางตน จะดําเนินไปภายใตแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการระดมการมีสวนรวมของภาคีตา งๆ
ประกอบดวย ฝายชาวบานที่เปนเจาของเรื่อง นักนโยบาย ขาราชการประจํา สถาบันวิชาการหรือ
นักวิชาการ
การวิ จั ย เชิงปฏิ บั ติการแบบมีสว นร ว มในการสรา งและพัฒนามาตรการทางสั งคมเพื่ อ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนนั้น เปนการใหบทบาทที่สําคัญกับชาวบานในการเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตางๆ คือ 1) ศึกษาขอมูล/ขอเท็จจริงของสถานการณการบริโภคและการ
จําหนายยาเสนในบริบทของทองถิ่น 2) การรวบรวม วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหา
ศักยภาพ เพื่อนําเสนอและผลักดันการกําหนดนโยบายสาธารณะสูระดับผูปฏิบัตินโยบาย รวมทั้ง
รณรงคสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหตอเนื่องและเปนจริง และ3) ในสวนของ
โครงการฯจะนําบทเรียน /ชุดความรูที่ไดตลอดกระบวนโครงการ นําสูการเผยแพรตอไป
ง. การจัดการความรู
ในกระบวนการดําเนินงานโครงการฯเปนการดําเนินการรวมกันกับชุมชน และภาคีที่
เกี่ยวของ จะมีการสรุปบทเรียนเพื่อทบทวนเปาหมาย ทิศทางและผลการดําเนินงานแตละชวงเวลา
พรอมกับปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายของงาน การพัฒนาคน และกลุม
หรือองคกรชุมชน โดยมีฐานคิดที่สําคัญคือ “การสรางและการใชความรูนําการเปลี่ยนแปลง”
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พรอมกันนี้จะมีการถอดบทเรียนระหวางการดําเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ
เพื่อ ใหเ กิดการนํ าใช ขอมู ลใหเ กิดประโยชนต อการพัฒนามาตรการทางสั งคมที่ เ กิดจากชุ มชน
องคกร และยกระดับสูสาธารณะ ในรูปแบบตางๆเริ่มตั้งแต ขั้นการประชาสัมพันธ/สรางความ
เขาใจโครงการ จะมีสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธ ขั้นดําเนินงานโครงการ จะมีการสรุปบทเรียน
ระหวางดําเนินโครงการและขั้นสิ้นสุดโครงการ จะมีการถอดบทเรียนและจัดการความรูในลักษณะ
ของบทเรียน/ชุดความรูจากกรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน การเผยแพรใน website ฯลฯ สื่อ
ดังกลาวจะดําเนินไปตามความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้เพื่อ
สรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนโดยการมีสวน
รวมของชุมชนนําไปสูนโยบายสาธารณะของทองถิ่นบนพื้นฐานความเปนจริงของชุมชน

สํารวจ
ศึกษา

กลุม
องคกร

ก.

วัด/
โรงเรียน

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดและภาพรวมกระบวนการดําเนินงาน โครงการวิจัยการสรางและพัฒนา
มาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน

ระเบียบ
ประเพณี

ทุนทางสังคม

กลุม
ผูบริโภค
นโยบายสาธารณะทองถิ่น

ความตระหนักตอปญหา และ
สถานการณบุหรี่มวนเองและ
การบริโภค
อบต.

เวที
ชุมชน

ข.

มาตรการทางสังคม

สถานีอนามัย

ง.




ขอบัญญัติ อบต.
กฎระเบียบของชุมชน

ค.
การควบคุม
การบริโภค
บุหรี่มวนเอง

หนวยงาน
ราชการอื่นที่
เกี่ยวของ

ถอดสรุป
บทเรียน

การจัดการความรู
 จัดระเบียบชุดความรู
 ถายทอด
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6. วิธีการ และขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1) ผูประสานงานหลักจัดทํา MOU กับศจย. และพัฒนาขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ
รวมกับพื้นที่วิจัย 3 พื้นที่
2) จัดเวทีทําความเขาใจ และพัฒนานักวิจัยหลักใน 3 พื้นที่วิจัย
3) วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภค การจําหนายยา
เสนในทองถิ่น และสรางความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสน
4) วางแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหามาตรการทางสังคม ในการควบคุม ลด เลิก การ
บริโภค และจําหนายยาเสน และแสวงหากลไกในการผลักดันมาตรการทางสังคมและติดตามการ
ทํางานในระดับทองที่
5) สรางมาตรการทางสังคม ในระดับชุมชน ในการควบคุม ลด เลิก การบริโภค และ
จําหนายยาเสน
6) ผลักดันใหนํามาตรการไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน
7) สรุปบทเรียนและจัดการความรูเรื่องการ การควบคุม ลด เลิก การบริโภค และจําหนาย
ยาเสน
7. การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ไดใชทั้งวิธกี ารเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิเคราะห แบงเปน 3
สวน ดังนี้
1) ในการสํารวจสถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสนในทองถิ่น ใชการวิเคราะห
ในระดับระดับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) การวิเคราะหในระดับนี้เปนการวิเคราะหเพื่อ
แสดงการกระจายของขอมูล และอธิบายคุณลักษณะพื้นฐาน โดยใชสถิติพรรณา ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาต่ําสุด
2) สําหรับการวิเคราะหหาสาเหตุ หรือปจจัยที่มีผลตอการควบคุมการบริโภคและการ
จําหนายยาเสน ใชการวิเคราะหในระดับระดับสองตัวแปร (Bi- variate Analysis) โดยการ
วิเคราะหตารางไขว (Crosstabulation) เพื่อพิจาณาการกระจายในแตละปจจัย นอกจากนี้ยังใชสถิติ
Chi – square เพื่อทดสอบเบื้องตนวาตัวแปรอิสระใดบางที่มีความสัมพันธกับการควบคุมการ
บริโภคและการจําหนายยาเสน
นอกจากนี้ในสวนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะอาศัยกระบวนการอยางมีสวนรวม ซึ่งการ
วิเคราะหจะดําเนินไปพรอมกับลการเก็บขอมูล
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3) สวนการสรุปบทเรียนการจัดการความรูในการสรางนโยบายสาธารณะทองถิ่น จะใช
การสังเคราะหตามแนวคิดและทฤษฎี
8. พื้นที่การวิจัย ภาคีและเครือขาย การวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี พื้ น ที่ วิ จั ย 10 ตํ า บล ใน 3 จั ง หวั ด ได แ ก ขอนแก น ร อ ยเอ็ ด และ
มหาสารคาม ซึ่งทั้งสามจังหวัดมีความสําคัญในกระบวนการบริโภคยาเสน กลาวคือ จังหวัด
รอยเอ็ด เปนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกยาสูบ และเปนแหลงอุตสาหกรรมยาเสนมวนเอง สวนสําหรับ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดมหาสาคามก็เปนพื้นที่ปลายทางที่สําคัญในการกระจายยาเสนมวนเอง
(บัวพันธ พรหมพักพิง และคณะ, 2553)
ภาคีและเครือขายการวิจัย ซึ่งประกอบดวยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 แหงและองคการ
บริหารสวนตําบล 10 แหง ภาคีและเครือขายการวิจัยดังกลาวจะทําหนาที่เปนผูวิจัยหลักในพื้นที่
โดยมีกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข และการพัฒนาอยางยั่งยืน (WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผู
ประสานงานโครงการฯ (แผนภาพที่ 2 )
กลุมวิ จั ย ความอยู ดี มีสุข และการพัฒนาอยางยั่งยื น (WeSD) เกิ ด จากความตระหนัก ต อ
ปญหาการพัฒนาประเทศที่ผานมา 4 ประการคือ 1)การพัฒนาโดยใชแนวทางการสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองและชนบท 2)ทําใหภาคสังคมตกอยูภายใตการ
ครอบงําและอิทธิพลของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ 3)สงผลตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ 4)เกิดความเสื่อมทรุดของสังคมโดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน ดังนั้นเพื่อ
เป นการตอบสนองตอป ญหาดั ง กล าวจึง เกิดการจั ด ตั้งศู น ยวิจั ยเฉพาะทาง เนนการ บูร ณาการ
ระหวาง “ความอยูดีมีสุข” ของประชากรและ “การพัฒนาอยางยั่งยืน”
สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการดําเนินโครงการวิจัยรวมกันกับมหาวิทยาลัย Bath
ภายใตชื่อโครงการ “ Well-being in Developing Countries” โครงการนี้ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก ESRC (Economics and Social Research Council) ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี
การดําเนินการวิจัยใน 4 ประเทศ ไดแก เอธิโอเปย เปรู บังคลาเทศ และประเทศไทย สําหรับ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พื้ น ที่ วิ จั ย ใ น 2 ภ า ค คื อ ภ า ค ใ ต อ ยู ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภาคอีสานอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลของการวิจัยไดชี้ใหเห็นประเด็นหลายประเด็นเปนพื้นฐานและควรจะมีการศึกษาตอเนื่องไป
ประการแรกถึงแมวากลุมประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ จะเปนเกษตรกรผูมีรายไดต่ํา และ
กลุมคนจนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดในเมือง แตคนสวนใหญก็รายงานวา เขามีความสุข (หมายถึง
ความอยูดีมีสุขในทางอัตวิสัย) อยูในระดับกลาง ที่สําคัญก็คือ ดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งทางวัตถุของ
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ครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับความสุข ประการที่สอง สิ่งที่นาแปลกใจอยางยิ่งก็คือ ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นของสมาชิกในครอบครัว มิไดทําใหความอยูดีมีสุขในทาง อัตวิสัยเพิ่มขึ้น
ประการที่สาม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรสวนรวมในรูปแบบของ “ทุนทางสังคม” เปน
สินทรัพย (capital assets) ที่มีความสําคัญตอการยังชีพ ประการที่สี่ ครัวเรือนสวนใหญใหคุณคาแก
ความสัมพันธครอบครัวและสุขภาพในระดับสูง อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เนนการวิจัย
พื้นฐานเปนหลัก ทําใหตองมีการศึกษาวิจัยในเชิงประยุกตและการวิจัยในเชิงนโยบายตอไป
ภายใตการดําเนินงานของกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความอยูดีมี
สุขหลายประเด็น และในป พ.ศ. 2552 มีโครงการวิจัยที่อยูภายใตกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข ฯ จํานวน
6 โครงการ ในสวนของประสบการณการศึกษาวิจัยในประเด็นบุหรี่ และยาเสนนั้น กลุมวิจัยความ
อยูดีมีสุขไดทําการวิจัยในโครงการเศรษฐศาสตรการเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่ ในปพ.ศ. 2550
โดยศึกษาอิทธิพลของบริษัทขามชาติบุหรี่ตอการควบคุมการผลิตและการบริโภคบุหรี่ไทย รวมถึง
พัฒนาการของการผลิตบุหรี่และการบริโภคในทองถิ่น ตลอดจนวิเคราะหครัวเรือนผูปลูกยาสูบใน
ภาคอีสาน และสังเคราะหทางเลือก การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผลการวิจัยในครั้งนั้นได
ขอเสนอและทําการศึกษาตอยอดในโครงการวิจัยเสนทางยาเสน เกษตรกรผูปลูก ผูผลิต ผูจําหนาย
และผูบริโภคบุหรี่มวนเอง มีระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งการวิจัยทั้งสองโครงการไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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WeSD
ม.ขอนแกน
(ผูประสานงาน)

ขอนแกน

รอยเอ็ด

มหาสารคาม

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

3 ตําบล
1.หนองแวง
2.เหลาหลวง
3.น้ําออม

3 ตําบล
1.หนองโน
2.กุดรัง
3.หนองบัว

แผนภาพที่ 1.2 โครงสรางภาคีและเครือขายการวิจัย
9. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง
ในสวนของการศึกษาการแพรกระจายการบริโภค การจําหนายยาเสน การรับรูถึงพิษภัย
ของการบริโภค ยาเสน และผลกระทบดานลบตอสุขภาพของคนในชุมชนนั้น จะใชวิธีการ
สํารวจขอมูลทั้งในระดับครัวเรือน และระดับปจเจก
1) ระดับครัวเรือน จะทําการศึกษาถึงสถานการณการบริโภคยาเสน ตลอดจนการรับรูถึง
พิษภัย และผลกระทบที่มีตอครัวเรือน และขอคิดเห็น โดยมีแผนการสุมตัวอยางดังนี้
1.1) กํ า หนดจํา นวนกลุ ม ตั ว อยา ง โดยการใช เ กณฑ ซึ่ง ในการวิ จัย ในครั้ งนี้ มีจํา นวน
ประชากรทั้งสิ้น 15,900 ครัวเรือน (ตารางที่ 1) ประชากรมีจํานวนในหลักหมื่น จึงใชจํานวนกลุม
ตัวอยาง รอยละ 7 เพื่อคํานวณหากลุมตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,113 ครัวเรือน
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ตารางที่ 1.1 จํานวนครัวเรือน ประชากร จําแนกตามตําบลและจังหวัด
จังหวัด

ตําบล

ขอนแกน

สวนหมอน
โนนสะอาด
บานเม็ง
จระเข
รวม
หนองแวง
เหลาหลวง
น้ําออม

รอยเอ็ด
รวม

หนองโน
กุดรัง
หนองบัว

มหาสารคาม
รวม

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
1,794
1,499
1,837
1,588
6,718
1,824
1,542
1,155
4,521
1,319
1,993
1,349
4,661

จํานวนประชากร
(คน)
7,915
8,138
11,240
6,497
33,790
8,156
7,961
5,026
21,143
6,547
6,737
6,241
19,525

1.2) เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยาง จึงนํามาหาสัดสวนของจํานวนตัวอยางทั้งในระดับจังหวัด
และระดับตําบล ทั้งนี้เนื่องจากทางโครงการวิจัยฯ ไดแบงกลุมตัวอยางโดยใช ทองที่ทางภูมิศาสตร
(Geographic subdivision) เปนหลัก หรือที่เรียกวาการสุมตัวอยางโดยวิธี Area sampling จํานวน
ตัวอยางที่คํานวณไดมีรายละเอียดดังนี้
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พื้นที่วจิ ัย
15,900 ครัวเรือน
(1,113 ครัวเรือน)

ขอนแกน
6,718 ครัวเรือน
(470 ครัวเรือน)
สวนหมอน
1,794 ครัวเรือน
(126 ครัวเรือน)
โนนสะอาด
1,499 ครัวเรือน
(105 ครัวเรือน)

จะเข
1,588 ครัวเรือน
(111 ครัวเรือน)
บานเม็ง
1,873 ครัวเรือน
(128 ครัวเรือน)

รอยเอ็ด
4,521 ครัวเรือน
(317 ครัวเรือน)

หนองแวง
1,824 ครัวเรือน
(128 ครัวเรือน)

มหาสารคาม
4,661 ครัวเรือน
(326 ครัวเรือน)

เหลาหลวง
1,542 ครัวเรือน
(108 ครัวเรือน)

น้ําออม
1,155 ครัวเรือน
(81 ครัวเรือน)

หนองโน
1,319 ครัวเรือน
(92 ครัวเรือน)

กุดรัง
1,993 ครัวเรือน
(139 ครัวเรือน)

หนองบัว
1,349 ครัวเรือน
(95 ครัวเรือน)

แผนภาพที่ 1.3 การสุมตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยาง
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2) ระดับปจเจก ทําการศึกษาในกลุมผูบริโภคยาเสน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
ปจจัยที่สงผลถึงการบริโภคยาเสน รวมทั้งการรับรูถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคยาเสน และ
ขอคิดเห็นซึ่งในการสํารวจผูบริโภคยาเสนไมทราบขนาดประชากรที่สูบยาเสนทั้ง 3 จังหวัด จึงใช
สูตรของ W.G.cochran (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2550) โดยมีระดับความเชื่อมั่น 95%
n = P(1-P)Z2
d2
เมื่อ n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ
d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
323 = 0.30(1-0.30)1.962
0.052
ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางผูบริโภคยาเสนในแตละจังหวัด คือ 323 คน รวมทั้ง 3 จังหวัด
คือ 969 คนและสามารถจําแนกเปนตําบลไดดังนี้

จังหวัดขอนแกน 4 ตําบล ตําบลละ 81 คน

จังหวัดมหาสารคาม 3 ตําบลละ 108 คน

จังหวัดรอยเอ็ด 3 ตําบลละ 108 คน
10. แผนยุทธศาสตร และผลผลิตของโครงการฯ
การดําเนินโครงการฯ มีเปาหมายสําคัญคือ การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชนทองถิ่น ทั้งในเรื่องสถานการณ พิษภัยของการบริโภคและการจําหนายยาเสนที่มีตอคนใน
ชุมชนและสังคม โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมในดานตางๆผลักดันสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนใน
ทองถิ่นทั้งดานกาย ใจ สังคม ปญญา
ยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินโครงการฯประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตร
ที่ 1 การสํารวจและสรางการรับรู/ความตระหนักของชุมชน ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง/พัฒนามาตรการทางสังคมและกลไกในการผลักดันสู
ระดั บ นโยบายสาธารณะของท อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การสรุ ป บทเรี ย นและการจั ด การ
ความรู โดยในแตละยุทธศาสตรมีผลผลิตของโครงการฯโดยสรุปดังนี้
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สุขภาวะชุมชน

การสํารวจและสรางการ
รับรู/ความตระหนักของ
ชุมชน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

การสราง/พัฒนา
มาตรการทางสังคมและ
กลไกในการผลักดันสู
ระดับนโยบายสาธารณะ

การสรุปบทเรียนและการ
จัดการความรู

แผนภาพที่ 1.4 แผนยุทธศาสตรโครงการฯ

ผลผลิตของโครงการฯ โดยพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร
ผลผลิตของโครงการฯ
1. การสํารวจและสรางการรับรู/ความตระหนัก 1. ขอมูลสถานการณการบริโภค การจําหนายยา
ของชุมชน
เสนในทองถิน่ และเผยแพรขอมูลเพื่อสรางการ
รับรูและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสนในพืน้ ที่
วิจัย 10 ตําบล
2. ในพื้นที่มีผรู ับรูและตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสน และมีการลด เลิกการบริโภคยาเสน
3. มีรานคาที่ปรับเปลี่ยนวิธกี ารจําหนายยาเสน
เชน การไมจําหนายยาเสนใหเด็กต่ํากวา 18 ป
การไมวางโชวหนาราน เปนตน
2. การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ 10 ตําบล
และเกิดการมีสวนรวมปฏิบตั ิการในพืน้ ที่
2. เกิดความรวมมือระหวางภาคีเครือขายการวิจัย
กับชุมชนจํานวน 10 ตําบล ในการสราง
มาตรการทางสังคมในการควบคุม ลด เลิก การ
บริโภค และจําหนายยาเสน
3. การสราง/พัฒนามาตรการทางสังคมและ
1.เกิดคณะทํางานที่เปนกลไกในการผลักดัน
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ยุทธศาสตร
กลไกในการผลักดันสูระดับนโยบายสาธารณะ
ของทองถิ่น

4. การสรุปบทเรียนและการจัดการความรู

ผลผลิตของโครงการฯ
มาตรการทางสังคมเขาสูขอบังคับของทองถิ่น
และติดตามผลการนํามาตรการทางสังคมนั้นไป
ปฏิบัติ จํานวน 10 ชุดคณะทํางาน
2. องคการบริหารสวนตําบลยอมรับมาตรการ
ทางสังคมและนําเขาสูขอบังคับขององคการ
บริหารสวนตําบล และสนับสนุนงบประมาณ
ในการนํามาตรการทางสังคมนั้นไปใชใน
ทองถิ่น เฉลี่ยแหงละ 50,000 บาท
1. มีบทความตีพิมพในวารสารในประเทศ 3
เรื่อง
2. มีบทความตีพิมพในวารสารตางประเทศ 1
เรื่อง
3. มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 3 เลม
4. มีรายงานการสังเคราะหการวิจัย 1 เลม
5. มีเอกสารการสรุปบทเรียน/การถอดบทเรียน
ในการวิจัยระดับตําบล 10 ตําบล

11. การควบคุมกํากับและการติดตามโครงการฯ
1) คณะทํางานภาคและระดับจังหวัดมีการประชุมติดตามงานประจําเดือน
2) คณะทํางานจังหวัดสรุปรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน เสนอ
ตอคณะทํางานภาค
3) มีการประเมินผลภายในโดยใชกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง
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12. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 2 ป เริ่มตั้งแต มกราคม 2553 – ธันวาคม 2554
ขั้นตอน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ประชาสัมพันธโครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 6
พื้นที่
2. การวิจยั เชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (สํารวจ
สถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสนในพืน้ ที่)
3.วางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อแสวงหา
มาตรการ/วิธีการควบคุม ลด เลิก การบริโภคและ
จําหนาย และพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงานใน
ชุมชน
4. นํามาตรการไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน
ผลักดัน/นํามาตรการเขาไปเปนสวนหนึ่งของขอบัญญัติ
อบต.
5. ถอดสรุปบทเรียนและจัดการความรูเพือ่ ใชประโยชน
ในพื้นที่ และขยายผลตอไป
6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ/การสังเคราะห/เอกสาร
สรุปบทเรียน
21
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13. งบประมาณ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป รวมงบประมาณทั้งสิ้น
4,075,000 บาท

บทที่ 2
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ในบทนี้เปนการอธิบายกระบวนการคนหาและคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบล โครงสรางและ
องคประกอบ ตลอดจนวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการ
สรางและพัฒนานักวิจัยในระดับพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
การดําเนินงานโครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมฯ ใชแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
งาน โดยสาระสําคัญเปนกระบวนการของการแสวงหาความรูรวมกัน มีการใชความรูจริง และ
มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาในชุมชน สังคม การวิจัยจึงเนนใหเจาของปญหามามี
สวนรวมในการทําวิจัย โดยยึดหลัก learning by doing หรือเรียนรูจากการลงมือทํา เพิ่มบทบาทของ
กลุมเปาหมายใหมีสวนมากกวาคนใหขอมูล ดังนั้นทางโครงการฯ ไดกําหนดใหมีนักวิจัย หรือ
คณะทํ า งานที่ ม าจากระดั บ พื้ น ที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มในการออกแบบวางแผน วิ เ คราะห แ ละใช
ประโยชนจากขอมูลเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะดานการบริโภคและจําหนายบุหรี่มวนเองใน
ชุมชนเขาสูนโยบายของทองถิ่น
อยางไรก็ตามการดําเนินการโครงการฯ มีนักวิจัยและคณะทํางานหลายระดับ ดังนั้นเพื่อ
ความเขาใจขออธิบายความหมายของแตละระดับดังนี้
1) นักวิจัยทีมกลาง หมายถึง นักวิจัยที่ทําหนาที่ประสานงาน วิเคราะห สังเคราะหผล
การดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด รวมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทั้ง 3 จังหวัด
2) คณะทํางานระดับจังหวัด และ เจาหนาที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หมายถึง นักวิจัยที่ทํา
หนาที่ประสานงาน วิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงานในภาพจังหวัด รวมทั้งให
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
3) นัก วิ จั ย ตํ าบล หรื อคณะทํ างานวิจัย ระดับตําบล หมายถึง กลุมเปา หมายในระดับ
ทองถิ่ นที่เ ขารวมในโครงการฯ ถือวาเปนกลไกหลักในการขั บเคลื่อนงาน ซึ่ง
รายละเอียดตางๆ จะกลาวในลําดับตอไป
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2. การคนหาและการคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบล
ในการคนหาและการคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบลนั้น ทั้ง 3 จังหวัดไดดําเนินการภายหลังที่
ไดรับทราบวัตถุประสงค และกระบวนการดําเนินงานของโครงการจากการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อสรางมาตรการทางสังคม สําหรับควบคุมการ
บริโภคยาเสน ที่อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในกระบวนการคนหาและคัดเลือกนักวิจัย
ระดับตําบลนั้น สามารถสรุปรูปแบบได ดังนี้
รูปแบบที่ 1 คณะทํางานจังหวัดจัดเวทีใหผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัย
ชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อสรางมาตรการทางสังคม สําหรับควบคุมการบริโภคยาเสน ซึ่งเปนกลุมที่
มีความเขาใจในเปาหมายและกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ฯ รวมกันพิจารณาคนหา
นักวิจัยระดับตําบล โดยรวมกันกําหนดคุณลักษณะ และทําการชักชวน
รูปแบบที่ 2 คณะทํางานจังหวัดมีการจัดเวทีชี้แจงความเปนมาขอโครงการฯ และไดระดม
ความคาดหวังจากการเขารวมโครงการวามีเปาหมายสอดคลองกับโครงการหรือไม เมื่อรับทราบถึง
เปาหมายที่มีความสอดคลองกันแลว ก็ไดคนหาอาสาสมัครที่จะเขามารวมงานกับโครงการฯ
จากการคนหานักวิจัยระดับตําบลทั้ง 2 รูปแบบ ถึงแมจะมีวิธีการที่แตกตางกัน แตก็พบวา
ในสว นของการกํ า หนดคุณสมบั ติข องผูที่เ ขามานัก วิจั ย ระดั บตําบลนั้น มี สว นที่คล ายคลึ งกั น
กลาวคือ ควรจะเปนผูมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดสรางสรรค เปดใจ
และรักการเรียนรู เปนตน อยางไรก็ตาม เปนที่สังเกตวาผูที่เขามาเปนนักวิจัยระดับตําบลนั้น โดย
สวนใหญมีประสบการณการดําเนินงานโครงการมากอน เชนโครงการสุขภาวะตําบล โครงการ
สวัสดิการชุมชน โครงการผักปลอดสารพิษ เปนตน
3. องคประกอบและบทบาทของนักวิจัยระดับตําบล
ผลการคนหาและคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบลนั้นพบวาในแตละพื้นที่จะมีประมาณ 10 -15
คน และมาจากหลายภาคสวนในชุมชน สามารถจําแนกเปน 3 สวน ประกอบดวยฝายทองถิ่น
ฝายทองที่ และฝายประชาสังคม โดยรายละเอียดและสัดสวนนักวิจัยระดับตําบล สามารถสรุปได
ดังนี้

ฝายทองถิ่ น เชน ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และโรงเรียน

ฝายทองที่ เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

ฝายประชาสังคม เชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครประจําหมูบาน กลุม
สตรีตําบล และแกนนําเยาวชน
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ตารางที่ 2.1 สัดสวนนักวิจัยวิจัยระดับตําบล
สัดสวนนักวิจยั วิจัยระดับตําบล
ตําบล
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม

ฝายทองถิน่
(คน)
31
35
14

ฝายทองที่
(คน)
13
7
8

ฝายประชาสังคม
(คน)
16
12
9

รวมทั้งสิ้น
(คน)
60
54
31

79

28

37

145

ถึงแมวาจะสรุปองคประกอบของนักวิจัยระดับตําบลออกเปน 3 สวน แตก็พบความ
แตกตางในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่นักวิจัยระดับตําบลนั้นครอบคลุมไปถึง ฝายศาสนา คือ เจา
คณะตําบล ปราชญชาวบาน รวมไปถึงผูจัดการ ธกส. เกษตรอําเภอ และเจาหนาที่สถานีตํารวจ
ในสวนบทบาทหนาที่ของนักวิจัยระดับตําบลนั้น จะเกิดจากการกําหนดบทบาทรวมกัน
ซึ่ ง บทบาทหลั ก จะเป นการขั บเคลื่อ นงานตั้ง แต ใ นระดับ ตํ า บลไปจนถึ ง ในระดับ หมูบ าน เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา มีการแบงบทบาทหนาที่ตามความรูความสามารถของคณะทํางาน
แตละคน เชน งานที่ตองใชความรูและความสามารถในการอานและการเขียน โดยเฉพาะงาน
เอกสาร รวมถึงการประสานงานภายในคณะทํ างานวิจัยดวยกันเอง การประสานงานระหวาง
นั ก วิ จั ย ระดั บ ตํ า บลกั บ นั ก วิ จั ย จั ง หวั ด หรื อ นั ก วิ จั ย ที ม กลาง โดยส ว นใหญ จ ะเป น หน า ที่ ข อง
เจาหนาที่อบต. สวนการทํางานเชิงลึกในพื้นที่จะมีผูนําในแตละหมูบานเปนผูรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังพบวา การสรางกลไกการทํางานในแตละจังหวัดมีรูปแบบที่แตกตางกัน แต
สามารถสรุปได 3 ลักษณะ คือ
1) มีนคณะทํางานที่เปนทีมหลัก เชน เจาหนาที่ อบต./ส.อบต./อสม. ฯลฯ และทีมรอง
เชนผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/ผูนํากลุม ฯลฯ ซึ่งในลักษณะนี้ทีมหลักจะเปนผู
ดํ า เนิ น งานในภาพรวมทั้งตํา บล แต ทีม รองจะดํา เนิ น งานภายในหมูบา นที่ต นเอง
รับผิดชอบ
2) มีคณะทํางานที่เปนทีมหลัก และมีทีมที่ปรึกษา เชน สถานีอนามัย ตัวแทนโรงเรียน
3) มีคณะทํางานเปนทีมเดียว แตแบงบทบาทหนาที่เปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่งคือ การ
บริหารจัดการ เชน การจัดทําเอกสาร การประสานงาน การประชาสัมพันธ เปนตน
สวนที่สองมีหนาที่หลักคือการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
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4. การพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบล
การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานวิจัยระดับตําบลนั้น ไดดําเนินผานกิจกรรมตางๆ ไดแก
การอบรม ประชุม การเขาไปติดตามสนับสนุน สอนแนะ (Coaching) อื่นๆ ที่พื้นที่ดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่จัดโดยนักวิจัยทีมกลาง และคณะทํางานระดับจังหวัด ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นในการพัฒนาศักยภาพ ไดดังนี้
1) การสรางและพัฒนาความรูความเขาใจ (Knowledge) ในชวงกอนการเริ่มกิจกรรมใน
แตละกิจกรรม จะมีการใหความรูผานการบรรยายจากวิทยากร เชน (1) การนําเสนอสถานการณ
การบริโภคและการจําหนายยาเสน เพื่อใหเห็นถึงความรุนแรง และความสําคัญในการดําเนิน
โครงการฯ (2) การบรรยายเรื่องหลักการ ทักษะ เทคนิคพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหมีความรูความใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (3) การบรรยายเรื่องการ
สรางมาตรการ แนวคิด และวิธีการสรางมาตรการ เพื่อใหเห็นถึงแนวทางการสรางมาตรการทาง
สังคม (4) การบรรยายเรื่องกระบวนการสาธารณะกับการผลักดันนโยบายทองถิ่น เพื่อใหเห็นถึง
แนวทางในการผลักดันมาตรการทางสังคมในการควบคุมยาเสนสูนโยบายของทองถิ่น
2) การพั ฒ นาทั ก ษะ ( Skill) โดยเฉพาะทั ก ษะทางด า นการวิ จั ย ในส ว นนี้ ไ ด พั ฒ นา
ศักยภาพนักวิจัยระดับตําบลผานกิจกรรมการสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน
นักวิจัยระดับตําบลทุกพื้นที่มีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ ดังนั้นจะไดฝกทักษะ
ตั้งแตวิธีการใชเครื่องมือ (แบบสํารวจ) ผานกระบวนการแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดวยการตั้งคณะทํางานในการตรวจสอบขอมูล การบันทึกขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูลและการคืน
ขอมูลสูชุมชน ดวยการจัดเวทีสะทอนขอมูลสูชุมชน
นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ไดสรางแบบสอบถามขึ้นมาใหมอีก 1 ชุด ซึ่งเกิด
จากนักวิจัยระดับตําบล ดังนั้นนักวิจัยระดับตําบลไดฝกการกําหนดประเด็นปญหา การงออกแบบ
แบบสอบถามใหตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา การใชขอความหรือคําถามตางๆ เพื่อให
ผูตอบเขาใจงาย
3) การฝกปฏิ บัติ กระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม ในการประชุมแตละไตรมาส
ระหวางคณะทํางานระดับจังหวัดและนักวิจัยระดับตําบลจะมีการวางแผนกิจกรรม และออกแบบ
กระบวนการการทํางานรวมกัน การกําหนดกรอบในการเขียนรายงาน รวมถึงการมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบ การออกแบบสื่อสรางการตระหนัก ตลอดจนการผลิตสื่อและวางแผนจัดการ
การเผยแพรประชาสัมพันธสื่อในพื้นที่
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4) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะทํางานวิจัยในระดับตําบล ในประเด็นนี้ได
ดําเนินการผานกิจกรรมสรุปบทเรียน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค กิจกรรมนี้จะดําเนินการ 2
ครั้ง คือในชวงครึ่งทางของการดําเนินงานโครงการ (สิ้นสุดการดําเนินงานในปที่ 1) และหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมในปที่ 2 (กอนปดโครงการ) กิจกรรมนี้จะชวยในการสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่
ผานมา นําประสบการณในการทํางานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเพื่อสรางการเรียนรูรวมกันระหวาง
ตําบล คณะทํางานตําบลเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของทีม
คณะทํางาน และคณะทํางานวิจัยระดับตําบลไดเกิดการวางแผนการดําเนินงานในตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ผลที่เกิดขึ้นตอคณะทํางานวิจัยระดับตําบล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ในบทบาทของผูปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ ซึ่ งถื อได ว า เป น การเรี ย นรูแ ละการพัฒ นาตนเองจากกระบวนการดํ า เนินโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) ความรู พบวา คณะทํางานวิจัยระดับตําบลไดรับรูและเรียนรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับพิษ
ภัย ผลกระทบจากการสูบยาเสน รวมถึงขอมูลสําคัญตางๆ ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัยฯ
และประสบการณที่ผานมาสูคนในชุมชน ผานกิจกรรมการประชาสัมพันธโครงการวิจัยฯ การ
จัดเก็บขอมูลแบบสํารวจในพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนพูดคุยในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักวิจัย ทําใหสามารถถายทอดขอมูลไดมากขึ้น ขอมูลมีความนาเชื่อถือ
2) ด า นทั ศ นคติ พบว า มุ ม มองของคณะทํ า งานเปลี่ ย นไป คื อ จากเดิ ม ไม เ ชื่ อ มั่ น ว า
โครงการจะทําได แตปจจุบันกลับเชื่อมั่นวาโครงการสามารถทําได เนื่องจาก ตนเองเริ่มสูบลดลง
คนในครอบครัวก็เริ่มลดการสูบ และมีบางครอบครัวที่ผูนําสามารถเลิกสูบไดจริงๆ คณะทํางาน ได
แลกเปลี่ยนความรู ความคิ ดเห็น กันใหกําลังใจกัน ไดแลกเปลี่ยนกันภายในทีม และตางตําบล
นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต อ ผู อื่ น และชุ ม ชน จากการเข า ร ว มในการกระบวนการวิ จั ย
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล มีความคาดหวังที่อยากจะใหชุมชนของตนเองปลอดจากการสูบยาเสน
อยางถาวร โดยเฉพาะกลุมเยาวชนคนรุนใหมซึ่งก็คือ ลูกหลานของตนเองที่จะเติบโตในอนาคต
ไมใหยุงเกี่ยวหรือทดลองการสูบอยางเด็ดขาด รวมทั้งมีความปรารถนาที่อยากจะเห็นพื้นที่การ
ทํางานวิจัยเชิงรุกในลักษณะนี้ มีการขยายพื้นที่ครอบคลุมไปยังพื้นที่อื่นที่อยูใกลเคียงดวย เพื่อให
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานวิจัยใหแผขยายกวางขวางมากขึ้น
3) ด า นพฤติ ก รรม จากการมี ค วามรู ค วามเข า ใจในพิ ษ ภั ย ของการสู บ ยาเส น การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สงผลใหเกิดการการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางดานการเลิกสูบยาเสน เปาหมาย
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หลักของโครงการวิจัยฯ มุงเนนการยับยั้งนักสูบหนาใหมและรณรงคการลด ละ เลิก ใหกับผูทยี่ งั สูบ
ในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งนักวิจัยทองถิ่นที่เขารวมกระบวนการวิจัยประมาณ 1 – 2 คนตอตําบล อาสาตัว
ในการเลิกสูบบุหรี่อยางถาวรโดยใชฐานของโครงการวิจัยฯ ระยะเวลา 2 ป เปนจุดเริ่มตนในการเลิก
สูบ เนื่องจากเริ่มเล็งเห็นถึงพิษภัย และโทษ รวมทั้งผลกระทบเชิงลึกจากการสูบมากขึ้น ทั้งในสวน
ของผูสูบบุหรี่ซองหรือยาเสน และที่สําคัญผูเลิกสูบใหเหตุผลที่นาสนใจวา “กอนจะบอกใหผูอื่น
เลิก ตนเองตองทําไดกอน” นับเปนจุดเริ่มตนของวิธีคิดและการปฏิบัติที่ดีในการขยายผลไปยัง
กลุมเปาหมายอื่น

ภาพที่ 2.1 บุคคลตัวอยางที่สามารถเลิกบุหรี่ไดในโครงการ
จากตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
4) ดานทักษะ ไดแก (1) มีความกลาแสดงออกมากขึ้น เชน การฝกเปนวิทยากร การระดม
ความคิดเห็น การพูดในที่ชุมชน ฝกเรื่องการเก็บขอมูล การตั้งคําถาม การบันทึก รวมทั้งการใช
โปรแกรม SPSS นอกจากนั้นแลวทีมยังไดเรียนรูเทคนิคการใชบัตรคํา Mind map การจัดกลุมคํา
ตอบ และการนําเสวนา เปนตน (2) การรูจักสังเกตและตั้งคําถาม เปนทักษะพื้นฐานที่เปน
ประโยชนตอนักวิจัยอยางยิ่ง การเปนผูรูจักสังเกตและตั้งคําถามเกิดขึ้นจากการที่คณะทํางานวิจัย
ระดับตําบล ไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการวิจัย ทั้งจากการเขารวมประชุมหรืออบรมผานกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งจากการทํางานในระดับพื้นที่ชุมชน เชน การจัดเก็บขอมูลชุมชน การไดแลกเปลี่ยนพูด
กับผูประกอบการรานคา หรือผูสูบยาเสน เปนตน (3) เกิดทักษะดานการปรับตัว คณะทํางานวิจัย
ระดับตําบลหลายคนยังไมเคยมีโอกาสทํางานวิจัยหรืองานพัฒนาทองถิ่นอยางอื่นมากอน การเขา
รวมเปนคณะทํางานวิจัยระดับพื้นที่ครั้งนี้ ไดกอใหเกิดการเปดโลกทัศนดานการทํางานวิจัยเชิง
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พัฒนาในระดับพื้นที่ นอกจากเปนการพัฒนาศักยภาพและประสบการณใหกับตนเองแลว ยังทําให
รูจักเครือขายการทํางานทั้งภายในพื้นที่ตําบลตนเอง เครือขายตางพื้นที่ เครือขายเหลานี้มีสวนชวย
ในการละลายพฤติ ก รรม และหล อ หลอมให ต นเองอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได ดี ผ า นกิ จ กรรมและ
กระบวนการที่ดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ภาพที่ 2.2 นายอุดร วงษาหาร ผูใหญบานโนนคูณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
เปนนักวิจยั ระดับตําบลที่ไดรับการยกยองใหเปนผูน ําในดานการควบคุมยาสูบ
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับตําบล
1) คณะทํ า งานวิ จั ย ระดั บ ตํ า บลไม ส ามารถเข า ร ว มกระบวนการอย า งต อ เนื่ อ ง
คณะทํางานวิจัยระดับตําบลในพื้นที่เปาหมาย มีองคประกอบหลักจาก ฝายทองถิ่น ฝายทองที่ และ
ฝายประชาสังคม ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนดําเนินงานวิจัยระดับพื้นที่ ดวยภารกิจสําคัญ
ของคณะทํางานวิจัยฯ แตละคนทําใหการดําเนินงานที่ผานมาแกนนํานักวิจัยฯ ของทุกตําบลพื้นที่
เปาหมายมีการปรับเปลี่ยนผูเขารวมกิจกรรมมาโดยตลอด จนอาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน การติดตอประสานงาน ตลอดจนความรูความเขาใจรายละเอียดของกิจกรรมและการ
วางแผนการดําเนินงาน ดังนั้นการดําเนินงานในระยะตอไปจึงควรมีการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการขับเคลื่อนงานรวมกัน รวมถึงการคัดเลือกคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ที่มีความเหมาะสม
และมีความตั้งใจเขาสูกระบวนการทํางานวิจัยแทนบุคคลเดิมที่ไมสามารถเขารวมกระบวนการได
สม่ําเสมอ
2) กระบวนการบริหารจัดการมีความลาชา กระบวนการทํางานของทีมที่ผานมาก็ยังพบ
ปญหาอยูบางก็คือ คณะทํางานวิจัยระดับตําบลที่มีชื่อรายชื่อยังไมไดมาเขารวมทั้งหมด เนื่องจาก
การประสานงานลาชา รวมทั้งการถายทอดหรือสงตอขอมูลยังไมทั่วถึงกัน นอกจากนั้นแลวใน
ชวงแรกๆ บางคนก็ยังไมมีความเชื่อมั่นตอตัวโครงการในระยะแรกๆ คือ ไมเชื่อวาโครงการนี้จะ
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สําเร็จได เพราะการเปลี่ยนแปลงคนทําไดยาก ตองใชเวลา บางคนบอกวาเคยลองแลวและก็เลิกยาก
แลวก็กลับมาสูบอีก อีกทั้งการทําใหผูอื่นเลิกนั้นเปนสิ่งที่ยากเพราะสังคมเพื่อน ที่ทํางาน
แตเมื่อโครงการดําเนินงานมาไดครึ่งทางก็ประเมินภาพรวมของโครงการแลวเริ่มเห็นวา
โครงการนี้นาจะทําได เพราะคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง ในครอบครัวคณะทํางานเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการพัฒนาคณะทํางาน คือ 1) ตองสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเองและทีม
กอน 2) ตองประสานงานลวงหนา และประสานหนังสือที่มีการอางอิงชัดเจน 3) ตองชี้ตัวคน หรือผู
ที่ตองการใหเขารวม 4) มีเสื้อทีมใหกับคณะทํางานเพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการไปดวย และ
เปนการสรางความรูสึกรวมตอโครงการมากขึ้น

บทที่ 3
สถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่
ในสวนนี้นําเสนอถึงสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสนใน 3 จังหวัด ซึ่งเปน
ขอมูลมาจากแบบสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายในพื้นที่กรณีศึกษา 3 จังหวัดใน
ภาคอีสาน ไดแกจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey
Research) ผสมผสานกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ และการจัดเวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูล กลุมตัวอยางที่สํารวจประกอบดวย 3 กลุม คือ ครัวเรือน ผูสูบ และรานคาผู
จําหนายยาเสน ซึ่งวิธีการการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตลอดจนจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมนั้น
ไดกลาวรายละเอียดแลวในบทที่ 1 ผลการสํารวจมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานการณในระดับครัวเรือน
การศึกษาในระดับนี้ เพื่อใหทราบถึงสถานการณการบริโภคยาเสนในครัวเรือน ตลอดจน
การรับรูถึงพิษภัย ผลกระทบของการสูบบุหรี่และยาเสนที่มีตอครัวเรือน และขอคิดเห็นในการ
ควบคุม (ซึ่งในสวนนี้นําเสนอในหัวขอตอไป)
1.1 ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน
ครัวเรือนที่ศึกษาในครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,113 ครัวเรือน จังหวัดขอนแกน 470
ครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม 326 ครัวเรือน และจังหวัดรอยเอ็ด 317 ครัวเรือน ในภาพรวมทั้ง 3
จังหวัดครัวเรือนประมาณครึ่งหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (จังหวัดขอนแกน รอยละ 34.6 จังหวัด
มหาสารคาม รอยละ 54.6 และจังหวัดรอยเอ็ด รอยละ 59.5) และมากกวาครึ่งหนึ่งมีการศึกษาอยูใ น
ระดับประถมศึกษา(จังหวัดขอนแกน รอยละ 56.4 จังหวัดมหาสารคาม รอยละ 60.0 และจังหวัด
รอยเอ็ด รอยละ 67.3) และถือไดวาเปนครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากมีสมาชิกครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4
คน (ตารางที่ 1 – 3 ในภาคผนวก ค.)
สําหรับสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอปที่มากที่สุด คือ
รายไดจากเงินเดือนประจํา คือ 38,467 บาท รองลงมาคือ การเกษตรในครัวเรือน 36,666 บาท และ
อันดับสามคือ เงินสงกลับจากสมาชิกที่ยายถิ่นสงกลับ 24,359 บาท (แผนภูมิที่ 3.1)
ในสวนของรายจายของครัวเรือนตอปนั้น พบวา รายจายที่มีจํานวนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
รายจายดานอาหาร 34,125 บาท รองลงมาคือ ชําระหนี้ 27,647 บาท และอันดับสามคือ การลงทุน
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ทางการเกษตร 17,878 และเปนที่นาสังเกตวาคาใชจายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ซอง
และยาเสน มีถึง รอยละ 3 ของรายจายทั้งหมด (แผนภูมิที่ 3.2)

แผนภูมิที่ 3.1 รายไดเฉลี่ยตอป จําแนกตามประเภทของรายไดและจังหวัด

แผนภูมิที่ 3.2 รายจายเฉลีย่ ตอป จําแนกตามประเภทของรายจายและจังหวัด

33

1.2 สถานการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบริโภคยาเสนมวนเอง
ดานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสมาชิกในครัวเรือน พบวา ในภาพรวมเกือบรอยละ
70 ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อพิจารณารายพื้นที่ พบวา 1 ใน 3 ของครัวเรือนจังหวัดหวัด
รอยเอ็ด และมหาสารคามมีการดื่มแอลกอฮอล สวนขอนแกนมีการดื่มรอยละ 19.0 (แผนภูมิที่ 3.3)

แผนภูมิที่ 3.3 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จําแนกรายจังหวัด
เมื่ อ สอบถามถึ ง เหตุ ผ ลในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พบว า โดยภาพรวมการดื่ ม
แอลกอฮอลเนื่องมาจากการพบปะและงานสังสรรค คิดเปนรอยละ 26.1 เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบวาในแตละพื้นที่มีเหตุผลที่สูงที่สุดในการดื่มที่แตกตางกันคือ จังหวัดขอนแกนมีเหตุผลเพื่อการ
แกเครียดสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ รอยละ31.7 จังหวัดมหาสารคามเกือบรอยละ 50 มีการดื่มเพื่องาน
สังสรรค และเขาสังคม จังหวัดรอยเอ็ดมีการดื่มเพื่อการผอนคลาย รอยละ 28.5 (แผนภูมิที่ 3.4)
จากเวที คื น ข อ มู ล ไดใ ห ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ เหตุ ผ ลในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ที่
สอดคลองกันวา ผูดื่มสวนใหญตองการดื่มเหลาเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาจากการทํางานตลอดทั้ง
วัน จึงตองดื่มในชวงเย็นซึ่งทําใหไดพบปะพูดคุยระหวางเพื่อนรวมงานหรือผูรูจักเทานั้น นอกจากนี้
ยังพบวา ผูดื่มสวนหนึ่งมาจากการที่หัวหนางานซื้อใหดื่มหลังเลิกจากการทํางานรอบวันเสร็จสิ้น
เชน อาชีพกอสราง อาชีพในภาคการเกษตร เปนตน ในกรณีที่ดื่มเพื่อแกความเครียด สวนใหญจะ
เปนความเครียดที่เกิดจากการทํางาน ความเครียดจากครอบครัว และความเครียดจากปญหาหนี้สิน
เปนตน
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แผนภูมิที่ 3.4 เหตุผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จําแนกตามพื้นที่
สําหรับการสูบบุหรี่ของสมาชิกครัวเรือน พบวา มากกวา เกือบรอยละ 70.0 ไมสูบ และ
ไมเคยสูบ ในขณะเดียวกันมีถึง รอยละ 10.6 ที่สูบทั้งบุหรี่ซองและยาเสน เมื่อพิจารณารายจังหวัด
และเปรียบเทียบชนิดของบุหรี่ที่สูบ พบวา จังหวัดมหาสารคามและขอนแกนมีการสูบยาเสนอยาง
เดียว ถึงรอยละ 14.8 และ 9.5 .ในขณะที่รอยเอ็ด สูบทั้งสองอยางมีรอยละสูงที่สุด คือ 18.4
(แผนภูมิที่ 3.5) อยางไรก็ตามผลสะทอนจากเวทีคืนขอมูลและตรวจสอบขอมูลใหขอสังเกตวา
สัดสวนคนที่ไมสูบบุหรี่และไมเคยสูบบุหรี่มีรอยละสูงกวาคําตอบอื่นๆ สาเหตุสําคัญอาจจะมาจาก
ผูใหขอมูลแบบสํารวจเปนเพศหญิงซึ่งเปนผูไมสูบบุหรี่มากอน เพราะโดยสวนใหญสมาชิกใน
ครัวเรือนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายดวย

แผนภูมิที่ 3.5 การสูบบุหรี่ของสมาชิกครัวเรือน จําแนกรายจังหวัด
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ในกรณีที่สมาชิกที่เคยสูบแตเลิกแลว ไดสอบถามถึงเหตุผลที่เลิกสูบ และระยะเวลาที่สูบ
(ตั้งแตสูบจนถึงเลิกสูบ) พบวา ในภาพรวมมีปญหาสุขภาพ คิดเปนรอยละมากกวา 50 เมื่อ
พิจารณารายจังหวัด พบวา ขอนแกนและมหาสารคามมีเหตุผลทางดานสุขภาพคิดเปนรอยละสูง
ที่สุด คือ รอยละ 61.2 และ 52.6 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันจังหวัดรอยเอ็ดนั้นมีเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจ คือ ตองการประหยัด คิดเปนรอยละ 36.7 นอกจากนั้นยังพบวามีเพียงรอยเอ็ดจังหวัด
เดียวที่มีการตอบในเรื่องชุมชนมีขอหาม คิดเปนรอยละ 6.7 และในจังหวัดขอนแกนที่มีครัวเรือนที่
เลิกสูบไดเพราะไดขอคิดหลังการเขารวมโครงการ To be number 1 และตองการเปนแบบอยางที่ดี
ใหผูอื่น (ตารางที่ 3.1) นอกจากนี้นายอุดร วงษษาหาญ 1 ใหขอมูลวาตนเองเลิกสูบบุหรี่ซองและยา
เสนมวนเองมาแลวกวา 30 ป เหตุผลที่เลิกสูบเพราะเปนความตองการของครอบครัวใหเลิกสูบ
เพราะเปนหวงสุขภาพของหัวหนาครอบครัว ชวงที่เลิกสูบแรก ๆ ริมฝปากจะเปอยพุพองและเปน
แผล จึงอดทนและพยายามลองหลายครั้งจนเลิกไดในที่สุด ซึ่งนายอุดรใหเหตุผลวา ครอบครัวเปน
สวนสําคัญที่ทําใหตนเองมีความพยายามจนเลิกสูบไดในที่สุด
ในสวนของระยะเวลาตั้งแตเริ่มสูบบุหรี่จนถึงเลิกสูบ พบวา ในภาพรวมใชเวลาเฉลี่ย 16 ป
โดยมีระยะเวลาสั้นที่สุด 10 เดือน และนานที่สุด 71 ป เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด พบวา
สมาชิกครัวเรือนจังหวัดขอนแกนใชระยะเวลาในการเลิกนานที่สุด คือ 20 ป ในขณะที่จังหวัด
รอยเอ็ด มีระยะเวลาสั้นที่สุด คือ 11 ป (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.1 เหตุผลที่เลิกสูบบุหรี่ จําแนกรายจังหวัด
เหตุผลที่เลิกสูบ
ปญหาสุขภาพ
ตองการประหยัด
เปนความตองการของครอบครัว
ชุมชนมีขอหาม
อื่น ๆ (อยากเลิกเอง/เขารวมโครงการ)
รวม

1

ขอนแกน มหาสารคาม
61.2
7.9
19.8
0.0
11.1

52.6
21.1
26.3
0.0
0.0

รอยเอ็ด

รวม

30.0
36.7
23.3
6.7
3.3

52.7
16.5
21.6
1.5
7.6

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

แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขอมูลจากเวทีคืนขอมูลและตรวจสอบ
ขอมูลจังหวัดขอนแกน
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ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มสูบบุหรี่จนถึงเลิกสูบบุหรี่ จําแนกรายจังหวัด
จังหวัด
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม

จํานวน

เฉลี่ย

ต่ําสุด

สูงสุด

81
18
30

19.7
17.1
11.0

10 (เดือน)
2
1

71
40
40

129

15.9

10 (เดือน)

71

1.3 การรับรูพิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่และยาเสนที่มีตอครัวเรือน
เมื่อสอบถามถึงผลกระทบของการสูบยาเสนที่มีตอครัวเรือนโดยวิธีการประเมินระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบตามระดับคะแนนจากผลกระทบระดับนอย (คะแนน 0) ถึงระดับมาก
(คะแนน 10) พบวา โดยภาพรวมผลกระทบในแตละดานมีความสําคัญใกลเคียงกัน ดานที่มีคะแนน
มากที่สุดคือ ดานสุขภาพของผูสูบ คือ 7.4 รองลงมาคือ สุขภาพของคนในครอบครัว 6.9 คะแนน
อันดับสามคือ ดานการเปนที่รังเกียจของสังคม 6.8 คะแนน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด
พบวา จังหวัดรอยเอ็ดมีความคํานึงถึงผลกระทบตอดานตางๆนอยกวา ขอนแกน และมหาสารคาม
(แผนภาพที่ 3.6) เปนที่นาสังเกตวาผลกระทบทางดานรายจายนั้นมีคะแนนนอยกวาดานอื่นๆ ซึ่ง
สอดคลองกับเหตุผลของการเลือกสูบยา
เส น อั น เนื่ อ งมาจากราคาถู ก และได
ปริมาณ (แผนภาพที่ 3.4 เรื่องเหตุผล
ของการสูบในกรณีผูสูบ)
นอกจากนี้ขอมูลจากเวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูล มีผูเขารวม สะทอนวา
การสูบยาเสนไมกระทบตอรายจายของ
ครอบครัว เพราะราคาไมแพง ปริมาณ
การสูบ เฉลี่ย 4 ซอง หรือ ประมาณ 20
บาทตอคนตอสัปดาห ก็นับวามากแลว 1 นายอุดร วงษษาหาญ 2 ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในอดีตการ
สูบยาเสนมวนเองไมไดมีผลกระทบจากการสูบมากนัก แตในปจจุบันมีผลกระทบตอคนรอบขาง
1

นายนิคม มาตรปญญา แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลจังหวัดขอนแกน
2
แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เวทีคืนขอมูลและตรวจสอบขอมูลจังหวัด
ขอนแกน
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เนื่องจากกลิ่นจากควันบุหรี่ที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการสูบในงานบุญประเพณีของชุมชนที่มีคน
พลุกพลานจํานวนมาก ผูสูบจะถูกเพงมอง เปนที่รังเกียจ และไมไดรับการยอมรับของบุคคลรอบ
ขาง

แผนภูมิที่ 3.6 ระดับผลกระทบของการสูบยาเสนที่มีตอครอบครัว จําแนกรายจังหวัด
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ ไดสอบถามตัวแทนครัวเรือนทั้ง
พิษภัยของบุหรี่ซองและยาเสน สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ซอง พบวา โดย
ภาพรวม มากกวารอยละ 80 มีความรูความเขาใจวาการสูบบุหรี่มีผลทําใหเกิดโรคและปญหาตางๆ
โดยโรคที่มีรอยละสูงที่สุดคือ ผูสูบฟนเหลือง รอยละ 93.0 รองลงมาคือมะเร็งปอด รอยละ 96.7
และอันดับสามคือผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองเปนมะเร็งปอด สิ่งที่นาสนใจของผลการสํารวจนี้ คือ
ปญหาหรือผลจากการสูบบุหรี่ซองที่ผูตอบแบบสํารวจตอบวา “ไมใช” และ “ไมทราบ” ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาผูตอบยังขาดความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว จากประเด็นนี้เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบวา ทั้งสามจังหวัด มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของการสูบบุหรี่ซองทําใหคลอดกอน
กําหนด และเด็กที่คลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ (ตารางที่ 3.3) สําหรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบยาเสนพบวา ทั้งสามจังหวัดมีรอยละ ความรูความเขาใจสูงสุดสามอันดับ
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ในประเด็นที่ใกลเคียงกัน คือ ผูสูบเปนมะเร็งปอด ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด และ ผูสูบฟน
เหลือง นอกจากมหาสาคาม ที่มีประเด็นเรื่องโรคถุงลมโปงพองดวย ในสวนของประเด็นที่ตอบวา
“ไมใช” และ “ไมทราบ” นั้น พบวา มากกวารอยละ 40 จะเกี่ยวกับความรูความเขาความเขาใจใน
ประเด็ นการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การคลอดก อนกําหนด และผลที่ทํ าใหเด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑปกติ (ตารางที่ 3.4)
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ตารางที่ 3.3 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของบุหรี่ซอง
ความรูความเขาใจ
ผูสูบเปนมะเร็งปอด
ผูไดรับควันเปน
มะเร็งปอด
ผูสูบฟนเหลือง
ผูสูบแกกอนวัย
ผูสูบเปนหลอดเลือด
สมองแตก
ผูสูบเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ
เปนโรคหัวใจ
เปนโรคถุงลมโปง
พอง
หญิงตั้งครรภที่สูบ
บุหรี่คลอดกอน
กําหนด
เด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวา
เกณฑ

ขอนแกน (N=470)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

มหาสารคาม (N=326)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

รอยเอ็ด (N=317)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

รวม (N=1,113)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

0.8
1.5

95.4
93.4

3.8
5.1

2.8
22.5

95.8
69.7

1.4
7.7

0.0
1.9

100
97.2

0.0
0.9

1.2
7.8

96.7
87.5

2.1
4.7

1.8
6.0
4.0

91.8
82.6
71.5

6.4
11.4
24.5

1.4
10.6
26.1

90.1
73.9
45.8

8.5
15.5
28.2

0.9
0.9
0.9

98.1
96.3
63.9

0.9
2.8
35.2

1.4
6.0
9.6

93.0
83.8
61.9

5.6
10.2
28.5

8.0

56.3

35.7

26.1

28.9

45.1

1.9

63.9

34.3

11.6

50.3

38.1

3.8
1.6

70.1
82.2

26.1
16.2

9.2
2.1

41.5
90.8

49.3
7.0

0.9
1.9

96.3
67.6

2.8
30.6

4.6
1.8

68.9
80.7

26.5
17.5

1.4

53.1

45.5

25.4

29.6

45.1

1.9

63.0

35.2

8.6

48.8

42.6

1.4

56.9

41.7

7.7

29.6

62.7

1.9

63.0

35.2

3.4

50.5

46.1

39

40

ตารางที่ 3.4 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของยาเสน
ความรูความเขาใจ
ผูสูบเปนมะเร็งปอด
ผูไดรับควันเปน
มะเร็งปอด
ผูสูบฟนเหลือง
ผูสูบแกกอนวัย
ผูสูบเปนหลอดเลือด
สมองแตก
ผูสูบเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ
เปนโรคหัวใจ
เปนโรคถุงลมโปง
พอง
หญิงตั้งครรภที่สูบ
บุหรี่คลอดกอน
กําหนด
เด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวา
เกณฑ

ขอนแกน (N=470)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

มหาสารคาม (N=326)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

รอยเอ็ด (N=317)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

รวม (N=1,113)
ไมใช
ใช
ไมทราบ

0.6
1.4

95.2
91.8

4.2
6.8

2.1
21.8

95.8
69.7

2.1
8.5

0.0
0.9

100.0
98.1

0.0
0.9

0.9
7.3

96.7
87.0

2.4
5.7

1.8
4.2
2.6

91.8
83.6
70.3

6.4
12.2
27.1

2.1
10.6
27.5

88.7
73.9
45.8

9.2
15.5
26.8

0.0
1.9
1.9

100.0
94.4
61.1

0.0
3.7
37.0

1.4
5.4
9.7

93.2
83.7
60.5

5.4
10.9
29.8

6.2

56.9

36.9

25.4

32.4

42.3

3.7

57.4

38.9

11.2

49.8

39.0

4.2
1.4

68.3
82.2

27.5
16.4

9.2
3.5

43.7
90.1

47.2
6.3

0.0
0.9

95.4
67.6

4.6
31.5

4.5
1.9

68.4
80.5

27.1
17.6

1.0

50.9

48.1

26.1

31.0

43.0

3.7

57.4

38.9

9.1

46.8

44.1

1.0

54.9

44.1

8.5

30.3

61.3

3.7

57.4

38.9

4.0

48.4

47.6
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2. สถานการณ ผูสูบในพื้นที่
ในสวนนี้นําเสนอผลการศึกษากลุมผูสูบยาเสน โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค ปจจัย
ที่สงผลถึงการสูบยาเสน รวมทั้งการรับรูถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไป
ในภาพรวม พบวา โดยสวนใหญผูสูบยาเสนเปนเพศชาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบวา ขอนแกนมีผูสูบยาเสนเปนเพศหญิงสูงที่สุด คือ รอยละ 1.2 ผูสูบยาเสนโดยสวน
ใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ รอยละ 78.9 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ
11.1 และเปนที่นาสังเกตวาผูสูบในจังหวัดขอนแกน และมหาสารคาม ที่มีมากกวารอยละ 10 มี
การศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตน ในสวนของอาชีพ พบวา ในภาพรวม พบวาประมาณ รอยละ
88 มีอาชีพ ทํานา และรับจางทั่วไป ประเด็นที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ ผูสูบจังหวัดรอยเอ็ดรอย
ละ 1.9 และจังหวัดมหาสารคามรอยละ 1.8 มีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ (ตารางที่ 3.5)
สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมผูสูบมีรายไดเฉลี่ย 3,597 บาท เมื่อเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบวาจังหวัดมหาสารคามและขอนแกนมีรายไดเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 3,764 และ 3,728
ตามลําดับ ผลการสํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการสูบยาเสนไดขยายตัวจากผลการสํารวจ
สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ป 2534 – 2550 ที่พบวา การสูบยาเสนไดรับความ
นิยมในกลุมเกษตรกร และการศึกษานอย(ไมไดเรียนหรือระดับประถมศึกษา) (ศรัณญา เบญจกุล
และคณะ, 2551)
ตารางที่ 3.5 ขอมูลทั่วไปของผูสูบยาเสน จําแนกรายจังหวัด
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

ขอนแกน
(N=323)
98.8
1.2
1.5
74.7
12.0

มหาสารคาม
(N=323)
99.4
0.6

รอยเอ็ด
(N=323)
99.7
0.3

0.9
77.5
12.4

1.2
84.5
8.7

รวม
(N=969)
99.3
0.7
1.2
78.9
11.1
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ขอมูลทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาตรีและสูงกวา
อื่นๆ (พระสงฆ)
อาชีพ
ทํานา
ทําไร
เลี้ยงสัตว
งานชางฝมือ
รับจางทั่วไป
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย
อื่น ๆ ระบุ

ขอนแกน
(N=323)

มหาสารคาม
(N=323)

รอยเอ็ด
(N=323)

รวม
(N=969)

9.6
1.9
0.3

7.4
1.8
0.0

4.3
1.2
0.0

7.1
1.6
0.1

61.7
1.2
0.6
2.2
16.4
0.3
0.6
1.5
0.9
2.2
12.3

82.2
0
1.2
0.3
9.5
1.5
0.3
1.2
0.6
1.8
1.5

90.9
0.6
0
0
4.7
1.9
0
0.6
0.9
0.3
0

78.3
0.6
0.6
0.8
10.2
1.2
0.3
1.1
0.8
1.4
4.6

แผนภูมิที่ 3.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสูบยาเสน จําแนกรายจังหวัด
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2.2 พฤติกรรมการบริโภคยาเสนมวนเอง
สําหรับอายุเมื่อเริ่มสูบ พบวา ในภาพรวมมีอายุเฉลี่ย 19 ป ประเด็นที่นาสนใจคือ อายุที่
เริ่มสูบนอยที่สุดคือ 5 ป ซึ่งพบในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด (แผนภูมิที่ 3.8) ในประเด็นนี้
คณะวิจัยทั้ง 4 ตําบล ใหขอมูลเกี่ยวกับอายุผูเริ่มสูบบุหรี่มวนแรก ซึ่งอยูในกลุมอายุที่คอนขางนอย
สวนใหญอยูในกลุมผูสูงอายุที่เริ่มสูบตั้งแตเด็ก เพราะการเริ่มสูบในอดีตเริ่มมาจากการที่ตองไป
เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายชวยพอหรือแม หรืออายุในชวงการจบระดับการศึกษาในอดีตก็แตกตางจาก
ในปจจุบัน ดังนั้นชวงวัยในการเขาถึงบุหรี่อาจจะมีอายุนอยกวาคนในปจจุบัน

แผนภูมิที่ 3.8 อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่มวนแรก จําแนกรายจังหวัด
ดานระยะเวลาในการสูบบุหรี่ตั้งแตเริ่มสูบจนถึงปจจุบัน พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบ
บุหรี่สูบตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบันเฉลี่ย 31 ป โดยมีจํานวนปต่ําสุด 1 ป และจํานวนปสูงสุด 73 ป
เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา ขอนแกนมีจํานวนปเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสองจังหวัด คือ 32 ป
(แผนภูมิที่ 3.9)
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แผนภูมิที่ 3.9 ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ตั้งแตเริ่มสูบถึงปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด
ดานประเภทของบุหรี่มวนแรกที่ผูสูบบุหรี่เริ่มสูบ พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหรี่เริ่ม
สูบบุหรี่มวนแรกประเภทยาเสนมวนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.9 เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบวา จังหวัดรอยเอ็ดมีผูสูบบุหรี่มวนแรกประเภทยาเสนมวนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.0
รองลงมา คือ ขอนแกน คิดเปนรอยละ 67.6 (แผนภูมิที่ 3.10)

แผนภูมิที่ 3.10 ประเภทของบุหรี่มวนแรกที่สูบ จําแนกรายจังหวัด
ดานแหลงการไดมาของบุหรี่มวนแรก พบวา ภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหรี่ไดรับบุหรี่มวน
แรกจากเพื่อให คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมา คือ ซื้อเอง คิดเปนรอยละ 31.0 ประเด็นที่นาสนใจ
คือ มีถึงรอยละ 12.4 ที่ไดรับจากพอแมหรือญาติพี่นอง นอกจากนี้ยังพบวาผูสูบบุหรี่มวนแรก
ไดรับจากแหลงอื่น ๆ ถึงรอยละ 8.4 โดยสูบจากยาเสนจากที่ปลูกไวเองมากที่สุด สูบจากกนบุหรี่
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คนอื่นที่ทิ้งไว มีเพียงสวนนอยที่สูบจากรานคาของตนเอง ขโมยของพอมาสูบ และครูใหสูบ (ตาราง
ที่ 3.6)
ตารางที่ 3.6 แหลงการไดมาของยาเสนมวนแรก จําแนกรายจังหวัด
แหลงการไดมาของมวนแรก
เพื่อนให
พอแม
ญาติพี่นอง
ซื้อเอง
อื่นๆ (สูบจากกนบุหรี่ที่สูบไว/ขโมยพอสูบ/
โยมมาถวาย/ครู)

รวม

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด

รวม

34.3
6.5
6.8
35.2

54.5
3.8
4.7
32.6

55.7
11.1
4.3
25.1

48.2
7.1
5.3
31.0

17.3

4.4

3.7

8.4

100.0
(323)

100.0
(323)

100.0
(323)

100.0
(969)

สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจสูบบุหรี่มวนแรก พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสบู บุหรีม่ วน
แรกตัดสินใจสูบเนื่องจากอยากรูอยากลองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ สูบตาม
เพื่อน คิดเปนรอยละ 33.0 ประเด็นที่นาสนใจคือ เหตุผลอื่นๆ ไดแก สูบเนื่องจากปองกันสัตวมาก
ที่สุด เพื่อความเทห เนื่องจากติดจากการรักษาโรคและลักษณะงานที่ทํา ซึ่งถึงแมมีรอยละไมมากนัก
แตก็ถือวาเปนเหตุผลใหมๆ ที่ไมพบมากอน (ตารางที่ 3.7) ทั้งนี้ คณะวิจัยตําบลสวนหมอนและ
ตําบลบานเม็ง จังหวัดขอนแกน ไดใหอธิบายเพิ่มเติมวาผูสูบยาเสนมวนแรกยังไมนิยมซื้อยาเสน
ดวยตนเอง เพราะยั งไมเ คยลองสูบและยังไมติ ดบุ หรี่ แคอยากรูอยากลองเป นแรงจูงใจเทานั้น
นอกจากนี้แกนนํานักวิจัยตําบลสวนหมอน จังหวัดขอนแกนยังใหเหตุผลวาสมัยกอนเวลาจีบผูหญิง
ถาสูบยาเสนผูหญิงจะชอบเพราะกลิ่นหอม จึงตองหัดสูบและเปนการสูบในระหวางการทํางาน เพื่อ
ผอนคลายจากความเมื่อยลาในการทํางานไดดวย
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ตารางที่ 3.7 เหตุผลในการตัดสินใจสูบยาเสนมวนแรก จําแนกรายจังหวัด
เหตุผลที่สูบ

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

ลดความเครียด
ตามเพื่อน
เพื่อใหเพื่อนยอมรับ
เพื่อผอนคลาย
อยากรูอยากลอง
อื่นๆ (ปองกันสัตว, เพื่อความเทห,
รักษาโรค ฯลฯ)

6.2
33.6
2.8
4.0
46.3

5.6
27.2
2.4
4.4
60.1

8.0
38.4
0.3
9.3
43.0

6.6
33.0
1.8
5.9
50.0

7.1

0.3

0.9

2.7

รวม

100.0 (323)

100.0(323)

100.0 (323)

100.0(969)

ดานประเภทของบุหรี่ที่สูบในปจจุบัน พบวา โดยภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน
สูบเฉพาะยาเสนอยางเดียวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมา คือ สูบทั้งบุหรี่ซองและยาเสน
คิดเปนรอยละ 32.8 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด พบวา ขอนแกนมีผูสูบเฉพาะยาเสนอยาง
เดียวมากที่สุด รอยละ 67.3รองลงมา คือ รอยเอ็ด รอยละ 59.0 (แผนภูมิที่ 3.11)

แผนภูมิที่ 3.11 ประเภทของบุหรี่ที่สูบในปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด
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ดานแหลงการไดมาของยาเสนในปจจุบัน พบวา โดยภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนซื้อยา
เสนจากรานขายของชํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.6 รองลงมา คือ มีคนใหและซื้อจากรถเร คิดเปน
รอยละ 8.1 และ 5.8 ตามลําดับ มี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด พบวา จังหวัดมหาสารคาม
มีถึงรอยละ 11.1 ที่มีคนใหยาเสน ซึ่งคิดเปนรอยละสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ นั่น
สะทอนใหเห็นถึงการเขาถึงยาเสนโดยไมตองใชเงินลงทุน (ตารางที่ 3.8) คณะวิจัยจังหวัดขอนแกน
ใหขอมูลแหลงในการไดมาของยาเสนในปจจุบันวา ในพื้นที่ยังคงมีผูปลูกตนยาสูบพันธุพื้นเมืองอยู
ตามหั ว ไร ป ลายนา แตเ ป น เพีย งส ว นน อยเท า นั้น และผู ป ลูก ยาเสน ในพื้ น ที่ สว นใหญจ ะมีอ ายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะปลูกไวเพื่อสูบเองและเพื่อการแจกจายใหกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่
นองที่มาแวะเวียน ในขณะที่คณะวิจัยตําบลโนนสะอาดและตําบลสวนหมอน ใหขอมูลวาพอคารถ
เรที่มาขายในพื้นที่ตําบลในปจจุบัน มีทั้งเปนยาเสนมวนเองที่บรรจุหอสําเร็จรูปมาแลว มีราคาขาย
หอละ 5 บาท และแบบที่แบงขายเปนกิโลกรัม หรือที่คนในชุมชนเรียกวา “ยาตั้งหรือยากอน” ซึ่ง
แหลงที่มาของพอคารถเร สวนใหญมาจากเขต อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย อําเภอเกษตรสมบูรณ
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะมาเรขายยาเสนในพื้นที่เปนประจํา โดยรสชาติของยาเสนจะมีความเมาและฉุน
ตรงตามความตองการของลูกคาโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก
ตารางที่ 3.8 แหลงการไดมาของยาเสนในปจจุบัน จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แหลงการไดมาของยาเสน
รานขายของชํา
มีคนให
จากที่เก็บไว (ปลูกเอง)
รถเร
รวม

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

85.8
6.8
1.1
6.3

77.3
11.1
1.7
9.9

85.2
5.9
8.4
0.6

82.6
8.1
3.6
5.8

100.0 (368)

100.0(405)

100.0 (357)

100.0(1130)

ในส ว นของวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการมวนยาเส น พบว า โดยภาพรวมส ว นใหญ ผู สู บ ยาเส น ใช
กระดาษมวนที่แถมมาพรอมกับยาเสนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ กระดาษมวนที่
ซื้อแยก คิดเปนรอยละ 41.0 ประเด็นที่นาสนใจคือ มีผูสูบรอยละ 1.3 ที่ใชกระดาษหนังสือพิมพ
(ตารางที่ 3.9) จากการขอมูลเชิงคุณภาพไดอธิบายวา ในพื้นที่มีผูสูบยาเสนบางรายใชใบตองแหงใน
การมวนยาเสนแทนกระดาษ ซึ่งโดยสวนใหญจะพบในกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป เนื่องจากใบตอง
แหงมีกลิ่นหอม ชวยเพิ่มความรูสึกที่ดีในการสูบใหกับคนกลุมนี้ นอกจากนี้ผูสูบที่ใชใบตองแหงยัง
มีความเชื่อวาใบตองปลอดสารพิษเพราะมาจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยในการสูบมากกวา
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กระดาษมวนยาเสน ทั้งนี้ ผูสูบยาเสนบางรายเมื่อเขาสูฤดูกาลทําการเกษตรไมมีความสะดวกในการ
หากระดาษมวนยาเสน ก็จะใชกระดาษหนังสือพิมพหรือใบตองแหงแทนกระดาษมวนแตก็เปน
เพียงสวนนอยเทานั้น
ตารางที่ 3.9 วัสดุที่ใชในการมวนยาเสน จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แหลงการไดมาของยาเสน
กระดาษมวน (แถมมา)
กระดาษมวน (ซื้อแยก)
กระดาษหนังสือพิมพ
ใบจาก
ใบตองแหง
รวม

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

51.0
46.4
0.5
0.3
1.8

59.1
36.6
0.9
0.7
2.7

53.7
40.2
2.5
1.9
1.7

54.5
41.0
1.3
1.0
2.1

100.0 (368)

100.0(405)

100.0 (357) 100.0(1130)

สําหรับความถี่และปริมาณการสูบบุหรี่ ผลการสํารวจพบวา จํานวนวันเฉลี่ยที่สูบตอเดือน
นั้น ในภาพรวมในรอบ 1 เดือน มีการสูบบุหรี่ซองเฉลี่ย20 วันในขณะที่สูบยาเสนมวนเอง 27 วัน
เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัดพบวา จังหวัดขอนแกนมีจํานวนวันเฉลี่ยในการสูบบุหรี่ซองมากกวา
จังหวัดอื่น คือ 23 วัน จังหวัดขอนแกนมีจํานวนวันเฉลี่ยในการสูบยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัด
อื่น คือ 28 วัน (แผนภูมิที่ 3.12)
สวนปริมาณการสูบ หรือจํานวนมวนที่สูบตอวัน พบวา ในภาพรวม ในรอบ 1 วัน มีการ
สูบบุหรี่ซองเฉลี่ย 14 มวน ในขณะที่ยาเสนมวนเองมีจํานวนมวนเฉลี่ย 13 มวน ประเด็นที่นาสนใจ
คือ จํานวนมวนที่สูบยาเสนสูงสุดตอวัน คือ 335 มวน เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัดพบวา จังหวัด
รอยเอ็ดมีจํานวนมวนที่สูบบุหรี่ซองตอวันมากกวาจังหวัดอื่น คือ 14 มวน จังหวัดมหาสารคามมี
จํานวนมวนเฉลี่ยในการสูบยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัดอื่น คือ 24 มวน (บุหรี่ 1 ซอง เทากับ 20
มวน ) (แผนภูมิที่ 3.13)
คาใชจายในการสูบบุหรี่ตอเดือน พบวา ในภาพรวม ในรอบ 1 เดือน มีคาใชจายสําหรับ
บุหรี่ซองเฉลี่ย 254 บาท ในขณะที่ยาเสนมวนเองมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 94 บาท ประเด็นที่
นาสนใจคือ คาใชจายที่สูงสุดตอเดือน มีถึง 1,800 บาท เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัด
มหาสารคามมีคาใชจายในทั้งบุหรี่ซองและยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัดอื่นๆ คือ 119 บาท และ
94 บาท (แผนภูมิที่ 3.14)
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แผนภูมิที่ 3.12 จํานวนวันทีส่ ูบบุหรี่ตอเดือน จําแนกรายจังหวัด

แผนภูมิที่ 3.13 จํานวนมวนที่สูบบุหรี่ตอวัน จําแนกรายจังหวัด
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แผนภูมิที่ 3.14 คาใชจายในการซื้อบุหรี่ตอเดือน จําแนกรายจังหวัด
ดานเหตุผลที่ทําใหเลือกสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนเลือก
สูบเนื่องจากยาเสนมีราคาถูกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมา คือ หาซื้องาย คิดเปนรอยละ
30.4 ประเด็นที่นาสนใจคือ รอยละ 4.0 มีความเขาใจวายาเสนมวนเองไมมีอันตรายเทาบุหรี่ซอง
และยาเสนเปนยาสมุนไพร นอกจากนี้ผูสูบยาเสนเลือกสูบเพราะเหตุผลอื่น ๆ ดวย ไดแก เพราะ
ปลูกเองตามทองไรปลายนาไมมีสารพิษ ไมมีรูปภาพหรือคําเตือนบนซองยาเสน สามารถขอยาเสน
จากผูอื่นสูบไดงาย แกปวดเมื่อย อยากรูอยากลอง และสูบตามเพื่อน คิดเปนรอยละ 0.8 (แผนภูมิที่
3.15)

แผนภูมิที่ 3.15 เหตุผลที่ทําใหเลือกสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด
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2.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ซอง พบวา โดยภาพรวม มากกวารอย
ละ 90 มีความรูความเขาใจวาการสูบบุหรี่มีผลทําใหเกิดโรคและปญหาตางๆ โดยโรคที่มีรอยละสูง
ที่สุดคือ มะเร็งปอด รอยละ 96.7 รองลงมาคือ ผูสูบฟนเหลือง รอยละ 93.0 และอันดับสามคือผูที่
ไดรับควันบุหรี่มือสองเปนมะเร็งปอด รอยละ 89.7 สิ่งที่นาสนใจของผลการสํารวจนี้ คือ ปญหา
หรือผลจากการสูบบุหรี่ซองที่ผูตอบแบบสํารวจตอบวา “ไมใช” และ “ไมทราบ” ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาผูตอบยังขาดความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว จากประเด็นนี้เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา
ทั้งสามจังหวัด มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของการสูบบุหรี่ซองทําใหคลอดกอนกําหนด
และเด็กที่คลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ (ตารางที่ 3.10) สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัย
ของการสูบยาเสนพบวา ทั้งสามจังหวัดมีรอยละ ความรูความเขาใจสูงสุดสามอันดับในประเด็นที่
ใกลเคียงกัน คือ ผูสูบเปนมะเร็งปอด ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด และ ผูสูบฟนเหลือง นอกจาก
มหาสารคาม ที่มีประเด็นเรื่องโรคถุงลมโปงพองดวย ในสวนของประเด็นที่ตอบวา “ไมใช” และ
“ไมทราบ” นั้น พบวาทั้งสามจังหวัด ตอบในประเด็น การคลอดกอนกําหนด และผลที่ทําใหเด็ก
แรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑปกติ มากกวารอยละ40 นอกจากนี้ในจังหวัดมหาสารคามมี
ประเด็นผูสูบเปนโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกดวย (ตารางที่ 3.11)
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ตารางที่ 3.10 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของบุหรีซ่ อง
ความรูความเขาใจ
ผูสูบเปนมะเร็งปอด
ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด
ผูสูบฟนเหลือง
ผูสูบแกกอนวัย
ผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก
ผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เปนโรคหัวใจ
เปนโรคถุงลมโปงพอง
หญิงตั้งครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด
เด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ

ขอนแกน (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

มหาสารคาม (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

รอยเอ็ด (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

รวม (N=969)
ไมใช ใช
ไมทราบ

0.0
0.3
0.9
8.1
3.4
12.8
5.0
1.2
0.6
1.2

1.2
1.5
2.7
9.8
7.1
23.1
15.1
2.1
4.4
3.8

2.5
2.8
2.8
4.1
4.4
6.3
4.1
2.5
5.9
6.2

1.2
1.5
2.1
7.4
5.0
14.2
8.2
1.9
3.6
3.7

97.8
92.8
96.3
85.0
73.8
64.5
73.8
84.7
47.0
48.3

2.2
6.9
2.8
6.9
22.8
22.7
21.2
14.0
52.3
50.5

95.9
82.2
89.3
73.7
56.5
50.3
60.1
83.7
47.0
45.9

3.0
16.3
8.0
16.6
36.4
26.6
24.9
14.2
48.5
50.3

96.5
94.3
93.7
90.5
73.8
67.8
83.9
83.9
60.3
58.2

0.9
2.8
3.5
5.4
21.8
25.9
12.0
13.6
33.9
35.6

96.7
89.7
93.0
82.9
67.9
60.7
72.4
84.1
51.4
50.7

2.0
8.8
4.8
9.7
27.1
25.1
19.5
13.9
45.0
45.5
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ตารางที่ 3.11 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับพิษภัยของยาเสนมวนเอง
ความรูความเขาใจ
ผูสูบเปนมะเร็งปอด
ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด
ผูสูบฟนเหลือง
ผูสูบแกกอนวัย
ผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก
ผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เปนโรคหัวใจ
เปนโรคถุงลมโปงพอง
หญิงตั้งครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด
เด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ

ขอนแกน (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

มหาสารคาม (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

รอยเอ็ด (N=323)
ไมใช ใช
ไมทราบ

รวม (N=969)
ไมใช ใช
ไมทราบ

0.9
1.6
1.2
9.0
4.6
13.6
5.0
1.9
0.6
0

5
4.4
8.9
11.8
10.4
22.5
13.9
5
10.9
6.8

0.3
0.9
1.6
3.1
3.1
6.9
4.1
0.9
5.8
5.8

2.0
2.3
4.0
7.9
6.0
14.4
7.7
2.6
5.9
4.2

96.3
90.7
95.7
84
71.9
63.6
72.4
82.6
46.3
51.9

2.8
7.7
2.8
7.0
23.5
22.8
22.6
15.5
53.1
48.1

91.4
80.2
82.8
73.1
55.3
50.0
61.8
81.4
44.1
47

3.6
15.4
8.3
15.1
34.3
27.5
24.3
13.6
45.0
46.2

98.4
96.0
94.7
90.3
72.9
66.4
82.2
84.2
57.4
56.3

1.3
3.0
3.7
6.6
24.0
26.7
13.7
14.9
36.8
37.9

95.4
88.9
91.0
82.4
66.6
59.9
72.0
82.7
49.1
51.6

2.6
8.8
5.0
9.7
27.4
25.7
20.3
14.7
45.0
44.2
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ดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวม
รอยละ 80.0 ผูสูบยาเสนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสน เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบรายจังหวัด พบวา จังหวัดมหาสารคามมีการรับรูขอมูลขาวสารคิดเปนรอยละมากที่สุด
คือ 89.1 รองลงมา คือ รอยเอ็ด และขอนแกน คิดเปนรอยละ 84.8 และ 75.0 ตามลําดับ (แผนภูมิที่
3.16)

แผนภูมิที่ 3.16 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง
จําแนกรายจังหวัด
สําหรับแหลงในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง พบวา
ภาพรวมส ว นใหญ ผู สู บ ยาเส น รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารจากโทรทั ศ น ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 23.7
รองลงมา คือ บนซองยาเสนและวิทยุ คิดเปนรอยละ 23.4 และ 16.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผู
สูบยาเสนบางสวนรับรูขอมูลขาวสารจากแหลงอื่น ๆ ไดแก ลูกหลานแนะนํา และจากการเขารวม
ในที่ประชุมตาง ๆ คิดเปนรอยละ 1.3 แหลงในการรับรูขอมูลขาวสารนอยที่สุด คือ ปายในหมูบาน
เพียงรอยละ 3.8 เทานั้น (ตารางที่ 3.12)
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ตารางที่ 3.12 แหลงในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสน จําแนกราย
จังหวัด (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
แหลงขอมูล
โทรทัศน
วิทยุ
หอกระจายขาว
ปายตามสถานที่ราชการ
หนังสือพิมพ/นิตยสาร
ปายในหมูบาน
บนซองยาเสน
อื่น ๆ
รวม

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

29.4
15.4
5.8
8.6
7.3
3.1
25
5.4

23.9
20.1
8.6
14.3
8.7
3.6
20.8
0.0

20.3
12.5
14.5
15
7.9
4.4
25.1
0.3

23.7
16.1
10.3
13.3
8.1
3.8
23.4
1.3

100.0 (520)

100.0 (907)

100.0 (906)

100(2333)

สําหรับความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเองโดยภาพรวม พบวา ในภาพประเด็นที่มีระดับ
ความคิดเห็นที่นาสนใจ ไดแก การสูบยาเสนชวยผอนคลาย หญิงวัยเดียวกับทานสูบยาเสน ซึ่งมี
ความเห็นในระดับปานกลาง แตเปนระดับที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ
2.9 และ 2.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.13)
ตารางที่ 3.13 ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด
ความคิดเห็น
1) การสูบยาเสน
ชวยผอนคลาย
2) ยาเสนเปน
สมุนไพรชวย
รักษาโรค
3) ผูหญิงวัย
เดียวกันกับทาน

ขอนแกน
มหาสารคาม
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล
3.0
2.0

3.0

ปาน
กลาง
นอย

ปาน
กลาง

รอยเอ็ด
คาเฉลี่ย แปลผล

รวม
คาเฉลี่ย แปลผล

2.7

ปานกลาง

2.8

ปานกลาง

2.9

2.2

ปานกลาง

2.0

นอย

2.1

2.6

ปานกลาง

2.7

ปานกลาง

2.8

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ความคิดเห็น
สวนใหญสูบยา
เสน
4) สังคมยอมรับ
การสูบบุหรี่ของ
วัยรุนชายอายุ 1525 ป
5) สังคมยอมรับ
การสูบบุหรี่ของ
วัยรุนหญิงอายุ
15-25 ป
6) การสูบยาเสน
เปนสิ่งที่นา
รังเกียจ
7) การสูบยาเสน
ทําใหดเู ปนผูใหญ
8) การยาเสน 1-2
ปไมเปนอันตราย
9) ผูสูบยาเสนมัก
เลนกีฬาไมคอย
ไหว
10) คนสูบยาเสน
จะมีเพื่อน
มากกวาคนไมสูบ
11) ทานอยากให
เลิกกิจการผลิต
บุหรี่
12) สังคมไม
ยอมรับการสูบ

ขอนแกน
มหาสารคาม
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล

รอยเอ็ด
คาเฉลี่ย แปลผล

รวม
คาเฉลี่ย แปลผล

1.9

นอย

2.1

ปานกลาง

2.0

นอย

2.0

นอย

1.5

นอย

1.7

นอย

1.6

นอย

1.6

นอย

2.7

ปาน
กลาง

2.4

ปานกลาง

2.5

ปานกลาง

2.5

ปาน
กลาง

2.3

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.1

ปานกลาง

2.3

ปานกลาง

2.2

2.1

ปานกลาง

2.4

ปานกลาง

2.4

2.5

ปานกลาง

2.7

ปานกลาง

2.6

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.6
2.6

2.4

ปาน
กลาง

2.3

ปานกลาง

2.2

ปานกลาง

2.3

ปาน
กลาง

2.9

ปาน
กลาง

2.6

ปานกลาง

2.7

ปานกลาง

2.7

ปาน
กลาง

2.7

ปาน
กลาง

2.4

ปานกลาง

2.5

ปานกลาง

2.5

ปาน
กลาง
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ความคิดเห็น
บุหรี่
13) ธุรกิจยาสูบ/
บุหรี่ทําสิ่งดี ๆ
เพื่อชุมชน

ขอนแกน
มหาสารคาม
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล
2.0

นอย

1.9

นอย

รอยเอ็ด
คาเฉลี่ย แปลผล
2.2

รวม
คาเฉลี่ย แปลผล

ปานกลาง

2.0

2.4 ความคิดเห็นและแนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเอง
ดานแนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเองในอนาคต พบวา ในภาพรวมเกือบรอยละ 60 ผู
สูบยาเสนมีความคิดที่จะเลิกสูบแตไมใชใน 6 เดือนขางหนานี้ มีผูสูบยาเสนรอยละ 22.1 มีความคิด
ที่จะเลิกในเดือนหนานี้หรือมีความคิดที่จะเลิกใน 6 เดือนขางหนา ประเด็นที่นาสนใจ คือ รอยละ
20.0 ไมมีความคิดที่จะเลิก ซึ่งคิดเปนรอยละสูงรองลงมา เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา ผูสูบ
จังหวัดขอนแกนไมมีความคิดที่จะเลิกมีรอยละสูงที่สุด คือ 23.8 รองลงมาคือ มหาสารคาม 22.8
(แผนภูมิที่ 3.17)

แผนภูมิที่ 3.17 แนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเองในอนาคต จําแนกรายจังหวัด
สําหรับแรงจูงใจหรือเหตุผลที่ทําใหเลิกสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวม เหตุผล
ทางดานครอบครัวมีรอยละสูงที่สุด คือ 24.6 รองลงมาคือ ปญหาสุขภาพ และครอบครัวคือรอยละ
23.5 และ 18.5
เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบประเด็นที่นาสนใจคือ ในจังหวัดรอยเอ็ดและ

นอย
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มหาสารคาม ที่มีเหตุผลในประเด็นสังคมรังเกียจ/ไมยอมรับและชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบ
มีถึงรอยละ 20.6 และ 18.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.14)
ตารางที่ 3.14 แรงจูงใจหรือเหตุผลที่ทําใหเลิกสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
แรงจูงใจ/เหตุผล

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

ครอบครัว
ความตระหนักถึงโทษของยาเสน
ตองการประหยัด
สังคมไมยอมรับ/รังเกียจ
มีปญหาสุขภาพ
เพื่อนชักชวน
ชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบยาเสน
อื่นๆ(มีอันตรายตอคนรอบขาง)

24.4
16.8
7.7
8.2
35.4
2.8
3.1
1.6

24.3
17.5
16.5
14.1
19.3
4.4
3.8
0

25.1
20.6
11.9
14.1
20.3
1.2
6.5
0.3

24.6
18.5
12.7
12.7
23.5
2.8
4.7
0.5

รวม

100.0 (637)

100.0 (1,046)

3. สถานการณการจําหนายยาเสนในชุมชน
การสํารวจผูประกอบการรานคาในชุมชนนั้น
เพื่อศึกษาถึงปริมาณการซื้อ ขายยาเสน ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางรานคาและผูขายยาเสน จํานวนกลุม
ตัวอยางผูประกอบการรานคาในชุมชนไดคํานวณตาม
สั ด ส ว น โดยใช เ กณฑ ร อ ยละ 70 ของจํ า นวน
ผูประกอบการรานคาในตําบลเปาหมาย และในการ
จัดเก็บขอมูล ไดมีการกระจายรานคาตามหมูบานและ
ชุมชนตาง ๆ รวมทั้งพยายามกระจายขนาดของรานคา
ใหครอบคลุมทั้งรานคาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ผลการสํารวจมีดังนี้

100.0 (1,025) 100.0(2,707)
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3.1 ขอมูลทั่วไปของรานคาในชุมชน
ทั้งสามจังหวัดมีรานคาที่สํารวจทั้งสิ้น 429 ราน เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัด
ขอนแกน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ จังหวัดรอยเอ็ด รอยละ 32.2 และจังหวัดมหาสารคาม
คิดเปนรอยละ 24.5
ตารางที่ 3.15 จํานวนและรอยละของรานคา จําแนกรายจังหวัด
พื้นที่
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม

จํานวน

รอยละ

182
109
138

42.4
24.5
32.2

429

100.0

ดานจํานวนปที่ประกอบกิจการรานคา พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูประกอบการรานคา
ประกอบกิจการอยูในชวง 1 – 10 ป คิดเปนรอยละ 65.1 รองลงมา คือ อยูในชวง 11 – 20 ป คิดเปน
รอยละ 16.9 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา ในจังหวัดขอนแกน มีรอยละของการเปนเจาของกิจการ
มากกวา 31 ป คิดเปนรอยละสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น คือ 2.8 ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ดมีรอยละ
ของการเปนเจาของกิจการต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น คือ 11.1
(แผนภูมิที่ 3.18)

แผนภูมิที่ 3.18 จํานวนปทปี่ ระกอบกิจการ จําแนกรายจังหวัด
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สําหรับจํานวนยี่หอของบุหรี่ที่ขายในราน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรานคาขายบุหรี่
ซองเฉลี่ย 2 ยี่หอ และมีจํานวนยี่หอมากที่สุด 6 ยี่หอ ในขณะที่ยาเสน มีการขายเฉลี่ย 2 ยี่หอ และมี
จํานวนยี่หอมากที่สุด 7 ยี่หอ เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีจํานวนยี่หอบุหรี่ซองเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอนแกน สวนยาเสนมียี่หอเฉลี่ย 2 ยี่หอทั้งสามจังหวัด (แผนภูมิที่ 3.19)

แผนภูมิที่ 3.19 จํานวนยีห่ อที่ขาย จําแนกรายจังหวัด
สําหรับเหตุผลของยาเสนที่ขายดีในทัศนะของผูประกอบการรานคาในชุมชน พบวา โดย
ภาพรวมสวนใหญที่ขายดีเนื่องจากรสชาติ/กลิ่นมากที่สุด รองลงมา คือ ราคาถูก/ปริมาณ และ
อันดับสาม คือ หาซื้องาย คิดเปนรอยละ 73.7 21.5 และ4.1 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ประเด็นเหตุผลและรายจังหวัดพบวา ในประเด็นรสชาติ/กลิ่น ขอนแกนมีรอยละสูงที่สุด ประเด็น
ราคาถูก/ปริมาณมาก จังหวัดรอยเอ็ดมีรอยละสูงที่สุด และจังหวัดมหาสารคามมีรอยละในประเด็น
หาซื้องายคิดเปนรอยละสูงที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น (แผนภูมิที่ 3.20)
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แผนภูมิที่ 3.20 เหตุผลที่ขายดี จําแนกรายจังหวัด
ดานการรั บทราบถึ งแหลงผลิตยาเสน ของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมสว นใหญ
ผูประกอบการรับทราบเพียงวาแหลงผลิตอยูในจังหวัดอื่นแตเปนภูมิภาคเดียวกันมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 42.1 รองลงมา คือ จังหวัดในภูมิภาคอื่น รอยละ 37.4 เปนที่นาสังเกตวาผูประกอบการไม
ทราบวาแหลงถึงรอยละ 20.5 โดยจังหวัดมหาสารคามไมทราบเปนรอยละสูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น คือรอยละ 40.0 (ตารางที่ 3.16)
ตารางที่ 3.16 การรับทราบถึงแหลงผลิตยาเสนของผูประกอบการ จําแนกรายจังหวัด
แรงจูงใจ/เหตุผล
ไมทราบ
ภายในจังหวัดเดียวกัน
จังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
จังหวัดในภูมภิ าคอื่น
รวม

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

21.4
0.0
67.0
11.5

40.4
0.0
47.7
11.9

3.6
0.0
5.1
91.3

20.5
0.0
42.1
37.4

100.0 (182)

100.0 (109)

100.0 (138)

100.0(429)

ดานแหลงประจําในการซื้อยาเสน พบวา ในภาพรวมรานคามากวารอยละ 50 มีแหลง
ประจํา เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดขอนแกน มีแหลงประจําในการซื้อยาเสน คิดเปน
รอยละสูงสุด คือ 64.8 ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ด ไมมีแหลงการซื้อประจํา คิดเปนรอยละสูงสุด คิด
เปนรอยละ 51.4 (แผนภูมิที่ 3.21)

62

แผนภาพที่ 3.21 แหลงประจําในการซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด
ดานแหลงในการซื้อยาเสนของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรับซื้อยา
เสนจากรานคาขายสงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.2 รองลงมา คือ พอคาคนกลางนํามาสงที่ราน คิด
เปนรอยละ 24.1 มีผูประกอบการเพียงรอยละ 4.3 ที่รับซื้อยาเสนจากรถเรขายตามหมูบาน โดย
จังหวัดมหาสารคามมีรอยละการซื้อยาเสนจากรถเรที่ขายตามหมูบาน คิดเปนรอยละสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบจังหวัดอื่น คือ 8.0 (ตารางที่ 3.17)
ตารางที่ 3.17 แหลงในการซื้อยาเสนของผูประกอบการ จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แรงจูงใจ/เหตุผล
รานคาขายสง
พอคาคนกลางนํามาสงที่ราน
ไปซื้อที่โรงงานผลิต
รถเร
รวม

ขอนแกน

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

68.6
28.5
0.0
2.9

62.7
27.8
1.6
7.9

83.1
13.4
0.0
3.5

71.2
24.1
0.4
4.3

100.0 (239)

100.0 (126)

100.0 (142)

100.0(507)
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3.2 ความสัมพันธระหวางรานคาและผูบริโภค
ดานการรูจักหรือเปนญาติระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน พบวา ในภาพรวมสวน
ใหญผูประกอบการไมไดรูจักหรือเปนญาติกับผูขายยาเสน คิดเปนรอยละ 96.8 มีผูประกอบการ
เพียงสวนนอยที่มีความสัมพันธเปนญาติหรือรูจักฉันทญาติ เพียงรอยละ 3.2 เทานั้น เมื่อพิจารณา
รายจังหวัด พบวา จังหวัดมหาสารคามที่มีความสัมพันธเปนญาติหรือรูจักฉันทญาติกับผูขายยาเสน
คิดเปนรอยละสูงที่สุด คือ 4.6
ในสวนการเขารวมหรือชวยเหลือกันในกิจกรรมระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน
พบวา ในภาพรวมผูประกอบการไมเคยเขารวมหรือไดรับความชวยเหลือจากผูขายยาเสน คิดเปน
รอยละมากที่สุด คือ 85.1 เมื่อพิจารณารายตําบล พบวา จังหวัดขอนแกนเคยเขารวมหรือเคยไดรับ
ความชวยเหลือ เชน งานแตงงาน งานบุญประเพณี และมีการมอบของขวัญในวันเทศกาลสําคัญ
เชน ปใหม สงกรานต เปนตน คิดเปนรอยละสูงที่สุด คือ 26.9
สํ า หรั บ การได รั บ สิ น ค า ในราคาพิ เ ศษหรื อ มี ข องแจกแถมจากผู ข ายยาเส น พบว า ใน
ภาพรวมผูประกอบการไมเคยไดรับสินคาในราคาพิเศษหรือมีของแจกแถมจากผูขายยาเสน คิดเปน
รอยละ 87.4 เมื่อพิจารณารายจังหวัด จังหวัดขอนแกนเคยไดรับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.6 และ
ในสวนของการไดรับความชวยเหลือในรูปแบบอื่นๆ พบวา ในภาพรวมไมไดรับ คิดเปนรอยละสูง
ที่สุด คือ 97.4 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดที่ไดรับการชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ มากที่สุด
คือ มหาสารคาม
จากการสัมภาษณคณะทํางานในระดับตําบลในจังหวัดขอนแกน พบวา มีการใหสินเชื่อใน
การขายยาเสน เชน ถามียาเสนรสชาติใหม พอคารถเรหรือรานคาขายสงก็จะใหทดลองขายสินคาที่
รานใหลูกคาไดทดลองสูบกอนโดยไมคิดเงินหรือเมื่อขายหมดจึงคอยมาเก็บเงินในภายหลัง ถาขาย
ดีก็จะมาสงของใหตามความตองการของทางราน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาบางรานไดรับของ
สมนาคุณหรือของชํารวย และเชิญรวมงานบุญประเพณีรวมกับรานคาขายสงในตลาด ดานนาง
พิสมัย ซึ่งเปนผูประกอบการรานคาในชุมชนและเปนแกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด อธิบาย
เพิ่มเติมวา ถาซื้อยาเสนมวนเองในปริมาณมาก ก็จะไดรับสวนลดเปนพิเศษเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 3.18 ความสัมพันธระหวางผูประกอบการรานคาและพอคาขายยาเสน จําแนกรายจังหวัด
แรงจูงใจ/เหตุผล

ขอนแกน
(N=182)

มหาสารคาม
(N=109)

รอยเอ็ด
(N=138)

การรูจักหรือเปนญาติกนั
ไมรูจัก
เปนญาติ/ รูจักฉันทญาติ

97.3
95.4
97.1
2.7
4.6
2.9
การเขารวมหรือชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ ระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน
ไมเคย
73.1
89.9
97.1
เคย
26.9
10.1
2.9
การไดรับสินคาในราคาพิเศษหรือมีของแจกแถมจากผูขายยาเสน
ไมเคย
82.4
83.5
เคย
17.6
16.5
การไดรับความชวยเหลือระหวางเจาของรานคาและผูข ายยาเสนในรูปแบบอื่น ๆ
ไมไดรับ
96.7
96.3
ไดรับ (การใหเครดิต/แนะนําสินคา)
3.3
3.7

รวม
(N=429)
96.8
3.2
85.1
14.9

97.1
2.9

87.4
12.6

99.3
0.7

97.4
2.6

3.3 ปริมาณการซื้อ ขาย และลูกคา
ดานจํานวนครั้งในการซื้อยาเสนในรอบ 1 เดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญผูประกอบการ
ซื้อยาเสน 1 – 5 ครั้งตอเดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมา คือ 6 – 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ
6.1 (แผนภูมิที่ 3.22) สําหรับปริมาณการซื้อยาเสนและเงินลงทุนตอเดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญ
ผูประกอบการมีปริมาณการซื้อเฉลี่ย 114 ซองตอเดือน โดยจังหวัดขอนแกนมีการปริมาณการซื้อใน
รอบเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในสวนของเงินลงทุนในภาพรวม มีจํานวนเงิน
ลงทุนเฉลี่ย 567 บาทตอเดือน เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา โดยจังหวัดขอนแกนมีการลงทุนใน
รอบเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับปริมาณการซื้อ (แผนภูมิที่ 3.23)
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แผนภูมิที่ 3.22 จํานวนครั้งการซื้อยาเสนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจังหวัด

แผนภูมิที่ 3.23 ปริมาณการซื้อ และเงินลงทุนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจังหวัด
สําหรับจํานวนลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน พบวา ภาพรวมมีลูกคาประจําที่ซื้อยาเสนเฉลี่ย 13
คนตอวัน โดยจังหวัดมหาสารคามมีลูกคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 16 คน และขอนแกนมีลูกคานอยที่สุด
คือ 11 คนตอวัน (แผนภูมิที่ 3.24) ในสวนของอายุลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน พบวา ภาพรวมลูกคา
สวนใหญมีอายุในชวง25 – 50 ป คิดเปนรอยละ 83.7 รองลงมาคือ ตั้งแต 51 ปขึ้นไป รอยละ 13.7
ประเด็นที่นาสนใจคือ ในจังหวัดมหาสารคามมีลูกคาที่มีอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับสองจังหวัด คือ 4.6รองลงมาคือขอนแกน รอยละ 2.7 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 3.25)
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แผนภูมิที่ 3.24 จํานวนลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด

แผนภูมิที่ 3.25 อายุของลูกคาประจําที่ซื้อยาเสน จําแนกรายจังหวัด
4. การรับรูกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และผลกระทบจากนโยบายควบคุมยาสูบ
ในสวนนี้ไ ดทําการสํ ารวจเกี่ยวกับการรับรูกฎหมายการควบคุมยาสูบ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผลกระทบจากนโยบายการควบคุมของรานคาผูจําหนายยาเสนในพื้นที่ ตลอดจนความ
คิดเห็นในการสรางขอตกลงของชุมชนในการควบคุมยาสูบ ซึ่งในสวนนี้มีความคิดเห็นทั้งในระดับ
ครัวเรือน ผูสูบ ผลการสํารวจมีดังนี้
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4.1 การรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสน
สําหรับการรับทราบเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการจําหนายยาเสน ทั้งในเรื่องการกําหนดใหมี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย และการหามขายใหแกเด็กที่
มีอายุต่ํากวา 18 ป พบวา มากกวา รอยละ 90 รับทราบในขอปฏิบัติดังกลาว เมื่อพิจารณาราย
จังหวัด จังหวัดมหาสารคามมีมากกวารอยละ 10 ที่ไมทราบและไมแนใจวาบนหอยาเสนตองมีภาพ
คําเตือน ในขณะที่จังหวัดขอนแกน มีรอยละ 9.9 ที่ไมทราบและไมแนใจวาหามแสดงหรือโชวยา
เสนในที่เปดเผย และรอยละ 5.5 ที่ไมทราบและไมแนใจวาหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป (ตารางที่
3.19)
ตารางที่ 3.19 การรับทราบนโยบายเกี่ยวกับควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด
การรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย

พื้นที่
ขอนแกน

การกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสน
ไมทราบ
2.7
ทราบ
95.7
ไมแนใจ
1.6
รวม
100.0 (182)
การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย
ไมทราบ
8.3
ทราบ
90.1
ไมแนใจ
1.6
รวม
100.0 (182)
การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป
ไมทราบ
4.9
ทราบ
94.5
ไมแนใจ
0.6
รวม
100.0 (182)

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

รวม

7.3
89.0
3.7
100.0 (109)

4.3
95.7
0
100.0 (138)

4.4
94.0
1.6
100.0 (429)

8.3
90.8
0.9
100.0 (109)

2.9
97.1
0
100.0 (138)

6.5
92.5
0.9
100.0 (429)

0
100
0
100.0 (109)

2.9
97.1
0
100.0 (138)

3.0
96.7
0.3
100.0 (429)
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เมื่อสอบถามถึงผลกระทบของนโยบายควบคุมการจําหนายยาเสนขางตนที่จะสงผลตอ
รายได พบวา ในภาพรวม รานคารอยละ 50 ประเมินวานโยบายการควบคุมดังกลาวมีผลทําให
รายไดลดลงเล็กนอย เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดขอนแกน มีถึง 2 ใน 3 ที่ประเมินวา
นโยบายดังกลาวไมสงผลตอรายได แตก็มีถึงรอยละ 4.4 ที่ประเมินวานโยบายดังกลาวสงผลทําให
รายไดลดลงมาก ในขณะที่จังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด มีมากกวารอยละ 60 ที่ประเมินวา
นโยบายดังกลาวสงผลตอรายไดทําใหลดลงเล็กนอย (แผนภูมิที่ 3.26)

แผนภูมิที่ 3.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาเสนที่สงผลตอรายได
จําแนกรายจังหวัด
4.2 ความคิดเห็นในการสรางขอตกลงรวมกันในการควบคุมยาเสน
ผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับครัวเรือน พบวาในภาพรวมมากกวารอยละ 90 เห็น
ดวยสําหรับการสรางขอตกลงรวมกันในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกันรายจังหวัดจะพบวาจังหวัดมหาสารคามมีถึงรอยละ 6.6 ที่ไมเห็นดวยและไมแนใจ
ในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมยาเสน (แผนภูมิที่ 3.27) ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของกลุมผูสูบ กลาวคือ รอยละ 15 ของผูสูบในจังหวัดมหาสารคามไมเห็นดวยกับการ
สรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมยาเสน ในขณะที่รอยเอ็ดซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูก
ยาสูบมีเพียงรอยละ 2.9 ที่ไมเห็นดวยกับการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน (แผนภูมิที่ 3.28)
เชนเดียวกับความคิดเห็นของรานคา ที่พบวารอยละ 26.6 ที่ไมเห็นดวยในการสรางขอตกลงรวมกัน
ของชุมชนในการควบคุมยาเสน ในขณะที่จังหวัดขอนแกนมีรอยละของการเห็นดวย คิดเปนรอย
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ละสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 จังหวัด คือ รอยละ 97.3 รองลงมาคือ รอยเอ็ด คิดเปนรอยละ
95.7 (แผนภูมิที่ 3.29) เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการสรางขอตกลงรวมของชุมชนตอรานคา
โดยการประเมินคะแนน จาก 0 มีผลกระทบนอยที่สุด ถึง 10 มีผลกระทบมากที่สุด พบวา ผลการ
ประเมินมีความสอดคลองกับความคิดเห็นในการสรางขอตกลงรวมของชุมชนในการควบคุมยาเสน
กลาวคือ จังหวัดมหาสารคามประเมินวารานคาจะไดรับผลกระทบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 3
จังหวัด โดยมีคาเฉลี่ยในการประเมินผลกระทบ คือ 5 รองลงมาคือ รอยเอ็ด มีคาเฉลี่ย 4 และ
ขอนแกนมีคาเฉลี่ย คือ 3 (แผนภูมิที่ 3.30)

แผนภูมิที่ 3.27 ความคิดเห็นของครัวเรือนในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสนจําแนกรายจังหวัด
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แผนภูมิที่ 3.28 ความคิดเห็นของผูสูบในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด

แผนภูมิที่ 3.29 ความคิดเห็นของรานคาในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน
ในการควบคุมยาเสน จําแนกรายจังหวัด
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แผนภูมิที่ 3.30 ผลกระทบที่ไดรับจากการมีขอตกลงในการควบคุมการบริโภคยาเสนในชุมชน
จําแนกรายจังหวัด

บทที่ 4
กระบวนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม

การดําเนินงานโครงการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณี 3 จังหวัดในภาคอีสาน ในปที่ 1 การดําเนินงาน
จะเนนหนักไปที่การคนหา การพัฒนาคณะวิจัยระดับตําบล และการศึกษาขอมูลสถานการณยาเสน
และเมื่อเขาสูปที่ 2 คณะทํางานวิจัยระดับตําบลแตละตําบล ไดเขาไปปฏิบัติการในพื้นที่อยางเขมขน
เพื่อผลักดันใหเกิดการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมขึ้น อยางไรก็ตามกระบวนการในการ
สรา งและพัฒ นามาตรการทางสั งคม เปน กระบวนการที่ มีค วามตอเนื่ อง เชื่อ มโยงมาจากการ
ดําเนินงานในปที่ 1 ดังนั้น ในบทนี้ จึงจะนําเสนอกระบวนการในการสรางและพัฒนามาตรการฯ
ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง กระบวนการตั้ ง แต จุ ด เริ่ ม ต น จนถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการขั บ เคลื่ อ นมาตรการ ซึ่ ง
ประกอบดวย 1) การสรางความตระหนักตอปญหา 2) การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม 3)
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม และ 4) ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฯ ซึ่งมีรายละเอียดแตละ
ขั้นตอน ดังนี้
1. การสรางความตระหนักตอปญหา
ปญหาการบริโภคบุหรี่มวนเอง หรือยาเสนแมวาจะเปนเรื่องใกลตัว แตชาวบานหรือกลุม
ผูบริโภคอาจไมไดมองวาเปนปญหา ดังนั้นการที่จะทําใหการบริโภคยาเสน เปนวาระของชุมชน จึง
ตอ งมี ก ระบวนการในการสร า งความตระหนั ก ให กั บ คนในชุ ม ชน ซึ่ ง จากการดํ า เนิ น งานของ
โครงการฯ พบวามีกระบวนการในการสรางความตระหนักที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 1) การสํารวจ
ขอ 2) การคืนขอมูลสถานการณปญหายาเสนสูชุมชน และ 3) การแปลงขอมูลผานสื่อทองถิ่น
1.1 การสํารวจขอมูล
ในชวงปที่ 1 ของการดําเนินโครงการฯ คณะทํางานวิจัยระดับตําบล แตละตําบลไดรับการ
พั ฒ นาทั้ ง แนวคิ ด องค ค วามรู เกี่ ย วกั บ ยาสู บ /ยาเส น และทั ก ษะในการเป น นั ก วิ จั ย ท อ งถิ่ น
(รายละเอียดอยูในบทที่ 2) จากนั้นจึงได ทําการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชน โดยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสํารวจ และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณบุคคล ในการสํารวจขอมูลนั้นพบวานักวิจัยตําบล ก็ไดเรียนรูสถานการณปญหาการ
บริโภคบุหรี่ ทั้งยาซองและยาเสนไปในตัวดวย ขณะเดียวกันผูที่ถูกสัมภาษณ ก็ไดสะทอนปญหา
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การสูบบุหรี่ การไดรับควันบุหรี่มือสอง การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันจากการเก็บขอมูล สงผลให
นักวิจัยหลายคนที่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ หรือผูที่ถูกสัมภาษณบางรายเกิดแนวคิด
ที่อยากจะเลิกบุหรี่ ซึ่ง วิชัย แสนมาตร เปนหนึ่งในคณะทํางานวิจัยตําบลหนองแวง ตั้งขอสังเกตวา
“จากเดิมผมมีความคิดวาการบริโภคยาเสนพื้นที่ตําบลหนองแวง เปนเรื่องธรรมดาคงไมมีคาใชจาย
สูงนักแตเมื่อดูจากผลสรุปขอมูลที่ไดกับพบวาตําบลหนองแวงตองมีรายจาจากการบริโภคยาเสนสูง
ถึงวันละหลายพันบาท และที่สําคัญยังพบอีกวาทุกคนที่บริโภคยาเสนรูถึงพิษภัยของบุหรี่แตก็ยัง
สูบอยูเหมือนเดิม” ขณะที่ เพิ่มพูนทรัพย อุไชย ซึ่งเปนคนหนึ่งที่สูบบุหรี่กลาววา “ผมก็เปนอีกคน
หนึ่งที่สูบบุหรี่แตจะสูบเฉพาะบุหรี่ซองเทานั้นวันละประมาณ 10 มวน แตหลังจากเขามาเปนทีม
วิจัยในโครงการฯ ก็เริ่มทบทวนตัวเอง เพราะพบวารายจายคาบุหรี่ตอเดือนสามารถนํามาสงผอน
รถจักรยานยนตไดอยางสบาย ทุกวันนี้จึงเริ่มลดปริมาณในการสูบลงและจะเลิกใหไดภายใน 2
เดือน” (ทานตะวัน สิงหแกว, 2553)
ดังนั้น การสํารวจขอมูลโดยคนใน หรือคณะนักวิจัยระดับตําบลซึ่งเปนคนในชุมชน ได
สร า งแรงกระตุ น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในตั ว ของคณะทํ า งาน และชุ ม ชนได เ ห็ น
ความสําคัญของปญหายาเสน และอยากเขามามีสวนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
1.2 การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน
คณะทํ า งานวิ จั ย ระดั บ ตํ า บลได ร ว มกั บ คณะทํ า งานจั ง หวั ด ได ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล
สถานการณ ป ญ หายาเส น จากนั้ น แต ล ะตํ า บลจึ ง ได มี ก ารจั ด เวที คื น ข อ มู ล สู ชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน
ใหกับคนในชุมชนไดรับรู และรวมตรวจสอบขอมูล รวมทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เสนอแนะมาตรการในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในชุมชนดวย
กลุ ม เป า หมายที่ เ ข า ร ว มในแต ล ะเวที ป ระกอบด ว ย ผู นํ า ท อ งที่ ผู นํ า ท อ งถิ่ น ตั ว แทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ครู นักเรียน กลุม อสม.
ตัวแทนกลุมองคกรในพื้นที่ รวมประมาณ 20 – 50 คน ตอตําบล
การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชนแตละตําบล มีเนื้อหาหลัก ๆ อยู 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอความรู เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ทั้งบุหรี่ซองและยาเสน ซึ่งมี
หลายรู ป แบบแตกต า งกั น ในแต ล ะพื้ น ที่ เช น ฉายวี ดี ทั ศ น เ กี่ ย วกั บ โทษภั ย บุ ห รี่ โปสเตอร
นิทรรศการ แผนพับ และการบรรยายใหความรู โดยวิทยากรภายนอก และบางตําบล ไดเชิญคนใน
ชุมชนที่สามารถเลิกบุหรี่ได มาเลาประสบการณในการเลิกสูบบุหรี่ เชน แรงจูงใจ วิธีการ เทคนิค
และผลที่ไดจากการเลิกสูบบุหรี่
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สวนที่ 2 เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดของโครงการฯ โดยคณะทํางานจังหวัดไดอธิบาย
ถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดเขาใจการดําเนินงานของโครงการฯ วาชุมชนจะไดประโยชน
อะไรบาง และตองเขามามีสวนรวมอยางไร
สวนที่ 3 การนําเสนอผลการศึกษาสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ โดย
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล
สวนที่ 4 แบงกลุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในแกไขปญหาการบริโภคและการ
จําหนายยาเสนในชุมชน

ภาพที่ 4.1 แสดงการจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน
การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชนทําใหคนในชุมชน ไดเขาใจสถานการณปญหายาเสนในพื้นที่
มากขึ้น รวมทั้งชวยใหชุมชนเขาใจเปาหมายแนวทางการดําเนินงานของโครงการ และบทบาทของ
คนในชุมชน รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวของที่จะเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสถานการณยาเสนของ
ตนเอง
1.3 การผลิตสื่อเผยแพรขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสถานการณยาเสนในชุมชน สามารถนํามาใชในการวิเคราะห เพื่อ
วางแผนการทํ า งานในการรณรงค การสร า งมาตรการทางสั ง คม แต ใ นแง ข องการสร า งความ
ตระหนักใหกับคนในชุมชนแลว ขอมูลในรูปแบบเอกสารที่เปนทางการ เปนตัวเลข เปนเรือ่ งยากตอ
ความเขาใจของชาวบาน การแปลงขอมูล หยิบประเด็นสําคัญ แงมุมที่นาสนใจ มานําเสนอผานสื่อ
ในหลายรูปแบบจะชวยใหเกิดการรับรู มีความเขาใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพรขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน คณะทํางานวิจัยแตละตําบลได
ทําการผลิตสื่อขึ้นมาเอง โดยใชขอมูลสถานการณฯ ที่ไดจากการศึกษาเปนฐานคิด และการคนหา
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ศักยภาพ ทรัพยากรของชุมชนที่สามารถนํามาผลิตสื่อในรูปแบบสื่อทองถิ่น เชน นักแตงเพลง นัก
แตงกลอนลํา นักจัดรายการวิทยุ นักรอง สื่อที่ผลิตขึ้นมาใชในการรณรงคและกระตุนทั้ง 10 ตําบล
จึงมีความหลากหลายไปตามศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน เพลง สปอรตโฆษณา รายการวิทยุชุมชน
ปายไวนิล สติ๊กเกอร
ตารางที่ 4.1 แสดงชนิดของสื่อ การนําไปใช จุดเดน และขอจํากัดของสื่อ
ชนิดของสื่อ
ปายไวนิล

สปอรตโฆษณา

สติ๊กเกอร

การผลิตซีดี

วิทยุชุมชน

การนําไปใช
- ใช ติ ด ตามจุ ด ศู น ย ก ลาง
ข อ ง ชุ ม ช น เ ช น ศ า ล า
กลางบาน วัด ตามทางแยก
เขาออกหมูบาน
- เปด ผานหอกระจายขาว
ข อ ง ชุ ม ช น ก อ น ที่ จ ะ
ประกาศประชาสั ม พั น ธ
เรื่องอื่น ๆ
- เปดผานสถานีวิทยุชุมชน
- บั น ทึ ก ไว ใ นซี ดี นํ า ไป
เป ด ในเวที ก ารประชุ ม
อบรมตางๆ ได
- ติ ด ตามสถานที่ สํ า คั ญ
ของชุมชน
- ติดตามบานเรือน

จุดเดน

ขอจํากัด

- สะดุดตาเขาถึง
กลุมเปาหมายไดงาย

- เปนการสื่อสารทาง
เดียว

- ใชไดหลายชองทาง
- ผูฟง จดจําไดแมน

- มี ค วามน าสนใ จ
เฉพาะช ว งแรกของ
การนําเสนอ

- ผลิตไดจํานวนมาก - เปนการสื่อสารทาง
- เขาถึงกลุมเปาหมาย เดียว
ไดดี
- มี ข อ จํ า กั ด ในการ
สื่อสารกับผูสูงอายุ
- ใช เ ป ด เมื่ อ มี เ วที ก าร - ได ร ายละเอี ย ดของ - มี พื้ น ที่ ใ น ก า ร
ประชุม อบรม
ข อ มู ล ที่ ต อ ง ก า ร เผยแพรจํากัด
นําเสนอ
- เนื้อ หาเปน วิ ช าการ
ไมนาสนใจ
- เปนการสื่อสารทาง
เดียว
- สอดแทรกเนื้ อ หาสาระ - สื่อสารไดกวางและ - คุณภาพการสื่อสาร
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ชนิดของสื่อ

การนําไปใช

จุดเดน

ขอจํากัด

เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสน เขาถึงทุกกลุมทุกวัย
ในรายการวิทยุ

เพลง

ขึ้นอยูกับผูสื่อสาร
- เปนการสื่อสารทาง
เดียว
- ใช เ ป ด ตามหอกระจาย - เนื้ อ หาและทํ า นอง - ใช ไ ด ใ นระยะเวลา
ข า วของทุ ก หมู บ า น งาน เพลงช ว ยในการจํ า หนึ่ง เมื่อเกาแลวก็ขาด
รณรงค งานเทศกาลตาง ๆ และกระตุนไดดี
ความนาสนใจ

จากตารางจะพบวาสื่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเผยแพรขอมูลฯ เปนสื่ออยางงายที่สามารถผลิตขึ้น
โดยคนในชุมชน และสามารถใชไดอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 4.2 สื่อรูปแบบตางๆ สนับสนุนการสรางความตระหนักตอปญหา
ผลการใชสื่อนั้นสื่อที่ผลิตขึ้นสามารถที่จะสรางการรับรู และสรางความตระหนักใหกับคน
ในชุมชนใหเห็นความสําคัญของปญหายาเสน ซึ่งจากการประเมินผลการใชสื่อของคณะทํางานวิจัย
ระดับจังหวัดขอนแกน โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานในพื้นที่และคณะทํางานวิจัยตําบลที่
เปนผูผลิตสื่อ พบวาชาวบานรับรูขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาวของชุมชน และแผนปายไวนิล
เป น ส ว นใหญ ด า นความถี่ ใ นการรั บ ข อ มู ล ข า วสารนั้ น ส ว นใหญ จ ะรั บ รู ข อ มู ล จากการ
ประชาสัมพันธจากหอกระจายขาวประมาณ 3 – 4 ครั้งตอสัปดาห สวนการรับรูขอมูลขาวสารจาก
ปายไวนิลนั้นมีความสม่ําเสมอเนื่องจากจุดที่ติดตั้งปายมองเห็นไดงาย และคนสวนใหญใหมีความรู
ความเขาใจและเห็นความสําคัญสถานการณปญหายาเสนของชุมชนมากขึ้น (ภัทรภร วีระนาคินทร
และคณะ, 2555)
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การสรางความตระหนักตอปญหา โดยการสํารวจขอมูลสถานการณยาเสน การจัดเวทีคืน
ขอมูลสูชุมชน และการสื่อสารขอมูลผานสื่อรูปแบบตางๆ เปนการเตรียมความพรอมใหกับชุมชน
ทั้งการเตรียมคน คือ การสรางความเขาใจใหกับคนในชุมชน ไดเขาใจสถานการณปญหายาเสน
และเขาใจเปาหมายแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจ
ใหกับภาคี เ ครือขา ยที่เ กี่ ยวของที่อยูในพื้น ที่มีบทบาทสําคั ญที่จะเข ามารวมขั บเคลื่อนงาน เชน
องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน เปนตน
2. การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
ภายหลังจากการสรางความตระหนักแลว คณะนักวิจัยตําบล ไดเริ่มการสรางและพัฒนา
มาตรการทางสังคม โดยกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 การยกรางมาตรการทางสังคม
ทีมวิจัยตําบลแตละตําบลไดจัดประชุมทีมวิจัยและกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ เชน ตัวแทน
รพ.สต. ครู ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น รวมแลวประมาณ 15 – 20 คนตอตําบล เพื่อเปนเวทีระดมความ
คิดเห็น เพื่อชวยกันคิดคนมาตรการทางสังคมที่จะนํามาขับเคลื่อนเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในพื้นที่ ในการจัดเวทีเพื่อยกรางมาตรการทางสังคม แตละพื้นที่จะกระบวนการใน
การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการนั้น ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสน การ
วิเคราะหทุนทางสังคม และการออกแบบมาตรการทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสนในชุมชน
การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสนในชุมชน เปนการนําขอมูล ที่ไดจากการศึกษามาใช
เปนโจทยในการะดมความคิดเห็น เพื่อใหที่ประชุมไดคนหาปญหาสําคัญ ที่มีผลกระทบตอชุมชน
ซึ่งจะนําไปสูการคิดคนมาตรการในการแกไข หรือปองกันตอไป
2.1.2 การวิเคราะหทุนทางสังคม
การวิเคราะหทุนทางสังคมเปนการคนหาศักยภาพของชุมชนที่จะนํามาใชในการพัฒนาและ
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม ทุนทางสังคมที่นํามาวิเคราะห โดยภาพรวมประกอบดวย
1) ทุนที่เปนบุคคล เชน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน หรือบุคคลที่ชาวบานให
ความเคารพศรั ท ธา บุค คลเหลา นี้ ถือ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญต อ ความสํ า เร็ จ ของการพัฒ นาชุ ม ชน ซึ่ ง
มาตรการทางสังคม เปนการควบคุมกันทางสังคม และการควบคุมโดยผานความเปนผูนํา (Control
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Through Leadership) ความสามารถในการใหคําแนะนํา การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง จะชวยทําให
มาตรการทางสังคมที่พัฒนาขึ้น ไดรับการยอมรับและมีการปฏิบัติตาม
2) ทุนที่เปนภาคีเครือขายในพื้นที่ ในหลายพื้นที่พบวา หนวยงานในพื้นที่มีการ
ดําเนินการเพื่อควบคุมบุหรี่อยูแลว เชน กรณีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเม็ง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไดจัดทําโครงการรณรงคงดเหลาในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)
แมวาโครงการไดสิ้นสุดไปแลวแตไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง
หรือ กรณีโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปน
โรงเรียนขยายโอกาสที่ผูบริหารใหความสนใจในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการณรงคเพื่อควบคุม
ยาสูบในโรงเรียน ทุนที่เปนภาคีเครือขายจะมีทั้ง เงินทุน บุคลากร และองคความรูในการดําเนินงาน
หากสามารถประสานความรวมมือและเขามาเปนแนวรวมได จะทําใหการขับเคลื่อนมาตรการทาง
สังคม มีพลังมากขึ้น
3) ทุนที่เปนองคความรูและกระบวนการการทํางาน เชน การขับเคลื่อนลดการดื่ม
เหล า โดยรณรงค ง านศพปลอดเหล า ปลอดการพนั น กรณี ตํ า บลกุ ด รั ง อํ า เภอกุ ด รั ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม กองบุญสวัสดิการ ซึ่งเปนการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในชุมชน กรณีตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทุนดานนี้สะทอน
ถึงความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งสามารถที่จะถอดองคความรู และประสบการณในการดําเนินงาน
เพื่อนํามาประยุกตใช หรือบูรณาการรวมกับการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมเพื่อควบการบริโภค
และจําหนายยาเสนได
4) ทุนดานความเชื่อ ทุนดานนี้อาจจะเปนนามธรรม เกี่ยวของกับระบบคิด ความ
เชื่อของคนในชุมชน เชน ความเชื่อและศรัทธาในศาสนา ระเบียบ หรือประเพณีของชุมชน กรณีทุน
ดานนี้พบวา ที่ตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด วิเคราะหวา ประชาชนตําบลน้ําออม
มีความเชื่อฟงและเคารพความศรัทธา พระสงฆ มีการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดี จึงมีแนวคิดวาจะใช
มาตรการโดยใหบทบาทกับพระสงฆในการขับเคลื่อนมาตรการ กาวิเคราะหทุนทางสังคมดานนี้จะ
ชวยในการคิดคนมาตรการ
มาตรการทางสังคม เปนมาตรการที่ควบคุมโดยคนในชุมชน ไมใชมาตรการทางกฎหมาย
การวิเคราะหทุนทางสังคม จึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะนําทุนทางสังคมมาใชในการคิดมาตรการ และ
ขับเคลื่อนมาตรการใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ
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2.1.3 การออกแบบมาตรการทางสังคม
หลังจากการวิเคราะหสถานการณปญหายาเสน และทุนทางสังคมแลว คณะนักวิจัยระดับ
ตําบล ไดระดมความคิดเห็นตอเพื่อออกแบบมาตรการทางสังคม ที่จะใชในการควบคุมการบริโภค
และจําหนายยาเสน โดยมีกรอบแนวคิดในการออกแบบมาตรการ ซึ่ง คณิน เชื้อดวงผุย นักวิจัยทีม
กลาง ไดใหแนวคิดในการพัฒนามาตรการทางสังคม ไวดังนี้
(1) มาตรการทางสังคมตองไดมาจากการมีสวนรวมของชุมชน ที่ทุกคนใหการยอมรับและ
ยินดีที่จะปฏิบัติตาม เพราะมาตรการทางสังคมไมใชมาตรการทางกฎหมาย แตเปนมาตรการที่คน
ในชุมชนคิดกันขึ้นเอง ดังนั้นเมื่อไดมาตรการแลวตองมีกระบวนการในการสรางการยอมรับ และ
ประกาศใหคนในชุมชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
(2) มาตรการที่ดีจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน คือเปนมาตรการที่
ไมไปลดสิทธิของคนอื่นที่พึงมี และตองสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น
(3) การรางมาตรการทางสังคมตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ เมื่อทุกคนไดฟง ไดเห็นได
อาน แลวมีความเขาใจที่ตรงกันวาหามทําอะไร หรือใหทําอะไร สามารถชี้วัดความสําเร็จได
(4) มาตรการที่คิดขึ้นตองสามารถปฏิบัติไดจริง ไมใชสิ่งที่เพอฝนเกินตัว โดยใหพิจารณา
จาก ศักยภาพชุมชน เชน คณะกรรมการที่จะขับเคลื่อน ความยากงายของมาตรการนั้น ๆ
(5) มาตรการทางสังคมตองไมไปสรางความขัดแยงขึ้นในชุมชน เปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง
การพั ฒ นาไมควรที่ จ ะเปน การแกปญหาอย า งหนึ่ง แตสรางปญ หาใหมขึ้น มา เชน มาตรการที่
เกี่ยวของกับรานคาซึ่งเปนเรื่องผลประโยชน หากไมมีการพูดคุยกันอยางชัดเจน อาจสรางความ
ขัดแยงขึ้นในชุมชนได (ภัทรภร วีระนาคินทร และคณะ, 2555)

ภาพที่ 4.3 การจัดเวทีชุมชนเพื่อยกรางมาตรการ
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การออกแบบมาตรการทางสังคมมีองคประกอบที่ควรนํามาพิจารณา 6 องคประกอบ คือ
1) ครอบครัว เปนมาตรการที่มุงไปที่ครอบครัว เพื่อใหมีขอตกลงรวมกันภายในครอบครัว
เพื่อลด ละเลิก การสูบบุหรี่ หรือการมีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางของหัวหนาครอบครัว เชน การไม
สูบบุหรี่ใหเด็กเห็น การไมสูบบุหรี่ในที่พักอาศัย การไมใชใหเด็กไปซื้อบุหรี่ เปนตน
2) ชุมชน มาตรการที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนการสรางขอตกลงรวมกันของคนในชุมชน
เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ไมใหสงผลกระทบตอผูไมสูบบุหรี่ มาตรการดานชุมชน จะเนนไปที่การ
กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ใชประโยชนรวมกัน เชน
ศาลากลางบาน ตลาด ศาลาพักรอรถโดยสารประจําทาง
3) กลุมผูสูบ มาตรการดานนี้ใหความสําคัญกับผูสูบบุหรี่โดยเพาะ มีเปาหมายใหผูสูบเลิก
สูบ ลดปริมาณการสูบ หรือปรับพฤติกรรมการสูบ
4) กลุมรานคาในชุมชน รานคามีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน หามขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หรือ การ
ไมวางบุหรี่ ยาเสนในที่เปดเผย กลุมรานคาจึงเปนกลุมหนึ่งที่บางพื้นที่อาจจะมีมาตรการในการ
สรางความรวมมือ และกําหนดมาตรการรวมกันกับชุมชนขึ้นมา
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ หมายถึงองคการบริหาร
สวนตําบล มาตรการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะดําเนินการได คือ การประกาศเปน
สํานักงานปลอดบุหรี่ หรือการมีนโยบายที่สนับสนุนการควบคุมบุหรี่ เชน ลดภาษีใหกับรานคาทีใ่ ห
ความรวมมือ มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนการเลิกบุหรี่อยางตอเนื่องเปนตน
6) ภาคีเครือขายในพื้นที่ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ก็สามารถเปนกลุมเปาหมายหนึ่ง
ที่จ ะดํ า เนิ น การมาตรการได เช น การกํ า หนดพื้น ที่ ป ลอดบุห รี่ใ นพื้ น ที่ห นว ยงาน การส งเสริ ม
สนับสนุนใหความรูทางวิชาการตางๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพปะจําตําบล อาจมีมาตรการ
ในการบําบัดรักษาผูติดบุ หรี่ ตํารวจ อาจสรางมาตรการเกี่ยวกับการใหความรู ความเขาใจทาง
กฎหมาย หรือโรงเรียนควรเนนมาตรการในการปองกันนักสูบหนาใหมเปนตน
เมื่อวิเคราะหแนวคิดและองคประกอบที่จะนํามาสูการพัฒนามาตรการทางสังคมแลว คณะ
นักวิจัยระดับตําบล ไดรวมกันระดมความคิด เพื่อออกแบบมาตรการ รูปแบบมาตรการ และกําหนด
พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีมาตรการทางสังคมที่แตกตางหลากหลาย ขึ้นอยูกับ
สถานการณปญหายาเสน ทุนทางสังคม รวมทั้งศักยภาพ ในการคิดวิเคราะหของคณะนักวิจัยแตละ
ตําบล ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะหสถานการณปญหายาสูบ ศักยภาพชุมชน และรางมาตรการทางสังคม
ตําบล
1.ตําบลจระเข

สถานการณปญหา
เยาวชนในพื้นที่เริ่มสูบบุหรี่กันมาก
ขึ้น (อายุต่ําสุดที่พบ คือ 11 ป) จึง
เล็งเห็นความสําคัญในการยับยั้งนัก
สูบ หน าใหมและบําบัดรักษาผูสูบ
รายเดิม

2.ตํ า บ ล โ น น จํ า นวนผู สู บ หน า ใหม เ พิ่ ม มากขึ้ น
สะอาด
และมีรานคาจําหนายยาเสนหลาย
ชนิดทําใหผูสูบเขาถึงไดงายและมี
ทางเลือกที่หลากหลาย

3.ตําบลบานเม็ง

การสูบบุหรี่ของหัวหนาครอบครัว
สงผลใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ
กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว และเป น
การสิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยโดยไม
จําเปน ไม กอใหเกิด ประโยชนต อ
ครอบครัวและสังคม

ศักยภาพชุมชน

มาตรการ

-โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ 1.มาตรการควบคุมการบริโภค
ซึ่ ง อยู ใ นพื้ น ที่ เ ป น โรงเรี ย นขยาย บุหรี่ในโรงเรียน
โอกาสที่ มี ค รู ที่ ส นใจในการทํ า
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การณรงค เ พื่ อ
ควบคุมยาสูบในโรงเรียน

รูปแบบมาตรการ

-กําหนดบริเวณหามสูบและขาย
ภายในบริเวณโรงเรียน
-จัดตั้งชมรมนักเรียนสีขาว
-ควบคุ ม การจํ า หน า ยยาเส น /
บุ ห รี่ ซ อง ของร า นค า ภายใน
หมูบาน
-ผูนําหมูบานมีความเขมแข็ง เปน 1.การจัดพื้นที่สาธารณะปลอด -กํ า หนดพื้ น ที่ ห า มสู บ เช น
แบบอยางที่ดีในการเลิกสูบบุหรี่
บุหรี่
ศาลากลางบ า น บริ เ วณที่ มี ค น
-ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ กิ จ ก ร ร ม 2. การรณรงคลดละเลิกสูบบุหรี่ ชุมนุมกัน
-หามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด (วัด
โครงการฯ มีความตอเนื่อง
สระทอง)
-ประชาชนในหมูบานมีความเชื่อถือ
-โรงเรียนปลอดบุหรี่
ในตั ว ผู นํ า
ให ค วามร ว มมื อ ใน
-การสรางคนตนแบบเลิกบุหรี่
กิจกรรมของหมูบานอยางดียิ่ง
-ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง
หามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ -ห ามสูบ บุห รี่ภายในตัว อาคาร
-คนในชุมชนมีความตระหนักใสใจ
บานเรือน
-ห า มผู ป กครองใช เ ด็ ก อายุ ต่ํ า
ดานการรักษาสุขภาพ
กวา 15 ปไปซื้อบุหรี่
-แรงผลั ก ดั น ภายในอั น เกิ ด จาก
ความสัมพันธภายในครอบครัว และ
-จัดสถานที่เฉพาะใหสูบบุหรี่
เครื อ ญาติ ที่ ส ามารถบอกกล า ว
ตั ก เตื อ น แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา ให

พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง
โรงเรียน
บานหนองหอยเทพเทวัญ

บานโนนคูณ
หมูที่ 11

บานเหมือดแอ
หมูที่ 7 และหมูที่ 16
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ตําบล

สถานการณปญหา

ศักยภาพชุมชน

มาตรการ

รูปแบบมาตรการ

พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง

กําลังใจซึ่งกันและกันได
4.ตําบลสวนหมอน ผูสูบบุหรี่กระจายอยูตามครัวเรือน -ผูนําหมูบานมีความเขมแข็ง
1.กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ใน
โดยรอบบริเวณหมูบาน ซึ่งกลุม ผู -ประชาชนให ความร วมมื อ ใ น ชุมชน
2.กําหนดระยะเวลาขายสําหรับ
สู บ มี ทุ ก กลุ ม อายุ แ ละมี แ นวโน ม กิจกรรมของโครงการฯ เปนอยางดี
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รานคาในหมูบาน

5.ตําบลกุดรัง

-กํ า หนดพื้ น ที่ ป ลอดบุ ห รี่ ใน บานขามปอม หมูที่ 12
สถานที่สวนรวม ไดแก ศาลา
ประชาคม เวลาที่ ทํ า กิ จ กรรม
สวนรวมรวมกัน การประชุม
หมูบาน
-กําหนดระยะเวลาในการขาย
บุหรี่/ยาเสน ขายในเวลา 08.00
-12.00 น. เทานั้น
1. ผูสูบสูบบุหรี่ ยาเสน ในที่
-การณรงคงานศพปลอดเหลา ปลอด 1.การจัดที่สูบบุหรี่และหามสูบ -กํ า หนดพื้ น ที่ สู บ และพื้ น ที่ ทัง้ ตําบล จํานวน 16 หมูบาน
บุหรี่ในที่หามสูบ
การพนัน
สาธารณะในที่ชุมชน
ปลอดบุหรี่ในชุมชน
-ครอบครั ว อาสาจั ด ทํ า บั น ทึ ก
2. ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติ -มี ค ร อ บ ค รั ว อ า ส า จํ า น ว น 14 2.อาสาสมัครเลิกบุหรี่
การเปลี่ ย นแปลงของผู สู บ ใน
ตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบ
ครอบครัวใน 14 หมูบาน
-มีธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย), สภาเด็ก
นโยบาย 3 ขอแตไมปฏิบัติตาม
ครอบครัว
(นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับ -มี ส ภาองค ก รชุ ม ชนตํ า บลจั ด การ
การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การ ตนเองที่เขมแข็ง
-มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ว ม กั บ ภ า คี
หามแสดงหรือโชวยาเสนในที่
เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคํา เครื อ ข า ยทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ ใน
พื้นที่
เตือนบนหอยาเสน)
3.พฤติกรรมการถวายบุหรี่ใหกับ
พระของญาติโยม ปญหารอง ไดแก
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ตําบล

6.ตําบลหนองโน

7.ตําบลหนองบัว

สถานการณปญหา
การถวายบุหรี่ใหกับพระสงฆ และ
มีนักสูบหนาใหม (กลุมเสี่ยง) ที่เปน
นักเรียนในชั้นประถมและมัธยม
เพิ่มมากขึ้น และปญหาเด็ก เยาวชน
มีพฤติกรรมการเลียนแบบใน
ครอบครัว
1.ผู สู บ มี พ ฤติ ก รรมการสู บ ทั้ ง ใน
ครอบครัวและในที่สาธารณะหรือ
ในที่ชุมชน สงผลตอสุขภาพของผู
สู บ แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง ค น ใ น
ครอบครั ว และเป น ที่ รั ง เกี ย จของ
คนรอบขาง
2.ขณะเดี ย วกั น ผู สู บ จํ า นวน 68%
อยากจะเลิ ก สู บ และแรงจู ง ใจที่
สํ า คั ญ ของการเลิ ก สู บ คื อ เรื่ อ ง
สุขภาพและเปนความตองการของ
ครอบครัว
ผูประกอบการรานคาสวนใหญยัง
ไมทราบนโยบายเกี่ยวกับการหาม
แสดงหรือโชวย าเสนในที่เปด เผย
(จากนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบาย

ศักยภาพชุมชน

มาตรการ

-คณะทํางานยาเสนในระดับตําบลมี
ความเขมแข็ง
-มีทุนทางสังคมและฐานวัฒนธรรมที่
เขมแข็งในเรื่อง “กองบุญสวัสดิการ
ชุมชน
-ผูเลิกสูบจํานวน 32 คน ที่รวมให
ขอมูลตั้งแตเริ่มตนของโครงการ และ
อยากรวมถายทอดประสบการณ อีก
ทั้งชาวบานใหความรวมมือเปนอยาง
ดี

1.ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู
ชวยเหลือ เกื้อ กูล ระหวางผูเลิ ก
สูบและผูสูบบุหรี่
2. การสรางสิ่งแวดลอมชุมชนที่
ไมเอื้อตอการสูบบุหรี่

รูปแบบมาตรการ

พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง

-กิจ กรรมจับ คูดูแ ลกันระหวาง ทั้งตําบล จํานวน 8 หมูบาน
เพื่อนบานที่สูบกับผูที่เลิกสูบ
-การกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน

-รานคาในชุมชนสวนใหญยินดีที่จะ ควบคุ ม การจํ า หน า ยยาเส น ใน -รับสมัครรานคาที่ประสงคเขา บานโนนเมืองนอยหมูที่ 1,5
ชุมชน
ใหความรวมมือเขารวมในการ
รวมมาตรการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายบุหรี่
-ห า มจํ า หน า ยบุ ห รี่ ใ ห กั บ เด็ ก
อายุต่ํากวา 18 ป หามวางโชว
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ตําบล

สถานการณปญหา

ศักยภาพชุมชน

มาตรการ

เกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา
18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสน
ในที่เ ปด เผย และการกํ าหนดให มี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน)
-รพ.สต.เขามารวมเปนคณะทํางาน อบต.ปลอดบุหรี่
8. ตําบลหนองแวง 1.มีพื้นที่ปลูกยาสูบ
ซึ่งมีโครงการรณรงคใหคนในชุมชน
2.จํานวนนักสูบหนาใหมเพิ่มขึ้น
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
3.รานคาไมปฏิบัติตามกฎหมาย
9. ตํ า บ ล เ ห ล า 1. อัตราผูสูบยาเสนสูงขึ้น
หลวง

10. ตําบลน้ําออม

1.รานคาไมปฏิบัติตามกฎหมาย
2.จํานวนนักสูบหนาใหมเพิ่มขึ้น

-มีเ ครือขายทางสังคมที่ เข มแข็ง ทั้ง เหลาหลวงรวมแรงรวมใจหนึ่ง
โรงเรีย น รพ.สต.ประจําตําบลที่ใ ห สัปดาหหนึ่งวันงดจําหนายบุหรี่
ความสําคัญกับการรณรงคเพื่อการไม
สูบ บุ ห รี่ และรานคาพรอมใหความ
รวมมือ
-มี ส ถาบั น ทางศาสนาที่ เ ข ม แข็ ง วันพระไมสูบบุหรี่
ชาวบานมีความเชื่อ ศรัทธาสูง

รูปแบบมาตรการ

พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง

บุหรี่หนาราน และหามจําหนาย
บุหรี่ที่ไมมีปายคําเตือน

-กํ า ห น ด ใ ห พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ บริเวณที่ตั้ง อบต.หนองแวง
สํานักงาน อบต.ปลอดบุหรี่รอย
เปอรเซ็นต
-ขอความร ว มมื อ ร า นค า ใน ทั้งตําบล จํานวน 15 หมูบาน
ชุ ม ชนให ง ดขายบุ ห รี่ ใ นวั น
อาทิตยของทุกสัปดาห

-ประชาสัมพันธใหคนในชุมชน พื้นที่ดําเนินการ 6 หมูบาน คือ
งดสู บ บุ ห รี่ แ ละดื่ ม สุ ร าในวั น หมูท ี่ 2,4,6,7,8,9
พระโดยใชความเชื่อทางศาสนา
เข า มาจู ง ใจและบั ง คั บ ใช ใ น
ชุมชน
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2.3 การสรางและพัฒนามาตรการฯ ในระดับพื้นที่
เมื่อไดรางมาตรการทางสังคม และในหลายตําบลไดกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง โดย
เลื อ กหมู บ า นใดหมู บ า นหนึ่ ง เป น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารนํ า ร อ ง ซึ่ ง เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กนั้ น พบว า
ประกอบดวย 1) เปนชุมชนที่มีความพรอม มีความเขมแข็งพอสมควร 2) มีผูนําที่เขมแข็ง และผูนํา
ไมสูบบุหรี่ 3) ชุมชนมีความพรอมและใหความสนใจ และสมัครใจ ที่จะเขามารวมเพื่อใชเปนพื้นที่
ปฏิบัติการนํารอง
เมื่อไดหมูบานหรือพื้นที่ปฏิบัติการนํารองแลว คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ไดรวมกับแกน
นําชุมชนเพื่อนํามาตรการทางสังคมที่ไดรับการยกรางมาพัฒนาใหมีความสอดคลองกับบริบทของ
หมูบานเปาหมาย
2.4 การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนามาตรการทางสังคม
มาตรการทางสังคมที่ไดจากเวทีไดรับการออกแบบและยกรางขึ้นของแตละพื้นที่ ยังไมใช
มาตรการที่สมบูรณเพราะยังขาดรายละเอียดในการปฏิบัติ เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นกอนที่จะ
นําไปปฏิบัติ ทีมวิจัยระดับจังหวัด จึงไดเขาไปหนุนเสริมโดยการจัดกระบวนการเรียนรูมีใน
รูปแบบตางๆ ใหเกิดการจัดปรับมาตรการใหมีความเหมาะสมและสามารถใชไดจริงในพื้นที่ ดังนี้
2.4.1 ศึกษาเรียนรูพื้นที่ตนแบบ
การออกแบบและยกรางมาตรการฯ เปนเรื่องใหมของหลายตําบล ดังนั้นบางตําบลจึงได
จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู พื้ น ที่ ต น แบบ เช น กรณี ตํ า บลจระเข อํ า เภอหนองเรื อ จั ง หวั ด ขอนแก น ได
ออกแบบมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน แตเนื่องจากคณะนักวิจัยตําบล ครูและแกนนํา
นักเรียน ของโรงเรียนหนองหอบเทพเทวัญ ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมาย ยังขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้นคณะทํางานวิจัยระดับจังหวัดจึงได
จัด การศึ ก ษาดูง าน เพื่ อ เสริ ม สรา งความรูแ ละประสบการณ เ พิ่ ม เติม โดยพาไปศึก ษาดู ง าน ที่
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนโรงเรียนดีเดนดานการปองกันและ
ควบคุมการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ผลการศึกษาดูงานทําให
ทีมวิจัยตําบล ครู และนักเรียน มีความรูความเขาใจ และเกิดมุมมองใหมๆ นําไปสูการจัดปรับ
มาตรการและกิจกรรมของการขับเคลื่อนมาตรการ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
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2.4.2 เพื่อนชวยเพื่อน
เปนการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบล โดยการนําคณะ
นักวิจัยระดับตําบลมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในแตละจังหวัด โดยใหแตละตําบลนําเสนอ
มาตรการทางสังคมและวิธีการที่จะขับเคลื่อน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปน
ลักษณะของเพื่อนชวยเพื่อน การจัดเวทีในรูปแบบนี้มีการจัดทําขึ้นในทุกจังหวัด เชน กรณีจังหวัด
ขอนแกน จัดเวทีขึ้นเมื่อ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่วัดสระทอง บานโนนคูณ ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
กรณีจังหวัดจังหวัดรอยเอ็ดจัดขึ้นมีการจัดเวที 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
ณ หองเพทาย โรงแรมเพชรรัชตการเดน เปนเวทีการนําเสนอบทเรียนประสบการณการสราง และ
นํามาตรการทางสังคมสูการปฏิบัติ ครั้งที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยเอ็ด เปนเวทีบันทึกความรวมมือใน
การนํามาตรการทางสังคมไปสูการปฏิบัติ และครั้งที่สามจัดเวทีขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนเวทีพัฒนา
มาตรการสูการปฏิบัติในพื้นที่เปาหมายในแตละตําบล โดยแตละตําบลมีหลักเกณฑรวมกันในการ
คัดเลือกมาตรการทางสังคม
ผลที่เกิดขึ้นทําใหคณะวิจัยระดับตําบลมีไดเรียนรูมาตรการทางสังคมของตําบลอื่น และ
สามารถนําบทเรียนที่ไดไปจัดปรับมาตรการทางสังคมในพื้นที่ตัวเอง นอกจากนี้ยังเปนเวทีที่ชวย
กระตุนใหคณะทํางานวิจัยแตละตําบลมีความฮึกเหิม มีความมั่นใจและกําลังใจในการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ภาพที่ 4.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบล
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2.4.3 การหนุนเสริมโดยคณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด
คณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด มีบทบาทในการติดตามสนับสนุน ทั้งทางดานวิชาการ และ
การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับคณะทํางานวิจัยระดับตําบล รูปแบบการติดตามสนับสนุนของ
คณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด มีทั้งรูปแบบที่เปนทางการ คือ การเขาไปรวมประชุมกับคณะทํางาน
วิจัยระดับตําบล และการเขาไปสอนแนะ (Coaching) ในพื้นที่อยางใกลชิด การหนุนเสริมของ
นักวิจัยระดับจังหวัดเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุนใหการดําเนินงานของพื้นที่มีความตอเนื่อง
การสรางเสริมสรางการเรียนรูทําใหไดมาตรการทางสังคมที่มีความชัดเจนมากขึ้น และ
พรอมที่จะนําไปขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริง ซึ่งจะขอนําเสนอรายละเอียดของมาตรการที่
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดที่มาของมาตรการ รูปแบบมาตรการ และวิธีการดําเนินงาน โดยมีตัวอยาง 3
กรณี ของ 3 จังหวัด สวนมาตรการฯ ทั้ง 10 ตําบล จะนําเสนอไวในภาคผนวก
ตัวอยางมาตรการทางสังคม
กรณีที่ 1 มาตรการสรางสิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการสูบบุหรี่และการสงเสริมการเลิกบุหรี่
กรณีบานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
บริบทพื้นที่
บานโนนคูณ หมู 11 เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวน 85 หลังคาเรือน ประชากรจํานวน 416
คน มีรานคาจํานวน 4 ราน มีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แหงคือ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนน
ศิลา ที่ผานมาการบังคับใชกฎหมายดานการควบคุมบุหรี่ในหมูบานและในระดับโรงเรียนยังไม
เขมงวด เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป สามารถซื้อบุหรี่และสุราบริโภคไดเอง ชุมชนขาดการสงเสริม
ความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งประชาชนยังไมรับรูกฎหมายการควบคุม จากการสํารวจและ
การจัดทําฐานขอมูลเชิงสถิติโดยโดยผูนําชุมชน พบวาปจจุบันในหมูบานมีจํานวนผูสูบบุหรี่ 56 ราย
ซึ่งในจํานวนนี้มีผูเลิกสูบบุหรี่ไปแลว 15 คน และพบวามีเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งที่สูบบุหรี่ แต
จากการที่บานโนนคูณมีผูนําหมูบานที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนในหมูบานดวยการไมสูบ
บุหรี่และเปนผูคอยประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหรี่ใหประชาชนในหมูบานไดรับฟงทุกวัน และ
เปดซีดีเพลงรณรงคลด ละ เลิกบุหรี่ สงผลใหผูที่กําลังจะเลิกบุหรี่ตัดสินใจเลิกไดหลายราย บาน
โนนคูณยังมีปราชญชุมชนซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ในสวนของวัดก็มีพระสงฆที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบาน
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แนวคิดของมาตรการ
สงเสริมใหคนในพื้นที่หันมาหวงใยสุขภาพตนเองและคนรอบขางจากการลดละเลิกบุหรี่
และเกรงกลัวตอพิษภัยของบุหรี่ อันจะนํามาซึ่งอบายมุขหลายอยาง เชน การดื่มสุรา และสิ่งเสพติด
ชนิดตางๆ และผลักดันใหบานโนนคูณเปนหมูบานตนแบบปลอดบุหรี่ 100 เปอรเซ็นต
รูปแบบของมาตรการ
มาตรการที่กําหนดขึ้นมี 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 มาตรการการสรางสภาพแวดลอมเอื้อตอการไมสูบบุหรี่ โดยกําหนดพื้นที่
เปาหมายที่สําคัญของชุมชน 4 พื้นที่ ไดแก พื้นที่สาธารณะของชุมชน วัด รานคาและ โรงเรียน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงรูปแบบมาตรการทางสังคมบานโนนคูณรูปแบบที่ 1
พื้นที่เปาหมาย
ที่สาธารณะ
ของชุมชน

วัด
(วัดสระทอง)

รานคา

โรงเรียน
(โรงเรียนโคก

มาตรการ

วิธีการดําเนินงาน

1.หามสูบในทีป่ ระชุมของหมูบาน
2.หามสูบในงานบุญประเพณี
(เชนงานแตงงาน งานบวช เปน
ตน)
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจาก
บริเวณงานอยางนอย 20 เมตร
1.หามสูบและจําหนายในบริเวณ
วัด
2.ไมถวายบุหรี่ใหแกพระสงฆ
(ยกเวนในพิธีกรรมทางศาสนา)
1.ไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กและ
เยาวชน ที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
2.ไมโชวสินคาประเภทบุหรี่ในที่
เปดเผย
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจาก
รานคาอยางนอย 20 เมตร
1.หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
2.กําหนดบทลงโทษ(ภาคทัณฑ)

1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบและ
ผูนําประชาสัมพันธใหผูมารวมงานไดรับ
ทราบ
2.ติดสติ๊กเกอรบริเวณหามสูบบุหรี่
3.มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูสําหรับผูที่
สามารถเลิกสูบได
1.จัดทําปายประชาสัมพันธ
2. ประชาสัมพันธโดยผูนํา
3.พระสงฆมีบทบาทในการแนะนํา
1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบ
2.สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ
3.จัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหกับ
รานคาที่ใหความรวมมือกับมาตรการ

1.จัดทําโครงการรณรงคลดละเลิกบุหรีใ่ ห
เยาวชนมีจิตสํานึกและความรูถึงพิษภัย
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พื้นที่เปาหมาย
กลางโนนคูณ
โนนศิลา)

มาตรการ
หรือเชิญผูปกครองสําหรับ
นักเรียนที่กระทําผิด

วิธีการดําเนินงาน
ของบุหรี่
2.จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธหามสูบ
3.จัดทําเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่รว ม
โครงการฯ
4.แตงตั้งคณะกรรมการทํางานในโรงเรียน
5.ประเมินผลทุก 4 เดือน

รูปแบบที่ 2 สงเสริมการเลิกบุหรี่
วิธีดําเนินการ
1. การสํารวจปริมาณคนสูบบุหรี่ในชุมชน
2. รับสมัครอาสาสมัครที่จะเลิกบุหรี่
3. แบงบทบาทคณะกรรมการเขาไปดูแล ตรวจเยี่ยม ใหความรูและใหกําลังใจ
4. ประกาศยกยองเชิดชูใหผูเลิกไดใหเปนคนตนแบบ
กรณีที่ 2 มาตรการเหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึง่ วัน งดจําหนายบุหรี่ กรณีตําบลเหลา
หลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
แนวคิดและที่มาของมาตรการ
จากผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ พบวา ตําบล
เหลาหลวงมีรานคาจําหนายยาเสนในพื้นที่จํานวน 55 แหง และจากขอมูลผูสูบยังพบวาสวนมาก
ซื้อจากรานคาในชุมชน หากรานคาในตําบลรวมมือกันงดจําหนายยาเสนก็จะชวยสรางกระแสใหผู
สูบหาซื้อไดยากและอาจลด ละ เลิก สูบบุหรี่ได ดังนั้นตําบลเหลาหลวงจึงเล็งเห็นความสําคัญ
และไดจัดโครงการเหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึ่งวันงดจําหนายยาเสนขึ้น เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัย ผลกระทบตอรางกาย คนรอบขาง และสภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน รวมถึงควบคุมจํานวนนักสูบหนาใหมดวย
วัตถุประสงค
(1) เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและจําหนายยา
เสน โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม (ชุมชน,รานคา,โรงเรียน,ครอบครัว)
(2) เพื่อสรางขอตกลงรวมกันระหวางรานคากับชุมชน
(3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
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ยาเสนที่ทองถิ่นสรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกบั คนในชุมชนและไดตระหนักถึงโทษหรือพิษภัยที่ผูสูบ
จะไดรับ
เปาหมาย รานคาในตําบลทีส่ มัครใจเขารวมโครงการทุกแหง
รูปแบบมาตรการ
(1) จัดประชุมรานคาในชุมชนและสรางขอตกลงรวมกันในรานคาชุมชน ขึ้นอยูกับความ
สมัครใจของรานคานั้นๆ ที่จะเขารวมโครงการ
(2) มอบใบประกาศนียบัตรใหกับรานคาที่ไมจําหนายบุหรี่และสุรา
(3) จัดทําปายโครงการใหกับรานคาที่เขารวมโครงการ
(4) จัดประชุมรานคาที่เขารวมโครงการ เพื่อรับนโยบายและพิธีมอบปายประชาสัมพันธ
โครงการใหกบั รานคาชุมชนที่เขารวมโครงการ
กรณีที่ 3 มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและครอบครัวในระดับชุมชน กรณี บานหนอง
บัว หมูที่ 2 ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
แนวคิดมาตรการ
จากขอมูลสถานการณปญหาที่นํามาพัฒนาเปนมาตรการ ไดแก 1) ผูสูบสูบบุหรี่ ยาเสน ใน
ที่สาธารณะในที่ชุมชน 2) ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบนโยบาย 3
ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหาม
แสดงหรื อ โชว ย าเส น ในที่ เ ป ด เผย และการกํ า หนดให มี ภ าพคํ า เตื อ นบนห อ ยาเส น ) และ 3)
พฤติกรรมการถวายบุหรี่ใหกับพระของญาติโยม ปญหารอง ไดแก การถวายบุหรี่ใหกับพระสงฆ
และมีนักสูบหนาใหม (กลุมเสี่ยง) ที่เปนนักเรียนในชั้นประถมและมัธยมเพิ่มมากขึ้น และปญหาเด็ก
เยาวชนมีพฤติกรรมการเลียนแบบในครอบครัว นอกจากนั้นทีมยังไดมีกระบวนการวิเคราะหจุด
แข็งของตําบลหรือทุนเดิมที่มีอยูในชุมชน ไดแก งานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน ครอบครัว
อาสา จํานวน 14 ครอบครัวใน 14 หมูบาน ธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย) สภาเด็ก มีสภาองคกรชุมชน
ตําบลจัดการตนเองที่เขมแข็ง ซึ่งประธานสภาก็เปนคนในหมูบานนี้ เครือขายชุมชน และมีการบูร
ณาการรวมกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่ ในพื้นที่ไดแก โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ธกส.
กศน. โรงเรียน เกษตรอําเภอ นอกพื้นที่ ไดแก พมจ. ศพส. โครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม
(สสส.) และ เปนตน
ดังนั้นจึงนํามาสูกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการ คือ บานหนองบัว หมูที่ 2 จํานวน 83
ครัวเรือน ประชากร 252 ครัวเรือน ซึ่งมีผูสูบ จํานวน 20 คน สําหรับจุดแข็งของหมูบาน คือ มีกลุม
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อาชีพที่หลากหลาย เปนศูนยกลางของตําบลในเรื่องของที่ตั้ง เปนพื้นที่ที่ประชาชนรับรูผลการวิจัย
เพราะมีการคืนขอมูลขอมูลที่วัดหนองบัวทําใหชุมชนมีความตระหนักในสถานการณปญหายาเสน
และเปนหมูบานที่มีแกนนําทีมวิจัยตําบลหลายคนทําใหมีความเปนไปไดสูงที่จะใชเปนพื้นที่นํารอง
ในการใชทดลองใชมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมยาเสน
กลุมเปาหมายหลั ก ได แก ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ จํานวน 20 คน ซึ่งไดจาก
กระบวนการคัดเลือกจากอาสาสมัครที่เขารวมในเวทีประชาคมมาตรการ ในวันที่ 22 มิถุนายน
2554 กลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูนํา อสม. จํานวน 20 คน
รูปแบบของมาตรการ ไดแก
(1) การประชาคมเพื่อจัดทํามาตรการและคนหาอาสาสมัคร และสรางขอตกลงรวมกัน
ไดแก กําหนดสถานที่สูบและไมสมควรสูบ
(2) ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว/วิทยุชุมชน คลื่น FM102
(3) จัดอบรมใหความรูผูสูบและครอบครัวที่เขารวมโครงการ เกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง
กระทบกับคนรอบขางอยางไร
(4) รณรงคใหความรูและประชาสัมพันธโครงการ และจัดทําปายเขตปลอดบุหรี่
(5) กําหนดพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน ไดแก การควบคุมสถานที่หามสูบ
(6) จัดตั้งครอบครัวอาสาจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูสูบในครอบครัว
(7) มีการติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน
ผลจากการสรางและพัฒนามาตรการฯ ของพื้นที่วิจัยทั้ง 10 ตําบล สามารถสรุปรูปแบบ
มาตรการฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมีอยู 2 รูปแบบ คือ
1. มาตรการเชิงพื้นที่ หมายถึง การใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่ เชน
สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ วัด โรงเรียน กลุมเปาหมายจะครอบคลุมทุกคนในชุมชน ทั้งผูสูบและ
ไมสูบบุหรี่
2. มาตรการเฉพาะกลุม หมายถึง มาตรการที่มุงไปที่กลุมใดๆ กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน
กลุมผูสูบ กลุมรานคาที่จําหนายยาเสน กลุมเด็กนักเรียน หรือนักสูบหนาใหม
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติก็พบวา ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการใชมาตรการทั้งสองรูปแบบ
หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตําบลหนองโน มีการมาตรการทั้งในเชิงพื้นที่ คือการกําหนดพื้นที่
ปลอดบุหรี่ในชุมชน และมีมาตรการเฉพาะกลุมผูสูบ หรือ กรณีตําบลเหลาหลวงมีมาตรการเฉพาะ
กลุมรานคา เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอม หรือศักยภาพในการดําเนินงานของแตละพื้นที่
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มาตรการที่สรางและพัฒนาขึ้น ไมใชขอตกลงที่คิดขึ้นลอยๆ โดยไมมีการบังคับใช แตการ
บังคับใช มาตรการไม ใ ชก ฎหมาย แตเ ปนกติก า หรือข อตกลงของชุ มชนนั้น ๆ ที่คิด ขึ้น ซึ่ งการ
ดําเนินการใหมาตรการมีผลทางปฏิบัติพบวา มีอยู 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 มาตรการที่เปนเชิงการบังคับหรือกดดัน คือ มาตรการที่มีกฎระเบียบ หรือ
ขอตกลง ใหกระทําหรือไมใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง มาตรการลักษณะนี้จะมีบทลงโทษ หรือการ
ปราม เช น การว า กล า วตั ก เตื อ น การจั บ ปรั บ เป น เงิ น มาตรการที่ ใ ช ก ารบั ง คั บ กดดั น ได แ ก
มาตรการกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ มาตรการหามจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป มาตรการ
วันพระหามสูบบุหรี่ เปนตน
ลักษณะที่ 2 มาตรการที่เปนการเสริมแรง เปนมาตรการที่สรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตาม เชน
มาตรการส ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ มาตรการสร า งคนต น แบบ กล า วคื อ เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการจะไดรับการประกาศยกยองเชิดชู มีการมอบประกาศนียบัตร การใหความรู ยกยองใหเปน
คนตนแบบ
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในชุมชน
เมื่อไดมาตรการทางสังคมที่มีความชัดเจนแลว และมีการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง
จากนั้นเปนการขับเคลื่อนมาตรการ หรือ การนํามาตรการไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนมาตรการโดยภาพรวม ดังนี้
3.1 เวทีประชาคมกับการสรางมีการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม
มาตรการทางสังคมจะเปนที่ยอมรับ และทําใหคนในชุมชนปฏิบัติตามนั้น หัวใจสําคัญ
คือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ ดังนั้นใน
หลายตําบลจึงไดจัดเวทีประชาคมขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง เพื่อนําเสนอมาตรการฯ ตอเวที
ประชาคม เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็น ในการสรางขอตกลงรวมกันของคนใน
ชุมชน และเปนกระตุนใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมาตรการฯ ดวย
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ภาพที่ 4.5 การจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาและสรางการยอมรับมาตรการ
3.2 การตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมในระดับพื้นที่
คณะทํางานในการขับเคลื่อนมาตรการมีสองระดับ คือ ทีมวิจัยตําบล ซึ่งมีการจัดตั้งเมื่อ
ตอนเริ่มตน (กลาวในบทที่สองแลว) จะทําหนาที่ขับเคลื่อนในภาพรวมของตําบล และเมื่อมีการ
คัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง จึงตองมีคณะทํางานเฉพาะพื้นที่ เพื่อทําหนาที่ในการขับเคลื่อน
มาตรการฯ ที่มาของคณะทํางานดังกลาว มาจากความสมัครใจ เปนบุคคลที่ตองการทํางานเสียสละ
เพื่อสวนรวมองคประกอบหลักๆ ไดแก ผูนําทองที่ คณะกรรมการหมูบาน กลุมสตรีแมบาน กลุม
อสม. เปนตน มีจํานวนประมาณ 10 – 17 คนตอพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง ดังรายละเอียดในตารางที่
4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมระดับพื้นที่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่
ตําบลสวนหมอน
ตําบลบานเม็ง
ตําบลจระเข
ตําบลโนนสะอาด
ตําบลหนองโน
ตําบลกุดรัง
ตําบลหนองบัว
ตําบลหนองแวง
ตําบลน้ําออม
ตําบลเหลาหลวง

จํานวนคณะทํางาน (คน)
14
17
12
15
10
10
10
15
9
15
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3.3 การสรางการรับรูมาตรการฯ
การสรางการรับรู โดยใชการประชาสัมพันธ ผานสื่อหลายๆ รูปแบบ อาทิเชน การจัดทํา
ปายประชาสัมพันธขนาดใหญติดตามจุดสําคัญของหมูบาน ที่สาธารณะที่ชุมชนตกลงรวมกันให
เปนเขตปลอดบุหรี่ จัดทําสติ๊กเกอร การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบาน หรือการ
ประกาศเตือนในสถานที่ที่มีการชุมนุมกันของคนในชุมชน เชน กรณีมีงานบุญประเพณี งานบวช
จะมีการประกาศเตือนใหผูสูบบุหรี่ใหทราบถึงมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมสูบบุหรี่ของ
ชุมชน เปนการเตือนใหผูสูบบุหรี่ไดปฏิบัติตามขอตกลงของชุมชน เพราะบางครั้งผูสูบบุหรี่ก็ไม
ทราบวามีขอตกลงเหลานี้อยู การใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธผานสื่อ จึงเปนการสรางการรับรู และ
กระตุนเตือน เพื่อสรางความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้ยังมี
การสรางการรับรูโดยผูนํา และคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการระดับพื้นที่ ผานการพูดคุย การ
ประชุมกลุมตาง ๆ ของหมูบานก็ไดมีการแทรกเรื่องราวของยาเสน หรือในโอกาสตางๆ ก็ชวยสราง
การรับรูมาตรการฯ ไดเชนกัน

ภาพที่ 4.6 แสดงปายประชาสัมพันธมาตรการ
การสรางการรับรูโดยการประชาสัมพันธควรมีความตอเนื่อง จะทําใหคนในชุมชนซึมซับ
และกลายเปนวิถีปฏิบัติ ซึ่งนายอุดร วงษษาหาญ ผูใหญบานโนนคูณกลาววา “เวลามีประกาศทาง
ราชการ กอนจะเขาเนื้อหาประกาศ จะเปดเพลงรณรงคไมสูบบุหรี่ จากนั้นก็จะพูดถึงมาตรการทาง
สั ง คม โทษภั ย บุ ห รี่ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เป น การย้ํ า เตื อ น” และในบางพื้ น ที่ เ วลามี ง านบุ ญ ประเพณี
คณะกรรมการขับเคลื่อนจะใสเสื้อทีมซึ่งเปนสัญลักษณที่ชุมชนคุนเคยวานี่คือคณะทํางานควบคุม
ยาสูบของชุมชนเดินตรวจการละเมิดกติกาของชุมชน ซึ่งเมื่อผูสูบเห็นคณะกรรมการเดินมาก็จะ
หลบ หรือเลิกการละเมิดการสูบบุหรี่ในที่หามสูบ
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3.4 บทบาทผูนํากับการขับเคลื่อนมาตรการฯ
การขับเคลื่อนมาตรการทางฯ นั้นการแสดงบทบาทของผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จ
หรือการปฏิบัติตามมาตรการ ผูนําที่กลาวถึงหมายรวมถึง คณะกรรมการที่ขับเคลื่อนมาตรการใน
ระดับพื้นที่ปฏิบัติการดวย การแสดงบทบาทของผูนําที่มีผลตอการขับเคลื่อนมาตรการฯ พบวามี
หลายประการไดแก 1) การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชน เชน เปนบุคคลที่ไมสูบ
บุหรี่ ทําใหไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน และมีผลตอการขับเคลื่อนมาตรการฯ 2) มีทักษะใน
การสื่อสาร เชน การพูดผานหอกระจายขาวเพื่อประชาสัมพันธมาตรการ และใหความรูกับคนใน
ชุมชน 3) มีความสามารถในการประสานงาน เชน องคการบริหารสวนตําบล รพ.สต. โรงเรียน หรือ
วัด เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการปฏิ บัติ ต ามมาตรการฯ ต า งๆ ที่เ กี่ ย วของ รวมทั้ ง การขอรั บ การ
สนับสนุนทั้งในสวนที่เปนขอมูลขาวสาร องคความรูและงบประมาณ 4) มีความรับผิดชอบและมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องในพื้นที่
นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการฯ ที่เปนผูหญิง มีสวนใน
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมฯ ใหประสบผลสําเร็จได เพราะความเปนผูหญิงมีความออนโยน
เชน การตักเตือนผูสูบบุหรี่ที่ละเมิดขอตกลงของชุมชน ผูที่ถูกตักเตือนไมโกรธหรือแสดงความไม
พอใจ ความเป น ผู ห ญิ ง ยั ง ช ว ยให ส ามี เ ลิ ก บุ ห รี่ หรื อ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการไม สู บ บุ ห รี่ ไ ด
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการหลายคนที่เปนผูหญิงสามารถทําใหสามีเลิกสูบบุหรี่ หรือลดการ
สูบบุหรี่ลงได
3.5 คนตนแบบการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมฯ
ในหลายพื้ น ที่ มี บุ ค คลที่ เ คยสู บ บุ ห รี่ แ ละสามารถเลิ ก บุ ห รี่ ไ ด คนกลุ ม นี้ จึ ง มี ค วามรู
ประสบการณและเทคนิคในการควบคุมตนเองเพื่อเอาชนะการอยากสูบบุหรี่ จนสามารถเลิกบุหรีไ่ ด
อยางถาวร คณะทํางานวิจัยตําบลจึงไดยกยองคนกลุมนี้เปนบุคคลตนแบบ และมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมหลายๆ ดาน เชน เปนผูถายทอดความรูใหกับคนที่ตองการเลิกบุหรี่
ในกรณีตําบลหนองโนไดใชคนที่เลิกบุหรี่จับคูกับผูที่ตองการเลิกบุหรี่เพื่อใหคําแนะนํา และชวย
เปนกําลังใจใหสามารถเลิกบุหรี่ได
3.6 การผลักดันเขาสูนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมของหลายพื้นที่ไดมีการประสานความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อขอการสนั บสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อน
มาตรการ ซึ่งในหลายตําบลมีการทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนงบประมาณรวมกันระหวาง
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องคการบริหารสวนตําบลและคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
นํามาขับเคลื่อนมาตรการฯ (รายละเอียดจํานวนงบประมาณอยูในสวนของผลที่เกิดขึ้น)
การผลักดันเขาสูนโยบายของทองถิ่นความสําเร็จสวนหนึ่งมาจากการที่คณะทํางานวิจัย
ระดับตําบล สวนหนึ่งมีเจาหนาที่ของ อบต. และฝายบริหารของ อบต.เขามาเปนสมาชิก ทําใหการ
ผลักดันระดับนโยบายทําไดงายขึ้น และการสรางความตื่นตัว สรางกระแสใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญในการแกปญหายาเสนในพื้นที่ ก็เปนแรงผลักอีกประการหนึ่งทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหันมาใหความสําคัญดวยและใหการสนับสนุน
3.7 ภาคีเครือขายกับการขับเคลื่อนมาตรการฯ
จากการคนหาทุนทางสังคมของแตละตําบลพบวา มีหนวยงานของภาครัฐและองคกรที่
ไมใ ช ภาครั ฐ อาทิเ ช น โรงพยาบาลอํ าเภอ โรงพยาบาลส ง เสริมสุขภาพประจําตําบล โรงเรีย น
เครือขายพระสงฆ หนวยงาน และองคกรเหลานี้มีการทํางานใกลชิดกับชุมชน มีองคความรู ความ
ชํานาญ เชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ที่ประกาศเปนโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลหลายแหงมีกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบอยูแลว ทั้งการรณรงคปองกัน และการบําบัดรักษา ฟนฟูผูเลิกสูบบุหรี่
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมของหลายพื้นที่ จึงมีการเชื่อมโยง บูรณาการการทํางาน
เขาดวยกัน ทั้งในดานองคความรู และการเปนพื้นที่ปฏิบัติการมาตรการ ในหลายบทบาท เชน การ
บรรยายใหความรูกับกลุมเปาหมาย การขับเคลื่อนมาตรการฯ โดยพระสงฆ เปนตน
3.8 การติดตามสนับสนุนการใชมาตรการทางฯ
เปนการติดตาม สนับสนุน ทั้งดานขอมูล ความรู และชวยในการจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางการเรียนรู ใหกับคณะทํางานที่ขับเคลื่อนทั้งระดับพื้นที่ปฏิบัติการและระดับตําบล การ
ติดตามสนับสนุนการใชมาตรการแบงเปนสองระดับ ดังนี้
ก. การติดตามสนับสนุนโดยนักวิจัยระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ซึ่งมีสองรูปแบบ คือ
รูปแบบที่ไมเปนทางการ ไดแก การเขาไปรวมกิจกรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบล ใชเครื่องมือทางสังคม เพื่อเปนการสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานของแตละพื้นที่ คนหาประเด็นปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และบทเรียนที่ทําใหสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ
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ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอยางแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมาตรการ กรณีตําบล
หนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทัศนคติ
กิจกรรม

ไดผลดี
มาก

ปาย



ประชาสัมพันธ



ไดผลปาน
กลาง

ประชาคม



รณรงค



การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคน

ไดผลนอย ไมไดผลเลย

หมายเหตุ



ที่มา: เวทีสรุปบทเรียนตําบลหนองโน 9 มีนาคม 2555
ข. การติ ด ตามสนั บ สนุ น โดยนั ก วิ จั ย ที ม กลาง ได เ ข า ไปถอดบทเรี ย นพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ปฏิบัติการที่ดีในสามพื้นที่ ไดแก บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน
ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด การถอดบทเรียนทําใหมีโอกาสในการทบทวนตัวเอง และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น
รวมทั้งนําเสนอบทเรียนเพื่อสรางการเรียนรู ผานจดหมายขาวโครงการ และการเขาไปสนับสนุนใน
ระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนสื่อรณรงคการเลิกสูบบุหรี่ ที่ทีมวิจัยทีมกลางไดประสาน
ความรวมมือกับภาคีเครือขายภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุน เชน ไดจากสํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ขอนแก น สํ า นั ก งานควบคุ ม โรค มู ล นิ ธิ ร ณรงค เ พื่ อ การไม สู บ บุ ห รี่ สํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เพื่อนําไปใหกับพื้นที่ปฏิบัติการนํารองนําไปใชในการ
ขับเคลื่อนมาตรการฯ
4. ผลที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม ถึงแมจะมีเวลาในการดําเนินงานไมมากนัก เพราะ
การไดมาตรการทางสังคมของแตละพื้นที่ อยูในกระบวนการเกือบสุดทายของการดําเนินงาน
โครงการ แตจากกระบวนการดําเนินงานมาตั้งแตตนจนถึงการสรุปการดําเนินงานโครงการฯ พบวา
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เกิดผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน แบงได 3 สวน คือ ผลที่เกิดกับบุคคลและครอบครัว ชุมชน และ
ดานนโยบายสาธารณะ
4.1 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในชุมชน
กระบวนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม ทําใหคนในชุมชนเกิดการรับรู มีความ
ตระหนัก และสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายรูปแบบ ไดแก การเลิกสูบบุหรี่ การลด
ปริมาณการสูบลง รวมทั้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ไมใหมีผลกระทบตอคนอื่นมากขึ้น ดังตารางที่
4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนคนเลิกสูบบุหรี่แตละตําบล
ตําบล
จระเข
โนนสะอาด
บานเม็ง
สวนหมอน
หนองโน
กุดรัง
หนองบัว
หนองแวง
เหลาหลวง
น้ําออม

พื้นที่ปฏิบตั ิการ
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
บานโนนคูณ หมูที่ 11
บานเหมือดแอ หมูที่ 7,16
บานขามปอม หมูที่ 12
ทั้งตําบล
บานหนองบัวหมูที่ 2
บานโนนเมืองนอยหมูที่ 5
ทั้งตําบล
ทั้งตําบล
ทั้งตําบล
รวม

จํานวนคนเลิกบุหรี่
1
20
4
7
8
30
70

จํานวนผูเลิกสูบบุหรี่ที่เปนผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนของโครงการในแตละพื้นที่จะเห็นวา
มีไมมากนัก เนื่องจากมาตรการทางสังคมที่ดําเนินการบางพื้นที่ไมไดมุงเนนไปที่ผูสูบ บางตําบลให
ความสําคัญกับการควบคุมการจําหนาย และจํากัดพื้นที่สูบเพื่อไมใหควันบุหรี่มือสองสงผลตอผูไม
สูบบุหรี่ และการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดจากควันบุหรี่ซึ่งจะสงผลตอการเลิกบุหรี่ของบุคคลใน
ระยะยาว อยางไรก็ตาม ผูที่เลิกสูบบุหรี่ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่วา “พอสูบยามาตั้งแต
อายุ 14 ป ปจจุบันอายุ 75 ปแลว สูบมาหลายสิบป พยายามเลิกมาแลวหลายครั้ง เคยลองงดสูบมา 1
เดือน แตก็ยังทําไมได เลิกทันทีไมได ตอนนี้เขารวมในโครงการฯ ไดลดปริมาณการสูบลงเหลือ 10
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มวนตอวันจากเดิมวันละ 20 มวน และจะพยายามคอยๆ ลดลง ครั้งนี้เริ่มงดสูบตั้งแตวันที่ 12
ธันวาคม 54 ถึงปจจุบัน (วันที่ 27 ธันวาคม 54) นับได 16 วันแลว” พอนิล บานเหมือดแอ ตําบลบาน
เม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

ภาพที่ 4.7 การเสริมแรงใหกับบุคคลตนแบบเลิกบุหรี่
ผลที่เกิดกับบุคคล สวนหนึ่งไมสามารถเลิกบุหรี่ไดอยางเด็ดขาด แตลดปริมาณการสูบลง
และมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่เปลี่ยนไป เชน ไมสูบในที่สาธารณะ ซึ่งจากการประเมินโดยการจัด
เวทีสรุปบทเรียนของตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวาภายหลังจากกําหนด
พื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง และพบวาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงภาพรวมของชุมชนจากการเลิกสูบบุหรี่ ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเลิกสูบบุหรี่

จํานวนผูสูบบุหรี่ลดลงนิด
หนอย (มวน)
จํานวนผูสูบบุหรี่ลดลง
ครึ่งหนึ่ง (มวน)

จํานวน (รอยละ
ของผูสบู บุหรี่)
ม.2 60%
ม.4 20%
ม.5 45%
คงที่
คงที่

จํานวน (รอยละ)
หลัง 6 เดือน
ม.2 40%
ม.4 20%
ม.5 50%
จาก 10 มวน
ลดลงเหลือ 8 มวน
ลดลง 10 มวน :
คน

จํานวน (รอยละ) 12 เดือน
ม.2 55%
ม.4 55%
ม.5 55%
ลดลง 64 ตัวตอป
(1 ซองมี 20 มวน)
100 มวน : คน
ซองละ20 มวน = 5ซอง : ป :
คน

ที่มา: เวทีประชุมสรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ ตําบลหนองโน วันที่ 9 มีนาคม 255
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พอฉลอง อาสาสมัครที่เขารวมเพื่อตองการเลิกบุหรี่ จากตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ
กลาววา ปจจุบันกําลังพยายาม ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ กลาววา “ผมมีปญหาสุขภาพ คือ เปนโรค
ความดัน หมอแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่ แตยังเลิกไมได หลังเขารวมโครงการไดลดปริมาณการสูบลง
จาก 20 มวนตอวัน เปน 10 มวนตอวัน” การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่นอกจากจะเปน
ผลดีตอตัวผูสูบเองแลว ยังสงผลตอครอบครัวของผูสูบ หรือคนรอบขางดวย เชน ชวยลดคาใชจาย
ภรรยา หรือคนในครอบครัวไมบน และไมเปนที่รังเกียจของคนในสังคม
4.2 เกิดการควบคุมการจําหนายบุหรี่ในชุมชน
ในพื้นที่ดําเนินงานพบวามี 5 ตําบลที่มาตรการที่เกี่ยวของกับรานคาภายในชุมชน ซึ่งมี
กระบวนการในการดําเนินคลายกันคือ การชักชวนรานคาใหเขามารวมโครงการ และขอความ
รวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน หามขายบุหรี่ใหกับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป หามโชวบุหรี่ยา
เสนหนาราน หรือหามขายบุหรี่หนึ่งวันหนึ่งสัปดาห เปนตน ซึ่งจํานวนรานคาที่เขารวมมาตรการ
ทางสังคม แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนรานคาที่เขารวมมาตรการทางสังคม
พื้นที่ตําบล
ตําบลโนนสะอาด (บานโนนคูณ)
ตําบลจระเข
ตําบลบานเม็ง
ตําบลหนองบัว
ตําบลเหลาหลวง
รวม

จํานวนรานคาที่เขารวมปฏิบตั ิตามมาตรการ
4
7
6
7
28
52

จากตารางจะเห็นวาตําบลเหลาหลวง มีจํานวนรานคาที่เขารวมมาตรการการควบคุมการ
จําหนายบุหรี่มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากวาตําบลเหลาหลวงมีมาตรการกับรานคาเปนมาตรการหลัก
โดยมีแนวคิดวาหากรานคาใหความรวมมือจะชวยใหการบริโภคบุหรี่ลดลงอยางตอเนื่อง สวนตําบล
อื่นใชมาตรการกับรานคาเปนมาตรการรองจํานวนรานคาที่เขารวมจึงมีไมมาก และมีอีก 5 ตําบล ที่
ไมไดสรางมาตรการกับรานคา
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4.3 เกิดนโยบายสาธารณะของทองถิ่นในการควบคุมการจําหนายและบริโภคยาสูบ
การเกิดนโยบายสาธารณะในการควบคุมยาสูบในทองถิ่น ประกอบดวย
4.3.1 เกิดกลไกการควบคุมยาเสนในระดับทองถิ่น
ในทุ ก ตํ าบลที่ ดํ า เนิ นงานโครงการฯ ไดจัด ตั้ง คณะทํ า งานในท องถิ่น 2
ระดับ คื อ
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล และคณะทํางานระดับหมูบาน ซึ่งองคประกอบของคณะทํางานทั้งสอง
ระดับมีความหลากหลาย ทั้งในสวนของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําทองที่ ทองถิ่น ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน คณะทํางานเหลานี้มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการในการพัฒนามาตรการทางฯ เพื่อแกปญหายาเสนพอสมควร ซึ่ง
ถือวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติการในพื้นที่ ใหมีความ
ตอเนื่อง และขยายผลตอไป
4.3.2 เกิดเชื่อมโยงการทํางานกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่
การเชื่อมโยงการทํางานระหวางคณะทํางานวิจัยระดับตําบล กับภาคีเครือขายที่ทํางาน
เกี่ยวกับรณรงคการลดละเลิก การสูบบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอก เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ
เครือขายครูตานภัยบุหรี่ เปนการขับเคลื่อนในทางนโยบาย เนื่องจากมีการประสานความรวมมือ
แลกเปลี่ย นข อมู ล และมี การดํา เนิ น การในบางพื้น ที่ทํา ใหการขั บเคลื่อ นการทํางาน ทํ า ใหเ กิ ด
เครือขายที่กวางขวางขึ้น และจะสงผลในการผลักดันในระดับนโยบายตอไป
4.3.3 เกิดชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่
จากการดําเนินงานโครงการฯ ไดเกิดชุมชนตนแบบที่ประกาศตนเองวา เปนชุมชนที่มี
ระบบการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน และมีระบบการสงเสริม ฟนฟูผูเลิกสูบบุหรี่ และ
สามารถเป น พื้ น ที่ ตั ว อย า งให พื้ น ที่ อื่ น เข า ไปเรี ย นรู กระบวนการดํ า เนิ น งาน และรู ป ธรรม
ความสําเร็จได พบวามี 3พื้นที่ ไดแก บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ บานขาม
ปอม ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม แตละชุมชนมีมาตรการและจุดเดน ดังตารางที่ 4.9 ดังนี้
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ตารางที่ 4.9 แสดงมาตรการทางสังคมและจุดเดนของชุมชนตอนแบบปลอดบุหรี่
พื้นที่
บานโนนคูณ

บานขามปอม

มาตรการทางสังคม
-มาตรการห า มสู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ส าธารณะและใน
สถานที่ที่กฎหมายหามสูบ ไดแก ศาลากลางบาน
ที่ชุมชน งานบุญประเพณี (สูบไดแตงตองหางจาก
กลุมคนอยางนอย 20 เมตร) วัด โรงเรียน
-มาตรการรานคาไมโชวบุหรี่และไมขายบุหรี่ให
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
-มาตรการเสริมแรงสงเสริมคนเลิกบุหรี่ โดยการ
เยี่ยมใหกําลังใจกลุมเปาหมาย และยกยองเชิดชูผูที่
เลิกบุหรี่ได
-มาตรการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ไดแก ศาลา
กลางบาน สถานที่ชุมนุม
-มาตรการเสริมแรงสงเสริมการเลิกบุหรี่

ตําบลหนองโน -มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและผูเลิกสูบใน
ระดับตําบล การมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู
สู บ โดยการสร า งกระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น
ระหวางผูสูบ และผูเลิกสูบที่เคยผานประสบการณ
มาแลว และตองใชฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ
เชิงเครือญาติเพื่อสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน
ที่ เ รี ย กว า “คุ ม ” โดยบทบาทของครอบครั ว คื อ
จะต อ งเข า มาร ว มกระบวนการและให กํ า ลั ง ใจ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นแลวจะตองจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อใหกับผูพยายามเลิกสูบ โดย
การสร า งการรั บ รู ร ว มกั น ของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง
ไดแก รานคา ผูนํา และชาวบานทั่วไป
-มาตรการรณรงคโดยการประชาสัมพันธหามสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะของชุมชน

จุดเดน
-การประชาสัมพันธ
-บทบาทผูนํา
-บทบาทผูหญิง
-บทบาทพระสงฆ
-การหนุนเสริมของ อบต.
-มีแผนขยายผลสูพื้นที่อื่น

-บทบาทผูนํา
-การหนุนเสริมของ อบต.
-บทบาทของเจาหนาที่ อบต.
-มีแผนขยายผลสูพื้นที่อื่น
-คณะทํ า งานในระดั บ ตํ า บลมี
ความเขมแข็ง
-การใช ทุ น ทางสั ง คมในการ
ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่ง
ไดแก กองบุญสวัสดิการ
-การหนุนเสริมของ อบต.
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ทั้ง 3 ชุมชนสามารถที่จะเปนแหลงเรียนรูสําหรับการขยายผลได กรณีบานโนนคูณ ไดเปน
พื้นที่ศึกษาดูงาน ใหกับการจัดทําโครงการตําบลปลอดบุหรี่ของเครือขายรวมพลังภาคีเครือขาย เพื่อ
สรางสังคมที่ปลอดบุหรี่ เพื่อความอยูดีมีสุข จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนภาคีเครือขายภายนอกที่กําลัง
พัฒนาพื้นที่ชุมชนปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน โดยเขาไปศึกษาเรียนรู แลกเปลี่ยนกับตําบลโนนสะอาด
และศึกษาพื้นที่บานโนนคูณเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 จึงเปนการขยายผลที่ไดจากการดําเนินงาน
โครงการฯ สูเครือขายภายนอก
4.3.4 การบรรจุเขาแผนงานและขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล
กระบวนการดําเนินงานของโครงการนอกจากไดสรางความตระหนักใหกับชุมชนแลว ใน
สวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามของยาสูบ
โดยเฉพาะยาเสน ผานการเรียนรูจากฐานขอมูลที่ไดจากการสํารวจของชุมชนเอง รวมทั้งมีความรู
ความเขาใจกระบวนการในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายที่เปนระบบ จึงมีการผลักดันนโยบาย
เกี่ยวกับยาสูบเขาสูแผนพัฒนาของตําบล ซึ่งผลจากการดําเนินงานพื้นที่ 10 ตําบล มี 8 ตําบลที่
สามารถผลักดันเปนนโยบายของทองถิ่นได ดังแสดงในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงการผลการผลักดันการดําเนินการควบคุมยาสูบเขาสูนโยบายของทองถิ่น
ลําดับที่

พื้นที่

1

ตําบลสวนหมอน

2
3

ตําบลบานเม็ง
ตําบลจระเข

4

ตําบลโนนสะอาด

5

ตําบลหนองโน

6

ตําบลกุดรัง

การผลักดันเปนนโยบายทองถิ่น
-ไดจดั ทําเปนขอบัญญัติบรรจุในแผนพัฒนา อบต.แลว และ ป
2555 ไดสนับสนุนงบประมาณ 24,100 บาท
-ไดบรรจุในแผน 3 ปของ อบต.
-อบต.บรรจุในแผนพัฒนา 3 ป และสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมจํานวน 30,000 บาท ในป 2555
-ไดผลักดันเขาสูนโยบาย 3 ป ของ อบต. และสนับสนุน
งบประมาณป 2555 จํานวน 30,000 บาท
-อบต.ไดนําแผนงานเรื่องยาสูบเขาสูแผน 3 ป
-ในป 2555 อบต. สมทบงบประมาณในการสรางพื้นที่ปลอด
บุหรี่ 20,000 บาท
มีแผน อบต. โดยนําเขาสูแ ผน 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) ภายใต
ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวติ งานดานสาธารณสุข
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ลําดับที่

พื้นที่

การผลักดันเปนนโยบายทองถิ่น
กลุมงานปองกัน และงานการรณรงค

7

ตําบลหนองบัว

8
9
10

ตําบลหนองแวง
ตําบลน้ําออม
ตําบลเหลาหลวง

-อบต.หนองบัว ไดนําประเด็นบุหรี่เขาสูแผนพัฒนาสามป 1
(2555-2557) ซึ่ งงานควบคุมยาสูบจัดอยู ในยุทธศาสตรก าร
พัฒ นา 2 ดาน คือ 1) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม โดยมีแ นวทางการพัฒนา คือ สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ในชุมชน จํานวน 30,000 บาท (ปละ 10,000 บาท) และ 2)
ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย โดยมีแนวทางการ
พัฒนาเพื่อเฝาระวังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน
60,000 บาท (ปละ 20,000 บาท) โดยเนนไปที่การพัฒนา
กลไกของทองถิ่นที่มีอยูใหสามารถขับเคลื่อนมาตรการตางๆ
ไดอยางครอบคลุมทุกหมูบาน
-ไดผลักดันแผนงานและสนับสนุนงบประมาณของกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.) โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเหลาหลวง รวมรณรงค และจัดทําโครงการ
บานปลอดบุหรี่ (บาน อสม. 188 ครัวเรือน ปลอดบุหรี่)

จากตารางจะพบวามีบางตําบลที่ไมสามารถผลักดันเขาสูนโยบายของทองถิ่นได สาเหตุ
หลักมาจากการขาดการประสานงาน การสรางความเขาใจใหกับทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการดําเนินงานไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถผลักดันในระดับนโยบายของทองถิ่นได แต
ภาพรวมทั้ง 10 ตําบล ก็แสดงใหเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับปญหายาสูบ
ในพื้นที่ และมีนโยบายที่จะผลักดันตอเนื่องอยางชัดเจน

1

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

คณะ,2555)
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ในการดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในชุมชน มีกระบวนการการดําเนินงานที่สําคัญ คือ 1) การสรางความตระหนักตอ
ปญหา เห็นความสําคัญของปญหายาเสน ซึ่งรูปแบบการสรางความตระหนักประกอบดวย การ
สํารวจขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน และอยากเขามารวมในการ
สรางและพัฒนามาตรการฯ 2) การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม ซึ่งจะตองวิเคราะห
สถานการณปญหายาเสน วิเคราะหทุนทางสังคม มีการออกแบบยกรางมาตรการ เสริมสรางการ
เรียนรู และการพัฒนามาตรการฯในระดับพื้นที่ 3) การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมฯ มีการตั้ง
คณะทํางานปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ โดยมีคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ทํา
หนาที่ในการสนับสนุนทั้งความรู และงบประมาณ มีการประสานภาคีเครือขายเพื่อผลักดันให
มาตรการนําไปสูการปฏิบัติ และ 4) ผลที่เกิดขึ้น มีอยูหลายประการไดแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของชุมชน เกิดควบคุมการจําหนายยา และเกิดการผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถิ่น
ทั้งในระดับชุมชนและระดับตําบล รวมทั้งมีพื้นที่ตนแบบที่สามารถใชเปนบทเรียนสําหรับการขยาย
ผล

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

ในบทนี้ จะนําเสนอบทสรุปสําคัญในการดําเนินงานโครงการฯ บทเรียนที่คนพบ และ
ขอเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสรางความตระหนักตอปญหาการจําหนายและบริโภคยาเสนในชุมชน
ในการวิจัยครั้งนี้โครงการฯ ไดคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 10 ตําบล ผานเครือขายการ
ทํางานในแตละจังหวัด โดยพิจารณาจากความพรอมของแตละตําบล ทั้งในเรื่องของผูนําชุมชน
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรภาคีเครือขายในพื้นที่ และอยูบนพื้นฐานความสมัครใจ ที่จะ
เขารวมดําเนินงาน หลังจากนั้นจึงใหแตละตําบลคัดเลือกและจัดตั้งคณะทํางานวิจัยแตละตําบล 1015 คนตอตําบล โดยมีองคประกอบของสมาชิกประกอบดวย ผูนําฝายทองที่ ผูนําฝายทองถิ่น และ
ผูนําภาคประชาสังคม
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ไดรับการอบรม โดยทีมนักวิจัยทีมกลางเปนฝายที่จัดขึ้น เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวมทั้งกระบวนการใน
การดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับคณะทํางานวิจัยแตละตําบล ขั้นตอน
ตอไปคณะทํางานวิจัยระดับตําบล และคณะทํางานระดับจังหวัด ไดเขาไปปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อ
ทําการสํารวจศึกษาขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตาม
กรอบการดําเนินงานของโครงการ และ เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จ แลวแตละตําบลไดจัดเวที
ชุมชนเพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจาการสํารวจศึกษา ใหกับคนในชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรู
รวมทั้งมีการแปลงขอมูลเพื่อสื่อสารกับคนในชุมชนผานสื่อทองถิ่นรูปแบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุชุมชน
ปายไวนิล เพลงพื้นบาน เปนตน
การคนหานักคณะทํางานวิจัยระดับตําบล รวมทั้งการสํารวจศึกษาสถานการณยาเสน และ
การนําเสนอขอมูลสูชุมชน ผานการจัดเวทีชุมชน และสื่อทองถิ่น เปนกระบวนการของการเตรียม
ความพรอม ในดานตางๆ ไดแก 1) การเตรียมทีมงาน ซึ่งหมายถึงคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซึ่ง
เปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนงานตอไป ทั้งในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ รวมทั้งมีทัศนคติที่
เห็นความสําคัญของปญหายาเสน 2) การเตรียมชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนทุกกลุม ไดรับรู เห็น
ความสําคัญของสถานการณยาเสน เขาใจกระบวนการการดําเนินงานของโครงการฯ อยากเขามามี
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บทบาท และมีสวนรวมในการแกไขปญหา และ 3)เตรียมหนวยงานและภาคีเครือขาย เปนการ
คนหาและประสานภาคีเครือขายในพื้นที่ ใหเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
ขั้นของการเตรียมความพรอมจึงเปนการกระตุนใหประชาชนทุกกลุมในชุมชน และภาคีที่
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงปญหา ใหเห็นวาปญหายาเสนเปนวาระของชุมชน และ
เขามามีสวนรวมในการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชนตอไป
2. การสรางและขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม
แตละตําบลไดจัดเวทีประชุมคณะทํางานวิจัยและผูที่เกี่ยวของในชุมชนขึ้น เพื่อวิเคราะห
ขอมูลสถานการณยาเสนที่ไดจากการสํารวจศึกษา และการวิเคราะหทุนทางสังคม ซึ่งไดแก ทุน
ทางดานบุคคล ทุนที่เปนภาคีเครือขาย ทุนที่เปนองคความรูเรื่องบุหรี่และกระบวนการขับเคลื่อน
และทุนดานความเชื่อ ที่มีอยูในชุมชน เพื่อใชเปนฐานในการคิดและขับเคลื่อนมาตรการฯ จากนั้น
จึงไดมีคิดและสรางมาตรการทางสังคมขึ้น และมีการพัฒนามาตรการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม และ
สอดคลองกับชุมชนมากขึ้น โดยมีกระบวนการเสริมสรางการเรียนรู ไดแก การศึกษาพื้นที่ตนแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามตําบล หรือเพื่อนชวยเพื่อน และการหนุนเสริมโดยคณะทํางานวิจัยจังหวัด
มาตรการทางสังคมที่ถูกสรางและพัฒนาขึ้น ในแตละตําบล มีความแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยู
กับเงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของ โดยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 มาตรการทางสังคมเชิงพื้นที่ หมายถึง
การใชพื้นที่ หรือหนวยชุมชนเปนตัวตั้งในการกําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่ เชน บานปลอดบุหรี่
สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ วัด โรงเรียน กลุมเปาหมายจะครอบคลุมทุกคนในชุมชน ทั้งผูสูบและ
ไมสูบบุหรี่ รูปแบบที่ 2 มาตรการทางสังคมเฉพาะกลุม หมายถึง มาตรการทางสังคมที่มุงไปที่กลุม
ใดๆ กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน กลุมผูสูบ กลุมรานคาที่จําหนายยาเสน กลุมเด็กนักเรียน หรือนักสูบ
หนาใหม สวนลักษณะระเบียบขอตกลงของการใชมาตรการทางสังคมมี 2 ลักษณะ คือ การสราง
ขอตกลงเชิงกดดันหรือหาม เพื่อใหกลุมเปาหมายปฏิบัติตาม เชน การตักเตือน หรือการจัดปรับเปน
เงิน แตอีกลักษณะหนึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ เชน การใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณยกยองเชิด
ชู เพื่อจูงในใหปฏิบัติตาม
ในการขับเคลื่อนมาตรการฯ เพื่อใหมีผลตอเปาหมาย พบวามีกลยุทธที่สําคัญ คือ 1) การ
สรางการมีสวนรวมโดยการใหชุมชนไดรวมตัดสินใจในการคัดเลือกมาตรการ 2) การจัดตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อทําหนาที่ในการผลักดันใหมาตรการนําไปสูการ
ปฏิบัติ มีการติดตาม และประเมินผล 3) การสรางการรับรูในมาตรการใหกับชุมชนโดยการใชสื่อ
ประชาสัมพันธ รูปแบบตาง ๆ 4) บทบาทผูนํากับการขับเคลื่อนมาตรการฯ ซึ่งมีเปนปจจัยสําคัญตอ
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ความสําเร็จของมาตรการฯ ทั้งการเปนแบบอยางโดยไมสูบบุหรี่ และติดตามขับเคลื่อนมาตรการฯ
อยางใกลชิด 5) การใชคนตนแบบที่เลิกบุหรี่ไดเปนตัวอยางสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจกับคนที่
ตองการเลิกบุหรี่ 6) การผลักดันเขาสูนโยบายสาธารณะของทองถิ่น เพื่อใหการสนับสนุนทั้งองค
ความรู บุคลากรและงบประมาณ 7) การประสานภาคีเครือขาย เพื่อบูรณาการการทํางานและสนับ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการโดยเฉพาะในสวนที่เปนองคความรู และ 8)การติดตามสนับสนุน
การขับเคลื่อนมาตรการโดยทีมวิจัยระดับจังหวัดและทีมกลาง ซึ่งเปนกลไกที่จะเขาไปหนุนเสริมทั้ง
องคความรูและกระบวนจัดการเรียนรูเพิ่มเติม
3. การผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถิ่น
กระบวนการในการผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถิ่นเริ่มตนตั้งแต ขั้นตอนการพัฒนา
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซึ่งพบวาองคประกอบของคณะทํางานฯ แตละตําบล มีทั้งผูนําทองถิ่น
ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาตําบล เจาหนาที่ของ อบต. ในสวนผูนําทองที่ ก็
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ดังนั้น ในคณะทํางานฯ จึงเปนคณะ
บุคคลที่เปนแกนหลักของตําบล เมื่อดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน คือ การสํารวจศึกษาขอมูล การจัด
เวทีคืนขอมูล การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม และการนํามาตรการไปปฏิบัติ จึงทําให
คณะทํางานฯ เหลานี้เห็นความสําคัญและผลักดันไปสูการเปนนโยบายสาธารณะทองถิ่น ซึ่งพบวามี
2 ระดับ คือ ระดับชุมชน และระดับตําบล
ระดับชุมชน คือ การที่ผูนําชุมชนไดนําสถานการณปญหาของยาเสนเปนวาระของชุมชน
และรวมกันสรางมาตรการดานตาง ๆ ขึ้น มีกิจกรรมดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนเชิงนโยบายของ
ชุมชน ซึ่งพบวาเกิดชุมชนตนแบบขึ้น 3 แหง คือ บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ
บานขามปอม ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และตําบลหนองโน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
ระดับตําบล เปนนโยบายที่สามารถผลักดันวาระปญหายาเสนเขาไปสูกะบวนการวางแผน
และขอบัญญัติของ อบต. เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง พบวามี 8 ตําบลที่สามารถผลักดัน
เขาสูแผน อบต.ได
4. การจัดการความรู
กระบวนการดําเนินงานโครงการเปนการดําเนินการรวมกับชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของ ได
มีการทบทวนเปาหมาย ทิศทางผลการดําเนินงานแตละชวงเวลาโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูใน
หลายระดับ ไดแก ระดับตําบล เปนการจัดประชุมเพื่อสรุปผลและวางแผนการทํางานภายในตําบล
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ระดับจังหวัด เปนการประชุมรวมกันของคณะทํางานระดับตําบลในพื้นที่จังหวัด โดยมีนักวิจัย
ระดับจังหวั ดชวยเอื้ ออํานวยใหเ กิดการเรียนรูรว มกัน การจัดการเรียนรูระดับภาค โดยการจัด
ประเมินเสริมพลัง 1 ครั้ง และสรุปบทเรียนระดับภาค 1 ครั้ง โดยการเชิญคณะทํางานวิจัยฯ ทั้ง 10
ตําบล มาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีทีมวิจัยทีมกลางเปนฝายจัดกระบวนการเรียนรู
นอกจากนี้ไดมีการสรุปบทเรียน องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงาน และจัดระบบ สื่อสาร
เพื่ อ ให เ กิ ด การนํ า ความรู ไ ปขยายผลผ า นสื่ อ ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การ 2
รู ป แบบ คื อ เว็ บ ไซต
http://www.tobacco-wesd.com/ และจดหมายขาวโครงการฯ ที่ออกเผยแพรทุก ๆ 3 เดือนในชวง
ดําเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ และมีการถอดบทเรียนเพื่อถายทอดบทเรียนเปนชุดความรู
เพื่อขยายผลตอไป
5. บทเรียนสําคัญ
จากการดําเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่วิจัยทั้ง10 ตําบล ในระยะเวลา 2 ป ไดเกิดการเรียนรู
ในหลายประการ และเกิดบทเรียนสําคัญที่เปนประโยชนสําหรับการขยายผล หรือการดําเนินงานใน
ลักษณะคลายกันในพื้นที่อื่น ดังนี้
5.1 คณะทํางานวิจัยระดับตําบล: หัวใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม ปจจัยสําคัญอยูที่คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซึ่งเปนคน
ในพื้นที่ จากบทเรียนพบวาหากตําบลใดมีคณะทํางานฯ ที่เขมแข็ง คือ มีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในการทํางาน รวมกับชุมชน และมีความเสียสละ มีแกนนําที่คอยประสานความรวมมือจาก
หลายฝายได และมีความตอเนื่อง กลาวคือ ไมเปลี่ยนตัวบุคคลที่เปนคณะทํางานฯ บอย สงผลให
การขับเคลื่อนงานของตําบลนั้นๆประสบผลสําเร็จมากกวาตําบลที่มีคณะทํางานไมเขมแข็งอยาง
เห็ น ได ชั ด ดั ง นั้ น กระบวนการคั ด เลื อ ก จั ด ตั้ ง และพั ฒ นาคณะทํ า งานวิ จั ย ระดั บ ตํ า บล จึ ง มี
ความสําคัญ และควรมีการอบรมเพิ่มพูนความรู ประสบการณอยางตอเนื่อง
5.2 บทบาทผูนํา: กับการขับเคลื่อนมาตรการฯ ในระดับพื้นที่
ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการที่คัดถูกคัดเลือกใหเปนหมูบานนํารอง เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่
รูปธรรม พบวาบทบาทผูนําซึ่งไดแ ก ผูใหญบาน มีสวนสําคัญในการขั บเคลื่อนมาตรการไปสู
ความสําเร็จ ดังนั้นการคัดเลือกหมูบานเปาหมายที่จะดําเนินการนํารอง จึงควรพิจารณาบทบาทและ
คุณสมบัติของผูนําชุมชนนั้น ๆวา มีความเหมาะสมหรือไม เชน ไมสูบบุหรี่ ชาวบานใหการยอมรับ
และมีความตั้งใจจริงที่จะเขารวมเปนพื้นที่ปฏิบัติการนํารอง

110

5.3 การเตรียมความพรอมชุมชนที่ดีมีชัยไปกวาครึ่ง
การเตรียมชุมชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ ในหลายรูปแบบ เชน การจัดเวทีชุมชน
การใชสื่อ เพื่อใหเกิดการตระหนักตอปญหา เปนขั้นตอนที่สําคัญ หากทําไดดี สรางกระแสใหคน
ในชุมชน รวมทั้งหนวยงานภาคีในพื้นที่เขามามีสวนรวม เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการนําไปสูการ
สรางและพัฒนามาตรการ และการขับเคลื่อนมาตรการฯ ที่มีประสิทธิภาพตอไป
5.4 ทุนทางสังคม: ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนมาตรการ
การใชทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม มีความสําคัญและเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหมาตรการทางสังคมที่ขับเคลื่อนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เชน ทุนทางสังคมที่เปน
บุคคลตนแบบ ที่ปฏิบัติตัวเปนตัวอยาง และถายทอดประสบการณใหกับผูที่ตองการเลิกบุหรี่ได ทุน
ทางสั ง คมด า นความเชื่ อ เช น กรณี วั น พระไม จํ า หน า ยบุ ห รี่ ทุ น ทางสั ง คมด า นความรู แ ละ
กระบวนการ เชน การบูรณาการบุหรี่เขากับการรณรงคงานศพปลอดเหลาที่มีการดําเนินการอยูใน
พื้นที่อยูกอนแลว เปนตน
5.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น: กับความตอเนื่องยั่งยืน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ วิ จั ย ทั้ ง หมดเป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ซึ่ ง
เปรียบเสมือนเปนรัฐบาลทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นในทุกๆดาน มีบุคคลากร
งบประมาณ การประสานความรวมมือ ใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมวางแผน
และรวมปฏิบัติการ ทําใหการขับเคลื่อนเพื่อควบคุมยาสูบ/ยาเสน ในชุมชนเปนวาระที่ทองถิ่นเห็น
ความสําคัญและผลักดันเขาไปสูนโยบายของทองถิ่นได ซึ่งจะทําใหมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง
ตอไป
5.6 มาตรการทางสังคมที่หลากหลาย: ชวยใหควบคุมยาสูบมีประสิทธิภาพ
การพัฒนามาตรการทางสังคมในพื้นที่หนึ่ง ๆ ควรมีทางเลือกของมาตรการที่หลากหลาย
ใหคนในชุมชนมีทางเลือก และชวยใหมีการดําเนินงานครอบคลุม ในหลายๆ กลุม เชน มาตรการ
เกี่ยวกับรานคา มาตรการกลุมผูสูบ มาตรการที่เกี่ยวกับการปองกันนักสูบหนาใหม หรือการสราง
พื้นที่ในชุมชนปลอดบุหรี่ เปนตน มาตรการที่หลากหลายจะชวยใหการควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5.7 บทบาทพี่เลี้ยง: กับการพัฒนาคณะทํางานวิจัยตําบล
การหนุนเสริม ทั้งทางดานความรู ขอมูล การจัดกระบวนการเรียนรู และการเขาไปรวม
ดําเนินการในพื้นที่ของนักวิจัยระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทเปนพี่เลี้ยงอยางใกลชิดนั้น ชวยพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางานฯ และกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
6. ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานของโครงการฯ โดยมีพื้นที่ดําเนินงาน 10 ตําบล และใชระยะเวลา
ดําเนินงาน 2 ป ทําใหไดขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและในการวิจัย ดังนี้
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผลักดันในเชิงนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ จากการดําเนินงานพบวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยั งใหความสํ าคัญนอย ทั้งที่ตามกฎหมายแลว ถือเป นบทบาทขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นโดยตรง ซึ่งถาหากทองถิ่นใหความสําคัญผลักดันระดับนโยบายฯ จะชวยใหการควบคุม
ยาสูบ/ยาเสนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรมีการขยายผลบทเรียนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม โดยการมี
สวนรวมของชุมชนสูพื้นที่อื่น โดยใชพื้นที่ตนแบบที่เกิดจากการพัฒนาภายใตโครงการฯ เปนแหลง
เรียนรูสําหรับการขยายผล
3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน
เพราะจากการศึกษาพบวายาเสนไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ เขาถึงไดงาย ราคาถูก
ควรมีการเพิ่มภาษียาเสนเพื่อใหราคาสูงขึ้น รวมทั้งการมีปายเตือนบนซองยาเสนที่ชัดเจนมากขึ้น
6.2 ขอเสนอในการวิจัย
1) ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการคนรูปแบบการพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อ
ปองกันนักสูบหนาใหมในระดับทองถิ่น เนื่องจากปญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะยาเสนเขาถึง
เด็กและเยาวชนไดงาย
2) บทบาทของ อสม.กับการควบคุมบุหรี่ในชุมชน อสม.เปนกลไกของภาครัฐที่มี
อยูจํานวนมากทุกหมูบาน และมีบทบาทในการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน แตบทบาทใน
ดานการควบคุมบุหรี่มีนอย จึงควรมีการวิจัยเพื่อคนหารูปแบบที่ อสม.จะมีสวนในการควบคุมบุหรี่
มากขึ้น
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คนเมื่อ19 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.bangkokbiznews.com.
อมรรัตน โพธิพรรค, มณฑา เกงการพานิช และลักขณา เติมศิริรกุลชัย. ( 2550).
แนวทางควบคุมและกํากับการระบาดของยาสูบ. กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายชื่อคณะทํางานโครงการวิจัย
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คณะทํางานสวนกลาง
รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง
ภาควิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: buapun@kku.ac.th
นายคณิน เชือ้ ดวงผุย
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: kanincd@hotmail.com
นางสาวพรเพ็ญ ปานคํา
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: pk_pornpen@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี ปรีดาสา
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: sutasinee.mod@gmail.com
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คณะทํางานจังหวัดขอนแกน
นางภัทรภร วีระนาคินทร
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: nu_lionking@hotmail.com
นายอนุวฒ
ั น พลทิพย
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: ae_cdkku@hotmail.com
นายพัฒนพงษ ธงหาร
กลุมวิจยั ความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail: pp-29@hotmail.com
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คณะทํางานจังหวัดมหาสารคาม
ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
รองคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: choopug.s@msu.ac.th หรือ choopug@gmail.com
นางสาวอาภาพร บุญทวี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: kaiarpaporn@gmail.com
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คณะทํางานจังหวัดรอยเอ็ด
ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ
รองคณบดีฝายวิจยั และประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: chalard.c@msu.ac.th
นายทานตะวัน สิงหแกว
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: tawan2520@gmail.com

นายประจักษ อาษาธง
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: -
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ–สกุล
นายเคน
สวัสดิ์มูล
นายรอย
ธงหาร
จ.อ.พุทธพงศ ผางจันทรดา
นางใจเพชร วิเศษ
นายวีระชัย บุตตะ
นางสาวทิติภา ทองแสนคํา
นางอุไรลักษณ ลีปา
นางสาวจิรสุดา อัครเสริญ
นายอุดร
วงษษาหาญ
นายเศวตร ธรรมลา
นางสําราญ ประดับคํา
นางเครือวัลย จีนดอน
นางพิสมัย เปรมใจ
นางรัญจวน ภูมิพิพัฒน
นายเฉลียว ชนะบุตร

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นักวิชาการเกษตร
ผูชวยจนท.วิเคราะหนโยบาย
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูใหญบานหมูท ี่ 11
ผูใหญบานหมูท ี่ 6
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
ประธานกลุมสตรีตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 5
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 12
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ–สกุล
นายวินัย
นายสงคกา
นายสัญญา
นายทองหลอ
นายคําพวย
นายบัวทอง
นางดวง
นายอาน
นางประมวล
นางลัดดาวัลย
นางรมยชลี
นายมวย
นายชาญชัย
นายบุญเรือง
นางปรานี

อุนนอย
รัดทา
ใจกลา
อิ่มจีน
หิมนะ
แกววงษา
สีสุวอ
แกวทุม
ขําเครือ
ศรีวิบูลย
แพงบุดดี
โนนโม
แพงบุดดี
ชัยภักดี
พิมพศักดิ์

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 11
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 11
ผูชวยผูใหญบา น หมู 11
ผูชวยผูใหญบา น หมู 11
ตัวแทนผูเลิกสูบบุหรี่
ตัวแทนผูเลิกสูบบุหรี่
ตัวแทนรานคา
ตัวแทนรานคา
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง/บทบาททางสังคม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายตุลา
ไชยงค
นางสาวกนกวรรณ จอมทะรักษ
นางสาวหนูกณ
ั ฑ แทนธานี
ดางทา
นายสุนทร
นายบัญญัติ
ดอนออนเบา
นายพิทกั ษ
เหลาธิ
พาลําโกน
นายจําลอง
ชางไสว
นายคําพวย
ชมพูวิเศษ
นายสมหวัง
นายภัควัตร
สุพรรณ
นายอํานาจ
พลวงษา
อินนามมา
นายสุวิทย
ขันตรี
นายคําศรี
นายบุญทัน
แอแดง
นายวีรนิตย
ลํากระโทก

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง
นักพัฒนาชุมชน
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 10
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 6
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 4
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 8
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 13
ผูใหญบาน หมู 12
ผูใหญบาน หมู 5
ผูชวยผูใหญบา น หมู 16
นักวิชาการสาธารณสุข ต.บานเม็ง
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ หมู 1
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ หมู 9
สภาเยาวชนตําบล หมู 11
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ–สกุล
นายจักรธร
นายละมุด
นายเฉลย
นายสีโห
นายคธาวุธ
นายภควัต
นายฉลาม
นายทองสิน
นายทองใบ
นายเอง
นายสุภาพ
นายธนูสร
นายสมหวัง
นายทองกุล
นายบัวรอง
นายวานิช
นายแสวง

โงะบุดดา
คูกระสังข
สถิตยชนม
พลจารย
เสนเหลา
สุพรรณ
ตูคํามูล
ระพรมมา
ไชยผล
กุมกวาง
โคตรศรี
ทุมหนู
ชมภูวิเศษ
หนูอิ่ม
ถาวงษกลาง
รักษาสิทธิ์
บางยอง

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
กํานันตําบลบานเม็ง ม.17
ผูใหญบาน หมูที่ 1
ผูใหญบาน หมูที่ 2
ผูใหญบาน หมูที่ 3
ผูใหญบาน หมูที่ 4
ผูใหญบาน หมูที่ 5
ผูใหญบาน หมูที่ 6
ผูใหญบาน หมูที่ 7
ผูใหญบาน หมูที่ 8
ผูใหญบาน หมูที่ 9
ผูใหญบาน หมูที่ 10
ผูใหญบาน หมูที่ 11
ผูใหญบาน หมูที่ 12
ผูใหญบาน หมูที่ 13
ผูใหญบาน หมูที่ 15
ผูใหญบาน หมูที่ 16
ผูใหญบาน หมูที่ 18
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ–สกุล
นายประหยัด
เจริญสุข
นางสุทัศนีย
เพ็ชรนนท
นางวรางคสิริ ศศิวรินทรกุล
นางสาวอุมาภรณ นาเหล็ก
นางสาวอมรรัตน บุญมาธรรม
นางสาวฐานิตา ชารี
นางสาววันวิสา เจริญสุข
นายพรเทพ
กองคา
นายสมพร
พิมมะสอน
นายพิเชษฐ
ปานดวง
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย
นายเศรษฐวัฒน นาทอง
นางนีระพร
โสชารี
นางเจษฎาวัลย แสงสมบัติ
นายประสงค สุดวิเศษ
นางวาสนา
จันทรหลา

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนการคลัง
เจาพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน 6
ผูชวยผูใหญบา น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ที่ปรึกษานายก อบต.
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ–สกุล
เจาอาวาสวัดบานขามปอม
นายชาลี
สามล
นายสุพัฒน กันยาโม
นายสมคิด เถือกคํา
นายทองจันทร สามล
นายฤทธิ์ เภาขันธ
นายเคน
กาจหาญ
นางเกษร พันชาด
นางสุชานาถ จันวิเศษ
นางพงษสถิต คํางาม
นางเบญจมาศ เข็มสุข
นายทองจันทร สามล
นายสุพัฒน กันยาโม
นายวิราช
เคเมือง

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
เจาอาวาสวัดบานขามปอม
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ
บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ
บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นายประวัติ กองเมืองปก
นางเสงี่ยม บัวผัน
พระครูปริยัตพิ ัฒนคุณ
พระสุพรรณ สุมงคโล ป.(มัชฌิมา)
จ.ต.สมัย อินกอง
ด.ต.สังเวียน คําหวาแกว
นายสมพงษ โยเหลา
นายปองประชา นนทะนํา
นายสําลวย กาหลง
นายไพฑูรย อันทอง
นายอภิสิทธิ์ สมเตชะ
นายเสถียร นามโคตร
นางคําพอง รัตนชุลี
นายระเดน สุรีอาจ
นางกมลพร เยาวนิจ
นายจิรวัฒน นาถ้ําพลอย
นางสาวพิมพิลาพรรณ ศรีษะโคตร
นายสุรชัย สอนภักดี
นายภุชงค ดีแหบ
นางสาวเหรียญทอง อันเนตร
นางสาวรภีพร นามโคตร
นางสาวจุไรลักษ เกียงขวา
นางสาวพิกุล ดีแหบ

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
นายก อบต.กุดรัง
รองนายก อบต.กุดรัง
เจาคณะตําบลวัดบานหัวชาง
เจาอาวาสวัดปากุดรัง
เจาหนาที่สถานีตํารวจ
เจาหนาที่สถานีตํารวจ
หัวหนาสถานีอนามัย
ผูใหญบาน หมูที่ 4
ผูใหญบาน หมูที่ 9
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.9
ปราชญชาวบาน ม.1 บ.กุดรัง
ผูชวยผูใหญบา น ม.1 บ.กุดรัง
สมาชิก อบต. ม.16
อาจารยโรงเรียนบานกุดเม็ก
ประธานสภาเด็กฯบานหัวชาง ม.14
รองประธานสภาเด็กฯ
ผูประกอบการคา
เลขานายกอบต.กุดรัง
เลขานุการเจาหนาที่ อบต.
ผช.จนท.จัดเก็บรายได
ผูชวยธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล
นายคํานวล สาคร
นายพิสุทธิ์ ลับเหลี่ยม
นางดารารัตน ใบบง
นางสาวภวภาวัน เอีย่ มเสือ
นางนงรัตน แกวเกตุ
นางจิรพันธ นามวงษา
นายชลชูสา เพชรนอก
นางสาวปรียา กนึกรัตน
นางหนูเลีย่ ม จาคาม
นายสุรศักดิ์ โทนหงษา
นายประภัส กองรัตน
นางสาวกันตฤทัย สามสี
นายบุญมี นามวิชา
นางพวงมณี แพนสมบัติ
นายบัวพา จันทรสมบัติ
นายสมนึก เปาสูง
นายวีระศักดิ์ เดชกุล
นายอุทัย อุทยั กลม

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
ปลัด อบต.หนองโน
คณะทํางาน หมู 8
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
ส.อบต. 5
อดีต อบต.ม.4
ส.อบต.ม.6
อสม.ม.1
ส.อบต.ม.8
ส.อบต ม.3.
เจาหนาที่ธุรการ(สํานักปลัด)
ส.อบต. ม.5
อสม. ม.1
อสม.ม.1
สารวัตรกํานัน/ผช.ผูใหญบาน
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.2
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายรังสรรค เดชพลมาตย
นายนรสิงห สีนูเดช
นายอํานวยศิลป ศิริวิ
นายกิติศกั ดิ์ ตะพา
นางเจียง สีพาไชย
นางสาวอมรรัตน ประสพมงคล
นางสาวธรณธนั ย บุตนุ
นางวันวิสาข พรมเมือง
นายชลณธาร ภูถุ
นางสาวชนิดา คําจวนจันทร
นางสาวกัญญณณัฏฐ ชามะรัตน
นางสาวสนธยา สอยจําปา
นายทรงพล สุวรรณสม
นายสุรเกียรติ พลประจักษ

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
นายก อบต.
รองนายก อบต.
ส.อบต./เลขาสภา ฯ
ส.อบต./อสม.
กลุมสตรี/อสม.
ผช.นักวิชาการเกษตร
เจาพนักงานธุรการ
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ
นักวิชาการศึกษา
ผูดูแลเด็ก
เจาหนาทีว่ ิเคราะหฯ
เลขานายก อบต.
กํานัน ต.หนองบัว
ตัวแทนเยาวชน
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นายสมเด็จ กงทับ
นายคําไมล พิมพดี
นางแสงจันทร พิรุณ
นายสวรรค ประทุมภักดิ์
นายบุญคบ วันทองสังข
นายณัฐพล ประทุมภักดิ์
นางสาววิชดุ า นามสุด
นายฤทธิชัย ประทุมภักดิ์
นางสาวดารินทร คํายางจอง
นายประสพชัย วินทไชย

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
กํานัน
ส.อบต.
ประธานกลุมแมบาน
ประธานสภา อบต.
ประธาน อสม.
ผช. เกษตร
ผช.พัสดุ
เลขานายก อบต.
ครู
จาหนาที่ อบต.

131

คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นางพัฒนา ปน แคน
นายประมวล วรรณสิงห
นางสายพิณ คูกระสังข
นายรักเกียรติ เกษตรสินธ
นายเพิ่มพูนทรัพย อุไชย
นายประสาท คําหาญพล
นายสุขสันต บัวลอย
นายชัยณรงค วงศขุมเงิน
นายพัฒชิระ ดีลมรัมย
นายวิชัย แสนมาตร

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
ตัวแทนกลุมสตรี
ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข
ตัวแทน อสม.
ผูบริหาร
ผูนําทองที่
ประชาคมตําบล
เจาหนาที่ อบต.
ครู
ตัวแทนเยาวชน
ฝายสภา อบต.
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลเหลาหลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นายสุนทร จัน ทะเบีย้ ว
นางสาวปยฉัตร สุทธิสุวรรณ
นางนิยม ลาดสูงเนิน
นางบัวทอง เศษโถ
นางใด ชางถม
นายสยาม สมนาคุณ
นางลําไย ปากหาญ
นายชัยทัศน นามบุญศรี
นางสุภาพ สรอยอุดม
ด.ต.ไพฑูรย ทะวะลัย

ตําแหนง/บทบาททางสังคม
นายก อบต.
เจาหนาที่ อบต.
ผูนําทองที่
ตัวแทน อ.ส.ม.
ตัวแทนเยาวชน
ตัวแทนสาธารณสุข
ตัวแทนนักวิจยั สุขภาวะตําบล

ภาคผนวก ข.
แบบสํารวจสถานการณการบริโภค
และจําหนายยาเสนในพื้นที่
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เลขที่
แบบสํารวจสถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสนในพื้นที่
สําหรับ ครัวเรือน
คําชี้แจง : แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3
จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-สกุล ........................................................ บานเลขที่..................บาน............................................
หมูที่ .............. ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด....................................
วันที่สัมภาษณ...................................................... ผูสัมภาษณ............................................................
สวนที่ 1 ขอมูลครัวเรือน
1. รายละเอียดสมาชิกในครัวเรือน (รหัสลงรหัสดูไดในหนา ก ข และ ค ดูไดในหนา 2)
เพศ
สถานภาพ
ระดับ
รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
1. ชาย อายุ (ป)
สมรส
การศึกษา
ในครัวเรือน
2. หญิง
(รหัส ข)
(รหัส ก)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาชีพหลัก
(รหัส ค)
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สวนที่ 2 รายได -รายจาย
2. รายไดของครัวเรือนมาจากแหลงใด (งานบางชนิดทีไ่ มไดทําทุกวัน ควรประมาณการ เปน
รายได/ปโดยนับเฉพาะวันที่มีรายได รวมกันใน 1 ป)
ประมาณการรายได
ประเภท
วัน
เดือน
ป
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. การเกษตรในครัวเรือน (เชน ขาว ออย มัน ผัก
เฉพาะที่ขายในรอบปที่ผานมา)
2. รับจางในภาคเกษตร (ตัดออย ขุดมัน ดํานา เกีย่ ว
ขาว)
3. รับจางในภาคบริการ (ลางชาม ตัดผม ขับแท็กซี่
แมบาน)
4. รับจางในภาคอุตสาหกรรม (ทํางานโรงงาน)
5. ใชแรงงาน (กอสราง)
6. การคาขาย
7. เงินเดือนประจํา (ขาราชการ พนักงานของรัฐบริษัท)
8. สมาชิกในครัวเรือนที่ทํางานที่อื่นสงมา
9. การขายปศุสัตวในครัวเรือน (วัว ควาย หมู ไก ปลา
ฯลฯ)
10. อื่นๆ (ระบุ).....................................
3. คาใชจายในครัวเรือนของทาน
ประเภท
1. อาหาร
2. เสื้อผา
3.คาใชจายที่เกี่ยวของกับการศึกษา (คาเทอม/คา
หอพัก/คารถ/คาอาหาร/อุปกรณการเรียน)

ประมาณการคาใชจาย
วัน
เดือน
ป
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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ประเภท
4. การประกันภัย (พรบ.รถ/ ประกันชีวิต)
5. สินคามีคา (สรอยคอ/นาฬิกา/แหวน)
6. การเดินทาง (คาน้ํามัน/คารถ)
7. เครื่องใชในครัวเรือน (สบู/ ยาสีฟน/ผงซักฟอก
ฯลฯ)
8. คาน้ํา / คาไฟฟา
9. บาน (การตอเติม/ซอมแซมบานเรือน)
10. ภาษี (โรงเรือน /บํารุงทองที่)
11. สุขภาพ (คายา /คารักษาพยาบาล)
12. คาใชจายดานประเพณี/ศาสนา
13. ชําระหนี้
14. การซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
15. การซื้อบุหรี่ ซอง
16. การซื้อ ยาเสนมวนเอง
17. คาใชจายในการลงทุนการทําเกษตร
(ปุย คาจางแรงงาน คาน้ํามันรถไถฯลฯ)
18. อื่นๆ (ระบุ)........................

ประมาณการคาใชจาย
วัน
เดือน
ป
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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สวนที่ 3 สถานการณการบริโภคยาเสน การรับรูถึงพิษภัย และผลกระทบตอครอบครัว
4. สถานการณการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสมาชิกในครัวเรือน
ชื่อสมาชิก
(รหัสสมาชิก)

เหตุผลสําคัญที่ทําใหดื่ม
การดื่มแอลกอฮอล
จํานวนวันที่
(รหัส ง)
0.ไมดื่ม
ดืม่ /เดือน
1. ดื่ม

การสูบบุหรี่
(รหัส จ)

(กรณีผูที่เคยสูบและเลิกแลว)
เหตุผลสําคัญที่ทําใหเลิกสูบ
(รหัส ฉ)

ระยะเวลาตั้งแตสูบ - เลิกสูบ
(ระบุจํานวนป)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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5. ผลกระทบของการสูบยาเสน ตอครอบครัว
ในกรณีทคี่ รัวเรือนมีผูสูบยาเสน
กรุณาทําเครื่องหมาย O ระดับความรุนแรงที่มีผลตอ
ครอบครัว
0 ไมใช
ความรุนแรงของผลกระทบ
1 ใช
นอย
มาก
ผลกระทบ
(หากตอบ “ใช” ระบุความ
รุนแรง)

1. สุขภาพของผูสูบ
2. สุขภาพของคนในครอบครัว
3.เพิ่มคาใชจายใหแกครอบครัว
4. เปนที่รังเกียจของสังคม
5. เกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม
6. อื่นๆ ระบุ............................
6. ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ตามทีทานทราบ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ
ใดไดบาง
1.ทําใหผูสูบเปนมะเร็งปอด
2.ทําใหผูใกลชิดเปนมะเร็งปอด จากการไดรับควันบุหรีม่ ือ
สอง
3.ทําใหผูสูบฟนเหลือง
4.ทําใหผูสูบแกกอนวัย
5.ทําใหผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก
6.ทําใหผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
7.ทําใหเปนโรคหัวใจ
8. ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง
9.ทําใหหญิงตัง้ ครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด (28- 34
สัปดาห)
10.ทําใหเด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ 2500 กรัม
11. อื่น ๆ ระบุ......................................................................

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

บุหรี่ซอง
ไมใช ใช

ไม
ทราบ

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

ยาเสนมวนเอง
ไมใช ใช

ไม
ทราบ

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
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7. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็นตอไปนี้ (ความรูสึก / ผลกระทบตอครอบครัว ผลกระทบ
ดานสุขภาพ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ)
1) มีสมาชิกในครอบครัวสูบยาเสน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) มีสมาชิกในครอบครัวที่เลิกสูบยาเสน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. แนวทางในการชวยเหลือ/ใหสมาชิกในครอบครัวที่สูบยาเสน ลด ละ เลิก การสูบยาเสน
1) ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอ ตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบยาเสน
( ) 0. ไมเห็นดวย
( ) 1. เห็นดวย
2) ทานมีขอ เสนอแนะ /มีแนวทางในการใหสมาชิกในครัวเรือน ลด ละ เลิก การสูบยาเสน
อยางไร (ครอบครัว รานคา ชุมชน หนวยงานรัฐ อบต. ควรทําอยางไร)
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(รานคา)...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ชุมชน)................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(หนวยงานรัฐ).....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(อบต)...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เลขที่
แบบสํารวจสถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสนในพื้นที่
สําหรับผูสูบยาเสน
คําชี้แจง : แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค และการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3
จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-สกุล ......................................................... บานเลขที่..................บาน...........................................
หมูที่ ................ ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด..................................
วันที่สัมภาษณ....................................................... ผูสัมภาษณ...........................................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. อายุ ……………..ป
3. ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
( ) 0.ไมไดเรียนหนังสือ
( ) 1.ประถมศึกษา
( ) 2.มัธยมศึกษาตอนตน
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) 4. อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวา
( ) 6. อื่น ๆระบุ................................................................
4. อาชีพปจจุบัน
( ) 2. ทําไร
( ) 3. เลี้ยงสัตว ( ) 4. งาน
( ) 1.ทํานา
ชางฝมือ
( ) 7. ทํางานรัฐวิสาหกิจ
( ) 5. รับจางทั่วไป ( ) 6. รับราชการ
( ) 8. ลูกจางบริษัท /ธุรกิจภาคเอกชน ( ) 9. ธุรกิจสวนตัว ( ) 10. คาขาย
( ) 11. อื่นๆ ระบุ.........................
5. รายไดตอเดือน.......................บาท
6. ทานมีโรคประจําตัว หรือการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือไม คือ
.............................................................
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค
7. ทานเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกเมื่ออายุ...............................ป
8. ระยะเวลาที่สูบ..............ป (ในกรณีที่สบู ไมตอเนื่อง (สูบๆ หยุดๆ) นับรวมเฉพาะปที่สูบ)
9. บุหรี่มวนแรกที่ทานสูบเปนบุหรี่ประเภทใด
( )3. อื่น ๆ ระบุ .........................................
( ) 1. บุหรี่ซอง ( )2. ยาเสนมวนเอง
10. บุหรี่มวนแรกที่ทานสูบไดมาจากแหลงใด
( ) 1. เพื่อนให ( )2.พอแม ( )3.ญาติให ( )4.ซื้อเอง ( ) 5.อืน่ ๆ ระบุ
......................
11. ขอใดคือเหตุผลที่ทานสูบบุหรี่มวนแรก
( ) 3.เพื่อใหเพื่อนยอมรับ
( ) 1. ลดความเครียด ( ) 2. ตามเพื่อน
( ) 4.เพื่อผอนคลาย
( ) 5.อยากรู อยากลอง ( ) 6.อื่น ๆ ระบุ ........................
12. ปจจุบันทานสูบบุหรี่ประเภทใด
( ) 1. บุหรี่ซอง ( )2. ยาเสนมวนเอง ( )3. ทัง้ สองประเภท ( ) อื่นๆ ระบุ.....................
13. ยาเสนมวนเองที่ทานสูบในขณะนี้ ทานซื้อหรือไดมาจากแหลงใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1.รานขายของชํา ( ) 2. มีคนให ( )3.จากที่เก็บไวบริโภคในครัวเรือน (ปลูกเอง)
( ) 4. รถเร ( ) 5.อื่น ๆ ระบุ ..................................................................
14. ยาเสนมวนเอง ที่ทานซื้อเปนลักษณะใด
( ) 1.บรรจุซอง ซองละ.......... บาท ( ) 2. แบบแบงขายเปนขีด/กก.
15. สิ่งที่ทานใชมวนยาเสน คือสิ่งใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )1. กระดาษทีแ่ ถมมากับยาเสน ( )2. กระดาษซื้อแยกตางหาก
( ) 3. กระดาษหนังสือพิมพ ( ) 4. ใบจาก ( ) 5. ใบตองแหง ( ) 6.อื่นๆ ระบุ...........
16. ความถี่และปริมาณการสูบ ในปจจุบนั
ขอคําถาม
1.ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานสูบบุหรี่กี่
วัน (วัน)
2.ในรอบสัปดาหที่ผานมา วันที่ทานสูบ
บุหรี่ ทานสูบวันละกี่มวน(มวน)

ประเภทบุหรี่ที่สูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บุหรี่ซอง

ยาเสนมวนเอง

บุหรี่อื่น ๆ
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ขอคําถาม

ประเภทบุหรี่ที่สูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บุหรี่ซอง

ยาเสนมวนเอง

บุหรี่อื่น ๆ

3. ในรอบสัปดาหที่ผานมาทานจายคา
บุหรี่ประมาณกี่บาท (บาท)
(หากเปนยาเสนที่ปลูกเองหรือมีคนให
ใหคํานวณเปนกิโลกรัมและประมาณ
การราคา)
17. ขอใดคือเหตุผลที่ทานเลือกสูบยาเสนมวนเอง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1.รสชาติดี
( ) 2.ราคาถูก
( ) 3. หาซือ้ งาย
( ) 4.ไมมีอันตรายเทาบุหรี่ซอง ( ) 5. เปนสมุนไพร/ยา ( ) 6. สูบตามพอแม/ปูยาตายาย
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ).........................................
สวนที่ 3 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสน
18. ความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับพิษภัยของยาเสน
ตามทีทานทราบ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของปญหา
สุขภาพใดไดบา ง
1.ทําใหผูสูบเปนมะเร็งปอด
2.ทําใหผูใกลชิดเปนมะเร็งปอด จากการไดรับควัน
บุหรี่มือสอง
3.ทําใหผูสูบฟนเหลือง
4.ทําใหผูสูบแกกอนวัย
5.ทําใหผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก
6.ทําใหผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
7.ทําใหเปนโรคหัวใจ
8. ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง
9.ทําใหหญิงตัง้ ครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด

บุหรี่ซอง

ยาเสนมวนเอง
ไม
ไม
ไมใช ใช
ไมใช ใช
ทราบ
ทราบ
(0) (1)
(0) (1)
(2)
(2)
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ตามทีทานทราบ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของปญหา
สุขภาพใดไดบา ง

บุหรี่ซอง

ยาเสนมวนเอง
ไม
ไม
ไมใช ใช
ไมใช ใช
ทราบ
ทราบ
(0) (1)
(0) (1)
(2)
(2)

(28- 34 สัปดาห)
10.ทําใหเด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ
2500 กรัม
11. อื่น ๆ ระบุ
......................................................................
19. การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสน
19.1 ชวง 6 เดือนที่ผานมา ทานรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสนมวนเอง
หรือไม
( ) 0. ไมรับทราบ (ขามไปตอบขอ 20)
( ) 1. รับทราบ
19.2 ทานรับทราบขอมูลขาวสารดังกลาว จากแหลงใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )2.วิทยุ
( )3.หอกระจายขาว
( ) 1.ทีวี
( ) 4. ปายตามสถานที่ราชการ ( ) 5.หนังสือพิมพหรือนิตยาสาร
( ) 6.ปายในหมูบาน ( )7.บนซองยาเสน ( ) 8.อื่น ๆ ระบุ ...............................
20. ตรวจสอบความคิดเห็นของทานวาเห็นดวยหรือไมตอขอความตอไปนี้
ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง
ไมเห็นดวยอยาง ไมเห็น เห็น เห็นดวยอยาง
ขอความ
มาก (1)
ดวย
ดวย
มาก(4)
(2)
(3)
1) การสูบยาเสนชวยผอนคลาย
2) ยาเสนเปนสมุนไพรชวยรักษาโรค
3) คนวัยเดียวกันกับทาน สวนใหญสูบ
ยาเสน
4) สังคมยอมรับการสูบยาเสนของวัยรุน
ชายอายุ 15-25 ป
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ขอความ

ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง
ไมเห็นดวยอยาง ไมเห็น เห็น เห็นดวยอยาง
มาก (1)
ดวย
ดวย
มาก(4)
(2)
(3)

5) สังคมยอมรับการสูบยาเสนของวัยรุน
หญิงอายุ 15-25 ป
6) การสูบยาเสนเปนสิ่งที่นา รังเกียจ
7) การสูบยาเสนทําใหดเู ปนผูใหญ
8) การสูบยาเสน 1-2 ปไมเปนอันตราย
9) ผูสูบยาเสนมักเลนกีฬาไมคอยไหว
10) คนสูบยาเสนจะมีเพื่อนมากกวาคน
ไมสูบ
11) ทานอยากใหเลิกกิจการผลิตยาเสน
12) สังคมไมยอมรับการสูบยาเสน
13) ธุรกิจยาสูบ/ยาเสนทําสิ่งดี ๆ เพื่อ
ชุมชน
สวนที่ 4 แนวทางในการลด ละ เลิก การสูบยาเสน
21. อธิบายความคิดของทานเกี่ยวกับการเลิกสูบยาเสน
( ) 1. มีความคิดที่จะเลิกสูบยาเสนในเดือนหนานี้
( ) 2.มีความคิดที่จะเลิกสูบยาเสนใน 6 เดือนขางหนานี้
( ) 3. มีความคิดที่จะเลิกสูบยาเสนแตไมใชใน 6 เดือนขางหนานี้
( ) 4.ไมมีความคิดที่จะเลิกเลย
22. ทานคิดวาอะไรคือแรงจูงใจ/เหตุผลที่ทําใหเลิกสูบยาเสน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )1. ครอบครัว ( )2. ความตระหนักถึงโทษของยาเสน ( ) 3. ตองการประหยัด
( ) 4.สังคมไมยอมรับ สูบแลวเปนทีร่ ังเกียจ ( ) 5. มีปญหาสุขภาพ
( ) 6. เพือ่ นชักจูง ( ) 7. ชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบยาเสน
( ) 8. อื่นๆ ระบุ………………………………
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23. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบยาเสน
( ) 0. ไมเห็นดวย
( ) 1. เห็นดวย
24. ทานมีขอเสนอแนวทางในการลด ละ เลิก การสูบยาเสนอยางไร (ครอบครัว รานคา ชุมชน
หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน อปท. ควรทําอยางไร)
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(รานคา)...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ชุมชน)................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน).......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(อบต.)..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เลขที่
แบบสํารวจสถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสน
สําหรับผูประกอบการรานคาในหมูบา น
คําชี้แจง : แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค และการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3
จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-สกุล .......................................................... บานเลขที่..................บาน..........................................
หมูที่ ................ ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด..................................
วันที่สัมภาษณ.......................................................... ผูสัมภาษณ........................................................
1. ทานประกอบกิจการรานคามา................... ป
2. สินคาที่ขายเปนหลัก ไดแก ............................................................................................................
3. บุหรี่ซอง (1) ยี่หอที่ขายในรานไดแก..............................................................................................
(2) ยี่หอที่ขายดีที่สุดไดแก..............................................................................................................
(3) เพราะอะไร................................................................................................................................
4. ยาเสน ที่ขายไดแกยาเสนประเภทใดบาง
(1) ( ) 1.ยาเสนที่ตองมาแบงขายเอง ( )2.ยาเสนที่บรรจุซองแลว ( ) 3.ทั้งสอง ประเภท
( ) 4. อื่นๆ ระบุ ....................................................................................................................
(2) ยีห่ อที่ขายไดแก ........................................................................................................................
(3) ยี่หอ ที่ขายดีที่สุดไดแก..............................................................................................................
(4) เพราะอะไร................................................................................................................................
(5) ยี่หอดังกลาวมีแหลงผลิตอยูที่ใด...............................................................................................
5. ทานรับซื้อยาเสนมาจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
( ) 1.รานคาขายสง ( ) 2.พอคานํามาสงที่ราน ( ) 3.โรงงานที่ผลิต ( ) 4.รถเร
( ) 5. อืน่ ๆ ระบุ..........................................................................................................................
6. ทานมีแหลงรับซื้อยาเสนประจําหรือไม
( ) 0.ไมมี ( ) 1.มี (ถามี) ระบุ..............................................................................................
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7. ความสัมพันธระหวางเจาของรานคากับผูขายสงยาเสน
7.1 ทานเปนญาติหรือเปนคนรูจักกันฉันทญาติกับผูขายสงยาเสน
( ) 0.ไมใช
( ) 1.ใช
7.2 ทานกับผูขายสงเคยเขารวมและชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ เชน วันปใหม งานแตงงาน
งานบุญประเพณีตางๆ ฯลฯ หรือไม
( ) 0.ไมเคย ( ) 1.เคย (ลักษณะการชวยเหลือ) ระบุ.................................................
7.3 ทานสามารถซื้อสินคาราคาถูกพิเศษ หรือมีการแจกแถมกับผูขายสงยาเสนหรือไม
( ) 0.ไมใช
( ) 1.ใช
7.4 นอกจากการซื้อขายยาเสนแลว ทานกับผูขายสงไดชวยเหลือกันในเรื่องอื่น ๆ หรือไม
( ) 0.ไมมี ( ) 1.มีการชวยเหลือ คือ (เรื่องอะไร)........................................................
8. ในรอบเดือนที่ผานมาทานซื้อยาเสนเพือ่ จําหนายเดือนละ ……………… ครั้ง
9. ในรอบเดือนที่ผานมาทานซื้อยาเสนในปริมาณ (กรณี ซื้อแบบแบงขาย) ………… กิโลกรัม
10. ในรอบเดือนที่ผานมาทานซื้อยาเสนในปริมาณ (กรณี ซื้อแบบบรรจุซองแลว) ……………ซอง
11. ในรอบเดือนที่ผานมาทานลงทุนซื้อยาเสนเปนจํานวนเงิน .............................. บาท
12. ลูกคาสวนใหญอยูในชวงอายุเทาใด
( ) 1.ต่ํากวา 25 ป
( ) 2. 25 – 50 ป
( ) 3. ตั้งแต 51 ปขึ้นไป
13. รานของทานมีลูกคาที่ซื้อยาเสนเปนประจํา ประมาณกี่คน ระบุจํานวน..................คน
14. การรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ
การรับทราบ
ทานทราบหรือไม..............
ไมทราบ
ทราบ
ไมแนใจ
1. การกําหนดใหมภี าพคําเตือนบนหอยาเสนที่
เปนรูปภาพขาวดํา
2. การหามแสดงหรือตั้งโชวยาเสน ณ จุดขาย
3. การหามขายยาเสนใหเด็กต่ํากวาอายุ 18 ป
15. ทานคิดวานโยบายดังกลาว ทําใหรายไดในรานคาของทานลดลงหรือไม
( ) 1. ลดลงเล็กนอย ( ) 2.ลดลงมาก
( ) 0.ไมลดลง
16. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบยาเสน
( ) 0. ไมเห็นดวย ( ) 1. เห็นดวย
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17. ทานคิดวาหากชุมชนมีขอ ตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมการสูบยาเสน จะมีผลกระทบ
ในการจําหนายยาเสนในรานคาระดับใด
กรุณาทําเครื่องหมาย o ลอมรอบระดับผลกระทบที่ทานประเมินวารานคาของทานจะไดรับ
นอย
มาก
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18. (1) ทานมีขอเสนอแนะ อยางไร ในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมการสูบ
ยาเสน (ครอบครัว ชุมชน หนวยงานรัฐ อปท.)
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ชุมชน)................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(หนวยงานรัฐ อปท.)………………………………………………………………………...…......
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(2) ทานมีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจําหนายยาเสนอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
19. (สําหรับผูส ัมภาษณ) ขอสังเกตเพิ่มเติมเรื่องบริบทของราน / การวางจําหนายยาเสน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เลขที่
แบบสัมภาษณสถานการณการบริโภค การจําหนายยาเสนในพื้นที่
สําหรับ เกษตรกรผูปลูกยาสูบ
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค และการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3
จังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-สกุล ............................................................... บานเลขที่..................บาน...................................
หมูที่ ................... ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด.............................
วันที่สัมภาษณ............................................................. ผูสัมภาษณ.................................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
1 . เพศ
2. อายุ.................ป
3. ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
( ) 1.ประถมศึกษา
( ) 2.มัธยมศึกษาตอนตน
( ) 0.ไมไดเรียนหนังสือ
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) 4. อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวา
( ) 6. อื่น ๆระบุ................................................................
4. อาชีพหลัก และอาชีพรอง (อาชีพหลัก คือ อาชีพ/กิจกรรมที่ทํามากที่สุดในรอบ 12 เดือน อาชีพ
หลักใหระบุหมายเลข 1 อาชีพรองระบุหมายเลข 2)
( ) 1.ทํานา ( ) 2. ทําไร ( ) 3. เลี้ยงสัตว ( ) 4. งานชางฝมือ
( ) 7. ทํางานรัฐวิสาหกิจ
( ) 5. รับจางทั่วไป ( ) 6. รับราชการ
( ) 8. ลูกจางบริษัท /ธุรกิจภาคเอกชน ( ) 9. ธุรกิจสวนตัว ( ) 10. คาขาย
( ) 11. กรรมกร ( ) 12. อื่น ๆ ระบุ.........................
5. ในครอบครัวของทาน (รวมตัวทาน) มีสมาชิกที่สูบบุหรี่/ยาเสนหรือไม
( ) 0.ไมเคยมีเลย ( ) 1 เคยมี แตเลิกแลวสาเหตุเพราะ ....................................................
( ) 2. มี จํานวน ....... คน (ถามตอขอ 6)
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6. ชนิดของการสูบ
6.1 ยาสูบ/ยาเสนอยางเดียว จํานวน............คน
6.3 สูบทั้งสองชนิดจํานวน …………. คน

6.2 บุหรี่ซองอยางเดียวจํานวน...........คน

สวนที่ 2 ขอมูลกระบวนการผลิต/การปลูก
7. ทานเริ่มปลูกยาสูบตั้งแตเมื่อใด (พ.ศ.).................รวมระยะเวลาที่มกี ารปลูกแลว..............ป
8. เหตุผลที่ปลูกยาสูบ
( ) 1. ทําตามพอแม/บรรพบุรุษ ( ) 2.รายไดดกี วาอาชีพอื่น ( ) 3.พื้นที่มีความเหมาะสม
กับการปลูกยาสูบ ( ) 4. อื่นๆ ระบุ.....................................
9. ทานปลูกยาสูบทั้งหมดกี่ไร................................ไร
10. ชวงเวลาทีป่ ลูก (ตั้งแตเดือน-เดือน)................................. รวมระยะเวลา..................เดือน
11. ทานไดปลูกพืชชนิดอืน่ ในแปลงยาสูบหรือไม และปลูกในชวงใด
ชวง
ชนิดพืช
ในชวงการปลูกยาสูบ
นอกฤดูการปลูกยาสูบ
12. พันธุที่ปลูก แหลงจําหนาย รายได ในรอบ 1 ป
แหลงจําหนาย
จํานวน จํานวนผลผลิตที่
จํานวน
พันธุ
(สถานีโรงบม/ ผลผลิต/ป
เก็บไว
ผลผลิตทีข่ าย
(กก.)
(กก./ป)
(กก./ป)
บริษัท/พอคา)

รายได/ป
(บาท)
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13 ในรอบปทผี่ านมา ทานไดโควตาจํานวน....................... กก. จากแหลงใด................................
ทานผลิตไดเพียงพอกับ
จํานวน
ในกรณีที่ไมเพียงพอ/เกินโควตา ทาน
โควตาหรือไม
แหลงที่โควตา
โควตาที่ได
0 ไมเพียงพอ
มีวิธีการจัดการอยางไร
(กก.)
1 เพียงพอ

14.ใหทานอธิบายกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนตั้งแตเริ่ม กระทั่งเก็บผลผลิตวาทําอยางไร
ขั้นที่

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ/อุปกรณที่ใช

สารเคมี/ยาฆาแมลงที่ใช

ระยะเวลาที่ใช

15. ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต
15.1 ทานคิดวาในการปลูกยาสูบ มีผลกระทบตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ)
หรือไม อยางไร…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
15.2 คนในครอบครัวของทานไดรับผลกระทบดังกลาวหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
15.3 ทานเคยตรวจสารเคมีในเลือดหรือไม
( ) 0.ไมเคย ( ) 1.เคย (ถาเคยผลเปนอยางไร) ระบุ.................................................
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16. ในรอบ 1 ป ทานมีคาใชจายในการลงทุนการปลูกยาเสน จํานวน......................................บาท
16.1 คาเมล็ดพันธุ ..............................บาท 16.2 คาปุย.......................................... บาท
16.3 คายาฆาแมลง.............................บาท 16.4 คาจาง แรงงาน........................... บาท
16.5 ใชแรงงานที่ไมเสียคาจาง กี่คน.......................คน
17. ความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับผูทมี่ ารับซื้อยาสูบหรือไม
17.1 ทานเปนญาติหรือเปนคนรูจักกันฉันทญาติกับผูรับซื้อยาเสนหรือไม
( ) 0. ไมใช
( ) 1.ใช
17.2 ทานกับผูรับซื้อยาเสนเคยเขารวมและชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ เชน วันปใหม
งานแตงงาน งานบุญประเพณีตางๆ ฯลฯ หรือไม
( ) 0.ไมเคย
( ) 1.เคย (ถาเคย) ระบุ.................................................
17.3 ทานสามารถซื้อปุย ยาฆาแมลง สารเคมี หรือปจจัยการผลิตกับผูรับซื้อยาเสนใน
ราคาพิเศษ หรือสามารถใชเครดิต หรือไม
( ) 0. ไมใช
( ) 1.ใช
17.4นอกจากการซื้อขายยาเสนแลว ทานกับผูขายสงไดชว ยเหลือกันในเรื่องอื่น ๆ หรือไม
( ) 0.ไมมี ( ) 1. มีการชวยเหลือ คือ...................................................
18. ทานรับทราบนโยบายเกีย่ วกับการควบคุมการสูบบุหรี่หรือไม
( ) 0.ไมทราบ ( ) 1. ทราบ นโยบายฯที่ทราบคือ........................................................
19. ทานคิดวานโยบายดังกลาว ทําใหทานยุงยากในการขายยาเสนหรือไม และทําใหรายไดใน
รานคา ของทานลดลงหรือไม
( ) ลดลงมาก
( ) ลดลงเล็กนอย
( ) ไมลดลง
20. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบบุหรี่/ยาเสน ในที่
สาธารณะเชน วัด โรงเรียน ที่ทําการ ศาลากลางบาน เปนตน
( ) 0. ไมเห็นดวย
( ) 1. เห็นดวย
21. ทานคิดวาหากชุมชนมีขอ ตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมการสูบยาเสน จะมีผลกระทบ
ในการจําหนายของครัวเรือนทานระดับใด
กรุณาทําเครื่องหมาย o ลอมรอบระดับผลกระทบที่ทานประเมินวาครัวเรือนของทานจะไดรับ
นอย
มาก
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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22. ทานมีขอเสนอแนะ อยางไร หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบบุหรี่/ยาเสน
(ครัวเรือน ชุมชน รานคา อปท. ควรทําเชนไร)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค.
ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน
จากการสํารวจสถานการณการบริโภค
และการจําหนายยาเสนในพื้นที่
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ตารางที่ 1 อาชีพของสมาชิกครัวเรือน จําแนกรายจังหวัด
อาชีพ

ขอนแกน
5.7

มหาสารคาม
1.8

รอยเอ็ด
1.4

รวม
3.6

นักเรียน/นักศึกษา

17.8

15.2

10.1

15.3

ผูสูงอายุ

4.9

3.5

6.2

4.8

ทํางานภาคเกษตร

34.6

54.6

59.5

45.9

รับราชการ

3.9

1.7

2.1

2.9

ทํางานรัฐวิสาหกิจ

0.9

1.0

1.6

1.0

ธุรกิจสวนตัว

0.9

1.3

1.0

1.0

คาขาย

5.2

2.6

0.7

3.4

ชางฝมือ

0.9

0.1

0.2

0.5

ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน

11.3

10.4

4.5

9.5

รับจาง

9.1

5.6

11.8

8.8

วางงาน

3.6

1.4

0.9

2.4

พิการ

1.2

0.8

-

0.8

100.0 (2,263)

100.0 (1,270)

100.0 (1069)

100.0(4602)

เด็กทารก

รวม
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ตารางที่ 2 การศึกษาของสมาชิกครัวเรือน จําแนกรายจังหวัด
การศึกษา
ไมไดเรียน

ขอนแกน
1.4

มหาสารคาม
1.3

รอยเอ็ด
0.3

รวม
1.1

ยังไมเขาเรียน

6.0

3.1

1.7

4.2

ประถมศึกษา

56.4

60.0

67.3

59.9

มัธยมศึกษาตอนตน

12.7

16.2

14.0

14.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย

13.2

13.9

10.6

12.8

อนุปริญญา

3.2

1.6

0.6

2.2

ปริญญาตรี

5.8

3.8

5.0

5.1

สูงกวาปริญญาตรี

0.6

0.1

0.3

0.4

อื่นๆ (อนุบาล / บวชเรียน)

0.7

0.2

0.4

100.0 (1069)

100

รวม

100.0 (2,263)

100.0(1270)

ตารางที่ 3 จํานวนสมาชิกครัวเรือน จําแนกตามพื้นที่
พื้นที่
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม

จํานวน

เฉลี่ย

ต่ําสุด

สูงสุด

470
326
317

4.5
3.8
3.4

1
1
1

10
10
9

1113

3.9

1

10

ภาคผนวก ง.
รายละเอียดมาตรการทางสังคมของแตละพืน้ ที่
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ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
1. ที่มาและความสําคัญของมาตรการ
โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เปนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลจระเข มีบุคลากรครูจํานวน 12 คน พนักงานราชการ 4 คน ลูกจาง 1 คน มีนักเรียน 250 คน
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผานมามาตรการเรื่องการควบคุมบุหรี่ใน
โรงเรียนยังขาดความเขมงวด ทําใหเด็กนักเรียนสวนหนึ่งที่มีความอยากรู อยากลอง และการมี
คานิยมที่ผิดๆ มีความคิดวาการสูบบุหรี่นั้นเทห ดึงดูดใจตอเพศตรงขาม หันไปสูบบุหรี่และมีบาง
กลุมอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ในขณะที่สภาพแวดลอมของนักเรียนในครอบครัวที่มีบิดา –
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเปนผูสูบบุหรี่ ทําใหเด็กคิดวาเปนตัวอยางที่ดีและควรทําตาม ใน
ระดับชุมชนนั้น บานหนองหอยเทพเทวัญ ซึ่งประกอบดวย 3 หมูบาน คือบานหนองหอย หมู 6
บา นเทพเทวั ญ หมู 9 และบ า นเทพเทวัญ หมู 13 มีร า นค า ในชุม ชน จํา นวน 17 ร าน ซึ่งมี บุห รี่
จําหนายหลายยี่หอ โดยเฉพาะบุหรี่มวนเอง (ยาเสน) ซึ่งราคาถูกและมีใหเลือกหลายยี่หอ เยาวชน
สามารถเข า ถึ ง ได ง า ย อี ก ทั้ ง ชุ ม ชนขาดมาตรการควบคุ ม การสู บ และการขายบุ ห รี่ จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการยับยั้งนักสูบหนาใหมไมใหเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. แนวคิดหลักของมาตรการ
เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด
ให โ ทษ โดยเฉพาะบุ ห รี่ ซึ่ ง เปน สิ่ง เสพติ ด ที่ ถูก กฎหมาย ตลอดจนรูจั ก การปอ งกั น ตนเองจาก
ยาเสพติดทั้งจากบุหรี่และยาเสพติดชนิดอื่น และนําความรูที่ไดรับไปขยายผล หรือแนะนําบุคคลอื่น
ได และผลักดันใหโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เปนโรงเรียนตนแบบสีขาวปลอดบุหรี่ 100
เปอรเซ็นต
3. พื้นที่ปฏิบตั ิการ
โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
4. กลุมเปาหมายที่เขารวมขับเคลื่อนมาตรการ
1) กลุมเด็ก เยาวชนโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญที่สูบ และยังไมสูบ
2) รานคาในพื้นที่บานหนองหอยเทพเทวัญ จํานวน 17 ราน
3) คณะแกนนํานักวิจยั ยาเสนตําบลจระเข จํานวน 15 คน
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4) คณะทํางานในพืน้ ที่โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการ
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554
6. รูปแบบของมาตรการ
1) กําหนดบริเวณหามสูบและขายภายในบริเวณโรงเรียน
2) ควบคุมการจําหนายยาเสน/บุหรี่ซอง ของรานคาภายในหมูบาน
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ
1) มีการประกาศนโยบายทีช่ ัดเจนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
2) เกิดความรวมมือของคนในชุมชนที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดกําหนดไว
3) กลุมผูสูบบุหรี่ลดลงรอยละ 80
4) กําหนดใหมีการคัดกรองนักเรียนทุกเดือนอยางเปนระบบ
5) รานคาในเขตพื้นที่บานหนองหอยเทพเทวัญปฏิบัติตามมาตรการ
6) มีนักเรียนตนแบบที่เลิกบุหรี่ไดอยางจริงจัง
8. กลไกคณะทํางาน
1) เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งคณะทํ า งานวิ จั ย ตํ า บลจระเข ร ว มกั บ ชุ ม ชน
โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เพื่อประสานการทํางานใหชุมชนและโรงเรียนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ รวมคณะทํางานวิจัยระดับตําบล
2) แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานในโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เพื่อรวม
ขับเคลื่อนมาตรการ
9. ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ
1) มีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน
2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่เลิกสูบบุหรี่ได กับผูที่ยังเลิกสูบไมได
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ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
1. ที่มาและความสําคัญของมาตรการ
บานโนนคูณ หมู 11 เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวน 85 หลังคาเรือน ประชากรจํานวน 416
คน มีรานคาจํานวน 4 ราน มีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แหงคือ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนน
ศิลา ที่ผานมาการบังคับใชกฎหมายดานการควบคุมบุหรี่ในหมูบานและในระดับโรงเรียนยังไม
เข ม งวด เยาวชนอายุ ต่ํ า กว า 18 ป สามารถซื้ อ บุ ห รี่ แ ละสุ ร าบริ โ ภคได เ อง(ร า นค า ขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม) ชุมชนขาดการสงเสริมความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งประชาชนยังไม
รับรูกฎหมายการควบคุม ปจจุบันในหมูบานมีจํานวนผูสูบบุหรี่ 56 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีผูเลิกสูบ
บุหรี่ไปแลว 15 คน และพบวามีเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งที่สูบบุหรี่ แตจากการที่บานโนนคูณมีผูนํา
หมู บ า นที่ เ ป น แบบอย า งที่ ดี ใ ห กั บ ประชาชนในหมู บ า นด ว ยการไม สู บ บุ ห รี่ แ ละเป น ผู ค อย
ประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหรี่ใหประชาชนในหมูบานไดรับฟงทุกวัน และเปดซีดีเพลงรณรงค
ลด ละ เลิกบุหรี่ สงผลใหผูที่กําลังจะเลิกบุหรี่ตัดสินใจเลิกไดหลายราย บานโนนคูณยังมีปราชญ
ชุมชนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ใน
สวนของวัดก็มีพระสงฆที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบาน
2. แนวคิดหลักของมาตรการ
สงเสริมใหคนในพื้นที่หันมาหวงใยสุขภาพตนเองและคนรอบขางจากการลดละเลิกบุหรี่
และเกรงกลัวตอพิษภัยของบุหรี่ อันจะนํามาซึ่งอบายมุขหลายอยาง เชน การดื่มสุรา และสิ่งเสพติด
ชนิดตางๆ และผลักดันใหบานโนนคูณเปนหมูบานตนแบบของหมูบานปลอดบุหรี่ 100 เปอรเซ็นต
3. พื้นที่ปฏิบตั ิการ
1) บานโนนคูณ หมู 11 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
2) วัดสระทอง
3) โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
4. กลุมเปาหมายที่เขารวมขับเคลื่อนมาตรการ (กลุมเปาหมายหลักในพื้นที่ปฏิบตั ิการ)
1) กลุมผูสูบยาเสน (เยาวชน เด็กนักเรียน คนวัยทํางานในพื้นที่บานโนนคูณ )
2) รานคาในพื้นที่ จํานวน 2 ราน
3) คณะกรรมการยาเสนตําบลโนนสะอาด จํานวน 17 ทาน
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4) คณะกรรมการระดับหมูบ านโนนคูณ จํานวน 15 ทาน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการ
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554
6. รูปแบบของมาตรการ
พื้นที่เปาหมาย
ชุมชน

วัด
(วัดสระทอง)
รานคา

โรงเรียน
(โรงเรียนโคก
กลางโนนคูณ
โนนศิลา)

มาตรการ
1.หามสูบในที่ประชุมของหมูบาน
2.หามสูบในงานบุญประเพณี
(เชนงานแตงงาน งานบวช เปนตน)
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจากบริเวณ
งานอยางนอย 20 เมตร
1.หามสูบและจําหนายในบริเวณวัด
2.ไมถวายบุหรี่ใหแกพระสงฆ
(ยกเวนในพิธีกรรมทางศาสนา)
1.ไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
2.ไมโชวสินคาประเภทบุหรี่ในที่
เปดเผย
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจากรานคา
อยางนอย 20 เมตร
1.หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
2.กําหนดบทลงโทษ(ภาคทัณฑ)หรือ
เชิญผูปกครอง สําหรับนักเรียนที่กระทํา
ผิด

วิธีการดําเนินงาน
1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบและผูนํา
ประชาสัมพันธใหผูมารวมงานไดรับทราบ
2.ติดสติ๊กเกอรบริเวณหามสูบบุหรี่
3.มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูสําหรับผูที่
สามารถเลิกสูบได
1.จัดทําปายประชาสัมพันธ
2. ประชาสัมพันธโดยผูนํา
1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบ
2.สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ
3.จัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหกับรานคาที่ให
ความรวมมือกับมาตรการ

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

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ
1) เกิดความรวมมือของคนในชุมชนที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดกําหนดไว
2) มีขอมูลสมาชิก ระเบียบ ขอบังคับ อยางเปนระบบ
3) กลุมผูสูบบุหรี่ ลดลงรอยละ 80
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4) รานคาในเขตพื้นที่บานโนนคูณปฏิบัตติ ามมาตรการ
5) สามารถปองกันยาเสพติดแพรกระจายเขาสูโรงเรียน
6) มีบุคคลตนแบบที่เลิกบุหรี่ไดอยางจริงจัง
8. กลไกคณะทํางาน (คณะทํางานวิจัยยาเสนระดับตําบลและระดับพื้นที่ปฏิบตั ิการ)
1) การสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางคณะทํางานวิจัยยา
เสนตําบลโนนสะอาด โรงเรียนและวัดในพื้นที่ โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน
ทําบุญทอดกฐิน ปลูกตนไมในชุมชน งานวันเด็กของโรงเรียน งานบวช และงานศพ เปนตน เพื่อ
แสดงออกถึงความจริงใจ ที่มีตอชาวบานในชุมชน จนกลายเปนความไววางใจ ที่จะเขามามีสวน
รวม ในกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางานวิจัยยาเสนระดับตําบล
2) การสรางแกนนําของชาวบาน หรือ "คณะอนุกรรมการยาเสนบานโนนคูณ" ดวยการจัด
ประชุม กรรมการชุมชน รวมทั้งชาวบาน เพื่อเปดกวางใหกับคนในชุมชนทุกคน ไดเขามามีสวน
รวม ดังนั้น จึงตองชี้แจงจุดประสงค ของโครงการ บทบาท และความสําคัญของแกนนําชาวบาน
คือ ตองเปนผูที่มีความสมัครใจ เสียสละ สามารถอุทิศเวลาใหกับสวนรวมได และที่สําคัญ ตองมี
ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ทั้งของตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถกระตุน ชักจูง
ชาวบาน ใหเห็นถึงความสําคัญของพิษภัยของยาเสน และยินดีรวมมือกัน แกไขปญหาของชุมชน
และเปนผูนําในกิจกรรม การควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ได
3) การใหความรูแกกลุมแกนนําชาวบาน เพื่อใหกลุมแกนนําไดเกิดแนวคิด เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสน และการแกไขปญหาชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน และเปน
พื้นฐานในการทํางานตอไป
9. ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ
1) มีการติดตามทุกๆ 3 เดือน
2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่เลิกสูบบุหรี่ได กับผูที่ยังเลิกสูบไมได
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ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
1. ที่มาและความสําคัญของมาตรการ
บานเหมือดแอ หมูที่ 7 ตําบลบานเม็ง เปนหมูบานที่มีผูสูบบุหรี่กระจายอยูรอบหมูบาน โดย
มีสมาชิกในครอบครัวสูบ สารพิษในควันบุหรี่ไดสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในครอบครัว ซึ่ง
พฤติกรรมของผูสูบจะทําการสูบในสถานที่ทั่วไป ทั้งภายในตัวอาคารบานเรือน บริเวณบาน รวมถึง
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งผูสูบไมสนใจบุคคลรอบขางขณะสูบบุหรี่และยังกอความรําคาญใหกับผูที่
ไมสูบบุหรี่ในหมูบาน นอกจากนี้ยังพบวามีผูปกครองสวนใหญใชลูกหลานใหไปซื้อบุหรี่ใหซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง
2. แนวคิดหลักของมาตรการ
เสริมสรางสุขภาพของคนในชุมชนใหหางไกลจากการสูบยาเสน/บุหรี่ซอง โดยใชฐานของ
ครอบครัวเปนหลักในการตักเตือน ชวยเหลือ ใหกําลังใจเพื่อขยายผลสูการดําเนินการควบคุมการ
สูบในระดับชุมชนตอไป
3. พื้นที่ปฏิบตั ิการ
บานเหมือดแอ หมูที่ 7 ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
4. กลุมเปาหมายที่เขารวมขับเคลื่อนมาตรการ (กลุมเปาหมายหลักในพื้นที่ปฏิบตั ิการ)
1) กลุมผูสูบบุหรี่ในหมูบาน (อยูระหวางการสํารวจขอมูล)
2) ครัวเรือนบานเหมือดแอ จํานวน 115 ครัวเรือน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการ
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554
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6. รูปแบบของมาตรการ
พื้นที่เปาหมาย
ระดับครอบครัว

ระดับชุมชน

มาตรการทางสังคมฯ
1.หามสูบบุหรี่ภายในบริเวณตัวอาคารบานเรือน
2.หามผูปกครองใชเด็กอายุต่ํากวา 18 ปไปซื้อบุหรี่
3.จัดสถานที่เฉพาะใหสูบบุหรี่
1.หามสูบในสถานที่สาธารณะชุมชน
2.หามสูบในที่ประชุมหมูบาน

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ
1) ผูสูบบุหรี่ไมสูบในพื้นทีห่ ามสูบ
2) ไมพบเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 15 ป ไปซื้อบุหรี่
3) ผูสูบในครัวเรือนมีจํานวนลดลง
8. กลไกคณะทํางาน
ดวยขอจํากัดของคณะทํางานวิจัยตําบลบางสวนในเรื่องเวลาและภารกิจประจําที่มีความ
หลากหลายทําใหขาดความตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรมโครงการฯ การประสานงาน ประกอบ
กับวิถีชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีความคลายคลึงกันของคนในตําบล ตําบลบานเม็ง
จึงไดพัฒนาคณะกรรมการดําเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยคนหาผูนําระดับตําบลที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในการจัดการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ในหมูบานเพื่อรวม
ทํ า งานในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม ดั ง นั้ น กระบวนการขั บ เคลื่ อ นมาตรการในระดั บ หมู บ า น
คณะทํางานวิจัยตําบลบานเม็งไดประสานไปยังผูนําที่มีศักยภาพในชุมชนเพื่อรวมเปนคณะทํางาน
วิจัยระดับพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน
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ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
1. ที่มาและความสําคัญของมาตรการ
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสน คณะทํางานวิจัยระดับตําบลได
คัด เลื อ กบ า นขามป อ ม หมู ที่ 12 ตํ า บลสวนหมอ น ให เ ป น หมู บ า นปลอดยาเส น นั้ น เนื่ อ งจาก
สถานการณปญหาและความรุนแรงการจําหนายและบริโภคยาเสนในหมูบานขามปอม ซึ่งบานขาม
ปอมมีครัวเรือนทั้งสิ้น 48 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 191 คน มีผูสูบยาเสนจํานวน 19 คน (อยู
ใน 18 ครัวเรือน) จึงถือวาเปนหมูบานที่มีสถานการณการสูบยาเสนอยูในระดับความรุนแรงปาน
กลางที่เหมาะสมตอการนํามาตรการทางสังคมมาสูการปฏิบัติในหมูบาน
2. แนวคิดหลักของมาตรการ
การนํามาตรการมาสูการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อลดจํานวนผูสูบยาเสนในบานขามปอม หมูที่ 12
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยมีมาตรการที่ใชในการดําเนินโครงการฯ
2 มาตรการ คือ 1) กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในหมูบาน วัด 2) กําหนดระยะเวลาขายสําหรับรานคา
ในหมูบาน
3. พื้นที่ปฏิบตั ิการ
บานขามปอม หมูที่ 12 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
4. กลุมเปาหมายที่เขารวมขับเคลื่อนมาตรการ
ผูสูบยาเสนในบานขามปอม หมูที่ 12 จํานวน 18 ครัวเรือน 19 คน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการ
ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2554
6. รูปแบบของมาตรการ
1) กําหนดพืน้ ที่ปลอดบุหรี่ ในสถานที่สวนรวม ไดแก ศาลาประชาคม เวลาที่ทํากิจกรรม
สวนรวมรวมกัน การประชุมหมูบาน
2) กําหนดระยะเวลาในการขายบุหรี่/ยาเสน ขายในเวลา 08.00 -12.00 น. เทานั้น
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7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ
ผูสูบยาเสนในบานขามปอมลดจํานวนลงและไมมีผูสูบยาเสน
8. กลไกคณะทํางาน
มีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเลือกพื้นที่ในการดําเนินโครงการ “ หมูบานตนแบบ
ปลอดยาเส น ” โดยการขับเคลื่อ นของคณะทํางานวิจัย ระดั บตํ าบลจํ า นวน 15 คน รว มกั บ
คณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการในหมูบาน บานขามปอม หมูที่ 12 จํานวน 14 คน
(ในจํ า นวนนี้ มี บุ ค คลต น แบบจํ า นวน 3 คน) โดยคณะทํ า งานแกนนํ า ตํ า บลและคณะทํ า งาน
คณะอนุกรรมการ จะรวมกันขับเคลื่อนโครงการ “หมูบานตนแบบปลอดยาเสนรวมกัน”
9. ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ
คณะทํางานแกนนําตําบลรวมกับคณะอนุกรรมการหมูบาน รวมออกติดตามประเมินผล
รวมกันโดยกําหนดติดตามและประเมินผลเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดทําแบบติดตามประเมินผลจากจํานวนผูสูบยาเสนที่มีอยูกอนดําเนินโครงการ จํานวน
27 คน และปจจุบันวาลดจํานวนลงเทาไหร
2) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรพรอมโลสําหรับผูเลิกสูบยาเสนไดในเดือนนั้น
3) มอบปายประกาศครอบครัวปลอดยาเสน “ ครอบครัวนี้ไมสูบยาเสน”
4) กิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธระหวางครอบครัวอบอุนชุมชนหางไกลยาเสน
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ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
1. ที่มาของมาตรการ
จากขอมูลสถานการณปญหาที่นํามาพัฒนาเปนมาตรการ ไดแก 1) ผูสูบสูบบุหรี่ ยาเสน ใน
ที่สาธารระในที่ชุมชน 2) ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบนโยบาย 3
ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหาม
แสดงหรื อ โชว ย าเส น ในที่ เ ป ด เผย และการกํ า หนดให มี ภ าพคํ า เตื อ นบนห อ ยาเส น ) และ 3)
พฤติกรรมการถวายบุหรี่ใหกับพระของญาติโยม
ปญหารอง ไดแก
1. การถวายบุหรี่ใหกับพระสงฆ
2. มีนักสูบหนาใหม (กลุมเสี่ยง) ที่เปนนักเรียนในชั้นประถมและมัธยมเพิม่ มากขึ้น มี
พฤติกรรมการเลียนแบบในครอบครัว
จุดแข็งของตําบลหรือทุนเดิมที่มีอยูในชุมชน ไดแก
- งานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน
- ครอบครัวอาสา จํานวน 14 ครอบครัวใน 14 หมูบาน
- ธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย)
- สภาเด็ก
- สภาองคกรชุมชน ตําบลจัดการตนเอง
- เครือขายชุมชน
- มีการบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่ ในพื้นที่ไดแก โรงพยาบาล
สถานี ตํ า รวจ ธกส. กศน. โรงเรี ย น เกษตรอํ า เภอ นอกพื้ น ที่ ได แ ก พมจ. ศพส.
โครงการฮักแพงเบิงแญงคนสารคาม (สสส.) สภาองคกรชุมช เปนตน
2. พื้นที่ปฏิบัติการ
บานหนองบัว หมูที่ 2 จํานวน...83.....ครัวเรือน ประชากร......252.....ครัวเรือน
มีผูสูบ จํานวน 20 คน
จุดแข็งของหมูบาน
- มีกลุมอาชีพที่หลากหลาย
- เปนพื้นที่ที่ประชาชนรับรูผลการวิจยั โดยมีเวทีสะทอนขอมูลที่วัดหนองบัว
- เปนหมูบานของคณะทํางานยาเสนระดับตําบล ไดแก
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o ประธานสภาผูนําจัดการตนเอง
o มีคณะทํางานยาเสน และตัวแทนเยาวชน
- เปนหมูบานทีเ่ ปนศูนยกลางตําบล
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ จํานวน 20 คน (ขึ้นอยูกับผูที่จะเขา
รวมเปนอาสาในวันที่ 22 มิถุนายน 2554)
กลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูนํา อสม. จํานวน 20 คน
4. แนวคิดหลักของมาตรการ
“มาตรการทางสั งคมรวมกับผูสูบและครอบครัวในระดับชุมชน” มี แนวคิดหลัก คือทํา
อยางไรจะใหผูสูบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบที่ไมกระทบตอครอบครัวและคนรอบขาง และ
ไมใหสูบในที่สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน
เพื่อนําไปสูชุมชนลดการสูบ และเปนชุมชนแหงสุขภาวะ
5. รูปแบบของมาตรการ ไดแก
1) การประชาคมเพื่อจัดทํามาตรการและคนหาอาสาสมัคร และสรางขอตกลงรวมกัน ไดแก
กําหนดสถานที่สูบและไมสมควรสูบ
2) ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว/วิทยุ คลื่น 102
3) จัดอบรมใหความรูผูสูบและครอบครัวที่เขารวมโครงการ เกี่ยวกับควันมือสองกระทบกับ
คนรอบขางอยางไร
4) รณรงคใหความรูและประชาสัมพันธโครงการ และจัดทําปายเขตปลอดบุหรี่
5) ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน ไดแก
a. การควบคุมสถานที่สูบ
b. ใหครอบครัวอาสาจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูสูบในครอบครัว
6) การติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน
1) การสรุปบทเรียน
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6. ตัวชี้วัดโครงการ
 ตัวชี้วัดผลงาน (PI) ไดแก ประชาสัมพันธจันทร-ศุกร หอกระจายขาวอาทิตยละ 1 ครั้ง
อบรมปละ 2-3 ครั้ง สรุปบทเรียน/สรุปผลทุกกิจกรรมที่ทํา
 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (KPI) ไดแก มีผูสูบและครอบครัวผูสูบเขารวมปฏิบัติตามมาตรการ, ผูสูบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบคือไมสูบในที่สาธารณะ, มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูสูบ
ในครอบครัวทุกสัปดาห
 หลักการประเมินและติดตามผลของมาตรการ คือ ประชุมติดตามทุกเดือน โดยคณะทํางาน
ตําบล และคณะทํางานชุมชน
7. กลไกคณะทํางาน
กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ
1) คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (26 คน) จะทําหนาที่ติดตามผล และประเมินความสําเร็จ
ของปฏิบัติการ รวมทั้งรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
2) คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชน บานหนองบัว หมู 2 จํานวน 10 คน ซึ่งไดแก ผูใหญบาน
ผูชวยฯ กรรมการหมูบาน และผูอาวุโส มีหนาที่ดําเนินการ หรือเอื้ออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการ
มาตรการ สอดสองดูแลผูที่ฝาฝนและกลาวตักเตือน
8. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการของตําบลกุดรังในอนาคต
ภายหลังจากนํารองมาตรการ คือ การนําเขาสูแผนอบต. โดยนําเขาสูแผน 3 ป (พ.ศ. 25552557) ภายใตยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต งานดานสาธารณสุข กลุมงานปองกัน และงาน
การรณรงค
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ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1. ที่มาของมาตรการ
จากขอมูลสถานการณปญหา ไดแก
1) ปญหาหลัก คือ ผูสูบ มีพฤติกรรมการสูบทั้งในครอบครัวและในที่สาธารณะหรือในที่
ชุมชน สงผลตอสุขภาพของผูสูบและสุขภาพของคนในครอบครัว และเปนที่รังเกียจ
ของคนรอบขาง ขณะเดียวกันผูสูบจํานวน 68% อยากจะเลิกสูบและแรงจูงใจที่สําคัญ
ของการเลิกสูบคือเรื่องสุขภาพและเปนความตองการของครอบครัว ดังนั้นจึงเปนที่มา
ของ “มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและผูเลิกสูบในระดับตําบล”
2) ปญหารอง คือ รานคา รับทราบนโยบาย 3 ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ
นโยบายเกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่
เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสน) เชน การจําหนายยาสูบใหกับผู
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ขณะเดียวกันจากขอมูล พบวา รานคาเกือบ 100 % เห็นดวยที่จะให
มีมาตรการในชุมชน แตตองเปนมาตรการที่กําหนดและปฏิบัติรวมกันระหวางรานคา
ครอบครัว และผูสูบ
2. พื้นที่ปฏิบัติการ
ระดับตําบล จํานวน 8 หมูบาน
จุดแข็งของตําบล คือ
1) คณะทํางานยาเสนในระดับตําบลมีความเขมแข็ง
2) มีทุนทางสังคมและฐานวัฒนธรรมที่เขมแข็งในเรื่อง “กองบุญสวัสดิการชุมชน”
3) มีผูสูบจํานวน 68% อยากจะเลิกสูบ
4) มีผูเลิกสูบจํานวน 32 คนที่รวมใหขอมูลตั้งแตเริ่มตนของโครงการ และอยากรวม
ถายทอดประสบการณ
5) ชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก
1. ผูสูบ หมูบานละ 1-3 คน จํานวน 8 หมูบา น
2. ผูเลิกสูบ หมูบานละ 1-3 คน จํานวน 8 หมูบาน

จํานวน 24 คน
จํานวน 24 คน
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4. แนวคิดหลักของมาตรการ
การสร า ง“มาตรการทางสั ง คมร ว มกั บ ผู สู บ และผู เ ลิ ก สู บ ในระดั บ ตํ า บล” คื อ การมุ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูสูบ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสูบ และผูเลิกสูบ
ที่เคยผานประสบการณมาแลว และตองใชฐานวัฒนธรรมความสัมพันธเชิงเครือญาติเพื่อสราง
เครื อ ข า ยการเรี ย นรู ร ว มกั น ที่ เ รี ย กว า “คุ ม ” โดยบทบาทของครอบครั ว คื อ จะต อ งเข า มาร ว ม
กระบวนการและใหกําลังใจสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นแลวจะตองจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ใหกับผูพยายามเลิกสูบ โดยการสรางการรับรูรวมกันของคนในชุมชน ซึ่งไดแก รานคา ผูนํา และ
ชาวบานทั่วไป
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
จากเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2554 (7 เดือน)
6. รูปแบบของมาตรการ
รูปแบบมาตรการ ไดแก
1) การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว และพูดคุยแบบตัวตอตัวกับผูสูบเพื่อคนหา
อาสาสมัครเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก ผูสบู และผูเลิกสูบ
2) ประเมินและเก็บขอมูลพฤติกรรมชองผูสูบกอนเขารวมโครงการ โดยใชแบบประเมิน
และสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ ทัศนคติของผูสูบ พฤติกรรมการสูบ เชน ปริมาณการสูบ,
พื้นที่ในการสูบ และสุขภาพของผูสูบ
3) เวทีชี้แจงโครงการและสรางขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการ
ตรวจสุขภาพใหกับผูสูบ และจับคูอาสาสมัครระหวางผูสูบและผูเลิกสูบในหมูบาน
เดียวกัน
4) จัดอบรมใหความรูเรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่
5) ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน
6) การติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน
7) การสรุปบทเรียน

171

7. ตัวชี้วัดโครงการ
1) ตัวชี้วัดผลงาน ไดแก กําหนดครั้งของการจัดเวที (เดือนละ 1 ครั้ง) มีแบบบันทึกการสูบ
บุหรี่ตามจํานวนผูสูบ มีพื้นที่จํากัดการสูบบุหรี่ มีขอตกลงรวมมีบทลงโทษ
2) ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ระดั บ ของการบรรลุ เ ป า หมายของผู สู บ ที่ เ ข า ร ว มปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการ มี 2 ระดับ คือ
 เปาหมายสูงสุด คือ ผูสูบที่เขารวมโครงการสามารถเลิกสูบได
 เปาหมายรอง คือ 1) ผูสูบลดปริมาณการสูบลงในแตละวัน 2) ผูสูบมี
ความตั้งใจ และความพยายามที่จะเลิก เชน ไมหอ (ไมพกยาสูบ) ไมขอยา
มาสูบ และไมอยูใกลกับผูที่สูบ 3) พฤติกรรมการซื้อ คือ ซื้อเปนเวลา
และไมใชเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ใหไปซื้อ 4) มีพื้นที่ในการสูบ คือ ไมสบู ใน
ที่สาธารณะ
3) หลักการประเมิน ไดแก 1) มีคณะทํางานโดยกลุมผูเลิกสูบ ติดตามใชวิธีการ พูดคุย
ซักถามในพื้นที่ 1 คนตอ 3 คน 2) ประชุมประเมินผลประจําเดือน
8. กลไกคณะทํางาน
กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ
1) คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (18 คน) จะทําหนาที่ติดตามผล และประเมินความสําเร็จ
ของปฏิบัติการ รวมทั้งรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
2) คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชนๆละ 10 คน ซึ่งไดแก ผูใหญบาน ผูชวยฯ กรรมการ
หมูบาน และผูอาวุโส มีหนาที่ดําเนินการ หรือเอื้ออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการมาตรการ สอดสอง
ดูแลผูที่ฝาฝนและกลาวตักเตือน
9. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการของตําบลกุดรังในอนาคต
ภายหลังจากนํารองมาตรการ คือ การนําสูขอบัญญัติของ อบต. ในป 2555- 2557 (แผนสาม
ป) ปละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท
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ตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ที่มาของมาตรการ
จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการ หรือรานคา พบวา ผูประกอบการสวนใหญยังไมทราบ
นโยบายเกี่ยวกับการหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย (จากนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับ
การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพ
คําเตือนบนหอยาเสน) ขณะเดียวกันจากขอมูล พบวา รานคาเกือบ 100 % เห็นดวยที่จะใหมี
มาตรการในชุมชน แตตองเปนมาตรการที่กําหนดและปฏิบัติรวมกันระหวางรานคา ครอบครัว และ
ผูสูบ ดังนั้นจึงเปนที่มาของ “มาตรการควบคุมการจําหนายยาเสนในระดับชุมชน”
2. พื้นที่ปฏิบัติการ
บานโนนเมืองนอย หมูที่ 5 มีจํานวน 150 ครัวเรือน ประชากร 560 คน มีรานคาจํานวน 7
ราน
จุดแข็งของหมูบาน คือ
1) เปนหมูบานตนแบบของตําบล ในป 2552 และ 2553
2) เปนที่ตั้งของ อบต.
3) เปนหมูบานของคณะทํางานยาเสนในระดับตําบล จํานวน 2 คน คือ น.ส.สนธยา สอย
จําปา ตําแหนง เลขานายก อบต. และนายสุรเกียรติ พลประจักษ ตัวแทนเยาวชน
4) เปนหมูบานเขารวมโครงการครอบครัวอบอุน
5) ชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี
3. กลุมเปาหมาย
ไดแก รานคา จํานวน 7 ราน ผูนําชุมชน ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ
4. แนวคิดหลักของมาตรการนี้
“ทําอยางไรชุมชนจึงจะมีกลไกขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการจําหนายยาเสนในระดับ
ชุมชนที่ดําเนินการโดยคนในชุมชนเอง โดยไมตองรอมาตรการทางกฎหมาย” เนื่องจากนโยบาย 3
ขอที่กําหนดใหรานคาตองปฏิบัตินั้นไมเปนผล ดังนั้นกลไกชุมชนที่ลุกขึ้นมาสรางมาตรการ หรือที่
เรียกวา “กฎระเบียบของหมูบาน” จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชน
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5. รูปแบบของมาตรการ
รูปแบบของมาตรการ ไดแก
1) เริ่มจากการประชาคมในหมูบานเพื่อสรางมาตรการและสรางขอตกลงรวมกันระหวาง
รานคา ครอบครัว และผูสูบ
2) เปดรับอาสาสมัครที่จะเขารวมโครงการ พรอมกับครอบครัว และผูสูบ
3) จัดอบรมความรูดานกฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวของใหกับรานคา และจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ใหกับผูสูบและครอบครัว
4) สรางขอตกลงรวมกับชุมชนในการควบคุมนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับการหาม
ขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือน
บนหอยาเสน นโยบายเรื่องการกําหนดเวลาการจําหนาย และกําหนดพื้นที่หามสูบบุหรี่ในชุมชน
5) จัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการ และจัดทําปายสัญลักษณรานคาที่เขา
รวมโครงการโดยติดไวในสถานที่ตางๆภายในชุมชน เพื่อสรางการรับรูรวมกันของคนในชุมชน
และคนนอกชุมชน
6) กรณีมีการฝาฝนในชวงของการปฏิบัติตามมาตรการ (6 เดือน) จะมีการตักเตือนเปน
เบื้องตนทั้งในระดับของรานคา ครอบครัว และผูสูบ
หมายเหตุ : จะไมมีการลงโทษปรับในระยะแรกเนื่องจากตองการสรางขอตกลงเกี่ยวกับ
ผูฝาฝนที่เกิดจากการสีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจะนําบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติการในระยะที่ 1
มาสรุปบทเรียนรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นปจจัย เงื่อนไข ปญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนมาตรการ
ในระยะแรกกอน
7) สรุปบทเรียนการปฏิบัติมาตรการรวมกับกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการสรางกฎหมูบาน
และวางโทษสําหรับผูฝาฝน เชน การปรับไหมแลวนําเงินคาปรับเขากองทุนหมูบาน เปนตน (ทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับความเห็นชอบของชุมชน) หรือกรณีความผิดที่รายแรงก็จะใหเจาหนาที่ดําเนินการ
โดยตรง
8) หลังจากทดลองปฏิบัติการไปเปนระยะเวลา 6 เดือนแลว ทางคณะทํางานตําบลและ
ชุมชนจะรวมกันสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานทั้งนี้เพื่อใหทราบเงื่อนไข ปจจัยของความสําเร็จ
และไมสําเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อเปนการขยายผลความรูไปยังพื้นที่อื่นๆตอไป
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6. กลไกคณะทํางาน
กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ
1) คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (14 คน) จะทําหนาที่ติดตามผล และประเมินความสําเร็จ
ของปฏิบัติการ รวมทั้งรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
2) คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชน 10 คน ซึ่งไดแก ผูใหญบาน ผูชวยฯ กรรมการหมูบาน
และผูอาวุโส มีหนาที่ดําเนินการ หรือเอื้ออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการมาตรการ สอดสองดูแลผูที่ฝา
ฝนและกลาวตักเตือน
7. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการของตําบลหนองบัวในอนาคต
ภายหลังจากนํารองมาตรการกับรานคาแลว ไดแก
1) การรวมกับชุมชนในการออกกฎภายในหมูบาน
2) การสรางพื้นที่ “ดี” หรือพื้นที่สรางสรรค เพื่อลดนักสูบหนาใหม เชน ชมรมเลิกสูบบุหรี่
ในหมูบาน ชมรมเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหรี่
3) มาตรการรวมกับผูสูบ โดยการยกยองชมเชยผูเลิกสูบ และใหผูเลิกสูบมาเปนวิทยากรให
ความรู
4) มาตรการรวมกับครอบครัวผูสูบ
5) มาตรการเชิงวิชาการ ไดแก ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ แนวทางการ
เลิกสูบบุหรี่ โดยการทํางานรวมกับผูสูบและครอบครัวผูสูบ
6) มาตรการรวมกับหนวยงาน เชน ใหมีศูนยบําบัดสําหรับผูติดบุหรี่/ยาสูบ
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ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
1. ชื่อมาตรการ
“ อบต.ปลอดบุหรี่”
2. แนวคิดและที่มาของมาตรการ
ผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นทีน่ ักวิจัยระดับตําบล
จึงมีความเห็นรวมกันที่ภาคีเครือขายสุขภาพตําบลหนองแวงตองเริ่มดําเนินการเพื่อลดภัยจาก “บุหรี่มวนเอง”
ดังนี้
1) การปรับความเชื่อและการรณรงคอันตรายจากบุหรี่มวนเองใหประชาชนตระหนักถึง
พิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิด
2) ใหความชวยเหลือและจัดบริการการเลิกบุหรี่รวมถึงยาเสน/บุหรี่มวนเองในสถาน
บริการสุขภาพชุมชนใหกับผูตองการที่จะเลิกและปองกันลูกหลานไมใหเปนนักสูบหนาใหม
3) การสรางมาตรการทางสังคมในชุมชน การจํากัดเขตพื้นที่การสูบบุหรี่รวมถึงยาเสน/
บุหรี่มวนเอง และการควบคุมรานคาของหมูบานในการจําหนาย
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนจุดเริ่มตนของสถานที่ที่ปลอดบุหรี่อยางแทจริง
2) เพื่อเปนตนแบบการดําเนินงานการปลอดบุหรี่
3) เพื่อขยายสถานที่ปลอดบุหรี่ไปยังครอบครัวปลอดบุหรี่และหมูบานปลอดบุหรี่
4. กลุมเปาหมาย
1) พนักงานสวนตําบลหนองแวงทุกคน
2) ผูมาติดตอราชการทุกคน
5. วิธีดําเนินการ
1) ประชุมคณะทํางานแนวทางการดําเนินโครงการ
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4) ประชาสัมพันธโครงการ
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5) ดําเนินงานตามโครงการ(แผนการดําเนินงานแนบทาย)
6) ประเมินผลการดําเนินโครงการ
7) สรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ
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ตําบลเหลาหลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
1. ชื่อมาตรการ
“เหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึ่งวัน งดจําหนายบุหรี่”
2. แนวคิดและที่มาของมาตรการ
จากผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นที่ พบวา ตําบล
เหลาหลวงมีรา นคาจําหนายยาเสนในพื้นทีจ่ ํานวน 55 แหง และจากขอมูลผูสูบยังพบวาสวนมาก
ซื้อจากรานคาในชุมชน หากรานคาในตําบลรวมมือกันงดจําหนายยาเสนก็จะชวยสรางกระแสใหผู
สูบหาซื้อไดยากและอาจลด ละ เลิก สูบบุหรี่ได ดังนัน้ ตําบลเหลาหลวงจึงเล็งเห็นความสําคัญ
และไดจัดโครงการเหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึ่งวันงดจําหนายยาเสนขึ้น เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัย ผลกระทบตอรางกาย คนรอบขาง และสภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน รวมถึงควบคุมจํานวนนักสูบหนาใหมดว ย
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสน โดยใชวิธีการแบบมีสว นรวม (ชุมชน,รานคา,โรงเรียน,ครอบครัว)
2) เพื่อสรางขอตกลงระหวางรานคากับชุมชน
3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสนที่ทองถิ่นสรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนและตระหนักถึงโทษหรือพิษภัยที่ผูสูบ
จะไดรับ
4. เปาหมาย
รานคาในตําบลที่สมัครใจเขารวมโครงการทุกแหง
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5. วิธีการดําเนินการ
1) จัดประชุมทีมวิจยั ระดับตําบล สรางความเขาใจและรวมดําเนินการตาม
แผนที่ตั้งไวเพือ่ ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จสูงสุด
2) จัดประชุมรานคาในชุมชนและสรางขอตกลงรวมกันในรานคาชุมชน ขึ้นอยูกับความ
สมัครใจของรานคานั้นๆที่จะเขารวมโครงการ
3) มอบใบประกาศนียบัตรใหกับรานคาทีไ่ มจําหนายบุหรี่และสุรา
4) จัดทําปายโครงการใหกับรานคาที่เขารวมโครงการ
5) จัดประชุมรานคาที่เขารวมโครงการ เพื่อรับนโยบายและพิธีมอบปายโครงการใหกับ
รานคาชุมชนที่เขารวมโครงการ
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ตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
1. ชื่อมาตรการ
“วันพระ ไมสูบบุหรี่”
2. แนวคิดและที่มาของมาตรการ
จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ตําบลน้ําออม มีสูบยาเสนเพิ่มขึ้นและอายุเฉลี่ยของผูสูบ
นอยลง เปนปญหาที่สําคัญที่ตองหาแนวทางแกไข โดยการประชุมแกนนําทั้งผูนําทองถิ่น ผูนํา
ทองที่ ตัวแทนโรงเรียนน้ําออม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อสม. เยาชน ผูคาขายบุหรี่ยา
เสนรวมถึงผูสูบ ระดมความคิดเพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมการบริโภค
และการจําหนายยาเสนตําบลน้ําออม มีมาตรการทางสังคมที่เปนทุนเดิมของตําบลที่เห็นชัดเจนคือ
การไปขายบุหรี่ทุกชนิดใหกับพระสงฆในงานบุญหรืองานพิธีตางๆ ซึ่งจากการระดมความคิดใน
การหามาตรการแกไขภายในชุมชนดานผูสูบบุหรี่ เชน สูบบุหรี่ในที่คนไมเห็นหรือหามสูบบุหรี่
ใหคนอื่นเห็น ไมใชหรือไมวานใหลูกหลานไปซื้อบุหรี่ ในสวนรานคาก็ขอความรวมมือกับรานคา
ใหทําตามกฎหมาย ใหวางขายอยางมิดชิดประชาชนทั่วไป ใหความรูความเขาใจพิษภัยของยาสูบ
อยางตอเนื่อง พอแมเปนแบบอยางที่ดี เปนตน และที่ประชุม เห็นวา ใหนําเอาจุดแข็งของชุมชนที่
มีจุดแข็งในดานศาสนาที่ประชาชนใหความเคารพบูชาศรัทธามาเปนโจทยตั้งในการหามาตรการ
การควบคุม เพราะประชาชนตําบลน้ําออมมีความเชื่อฟงและเคารพพระสงฆมีความศรัทธา ความ
สามัคคี มีการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดี จึงเกิดแนวคิดมาตรการเรื่องวันพระไมสูบบุหรี่ การควบคุม
การบริโภคและการจําหนายยาเสน เรื่อง “วันพระไมสูบบุหรี่” ซึ่งใชดานศีลธรรมเขามาเปน
มาตรการควบคุมดวย การไมสูบยาเสนบุหรี่มวนเองยังเปนการประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
พระพุทธศาสนาอีกดวย ใหพระสงฆเขามามีบทบาทในการรณรงค โดยการงดการสูบบุหรี่ในวัน
พระทุกวันพระ โดยมีกิจกรรมตางๆ คือ ไมถวายบุหรี่พระสงฆ ผูสูบบุหรี่งดบุหรี่ในวันพระ รานคา
ไมขายบุหรี่ในวันพระ เพื่อสรางความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาเสนแสวงหาและสราง
มาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยใชวิธีการแบบมีสว นรวม
และนํามาพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนที่ทองถิ่น
สรางขึ้นมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปบทเรียนการจัดการ
ความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถิ่น
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3. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางกระแสการเปลีย่ นแปลงในตําบลที่จะนําไปสูการลด ละ เลิกบุหรี่
2) เพื่อคนหารูปแบบการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมที่เหมาะสมสอดคลองตอการ
นําไปสูการปฏิบัติได
4. พื้นที่ปฏิบตั ิการและกลุมเปาหมาย
กลุม เป า หมาย
ชุม ชนตํ า บลน้ํ าอ อม จํ า นวน 6 หมูบา น คือหมูที่ 2, 4, 6, 7, 8, 9
ประกอบดวยแกนนําคณะทํางานตําบลน้ําออม ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําทองถิ่น
ผูนําทองที่ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน พระสงฆ อาสาสมัครสาธารณสุข
5. วิธีการดําเนินงาน
1) สํารวจสถานการณ การบริโภคและการจําหนายยาเสนและสรางความตระหนักถึงพิษ
ภัยของการบริโภคยาเสน
2) ประชุมระดมความคิดเห็นแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภค
และจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน
3) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
4) ประชุมตัวแทนรานคาและเก็บขอมูลผูสูบในพื้นที่เปาหมายเพิ่มเติม
5) ประชาสัมพันธโครงการ (แผนพับ ปายผาไวนิล กระจายขาว)
- จัดทําสื่อ สถานการณการบริโภคการจําหนายยาเสน
- จัดทําสื่อที่สรางความตระหนักถึงพิษภัยการสูบบุหรี่
- จัดทําสื่อมาตรการการควบคุม
6) ดําเนินการตามมาตรการทั้งการรณรงคและ ผลักดันสูการปฏิบัติในระดับชุมชนและ
พัฒนามาตรการสูนโยบายสาธารณะของทองถิ่น
7) ติดตามและประเมินผล
8) จัดทําสื่อชุดความรูเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแลกเปลี่ยน เชน สื่อ วีดีทัศน สื่อ
เพลง
9) สรุปบทเรียนและผลักดันเขาสูขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทองถิ่นดาน
การควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน

