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สนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ภายใต้ ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัตกิ ารเพื่อนามติสมัชชา
สุขภาพด้ านยาสูบไปสู่การปฏิบัตภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก

คำนำ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ ที่ดาเนินโครงการวิจยั โดยศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ ได้ ดาเนินกิจกรรมภายใต้ กรอบการขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งเกิด
จากการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมที่มาจากภาครัฐ นักวิชาการ และท้ องถิ่นต่างๆ ที่ได้ เล็งเห็น
และให้ ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพที่สมั พันธ์กบั ยาสูบ ในพื ้นที่ชายแดนของจังหวัดศรี สะเกษ
ติดกับประเทศกัม พูชา การศึกษาครัง้ นี เ้ ลื อกพื น้ ที่ บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นพื ้นที่ในการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ภายใต้ ประเด็นคาถาม การพัฒนากลไก
การสร้ างเสริ ม ระบบการเฝ้ าระวังเพื่ อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ ชายแดนไทย –
กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
บริ บทและสถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ชายแดนบริ เวณช่องสะงา เพื่อหารู ปแบบการพัฒ นา
กลไกการสร้ างเสริ มการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวพื ้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา
รวมถึงการค้ นหารู ปแบบกระบวนการและปั จจัยความส าเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
การด าเนิ น งานโครงการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารนี แ้ บ่ ง ระยะเวลาออกเป็ น 2 ช่ ว ง
ช่ ว งแรก เป็ นการศึ ก ษาวิ จัย ตามระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อค้ าข้ อเท็จจริ งๆในพืน้ ที่การวิจยั โดยการใช้ เครื่ องมือ
กระประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ การใช้ แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อน และช่วง
ที่สอง เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั มาปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ในการ
พัฒ นากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในพืน้ ที่ชายแดนไทย กัมพูชา โครงการนี ้มีระยะเวลาตังแต่
้ 1 กรกฎาคม ถึง30 มิถนุ ายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ ได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) ขอขอบคุณแกนนา แกนนาเด็ก เยาวชน กลุ่มชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน ครู เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
คณะกรรมการสมัช ชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ และวิทยากร ที่ สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ในการดาเนินโครงการจนสาเร็ จได้ และหวังว่าข้ อมูลจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด
ในการทางานการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป
ทีมวิจยั
ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
พฤศจิกายน 2556
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บทคัดย่ อ
รายงานฉบับสมบูรณ์ นี ้ เป็ นรายงานผลการศึกษาโครงการการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิ บตั ิที่จังหวัดศรี สะเกษนี ้ เป็ นโครงการที่ได้ รับอนุมัติและสนับสนุนจาก
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่วนร่ วมให้ สามารถมี การขับเคลื่อนการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภ าคปฏิ บัติอย่างเป็ น
รู ปธรรมที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ โดยการขับเคลื่อนของ
สมัช ชาสุข ภาพ จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ศูน ย์ ศ รี ส ะเกษศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ศรี ส ะเกษ และ
เครื อข่าย ด้ านสุขภาพ กลุ่ม อสม.ในบ้ านแซร์ ไปร์ สัญญาเลขที่ 55-01-15 ดาเนินการวิจยั ระหว่าง
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 มิ ถุน ายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี ที ม วิจัยจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ นี ้ เพื่ อน าเสนอผลการศึก ษาการน ามติส มัช ชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ มาปฏิ บัติที่
จังหวัดศรี สะเกษอย่างเป็ นรู ปธรรม รายงานต่อศูนย์วิจยั ศูนย์และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
บริบทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา บริ บทพื ้นที่ของตาบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้ า
บุหรี่ ในพื ้นที่ชายแดน การสูบบุหรี่ ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่
ในครอบครัว 2) เพื่อหารู ปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ ช ายแดนไทย – กัม พูชา 3) เพื่ อค้ นหาปั จ จัยความส าเร็ จ ในการ
ขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ งยาสูบ ไปสู่ภ าคปฏิ บัติ 4) เพื่ อ หารู ป แบบ
กระบวนการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรี ส ะเกษ เป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายของชายแดนไทย ตัง้ อยู่บนไหลเทื อกเขาพนมดงรัก ที่ มี พื น้ ที่ ติด
ประเทศกัมพูชา มีช่องสะงาเป็ นจุดผ่านแดนถาวรที่สาคัญ ที่ใช้ ในการข้ ามแดน ของผู้คน และเป็ น
ช่องทางการค้ าในทุกรูปแบบ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีชุดประสบการณ์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ใน
อดีตแบ่งเป็ น 4 ยุค คือยุคการเจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน ยุคบ้ านแตก ยุคหมู่บ้านส่งเสริ มการพัฒนา
โดยรัฐ และยุคหลังการพัฒนาเมืองใหม่ชอ่ งสะงา ชาวบ้ านเป็ นส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ที่มี
ประเพณีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีระบบการผลิตที่
เปลี่ยนไปจากการผลิตเพื่ อยัง้ ชีพ มาเป็ นระบบการผลิตเพื่อการค้ ามากขึน้ ขณะเดียวกันทุนทาง
สังคมทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ในปั จจุบนั ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือ ระบบ
เครื อข่ายทางสังคม การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และระบบวงวานเครื อญาติที่
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เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ขณะที่ทนุ ทางวัฒนธรรม บ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงความสาคัญ คือ
ระบบความเชื่อ เช่น การเล่นแม่มด ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ประเพณีเซ่นไหว้ ปตา
ู่ คนบ้ านแซร์ ไปร์
มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่ให้ ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน แม้ ว่าปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สั ง คม เนื่ อ งการขยายตั ว ของประชากรที่ มี ผ้ ู คนเข้ ามาอยู่ ใ หม่ ของคนในหมู่ บ้ าน ความ
เจริญก้ าวหน้ าทางสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารด้ านต่างๆ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในบ้ านแซร์ ไปร์ พบว่า ในอดีตบ้ านแซร์ ไปร์ คนส่วนใหญ่
จะเริ่ มหัดสูบบุหรี่ จะไปสัมพันธ์ กบั วิถีชีวิต ที่ต้องไปอยู่ทามาหากินในป่ า ซึ่งต่างจากปั จจุบนั ที่เด็ก
จะหัดสูบบุหรี่ เพราะทาตามเพื่อน เพราะโก้ เก๋ และต้ องการยอมรับเข้ ากลุ่มกับเพื่อนๆปั จจุบนั มี
กลุ่มครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรื อ นสูบบุหรี่ มี จานวน 70 ครอบครัว
กลุ่ม ครอบครัวที่มี คนสูบบุหรี่ ในครอบครัว 219 ครอบครัว และมี เด็กที่ อายุต่ากว่า 7 ปี อยู่ถึง 73
ครอบครัว นอกนันมี
้ อายุมากว่า 7 ปี ทัศนคติของเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นครอบครัวที่มีคน
สูบบุหรี่ ที่สามารถรับรู้จากการสูบบุหรี่ ไ ด้ จาก เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกิน
เหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุยกัน ระหว่างที่เดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบบุหรี่
ด้ าย มี ทัศ นคติ ที่ ม องว่าการสูบ บุหรี่ ทาให้ โก้ เก๋ ทัง้ ที่ เด็กก็ รับ รู้ ถึ งโทษของบุห รี่ ขณะที่ เด็ก และ
เยาวชนรู้ จกั บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่จากรุ่นพี่ ที่ชื ้อมาจากร้ านค้ าบริ เวณช่องสะงาชายแดนไทยกัมพูชา เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ เด็ก ๆ เหล่านี ้ จะเริ่ มหัดสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ ทงยาเส้
ั้
น
และบุหรี่ ม้วนที่ เป็ นก้ นกรองเพราะจะทาให้ เท่ มีรสนิยม เป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ
ดังนันการใช้
้
ทนุ ทางสังคม และวัฒนธรรมของหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ที่สาคัญ มาปฏิบตั ิการ
ในการขับ เคลื่ อนสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสาสูบ มาปฏิ บัติการอย่างเป็ นรู ป ธรรม ที่ บ้ าน
แซร์ ไปร์ พบว่า เกิดกลไกการ เฝ้าระวัง เพื่อ การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว 4 ระดับ 1)
การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้ นแบบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมา
เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับ การเฝ้ าระวังเรื่ องโรคอื่ นๆร่ วมด้ วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้าน
แซร์ ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง”ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25 ตาสับปะรดที่เป็ นกลไกเฝ้าระวังยา
เสพติดในหมูบ่ ้ านและ 4) การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณ
ชายแดน ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
เป็ นที่นา่ สนใจว่ารูปแบบการใช้ กลไกคนในครอบครัวกระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
ลูก จะเป็ นกลไกที่สาคัญมากที่สดุ สามารถลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ ทังนี
้ ้มีสาเหตุมาจาก เป็ นห่วง

ข

สุขภาพ และรู้สกึ ว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ าง ทังนี
้ ้ครอบครัวที่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ จะต้ องมี
มาตรการอื่นๆร่วมด้ วย เช่น การกาหนดพื ้นที่และบริเวณการสูบบุหรี่ ในบ้ านและที่ทางาน
ขณะที่ ปัจ จัยที่ ส าคัญ ที่ เอื อ้ ต่อการขับ เคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมา
ปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ บ้ านแซร์ ไปร์ ได้ แก่ 1. การให้ ความสาคัญกับพื ้นที่หรื อบริ บทชุมชน ที่
มี ทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ ข้ มข้ น 2. รู ป แบบของการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ทาให้ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจ เนื่องเป็ นการศึกษา
ครั ง้ แรก 3. กลุ่ม เป้ าในการศึก ษามี ค วามหลากหลาย 4. การมี ส่ วนร่ ว มของชุม ชน และจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน 5. ยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะ ในระดับนโยบาย ที่มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ทาให้ ชาวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มีการพูดถึง การรับรู้รับทราบในวงกว้ าง

ค
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
คณะทางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของภาคประชา
สังคมที่มาจากหลายองค์กร ทังภาครั
้
ฐ ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการ
ดาเนินงานร่วมกันมาตังแต่
้ ปี 2545 ในการร่วมกันร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติ และนามติจากสมัชชา
สุขภาพมาขับเคลื่อนในพื ้นที่โดยเฉพาะประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เกษตรอินทรี ย์ ฯ โดยการ
ทางานที่ผ่านมามีคณะทางานที่มีทีม 1) นักวิชาการคือนายประจวบ จันทร์ หมื่น 2) นักสื่อสารทาง
สัง คมคือ นายทองจัน ทร์ ศรี สุธ รรม 3) นักประสานภาคี เครื อข่า ย คื อนางผ่องศรี แซ่จึง 4) นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ คือ ดร.ไสว สดใสและ 5) นักบริ หารจัดการคือนายอาลัย หงษ์ ทอง การ
ทางานในพื น้ ที่จัง หวัดศรี สะเกษจะเน้ นการทางานในประเด็นที่คณะทางานร่ วมกันกาหนดการ
ดาเนินกิจกรรมให้ ตรงกับความต้ องการและปั ญหาในพืน้ ที่ เพื่อสร้ า งกระบวนการเรี ยนรู้ ในด้ าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ ให้ ชมุ ชนสามารถนาไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในระดับจังหวัดโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทังการรณรงค์
้
, การจัดค่าย, จัดเวที
เสวนา รวมทังการศึ
้
กษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เป็ นที่ทราบกันอยู่แล้ วว่าการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาก ทังตั
้ วผู้สบู บุหรี่ เอง หรื อผู้
สูบบุหรี่ มือสอง และรวมถึงผู้สบู บุหรี่ มือสามด้ วย เพราะบุหรี่ ประกอบด้ วยสารต่าง ๆมากมายที่เป็ น
พิษกับร่างกายมากกว่าร้ อยชนิด โดยการสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆมากกว่า 50
ชนิด เช่น โรคที่รุนแรง ได้ แก่ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปาก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่ ง
พอง ถึงแม้ ว่าบางครัง้ การสะสมในร่ างกายอาจใช้ เวลายาวนานถึง 20-30 ปี ในการแสดงอาการก็
ตาม
ประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบของอนามัย
โลก ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2547 ได้ ให้ สตั ยาบันภายใต้ กรอบข้ อตกลงดังกล่าวได้ เสนอมาตรการ
ในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็ น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. มาตรการลดอุปสงค์การบริ โภค
ยาสูบ 2.มาตรการด้ านอุปทาน เพื่อการลดการบริ โภคยาสูบ 3.การควบคุมกากับสารประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ 5.การช่วยให้ ผ้ เู สพติดเลิกใช้
ยาสูบ (กรอบอนุสัญ ญาว่าด้ วยการควบคุม ยาสูบ ค.ศ. 2003) แม้ ว่าที่ผ่านมารั ฐ บาลไทยจะมี
คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) มีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ และนโยบาย
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สาธารณะในการดาเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข รวมทังการมี
้
ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศจย.) ที่พยายามสนับสนุนการสร้ าง
องค์ความรู้ตา่ งๆที่เกี่ยวกับยาสูบ ขณะเดียวกันการมีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สานักงานกองทุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และอีกหลายๆหน่วยงานภาคีได้ ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการ
สูบบุหรี่ หรื อแม้ แต่เวทีสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 3 ที่ผา่ นได้ มีการพูดถึงมติข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการใน
การควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
อย่ า งไรก็ ต ามเป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า มาตรการ การควบคุม ยาสู บ ที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆได้
ดาเนินการสามารถได้ ผลในระดับหนึ่งเท่านัน้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ของผู้คนในสังคมยังกระจายอยู่
ทั่วไปโดยเฉพาะในพื น้ ที่ที่ไ ม่ส ามารถควบคุมได้ และมี แนวโน้ มที่ คนสูบบุหรี่ หน้ าใหม่จ ะมีอายุ
น้ อยลงเรื่ อยๆดังเช่น ข้ อมูล การสารวจสุขภาพประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มี ผ้ ูสูบบุหรี่
ประมาณ 14 ล้ านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ สงู ถึง 10.90
ล้ านคน และจากการสารวจอัตราการสูบบุหรี่ ที่แยกตามจังหวัด โดยเฉพาะอั ตราการสูบบุหรี่ ของ
จังหวัดศรี สะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่ 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการ
สูบบุหรี่ 24.98% จากข้ อมูลดังกล่าวพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ของจังหวัด ศรี สะเกษ เพิ่มขึ ้น 1.96%
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2553)
ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ประกอบด้ วย 10 หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่มีการอพยพมาจากพื ้นที่ตา่ งๆของจังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อมาตังถิ
้ ่นฐานโดยการ
จับจองที่ดิน ทากิน เมื่อประมาณ 60 กว่าปี ที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทาไร่ ทานา และ
รับจ้ างทัว่ ไป เป็ นพื ้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้ านมีหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์
เช่น กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ เ ขมรในไทย กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ล าว กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ กุย และกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ อื่ น ๆ
ตามลาดับ ตาบลไพรพัฒนาห่างจากอาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตรและมี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 571 กิโลเมตร มีพื ้นที่ตดิ ชายแดนไทย – กัมพูชา โดย
มี “ช่องสะงา” เป็ นจุดผ่านแดนถาวร ที่ใช้ สาหรับการ ข้ ามแดนของผู้คน และใช้ สาหรับการ
ขนส่งค้ าขายสินค้ าทุกประเภท ที่ต้องการส่งไปขายยังประเทศต่างๆ รวมถึงการลักลอบการค้ าขนส่ง
สินค้ าผิดกฎหมาย สินค้ าหนีภาษี และสินค้ าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เหล้ า และบุหรี่ เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ชาวบ้ านในตาบลไพรพัฒนาที่มีรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ
จากการทาสวนยางพารา และการทาไร่ มัน การค้ าขายสินค้ าในบริ เวณชายแดน และชาวบ้ าน
บางส่วนที่มีรายได้ จากการรับจ้ างทัว่ ไปเกือบตลอดทังปี
้ จากการสังเกตพบว่าการมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
คนในตาบลไพรพัฒนากลับมีปัญหาด้ านสุขภาพมากขึ ้น มีการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ มากในกลุม่ ผู้ใช้
แรงงาน และเริ่มมีกลุ่มเด็ก เยาวชนกินเหล้ าและสูบบุหรี่ ด้วย เนื่องจากด้ วยลักษณะที่มีความคล้ าย
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ทางด้ านวัฒนธรรมที่ชาวบ้ านมีการสื่อสารพูดภาษาเขมรได้ และมีพื ้นที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา
ทาให้ ผ้ คู นในบริเวณพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา มีโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ และจับจ่าย
ชื ้อขาย ยาสูบมวนเอง และบุหรี่ ก้นกรองที่เป็ นสินค้ าลักลอบเลียนแบบสินค้ าหนีภาษี ได้ มากกว่า
ผู้คนจากถิ่นอื่น เห็นได้ จากชาวบ้ านได้ มีการสูบ บุหรี่ ยี่ห้อแบลนเนมดังๆ แต่มีราคาชือ้ ขายกันใน
ราคาถูก และบุหรี่ ที่ถูกลักลอบนามักถูกนามาเป็ นของฝากให้ กับคนในพื ้นตาบลไพรพัฒนาเป็ น
ประจา
จากการพูดคุยข้ อมูล เกี่ ยวกับ ประเด็นด้ า นสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์ ปั ญหาเด็ก
ปฐมวัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ของคนตาบลไพรพัฒนาพบว่า มีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 0-5 ปี
เด็กในวัยเรี ยน และคนที่ไม่สบู บุหรี่ อาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยไม่ได้ ป้องกัน ทังนี
้ ้
มีส าเหตุม าจาก 1. การขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับโทษและภัยของการสูบบุหรี่ ของคนใน
ครอบครัว 2.บางคนมีความคิด ความเชื่อที่ไม่ถูกต้ องเกี่ ยวกับ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ เช่น
ผู้ใช้ แรงงานจะทาให้ มีกาลังเพิ่มขึน้ จะทาให้ ทางานได้ มากขึน้ และ สามารถแก้ เครี ยดได้ 3.การ
บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เช่นการจาหน่ายบุหรี่ ให้ กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18 ปี หรื อ
แม้ แต่ ก ารลัก ลอบน าเข้ า บุห รี่ ล อกเลี ย นแบบในพื น้ ที่ บ ริ เ วณชายแดน 4.ขาดมาตรการและ
แนวทางการสร้ างเสริ มกลไกเฝ้าระวังทางสังคมในการหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้สบู บุหรี่ และผู้ที่
ไม่สบู บุหรี่ เพื่อหาแนวทาง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
เป็ นที่นา่ สนใจว่า พัฒนาการและการเรี ยนรู้เด็กปฐมวัย อายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดถึง 5 ปี เป็ นช่วง
ที่สาคัญที่สุดอาจเรี ยกว่าเป็ นวัยทองของชีวิต เนื่องจากการเรี ยนรู้ ของเด็กในระยะ 5 ปี แรกจะมี
ประสิ ทธิ ภ าพมากกว่าการเรี ยนรู้ ในระยะหลัง การพัฒ นาการด้ านสติปัญญาของเด็กจะมี การ
พัฒนาการเป็ นครึ่งหนึง่ ของผู้ใหญ่เมื่ออายุ 4 ปี และจะมีการพัฒนาการขึ ้นถึงร้ อยละ 80 เมื่ออายุ 8
ปี นอกนันมี
้ การพัฒนาเพิ่มเพียง 20% อัตราการเจริ ญเติบโตของสมองมีมากถึง 90 % โดยเฉพาะ
ในช่วง 3 ขวบปี แรก สมองมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมากและสร้ างจุดเชื่อมเส้ นใยประสาทที่ควบคุม
การทางานของกล้ ามเนื ้อแขนขา จะเกิดอะไรขึ ้นกับเด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรี ยน และผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ที่
มีความเสี่ยงจะได้ รับสารพิษ จากการสูบบุหรี่ มือสอง และมื อสาม ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่
สูบบุหรี่ เหล่านี ้
แม้ วา่ ที่ผา่ นจะมีหน่วยงานทางด้ านสาธารณสุข โรงเรี ยน องค์กรพัฒนาเอกชน หรื อองค์กร
ชุมชนกลุ่มแม่อาสาบ้ านโคกชาติ ได้ ทากิจกรรมเกี่ยวกับด้ านสุขภาพบ้ าง เช่น เกี่ ยวกับโรคเอดส์
เกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย การรณรงค์ให้ ความรู้ โทษและภัยของการสูบ
บุหรี่ บ้าง แต่ก็ยงั จากัดกลุ่มเป้าหมายในระดับโรงเรี ยน และกิจกรรมส่วนใหญ่ทาในระยะสันๆเช่
้ น
การรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่ โลก แต่ไม่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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ปรากฏการณ์ ที่น่าสนใจของผู้คนที่เข้ ามาอยู่อาศัยในตาบลไพรพัฒ นาแม้ ว่าจะมีความ
แตกต่างกันในเชิงกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่มีความหลากหลายทังทางด้
้
านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ภาษา หรื อแม้ แต่วิถีชีวิตของการทามาหากิน ทาไมผู้คนเหล่านี ้จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง หรื อแม้ แต่ปัญหาความมัน่ คงเกี่ยวกับดินแดน
ในพื ้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องเพราะชาวบ้ านในตาบลไพรพัฒนามีทนุ ทางสังคม และ
ทุนทางวัฒนธรรมที่เข้ มแข็งร่วมกันจึงเป็ นแรงเสริ มอันหนึ่งที่ทาให้ ชาวบ้ านเกิดการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ ดีเสมอมา
ดังนันในการขั
้
บเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพปี 2553ในประเด็นยาสูบ คณะทางานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ จึงเห็นร่ วมกันว่าเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาการสร้ างเสริ มระบบ
กลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่
อย่างจริ งจัง จึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม บริ บท และปั จจัยต่างๆ
รูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบกลไก เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว อาจจาเป็ นต้ อง
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาเกี่ ยวกับหลักสูตรและการให้ ความรู้ โทษและภัยของบุหรี่
ให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการพัฒนาสื่อควบคุมยาสูบที่เข้ าใจง่ายกับผู้คนในบริเวณชายแดน
กระบวนการดัง กล่า วต้ อ งเกิ ด จากการมี ส่วนร่ ว มของคนที่ อยู่ใ นครอบครั ว ชุม ชน วัด
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล และหน่วยงานภาคีในระดับพืน้ ที่ โดยการให้ ผ้ ูที่สูบบุหรี่ ได้ มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมอย่างเด่นชัด
1.2 คำถำมกำรวิจัย
คำถำมหลักในกำรวิจัย
การพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร
คำถำมรองในกำรวิจัย
1. บริบทสถานการณ์การค้ าชายแดน สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในพื ้นที่ตาบลไพร
พัฒนาเป็ นอย่างไร มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรบ้ างที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อคนที่ไม่สบู บุหรี่ จะได้ สารพิษ
จากบุหรี่ และทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นอย่างไร
2. ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนาธรรมที่คนในตาบลไพรพัฒนาใช้ ร่วมกัน เป็ นอย่างไร
บ้ าง
3. คนในพื ้นที่ตาบลไพรพัฒนาจะนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนาธรรมที่มีอยู่ มา
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สนับสนุน การพัฒ นาการสร้ างเสริ ม ระบบกลไกการเฝ้ าระวัง เพื่ อ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใน
ครอบครัวให้ เกิดความยัง่ ยืน ได้ อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา
บริ บทพืน้ ที่ ของตาบลไพรพัฒ นา รวมถึง สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ ชายแดน การสูบบุหรี่
ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. เพื่อหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
4. เพื่ อ หารู ป แบบกระบวนการการน ามติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ องยาสู บ ไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
1.4 ประโยชน์ ท่ ีคำดว่ ำจะได้ รับ
1. ได้ ทราบถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทพืน้ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพร
พัฒ นา รวมถึ ง สถานการณ์ ก ารค้ า ชายแดนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับยาสูบ การสูบบุหรี่ ปั จ จัย เงื่ อ นไขที่
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. ได้ รูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เกิดกลไกการเฝ้าระวังเพื่อ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พืน้ ที่ชายแดนไทย –
กัมพูชา
4. ได้ ชดุ ความรู้และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเพื่อ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
5. ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัยที่มาจากการสูบบุหรี่
6. เกิดการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปขับเคลื่อนในพื ้นที่
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัด
ศรี สะเกษ ทีมวิ จัยใช้ การวิจัยเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมให้ สามารถมีการขับเคลื่อนการนามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ความหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้ องการสูบบุหรี่
2. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
3. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
4. แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้ องการสูบบุหรี่
2.1.1 ความหมาย
ยาสูบ ตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 หมายความว่า บุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่
อื่น ยาเส้ นปรุง และให้ รวมถึงยาเคี ้ยวด้ วย ส่วน
บุหรี่ ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 หมายความว่า บุหรี่ ซิ
กาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่น ยาเส้ นหรื อยาเส้ นปรุงตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบ
2.1.2 พระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการสูบบุหรี่
พระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ ที่สาคัญมีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึง่ ใน พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบับ ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ไว้ ดงั นี ้
1. พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535
มาตรา 3 ได้ บญ
ั ญัตคิ าสาคัญ ดังนี ้
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“ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใด
ที่มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรื อพืชนิโคเซียทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)ไม่ว่าจะ
ใช้ เสพโดยวิธีสบู ดูด ดม อม เคี ้ยว กิน เป่ า หรื อพ่นเข้ าไปในปากหรื อจมูก หรื อโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ได้ ผล เป็ นเช่นเดียวกัน
“ หี บ ห่ อ ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรื อสิ่ง บรรจุอื่นซึ่ง ใช้ ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
“ โฆษณา ” หมายความว่า การกระทาไม่วา่ โดยวิธี ๆ ให้ ประชาชนเห็น ได้ ยินหรื อทราบ
ข้ อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้ า
มาตรา 4 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรื อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บคุ คล
ซึง่ ตนรู้อยูว่ า่ ผู้ซื ้อหรื อผู้รับเป็ นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปี บริบรู ณ์ โดยเจตนา
มาตรา 5 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้ เครื่ องขาย
โทษ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 4หรื อมาตรา 5ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อ
ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บตามมาตรา 17
มาตรา 6 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
ขายสินค้ าหรื อให้ บริการโดยมีการแจก แถม ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อแลกเปลี่ยน
กับผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ วแต่กรณี
(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ยนกับสินค้ าอื่น
หรื อการให้ บริการอย่างอื่นประกอบ
(2) ให้ หรื อเสนอให้ สิทธิในการเข้ าชมการแข่งขัน การแสดง การให้ บริการ
หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็ นการตอบแทนแก้ ผ้ ซู ื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อแก่ผ้ นู าหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรื อแลกซื ้อ
มาตรา 7 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดแยกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็ นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรื อเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรื อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้ สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นัน้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นการให้ ตามประเพณีนิยม
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มาตรา 8 ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ หรื อ แสดงชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสิ่งอื่นใดที่ใช้ เป็ นการโฆษณา
ได้ หรื อใช้ ชื่อหรื อเครื่ องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้ บริ การหรื อการ
ประกอบกิ จ กรรมอื่ น ใดที่ มี วัต ถุป ระสงค์ใ ห้ ส าธารณชนเข้ า ใจว่า เป็ นชื่ อ หรื อเครื่ องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ ใช้ บงั คับการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์นอกราชอาณาจักร โดย
มิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ นาเข้ ามาจาหน่ายจ่ายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
โทษ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา
19 มาตรา 9 ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดโฆษณาสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ เป็ น
เครื่ องหมายของสินค้ านันในลั
้ กษณะที่อาจทาให้ เข้ าใจได้ วา่ หมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 10 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดผลิต นาเข้ าขายหรื อเพื่อจ่ายแจกเป็ นการทัว่ ไปหรื อโฆษณาสินค้ า
อื่นใดที่มีรูปลักษณะ ทาให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ ซิกาแรตหรื อ
บุหรี่ ซิการ์ ตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบ หรื อหีบห่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โทษ ตามมาตรา 18 ระบุว่าผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้ จะต้ องมีส่วนประกอบ ตามมาตรฐานที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
- ผู้ผลิตหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้ าที่ต้องแจ้ งรายการส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีสว่ นประกอบไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี มีอานาจออกคาสัง่ ห้ ามมิให้ มีการขายหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้
โทษ ตามมาตรา 20 ระบุว่า ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผู้ใดไม่แจ้ งรายการหรื อแจ้ ง รายการไม่
ครบถ้ วน หรื อแจ้ งรายการอันเป็ นเท็จ หรื อขายหรื อนาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยฝ่ าฝื นมาตรา 11 ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา 12 ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้ องแสดงฉลากที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ก่อนที่จะนาออกจากแหล่งผลิตหรื อก่อนที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร แล้ วแต่กรณี
- หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้ อความในฉลากให้ เป็ นไป
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
โทษ ตามมาตรา 21 ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 12 ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 13 ห้ ามมิ ให้ ผ้ ูใดขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ มิได้ แสดงฉลาก “ภาพคาเตือน” ตามที่
กาหนดในมาตรา 12 บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โทษ ตามมาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 13 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และมาตรา 24 ระบุว่า ในกรณีที่ผ้ ฝู ่ าฝื นมาตรา 4, 5, 6, 7, 8 (วรรคหนึ่ง), 9, 10 หรื อ 13 เป็ นผู้ผลิต
หรื อผู้นาเข้ า ผู้ฝ่าฝื นต้ องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สาหรับความผิดนัน้
มาตรา 14 ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ พนักงานเจ้ าที่มีอานาจ
(1) เข้ าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรื อ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นนั ้ หรื อเข้ าไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้ นในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(2) นาผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็ นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(3) ออกหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคาหรื อส่งบัญชีเอกสาร
หลักฐานหรื อสิ่งอื่นที่จาเป็ นมาประกอบการพิจารณาได้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่งให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องอานวยความสะดวกตามสมควร
โทษมาตรา 23ระบุว่า ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 14 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 15 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ อง โดยบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
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มาตรา 16 ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัตินี ้ ให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ นเจ้ า
พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 25 ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดซึ่งต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นนิติบุคคล
กรรมการ ผู้จดั การหรื อผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบคุ คลนัน้ ต้ องรับโทษตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ สาหรับความผิดนันด้
้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าการกระทาของนิตบิ คุ คลนันได้
้ กระทาโดย
ตนมิได้ ร้ ูเห็น หรื อยินยอมด้ วย
มาตรา 26ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้
มี อานาจแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนันเมื
้ ่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
2. พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองสุขภาพผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
“บุ ห รี่ ” หมายความว่ า บุห รี่ ซิ ก าแรต บุห รี่ ซิ ก าร์ บุห รี่ อื่ น ยาเส้ น หรื อ ยาเส้ น ปรุ ง ตาม
กฎหมายว่าด้ วยยาสูบ
“สูบบุหรี่ ” หมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ซึ่งมีผลทาให้ เกิดควันจากการเผาไหม้ ของ
บุหรี่ “สถานที่ ส าธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รื อ ยานพาหนะใด ๆ ซึ่ ง ประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้ าไปได้
“ผู้ดาเนินการ” หมายความว่า เจ้ าของ ผู้จดั การ ผู้ควบคุม หรื อผู้ที่รับผิดชอบดาเนินงาน
ของสถานที่สาธารณะ
“เขตปลอดบุหรี่ ” หมายความว่า บริเวณที่ห้ามมิให้ มีการสูบบุหรี่
“เขตสูบบุหรี่ ” หมายความว่า บริเวณที่ให้ มีการสูบบุหรี่ ได้
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แต่ ง ตั ง้ ให้ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา 4 ให้ รัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กาหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่
(2) กาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทังหมดของสถานที
้
่สาธารณะตาม (๑) เป็ นเขตสูบบุหรี่
หรื อเขตปลอดบุหรี่
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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(3) กาหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ เกี่ยวกับการ
ระบายควันหรื ออากาศ
(4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่ องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอด
บุหรี่ ประกาศตาม (3) หรื อ (4) ให้ กาหนดวัน เวลา หรื อระยะเวลาที่ผ้ ดู าเนินการจะต้ องดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็จในประกาศด้ วย
มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรี ประกาศตามมาตรา 4 แล้ ว ให้ ผ้ ดู าเนินการมีหน้ าที่
(1) จัดให้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของสถานที
้
่สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอด
บุหรี่
(2) จัดให้ เขตสูบบุหรี่ มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรี กาหนด
(3) จัดให้ มีเครื่ องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี กาหนด
โทษ ตามมาตรา 11 ระบุวา่ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 5 (1) ต้ องระวางโทษปรับไม่
เกิน 20,000 บาทผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา5(2) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000
บาท และผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 5 (3) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 6 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
โทษ ตามมาตรา 12 ระบุวา่ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 6 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 7 ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเข้ าไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรื อเวลาทาการของ
สถานที่นนั ้ เพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้ การเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
โทษ ตามมาตรา 13ระบุว่าผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ซึง่ ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 7 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน2,000 บาท หรื อทัง้
จาทังปรั
้ บ
มาตรา 8 ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ให้ ผ้ ดู าเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่สาธารณะอานวยความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรา 7
มาตรา 10 ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535
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หมายเหตุ ปั จจุบนั การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ในสาธารณะใช้ ประกาศกระทรวงฉบับ
ที่ 19 พ.ศ. 2553
2.2 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
คาว่า “ทุนทางสังคม” มีจุดกาเนินมาจากชาติตะวันตก Robert D.Putnam ได้ นาเสนอ
ผลการศึกษาไว้ ว่า ทุนทางสังคม คือ ความไว้ วางใจกัน ความไว้ เนื ้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิด
นี ้มีรากฐานมาจากคาสอนของศาสนาคริ สต์ที่ได้ สอนเอาไว้ ว่าคนทุกคนมีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกัน
ของผู้คนเอาไว้ ด้วยกันในรูปแบบของเครื อข่ายทางสังคม James Coleman ได้ ให้ ความหมายของ
ทุนทางสังคมว่าเป็ นชุดความสัมพันธ์ (Set of Relationship) ระหว่างคนเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความ
คาดหวัง ที่ จ ะต้ อ งการใช้ ร่ วมกัน (Common) เป็ นชุด ของการมี ค่า นิย มร่ ว มกัน (Set of Shared
Values) และการมีสานึกของความไว้ วางใจ (Sense of Trust) ระหว่างกัน Fukuyama (1995) ได้
กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า เป็ นเสมือนธรรมชาติพื ้นฐานอยูใ่ นสังคมที่จะก่อให้ เกิดการกระทาที่จะเป็ น
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ แก่ ข้ อมูลข่าวสาร การไว้ วางใจกัน และจารี ตที่เกี่ยวกับการพึ่งพิงอิง หรื อ
การต่า งตอบแทนกัน (Information, Ttrust, and Norms of reciprocity inhering in one’s social
networks) (Robert D.Putnam อ้ างในอภิชยั พัธเสน, 2546; James Coleman, 1988 : 94, 95 -120;
Fukuyama, 1995)
ในสังคมไทยได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ พดู ถึง คาว่า “ทุนทางสังคม” หลายท่านเช่นกัน
ประเวศ วะสี ได้ กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ ความเป็ นกลุ่มก้ อน ทางสังคมการมีการศึกษาดี การมี
วัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี เมื่อนาเอามารวมกันก็เรี ยกได้ ว่าเป็ นการเกิดทุนทาง
สัง คมซึ่ง นาไปสู่การแก้ ปั ญหาต่า งๆ อมรา พงศาพิช ย์ ได้ ใ ห้ ค วามหมายทุน ทางสัง คม คื อ ภูมิ
ปั ญ ญาและคุณ ค่าเดิม ของสัง คมไทย ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ด้ านการเกษตร การรั กษาพยาบาล
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเครื อ-ญาติ และความผูกพันภายในชุมชน ฯลฯ จากความหมายของทุน
ทางสังคมที่นกั วิชาการข้ างต้ นได้ กล่าวไว้ พอสรุปได้ วา่ ทุนทางสังคม คือ สิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชน และ
ทาให้ ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและมีความเข้ มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้ วย ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรม การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การพึ่งพากัน การไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน และการร่ วมมือกันใน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”

หน้ า 12

การทางานต่างๆในชุมชน วรวุฒ โรมรัตนพันธ์ ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือทุนทางสังคมว่าทุนทางสังคมมี
ความเชื่อพื ้นฐาน ดังนี ้
1. กระบวนการทุนทางสังคมเป็ นกระบวนการที่มีพลวัตและเป็ นตัวก่อร่างสร้ างรูปแบบทาง
สังคม ซึง่ รูปแบบทางสังคมจะเป็ นเช่นไรนันก็
้ ขึ ้นอยูว่ า่ ในชุมชนนันมี
้ ทนุ ทางสังคมอย่างไร
2. กระบวนการทุน ทางสัง คมสามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ ทุก ระดับ ไม่ ว่ า จะเป็ นระดับ ปั จ เจก
ครอบครัว กลุม่ องค์กร สถาบัน ชุมชนและเครื อข่าย
3. กระบวนการทุน ทางสัง คมสามารถเริ่ ม ต้ น ได้ ห ลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ เริ่ ม จากค่า นิ ย ม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อดังเดิ
้ มหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ใหม่
4. กระบวนการทุน ทางสัง คมได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ภายนอก ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ข้ อ มูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม
5. กระบวนการทุนทางสังคมทาให้ มีการปรับเปลี่ยนระบบคิด วิธีปฏิบตั ทิ งของปั
ั้
จเจก กลุ่ม
องค์กร สถาบัน โดยระบบคิดและการปฏิบตั ินนต้
ั ้ องสอดคล้ องกับหลักศีลธรรมอันดีงาม
6. กระบวนการทุนทางสังคมมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การจัดสรร การกระจายทรัพยากรให้ แก่
สมาชิ กของชุม ชนได้ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรมเพื่อให้ เกิ ดพลัง ที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆหรื อช่วย
แก้ ปัญหาของชุมชนให้ ลลุ ่วงไปได้ ดงั นัน้ ทุนทางสังคมจึงเป็ นกระบวนการที่ เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกระดับ
ทังปั
้ จเจก กลุ่มองค์กร และสถาบัน การเกิดทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ วในชุมชนรวมถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ใหม่ และมักได้ รับอิทธิ พลจาก
ภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีโดยทังระบบคิ
้
ดและวิธีการ
ปฏิบตั ิต้องสอดคล้ องกับหลักศีลธรรมและต้ องเอื ้อประโยชน์ตอ่ ส่วนร่วม ชุมชนต้ องเข้ าถึงทรัพยากร
และได้ รับความเป็ นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทุนทางสังคมมีความเป็ นพลวัต ไม่คงที่และ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (ประเวศ วะสี, 2542 : 5; อมรา พงศาพิชย์, 2543
: 34; วรวุฒ โรมรัตนพันธ์, 2548)
ขณะที่ บั ว พั น ธ์ พรหมพั ก พิ ง มองว่ า ทุ น ทางสั ง คมเป็ นพลั ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ได้ มาจากภายนอก หากแต่เป็ นพลังที่มีอยู่แล้ วในสังคมนันๆ
้ อาทิเช่น พลัง
ทรัพยากรที่ครัวเรื อนมี ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่วตั ถุ ได้ แก่ กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย ธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมทาให้ เกิ ดพลังทางสังคม (Social Energy) ขึน้ ทาให้ ชุมชนมี การปรั บตัว
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เจรจาตลอดจนไปถึงการต่อต้ านขัดขืนต่อการถูกกดทับและการครอบงาจากภายนอก ดังนัน้ ทุน
ทางสังคมจึงมีประโยชน์ในแง่การสร้ างความรัก ความสามัคคี การพึ่งพิงอาศัยซึง่ กันและกันของคน
ในชุมชนและสังคมนัน้ และสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาของชุมชน นอกจากนี ้ ทุนทางสังคม ยังเป็ น
พลังภายในชุมชนที่ จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางที่ดี ไม่ใช่พลังจากภายนอก ซึ่ง
พลังภายใน ดังกล่าวจะทาให้ ชุมชนสามารถตังรั
้ บ ต่อสู้และขัดขวางสิ่งที่กาลังจะเข้ ามาทาลาย
ความเป็ นชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยทุกสังคมจะมีทนุ ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป
กล่าวโดยสรุป ทุนทางสังคมมีประโยชน์ในแง่การสร้ างความรัก ความสามัคคี การพึ่งพิง
อาศัย ซึง่ กันและกันของคนในชุมชนนัน้ และยังสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาของชุมชน นอกจากนี ้ ทุน
ทางสังคม ยังเป็ นพลังภายในชุมชนที่ จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางที่ดี ไม่ใช่พลัง
จากภายนอก ซึ่งพลังภายในดังกล่าวจะทาให้ ชมุ ชนสามารถตังรั
้ บ ต่อสู้และขัดขวางสิ่งที่กาลังจะ
เข้ ามาทาลายความเป็ นชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยทุกสังคมจะมีทนุ ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สามารถจาแนกองค์ประกอบของทุนทางสังคม ดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคม คือ กลุม่ องค์กรภายในชุมชน ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2. ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม คื อ มี ร ะบบความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระดับ ครอบครั ว เครื อ ญาติ
เครื อข่ายภายในภายนอกชุมชน
3. การติดต่อสื่อสาร คือ มีการเชื่อมประสานกับองค์กรภาคีอื่นๆทังภายในและภายนอก
้
ชุมชน
4. บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้ อบังคับในการควบคุมดูแลซึง่ กันและกันในชุมชน
5. ความไว้ วางใจ คือ มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจในชุมชน มีความสามัคคี มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อ
แผ่ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นระหว่างกัน
6. การพึง่ พาอาศัยคือมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในชุมชน เช่น การลงแขก งานบุญ งานศพ
จะเห็นได้ ว่าทุนทางสังคม (Social capital) ที่ได้ นาเสนอข้ างต้ นนัน้ คือแนวทางที่จะสร้ าง
พลังในการแก้ ไขปั ญหาภายในชุมชนโดยคนในชุมชนได้ ดังนัน้ การค้ นหาทุนทางสังคมให้ พบและ
นามาใช้ ประโยชน์จึงเป็ นสิ่งสาคัญในการทางานพัฒนาในพื ้นที่ ทีมวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนาทุนทาง
สังคม ที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร มาปรับใช้ ในการหา
รูปแบบเสเริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวังการลด ละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่บ้านแซร์ ไปร์
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2.3 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
Bourdieu P. อธิบายว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) อาจจะปรากฏได้ ในรูปแบบ
ใดรู ป แบบหนึ่ ง ใน 3 รู ป แบบ คื อ 1) เป็ นสิ่ ง ที่ ฝั งในตัว คนหรื อ จิ ต ใจ (Embodied as state of
mind/body) เช่น ความคิด ความเชื่อ 2) เป็ นสิ่งที่เป็ นตัวตนจับต้ องได้ (Objectified) ซึ่งจะอยู่ใน
รู ปแบบของสินค้ าวัฒนธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ สถาปั ตยกรรม สิ่งก่อสร้ าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3)
ความเป็ นสถาบัน (Institutionalised) หมายถึง กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลายคนเห็นร่วมกัน
อาทิ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดย Bourdieu P. ได้ ให้ ความสาคัญที่ทนุ ทางวัฒนธรรมใน
รู ปแบบที่ฝังในตัวคน หรื อจิตใจ คือ ระบบความคิด ความเชื่อ เป็ นรู ปแบบที่มีความสาคัญที่สุด
(Bourdieu P., 1986: 47-51)
สี ล าภรณ์ บัวสาย และอาภา จันทรากาศ ได้ กล่า วไว้ ว่า ทุนทางวัฒ นธรรม (Cultural
Capital) เป็ นสิ่งที่มีการยึดโยงจากการมีระบบความเชื่อ มีภูมิปัญญาร่ วมกัน และการยึดโยงสาย
สัมพันธ์ของกลุ่มคนเอาไว้ ด้วยกันทัง้ จารี ตประเพณี การเรี ยนรู้ (ครอบครัว วัด ปราชญ์ผ้ รู ้ ู) ค่านิยม
ข้ อห้ าม ที่มีอยู่ในสังคมและสืบต่อกันมาเป็ นเวลานาน (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2552: 83-85; อาภา
จันทรากาศ, 2543: 5)
ทีม วิจัย จะเห็นได้ ว่า ดิเ รก ปั ทมสิริวัฒ น์, สี ลาภรณ์ บัวสาย และอาภา จันทรากาศ ให้
ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ Bourdieu P.
ว่าทุนทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่งที่มีอยูใ่ นชุมชน และฝั งลึกอยูภ่ ายในตัวตน หรื อจิตใจของคน ขึ ้นอยู่กบั
ความเชื่อของกลุ่มคนที่สืบทอดกัน มาทัง้ โดยมีทงสิ
ั ้ ้น 6 ด้ าน คือ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา
3) จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม ซึ่ง จะสามารถทาให้ สัง คมอยู่กันอย่า ง
สมานฉันท์ ช่วยจัดระเบียบสังคมได้ ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ใน
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ขึ ้นมาปรับใช้ เพื่อ หารู ปแบบ
การเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่บ้านแซร์ ไปร์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ บุหรี่ มีจานวนมาก ทาให้ ทีมวิจัยสนใจที่ นามาผล
การศึกษาที่สาคัญมี ดังนี ้
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ดุสิต จันทยานนท์ (2555 : 7) ความชุกของการสูบบุหรี่ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่
ในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั งที่ มารั บบริ การ ร สถานี อนามัย วัดพระญาติการาม ตาบลไผ่ลิง อาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากผลการศึกษาเชิงปริ มาณ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมวิจยั
370 คน เป็ นเพศชาย 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.7 และเป็ นเพศหญิง 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.3
และอายุเฉลี่ย 58 ปี ความชุกของการสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจาแนกตามโรคประจาตัว กลุ่ม
ที่สูบบุหรี่ พบว่าเป็ นโรคหอบหืด 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 ของคนที่เป็ นโรคไขมันในเลือดสูง 41
คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.7 ของคนที่เป็ นโรค ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยกับการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง คือ ปั จจัยเรื่ องรายได้ (Pvalue = 0.013) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ กับความสาเร็ จในการเลิก
บุหรี่ ได้ พบว่าความกังวลเรื่ องความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่ จะทาให้ โรครุนแรงมากขึ ้น และราคาของบุหรี่
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ ในกลุม่ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ
โดยความกังวลเรื่ องความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่จะทาให้ โรครุนแรงมากขึ ้น (P-value = 0.006) ความชุก
ของการสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยเรื อ้ รังในกลุม่ ตัวอย่าง ยังมีปริมาณที่สงู อยู่ และการเลิกของผู้ป่วยที่สบู บุหรี่
นัน้ ยังมีปริ มาณน้ อย ซึ่งจากการศึกษาปั จจัยในการเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มผู้ป่วยเรื อ้ รังสามารถเป็ น
แนวทางในการจัดมาตรการเชิงรุกให้ เหมาะสม
สังคม ศุภรัตนกุล (2555 : 34) บทบาทของนโยบายควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศ
ไทย : การเปรี ยบเทียบวิธีการสร้ างแบบจาลอง พบว่า ปั จจัยสาคัญในการควบคุมการสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะคือการปฏิบตั ิตามมติทางสังคมหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด
หนองบัวลาภูมีระดับของทุนเดิมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้ วย ทุนทางสังคม (56.5 %) การ
ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ (52.9 %) การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (67.6 %) และมี
ความตระหนักต่อการปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (51.5 %) ในขณะที่มีทศั นคติในระดับดีเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ กฎหมายควบคุมบุหรี่ มือสอง (93.8 %)ส่ง ผลให้ การขัดเกลาทางสังคม (x2 = 21.466 ;
Sig.<0.001) และ (2) การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง (X2 = 9.61; Sig = 0.040) มีนยั สาคัญทาง
สถิติการไม่สูบในที่สาธารณะองค์ประกอบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนชุมชนสู่สงั คมปลอด
ควันบุหรี่ ประกอบด้ วย (1)การมีทศั นคติที่ดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้ อง (3) บทบาทของกลุ่มที่
ไม่เป็ นทางการในชุมขน (4) บทบาทของกลุม่ ที่เป็ นทางการในชุมชน (5) การดารงอยู่ภายในเงื่อนไข
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ทางสังคม (6) ความตระหนักต่อกฎหมาย (7) การมีวฒ
ั นธรรมที่ดี (8) การอบรมสัง่ สอน (9) ความ
ตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ องค์ประกอบปั จจัย
ทังหมดนี
้
้สามารถอธิบายความผันแปรการไม่สบู บุหรี่ ในที่สาธารณะได้ ร้อยละ 63.06
ในขณะเดียวกันก็สามารถพยากรณ์การไม่สบู บุหรี่ ในที่สาธารณะได้ ร้อยละ 64.0 ที่ใกล้ เคียงกัน
ภัทรกร วีระนาคินทร์ (2555 : 35) มาตรการทางสังคม : การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
ควบคุม การบริ โภคและการจ าหน่า ยยาเส้ น โดยการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน กรณี ศึกษา จัง หวัด
ขอนแก่น การใช้ มาตรการทางด้ านภาษี ในการขึน้ ภาษี บุหรี่ ซอง ทาให้ บุหรี่ ซองมีราคาสูงขึ ้น อาจ
ช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ ซ องลงได้ แต่จานวนผู้บริ โภคยาเส้ นหรื อบุหรี่ มวนเองกลับมีแนวโน้ ม ที่
เพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากบุหรี่ ซองมีราคาแพง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคหันมามวนบุหรี่ สบู เองมากขึ ้น การใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางด้ านภาษี และมาตรการด้ านการแพทย์มาแล้ วนัน้ อาจยังไม่
เพียงพอ จึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการทางด้ านสังคมเข้ ามาหนุนเสริ ม ผลของการวิจยั พบว่า มาตรการ
ทางสังคม ฯ เกิดขึ ้นมาจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีองประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1) กระบวนการสร้ างองค์ความรู้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจแนวคิดและความเป็ นมาของโครงการวิจยั ฯ
2) คนใน มาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ทางานในพื ้นที่เป้าหมายที่มีความสนใจ
และต้ องการเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัย และ 3) การมีส่วนร่ วมของประชาชน คณะทางานวิจยั ทัง้
ระดับต าบลและชุ ม ชนประกอบด้ ว ย ความหลากหลายทางด้ านอาชี พ ฐานะ การศึกษา และ
สถานภาพทางเพศ ทาให้ การวิจัยมี ค วามยื ดหยุ่นสูง มาตรการทางสัง คม ฯ ที่ ไ ด้ ม าจากพื น้ ที่
ปฏิบตั ิการนาร่ องครอบคลุมใน 4 หน่วย ได้ แก่ โรงเรี ยน ชุมชน ร้ านค้ า และวัด การมีส่วนร่วมของ
คนในพืน้ ที่เป้าหมายมีมาก แต่ส่วนใหญ่จากัดอยู่เฉพาะบุคคลที่เป็ นแกนนาเท่านัน้ และทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในพื ้นที่ยงั ไม่ได้ นามาประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ ดังนันจึ
้ งควรนาทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื ้นที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการควบคุมการบริโภคและการจาหน่ายยาเส้ น เพื่อให้ มาตรการทางสัง คม
ฯ มีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เสาลัก ษณ์ ลัก ษมี จ รั ล กุล (2555 : 39) การประเมิ น ผลโครงการรณรงค์ เ ลิ ก บุห รี่ ข อง
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงประเมินผล มีประชากร
ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาเป็ นบุค ลากรที่ สูบ บุ ห รี่ ใ นมหาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
สมุทรปราการ รวม 50 คน กลุ่มตัวอย่างได้ จากการสมัครใจของผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมจานวน 14 คน
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โดยใช้ แนวทางเทคนิค 5A ติดตามผลเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ คือ มีผ้ หู ยุดสูบบุหรี่
ติดต่อกันนาน 1 ปี ร้ อยละ 25 และค่า FEV1 (สมรรถภาพปอด) หลังการเลิก/ลด การสูบบุห รี่ มีค่า
ไม่น้อยกว่าเมื่อเริ่ มเข้ าโครงการ ร้ อยละ 100 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายร้ อยละ 92.85 สภาวะการติดสารนิโคตินในระดับต่า ปานกลาง และระดับสูง คิดเป็ น 71.43,
21.43 และ 7.14 % ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 2 คน (14.29 %) สูบลดลง 9 คน
(64.29%) ไม่สามารถเลิก/ลด ได้ มี 3 คน (21.43 %) ผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอดพบว่า ค่า
FEV1 หลังการเลิก/ลด การสูบบุหรี่ มีคา่ ไม่น้อยกว่าเมื่อเริ่ มเข้ าโครงการร้ อยละ 100 วิธีการที่ผ้ เู ลิก
บุหรี่ ใช้ แล้ วได้ ผล คือ วิธีการหักดิบ และปั จจัยที่ทาให้ เลิกติดต่อกันนาน 1 ปี คือ ความเข้ มแข็งทาง
จิตใจของผู้สบู บุหรี่ และการติดตามอย่างใกล้ ชิดอย่างต่อเนื่องของผู้ให้ คาปรึกษา และการลด/เลิก
สูบบุหรี่ จะสามารถประสบผลสาเร็ จได้ ต้องอาศัยทังในส่
้ วนผู้ที่สูบบุหรี่ ที่มีความตังใจจริ
้
งรวมถึง
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเลิก/ลด และผู้ใกล้ ชิ ด/ผู้ให้ คาปรึกษาที่สามารถให้ กาลังใจและติดตาม
ผลได้ อย่างจริงจัง
ธี ร นุ ช ก้ อนแก้ ว (2555 : 41) การจ ากั ด พื น้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นบ้ านและที่ ท างานกั บ การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่ : ผลการสารวจ 4 รอบของโครงการติดตามผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ควันบุหรี่ มือสองเป็ นอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อผู้ไม่
สูบบุหรี่ สาหรับในประเทศไทย พบว่า ประมาณร้ อยละ 49 ของวัยรุ่ น (อายุ 13-15 ปี ) ได้ รับควัน
บุหรี่ มือสองในบ้ าน (CDC GYTS, 2009) และประมาณร้ อยละ 39 ของผู้ใหญ่ทีไม่สูบบุหรี่ ได้ รับ
ควันบุหรี่ มือสองในบ้ าน สาหรับการจากัดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในที่ทางานพบว่า เกือบร้ อยละ 27 ของผู้ไม่
สูบบุหรี่ ได้ รับควันบุหรี่ มือสองในที่ทางาน (GATS, 2009) ดังนันการจ
้
ากัดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในบ้ านและ
ที่ทางานมีบทบาทสาคัญต่อผู้ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้สบู
บุหรี่ ได้ การจากัดพื ้นที่สูบบุหรี่ ในบ้ านมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงบ้ างเล็กน้ อย ขณะที่การจากัดพื ้นที่
สูบบุหรี่ ในที่ทางานมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาก เช่นเดียวกัน และพบว่า นโยบายการจากัดพื ้นที่สูบบุหรี่
ในบ้ านมีความสัมพันธ์กบั การเลิกสูบบุหรี่ ของผู้สบู บุหรี่
บัวพันธ์ พรหมพักพิง (องค์ความรู้ ชุดบุหรี่ มวนเอง/ยาเส้ น) เส้ นทางยาเส้ น : เกษตรกรผู้
ปลูก ผู้ผ ลิ ต ยาเส้ น ผู้จ าหน่ า ย และผู้บ ริ โ ภคบุห รี่ ม วนเอง พบว่า นโยบายการควบคุม ยาสูบ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้ านภาษี นัน้ เป็ นที่ยอมรั บว่ าสามารถปรั บเปลี่ ยนหรื อลดจานวน
ผู้บริ โภคบุหรี่ ซองได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานโยบายดังกล่าว มิได้ ส่งผลต่อกลุ่มผู้บริ โภคบุหรี่ มวน
เอง ซึ่งมี จานวนมากยิ่งกว่าผู้สูบบุหรี่ ซ อง เกษตรกรอยู่ในฐานะที่เป็ นจุดตังต้
้ นของห่วงโซ่ระบบ
ขนส่งยาเส้ น โดยบางครัง้ ก็เป็ นผู้ผลิตและส่ง ผลผลิตให้ เฉพาะบางกลุ่ม แต่ในหลายกรณีที่ผ้ ผู ลิต
หรื อเกษตรกรรายเดียวกันได้ ขายผลผลิตของตนเองให้ กับหลายแหล่งเช่น ที่จงั หวัดหนองคาย ซึ่ง
เกษตรกรมีความรู้ทกั ษะในการปลูกและยึดเป็ นอาชีพหลักมานาน เกษตรกรปลูกยาสูบและหัน่ ซอย
ส่งจาหน่ายให้ ผ้ ปู ระกอบการบุหรี่ มวนเอง โดยส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์เวอร์ จิเนีย แต่ก็มีเกษตรกรบางง
รายที่ปลูกพันธุ์ไวโกน เพื่อนาไปผสมยาพันธุ์เวอร์ จิเนีย ซึ่งทาให้ กลิ่นฉุน เพื่อสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคที่ชอบรสฉุน ที่น่าสนใจคือการควบคุมการผลิตในระบบเดิม โดยผ่านโควตาที่จดั สรรให้
เกษตรกรและพันธุ์ยาสูบ ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ปู ลูกยาสูบที่มิใช่พนั ธุ์พื ้นเมืองต้ องจดทะเบียนนัน้ ปั จจุบนั
ระบบดังกล่าวอาจไม่เป็ นจริ ง เพราะเกิ ด การควบซ้ อน ทัง้ ในแง่ ของตัวบุคคลและพื น้ ที่ ที่ได้ รับ
โควตาในการปลูก เช่นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของผู้ส่งออกยาเส้ นตังแต่
้ แรกเริ่ มและ
ยังคงเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญของบุหรี่ มวนเองในปั จจุบนั ซึ่งพบว่าเกษตรกรที่นี่มีความสัมพันธ์
กับพ่อค้ าคนกลางในลักษณะ พันธะสัญญาและระบบอุปถัมภ์ คือนายหน้ าเป็ นคนลงทุนในเรื่ องปุ๋ย
หรื อปั จจัยทางการผลิตอื่น ๆ และเกษตรกรมีพนั ธะสัญญาว่าจะต้ องขายผลผลิตให้ แก่นายหน้ า ที่
สาคัญคือ เกษตรกรผู้ผลิตใบยาสูบและยาเส้ นไม่ได้ อิงอาศัยระบบโควตา คือไม่ได้ ส่งให้ โรงงาน
ยาสูบหรื อเกี่ยวข้ องกับโรงงานยาสูบโดยตรง
อนุวฒ
ั น์ ชลไพศาล (องค์ความรู้ ชุดเศรษฐศาสตร์ และมาตรการภาษี ยาสูบ) ภาระภาษี
บุหรี่ ของประชากรไทย โครงการศึกษาภาระภาษี บุหรี่ ของประชากรไทย พบว่า เนื่องจาก 1) ผู้สูบ
บุหรี่ ณ ช่วงชัน้ รายได้ ต่ามี พฤติกรรมการตอบสนองต่อราคาบุหรี่ ม ากกว่าผู้สูบบุหรี่ ณ ช่วงชัน้
รายได้ สงู และ 2) ผู้สูบบุหรี่ ประสบปั ญหาความไม่คงเส้ นคงวาของการวางแผนข้ ามเวลา ทาให้ ผ้ ู
สูบบุหรี่ มีแนวโน้ มเลือกปริ มาณการบริโภคบุหรี่ มากเกินไปในทุกช่วงเวลา ดังนัน้ การเพิ่มอัตราภาษี
บุหรี่ ที่สูงขึน้ สามารถทาให้ เกิ ดภาระภาษี บุหรี่ ที่สูง ขึน้ สามารถทาให้ เกิดภาระภาษี บุหรี่ ลักษณะ
ก้ าวหน้ า ที่ผ้ สู บู บุหรี่ รายได้ ต่าได้ รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษี บหุ รี่ มากกว่าผู้สบู บุหรี่ รายได้ สงู
การเปลี่ยนรู ปแบบการประมาณการ โดยจาแนกผู้ สูบบุหรี่ ตามความเข้ มข้ นของการสูบ
แสดงผลการศึกษาในรู ปแบบเดียวกัน ในกรณี นี ้ การเพิ่มภาษี บุหรี่ สามารถบรรลุเป้าหมายด้ าน
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ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมได้ ในเวลาเดียวกัน แม้ จะจากัดขอบเขตเฉพาะมาตรการภาษี ใน
การควบคุมการบริ โภคบุหรี่ นัยเชิงนโยบายในกรณีที่ผ้ สู บู บุหรี่ ป ระสบปั ญหาความไม่คงเส้ นคงวา
ของการวางแผนข้ ามเวลา สามารถประยุกต์ใ ช้ กับเครื่ องมื อเชิ ง นโยบายอื่ น ๆ ในการควบคุม
ปริมาณการบริ โภคบุหรี่ ให้ อยู่ในระดับเหมาะสม อาทิ การกาหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ การทาให้ ข้อมูลด้ าน
สุขภาพต่อผู้สบู บุหรี่ และการช่วยให้ ผ้ ตู ้ องการเลิกบุหรี่ ประสบความสาเร็จ เป็ นต้ น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นทาให้ ทีมวิจยั ค้ นพบว่ามีผ้ ศู กึ ษารูปแบบการสร้ าง
กลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว โดยการใช้ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ที่อยู่บริ เวณชายแดนประเทศไทย –กัมพูชา เพื่อนามา
ปรับใช้ ในการศึกษาการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั กิ ารในจังหวัดศรี สะเกษ
จะสามารถเป็ นรูปแบบในการสร้ างกลไก การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวโดยชุมชนได้ อย่าง
แท้ จริ ง จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องที่ได้ นาเสนอข้ างต้ นทีมวิจยั สามารถจัดทากรอบ
แนวคิด เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ได้ ดังนี ้
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ภาพที่ 2 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
บริบทพืน้ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนาและช่ องสะงา
- ประวัติศาสตร์ การก่อตังชุ
้ มชน ประวัติช่องสะงา
สถานการณ์การค้ าชายแดน สถานการณ์การค้ า-ขายยาสูบ
- สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัว
- ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสีย่ งสาหรับผู้ไม่สบู บุหรี่
จะได้ รับสารพิษจากบุหรี่
- ทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
การมีส่วนร่ วม
- ร่วมตัดสินใจ

ทุนทางสังคม
- บรรทัดฐาน

- ร่วมคิด

- ความสัมพันธ์

- ร่วมวางแผนงาน

- คุณค่า ในลักษณะ

- ร่วมลงมือปฏิบตั ิ

ของสายสัมพันธ์ทางสังคม

- ร่วมประเมินผล สรุปผล

- คุณภาพของสาย

- ร่วมรับผลประโยชน์

สัมพันธ์ ในรูปแบบของ

จาก เด็ก ครอบครัว คนที่

เครื อข่ายทางสังคม

ทุนทางวัฒนธรรม
- ระบบความเชื่อ
- ภูมิปัญญา
- จารี ตประเพณี
- การเรียนรู้
- ค่านิยม
- ข้ อห้ ามต่างๆ

ไม่สบู บุหรี่ คนสูบบุหรี่ ชาวบ้ าน วัด
สอ.โรงเรี ยน และหน่วยงานในพื ้นที่

รูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้ าระวัง
เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
โดย
การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบ

ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัย

เกิดกลไกการเฝ้ าระวัง

ไปขับเคลือ่ นในพื ้นที่

ที่มาจากการสูบบุหรี่

เรื่ องยาสูบในพื ้นที่
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
โครงการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ ง การน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ง ชาติเ รื่ อ งยาสูบ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยสมัชชาสุขภาพ จังหวัดศรี สะเกษ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ทีมวิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนของการวิ
้
จัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. ขอบเขตการศึกษา
2. ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1.1 ขอบเขตเชิงเนือ้ หำ
ประเด็นแรก ศึกษาบริ บทของพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของหมู่บ้าน ศึกษาสภาพแวดล้ อมทั่วไป ด้ านสัง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นาธรรม และ
สถานการณ์ ก ารค้ า บริ เ วณจุด ผ่ า นแดนถาวรช่อ งสะง า พื น้ ที่ ช ายแดนไทย – กัม พูช า รวมทัง้
สถานการณ์ การสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา ที่เป็ นปั จจัยเงื่ อนไข
ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงสาหรับผู้ไม่สบู บุหรี่ จะได้ รับสารพิษจากบุหรี่ และทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว
ประเด็นที่สอง ศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบล
ไพรพัฒนา เพื่อหารู ปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ที่ได้ จากการมีส่วนร่ วมของผู้ในครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โดยเฉพาะคนที่ สู บ บุ ห รี่ รวมถึ ง เนื อ้ หาในการพัฒ นาความรู้ ให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมและเข้ าถึงผู้คนในพืน้ ที่ บริ เวณ
ชายแดน
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ประเด็นที่สาม นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษามาปฏิบตั ิการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการ
พัฒ นาระบบกลไกการเฝ้ าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว พื น้ ที่ ช ายแดนไทย –
กัมพูชา เช่น การจัดกิจกรรมปฏิบตั กิ าร เพื่อการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ใน
3.1.2 ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
การศึกษาครัง้ นีท้ ีมวิจยั ได้ เลือกพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา จานวน 240 ครัวเรื อน
อาเภอภูสิง ห์ จัง หวัดศรี ส ะเกษ เนื่ องจากเป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายที่มีพื น้ ที่ ของหมู่บ้านติดชายแดน
ประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา ในพื ้นที่มีการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร “ช่ องสะงำ” จุดผ่านแดน
ถาวรทาให้ มีผ้ คู นข้ ามแดน ไปมาอย่างต่อเนื่องบางครัง้ มีการลักลอกนาเข้ าบุหรี่ ลอกเลียนแบบ เพื่อ
เข้ ามาสูบและจาหน่ายจานวนมาก จึงเป็ นพื ้นที่ที่ทีมวิจยั ให้ ความสนใจ
3.1.3 ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย
1) คนในครอบครัว ที่สบู บุหรี่ ได้ แก่ เด็ก เยาวชน สามี ภรรยาในบ้ านแซร์ ไปร์ และชุมชน
ในพื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณช่องสะงา
2) ชุมชน/ผู้ร้ ู/ปราชญ์ชาวบ้ าน/ผู้เฒ่าผู้แก่
3) คณะกรรมการหมู่บ้าน /คณะกรรมการคุ้ม/ผู้นาชุมชน
4) ร้ านค้ าที่อยูใ่ นชุมชน
5) หน่วยงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ เช่น วัด โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ อบต.สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบริเวณชายแดน
3.1.4 ขอบเขตของเวลำ
งานวิจยั นีค้ ณะวิจยั จะเก็บข้ อมูลทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ที่คนในหมู่บ้านใช้
ร่วมกัน รวมถึงบริบทพื ้นที่หมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ เริ่ มมีการอพยพเข้ าจับจอง
พื ้นที่ทากินในช่วงแรก และพัฒนาเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาชายแดนช่องสะงาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2546
ที่เริ่ มมีการลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ลอกเลียบแบบเข้ ามาสูบในพื ้นที่มาก และจะเน้ นในช่วงเวลาที่คน
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนามีความสัมพันธ์ใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวทังผู
้ ้ ที่สบู บุหรี่ และ
ไม่สบู บุหรี่
ระยะเวลาดาเนินการศึกษา 1 ปี นับตังแต่
้ วันที่1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2556
3.2 เครื่ องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทีมวิจยั ได้ เลือกใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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1. แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อน (Househoids of survey) เพื่อทราบสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในชุมชน และหาความสัมพันธ์การสูบบุหรี่ ของคนในชุมชน เพื่อสัมภาษณ์ครอบครัวที่
สูบบุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ สมั ภาษณ์โดย กลุม่ อาสาสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ใช้ แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมใช้ สาหรับจด
บันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการข้ าร่วมกิจกรรมในชุมชน
3. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ใช้ สาหรับ
จดบันทึกข้ อมูลจากผู้ที่ข้อมูลรายสาคัญ
4. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ใช้ แบบบันทึกสนทนากลุม่ ใช้
สาหรับบันทึกข้ อมูลการสนทนาแต่ละครัง้ เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวมข้ อมูล
บทบำทของทีมวิจัย
ในส่วนของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารการนามติสมัชชาสุขภาพด้ านยาสูบมาปฏิบตั ิการ
ที่จงั หวัดศรี สะเกษนัน้ ทีมวิจยั เป็ นเพียงนักพัฒนา และนักวิชาการ ซึ่งเป็ นคนนอกชุมชน ที่มีความ
สนใจในการวิจยั และพัฒนา ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่ องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
วิจยั
การที่ทีมวิจยั สามารถเข้ ามาดาเนินการโครงการนีส้ าเร็ จส่วนหนึ่งเกิดจากที่ผ่านมาทีม
วิจยั ได้ เคยทางานพัฒนาในพื ้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ทาให้ ชาวบ้ านรู้จกั กับนักวิจยั ที่เข้ าไปทางานใน
ครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี ทาให้ ทีมวิจยั สามารถเอื ้ออานวยการดาเนินการตามกระบวนการตามขันตอนที
้
่ได้
วางแผนไว้
3.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิ การเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อเป็ นการพัฒนากลไกระบบการเฝ้าระวัง เพื่อลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ทีมวิจยั จะใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: PAR) เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ าใจ
กิจ กรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการฯ กลุ่ม เป้าหมายและสรุ ปผลการดาเนินการ ทีม วิจัย
ขอนาเสนอเป็ นลาดับขันตอนที
้
่ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานด้ านยาสูบในระดับจังหวัดและพื ้นที่
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานทีมวิจยั
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชุมสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อนามาปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อวิเคราะห์กาหนดหาแนวทาง การ
ดาเนินงานโครงการฯ การแบ่งบาทหน้ าที่รับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการทางาน การ
ดาเนินงานร่วมกัน
5. สรุปผลการประชุมและนัดวันทากิจกรรมต่อไป
6. บันทึกรายงานการทากิจกรรมประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรี สะเกษ และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลแนวนโยบายของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน
การนามาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ทีมวิจยั รับทราบข้ อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในระดับต่างๆ
2. ประชุมปรึกษาหารื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัคร
ปฏิบตั ิการในพื ้นที่ประชุมทีมวิจยั เพื่อทาความเข้ าใจในการทางานร่วมกัน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานทีมวิจยั /สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ
2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชุมสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
รวมทังประเมิ
้
นทุนเดิมเกี่ยวกับประเด็นงานด้ านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบ ของจังหวัดศรี สะเกษ
การแบ่งบาทหน้ าที่รับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการทางาน การดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างทีม
วิจยั และสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ และจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
5. สรุปผลการประชุมและนัดวันที่กิจกรรมต่อไป
6. บันทึกรายงานการทากิจกรรมประชุม
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมกลุม่ เพื่อระดมความคิด จากทีมวิจยั และสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุม ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ หน่วยงานภาคเอกชน และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลทุนเดิมที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษได้ ดาเนินการ
ที่ผา่ นมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษเข้ าใจแนวนโยบายของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน
การนามาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ และผู้เข้ าร่วมรู้ขนตอนการด
ั้
าเนินโครงการฯ
3. พัฒนาโครงการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานงานทีมวิจยั
2. ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
3. ลงพื ้นที่หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ และพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา เพื่อศึกษาข้ อมูลเชิงลึก
4. ออกแบบกรอบแนวคิด และแนวทางในการศึกษาโครงการแบบมีสว่ นร่วม
พัฒนาโครงการร่วมกัน
5. เสนอต่อแหล่งทุน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
1. ลงพื ้นที่จริง และข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. ชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน ร้ านค้ าบ้ านแซร์ ไปร์ และพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะเกษ และบริเวณ
หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ และร้ านค้ าบริเวณพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา
กลุ่มเป้ำหมำย
ชาวบ้ าน อสม. ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข และเจ้ าของร้ านค้ าบุหรี่ บ้าน
แซร์ ไปร์ และชายแดนช่องสะงา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลพื ้นฐานในหมู่บ้านแชร์ ไปร์ รู้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
สถานการณ์ การค้ า ชายแดนเกี่ ยวกับเรื่ องยาสูบ เพื่อนามาออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายใต้ โ ครงการได้ รั บ การอนุมัติโ ครงการ วิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารในการน ามติส มัช ชาสุข ภาพมา
ปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ
4. จัดเวทีชี ้แจงทาความเข้ าใจในการทาวิจยั ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั และชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานงานกลุม่ เป้าหมาย
2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชี ้แจงโครงการวิจยั ฯและวางแผนการศึกษาร่วมกับชุมชนและร่วมจัด
แสดง
ดนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั ฯ ในพื ้นที่ วัดไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
5. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมกลุม่ ชี ้แจงโครงการเพื่อระดมความคิด เกี่ยวกับโครงการชุด
โครงการ เอกสารนาเสนอโครงการ
สถำนที่
ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไพรพัฒนา และที่วดั ไพรพัฒนา
ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ชาวบ้ านที่เข้ าร่วมงานที่วดั บ้ านไพรพัฒนา(คนไทยและคนกัมพูชา) ผู้นา
ชุมชน ในตาบลไพรพัฒนา พระสงฆ์ ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา และที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ชุมชนและผู้นาชุมชนมีความเข้ าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้ าใจ
แนวทาง วิธีการทางานวิจยั กรอบในการดาเนินโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของทีมวิจยั และ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นชาวบ้ าน ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโครงการวิจยั ฯมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”

หน้ า 27

2. ทีมวิจยั และชุมชนได้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างทีม
วิจยั ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินโครงการฯ
5. อบรมทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิจยั และการทาเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมายทีมวิจยั ที่เป็ นชาวบ้ านเพื่อเข้ าร่วมกันแตกกรอบ
การศึกษา
2. ประสานวิทยากร
3. จัดเตรี ยมสถานที่อบรม
4. จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดอบรมทีมวิจยั เรื่ องแนวคิดเพื่อท้ องถิ่นการแตกกรอบประเด็นการศึกษา
และการออกแบบเครื่ องมือการเก็บข้ อมูล
6. สรุปผลการอบรม
7. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั ชาวบ้ าน (ผู้นาหมูบ่ ้ านและอสม.)และทีมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ชาวบ้ าน และแกนนาชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการวิจยั
เพื่อท้ องถิ่น
2. ทีมวิจยั มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลได้
เครื่ องมือและเข้ าใจวิธีการนาเครื่ องมือไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
6. ปฏิบตั ิการเก็บข้ อมูล
6.1 ศึกษาข้ อมูลบริบทชุมชน (ประวัติศาสตร์ / ประชากร / ผู้นา / กลุม่ กิจกรรม /
กลุม่ เครื อญาติ / กลุม่ ชาติพนั ธุ์ / อาชีพและรายได้ / สถานการณ์การสูบบุหรี่ /ปั จจัยเสียง / ทัศนคติ
ของคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว
6.2 ศึกษาทุนทางสังคมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
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6.3 ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเนื ้อหา ประเด็นที่จะศึกษาข้ อมูลเอกสาร
3. กาหนดคนที่จะรับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลเอกสารตามประเด็น
ที่กาหนด
4. ศึกษาข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
5. เดินสารวจและจัดทาแผนที่ชมุ ชน
6. ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน
7. ประชุมกลุม่ ระดมข้ อมูล
8. เก็บข้ อมูลแบบสารวจรายครัวเรื อนเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่
ทัศนคติของการสูบบุหรี่
9. สรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการศึกษา
10. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์การเก็บข้ อมูล แบบสัมภาษณ์สารวจราย
ครัวเรื อนแบบบันทึกการสังเกต
กลุ่มเป้ำหมำย
หัวหน้ าครอบครัวทุกครอบครัว(แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อนเก็บโดยที่
วิจยั ที่เป็ นอสม. บ้ านแซร์ ไปรทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน) ร้ านค้ าในหมู่บ้าน เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานด้ านสาธารณสุข
ผู้นาชุมชน ผู้เฒ่า พระสงฆ์ และทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ได้ ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นบริบทชุมชน เรื่ อง
ประวัติศาสตร์ ชมุ ชน / ประชากร/ผู้นา / กลุม่ กิจกรรม / กลุม่ เครื อญาติ /กลุม่ ชาติพนั ธุ์ /อาชีพและ
รายได้ /วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน
2. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลทุนทางสังคมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
3. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์ ทีมวิจยั ได้
ข้ อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ / ข้ อเสนอปั จจัยเสียง /ทัศนคติของคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว
4. เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ชมุ ชนตนเองร่วมกัน
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7. จัดเวทีแสวงหาจุดร่วมในการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการ
เฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาและร่วมกันกาหนด
แนวทางในการเฝ้าระวัง เพื่อลดละเลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
7. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมชาวบ้ าน ครัวเรื อน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
แบบบันทึกข้ อมูล
สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพร
พัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
หัวหน้ าครอบครัว หน่วยงานในพื ้นที่ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ ทีม
วิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ข้อมูล ความรู้ ที่ใช้ ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการ
สร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
8. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาและเตรี ยมนาเสนอข้ อมูล
ต่อชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”

หน้ า 30

5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุม ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ชดุ ข้ อมูลความรู้จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ นในการกาหนดแนว
ทางการการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
พื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
9. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ต่อชุมชนและรับฟั งข้ อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมข้ อมูลในการนาเสนอ
3. เตรี ยมความพร้ อมของทีมวิจยั ในการนาเสนอ
4. จัดทากาหนดการเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
5. เตรี ยมเอกสารต่างๆ สถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์
6. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ น
7. สรุปผลเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ น
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูลการวิเคราะห์ บริบทพื ้นที่ สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ าน
แซร์ ไปร์ สถานการการค้ าที่ชายแดนช่องสะงา
กลุ่มเป้ำหมำย
ตัวแทนหัวหน้ าครอบครับบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน ผู้นาชุมชน ครูจาก
โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้ านแซร์ ไปร์ ทีม
วิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
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สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั และผู้เข้ าร่วมได้ มีความรู้ความเข้ าในในผลการศึกษาวิจยั ตลอด
โครงการชาวบ้ านมีแนวทางในการทดลองปฏิบตั ิการเพื่อแก้ แก้ ไขปั ญหาเรื่ องยาสูบโดยการ สร้ าง
ครอบครัวต้ นแบบเพื่อเป็ นกลไกในการลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
10. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาวางแผนปฏิบตั กิ ารทดลอง
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์
ผลสะท้ อนข้ อมูลที่ได้ จากเวทีการคืนขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ
เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ได้ แกนนาครอบครัวต้ นแบบในการสร้ างระบบการเฝ้าระวัง
เพื่อลดละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. ทีมวิจยั ได้ แผนการจัดกิจกรรมครอบครัวต้ นแบบ และการติดตาม
ในครอบครัว
11. ทดลองปฏิบตั กิ าร “ครอบครัวต้ นแบบการเฝ้าระวัง เพื่อลดละเลิก การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว โดยใช้ มาตรการการเฝ้าระวังของแต่ละครอบครัว
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมายครอบครัวต้ นแบบ และพื ้นที่ดาเนินกิจกรรม
2. เตรี ยมประเด็นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรื่ องมาตรการ ทัศนคติ ข้ อกังวล และผลของการเปลี่ยนแปลงและ ระบบกลไกในครอบครัว
3. สรุปผลการปฏิบตั กิ าร 3 เดือน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
1. แผนการออกแบบและติดตามครอบครัวต้ นแบบในการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. แบบสัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมครอบครัวต้ นแบบการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
สถำนที่
บ้ านครอบครัวต้ นแบบฯ จานวน 15 ครอบครัว
กลุ่มเป้ำหมำย
ครอบครัวต้ นแบบ 15 ครอบครัว ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ชดุ ความรู้ การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อการลดละ
เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
12. ทีมวิจยั สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลที่ได้ จากการทดลองปฏิบตั กิ าร
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมวาระ ประเด็นในการประชุมทีมวิจยั
3. เตรี ยมเอกสารต่างๆ
3. เตรี ยมสถานที่ประชุมทีมวิจยั
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. สรุปผลการทดลองปฏิบตั กิ าร
6. สรุปและบันทึกการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูล ความรู้ การปฏิบตั ิการของครอบครัวต้ นแบบการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
สถำนที่
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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ห้ องประชุม ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
มีชดุ ข้ อมูลองค์ความรู้ที่ได้ จากการทดทองปฏิบตั กิ าร สร้ างเสริมระบบการ
เฝ้าระวัง ครอบครัวต้ นแบบ การลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
13. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ต่อชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมข้ อมูลในการนาเสนอ
3. เตรี ยมความพร้ อมของทีมวิจยั ในการนาเสนอ
4. จัดทากาหนดการเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
5. เตรี ยมเอกสารต่างๆ สถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์
6. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
7. สรุปผลเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
เอกสารรายงานการนาเสนอรายงานการวิจยั
กลุ่มเป้ำหมำย
1. ตัวแทนครอบครัวชาวบ้ านแซร์ ไปร์
2. ครูจากโรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์
3. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านแซร์ ไปร์
4. ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. เกิดการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบข้ อมูลของชุมชนหน่วยงานต่างๆ
2. เกิดองค์ความรู้ ในการทดทองปฏิบตั ิการ สร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวัง
การลด ละเลิก การสูบบุหรี่
14. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยั
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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2. เตรี ยมเอกสารข้ อมูล และประเด็นการประชุมทีมวิจยั
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมวิจยั สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั
6. กาหนดประเด็น โครงร่างในการเขียนรายงาน
7. แบ่งบทบาทหน้ าที่ในการเขียนรายงาน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง บันทึกการลงพื ้นที่ แบบบันทึก
ข้ อมูลครอบครัวต้ นแบบ ข้ อเสนอจากเวทีการประชุมในพื ้นที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และ ที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
.
1. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลผลการศึกษาที่มีความถูกต้ องสมบูรณ์นา่ เชื่อถือ
2. นักวิจยั ได้ พฒ
ั นาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานฯ
3. ได้ แนวทางการเขียนรายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์
15. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เรี ยบเรี ยง จัดระบบและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ มาจากการศึกษา
3. จัดพิมพ์ และทาเล่มรายงาน
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลรายงานผลการศึกษา แบบบันทึกข้ อมูลต่างๆ รายงานการวิเคราะห์
การดาเนินกลไกในพื ้นที่ ข้ อเสนอในพื ้นที่ รูปภาพ
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั สามารถจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์สง่ หน่วยงานสนับสนุนทุน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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3.4 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรตรวจสอบข้ อมูล
ทีม วิจัยและชุม ชนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลที่
ได้ มาทุกครัง้ เพื่อให้ ครอบคลุมเนือ้ หาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จยั โดยจะอาศัยการจัด
เวทีประชุมแบบการมีสว่ นร่วมเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้ อมูล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้ อมูล ทีมวิจยั และชุมชนจะนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
การสังเกตการสนทนากลุ่ม การจัดเวที ภาพได้ ที่บนั ทึกไว้ จากการจัดกิจกรรมมาจัดหมวดหมู่และ
เรี ยบเรี ยงตามประเด็นต่างๆ ที่ กาหนดไว้ เพื่อแยกประเภทของข้ อมู ล ตีความวิเคราะห์ และสรุ ป
เนื ้อหา
3.5 กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ทีมวิจยั จะใช้ การนาเสนอผลการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ ด้ วยการพรรณนา
(Descriptive) โดยจะแบ่งบทการนาเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ ออกเป็ น 6 บท ดังนี ้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้ วยความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา และสรุปย่อ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดศรี สะเกษ
บทที่ 2 แนวคิดคิดทฤษฏีและการทบทวนการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั ประกอบด้ วยขอบเขตการศึกษา ขอบเขตเชิงพื ้นที่
เครื่ องมือและวิธีการเก็บข้ อมูล วิธีการดาเนินการวิจยั และกระบวนการดาเนินการโครงการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา จะนาเสนอผลการจากการดาเนินการวิจยั แบ่งเนื ้อเป็ น 4 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 นาเสนอผลการศึกษาบริ บทชุมชนทางกายภาพและทางสังคม
ส่วนที่ 2 นาเสนอผลการศึกษาทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 นาเสนอผลจากการศึกษาเรื่ องสถานการณ์การค้ า และการนาเข้ า
บุหรี่ ผิดกฎหมายที่ชายแดนช่องสะงา
ส่วนที่ 4 นาเสนอผลจากการศึกษาเรื่ องและสถานการณ์การสูบบุหรี่ และ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ และ
ทัศนคติของเด็กต่อการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
บทที่ 5 รูปแบบการสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว มาตรการของรัฐ และปั จจัยความสาเร็จ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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บทที่ 6 สรุปและอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ประกอบด้ วยการนาเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลสิ่งที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการวิจยั และข้ อเสนอแนะของทีมวิจยั
3.6 กำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร
การปฏิบตั ิตามแผน หลังจากทีมวิจยั ได้ ร่วมกันวางแผนการดาเนินงานแล้ ว ก็จะมีการ
แบ่งบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ โดยทีมวิจยั จะประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ ๕รี สะเกษศึกษา
ผู้นา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกในชุมชน โดยแต่ละครัง้ ทีมวิจยั จะ
มีการประชุมวางแผนงานกันก่อนแม้ จะมีการแบ่งบทบาทหน้ าที่กนั ไปแล้ วแต่เพื่อให้ ทกุ คนมีความ
เข้ าใจตรงกันก็จะมีการช่วยกันในการทาหน้ าที่ที่รับผิดชอบให้ สาเร็ จ โดยการจัดกิจกรรมและครัง้ ก็
จะมีการตรวจดูความพร้ อมและสรุปกิจกรรมย่อย ของแต่ละทีม
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ แก่ทีมวิจัยและผู้ร่วมวิจยั จะจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ ให้ ทีม
วิจยั เป็ นระยะๆตามที่พวกเขาต้ องการ เช่น การแตกกรอบประเด็นการศึกษา การอบรมวิธีการเก็บ
ข้ อมูลก่อนลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล หรื อการอบรมเรื่ องอื่นๆที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ของทีมวิจยั ซึง่ จะสังเกต
ได้ ขณะการทาวิจยั ร่วมกัน
การติดตามประเมินผล ในขันตอนนี
้
้ยังให้ ความสาคัญกับการการติดตามประเมินแบบมี
ส่วนร่ วม โดยจะใช้ วิธีการประชุมสรุ ปผลการทางานทุกครัง้ หลังจากจัดกิจกรรมเพื่อสรุ ปบทเรี ยน
การทางาน เพื่ อดูว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ หรื อไม่ อะไรที่ทาแล้ ว
ประสบผลสาเร็ จ เป็ นเพราะเหตุใด มีอะไรต้ องปรับปรุ งหรื อไม่ โดยทีมวิจัยจะร่ วมกันกาหนด
ประเด็นพูดคุยก่อนแล้ วจะเปิ ดโอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนัน้ หลังจากได้ บทเรี ยน
แล้ ว ก็จะนาไปใช้ ในการปฏิบตั กิ ารในครัง้ ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโครงการการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติม าปฏิ บัติการในพื น้ ที่ จัง หวัด
ศรี ส ะเกษ ได้ ด าเนิ น งานตามแผนกิ จ กรรมโครงการวิ จัย เพื่ อ ท าความเข้ า ใจข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาจะแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ดังนี ้
1. บริ บทชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ประกอบด้ วย ประวัติศาสตร์ การก่อตังชุ
้ มชน สภาพ
ทัว่ ไป ที่ตงอาณาเขต
ั้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการ
ดารงชีวิต ทรัพยากร การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
2. ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
3. สถานการณ์การค้ าและบุหรี่ จดุ ผ่านแดนถาวรช่องสะงา
4. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์
5. ทัศนคติของเด็กต่อการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้าน
การศึกษาทัง้ 5 ประเด็นมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 บริบทชุมชน
4.1.1 ประวัตศิ าสตร์ ตงั ้ ถิ่นฐานบ้ านแซร์ ไปร์
เพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจประวัติศาสตร์ การก่อตังถิ
้ ่นฐานของบ้ านแซร์ ไปร์ ทีม
วิจยั ได้ แบ่งพัฒนาการก่อตังออกเป็
้
น 4 ยุคหลักๆ ดังนี ้ยุคแรก ช่วงของการเจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน
ยุคที่สอง ยุคบ้ านแตก ยุคหมู่บ้านส่งเสริ มการพัฒนาโดยรัฐ และยุคหลังการพัฒนาเมืองใหม่ช่อง
สะงา
ยุคที่ 1 ยุคของการเจาะพืน้ ป่ าสร้ างบ้ านเรือน
บ้ าน “แซร์ ไ ปร์ ” ออกเสียงพูดเป็ นภาษาเขมร มีความหมายว่าตามภาษาไทยว่า บ้ าน
“นาผือ” ซึ่งเรี ยกตามลักษณะของวัชพืชที่มีจานวนมาก ในที่ล่มุ บริ เวณหนองน ้าในหมู่บ้านในช่วง
ของการก่อตังหมู
้ ่บ้านในอดีต ช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2500 ประวัติความศาสตร์ การก่อตังบ้
้ านแซร์ ไปร์
ในอดีตพื ้นที่บริเวณที่ตงเป็
ั ้ นพื ้นที่ป่ารกทึบ มีสตั ว์ป่าน้ อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ และเป็ นพื ้นที่ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณนีเ้ ป็ นที่ลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรั ก ในช่วง
อดีตพื ้นที่บริ เวณนี ้มีความเหมาะแก่การดารงชีวิตอย่างยิ่ง เนื่องจากมีแหล่งน ้าเป็ นลาห้ วยล้ อมรอบ
หมู่บ้าน หลายสาย ที่สาคัญคือ ห้ วยสาราญ (ปั จจุบนั เป็ นเขื่อนห้ วยสาราญ) มีป่าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบสูง ลาดเอี ย งที่ จ ะสร้ างที่ อ ยู่อ าศัย และมี ที่ ลุ่ม เหมาะแก่ ก ารท า
การเกษตรเลี ้ยงชีพ เมื่อภูมิประเทศเหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์มีพร้ อม จึงมีผ้ คู นอพยพเข้ ามาจับ
จองตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณนี ้ กลุ่มคนที่เข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนในบริ เวณนี ้ในช่วงแรก คือ คนกลุ่มชาติพนั ธุ์
เขมร (อยูบ่ ริเวณบ้ านเก่าอยู่ที่บ้านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 และที่บ้านนาตาบล หมู่ 1 ในปั จจุบนั ) ที่อพยพมา
จากหมู่บ้านในพื น้ ที่ แถวชายแดน จากอาเภอบัวเชด จัง หวัดสุรินทร์ ม าอาศัยอยู่ที่แห่ง นี ้ จึง ได้
ทาการถากถางพื ้นที่เพื่อสร้ างบ้ าน และเริ่ มมีพื ้นที่เพื่อทานา โดยครัง้ แรกชาวบ้ านจะปลูกข้ าวไร่ มี
การผลิตเพียงเพื่อยังชีพเท่านัน้
ชาวบ้ านและที่เป็ นพรานป่ า ได้ มีการแผ้ วถางป่ า เพื่อล่าสัตว์หาของป่ า จนเกิดช่อนทาง
ข้ ามแดนมากมาย ในผืนป่ าเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อผ่านเข้ าไปยังประเทศกัมพูชา และพัฒนามา
เป็ นเส้ นทางการค้ า ที่เป็ นช่องผ่านด่านประเพณี ที่ใช้ ในการติดต่ อไปมาหาสู่กนั ระหว่างเครื อญาติ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์เขมรในไทย และกัมพูชา เนื่องจากช่วงเวลานันเส้
้ นเขตแดนไม่มีความมาย ประกอบ
กับพื ้นที่ใน ตาบลไพรพัฒนา เป็ นพื ้นที่ให้ การสัมปทานป่ าไม้ ของกรมป่ าไม้ ทาให้ พื ้นที่บริเวณนี ้ ถูก
พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานัน้ ชาวบ้ านส่วนหนึ่ง อพยพมากับบริ ษัททาไม้ และสร้ างครอบครัว
ในพื ้นที่ที่เหมาะแก่การทาการเกษตร มีทรัพยากรป่ าไม้ แหล่งน ้ามีมาก ครอบครัว ที่เป็ นเครื อญาติ
ของคนที่เข้ ามาอยู่ก่อน ก็เริ่ มมาจับจองพื ้นที่ เพื่ออยู่อาศัยและพื ้นที่ทากินตามลาดับโดยมีการจับ
กลุม่ เป็ นหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ จาก 17 ครอบครัว จนทาให้ มีครอบครัวจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ที่มีการอพยพ
มาจากอาเภอภูสิงห์ จากอาเภอขุขนั ธ์ และ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2514 ที่อพยพเข้ ามาจากอาเภอ
ไพรบึงจานวนมาก จนสามารถพัฒนาและตังเป็
้ นหมูบ่ ้ านไพรพัฒนาได้ เมื่อมีผ้ คู นเข้ ามาอาศัยเพิ่ม
มากขึ ้น พื ้นที่ก็ได้ มีการพัฒนา สร้ างบ้ านแปงเมืองอย่างรวดเร็ว
แต่ด้วยบ้ านแซร์ ไปร์ เป็ นหมู่บ้านที่อยูส่ ดุ ท้ าย สุดชายแดนไทย ไม่มีถนนตัด ผ่าน และเชื่อม
กับหมู่บ้านอื่น ท้ ายหมู่บ้านยังคงเป็ นผืนป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ และมีเพียงช่องผ่านแดนของประเพณีที่
สามารถเชื่อมกับประเทศกัมพูชาได้ ปั จจุบนั ได้ ประกาศให้ เป็ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยศาลา
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ยุคที่สอง : ยุคบ้ านแตก
ในปี พ.ศ. 2518 ได้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากคอมมิวนิสต์ ที่มีกองกาลัง ทหารอาศัย
อยู่ตามแนวเทือกเข้ าพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชาได้ เข้ ามา และชักชาวนให้ ชาวบ้ านเข้ าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมืองหลายครัง้ “สหาย” จึงเป็ นคาที่ถกู ชาวบ้ านเรี ยกชื่อของคนกลุ่มนี ้ แต่เป็ นที่
น่าสังเกตว่า ด้ วยลักษณะของคาพูด น ้าเสียงไม่เหมือนสหายที่เป็ นคนไทย และจึงทาให้ ทัศนคติ
ของชาวบ้ านไม่ดีและไม่ให้ ความร่ วมมือ กลับมองว่ามีสหาย คอมมิวนิสต์เหล่านี ้มีความโหดร้ าย
มากกว่าคอมมิวนิสต์ในที่อื่นๆ ของประเทศไทยที่เป็ นนักศึกษา และที่สาคัญพวกเขากลับมาปล้ นชิง
เอาอาหาร และสัตว์เลี ้ยงของชาวบ้ าน พวกเขาบุกเข้ าหมูบ่ ้ าน ทาให้ ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ชายต้ องจัดเวร
ยามคอยเฝ้ าระวัง เหตุก ารณ์ ต่า งๆส่ว นผู้ หญิ ง และเด็ก ให้ อ พยพออกจากพื น้ ที่ การเพิ่ ม ความ
ปลอดภั ย และการขุ ด หลุ ม ลบภั ย ทุ ก หลัง คาเรื อน เพื่ อ ป้ องกั น อัน ตราย และคอยหลบพวก
คอมมิวนิสต์ในเวลากลางคืน
และในปี นี ้เอง ทางราชการได้ เข้ ามาสร้ างถนนเข้ าหมู่บ้าน จากบ้ านละลม – บ้ านแซร์ ไปร์
เพราะทางราชการ จะต้ องนากาลังทหารเข้ าไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ และต้ องดูแลความสงบสุข
ของคนในพื ้นบริ เวณชายแดนในช่วงเวลานัน้ พร้ อมทังขณะที
้
่เกิดความไม่สงบในพื ้นที่เนื่องจากมี
คอมมิวนิสต์ทาให้ ทางราชการได้ จดั กิจกรรมโครงการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)ขึ ้น มีการ
มอบอาวุธปื นให้ ทกุ หมู่บ้าน ตามแนวชายแดน ได้ หมู่บ้านละ 12 กระบอก เพื่อใช้ ป้องกันและรักษา
ความสงบภายภายในหมูบ่ ้ าน
ช่วง พ.ศ. 2520 เจ้ าหน้ าที่ตารวจตระเวนชายแดน ที่ออกมาคุ้มครองชาวบ้ านได้ ปะทะกัน
กับผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ครัง้ แรก และมีการเสียชีวิตทังสองฝ่
้
าย จากนัน้ เกิดความวุ่นวายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ 50 คน เข้ ามาเผาศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน
ไพรพัฒนา ซึ่งเป็ นที่พกั ของ อส. และวันที่ 12 มีนาคม 2521 มีผ้ กู ่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ที่หลบอยู่
ตามป่ าตามเทือกเขาพนมดงรัก ประมาณ 10 คน ได้ เข้ ามาเผาโรงเรี ยน และบ้ านพักครู ที่โรงเรี ยน
บ้ านแซร์ ไปร์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ และหมู่บ้านอื่น ต้ องหลบหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้ านในหมู่บ้าน
ใกล้ เคียง บางครอบครัวก็กลับไปอยู่ในหมู่บ้านตามภูมิลาเนาเดิม มีเพี ยงบ้ านไพรพัฒนาเท่านันที
้ ่
ไม่ยอมทิ ้งบ้ านเรื อน และได้ นาชาวบ้ านบางส่วนหลบหนีไปอาศัยอยู่ บ้ านไพรพัฒนา โดยรวบรวม
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สมาชิ กไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รวมพลัง ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ และให้ ความคุ้ม ครองให้
ชาวบ้ าน
ขณะเดี ย วกัน ช่ว งนัน้ มี อ งค์ ก ร ยูนิ เ ซฟ และกลุ่ม ที่ ม าเผยแพร่ ศ าสนาคริ ส ต์ ได้ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือหมู่บ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านไกลเคียง โดยการสร้ างบ้ านให้ กับชาวบ้ านตาบลไพร
พัฒนา จานวน 100 หลังคาเรื อน มีการสร้ างโรงเรี ยน 1หลัง ฉางข้ าว 1 หลัง ศาลา ประชาคม 1
หลัง และองค์การยูนิเซฟได้ ดาเนินการก่อสร้ างจนแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ในช่วงนันบ้
้ านแซร์ ไปร์
ได้ อยู่ภ ายใต้ การปกครองตาบลละลม และได้ ข ยายมาเป็ นตาบลห้ วยตามอญ และแยกการ
ปกครองจากห้ วยตามอญมาเป็ นตาบลไพรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2536
ในระหว่า งช่ว งปี 2520 –2523 ชาวบ้ า นบางส่ว นก็ ไ ด้ ก ลับ มาเพื่ อดูแ ลเรื อ กสวนไร่ น า
บ้ านเรื อน ทรัพย์สินของตัวเอง และได้ เริ่ มทยอยกลับภูมิลาเนาเดิมในช่วงนี ้ แต่ ชาวบ้ านเองก็มีวิถี
การดารงชีวิตที่ยากลาบากเช่นนี ้อยู่ หลายปี การเริ่ มกลับเข้ า ในพืน้ ที่หมู่บ้านแซร์ ไปร์ อีกครัง้ เพื่อ
สร้ างหลักปั กฐานชาวบ้ านคนที่ เ คยมี ที่ทากินก็ กลับมาเอาพืน้ ที่ ที่เคยทากิ นและอยู่อาศัยที่ เดิม
อาชีพชาวบ้ านส่วนใหญ่ยงั คงทานา ทานาไร่และปลูกพืชไร่และชาวบ้ านบางส่วนเริ่ มปลูกปอแก้ ว
ในระหว่างนันเหตุ
้ การณ์ความไม่ส งบก็ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และสงบลงในช่วง พ.ศ. 2525
การสู้รบระหว่างรัฐกับฝ่ ายคอมมิวนิสต์ได้ สิ ้นสุดลง โดยการประกาศคาสัง่ จาก พลเอกเปรม ติรสูรานนท์ ตามนโยบายให้ ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ ามอบตัวโดยเข้ าร่วมเป็ นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ไป
ขณะเดียวกันบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั เป็ นพื ้นที่ในการตังศู
้ นย์อพยพให้ กบั ชาวกัมพูชา ที่หนีการสู้รบ
สงครามกลางเมืองในช่วงเขมรสามฝ่ าย ด้ วย ด้ วยการสื่อสารที่เป็ นภาษาเขมรด้ วยกัน แต่แตกต่าง
กันที่สาเนียงการพูด จึงทาให้ ชาวบ้ านรู้จกั กัน และมีความสัมพันธ์กนั บางส่วนก็ไม่ได้ กลับหลังจาก
สงครามสงบลง และมีครอบครัวในประเทศไทย และกลายเป็ นเครื อข่ายสังคมในการติดต่อสื่อสาร
รวมถึงการค้ าขายในปั จจุบนั
ยุคที่สาม : หมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรั ฐ
ช่วงหลังพ.ศ. 2525 หลัง การสู้รบสงบรั ฐ ได้ เข้ ามาปฏิ บัติการพัฒนาพื น้ ที่อย่างต่อเนื่ อง
ทหารได้ เข้ ามาช่วยชาวบ้ านจัดผังในหมู่บ้าน มีการจัดสรรพื ้นที่ปลูกที่อยู่อาศัย ชาวบ้ านกลับมามี
วิถีชีวิตเหมือนอย่างเช่นเดิมในอดีต แต่ชาวบ้ านหลังจากที่ต้องละทิ ้งบ้ านเรื อนไม่ได้ กลับเข้ ามาอีก
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ทรัพย์สินได้ มีการขายต่อให้ กบั ผู้คนที่อพยพเข้ ามาอยูใ่ หม่ ช่วงนี ้ กลุ่มคนไทครัว ที่เป็ น คนพูดภาษา
ลาว จะเข้ ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ ้น และได้ มีการกวานชื ้อที่ดิน จากเจ้ าของเดิม ชาวบ้ านยังคง
ใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ตนเอง และชาวบ้ านบางส่วนมีการจับจองพื ้นที่ทากินมากขึ ้น เริ่ มมีการสร้ าง
บ้ านเรื อน และพืน้ ที่ทากินอย่างมั่นคงถาวร โดยการทานา ปลู กพืชไร่ ปลูกปอแก้ ว และปลูกมัน
สาปะหลัง และหลังจากนันเป็
้ นต้ นมา ทาให้ พื ้นที่ บริ เวณนีเ้ ป็ นพื ้นที่เป้าหมายของการเข้ ามาอยู่
ของคนทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นพื ้นที่มีทากินมีมาก ราคาถูก สามารถหาพื ้นที่ ทากินได้ ง่าย ถึงแม้ ว่า
พื ้นที่ดงั กล่าวรัฐจะเข้ ามาบริหารจัดการก็ตาม
รัฐและองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ มีการเข้ ามาสนับสนุน ทังทางด้
้
าน สาธารณสุข มี
สถานีอนามัย ด้ านการศึกษา พัฒนาโรงเรี ยน สร้ างโรงเรี ยน รวมถึงมีก ารพัฒนาระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานเหมือนหมู่บ้านอื่น มีการก่อสร้ างถนน มีการก่อสร้ างเขื่อนห้ วยสาราญมีการส่งเสริ มการ
ผลิตตามรูปแบบของรัฐ ที่เป็ นพืชเชิงเดี่ยว และต่อมาเริ่มมีการปลูกยางพารา จนเป็ นพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของหมู่บ้าน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ มีการอยู่ภายใต้ การปกครองของตาบลละลม
และได้ ขายมาเป็ นตาบลห้ วยตามอญ และแยกการปกครองจากห้ วยตามอญมาเป็ นตาบลไพร
พัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2536 เนื่องจากเป็ นหมูบ่ ้ านขนาดใหญ่ มีจานวนครัวเรื อนมาก ทาให้
ได้ แยกหมูบ่ ้ านออกเป็ น 2 หมู่ ได้ แก่ บ้ านซ์ไปร์ หมู่ 4 และบ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ 8
ยุคที่ 4 : ยุคหมู่บ้านหลังการเปิ ด “ช่ องสะงา” จุดผ่ านแดนถาวรพืน้ ที่การค้ าชายแดน ไทยกัมพูชา
ปี พ.ศ.2546 จุดผ่านแดนถาวร “ช่ องสะงา” ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ ประเทศไทยอัลลองเวง กัมพูชาได้ ถกู เปิ ดอย่างเป็ นทางการ ด้ วยศักยภาพของพื ้นที่เป็ นหมู่บ้านชายแดน ที่มีจดุ
ผ่านแดนการค้ า ที่มี การการค้ า ชายแดน เป็ นช่องทางของการชักไม้ ค้ าไม้ จ ากประเทศกัม พูช า
รวมถึงเพื่อการสร้ างความมัง่ คงของรัฐ จึงได้ มีการเปิ ดจุดผ่านแดนชัว่ คราว และพัฒนาเป็ นจุดผ่าน
แดนถาวร “ช่ องสะงา” ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
การเวนคืนที่ดินของรัฐ เพื่อสร้ างถนนเชื่อมเส้ นทางการค้ า ประกอบกับผู้คนจากภายนอก
ให้ ความสนใจเข้ ามาทาธุรกิจ ซื ้อขาย ที่ดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหม่ช่องสะงา ทาให้ เกิด
กระแสการขายที่ดินในราคาที่สูงมากเมือเทียบกับอดีต ที่ผ่านมา จากราคา ไร่ ละ 5,000 บาท มา
เป็ น 100,000 บาท ทาให้ ชาวบ้ านมีรายได้ จึงได้ มีการก่อสร้ างบ้ านเรื อนที่ทนั สมัย มัน่ คงแข็งแรง
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ด้ วยการเป็ นหมู่บ้านหน้ าหน้ าด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ทาให้ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ เข้ าไป
สัมพันธ์กบั ระบบการค้ าชายแดนด้ วยวัฒนธรรม และภาษาเขมรที่ในการสื่อสาร ชาวบ้ าน บางส่วน
เปลี่ยนอาชีพจากการทาการเกษตร หันมาทาการค้ าที่บริ เวณชายแดน ทาให้ วิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ เป็ นโอกาส และเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบที่มีความหลากหลาย
เช่นเดียวกัน
4.1.2 สภาพทั่วไปของบ้ านแซร์ ไปร์
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายของ
ประเทศไทย โดยมีพื ้นที่ชายแดนติดประเทศกัมพูชา มีเทือกเขาพนมดงรักเป็ นแนวเขตกัน มีจดุ ผ่าน
แดนถาวร “ช่ องสะงา” เป็ นช่องทางการค้ า และการข้ ามแดน มีสภาพทั่วไปเป็ นป่ าไม้ ธรรมชาติ
พื น้ ที่ เ ป็ นลูกคลื่ น ที่ ราบสูง สลับ ที่ ดอน มี แนวลาดเทจากทิศใต้ ลงมาทิ ศตะวัน ออก มี แหล่ง น า้
ส่ว นมากเป็ นล าห้ ว ยตามธรรมชาติ ที่ ส าคัญ คื อ ล าห้ ว ยส าราญ และอ่า งเก็ บ นา้ ห้ วยส าราญ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาไร่ มนั สาปะหลัง ปลูกยางพารา
การค้ าขาย เลี ้ยงสัตว์ และรับจ้ างทัว่ ไป
4.1.3 ที่ตงั ้ และอาณาเขตติดต่ อ
บ้ านแซร์ ไปร์ แยกเป็ น 2 หมู่บ้าน จากทังหมด
้
10 หมู่บ้าน ในตาบลไพรพัฒนา และตาบล
ไพรพัฒนาเป็ นตาบลหนึ่งใน 8 ตาบลของอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ที่แยกจากตาบลห้ วยตา
มอญ พ.ศ. 2538 และได้ รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลไพรพัฒนาเป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลไพรพัฒนาตามพระราชบัญญัตกิ ารเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2540 มีพื น้ ที่ของตาบลไพรพัฒนา ทัง้ หมดประมาณ 156 ตารางกิโลเมตร หรื อ
97,500 ไร่
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ภาพประกอบ แผนที่แสดงที่ตงั ้ หมู่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตงั ้ และอาณาเขตของบ้ านแซร์ ไปร์ มีดงั นี ้
ทิศเหนือ

จรดกับบ้ านนาตาบล หมูท่ ี่ 1 ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ

ทิศใต้

จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ช่องสะงา ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ตาบลดงรัก อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
ทิศตะวันตก

จรดกับตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
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บ้ านแซรไปร หมู่ 4

บ้ านแซรไปรใต้ หมู่ 8
ถนนสายบ้ านละลม-ช่องสะงา -กัมพูชา

ภาพประกอบ แผนที่อาณาเขตที่ตงั ้ หมู่บ้านและชุมชนใกล้ เคียง

ในลักษณะอาณาเขตติดต่อพืน้ ที่ใกล้ เคียงบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัด

ศรี สะเกษ เป็ น หมู่บ้านสุดท้ ายของชายแดนประเทศไทย ที่เป็ นทางผ่านไปยังจุดผ่าน

แดนถาวรช่องสะงา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ผ่านถนนบ้ านละลม บ้ านแซร์
ไปร์ ช่องสะงา ซึ่งโดยรวมลักษณะของจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของ
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ในแต่ล ะวัน จะมี นัก ท่องเที่ ย วเดิน ทางมายัง ช่อ งสะง าเป็ นจ านวนมาก มี ทัง้
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเลือกซือ้ สินค้ า และนักท่องเที่ยวที่มาเสี่ยงโชคกับการเล่นการพนัน ซึ่งคน
กลุ่มหลังนี เ้ ป็ นกลุ่ม เป้าหมายหลักที่ เข้ าไปซื อ้ บุหรี่ หนีภ าษี บุหรี่ ลอกเลี ยนแบบมาจากประเทศ
กัมพูชาด้ วย จนนาไปสู่การหัดสูบบุหรี่ เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื ้นที่ชมุ ชน
ใกล้ เคียง หรื อชุมชนที่เป็ นทางผ่านเข้ าสู่เมืองใหญ่ของประเทศไทย ชุมชนก็ได้ รับผลกระทบด้ วย
เช่นกัน
4.1.4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลัก ษณะทางภูมิ ศ าสตร์ ข องบ้ า นแซร์ ไปร์ เป็ นที่ ร าบสูง ลาดเอี ย ง ตามแนว
เทือกเขาพนมดงรัก สลับภูเขาเป็ นลักษณะที่สูง ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตะวันออกพื น้ ที่เขตป่ า
อนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยศาลา ที่ชาวบ้ านสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ บ้างทังทางด้
้
านอาหาร
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ที่มีตามธรรมชาติ เช่น เห็ด ของป่ าเป็ นต้ น รวมถึง การใช้ ประโยชน์จากไม้ ในป่ านามาทาเป็ นฟื นใน
การหุงหาอาหารได้ และเป็ นที่เลี ้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ ทิศตะวันตก เป็ นเขื่อนห้ วยสาราญ ที่
ชาวบ้ านสามารถใช้ ประโยชน์หาอาหารจากแหล่งน ้า และเป็ นที่ราบลุ่มมีแหล่งนา้ เหมาะแก่การ
เพาะปลูกทาการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้ เป็ นพื ้นที่ในการทานา ปลูกผัก และเลี ้ยง
สัตว์
4.1.5 สภาพทางสังคม
ด้ านประชากร
ประชากรบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ รวมทังสิ
้ ้น 1,892 คน โดยแยกประชากรแต่ละหมู่ ดังนี ้
ตาราง 1 จาแนกประชากร
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ท่ ี จานวนครัวเรือน
รวม
ชาย
หญิง
บ้ านแซร์ ไปร์
4
249
530
486
1.016
บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้
8
301
876
457
419
รวม
650
1,406
943
1,892
4.1.6 เศรษฐกิจและวิถีการดารงชีวิต
การตัง้ ถิ่ นฐานบ้ านเรื อนและวิถีการดาเนินชี วิต ของผู้คนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นัน้ มี
พัฒนาการตามในแต่ละยุคตามที่กล่าวมาแล้ ว ในประวัติศาสตร์ การตังหมู
้ ่บ้าน เนื่องจากสภาพ
พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ในช่วงแรกเริ่ มนัน้ เป็ นป่ าทึบที่มีความอุดมสมบูรณ์ การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อน
ของผู้คนกลุ่มแรกที่เข้ ามาก่อตังหมู
้ ่บ้านขึ ้น ในปี ก่อน พ.ศ. 2500 เป็ นการรวมกลุ่มเครื อญาติกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เขมรในหมูบ่ ริเวณใกล้ เคียงกัน จับจองพื ้นที่เพื่อทามาหากิน
ในช่วงแรกวิถีการดารงชีวิตของประชากรในหมู่ บ้าน เป็ นระบบการผลิตพอยังชีพ ที่ต้อง
พึ่ง พาธรรมชาติเ ป็ นหลัก เนื่ องจากยัง มี ความอุดมสมบูรณ์ ทัง้ ดิน นา้ ป่ า รวมถึง ประชากรใน
หมู่บ้านยังมีจานวนไม่มาก ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติในบริ เวณนี ้ จึงมีความเพียงพอ
สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่าง อาชีพหลักของประชากรในหมูบ่ ้ าน คือ ทานา ทาไร่เลี ้ยงสัตว์ ทานาใน
ที่ล่มุ นาไร่ (นาไร่ก็คือถากถางหัวไร่ปลายนาหรื อตามจอมปลวกหยอดเม็ดข้ าว) ประชากรบางกลุ่ม
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คนปลูกปนกับข้ าวฟ่ าง ข้ าวโพด พริ ก มะเขือ ฟั ก และหาของป่ าอื่นๆ ผสมผสานไปด้ วย ซึ่งผลผลิต
ทุกอย่างออกมามากก็มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นเพื่อนบ้ าน ใน
ถ้ าฝนทิ ้งช่วงนานประชากรในหมู่บ้านก็จะพึ่งพาป่ าที่มีอยู่ในบริ เวณหมู่บ้านหาเผือก มัน
กลอย นามาหุงผสมกับข้ าวเพื่อให้ ได้ ปริมาณมากขึ ้น หรื อบางทีหากไม่สามารถหา เผือก มัน กลอย
ได้ วิธีการประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือการหุงข้ าวกับมะละกอดิบ ถ้ าปี ไหนฝนฟ้าดีตกต้ องตามฤดูกาล
ชาวบ้ านก็จะหาปลามาทาปลาร้ า ปลาจ่อม ปลาส้ ม แปรรู ปเพื่อเก็บไว้ เป็ นอาหาร ไว้ รับประทาน
ในช่วงหน้ าแล้ ง ในเวลาว่างผู้ชายในหมู่บ้านจะออกล่าหาของป่ าที่เทือกเขาพนมดงรัก และรับ จ้ าง
ตัดไม้ ให้ กับนายทุน บางสวนก็ จักสานกระบุง ตะกร้ า ลอบไซ ฯลฯ เพื่ อเป็ นอุปกรณ์ ในการหา
อาหาร ในส่วนของผู้ห ญิ ง จะทอผ้ า จักสานเชื อก หาเผื อก หามัน ซึ่ง เป็ นการดาเนิน ชี วิต และ
พึง่ ตนเองเป็ นหลัก
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ใน คือความเจริ ญ
เริ่ มเข้ ามาสู่ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มากยิ่งขึ ้นด้ วยการพัฒนาของภาครับ ในยุดการพัฒนาโครงสร้ าง
พื น้ ฐาน และรั ฐ มุ่ง ในการส่ ง เสริ ม ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม ท าให้ บ้ า นแซร์ ไ ปร์ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ป่ าไม้ ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ก็ ไ ด้ ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ ว จ านวน
ประชากรในหมู่บ้านก็มี การเพิ่ม จานวนขึน้ ความต้ องการอุปโภคบริ โภคเพิ่ม มากขึน้ ทรัพ ยากร
ธรรมชาติที่เคยมีก็เริ่ มลดน้ อยลงไป มีการตัด มีการตัดถนนเป็ นถนนลูกรังในหมู่บ้านเชื่อมต่อไปยัง
ถนนหมายเลข 24 เข้ าตัวจังหวัดศรี สะเกษ
การให้ นายทุนสัมปทานการตัดไม้ ในพื ้นที่นี ้ ทาให้ ทรัพยากรด้ านป่ า ไม้ และความอุดม
สมบูรณ์ลดลงและเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ทาให้ วิถีการผลิตก็เริ่ มเปลี่ยนไป จึงมีการใช้ เครื่ องทุน
แรงที่เป็ นเครื่ องจักรกล เข้ ามาช่วยทดแทนแรงงานมากขึ ้น อันนาไปสูใ่ ครมีรถไถแทรกเตอร์ คนนัน้
จะมีที่ดนิ มากด้ วย
การพัฒนาส่วนหนึง่ เกิดขึ ้นจากอานาจรัฐ เช่น ทาให้ คนในชุมชนมีความรู้มากขึ ้น และ
การออกนอกหมู่บ้านก็มากขึ ้นด้ วย ผู้คนเริ่มสะดวกสบายมากขึ ้น ก่อนเคยทามาหากินอยูก่ บั
ธรรมชาติ มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั แบ่งปั นกัน เมื่อความเจริญทางวัตถุเข้ ามา การดาเนินชีวิตด้ วย
เงินตราเข้ ามาทาให้ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ที่เคยมีของคนในหมูบ่ ้ านได้ ลดน้ อยลงไป ต่างคนต่างอยู่
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มากขึ ้น การทาเกษตรกรรมที่เคยพึง่ พาธรรมชาติก็เริ่มลดน้ อยลงไป เปลี่ยนเน้ นการผลิตเชิงการค้ า
และเงินตรา
วิถีชี วิตของชาวบ้ านแซร์ ไ ปร์ ยุคปั จ จุบันหลัง การเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร “ช่ อ งสะง า”
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปั จ จุบัน เนื่ องจากจ านวนประชากรที่ เข้ ามาอยู่ใหม่เพิ่ม มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ ได้ แยกบ้ านแซร์ ไปร์ ออกเป็ น 2 หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วนหนึ่งมีรายได้ จากการเวนคืน
ที่ ดิน เพื่ อ สร้ างถนนเชื่ อ มจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะง า ที่ ดินมี ร าคาแพง นายทุนกว้ านชื อ้ ที่ ดิน
ชาวบ้ า นหัน มาสร้ างบ้ านใหญ่ โ ต บางคนเปลี่ ยนอาชี พ เกษตรกรรมมาท าอาชี พ ค้ าขายที่ ด่า น
พรมแดนช่องสะงา
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านก็ยงั มีการรวมกลุ่มในรูปแบบเครื อญาติ และการสร้ างสังคมใหม่
กับคนที่อพยพเข้ าไปอยูใ่ หม่ ก็สามารถคอยให้ การช่วยเหลือกันอยู่ จากการที่เป็ นเมืองหน้ าด่านของ
ไทย ทาให้ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ รับทังประโยชน์
้
และผลกระทบจากการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะ
งา จนทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ปั ญหาหนี ้สิน ปั ญหาเด็กและเยาวชน ปั ญหายาเสพติด
ปั ญหาความขัดแย้ งในหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
4.1.7 ทรัพยากร
บ้ านแซร์ ไปร์ มีทรัพยากรที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถจาแนกได้
ดังนี ้ โดยเน้ นที่ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ ที่เป็ นแหล่งในการทามาหากินของชาวบ้ านสร้ างเป็ น
รายได้ โดยการล่าสัตว์ไม่ทาไม้ แม้ วา่ ปั จจุบนั ทางราชการจะมีการประกาศเป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์
ป่ าห้ วยศาลาก็ตาม ทรัพยากรดิน พื ้นที่ส่วนใหญ่ของบ้ านแซร์ ไปร์ มีลกั ษณะเป็ นดินร่วนปนทราย
และเนื่องด้ วยเนือ้ ดินค่อนข้ างเป็ นทราย เสี่ยงต่อการขาดน ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะ
สาหรับปลูกพืชต่างๆกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินมีทงั ้ นส.3 สปก.4 – 01 และ ภทบ.5 (ภาษี ดอก
หญ้ า) ขณะที่ชาวบ้ านได้ มีการจัดการพื ้นที่สาธารณะที่ดินให้ เป็ นพื ้นที่ป่าไม้ เช่น ป่ าชุมชน ป่ าช้ า
ป่ าดอนปู่ ตา และป่ าในโรงเรี ยน และมีการจัดการที่ดินสาธารณะ เช่น ที่ วัด และถนนในชุม ชน
นอกจากนันยั
้ งมีการแบ่งเป็ นพื ้นที่เพื่ออยูอ่ าศัยและแหล่งน ้าเพื่อใช้ ในที่สาธารณะ

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ” หน้ า 48

ทรั พ ยากรนา้ บ้ านแซรไป มี แหล่ง นา้ จ านวนมากในบริ เวณรอบหมู่บ้า น ที่ เป็ นล าห้ ว ย
ธรรมชาติเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าของจังหวัดศรี สะเกษ โดยเฉพาะลาห้ วยสาราญ ที่รัฐมาสร้ าง
เขื่อนห้ วยสาราญ จังเป็ นพื ้นที่แหล่งน ้า ให้ ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์ ทามาหากิน ในรูปแบต่างๆ
4.1.8 การศึกษา
ระดับการศึกษาของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ในอดีตผู้สงู อายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ เรี ยน
หนังสือ เนื่องจากในอดีตไม่มีโรงเรี ยน และต้ องอพยพครอบครัว เพื่อแผ้ วถางพื ้นที่ทากิน ปั จจุบนั
จะมีการส่งเสริ มให้ เรี ยนระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน จนจบระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ในส่วนของ
เด็กและเยาวชนจะเรี ยนหนังสือ ในระดับที่โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ ในระดับประถม และต่อขายโอกาส
ที่ โรงเรี ยนบ้ านไพรพัฒ นา ถึง ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 และนักเรี ยนบางส่วนไปเรี ย นหนัง สื อใน
อ าเภอขุ ขัน ธุ์ และก็ มี เ ด็ ก จ านวนมากที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหนัง สื อ หลัง จบชัน้ ประถมศึก ษา และชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นแล้ ว
4.1.9 วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดารงรักษาไว้ ของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ซึ่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทย-เขมร มีการสื่อสารโดยภาษาเขมร ที่ ยึดถื อบุญประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับ
ความเชื่อเรื่ องผี และพราหมณ์ ตามเดือนต่างๆ ปั จ จุบันบ้ านแซร์ ไ ปร์ การปรั บตัวเปลี่ ยนแปลง
วิธี การปฏิ บัติตามวัฒ นธรรม และความเชื่ อ ตามฮี ต 12 คอง 14 ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปตามสัง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกับประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทย-ลาว อยู่ในลักษณะการ
ปฏิบตั ิ และความเชื่อบางอย่าง วัฒนธรรมและประเพณีที่ดารงรักษาไว้ ของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีดงั นี ้
1. ประเพณีการเล่นแม่มด
2. ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
3. ประเพณี เ ซ่นไหว้ ปู่ตา ในวันขึน้ 3 ค่า เดือน สาม เป็ นประจ าทุกปี หรื อภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี
4. ในเดือนพฤษภาคม หรื อ ขึ ้น 3 ค่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ ปตาอี
ู่ กครัง้ เพื่อเป็ น
การบอกกล่าวการลงนาทาไร่ ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรื อง
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5. สืบสานตานานหลวงปู่ สรวง จะจัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี
6. ประเพณีเข้ าพรรษา และออกพรรษา
4.1.10 ระบบความสัมพันธ์ ในชุมชน
ความสัมพันธ์ ในระบบเครื อญาติ เป็ นความสัมพันธ์ ที่เห็นเด่นชัดที่สุดที่สามารถจัดการ
ความสัม พันธ์ ของคนในชุมชนได้ ดีกลุ่ม ก้ อนของความเป็ นวงวานเครื อญาติ เป็ นพี่ เป็ นน้ องกัน
กลุ่มใหญ่ของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ก่อให้ เกิดการไม่ทอดทิง้ กัน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีความสัมพันธ์ ที่
เหนียว มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ กนั อยู่เสมอ เช่น งานบุญประเพณีตา่ งๆ งานแต่งงาน งานบวช หรื อ
งานศพ ในกลุ่ม เครื อญาติกันก็ จ ะเข้ า ไปช่วยงานให้ ส าเร็ จ ลุล่ว งไปได้ ด้วยดี ถึง สัง คมจะมี การ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรเป็ นกลุ่มคนที่ให้ ความสาคัญ
กับการยึดถือหลักวัฒนธรรม หลักวงวานเครื อญาติเป็ นสาคัญ ทาให้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ยังมีความเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลกันอยูภ่ ายใต้ ระบบวงวานเครื อญาติของตน ดังนัน้ ระบบวงวานเครื อญาติ
จึงเป็ นระบบที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
ขณะเดีย วกัน บ้ า นแซร์ ไ ปร์ เป็ นพื น้ ที่ เ ป้าหมายการพัฒ นาของรั ฐ เนื่ องจากเป็ นพื น้ ที่
ชายแดน และเป็ นเส้ นทางการค้ าชายแดนที่สาคัญ จึงทาให้ มีหน่วยงาน ภาครัฐ หลายหน่วยงาน
เช่น ฝ่ ายความมัน่ คง มีทหาร มีองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น องค์การแพลน สานักงานพื ้นที่ศรี สะเกษ
มูลนิธิรักษ์ไทย และระบบทุนที่มาค้ าขาย ต่าง จานวนมาก การจัดการความสันพันธ์ ของกลุ่ม คน
ในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จาเป็ นต้ องอาศัยการบูรณาการองค์ประกอบ 3 ประการที่ได้ กล่าวข้ างต้ น คือ
1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผู้นาทางการ และผู้นาทางธรรมชาติ 3. ความสัมพันธ์ในระบบเครื อญาติ
4.2 ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
4.2.1 ทุนทางสังคม (Social Capital)
จากข้ อมูลบริบทพื ้นที่ บริ บททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ หากจาแนกในส่วนของ
ทุนทางสังคม (Social Capital) โดยใช้ กรอบแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมที่ทีมวิจยั ได้ นามาเป็ น
แนวทาง ในการศึกษาทัง้ 6 ด้ านได้ แก่องค์ประกอบ 1) เครื อขายทางสังคม 2) การปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม
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3) การติดต่อสื่อสาร 4) บรรทัดฐานทางสังคม 5) ความไว้ วางใจ 6) การพึง่ พาอาศัย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคม
เครื อข่ายทางสังคม คือ กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ทัง้ ที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ เครื อข่ายทางสังคมในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ปั จจุบนั พบว่าชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนมี
ั ้ เครื อข่าย
การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลื่อเกือ้ กูลกันในด้ านต่างๆ มากขึ ้น โดยได้ รับ
การสนับ สนุน จากกลุ่ม องค์ก ารต่างๆ จากภายนอกหมู่บ้า น ซึ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่ม องค์ก รที่ ใ ห้ การ
สนับสนุนจะเป็ นองค์กรภาครัฐ เช่น ทหาร, พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, , เกษตรอาเภอ และองค์การ
บริ หารส่วนตาบลไพรพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น องค์การแพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศ
ไทย สานักงานพื ้นที่ศรี สะเกษ มูลนิธิรักษ์ ไทย เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มองค์การเหล่านี ้ได้ เข้ ามาส่ งเสริ มให้
ชาวบ้ า นแซร์ ไ ปร์ ไ ด้ มี ก ารรวมกลุ่ม กัน เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ทางด้ า นอาชี พ รายได้ และ
สวัสดิการของคนในหมู่บ้านเป็ นหลัก เช่น กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียนแซร์ ไปร์ จากัด , กลุ่มพัฒนา
สตรี (กลุ่มแม่บ้าน), กลุ่มอาสาสาธารณสุข (อสม.), กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้ าน), กลุ่ม
การผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มองค์กรเครื อข่ายดังกล่าวสามารถทาให้ คนในชุมชนเกิดความสัมพันธ์
ในมิติของรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ซึ่ง ในแต่ล ะกลุ่ม องค์กรเครื อ ข่างทางสัง คมที่ เ กิ ดขึน้ ในชุม ชนบ้ า นแซร์ ไ ปร์ นัน้ แสดงให้ เ ห็นการ
เชื่อมโยงของกลุ่มคนที่เกิดจาก ระบบการพัฒนาที่เกิดจากองค์กรภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ที่เข้ ามาวาง
ระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างในองค์กร แต่หลังจากองค์กรภาครัฐได้ เข้ ามาสนับสนุน การจัดตัง้
ในระยะเริ่ ม ต้ นแล้ ว ระยะการดาเนินการและการดารงไว้ ซึ่ง องค์กรเครื อข่ายนัน้ ชุมชนได้ มีการ
จัดการในระบบความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายทางสังคมเอง โดยอาศัยอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมร และ
มิติของสังคมใหม่ ในมิตวิ งวานเครื อญาติเพื่อสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ในการดาเนินกิจกรรมให้
องค์กรเครื อข่ายในสังคมสามารถดาเนินกิจกรรมได้ ดงั นัน้ แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มี
เครื อข่ายทางสังคมที่เข้ มแข็งและสามารถสร้ างพลัง สร้ างรายได้ ให้ กบั คนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
2. ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม คือ มีระบบความสัมพันธ์ที่ดี ระดับครอบครัว เครื อญาติ
เครื อข่ายภายในภายนอกชุมชน ปั จจุบนั การปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการ
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เปลี่ ยนแปลงไปจากอดีตคือระบบความสัม พันธ์ ระดับครอบครั ว เครื อญาติ เครื อ ข่ายภายใน
ภายนอกชุมชนของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่คนบ้ านแซร์ ไปร์ เคยอาศัยพึ่งพา
กัน มีความเอื ้ออาทรต่อกันของคนในชุมชน เช่น การแบ่งปั นอาหารการกันให้ กับเครื อญาติ ปู่ ย่า
ตายาย บ้ านใกล้ เรื อนเคียงกันปั จจุบนั ความขัดแย้ งภายในชุมชนมีเพิ่มมากขึน้ อันเนื่องมาจาก
ปั ญหาการเมืองท้ องถิ่น ระบบการเลือกตังท้
้ องถิ่น เช่น การเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน การเลือกตังสมาชิ
้
ก
องค์การบริ หารส่วนตาบล ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น การลงทุนด้ วยเม็ดเงินจานวนมากทาให้ เกิด
การแข่งขันและแบ่งกลุม่ ในการสนับสนุน เมื่อมีการแข่งขันย่อมมีผ้ แู พ้ ผู้ชนะ ทาให้ ชมุ ชนเกิดความ
ขัดแย้ ง ขาดความสามัคคี นาไปสูก่ ารขาดการปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ ตรงข้ าม แต่ถึงอย่างไรหากทาการ
วิเคราะห์จากข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ในส่วนของการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมในชุมชน
บ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เปลี่ยนรู้ แบบการปฏิสมั พันธ์ จากที่เคยมีปฏิสมั พันธ์ ในวงกว้ างคือผู้คนทังหมดใน
้
ชุมชน ปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการปฏิสมั พันธ์ในรู ปแบบของกลุม่ วงวานเครื อญาติเป็ น
หลัก ดังนัน้ อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มก้ อนชาติ
พันธุ์ในระดับชุมชน เหลือเพียงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรในหลักวงวานสายเครื อญาติที่แท้ จริง แต่ถึง
การปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงระดับไปมากน้ อยเพียงใด การปฏิสมั พันธ์สงั คมของคน
บ้ านแซร์ ไปร์ ก็สามารถผลักดันให้ เป็ นพลังทางสังคมได้ อีกทางหนึง่ เช่นกัน
3. การติดต่อสื่อสาร
การติด ต่อ สื่ อ สาร คือ มี การเชื่ อ มประสานกับองค์ กรภาคีอื่ นๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกชุมชนการติดต่อสื่อสารเป็ นหนึ่งทุนที่ชมุ ชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีศกั ยภาพเป็ นอย่างมาก จะเห็น
ได้ จากกิจกรรมในชุมชนด้ านต่างๆ ชุมชนได้ มีการเชื่อมประสานกับองค์กรภาคีอื่นๆ ทังภายในและ
้
ภายนอกชุมชนเช่นองค์กรภาคีภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายความมัน่ คง ที่เป็ นทหาร ,พัฒนาชุมชน,
สาธารณสุข, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.), เกษตรอาเภอ, ทหาร, ตารวจ และ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เป็ นต้ น ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับองค์ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเป็ น
บทบาทของผู้นาทางการที่จะทาการติดต่อสื่อสารในสายงานของภาครัฐเป็ นหลักเพื่อทาการเชื่อม
ประสานแหล่งทุนเข้ ามาพัฒนาชุมชนเมื่อผู้นาทางการได้ ทาการติดต่อ สื่อสารกับองค์กรภาคีแล้ วจึง
ได้ น าสารมาส่ง ต่อให้ กับคนในชุน ชนได้ รับ ทราบ เพื่ อสร้ างกิ จ กรรมทางด้ า นการพัฒ นาอาชี พ
เสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมภายในชุมชน ซึ่ง
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ทุนการติดต่อสื่อสารเป็ นอีกหนึ่งทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่จะสร้ างพลังในการพัฒนา
ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
4. บรรทัดฐานทางสังคม
บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้ อบังคับในการควบคุมดูแลซึ่งกันและกันใน
ชุมชนบรรทัดฐานทางสังคมถื อเป็ นหนึ่งทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่ได้ ลดบทบาททาง
สังคมลงไปอย่างมากคือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ในปั จจุบนั ขาดกฎกติกาข้ อบังคับของชุมชนในการ
ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุม ชนโดยคนในชุมชนมองว่ากฎกติกาข้ อบัง คับภายในชุมชนขาด
ความจาเป็ น คนส่วนมากจะยึดกฎกติกาของสังคมใหญ่ระดับประเทศคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต แต่ไม่ได้ คานึงถึงว่ากฎหมายดังกล่าวเป็ นเพียงกรอบ
กฎหมายที่ใช้ ควบคุมคนหมู่มากในสังคม คนในชุมชนเองจาเป็ นต้ องมีกฎระเบียบข้ อบังคับเพื่อใช้
ควบคุม ดูแ ลซึ่ง กัน และกัน ในชุม ชน ในส่ว นช่อ งว่า งที่ ก ฎหมายหลัก ไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ เช่น
กฎระเบียบการใช้ หนองน ้าสาธารณะ กฎระเบียบควบคุมยาเสพติดในหมู่บ้าน กฎระเบียบการการ
อยู่ร่วมกันของสังคมในชุมชน หรื อในกรณีการทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่ง
กระบวนการออกกฎระเบียบนี ้เป็ นการจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเอง ผู้นาทางการ ผู้นา
ทางธรรมชาติ และสมาชิกในชุมชนจะร่ วมกันจัดการสร้ างบรรทัดฐานของสังคมร่ วมกัน หรื ออย่าง
กรณีปัญหายาเสพติดหากพบว่ามีคนในชุมชนเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชุมชนจะทาการพูดคุยให้
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวทราบ และหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้ เข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การกาหนดมาตรการงดการให้ ความช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์อนั พึงจะ
ได้ รั บ จากชุม ชน เป็ นต้ น โดยคณะผู้น าชุม ชนจะสร้ างเป็ นบรรทัด ฐานร่ ว มของคนในชุม ชน
ให้ ยดึ ถือปฏิบตั ริ ่วมกัน
5. ความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ คื อ มี ค วามไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจในชุ ม ชน มี ค วามสามัค คี มี ค วาม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นระหว่างกันปั จจุบนั ความไว้ วางใจในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
ลดน้ อยลง อาจเนื่องเพราะบ้ านแซร์ ไปร์ มีคนนอกเข้ ามาอยู่ในชุมชนจานวน มากขึ ้น ในอดีตคนใน
ชุมชนมีความไว้ วางใจมากจนสามารถฝากบ้ าน ฝากลูกให้ กบั คนข้ างบ้ านหรื อคนในชุมชนช่วยดูแล
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ในยามที่มีภารกิจต้ องเดินทางจากบ้ านไปเป็ นเวลานาน แต่ปัจจุบนั ระบบความไว้ วางใจกันของคน
ในชุม ชนได้ เ ลื อ นหายไป การลักเล็ก ขโมยน้ อ ยของกลุ่ม เด็กและเยาวชนในชุม ชนท าให้ ค วาม
หวาดระแวงในชุม ชนเกิดขึน้ ความไว้ วางใจจะมี ก็เพี ยงแต่ในระบบเครื อญาติเท่านัน้ ที่ พ อหลง
เหลืออยู่บ้าง จากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นาง ก กล่าวว่า “ในยุคปั จจุบนั รู้หน้ าไม่ร้ ูใจ ถ้ าไม่ใช่
ญาติ โ กโหติ ก าไม่ มี ใ ครเขาไว้ ใ จแน่ น อน” เหตุที่ ค นในชุม ชนมี ค วามไว้ ว างใจกั น น้ อ ยลงอัน
เนื่องมาจากความขัดแย้ งปั ญหาการเมืองท้ องถิ่น ระบบการเลือกตังท้
้ องถิ่น ทาให้ เกิดการแบ่งข้ าง
แบ่งพรรค แบ่งฝ่ ายในการสนับสนุน นาไปสู่การไม่ไว้ ว่างในกันในชุมชนเพิ่มมากขึ ้นเช่น ในปั จจุบนั
คนบ้ านแซร์ ไปร์ นิยมสร้ างรัว้ บ้ านล้ อมรอบอย่างมิดชิด มีการแบ่งเขตแดนบ้ านเรื อนอย่างชัดเจน อัน
เนื่องมาจากปั ญหาการลักเล็กขโมยน้ อยในชุมชนแสดงให้ เห็นนัยหนึ่งว่าความไว้ วางใจกันของคน
ในชุมชนเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดน้ อยลง
6. การพึง่ พาอาศัย
การพึ่งพาอาศัยคือมีการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันในชุมชน เช่นการลงแขก งานบุญ งาน
ศพปั จจุบนั ทุนการพึ่งพาอาศัยในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั มีเหลืออยู่ในหลายกิจกรรม ส่วนมากจะมี
การช่วยเหลื อเกื อ้ กูล กันในชุมชน เช่นงานบุญต่างๆ งานศพ งานบวช งานแต่ง งาน เป็ นต้ น แต่
กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้ าว ดานา นวดข้ าวได้ เลือนหายไปจากชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตามยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแลง เนื่องจากยุคสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบทุนนิยมที่เข้ ามาในชุมชนอย่าง
รวดเร็ ว จึงทาให้ การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนได้ เปลี่ยนเป็ นระบบการว่าจ้ างมากยิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั
การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน มีเฉพาะในกลุ่มของวงวานเครื อญาติกันเท่านันเช่
้ น คนเฒ่า คนแก่
ปู่ ย่าตายาย ต้ องพึ่งพาอาศัยบุตรหลานในยามเจ็บไข้ ได้ ป่วย หรื อการเก็บเกี่ยวข้ าวเอาข้ าวขึ ้นยุ้งก็
พึง่ พาแรงงานของกลุม่ เครื อญาติเป็ นหลัก เป็ นต้ น
จากทุนทางสังคม (Social Capital) ทัง้ 6 ด้ านของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น พบว่า ในปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่ทนั สมัยมาก
ขึ ้น ความเจริญทางวัตถุเข้ ามา
การเปิ ดพื ้นที่ความสัมพันธ์ ใหม่ ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา ที่เป็ นเส้ นเขตแดน
กันประเทศ แต่สาหรับชาวบ้ านแล้ ว เส้ นเขตแดนนี ้ไม่มีความหมาย นอกจากความหมายตามความ
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มัน่ คงของรัฐ ที่มีทงอ
ั ้ านาจของรัฐ อานาจของทุน อานาจที่มองไม่เห็น เพราะมีผลประโยชน์อีกมาก
กับการเปิ ดช่องสะงา ดังนัน้ บทบาทกับคนในชุมชน จนทาให้ ทุนทางสังคมที่เคยมีในชุมชนบ้ าน
แซร์ ไ ปร์ ไ ด้ ล บเลื อนไป ที่ ยัง คงเหลื อให้ เ ห็น อยู่อ ย่า งชัดเจน คื อ ระบบเครื อข่ายทางสัง คมการ
ติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ในส่วนทุนทางสังคมที่ลบเลือนไป แต่ก็ยงั พอเหลืออยู่
ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ บรรทัดฐานทางสังคมความไว้ วางใจ และการพึ่งพาอาศัยถึงแม้ จะมีความ
ขัดแย้ ง ที่ม าจากปั ญหาการแข่ง ขันเลือกตัง้ ภายในหมู่บ้าน ทัง้ การเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่ บ้าน และการ
เลือกตังสมาชิ
้
กองค์การบริ หารส่วนตาบล ที่ก่อให้ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ ายตามความชอบและให้
การสนับสนุนผู้สมัคร ถึงอย่างไรในชุมชนก็ยงั มีกิจกรรมทางสังคม ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่จะทา
ให้ ค นในหมู่บ้ านเข้ ามาร่ วมกัน ประกอบพิ ธี ก รรม รวมถึ ง การที่ หมู่บ้า นมี ผ้ ูอ าวุโสเป็ นผู้นาทาง
ธรรมชาติผ้ นู าทางภูมิปัญญา ที่คนในชุมชนให้ ความเคารพนับถืออยู่ จึงทาให้ ความขัดแย้ งของคน
ในชุมชนไม่รุนแรงมากสามารถควบคุมได้ และที่สาคัญความสัมพันธ์ที่เห็นเด่นชัด คือ อัตลักษณ์
ทางชาติพนั ธุ์เขมรในรูปแบบความสัมพันธ์ ในระบบวงวานเครื อญาติ กลุ่มก้ อนของความเป็ นญาติ
พี่ น้ องกั น ก่ อ ให้ เกิ ด การไม่ ท อดทิ ง้ กั น ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี มี ก ารช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น มี ค วาม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั อยู่ ดังนัน้ ทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีน ้าหนักอยู่ที่ ระบบเครื อข่าย
ทางสังคมการติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้ าน เมื่อรวมกับ
ระบบวงวานเครื อญาติที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรแล้ ว จะเป็ นสวนสาคัญที่จะทาให้ คน
บ้ านแซร์ ไปร์ สามารถนาทุนทางสังคมมาสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัวได้ ได้
4.2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
จากข้ อมูลบริบทพื ้นที่ บริ บททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ หากจาแนกในส่วนของ
ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) โดยใช้ กรอบแนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ นามา
เป็ นแนวทางในการศึกษาทัง้ 6 ด้ านได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา 3) จารี ต
ประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ระบบความเชื่อ
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ระบบความเชื่อในปั จจุบนั ของผู้คนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนั ้ เป็ นความเชื่อทาง
ศาสนา ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา “พุทธ” และความเชื่อของกลุ่มคนชาติพนั ธุ์เขมร เรื่ อง ผี เป็ นความ
เชื่อที่มีมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้ านแซร์ ไปร์ จะมีความเชื่อเรื่ องผีบรรพบุรุษ โดยจะมีพิธีกรรม
ทาบุญตามประเพณีที่กล่าวข้ างต้ น คือ ประเพณีบุญเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ (แซนโฎนตา) ในเดือน 10
ที่ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีความเชื่อว่าคอยปกปั กรักษาผู้คนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองให้ หมู่บ้านมีความ
เป็ นอยู่อย่างสงบสุขร่ มเย็น จึงมีพิธีกรรมทาบุญตามประเพณีที่กล่าวข้ างต้ น ในเดือน 6 นอกจาก
ความเชื่อเรื่ องผีแล้ วในแต่ละพิธีกรรมตามประเพณีของชาวบ้ านจะมีพิธีพราหมณ์แทรกอยูใ่ นพิธีนนั ้
ด้ วย เช่น งานขึน้ บ้ า นใหม่ งานแต่ง งาน งานบวช เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าความเชื่ อของชาวบ้ า น
แซร์ ไปร์ ระหว่างความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่ องผี กับความเชื่อเรื่ องพราหมณ์ นันไม่
้ สามารถ
แยกกันได้ จะผสมผสานอยู่ในตัวพิธีกรรมเหล่านัน้ ในปั จจุบนั กลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่ นใหม่ใน
ชุมชนเป็ นกลุ่มที่ไม่เห็นความสาคัญ และไม่ค่อยจะเข้ าร่ วมพิธีกรรม จะมีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ผ้ อู าวุโส
หรื อกลุม่ ผู้ใหญ่ในชุมชนที่เป็ นผู้สืบสานระบบความเชื่อภายในชุมชนอยู่
2. ภูมิปัญญา
ในด้ านภูมิปัญญาของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนปั
ั ้ จจุบนั ยังมีการสืบสานเรื องภูมิ
ปั ญญาให้ กับคนรุ่ นหลังอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาที่หลงเหลือและสืบทอดมาถึ งปั จจุบนั คือ พิธีกรรมทาง
ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน จะมีพ่อ จ ้า เป็ นผู้รักษาภูมิปัญญาเอาไว้ เป็ นผู้รักษา
ภูมิ ปัญ ญาเอาไว้ หมอยาสมุนไพร การจักสาน จะมี คนที่ เล่นราแม่มอดยังมี คนเป็ นผู้รักษาภูมิ
ปั ญญาเอาไว้ เป็ นต้ น ซึ่งภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เลือนหายไปกับอายุขยั ของผู้ร้ ู
ปราชญ์ชาวบ้ านหลายท่าน ดังนัน้ ภูมิปัญญาที่ มีอยูใ่ นชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จงึ เป็ นสิ่งล ้าค่าที่ควรเก็บ
รักษา พร้ อมการสืบทอดให้ กบั คนรุ่นหลังสืบต่อไปเพื่อก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน
สร้ างพลังให้ กบั ชุมชนต่อไป
3. จารี ตประเพณี
ในปั จจุบนั จารี ตประเพณีของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เลือนหายไปจากอดีตเป็ นอย่าง
มาก การยึดถือปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณีของผู้คนในยุคปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนิยม
เช่น จารี ตในการกากับเรื่ องเพศระหว่างหนุ่มสาวในอดีตมีความเชื่อเรื่ องผีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง คือ หาก
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มีการถูกเนือ้ ต้ องตัวกันระหว่างหญิ งชายเป็ นการไม่เหมาะสมทาให้ ผิดผี ความเชื่อของชาวบ้ าน
แซร์ ไปร์ ฝ่ายชายต้ องมาขอขมากับญาติผ้ ใู หญ่ของฝ่ ายหญิงหรื อเป็ นการเสียผี แต่ในปั จจุบนั วัยรุ่ น
หนุ่ม สาวจับมื อ ถื อแขนกันเป็ นเรื่ องปกติ หรื อในเรื่ องของการเคารพผู้อาวุโสในชุม ชน ในอดีต
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ให้ ความเคารพผู้อาวุโสในชุมชนโดยการเชื่อฟั งการว่ากล่าวตักเตือน แต่ในปั จจุบนั
เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดการเคารพเชื่อฟั งผู้อาวุโสในชุมชน ว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟัง เป็ นต้ น
ดังนันจารี
้ ตประเพณีของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเลือนหายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย
นิยม เด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรมประเพณีสังคมอื่นมาถือปฏิบตั ิ ทังมองจารี
้
ตประเพณีที่ยึดถือ
สืบทอดกันมานันไม่
้ ทนั สมัย เป็ นของโบราณสาหรับคนสมัยเก่า
4. การเรี ยนรู้
ในปั จจุบนั ระบบการเรี ยนรู้ ภายในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีน้อยลงไปตามสมัยนิยมที่
ได้ กล่าวข้ างต้ น เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ส่วนมากให้ ความสาคัญการเรี ยนรู้ ที่ระบบ
การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นหลัก การเรี ยนรู้ เรื่ องศาสนา จารี ตประเพณี วัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาในชุมชนลดน้ อยลง จะมีเพียงกลุ่มผู้ใหญ่วยั กลางคน บางคนที่มีความสนใจในบางเรื่ องได้
ศึกษาเรี ยนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน ซึง่ ถือว่าคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จานวนน้ อยที่ได้ รับ
การเรี ยนรู้สิ่งเหล่านี ้ การถ่ายทอดความรู้ให้ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จงึ เป็ นสิ่งสาคัญที่ชมุ ชนต้ อง
เริ่ มต้ นเพื่อเป็ นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนให้ คงอยู่ และเป็ นการอบรมสั่งสอนให้ เด็กและ
เยาวชนได้ ยดึ ถือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
5. ค่านิยม
ในปั จจุบนั ค่านิยมของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ส่วนมากเป็ นไปตามระบบทุนนิยม และวัตถุ
นิยม สังเกตได้ จากข้ าวของเครื่ องใช้ ภายในครัวเรื อน ทัง้ โทรทัศน์ เครื่ องเสียง ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า
เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องใช้ เงินซื ้อหามาทังสิ
้ ้น สิ่งสาคัญอี กอย่างที่เป็ นค่านิยม
หลักของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทุกกลุ่มคนให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากเพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารกันสังคมที่หากไกลกัน และที่สาคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็มีการ
วิ่ง ตามกระแสนิ ยมโดยการเปลี่ ยนรู ปแบบของโทรศัพ ท์ ตามกระแสนิยมของสั ง คมตลอดเวลา
ค่านิยมในส่วนของวัฒนธรรมความเชื่อดังเดิ
้ มเลือนหายไปพร้ อมกระแสโลกาภิวตั น์ที่เคลื่อนเข้ ามา
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แทนที่ ทาให้ เกิดการลบเลือนของประเพณีวฒ
ั นธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็ นส่วนใหญ่ แต่ถึง
อย่างไรใช่ว่าค่านิยมในวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จะเลือนหายไปจนหมดสิ ้น ยังมี
กลุม่ คนที่เป็ นผู้อาวุโสในชุมชน ที่ยงั ให้ ความสาคัญและดารงรักษาความเป็ นวัฒนธรรมชุมชนเอาไว้
อยู่
6. ข้ อห้ าม
ปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ข้อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรมในการควบคุมดูแลซึ่ง
กันและกันในชุม ชนได้ ล ดบทบาทลงไปโดยคนในชุม ชนมองว่าข้ อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชนขาดความจาเป็ น คนส่วนมากจะยึดเอาความอิสระ ความสะดวกสบายเป็ นหลักใน
การดาเนินชีวิต ข้ อห้ ามตามวัฒนธรรมดังเดิ
้ มนันสามารถบั
้
งคับใช้ ไ ด้ ในกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน ใน
กลุ่ม เด็ก และเยาวชนนัน้ ส่วนมากไม่สามารถนามาควบคุม ได้ เนื่ อ งจากกระแสสัง คมที่ มี ก าร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมอื่นๆผ่าระบบสื่อเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ หรื อโลกออนไลน์ใน
ระบบอินเตอร์ เ น็ต เป็ นต้ น เด็กและเยาวชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ ก็เป็ นอี กกลุ่ม หนึ่ ง ที่ รั บเอาวัฒ นธรรม
เหล่านันมายึ
้
ดถือปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสวมใสกางเกงขาสัน้
เสื อ้ สายเดี่ยว หรื อการนั่ง ซ้ อนท้ ายรถจักรยายนต์กอดเอวผู้ช ายเป็ นคู่ๆ การรวมกลุ่ม มั่วสุม ใน
สถานที่ต่างๆ เป็ นต้ น แต่ถึงอย่างไรข้ อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรมของชุมชนก็ยงั แฝงอยู่ภายใต้
ความเชื่ อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆให้ คนในหมู่บ้านกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสในชุมชนได้
ยึดถือปฏิบตั อิ ยู่
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุม ชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุนทาง
วัฒนธรรมเป็ นกรอบในการช่วยค้ นหา ทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิ
ปั ญญา 3) จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม สรุปได้ วา่ ในอดีตชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
มีทนุ ทางวัฒนธรรมทัง้ 6 ด้ าน ที่เข้ มแข็งสามารถจัดการดูแลคนในชุมชนให้ อาศัยอยูร่ ่วมกันได้ อย่าง
มีความสุข เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมสาหรับคนรุ่นใหม่ทงั ้ 6 ด้ านก็ได้ ถกู ลด
ความสาคัญลง ในปั จจุบนั ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนยังคงความสาคัญที่ชดั เจน คือ ระบบความ
เชื่อ ในส่วนทุนทางวัฒนธรรมที่ลบเลือนไปแต่ก็ยงั พอเหลืออยู่ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา
จารี ตประเพณี การเรี ยนรู้ ค่านิยม และข้ อห้ ามต่างๆ ในอดีตอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์เขมรของชุมชน
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บ้ านแซร์ ไปร์ มีความกลมเกลียวกัน ให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันของคนในชุมชน โดยมองว่าคนใน
ชุมชนนันมี
้ ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน แต่ในปั จจุบนั อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรของชาวบ้ านแซร์
ไปร์ ได้ เ ปลี่ยนรู ปไปอันเนื่ องมาจากการถูครอบง าโดยอัตลักษณ์ ของรั ฐ ชาติไ ทย ทาให้ เด็กและ
เยาวชนคนรุ่ นใหม่ให้ ความส าคัญ กับการเป็ นคนไทยมากกว่าอัตลัก ษณ์ ช าติพันธุ์ เขมร ดัง นัน้
อัตลักษณ์ ช าติพันธุ์ เ ขมรของชาวบ้ านแซร์ ไ ปร์ ในปั จ จุบันจึง เป็ นอัตลักษ์ ที่ยึดถื อหลักความเชื่ อ
ภายใต้ วงวานเครื อญาติเ ป็ นหลัก ภายใต้ วงวานเครื อญาตินีเ้ องที่ ทาให้ ทุนทางวัฒ นธรรมของ
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงอยู่จนถึงปั จจุบนั ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีน ้าหนักอยู่ที่
ระบบความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่ องผีปยู่่ าตายาย ในประเพณีแซนโฎนตา เดือน 10 และผีเจ้ าปู่ ตา
(แซนตา) ในเดือน 6 เชื่ อ ว่าผีผ้ ูอาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครื อญาติจะคอยปกปั กรักษาให้ ผ้ ูที่
เคารพสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข หรื อความเชื่อถื อเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครื อ
ญาติ และผู้อาวุโสในชุมชน ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงลดความสาคัญลงบ้ าง แต่ก็ยงั คงเหลือให้ เห็น
อยู่ในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่งระบบความเชื่อจะเป็ นสวนสาคัญที่จะทาให้ คนบ้ านแซร์ ไปร์ สามารถนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้
4.3 สถานการณ์ การค้ าชายแดนและการนาบุหรี่ผิดกฎหมายข้ ามแดน
4.3.1 “ช่ องสะงา”
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิง ห์ จังหวัดศรี สะเกษ ตัง้ อยู่บน
เทื อ กเขาพนมดงรั ก รอบข้ างเป็ นป่ าไม้ อยู่ ติ ด ชายแดนประเทศกั ม พู ช าระยะทางจาก
กรุ งเทพมหานครประมาณ 571 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดศรี สะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้
เส้ นทางอาเภอขุขนั ธ์ ใช้ ทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเชื่อมเส้ นยุทธศาสตร์ นครราชสีมา –
อุบลราชธานีไปเชื่อมต่อกับเส้ นทางสายบ้ านละลม-บ้ านแซร์ ไปร์ -ช่องสะงา ระยะทางประมาณ 47
กิโลเมตร ห่างจากที่ตงบ้
ั ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ 8 ประมาณ 13 กิโลเมตร ขณะที่ครอบครัวคนไทยที่อยู่
ช่องสะงาก็อยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 8 เช่นเดียวกัน และจากช่องสะงาไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะ
ถึง ตัว อาเภออัล ลองเวง ของประเทศกัม พูช า และไปอี กประมาณ 135 กิ โลเมตร ตามเส้ นทาง
หมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองที่มีหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม
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จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา อาเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-อัลลองเวง กัมพูชาได้ ถกู เปิ ดอย่าง
เป็ นทางการในปี 2546 ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ในปี 2535 เป็ นโครงการพัฒนา
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง 6 ประเทศ GMS - EC (Greater Mekong
Subregional Economic Cooperation) 6 ประเทศได้ แก่ กั ม พู ช า –จี น ตอนใต้ –พม่ า –ลาว–
เวียดนาม- ไทย และเกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา
จากการขยายตัวดังกล่าวมีการพัฒนาโครงการต่างๆมากมายเพื่อรองรับการพัฒนา ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-กัมพูชา เช่น การเปิ ดตลาดการค้ าของทัง้ 2 ประเทศ และมีโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่บริ เวณด่านถาวรช่องสะงา การสร้ างถนนสาย 67 ช่องสะงา-อัลลองเวง-เสียมราฐ
ระยะทาง 151 กิโลเมตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการค้ าขายชายแดนและการท่องเที่ยว
ลักษณะปรากฏการณ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดการไหลเทของผู้คน สื่อ เทคโนโลยี ทุน และการ
ไหลเทของความคิด ซึ่งบริ เวณชายแดนเป็ นลักษณะของการข้ ามชาติ และมีกระบวนการมีลกั ษณะ
ข้ ามถิ่นด้ วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้ เกิดระบบอานาจรัฐ ดังนันพื
้ ้นที่ชายแดนหรื อพื ้นที่ชาย
ขอบรัฐจะเป็ นผู้สร้ างกฎหมาย การปกครอง บังคับใช้ กฎหมาย และการทาธุรกิจพัฒนา ระบบ
อานาจบุคคลที่มีส่วน

ได้ เสียจากการค้ าทาให้ บริเวณช่องสะงาเกิดการลักลอบการค้ าขายที่ผิด

กฎหมายเช่นยาเสพติด สินค้ า ปลอดภาษี และสินค้ าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ ที่พยายามหลบ
เลี่ยงกฎหมาย
4.3.2 ตลาดไทย และ การเจริญเติบโตของธุรกิจที่ชายแดน
ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ตลาดช่องสะง าจะคึกคักเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นวัน
ตลาดนัดที่พ่อค้ าแม่ค้าฝั่ งไทย จะหาสินค้ ามาขายให้ กบั พี่น้องชาวกัมพูชา พอประตูดา่ นเปิ ดเวลา
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07.00 น.และจะปิ ด เวลา 20.00 น. ชาวกัมพูชาจะรี บเข้ าฝั่ งไทยให้ เร็ วที่สดุ เพื่อจะได้ เลือกของก่อน
แล้ วเชื่อว่าจะได้ ของดีและสามารถอวดเพื่อนๆได้

(สภาพตลาดยามช้ าที่ช่องสะงา)

(การจัดระเบียบพื ้นที่ในตลาดช่องสะงา)

พ่อค้ าที่เข้ าอยูอ่ าศัยในตลาดช่องสะงา แบ่งได้ 3 กลุม่ 1) กลุม่ นายทุนรายใหญ่ มีประมาณ
10 ราย พวกนี ้สามารถมีอานาจในการต่อรอง ซื ้อขายสินค้ าจากฝั งประเทศกัมพูชาเป็ นส่วนใหญ่
และขายของส่ง 2) พวกกลุม่ ระดับปานกลาง พวกนี ้จะมาจับจองร้ าน
ตังแต่
้ แรก จะมีร้านค้ าเป็ นของตัวเอง ขายกับข้ าว ขายของชาเล็กๆน้ อย มีประมาณ 40
ร้ าน และ 3) พวกพ่อค้ าเร่ หรื อมาในช่วงเฉพาะวันที่มีตลาดนัด จะมีจานวนมาก
พวกพ่อค้ ากลุ่มระดับกลางจะเสียค่าเช่าปี ละ 400 บาท แต่ถ้าไปอยู่เมืองใหม่ต้องเสียเงิน
เพิ่มมากขึ ้น โดยส่วนมากร้ านค้ าฝั่ งไทยจะจ้ างแรงงานที่เป็ นคนกัมพูชามาช่วยขายของที่ร้าน ซึง่ แต่
ก่อนขายดีมากจะให้ อยู่ที่ร้านเลยเป็ นสัปดาห์โดยใช้ บตั รผ่านแดนเข้ ามา แต่ปัจจุบนั ขายได้ น้อย จึง
ต้ องให้ แรงงานไป-กลับทุกวัน
พวกพ่อค้ ากลุม่ ระดับกลางที่มีร้านเป็ นของตนเอง จะเสียค่าเช่าปี ละ 400 บาท ในที่จบั จอง
ระหว่างไทย–กัมพูชา โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยากให้ กลุม่ พ่อค้ าทังหมดมาขายสิ
้
นค้ าที่เมือง
ใหม่ช่องสะงา แต่ได้ รับการปฏิเสธไม่มาอยู่เนื่องจากตลาดเมืองใหม่อยูไ่ กลคงไม่มีใครไปซื ้อ ค่าเช่า
ห้ องแพง ต้ องเสียค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ และค่าความปลอดภัย กระบวนการที่กลุ่มพ่อค้ าเก่าไม่
ไปอยู่เมืองใหม่ คือ การประชุมคณะกรรมการตลาด โดยการประชาคมของกลุ่มพ่อค้ า ในการทา
หนังสือร้ องเรี ยน และตลาดเก่าตังข้
้ อสังเกตว่า ค่าเช่าห้ องขายของมีราค้ าที่แพง คนระดับพ่อค้ า
รายเล็กๆคงหมดสิทธิ์ การจองได้ จานวน ห้ อง 70 ห้ อง เมืองใหม่มีคนจองครบหมดแล้ ว แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคนนอกพื ้นที่ และมีบางส่วนที่เป็ นพ่อค้ าในตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และตลาดโรง
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เกลื อ จังหวัดอรัญ ประเทศ ส่วนตลาดเมื องใหม่ช่องสะงายัง ไม่มี การปฏิบตั ิการการเข้ าอยู่และ
ดาเนินการใดๆ
กลุ่มพ่อค้ ารายใหญ่ และนายทุน ซึ่งจะเห็นว่ารัฐพ่อค้ าบางคน ได้ ร่วมกันทา“สิ่งประดิษฐ์
สร้ างทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ ด้วยความหมาย” หมายถึงพื ้นที่ที่ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยกระบวนการ
ทางสังคมในการนิยามความหมาย เพื่อกาหนดว่าพื ้นที่นนคื
ั ้ ออะไร มีหน้ าที่อย่างไร มีระเบียบวินยั
หรื อกฎเกณฑ์ในการใช้ พื ้นที่นนอย่
ั ้ างไรในขณะเดียวกัน พื ้นที่จึงเป็ นข้ อกาหนดหรื อ อานาจ กากับ
การมีชีวิตอิ ยูข่ องมนุษย์ในการสัมพันธ์ กบั พื ้นที่

(สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงา)

(โกดังอาคารเก็บสินค้ าเมืองใหม่ช่องสะงา)

(จุดขนถ่ายสินค้ าบริ เวณเมืองใหม่ช่องสะงา)

(อาคารพาณิชย์สาหรับขายสินค้ าที่เมืองใหม่)

(แผนผังการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน)

(แผนผังแม่บทเมืองใหม่ช่องสะงา)
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การแย่ง ชิ ง พื น้ ที่ ของกลุ่ม นายทุน รายใหญ่ น่า สนใจ เพราะจากการสัง เกตกลุ่ม พ่อ ค้ า
ระดับกลางจะอยู่ในพื ้นที่ที่ทางรัฐได้ จดั ให้ จึงไม่สามารถขยายปรับปรุงได้ มาก แต่กลุ่มนายทุนที่อยู่
คนละฝั่ งถนนสามารถที่จะขยายต่อเติมเพิ่มพื ้นที่ได้ เรื่ อยๆ
4.3.3 การพัฒนาเส้ นทางการค้ าชายแดนช่ องสะงา
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็ นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมเชื่อมโยง
ที่รัฐบาลไทยได้ ให้ การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูช า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิ ถุนายน
2546 ซึง่ อนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือ
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็ นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมเชื่อมโยง
ที่รัฐบาลไทยได้ ให้ การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูช า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิ ถุนายน
2546 ถนนหมายเลข 67 ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐบาล
ไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอานวยความสะดวกด้ านการคมนาคม
ขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตามเส้ นทางอารยะธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานใต้
การค้ าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนในสาขาต่าง ๆ ระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนีย้ งั
เป็ นเส้ นทางที่สนที
ั ้ ่สดุ ที่เชื่อมประเทศไทยเข้ ากับจังหวัด

เสียมราฐ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางอารยะธรรม

ขอม ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ที่ สุด ของกัม พูช า นครวัด -นครธมการพัฒ นาถนนได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2550 โดยบริ ษัท ช. การช่าง และก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2552 โดยแรงงานการก่อสร้ างส่วนหนึง่ มาจากคนในพื ้นที่ ตาบลไพรพัฒนา

(ภาพการก่อสร้ างบ่อนคาสิโน ที่ชายแดนกัมพูชา)

(การข้ ามแดนของคนกัมพูชาที่ชายแดนไทย)

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ” หน้ า 63

สถานการณ์การเปิ ดตลาดทาการค้ าบริ เวณชายแดนและการสร้ างถนนสาย 67 เพื่อการค้ า
และท่องเที่ยวโดยการใช้ จากแรงงานจากประเทศไทยที่ผ่านมาความเปราะบางจากสถานการณ์
ทางการเมือง และความมัน่ คงของประเทศทัง้ 2 ประเทศ มีปัญหาอุปสรรคต่อการค้ าขายในเชิงของ
สินค้ าส่งออกและนาเข้ าบางอย่าง แต่นนการไหลเทของผู
ั้
้ คนจากทัง้ 2 ประเทศ การเพิ่มกองกาลัง
ทหารเข้ า ประจ าการทัง้ 2 ฝ่ ายตามแนวบริ เ วณชายแดน การค้ าขายของพ่อค้ าแม่ค้ า จ านวน
นักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆ หรื อแม้ แต่ประชาชนของจังหวัด ศรี สะเกษเองที่สามารถเดินทางเข้ าออก
ด่านได้ อย่างง่ายของคนทัง้ 2 ประเทศ
4.3.4 ตลาดกัมพูชา การค้ าที่ชายแดน

(สินค้ าทัว่ ไปของฝั งกัมพูชา)

(ร้ านอาหารของนายทหารฝั่ งกัมพูชา)

(สินค้ าเกษตรและเครื่ องหวายฝั่ งกัมพูชา)

(จุดชุมวิวสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ผาตาม๊ อกฝั่ งกัมพูชา)

การข้ ามแดนของผู้คนบริ เวณชายแดนช่องสะงา เป็ นช่องทางของสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ปลอดภาษี สิ นค้ าละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ การอพยพแรงงานชาวกัม พูช าที่ จ ะเข้ า สู่ตัวเมื อง หรื อแม้ แต่
แรงงานเกษตรที่ฝั่งไทยยังต้ องพึง่ พาแรงงานจากกัมพูชาอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ การเพิ่มขึ ้นของจานวน
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หญิงบริ การทางเพศ เพื่อรองรับอารมณ์ และความสุขของผู้คนที่สญ
ั จรไปมาตามร้ านคาราโอเกะ
ขณะที่บอนคาสิโนมีการสร้ างแบบทันสมัยสาหรับนักการพนันที่ชอบเสี่ยงโชค
สินค้ าประเภทบุหรี่ ร้านค้ าในพืน้ ที่ใกล้ ชายแดนช่องสะงาฝั่ งประเทศกัมพูชานามาจาหน่าย
จะมีความหลากหลายของสินค้ า ลูกค้ ามี ทงคนกั
ั ้ มพูชา เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารและพูด
ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านค้ าที่มีความสัมพันธ์กับทหารที่อยู่ประจาการที่ฝั่งประเทศกัมพูชา
บริ เวณชายแดน ร้ านค้ าจะวางสินค้ า ประเภทบุหรี่ ผู้ซื อ้ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน บุหรี่ ที่
วางขายร้ านทัว่ ไป ยกเว้ นที่ร้านค้ าปลอดภาษี ในบ่อนคาสิโน จะเป็ นบุหรี่ ปลอม บุหรี่ ลอกเลียนแบบ
มีทุกยี่ห้อ ทังบุ
้ หรี่ แบรนเนมจากต่างประเทศ บุหรี่ ที่มียี่ห้อวางขายในประเทศไทย รวมถึงบุหรี่ ที่มี
รสชาติแปลกใหม่ เช่น รสสตอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ และอื่น ๆ ทาให้ สินค้ าบุหรี่ เหล่านี ้ได้ รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งมีราคาเพียง ซองละ 10 บาท เมื่อเทียบกับที่ซื ้อในประเทศ
ไทยแล้ วราคาถูกกว่าหลายเท่า

4.3.5 มาตรการป้องกันยาสูบของรั ฐบาลไทยที่ชายแดน
ประเด็นที่น่าสนใจมากคือ รัฐไทยเองก็มีมาตรการ เฝ้าระวังการนาบุหรี่ ผิดกฎหมายเข้ ามา
ในประเทศไทย ขณะที่ มี คนไทยจ านวนมากที่ ไ ปท่องเที่ ยวชายแดน และเล่นการพนันที่ คาสิโน
ประเทศกัม พูช า จะต้ องซื อ้ บุห รี่ ปลอม บุหรี่ ป ลอดภาษี และบุหรี่ ที่ มี รสชาติแ ปลกใหม่ก ลับมา
ประเทศไทยด้ วย ถึงแม้ วา่ รัฐบาลเองจะมีกฎหมายที่จะห้ ามการนาบุหรี่ เข้ ามาในพื ้นที่ประเทศไทยก็
ตาม
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การเฝ้าระวังการนาบุหรี่ ผิดกฎหมายข้ ามแดนของภาครัฐจะดาเนินการในทุกวัน โดยวิธีการต่างๆ
เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นป้ายโฆษณา การบอกผ่านแม่ค้าที่ขายสินค้ า หรื อแม้ แต่การขอค้ น
กระเป๋ า คนที่ข้ามแดนก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นเพียงกลุม่ หน่วยงานของรัฐไทยเท่านัน้
แต่ฝั่งประเทศกัมพูชาไม่ได้ มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกัน เรื่ องยาสูบแต่อย่างไร

แม่ค้าที่ จาหน่วยบุหรี่ ปลอม บุหรี่ หนี ภ าษี และบุหรี่ ที่มี รสชาติแปลกใหม่ ที่ ฝังชายแดน
กัมพูชาจะมีวิธีการขายบุหรี่ และนาบุหรี่ เข้ ามาในประเทศไทยด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นา
ออกมาด้ ว ยตัว เอง ฝากรถมอเตอร์ ไ ซค์ ช าวกั ม พู ช ามา ขณะที่ แ ม่ ค้ า ที่ บ ริ เ วณชายแดนก็ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่ายงานรัฐ บางครัง้ ก็สามารถนาบุหรี่ เหล่านี ้มายังประเทศไทยได้

(การค้ าชายแดนของผู้คนบริ เวณชายแดนช่องสะงา)
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4.4 สถานการณ์ การสูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ ของคนในครั วเรื อน บ้ านแซร์ ไปร์
ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ข้ อมูลได้ จ ากแบบส ารวจรายครั ว เรื อ น(Household of survey)
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ และทัศนคติต่อการสูบ
บุห รี่ เพื่ อ น ามาพัฒ นากลไกการสร้ างเสริ ม ระบบการเฝ้ าระวัง เพื่ อ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใ น
ครอบครัวพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เก็บข้ อมูลโดย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจา
หมูบ่ ้ าน และผู้นาชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ สถานการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
จากข้ อมูลสามารถแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ใน
ครอบครัว ม4 182 ครอบครัว ม.8 156 ครอบครัว รวม 338 ครอบครัว โดยเอาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ต่ากว่า 7 ปี เป็ นเกณฑ์ ในการแบ่งความ แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี แ้ ละแบ่งความสัม พันธ์ ของคนใน
ครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
1. กลุม่ ครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรื อนสูบบุหรี่
1.1 ครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายเคือง
กล้ าฉลาด
นางวัน
ศรี ลาชัย
นางโบย
สาราญสุข
นายสุนทร
พื ้นผา
นายสร้ อย
บุญนา
นางสุรัน
จันทร์ หอม
นางสงัด
ไชนะรา
นายอุทิศ
ไชยนะรา
นายทองพูน
บุญทา
นายเสน
จงหาญ
นายประเสริฐ
คาสี
นายแสน
คาสี
นายสน
ชัยเลิศ

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
114
4
2
30
4
2
110
4
2
282
4
4
4
5
29
4
4
201
4
4
240
4
3
192
4 6 ปี ,8 เดือน
7
18
4
7 ปี
5
501
4
6 ปี
5
73
4
7
287
4
7 ปี ,1 ปี
5
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ลาดับที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ชื่อ-สกุล
บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
หัวหน้ าครอบครัว
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
นายวรโชติ
คาสี
9
4
7 ปี , 2 ปี
5
นายเตียน
บุญสิงห์
205
4
4
นายแนม
คาสี
203
4
4
นายเอียน
จันทร์ หอม
118/1
4
4
นางสาวบุญโอม หอมหวน
311
4
5
นายบุญยืน
บรรไดทอง
182
4
1 ปี
7
นางสวน
แก้ วสุพรรณ
106
4
5
นายสมนึก
แก้ วมนตรี
134
4
1
นางยาท
พงษ์ชาติ
105
4
1
นายเรน
พงษ์ชาติ
12
4
4 ปี ,3 ปี
3
นางนนฐิ ยา
อินทร์ ดี
19
4
3
นางสาวศุภชั ญา สาราญสุข
125
4
3
นายสงบ
สมเพ็ชร
81/1
4
2
นางสี
เอมโอด
96
4
1
นางจุไรรัตน์
บุญโต
502
4
3
นายสิทธิ์
บริ สทุ ธิ์
40
4
2 ปี
5
นายเดือน
หงษ์ทอง
263
4
2
นายรง
พรมงาม
34
4
2
นายคานหัก
สมอหอม
38
4
7 ปี
4
นางกันญา
ฟาร์ ส
120
4
3 ปี
5
นางสมบูรณ์
บุญเจริญ
216
4
2
นายนพรัตน์
จันนะศรี
309
4
7 ปี
4
นางประคองขวัญ สดใส
31
4
2
นางโฮม
บุญเลิศ
227
4
1
นายวิชยั
สุขตน
183
4
3
นายม้ วน
บุญมี
195
4
1
นางสุน
พรมงาม
43
4
1
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ลาดับที่
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ชื่อ-สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นางนอ
สมเพชร
นางทองสร้ อย
ประมวล
นายเสรี
ศรี วิชา
นางวรรณวิสา
โคตร
นายทอง
ชนะเนตร
นางทุเรี ยน
สมร
นายเบียน
สุนสาย
นายวรวุฒิ
สาราญสุข
นายวีรสิทธิ์
นรสิงห์
นายสัมรอน
สมร
นางธนันญา
โคนาบาล
นายประยูร
สกุลงาม
นางธาลินี
บุญเจริญ
นายถึง
ใจกล้ า
นายนุม่
ระงับภัย
นายสะอาด
ชูตาลัด
นายสวย
หล้ าหลอด
นายนกแก้ ว
ทองเพชร
นางแดง
สมันเรื่ อง
นายเมา
จันทอง
นางทองสร้ อย
ประมวล
นายประยงค์
แพงจันทร์
นายพิเชษฐ์
อนันต์
นางพาย
สาราญสุข
นายประสงค์
เลิกบุญมี
นายเชื่อม
แก้ วสุวรรณ
นายอนุภทั ร
ภิญโญ

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
81
4
1 ปี
3
88
8
2
202
8
3
177
8
2
111
8
3
35
8
3
53
8
6
169
8
6 ปี
4
20
8
3 ปี 1 ปี
6
26
8
1
32/1
8
4
8
8
7
205
8
1
4
8
2
154
8
2
22
8
5
189
8
2
174
8
3
38
8
7 ปี
3
19
8
4
8
2
242
8
7 เดือน
4
23
8
2.8 ปี
4
49
8
2
87/1
8
4
195
8
4
153
8
5
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บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่ ทังหมด
้
66 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์
ไปร์ หมู่ 4 มีครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่ ทังหมด
้
41 ครอบครัว แบ่งเป็ นครอบครัวที่มีเด็กอายุตากว่า 7 ปี
มี 12 ครอบครัว เป็ นครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี มี 29 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ที่ 8 มี
ครอบครั ว ที่ ไ ม่สูบ บุห รี่ ทัง้ หมด 15 ครอบครั ว แบ่ง เป็ นครอบครั ว ที่ มี เ ด็ก อายุต่ า กว่า 7ปี มี 5
ครอบครัว เป็ นครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี มี10 ครอบครัว
1.2 มีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายสุเทพ
ลมเชย
นายเรื อน
แก้ วปลัง
นายสวี
แก้ วปลัง่
นายล้ วน
พรมชอ

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

451
128
316
89

4
4
4
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
3
4
4
3

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่มีสมาชิกไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ หรื อเปล่า มีจานวนทังหมด
้
4 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 3 ครอบครัว บ้ านแซรไปร์ ใต้ หมู่ที่
8 มี 1 ครอบครัว ประเด็นน่าสนใจคือ คนที่ไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ หรื อไม่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัย
เรี ยน และผู้ให้ สมั ภาษณ์ไม่อยากให้ คนในครอบครัวหันหน้ าเข้ าหาการสูบบุหรี่
2. กลุม่ ครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว และที่มีเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี
2.1ครัวเรื อนที่เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่

1.
2.
3.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายบุตร
นายชนัย
นายลัว่

ยังทอง
้
มากมี
เป็ นผล

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

52
291
70

4
4
4

อายุเด็ก

4 ปี
5 ปี
6 ปี

จานวน
คนใน
ครอบครัว
4
3
4
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ลาดับที่

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายยัน่
นายประดิษฐ์
นายอุน่
นายไพรจิต
นางญาต
นางสาวมอน
นายชัย
นางสางสุกานดา
นางสาวเทือง
นางสาว สมวน
นางสุบนิ
นายเรื อน
นางสาวจันทิมา
นายใบ
นายเรน
นางสะใบ
นายเกลย
นายเรื อง
นายจีระพันธ์
นางสาววิรัตน์
นายริน
นายลาดวน
นายสิทธิ์
นายหาญ
นายวิรัตน์
นายราญ

สุขพร้ อม
สุนสาย
จันคนา
มิตรฉาน
แสงทอง
เลิศศรี
เป็ นผล
เป็ นผล
แสงทอง
เป็ นผล
แสงทอง
เป็ นผล
สกุลงาม
สุขสุพรรณ
สาราญสุข
ชงโค
ดอกพวง
พรมงาม
จันทิม
มูลดับ
สุขงาม
เกตุศรี
แก้ วสุวรรณ
จันทร์ หอม
ใจศรี
บุญสิงห์

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

13
105
242
10
217
154
126/1
55
292
180
115
270
212
7/1
39
159
28
11
312
241
117
173
173/1
111
271
204

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

อายุเด็ก

5 ปี ,2 ปี
4 ปี
3 ปี
6 ปี
1 ปี
4 ปี ,1 ปี
7 ปี
3 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
5 ปี
5 ปี ,3 ปี
5 ปี ,2 ปี
1 ปี
6 ปี
6 ปี
3 ปี
5ปี
3 ปี
6 เดือน
6 ปี ,3 ปี
3 ปี
6 เดือน
4 ปี
5 ปี ,2 ปี

จานวน
คนใน
ครอบครัว
8
7
6
4
6
8
8
5
6
5
4
6
5
8
8
6
5
6
4
4
6
5
6
5
6
4
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ลาดับที่

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายตรี
นายกันยา
นางสาวสายทอง
นางสวัสดิ์
นายไสว
นายไชย
นายบุญมี
นายเสาร์
นายจันทร์
นายอานวย
นายวิพงษ์บรู ณ์
นายทองลอน
นายสมัย
นางสมาน
นายมานะ
นายจงกล
นายรุน
นางวรรณวิไล
นายสมบูรณ์
นายสุวรรณ
นายศิริ
นายบุญจันทร์
นายสุภาพ
นายบุญสม
นายปราโมทย์
นายประจวบ

สกุลงาม
พรมอ่อน
สกุลงาม
พันธ์เสน
อักษร
เทาศิริ
ทองสุข
สมร
โคตระ
พรมรินทร์
ขยายวงค์
แม่นมัน่
สืบสิมมา
พัน์ไุ ชย
มะลิออ่ น
สีลาจันทร์
บุญสิงห์
คาสี
โภคา
สอนภิลา
สอนพิลา
สุพรรณ์
ธิโวนา
วังตัน๋
จันทร์ ดา
ผักไหม

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

120/1
328
268
249
49
76
73
60
178
76
234
45
6
39
41/1
199
168
144
142
15
204
11
150
163
56
183

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

อายุเด็ก

จานวน
คนใน
ครอบครัว
2 ปี
6
4 ปี
7
1 ปี 4 เดือน
6
3 ปี
6
7 ปี
5
7 ปี
2
7 ปี
4
7 ปี
7
1 ปี
4
5 ปี
3
4 ปี
3
2 ปี
6
6 ปี ,3 ปี
7
3 เดือน
4
6 ปี
4
7 ปี ,5 ปี
4
5 ปี
4
3 ปี
6
4 ปี ,1.8 เดือน
6
5 ปี
4
7 ปี
4
3 ปี
4
3 ปี
6
5 ปี ,20 วัน
6
6 ปี
6
3 ปี
5
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ลาดับที่

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายคาสิงห์
นายประสิทธิ์
นายสงค์
นายชัย
นายมีชยั
นายชาติ
นายวิน
นายสุพล
นายพัน
นายโซดา
นายริน
นายวิชยั
นางแตม

เทาศิริ
สาราญสุข
อักษร
นรสิงห์
คาเสียง
อนันต์
พรมงาม
สมร
พรมงาม
จาปาหอม
พรมงาม
วะลุนธรรม
พรมงาม

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

178
40
17
227
224
173
192
182
61
62
65
34
43

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

อายุเด็ก

จานวน
คนใน
ครอบครัว
7 ปี ,4 ปี
5
5 ปี ,2 ปี
4
7 ปี ,5 ปี
6
5 ปี
5
3 ปี
6
3 ปี
4
6 ปี
4
1.6 ปี
5
7 ปี , 5 ปี ,1 ปี
6
3 ปี , 3 ปี , 2 ปี
9
4 ปี ,13 วัน
7
5 ปี
4
4 ปี
6

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยร่ วมครัวเรื อน
ด้ วย และเห็นด้ วยกับการที่ จะดาเนินการควบคุม การสูบบุหรี่ ในครอบครัวมี ทงั ้ หมด 68
ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 35 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ไต้ หมู่ที่
8 มีครอบครัวจานวน 33 ครอบครัว
ประเด็นที่ น่า สนใจคื อ มี ค รั ว เรื อ นที่ มี เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี อาศัย มากกว่า 1 คน
ทังหมด
้
16 ครัวเรื อน แบ่งเป็ นครัวเรื อนมีเด็ก 2 คน จานวน 14 ครัวเรื อน และ ครัวเรื อนมี
เด็ก 3 คน จานวน 2 ครัวเรื อน
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการเห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 เผื่อจะหยุดได้
 อยากเลิก
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 อยากให้ ลกู เลิกสูบบุหรี่ ได้
 ต้ องการเลิก แพทย์แนะนาแต่เลิกยาก
 ต้ องการให้ คนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่
 สุขภาพของตัวเองก็ไม่ดี อายุมากแล้ ว
 ต้ องการประหยัดค่าใช้ จา่ ย
2.2 ครอบครัวที่สบู บุหรี่ ไม่ เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว
นายประเสริฐ
นายสมบัตร
นายไวย์
นายรอบ
นางริม

สวนเกตุ
ศรี วิศร
สุขสุพรรณ
ตุ้มทอง
ละครเขต

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

267
272
290
158
46

4
4
4
8
8

อายุ
เด็ก
5 ปี
5 ปี
7 ปี
2 ปี
6 ปี

จานวนคนใน
ครอบครัว
4
8
5
7
6

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยร่ วมครัวเรื อน
ด้ วย และไม่เห็นด้ วยกับการที่จะดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัวมีทงหมด
ั้
5
ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 3 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ที่ 8
มีครอบครัวจานวน 2 ครอบครัว
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการไม่เห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุม
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 ยังไงก็เลิกไม่ได้
 เลิกสูบไม่ได้
 เลิกสูบแล้ วหงุดหงิด
 คิดว่าจะเลิกสูบไม่ได้
เป็ นที่นา่ สังเกตว่าคนที่ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นหัวหน้ าครอบครัวและมีอายุมาก
3. กลุม่ ครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัวและ ที่มีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี
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3.1เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายนาวี
นายสมาน
นายมล
นายอุน่
นายเกษม
นายประสาน
นายสมัย
นายเลียม
นายเลง
นายแยน
นายพูน
นายเล
นางลิ
นายจันดี
นายก้ าน
นายธวัช
นายไสว
นายสวิง
นายสมจิต
นายเสือ
นางคัน
นางผาย
นางสาวจีระนันท์
นางสวน
นางมีน

เป็ นผล
ต้ นศิริ
แรงกล้ า
ต้ นศิริ
ต้ นศิริ
ไชยศรี ษะ
มากเหลือ
เป็ นผล
เป็ นผล
เป็ นผล
ลมเชย
จันทร์ หอม
จันทร์ หอม
จันทร์ หอม
ชัยศิริ
มูลดับ
ดอกพวง
สารสุข
สุขสนาน
ปุ๋ยทอง
บุญโต
แสงทอง
ดวงใจ
คาสี
บุญโต

บ้ านเลขที่

126
174
20/1
2o
24
140/1
132
119
133
451
123
29/1
145
163
244
123/1
10
284
131
77
122
137
73/1
97

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
2
4
5
4
2
4
4
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
6
4
6
4
3
4
1
4
2
4
6
4
3
4
4
4
7
4
8
4
3
4
4
4
5
4
3
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ลาดับที่

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นางแขม
นายดา
นายพัฒ
นางสาวพรสุทิพย์
นายนิพนธ์
นายเรื อม
นางสาวลัน
นายบุญ
นายเตือน
นางสาวไร
นายมิด
นายวิษณุ
นายสุรัตน์
นายแอก
นายพล
นายแก้ ว
นางสัน
นายแก่น
นางวัน
นางเหงียน
นางประดิษฐ์
นางไล
นางลอน
นายยาน
นายสมน
นายชิด

สงโฆ
เป็ นผล
แก้ วสุวรรณ์
เป็ นผล
สกุลงาม
เป็ นผล
เป็ นผล
ชัยศิริ
กาละศิรัมย์
จันหอม
คาสี
บุญมี
บุญโต
พรมงาม
บุญโต
บุญโต
พรมชื่น
ประจีน
ศรี ลาชัย
ลมเชย
ศรี ลาชัย
จันทิม
สาราญสุข
แก้ วปลัง่
บุญโต
บุญโต

บ้ านเลขที่

72
60
113
158
85
160
508
1
5
96/1
3
162
236
93
83
71
99
47
76/1
164
74
161
245
124
97/1
41

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
8
4
5
4
8
4
2
4
8
4
8
4
4
4
3
4
6
4
5
4
6
4
1
4
5
4
6
4
2
4
6
4
5
4
4
4
2
4
8
4
8
4
2
4
4
4
1
4
2
4
6
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ลาดับที่

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายสาย
นายสมิน
นางเภา
นายเสวย
นายปริญ
นายมิตร
นายอ้ วน
นายบุญจัน
นายบรม
นายสุทธิ์
นางบัวพรรณ
นางเส
นางแสงจัน
นายลาง
นายทองผล
นางธา
นายพันธ์
นางบัตร
นายเซ็น
นายแมน
นายสวน
นางวรรณี
นายจู
นางเล็ก
นายชูชา

พรมชื่น
สินสุข
สินสุข
บุญหอม
พรมศิริ
แก้ วสุพรรณ
สมสร้ อย
สุพรรณ์
ใจศรี
รุ้งเรื อง
เดวิดสัน
คุ้มรอบ
บุญเจริญ
ชัยศิริ
กวดขันธ์
ปุมแก้ ว
หาญป่ า
ในทอง
สุขตน
คาสี
เทาศิริ
ทองเบื ้อง
พรมชื่น
รักษาสุข
พรมอ่อน

บ้ านเลขที่

281
91
173
410
171
20
86
11
228
50
90
108
89
82
237
98
36
208
32
188
4
199
164/1
504
44

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
3
4
7
4
2
4
6
4
4
4
2
4
6
4
3
4
6
4
6
4
4
4
3
4
4
4
4
4
6
4
8
4
4
4
8
4
5
4
3
4
2
4
4
4
8
4
1
4
6
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ลาดับที่

77.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายพา
นายบุญมา
นายนิพนธ์
นายรอบ
นายหนูกาล
นายทองพูล
นายมงคล
นายคานึง
นายปั ญญา
นายสมัย
นายมลัน
นางสมาน
นายบี
นางหม่อน
นายบัวสี
นายฝั น
นายปรี ชา
นายหนูนา
นายจงกล
นายวัน
นายศรี จนั ทร์
นายสมหมาย
นายสถิต
นางบุญตา
นางสัมฤทธิ์

วงษ์กนั ยา
สุกเสิม
เจริญยิง
สินสุข
สืบสิมมา
ประทุมเลิศ
พันธุรักษ์
พรมงาม
บุดดาลี
ภิญโญ
ผิวนวล
ผักไหม
สมร
สมร
จันทร์ โคตร
สาวิจารย์
บัวทอง
วงษ์เดือน
สีลาจันทร์
โภคา
คุ้มรอบ
ศรี นารักษ์
ศุภารักษ์
วงศ์แก้ ว
อักษร

บ้ านเลขที่

191
52
225
2
57
50
164
116
110
171
5
82/1
14
221
145
51
210
90
199
28/1
35/1
47/2
108
78/1
25

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
5
8
4
8
3
8
1
8
6
8
5
8
5
8
4
8
4
8
3
8
5
8
4
8
2
8
6
8
1
8
3
8
3
8
5
8
4
8
7
8
4
8
5
8
8
8
6
8
4
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ลาดับที่

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายมิน
นายปิ่ น
นายสัมฤทธิ์
นายสมบัติ
นางสนัน
นายสวี
นายสมใจ
นายทวีศกั ดิ์
นางลิด
นายนุม่
นางพรทิพย์
นายนกเล็ก
นายทัน
นางวันทนา
นางจูมมาลี
นายสาลี
นายบุญชอบ
นายนวล
นางซ้ อย
นายกลิ่น
นายกองสี
นายมิน
นายสด
นายสวัสดิ์
นางละมัย
นายสมพงษ์

สาราญสุข
สาราญสุข
ตุ้มทอง
สมร
โภคา
มูลจัด
อ่อนวรรณะ
มะลิซ้อน
นรสิงห์
จันทอง
นรสิงห์
โภคา
บุญหนัก
โคนาบาล
โคนาบาล
ไชยศรี ษะ
สมันเรื อง
คันธจันทร์
ผักไหม
แก่นเมือง
บุญทา
พรมงาน
สาราญสุข
โคนาบาล
แสงเพชร
สุสดี

บ้ านเลขที่

66
29
119
75
170
93
9
41
13
59
10
90/2
37/1
96
198
31
185
7
82
79
30
37
40
47
97
45

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
8
5
8
5
8
8
8
3
8
3
8
5
8
4
8
5
8
2
8
8
8
4
8
6
8
5
8
3
8
4
8
2
8
4
8
5
8
7
8
5
8
4
8
4
8
7
8
4
8
2
8
4

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ” หน้ า 79

ลาดับที่

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายยุทธจักร
นายสุข
นางบัวพัน
นายพีระพงษ์
นายชาย
นายเต็ม
นายสุชาติ
นายจันทร
นายสรี
นายสริน
นายมูล
นายทิม
นางบุญมา

บ้ านเลขที่

เหลือล้ น
พันธ์ชนะ
น ้าจันทร์
สมงาม
วงศ์วรรณ
ยิ่งดัง
ละครเขต
ละครเขต
พรมงาม
พรมงาม
อุปสุข
อุ้มเชื ้อ
ลมเชย

235
21
175
54
69
7
155
102
156
71
3
239
55

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
8
2
8
5
8
6
8
5
8
4
8
5
8
6
8
5
8
6
8
4
8
3
8
6
8
3

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สูบบุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปอาศัยร่ วม
ครั วเรื อ นด้ ว ย และเห็ นด้ วยกับ การที่ จ ะด าเนิ นการควบคุม การสูบ บุห รี่ ใ นครอบครั ว มี
ทังหมด
้
141 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 77 ครอบครัว บ้ านแซร์
ไปร์ ใต้ หมูท่ ี่ 8 มีครัวเรื อนจานวน 64 ครัวเรื อน
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการเห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ของกลุม่ นี ้สรุปได้ ดงั นี ้
 ผู้สงู อายุลกู อยากให้ เลิกสูบ
 เป็ นห่วงสุขภาพของลูกหลาน
 การสูบบุหรี่ ทาให้ คนใกล้ ชิดได้ รับควันบุหรี่ ด้วย
 อยากให้ ลกู เลิกสูบบุหรี่ ได้
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 สุขภาพตัวเองก็ไม่ดี อายุมากแล้ ว
 อยากจะเลิก
 รู้ถงึ พิษภัยของบุหรี่
 เป็ นห่วงสุขภาพของลูกหลาน
 คนในครอบครัวอยากให้ เลิก
 เป็ นห่วงสุขภาพคนในครอบครัว
 อยากให้ คนที่สบู เลิกเร็วๆไม่อยากให้ ลกู หลานอยูใ่ กล้ คนสูบบุหรี่
 คนสูบบุหรี่ เหมือนเป็ นคนน่ารังเกียรติ
 ร่างกายอ่อนแอ
 จะช่วยให้ คนที่อยูร่ อบข้ างหยุดได้
 ไม่ดีตอ่ สุขภาพ
 จะช่วยให้ สขุ ภาพตัวเองแข็งแรง
 ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก
 ไม่อยากมีผลกระทบกับคนรอบข้ างสาหรับคน ที่ไม่สบู บุหรี่
 เกรงใจคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
3.2ไม่เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายจรูญ
บุญรัก
นายทิม
จันทร์ หอม
นางเสม
เป็ นผล
นายสุพรรณ คาสี
นายลิน
บุญเจริญ
นายรา
คานึง
นายเมี๊ยะ
พรมงาม
นายมูล
โคนาบาล

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

165
222
212
286
231
90/1
196
47/1

4
4
4
4
4
8
8
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
3
4
7
1
6
4
8
2
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ลาดับ
ที่
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายจาเริญ อุดร
นายสลวย
คนินต์
นายเชื่อม
ปลงใจ
นางสมัย
ชื่อเกษม
นายคูณ
พงละคร

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

28
1
92
28/1
74

8
8
8
8
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
8
3
3
2
4

บ้ านแซร์ ไปร์ มีควั เรื อนที่สบู บุหรี่ โดยไม่เห็นด้ วยกับการที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัวมีทงหมด
ั้
13 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 5
ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ไต้ หมูท่ ี่ 8 มีครอบครัวจานวน 8 ครอบครัว
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการไม่เห็ นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุม
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 ยาเส้ นเป็ นการสูบมาตังแต่
้ รุ่นพ่อรุ่นคุณปู่
 สูบเป็ นประจา
 เลิกยังไม่ได้
 หยุดไม่ได้
 แก่แล้ วคงจะสูบต่อ
 แก่แล้ วอยูไ่ ม่นานก็ตาย
 ไม่สบู บุหรี่ จะกินข้ าวไม่ได้ จะหงุดหงิด
 ไม่อยากให้ ลกู หลานอยูใ่ กล้ คนสูบบุหรี่
 คนสูบบุหรี่ เหมือนเป็ นคนน่ารังเกียรติ
 ร่างกายอ่อนแอ
 จะช่วยให้ คนที่อยูร่ อบข้ างหยุดได้
 ไม่ดีตอ่ สุขภาพ
 จะช่วยให้ สขุ ภาพตัวเองแข็งแรง
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 ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก
 ไม่อยากมีผลกระทบกับคนรอบข้ างสาหรับคน ที่ไม่สบู บุหรี่
 เกรงใจคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
4.5 ทัศนคติของเด็กต่ อการสูบบุหรี่
ทีมวิจยั ได้ เข้ าไปกิจกรรมเพื่อศึกษาทัศนะคติของเด็กนักเรี ยน ช่วงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ สามารถรับรู้จากการสูบบุหรี่ ได้ จากการ
เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกินเหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุยกัน ระหว่างที่เดินสวน
ทางกัน จะมีคน

สูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบบุหรี่ ด้วย

“สูบยาเส้ นสาวไม่ มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้ น” เป็ นคากล่าวของเด็ก ๆ ที่อยู่
ในโรงเรี ยนระหว่างการจัดกิจกรรมแสดงว่า ทัศนะคติการสูบบุหรี่ ไม่ได้ มีอนั ตรายแต่อย่างไร กับทา
ให้ เพศ

ตรงข้ ามให้ ความสนใจมากขึ ้นเสียด้ วยซ ้า
เด็กนักเรี ยนจะรับรู้ ถึงโทษที่เกิดจากกการสูบบุหรี่ และอยากให้ คนที่ตวั เองรู้ จักเลิกสูบ

บุหรี่ เนื่องจากตัวเองไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ ที่เหม็น มีปัญหาด้ านสุขภาพ
เด็กๆ บอกว่าสิ่งที่เพื่อนสูบบุหรี่ เพราะอยากลอง เห็นเพื่อและรุ่นพี่สูบเลยอยากสูบบุหรี่
ด้ วย และบางครัง้ ถ้ าตัวเองไม่สบู ก็จะไม่ได้ รับให้ เข้ ากลุม่ ด้ วย โดยรุ่นพี่จะเอาบุหรี่ ที่กาลังสูบจะหมด
ให้ กบั เพื่อนๆ สูบ แล้ วจะได้ เป็ นคนเอาก้ นบุหรี่ ทิ ้ง
เด็กที่เข้ าร่ วมกิจกรรม เคยเห็นเด็ก ชันอนุ
้ บาลหัดสูบบุหรี่ ที่เหลือจากการโยนทิ ้ง ของพ่อ
เด็กและเยาวชนจะเริ่มหัดสูบบุหรี่ ทงยาเส้
ั้
นและบุหรี่ ม้วนที่เป็ นก้ นกรอง แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นบุหรี่ ก้น
กรอง เพราะจะทาให้ เท่ มีรสนิยม เป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษ
และเด็จจะสูบมากขึ ้นเมื่อเพื่อนสนิทเป็ นคนชวนเข้ าร่วมกลุม่ ด้ วย
บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสกาแฟ รสสตอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ เด็กที่เข้ าร่วมทุกคนรู้จกั
และเคยเห็นพี่ไปซื ้อมาจากชายแดนช่องสะงา เพราะมีราคาถูก สามารถชื ้อหาได้ ง่าย และมีรสชาติ
แปลกใหม่
เด็กๆ บอกว่า ปั จจัยที่จะทาให้ มีผลต่อการตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่ ของเด็กนักเรี ยน คือ
1. เพื่อนชวน
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2. เพื่อนสนิทสูบบุหรี่
3.ทัศนะคติตอ่ บุหรี่ ที่โก้ เก๋ ความเป็ นคนทันสมัย และมีเงิน
ขณะที่ครู ในโรงเรี ยนบอกว่า การป้องกันการเริ่ มสูบบุหรี่ ในระยะแรกในโรงเรี ยน โดยการ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรี ยน และในหมู่บ้านเน้ นกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิต การปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ สบู บุหรี่ โดยไม่เสียน ้าใจเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้ สบู
บุหรี่ เช่นสุรา และยาเสพติดอื่น กล้ าปฏิเสธไม่รับบุหรี่ ซึ่งจาเป็ นต้ องสร้ างทัศนคติที่ถกู ต้ องและให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของการ สูบบุหรี่ ด้วย
ช่วงที่ทีมวิจยั ได้ ลงพื ้นที่ติดตาม หนุนเสริ มครอบครัวต้ นแบบในการ ลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว โดยการแบ่งทีมวิจัย เพื่อเยี่ยมครอบครัว และสร้ างความไว้ วางใจ สร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ครอบครัวต้ นแบบ เพื่อสังเกตการณ์ และสอบถามความก้ าวหน้ าในการลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ระหว่างที่มีการติดตามเยี่ยมครอบครัวต้ นแบบ ทาให้ ทีมวิจยั ได้ รับข้ อมูลเพิ่ม
มากขึ ้น พบว่า ปั จจัยที่สง่ เสริมให้ มีการเริ่มสูบบุหรี่
ที่เกิดจากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นธรรมชาติของเด็กและวั ยรุ่ น
มองเห็นการอยากลองเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย น่าตื่นเต้ นและสนุกสนาน ถึงแม้ จะทราบว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพก็ตาม
อยากสูบบุหรี่ ตามอย่างเพื่อนทังที
้ ่เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ เป็ นเด็กและเยาวชนที่เริ่ มสูบบุหรี่
เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่ว่า ถ้ าไม่สูบบุหรี่ จะเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ า
กลุม่ และหลายคนไม่กล้ าเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้ อเลียน และไม่ให้ เข้ ากลุม่
เห็นตัวอย่าง ทาตามอย่างคนในบ้ าน เมื่อมีคนในบ้ านไม่ว่าจะเป็ นบิดา มารดา หรื อญาติพี่
น้ อง ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ หลายคนจะสูบบุหรี่ เพราะเห็นการสูบในบ้ านมาแต่เด็กจึงคิดว่า
เป็ นเรื่ องธรรมดา หรื อวัยรุ่นหลายคนจะตามอย่างญาติพี่น้อง อยากลองสูบตามบ้ าง และคิดว่าเป็ น
การแสดงออกถึงความเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นชาย โดยเฉพาะถ้ าพ่อ หรื อแม่สบู บุหรี่ จะทาให้ ลกู มีแนวโน้ ม
ในการสูบบุหรี่ ด้วย
การสูบบุหรี่ เพื่อเข้ าสังคม บางคนต้ องสูบบุหรี่ เพราะหน้ าที่การงานที่ต้องเข้ าสังคม งาน
เลี ้ยงสังสรรค์หรื องานเลี ้ยงรับรอง ซึ่งมีผ้ สู ูบ ในสังคมนันๆ
้ เชิญชวนให้ สบู บางคนจะสูบเฉพาะใน
งานสังคมเท่านัน้ ทังนี
้ ้เป็ นความเชื่อที่วา่ ถ้ าไม่สบู ก็จะเข้ ากลุม่ ไม่ได้ และทาธุรกิจไม่สาเร็จ
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สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากความเครี ยด เมื่อสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ เข้ าร่ างกายจะทาให้ ร้ ู สึกว่า
ร่างกายผ่อนคลาย หลายคนจึงสูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลเพื่อ คลายความเครี ยด ถ้ าไม่ได้ สูบบุหรี่ จะเกิด
อาการหงุดหงิด และเครี ยดได้ ในเวลาต่อมา
กระแสของละคร การแข่งกี ฬาที่มีคนสูบบุหรี่ และโลโก้ บุหรี่ ที่ออกสื่อสื่อโฆษณาต่างๆ มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้ เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อและนิยมชมชอบ เพราะเยาวชน
สามารถรับรู้สื่อโฆษณาบุหรี่ ของต่างประเทศได้ ทงทางหนั
ั้
งสือหรื อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทาง วิทยุและ
โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต การแข่งขันกีฬาที่มีคนชอบดูมาก
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บทที่ 5
รู ปแบบการเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในครอบครั ว
ในบทนี ้ทีมวิจยั จะนาเสนอผลการศึกษารูปแบบการเสริ มสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด
ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ที่ได้ จากการข้ อมูลจากการศึกษามาปฏิบตั ิการ
เพื่อให้ เห็นรูปแบบ และปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบมาปฏิบตั กิ ารที่บ้านแซร์ ไปร์ มีรายละเอียดดังนี ้
รู ป แบบการสร้ างกลไก การลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ในครอบครั วในพื น้ ที่ บ้ านแซร์ ไ ปร์
ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถแบ่งออกเป็ นกลไกต่างๆได้ ดงั นี ้
1. การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการของครอบครัวต้ นแบบลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่
2. การใช้ ก ลไกอาสาสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า น (อสม.) แซร์ ไปร์ ที่ เป็ นคนไปส ารวจ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยูใ่ กล้ ชิดกับครอบครัวที่สบู บุหรี่ สามารถเฝ้า
ระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมาเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับการเฝ้าระวังเรื่ องโรคอื่นๆร่ วม
ด้ วย
3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรั บรอง” ร่ วมกับมาตรการเฝ้า
ระวัง 25 ตาสับปะรดที่ทางชุมชนใช้ เป็ นมาตรการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดในหมู่บ้าน เพราะเป็ นการ
ใช้ ทนุ ทางสังคม และวัฒนธรรมที่เข้ มแข็ง ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้
4. การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน
ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
5.1 รู ป แบบการเสริ ม สร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสู บ บุ หรี่ ในครอบครั ว
โดยใช้ กลไกคนในครอบครัว “ครอบครั วต้ นแบบ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านต่างๆภายในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ทีมวิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมประชุมจัดทาแผนปฏิ บตั ิการ โดยทีมวิจยั ได้ ให้ น ้าหนักในการสร้ างเสริ ม
กลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว เน้ นไปที่ บริ บทหมู่บ้าน ทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงสถานการณ์การค้ าบุหรี่ บริ เวณชายแดน สถานการณ์การ
สูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีเด็กเล็กอยูใ่ นบ้ าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทา
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การวิจยั สรุปได้ ว่า ทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ยงั มีพลังในการขับเคลื่อนภายในสังคมอยู่ คือ
ทุ น เครื อ ข่ า ยทางสัง คม ทุ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทุ น ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม ในส่ ว นของทุ น ทาง
วัฒ นธรรม (Cultural Capital) ยัง มี พ ลัง ในการขับ เคลื่ อ นภายในสัง คมอยู่ คื อ ระบบความเชื่ อ
รวมถึงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรตามหลักวงวานเครื อญาติ และสถาบันครอบครัวที่มีความเข็มแข็ง
เมื่อทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ การวิจยั ร่วมกับชาวบ้ าน พร้ อมทังน
้ าเสนอให้ ชมุ ชนได้ ร่วมพิจารณา
โดยใช้ เวทีการประชุม กิจกรรมนาเสนอข้ อมูลกับชุมชนและนาเสนอแผนปฏิบตั ิการ ณ ห้ องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ และมีแนวทางการการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง ลด
ละ เลิ ก การสู บ บุ ห รี่ ในครอบครั ว เน้ นที่ “ครอบครั ว ต้ น แบบ” ในสามารถสรุ ป ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี ้
การคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัครต้ นแบบ
การคัด เลื อ กครอบครั วต้ น แบบ ที่ เป็ นเวที ส าธารณะ ช่ ว งระหว่า งการประชุม
ชาวบ้ านไม่มีครอบครัวไหน อาสาสมัคร อาจเนื่องมาจาก จะเป็ นการผู้มดั ตัวเอง โดยการประกาศ
ให้ สงั คมรับรู้ ทีมวิจยั จึงได้ เปลี่ยนวิธีการโดยใช้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่ค้ นุ เคยกับชาวบ้ าน พูดคุย
สร้ างความเข้ าใจเพิ่มมากขึ ้นและได้ ครอบครัวต้ นแบบจานวน 15 ครอบครัวดังนี ้
รายชื่อครอบครัวที่เข้ าร่วมโครงการการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่
ที่
หัวหน้ าครอบครัว
บ้ านเลขที่
หมูท่ ี่
ต้ นศิริ
1 นายสมาน
174
4
มากเหลือ
2 นายสมัย
140/1
4
จันทร์ หอม
3 นางลิ
29/1
4
แก้ วสุวรรณ์
4 นายพัฒน์
113/1
4
เป็ นผล
5 นายเรื อม
160
4
ประจีณ
6 นายแก่น
47
4
เดวิดสัน
7 นางบัวพรรณ
90
4
ปุมแก้ ว
8 นางธา
98
4
ผิวนวล
9 นายมะลัน
5
8
ตุ้มทอง
10 นายสัมฤทธิ์
119
8
ศรี นารักษ์
11 นายสมหมาย
47/2
8
บุญหนัก
12 นายทัน
37
8
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ที่
หัวหน้ าครอบครัว
พรมงาม
13 นายสรี
สาราญสุข
14 นายสด
วงษ์วรรณ
15 นายชาย

บ้ านเลขที่
156
40
69

หมูท่ ี่
8
8
8

การสร้ างความเข้ าในเกี่ยวกับมาตรการ ในการเป็ นครอบครัวต้ นแบบของแต่ละ
ครอบครัว จะมีความแตกต่างกับไป เช่น ส่วนใหญ่ครอบครัวจะใช้ การกาหนดพื ้นที่ในการสูบบุหรี่
ในบ้ านร่วมกับคนในครอบครัวเช่น ไม่สบู บุหรี่ ในมุ้ง ในห้ องนอน ในบริ เวณห้ องรับแขกหน้ าโทรทัศน์
มาตรการการไม่ห่อยาสูบไปในที่ทางาน มาตรการจะไม่ดื่มเหล้ า เนื่องจากถ้ าเวลาดื่มเหล้ าจะทาให้
ยากสูบบุหรี่ ไม่ขอบุหรี่ จากเพื่อนที่สบู บุหรี่
ผลปฏิบตั ิการทดลองการใช้ รูปแบบการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว
หลังจากมีการประชุมนาเสนอผลการศึกษา และจัดทาแผนการการปรับใช้ ทนุ ทางสังคม
ทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างเสริ ม กลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิก การสูบ บุหรี่ ในครอบครัว
ให้ กบั คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 4 หมูท่ ี่ 8 ได้
ทราบพร้ อมทัง้ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ชุม ชนน าแผนงานไปทดลองปฏิ บัติ สามารถสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานตามแผน ดังนี ้
1. การใช้ กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้ เลิกสูบ บุหรี่ โดยเฉพาะ “ลู ก ” จะเป็ นกลไกที่
สาคัญ มากที่สุด จะเห็นได้ ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ มีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจาก เป็ นห่วง
สุขภาพและรู้สึกว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ างลูกจะเป็ นคนค่อยกระต้ น ให้ ผ้ ปู กครองอยากเลิก
และเข้ าร่ วมมาตรการต่าง การที่มีคนในครอบครัวคอยให้ กาลังใจ จะส่งผลต่อคนที่อยากลด ละ
เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะคนในครอบครัวจนสามารถทาให้ ครอบครัวต้ นแบบ สามารถลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ได้ จานวน 2 ครอบครัว ทังนี
้ ค้ รอบครัวที่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ จะต้ องมีมาตรการอื่นๆ
ร่ ว มด้ วย เช่น การก าหนดพื น้ ที่ แ ละบริ เวณการสูบ บุห รี่ ในบ้ านและที่ ท างาน เช่น จะไม่ สู บ ใน
ห้ องรับแขก ถ้ าต้ องการสูบมากๆ จะต้ องสูบบุหรี่ นอกตัวบ้ าน พยายามลดจานวนการสูบบุหรี่ ให้ ได้
ละ เลิกได้ ในที่สดุ แม้ ว่าบางครอบครัวใช้ อปุ กรณ์อื่นเสริ ม เช่น ลูกอม ประเด็นที่น่าสนใจ อีกอย่าง
หนึ่ง คือ การไม่พกพาบุหรี่ ไปในที่ตา่ งๆ เช่นที่ทางาน ในไร่นา การหลีกเลี ้ยงที่จ ะไม่เข้ าร่วมวงเหล้ า
หรื อคุยกับคนที่สบู บุหรี่ จะทาให้ ชว่ ยในการไม่อยากสูบบุหรี่ ได้
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2. การใช้ กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เนื่องจาก อสม. เป็ นคน
ไปสารวจสถานการณ์ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยู่ใกล้ ชิดกับครอบครัวที่สูบบุหรี่
สามารถเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมาเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังเรื่ องโรค
อื่นๆร่ วมด้ วย โดยการแบ่งเป็ นคุ้มตามที่ อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ การเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ หน้ า
ใหม่ จะพบว่า การสูบบุหรี่
หน้ าใหม่ในชุมชน ส่วนใหญ่ จะเป็ นเด็กและเยาวชนที่เกิดจาก
ความไม่ร้ ู เกิดจากการอยากทดลองสูบบุหรี่ จากเพื่อนๆ และจากรุ่นพี่ที่สบู บุหรี่ การทดลองสูบบุหรี่
จะเริ่ มโดยการสูบบุหรี่ ต่อม้ วน และส่วนใหญ่เกิดจากบุหรี่ ก้น กรอง “ยาซอง” และส่วนใหญ่การสูบ
บุหรี่ จะใช้ ร่วมกับการดื่มสุรา และยาเสพติดอื่นๆ และเนื่องจากมีพื ้นที่ติดชายแดนไทยกัมพูชา จึง
ทาให้ มีบหุ รี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสช็อคโกแลต รสแอ๊ ปเปิ ล้ รสสตอเบอรี่ เป็ นต้ น
เมื่อ อสม. พบเห็นการสูบบุหรี่ ของเด็ก และเยาวชน จะเข้ าไปตักเตือนพฤติกรรม บางครัง้
ก็บอกสถานการณ์ การสูบบุหรี่ ให้ กับผู้ปกครองได้ รับทราบ ก็จะสามารถช่ว ยป้องกัน และเฝ้าระวัง
การสูบบุหรี่ หน้ าใหม่ได้ ในระดับที่ดี
3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน “ประชาคมรั บรอง” ร่ วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25
ตาสับปะรดที่ ท างชุม ชนใช้ เป็ นมาตรการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดในหมู่บ้าน ที่ มี ผ้ ูน าชุม ชน ทัง้
ทางการ ผู้เฒ่าคนแก่ที่เป็ นผู้นาทางธรรมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านละ 25 คน ทา
การเฝ้าระวังเรื่ องการสูบบุหรี่ และการนาเข้ าบุหรี่ ผิดกฎหมาย การใช้ กลไกนีเ้ ป็ นการใช้ ทุนทาง
สัง คม และวัฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ง ตามที่ ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ การออกกฎระเบี ยบหมู่บ้ านโดยใช้
กระบวนการประชาคมรับรองเป็ นกิ จกรรมหนึ่งที่ ต้องสร้ างให้ เกิ ดการยอมรับ ร่ วมกันของคนใน
หมู่บ้านให้ ได้ ซึ่งกิจกรรมการออกกฎระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกี่ยวกับการควบคุมเรื่ องการลักลอก
การนาบุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติดถื อเป็ นรูปแบบการประชาคมรู ปแบบการดาเนินงานในระบบ
ของภาครัฐที่อยูใ่ นพื ้นที่ด้วย
จากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับมาตรการ 25 ตาสับปะรด ทาให้ ปริ มาณของการ สูบบุหรี่
ช่วงการตังวงกิ
้ นเหล้ า ของเด็ก และเยาวชน ลดลง ทังนี
้ ้อาจมาจากการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดอื่น
ร่วมด้ วย
4. การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน
ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต และทหาร ได้ มีการคุ้มเข้ ม และ
ให้ สามารถนาบุหรี่ เข้ าออกได้ ตามที่กาหนดเท่านั น้ แม้ ว่าเจ้ าหน้ าที่บางคนจะบอกว่าอาจมีการลัก
ลอกการนาเข้ าบุหรี่ ได้ บ้าง แต่กระบวนการดังกล่าวก็กระทาได้ ยากขึ ้น
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5.2 มาตรการของรัฐ ต่ อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ที่ผ่านมา เจ้ าหน้ าที่ด้านสุขภาพได้ มีการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ ผ่านการรณรงค์ ใน
วันงดสูบบุหรี่ โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เนื ้อหาส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นให้ เลิกสูบบุหรี่
แม้ วา่ จากการเข้ าไปทางานในหมูบ่ ้ าน เกือบทุกคนที่สบู บุหรี่ ต้องการเลิกสูบบุหรี่
ด้ ายเหตุผลที่กล่าวมาแล้ ว แต่การเลิกสูบบุหรี่ ทาได้ ยากเพราะว่าบุหรี่ มีนิโคตินซึง่ เป็ นสารเสพติด ผู้
ที่เสพติดบุหรี่ จะต้ องมีความตังใจจริ
้
งและมีความพยายาม จึงจะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่างถาวรเคล็ดลับ
ในการเลิกสูบบุหรี่ ที่ได้ จากเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ คือ
1. ขอคาปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรื อ จากบุคลากรทางการแพทย์
2. หากาลังใจจากคนใกล้ ชิด เพื่อให้ ช่วยเป็ นกาลังใจโดยเฉพาะเวลาที่ต้องต่อสู้กบั
อาการขาดนิโคติน
3. วางเป้าหมายไว้ ล่วงหน้ าเตรี ยมตัวให้ พร้ อมในการเลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบตั ิ
ตนขณะเลิกสูบบุหรี่ โดยกาหนดวันที่ที่จะเลิกสูบ อาจเลือกวันสาคัญของครอบครัว ของชาติ ของ
ตัวเองหรื อวันสาคัญทางศาสนา โดยควรกาหนดวันที่ใกล้ ที่สดุ
4. ลงมื อปฏิ บัติโดยการทิ ง้ บุห รี่ และอุป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ องทัง้ หมด เตรี ย มนา้ และ
ผลไม้ หรื อของขบเคี ้ยวที่ไม่หวาน เพื่อช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ รวมทังปรั
้ บเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทา
ให้ อยากสูบบุหรี่ เช่น การอ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ ระหว่างเข้ าห้ องน ้า ลุกจากโต๊ ะอาหารทันทีที่
รับประทานอาหารอิ่ม แปรงฟั นทุกครัง้ หลังรับประทานอาหารเมื่อเครี ยดหรื อหงุดหงิด แล้ วก็อาบน ้า
หรื อใช้ ผ้าเย็น เช็ดหน้ า ดื่มน ้ามากๆ ด้ วยการหากิจกรรมอื่นทา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรื อคลาย
เครี ยด
5. ถือคามัน่ ไม่หวัน่ ไหวต้ องตังใจอย่
้
างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวกับคาล้ อเลียนหรื อ คา
ชักชวน
6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้นต้ องเลิกหรื ออยูใ่ ห้ หา่ งจากกิจกรรมที่ทาให้ อยากสูบบุหรี่ เช่น
การดื่มกาแฟหรื อดื่มแอลกอฮอล์แล้ วต้ องสูบบุหรี่ ก็ควรงดหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะแรกที่ เลิก
สูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการอยูใ่ นกลุม่ ผู้สบู บุหรี่
7. ไม่หมกมุ่นความเครี ยดพึงระลึกไว้ เสมอว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใช้ วิธี
คลายเครี ยดด้ วยวิธีอื่นที่ไม่ใช้ บหุ รี่
9. จัดเวลาสาหรับการออกกาลังกายอย่างน้ อยวันละ 15-20 นาที เพราะนอกจาก
จะเป็ นการควบคุมน ้าหนักแล้ ว ยังทาให้ สมองปลอดโปร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของปอดและ
หัวใจ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 90

10. ไม่ท้าทายบุหรี่ อย่าคิดว่าลองแค่เพียงมวนเดียวเพราะจะทาให้ หวนกลับไปติด
ได้ อีก
11. อย่าท้ อใจถ้ าต้ องเริ่มต้ นใหม่ขอให้ พยายามและทาให้ สาเร็จ
สรุปผลการปฏิบัตกิ าร
การปรับใช้ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ
เลิกการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ พื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจากการดาเนินกิจกรรมโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิที่จงั หวั ดศรี สะเกษ การปรับ
ใช้ ทุนทางสังคมทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การละ ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว ตามแผนการดาเนินงาน พบว่า ทัง้ 4 กิจกรรมที่ใช้ กลไกสามารถสร้ างการตื่นตัว และ
รับรู้กระบวนการทางานของทีมวิจยั ให้ กบั คนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ คน
ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่บ้าน กลไกที่ ส าคัญ และได้ ผลมากที่ สุดคือการใช้ สถาบันครอบครั ว
กลไกของคนที่เป็ น “ลูก” จะมีผลต่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ได้ ดี
อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจาเป็ นต้ องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ผู้นาทางการ กับผู้นาทางธรรมชาติในชุมชน และการยึดหลักวงวานเครื อญาติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่
อยู่ในหมูบ่ ้ านการสร้ างพลังการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชน ความสามัคคี ความไว้ วางใจ จนนาไปสู่
การเป็ นเครื อข่ายการเฝ้าระวังในเรื่ องอื่นๆในชุมชน ได้
5.3 ปั จจั ยความสาเร็ จ ในการขับ เคลื่ อนการนามติสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัตทิ ่ บี ้ านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาการนามติสมัชชาสุขภาพแก่งชาติเ รื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี เกษ
ที่บ้านแซร์ ไปร์ ที่เป็ นพื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ทีมวิจยั ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปั จจัยความสาเร็ จ
และได้ สรุปเป็ นประเด็น ดังนี ้
1. การให้ ความสาคัญ กับพืน้ ที่หรื อบริ บทชุมชน ประกอบด้ วย ประวิติศาสตร์ การก่อตัง้
ชุมชน สภาพทั่วไป ที่ตงอานาเขต
ั้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ
และวิถีการดารงชีวิต ทรัพยากร การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ที่
เป็ นพื ้นที่ในการศึกษาการที่เรารู้จกั ชุมชนได้ ในทุกมิติยิ่งเป็ นสิ่งที่ดี ถึงแม้ ว่าทีมวิจยั ส่วนหนึ่งจะเป็ น
คนนอกชุม ชน แต่ชาวบ้ านก็ ได้ ให้ ความไว้ ว่างใจและการเข้ าร่ วมกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง และที่
สาคัญการวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ในหมู่ แซร์ ไปร์ ที่คนส่วนใหญ่เป็ นคน
กลุ่มชาติพนั ธ์เขมร มีระบบเครื อญาติ และสังคมที่เข็มข้ น และชาวบ้ านก็ได้ มีความสัมพันธ์กบั กลุ่ ม
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คนต่างๆ ทัง้ ทุนและรัฐ และพื ้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มีสถานการณ์การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัวจานวนมาก
2. รูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ที่ ได้ มี การออกแบบกิ จ กรรม ขัน้ ตอนกระบวนการที่ เป็ นวิ ธี วิท ยาที่ น่าเชื่ อถื อ ที่ มี ที ม วิ จัย ที่ เป็ น
นักวิชาการและนักพัฒ นามาช่วยหนุน และที่ สาคัญ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจเนื่ องจากการทา
กิจกรรมไปพร้ อมๆกับการได้ ทดลองปฏิบตั ิการด้ วย เช่น การเสริ มสร้ างกลไก การลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว
3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย ส่วนหนึ่ งเกิดการประชาสัมพันธ์ ในการเข้ า
ร่ วมกิ จ กรรมอย่างต่อเนื่ อ ง นอกเหนื อจากชอบเขตของกลุ่ม เป้ าหมายที่ วางไว้ ในวิธี วิท ยาแล้ ว
ชาวบ้ านบางส่วนก็ให้ ความสนใจ กลุ่ม เป้าหมาย ที่ มี ความหลากกลาย เด็ก หัวหน้ าครอบครัว
กลุ่ม อสม. หน่วยงานด้ านสาธารณสุขที่อยูใ่ นพื ้นที่ เจ้ าของร้ านค้ า ทาให้ ประเด็นการนามติสขุ ภาพ
สามารถขับเคลื่อนได้ อย่างน่าสนใจ และเห็นมิตแิ นวคิดของแต่ละกลุม่ ด้ วย
4. การมีสว่ นร่วมของชุมชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โครงการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ เกิดจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขในพื ้นที่ การมีส่วนร่วมในนอกจากกระบวนวิจยั แล้ ว การสร้ างการมีส่วนร่วมจะทาให้
เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึง ที่มา แนวคิด ขันตอนกระบวนการ
้
และผลที่จะเกิด ขึ ้นด้ วย แต่กระ
บานการที่ ที ม วิจัย ได้ ด าเนิ น การทาให้ เกิ ด การประสานงานที่ ท าให้ เกิ ด เครื อ ข่ายการท างานใน
อนาคตด้ วย เช่น การบริ การด้ านงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ การรับใช้ ท้องถิ่น
กับงานด้ านสาธารณสุข และประเด็นงานด้ านอื่นๆด้ วย
5. เป็ นประเด็น สาธารณะ เนื่ อ งจากการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ งยาสูบ มา
ปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยเฉพาะเรื่ องยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะในระดับนโยบาย ที่มีการ
ประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ ท าให้ ช าวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มี ก ารพูดถึ ง การรับ รู้
รับทราบในวงกว้ าง ทาให้ การนามติเรื่ องยาสูบ มาปฏิบตั ิในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาสามารถขับเคลื่อนได้ ตามวัตถุประสงค์
6. การเปิ ดใจที่จะเรี ยนรู้ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ชาวบ้ าน ครอบครัวที่สบู บุหรี่ ครอบครัวที่ไม่
สูบ บุหรี่ กลุ่ม อสม. ผู้นาชุม ชน เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ครู ในโรงเรี ยน และเจ้ าหน้ าที่ รัฐ บริ เวณ
ชายแดน เนื่องจากประเด็นเรื่ องยาสูบ ชาวบ้ านและพื ้นที่สาธารณะส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดี
เป็ นสิ่งเสพติด ดังนันคนที
้
่สบู บุหรี่ เมื่อมีกิจกรรมก็มกั จะมีความคิดที่ปิดกันไม่อยากเข้ าร่วมอยู่แล้ ว
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แม้ ว่าบางครัง้ การจัดเวที ที่ เป็ นสาธารณะจะมั กไม่ได้ ข้อมูลจากคนที่ สูบบุห รี่ เท่าไหร่ แต่การใช้
วิธีการติดตามที่บ้านก็ทาให้ ชาวบ้ านเหล่านันเปิ
้ ดใจยอมรับและสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกัน
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ป อภิปรายผลการศึกษา โครงการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จังหวัดศรี สะเกษ การศึกษาวิจัยเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อพัฒนาการสร้ างเสริ มระบบกลไกการเฝ้าระวัง
เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา
บริ บทพืน้ ที่ ของตาบลไพรพัฒ นา รวมถึง สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ ชายแดน การสูบบุหรี่
ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. เพื่อหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
4. เพื่อหารูปแบบกระบวนการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
งานวิ จั ย นี ท้ ี ม วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research : PAR) แบ่งการวิจัยออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการ ระยะปฏิบตั ิการ และระยะ
สรุ ปผลและนาเสนอ ประกอบด้ วย 16 ขันตอนตามกระบวนการวิ
้
จยั เพื่อท้ องถิ่น โดยใช้ การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และใช้ แบบสัมภาษณ์
รายครัวเรื อน ทีมวิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหัวหน้ าครอบครัวใน
บ้ านแซร์ ไปร์ เกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุรี่ และความสัมพัน ธ์ ของคนในครอบครัว ทัง้ 2 หมู่บ้าน
จานวน 338 ครอบครัว และจัดเวทีระดมความคิดที่มี กลุ่มผู้นาอย่างเป็ นทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล ชาวบ้ าน และหน่วยงานที่อยู่พื ้นที่ กลุ่ ม
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อศึกษาทัศนคติของเด็กนักเรี ยนต่อการ
สูบบุหรี่ กลุ่มร้ านค้ า ในหมู่บ้านและพืน้ ที่ชายแดนไทยกัมพูชา ช่องสะงา ทาการวิเคราะห์และ
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ประมวลผลข้ อมูลแบบมีส่วนร่ วม รายงานวิจยั เล่มนีใ้ ช้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคม แนวคิดทุนทาง
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่ วมมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรม เพื่อหารู ปแบบ
สาหรับทดลองปฏิบตั ิ ซึง่ ผลจากการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
6.1 สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาบริบทพืน้ ที่ บริบททางสังคม
1.1 บริบทพืน้ ที่และบริบททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาบริ บทพื ้นที่ชุมชนทางกายภาพและบริ บททางสังคมของชุมชนบ้ าน
แซร์ ไปร์ สรุปได้ วา่ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นหมูบ่ ้ าน
สุดท้ ายของชายแดนไทย ตังอยู
้ ่บนไหล่เทือกเขาพนมดงรัก ที่มีพื ้นที่ติดประเทศกัมพูชา มีชอ่ งสะงา
เป็ นจุดผ่านแดนถาวรที่สาคัญที่ใช้ ในการข้ ามแดนของผู้คน และเป็ นช่องทางการค้ าในทุกรู ปแบบ
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีชดุ ประสบการณ์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ในอดีตแบ่งเป็ น 4 ยุค คือยุคการ
เจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน ยุคบ้ านแตก ยุคหมูบ่ ้ านส่งเสริ มการพัฒนาโดยรัฐ และยุ คหลังการพัฒนา
เมื องใหม่ช่องสะง า ชาวบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม ชาติพันธุ์ เขมรที่ มี ประเพณี ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีระบบการผลิตที่เปลี่ยนไปจากการผลิต
เพื่อยังชีพมาเป็ นระบบการผลิต เพื่อการค้ ามากขึ ้น ขณะเดียวกันทุนทางสังคมบางอย่างยังเข้ มแข็ง
เช่น ความสัมพันธ์ของคนบ้ านแซร์ ไปร์ มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่ให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
แม้ ว่าปั จจุบนั จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากการขยายตัวของประชากรที่ เข้ ามาอยู่ใหม่
ในหมูบ่ ้ าน ความเจริญก้ าวหน้ าทางสังคมและเทคโนโลยีด้าน การสื่อสารต่างๆ
1.2 ทุนทางสังคมที่มีอยู่ภายในชุมชน
การศึกษาทุนทางสัง คม ในชุม ชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุน ทาง
สัง คม เป็ นกรอบแนวทางในการช่ ว ยค้ น หา 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) เครื อข่ ายทางสังคม 2)
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 3) การติดต่อสื่อสาร 4) บรรทัดฐานทางสังคม 5) ความไว้ วางใจ 6) การพึ่งพา
อาศัย สรุ ปได้ ว่า จากข้ อค้ นพบในอดีตชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีทุนทางสังคมทัง้ 6 ด้ านที่ได้ กล่าวมาที่
ทาให้ คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ชุมชนมีพลังที่จะจัดการกับ
ปั ญหาความขัดแย้ งด้ านต่างๆ ที่เข้ ามากระทบความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี แต่
ปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่ทนั สมัยมากขึ ้น ความเจริ ญ
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ทางวัตถุเข้ ามามีบทบาทกับคนในชุมชน จนทาให้ ทนุ ทางสังคมที่เคยมีในชุมชนลดลงไป ส่วนที่ยงั
เหลือให้ เห็นอยู่อย่างชัดเจน คือ ระบบเครื อข่ายทางสังคม การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คม ดัง นัน้ ทุน ทางสัง คมของชุม ชน จึ ง มี น า้ หนัก อยู่ที่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยทางสัง คม การ
ติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้ าน เมื่อรวมกับระบบวงวาน
เครื อญาติที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรแล้ ว จะเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ คนสามารถนา
ทุนทางสังคมมาเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
1.3 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชน
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม
เป็ นกรอบในการช่วยค้ นหา ทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา 3)
จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม สรุปได้ ว่า ในอดีตชุมชนมีทนุ ทางวัฒนธรรมทัง้
6 ด้ าน ที่เข้ มแข็งสามารถจัดการดูแลคนในชุมชนให้ อาศัยอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข เมื่อสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมสาหรับคนรุ่นใหม่ทงั ้ 6 ด้ านก็ได้ ถกู ลดความสาคัญลงไป
บ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงความสาคัญอยู่ในชุมชนชัดเจน คือ ระบบความเชื่อ ในส่วนทุน
ทางวัฒนธรรมที่ลบเลือนไปแต่ก็ยงั พอเหลืออยู่ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา จารี ตประเพณี
การเรี ยนรู้ ค่านิยม และข้ อห้ ามต่างๆ แม้ ว่าปั จจุบนั จะยังคงเหลือประเพณีไม่มากนัก เช่น การเล่น
แม่มด ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี ประเพณีเซ่นไหว้ ปตา
ู่ ในวัน
ขึ ้น 3 ค่า เดือน สาม เป็ นประจาทุกปี หรื อภายในเดือนมกราคมของทุกปี และในเดือนพฤษภาคม
หรื อ ขึ ้น 3 ค่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ ปตาอี
ู่ กครัง้ เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการลงนาทาไร่ ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้ เกิดสิริมงคล และเจริ ญรุ่งเรื อง การสืบสานตานานหลวงปู่ สรวง จะจัดในช่วง
วันสงกรานต์ของทุกปี และประเพณีเข้ าพรรษา และออกพรรษา
2. สถานการณ์ การสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว จากแบบ
สัมภาษณ์ในครัวเรื อน เพื่อนามาสร้ างแนวทางการสร้ างกลไก การเฝ้าระวัง การละละเลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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สถานการณ์สบู บุหรี่ และการแบ่งกลุม่ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่สบู บุหรี่ และ
ไม่สูบบุหรี่ ในครอบครัว สามารถ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ1) กลุ่มครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่
แน่ ใ จว่า คนในครั ว เรื อ นสูบ บุห รี่ มี จ านวน 70 ครอบครั ว 2) กลุ่ม ครอบครั ว ที่ มี ค นสูบ บุห รี่ ใ น
ครอบครัว และมีเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี อยู่ในครอบครัว จานวน 73 ครอบครัว และ 3) กลุ่มครอบครัว
ที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัวและ ที่มีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี มีจานวน 146 ครอบครัว
ทัศนคติของเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ที่สามารถรับรู้
จากการสูบบุหรี่ ได้ จาก เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกินเหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุย
กัน ระหว่างที่เดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบ บุหรี่ จึงมีทศั นคติมองว่า
การสูบบุหรี่ ทาให้ โก้ เก๋ ทังที
้ ่เด็กก็รับรู้ถึงโทษของบุหรี่
ทังนี
้ ้สาเหตุการเริ่ มสูบบุหรี่ นักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่ มาจากความอยากรู้ อยากลอง ของ
เด็กและเยาวชน อยากสูบบุหรี่ ตามอย่างเพื่อน เด็ก เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชวน บางคนมี
เจตคติที่ว่า ถ้ าไม่สบู บุหรี่ จะเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ ากลุม่ และหลายคนไม่กล้ าเลิก
สูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้ อเลียน และไม่ให้ เข้ ากลุ่ม ทาตามอย่างคนในบ้ าน การสูบบุหรี่ เพื่อเข้ า
สังคม สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากความเครี ยด และจากสื่อต่างๆ
ขณะที่ เ ด็กและเยาวชนรู้ จักบุหรี่ ที่มีร สชาติแปลกใหม่ เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่
รสแอ๊ ปเปิ ล้ จากพี่ที่ไปซื ้อมาจากร้ านค้ าที่ชายแดนช่องสะงา เพราะมีราคาถูก สามารถหาชื ้อได้ ง่าย
และมีรสชาติแปลกใหม่ เด็กเหล่านี ้ จะเริ่มหัดสูบบุหรี่ สบู บุหรี่ ทงยาเส้
ั้
น และบุหรี่ ม้วนที่เป็ นก้ นกรอง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นบุหรี่ ก้นกรอง เพราะจะทาให้ เท่ ห์ มีรสนิยมเป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ และเด็กจะสูบมากขึ ้นเมื่อเพื่อนสนิทเป็ นคนชวน เพื่อต้ องการการเข้ าร่ วม
กลุม่ ด้ วย
2.1 สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ท่ ชี ายแดน ตลอดช่ องสะงา ไทย-กัมพูชา
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ตังอยู
้ ่
บนเทือกเขาพนมดงรัก รอบข้ างเป็ นป่ าไม้ อยูต่ ดิ ชายแดนประเทศกัมพูชา ถูกเปิ ดอย่างเป็ นทางการ
ในปี 2546 ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ในปี 2535 เป็ นโครงการพัฒนาความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง 6 ประเทศ GMS - EC (Greater Mekong Subregional
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Economic Cooperation) เพื่อเป็ นช่องทางการค้ า และการท่องเที่ยว ทาให้ เกิดการไหลเทของผู้คน
ของสื่อ ของเทคโนโลยี ของทุน และการไหลเทของความคิด ซึ่งบริ เวณชายแดนเป็ นลักษณะของ
การข้ ามชาติ และมีกระบวนการมีลกั ษณะข้ ามถิ่นด้ วยและตรงบริ เวณชายแดนจะก่อให้ เกิดระบบ
อานาจรัฐ ดังนันพื
้ ้นที่ชายแดนหรื อพื ้นที่ชายขอบ รัฐจะเป็ นผู้สร้ างกฎหมาย การปกครอง บังคับใช้
กฎหมาย และการทาธุรกิจพัฒนา ระบบอานาจบุคคลที่มีส่วนได้ เสี ยจากการค้ าทาให้ บริ เวณช่อง
สะงานอกจากการค้ าที่ถกู กฎหมายแล้ ว ยังมีการลักลอกการค้ าขายที่ผิดกฎหมาย
ช่องสะงาเป็ นพื ้นที่เป็ นช่องทางการทามาหากินของคนทัง้ 2 ประเทศ มีสินค้ าอุปโภค
บริ โภคปลอดภาษี สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นต้ นทางของการอพยพแรงงานกัมพูชาที่จะเข้ าสู่ตวั
เมืองในไทย มีการเพิ่มขึน้ ของจานวนหญิ งบริ การทางเพศในจากชายแดนเขมร มีบ่อนคาสิโนที่
ทันสมัย
ขณะที่ สิ น ค้ า ประเภทบุห รี่ มี เ จ้ า ของร้ านมาขายจากหลายพื น้ ที่ เ ป็ นคนกัม พูช า
เวี ยดนาม ส่วนใหญ่ สามารถสื่ อสารและพูดภาษาไทย และร้ านค้ าเหล่านี ท้ ี่ มีความสัม พันธ์ กับ
บริ เวณชายแดน ร้ านค้ าจะวางสินค้ าประเภทบุหรี่ ผู้ซื อ้ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน บุหรี่ ที่
วางขายที่ ร้ านทั่ ว ไป ยกเว้ นที่ ร้ านค้ าปลอดภาษี ใ นบ่ อ นคาสิ โ น จะเป็ นบุ ห รี่ ป ลอม บุ ห รี่
ลอกเลียนแบบ มีทุกยี่ห้อ ทังบุ
้ หรี่ แบรนเนมจากต่างประเทศ บุหรี่ ที่มียี่ห้อวางขายในประเทศไทย
รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ และรสชาติอื่น ๆที่ทาให้
สินค้ าบุหรี่ เหล่านี ้ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ข้ามแดนไปซื ้อ เนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งมีราคา
เพียง ซองละ 10 บาท เมื่อเทียบกับที่ซื ้อในประเทศไทยแล้ วราคาถูกกว่าหลายเท่า
2.2 รู ปแบบ การเสริ มสร้ างกลไกเฝ้ าระวั ง การลด ละ เลิ ก การสู บบุ หรี่ ใน
ครอบครัว
รู ปแบบการทดลองปฏิบตั ิการการเสริ มสร้ างกลไกเฝ้าระวัง เพื่อ การลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัวในพื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถแบ่งออกเป็ นกลไกต่างๆได้ ดงั นี ้ 1)
การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้ นแบบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมา
เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับการเฝ้ าระวัง โรคอื่ นๆร่ วมด้ วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน
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“ประชาคมรั บรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25 ตาสับปะรด 4) การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการ
เฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น
สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
ผลจากการปฏิบตั ิการ พบว่า รู ปแบบการใช้ กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่
โดยเฉพาะ “ลู ก ” จะเป็ นกลไกที่ส าคัญมากที่ สุด จะเห็นได้ ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ไ ด้ มี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เป็ นห่วงสุขภาพ และรู้สึกว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ าง ลูกจะเป็ นคน
คอยกระตุ้น และคนในครอบครั ว อื่ น ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูป กครองอยากเลิ ก และเข้ า ร่ ว มโดยมี ค นใน
ครอบครัวคอยให้ กาลังใจ จะส่งผลต่อคนที่อยากลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ทังนี
้ ้ครอบครัวที่ ที่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่ จะต้ องมีข้อกาหนดอื่นร่วมด้ วย เช่น การกาหนดพื ้นที่และบริ เวณการสูบบุหรี่ ในบ้ าน และที่
ทางาน
2.3 ปั จจัยความสาเร็จการนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบัติการที่
จังหวัดศรี สะเกษ ที่บ้านแซร์ ไปร์ สรุปเป็ นประเด็นดังนี ้
1. การให้ ความสาคัญกับพื ้นที่หรื อบริ บท แม้ ว่าทีมวิจยั ส่วนหนึ่งจะเป็ นคนนอกชุมชน แต่
ชาวบ้ านก็ได้ ให้ ความไว้ วางใจและการเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒ นธรรม ที่คนส่วนใหญ่ เป็ นคนกลุ่ม ชาติพันธุ์ เขมร ขณะเดียวกันคนในชุม ชนก็ มี
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในครอบครัวจานวนมาก
2. รูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทาให้ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจ เนื่องเป็ นการศึกษาครัง้ แรกในพื ้นที่ จึงได้ มีการจัด กิจกรรมพร้ อม
กับการทดลองปฏิบตั กิ าร
3. กลุม่ เป้าหมายในการศึกษามีความหลากหลาย โดยมีเด็ก หัวหน้ าครอบครัว กลุม่ อสม.
หน่วยงานด้ านสาธารณสุขที่อยู่ในพื ้นที่ เจ้ าของร้ านค้ า ทาให้ ประเด็นการนามติสุขภาพสามารถ
ขับเคลื่อนได้ อย่างน่าสนใจ และเห็นมิตแิ นวคิดของแต่ละกลุม่ ด้ วย
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การสร้ างการมีส่วนร่วมจะทา
ให้ เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึงที่มา แนวคิด ขันตอนกระบวนการ
้
และผลที่จะเกิดขึ ้นด้ วย ทาให้
เกิดการประสานงานที่ทาให้ เกิดเครื อข่ายการทางานในระดับจังหวัด
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5. ยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะ ในระดับนโยบายที่มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ทา
ให้ ชาวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มีการพูดถึงและการรับรู้รับทราบในวงกว้ างมากขึ ้น
6.2 อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัย
1.1 กระบวนการวิจัย
งานวิ จัย ชิ น้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ
กระบวนการวิจยั และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมวิจยั จึงเริ่มต้ นงานวิจยั ด้ วยการเปิ ดเวทีชี ้แจง เพื่อ
ทาความเข้ าใจกับชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวิจยั และเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ทาให้ ได้ อาสาสมัครร่วมในการวิจยั จากนัน้ นักวิจยั ได้ จดั อบรมให้ ความรู้ เรื่ องการทาเครื่ องมือและ
การเก็บข้ อมูลแก่ทีมวิจยั คนในชุมชนทาให้ ทีมวิจยั ได้ ทดลองปฏิบตั ิจริ งและแบ่ งกันเก็บข้ อมูลตาม
แบบสัมภาษณ์ครัวเรื อน หลังจากนันที
้ มวิจยั ได้ นาข้ อมูลที่เก็บได้ มารวมกัน เพื่อช่วยกันจัดหมวดหมู่
เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์สงั เคราะห์ข้อมูลและมีการจัดเวทีเพื่ อตรวจสอบข้ อมูลโดยชุมชนในช่วงระยะที่
2 ซึง่ เป็ นระยะทดลองปฏิบตั กิ าร ทีมวิจยั และสมาชิกในชุมชนได้ จดั การประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน
ในการออกแบบกิจกรรมปฏิบตั ิการ
ทีมวิจยั ได้ มีการประชุมกันทุกครัง้ ก่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากต้ องการทาความ
เข้ าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่ วมกัน เพื่อให้ ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน ในการป้องกัน
ความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่เข้ าใจระหว่างคนในทีม และการทางานมีก ารแบ่งบทบาท
หน้ าที่กนั ตามความสมัครใจและตามความถนัดหลังจากเสร็ จสิ ้นกิจกรรมแล้ ว ทีมวิจยั ได้ จดั ประชุม
สรุปบทเรี ยนกันทุกครัง้ เพื่อนาบทเรี ยนที่ประสบผลสาเร็ จไปใช้ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป มีการ
บันทึกภาพ จัดทารายงานกิจกรรม บันทึกข้ อสังเกตจากการจัดกิจกรรมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
นาไปใช้ ในการทารายงานวิจยั
1.2 ผลที่เกิดกับชุมชน
งานวิจยั นี ้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้ านที่อยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ ทงั ้ 2 หมู่จานวน 382
ครอบครัว ที่เป็ นผู้นาทางการและผู้นาทางธรรมชาติ กลุ่ม อสม.เป็ นคนเก็บข้ อมูล กลุ่มเด็กนักเรี ยน
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ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4- ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ร้ านค้ าที่จาหน่ายบุหรี่ ในหมู่บ้านและที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา หน่วยงานสาธารณสุข และโรงเรี ยน จากการเข้ าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนพบว่า
ช่วงก่อนดาเนินโครงการวิจยั ชาวบ้ านจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเข้ ามาทาโครงการ
เพราะเป็ นโครงการที่มีความอ่อนไหว และต้ องทางานในทัศนคติที่เป็ นโครงการเชิงลบเกี่ยวกับเรื่ อง
ยาเสพติดอื่นๆ เนื่องจากมองการทางานด้ านการพัฒนาที่มีหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกเข้ ามาใน
ชุมชนจะต้ องเป็ นกลุ่มผู้นาทางการที่เป็ นผู้สงั่ การ หรื อบริ หารจัดการงาน แล้ วคนในชุมชนจะรอการ
ขอความร่วมมือจากผู้นาทางการเพียงอย่างเดียว
ช่วงดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั ในช่วงนี ้จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างชัดเจน ทังด้
้ านบวก คือ ชื่นชมและอยากเข้ ามามี
ส่วนร่ วมด้ วย ระหว่างการดาเนินงานวิจัย ได้ มีการเพิ่ม เติม ที่เป็ นความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องยาสูบให้
ชาวบ้ านโดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ที่อยูโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์
ช่วงการดาเนินการวิจยั ชาวบ้ านได้ มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบอย่างมาก โดย
ชาวบ้ านเองก็ มีการจับกลุ่มและพูดคุยกันมากขึ ้น ขณะที่ชุมชนก็มีการเฝ้าระวัง และพยายามหา
แนวทางการลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ทังครอบครั
้
วของตัวเองแม้ ไม่ได้ เป็ นครอบครัวต้ นแบบก็ตาม
และที่สาคัญของกลุ่มแกนนาทีมวิจยั โดยมี ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิน
กิจกรรมมากยิ่งขึ ้น เช่น กิจกรรมตรวจสอบข้ อมูล กิจกรรมวางแผนการดาเนินนาทุนทางสังคม และ
ทุนทางวัฒนธรรมไปปรับใช้ ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
1.3 ผลที่เกิดกับทีมวิจัย
ทีมวิจัยที่มาร่ วมทางานวิจัยในครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม.บางมีประสบการณ์ในการเก็บข้ อมูล
เชิงสถิติให้ กับหน่วยงานมาก่อน เช่น การจัดเก็บข้ อมูลจาเป็ นพื น้ ฐานส่วนใหญ่เป็ นการสอบถาม
ข้ อมูลเบื ้องต้ นยังไม่เคยสัมผัสกระบวนการวิจยั หรื อวิธีการเก็บข้ อมูลแบบนี ้มาก่อน ทาให้ ทีมวิจยั
ต้ องทาความใจกับทีมวิจยั กลุ่มนี ้เป็ นอย่างมากจึงสามารถเก็บข้ อมูลได้ แต่หลังจากที่ทีมวิจยั ได้ ลง
พื ้นที่ไปสัมภาษณ์เก็บข้ อมูล และนาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงร่ วมกัน ทาให้ ทีมวิจยั ได้ เรี ยนรู้ วิธีการเก็บ
ข้ อมูลแบบใหม่ และรู้สกึ ภาคภูมิใจที่ตนทาได้
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นอกจากการเก็บข้ อมูลแล้ ว ทีมวิจัยได้ เรี ยนรู้ การวางแผนงาน การแบ่งบทบาท
หน้ าที่ กันทางาน เรี ยนรู้ การทางานเป็ นที มและการทางานแบบมี ส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายในชุม ชน
เรี ยนรู้ การสรุ ปบทเรี ยนหลังจากทากิจกรรมเพราะที่ผ่านมาการทางานในชุมชนมักไม่มีการสรุ ป
บทเรี ยนการทางาน เมื่อทากิจกรรมเสร็ จก็ตา่ งคนต่างแยกย้ ายกันไปแต่เมื่อมีกิจกรรมใหม่ก็มาเจอ
กันอีกที ทาให้ ขาดการนาเอาบทเรี ยนจากการทางานไปใช้ และเนื่องจากทีมวิจยั ได้ ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการใช้ ทนุ ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้ างกิจกรรม และมาตรการในการสร้ างเสริ ม
กลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้
2. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากงานวิจัย
2.1 การเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน
สิ่ ง ที่ ค้ นพบจากการเปลี่ ย นแปลงของคนในชุ ม ชน พบว่ า คนในชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันมากกว่าแต่ก่อนที่จะมีงานวิจยั เข้ ามาในชุมชน คนในชุมชนเห็นคุณค่าของ
ชุมชนมากขึน้ คนในชุมชนรู้ สึกว่าตัวเองมี ส่วนร่ วมในการทางาน และการปฏิบัติการครอบครั ว
ต้ นแบบ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชม เช่น ครอบครัวพี่เล่ม ตะเคียนหิน
ครอบครั วพี่ แก่น ครอบครั วพ่อใหญ่ จิ ม คนในชุม ชนมี ความกระตือรื อร้ นที่ จ ะเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
เพราะได้ ความรู้จากการทางานโครงการวิจยั ได้ ด้วย
2.2 การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน หลังจากที่กลุ่ม อสม. เป็ นกลไกการเฝ้าระวัง เด็ก เหล่านี ้มีการจับกลุ่ม
สูบบุหรี่ และตังวงกิ
้ นเหล้ าน้ อยลง เด็กที่โรงเรี ยนมีความรู้ เพิ่มมากขึ ้น รู้จกั โทษของบุหรี่ มีทศั นคติที่
เปลี่ยนแปลงไป และพวกเขาเองก็พร้ อมที่จะเป็ นกลไก ชักชวนให้ คนในครอบครัว ลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ ตอ่ ไป
2.3 การเปลี่ยนแปลงของผู้นาทางการและผู้นาทางธรรมชาติ
หลัง จากมี ก ารเคลื่ อ นงานวิ จัย ในพื น้ ที่ การรั บ รู้ ข้ อ มูล สถานการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษารวมถึง การดึง ผู้นาทางการในชุม ชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัย ทาให้ ผ้ ูนา
ทางการเข้ าใจในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมายิ่งขึ ้น อีกที่มีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
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ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว รวมถึงกรณีที่ผ้ นู าสนใจ
กระบวนการวิจยั นาไปใช้ กบั การพัฒนาด้ านอื่นในหมูบ่ ้ านด้ วย
2.4 ทีมวิจัย
การทาวิจยั ในครัง้ นีท้ าให้ ทีมวิจัยได้ เรี ยนรู้ รูปแบบการทาวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
มากยิ่งขึน้ รู้ ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรี สะเกษ การได้ เก็บข้ อมูลทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรของ
ของชุมชน นอกจากนี ้นักวิจยั ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของทีมวิจยั ผู้นาชุมชน หน่วยงานในพื ้นที่ ได้ ภาคีในการ
ดาเนินงาน
3. อภิปรายปั ญหาอุปสรรคต่ อความสาเร็จของงานวิจัย
3.1 ด้ านคน ได้ แก่
คนในชุมชน
ในช่ว งเริ่ ม ต้ น การด าเนิ น งานวิ จัย คนในชุม ชนยัง ไม่เ ข้ า ใจในกระบวนการ
ดาเนินงานวิจยั แบบมีส่วนร่วม และการเก็บรวมรวมข้ อมูลในประเด็นปั ญหาเรื่ องบุหรี่ ชมุ ชนไม่กล้ า
ให้ ข้อมูลมากเกินไป ทางทีมวิจยั จึงต้ องทาความเข้ าใจกับชุมชน
เด็กและเยาวชน
การเข้ าถึงข้ อมูลที่แท้ จริ งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในส่วนประเด็นปั ญหาเรื่ อง
บุหรี่ โดยเฉพาะเรื่ องทัศนคติ และสถานการณ์การสูบบุหรี่ ทีมวิจยั ต้ องใช้ เกมส์ และการวาดรูปเข้ า
ช่วย เพื่อให้ เด็กได้ อธิบายทัศนคติ และสถานการณ์ดงั กล่าว ได้ มากขึ ้น
ผู้นาทางการ
ในช่วงเริ่ มต้ นการวิจยั ชุมชนมีภารกิจงานที่มาก เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ติด
ชายแดน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ ามาในหมู่บ้านจานวนมาก ด้ ายการที่ทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัย เคย
ทางานในหมูบ่ ้ านมาก่อน จึงได้ รับความไว้ วางใจและการเอื ้ออานวยความสะดวกตลอดโครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจยั ที่มาจากศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ มีภารกิจ
หลายด้ าน ขณะที่ ทีมวิจัยเป็ นอาสาสมัครจากชาวบ้ านก็ต้องมีวิ ถีชีวิต ทาไร่ ทานา และทางาน
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หลายหน่วยงาน หรื อสวมหมวกหลายใบ ทาให้ ไม่มีเวลาว่าง จึงทาให้ เวลาไม่คอ่ ยตรงกัน บางครัง้
ต้ องมีการเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมออกไปอยูบ่ อ่ ยครัง้
3.2 ด้ านกระบวนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทังในส่
้ วนการเก็บข้ อมูลและการทดลองปฏิบตั ิการ จึงทาให้ ใช้ เวลานานในการศึกษา อีก
ทังการศึ
้
กษาวิจยั ที่เกี่ยวกับเรื่ องยาสูบ เป็ นประเด็นปั ญหาที่สร้ างความอ่อนไหวได้ บางครัง้ ถูกมอง
ว่า เป็ นเรื่ อ งยาเสพติด ดัง นัน้ การออกแบบกระบวนการวิ จัย ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ จึงจะสามารถได้ ข้อเท็จจริง
4. อภิปรายบทเรียนที่ได้ จากงานวิจัย
การทางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทีมวิจยั ค้ นพบบทเรี ยนและองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่สามารถ
นาไปสร้ างเสริมกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้ ดังนี ้
4.1 การนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติมาปฏิบัตกิ ารที่จังหวัดศรีสะเกษ
การปรับใช้ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง
การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ในเบื ้องต้ นจาเป็ นต้ องสร้ างความเข้ าใจร่วมกันกับชุมชน
เพื่อให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วม โดยอาศัยบทบาทของผู้นาทางการ และผู้นาทางธรรมชาติในการ
เป็ นผู้นาการดาเนินกิจกรรม เพื่อสร้ างการยอมรับของคนในชุมชน
4.2 บทเรียนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนจาเป็ นต้ องทาอย่างไม่เป็ นทางการ ต้ องใช้ การ
พบปะ พูดคุย ขอความคิดเห็น ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ หรื ออาศัยให้ ผ้ นู าทางการ และ
ผู้นาทางธรรมช่วยประชาสัม พันธ์ ก่อน จึงจะได้ รับการสนับสนุน นอกจากนีต้ ้ องใช้ กิจกรรมเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน เช่น เวลาจัดประชุมก็ไปขอใช้ สถานที่โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลไพรพัฒนา หรื อเข้ าไปทากิจกรรมในระดับครอบครัวต้ นแบบ และลงพื ้นที่จดั
กิจกรรมในโรงเรี ยน ซึง่ เกิดจากการมีสว่ นร่วมทังสิ
้ ้น
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4.3 บทเรียนด้ านการทางานร่ วมกับทีมวิจัย
ทีมวิจยั ประกอบด้ วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และเป็ นกลุ่มชาวบ้ านที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการเอกสาร การเก็บข้ อมูล ตามกระบวนการวิจยั ทีมวิจยั จาเป็ นต้ องค่อยๆพัฒนา
โดยการใช้ วิธีการเรี ยนรู้ จากการลงมือทา และมาสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันเป็ นระยะๆ การไว้ วางใจใน
การดาเนินโครงการถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญ ที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของทีวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
5. อภิปรายการนาไปใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย
ระหว่างการดาเนินงานวิจยั นักวิจยั ได้ เชื่อมการทางานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่ได้ นาข้ อมูลมาปรับใช้ และส่งเสริ มการรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่ อง
ยาสูบ
หลังจากการงานวิจยั สิ ้นสุด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ ใช้ ข้อมูล
วิจยั ในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.
6.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะต่ อชุมชน
แม้ ว่าการวิจัยในครัง้ นี ไ้ ด้ ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิ จกรรมของคนใน
ชุมชน และสามารถสร้ างโมเดล การสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวังในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว และการจับกลุม่ มัว่ สุมของเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ในชุมชนลดลง แต่ทีม
วิจยั อยากให้ ชมุ ชน มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอย่า งต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความยัง่ ยื นให้ เกิดขึ ้น
ในชุมชน และมีกิจกรรมการปฏิบตั กิ ารลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ได้
2. ข้ อเสนอแนะต่ อระดับนโยบาย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีขอบเขตพื ้นที่ในการศึกษาวิจยั เพียง 2 หมู่บ้านที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา
คือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ แต่ข้อค้ นพบจากงานวิจยั
ชิ ้นนี ้พบว่า การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยการปรับใช้ ทนุ ทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมร ภายใต้ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเน้ นที่สถาบัน
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ครอบครัวที่ผสมผสานระบบผู้นาทางธรรมชาติร่วมกับผู้นาทางการและความเชื่อของชุมชน นามา
สร้ างเป็ นกิจกรรมสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ดังนัน้
นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบในชุมชน ภาครัฐจาเป็ นต้ องให้ บทบาทกับคนในชุมชนได้ คิดกิจกรรม
เพื่อให้ เกิดความเหมาะกับสภาพปั ญหา และสภาพพื ้นฐานของชุมชนเอง ภาครัฐควรเป็ นเพียงผู้
หนุนเสริ มให้ เกิดกิจกรรม เพื่อสร้ างความยัง่ ยื นในการในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ ในชุมชน
ต่อไป
3. ข้ อเสนอแนะต่ อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การดาเนินการวิจยั และช่วงในการปฏิบตั ิการของครอบครัวต้ นแบบ เพื่อสร้ างกลไกการ
เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ในครอบครัว มี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการสัน้ ซึ่งการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ต้ อ งมี การติด ตาม และกระบวนการอย่า งต่อ เนื่ อง ควรมี ก ารติด ตามกรณี ศึก ษาเพิ่ ม เติม หลัง
โครงการวิจยั สิ ้นสุดลง
จากการเก็บข้ อมูลการวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่าเป็ นชุมชนชนบทที่มีรูปแบบทุนทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรมที่ยงั เหลืออยู่ อีกทังเป็
้ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เขมรที่มีความกลมเกลียวเหนียวแน่ นในระบบ
วงวานเครื อญาติ จึงสามารถนาทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ ในการสร้ างกลไกการเฝ้า
ระวังการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้ แต่ทีมวิจยั ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ค้นพบดังกล่าวจะสามารถนาไปปรับ
ใช้ ได้ กบั ชุมชนเมือง หรื อชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้ หรื อไม่ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงการใช้ ทนุ
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังในชุมชนเมือง หรื อกึ่งเมืองกึ่งชนบท
น่าสนใจว่าหากได้ มีการปรับใช้ ทนุ ทางสังคม และทุ นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ใน
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ เพื่ อนามติส มัชชาสุขภาพแห่ง ชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิ บัติการจะได้ เรี ยนรู้ และ
รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไร
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบสารวจรายครั วเรื อน (Household of survey)
สถานการณ์ พฤติกรรม และทัศนคติการสูบบุหรี่
โครงการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครั วพืน้ ที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
คาชีแ้ จง
การสารวจสถานการณ์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู้ และทัศนคติของการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว จัดทาขึ ้นเพื่อทราบสถานการณ์การสูบบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัว นาไปสู่การพัฒนา
พัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ต่อไป
ข้ อคาถามในแบบสารวจรายครัวเรื อนชุดนี ้ แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมสูบบุหรี่ และสุขภาพ (10 ข้ อ)
ส่ วนที่ 3 ความรู้ของคนในครอบครัวเกี่ยวกับบุหรี่ (12 ข้ อ)
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ (15 ข้ อ)
ตอบแบบสารวจรายครัวเรื อนด้ วยการเขียนข้ อความลงในช่องว่างที่กาหนดตามความเป็ น
จริ งและทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง ( ) ให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ โดยข้ อมูลและผลการตอบคาถาม
ทังหมด
้
ทางศูนย์ ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรี สะเกษ จะถือเป็ นความลับและ
เสนอผลเป็ นภาพรวม และจะไม่ มีผลกระทบต่ อท่ านแต่ ประการใด
ส่ วนที่ 1 ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว (เรี ยงลาดับจากอายุมากสุด-น้ อยสุด)
บ้ านเลขที่.........บ้ าน ...................... หมูท่ ี่.......ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสะเกษ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว

ระดับชัน้
เรี ยน

X = ไม่สบู บุหรี่
/ = สูบบุหรี่
0 = ไม่แน่ใจ

จานวน หมายเหตุ
ปี ที่
สูบบุหรี่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของท่าน
( ) ไม่เคยสูบบุหรี่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) เคยแค่ลองสูบ แต่ปัจจุบนั ไม่ได้ สบู (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) เคยสูบแต่เลิกแล้ ว โดยเลิกสูบมาเป็ นเวลา ……............... เดือน (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) ปั จจุบนั ยังสูบบุหรี่ อยู่
2. ชนิดของบุหรี่ ที่ทา่ นและสมาชิกในครอบครัวเคยสูบบุหรี่
( ) ยาเส้ นมวนเอง
( ) บุหรี่ ก้นกรองที่ซื ้อถูกต้ องตามกฎหมาย
( ) บุหรี่ ที่ข้ามแดนมาจากประเทศกัมพูชา( ) อื่นๆ ระบุ ...............................................
3.ความถี่ในการสูบบุหรี่ ของท่าน
( ) สูบประจาทุกวัน
( ) สูบเกือบทุกวัน/บ่อยๆ
( ) สูบเป็ นครัง้ คราว นานๆ ครัง้
( ) อื่นๆ ระบุ ...............................................
4.ท่านสูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ ...................... มวน
5. สถานที่สว่ นใหญ่ที่ท่านและคนในครอบครัวสูบบุหรี่
( ) ที่บ้าน
( ) ที่ทางาน
( ) ทังที
้ ่บ้านและที่ทางาน
( ) ที่อื่นๆ เช่น ..............................................
6. ปั จจุบนั ท่านสูบบุหรี่ ในครอบครัวหรื อไม่ (รวมพื ้นที่โดยรอบครอบครัว)
( ) ไม่สบู (ข้ ามไปตอบข้ อ 17)
( ) สูบเป็ นประจา
( ) สูบนานๆ ครัง้
7. สถานที่สว่ นใหญ่ที่ท่านและคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในครอบครัว
( ) ห้ องนอนส่วนตัว
( ) พื ้นที่ในครอบครัว เช่น ในห้ องรับแขก หรื อ
ห้ องโถง
( ) ระเบียง นอกพื ้นที่ครอบครัว
( ) ห้ องครัว
( ) บันได
( ) ห้ องน ้า
( ) ที่จอดรถ
( ) อื่นๆ ระบุ …………………………………
8. ปั จจุบนั ท่านหรื อคนในครอบครัวมีความต้ องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่
( ) ไม่ต้องการ เพราะ .................................................................................................
( ) ต้ องการ เพราะ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ครอบครัวอยากให้ เลิก
( ) มีปัญหาสุขภาพ แพทย์แนะนาให้ เลิก
( ) มีปัญหาสุขภาพ จึงอยากเลิกเอง ( ) รู้ถึงโทษภัยมากขึ ้น รู้วา่ ไม่ดี จึงอยากเลิก
( ) สังคมไม่คอ่ ยยอมรับ
( ) ต้ องการประหยัด
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( ) หน่วยงานเข้ มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ ทาให้ สบู ไม่สะดวก
( ) กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและที่ตา่ งๆ ทาให้ สบู ไม่สะดวก
( ) คนตื่นตัวไม่สบู บุหรี่ มากขึ ้น รู้สกึ ว่า คนสูบเหมือนเป็ นคนน่ารังเกียจ
( ) กังวลเรื่ องผลกระทบต่อคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
( ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................
9. ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ หากครอบครัวของท่าน จะดาเนินงานด้ านการควบคุมการสูบบุหรี่ ภายใน
ครอบครัว
( ) ไม่เห็นด้ วยเพราะ .................................................................................................
( ) เห็นด้ วย เพราะ ....................................................................................................
10. ท่านต้ องการให้ ครอบครัวของท่าน สนับสนุนกิจกรรมควบคุมการสูบบุหรี่ หรื อไม่
( ) ไม่ต้องการเพราะ………………………………………………………………………..
( ) ต้ องการ การสนับสนุน ได้ แก่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) จัดเขตสูบบุหรี่
( ) จัดเขตสูบบุหรี่ ให้ เหมาะสม
( ) อื่นๆ……………………………………………………………………………..………
( ) จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่ องบุหรี่
( ) จัดบอร์ ดความรู้
( ) แจกสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับความรู้ สติ๊กเกอร์
( ) กิจกรรมเสียงตามสาย
( ) ประกวดคาขวัญ
( ) กิจกรรมเดินรณรงค์
( ) อบรมให้ ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว
( ) อื่นๆ…………………………………….……………………………………………….
( ) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ พนักงานเลิกบุหรี่
( ) สนับสนุนผลิตภัณฑ์อดบุหรี่
( ) อบรมวิธีเลิกบุหรี่ ให้ สมาชิกในครอบครัว
( ) จัดตังคลี
้ นิคเลิกบุหรี่ ในชุมชน
( ) สนับสนุนให้ ไปปรึกษาแพทย์
( ) อื่นๆ……………………………………………………………………………………..
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 111

ส่ วนที่ 3 ความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่
คาชี ้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สดุ
ข้ อ
ข้ อความ
1. บุหรี่ เป็ นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่
2. การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย
3. การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุทาให้ เส้ นเลือดในสมองแตกและเป็ นอัมพาตได้
4. สารนิโคตินในบุหรี่ ทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ มีอาการติดบุหรี่
5. สารทาร์ ในบุหรี่ มีผลทาให้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้ นเร็ ว
6. ก้ นกรองบุหรี่ ชว่ ยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ได้
7. สารพิษในบุหรี่ มีอนั ตรายทังต่
้ อผู้สบู และผู้ที่ไม่สบู โดยการได้ รับควันบุหรี่
8. สถานที่สาธารณะเป็ นแหล่งสาคัญที่เป็ นพาหะแห่งการเกิดโรคจากควันบุหรี่
9. ปั จจุบนั มีกฎมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบและการสูบบุหรี่
10. ห้ ามขาย แลกเปลี่ยนหรื อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ ทู ี่มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์
11. ผู้ไม่สบู บุหรี่ ไม่สามารถเรี ยกร้ องเจ้ าของสถานที่ที่ไปใช้ บริ การให้ จดั เขตปลอดบุหรี่
ได้
12. การสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลอื่น เป็ น
การใช้ สิทธิที่มิชอบด้ วยกฎหมาย

ถูก

ผิด

ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
คาชี ้แจง : โปรดพิจารณาเลือกข้ อความที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความเห็นของท่านมากที่สดุ
แล้ วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ทัศนคติ
ข้ อ ข้ อความ
ไม่
ไม่
เห็นด้ วย
แน่ ใจ เห็นด้ วย
1. การสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. คนเราไม่ร้ ูวนั ตายของตนเอง จะเชื่อได้ อย่างไรว่าจะตายเร็ วกว่าปกติ
เพราะการสูบบุหรี่
3. การสูบบุหรี่ มีทงอั
ั ้ นตรายและผลเสียมากกว่าผลดี
4. ท่านรู้สกึ รังเกียดผู้ที่สบู บุหรี่
5. การสูบบุหรี่ ทาให้ มีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น
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ข้ อ

ข้ อความ

ทัศนคติ
ไม่
ไม่
เห็นด้ วย
แน่ ใจ เห็นด้ วย

6. ควรมีเขตปลอดบุหรี่ ในที่ทางานของท่าน
7. การจัดเขตปลอดบุหรี่ ในที่ทางาน จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
บริษัทให้ ดีขึ ้น
8. การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนธรรมดาทัว่ ไป
9. การสูบบุหรี่ ทาให้ คนที่อยูใ่ กล้ ชิดเกิดความราคาญ
10. ถ้ าท่านอยูใ่ นกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ท่านจาเป็ นต้ องสูบบุหรี่ ด้วย
11. ท่านตังใจจะชั
้
กชวนเพื่อนร่วมงานให้ เลิกสูบบุหรี่
12. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อบุหรี่ สามารถเก็บออมไว้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่จาเป็ น
อย่างอื่นได้
13. การสูบบุหรี่ ทาให้ รัฐต้ องสูญเสียค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาล
มากกว่ารายรับที่ได้ จากภาษี บหุ รี่
14. การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นการทาลายบุคลิกภาพของตนเอง
15. ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ ได้ เป็ นผู้ที่ชนะใจตนเอง
“ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจรายครัวเรื อนนี ้
ข้ อมูลของท่านและครอบครัวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ ครอบครัวและชุมชนของ
เราเป็ นครอบครัว ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และต่อการพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมไร้ ควันบุหรี่ ”

ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์ .......................................................................................................
ชื่อผู้สมั ภาษณ์ ...........................................................................................................
วันที่สมั ภาษณ์ ............./..................../................
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กรอบการพูดคุยกลุ่มเป้าหมาย 15 ครั วเรื อนต้ นแบบลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชีแ้ จงความเป็ นมา
- ทบทวนข้ อมูล ศจย. / ความเป็ นมาโครงการ / สิ่งที่ทามาแล้ ว / ข้ อค้ นพบ
วัตถุประสงค์ การประชุมครัวเรือน 15 ครอบครัว
- ทบทวนโครงการฯและชี ้แจงผลการเก็บข้ อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้นในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
- หาแนวทางการสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในครอบครัวเพื่อการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
- ประเด็นพูดคุย 15 ครอบครัว
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัว
- ความรู้สกึ / ความคิดเห็นของคนในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่
- วิธีการที่คนในครอบครัวได้ ชว่ ยกันเพื่อลดการสูบบุหรี่ ในครัวเรื อน
- ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร
- วิธีการที่จะทาต่อในครัวเรื อนเพี่อลดการสูบบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัว
แบบบันทึกข้ อมูลครอบครั วต้ นแบบการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผู้บันทึก...................................................................................
วันที่บันทึก..............................................................................
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ภาคผนวก ข
บทความ
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อยากเลิกสูบยา : หมู่บ้านปฏิบัตกิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
บทความนี ้ต้ องการอธิบายกระบวนการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมา
ปฏิบตั ิการในพืน้ ที่จังหวัดศรี สะเกษ พืน้ ที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ในช่วงระหว่างปฏิบตั ิการใน
ครอบครัวนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว โดยการวิเคราะห์ให้ เห็น หลักคิด วิธีการ
กลไกการทางาน ทักษะความรู้ และกระบวนการทางาน อย่างเป็ นขันตอนรวมทั
้
งผลที
้ ่เกิดขึ ้นจาก
การทางาน ทีมวิจัยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทางมานุษยวิทยาและใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ในพื ้นที่หมู่บ้านปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 พบว่า
การสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนในสมัยก่อนจะมีความสัมพันธ์กนั กับวิถีชีวิตการทามาหากิน และความ
เชื่อ ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนสมัยนี ้ที่เกิดจากการเรี ยนแบบรุ่นพี่ ทาตามเพื่อนคิด
ว่าโก้ เก๋ คนที่สบู บุหรี่ มานานมีปัญหาด้ านสุขภาพ ต้ องการเลิกสูบบุหรี่ และโดยวิธีการต่างๆ ที่สร้ าง
แรงจูงใจ หักดิบ อมลูกอม ขณะที่พื ้นที่ชายแดน ที่มีการขายบุหรี่ ลอกเรี ยนแบบราคา บุหรี่ รสชาติที่
แปลกใหม่ และลักษณะการหีบห่อที่สะดุดตา เป็ นพื ้นที่ในการสุ่มเสี่ยงที่ เด็ก เยาวชนที่อยูใ่ กล้ พื ้นที่
ชายแดน จะเป็ นนักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่
บทความนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การปฏิบตั กิ ารของสถาบันครอบครัวนาร่อง จากมาตรการ
ร่วมกัน เช่น การกาหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในบริเวณบ้ าน การสร้ างแรงจูงใจ โดยใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีของ
คนในครอบครัวจะช่วยให้ คนที่สบู บุหรี่ ในครอบครัวสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ การสร้ าง
กลไกการป้องกันการสูบบุหรี่ หน้ าใหม่เป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่ควรได้ รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน
บทนา
“...สู บ ยาเส้ นสาวไม่ ม อง สู บ ยาซองสาวมองจนเสี ย เส้ น ... “ นี ค้ งไม่ใช่
ประโยคที่เด็กๆในโรงเรี ยนที่เราไม่ได้ ทากิจกรรมเรื่ องยาสูบแต่งขึ ้นเอง เพื่อที่จะจีบสาว เพราะพวก
เขายัง เป็ นเด็ก หากแต่เ ป็ นประโยคที่ เ ด็ ก ๆ หลายๆ คนในโรงเรี ย นแห่ ง นี ไ้ ด้ ยิ น มาและพูด ถึ ง
สถานการณ์ ก ารสูบ บุห รี่ ในชุม ชน และน ามาล้ อ เล่น กับ เพื่ อนจนติด ปาก แต่ก็ ท าให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ ยิ น
มองเห็นถึงค่านิยม และทัศนคติของคนที่สบู บุหรี่ ในหมู่บ้านแห่งนี ้ด้ วย
หมูบ่ ้ านปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เป็ นชื่อสมมติขึ ้นแทนหมูบ่ ้ านที่นกั วิจยั
สนใจและได้ ใช้ พื ้นที่หมูบ่ ้ านนี ้ในการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ เนื่องจาก
หมูบ่ ้ านแห่งนี ้กลายเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีความสาคัญ เพราะเป็ นหมูบ่ ้ านที่อยู่ตดิ ชายแดน ไทย – กัมพูชา
ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ทัง้ เขมร ลาว กูย และเยอ เป็ นหมูบ่ ้ านพัฒนาของรัฐ มีการสร้ าง
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 116

ถนนสายสาคัญสู่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ซึง่ เป็ นเมืองหน้ าด่านของประเทศไทย มีการเปิ ดจุด
ผ่านแดนถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2546 จึงเป็ นประตูที่สาคัญในการเปิ ดรับผู้คน ข้ ามแดน เป็ นเส้ นทาง
การค้ า และการท่องเที่ยว รวมทังเป็
้ นที่จาหน่ายสินค้ าผิดกฎหมาย และสินค้ าปลอดภาษี เช่น บุหรี่
ยี่ห้อแบรนเนมต่างๆ
การนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพื ้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา
ทาให้ ทีมวิจยั มีคาถามว่าการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ชายแดนไทย – กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร ทังที
้ ่ในหมู่บ้านแห่งนี ้มีครอบครัวที่
ไม่เคยสูบบุหรี่ เลย บางครอบครัวเคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ ว และครอบครัวส่วนมากจะมีคนสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว การที่รัฐบาลไทยที่ได้ ออกกฎหมายข้ อห้ าม การสร้ างมาตรการต่างๆ เพื่อมาบังคับใช้
ควบคุมการสูบบุหรี่ ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับอัตราการสูบบุหรี่ ที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ ของคนในพื ้นที่ที่อยู่
ห่างไกลตัวเมือง แต่กลับมีพื ้นที่ติดชายแดนที่มีสินค้ าจาพวกนี ้อยู่มาก ด้ วยกลยุทธ์ ของบริ ษัทผลิต
ยาสูบ ที่ต้องการหาลูกค้ ารายใหม่ จึงมีการผลิตยาสูบที่สบู แล้ วติดง่ายขึ ้น และบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลก
ใหม่ เช่น รสบลูเบอรี่ รสช็ อคโกแลต รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ้ล และรสกาแฟที่วางขายทั่วไป
ตามพื ้นที่ชายแดน
บทความนี ้ ทีมวิจัยจะวิเคราะห์และชีใ้ ห้ เห็นถึง ปฏิบตั ิการของครอบครัวนาร่ อง
โดยใช้ หลัก วิธี ก ารคิด ในการสร้ างกลไกการทางาน รวมถึง ทักษะความรู้ ต่างๆ และขัน้ ตอน
กระบวนการทางาน รวมทัง้ ผลที่ เกิ ดขึน้ จากการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติม าปฏิ บัติการ
ร่วมกับครอบครัวนาร่อง ในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ตังแต่
้ ต้นจนจบ ทีมวิจยั ใช้ การ
เก็บข้ อมูลทางสังคมศาสตร์ และใช้ กระบวนการวิ จยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Action Research) ในพื ้นที่หมู่บ้านปฏิบตั กิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
1. บริบทพืน้ ที่และพัฒนาการของการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านปฏิบัตกิ าร
หมู่บ้ า นปฏิ บัติ ก าร ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใ นครอบครั ว เป็ นชื่ อ ที่ ตัง้ ขึน้ แทน
หมู่บ้านเดิมที่มีชื่อเรี ยกหมู่บ้านเป็ นภาษาเขมร นันเพราะคนที
้
่มาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มแรกเป็ นกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เขมร และหมู่บ้านนี ้มีพื ้นที่ตดิ ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้ วยลักษณะของพื ้นที่ที่เป็ นที่ราบสูง
สลับภูเขาเตี ้ยๆ และเทือกเขาพนมดงรัก ทาให้ พื ้นที่ในบริ เวณนี ้อุดมสมบูรณ์ด้ วยทรัพยากรป่ าไม้
ที่ดิน ลาห้ วยและพืน้ ที่บริ เวณนีเ้ คยเป็ นพืน้ ที่ต่อสู้ทางความคิดระหว่างรัฐไทย และคอมมิวนิสต์
ทาให้ ชาวบ้ านนี ้ต้ องอพยพออกจากหมู่บ้านหลายครัง้ เพื่อความปลอดภัย บ้ านนี ้เคยเป็ นพื ้นที่จุด
พักแรมชัว่ คราวของชาวบ้ านในประเทศกัมพูชาระหว่างการอพยพหนีการสู้รบทางการเมือง เมื่อ
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หลายปี ก่อน ด้ วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่ าไม้ ที่มีมาก ทางกรมป่ าไม้ จึงได้ มีการสัมปทาน
ป่ าไม้ ในพื ้นที่บริ เวณนันทั
้ งหมด
้
จึงทาให้ พื ้นที่เปิ ดใหม่มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ ผ้ คู นจากต่างถิ่น
อพยพหลัง่ ไหลเข้ ามาจับจองเป็ นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่ทากินเป็ นจานวนมาก ทาให้ จานวนครัวเรื อน
ในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
หมู่บ้านแห่งนี ้กลายเป็ นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของรัฐ ในหลายๆ เรื่ อง
หลังการประกาศจากรัฐบาลว่า “เราจะเปลี่ยนจากสนามรบเป็ นสนามการค้ า ” บ้ านนี ้กลายเป็ น
ประตูเมืองหน้ าด่านที่จะเปิ ดรับผู้คนที่จะสัญจรข้ ามแดนไป – มา มีการตัดเส้ นทางทาถนนใหม่
จากหมู่บ้านแห่งนี ้ไปจนถึงชายแดน ไทย - กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงการค้ าและการท่องเที่ยว ภายใต้
เขตอนุภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) มีการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา เพื่อเป็ นช่องทางในการค้ า และ
การขนส่งในเขตภูมิภาคนี ้ ที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไทยอย่างมหาศาล รวมทังพื
้ ้นที่ชายแดนยัง
เป็ นพื ้นที่ที่มีสินค้ าผิดกฎหมาย และสินค้ า ลอกเลี ยนแบบประเภทต่างๆ เช่น สุรา และบุหรี่ ยี่ห้อ
แบรนเนมต่างๆ
เราไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ ครั ง้ แรกของคนในหมู่บ้านนี เ้ กิ ดขึน้ เมื่ อไหร่ แต่จ าก
คาบอกเล่าของชาวบ้ าน พบว่าบุหรี่ หรื อยาสูบถูกนามาพร้ อมๆกับการอพยพของผู้ที่เข้ ามาอยู่ใน
หมู่บ้านแห่ง นี ้ ผู้ที่สูบบุหรี่ นานๆ ส่วนใหญ่ บอกว่า เคยสูบบุหรี่ ตั ง้ แต่เป็ นเด็กอายุประมาณ 7 ปี
เนื่องจากต้ องออกไปช่วยงานพ่อ แม่ แพ้ วถางไร่ในป่ า เลี ้ยงวัวในป่ า การสูบบุหรี่ ครัง้ แรก จึงมาจาก
คาแนะนาของพ่อที่ให้ สบู บุหรี่ เพราะต้ องการไล่แมลง ไล่ยงุ บางครัง้ ก็นายาสูบมาป้องกันทากเวลา
เดินป่ า การสูบบุหรี่ จะเรี ยกว่าสูบยา สมัยก่อนจะมีเฉพาะยาเส้ น และคนในหมู่บ้านยังใช้ ยาเส้ นมา
เป็ นเครื่ องเซ่น ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ ของผู้เข้ าทรง จากนันก็
้ จะแบ่งกันเพื่อเป็ นคาย
เครื่ องเซ่น และแบ่งกันสูบ ในสมัยก่อนการสูบยาไม่ได้ ถือว่าเป็ นเรื่ องน่ารังเกลียด บางครัง้ ยาสูบกับ
นามาเป็ นของฝาก ของต้ อนที่มีคณ
ุ ค่าให้ กบั เครื อญาติที่มาจากต่างถิ่น
ในยุคสมัยที่คนในหมูบ่ ้ านอพยพไปทางานที่อื่นแล้ วนาบุหรี่ ที่ผลิตจากโรงงานกลับ
เข้ ามาสูบบุหรี่ ในหมู่บ้าน ทาให้ ทศั นคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ านเริ่มเปลี่ยนไป ชาวบ้ านมองว่าคน
ที่สบู บุหรี่ จากโรงงานเป็ นคนมีเงิน โก้ เท่ห์ และเป็ นที่สนใจของคนรอบข้ าง จึงเป็ นที่มาของการสูบ
บุหรี่ ของนักสูบหน้ าใหม่ที่เป็ นเด็กเยาวชน ในยุคปั จจุบนั ที่สบู บุหรี่ เพราะต้ องการเป็ นที่สนใจของคน
รอบข้ างทาตามเพื่อน เพื่อสร้ างการยอมรับจากรุ่นพี่
ทีมวิจยั มองว่า ในอดีตการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนที่สบู บุหรี่ นานๆเป็ นการสูบยา
เส้ น โดยหลักคิดของการสูบบุหรี่ แต่ละครัง้ จะมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อ และวิถีชีวิตการทามาหา
กินของคนครอบครัว ซึง่ ต่างจากการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนสมัยปั จจุบนั คนส่วนใหญ่เป็ นการสูบ
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ยาที่ผลิตจากโรงงาน และเป็ นบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่เป็ นที่สนใจและสามารถสร้ างความอยาก
สูบบุหรี่ ตอ่ เนื่องที่เร็วขึ ้น
2. สมัชชาสุขภาพ : การนามติสมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนในพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
การให้ สัต ยาบรรณของประเทศไทยในฐานะเป็ นประเทศภาคี ส มาชิ ก ตาม
อนุสัญ ญาว่า ด้ ว ยการควบคุม ยาสูบ ของอนามัย โลก ตัง้ แต่ปี 2547 การที่ เ รามี ค ณะกรรมการ
ควบคุม การบริ โ ภคยาสูบ แห่ง ชาติ (คบยช.) เพื่ อคอยออกนโยบายด้ านการควบคุม ยาสูบ และ
มาตรการต่างๆ ล่าสุดการประชุมสมัชชาแห่งชาติครัง้ ที่ 3 ได้ ตระหนักว่า การบริ โภคยาสูบเป็ นภัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ ขณะที่ สถานการณ์การบริ โภคยาสูบของคนไทย รวมถึงเยาวชน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
และเข้ าใจว่าการควบคุมยาสูบต้ องใช้ มาตรการที่บรู ณาการหลายด้ าน ประกอบกันจะช่วยให้ มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่ มีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างความมุ่งมัน่ ใน
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่ผา่ นมาสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ประกอบด้ วยภาคประชาสังคม ทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสุขภาพในพื ้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ ตามรูปแบบต่างๆที่จะสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อ
การพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น การรณรงค์ การจัดค่ายและอบรมให้ ความรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ขณะที่การสารวจอัตราการสูบบุหรี่ แยกเป็ นจังหวัดพบว่า อัตราการสูบบุหรี่
ของจังหวัดศรี สะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่ 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตรา
การสูบบุหรี่ 24.98% เพิ่มขึน้ 1.96% เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2554)
ดังนันประเด็
้
นการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาดาเนินการในจังหวัดศรี สะเกษ จึงเป็ นเรื่ อง
เร่งด่วนนอกจากมาตรการที่มีอยูเ่ ดิม
การพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว จึงเป็ นคาถามที่สาคัญศึกษาในครัง้ นี ้ เนื่องจากที่ผ่านมา รู ปแบบการณรงค์ไม่สบู บุหรี่
สามารถเข้ าถึง ได้ บางกลุ่ม ที่ อยู่ในระดับจัง หวัดเท่านัน้ การกาหนดพื น้ ที่ การสูบบุ หรี่ สามารถ
ควบคุมได้ เฉพาะในเขตเทศบาลและเมือง แต่การสร้ างกลไกโดยมีสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่
เล็ กและส าคัญ ที่ สุดมาเป็ นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาครั ง้ นี ้ ร่ วมกับนักวิจัย ศูนย์ ศรี สะเกษศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ที่เป็ นสถาบันทางวิชาการเพื่อรับใช้ ท้องถิ่น โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล
ทางมานุษ ยวิ ท ยา และกระบวนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) การนามติส มัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิ การในพืน้ ที่หมู่บ้านปฏิบตั ิการลด ละ
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เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวพื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา จึงเป็ นรู ปแบบใหม่ของสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้และพัฒนามาตรการ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ตอ่ ไป
ที ม วิ จัย มองว่ า การน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพเรื่ อ งยาสู บ มาปฏิ บัติ ก ารในระดับ
ครอบครัว เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ให้ เห็นคุณค่าของตัวเอง และการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว การปฏิบตั กิ ารดังกล่าวสามารถสร้ างการตระหนัก รับรู้
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่สบู บุหรี่ ในในระดับครอบครัวและในหมูบ่ ้ านได้
3. หมู่บ้านปฏิบัตกิ าร : ครอบครั วนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
“...เสียใจที่พ่ งึ เลิกสูบบุหรี่ ได้ เพราะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่ มันเหลือน้ อยกว่ าเวลาที่เรา
เคยสูบมันมาอีก....มาเลิกได้ ตอนสุขภาพร่ างกายเราไม่ แข็งแรง ยาที่ผมใช้ เลิกสูบบุหรี่ ท่ ี
ได้ ผลดีท่ สี ุดคือ การมีหัวใจที่เข็มแข็ง...”
(สมัย สืบฯ. 2555 : สนทนา)
ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ของคนในหมู่บ้านแห่งนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ที่จะพึ่งเริ่ ม
ดาเนินการช่วงของการนามติสุขภาพเรื่ องยาสูบมาดาเนินในหมู่บ้าน หากแต่คนที่สูบบุหรี่ ได้ ลอง
เลิก สูบบุหรี่ มาแล้ วหลายครัง้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปั ญหาด้ านของสุขภาพ คน
ในครอบครัวร้ องขอ หลายคนสามารถเลิกสูบบุหรี่ ไ ด้ อย่างถาวร หลายคนเคยเลิกได้ แต่หนั กลับมา
สูบบุหรี่ อีกครัง้ และหลายคนที่กาลังสูบบุหรี่ คดิ อยากจะเลิก
ขณะที่การสารวจแบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อนของชาวบ้ าน เกี่ยวกับสถานการณ์
การสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านพบว่า มีครอบครัวที่เคยสูบและไม่สบู บุหรี่ จานวน 70 ครัวเรื อน มีครอบครัว
ที่สูบบุหรี่ ที่มีเด็กอายุ ต่ากว่า 7 ปี จานวน 73 ครัวเรื อนประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีครัวเรื อนที่มีเด็ก
อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยมากกว่า 1 คน ทังหมด
้
16 ครัวเรื อน และครัวเรื อนที่สบู บุหรี่ ที่มีเด็กมากกว่า
7 ปี อาศัยอยู่ร่วมจานวน 154 ครัวเรื อน การที่ชาวบ้ านใช้ เด็กที่มีอายุ 7 ปี เป็ นเกณฑ์ เนื่องจาก
พัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็ นช่วงวัยทองของชีวิตในการพัฒนาทุกเรื่ อง หากเด็ก
เหล่านี ้ยังอาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่สบู บุหรี่ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างแน่นอน
การสารวจสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ ช าวบ้ านรับรู้ ถึงข้ อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจปฏิ บตั ิการ
ต่อเนื่อง
คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ อาจมองว่าการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องงานนิดเดียว แต่สาหรับคน
ที่สบู บุหรี่ แล้ วเป็ นเรื่ องที่ยากต้ องใช้ เวลา และต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้อย่างหนักแน่น แน่นอน
ว่าทุกคนที่สบู บุหรี่ มานาน มีความต้ องการที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความตังใจและ
้
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ความพร้ อมของสมาชิกในแต่ละครอบครัว การค้ นหาครอบครัวนาร่องเพื่อที่จะสร้ างกลไก การ ลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จึงเริ่มขึ ้น
แนวคิ ด ที่อ ยากเลิ กสู บ บุ หรี่ “เวลาไปไฮ่ ไปนา..พวกผมลื ม ห่ อข้ า วบ่ ต้อง
กลับมาเอากะได๋ ...แต่ ถ้าลืมห่ อยาสูบต้ องฟ้าวกลับมาเอา” นี ้คือเสียงสะท้ อนจากคนที่สบู บุหรี่
แล้ วบุหรี่ หรื อยาสูบมันสาคัญกว่าข้ าวได้ อย่างไร หลายคนมาอยากตอบคาถาม แต่แน่นอนว่าคนที่
สูบบุหรี่ มานานต้ องการที่จ ะเลิ กสูบบุหรี่ แต่การแสวงหาครอบครั วนาร่ อง เพื่ อเป็ นตัวแทนการ
ปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ าย ทังๆ
้ ที่ทกุ คนบอกว่าอยากเลิกสูบบุหรี่ อาจเป็ น
เพราะว่าการแสดงตัวเป็ นครอบครัวนาร่องเหมือนเป็ นการผูกมัดตัวเองว่าจะต้ องเลิกสูบบุหรี่ ให้ ได้
มันเป็ นเรื่ องยาก เพราะทุกคนเคยลองเลิกสูบบุหรี่ แล้ วหลายครัง้ ดังนันการใช้
้
กลไกของโรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุขภาพตาบล ช่วยในการคัดสรรครอบครั ว 15 ครอบครั ว เป็ นครอบครั วนาร่ องและมี
ครอบครัวที่เข้ าร่วมจริ งจานวน 9 ครอบครัว สิ่งที่เป็ นแนวคิดที่สาคัญของครอบครัวนาร่ อง ในการ
ปฏิ บัติก ารลด ละ เลิ ก การสูบ ในครอบครั ว ครั ง้ นี ค้ ื อ “ความมั่ นคงด้ า นสุ ข ภาพของคนใน
ครอบครัว” ทุกคนเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพและอนาคตของคนในครอบครัว
กลไกการท างานการน ามติสมั ช ชาสุ ข ภาพมาขั บ เคลื่ อนพื น้ ที่ ช ายแดน
ภายใต้ การดาเนินกิจกรรมการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพืน้ ที่ชายแดน มี
กลไกที่ช่วยสนับสนุน ประกอบด้ วย คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ที่สนับสนุน
ด้ านความรู้ และเชื่อมต่องานในระดับต่างๆ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
เป็ นผู้สนับสนุนนักวิจยั และการบริ การทางวิชาการ ออกแบบกระบวนการต่างๆ ติดตามเพื่อหนุน
เสริ ม วิเคราะห์ความรู้ และจัดทารายงานร่ วมกับชาวบ้ านทุกภาคส่วน ขณะที่กลไกโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลช่ วยสนับสนุนด้ านข้ อมูลและองค์ความรู้ ด้ านสุขภาพ การประสานงานกับ
ครอบครัวนาร่องและชาวบ้ านในพื ้นที่ กลไกโรงเรี ยนร่วมกับนักวิจยั ช่วยกันประเมินสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในชุมชน ตังแต่
้ อดีต ปั จจุบนั และในอนาคตเด็กๆฝั นอยากให้ หมู่บ้านเป็ นอย่างไร และ
กลไกที่สาคัญคือชุมชนที่ เป็ นคนเก็บข้ อมูลต่างๆ ร่ วมกับครอบครัวปฏิบตั ิการนาร่ อง ลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ที่เ ป็ นหน่วยปฏิ บัติการในการศึกษาวิจัย และปฏิ บัติการ ขณะที่การเป็ นครอบครั ว
นาร่องปฏิบตั กิ ารลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ นอกจากผู้สบู บุหรี่ ที่ต้องให้ ข้อมูลที่สาคัญแล้ ว สมาชิ กใน
ครอบครั วที่ ไ ม่สูบ บุห รี่ คื อ ลูก ภรรยา ยัง ต้ องคอยสัง เกตพฤติก รรมพร้ อมกับการให้ ขวัญ และ
กาลังใจคนที่สบู บุหรี่ ในช่วงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี ้ด้ วย
เทคนิคความรู้ การกาหนดมาตรการร่วมของคนในครอบครัว ถือว่าเป็ นเทคนิค
ที่มีความสาคัญย่างมาก การกาหนดมาตรการของแต่ละครอบครัวจะมีความแตกต่างกันไป ตาม
ลักษณะของครอบครัว เช่น การกาหนดพื ้นที่การสูบบุหรี่ ในตัวบ้ าน การที่จะไม่สูบบุหรี่ ในตัวบ้ าน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 121

การไม่พกชองยาสูบ การอมลูกอม การใช้ ไม่จิ ้มฟั น และบางครอบครัวหาแรงจูงใจที่จะ ลดละ เลิก
การสูบบุหรี่ การลดจานวนการสูบบุหรี่ ลงเรื่ อยๆ การไม่ซื ้อบุหรี่ การไม่ขอสูบบุหรี่ การหลีกเหลี่ยง
ไม่เดินไปใกล้ คนที่กินเหล้ า และการใช้ ใจของผู้สบู เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
คนที่ไม่สบู บุหรี่ ชกั ชวนคนที่สบู บุหรี่ เข้ าร่วมประชุม และทาความเข้ าใจร่วมในช่วง
การปฏิบตั ิการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เวลาคนที่สบู บุหรี่ เข้ าร่วมกิจกรรมเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองมี
คุณ ค่า ในการที่ เ ป็ นกรณี ตัว อย่ า งเพื่ อ ศึก ษาเรี ย นรู้ รวมทัง้ เขาสามารถที่ จ ะเป็ นคนก าหนด
แผนปฏิบตั ิการของตัวเองได้ ด้วย รวมเขาก็จะได้ สร้ างการยอมรับจากคนในครอบครัว และคนที่ไม่
สูบบุหรี่
คนที่สูบบุหรี่ เป็ นคนตัดสิน ใจที่จะเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เอง
การที่เขาเป็ นคนตัดสินใจนัน้ ก็แสดงว่าเขาผ่านการวัดใจตัวเองแล้ ว ทาให้ เขามองเห็นคนค่าของ
ตัวเองเพียงการช่วยเหลือ และหนุนเสริมให้ เขาสามารถ ลด ละ เลิกได้ อย่างถาวร
เทคนิคที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใช้ คนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกเป็ นคน
สร้ างแรงจูงใจและร้ องขอให้ คนสูบบุหรี่ ในบ้ านเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการครัง้ นี ้ การให้ กาลังใจ และคอย
สังเกต เพื่อช่วยเหลือคนที่สูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่คอยกระทาอย่างต่อเนื่อง การใช้ วิธีการที่ดดุ า่ ประชด
ประชันไม่จะไม่ได้ ผล
การลงเยี่ยมครอบครั วนาร่ องของทีมวิจัย การติดตามหนุนเสริ มและสร้ าง
ขวัญกาลังใจของทีมวิจยั ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องที่สาคัญ การมองครอบครัวที่นาร่องเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ที่เขากาลังจะพยายามสร้ างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น การใช้ ทกั ษะ เทคนิคการตังค
้ าถาม
และท่าทีของคนลงไปเยี่ยมครอบครัวจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะสร้ างการเรี ยนรู้ เนื่องเพราะครอบครัวที่
เข้ า ร่ ว มน าร่ อ งได้ ใ ห้ พัน ธะสัญ ญาใจกัน ว่ า จะ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ การติ ด ตามจึ ง เป็ น
กระบวนการที่ทาให้ ครอบครัวได้ กระตุ้น และตระหนักอยู่เสมอว่ามีคนรอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
แน่นอนว่าข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงแม้ จะไม่ใช้ สิ่งสาคัญของครอบครัวนาร่ อง แต่การได้ แบ่งปั นการ
เรี ยนรู่ที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวอื่นๆเป็ นสิ่งที่นา่ สนับสนุนให้ เกิดขึ ้น
กระบวนการทางาน ภายใต้ การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการ
ในพื น้ ที่ ช ายแดน การออกแบบกระบวนการใช้ กระบวนการวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ ว ม
แน่นอนว่าเป็ นการวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ต้ องประกอบด้ วยภาคส่วนสาคัญ มีนัก วิชาการ มีนักพัฒนา
และมีชาวบ้ านสร้ างการมีส่วนร่ วมจากท้ องถิ่นจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ดังนัน้ กระบวนการภายใต้
การปฏิบตั กิ ารประกอบด้ วยขันตอน
้
ดังนี ้
การชี ้แจงทาความเข้ าใจโครงการในระดับหมู่บ้าน การมีผ้ นู าชุมชนชาวบ้ าน และ
หน่วยงานในพื ้นที่เข้ าร่ วมทาความเข้ าใจร่วมตังแต่
้ เริ่ มต้ น จะทาให้ การมีส่วนร่วมในขันตอนต่
้
อไป
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 122

ง่ายขึ ้น ขันตอนการออกแบบเครื
้
่ องมือการศึกษาวิจัย เนื ้อหาส่วนหนึ่งเป็ นที่ต้องทราบของชุมชน
ส่วนหนึ่งเกิดจากนักวิจยั ภายนอกที่อยากเห็น ดังนันการออกแบบส
้
ารวจรายครัวเรื อนให้ มีประเด็น
การเก็ บ ข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ประกอบด้ ว ย สถานการณ์ ก ารสูบ บุห รี่ และความสัม พัน ธ์ ข องคนใน
ครอบครัวที่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู้ และทัศนคติของคนในชุมชน
ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสารวจ
รายครัวเรื อน โดยอาศัยนักวิจยั ที่เป็ นชาวบ้ านที่มีตาแหน่งผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธรณสุขมูล
ฐานประจาหมู่บ้านที่มีการสร้ างความเข้ าใจร่ วมก่อน จึงแบ่งเก็บข้ อมูลตามพื ้นที่ของแต่ละคนที่
รับผิดชอบ ทังหมู
้ บ่ ้ าน ทีมวิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว
ขันตอนการคื
้
นข้ อมูลชุมชน เป็ นกิจกรรมที่สาคัญ ถึงแม้ ว่าชาวบ้ านจะอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านที่มีสถานการณ์ของการสูบบุหรี่ แต่ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้ นามาวิเคราะห์ให้ เป็ นข้ อมูลที่สาคัญ
ของหมู่บ้าน การที่ชาวบ้ านรับรู้ข้อมูลสาคัญ และมีการตรวจสอบของมูลดังกล่าว จะทาให้ ชาวบ้ าน
มีความตระหนัก รับรู้ และหาแนวทางมาตรการที่จะปฏิบตั กิ ารขันตอนต่
้
อไปได้
ขันตอนการหาแนวทางปฏิ
้
บตั กิ ารลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว เป็ นขันตอน
้
ที่สาคัญที่จะหาครอบครัวมาปฏิบตั ิการได้ เนื่องการชาวบ้ านมองว่าการเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่เลิกสูบ
เป็ นเรื่ อ งส่วนตัว ไม่จ าเป็ นต้ องให้ เ ป็ นที่ ส าธารณรั บรู้ ข้ องคนทั่ว ไป ในเวที ร ะดับชุม ชนจึง ไม่มี
ครอบครัวไหนเลยที่จะอาสาเป็ นครอบครัวนาร่ อง ทัง้ ที่คนสูบบุหรี่ เหล่านีร้ ับทราบถึงปั ญหาด้ าน
สุขภาพที่เกิดขึ ้นก็ตาม การใช้ กลไกด้ านสุขภาพ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้ านสุขภาพ จึง
ต้ อ งคัด เลื อ กตัว แทนครอบครั ว น าร่ อ ง จ านวน 15 ครอบครั ว และเริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ บัติ ก าร
ครอบครัวนาร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ได้ จานวน 9 ครอบครัว และแน่นอนว่าการที่
จะนาคนที่สูบบุหรี่ มาสร้ างการเปลี่ยนแปลง เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนและจาเป็ นต้ องสร้ างกาลังใจ
และให้ คณ
ุ ค่าอย่างต่อเนื่อง
การติดตามครอบครั วน าร่ อ งระหว่างการปฏิ บัติก ารของครอบครั ว ที ม วิ จัย ทัง้
ครอบครัวนาร่อง และทีมวิจยั จากภายนอกจะสร้ างกระบวนการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้น ทังทางด้
้
านเชิงปริ มาณการสูบบุหรี่ และคุณภาพ ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้ านต่างๆ
เช่น อารมณ์ คุณภาพของการทางาน ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวของผู้สูบบุหรี่ และการ
แก้ ไขบัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบตั ิการ การติดตามเยี่ยมครอบครัว จึงเป็ นการสนับสนุนทัง้
ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีให้ กบั ผู้สบู บุหรี่ และครอบครัว
สรุ ปผลการด าเนินการ การสรุ ปผลด าเนิน การที ม วิจัยได้ แบงออกเป็ น 2 ช่ว ง
ช่วงแรกตังแต่
้ การประสานเริ่ มดาเนินการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพื น้ ที่
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จัง หวัด ศรี ส ะเกษ และน าสู่ก ารปฏิ บัติก ารในหมู่บ้ านชายแดน การสรุ ป ผลจะดาเนิน การตาม
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา ทัง้ นี ก้ ารสรุ ป ผลจะเป็ นการวิเ คราะห์ ใ ห้ เ ห็นปรากฏการณ์ ภ ายใต้
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร ช่วงที่สอง จะเป็ นการสรุปผลการนาข้ อมูลมาปฏิบตั ิการใน
ครอบครัวนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ว่าผลที่เกิดขึน้ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงในแง่
ความความคิดการเลิกสูบ กลไกที่เข้ ามาช่วยสนับสนุน เทคนิค และทักษะต่างๆที่นามาใช้ รวมทัง้
กระบวนการที่ทามีขนตอนอย่
ั้
างไร และผลที่เกิดขึน้ ตามประเด็นเป็ นอย่างไรบ้ าง จะสรุ ปผลการ
ดาเนินการโดยทีมวิจยั
ผลที่เกิดขึน้ แน่ น อนว่ า ครอบครั ว ปฏิ บัติ ก ารลด ละ เลิ ก การสูบ บุ ห รี่ ใ น
ครอบครัวจะใช้ เวลาไม่มากในการปฏิบตั ิการแต่การดาเนินการดังกล่าวสร้ างความเชื่อมัน่ ทังทาง
้
ความคิด การให้ คณ
ุ ค่า สาหรับคนที่สูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ครอบครั วรอบข้ าง
ได้ เห็นความพยายามในการที่จะต้ องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ ้น การสร้ างมาตรการ
ของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การที่จะให้ ตวั เอง ลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่
แน่นอนว่าทัง้ 9 ครอบครัว ที่เข้ าร่ วมมีมาตรการของตัวเอง มีการลด จานวนการ
สูบบุหรี่ ต่อวัน ได้ จริ ง แม้ ว่าในบางครัง้ พวกเขาจะสูบบ้ าง แต่ก็ยงั อยู่ในเงื่ อนไขที่พวกเขาได้ ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวดีขึน้ ทังลู
้ กที่คอยให้ กาลังใจ ภรรยาคอยให้ กาลังใจ และหนุน
เสริ มอย่างต่อเนื่องขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางด้ านอารมณ์ ก็ทาให้ พวกเขาเรานันจะมี
้
ความอยาก
และมีอารมณ์หงุดหงิดบ้ างในบางช่วงที่ต้องการสูบแต่มาตรการต่างๆ ที่ได้ ไห้ ไว้ ก็จะเป็ นตัวช่วยให้
เขาสามารถต่อสู้กบั มันได้
ทีมวิจัยมองว่า การพัฒนาทีมเพื่อสนับสนุนให้ เกิดครอบครัวปฏิบตั ิการ ลด ละ
เลิก สูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะที มเหล่านี่จะไปปฏิบตั ิการในระดับหมู่บ้าน และ
ครอบครัว ในการสร้ างแรงจูงใจของครอบครัว โดยการให้ คณ
ุ ค่ากับคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ในการ
ใช้ กลไกของครอบครัว ที่มีลูกและคนในครอบครัวร้ องขอ โดยการใช้ หลักคิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ด้ านสุขภาพ และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของครัวเป็ นแนวทางการพูดคุย การใช้ กลไก ใช้ เทคนิค
มาตรการ ความรู้ตา่ งๆ รวมถึงกระบวนการที่เป็ นขันตอน
้
จะช่วยให้ ผลที่เกิดขึ ้นบรรลุได้
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4. พืน้ ที่ชายแดน : สุ่มเสี่ยงเรื่ องบุหรี่ ปลอมและสุขภาพของการสูบบุหรี่ รายใหม่

คาสิโนฝั่ งประเทศกัมพูชา ชายแดนช่องสะงา

“ สูบยาเส้ นสาวไม่ มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้ น “ นี ้คงไม่ใช่ประโยคที่
เด็กๆในโรงเรี ยนที่เราไปทากิจกรรมเรื่ องยาสูบแต่งขึ ้นเองเพื่อที่จะจีบสาว เพราะพวกเขายังเป็ นเด็ก
หากแต่เ ป็ นประโยคที่ ไ ด้ ยิ น มาจากเด็ก นัก เรี ย นหลายคนในโรงเรี ย นแห่ง หนึ่ง และการเล่า ถึ ง
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในชุมชน จึงนามาล้ อเล่นกับเพื่อนจนติดปาก ซึ่งทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ ยินสามารถ
มองเห็นถึงค่านิยม และทัศนคติของคนที่สบู บุหรี่ ในหมู่บ้านแห่งนี ้ตามไปด้ วย
หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษนี ้ ได้ นามติ
สมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เนื่องจากหมูบ่ ้ านแห่งนี ้เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีความสาคัญ
เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านพัฒนาของรัฐบาลที่อยูต่ ิดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้ วยการเชื่อมโยงถนน
เส้ นทางหลักสาคัญหลายสายทางเศรษฐกิจที่ม่งุ สู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ น
จุด ผ่า นแดนถาวรช่อ งสะง า เมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 เพื่ อ เปิ ดประตูท างการค้ า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เป็ นที่น่าสังเกตว่าพื ้นที่ ชายแดนแห่งนี ้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังชายแดนไทย
้
และ
ชายแดนกัมพูชา นอกจากเกิดการค้ าขาย สินค้ าเครื่ องอุปโภค บริ โภค การเดินทางของผู้คนใน
ประเทศ เพื่ อไปเล่นการพนันที่ บ่อนคาสิโนทางฝั่ ง ประเทศกัม พูช า ในแต่ล ะวันก็ ไ ม่น้อย และ
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการซื ้อของฝาก ของที่ระลึกเป็ นเหล้ า หรื อบุหรี่ เป็ นสินค้ าลอกเลียนแบบ
กลับบ้ าน ด้ วยความแปลกในรสชาติ กลิ่น รูปแบบที่ทนั สมัย เพื่อนามาเป็ นของฝากให้ กบั ญาติ หรื อ
เพื่อนสนิทมิตรสหาย
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แม้ วา่ กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องยาสูบระหว่างรัฐบาล
ไทย และกัมพูชาจะมีความแตกต่างกันตามมาตรฐานของแต่ละพื ้นที่ เช่น การวางขายบุหรี่ ประเภท
ต่าง ๆ หรื อการชื ้อ ขายสามารถทาได้ ในทุกกรณี

สินค้ าที่วางขายบริ เวณตลาดในเขตประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมายไทย เช่น สุรา และ
บุหรี่ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงต่างๆ และบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่
เช่น รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ รสบรูเบอร์ รี่ เป็ นต้ น

ขณะที่คนซื ้อบุหรี่ เหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย มีชว่ งอายุที่แตกต่างกัน การซื ้อและ
การนากลับเข้ ามาในประเทศมีหลายรูปแบบ เช่น ทุกคนสามารถซื ้อบุหรี่ กลับได้ คนละ 1 ห่อใหญ่
กรณีมีหนังสือเดินทางขณะที่บางครัง้ ก็สามารถชื ้อมาได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่านี ้ขึ ้นอยู่กบั อานาจ
แถวชายแดน หรื อฝากกันชื ้อปลีกกับเพื่อนที่ไปด้ วยกันเพื่อให้ ได้ ปริมาณที่มากที่สดุ หรื อบางครัง้ ถ้ า
รู้จกั กับคนฝั่ งประเทศกัมพูชาก็จะจ้ าง เพื่อให้ มาส่งตรงจุดผ่านแดนช่องสะงา
ความพยายามที่จะนาสินค้ าประเภทยาสูบหรื อบุหรี่ กลับเข้ ามาในประเทศไทยเรา
อาจมาจากสาเหตุ หลายประการ เช่น ราคาที่เป็ นแรงจูงใจ ราคาบุหรี่ สินค้ านาเข้ าชื่อดัง หรื อแม้ แต่
บุหรี่ ยี่ห้อมาตรฐานในไทยราคา 110 บาทต่อ 1ห่อ เมื่อเที ยบกับราคาในประเทศไทยแล้ วราคา
ต่างกันมาก ด้ วยความที่เป็ นยี่ห้อนาเข้ าชื่อดัง การที่ได้ บุหรี่ เหล่านี ไ้ ปฝากคนที่สูบบุหรี่ แล้ วถือว่า
เป็ นสิ่งที่โก้ เก๋มาก รวมถึงการซื ้อบุหรี่ ที่มีบรรจุหีบห่อที่ล่อตาน่าซื ้อมาก บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกๆ เพื่อ
ไปฝากคนอื่น ทังที
้ ่ร้ ูวา่ บุหรี่ ดงั กล่าวไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เก็บไว้ นานจนเก่า และขึ ้นเชื ้อราก็ตาม
อัตลักษณ์ที่คล้ ายกันของคนที่อยู่พื ้นที่ชายแดนไม่มีผลต่อการชื ้อบุหรี่ มากนัก แต่
บุหรี่ ที่เป็ นสินค้ านาเข้ าจากพืน้ ที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มี ชื่อเสียงต่าง ๆ รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติ
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แปลกใหม่ ส่วนน้ อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ เป็ นคนที่ อยู่ในพื น้ ที่ บริ เวณชายแดนที่ จ ะชื อ้
ผู้วิจยั มองว่าคนไทยในพื ้นที่อื่นๆต่างหากที่ไปเที่ยวตลาดชายแดนจะเป็ นพวกที่ซื ้อจานวนมากกว่า
เพราะ ทุก คนสามารถเข้ า ถึ ง ชายแดนได้ ไ ม่ต่า งกัน และมี วิ ธี ก ารชื อ้ บุห รี่ เ พื่ อ น าเข้ า มาอย่ า ง
หลากหลาย
5. กรณีศึกษา : แล่ ม ตะเคียนหิน

“เวลาไปไฮ่ ไปนา...ผมลืมห่ อเข่ าบ่ ต้องกลับมาเอากะได่ ...แต่ ถ้าลืมห่ อยาสูบ
ต้ องฟ้าวกลับมาเอา” นี่คือคาพูดของนายแล่ม ตะเคียนหิน ส่วนคาว่า ตะเคียนหิน เกิดจากการ
ที่เขามีวิธีการสูบยาเส้ นที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ ใบตะเคียนป่ าสดๆมาเก็บไว้ ในห่อยาเส้ นจนมันแห้ ง
แล้ วจึงนามาม้ วนยาเส้ นสูบ ที่ผา่ นมาเขาเคยลองเอาใบไม้ ที่เป็ นในยาสมุนไพรหลายชนิดมามวน
ยา เช่น ใบสาบเสือ แต่ใบตะเคียนหินดีที่สดุ เพราะสูบแล้ วมันโล่งดี เหตุผลที่ต้องใช้ ใบไม้ หรื อใบ
ตะเคียนหิน เขามองว่าน่าจะดีกว่าการที่เราใช้ กระดาษมวนสูบ ซึง่ อาจจะมีการเจือปนของสารเคมี
แต่ใบไม้ เป็ นของธรรมชาติน่าจะลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ได้ มากกว่า
ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการนามติสมัช ชาเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในตาบลไพร
พัฒนา หมู่บ้านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ จึงทาให้ นายแล่ม ตะเคียนหิน ได้ ตดั สินใจ
เข้ าร่วมเป็ นครอบครัวนาร่องในการปฏิบตั กิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว เมื่อเขาเห็นลูก
ๆ ขอร้ องให้ เลิกสูบบุหรี่ อยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากปั ญหาด้ านสุขภาพ แม้ ว่าอายุจะเข้ าปี ที่ 50 ปี เขาก็
อยากจะให้ รางวัล ของขวัญ กับลูกๆทัง้ สองคน ที่กาลัง เรี ยนหนัง สื อในระดับมหาวิทยาลัย และ
ภรรยาที่แสนดีของเขา โดยเขาได้ ใช้ มาตรการกาหนดขอบเขตของการสูบบุหรี่ โดยเขาจะไม่สบู บุหรี่
ภายในบริ เวณบ้ านและจะพยายามลดการสูบบุหรี่ ให้ ได้ วนั ละ 1 มวน ปั จจุบนั นี ้เขาก็สามารถลดได้
และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง ด้ วยแนวคิดของการอยากเลิกสูบบุหรี่ ของตนเอง ทาให้
“อยากสร้ างความมั่นคงด้ านสุขภาพของคนในครอบครั ว ” ทุกคนเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพและ
อนาคตของคนในครอบครัว นายแล่ม ได้ เล่าให้ ฟังว่า วัยเด็กของเขามีวิถีชีวิตอย่างคนชนบทด้ วย
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การที่ต้องติดตามพ่อไปเลี ย้ งวัว เลี ้ยงควาย และทาไร่ในป่ าเป็ นประจา ทาให้ เขาต้ องสูบยาเป็ นครัง้
แรก ตังแต่
้ ตอนอายุ 7 ขวบ เนื่องจากในป่ ามีแมลง และยุงเป็ นจานวนมาก เวลานัง่ พักเหนื่อยมักจะ
เห็นพ่อต้ องสูบยาเป็ นประจาเพื่อไล่แมลงในป่ า ทาให้ เขามองเห็นพฤติกรรมของพ่อทาอย่างนี ้ทุกวัน
เป็ นเรื่ องปกติ จึงรู้สกึ ว่าการสูบไม่ได้ ผิดจึงอยากสูบด้ วย แล้ วก็สบู ยาเส้ นตังแต่
้ นนมา
ั ้ ช่วงเวลาที่เขา
แข็งแรงเวลาพักเหนื่อยจากการทางาน เขาก็สบู บุหรี่ ทาให้ เขารู้ สึกว่ามันปลอดโปร่ ง และโล่งสบาย
ภายในร่ างกายดีในขณะที่ร่างกายของเขายังแข็งแรง สามารถทางานได้ อย่างกระปรี ก้ ระเปร่ า ไม่
รู้จกั เหน็ดรู้จกั เหนื่อย

แต่ต่อมาปั ญ หาเรื่ องสุขภาพนัน้ เป็ นอี กสาเหตุหนึ่ง ที่ ทาให้ เขาต้ องเลิกสูบบุหรี่
มาแล้ วในอดีต ด้ วยอาการเมายาฉีดฆ่าหญ้ าอย่างหนัก ในระหว่างที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้ าในไร่มนั เขา
ต้ องรั กษาตัว ที่ โรงพยาบาล ด้ วยค าสั่ง แพทย์ ประจ าตัวแจ้ ง ว่า “แล่ ม ตะเคี ย นหิ น ต้ อ งเลิ ก
สูบบุหรี่ ตัง้ แต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นมา” ทาให้ เขาเลิกสูบบุหรี่ ได้ ยาวนานถึง 5 ปี และด้ วยความจาเป็ นทาง
เศรษฐกิจของผู้นาครอบครัว ที่ต้องดูแลคนในครอบครัว จึงทาให้ เขาตัดสินใจไปทางานสร้ างรายได้
ที่กรุ งเทพฯ ร่ วมกับเพื่อนๆ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ด้ วยระยะทางหลายร้ อยกิโลเมตรที่พลัดพรากเขา
ห่างจากบ้ านมา แล้ วทาให้ เกิดความเหงาคิดถึงบ้ านและครอบครัว ผุดแทรกเกิดเข้ ามาในความคิด
บ้ างในบางครั ง้ หัวใจก็ หวั่นไหว ประกอบกับ การเห็นเพื่ อนที่ ไ ปทางานด้ วยกัน สูบบุหรี่ และการ
ชักชวนของเพื่อนทาให้ เขาต้ องกลับมาสูบยาอีกครัง้
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวนายแล่ม ตะเคียนหิน จึงกล้ าที่จะลุกขึน้ มาเป็ นครอบครั ว
นาร่ อง ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ในครอบครัว อีกครัง้ ด้ วยการสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพของคนใน
ครอบครัว นี่คือจุดพลิกผันชีวิตเรื่ องสุขภาพด้ วยการสร้ างแรงจูงใจของคนในครอบครัวเป็ นสาคัญ
และการได้ รับแรงหนุนเสริ มจากภายนอกโดยการให้ คณ
ุ ค่าและเชื่อมัน่ ในการลงมือปฏิบตั ิการอย่าง
แท้ จริง
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งานสานเข่งด้ วยหวาย

คณะเยี่ยมเฮือนอ้ ายแล่มตะเคียนหิน

ทีมวิจยั มองว่า การที่พี่แล่ม ตะเคียนหินกล้ าที่จะลุกขึ ้นมาเป็ นครอบครัวนาร่อง ลด ละ
เลิกสูบบุหรี่ ในครอบครัว เป็ นเรื่ องของการสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพของคนในครอบครัว จุด
พลิกคือเรื่ องสุขภาพและการสร้ างแรงจูงใจของคนในครอบครัวเป็ นสาคัญ และการได้ รับแรงหนุน
เสริมจากภายนอกโดยการให้ คณ
ุ ค่าและเชื่อมัน่ ในการลงมือปฏิบตั กิ ารอย่างแท้ จริง
6. บทส่ งท้ าย
จากการที่ทีมวิจยั ได้ นามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกับครอบครัวนาร่องปฏิบตั ิการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ทีม
วิจยั พบว่ามีประเด็นสาคัญดังนี ้
ประการแรก พัฒนาการของการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านปฏิบตั ิการ ทีมวิจยั พบว่าการ
สูบบุรี่ในพืน้ ที่ชายแดนไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่เป็ นสิ่งที่คนในพืน้ ที่สูบมาตังแต่
้ บรรพบุรุษแล้ วเพียงแต่
แนวคิดของการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนในอดีต กับคนที่สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน การ
สูบ บุห รี่ ค รั ง้ แรกของคนที่ สูบ นานๆในอดี ต จะเป็ นการสูบ ยาเส้ น การสูบ บุห รี่ แ ต่ล ะครั ง้ จะมี
ความสัมพันธ์ กับความเชื่อ และวิถีชีวิตการทามาหากินของคนครอบครัว ซึ่งต่างจากการสูบบุหรี่
ครัง้ แรกของคนสมัยปั จจุบนั คนส่วนใหญ่เป็ นการสูบยาที่ผลิตจากโรงงาน และเป็ นบุหรี่ ที่มีรสชาติ
แปลกใหม่เป็ นที่สนใจและจะสูบต่อม้ วนจากคนที่สบู ก่อน
ประการที่สอง การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาขับเคลื่อนในพื ้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา ทีมวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิการเรื่ องยาสูบในระดับครอบครัว เป็ นการปฏิบตั ิการเชิงลึก
สามารถเข้ าถึงตัวบุคคลที่เป็ นคนสูบบุหรี่ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ให้ เห็นคุณค่าของตัวเอง และ
การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว การปฏิบตั ิการดังกล่าว
สามารถสร้ างการตระหนัก รับรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่ ในในระดับ
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ครอบครัวและในหมู่บ้านได้ การปฏิบตั ิก ารเช่นนี ้จะเป็ นการสร้ างฐานแนวราบที่มีความเข็มแข็งได้
ในอนาคต
ประการที่สาม ครอบครัวปฏิบตั ิการนาร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ทีมวิจยั พบว่า แม้ ว่าผู้สบู บุหรี่ จะเป็ นผู้กระทาการเอง แต่เขาก็มีพลังที่จะต่อสู้กบั การเลิกสูบบุหรี่ ได้
ไม่มากนัก เขาเองก็ต้องการแรงหนุน และแรงจูงใจกับครอบครัวโดยการให้ คณ
ุ ค่ากับคนที่ต้องการ
เลิ กสูบบุหรี่ โดยใช้ กลไกของครอบครั ว ที่ มี ลูกและคนในครอบครั วร้ องขอ โดยการใช้ หลักคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงด้ านสุขภาพ และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของครัวเป็ นแนวทางการพูดคุย
การใช้ กลไกต่างๆ ใช้ เทคนิคมาตรการ ความรู้ตา่ งๆ รวมถึงกระบวนการที่เป็ นขันตอน
้
จะช่วยส่งผล
ที่เกิดขึ ้นให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ รวมทังการพั
้
ฒนาทีมเพื่อสนับสนุนให้ เกิ ดครอบครัวปฏิบตั กิ าร ลด
ละ เลิก สูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะทีมเหล่านี่จะไปปฏิบตั ิการในระดับหมู่บ้าน
และครอบครัวที่สบู บุหรี่ ตอ่ ไป
ประการที่สี่ พื ้นที่ชายแดนเป็ นพื ้นที่การสุ่มเสี่ยงเรื่ องบุหรี่ ปลอมและสุขภาพของ
การสูบบุหรี่ รายใหม่ ทีมวิจยั มองว่า อัตลักษณ์ที่คล้ ายกันของคนที่อยู่พื ้นที่ชายแดนไม่มีผลต่อการ
ชือ้ บุหรี่ ม ากนัก แต่บุหรี่ ที่เ ป็ นสินค้ านา้ เข้ าจากพื น้ ที่ ชายแดนไทย –กัมพูชา ที่ มีแบรนเนมต่างๆ
รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ ส่วนน้ อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็ นคนที่อยู่ในพื ้นที่บริ เวณ
ชายแดนที่จะชื ้อ ผู้วิจยั มองว่าคนไทยในพื ้นที่อื่นๆ ต่างหากที่ไปเที่ยวตลาดชายแดน จะเป็ นพวกที่
ซือ้ จานวนมากกว่า เพราะทุกคนสามารถเข้ าถึงชายแดนได้ ไม่ต่างกัน และมีวิธีการชือ้ บุหรี่ เพื่ อ
นาเข้ ามาที่หลากหลาย
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ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะวิจัย
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1. นายประจวบ จันทร์ หมื่น ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ศรี สะเกษ หัวหน้ าโครงการ
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตาบลโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
2. นางสาวณัจยา บูรณะ ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป ผู้ชว่ ยนักวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตาบลโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
3. นายอุบล สวัสดิผ์ ล ตาแหน่ง นักพัฒนา ผู้ชว่ ยนักวิจยั
ที่อยู่ 123 หมู่ 3 บ้ านก่อ ตาบลศรี สมเด็จ
อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ตาแหน่งรองอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการ
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
5. ดร. ไสว สดใส ตาแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
6. นางผ่องศรี แซ่จงึ ตาแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดศรี สะเกษ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ 41 ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ 33160
7. นายอาลัย หงษ์ทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านเพียนาม ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงเรี ยนบ้ านเพียนาม อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
8. นายทองจันทร์ ศรี สธุ รรม ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดศรี สะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
9. นายบุญรัตน์ คุณแขวน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ 33140
10. นายสุภาพ แพงมา ตาแหน่งผู้อานวยการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ 33140
11. ดร.กนกกาญจน์ แซ่จงึ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ 41 ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ 33160
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12. ดร. สุภทั รษร ทวีจนั ทร์ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
13. ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
14. นางสาวภัสชญารักษ์ จารุดารากร ตาแหน่ง นักวิชาการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
15. นางสาวทิพย์สดุ า ธรรมลาภากุล ตาแหน่ง นักวิชาการผู้ร่วมวิจยั ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
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ภาคผนวก ง
ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
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ภาพประกอบ กิจกรรมการประชุมชีแจงโครงการฯร่วมกับผู้นาชุมชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ

ภาพประกอบ กิจกรรมการประชุอออกแบบการติดตามครอบครัวต้ นแบบ
ณ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรี สะเกษ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 135

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูล แนวทางการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง การละ ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 136

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลสถานการณ์การค้ าเรื่ องยาสูบตลาดช่องสะงา
ฝั่ งชายแดนประเทศกัมพูชา

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ บ้ านครอบครัวต้ นแบบ
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ บ้ านครอบครัวต้ นแบบ
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
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สนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ภายใต้ ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัตกิ ารเพื่อนามติสมัชชา
สุขภาพด้ านยาสูบไปสู่การปฏิบัตภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก

คำนำ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ ที่ดาเนินโครงการวิจยั โดยศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ ได้ ดาเนินกิจกรรมภายใต้ กรอบการขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งเกิด
จากการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมที่มาจากภาครัฐ นักวิชาการ และท้ องถิ่นต่างๆ ที่ได้ เล็งเห็น
และให้ ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพที่สมั พันธ์กบั ยาสูบ ในพื ้นที่ชายแดนของจังหวัดศรี สะเกษ
ติดกับประเทศกัม พูชา การศึกษาครัง้ นี เ้ ลื อกพื น้ ที่ บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นพื ้นที่ในการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ภายใต้ ประเด็นคาถาม การพัฒนากลไก
การสร้ างเสริ ม ระบบการเฝ้ าระวังเพื่ อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ ชายแดนไทย –
กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
บริ บทและสถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ชายแดนบริ เวณช่องสะงา เพื่อหารู ปแบบการพัฒ นา
กลไกการสร้ างเสริ มการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวพื ้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา
รวมถึงการค้ นหารู ปแบบกระบวนการและปั จจัยความส าเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
การด าเนิ น งานโครงการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารนี แ้ บ่ ง ระยะเวลาออกเป็ น 2 ช่ ว ง
ช่ ว งแรก เป็ นการศึ ก ษาวิ จัย ตามระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อค้ าข้ อเท็จจริ งๆในพืน้ ที่การวิจยั โดยการใช้ เครื่ องมือ
กระประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ การใช้ แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อน และช่วง
ที่สอง เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั มาปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ในการ
พัฒ นากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในพืน้ ที่ชายแดนไทย กัมพูชา โครงการนี ้มีระยะเวลาตังแต่
้ 1 กรกฎาคม ถึง30 มิถนุ ายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ ได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) ขอขอบคุณแกนนา แกนนาเด็ก เยาวชน กลุ่มชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน ครู เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
คณะกรรมการสมัช ชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ และวิทยากร ที่ สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ในการดาเนินโครงการจนสาเร็ จได้ และหวังว่าข้ อมูลจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด
ในการทางานการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป
ทีมวิจยั
ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
พฤศจิกายน 2556
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บทคัดย่ อ
รายงานฉบับสมบูรณ์ นี ้ เป็ นรายงานผลการศึกษาโครงการการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิ บตั ิที่จังหวัดศรี สะเกษนี ้ เป็ นโครงการที่ได้ รับอนุมัติและสนับสนุนจาก
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่วนร่ วมให้ สามารถมี การขับเคลื่อนการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภ าคปฏิ บัติอย่างเป็ น
รู ปธรรมที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ โดยการขับเคลื่อนของ
สมัช ชาสุข ภาพ จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ศูน ย์ ศ รี ส ะเกษศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ศรี ส ะเกษ และ
เครื อข่าย ด้ านสุขภาพ กลุ่ม อสม.ในบ้ านแซร์ ไปร์ สัญญาเลขที่ 55-01-15 ดาเนินการวิจยั ระหว่าง
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 มิ ถุน ายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี ที ม วิจัยจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ นี ้ เพื่ อน าเสนอผลการศึก ษาการน ามติส มัช ชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ มาปฏิ บัติที่
จังหวัดศรี สะเกษอย่างเป็ นรู ปธรรม รายงานต่อศูนย์วิจยั ศูนย์และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
บริบทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา บริ บทพื ้นที่ของตาบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้ า
บุหรี่ ในพื ้นที่ชายแดน การสูบบุหรี่ ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่
ในครอบครัว 2) เพื่อหารู ปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ ช ายแดนไทย – กัม พูชา 3) เพื่ อค้ นหาปั จ จัยความส าเร็ จ ในการ
ขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ งยาสูบ ไปสู่ภ าคปฏิ บัติ 4) เพื่ อ หารู ป แบบ
กระบวนการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรี ส ะเกษ เป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายของชายแดนไทย ตัง้ อยู่บนไหลเทื อกเขาพนมดงรัก ที่ มี พื น้ ที่ ติด
ประเทศกัมพูชา มีช่องสะงาเป็ นจุดผ่านแดนถาวรที่สาคัญ ที่ใช้ ในการข้ ามแดน ของผู้คน และเป็ น
ช่องทางการค้ าในทุกรูปแบบ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีชุดประสบการณ์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ใน
อดีตแบ่งเป็ น 4 ยุค คือยุคการเจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน ยุคบ้ านแตก ยุคหมู่บ้านส่งเสริ มการพัฒนา
โดยรัฐ และยุคหลังการพัฒนาเมืองใหม่ชอ่ งสะงา ชาวบ้ านเป็ นส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ที่มี
ประเพณีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีระบบการผลิตที่
เปลี่ยนไปจากการผลิตเพื่ อยัง้ ชีพ มาเป็ นระบบการผลิตเพื่อการค้ ามากขึน้ ขณะเดียวกันทุนทาง
สังคมทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ในปั จจุบนั ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือ ระบบ
เครื อข่ายทางสังคม การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และระบบวงวานเครื อญาติที่
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เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ขณะที่ทนุ ทางวัฒนธรรม บ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงความสาคัญ คือ
ระบบความเชื่อ เช่น การเล่นแม่มด ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ประเพณีเซ่นไหว้ ปตา
ู่ คนบ้ านแซร์ ไปร์
มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่ให้ ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน แม้ ว่าปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สั ง คม เนื่ อ งการขยายตั ว ของประชากรที่ มี ผ้ ู คนเข้ ามาอยู่ ใ หม่ ของคนในหมู่ บ้ าน ความ
เจริญก้ าวหน้ าทางสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารด้ านต่างๆ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในบ้ านแซร์ ไปร์ พบว่า ในอดีตบ้ านแซร์ ไปร์ คนส่วนใหญ่
จะเริ่ มหัดสูบบุหรี่ จะไปสัมพันธ์ กบั วิถีชีวิต ที่ต้องไปอยู่ทามาหากินในป่ า ซึ่งต่างจากปั จจุบนั ที่เด็ก
จะหัดสูบบุหรี่ เพราะทาตามเพื่อน เพราะโก้ เก๋ และต้ องการยอมรับเข้ ากลุ่มกับเพื่อนๆปั จจุบนั มี
กลุ่มครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรื อ นสูบบุหรี่ มี จานวน 70 ครอบครัว
กลุ่ม ครอบครัวที่มี คนสูบบุหรี่ ในครอบครัว 219 ครอบครัว และมี เด็กที่ อายุต่ากว่า 7 ปี อยู่ถึง 73
ครอบครัว นอกนันมี
้ อายุมากว่า 7 ปี ทัศนคติของเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นครอบครัวที่มีคน
สูบบุหรี่ ที่สามารถรับรู้จากการสูบบุหรี่ ไ ด้ จาก เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกิน
เหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุยกัน ระหว่างที่เดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบบุหรี่
ด้ าย มี ทัศ นคติ ที่ ม องว่าการสูบ บุหรี่ ทาให้ โก้ เก๋ ทัง้ ที่ เด็กก็ รับ รู้ ถึ งโทษของบุห รี่ ขณะที่ เด็ก และ
เยาวชนรู้ จกั บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่จากรุ่นพี่ ที่ชื ้อมาจากร้ านค้ าบริ เวณช่องสะงาชายแดนไทยกัมพูชา เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ เด็ก ๆ เหล่านี ้ จะเริ่ มหัดสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ ทงยาเส้
ั้
น
และบุหรี่ ม้วนที่ เป็ นก้ นกรองเพราะจะทาให้ เท่ มีรสนิยม เป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ
ดังนันการใช้
้
ทนุ ทางสังคม และวัฒนธรรมของหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ที่สาคัญ มาปฏิบตั ิการ
ในการขับ เคลื่ อนสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสาสูบ มาปฏิ บัติการอย่างเป็ นรู ป ธรรม ที่ บ้ าน
แซร์ ไปร์ พบว่า เกิดกลไกการ เฝ้าระวัง เพื่อ การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว 4 ระดับ 1)
การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้ นแบบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมา
เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับ การเฝ้ าระวังเรื่ องโรคอื่ นๆร่ วมด้ วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้าน
แซร์ ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง”ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25 ตาสับปะรดที่เป็ นกลไกเฝ้าระวังยา
เสพติดในหมูบ่ ้ านและ 4) การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณ
ชายแดน ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
เป็ นที่นา่ สนใจว่ารูปแบบการใช้ กลไกคนในครอบครัวกระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
ลูก จะเป็ นกลไกที่สาคัญมากที่สดุ สามารถลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ ทังนี
้ ้มีสาเหตุมาจาก เป็ นห่วง

ข

สุขภาพ และรู้สกึ ว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ าง ทังนี
้ ้ครอบครัวที่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ จะต้ องมี
มาตรการอื่นๆร่วมด้ วย เช่น การกาหนดพื ้นที่และบริเวณการสูบบุหรี่ ในบ้ านและที่ทางาน
ขณะที่ ปัจ จัยที่ ส าคัญ ที่ เอื อ้ ต่อการขับ เคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมา
ปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ บ้ านแซร์ ไปร์ ได้ แก่ 1. การให้ ความสาคัญกับพื ้นที่หรื อบริ บทชุมชน ที่
มี ทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ ข้ มข้ น 2. รู ป แบบของการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ทาให้ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจ เนื่องเป็ นการศึกษา
ครั ง้ แรก 3. กลุ่ม เป้ าในการศึก ษามี ค วามหลากหลาย 4. การมี ส่ วนร่ ว มของชุม ชน และจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน 5. ยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะ ในระดับนโยบาย ที่มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ทาให้ ชาวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มีการพูดถึง การรับรู้รับทราบในวงกว้ าง

ค
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
คณะทางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของภาคประชา
สังคมที่มาจากหลายองค์กร ทังภาครั
้
ฐ ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการ
ดาเนินงานร่วมกันมาตังแต่
้ ปี 2545 ในการร่วมกันร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติ และนามติจากสมัชชา
สุขภาพมาขับเคลื่อนในพื ้นที่โดยเฉพาะประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เกษตรอินทรี ย์ ฯ โดยการ
ทางานที่ผ่านมามีคณะทางานที่มีทีม 1) นักวิชาการคือนายประจวบ จันทร์ หมื่น 2) นักสื่อสารทาง
สัง คมคือ นายทองจัน ทร์ ศรี สุธ รรม 3) นักประสานภาคี เครื อข่า ย คื อนางผ่องศรี แซ่จึง 4) นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ คือ ดร.ไสว สดใสและ 5) นักบริ หารจัดการคือนายอาลัย หงษ์ ทอง การ
ทางานในพื น้ ที่จัง หวัดศรี สะเกษจะเน้ นการทางานในประเด็นที่คณะทางานร่ วมกันกาหนดการ
ดาเนินกิจกรรมให้ ตรงกับความต้ องการและปั ญหาในพืน้ ที่ เพื่อสร้ า งกระบวนการเรี ยนรู้ ในด้ าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ ให้ ชมุ ชนสามารถนาไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในระดับจังหวัดโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทังการรณรงค์
้
, การจัดค่าย, จัดเวที
เสวนา รวมทังการศึ
้
กษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เป็ นที่ทราบกันอยู่แล้ วว่าการสูบบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาก ทังตั
้ วผู้สบู บุหรี่ เอง หรื อผู้
สูบบุหรี่ มือสอง และรวมถึงผู้สบู บุหรี่ มือสามด้ วย เพราะบุหรี่ ประกอบด้ วยสารต่าง ๆมากมายที่เป็ น
พิษกับร่างกายมากกว่าร้ อยชนิด โดยการสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆมากกว่า 50
ชนิด เช่น โรคที่รุนแรง ได้ แก่ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปาก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่ ง
พอง ถึงแม้ ว่าบางครัง้ การสะสมในร่ างกายอาจใช้ เวลายาวนานถึง 20-30 ปี ในการแสดงอาการก็
ตาม
ประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบของอนามัย
โลก ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2547 ได้ ให้ สตั ยาบันภายใต้ กรอบข้ อตกลงดังกล่าวได้ เสนอมาตรการ
ในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็ น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. มาตรการลดอุปสงค์การบริ โภค
ยาสูบ 2.มาตรการด้ านอุปทาน เพื่อการลดการบริ โภคยาสูบ 3.การควบคุมกากับสารประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ 5.การช่วยให้ ผ้ เู สพติดเลิกใช้
ยาสูบ (กรอบอนุสัญ ญาว่าด้ วยการควบคุม ยาสูบ ค.ศ. 2003) แม้ ว่าที่ผ่านมารั ฐ บาลไทยจะมี
คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) มีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ และนโยบาย
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สาธารณะในการดาเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข รวมทังการมี
้
ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศจย.) ที่พยายามสนับสนุนการสร้ าง
องค์ความรู้ตา่ งๆที่เกี่ยวกับยาสูบ ขณะเดียวกันการมีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สานักงานกองทุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และอีกหลายๆหน่วยงานภาคีได้ ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการ
สูบบุหรี่ หรื อแม้ แต่เวทีสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 3 ที่ผา่ นได้ มีการพูดถึงมติข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการใน
การควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
อย่ า งไรก็ ต ามเป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า มาตรการ การควบคุม ยาสู บ ที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆได้
ดาเนินการสามารถได้ ผลในระดับหนึ่งเท่านัน้ ปริ มาณการสูบบุหรี่ ของผู้คนในสังคมยังกระจายอยู่
ทั่วไปโดยเฉพาะในพื น้ ที่ที่ไ ม่ส ามารถควบคุมได้ และมี แนวโน้ มที่ คนสูบบุหรี่ หน้ าใหม่จ ะมีอายุ
น้ อยลงเรื่ อยๆดังเช่น ข้ อมูล การสารวจสุขภาพประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มี ผ้ ูสูบบุหรี่
ประมาณ 14 ล้ านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ สงู ถึง 10.90
ล้ านคน และจากการสารวจอัตราการสูบบุหรี่ ที่แยกตามจังหวัด โดยเฉพาะอั ตราการสูบบุหรี่ ของ
จังหวัดศรี สะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่ 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการ
สูบบุหรี่ 24.98% จากข้ อมูลดังกล่าวพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ ของจังหวัด ศรี สะเกษ เพิ่มขึ ้น 1.96%
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2553)
ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ประกอบด้ วย 10 หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่มีการอพยพมาจากพื ้นที่ตา่ งๆของจังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อมาตังถิ
้ ่นฐานโดยการ
จับจองที่ดิน ทากิน เมื่อประมาณ 60 กว่าปี ที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทาไร่ ทานา และ
รับจ้ างทัว่ ไป เป็ นพื ้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้ านมีหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์
เช่น กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ เ ขมรในไทย กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ล าว กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ กุย และกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ อื่ น ๆ
ตามลาดับ ตาบลไพรพัฒนาห่างจากอาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตรและมี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 571 กิโลเมตร มีพื ้นที่ตดิ ชายแดนไทย – กัมพูชา โดย
มี “ช่องสะงา” เป็ นจุดผ่านแดนถาวร ที่ใช้ สาหรับการ ข้ ามแดนของผู้คน และใช้ สาหรับการ
ขนส่งค้ าขายสินค้ าทุกประเภท ที่ต้องการส่งไปขายยังประเทศต่างๆ รวมถึงการลักลอบการค้ าขนส่ง
สินค้ าผิดกฎหมาย สินค้ าหนีภาษี และสินค้ าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เหล้ า และบุหรี่ เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ชาวบ้ านในตาบลไพรพัฒนาที่มีรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ
จากการทาสวนยางพารา และการทาไร่ มัน การค้ าขายสินค้ าในบริ เวณชายแดน และชาวบ้ าน
บางส่วนที่มีรายได้ จากการรับจ้ างทัว่ ไปเกือบตลอดทังปี
้ จากการสังเกตพบว่าการมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
คนในตาบลไพรพัฒนากลับมีปัญหาด้ านสุขภาพมากขึ ้น มีการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ มากในกลุม่ ผู้ใช้
แรงงาน และเริ่มมีกลุ่มเด็ก เยาวชนกินเหล้ าและสูบบุหรี่ ด้วย เนื่องจากด้ วยลักษณะที่มีความคล้ าย
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ทางด้ านวัฒนธรรมที่ชาวบ้ านมีการสื่อสารพูดภาษาเขมรได้ และมีพื ้นที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา
ทาให้ ผ้ คู นในบริเวณพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา มีโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ และจับจ่าย
ชื ้อขาย ยาสูบมวนเอง และบุหรี่ ก้นกรองที่เป็ นสินค้ าลักลอบเลียนแบบสินค้ าหนีภาษี ได้ มากกว่า
ผู้คนจากถิ่นอื่น เห็นได้ จากชาวบ้ านได้ มีการสูบ บุหรี่ ยี่ห้อแบลนเนมดังๆ แต่มีราคาชือ้ ขายกันใน
ราคาถูก และบุหรี่ ที่ถูกลักลอบนามักถูกนามาเป็ นของฝากให้ กับคนในพื ้นตาบลไพรพัฒนาเป็ น
ประจา
จากการพูดคุยข้ อมูล เกี่ ยวกับ ประเด็นด้ า นสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์ ปั ญหาเด็ก
ปฐมวัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ของคนตาบลไพรพัฒนาพบว่า มีเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 0-5 ปี
เด็กในวัยเรี ยน และคนที่ไม่สบู บุหรี่ อาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยไม่ได้ ป้องกัน ทังนี
้ ้
มีส าเหตุม าจาก 1. การขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับโทษและภัยของการสูบบุหรี่ ของคนใน
ครอบครัว 2.บางคนมีความคิด ความเชื่อที่ไม่ถูกต้ องเกี่ ยวกับ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ เช่น
ผู้ใช้ แรงงานจะทาให้ มีกาลังเพิ่มขึน้ จะทาให้ ทางานได้ มากขึน้ และ สามารถแก้ เครี ยดได้ 3.การ
บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เช่นการจาหน่ายบุหรี่ ให้ กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18 ปี หรื อ
แม้ แต่ ก ารลัก ลอบน าเข้ า บุห รี่ ล อกเลี ย นแบบในพื น้ ที่ บ ริ เ วณชายแดน 4.ขาดมาตรการและ
แนวทางการสร้ างเสริ มกลไกเฝ้าระวังทางสังคมในการหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้สบู บุหรี่ และผู้ที่
ไม่สบู บุหรี่ เพื่อหาแนวทาง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
เป็ นที่นา่ สนใจว่า พัฒนาการและการเรี ยนรู้เด็กปฐมวัย อายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดถึง 5 ปี เป็ นช่วง
ที่สาคัญที่สุดอาจเรี ยกว่าเป็ นวัยทองของชีวิต เนื่องจากการเรี ยนรู้ ของเด็กในระยะ 5 ปี แรกจะมี
ประสิ ทธิ ภ าพมากกว่าการเรี ยนรู้ ในระยะหลัง การพัฒ นาการด้ านสติปัญญาของเด็กจะมี การ
พัฒนาการเป็ นครึ่งหนึง่ ของผู้ใหญ่เมื่ออายุ 4 ปี และจะมีการพัฒนาการขึ ้นถึงร้ อยละ 80 เมื่ออายุ 8
ปี นอกนันมี
้ การพัฒนาเพิ่มเพียง 20% อัตราการเจริ ญเติบโตของสมองมีมากถึง 90 % โดยเฉพาะ
ในช่วง 3 ขวบปี แรก สมองมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมากและสร้ างจุดเชื่อมเส้ นใยประสาทที่ควบคุม
การทางานของกล้ ามเนื ้อแขนขา จะเกิดอะไรขึ ้นกับเด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรี ยน และผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ที่
มีความเสี่ยงจะได้ รับสารพิษ จากการสูบบุหรี่ มือสอง และมื อสาม ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่
สูบบุหรี่ เหล่านี ้
แม้ วา่ ที่ผา่ นจะมีหน่วยงานทางด้ านสาธารณสุข โรงเรี ยน องค์กรพัฒนาเอกชน หรื อองค์กร
ชุมชนกลุ่มแม่อาสาบ้ านโคกชาติ ได้ ทากิจกรรมเกี่ยวกับด้ านสุขภาพบ้ าง เช่น เกี่ ยวกับโรคเอดส์
เกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย การรณรงค์ให้ ความรู้ โทษและภัยของการสูบ
บุหรี่ บ้าง แต่ก็ยงั จากัดกลุ่มเป้าหมายในระดับโรงเรี ยน และกิจกรรมส่วนใหญ่ทาในระยะสันๆเช่
้ น
การรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่ โลก แต่ไม่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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ปรากฏการณ์ ที่น่าสนใจของผู้คนที่เข้ ามาอยู่อาศัยในตาบลไพรพัฒ นาแม้ ว่าจะมีความ
แตกต่างกันในเชิงกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่มีความหลากหลายทังทางด้
้
านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ภาษา หรื อแม้ แต่วิถีชีวิตของการทามาหากิน ทาไมผู้คนเหล่านี ้จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง หรื อแม้ แต่ปัญหาความมัน่ คงเกี่ยวกับดินแดน
ในพื ้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องเพราะชาวบ้ านในตาบลไพรพัฒนามีทนุ ทางสังคม และ
ทุนทางวัฒนธรรมที่เข้ มแข็งร่วมกันจึงเป็ นแรงเสริ มอันหนึ่งที่ทาให้ ชาวบ้ านเกิดการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ ดีเสมอมา
ดังนันในการขั
้
บเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพปี 2553ในประเด็นยาสูบ คณะทางานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ จึงเห็นร่ วมกันว่าเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาการสร้ างเสริ มระบบ
กลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาการสูบบุหรี่
อย่างจริ งจัง จึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม บริ บท และปั จจัยต่างๆ
รูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบกลไก เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว อาจจาเป็ นต้ อง
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาเกี่ ยวกับหลักสูตรและการให้ ความรู้ โทษและภัยของบุหรี่
ให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการพัฒนาสื่อควบคุมยาสูบที่เข้ าใจง่ายกับผู้คนในบริเวณชายแดน
กระบวนการดัง กล่า วต้ อ งเกิ ด จากการมี ส่วนร่ ว มของคนที่ อยู่ใ นครอบครั ว ชุม ชน วัด
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล และหน่วยงานภาคีในระดับพืน้ ที่ โดยการให้ ผ้ ูที่สูบบุหรี่ ได้ มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมอย่างเด่นชัด
1.2 คำถำมกำรวิจัย
คำถำมหลักในกำรวิจัย
การพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร
คำถำมรองในกำรวิจัย
1. บริบทสถานการณ์การค้ าชายแดน สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในพื ้นที่ตาบลไพร
พัฒนาเป็ นอย่างไร มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรบ้ างที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อคนที่ไม่สบู บุหรี่ จะได้ สารพิษ
จากบุหรี่ และทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นอย่างไร
2. ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนาธรรมที่คนในตาบลไพรพัฒนาใช้ ร่วมกัน เป็ นอย่างไร
บ้ าง
3. คนในพื ้นที่ตาบลไพรพัฒนาจะนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนาธรรมที่มีอยู่ มา
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สนับสนุน การพัฒ นาการสร้ างเสริ ม ระบบกลไกการเฝ้ าระวัง เพื่ อ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใน
ครอบครัวให้ เกิดความยัง่ ยืน ได้ อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา
บริ บทพืน้ ที่ ของตาบลไพรพัฒ นา รวมถึง สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ ชายแดน การสูบบุหรี่
ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. เพื่อหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
4. เพื่ อ หารู ป แบบกระบวนการการน ามติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ องยาสู บ ไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
1.4 ประโยชน์ ท่ ีคำดว่ ำจะได้ รับ
1. ได้ ทราบถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทพืน้ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพร
พัฒ นา รวมถึ ง สถานการณ์ ก ารค้ า ชายแดนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับยาสูบ การสูบบุหรี่ ปั จ จัย เงื่ อ นไขที่
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. ได้ รูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เกิดกลไกการเฝ้าระวังเพื่อ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พืน้ ที่ชายแดนไทย –
กัมพูชา
4. ได้ ชดุ ความรู้และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเพื่อ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
5. ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัยที่มาจากการสูบบุหรี่
6. เกิดการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปขับเคลื่อนในพื ้นที่
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัด
ศรี สะเกษ ทีมวิ จัยใช้ การวิจัยเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมให้ สามารถมีการขับเคลื่อนการนามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ความหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้ องการสูบบุหรี่
2. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
3. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
4. แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้ องการสูบบุหรี่
2.1.1 ความหมาย
ยาสูบ ตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 หมายความว่า บุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่
อื่น ยาเส้ นปรุง และให้ รวมถึงยาเคี ้ยวด้ วย ส่วน
บุหรี่ ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 หมายความว่า บุหรี่ ซิ
กาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่น ยาเส้ นหรื อยาเส้ นปรุงตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบ
2.1.2 พระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการสูบบุหรี่
พระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ ที่สาคัญมีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึง่ ใน พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบับ ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ไว้ ดงั นี ้
1. พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535
มาตรา 3 ได้ บญ
ั ญัตคิ าสาคัญ ดังนี ้
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“ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใด
ที่มี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรื อพืชนิโคเซียทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)ไม่ว่าจะ
ใช้ เสพโดยวิธีสบู ดูด ดม อม เคี ้ยว กิน เป่ า หรื อพ่นเข้ าไปในปากหรื อจมูก หรื อโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ได้ ผล เป็ นเช่นเดียวกัน
“ หี บ ห่ อ ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรื อสิ่ง บรรจุอื่นซึ่ง ใช้ ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
“ โฆษณา ” หมายความว่า การกระทาไม่วา่ โดยวิธี ๆ ให้ ประชาชนเห็น ได้ ยินหรื อทราบ
ข้ อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้ า
มาตรา 4 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรื อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บคุ คล
ซึง่ ตนรู้อยูว่ า่ ผู้ซื ้อหรื อผู้รับเป็ นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปี บริบรู ณ์ โดยเจตนา
มาตรา 5 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้ เครื่ องขาย
โทษ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 4หรื อมาตรา 5ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อ
ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บตามมาตรา 17
มาตรา 6 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
ขายสินค้ าหรื อให้ บริการโดยมีการแจก แถม ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรื อแลกเปลี่ยน
กับผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ วแต่กรณี
(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ยนกับสินค้ าอื่น
หรื อการให้ บริการอย่างอื่นประกอบ
(2) ให้ หรื อเสนอให้ สิทธิในการเข้ าชมการแข่งขัน การแสดง การให้ บริการ
หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็ นการตอบแทนแก้ ผ้ ซู ื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรื อแก่ผ้ นู าหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรื อแลกซื ้อ
มาตรา 7 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดแยกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็ นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรื อเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรื อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้ สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นัน้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นการให้ ตามประเพณีนิยม
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มาตรา 8 ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ หรื อ แสดงชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสิ่งอื่นใดที่ใช้ เป็ นการโฆษณา
ได้ หรื อใช้ ชื่อหรื อเครื่ องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้ บริ การหรื อการ
ประกอบกิ จ กรรมอื่ น ใดที่ มี วัต ถุป ระสงค์ใ ห้ ส าธารณชนเข้ า ใจว่า เป็ นชื่ อ หรื อเครื่ องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ ใช้ บงั คับการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์นอกราชอาณาจักร โดย
มิได้ มีวตั ถุประสงค์ให้ นาเข้ ามาจาหน่ายจ่ายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
โทษ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา
19 มาตรา 9 ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดโฆษณาสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ เป็ น
เครื่ องหมายของสินค้ านันในลั
้ กษณะที่อาจทาให้ เข้ าใจได้ วา่ หมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 10 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดผลิต นาเข้ าขายหรื อเพื่อจ่ายแจกเป็ นการทัว่ ไปหรื อโฆษณาสินค้ า
อื่นใดที่มีรูปลักษณะ ทาให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ ซิกาแรตหรื อ
บุหรี่ ซิการ์ ตามกฎหมายว่าด้ วยยาสูบ หรื อหีบห่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โทษ ตามมาตรา 18 ระบุว่าผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้ จะต้ องมีส่วนประกอบ ตามมาตรฐานที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
- ผู้ผลิตหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้ าที่ต้องแจ้ งรายการส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้ กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีสว่ นประกอบไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี มีอานาจออกคาสัง่ ห้ ามมิให้ มีการขายหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบนัน้
โทษ ตามมาตรา 20 ระบุว่า ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผู้ใดไม่แจ้ งรายการหรื อแจ้ ง รายการไม่
ครบถ้ วน หรื อแจ้ งรายการอันเป็ นเท็จ หรื อขายหรื อนาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยฝ่ าฝื นมาตรา 11 ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา 12 ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้ องแสดงฉลากที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ก่อนที่จะนาออกจากแหล่งผลิตหรื อก่อนที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร แล้ วแต่กรณี
- หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้ อความในฉลากให้ เป็ นไป
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
โทษ ตามมาตรา 21 ผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 12 ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 13 ห้ ามมิ ให้ ผ้ ูใดขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ มิได้ แสดงฉลาก “ภาพคาเตือน” ตามที่
กาหนดในมาตรา 12 บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โทษ ตามมาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 13 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และมาตรา 24 ระบุว่า ในกรณีที่ผ้ ฝู ่ าฝื นมาตรา 4, 5, 6, 7, 8 (วรรคหนึ่ง), 9, 10 หรื อ 13 เป็ นผู้ผลิต
หรื อผู้นาเข้ า ผู้ฝ่าฝื นต้ องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สาหรับความผิดนัน้
มาตรา 14 ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ พนักงานเจ้ าที่มีอานาจ
(1) เข้ าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรื อ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นนั ้ หรื อเข้ าไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้ นในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(2) นาผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็ นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(3) ออกหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคาหรื อส่งบัญชีเอกสาร
หลักฐานหรื อสิ่งอื่นที่จาเป็ นมาประกอบการพิจารณาได้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่งให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องอานวยความสะดวกตามสมควร
โทษมาตรา 23ระบุว่า ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 14 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 15 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ อง โดยบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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มาตรา 16 ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัตินี ้ ให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ นเจ้ า
พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 25 ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดซึ่งต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นนิติบุคคล
กรรมการ ผู้จดั การหรื อผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบคุ คลนัน้ ต้ องรับโทษตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ สาหรับความผิดนันด้
้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าการกระทาของนิตบิ คุ คลนันได้
้ กระทาโดย
ตนมิได้ ร้ ูเห็น หรื อยินยอมด้ วย
มาตรา 26ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้
มี อานาจแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนันเมื
้ ่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
2. พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองสุขภาพผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
“บุ ห รี่ ” หมายความว่ า บุห รี่ ซิ ก าแรต บุห รี่ ซิ ก าร์ บุห รี่ อื่ น ยาเส้ น หรื อ ยาเส้ น ปรุ ง ตาม
กฎหมายว่าด้ วยยาสูบ
“สูบบุหรี่ ” หมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ซึ่งมีผลทาให้ เกิดควันจากการเผาไหม้ ของ
บุหรี่ “สถานที่ ส าธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รื อ ยานพาหนะใด ๆ ซึ่ ง ประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้ าไปได้
“ผู้ดาเนินการ” หมายความว่า เจ้ าของ ผู้จดั การ ผู้ควบคุม หรื อผู้ที่รับผิดชอบดาเนินงาน
ของสถานที่สาธารณะ
“เขตปลอดบุหรี่ ” หมายความว่า บริเวณที่ห้ามมิให้ มีการสูบบุหรี่
“เขตสูบบุหรี่ ” หมายความว่า บริเวณที่ให้ มีการสูบบุหรี่ ได้
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แต่ ง ตั ง้ ให้ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา 4 ให้ รัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กาหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่
(2) กาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทังหมดของสถานที
้
่สาธารณะตาม (๑) เป็ นเขตสูบบุหรี่
หรื อเขตปลอดบุหรี่
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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(3) กาหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ เกี่ยวกับการ
ระบายควันหรื ออากาศ
(4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่ องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอด
บุหรี่ ประกาศตาม (3) หรื อ (4) ให้ กาหนดวัน เวลา หรื อระยะเวลาที่ผ้ ดู าเนินการจะต้ องดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็จในประกาศด้ วย
มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรี ประกาศตามมาตรา 4 แล้ ว ให้ ผ้ ดู าเนินการมีหน้ าที่
(1) จัดให้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของสถานที
้
่สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอด
บุหรี่
(2) จัดให้ เขตสูบบุหรี่ มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรี กาหนด
(3) จัดให้ มีเครื่ องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี กาหนด
โทษ ตามมาตรา 11 ระบุวา่ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 5 (1) ต้ องระวางโทษปรับไม่
เกิน 20,000 บาทผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา5(2) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000
บาท และผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 5 (3) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 6 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
โทษ ตามมาตรา 12 ระบุวา่ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 6 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 7 ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเข้ าไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรื อเวลาทาการของ
สถานที่นนั ้ เพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้ การเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
โทษ ตามมาตรา 13ระบุว่าผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ซึง่ ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 7 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน2,000 บาท หรื อทัง้
จาทังปรั
้ บ
มาตรา 8 ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องบัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ให้ ผ้ ดู าเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่สาธารณะอานวยความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรา 7
มาตรา 10 ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535
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หมายเหตุ ปั จจุบนั การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ในสาธารณะใช้ ประกาศกระทรวงฉบับ
ที่ 19 พ.ศ. 2553
2.2 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
คาว่า “ทุนทางสังคม” มีจุดกาเนินมาจากชาติตะวันตก Robert D.Putnam ได้ นาเสนอ
ผลการศึกษาไว้ ว่า ทุนทางสังคม คือ ความไว้ วางใจกัน ความไว้ เนื ้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิด
นี ้มีรากฐานมาจากคาสอนของศาสนาคริ สต์ที่ได้ สอนเอาไว้ ว่าคนทุกคนมีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกัน
ของผู้คนเอาไว้ ด้วยกันในรูปแบบของเครื อข่ายทางสังคม James Coleman ได้ ให้ ความหมายของ
ทุนทางสังคมว่าเป็ นชุดความสัมพันธ์ (Set of Relationship) ระหว่างคนเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความ
คาดหวัง ที่ จ ะต้ อ งการใช้ ร่ วมกัน (Common) เป็ นชุด ของการมี ค่า นิย มร่ ว มกัน (Set of Shared
Values) และการมีสานึกของความไว้ วางใจ (Sense of Trust) ระหว่างกัน Fukuyama (1995) ได้
กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า เป็ นเสมือนธรรมชาติพื ้นฐานอยูใ่ นสังคมที่จะก่อให้ เกิดการกระทาที่จะเป็ น
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ แก่ ข้ อมูลข่าวสาร การไว้ วางใจกัน และจารี ตที่เกี่ยวกับการพึ่งพิงอิง หรื อ
การต่า งตอบแทนกัน (Information, Ttrust, and Norms of reciprocity inhering in one’s social
networks) (Robert D.Putnam อ้ างในอภิชยั พัธเสน, 2546; James Coleman, 1988 : 94, 95 -120;
Fukuyama, 1995)
ในสังคมไทยได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ พดู ถึง คาว่า “ทุนทางสังคม” หลายท่านเช่นกัน
ประเวศ วะสี ได้ กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ ความเป็ นกลุ่มก้ อน ทางสังคมการมีการศึกษาดี การมี
วัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี เมื่อนาเอามารวมกันก็เรี ยกได้ ว่าเป็ นการเกิดทุนทาง
สัง คมซึ่ง นาไปสู่การแก้ ปั ญหาต่า งๆ อมรา พงศาพิช ย์ ได้ ใ ห้ ค วามหมายทุน ทางสัง คม คื อ ภูมิ
ปั ญ ญาและคุณ ค่าเดิม ของสัง คมไทย ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ด้ านการเกษตร การรั กษาพยาบาล
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเครื อ-ญาติ และความผูกพันภายในชุมชน ฯลฯ จากความหมายของทุน
ทางสังคมที่นกั วิชาการข้ างต้ นได้ กล่าวไว้ พอสรุปได้ วา่ ทุนทางสังคม คือ สิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชน และ
ทาให้ ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและมีความเข้ มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้ วย ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรม การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การพึ่งพากัน การไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน และการร่ วมมือกันใน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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การทางานต่างๆในชุมชน วรวุฒ โรมรัตนพันธ์ ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือทุนทางสังคมว่าทุนทางสังคมมี
ความเชื่อพื ้นฐาน ดังนี ้
1. กระบวนการทุนทางสังคมเป็ นกระบวนการที่มีพลวัตและเป็ นตัวก่อร่างสร้ างรูปแบบทาง
สังคม ซึง่ รูปแบบทางสังคมจะเป็ นเช่นไรนันก็
้ ขึ ้นอยูว่ า่ ในชุมชนนันมี
้ ทนุ ทางสังคมอย่างไร
2. กระบวนการทุน ทางสัง คมสามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ ทุก ระดับ ไม่ ว่ า จะเป็ นระดับ ปั จ เจก
ครอบครัว กลุม่ องค์กร สถาบัน ชุมชนและเครื อข่าย
3. กระบวนการทุน ทางสัง คมสามารถเริ่ ม ต้ น ได้ ห ลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ เริ่ ม จากค่า นิ ย ม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อดังเดิ
้ มหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ใหม่
4. กระบวนการทุน ทางสัง คมได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ภายนอก ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ข้ อ มูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม
5. กระบวนการทุนทางสังคมทาให้ มีการปรับเปลี่ยนระบบคิด วิธีปฏิบตั ทิ งของปั
ั้
จเจก กลุ่ม
องค์กร สถาบัน โดยระบบคิดและการปฏิบตั ินนต้
ั ้ องสอดคล้ องกับหลักศีลธรรมอันดีงาม
6. กระบวนการทุนทางสังคมมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การจัดสรร การกระจายทรัพยากรให้ แก่
สมาชิ กของชุม ชนได้ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรมเพื่อให้ เกิ ดพลัง ที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆหรื อช่วย
แก้ ปัญหาของชุมชนให้ ลลุ ่วงไปได้ ดงั นัน้ ทุนทางสังคมจึงเป็ นกระบวนการที่ เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกระดับ
ทังปั
้ จเจก กลุ่มองค์กร และสถาบัน การเกิดทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ วในชุมชนรวมถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ใหม่ และมักได้ รับอิทธิ พลจาก
ภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีโดยทังระบบคิ
้
ดและวิธีการ
ปฏิบตั ิต้องสอดคล้ องกับหลักศีลธรรมและต้ องเอื ้อประโยชน์ตอ่ ส่วนร่วม ชุมชนต้ องเข้ าถึงทรัพยากร
และได้ รับความเป็ นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทุนทางสังคมมีความเป็ นพลวัต ไม่คงที่และ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (ประเวศ วะสี, 2542 : 5; อมรา พงศาพิชย์, 2543
: 34; วรวุฒ โรมรัตนพันธ์, 2548)
ขณะที่ บั ว พั น ธ์ พรหมพั ก พิ ง มองว่ า ทุ น ทางสั ง คมเป็ นพลั ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ได้ มาจากภายนอก หากแต่เป็ นพลังที่มีอยู่แล้ วในสังคมนันๆ
้ อาทิเช่น พลัง
ทรัพยากรที่ครัวเรื อนมี ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่วตั ถุ ได้ แก่ กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย ธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมทาให้ เกิ ดพลังทางสังคม (Social Energy) ขึน้ ทาให้ ชุมชนมี การปรั บตัว
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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เจรจาตลอดจนไปถึงการต่อต้ านขัดขืนต่อการถูกกดทับและการครอบงาจากภายนอก ดังนัน้ ทุน
ทางสังคมจึงมีประโยชน์ในแง่การสร้ างความรัก ความสามัคคี การพึ่งพิงอาศัยซึง่ กันและกันของคน
ในชุมชนและสังคมนัน้ และสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาของชุมชน นอกจากนี ้ ทุนทางสังคม ยังเป็ น
พลังภายในชุมชนที่ จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางที่ดี ไม่ใช่พลังจากภายนอก ซึ่ง
พลังภายใน ดังกล่าวจะทาให้ ชุมชนสามารถตังรั
้ บ ต่อสู้และขัดขวางสิ่งที่กาลังจะเข้ ามาทาลาย
ความเป็ นชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยทุกสังคมจะมีทนุ ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป
กล่าวโดยสรุป ทุนทางสังคมมีประโยชน์ในแง่การสร้ างความรัก ความสามัคคี การพึ่งพิง
อาศัย ซึง่ กันและกันของคนในชุมชนนัน้ และยังสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาของชุมชน นอกจากนี ้ ทุน
ทางสังคม ยังเป็ นพลังภายในชุมชนที่ จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางที่ดี ไม่ใช่พลัง
จากภายนอก ซึ่งพลังภายในดังกล่าวจะทาให้ ชมุ ชนสามารถตังรั
้ บ ต่อสู้และขัดขวางสิ่งที่กาลังจะ
เข้ ามาทาลายความเป็ นชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยทุกสังคมจะมีทนุ ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สามารถจาแนกองค์ประกอบของทุนทางสังคม ดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคม คือ กลุม่ องค์กรภายในชุมชน ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2. ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม คื อ มี ร ะบบความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระดับ ครอบครั ว เครื อ ญาติ
เครื อข่ายภายในภายนอกชุมชน
3. การติดต่อสื่อสาร คือ มีการเชื่อมประสานกับองค์กรภาคีอื่นๆทังภายในและภายนอก
้
ชุมชน
4. บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้ อบังคับในการควบคุมดูแลซึง่ กันและกันในชุมชน
5. ความไว้ วางใจ คือ มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจในชุมชน มีความสามัคคี มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อ
แผ่ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นระหว่างกัน
6. การพึง่ พาอาศัยคือมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในชุมชน เช่น การลงแขก งานบุญ งานศพ
จะเห็นได้ ว่าทุนทางสังคม (Social capital) ที่ได้ นาเสนอข้ างต้ นนัน้ คือแนวทางที่จะสร้ าง
พลังในการแก้ ไขปั ญหาภายในชุมชนโดยคนในชุมชนได้ ดังนัน้ การค้ นหาทุนทางสังคมให้ พบและ
นามาใช้ ประโยชน์จึงเป็ นสิ่งสาคัญในการทางานพัฒนาในพื ้นที่ ทีมวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนาทุนทาง
สังคม ที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร มาปรับใช้ ในการหา
รูปแบบเสเริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวังการลด ละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่บ้านแซร์ ไปร์
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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2.3 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
Bourdieu P. อธิบายว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) อาจจะปรากฏได้ ในรูปแบบ
ใดรู ป แบบหนึ่ ง ใน 3 รู ป แบบ คื อ 1) เป็ นสิ่ ง ที่ ฝั งในตัว คนหรื อ จิ ต ใจ (Embodied as state of
mind/body) เช่น ความคิด ความเชื่อ 2) เป็ นสิ่งที่เป็ นตัวตนจับต้ องได้ (Objectified) ซึ่งจะอยู่ใน
รู ปแบบของสินค้ าวัฒนธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ สถาปั ตยกรรม สิ่งก่อสร้ าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3)
ความเป็ นสถาบัน (Institutionalised) หมายถึง กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลายคนเห็นร่วมกัน
อาทิ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดย Bourdieu P. ได้ ให้ ความสาคัญที่ทนุ ทางวัฒนธรรมใน
รู ปแบบที่ฝังในตัวคน หรื อจิตใจ คือ ระบบความคิด ความเชื่อ เป็ นรู ปแบบที่มีความสาคัญที่สุด
(Bourdieu P., 1986: 47-51)
สี ล าภรณ์ บัวสาย และอาภา จันทรากาศ ได้ กล่า วไว้ ว่า ทุนทางวัฒ นธรรม (Cultural
Capital) เป็ นสิ่งที่มีการยึดโยงจากการมีระบบความเชื่อ มีภูมิปัญญาร่ วมกัน และการยึดโยงสาย
สัมพันธ์ของกลุ่มคนเอาไว้ ด้วยกันทัง้ จารี ตประเพณี การเรี ยนรู้ (ครอบครัว วัด ปราชญ์ผ้ รู ้ ู) ค่านิยม
ข้ อห้ าม ที่มีอยู่ในสังคมและสืบต่อกันมาเป็ นเวลานาน (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2552: 83-85; อาภา
จันทรากาศ, 2543: 5)
ทีม วิจัย จะเห็นได้ ว่า ดิเ รก ปั ทมสิริวัฒ น์, สี ลาภรณ์ บัวสาย และอาภา จันทรากาศ ให้
ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ Bourdieu P.
ว่าทุนทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่งที่มีอยูใ่ นชุมชน และฝั งลึกอยูภ่ ายในตัวตน หรื อจิตใจของคน ขึ ้นอยู่กบั
ความเชื่อของกลุ่มคนที่สืบทอดกัน มาทัง้ โดยมีทงสิ
ั ้ ้น 6 ด้ าน คือ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา
3) จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม ซึ่ง จะสามารถทาให้ สัง คมอยู่กันอย่า ง
สมานฉันท์ ช่วยจัดระเบียบสังคมได้ ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ใน
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ขึ ้นมาปรับใช้ เพื่อ หารู ปแบบ
การเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่บ้านแซร์ ไปร์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ บุหรี่ มีจานวนมาก ทาให้ ทีมวิจัยสนใจที่ นามาผล
การศึกษาที่สาคัญมี ดังนี ้
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ดุสิต จันทยานนท์ (2555 : 7) ความชุกของการสูบบุหรี่ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่
ในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั งที่ มารั บบริ การ ร สถานี อนามัย วัดพระญาติการาม ตาบลไผ่ลิง อาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากผลการศึกษาเชิงปริ มาณ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมวิจยั
370 คน เป็ นเพศชาย 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.7 และเป็ นเพศหญิง 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.3
และอายุเฉลี่ย 58 ปี ความชุกของการสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจาแนกตามโรคประจาตัว กลุ่ม
ที่สูบบุหรี่ พบว่าเป็ นโรคหอบหืด 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 ของคนที่เป็ นโรคไขมันในเลือดสูง 41
คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.7 ของคนที่เป็ นโรค ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยกับการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเลิกสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง คือ ปั จจัยเรื่ องรายได้ (Pvalue = 0.013) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ กับความสาเร็ จในการเลิก
บุหรี่ ได้ พบว่าความกังวลเรื่ องความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่ จะทาให้ โรครุนแรงมากขึ ้น และราคาของบุหรี่
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ ในกลุม่ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ
โดยความกังวลเรื่ องความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่จะทาให้ โรครุนแรงมากขึ ้น (P-value = 0.006) ความชุก
ของการสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยเรื อ้ รังในกลุม่ ตัวอย่าง ยังมีปริมาณที่สงู อยู่ และการเลิกของผู้ป่วยที่สบู บุหรี่
นัน้ ยังมีปริ มาณน้ อย ซึ่งจากการศึกษาปั จจัยในการเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มผู้ป่วยเรื อ้ รังสามารถเป็ น
แนวทางในการจัดมาตรการเชิงรุกให้ เหมาะสม
สังคม ศุภรัตนกุล (2555 : 34) บทบาทของนโยบายควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศ
ไทย : การเปรี ยบเทียบวิธีการสร้ างแบบจาลอง พบว่า ปั จจัยสาคัญในการควบคุมการสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะคือการปฏิบตั ิตามมติทางสังคมหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด
หนองบัวลาภูมีระดับของทุนเดิมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้ วย ทุนทางสังคม (56.5 %) การ
ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ (52.9 %) การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (67.6 %) และมี
ความตระหนักต่อการปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (51.5 %) ในขณะที่มีทศั นคติในระดับดีเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ กฎหมายควบคุมบุหรี่ มือสอง (93.8 %)ส่ง ผลให้ การขัดเกลาทางสังคม (x2 = 21.466 ;
Sig.<0.001) และ (2) การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง (X2 = 9.61; Sig = 0.040) มีนยั สาคัญทาง
สถิติการไม่สูบในที่สาธารณะองค์ประกอบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนชุมชนสู่สงั คมปลอด
ควันบุหรี่ ประกอบด้ วย (1)การมีทศั นคติที่ดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้ อง (3) บทบาทของกลุ่มที่
ไม่เป็ นทางการในชุมขน (4) บทบาทของกลุม่ ที่เป็ นทางการในชุมชน (5) การดารงอยู่ภายในเงื่อนไข
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ทางสังคม (6) ความตระหนักต่อกฎหมาย (7) การมีวฒ
ั นธรรมที่ดี (8) การอบรมสัง่ สอน (9) ความ
ตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ องค์ประกอบปั จจัย
ทังหมดนี
้
้สามารถอธิบายความผันแปรการไม่สบู บุหรี่ ในที่สาธารณะได้ ร้อยละ 63.06
ในขณะเดียวกันก็สามารถพยากรณ์การไม่สบู บุหรี่ ในที่สาธารณะได้ ร้อยละ 64.0 ที่ใกล้ เคียงกัน
ภัทรกร วีระนาคินทร์ (2555 : 35) มาตรการทางสังคม : การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
ควบคุม การบริ โภคและการจ าหน่า ยยาเส้ น โดยการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน กรณี ศึกษา จัง หวัด
ขอนแก่น การใช้ มาตรการทางด้ านภาษี ในการขึน้ ภาษี บุหรี่ ซอง ทาให้ บุหรี่ ซองมีราคาสูงขึ ้น อาจ
ช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ ซ องลงได้ แต่จานวนผู้บริ โภคยาเส้ นหรื อบุหรี่ มวนเองกลับมีแนวโน้ ม ที่
เพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากบุหรี่ ซองมีราคาแพง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคหันมามวนบุหรี่ สบู เองมากขึ ้น การใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางด้ านภาษี และมาตรการด้ านการแพทย์มาแล้ วนัน้ อาจยังไม่
เพียงพอ จึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการทางด้ านสังคมเข้ ามาหนุนเสริ ม ผลของการวิจยั พบว่า มาตรการ
ทางสังคม ฯ เกิดขึ ้นมาจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีองประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1) กระบวนการสร้ างองค์ความรู้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจแนวคิดและความเป็ นมาของโครงการวิจยั ฯ
2) คนใน มาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ทางานในพื ้นที่เป้าหมายที่มีความสนใจ
และต้ องการเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัย และ 3) การมีส่วนร่ วมของประชาชน คณะทางานวิจยั ทัง้
ระดับต าบลและชุ ม ชนประกอบด้ ว ย ความหลากหลายทางด้ านอาชี พ ฐานะ การศึกษา และ
สถานภาพทางเพศ ทาให้ การวิจัยมี ค วามยื ดหยุ่นสูง มาตรการทางสัง คม ฯ ที่ ไ ด้ ม าจากพื น้ ที่
ปฏิบตั ิการนาร่ องครอบคลุมใน 4 หน่วย ได้ แก่ โรงเรี ยน ชุมชน ร้ านค้ า และวัด การมีส่วนร่วมของ
คนในพืน้ ที่เป้าหมายมีมาก แต่ส่วนใหญ่จากัดอยู่เฉพาะบุคคลที่เป็ นแกนนาเท่านัน้ และทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในพื ้นที่ยงั ไม่ได้ นามาประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ ดังนันจึ
้ งควรนาทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื ้นที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการควบคุมการบริโภคและการจาหน่ายยาเส้ น เพื่อให้ มาตรการทางสัง คม
ฯ มีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เสาลัก ษณ์ ลัก ษมี จ รั ล กุล (2555 : 39) การประเมิ น ผลโครงการรณรงค์ เ ลิ ก บุห รี่ ข อง
บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงประเมินผล มีประชากร
ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาเป็ นบุค ลากรที่ สูบ บุ ห รี่ ใ นมหาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
สมุทรปราการ รวม 50 คน กลุ่มตัวอย่างได้ จากการสมัครใจของผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมจานวน 14 คน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”

หน้ า 17

โดยใช้ แนวทางเทคนิค 5A ติดตามผลเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ คือ มีผ้ หู ยุดสูบบุหรี่
ติดต่อกันนาน 1 ปี ร้ อยละ 25 และค่า FEV1 (สมรรถภาพปอด) หลังการเลิก/ลด การสูบบุห รี่ มีค่า
ไม่น้อยกว่าเมื่อเริ่ มเข้ าโครงการ ร้ อยละ 100 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายร้ อยละ 92.85 สภาวะการติดสารนิโคตินในระดับต่า ปานกลาง และระดับสูง คิดเป็ น 71.43,
21.43 และ 7.14 % ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกบุหรี่ ได้ 2 คน (14.29 %) สูบลดลง 9 คน
(64.29%) ไม่สามารถเลิก/ลด ได้ มี 3 คน (21.43 %) ผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอดพบว่า ค่า
FEV1 หลังการเลิก/ลด การสูบบุหรี่ มีคา่ ไม่น้อยกว่าเมื่อเริ่ มเข้ าโครงการร้ อยละ 100 วิธีการที่ผ้ เู ลิก
บุหรี่ ใช้ แล้ วได้ ผล คือ วิธีการหักดิบ และปั จจัยที่ทาให้ เลิกติดต่อกันนาน 1 ปี คือ ความเข้ มแข็งทาง
จิตใจของผู้สบู บุหรี่ และการติดตามอย่างใกล้ ชิดอย่างต่อเนื่องของผู้ให้ คาปรึกษา และการลด/เลิก
สูบบุหรี่ จะสามารถประสบผลสาเร็ จได้ ต้องอาศัยทังในส่
้ วนผู้ที่สูบบุหรี่ ที่มีความตังใจจริ
้
งรวมถึง
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเลิก/ลด และผู้ใกล้ ชิ ด/ผู้ให้ คาปรึกษาที่สามารถให้ กาลังใจและติดตาม
ผลได้ อย่างจริงจัง
ธี ร นุ ช ก้ อนแก้ ว (2555 : 41) การจ ากั ด พื น้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นบ้ านและที่ ท างานกั บ การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่ : ผลการสารวจ 4 รอบของโครงการติดตามผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ควันบุหรี่ มือสองเป็ นอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อผู้ไม่
สูบบุหรี่ สาหรับในประเทศไทย พบว่า ประมาณร้ อยละ 49 ของวัยรุ่ น (อายุ 13-15 ปี ) ได้ รับควัน
บุหรี่ มือสองในบ้ าน (CDC GYTS, 2009) และประมาณร้ อยละ 39 ของผู้ใหญ่ทีไม่สูบบุหรี่ ได้ รับ
ควันบุหรี่ มือสองในบ้ าน สาหรับการจากัดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในที่ทางานพบว่า เกือบร้ อยละ 27 ของผู้ไม่
สูบบุหรี่ ได้ รับควันบุหรี่ มือสองในที่ทางาน (GATS, 2009) ดังนันการจ
้
ากัดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในบ้ านและ
ที่ทางานมีบทบาทสาคัญต่อผู้ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้สบู
บุหรี่ ได้ การจากัดพื ้นที่สูบบุหรี่ ในบ้ านมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงบ้ างเล็กน้ อย ขณะที่การจากัดพื ้นที่
สูบบุหรี่ ในที่ทางานมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาก เช่นเดียวกัน และพบว่า นโยบายการจากัดพื ้นที่สูบบุหรี่
ในบ้ านมีความสัมพันธ์กบั การเลิกสูบบุหรี่ ของผู้สบู บุหรี่
บัวพันธ์ พรหมพักพิง (องค์ความรู้ ชุดบุหรี่ มวนเอง/ยาเส้ น) เส้ นทางยาเส้ น : เกษตรกรผู้
ปลูก ผู้ผ ลิ ต ยาเส้ น ผู้จ าหน่ า ย และผู้บ ริ โ ภคบุห รี่ ม วนเอง พบว่า นโยบายการควบคุม ยาสูบ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”

หน้ า 18

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้ านภาษี นัน้ เป็ นที่ยอมรั บว่ าสามารถปรั บเปลี่ ยนหรื อลดจานวน
ผู้บริ โภคบุหรี่ ซองได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานโยบายดังกล่าว มิได้ ส่งผลต่อกลุ่มผู้บริ โภคบุหรี่ มวน
เอง ซึ่งมี จานวนมากยิ่งกว่าผู้สูบบุหรี่ ซ อง เกษตรกรอยู่ในฐานะที่เป็ นจุดตังต้
้ นของห่วงโซ่ระบบ
ขนส่งยาเส้ น โดยบางครัง้ ก็เป็ นผู้ผลิตและส่ง ผลผลิตให้ เฉพาะบางกลุ่ม แต่ในหลายกรณีที่ผ้ ผู ลิต
หรื อเกษตรกรรายเดียวกันได้ ขายผลผลิตของตนเองให้ กับหลายแหล่งเช่น ที่จงั หวัดหนองคาย ซึ่ง
เกษตรกรมีความรู้ทกั ษะในการปลูกและยึดเป็ นอาชีพหลักมานาน เกษตรกรปลูกยาสูบและหัน่ ซอย
ส่งจาหน่ายให้ ผ้ ปู ระกอบการบุหรี่ มวนเอง โดยส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์เวอร์ จิเนีย แต่ก็มีเกษตรกรบางง
รายที่ปลูกพันธุ์ไวโกน เพื่อนาไปผสมยาพันธุ์เวอร์ จิเนีย ซึ่งทาให้ กลิ่นฉุน เพื่อสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคที่ชอบรสฉุน ที่น่าสนใจคือการควบคุมการผลิตในระบบเดิม โดยผ่านโควตาที่จดั สรรให้
เกษตรกรและพันธุ์ยาสูบ ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ปู ลูกยาสูบที่มิใช่พนั ธุ์พื ้นเมืองต้ องจดทะเบียนนัน้ ปั จจุบนั
ระบบดังกล่าวอาจไม่เป็ นจริ ง เพราะเกิ ด การควบซ้ อน ทัง้ ในแง่ ของตัวบุคคลและพื น้ ที่ ที่ได้ รับ
โควตาในการปลูก เช่นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของผู้ส่งออกยาเส้ นตังแต่
้ แรกเริ่ มและ
ยังคงเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญของบุหรี่ มวนเองในปั จจุบนั ซึ่งพบว่าเกษตรกรที่นี่มีความสัมพันธ์
กับพ่อค้ าคนกลางในลักษณะ พันธะสัญญาและระบบอุปถัมภ์ คือนายหน้ าเป็ นคนลงทุนในเรื่ องปุ๋ย
หรื อปั จจัยทางการผลิตอื่น ๆ และเกษตรกรมีพนั ธะสัญญาว่าจะต้ องขายผลผลิตให้ แก่นายหน้ า ที่
สาคัญคือ เกษตรกรผู้ผลิตใบยาสูบและยาเส้ นไม่ได้ อิงอาศัยระบบโควตา คือไม่ได้ ส่งให้ โรงงาน
ยาสูบหรื อเกี่ยวข้ องกับโรงงานยาสูบโดยตรง
อนุวฒ
ั น์ ชลไพศาล (องค์ความรู้ ชุดเศรษฐศาสตร์ และมาตรการภาษี ยาสูบ) ภาระภาษี
บุหรี่ ของประชากรไทย โครงการศึกษาภาระภาษี บุหรี่ ของประชากรไทย พบว่า เนื่องจาก 1) ผู้สูบ
บุหรี่ ณ ช่วงชัน้ รายได้ ต่ามี พฤติกรรมการตอบสนองต่อราคาบุหรี่ ม ากกว่าผู้สูบบุหรี่ ณ ช่วงชัน้
รายได้ สงู และ 2) ผู้สูบบุหรี่ ประสบปั ญหาความไม่คงเส้ นคงวาของการวางแผนข้ ามเวลา ทาให้ ผ้ ู
สูบบุหรี่ มีแนวโน้ มเลือกปริ มาณการบริโภคบุหรี่ มากเกินไปในทุกช่วงเวลา ดังนัน้ การเพิ่มอัตราภาษี
บุหรี่ ที่สูงขึน้ สามารถทาให้ เกิ ดภาระภาษี บุหรี่ ที่สูง ขึน้ สามารถทาให้ เกิดภาระภาษี บุหรี่ ลักษณะ
ก้ าวหน้ า ที่ผ้ สู บู บุหรี่ รายได้ ต่าได้ รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษี บหุ รี่ มากกว่าผู้สบู บุหรี่ รายได้ สงู
การเปลี่ยนรู ปแบบการประมาณการ โดยจาแนกผู้ สูบบุหรี่ ตามความเข้ มข้ นของการสูบ
แสดงผลการศึกษาในรู ปแบบเดียวกัน ในกรณี นี ้ การเพิ่มภาษี บุหรี่ สามารถบรรลุเป้าหมายด้ าน
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ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมได้ ในเวลาเดียวกัน แม้ จะจากัดขอบเขตเฉพาะมาตรการภาษี ใน
การควบคุมการบริ โภคบุหรี่ นัยเชิงนโยบายในกรณีที่ผ้ สู บู บุหรี่ ป ระสบปั ญหาความไม่คงเส้ นคงวา
ของการวางแผนข้ ามเวลา สามารถประยุกต์ใ ช้ กับเครื่ องมื อเชิ ง นโยบายอื่ น ๆ ในการควบคุม
ปริมาณการบริ โภคบุหรี่ ให้ อยู่ในระดับเหมาะสม อาทิ การกาหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ การทาให้ ข้อมูลด้ าน
สุขภาพต่อผู้สบู บุหรี่ และการช่วยให้ ผ้ ตู ้ องการเลิกบุหรี่ ประสบความสาเร็จ เป็ นต้ น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นทาให้ ทีมวิจยั ค้ นพบว่ามีผ้ ศู กึ ษารูปแบบการสร้ าง
กลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว โดยการใช้ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ที่อยู่บริ เวณชายแดนประเทศไทย –กัมพูชา เพื่อนามา
ปรับใช้ ในการศึกษาการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั กิ ารในจังหวัดศรี สะเกษ
จะสามารถเป็ นรูปแบบในการสร้ างกลไก การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวโดยชุมชนได้ อย่าง
แท้ จริ ง จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องที่ได้ นาเสนอข้ างต้ นทีมวิจยั สามารถจัดทากรอบ
แนวคิด เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ได้ ดังนี ้
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ภาพที่ 2 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
บริบทพืน้ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนาและช่ องสะงา
- ประวัติศาสตร์ การก่อตังชุ
้ มชน ประวัติช่องสะงา
สถานการณ์การค้ าชายแดน สถานการณ์การค้ า-ขายยาสูบ
- สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัว
- ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสีย่ งสาหรับผู้ไม่สบู บุหรี่
จะได้ รับสารพิษจากบุหรี่
- ทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
การมีส่วนร่ วม
- ร่วมตัดสินใจ

ทุนทางสังคม
- บรรทัดฐาน

- ร่วมคิด

- ความสัมพันธ์

- ร่วมวางแผนงาน

- คุณค่า ในลักษณะ

- ร่วมลงมือปฏิบตั ิ

ของสายสัมพันธ์ทางสังคม

- ร่วมประเมินผล สรุปผล

- คุณภาพของสาย

- ร่วมรับผลประโยชน์

สัมพันธ์ ในรูปแบบของ

จาก เด็ก ครอบครัว คนที่

เครื อข่ายทางสังคม

ทุนทางวัฒนธรรม
- ระบบความเชื่อ
- ภูมิปัญญา
- จารี ตประเพณี
- การเรียนรู้
- ค่านิยม
- ข้ อห้ ามต่างๆ

ไม่สบู บุหรี่ คนสูบบุหรี่ ชาวบ้ าน วัด
สอ.โรงเรี ยน และหน่วยงานในพื ้นที่

รูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้ าระวัง
เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
โดย
การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบ

ชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงภัย

เกิดกลไกการเฝ้ าระวัง

ไปขับเคลือ่ นในพื ้นที่

ที่มาจากการสูบบุหรี่

เรื่ องยาสูบในพื ้นที่
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
โครงการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ ง การน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ง ชาติเ รื่ อ งยาสูบ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยสมัชชาสุขภาพ จังหวัดศรี สะเกษ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ทีมวิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนของการวิ
้
จัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. ขอบเขตการศึกษา
2. ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1.1 ขอบเขตเชิงเนือ้ หำ
ประเด็นแรก ศึกษาบริ บทของพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของหมู่บ้าน ศึกษาสภาพแวดล้ อมทั่วไป ด้ านสัง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นาธรรม และ
สถานการณ์ ก ารค้ า บริ เ วณจุด ผ่ า นแดนถาวรช่อ งสะง า พื น้ ที่ ช ายแดนไทย – กัม พูช า รวมทัง้
สถานการณ์ การสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา ที่เป็ นปั จจัยเงื่ อนไข
ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงสาหรับผู้ไม่สบู บุหรี่ จะได้ รับสารพิษจากบุหรี่ และทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว
ประเด็นที่สอง ศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบล
ไพรพัฒนา เพื่อหารู ปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ที่ได้ จากการมีส่วนร่ วมของผู้ในครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โดยเฉพาะคนที่ สู บ บุ ห รี่ รวมถึ ง เนื อ้ หาในการพัฒ นาความรู้ ให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมและเข้ าถึงผู้คนในพืน้ ที่ บริ เวณ
ชายแดน
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ประเด็นที่สาม นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษามาปฏิบตั ิการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการ
พัฒ นาระบบกลไกการเฝ้ าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว พื น้ ที่ ช ายแดนไทย –
กัมพูชา เช่น การจัดกิจกรรมปฏิบตั กิ าร เพื่อการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ใน
3.1.2 ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
การศึกษาครัง้ นีท้ ีมวิจยั ได้ เลือกพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา จานวน 240 ครัวเรื อน
อาเภอภูสิง ห์ จัง หวัดศรี ส ะเกษ เนื่ องจากเป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายที่มีพื น้ ที่ ของหมู่บ้านติดชายแดน
ประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา ในพื ้นที่มีการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร “ช่ องสะงำ” จุดผ่านแดน
ถาวรทาให้ มีผ้ คู นข้ ามแดน ไปมาอย่างต่อเนื่องบางครัง้ มีการลักลอกนาเข้ าบุหรี่ ลอกเลียนแบบ เพื่อ
เข้ ามาสูบและจาหน่ายจานวนมาก จึงเป็ นพื ้นที่ที่ทีมวิจยั ให้ ความสนใจ
3.1.3 ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย
1) คนในครอบครัว ที่สบู บุหรี่ ได้ แก่ เด็ก เยาวชน สามี ภรรยาในบ้ านแซร์ ไปร์ และชุมชน
ในพื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณช่องสะงา
2) ชุมชน/ผู้ร้ ู/ปราชญ์ชาวบ้ าน/ผู้เฒ่าผู้แก่
3) คณะกรรมการหมู่บ้าน /คณะกรรมการคุ้ม/ผู้นาชุมชน
4) ร้ านค้ าที่อยูใ่ นชุมชน
5) หน่วยงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ เช่น วัด โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ อบต.สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบริเวณชายแดน
3.1.4 ขอบเขตของเวลำ
งานวิจยั นีค้ ณะวิจยั จะเก็บข้ อมูลทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ที่คนในหมู่บ้านใช้
ร่วมกัน รวมถึงบริบทพื ้นที่หมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ เริ่ มมีการอพยพเข้ าจับจอง
พื ้นที่ทากินในช่วงแรก และพัฒนาเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาชายแดนช่องสะงาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2546
ที่เริ่ มมีการลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ลอกเลียบแบบเข้ ามาสูบในพื ้นที่มาก และจะเน้ นในช่วงเวลาที่คน
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนามีความสัมพันธ์ใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวทังผู
้ ้ ที่สบู บุหรี่ และ
ไม่สบู บุหรี่
ระยะเวลาดาเนินการศึกษา 1 ปี นับตังแต่
้ วันที่1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2556
3.2 เครื่ องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทีมวิจยั ได้ เลือกใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
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1. แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อน (Househoids of survey) เพื่อทราบสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในชุมชน และหาความสัมพันธ์การสูบบุหรี่ ของคนในชุมชน เพื่อสัมภาษณ์ครอบครัวที่
สูบบุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ สมั ภาษณ์โดย กลุม่ อาสาสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ใช้ แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมใช้ สาหรับจด
บันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการข้ าร่วมกิจกรรมในชุมชน
3. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ใช้ สาหรับ
จดบันทึกข้ อมูลจากผู้ที่ข้อมูลรายสาคัญ
4. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ใช้ แบบบันทึกสนทนากลุม่ ใช้
สาหรับบันทึกข้ อมูลการสนทนาแต่ละครัง้ เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวมข้ อมูล
บทบำทของทีมวิจัย
ในส่วนของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารการนามติสมัชชาสุขภาพด้ านยาสูบมาปฏิบตั ิการ
ที่จงั หวัดศรี สะเกษนัน้ ทีมวิจยั เป็ นเพียงนักพัฒนา และนักวิชาการ ซึ่งเป็ นคนนอกชุมชน ที่มีความ
สนใจในการวิจยั และพัฒนา ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่ องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
วิจยั
การที่ทีมวิจยั สามารถเข้ ามาดาเนินการโครงการนีส้ าเร็ จส่วนหนึ่งเกิดจากที่ผ่านมาทีม
วิจยั ได้ เคยทางานพัฒนาในพื ้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ทาให้ ชาวบ้ านรู้จกั กับนักวิจยั ที่เข้ าไปทางานใน
ครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี ทาให้ ทีมวิจยั สามารถเอื ้ออานวยการดาเนินการตามกระบวนการตามขันตอนที
้
่ได้
วางแผนไว้
3.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิ การเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อเป็ นการพัฒนากลไกระบบการเฝ้าระวัง เพื่อลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ทีมวิจยั จะใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: PAR) เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ าใจ
กิจ กรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการฯ กลุ่ม เป้าหมายและสรุ ปผลการดาเนินการ ทีม วิจัย
ขอนาเสนอเป็ นลาดับขันตอนที
้
่ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานด้ านยาสูบในระดับจังหวัดและพื ้นที่
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานทีมวิจยั
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2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชุมสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อนามาปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อวิเคราะห์กาหนดหาแนวทาง การ
ดาเนินงานโครงการฯ การแบ่งบาทหน้ าที่รับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการทางาน การ
ดาเนินงานร่วมกัน
5. สรุปผลการประชุมและนัดวันทากิจกรรมต่อไป
6. บันทึกรายงานการทากิจกรรมประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรี สะเกษ และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลแนวนโยบายของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน
การนามาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ทีมวิจยั รับทราบข้ อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในระดับต่างๆ
2. ประชุมปรึกษาหารื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัคร
ปฏิบตั ิการในพื ้นที่ประชุมทีมวิจยั เพื่อทาความเข้ าใจในการทางานร่วมกัน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานทีมวิจยั /สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ
2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชุมสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
รวมทังประเมิ
้
นทุนเดิมเกี่ยวกับประเด็นงานด้ านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบ ของจังหวัดศรี สะเกษ
การแบ่งบาทหน้ าที่รับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการทางาน การดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างทีม
วิจยั และสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ และจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
5. สรุปผลการประชุมและนัดวันที่กิจกรรมต่อไป
6. บันทึกรายงานการทากิจกรรมประชุม
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมกลุม่ เพื่อระดมความคิด จากทีมวิจยั และสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุม ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ หน่วยงานภาคเอกชน และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลทุนเดิมที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษได้ ดาเนินการ
ที่ผา่ นมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษเข้ าใจแนวนโยบายของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน
การนามาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ และผู้เข้ าร่วมรู้ขนตอนการด
ั้
าเนินโครงการฯ
3. พัฒนาโครงการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานงานทีมวิจยั
2. ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
3. ลงพื ้นที่หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ และพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา เพื่อศึกษาข้ อมูลเชิงลึก
4. ออกแบบกรอบแนวคิด และแนวทางในการศึกษาโครงการแบบมีสว่ นร่วม
พัฒนาโครงการร่วมกัน
5. เสนอต่อแหล่งทุน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
1. ลงพื ้นที่จริง และข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. ชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน ร้ านค้ าบ้ านแซร์ ไปร์ และพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะเกษ และบริเวณ
หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ และร้ านค้ าบริเวณพื ้นที่ชายแดนช่องสะงา
กลุ่มเป้ำหมำย
ชาวบ้ าน อสม. ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข และเจ้ าของร้ านค้ าบุหรี่ บ้าน
แซร์ ไปร์ และชายแดนช่องสะงา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ รับทราบข้ อมูลพื ้นฐานในหมู่บ้านแชร์ ไปร์ รู้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
สถานการณ์ การค้ า ชายแดนเกี่ ยวกับเรื่ องยาสูบ เพื่อนามาออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายใต้ โ ครงการได้ รั บ การอนุมัติโ ครงการ วิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารในการน ามติส มัช ชาสุข ภาพมา
ปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ
4. จัดเวทีชี ้แจงทาความเข้ าใจในการทาวิจยั ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั และชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานงานกลุม่ เป้าหมาย
2. จัดเตรี ยมสถานที่ประชุม
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. ประชี ้แจงโครงการวิจยั ฯและวางแผนการศึกษาร่วมกับชุมชนและร่วมจัด
แสดง
ดนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั ฯ ในพื ้นที่ วัดไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
5. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมกลุม่ ชี ้แจงโครงการเพื่อระดมความคิด เกี่ยวกับโครงการชุด
โครงการ เอกสารนาเสนอโครงการ
สถำนที่
ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไพรพัฒนา และที่วดั ไพรพัฒนา
ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ชาวบ้ านที่เข้ าร่วมงานที่วดั บ้ านไพรพัฒนา(คนไทยและคนกัมพูชา) ผู้นา
ชุมชน ในตาบลไพรพัฒนา พระสงฆ์ ทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา และที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ชุมชนและผู้นาชุมชนมีความเข้ าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้ าใจ
แนวทาง วิธีการทางานวิจยั กรอบในการดาเนินโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของทีมวิจยั และ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นชาวบ้ าน ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโครงการวิจยั ฯมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
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2. ทีมวิจยั และชุมชนได้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างทีม
วิจยั ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินโครงการฯ
5. อบรมทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิจยั และการทาเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมายทีมวิจยั ที่เป็ นชาวบ้ านเพื่อเข้ าร่วมกันแตกกรอบ
การศึกษา
2. ประสานวิทยากร
3. จัดเตรี ยมสถานที่อบรม
4. จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดอบรมทีมวิจยั เรื่ องแนวคิดเพื่อท้ องถิ่นการแตกกรอบประเด็นการศึกษา
และการออกแบบเครื่ องมือการเก็บข้ อมูล
6. สรุปผลการอบรม
7. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั ชาวบ้ าน (ผู้นาหมูบ่ ้ านและอสม.)และทีมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ชาวบ้ าน และแกนนาชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดการวิจยั
เพื่อท้ องถิ่น
2. ทีมวิจยั มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลได้
เครื่ องมือและเข้ าใจวิธีการนาเครื่ องมือไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
6. ปฏิบตั ิการเก็บข้ อมูล
6.1 ศึกษาข้ อมูลบริบทชุมชน (ประวัติศาสตร์ / ประชากร / ผู้นา / กลุม่ กิจกรรม /
กลุม่ เครื อญาติ / กลุม่ ชาติพนั ธุ์ / อาชีพและรายได้ / สถานการณ์การสูบบุหรี่ /ปั จจัยเสียง / ทัศนคติ
ของคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว
6.2 ศึกษาทุนทางสังคมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
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6.3 ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเนื ้อหา ประเด็นที่จะศึกษาข้ อมูลเอกสาร
3. กาหนดคนที่จะรับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลเอกสารตามประเด็น
ที่กาหนด
4. ศึกษาข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
5. เดินสารวจและจัดทาแผนที่ชมุ ชน
6. ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน
7. ประชุมกลุม่ ระดมข้ อมูล
8. เก็บข้ อมูลแบบสารวจรายครัวเรื อนเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่
ทัศนคติของการสูบบุหรี่
9. สรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการศึกษา
10. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์การเก็บข้ อมูล แบบสัมภาษณ์สารวจราย
ครัวเรื อนแบบบันทึกการสังเกต
กลุ่มเป้ำหมำย
หัวหน้ าครอบครัวทุกครอบครัว(แบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อนเก็บโดยที่
วิจยั ที่เป็ นอสม. บ้ านแซร์ ไปรทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน) ร้ านค้ าในหมู่บ้าน เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานด้ านสาธารณสุข
ผู้นาชุมชน ผู้เฒ่า พระสงฆ์ และทีมวิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ได้ ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นบริบทชุมชน เรื่ อง
ประวัติศาสตร์ ชมุ ชน / ประชากร/ผู้นา / กลุม่ กิจกรรม / กลุม่ เครื อญาติ /กลุม่ ชาติพนั ธุ์ /อาชีพและ
รายได้ /วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน
2. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลทุนทางสังคมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์
3. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของคนในบ้ านแซร์ ไปร์ ทีมวิจยั ได้
ข้ อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ / ข้ อเสนอปั จจัยเสียง /ทัศนคติของคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว
4. เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ชมุ ชนตนเองร่วมกัน
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7. จัดเวทีแสวงหาจุดร่วมในการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการ
เฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาและร่วมกันกาหนด
แนวทางในการเฝ้าระวัง เพื่อลดละเลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
7. บันทึกรายงานการทากิจกรรม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
การประชุมชาวบ้ าน ครัวเรื อน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
แบบบันทึกข้ อมูล
สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพร
พัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
หัวหน้ าครอบครัว หน่วยงานในพื ้นที่ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ ทีม
วิจยั ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ข้อมูล ความรู้ ที่ใช้ ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการ
สร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
8. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาและเตรี ยมนาเสนอข้ อมูล
ต่อชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุม ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ชดุ ข้ อมูลความรู้จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ นในการกาหนดแนว
ทางการการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
พื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
9. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ต่อชุมชนและรับฟั งข้ อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมข้ อมูลในการนาเสนอ
3. เตรี ยมความพร้ อมของทีมวิจยั ในการนาเสนอ
4. จัดทากาหนดการเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
5. เตรี ยมเอกสารต่างๆ สถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์
6. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ น
7. สรุปผลเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ น
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูลการวิเคราะห์ บริบทพื ้นที่ สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ าน
แซร์ ไปร์ สถานการการค้ าที่ชายแดนช่องสะงา
กลุ่มเป้ำหมำย
ตัวแทนหัวหน้ าครอบครับบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน ผู้นาชุมชน ครูจาก
โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้ านแซร์ ไปร์ ทีม
วิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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สถำนที่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั และผู้เข้ าร่วมได้ มีความรู้ความเข้ าในในผลการศึกษาวิจยั ตลอด
โครงการชาวบ้ านมีแนวทางในการทดลองปฏิบตั ิการเพื่อแก้ แก้ ไขปั ญหาเรื่ องยาสูบโดยการ สร้ าง
ครอบครัวต้ นแบบเพื่อเป็ นกลไกในการลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
10. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาวางแผนปฏิบตั กิ ารทดลอง
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมเอกสาร ข้ อมูลสาหรับการสรุปและวิเคราะห์
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปและบันทึกผลการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในพื ้นที่บ้านแซร์ ไปร์
ผลสะท้ อนข้ อมูลที่ได้ จากเวทีการคืนขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ
เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ข้ อมูลมือ 2 เป็ นรายงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. ทีมวิจยั ได้ แกนนาครอบครัวต้ นแบบในการสร้ างระบบการเฝ้าระวัง
เพื่อลดละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. ทีมวิจยั ได้ แผนการจัดกิจกรรมครอบครัวต้ นแบบ และการติดตาม
ในครอบครัว
11. ทดลองปฏิบตั กิ าร “ครอบครัวต้ นแบบการเฝ้าระวัง เพื่อลดละเลิก การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว โดยใช้ มาตรการการเฝ้าระวังของแต่ละครอบครัว
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมายครอบครัวต้ นแบบ และพื ้นที่ดาเนินกิจกรรม
2. เตรี ยมประเด็นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรื่ องมาตรการ ทัศนคติ ข้ อกังวล และผลของการเปลี่ยนแปลงและ ระบบกลไกในครอบครัว
3. สรุปผลการปฏิบตั กิ าร 3 เดือน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
1. แผนการออกแบบและติดตามครอบครัวต้ นแบบในการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. แบบสัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมครอบครัวต้ นแบบการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
สถำนที่
บ้ านครอบครัวต้ นแบบฯ จานวน 15 ครอบครัว
กลุ่มเป้ำหมำย
ครอบครัวต้ นแบบ 15 ครอบครัว ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ได้ ชดุ ความรู้ การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อการลดละ
เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
12. ทีมวิจยั สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลที่ได้ จากการทดลองปฏิบตั กิ าร
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมวาระ ประเด็นในการประชุมทีมวิจยั
3. เตรี ยมเอกสารต่างๆ
3. เตรี ยมสถานที่ประชุมทีมวิจยั
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. สรุปผลการทดลองปฏิบตั กิ าร
6. สรุปและบันทึกการประชุม
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ชุดข้ อมูล ความรู้ การปฏิบตั ิการของครอบครัวต้ นแบบการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
สถำนที่
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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ห้ องประชุม ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
มีชดุ ข้ อมูลองค์ความรู้ที่ได้ จากการทดทองปฏิบตั กิ าร สร้ างเสริมระบบการ
เฝ้าระวัง ครอบครัวต้ นแบบ การลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
13. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ต่อชุมชน
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เตรี ยมข้ อมูลในการนาเสนอ
3. เตรี ยมความพร้ อมของทีมวิจยั ในการนาเสนอ
4. จัดทากาหนดการเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
5. เตรี ยมเอกสารต่างๆ สถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์
6. จัดเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
7. สรุปผลเวทีนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
เอกสารรายงานการนาเสนอรายงานการวิจยั
กลุ่มเป้ำหมำย
1. ตัวแทนครอบครัวชาวบ้ านแซร์ ไปร์
2. ครูจากโรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์
3. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านแซร์ ไปร์
4. ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
1. เกิดการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบข้ อมูลของชุมชนหน่วยงานต่างๆ
2. เกิดองค์ความรู้ ในการทดทองปฏิบตั ิการ สร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวัง
การลด ละเลิก การสูบบุหรี่
14. ประชุมทีมวิจยั และที่ปรึกษาสรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยั
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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2. เตรี ยมเอกสารข้ อมูล และประเด็นการประชุมทีมวิจยั
3. เตรี ยมสถานที่ประชุม
4. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
5. จัดประชุมทีมวิจยั สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั
6. กาหนดประเด็น โครงร่างในการเขียนรายงาน
7. แบ่งบทบาทหน้ าที่ในการเขียนรายงาน
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง บันทึกการลงพื ้นที่ แบบบันทึก
ข้ อมูลครอบครัวต้ นแบบ ข้ อเสนอจากเวทีการประชุมในพื ้นที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และ ที่ปรึกษาโครงการฯ
สรุปผลที่เกิดขึน้
.
1. ทีมวิจยั ได้ ข้อมูลผลการศึกษาที่มีความถูกต้ องสมบูรณ์นา่ เชื่อถือ
2. นักวิจยั ได้ พฒ
ั นาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานฯ
3. ได้ แนวทางการเขียนรายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์
15. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ตอนกระบวนกำร
1. ประสานกลุม่ เป้าหมาย
2. เรี ยบเรี ยง จัดระบบและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ มาจากการศึกษา
3. จัดพิมพ์ และทาเล่มรายงาน
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เครื่ องมือ/แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลรายงานผลการศึกษา แบบบันทึกข้ อมูลต่างๆ รายงานการวิเคราะห์
การดาเนินกลไกในพื ้นที่ ข้ อเสนอในพื ้นที่ รูปภาพ
สถำนที่
ห้ องประชุมศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทีมวิจยั และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั สามารถจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์สง่ หน่วยงานสนับสนุนทุน
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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3.4 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรตรวจสอบข้ อมูล
ทีม วิจัยและชุม ชนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลที่
ได้ มาทุกครัง้ เพื่อให้ ครอบคลุมเนือ้ หาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จยั โดยจะอาศัยการจัด
เวทีประชุมแบบการมีสว่ นร่วมเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้ อมูล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้ อมูล ทีมวิจยั และชุมชนจะนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
การสังเกตการสนทนากลุ่ม การจัดเวที ภาพได้ ที่บนั ทึกไว้ จากการจัดกิจกรรมมาจัดหมวดหมู่และ
เรี ยบเรี ยงตามประเด็นต่างๆ ที่ กาหนดไว้ เพื่อแยกประเภทของข้ อมู ล ตีความวิเคราะห์ และสรุ ป
เนื ้อหา
3.5 กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ทีมวิจยั จะใช้ การนาเสนอผลการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ ด้ วยการพรรณนา
(Descriptive) โดยจะแบ่งบทการนาเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ ออกเป็ น 6 บท ดังนี ้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้ วยความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา และสรุปย่อ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดศรี สะเกษ
บทที่ 2 แนวคิดคิดทฤษฏีและการทบทวนการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั ประกอบด้ วยขอบเขตการศึกษา ขอบเขตเชิงพื ้นที่
เครื่ องมือและวิธีการเก็บข้ อมูล วิธีการดาเนินการวิจยั และกระบวนการดาเนินการโครงการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา จะนาเสนอผลการจากการดาเนินการวิจยั แบ่งเนื ้อเป็ น 4 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 นาเสนอผลการศึกษาบริ บทชุมชนทางกายภาพและทางสังคม
ส่วนที่ 2 นาเสนอผลการศึกษาทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 นาเสนอผลจากการศึกษาเรื่ องสถานการณ์การค้ า และการนาเข้ า
บุหรี่ ผิดกฎหมายที่ชายแดนช่องสะงา
ส่วนที่ 4 นาเสนอผลจากการศึกษาเรื่ องและสถานการณ์การสูบบุหรี่ และ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ และ
ทัศนคติของเด็กต่อการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
บทที่ 5 รูปแบบการสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว มาตรการของรัฐ และปั จจัยความสาเร็จ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในจังหวัดศรี สะเกษ”
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บทที่ 6 สรุปและอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ประกอบด้ วยการนาเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลสิ่งที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการวิจยั และข้ อเสนอแนะของทีมวิจยั
3.6 กำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร
การปฏิบตั ิตามแผน หลังจากทีมวิจยั ได้ ร่วมกันวางแผนการดาเนินงานแล้ ว ก็จะมีการ
แบ่งบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ โดยทีมวิจยั จะประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ ๕รี สะเกษศึกษา
ผู้นา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกในชุมชน โดยแต่ละครัง้ ทีมวิจยั จะ
มีการประชุมวางแผนงานกันก่อนแม้ จะมีการแบ่งบทบาทหน้ าที่กนั ไปแล้ วแต่เพื่อให้ ทกุ คนมีความ
เข้ าใจตรงกันก็จะมีการช่วยกันในการทาหน้ าที่ที่รับผิดชอบให้ สาเร็ จ โดยการจัดกิจกรรมและครัง้ ก็
จะมีการตรวจดูความพร้ อมและสรุปกิจกรรมย่อย ของแต่ละทีม
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ แก่ทีมวิจัยและผู้ร่วมวิจยั จะจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ ให้ ทีม
วิจยั เป็ นระยะๆตามที่พวกเขาต้ องการ เช่น การแตกกรอบประเด็นการศึกษา การอบรมวิธีการเก็บ
ข้ อมูลก่อนลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล หรื อการอบรมเรื่ องอื่นๆที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ของทีมวิจยั ซึง่ จะสังเกต
ได้ ขณะการทาวิจยั ร่วมกัน
การติดตามประเมินผล ในขันตอนนี
้
้ยังให้ ความสาคัญกับการการติดตามประเมินแบบมี
ส่วนร่ วม โดยจะใช้ วิธีการประชุมสรุ ปผลการทางานทุกครัง้ หลังจากจัดกิจกรรมเพื่อสรุ ปบทเรี ยน
การทางาน เพื่ อดูว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ หรื อไม่ อะไรที่ทาแล้ ว
ประสบผลสาเร็ จ เป็ นเพราะเหตุใด มีอะไรต้ องปรับปรุ งหรื อไม่ โดยทีมวิจัยจะร่ วมกันกาหนด
ประเด็นพูดคุยก่อนแล้ วจะเปิ ดโอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนัน้ หลังจากได้ บทเรี ยน
แล้ ว ก็จะนาไปใช้ ในการปฏิบตั กิ ารในครัง้ ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโครงการการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติม าปฏิ บัติการในพื น้ ที่ จัง หวัด
ศรี ส ะเกษ ได้ ด าเนิ น งานตามแผนกิ จ กรรมโครงการวิ จัย เพื่ อ ท าความเข้ า ใจข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาจะแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ดังนี ้
1. บริ บทชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ประกอบด้ วย ประวัติศาสตร์ การก่อตังชุ
้ มชน สภาพ
ทัว่ ไป ที่ตงอาณาเขต
ั้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการ
ดารงชีวิต ทรัพยากร การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
2. ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
3. สถานการณ์การค้ าและบุหรี่ จดุ ผ่านแดนถาวรช่องสะงา
4. สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์
5. ทัศนคติของเด็กต่อการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้าน
การศึกษาทัง้ 5 ประเด็นมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 บริบทชุมชน
4.1.1 ประวัตศิ าสตร์ ตงั ้ ถิ่นฐานบ้ านแซร์ ไปร์
เพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจประวัติศาสตร์ การก่อตังถิ
้ ่นฐานของบ้ านแซร์ ไปร์ ทีม
วิจยั ได้ แบ่งพัฒนาการก่อตังออกเป็
้
น 4 ยุคหลักๆ ดังนี ้ยุคแรก ช่วงของการเจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน
ยุคที่สอง ยุคบ้ านแตก ยุคหมู่บ้านส่งเสริ มการพัฒนาโดยรัฐ และยุคหลังการพัฒนาเมืองใหม่ช่อง
สะงา
ยุคที่ 1 ยุคของการเจาะพืน้ ป่ าสร้ างบ้ านเรือน
บ้ าน “แซร์ ไ ปร์ ” ออกเสียงพูดเป็ นภาษาเขมร มีความหมายว่าตามภาษาไทยว่า บ้ าน
“นาผือ” ซึ่งเรี ยกตามลักษณะของวัชพืชที่มีจานวนมาก ในที่ล่มุ บริ เวณหนองน ้าในหมู่บ้านในช่วง
ของการก่อตังหมู
้ ่บ้านในอดีต ช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2500 ประวัติความศาสตร์ การก่อตังบ้
้ านแซร์ ไปร์
ในอดีตพื ้นที่บริเวณที่ตงเป็
ั ้ นพื ้นที่ป่ารกทึบ มีสตั ว์ป่าน้ อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ และเป็ นพื ้นที่ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณนีเ้ ป็ นที่ลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรั ก ในช่วง
อดีตพื ้นที่บริ เวณนี ้มีความเหมาะแก่การดารงชีวิตอย่างยิ่ง เนื่องจากมีแหล่งน ้าเป็ นลาห้ วยล้ อมรอบ
หมู่บ้าน หลายสาย ที่สาคัญคือ ห้ วยสาราญ (ปั จจุบนั เป็ นเขื่อนห้ วยสาราญ) มีป่าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบสูง ลาดเอี ย งที่ จ ะสร้ างที่ อ ยู่อ าศัย และมี ที่ ลุ่ม เหมาะแก่ ก ารท า
การเกษตรเลี ้ยงชีพ เมื่อภูมิประเทศเหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์มีพร้ อม จึงมีผ้ คู นอพยพเข้ ามาจับ
จองตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณนี ้ กลุ่มคนที่เข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนในบริ เวณนี ้ในช่วงแรก คือ คนกลุ่มชาติพนั ธุ์
เขมร (อยูบ่ ริเวณบ้ านเก่าอยู่ที่บ้านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 และที่บ้านนาตาบล หมู่ 1 ในปั จจุบนั ) ที่อพยพมา
จากหมู่บ้านในพื น้ ที่ แถวชายแดน จากอาเภอบัวเชด จัง หวัดสุรินทร์ ม าอาศัยอยู่ที่แห่ง นี ้ จึง ได้
ทาการถากถางพื ้นที่เพื่อสร้ างบ้ าน และเริ่ มมีพื ้นที่เพื่อทานา โดยครัง้ แรกชาวบ้ านจะปลูกข้ าวไร่ มี
การผลิตเพียงเพื่อยังชีพเท่านัน้
ชาวบ้ านและที่เป็ นพรานป่ า ได้ มีการแผ้ วถางป่ า เพื่อล่าสัตว์หาของป่ า จนเกิดช่อนทาง
ข้ ามแดนมากมาย ในผืนป่ าเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อผ่านเข้ าไปยังประเทศกัมพูชา และพัฒนามา
เป็ นเส้ นทางการค้ า ที่เป็ นช่องผ่านด่านประเพณี ที่ใช้ ในการติดต่ อไปมาหาสู่กนั ระหว่างเครื อญาติ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์เขมรในไทย และกัมพูชา เนื่องจากช่วงเวลานันเส้
้ นเขตแดนไม่มีความมาย ประกอบ
กับพื ้นที่ใน ตาบลไพรพัฒนา เป็ นพื ้นที่ให้ การสัมปทานป่ าไม้ ของกรมป่ าไม้ ทาให้ พื ้นที่บริเวณนี ้ ถูก
พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานัน้ ชาวบ้ านส่วนหนึ่ง อพยพมากับบริ ษัททาไม้ และสร้ างครอบครัว
ในพื ้นที่ที่เหมาะแก่การทาการเกษตร มีทรัพยากรป่ าไม้ แหล่งน ้ามีมาก ครอบครัว ที่เป็ นเครื อญาติ
ของคนที่เข้ ามาอยู่ก่อน ก็เริ่ มมาจับจองพื ้นที่ เพื่ออยู่อาศัยและพื ้นที่ทากินตามลาดับโดยมีการจับ
กลุม่ เป็ นหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ จาก 17 ครอบครัว จนทาให้ มีครอบครัวจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ที่มีการอพยพ
มาจากอาเภอภูสิงห์ จากอาเภอขุขนั ธ์ และ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2514 ที่อพยพเข้ ามาจากอาเภอ
ไพรบึงจานวนมาก จนสามารถพัฒนาและตังเป็
้ นหมูบ่ ้ านไพรพัฒนาได้ เมื่อมีผ้ คู นเข้ ามาอาศัยเพิ่ม
มากขึ ้น พื ้นที่ก็ได้ มีการพัฒนา สร้ างบ้ านแปงเมืองอย่างรวดเร็ว
แต่ด้วยบ้ านแซร์ ไปร์ เป็ นหมู่บ้านที่อยูส่ ดุ ท้ าย สุดชายแดนไทย ไม่มีถนนตัด ผ่าน และเชื่อม
กับหมู่บ้านอื่น ท้ ายหมู่บ้านยังคงเป็ นผืนป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ และมีเพียงช่องผ่านแดนของประเพณีที่
สามารถเชื่อมกับประเทศกัมพูชาได้ ปั จจุบนั ได้ ประกาศให้ เป็ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยศาลา
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ยุคที่สอง : ยุคบ้ านแตก
ในปี พ.ศ. 2518 ได้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากคอมมิวนิสต์ ที่มีกองกาลัง ทหารอาศัย
อยู่ตามแนวเทือกเข้ าพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชาได้ เข้ ามา และชักชาวนให้ ชาวบ้ านเข้ าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมืองหลายครัง้ “สหาย” จึงเป็ นคาที่ถกู ชาวบ้ านเรี ยกชื่อของคนกลุ่มนี ้ แต่เป็ นที่
น่าสังเกตว่า ด้ วยลักษณะของคาพูด น ้าเสียงไม่เหมือนสหายที่เป็ นคนไทย และจึงทาให้ ทัศนคติ
ของชาวบ้ านไม่ดีและไม่ให้ ความร่ วมมือ กลับมองว่ามีสหาย คอมมิวนิสต์เหล่านี ้มีความโหดร้ าย
มากกว่าคอมมิวนิสต์ในที่อื่นๆ ของประเทศไทยที่เป็ นนักศึกษา และที่สาคัญพวกเขากลับมาปล้ นชิง
เอาอาหาร และสัตว์เลี ้ยงของชาวบ้ าน พวกเขาบุกเข้ าหมูบ่ ้ าน ทาให้ ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ชายต้ องจัดเวร
ยามคอยเฝ้ าระวัง เหตุก ารณ์ ต่า งๆส่ว นผู้ หญิ ง และเด็ก ให้ อ พยพออกจากพื น้ ที่ การเพิ่ ม ความ
ปลอดภั ย และการขุ ด หลุ ม ลบภั ย ทุ ก หลัง คาเรื อน เพื่ อ ป้ องกั น อัน ตราย และคอยหลบพวก
คอมมิวนิสต์ในเวลากลางคืน
และในปี นี ้เอง ทางราชการได้ เข้ ามาสร้ างถนนเข้ าหมู่บ้าน จากบ้ านละลม – บ้ านแซร์ ไปร์
เพราะทางราชการ จะต้ องนากาลังทหารเข้ าไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ และต้ องดูแลความสงบสุข
ของคนในพื ้นบริ เวณชายแดนในช่วงเวลานัน้ พร้ อมทังขณะที
้
่เกิดความไม่สงบในพื ้นที่เนื่องจากมี
คอมมิวนิสต์ทาให้ ทางราชการได้ จดั กิจกรรมโครงการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)ขึ ้น มีการ
มอบอาวุธปื นให้ ทกุ หมู่บ้าน ตามแนวชายแดน ได้ หมู่บ้านละ 12 กระบอก เพื่อใช้ ป้องกันและรักษา
ความสงบภายภายในหมูบ่ ้ าน
ช่วง พ.ศ. 2520 เจ้ าหน้ าที่ตารวจตระเวนชายแดน ที่ออกมาคุ้มครองชาวบ้ านได้ ปะทะกัน
กับผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ครัง้ แรก และมีการเสียชีวิตทังสองฝ่
้
าย จากนัน้ เกิดความวุ่นวายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ 50 คน เข้ ามาเผาศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน
ไพรพัฒนา ซึ่งเป็ นที่พกั ของ อส. และวันที่ 12 มีนาคม 2521 มีผ้ กู ่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ที่หลบอยู่
ตามป่ าตามเทือกเขาพนมดงรัก ประมาณ 10 คน ได้ เข้ ามาเผาโรงเรี ยน และบ้ านพักครู ที่โรงเรี ยน
บ้ านแซร์ ไปร์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ และหมู่บ้านอื่น ต้ องหลบหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้ านในหมู่บ้าน
ใกล้ เคียง บางครอบครัวก็กลับไปอยู่ในหมู่บ้านตามภูมิลาเนาเดิม มีเพี ยงบ้ านไพรพัฒนาเท่านันที
้ ่
ไม่ยอมทิ ้งบ้ านเรื อน และได้ นาชาวบ้ านบางส่วนหลบหนีไปอาศัยอยู่ บ้ านไพรพัฒนา โดยรวบรวม
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สมาชิ กไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รวมพลัง ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ และให้ ความคุ้ม ครองให้
ชาวบ้ าน
ขณะเดี ย วกัน ช่ว งนัน้ มี อ งค์ ก ร ยูนิ เ ซฟ และกลุ่ม ที่ ม าเผยแพร่ ศ าสนาคริ ส ต์ ได้ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือหมู่บ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านไกลเคียง โดยการสร้ างบ้ านให้ กับชาวบ้ านตาบลไพร
พัฒนา จานวน 100 หลังคาเรื อน มีการสร้ างโรงเรี ยน 1หลัง ฉางข้ าว 1 หลัง ศาลา ประชาคม 1
หลัง และองค์การยูนิเซฟได้ ดาเนินการก่อสร้ างจนแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ในช่วงนันบ้
้ านแซร์ ไปร์
ได้ อยู่ภ ายใต้ การปกครองตาบลละลม และได้ ข ยายมาเป็ นตาบลห้ วยตามอญ และแยกการ
ปกครองจากห้ วยตามอญมาเป็ นตาบลไพรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2536
ในระหว่า งช่ว งปี 2520 –2523 ชาวบ้ า นบางส่ว นก็ ไ ด้ ก ลับ มาเพื่ อดูแ ลเรื อ กสวนไร่ น า
บ้ านเรื อน ทรัพย์สินของตัวเอง และได้ เริ่ มทยอยกลับภูมิลาเนาเดิมในช่วงนี ้ แต่ ชาวบ้ านเองก็มีวิถี
การดารงชีวิตที่ยากลาบากเช่นนี ้อยู่ หลายปี การเริ่ มกลับเข้ า ในพืน้ ที่หมู่บ้านแซร์ ไปร์ อีกครัง้ เพื่อ
สร้ างหลักปั กฐานชาวบ้ านคนที่ เ คยมี ที่ทากินก็ กลับมาเอาพืน้ ที่ ที่เคยทากิ นและอยู่อาศัยที่ เดิม
อาชีพชาวบ้ านส่วนใหญ่ยงั คงทานา ทานาไร่และปลูกพืชไร่และชาวบ้ านบางส่วนเริ่ มปลูกปอแก้ ว
ในระหว่างนันเหตุ
้ การณ์ความไม่ส งบก็ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และสงบลงในช่วง พ.ศ. 2525
การสู้รบระหว่างรัฐกับฝ่ ายคอมมิวนิสต์ได้ สิ ้นสุดลง โดยการประกาศคาสัง่ จาก พลเอกเปรม ติรสูรานนท์ ตามนโยบายให้ ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ ามอบตัวโดยเข้ าร่วมเป็ นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ไป
ขณะเดียวกันบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั เป็ นพื ้นที่ในการตังศู
้ นย์อพยพให้ กบั ชาวกัมพูชา ที่หนีการสู้รบ
สงครามกลางเมืองในช่วงเขมรสามฝ่ าย ด้ วย ด้ วยการสื่อสารที่เป็ นภาษาเขมรด้ วยกัน แต่แตกต่าง
กันที่สาเนียงการพูด จึงทาให้ ชาวบ้ านรู้จกั กัน และมีความสัมพันธ์กนั บางส่วนก็ไม่ได้ กลับหลังจาก
สงครามสงบลง และมีครอบครัวในประเทศไทย และกลายเป็ นเครื อข่ายสังคมในการติดต่อสื่อสาร
รวมถึงการค้ าขายในปั จจุบนั
ยุคที่สาม : หมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรั ฐ
ช่วงหลังพ.ศ. 2525 หลัง การสู้รบสงบรั ฐ ได้ เข้ ามาปฏิ บัติการพัฒนาพื น้ ที่อย่างต่อเนื่ อง
ทหารได้ เข้ ามาช่วยชาวบ้ านจัดผังในหมู่บ้าน มีการจัดสรรพื ้นที่ปลูกที่อยู่อาศัย ชาวบ้ านกลับมามี
วิถีชีวิตเหมือนอย่างเช่นเดิมในอดีต แต่ชาวบ้ านหลังจากที่ต้องละทิ ้งบ้ านเรื อนไม่ได้ กลับเข้ ามาอีก
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ทรัพย์สินได้ มีการขายต่อให้ กบั ผู้คนที่อพยพเข้ ามาอยูใ่ หม่ ช่วงนี ้ กลุ่มคนไทครัว ที่เป็ น คนพูดภาษา
ลาว จะเข้ ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ ้น และได้ มีการกวานชื ้อที่ดิน จากเจ้ าของเดิม ชาวบ้ านยังคง
ใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ตนเอง และชาวบ้ านบางส่วนมีการจับจองพื ้นที่ทากินมากขึ ้น เริ่ มมีการสร้ าง
บ้ านเรื อน และพืน้ ที่ทากินอย่างมั่นคงถาวร โดยการทานา ปลู กพืชไร่ ปลูกปอแก้ ว และปลูกมัน
สาปะหลัง และหลังจากนันเป็
้ นต้ นมา ทาให้ พื ้นที่ บริ เวณนีเ้ ป็ นพื ้นที่เป้าหมายของการเข้ ามาอยู่
ของคนทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นพื ้นที่มีทากินมีมาก ราคาถูก สามารถหาพื ้นที่ ทากินได้ ง่าย ถึงแม้ ว่า
พื ้นที่ดงั กล่าวรัฐจะเข้ ามาบริหารจัดการก็ตาม
รัฐและองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ มีการเข้ ามาสนับสนุน ทังทางด้
้
าน สาธารณสุข มี
สถานีอนามัย ด้ านการศึกษา พัฒนาโรงเรี ยน สร้ างโรงเรี ยน รวมถึงมีก ารพัฒนาระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานเหมือนหมู่บ้านอื่น มีการก่อสร้ างถนน มีการก่อสร้ างเขื่อนห้ วยสาราญมีการส่งเสริ มการ
ผลิตตามรูปแบบของรัฐ ที่เป็ นพืชเชิงเดี่ยว และต่อมาเริ่มมีการปลูกยางพารา จนเป็ นพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของหมู่บ้าน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ มีการอยู่ภายใต้ การปกครองของตาบลละลม
และได้ ขายมาเป็ นตาบลห้ วยตามอญ และแยกการปกครองจากห้ วยตามอญมาเป็ นตาบลไพร
พัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2536 เนื่องจากเป็ นหมูบ่ ้ านขนาดใหญ่ มีจานวนครัวเรื อนมาก ทาให้
ได้ แยกหมูบ่ ้ านออกเป็ น 2 หมู่ ได้ แก่ บ้ านซ์ไปร์ หมู่ 4 และบ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ 8
ยุคที่ 4 : ยุคหมู่บ้านหลังการเปิ ด “ช่ องสะงา” จุดผ่ านแดนถาวรพืน้ ที่การค้ าชายแดน ไทยกัมพูชา
ปี พ.ศ.2546 จุดผ่านแดนถาวร “ช่ องสะงา” ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ ประเทศไทยอัลลองเวง กัมพูชาได้ ถกู เปิ ดอย่างเป็ นทางการ ด้ วยศักยภาพของพื ้นที่เป็ นหมู่บ้านชายแดน ที่มีจดุ
ผ่านแดนการค้ า ที่มี การการค้ า ชายแดน เป็ นช่องทางของการชักไม้ ค้ าไม้ จ ากประเทศกัม พูช า
รวมถึงเพื่อการสร้ างความมัง่ คงของรัฐ จึงได้ มีการเปิ ดจุดผ่านแดนชัว่ คราว และพัฒนาเป็ นจุดผ่าน
แดนถาวร “ช่ องสะงา” ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
การเวนคืนที่ดินของรัฐ เพื่อสร้ างถนนเชื่อมเส้ นทางการค้ า ประกอบกับผู้คนจากภายนอก
ให้ ความสนใจเข้ ามาทาธุรกิจ ซื ้อขาย ที่ดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหม่ช่องสะงา ทาให้ เกิด
กระแสการขายที่ดินในราคาที่สูงมากเมือเทียบกับอดีต ที่ผ่านมา จากราคา ไร่ ละ 5,000 บาท มา
เป็ น 100,000 บาท ทาให้ ชาวบ้ านมีรายได้ จึงได้ มีการก่อสร้ างบ้ านเรื อนที่ทนั สมัย มัน่ คงแข็งแรง
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ด้ วยการเป็ นหมู่บ้านหน้ าหน้ าด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ทาให้ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ เข้ าไป
สัมพันธ์กบั ระบบการค้ าชายแดนด้ วยวัฒนธรรม และภาษาเขมรที่ในการสื่อสาร ชาวบ้ าน บางส่วน
เปลี่ยนอาชีพจากการทาการเกษตร หันมาทาการค้ าที่บริ เวณชายแดน ทาให้ วิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ เป็ นโอกาส และเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบที่มีความหลากหลาย
เช่นเดียวกัน
4.1.2 สภาพทั่วไปของบ้ านแซร์ ไปร์
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นหมู่บ้านสุดท้ ายของ
ประเทศไทย โดยมีพื ้นที่ชายแดนติดประเทศกัมพูชา มีเทือกเขาพนมดงรักเป็ นแนวเขตกัน มีจดุ ผ่าน
แดนถาวร “ช่ องสะงา” เป็ นช่องทางการค้ า และการข้ ามแดน มีสภาพทั่วไปเป็ นป่ าไม้ ธรรมชาติ
พื น้ ที่ เ ป็ นลูกคลื่ น ที่ ราบสูง สลับ ที่ ดอน มี แนวลาดเทจากทิศใต้ ลงมาทิ ศตะวัน ออก มี แหล่ง น า้
ส่ว นมากเป็ นล าห้ ว ยตามธรรมชาติ ที่ ส าคัญ คื อ ล าห้ ว ยส าราญ และอ่า งเก็ บ นา้ ห้ วยส าราญ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาไร่ มนั สาปะหลัง ปลูกยางพารา
การค้ าขาย เลี ้ยงสัตว์ และรับจ้ างทัว่ ไป
4.1.3 ที่ตงั ้ และอาณาเขตติดต่ อ
บ้ านแซร์ ไปร์ แยกเป็ น 2 หมู่บ้าน จากทังหมด
้
10 หมู่บ้าน ในตาบลไพรพัฒนา และตาบล
ไพรพัฒนาเป็ นตาบลหนึ่งใน 8 ตาบลของอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ที่แยกจากตาบลห้ วยตา
มอญ พ.ศ. 2538 และได้ รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลไพรพัฒนาเป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลไพรพัฒนาตามพระราชบัญญัตกิ ารเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2540 มีพื น้ ที่ของตาบลไพรพัฒนา ทัง้ หมดประมาณ 156 ตารางกิโลเมตร หรื อ
97,500 ไร่
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ภาพประกอบ แผนที่แสดงที่ตงั ้ หมู่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตงั ้ และอาณาเขตของบ้ านแซร์ ไปร์ มีดงั นี ้
ทิศเหนือ

จรดกับบ้ านนาตาบล หมูท่ ี่ 1 ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ

ทิศใต้

จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ช่องสะงา ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ตาบลดงรัก อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
ทิศตะวันตก

จรดกับตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
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บ้ านแซรไปร หมู่ 4

บ้ านแซรไปรใต้ หมู่ 8
ถนนสายบ้ านละลม-ช่องสะงา -กัมพูชา

ภาพประกอบ แผนที่อาณาเขตที่ตงั ้ หมู่บ้านและชุมชนใกล้ เคียง

ในลักษณะอาณาเขตติดต่อพืน้ ที่ใกล้ เคียงบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัด

ศรี สะเกษ เป็ น หมู่บ้านสุดท้ ายของชายแดนประเทศไทย ที่เป็ นทางผ่านไปยังจุดผ่าน

แดนถาวรช่องสะงา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ผ่านถนนบ้ านละลม บ้ านแซร์
ไปร์ ช่องสะงา ซึ่งโดยรวมลักษณะของจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของ
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ในแต่ล ะวัน จะมี นัก ท่องเที่ ย วเดิน ทางมายัง ช่อ งสะง าเป็ นจ านวนมาก มี ทัง้
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเลือกซือ้ สินค้ า และนักท่องเที่ยวที่มาเสี่ยงโชคกับการเล่นการพนัน ซึ่งคน
กลุ่มหลังนี เ้ ป็ นกลุ่ม เป้าหมายหลักที่ เข้ าไปซื อ้ บุหรี่ หนีภ าษี บุหรี่ ลอกเลี ยนแบบมาจากประเทศ
กัมพูชาด้ วย จนนาไปสู่การหัดสูบบุหรี่ เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื ้นที่ชมุ ชน
ใกล้ เคียง หรื อชุมชนที่เป็ นทางผ่านเข้ าสู่เมืองใหญ่ของประเทศไทย ชุมชนก็ได้ รับผลกระทบด้ วย
เช่นกัน
4.1.4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลัก ษณะทางภูมิ ศ าสตร์ ข องบ้ า นแซร์ ไปร์ เป็ นที่ ร าบสูง ลาดเอี ย ง ตามแนว
เทือกเขาพนมดงรัก สลับภูเขาเป็ นลักษณะที่สูง ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตะวันออกพื น้ ที่เขตป่ า
อนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยศาลา ที่ชาวบ้ านสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ บ้างทังทางด้
้
านอาหาร
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ที่มีตามธรรมชาติ เช่น เห็ด ของป่ าเป็ นต้ น รวมถึง การใช้ ประโยชน์จากไม้ ในป่ านามาทาเป็ นฟื นใน
การหุงหาอาหารได้ และเป็ นที่เลี ้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ ทิศตะวันตก เป็ นเขื่อนห้ วยสาราญ ที่
ชาวบ้ านสามารถใช้ ประโยชน์หาอาหารจากแหล่งน ้า และเป็ นที่ราบลุ่มมีแหล่งนา้ เหมาะแก่การ
เพาะปลูกทาการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้ เป็ นพื ้นที่ในการทานา ปลูกผัก และเลี ้ยง
สัตว์
4.1.5 สภาพทางสังคม
ด้ านประชากร
ประชากรบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ รวมทังสิ
้ ้น 1,892 คน โดยแยกประชากรแต่ละหมู่ ดังนี ้
ตาราง 1 จาแนกประชากร
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ท่ ี จานวนครัวเรือน
รวม
ชาย
หญิง
บ้ านแซร์ ไปร์
4
249
530
486
1.016
บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้
8
301
876
457
419
รวม
650
1,406
943
1,892
4.1.6 เศรษฐกิจและวิถีการดารงชีวิต
การตัง้ ถิ่ นฐานบ้ านเรื อนและวิถีการดาเนินชี วิต ของผู้คนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นัน้ มี
พัฒนาการตามในแต่ละยุคตามที่กล่าวมาแล้ ว ในประวัติศาสตร์ การตังหมู
้ ่บ้าน เนื่องจากสภาพ
พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ในช่วงแรกเริ่ มนัน้ เป็ นป่ าทึบที่มีความอุดมสมบูรณ์ การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อน
ของผู้คนกลุ่มแรกที่เข้ ามาก่อตังหมู
้ ่บ้านขึ ้น ในปี ก่อน พ.ศ. 2500 เป็ นการรวมกลุ่มเครื อญาติกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เขมรในหมูบ่ ริเวณใกล้ เคียงกัน จับจองพื ้นที่เพื่อทามาหากิน
ในช่วงแรกวิถีการดารงชีวิตของประชากรในหมู่ บ้าน เป็ นระบบการผลิตพอยังชีพ ที่ต้อง
พึ่ง พาธรรมชาติเ ป็ นหลัก เนื่ องจากยัง มี ความอุดมสมบูรณ์ ทัง้ ดิน นา้ ป่ า รวมถึง ประชากรใน
หมู่บ้านยังมีจานวนไม่มาก ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติในบริ เวณนี ้ จึงมีความเพียงพอ
สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่าง อาชีพหลักของประชากรในหมูบ่ ้ าน คือ ทานา ทาไร่เลี ้ยงสัตว์ ทานาใน
ที่ล่มุ นาไร่ (นาไร่ก็คือถากถางหัวไร่ปลายนาหรื อตามจอมปลวกหยอดเม็ดข้ าว) ประชากรบางกลุ่ม
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คนปลูกปนกับข้ าวฟ่ าง ข้ าวโพด พริ ก มะเขือ ฟั ก และหาของป่ าอื่นๆ ผสมผสานไปด้ วย ซึ่งผลผลิต
ทุกอย่างออกมามากก็มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นเพื่อนบ้ าน ใน
ถ้ าฝนทิ ้งช่วงนานประชากรในหมู่บ้านก็จะพึ่งพาป่ าที่มีอยู่ในบริ เวณหมู่บ้านหาเผือก มัน
กลอย นามาหุงผสมกับข้ าวเพื่อให้ ได้ ปริมาณมากขึ ้น หรื อบางทีหากไม่สามารถหา เผือก มัน กลอย
ได้ วิธีการประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือการหุงข้ าวกับมะละกอดิบ ถ้ าปี ไหนฝนฟ้าดีตกต้ องตามฤดูกาล
ชาวบ้ านก็จะหาปลามาทาปลาร้ า ปลาจ่อม ปลาส้ ม แปรรู ปเพื่อเก็บไว้ เป็ นอาหาร ไว้ รับประทาน
ในช่วงหน้ าแล้ ง ในเวลาว่างผู้ชายในหมู่บ้านจะออกล่าหาของป่ าที่เทือกเขาพนมดงรัก และรับ จ้ าง
ตัดไม้ ให้ กับนายทุน บางสวนก็ จักสานกระบุง ตะกร้ า ลอบไซ ฯลฯ เพื่ อเป็ นอุปกรณ์ ในการหา
อาหาร ในส่วนของผู้ห ญิ ง จะทอผ้ า จักสานเชื อก หาเผื อก หามัน ซึ่ง เป็ นการดาเนิน ชี วิต และ
พึง่ ตนเองเป็ นหลัก
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ใน คือความเจริ ญ
เริ่ มเข้ ามาสู่ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มากยิ่งขึ ้นด้ วยการพัฒนาของภาครับ ในยุดการพัฒนาโครงสร้ าง
พื น้ ฐาน และรั ฐ มุ่ง ในการส่ ง เสริ ม ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม ท าให้ บ้ า นแซร์ ไ ปร์ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ป่ าไม้ ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ก็ ไ ด้ ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ ว จ านวน
ประชากรในหมู่บ้านก็มี การเพิ่ม จานวนขึน้ ความต้ องการอุปโภคบริ โภคเพิ่ม มากขึน้ ทรัพ ยากร
ธรรมชาติที่เคยมีก็เริ่ มลดน้ อยลงไป มีการตัด มีการตัดถนนเป็ นถนนลูกรังในหมู่บ้านเชื่อมต่อไปยัง
ถนนหมายเลข 24 เข้ าตัวจังหวัดศรี สะเกษ
การให้ นายทุนสัมปทานการตัดไม้ ในพื ้นที่นี ้ ทาให้ ทรัพยากรด้ านป่ า ไม้ และความอุดม
สมบูรณ์ลดลงและเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ทาให้ วิถีการผลิตก็เริ่ มเปลี่ยนไป จึงมีการใช้ เครื่ องทุน
แรงที่เป็ นเครื่ องจักรกล เข้ ามาช่วยทดแทนแรงงานมากขึ ้น อันนาไปสูใ่ ครมีรถไถแทรกเตอร์ คนนัน้
จะมีที่ดนิ มากด้ วย
การพัฒนาส่วนหนึง่ เกิดขึ ้นจากอานาจรัฐ เช่น ทาให้ คนในชุมชนมีความรู้มากขึ ้น และ
การออกนอกหมู่บ้านก็มากขึ ้นด้ วย ผู้คนเริ่มสะดวกสบายมากขึ ้น ก่อนเคยทามาหากินอยูก่ บั
ธรรมชาติ มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั แบ่งปั นกัน เมื่อความเจริญทางวัตถุเข้ ามา การดาเนินชีวิตด้ วย
เงินตราเข้ ามาทาให้ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ที่เคยมีของคนในหมูบ่ ้ านได้ ลดน้ อยลงไป ต่างคนต่างอยู่
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มากขึ ้น การทาเกษตรกรรมที่เคยพึง่ พาธรรมชาติก็เริ่มลดน้ อยลงไป เปลี่ยนเน้ นการผลิตเชิงการค้ า
และเงินตรา
วิถีชี วิตของชาวบ้ านแซร์ ไ ปร์ ยุคปั จ จุบันหลัง การเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร “ช่ อ งสะง า”
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปั จ จุบัน เนื่ องจากจ านวนประชากรที่ เข้ ามาอยู่ใหม่เพิ่ม มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ ได้ แยกบ้ านแซร์ ไปร์ ออกเป็ น 2 หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วนหนึ่งมีรายได้ จากการเวนคืน
ที่ ดิน เพื่ อ สร้ างถนนเชื่ อ มจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะง า ที่ ดินมี ร าคาแพง นายทุนกว้ านชื อ้ ที่ ดิน
ชาวบ้ า นหัน มาสร้ างบ้ านใหญ่ โ ต บางคนเปลี่ ยนอาชี พ เกษตรกรรมมาท าอาชี พ ค้ าขายที่ ด่า น
พรมแดนช่องสะงา
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านก็ยงั มีการรวมกลุ่มในรูปแบบเครื อญาติ และการสร้ างสังคมใหม่
กับคนที่อพยพเข้ าไปอยูใ่ หม่ ก็สามารถคอยให้ การช่วยเหลือกันอยู่ จากการที่เป็ นเมืองหน้ าด่านของ
ไทย ทาให้ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ รับทังประโยชน์
้
และผลกระทบจากการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะ
งา จนทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ปั ญหาหนี ้สิน ปั ญหาเด็กและเยาวชน ปั ญหายาเสพติด
ปั ญหาความขัดแย้ งในหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
4.1.7 ทรัพยากร
บ้ านแซร์ ไปร์ มีทรัพยากรที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถจาแนกได้
ดังนี ้ โดยเน้ นที่ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ ที่เป็ นแหล่งในการทามาหากินของชาวบ้ านสร้ างเป็ น
รายได้ โดยการล่าสัตว์ไม่ทาไม้ แม้ วา่ ปั จจุบนั ทางราชการจะมีการประกาศเป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์
ป่ าห้ วยศาลาก็ตาม ทรัพยากรดิน พื ้นที่ส่วนใหญ่ของบ้ านแซร์ ไปร์ มีลกั ษณะเป็ นดินร่วนปนทราย
และเนื่องด้ วยเนือ้ ดินค่อนข้ างเป็ นทราย เสี่ยงต่อการขาดน ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะ
สาหรับปลูกพืชต่างๆกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินมีทงั ้ นส.3 สปก.4 – 01 และ ภทบ.5 (ภาษี ดอก
หญ้ า) ขณะที่ชาวบ้ านได้ มีการจัดการพื ้นที่สาธารณะที่ดินให้ เป็ นพื ้นที่ป่าไม้ เช่น ป่ าชุมชน ป่ าช้ า
ป่ าดอนปู่ ตา และป่ าในโรงเรี ยน และมีการจัดการที่ดินสาธารณะ เช่น ที่ วัด และถนนในชุม ชน
นอกจากนันยั
้ งมีการแบ่งเป็ นพื ้นที่เพื่ออยูอ่ าศัยและแหล่งน ้าเพื่อใช้ ในที่สาธารณะ
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ทรั พ ยากรนา้ บ้ านแซรไป มี แหล่ง นา้ จ านวนมากในบริ เวณรอบหมู่บ้า น ที่ เป็ นล าห้ ว ย
ธรรมชาติเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าของจังหวัดศรี สะเกษ โดยเฉพาะลาห้ วยสาราญ ที่รัฐมาสร้ าง
เขื่อนห้ วยสาราญ จังเป็ นพื ้นที่แหล่งน ้า ให้ ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์ ทามาหากิน ในรูปแบต่างๆ
4.1.8 การศึกษา
ระดับการศึกษาของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ในอดีตผู้สงู อายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ เรี ยน
หนังสือ เนื่องจากในอดีตไม่มีโรงเรี ยน และต้ องอพยพครอบครัว เพื่อแผ้ วถางพื ้นที่ทากิน ปั จจุบนั
จะมีการส่งเสริ มให้ เรี ยนระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน จนจบระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ในส่วนของ
เด็กและเยาวชนจะเรี ยนหนังสือ ในระดับที่โรงเรี ยนบ้ านแซร์ ไปร์ ในระดับประถม และต่อขายโอกาส
ที่ โรงเรี ยนบ้ านไพรพัฒ นา ถึง ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 และนักเรี ยนบางส่วนไปเรี ย นหนัง สื อใน
อ าเภอขุ ขัน ธุ์ และก็ มี เ ด็ ก จ านวนมากที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหนัง สื อ หลัง จบชัน้ ประถมศึก ษา และชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นแล้ ว
4.1.9 วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดารงรักษาไว้ ของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ซึ่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทย-เขมร มีการสื่อสารโดยภาษาเขมร ที่ ยึดถื อบุญประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับ
ความเชื่อเรื่ องผี และพราหมณ์ ตามเดือนต่างๆ ปั จ จุบันบ้ านแซร์ ไ ปร์ การปรั บตัวเปลี่ ยนแปลง
วิธี การปฏิ บัติตามวัฒ นธรรม และความเชื่ อ ตามฮี ต 12 คอง 14 ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปตามสัง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกับประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทย-ลาว อยู่ในลักษณะการ
ปฏิบตั ิ และความเชื่อบางอย่าง วัฒนธรรมและประเพณีที่ดารงรักษาไว้ ของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีดงั นี ้
1. ประเพณีการเล่นแม่มด
2. ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
3. ประเพณี เ ซ่นไหว้ ปู่ตา ในวันขึน้ 3 ค่า เดือน สาม เป็ นประจ าทุกปี หรื อภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี
4. ในเดือนพฤษภาคม หรื อ ขึ ้น 3 ค่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ ปตาอี
ู่ กครัง้ เพื่อเป็ น
การบอกกล่าวการลงนาทาไร่ ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรื อง
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5. สืบสานตานานหลวงปู่ สรวง จะจัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี
6. ประเพณีเข้ าพรรษา และออกพรรษา
4.1.10 ระบบความสัมพันธ์ ในชุมชน
ความสัมพันธ์ ในระบบเครื อญาติ เป็ นความสัมพันธ์ ที่เห็นเด่นชัดที่สุดที่สามารถจัดการ
ความสัม พันธ์ ของคนในชุมชนได้ ดีกลุ่ม ก้ อนของความเป็ นวงวานเครื อญาติ เป็ นพี่ เป็ นน้ องกัน
กลุ่มใหญ่ของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ก่อให้ เกิดการไม่ทอดทิง้ กัน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีความสัมพันธ์ ที่
เหนียว มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ กนั อยู่เสมอ เช่น งานบุญประเพณีตา่ งๆ งานแต่งงาน งานบวช หรื อ
งานศพ ในกลุ่ม เครื อญาติกันก็ จ ะเข้ า ไปช่วยงานให้ ส าเร็ จ ลุล่ว งไปได้ ด้วยดี ถึง สัง คมจะมี การ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรเป็ นกลุ่มคนที่ให้ ความสาคัญ
กับการยึดถือหลักวัฒนธรรม หลักวงวานเครื อญาติเป็ นสาคัญ ทาให้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ยังมีความเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลกันอยูภ่ ายใต้ ระบบวงวานเครื อญาติของตน ดังนัน้ ระบบวงวานเครื อญาติ
จึงเป็ นระบบที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
ขณะเดีย วกัน บ้ า นแซร์ ไ ปร์ เป็ นพื น้ ที่ เ ป้าหมายการพัฒ นาของรั ฐ เนื่ องจากเป็ นพื น้ ที่
ชายแดน และเป็ นเส้ นทางการค้ าชายแดนที่สาคัญ จึงทาให้ มีหน่วยงาน ภาครัฐ หลายหน่วยงาน
เช่น ฝ่ ายความมัน่ คง มีทหาร มีองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น องค์การแพลน สานักงานพื ้นที่ศรี สะเกษ
มูลนิธิรักษ์ไทย และระบบทุนที่มาค้ าขาย ต่าง จานวนมาก การจัดการความสันพันธ์ ของกลุ่ม คน
ในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จาเป็ นต้ องอาศัยการบูรณาการองค์ประกอบ 3 ประการที่ได้ กล่าวข้ างต้ น คือ
1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผู้นาทางการ และผู้นาทางธรรมชาติ 3. ความสัมพันธ์ในระบบเครื อญาติ
4.2 ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
4.2.1 ทุนทางสังคม (Social Capital)
จากข้ อมูลบริบทพื ้นที่ บริ บททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ หากจาแนกในส่วนของ
ทุนทางสังคม (Social Capital) โดยใช้ กรอบแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมที่ทีมวิจยั ได้ นามาเป็ น
แนวทาง ในการศึกษาทัง้ 6 ด้ านได้ แก่องค์ประกอบ 1) เครื อขายทางสังคม 2) การปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม
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3) การติดต่อสื่อสาร 4) บรรทัดฐานทางสังคม 5) ความไว้ วางใจ 6) การพึง่ พาอาศัย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคม
เครื อข่ายทางสังคม คือ กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ทัง้ ที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ เครื อข่ายทางสังคมในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ปั จจุบนั พบว่าชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนมี
ั ้ เครื อข่าย
การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลื่อเกือ้ กูลกันในด้ านต่างๆ มากขึ ้น โดยได้ รับ
การสนับ สนุน จากกลุ่ม องค์ก ารต่างๆ จากภายนอกหมู่บ้า น ซึ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่ม องค์ก รที่ ใ ห้ การ
สนับสนุนจะเป็ นองค์กรภาครัฐ เช่น ทหาร, พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, , เกษตรอาเภอ และองค์การ
บริ หารส่วนตาบลไพรพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น องค์การแพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศ
ไทย สานักงานพื ้นที่ศรี สะเกษ มูลนิธิรักษ์ ไทย เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มองค์การเหล่านี ้ได้ เข้ ามาส่ งเสริ มให้
ชาวบ้ า นแซร์ ไ ปร์ ไ ด้ มี ก ารรวมกลุ่ม กัน เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ทางด้ า นอาชี พ รายได้ และ
สวัสดิการของคนในหมู่บ้านเป็ นหลัก เช่น กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียนแซร์ ไปร์ จากัด , กลุ่มพัฒนา
สตรี (กลุ่มแม่บ้าน), กลุ่มอาสาสาธารณสุข (อสม.), กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้ าน), กลุ่ม
การผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มองค์กรเครื อข่ายดังกล่าวสามารถทาให้ คนในชุมชนเกิดความสัมพันธ์
ในมิติของรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ซึ่ง ในแต่ล ะกลุ่ม องค์กรเครื อ ข่างทางสัง คมที่ เ กิ ดขึน้ ในชุม ชนบ้ า นแซร์ ไ ปร์ นัน้ แสดงให้ เ ห็นการ
เชื่อมโยงของกลุ่มคนที่เกิดจาก ระบบการพัฒนาที่เกิดจากองค์กรภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ที่เข้ ามาวาง
ระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างในองค์กร แต่หลังจากองค์กรภาครัฐได้ เข้ ามาสนับสนุน การจัดตัง้
ในระยะเริ่ ม ต้ นแล้ ว ระยะการดาเนินการและการดารงไว้ ซึ่ง องค์กรเครื อข่ายนัน้ ชุมชนได้ มีการ
จัดการในระบบความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายทางสังคมเอง โดยอาศัยอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมร และ
มิติของสังคมใหม่ ในมิตวิ งวานเครื อญาติเพื่อสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ในการดาเนินกิจกรรมให้
องค์กรเครื อข่ายในสังคมสามารถดาเนินกิจกรรมได้ ดงั นัน้ แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มี
เครื อข่ายทางสังคมที่เข้ มแข็งและสามารถสร้ างพลัง สร้ างรายได้ ให้ กบั คนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
2. ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม คือ มีระบบความสัมพันธ์ที่ดี ระดับครอบครัว เครื อญาติ
เครื อข่ายภายในภายนอกชุมชน ปั จจุบนั การปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการ
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เปลี่ ยนแปลงไปจากอดีตคือระบบความสัม พันธ์ ระดับครอบครั ว เครื อญาติ เครื อ ข่ายภายใน
ภายนอกชุมชนของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่คนบ้ านแซร์ ไปร์ เคยอาศัยพึ่งพา
กัน มีความเอื ้ออาทรต่อกันของคนในชุมชน เช่น การแบ่งปั นอาหารการกันให้ กับเครื อญาติ ปู่ ย่า
ตายาย บ้ านใกล้ เรื อนเคียงกันปั จจุบนั ความขัดแย้ งภายในชุมชนมีเพิ่มมากขึน้ อันเนื่องมาจาก
ปั ญหาการเมืองท้ องถิ่น ระบบการเลือกตังท้
้ องถิ่น เช่น การเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน การเลือกตังสมาชิ
้
ก
องค์การบริ หารส่วนตาบล ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น การลงทุนด้ วยเม็ดเงินจานวนมากทาให้ เกิด
การแข่งขันและแบ่งกลุม่ ในการสนับสนุน เมื่อมีการแข่งขันย่อมมีผ้ แู พ้ ผู้ชนะ ทาให้ ชมุ ชนเกิดความ
ขัดแย้ ง ขาดความสามัคคี นาไปสูก่ ารขาดการปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ ตรงข้ าม แต่ถึงอย่างไรหากทาการ
วิเคราะห์จากข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ในส่วนของการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมในชุมชน
บ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เปลี่ยนรู้ แบบการปฏิสมั พันธ์ จากที่เคยมีปฏิสมั พันธ์ ในวงกว้ างคือผู้คนทังหมดใน
้
ชุมชน ปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการปฏิสมั พันธ์ในรู ปแบบของกลุม่ วงวานเครื อญาติเป็ น
หลัก ดังนัน้ อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มก้ อนชาติ
พันธุ์ในระดับชุมชน เหลือเพียงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรในหลักวงวานสายเครื อญาติที่แท้ จริง แต่ถึง
การปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงระดับไปมากน้ อยเพียงใด การปฏิสมั พันธ์สงั คมของคน
บ้ านแซร์ ไปร์ ก็สามารถผลักดันให้ เป็ นพลังทางสังคมได้ อีกทางหนึง่ เช่นกัน
3. การติดต่อสื่อสาร
การติด ต่อ สื่ อ สาร คือ มี การเชื่ อ มประสานกับองค์ กรภาคีอื่ นๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกชุมชนการติดต่อสื่อสารเป็ นหนึ่งทุนที่ชมุ ชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีศกั ยภาพเป็ นอย่างมาก จะเห็น
ได้ จากกิจกรรมในชุมชนด้ านต่างๆ ชุมชนได้ มีการเชื่อมประสานกับองค์กรภาคีอื่นๆ ทังภายในและ
้
ภายนอกชุมชนเช่นองค์กรภาคีภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายความมัน่ คง ที่เป็ นทหาร ,พัฒนาชุมชน,
สาธารณสุข, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.), เกษตรอาเภอ, ทหาร, ตารวจ และ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เป็ นต้ น ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับองค์ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเป็ น
บทบาทของผู้นาทางการที่จะทาการติดต่อสื่อสารในสายงานของภาครัฐเป็ นหลักเพื่อทาการเชื่อม
ประสานแหล่งทุนเข้ ามาพัฒนาชุมชนเมื่อผู้นาทางการได้ ทาการติดต่อ สื่อสารกับองค์กรภาคีแล้ วจึง
ได้ น าสารมาส่ง ต่อให้ กับคนในชุน ชนได้ รับ ทราบ เพื่ อสร้ างกิ จ กรรมทางด้ า นการพัฒ นาอาชี พ
เสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมภายในชุมชน ซึ่ง
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ทุนการติดต่อสื่อสารเป็ นอีกหนึ่งทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่จะสร้ างพลังในการพัฒนา
ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
4. บรรทัดฐานทางสังคม
บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้ อบังคับในการควบคุมดูแลซึ่งกันและกันใน
ชุมชนบรรทัดฐานทางสังคมถื อเป็ นหนึ่งทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่ได้ ลดบทบาททาง
สังคมลงไปอย่างมากคือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ในปั จจุบนั ขาดกฎกติกาข้ อบังคับของชุมชนในการ
ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุม ชนโดยคนในชุมชนมองว่ากฎกติกาข้ อบัง คับภายในชุมชนขาด
ความจาเป็ น คนส่วนมากจะยึดกฎกติกาของสังคมใหญ่ระดับประเทศคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต แต่ไม่ได้ คานึงถึงว่ากฎหมายดังกล่าวเป็ นเพียงกรอบ
กฎหมายที่ใช้ ควบคุมคนหมู่มากในสังคม คนในชุมชนเองจาเป็ นต้ องมีกฎระเบียบข้ อบังคับเพื่อใช้
ควบคุม ดูแ ลซึ่ง กัน และกัน ในชุม ชน ในส่ว นช่อ งว่า งที่ ก ฎหมายหลัก ไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ เช่น
กฎระเบียบการใช้ หนองน ้าสาธารณะ กฎระเบียบควบคุมยาเสพติดในหมู่บ้าน กฎระเบียบการการ
อยู่ร่วมกันของสังคมในชุมชน หรื อในกรณีการทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่ง
กระบวนการออกกฎระเบียบนี ้เป็ นการจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเอง ผู้นาทางการ ผู้นา
ทางธรรมชาติ และสมาชิกในชุมชนจะร่ วมกันจัดการสร้ างบรรทัดฐานของสังคมร่ วมกัน หรื ออย่าง
กรณีปัญหายาเสพติดหากพบว่ามีคนในชุมชนเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชุมชนจะทาการพูดคุยให้
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวทราบ และหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้ เข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การกาหนดมาตรการงดการให้ ความช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์อนั พึงจะ
ได้ รั บ จากชุม ชน เป็ นต้ น โดยคณะผู้น าชุม ชนจะสร้ างเป็ นบรรทัด ฐานร่ ว มของคนในชุม ชน
ให้ ยดึ ถือปฏิบตั ริ ่วมกัน
5. ความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ คื อ มี ค วามไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจในชุ ม ชน มี ค วามสามัค คี มี ค วาม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ให้ ความช่วยเหลือแบ่งปั นระหว่างกันปั จจุบนั ความไว้ วางใจในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้
ลดน้ อยลง อาจเนื่องเพราะบ้ านแซร์ ไปร์ มีคนนอกเข้ ามาอยู่ในชุมชนจานวน มากขึ ้น ในอดีตคนใน
ชุมชนมีความไว้ วางใจมากจนสามารถฝากบ้ าน ฝากลูกให้ กบั คนข้ างบ้ านหรื อคนในชุมชนช่วยดูแล
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ในยามที่มีภารกิจต้ องเดินทางจากบ้ านไปเป็ นเวลานาน แต่ปัจจุบนั ระบบความไว้ วางใจกันของคน
ในชุม ชนได้ เ ลื อ นหายไป การลักเล็ก ขโมยน้ อ ยของกลุ่ม เด็กและเยาวชนในชุม ชนท าให้ ค วาม
หวาดระแวงในชุม ชนเกิดขึน้ ความไว้ วางใจจะมี ก็เพี ยงแต่ในระบบเครื อญาติเท่านัน้ ที่ พ อหลง
เหลืออยู่บ้าง จากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นาง ก กล่าวว่า “ในยุคปั จจุบนั รู้หน้ าไม่ร้ ูใจ ถ้ าไม่ใช่
ญาติ โ กโหติ ก าไม่ มี ใ ครเขาไว้ ใ จแน่ น อน” เหตุที่ ค นในชุม ชนมี ค วามไว้ ว างใจกั น น้ อ ยลงอัน
เนื่องมาจากความขัดแย้ งปั ญหาการเมืองท้ องถิ่น ระบบการเลือกตังท้
้ องถิ่น ทาให้ เกิดการแบ่งข้ าง
แบ่งพรรค แบ่งฝ่ ายในการสนับสนุน นาไปสู่การไม่ไว้ ว่างในกันในชุมชนเพิ่มมากขึ ้นเช่น ในปั จจุบนั
คนบ้ านแซร์ ไปร์ นิยมสร้ างรัว้ บ้ านล้ อมรอบอย่างมิดชิด มีการแบ่งเขตแดนบ้ านเรื อนอย่างชัดเจน อัน
เนื่องมาจากปั ญหาการลักเล็กขโมยน้ อยในชุมชนแสดงให้ เห็นนัยหนึ่งว่าความไว้ วางใจกันของคน
ในชุมชนเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดน้ อยลง
6. การพึง่ พาอาศัย
การพึ่งพาอาศัยคือมีการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันในชุมชน เช่นการลงแขก งานบุญ งาน
ศพปั จจุบนั ทุนการพึ่งพาอาศัยในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั มีเหลืออยู่ในหลายกิจกรรม ส่วนมากจะมี
การช่วยเหลื อเกื อ้ กูล กันในชุมชน เช่นงานบุญต่างๆ งานศพ งานบวช งานแต่ง งาน เป็ นต้ น แต่
กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้ าว ดานา นวดข้ าวได้ เลือนหายไปจากชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตามยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแลง เนื่องจากยุคสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบทุนนิยมที่เข้ ามาในชุมชนอย่าง
รวดเร็ ว จึงทาให้ การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนได้ เปลี่ยนเป็ นระบบการว่าจ้ างมากยิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั
การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน มีเฉพาะในกลุ่มของวงวานเครื อญาติกันเท่านันเช่
้ น คนเฒ่า คนแก่
ปู่ ย่าตายาย ต้ องพึ่งพาอาศัยบุตรหลานในยามเจ็บไข้ ได้ ป่วย หรื อการเก็บเกี่ยวข้ าวเอาข้ าวขึ ้นยุ้งก็
พึง่ พาแรงงานของกลุม่ เครื อญาติเป็ นหลัก เป็ นต้ น
จากทุนทางสังคม (Social Capital) ทัง้ 6 ด้ านของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น พบว่า ในปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่ทนั สมัยมาก
ขึ ้น ความเจริญทางวัตถุเข้ ามา
การเปิ ดพื ้นที่ความสัมพันธ์ ใหม่ ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา ที่เป็ นเส้ นเขตแดน
กันประเทศ แต่สาหรับชาวบ้ านแล้ ว เส้ นเขตแดนนี ้ไม่มีความหมาย นอกจากความหมายตามความ
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มัน่ คงของรัฐ ที่มีทงอ
ั ้ านาจของรัฐ อานาจของทุน อานาจที่มองไม่เห็น เพราะมีผลประโยชน์อีกมาก
กับการเปิ ดช่องสะงา ดังนัน้ บทบาทกับคนในชุมชน จนทาให้ ทุนทางสังคมที่เคยมีในชุมชนบ้ าน
แซร์ ไ ปร์ ไ ด้ ล บเลื อนไป ที่ ยัง คงเหลื อให้ เ ห็น อยู่อ ย่า งชัดเจน คื อ ระบบเครื อข่ายทางสัง คมการ
ติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ในส่วนทุนทางสังคมที่ลบเลือนไป แต่ก็ยงั พอเหลืออยู่
ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ บรรทัดฐานทางสังคมความไว้ วางใจ และการพึ่งพาอาศัยถึงแม้ จะมีความ
ขัดแย้ ง ที่ม าจากปั ญหาการแข่ง ขันเลือกตัง้ ภายในหมู่บ้าน ทัง้ การเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่ บ้าน และการ
เลือกตังสมาชิ
้
กองค์การบริ หารส่วนตาบล ที่ก่อให้ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ ายตามความชอบและให้
การสนับสนุนผู้สมัคร ถึงอย่างไรในชุมชนก็ยงั มีกิจกรรมทางสังคม ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่จะทา
ให้ ค นในหมู่บ้ านเข้ ามาร่ วมกัน ประกอบพิ ธี ก รรม รวมถึ ง การที่ หมู่บ้า นมี ผ้ ูอ าวุโสเป็ นผู้นาทาง
ธรรมชาติผ้ นู าทางภูมิปัญญา ที่คนในชุมชนให้ ความเคารพนับถืออยู่ จึงทาให้ ความขัดแย้ งของคน
ในชุมชนไม่รุนแรงมากสามารถควบคุมได้ และที่สาคัญความสัมพันธ์ที่เห็นเด่นชัด คือ อัตลักษณ์
ทางชาติพนั ธุ์เขมรในรูปแบบความสัมพันธ์ ในระบบวงวานเครื อญาติ กลุ่มก้ อนของความเป็ นญาติ
พี่ น้ องกั น ก่ อ ให้ เกิ ด การไม่ ท อดทิ ง้ กั น ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี มี ก ารช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น มี ค วาม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั อยู่ ดังนัน้ ทุนทางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีน ้าหนักอยู่ที่ ระบบเครื อข่าย
ทางสังคมการติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้ าน เมื่อรวมกับ
ระบบวงวานเครื อญาติที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรแล้ ว จะเป็ นสวนสาคัญที่จะทาให้ คน
บ้ านแซร์ ไปร์ สามารถนาทุนทางสังคมมาสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัวได้ ได้
4.2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
จากข้ อมูลบริบทพื ้นที่ บริ บททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ หากจาแนกในส่วนของ
ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) โดยใช้ กรอบแนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ นามา
เป็ นแนวทางในการศึกษาทัง้ 6 ด้ านได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา 3) จารี ต
ประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ระบบความเชื่อ
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ระบบความเชื่อในปั จจุบนั ของผู้คนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนั ้ เป็ นความเชื่อทาง
ศาสนา ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา “พุทธ” และความเชื่อของกลุ่มคนชาติพนั ธุ์เขมร เรื่ อง ผี เป็ นความ
เชื่อที่มีมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้ านแซร์ ไปร์ จะมีความเชื่อเรื่ องผีบรรพบุรุษ โดยจะมีพิธีกรรม
ทาบุญตามประเพณีที่กล่าวข้ างต้ น คือ ประเพณีบุญเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ (แซนโฎนตา) ในเดือน 10
ที่ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีความเชื่อว่าคอยปกปั กรักษาผู้คนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองให้ หมู่บ้านมีความ
เป็ นอยู่อย่างสงบสุขร่ มเย็น จึงมีพิธีกรรมทาบุญตามประเพณีที่กล่าวข้ างต้ น ในเดือน 6 นอกจาก
ความเชื่อเรื่ องผีแล้ วในแต่ละพิธีกรรมตามประเพณีของชาวบ้ านจะมีพิธีพราหมณ์แทรกอยูใ่ นพิธีนนั ้
ด้ วย เช่น งานขึน้ บ้ า นใหม่ งานแต่ง งาน งานบวช เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าความเชื่ อของชาวบ้ า น
แซร์ ไปร์ ระหว่างความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่ องผี กับความเชื่อเรื่ องพราหมณ์ นันไม่
้ สามารถ
แยกกันได้ จะผสมผสานอยู่ในตัวพิธีกรรมเหล่านัน้ ในปั จจุบนั กลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่ นใหม่ใน
ชุมชนเป็ นกลุ่มที่ไม่เห็นความสาคัญ และไม่ค่อยจะเข้ าร่ วมพิธีกรรม จะมีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ผ้ อู าวุโส
หรื อกลุม่ ผู้ใหญ่ในชุมชนที่เป็ นผู้สืบสานระบบความเชื่อภายในชุมชนอยู่
2. ภูมิปัญญา
ในด้ านภูมิปัญญาของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ นนปั
ั ้ จจุบนั ยังมีการสืบสานเรื องภูมิ
ปั ญญาให้ กับคนรุ่ นหลังอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาที่หลงเหลือและสืบทอดมาถึ งปั จจุบนั คือ พิธีกรรมทาง
ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน จะมีพ่อ จ ้า เป็ นผู้รักษาภูมิปัญญาเอาไว้ เป็ นผู้รักษา
ภูมิ ปัญ ญาเอาไว้ หมอยาสมุนไพร การจักสาน จะมี คนที่ เล่นราแม่มอดยังมี คนเป็ นผู้รักษาภูมิ
ปั ญญาเอาไว้ เป็ นต้ น ซึ่งภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เลือนหายไปกับอายุขยั ของผู้ร้ ู
ปราชญ์ชาวบ้ านหลายท่าน ดังนัน้ ภูมิปัญญาที่ มีอยูใ่ นชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จงึ เป็ นสิ่งล ้าค่าที่ควรเก็บ
รักษา พร้ อมการสืบทอดให้ กบั คนรุ่นหลังสืบต่อไปเพื่อก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน
สร้ างพลังให้ กบั ชุมชนต่อไป
3. จารี ตประเพณี
ในปั จจุบนั จารี ตประเพณีของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เลือนหายไปจากอดีตเป็ นอย่าง
มาก การยึดถือปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณีของผู้คนในยุคปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนิยม
เช่น จารี ตในการกากับเรื่ องเพศระหว่างหนุ่มสาวในอดีตมีความเชื่อเรื่ องผีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง คือ หาก
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มีการถูกเนือ้ ต้ องตัวกันระหว่างหญิ งชายเป็ นการไม่เหมาะสมทาให้ ผิดผี ความเชื่อของชาวบ้ าน
แซร์ ไปร์ ฝ่ายชายต้ องมาขอขมากับญาติผ้ ใู หญ่ของฝ่ ายหญิงหรื อเป็ นการเสียผี แต่ในปั จจุบนั วัยรุ่ น
หนุ่ม สาวจับมื อ ถื อแขนกันเป็ นเรื่ องปกติ หรื อในเรื่ องของการเคารพผู้อาวุโสในชุม ชน ในอดีต
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ให้ ความเคารพผู้อาวุโสในชุมชนโดยการเชื่อฟั งการว่ากล่าวตักเตือน แต่ในปั จจุบนั
เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดการเคารพเชื่อฟั งผู้อาวุโสในชุมชน ว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟัง เป็ นต้ น
ดังนันจารี
้ ตประเพณีของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเลือนหายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย
นิยม เด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรมประเพณีสังคมอื่นมาถือปฏิบตั ิ ทังมองจารี
้
ตประเพณีที่ยึดถือ
สืบทอดกันมานันไม่
้ ทนั สมัย เป็ นของโบราณสาหรับคนสมัยเก่า
4. การเรี ยนรู้
ในปั จจุบนั ระบบการเรี ยนรู้ ภายในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีน้อยลงไปตามสมัยนิยมที่
ได้ กล่าวข้ างต้ น เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ส่วนมากให้ ความสาคัญการเรี ยนรู้ ที่ระบบ
การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นหลัก การเรี ยนรู้ เรื่ องศาสนา จารี ตประเพณี วัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาในชุมชนลดน้ อยลง จะมีเพียงกลุ่มผู้ใหญ่วยั กลางคน บางคนที่มีความสนใจในบางเรื่ องได้
ศึกษาเรี ยนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน ซึง่ ถือว่าคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จานวนน้ อยที่ได้ รับ
การเรี ยนรู้สิ่งเหล่านี ้ การถ่ายทอดความรู้ให้ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จงึ เป็ นสิ่งสาคัญที่ชมุ ชนต้ อง
เริ่ มต้ นเพื่อเป็ นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนให้ คงอยู่ และเป็ นการอบรมสั่งสอนให้ เด็กและ
เยาวชนได้ ยดึ ถือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
5. ค่านิยม
ในปั จจุบนั ค่านิยมของคนบ้ านแซร์ ไปร์ ส่วนมากเป็ นไปตามระบบทุนนิยม และวัตถุ
นิยม สังเกตได้ จากข้ าวของเครื่ องใช้ ภายในครัวเรื อน ทัง้ โทรทัศน์ เครื่ องเสียง ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า
เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องใช้ เงินซื ้อหามาทังสิ
้ ้น สิ่งสาคัญอี กอย่างที่เป็ นค่านิยม
หลักของคนในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทุกกลุ่มคนให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากเพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารกันสังคมที่หากไกลกัน และที่สาคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็มีการ
วิ่ง ตามกระแสนิ ยมโดยการเปลี่ ยนรู ปแบบของโทรศัพ ท์ ตามกระแสนิยมของสั ง คมตลอดเวลา
ค่านิยมในส่วนของวัฒนธรรมความเชื่อดังเดิ
้ มเลือนหายไปพร้ อมกระแสโลกาภิวตั น์ที่เคลื่อนเข้ ามา
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แทนที่ ทาให้ เกิดการลบเลือนของประเพณีวฒ
ั นธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็ นส่วนใหญ่ แต่ถึง
อย่างไรใช่ว่าค่านิยมในวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จะเลือนหายไปจนหมดสิ ้น ยังมี
กลุม่ คนที่เป็ นผู้อาวุโสในชุมชน ที่ยงั ให้ ความสาคัญและดารงรักษาความเป็ นวัฒนธรรมชุมชนเอาไว้
อยู่
6. ข้ อห้ าม
ปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ข้อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรมในการควบคุมดูแลซึ่ง
กันและกันในชุม ชนได้ ล ดบทบาทลงไปโดยคนในชุม ชนมองว่าข้ อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชนขาดความจาเป็ น คนส่วนมากจะยึดเอาความอิสระ ความสะดวกสบายเป็ นหลักใน
การดาเนินชีวิต ข้ อห้ ามตามวัฒนธรรมดังเดิ
้ มนันสามารถบั
้
งคับใช้ ไ ด้ ในกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน ใน
กลุ่ม เด็ก และเยาวชนนัน้ ส่วนมากไม่สามารถนามาควบคุม ได้ เนื่ อ งจากกระแสสัง คมที่ มี ก าร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมอื่นๆผ่าระบบสื่อเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ หรื อโลกออนไลน์ใน
ระบบอินเตอร์ เ น็ต เป็ นต้ น เด็กและเยาวชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ ก็เป็ นอี กกลุ่ม หนึ่ ง ที่ รั บเอาวัฒ นธรรม
เหล่านันมายึ
้
ดถือปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสวมใสกางเกงขาสัน้
เสื อ้ สายเดี่ยว หรื อการนั่ง ซ้ อนท้ ายรถจักรยายนต์กอดเอวผู้ช ายเป็ นคู่ๆ การรวมกลุ่ม มั่วสุม ใน
สถานที่ต่างๆ เป็ นต้ น แต่ถึงอย่างไรข้ อห้ ามข้ อบังคับทางวัฒนธรรมของชุมชนก็ยงั แฝงอยู่ภายใต้
ความเชื่ อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆให้ คนในหมู่บ้านกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสในชุมชนได้
ยึดถือปฏิบตั อิ ยู่
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุม ชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุนทาง
วัฒนธรรมเป็ นกรอบในการช่วยค้ นหา ทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิ
ปั ญญา 3) จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม สรุปได้ วา่ ในอดีตชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
มีทนุ ทางวัฒนธรรมทัง้ 6 ด้ าน ที่เข้ มแข็งสามารถจัดการดูแลคนในชุมชนให้ อาศัยอยูร่ ่วมกันได้ อย่าง
มีความสุข เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมสาหรับคนรุ่นใหม่ทงั ้ 6 ด้ านก็ได้ ถกู ลด
ความสาคัญลง ในปั จจุบนั ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนยังคงความสาคัญที่ชดั เจน คือ ระบบความ
เชื่อ ในส่วนทุนทางวัฒนธรรมที่ลบเลือนไปแต่ก็ยงั พอเหลืออยู่ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา
จารี ตประเพณี การเรี ยนรู้ ค่านิยม และข้ อห้ ามต่างๆ ในอดีตอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์เขมรของชุมชน
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บ้ านแซร์ ไปร์ มีความกลมเกลียวกัน ให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันของคนในชุมชน โดยมองว่าคนใน
ชุมชนนันมี
้ ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน แต่ในปั จจุบนั อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรของชาวบ้ านแซร์
ไปร์ ได้ เ ปลี่ยนรู ปไปอันเนื่ องมาจากการถูครอบง าโดยอัตลักษณ์ ของรั ฐ ชาติไ ทย ทาให้ เด็กและ
เยาวชนคนรุ่ นใหม่ให้ ความส าคัญ กับการเป็ นคนไทยมากกว่าอัตลัก ษณ์ ช าติพันธุ์ เขมร ดัง นัน้
อัตลักษณ์ ช าติพันธุ์ เ ขมรของชาวบ้ านแซร์ ไ ปร์ ในปั จ จุบันจึง เป็ นอัตลักษ์ ที่ยึดถื อหลักความเชื่ อ
ภายใต้ วงวานเครื อญาติเ ป็ นหลัก ภายใต้ วงวานเครื อญาตินีเ้ องที่ ทาให้ ทุนทางวัฒ นธรรมของ
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงอยู่จนถึงปั จจุบนั ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ จึงมีน ้าหนักอยู่ที่
ระบบความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่ องผีปยู่่ าตายาย ในประเพณีแซนโฎนตา เดือน 10 และผีเจ้ าปู่ ตา
(แซนตา) ในเดือน 6 เชื่ อ ว่าผีผ้ ูอาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครื อญาติจะคอยปกปั กรักษาให้ ผ้ ูที่
เคารพสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข หรื อความเชื่อถื อเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครื อ
ญาติ และผู้อาวุโสในชุมชน ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงลดความสาคัญลงบ้ าง แต่ก็ยงั คงเหลือให้ เห็น
อยู่ในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่งระบบความเชื่อจะเป็ นสวนสาคัญที่จะทาให้ คนบ้ านแซร์ ไปร์ สามารถนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้
4.3 สถานการณ์ การค้ าชายแดนและการนาบุหรี่ผิดกฎหมายข้ ามแดน
4.3.1 “ช่ องสะงา”
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาตาบลไพรพัฒ นา อาเภอภูสิง ห์ จังหวัดศรี สะเกษ ตัง้ อยู่บน
เทื อ กเขาพนมดงรั ก รอบข้ างเป็ นป่ าไม้ อยู่ ติ ด ชายแดนประเทศกั ม พู ช าระยะทางจาก
กรุ งเทพมหานครประมาณ 571 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดศรี สะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้
เส้ นทางอาเภอขุขนั ธ์ ใช้ ทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเชื่อมเส้ นยุทธศาสตร์ นครราชสีมา –
อุบลราชธานีไปเชื่อมต่อกับเส้ นทางสายบ้ านละลม-บ้ านแซร์ ไปร์ -ช่องสะงา ระยะทางประมาณ 47
กิโลเมตร ห่างจากที่ตงบ้
ั ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ 8 ประมาณ 13 กิโลเมตร ขณะที่ครอบครัวคนไทยที่อยู่
ช่องสะงาก็อยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 8 เช่นเดียวกัน และจากช่องสะงาไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะ
ถึง ตัว อาเภออัล ลองเวง ของประเทศกัม พูช า และไปอี กประมาณ 135 กิ โลเมตร ตามเส้ นทาง
หมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองที่มีหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม
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จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา อาเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-อัลลองเวง กัมพูชาได้ ถกู เปิ ดอย่าง
เป็ นทางการในปี 2546 ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ในปี 2535 เป็ นโครงการพัฒนา
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง 6 ประเทศ GMS - EC (Greater Mekong
Subregional Economic Cooperation) 6 ประเทศได้ แก่ กั ม พู ช า –จี น ตอนใต้ –พม่ า –ลาว–
เวียดนาม- ไทย และเกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา
จากการขยายตัวดังกล่าวมีการพัฒนาโครงการต่างๆมากมายเพื่อรองรับการพัฒนา ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-กัมพูชา เช่น การเปิ ดตลาดการค้ าของทัง้ 2 ประเทศ และมีโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่บริ เวณด่านถาวรช่องสะงา การสร้ างถนนสาย 67 ช่องสะงา-อัลลองเวง-เสียมราฐ
ระยะทาง 151 กิโลเมตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการค้ าขายชายแดนและการท่องเที่ยว
ลักษณะปรากฏการณ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดการไหลเทของผู้คน สื่อ เทคโนโลยี ทุน และการ
ไหลเทของความคิด ซึ่งบริ เวณชายแดนเป็ นลักษณะของการข้ ามชาติ และมีกระบวนการมีลกั ษณะ
ข้ ามถิ่นด้ วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้ เกิดระบบอานาจรัฐ ดังนันพื
้ ้นที่ชายแดนหรื อพื ้นที่ชาย
ขอบรัฐจะเป็ นผู้สร้ างกฎหมาย การปกครอง บังคับใช้ กฎหมาย และการทาธุรกิจพัฒนา ระบบ
อานาจบุคคลที่มีส่วน

ได้ เสียจากการค้ าทาให้ บริเวณช่องสะงาเกิดการลักลอบการค้ าขายที่ผิด

กฎหมายเช่นยาเสพติด สินค้ า ปลอดภาษี และสินค้ าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ ที่พยายามหลบ
เลี่ยงกฎหมาย
4.3.2 ตลาดไทย และ การเจริญเติบโตของธุรกิจที่ชายแดน
ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ตลาดช่องสะง าจะคึกคักเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นวัน
ตลาดนัดที่พ่อค้ าแม่ค้าฝั่ งไทย จะหาสินค้ ามาขายให้ กบั พี่น้องชาวกัมพูชา พอประตูดา่ นเปิ ดเวลา
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07.00 น.และจะปิ ด เวลา 20.00 น. ชาวกัมพูชาจะรี บเข้ าฝั่ งไทยให้ เร็ วที่สดุ เพื่อจะได้ เลือกของก่อน
แล้ วเชื่อว่าจะได้ ของดีและสามารถอวดเพื่อนๆได้

(สภาพตลาดยามช้ าที่ช่องสะงา)

(การจัดระเบียบพื ้นที่ในตลาดช่องสะงา)

พ่อค้ าที่เข้ าอยูอ่ าศัยในตลาดช่องสะงา แบ่งได้ 3 กลุม่ 1) กลุม่ นายทุนรายใหญ่ มีประมาณ
10 ราย พวกนี ้สามารถมีอานาจในการต่อรอง ซื ้อขายสินค้ าจากฝั งประเทศกัมพูชาเป็ นส่วนใหญ่
และขายของส่ง 2) พวกกลุม่ ระดับปานกลาง พวกนี ้จะมาจับจองร้ าน
ตังแต่
้ แรก จะมีร้านค้ าเป็ นของตัวเอง ขายกับข้ าว ขายของชาเล็กๆน้ อย มีประมาณ 40
ร้ าน และ 3) พวกพ่อค้ าเร่ หรื อมาในช่วงเฉพาะวันที่มีตลาดนัด จะมีจานวนมาก
พวกพ่อค้ ากลุ่มระดับกลางจะเสียค่าเช่าปี ละ 400 บาท แต่ถ้าไปอยู่เมืองใหม่ต้องเสียเงิน
เพิ่มมากขึ ้น โดยส่วนมากร้ านค้ าฝั่ งไทยจะจ้ างแรงงานที่เป็ นคนกัมพูชามาช่วยขายของที่ร้าน ซึง่ แต่
ก่อนขายดีมากจะให้ อยู่ที่ร้านเลยเป็ นสัปดาห์โดยใช้ บตั รผ่านแดนเข้ ามา แต่ปัจจุบนั ขายได้ น้อย จึง
ต้ องให้ แรงงานไป-กลับทุกวัน
พวกพ่อค้ ากลุม่ ระดับกลางที่มีร้านเป็ นของตนเอง จะเสียค่าเช่าปี ละ 400 บาท ในที่จบั จอง
ระหว่างไทย–กัมพูชา โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยากให้ กลุม่ พ่อค้ าทังหมดมาขายสิ
้
นค้ าที่เมือง
ใหม่ช่องสะงา แต่ได้ รับการปฏิเสธไม่มาอยู่เนื่องจากตลาดเมืองใหม่อยูไ่ กลคงไม่มีใครไปซื ้อ ค่าเช่า
ห้ องแพง ต้ องเสียค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ และค่าความปลอดภัย กระบวนการที่กลุ่มพ่อค้ าเก่าไม่
ไปอยู่เมืองใหม่ คือ การประชุมคณะกรรมการตลาด โดยการประชาคมของกลุ่มพ่อค้ า ในการทา
หนังสือร้ องเรี ยน และตลาดเก่าตังข้
้ อสังเกตว่า ค่าเช่าห้ องขายของมีราค้ าที่แพง คนระดับพ่อค้ า
รายเล็กๆคงหมดสิทธิ์ การจองได้ จานวน ห้ อง 70 ห้ อง เมืองใหม่มีคนจองครบหมดแล้ ว แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคนนอกพื ้นที่ และมีบางส่วนที่เป็ นพ่อค้ าในตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และตลาดโรง
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เกลื อ จังหวัดอรัญ ประเทศ ส่วนตลาดเมื องใหม่ช่องสะงายัง ไม่มี การปฏิบตั ิการการเข้ าอยู่และ
ดาเนินการใดๆ
กลุ่มพ่อค้ ารายใหญ่ และนายทุน ซึ่งจะเห็นว่ารัฐพ่อค้ าบางคน ได้ ร่วมกันทา“สิ่งประดิษฐ์
สร้ างทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ ด้วยความหมาย” หมายถึงพื ้นที่ที่ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยกระบวนการ
ทางสังคมในการนิยามความหมาย เพื่อกาหนดว่าพื ้นที่นนคื
ั ้ ออะไร มีหน้ าที่อย่างไร มีระเบียบวินยั
หรื อกฎเกณฑ์ในการใช้ พื ้นที่นนอย่
ั ้ างไรในขณะเดียวกัน พื ้นที่จึงเป็ นข้ อกาหนดหรื อ อานาจ กากับ
การมีชีวิตอิ ยูข่ องมนุษย์ในการสัมพันธ์ กบั พื ้นที่

(สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงา)

(โกดังอาคารเก็บสินค้ าเมืองใหม่ช่องสะงา)

(จุดขนถ่ายสินค้ าบริ เวณเมืองใหม่ช่องสะงา)

(อาคารพาณิชย์สาหรับขายสินค้ าที่เมืองใหม่)

(แผนผังการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน)

(แผนผังแม่บทเมืองใหม่ช่องสะงา)
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การแย่ง ชิ ง พื น้ ที่ ของกลุ่ม นายทุน รายใหญ่ น่า สนใจ เพราะจากการสัง เกตกลุ่ม พ่อ ค้ า
ระดับกลางจะอยู่ในพื ้นที่ที่ทางรัฐได้ จดั ให้ จึงไม่สามารถขยายปรับปรุงได้ มาก แต่กลุ่มนายทุนที่อยู่
คนละฝั่ งถนนสามารถที่จะขยายต่อเติมเพิ่มพื ้นที่ได้ เรื่ อยๆ
4.3.3 การพัฒนาเส้ นทางการค้ าชายแดนช่ องสะงา
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็ นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมเชื่อมโยง
ที่รัฐบาลไทยได้ ให้ การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูช า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิ ถุนายน
2546 ซึง่ อนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือ
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 เป็ นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมเชื่อมโยง
ที่รัฐบาลไทยได้ ให้ การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูช า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิ ถุนายน
2546 ถนนหมายเลข 67 ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐบาล
ไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอานวยความสะดวกด้ านการคมนาคม
ขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา และมีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตามเส้ นทางอารยะธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานใต้
การค้ าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนในสาขาต่าง ๆ ระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชา นอกจากนีย้ งั
เป็ นเส้ นทางที่สนที
ั ้ ่สดุ ที่เชื่อมประเทศไทยเข้ ากับจังหวัด

เสียมราฐ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางอารยะธรรม

ขอม ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ที่ สุด ของกัม พูช า นครวัด -นครธมการพัฒ นาถนนได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2550 โดยบริ ษัท ช. การช่าง และก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2552 โดยแรงงานการก่อสร้ างส่วนหนึง่ มาจากคนในพื ้นที่ ตาบลไพรพัฒนา

(ภาพการก่อสร้ างบ่อนคาสิโน ที่ชายแดนกัมพูชา)

(การข้ ามแดนของคนกัมพูชาที่ชายแดนไทย)
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สถานการณ์การเปิ ดตลาดทาการค้ าบริ เวณชายแดนและการสร้ างถนนสาย 67 เพื่อการค้ า
และท่องเที่ยวโดยการใช้ จากแรงงานจากประเทศไทยที่ผ่านมาความเปราะบางจากสถานการณ์
ทางการเมือง และความมัน่ คงของประเทศทัง้ 2 ประเทศ มีปัญหาอุปสรรคต่อการค้ าขายในเชิงของ
สินค้ าส่งออกและนาเข้ าบางอย่าง แต่นนการไหลเทของผู
ั้
้ คนจากทัง้ 2 ประเทศ การเพิ่มกองกาลัง
ทหารเข้ า ประจ าการทัง้ 2 ฝ่ ายตามแนวบริ เ วณชายแดน การค้ าขายของพ่อค้ าแม่ค้ า จ านวน
นักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆ หรื อแม้ แต่ประชาชนของจังหวัด ศรี สะเกษเองที่สามารถเดินทางเข้ าออก
ด่านได้ อย่างง่ายของคนทัง้ 2 ประเทศ
4.3.4 ตลาดกัมพูชา การค้ าที่ชายแดน

(สินค้ าทัว่ ไปของฝั งกัมพูชา)

(ร้ านอาหารของนายทหารฝั่ งกัมพูชา)

(สินค้ าเกษตรและเครื่ องหวายฝั่ งกัมพูชา)

(จุดชุมวิวสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ผาตาม๊ อกฝั่ งกัมพูชา)

การข้ ามแดนของผู้คนบริ เวณชายแดนช่องสะงา เป็ นช่องทางของสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ปลอดภาษี สิ นค้ าละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ การอพยพแรงงานชาวกัม พูช าที่ จ ะเข้ า สู่ตัวเมื อง หรื อแม้ แต่
แรงงานเกษตรที่ฝั่งไทยยังต้ องพึง่ พาแรงงานจากกัมพูชาอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ การเพิ่มขึ ้นของจานวน
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หญิงบริ การทางเพศ เพื่อรองรับอารมณ์ และความสุขของผู้คนที่สญ
ั จรไปมาตามร้ านคาราโอเกะ
ขณะที่บอนคาสิโนมีการสร้ างแบบทันสมัยสาหรับนักการพนันที่ชอบเสี่ยงโชค
สินค้ าประเภทบุหรี่ ร้านค้ าในพืน้ ที่ใกล้ ชายแดนช่องสะงาฝั่ งประเทศกัมพูชานามาจาหน่าย
จะมีความหลากหลายของสินค้ า ลูกค้ ามี ทงคนกั
ั ้ มพูชา เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารและพูด
ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านค้ าที่มีความสัมพันธ์กับทหารที่อยู่ประจาการที่ฝั่งประเทศกัมพูชา
บริ เวณชายแดน ร้ านค้ าจะวางสินค้ า ประเภทบุหรี่ ผู้ซื อ้ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน บุหรี่ ที่
วางขายร้ านทัว่ ไป ยกเว้ นที่ร้านค้ าปลอดภาษี ในบ่อนคาสิโน จะเป็ นบุหรี่ ปลอม บุหรี่ ลอกเลียนแบบ
มีทุกยี่ห้อ ทังบุ
้ หรี่ แบรนเนมจากต่างประเทศ บุหรี่ ที่มียี่ห้อวางขายในประเทศไทย รวมถึงบุหรี่ ที่มี
รสชาติแปลกใหม่ เช่น รสสตอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ และอื่น ๆ ทาให้ สินค้ าบุหรี่ เหล่านี ้ได้ รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งมีราคาเพียง ซองละ 10 บาท เมื่อเทียบกับที่ซื ้อในประเทศ
ไทยแล้ วราคาถูกกว่าหลายเท่า

4.3.5 มาตรการป้องกันยาสูบของรั ฐบาลไทยที่ชายแดน
ประเด็นที่น่าสนใจมากคือ รัฐไทยเองก็มีมาตรการ เฝ้าระวังการนาบุหรี่ ผิดกฎหมายเข้ ามา
ในประเทศไทย ขณะที่ มี คนไทยจ านวนมากที่ ไ ปท่องเที่ ยวชายแดน และเล่นการพนันที่ คาสิโน
ประเทศกัม พูช า จะต้ องซื อ้ บุห รี่ ปลอม บุหรี่ ป ลอดภาษี และบุหรี่ ที่ มี รสชาติแ ปลกใหม่ก ลับมา
ประเทศไทยด้ วย ถึงแม้ วา่ รัฐบาลเองจะมีกฎหมายที่จะห้ ามการนาบุหรี่ เข้ ามาในพื ้นที่ประเทศไทยก็
ตาม
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การเฝ้าระวังการนาบุหรี่ ผิดกฎหมายข้ ามแดนของภาครัฐจะดาเนินการในทุกวัน โดยวิธีการต่างๆ
เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นป้ายโฆษณา การบอกผ่านแม่ค้าที่ขายสินค้ า หรื อแม้ แต่การขอค้ น
กระเป๋ า คนที่ข้ามแดนก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นเพียงกลุม่ หน่วยงานของรัฐไทยเท่านัน้
แต่ฝั่งประเทศกัมพูชาไม่ได้ มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกัน เรื่ องยาสูบแต่อย่างไร

แม่ค้าที่ จาหน่วยบุหรี่ ปลอม บุหรี่ หนี ภ าษี และบุหรี่ ที่มี รสชาติแปลกใหม่ ที่ ฝังชายแดน
กัมพูชาจะมีวิธีการขายบุหรี่ และนาบุหรี่ เข้ ามาในประเทศไทยด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นา
ออกมาด้ ว ยตัว เอง ฝากรถมอเตอร์ ไ ซค์ ช าวกั ม พู ช ามา ขณะที่ แ ม่ ค้ า ที่ บ ริ เ วณชายแดนก็ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่ายงานรัฐ บางครัง้ ก็สามารถนาบุหรี่ เหล่านี ้มายังประเทศไทยได้

(การค้ าชายแดนของผู้คนบริ เวณชายแดนช่องสะงา)
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4.4 สถานการณ์ การสูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ ของคนในครั วเรื อน บ้ านแซร์ ไปร์
ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ข้ อมูลได้ จ ากแบบส ารวจรายครั ว เรื อ น(Household of survey)
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ และทัศนคติต่อการสูบ
บุห รี่ เพื่ อ น ามาพัฒ นากลไกการสร้ างเสริ ม ระบบการเฝ้ าระวัง เพื่ อ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใ น
ครอบครัวพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เก็บข้ อมูลโดย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจา
หมูบ่ ้ าน และผู้นาชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ สถานการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
จากข้ อมูลสามารถแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ใน
ครอบครัว ม4 182 ครอบครัว ม.8 156 ครอบครัว รวม 338 ครอบครัว โดยเอาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ต่ากว่า 7 ปี เป็ นเกณฑ์ ในการแบ่งความ แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี แ้ ละแบ่งความสัม พันธ์ ของคนใน
ครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
1. กลุม่ ครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรื อนสูบบุหรี่
1.1 ครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายเคือง
กล้ าฉลาด
นางวัน
ศรี ลาชัย
นางโบย
สาราญสุข
นายสุนทร
พื ้นผา
นายสร้ อย
บุญนา
นางสุรัน
จันทร์ หอม
นางสงัด
ไชนะรา
นายอุทิศ
ไชยนะรา
นายทองพูน
บุญทา
นายเสน
จงหาญ
นายประเสริฐ
คาสี
นายแสน
คาสี
นายสน
ชัยเลิศ

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
114
4
2
30
4
2
110
4
2
282
4
4
4
5
29
4
4
201
4
4
240
4
3
192
4 6 ปี ,8 เดือน
7
18
4
7 ปี
5
501
4
6 ปี
5
73
4
7
287
4
7 ปี ,1 ปี
5
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ลาดับที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ชื่อ-สกุล
บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
หัวหน้ าครอบครัว
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
นายวรโชติ
คาสี
9
4
7 ปี , 2 ปี
5
นายเตียน
บุญสิงห์
205
4
4
นายแนม
คาสี
203
4
4
นายเอียน
จันทร์ หอม
118/1
4
4
นางสาวบุญโอม หอมหวน
311
4
5
นายบุญยืน
บรรไดทอง
182
4
1 ปี
7
นางสวน
แก้ วสุพรรณ
106
4
5
นายสมนึก
แก้ วมนตรี
134
4
1
นางยาท
พงษ์ชาติ
105
4
1
นายเรน
พงษ์ชาติ
12
4
4 ปี ,3 ปี
3
นางนนฐิ ยา
อินทร์ ดี
19
4
3
นางสาวศุภชั ญา สาราญสุข
125
4
3
นายสงบ
สมเพ็ชร
81/1
4
2
นางสี
เอมโอด
96
4
1
นางจุไรรัตน์
บุญโต
502
4
3
นายสิทธิ์
บริ สทุ ธิ์
40
4
2 ปี
5
นายเดือน
หงษ์ทอง
263
4
2
นายรง
พรมงาม
34
4
2
นายคานหัก
สมอหอม
38
4
7 ปี
4
นางกันญา
ฟาร์ ส
120
4
3 ปี
5
นางสมบูรณ์
บุญเจริญ
216
4
2
นายนพรัตน์
จันนะศรี
309
4
7 ปี
4
นางประคองขวัญ สดใส
31
4
2
นางโฮม
บุญเลิศ
227
4
1
นายวิชยั
สุขตน
183
4
3
นายม้ วน
บุญมี
195
4
1
นางสุน
พรมงาม
43
4
1

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ” หน้ า 68

ลาดับที่
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ชื่อ-สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นางนอ
สมเพชร
นางทองสร้ อย
ประมวล
นายเสรี
ศรี วิชา
นางวรรณวิสา
โคตร
นายทอง
ชนะเนตร
นางทุเรี ยน
สมร
นายเบียน
สุนสาย
นายวรวุฒิ
สาราญสุข
นายวีรสิทธิ์
นรสิงห์
นายสัมรอน
สมร
นางธนันญา
โคนาบาล
นายประยูร
สกุลงาม
นางธาลินี
บุญเจริญ
นายถึง
ใจกล้ า
นายนุม่
ระงับภัย
นายสะอาด
ชูตาลัด
นายสวย
หล้ าหลอด
นายนกแก้ ว
ทองเพชร
นางแดง
สมันเรื่ อง
นายเมา
จันทอง
นางทองสร้ อย
ประมวล
นายประยงค์
แพงจันทร์
นายพิเชษฐ์
อนันต์
นางพาย
สาราญสุข
นายประสงค์
เลิกบุญมี
นายเชื่อม
แก้ วสุวรรณ
นายอนุภทั ร
ภิญโญ

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่ ช่วงอายุเด็ก จานวนคนใน
ถึง 1 ปี
ครอบครัว
81
4
1 ปี
3
88
8
2
202
8
3
177
8
2
111
8
3
35
8
3
53
8
6
169
8
6 ปี
4
20
8
3 ปี 1 ปี
6
26
8
1
32/1
8
4
8
8
7
205
8
1
4
8
2
154
8
2
22
8
5
189
8
2
174
8
3
38
8
7 ปี
3
19
8
4
8
2
242
8
7 เดือน
4
23
8
2.8 ปี
4
49
8
2
87/1
8
4
195
8
4
153
8
5
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บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่ ทังหมด
้
66 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์
ไปร์ หมู่ 4 มีครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่ ทังหมด
้
41 ครอบครัว แบ่งเป็ นครอบครัวที่มีเด็กอายุตากว่า 7 ปี
มี 12 ครอบครัว เป็ นครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี มี 29 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ที่ 8 มี
ครอบครั ว ที่ ไ ม่สูบ บุห รี่ ทัง้ หมด 15 ครอบครั ว แบ่ง เป็ นครอบครั ว ที่ มี เ ด็ก อายุต่ า กว่า 7ปี มี 5
ครอบครัว เป็ นครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี มี10 ครอบครัว
1.2 มีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ ในครอบครัวที่ไม่สบู บุหรี่
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายสุเทพ
ลมเชย
นายเรื อน
แก้ วปลัง
นายสวี
แก้ วปลัง่
นายล้ วน
พรมชอ

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

451
128
316
89

4
4
4
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
3
4
4
3

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่มีสมาชิกไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ หรื อเปล่า มีจานวนทังหมด
้
4 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 3 ครอบครัว บ้ านแซรไปร์ ใต้ หมู่ที่
8 มี 1 ครอบครัว ประเด็นน่าสนใจคือ คนที่ไม่แน่ใจว่าสูบบุหรี่ หรื อไม่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัย
เรี ยน และผู้ให้ สมั ภาษณ์ไม่อยากให้ คนในครอบครัวหันหน้ าเข้ าหาการสูบบุหรี่
2. กลุม่ ครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัว และที่มีเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี
2.1ครัวเรื อนที่เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่

1.
2.
3.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายบุตร
นายชนัย
นายลัว่

ยังทอง
้
มากมี
เป็ นผล

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

52
291
70

4
4
4

อายุเด็ก

4 ปี
5 ปี
6 ปี

จานวน
คนใน
ครอบครัว
4
3
4
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ลาดับที่

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายยัน่
นายประดิษฐ์
นายอุน่
นายไพรจิต
นางญาต
นางสาวมอน
นายชัย
นางสางสุกานดา
นางสาวเทือง
นางสาว สมวน
นางสุบนิ
นายเรื อน
นางสาวจันทิมา
นายใบ
นายเรน
นางสะใบ
นายเกลย
นายเรื อง
นายจีระพันธ์
นางสาววิรัตน์
นายริน
นายลาดวน
นายสิทธิ์
นายหาญ
นายวิรัตน์
นายราญ

สุขพร้ อม
สุนสาย
จันคนา
มิตรฉาน
แสงทอง
เลิศศรี
เป็ นผล
เป็ นผล
แสงทอง
เป็ นผล
แสงทอง
เป็ นผล
สกุลงาม
สุขสุพรรณ
สาราญสุข
ชงโค
ดอกพวง
พรมงาม
จันทิม
มูลดับ
สุขงาม
เกตุศรี
แก้ วสุวรรณ
จันทร์ หอม
ใจศรี
บุญสิงห์

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

13
105
242
10
217
154
126/1
55
292
180
115
270
212
7/1
39
159
28
11
312
241
117
173
173/1
111
271
204

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

อายุเด็ก

5 ปี ,2 ปี
4 ปี
3 ปี
6 ปี
1 ปี
4 ปี ,1 ปี
7 ปี
3 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
5 ปี
5 ปี ,3 ปี
5 ปี ,2 ปี
1 ปี
6 ปี
6 ปี
3 ปี
5ปี
3 ปี
6 เดือน
6 ปี ,3 ปี
3 ปี
6 เดือน
4 ปี
5 ปี ,2 ปี

จานวน
คนใน
ครอบครัว
8
7
6
4
6
8
8
5
6
5
4
6
5
8
8
6
5
6
4
4
6
5
6
5
6
4
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ลาดับที่

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายตรี
นายกันยา
นางสาวสายทอง
นางสวัสดิ์
นายไสว
นายไชย
นายบุญมี
นายเสาร์
นายจันทร์
นายอานวย
นายวิพงษ์บรู ณ์
นายทองลอน
นายสมัย
นางสมาน
นายมานะ
นายจงกล
นายรุน
นางวรรณวิไล
นายสมบูรณ์
นายสุวรรณ
นายศิริ
นายบุญจันทร์
นายสุภาพ
นายบุญสม
นายปราโมทย์
นายประจวบ

สกุลงาม
พรมอ่อน
สกุลงาม
พันธ์เสน
อักษร
เทาศิริ
ทองสุข
สมร
โคตระ
พรมรินทร์
ขยายวงค์
แม่นมัน่
สืบสิมมา
พัน์ไุ ชย
มะลิออ่ น
สีลาจันทร์
บุญสิงห์
คาสี
โภคา
สอนภิลา
สอนพิลา
สุพรรณ์
ธิโวนา
วังตัน๋
จันทร์ ดา
ผักไหม

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

120/1
328
268
249
49
76
73
60
178
76
234
45
6
39
41/1
199
168
144
142
15
204
11
150
163
56
183

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

อายุเด็ก

จานวน
คนใน
ครอบครัว
2 ปี
6
4 ปี
7
1 ปี 4 เดือน
6
3 ปี
6
7 ปี
5
7 ปี
2
7 ปี
4
7 ปี
7
1 ปี
4
5 ปี
3
4 ปี
3
2 ปี
6
6 ปี ,3 ปี
7
3 เดือน
4
6 ปี
4
7 ปี ,5 ปี
4
5 ปี
4
3 ปี
6
4 ปี ,1.8 เดือน
6
5 ปี
4
7 ปี
4
3 ปี
4
3 ปี
6
5 ปี ,20 วัน
6
6 ปี
6
3 ปี
5
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ลาดับที่

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายคาสิงห์
นายประสิทธิ์
นายสงค์
นายชัย
นายมีชยั
นายชาติ
นายวิน
นายสุพล
นายพัน
นายโซดา
นายริน
นายวิชยั
นางแตม

เทาศิริ
สาราญสุข
อักษร
นรสิงห์
คาเสียง
อนันต์
พรมงาม
สมร
พรมงาม
จาปาหอม
พรมงาม
วะลุนธรรม
พรมงาม

บ้ านเลขที่ หมูท่ ี่

178
40
17
227
224
173
192
182
61
62
65
34
43

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

อายุเด็ก

จานวน
คนใน
ครอบครัว
7 ปี ,4 ปี
5
5 ปี ,2 ปี
4
7 ปี ,5 ปี
6
5 ปี
5
3 ปี
6
3 ปี
4
6 ปี
4
1.6 ปี
5
7 ปี , 5 ปี ,1 ปี
6
3 ปี , 3 ปี , 2 ปี
9
4 ปี ,13 วัน
7
5 ปี
4
4 ปี
6

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยร่ วมครัวเรื อน
ด้ วย และเห็นด้ วยกับการที่ จะดาเนินการควบคุม การสูบบุหรี่ ในครอบครัวมี ทงั ้ หมด 68
ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 35 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ไต้ หมู่ที่
8 มีครอบครัวจานวน 33 ครอบครัว
ประเด็นที่ น่า สนใจคื อ มี ค รั ว เรื อ นที่ มี เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี อาศัย มากกว่า 1 คน
ทังหมด
้
16 ครัวเรื อน แบ่งเป็ นครัวเรื อนมีเด็ก 2 คน จานวน 14 ครัวเรื อน และ ครัวเรื อนมี
เด็ก 3 คน จานวน 2 ครัวเรื อน
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการเห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 เผื่อจะหยุดได้
 อยากเลิก
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 อยากให้ ลกู เลิกสูบบุหรี่ ได้
 ต้ องการเลิก แพทย์แนะนาแต่เลิกยาก
 ต้ องการให้ คนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่
 สุขภาพของตัวเองก็ไม่ดี อายุมากแล้ ว
 ต้ องการประหยัดค่าใช้ จา่ ย
2.2 ครอบครัวที่สบู บุหรี่ ไม่ เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว
นายประเสริฐ
นายสมบัตร
นายไวย์
นายรอบ
นางริม

สวนเกตุ
ศรี วิศร
สุขสุพรรณ
ตุ้มทอง
ละครเขต

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

267
272
290
158
46

4
4
4
8
8

อายุ
เด็ก
5 ปี
5 ปี
7 ปี
2 ปี
6 ปี

จานวนคนใน
ครอบครัว
4
8
5
7
6

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สบู บุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยร่ วมครัวเรื อน
ด้ วย และไม่เห็นด้ วยกับการที่จะดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัวมีทงหมด
ั้
5
ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 3 ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ใต้ หมู่ที่ 8
มีครอบครัวจานวน 2 ครอบครัว
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการไม่เห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุม
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 ยังไงก็เลิกไม่ได้
 เลิกสูบไม่ได้
 เลิกสูบแล้ วหงุดหงิด
 คิดว่าจะเลิกสูบไม่ได้
เป็ นที่นา่ สังเกตว่าคนที่ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นหัวหน้ าครอบครัวและมีอายุมาก
3. กลุม่ ครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัวและ ที่มีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี
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3.1เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายนาวี
นายสมาน
นายมล
นายอุน่
นายเกษม
นายประสาน
นายสมัย
นายเลียม
นายเลง
นายแยน
นายพูน
นายเล
นางลิ
นายจันดี
นายก้ าน
นายธวัช
นายไสว
นายสวิง
นายสมจิต
นายเสือ
นางคัน
นางผาย
นางสาวจีระนันท์
นางสวน
นางมีน

เป็ นผล
ต้ นศิริ
แรงกล้ า
ต้ นศิริ
ต้ นศิริ
ไชยศรี ษะ
มากเหลือ
เป็ นผล
เป็ นผล
เป็ นผล
ลมเชย
จันทร์ หอม
จันทร์ หอม
จันทร์ หอม
ชัยศิริ
มูลดับ
ดอกพวง
สารสุข
สุขสนาน
ปุ๋ยทอง
บุญโต
แสงทอง
ดวงใจ
คาสี
บุญโต

บ้ านเลขที่

126
174
20/1
2o
24
140/1
132
119
133
451
123
29/1
145
163
244
123/1
10
284
131
77
122
137
73/1
97

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
2
4
5
4
2
4
4
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
6
4
6
4
3
4
1
4
2
4
6
4
3
4
4
4
7
4
8
4
3
4
4
4
5
4
3
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ลาดับที่

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นางแขม
นายดา
นายพัฒ
นางสาวพรสุทิพย์
นายนิพนธ์
นายเรื อม
นางสาวลัน
นายบุญ
นายเตือน
นางสาวไร
นายมิด
นายวิษณุ
นายสุรัตน์
นายแอก
นายพล
นายแก้ ว
นางสัน
นายแก่น
นางวัน
นางเหงียน
นางประดิษฐ์
นางไล
นางลอน
นายยาน
นายสมน
นายชิด

สงโฆ
เป็ นผล
แก้ วสุวรรณ์
เป็ นผล
สกุลงาม
เป็ นผล
เป็ นผล
ชัยศิริ
กาละศิรัมย์
จันหอม
คาสี
บุญมี
บุญโต
พรมงาม
บุญโต
บุญโต
พรมชื่น
ประจีน
ศรี ลาชัย
ลมเชย
ศรี ลาชัย
จันทิม
สาราญสุข
แก้ วปลัง่
บุญโต
บุญโต

บ้ านเลขที่

72
60
113
158
85
160
508
1
5
96/1
3
162
236
93
83
71
99
47
76/1
164
74
161
245
124
97/1
41

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
8
4
5
4
8
4
2
4
8
4
8
4
4
4
3
4
6
4
5
4
6
4
1
4
5
4
6
4
2
4
6
4
5
4
4
4
2
4
8
4
8
4
2
4
4
4
1
4
2
4
6
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ลาดับที่

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายสาย
นายสมิน
นางเภา
นายเสวย
นายปริญ
นายมิตร
นายอ้ วน
นายบุญจัน
นายบรม
นายสุทธิ์
นางบัวพรรณ
นางเส
นางแสงจัน
นายลาง
นายทองผล
นางธา
นายพันธ์
นางบัตร
นายเซ็น
นายแมน
นายสวน
นางวรรณี
นายจู
นางเล็ก
นายชูชา

พรมชื่น
สินสุข
สินสุข
บุญหอม
พรมศิริ
แก้ วสุพรรณ
สมสร้ อย
สุพรรณ์
ใจศรี
รุ้งเรื อง
เดวิดสัน
คุ้มรอบ
บุญเจริญ
ชัยศิริ
กวดขันธ์
ปุมแก้ ว
หาญป่ า
ในทอง
สุขตน
คาสี
เทาศิริ
ทองเบื ้อง
พรมชื่น
รักษาสุข
พรมอ่อน

บ้ านเลขที่

281
91
173
410
171
20
86
11
228
50
90
108
89
82
237
98
36
208
32
188
4
199
164/1
504
44

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
3
4
7
4
2
4
6
4
4
4
2
4
6
4
3
4
6
4
6
4
4
4
3
4
4
4
4
4
6
4
8
4
4
4
8
4
5
4
3
4
2
4
4
4
8
4
1
4
6
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ลาดับที่

77.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายพา
นายบุญมา
นายนิพนธ์
นายรอบ
นายหนูกาล
นายทองพูล
นายมงคล
นายคานึง
นายปั ญญา
นายสมัย
นายมลัน
นางสมาน
นายบี
นางหม่อน
นายบัวสี
นายฝั น
นายปรี ชา
นายหนูนา
นายจงกล
นายวัน
นายศรี จนั ทร์
นายสมหมาย
นายสถิต
นางบุญตา
นางสัมฤทธิ์

วงษ์กนั ยา
สุกเสิม
เจริญยิง
สินสุข
สืบสิมมา
ประทุมเลิศ
พันธุรักษ์
พรมงาม
บุดดาลี
ภิญโญ
ผิวนวล
ผักไหม
สมร
สมร
จันทร์ โคตร
สาวิจารย์
บัวทอง
วงษ์เดือน
สีลาจันทร์
โภคา
คุ้มรอบ
ศรี นารักษ์
ศุภารักษ์
วงศ์แก้ ว
อักษร

บ้ านเลขที่

191
52
225
2
57
50
164
116
110
171
5
82/1
14
221
145
51
210
90
199
28/1
35/1
47/2
108
78/1
25

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
4
5
8
4
8
3
8
1
8
6
8
5
8
5
8
4
8
4
8
3
8
5
8
4
8
2
8
6
8
1
8
3
8
3
8
5
8
4
8
7
8
4
8
5
8
8
8
6
8
4

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารที่จงั หวัดศรี สะเกษ” หน้ า 78

ลาดับที่

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายมิน
นายปิ่ น
นายสัมฤทธิ์
นายสมบัติ
นางสนัน
นายสวี
นายสมใจ
นายทวีศกั ดิ์
นางลิด
นายนุม่
นางพรทิพย์
นายนกเล็ก
นายทัน
นางวันทนา
นางจูมมาลี
นายสาลี
นายบุญชอบ
นายนวล
นางซ้ อย
นายกลิ่น
นายกองสี
นายมิน
นายสด
นายสวัสดิ์
นางละมัย
นายสมพงษ์

สาราญสุข
สาราญสุข
ตุ้มทอง
สมร
โภคา
มูลจัด
อ่อนวรรณะ
มะลิซ้อน
นรสิงห์
จันทอง
นรสิงห์
โภคา
บุญหนัก
โคนาบาล
โคนาบาล
ไชยศรี ษะ
สมันเรื อง
คันธจันทร์
ผักไหม
แก่นเมือง
บุญทา
พรมงาน
สาราญสุข
โคนาบาล
แสงเพชร
สุสดี

บ้ านเลขที่

66
29
119
75
170
93
9
41
13
59
10
90/2
37/1
96
198
31
185
7
82
79
30
37
40
47
97
45

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
8
5
8
5
8
8
8
3
8
3
8
5
8
4
8
5
8
2
8
8
8
4
8
6
8
5
8
3
8
4
8
2
8
4
8
5
8
7
8
5
8
4
8
4
8
7
8
4
8
2
8
4
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ลาดับที่

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

ชื่อ สกุล หัวหน้ าครอบครัว

นายยุทธจักร
นายสุข
นางบัวพัน
นายพีระพงษ์
นายชาย
นายเต็ม
นายสุชาติ
นายจันทร
นายสรี
นายสริน
นายมูล
นายทิม
นางบุญมา

บ้ านเลขที่

เหลือล้ น
พันธ์ชนะ
น ้าจันทร์
สมงาม
วงศ์วรรณ
ยิ่งดัง
ละครเขต
ละครเขต
พรมงาม
พรมงาม
อุปสุข
อุ้มเชื ้อ
ลมเชย

235
21
175
54
69
7
155
102
156
71
3
239
55

หมูท่ ี่ จานวนคน
ใน
ครอบครัว
8
2
8
5
8
6
8
5
8
4
8
5
8
6
8
5
8
6
8
4
8
3
8
6
8
3

บ้ านแซร์ ไปร์ มีครอบครัวที่สูบบุหรี่ โดยมีเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปอาศัยร่ วม
ครั วเรื อ นด้ ว ย และเห็ นด้ วยกับ การที่ จ ะด าเนิ นการควบคุม การสูบ บุห รี่ ใ นครอบครั ว มี
ทังหมด
้
141 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 77 ครอบครัว บ้ านแซร์
ไปร์ ใต้ หมูท่ ี่ 8 มีครัวเรื อนจานวน 64 ครัวเรื อน
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการเห็นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ของกลุม่ นี ้สรุปได้ ดงั นี ้
 ผู้สงู อายุลกู อยากให้ เลิกสูบ
 เป็ นห่วงสุขภาพของลูกหลาน
 การสูบบุหรี่ ทาให้ คนใกล้ ชิดได้ รับควันบุหรี่ ด้วย
 อยากให้ ลกู เลิกสูบบุหรี่ ได้
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 สุขภาพตัวเองก็ไม่ดี อายุมากแล้ ว
 อยากจะเลิก
 รู้ถงึ พิษภัยของบุหรี่
 เป็ นห่วงสุขภาพของลูกหลาน
 คนในครอบครัวอยากให้ เลิก
 เป็ นห่วงสุขภาพคนในครอบครัว
 อยากให้ คนที่สบู เลิกเร็วๆไม่อยากให้ ลกู หลานอยูใ่ กล้ คนสูบบุหรี่
 คนสูบบุหรี่ เหมือนเป็ นคนน่ารังเกียรติ
 ร่างกายอ่อนแอ
 จะช่วยให้ คนที่อยูร่ อบข้ างหยุดได้
 ไม่ดีตอ่ สุขภาพ
 จะช่วยให้ สขุ ภาพตัวเองแข็งแรง
 ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก
 ไม่อยากมีผลกระทบกับคนรอบข้ างสาหรับคน ที่ไม่สบู บุหรี่
 เกรงใจคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
3.2ไม่เห็นด้ วยกับการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายจรูญ
บุญรัก
นายทิม
จันทร์ หอม
นางเสม
เป็ นผล
นายสุพรรณ คาสี
นายลิน
บุญเจริญ
นายรา
คานึง
นายเมี๊ยะ
พรมงาม
นายมูล
โคนาบาล

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

165
222
212
286
231
90/1
196
47/1

4
4
4
4
4
8
8
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
3
4
7
1
6
4
8
2
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ลาดับ
ที่
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ สกุล
หัวหน้ าครอบครัว
นายจาเริญ อุดร
นายสลวย
คนินต์
นายเชื่อม
ปลงใจ
นางสมัย
ชื่อเกษม
นายคูณ
พงละคร

บ้ านเลขที่

หมูท่ ี่

28
1
92
28/1
74

8
8
8
8
8

จานวนคนใน
ครอบครัว
8
3
3
2
4

บ้ านแซร์ ไปร์ มีควั เรื อนที่สบู บุหรี่ โดยไม่เห็นด้ วยกับการที่จะดาเนินการควบคุมการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัวมีทงหมด
ั้
13 ครัวเรื อน ประกอบด้ วย บ้ านแซร์ ไปร์ หมู่ 4 มีจานวน 5
ครอบครัว บ้ านแซร์ ไปร์ ไต้ หมูท่ ี่ 8 มีครอบครัวจานวน 8 ครอบครัว
จากแบบสารวจรายครัวเรื อนเหตุผลของการไม่เห็ นด้ วยที่จะดาเนินการควบคุม
การสูบบุหรี่ ในครอบครัว สรุปได้ ดงั นี ้
 ยาเส้ นเป็ นการสูบมาตังแต่
้ รุ่นพ่อรุ่นคุณปู่
 สูบเป็ นประจา
 เลิกยังไม่ได้
 หยุดไม่ได้
 แก่แล้ วคงจะสูบต่อ
 แก่แล้ วอยูไ่ ม่นานก็ตาย
 ไม่สบู บุหรี่ จะกินข้ าวไม่ได้ จะหงุดหงิด
 ไม่อยากให้ ลกู หลานอยูใ่ กล้ คนสูบบุหรี่
 คนสูบบุหรี่ เหมือนเป็ นคนน่ารังเกียรติ
 ร่างกายอ่อนแอ
 จะช่วยให้ คนที่อยูร่ อบข้ างหยุดได้
 ไม่ดีตอ่ สุขภาพ
 จะช่วยให้ สขุ ภาพตัวเองแข็งแรง
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 ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก
 ไม่อยากมีผลกระทบกับคนรอบข้ างสาหรับคน ที่ไม่สบู บุหรี่
 เกรงใจคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
4.5 ทัศนคติของเด็กต่ อการสูบบุหรี่
ทีมวิจยั ได้ เข้ าไปกิจกรรมเพื่อศึกษาทัศนะคติของเด็กนักเรี ยน ช่วงชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ สามารถรับรู้จากการสูบบุหรี่ ได้ จากการ
เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกินเหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุยกัน ระหว่างที่เดินสวน
ทางกัน จะมีคน

สูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบบุหรี่ ด้วย

“สูบยาเส้ นสาวไม่ มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้ น” เป็ นคากล่าวของเด็ก ๆ ที่อยู่
ในโรงเรี ยนระหว่างการจัดกิจกรรมแสดงว่า ทัศนะคติการสูบบุหรี่ ไม่ได้ มีอนั ตรายแต่อย่างไร กับทา
ให้ เพศ

ตรงข้ ามให้ ความสนใจมากขึ ้นเสียด้ วยซ ้า
เด็กนักเรี ยนจะรับรู้ ถึงโทษที่เกิดจากกการสูบบุหรี่ และอยากให้ คนที่ตวั เองรู้ จักเลิกสูบ

บุหรี่ เนื่องจากตัวเองไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ ที่เหม็น มีปัญหาด้ านสุขภาพ
เด็กๆ บอกว่าสิ่งที่เพื่อนสูบบุหรี่ เพราะอยากลอง เห็นเพื่อและรุ่นพี่สูบเลยอยากสูบบุหรี่
ด้ วย และบางครัง้ ถ้ าตัวเองไม่สบู ก็จะไม่ได้ รับให้ เข้ ากลุม่ ด้ วย โดยรุ่นพี่จะเอาบุหรี่ ที่กาลังสูบจะหมด
ให้ กบั เพื่อนๆ สูบ แล้ วจะได้ เป็ นคนเอาก้ นบุหรี่ ทิ ้ง
เด็กที่เข้ าร่ วมกิจกรรม เคยเห็นเด็ก ชันอนุ
้ บาลหัดสูบบุหรี่ ที่เหลือจากการโยนทิ ้ง ของพ่อ
เด็กและเยาวชนจะเริ่มหัดสูบบุหรี่ ทงยาเส้
ั้
นและบุหรี่ ม้วนที่เป็ นก้ นกรอง แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นบุหรี่ ก้น
กรอง เพราะจะทาให้ เท่ มีรสนิยม เป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษ
และเด็จจะสูบมากขึ ้นเมื่อเพื่อนสนิทเป็ นคนชวนเข้ าร่วมกลุม่ ด้ วย
บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสกาแฟ รสสตอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ เด็กที่เข้ าร่วมทุกคนรู้จกั
และเคยเห็นพี่ไปซื ้อมาจากชายแดนช่องสะงา เพราะมีราคาถูก สามารถชื ้อหาได้ ง่าย และมีรสชาติ
แปลกใหม่
เด็กๆ บอกว่า ปั จจัยที่จะทาให้ มีผลต่อการตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่ ของเด็กนักเรี ยน คือ
1. เพื่อนชวน
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2. เพื่อนสนิทสูบบุหรี่
3.ทัศนะคติตอ่ บุหรี่ ที่โก้ เก๋ ความเป็ นคนทันสมัย และมีเงิน
ขณะที่ครู ในโรงเรี ยนบอกว่า การป้องกันการเริ่ มสูบบุหรี่ ในระยะแรกในโรงเรี ยน โดยการ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรี ยน และในหมู่บ้านเน้ นกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิต การปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ สบู บุหรี่ โดยไม่เสียน ้าใจเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้ สบู
บุหรี่ เช่นสุรา และยาเสพติดอื่น กล้ าปฏิเสธไม่รับบุหรี่ ซึ่งจาเป็ นต้ องสร้ างทัศนคติที่ถกู ต้ องและให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของการ สูบบุหรี่ ด้วย
ช่วงที่ทีมวิจยั ได้ ลงพื ้นที่ติดตาม หนุนเสริ มครอบครัวต้ นแบบในการ ลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว โดยการแบ่งทีมวิจัย เพื่อเยี่ยมครอบครัว และสร้ างความไว้ วางใจ สร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ครอบครัวต้ นแบบ เพื่อสังเกตการณ์ และสอบถามความก้ าวหน้ าในการลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว ระหว่างที่มีการติดตามเยี่ยมครอบครัวต้ นแบบ ทาให้ ทีมวิจยั ได้ รับข้ อมูลเพิ่ม
มากขึ ้น พบว่า ปั จจัยที่สง่ เสริมให้ มีการเริ่มสูบบุหรี่
ที่เกิดจากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นธรรมชาติของเด็กและวั ยรุ่ น
มองเห็นการอยากลองเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย น่าตื่นเต้ นและสนุกสนาน ถึงแม้ จะทราบว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพก็ตาม
อยากสูบบุหรี่ ตามอย่างเพื่อนทังที
้ ่เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ เป็ นเด็กและเยาวชนที่เริ่ มสูบบุหรี่
เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่ว่า ถ้ าไม่สูบบุหรี่ จะเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ า
กลุม่ และหลายคนไม่กล้ าเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้ อเลียน และไม่ให้ เข้ ากลุม่
เห็นตัวอย่าง ทาตามอย่างคนในบ้ าน เมื่อมีคนในบ้ านไม่ว่าจะเป็ นบิดา มารดา หรื อญาติพี่
น้ อง ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ หลายคนจะสูบบุหรี่ เพราะเห็นการสูบในบ้ านมาแต่เด็กจึงคิดว่า
เป็ นเรื่ องธรรมดา หรื อวัยรุ่นหลายคนจะตามอย่างญาติพี่น้อง อยากลองสูบตามบ้ าง และคิดว่าเป็ น
การแสดงออกถึงความเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นชาย โดยเฉพาะถ้ าพ่อ หรื อแม่สบู บุหรี่ จะทาให้ ลกู มีแนวโน้ ม
ในการสูบบุหรี่ ด้วย
การสูบบุหรี่ เพื่อเข้ าสังคม บางคนต้ องสูบบุหรี่ เพราะหน้ าที่การงานที่ต้องเข้ าสังคม งาน
เลี ้ยงสังสรรค์หรื องานเลี ้ยงรับรอง ซึ่งมีผ้ สู ูบ ในสังคมนันๆ
้ เชิญชวนให้ สบู บางคนจะสูบเฉพาะใน
งานสังคมเท่านัน้ ทังนี
้ ้เป็ นความเชื่อที่วา่ ถ้ าไม่สบู ก็จะเข้ ากลุม่ ไม่ได้ และทาธุรกิจไม่สาเร็จ
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สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากความเครี ยด เมื่อสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ เข้ าร่ างกายจะทาให้ ร้ ู สึกว่า
ร่างกายผ่อนคลาย หลายคนจึงสูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลเพื่อ คลายความเครี ยด ถ้ าไม่ได้ สูบบุหรี่ จะเกิด
อาการหงุดหงิด และเครี ยดได้ ในเวลาต่อมา
กระแสของละคร การแข่งกี ฬาที่มีคนสูบบุหรี่ และโลโก้ บุหรี่ ที่ออกสื่อสื่อโฆษณาต่างๆ มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้ เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อและนิยมชมชอบ เพราะเยาวชน
สามารถรับรู้สื่อโฆษณาบุหรี่ ของต่างประเทศได้ ทงทางหนั
ั้
งสือหรื อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทาง วิทยุและ
โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต การแข่งขันกีฬาที่มีคนชอบดูมาก
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บทที่ 5
รู ปแบบการเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในครอบครั ว
ในบทนี ้ทีมวิจยั จะนาเสนอผลการศึกษารูปแบบการเสริ มสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด
ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ที่ได้ จากการข้ อมูลจากการศึกษามาปฏิบตั ิการ
เพื่อให้ เห็นรูปแบบ และปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบมาปฏิบตั กิ ารที่บ้านแซร์ ไปร์ มีรายละเอียดดังนี ้
รู ป แบบการสร้ างกลไก การลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ในครอบครั วในพื น้ ที่ บ้ านแซร์ ไ ปร์
ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถแบ่งออกเป็ นกลไกต่างๆได้ ดงั นี ้
1. การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการของครอบครัวต้ นแบบลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่
2. การใช้ ก ลไกอาสาสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า น (อสม.) แซร์ ไปร์ ที่ เป็ นคนไปส ารวจ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยูใ่ กล้ ชิดกับครอบครัวที่สบู บุหรี่ สามารถเฝ้า
ระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมาเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับการเฝ้าระวังเรื่ องโรคอื่นๆร่ วม
ด้ วย
3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรั บรอง” ร่ วมกับมาตรการเฝ้า
ระวัง 25 ตาสับปะรดที่ทางชุมชนใช้ เป็ นมาตรการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดในหมู่บ้าน เพราะเป็ นการ
ใช้ ทนุ ทางสังคม และวัฒนธรรมที่เข้ มแข็ง ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้
4. การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน
ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
5.1 รู ป แบบการเสริ ม สร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสู บ บุ หรี่ ในครอบครั ว
โดยใช้ กลไกคนในครอบครัว “ครอบครั วต้ นแบบ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านต่างๆภายในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ทีมวิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมประชุมจัดทาแผนปฏิ บตั ิการ โดยทีมวิจยั ได้ ให้ น ้าหนักในการสร้ างเสริ ม
กลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว เน้ นไปที่ บริ บทหมู่บ้าน ทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงสถานการณ์การค้ าบุหรี่ บริ เวณชายแดน สถานการณ์การ
สูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีเด็กเล็กอยูใ่ นบ้ าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทา
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การวิจยั สรุปได้ ว่า ทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ยงั มีพลังในการขับเคลื่อนภายในสังคมอยู่ คือ
ทุ น เครื อ ข่ า ยทางสัง คม ทุ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทุ น ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม ในส่ ว นของทุ น ทาง
วัฒ นธรรม (Cultural Capital) ยัง มี พ ลัง ในการขับ เคลื่ อ นภายในสัง คมอยู่ คื อ ระบบความเชื่ อ
รวมถึงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์เขมรตามหลักวงวานเครื อญาติ และสถาบันครอบครัวที่มีความเข็มแข็ง
เมื่อทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ การวิจยั ร่วมกับชาวบ้ าน พร้ อมทังน
้ าเสนอให้ ชมุ ชนได้ ร่วมพิจารณา
โดยใช้ เวทีการประชุม กิจกรรมนาเสนอข้ อมูลกับชุมชนและนาเสนอแผนปฏิบตั ิการ ณ ห้ องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ และมีแนวทางการการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง ลด
ละ เลิ ก การสู บ บุ ห รี่ ในครอบครั ว เน้ นที่ “ครอบครั ว ต้ น แบบ” ในสามารถสรุ ป ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี ้
การคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัครต้ นแบบ
การคัด เลื อ กครอบครั วต้ น แบบ ที่ เป็ นเวที ส าธารณะ ช่ ว งระหว่า งการประชุม
ชาวบ้ านไม่มีครอบครัวไหน อาสาสมัคร อาจเนื่องมาจาก จะเป็ นการผู้มดั ตัวเอง โดยการประกาศ
ให้ สงั คมรับรู้ ทีมวิจยั จึงได้ เปลี่ยนวิธีการโดยใช้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่ค้ นุ เคยกับชาวบ้ าน พูดคุย
สร้ างความเข้ าใจเพิ่มมากขึ ้นและได้ ครอบครัวต้ นแบบจานวน 15 ครอบครัวดังนี ้
รายชื่อครอบครัวที่เข้ าร่วมโครงการการดาเนินการควบคุมการสูบบุหรี่
ที่
หัวหน้ าครอบครัว
บ้ านเลขที่
หมูท่ ี่
ต้ นศิริ
1 นายสมาน
174
4
มากเหลือ
2 นายสมัย
140/1
4
จันทร์ หอม
3 นางลิ
29/1
4
แก้ วสุวรรณ์
4 นายพัฒน์
113/1
4
เป็ นผล
5 นายเรื อม
160
4
ประจีณ
6 นายแก่น
47
4
เดวิดสัน
7 นางบัวพรรณ
90
4
ปุมแก้ ว
8 นางธา
98
4
ผิวนวล
9 นายมะลัน
5
8
ตุ้มทอง
10 นายสัมฤทธิ์
119
8
ศรี นารักษ์
11 นายสมหมาย
47/2
8
บุญหนัก
12 นายทัน
37
8
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ที่
หัวหน้ าครอบครัว
พรมงาม
13 นายสรี
สาราญสุข
14 นายสด
วงษ์วรรณ
15 นายชาย

บ้ านเลขที่
156
40
69

หมูท่ ี่
8
8
8

การสร้ างความเข้ าในเกี่ยวกับมาตรการ ในการเป็ นครอบครัวต้ นแบบของแต่ละ
ครอบครัว จะมีความแตกต่างกับไป เช่น ส่วนใหญ่ครอบครัวจะใช้ การกาหนดพื ้นที่ในการสูบบุหรี่
ในบ้ านร่วมกับคนในครอบครัวเช่น ไม่สบู บุหรี่ ในมุ้ง ในห้ องนอน ในบริ เวณห้ องรับแขกหน้ าโทรทัศน์
มาตรการการไม่ห่อยาสูบไปในที่ทางาน มาตรการจะไม่ดื่มเหล้ า เนื่องจากถ้ าเวลาดื่มเหล้ าจะทาให้
ยากสูบบุหรี่ ไม่ขอบุหรี่ จากเพื่อนที่สบู บุหรี่
ผลปฏิบตั ิการทดลองการใช้ รูปแบบการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว
หลังจากมีการประชุมนาเสนอผลการศึกษา และจัดทาแผนการการปรับใช้ ทนุ ทางสังคม
ทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างเสริ ม กลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิก การสูบ บุหรี่ ในครอบครัว
ให้ กบั คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในครอบครัวบ้ านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 4 หมูท่ ี่ 8 ได้
ทราบพร้ อมทัง้ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ชุม ชนน าแผนงานไปทดลองปฏิ บัติ สามารถสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานตามแผน ดังนี ้
1. การใช้ กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้ เลิกสูบ บุหรี่ โดยเฉพาะ “ลู ก ” จะเป็ นกลไกที่
สาคัญ มากที่สุด จะเห็นได้ ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ มีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจาก เป็ นห่วง
สุขภาพและรู้สึกว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ างลูกจะเป็ นคนค่อยกระต้ น ให้ ผ้ ปู กครองอยากเลิก
และเข้ าร่ วมมาตรการต่าง การที่มีคนในครอบครัวคอยให้ กาลังใจ จะส่งผลต่อคนที่อยากลด ละ
เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะคนในครอบครัวจนสามารถทาให้ ครอบครัวต้ นแบบ สามารถลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ได้ จานวน 2 ครอบครัว ทังนี
้ ค้ รอบครัวที่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ จะต้ องมีมาตรการอื่นๆ
ร่ ว มด้ วย เช่น การก าหนดพื น้ ที่ แ ละบริ เวณการสูบ บุห รี่ ในบ้ านและที่ ท างาน เช่น จะไม่ สู บ ใน
ห้ องรับแขก ถ้ าต้ องการสูบมากๆ จะต้ องสูบบุหรี่ นอกตัวบ้ าน พยายามลดจานวนการสูบบุหรี่ ให้ ได้
ละ เลิกได้ ในที่สดุ แม้ ว่าบางครอบครัวใช้ อปุ กรณ์อื่นเสริ ม เช่น ลูกอม ประเด็นที่น่าสนใจ อีกอย่าง
หนึ่ง คือ การไม่พกพาบุหรี่ ไปในที่ตา่ งๆ เช่นที่ทางาน ในไร่นา การหลีกเลี ้ยงที่จ ะไม่เข้ าร่วมวงเหล้ า
หรื อคุยกับคนที่สบู บุหรี่ จะทาให้ ชว่ ยในการไม่อยากสูบบุหรี่ ได้
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2. การใช้ กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เนื่องจาก อสม. เป็ นคน
ไปสารวจสถานการณ์ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยู่ใกล้ ชิดกับครอบครัวที่สูบบุหรี่
สามารถเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมาเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังเรื่ องโรค
อื่นๆร่ วมด้ วย โดยการแบ่งเป็ นคุ้มตามที่ อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ การเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ หน้ า
ใหม่ จะพบว่า การสูบบุหรี่
หน้ าใหม่ในชุมชน ส่วนใหญ่ จะเป็ นเด็กและเยาวชนที่เกิดจาก
ความไม่ร้ ู เกิดจากการอยากทดลองสูบบุหรี่ จากเพื่อนๆ และจากรุ่นพี่ที่สบู บุหรี่ การทดลองสูบบุหรี่
จะเริ่ มโดยการสูบบุหรี่ ต่อม้ วน และส่วนใหญ่เกิดจากบุหรี่ ก้น กรอง “ยาซอง” และส่วนใหญ่การสูบ
บุหรี่ จะใช้ ร่วมกับการดื่มสุรา และยาเสพติดอื่นๆ และเนื่องจากมีพื ้นที่ติดชายแดนไทยกัมพูชา จึง
ทาให้ มีบหุ รี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสช็อคโกแลต รสแอ๊ ปเปิ ล้ รสสตอเบอรี่ เป็ นต้ น
เมื่อ อสม. พบเห็นการสูบบุหรี่ ของเด็ก และเยาวชน จะเข้ าไปตักเตือนพฤติกรรม บางครัง้
ก็บอกสถานการณ์ การสูบบุหรี่ ให้ กับผู้ปกครองได้ รับทราบ ก็จะสามารถช่ว ยป้องกัน และเฝ้าระวัง
การสูบบุหรี่ หน้ าใหม่ได้ ในระดับที่ดี
3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน “ประชาคมรั บรอง” ร่ วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25
ตาสับปะรดที่ ท างชุม ชนใช้ เป็ นมาตรการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดในหมู่บ้าน ที่ มี ผ้ ูน าชุม ชน ทัง้
ทางการ ผู้เฒ่าคนแก่ที่เป็ นผู้นาทางธรรมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านละ 25 คน ทา
การเฝ้าระวังเรื่ องการสูบบุหรี่ และการนาเข้ าบุหรี่ ผิดกฎหมาย การใช้ กลไกนีเ้ ป็ นการใช้ ทุนทาง
สัง คม และวัฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ง ตามที่ ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ การออกกฎระเบี ยบหมู่บ้ านโดยใช้
กระบวนการประชาคมรับรองเป็ นกิ จกรรมหนึ่งที่ ต้องสร้ างให้ เกิ ดการยอมรับ ร่ วมกันของคนใน
หมู่บ้านให้ ได้ ซึ่งกิจกรรมการออกกฎระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกี่ยวกับการควบคุมเรื่ องการลักลอก
การนาบุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติดถื อเป็ นรูปแบบการประชาคมรู ปแบบการดาเนินงานในระบบ
ของภาครัฐที่อยูใ่ นพื ้นที่ด้วย
จากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับมาตรการ 25 ตาสับปะรด ทาให้ ปริ มาณของการ สูบบุหรี่
ช่วงการตังวงกิ
้ นเหล้ า ของเด็ก และเยาวชน ลดลง ทังนี
้ ้อาจมาจากการเฝ้าระวังเรื่ องยาเสพติดอื่น
ร่วมด้ วย
4. การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน
ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต และทหาร ได้ มีการคุ้มเข้ ม และ
ให้ สามารถนาบุหรี่ เข้ าออกได้ ตามที่กาหนดเท่านั น้ แม้ ว่าเจ้ าหน้ าที่บางคนจะบอกว่าอาจมีการลัก
ลอกการนาเข้ าบุหรี่ ได้ บ้าง แต่กระบวนการดังกล่าวก็กระทาได้ ยากขึ ้น
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5.2 มาตรการของรัฐ ต่ อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ที่ผ่านมา เจ้ าหน้ าที่ด้านสุขภาพได้ มีการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ ผ่านการรณรงค์ ใน
วันงดสูบบุหรี่ โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เนื ้อหาส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นให้ เลิกสูบบุหรี่
แม้ วา่ จากการเข้ าไปทางานในหมูบ่ ้ าน เกือบทุกคนที่สบู บุหรี่ ต้องการเลิกสูบบุหรี่
ด้ ายเหตุผลที่กล่าวมาแล้ ว แต่การเลิกสูบบุหรี่ ทาได้ ยากเพราะว่าบุหรี่ มีนิโคตินซึง่ เป็ นสารเสพติด ผู้
ที่เสพติดบุหรี่ จะต้ องมีความตังใจจริ
้
งและมีความพยายาม จึงจะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่างถาวรเคล็ดลับ
ในการเลิกสูบบุหรี่ ที่ได้ จากเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ คือ
1. ขอคาปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรื อ จากบุคลากรทางการแพทย์
2. หากาลังใจจากคนใกล้ ชิด เพื่อให้ ช่วยเป็ นกาลังใจโดยเฉพาะเวลาที่ต้องต่อสู้กบั
อาการขาดนิโคติน
3. วางเป้าหมายไว้ ล่วงหน้ าเตรี ยมตัวให้ พร้ อมในการเลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบตั ิ
ตนขณะเลิกสูบบุหรี่ โดยกาหนดวันที่ที่จะเลิกสูบ อาจเลือกวันสาคัญของครอบครัว ของชาติ ของ
ตัวเองหรื อวันสาคัญทางศาสนา โดยควรกาหนดวันที่ใกล้ ที่สดุ
4. ลงมื อปฏิ บัติโดยการทิ ง้ บุห รี่ และอุป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ องทัง้ หมด เตรี ย มนา้ และ
ผลไม้ หรื อของขบเคี ้ยวที่ไม่หวาน เพื่อช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ รวมทังปรั
้ บเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทา
ให้ อยากสูบบุหรี่ เช่น การอ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ ระหว่างเข้ าห้ องน ้า ลุกจากโต๊ ะอาหารทันทีที่
รับประทานอาหารอิ่ม แปรงฟั นทุกครัง้ หลังรับประทานอาหารเมื่อเครี ยดหรื อหงุดหงิด แล้ วก็อาบน ้า
หรื อใช้ ผ้าเย็น เช็ดหน้ า ดื่มน ้ามากๆ ด้ วยการหากิจกรรมอื่นทา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรื อคลาย
เครี ยด
5. ถือคามัน่ ไม่หวัน่ ไหวต้ องตังใจอย่
้
างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวกับคาล้ อเลียนหรื อ คา
ชักชวน
6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้นต้ องเลิกหรื ออยูใ่ ห้ หา่ งจากกิจกรรมที่ทาให้ อยากสูบบุหรี่ เช่น
การดื่มกาแฟหรื อดื่มแอลกอฮอล์แล้ วต้ องสูบบุหรี่ ก็ควรงดหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะแรกที่ เลิก
สูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการอยูใ่ นกลุม่ ผู้สบู บุหรี่
7. ไม่หมกมุ่นความเครี ยดพึงระลึกไว้ เสมอว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใช้ วิธี
คลายเครี ยดด้ วยวิธีอื่นที่ไม่ใช้ บหุ รี่
9. จัดเวลาสาหรับการออกกาลังกายอย่างน้ อยวันละ 15-20 นาที เพราะนอกจาก
จะเป็ นการควบคุมน ้าหนักแล้ ว ยังทาให้ สมองปลอดโปร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของปอดและ
หัวใจ
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10. ไม่ท้าทายบุหรี่ อย่าคิดว่าลองแค่เพียงมวนเดียวเพราะจะทาให้ หวนกลับไปติด
ได้ อีก
11. อย่าท้ อใจถ้ าต้ องเริ่มต้ นใหม่ขอให้ พยายามและทาให้ สาเร็จ
สรุปผลการปฏิบัตกิ าร
การปรับใช้ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ
เลิกการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ พื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจากการดาเนินกิจกรรมโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิที่จงั หวั ดศรี สะเกษ การปรับ
ใช้ ทุนทางสังคมทุนทางวัฒ นธรรม ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การละ ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว ตามแผนการดาเนินงาน พบว่า ทัง้ 4 กิจกรรมที่ใช้ กลไกสามารถสร้ างการตื่นตัว และ
รับรู้กระบวนการทางานของทีมวิจยั ให้ กบั คนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ คน
ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ทัง้ 2 หมู่บ้าน กลไกที่ ส าคัญ และได้ ผลมากที่ สุดคือการใช้ สถาบันครอบครั ว
กลไกของคนที่เป็ น “ลูก” จะมีผลต่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ได้ ดี
อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจาเป็ นต้ องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ผู้นาทางการ กับผู้นาทางธรรมชาติในชุมชน และการยึดหลักวงวานเครื อญาติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่
อยู่ในหมูบ่ ้ านการสร้ างพลังการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชน ความสามัคคี ความไว้ วางใจ จนนาไปสู่
การเป็ นเครื อข่ายการเฝ้าระวังในเรื่ องอื่นๆในชุมชน ได้
5.3 ปั จจั ยความสาเร็ จ ในการขับ เคลื่ อนการนามติสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัตทิ ่ บี ้ านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาการนามติสมัชชาสุขภาพแก่งชาติเ รื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี เกษ
ที่บ้านแซร์ ไปร์ ที่เป็ นพื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ทีมวิจยั ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปั จจัยความสาเร็ จ
และได้ สรุปเป็ นประเด็น ดังนี ้
1. การให้ ความสาคัญ กับพืน้ ที่หรื อบริ บทชุมชน ประกอบด้ วย ประวิติศาสตร์ การก่อตัง้
ชุมชน สภาพทั่วไป ที่ตงอานาเขต
ั้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ
และวิถีการดารงชีวิต ทรัพยากร การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ที่
เป็ นพื ้นที่ในการศึกษาการที่เรารู้จกั ชุมชนได้ ในทุกมิติยิ่งเป็ นสิ่งที่ดี ถึงแม้ ว่าทีมวิจยั ส่วนหนึ่งจะเป็ น
คนนอกชุม ชน แต่ชาวบ้ านก็ ได้ ให้ ความไว้ ว่างใจและการเข้ าร่ วมกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง และที่
สาคัญการวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ในหมู่ แซร์ ไปร์ ที่คนส่วนใหญ่เป็ นคน
กลุ่มชาติพนั ธ์เขมร มีระบบเครื อญาติ และสังคมที่เข็มข้ น และชาวบ้ านก็ได้ มีความสัมพันธ์กบั กลุ่ ม
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คนต่างๆ ทัง้ ทุนและรัฐ และพื ้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มีสถานการณ์การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัวจานวนมาก
2. รูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ที่ ได้ มี การออกแบบกิ จ กรรม ขัน้ ตอนกระบวนการที่ เป็ นวิ ธี วิท ยาที่ น่าเชื่ อถื อ ที่ มี ที ม วิ จัย ที่ เป็ น
นักวิชาการและนักพัฒ นามาช่วยหนุน และที่ สาคัญ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจเนื่ องจากการทา
กิจกรรมไปพร้ อมๆกับการได้ ทดลองปฏิบตั ิการด้ วย เช่น การเสริ มสร้ างกลไก การลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว
3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย ส่วนหนึ่ งเกิดการประชาสัมพันธ์ ในการเข้ า
ร่ วมกิ จ กรรมอย่างต่อเนื่ อ ง นอกเหนื อจากชอบเขตของกลุ่ม เป้ าหมายที่ วางไว้ ในวิธี วิท ยาแล้ ว
ชาวบ้ านบางส่วนก็ให้ ความสนใจ กลุ่ม เป้าหมาย ที่ มี ความหลากกลาย เด็ก หัวหน้ าครอบครัว
กลุ่ม อสม. หน่วยงานด้ านสาธารณสุขที่อยูใ่ นพื ้นที่ เจ้ าของร้ านค้ า ทาให้ ประเด็นการนามติสขุ ภาพ
สามารถขับเคลื่อนได้ อย่างน่าสนใจ และเห็นมิตแิ นวคิดของแต่ละกลุม่ ด้ วย
4. การมีสว่ นร่วมของชุมชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โครงการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ ที่บ้านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ เกิดจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ทีมวิจยั ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขในพื ้นที่ การมีส่วนร่วมในนอกจากกระบวนวิจยั แล้ ว การสร้ างการมีส่วนร่วมจะทาให้
เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึง ที่มา แนวคิด ขันตอนกระบวนการ
้
และผลที่จะเกิด ขึ ้นด้ วย แต่กระ
บานการที่ ที ม วิจัย ได้ ด าเนิ น การทาให้ เกิ ด การประสานงานที่ ท าให้ เกิ ด เครื อ ข่ายการท างานใน
อนาคตด้ วย เช่น การบริ การด้ านงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ การรับใช้ ท้องถิ่น
กับงานด้ านสาธารณสุข และประเด็นงานด้ านอื่นๆด้ วย
5. เป็ นประเด็น สาธารณะ เนื่ อ งจากการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ งยาสูบ มา
ปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยเฉพาะเรื่ องยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะในระดับนโยบาย ที่มีการ
ประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ ท าให้ ช าวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มี ก ารพูดถึ ง การรับ รู้
รับทราบในวงกว้ าง ทาให้ การนามติเรื่ องยาสูบ มาปฏิบตั ิในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาสามารถขับเคลื่อนได้ ตามวัตถุประสงค์
6. การเปิ ดใจที่จะเรี ยนรู้ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ชาวบ้ าน ครอบครัวที่สบู บุหรี่ ครอบครัวที่ไม่
สูบ บุหรี่ กลุ่ม อสม. ผู้นาชุม ชน เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ครู ในโรงเรี ยน และเจ้ าหน้ าที่ รัฐ บริ เวณ
ชายแดน เนื่องจากประเด็นเรื่ องยาสูบ ชาวบ้ านและพื ้นที่สาธารณะส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดี
เป็ นสิ่งเสพติด ดังนันคนที
้
่สบู บุหรี่ เมื่อมีกิจกรรมก็มกั จะมีความคิดที่ปิดกันไม่อยากเข้ าร่วมอยู่แล้ ว
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แม้ ว่าบางครัง้ การจัดเวที ที่ เป็ นสาธารณะจะมั กไม่ได้ ข้อมูลจากคนที่ สูบบุห รี่ เท่าไหร่ แต่การใช้
วิธีการติดตามที่บ้านก็ทาให้ ชาวบ้ านเหล่านันเปิ
้ ดใจยอมรับและสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกัน
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ป อภิปรายผลการศึกษา โครงการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จังหวัดศรี สะเกษ การศึกษาวิจัยเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ เพื่อพัฒนาการสร้ างเสริ มระบบกลไกการเฝ้าระวัง
เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริ บทการค้ าชายแดนบริเวณช่องสะงา
บริ บทพืน้ ที่ ของตาบลไพรพัฒ นา รวมถึง สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ ในพื น้ ที่ ชายแดน การสูบบุหรี่
ปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงและทัศนะคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
2. เพื่อหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
3. เพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
4. เพื่อหารูปแบบกระบวนการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
งานวิ จั ย นี ท้ ี ม วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research : PAR) แบ่งการวิจัยออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการ ระยะปฏิบตั ิการ และระยะ
สรุ ปผลและนาเสนอ ประกอบด้ วย 16 ขันตอนตามกระบวนการวิ
้
จยั เพื่อท้ องถิ่น โดยใช้ การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และใช้ แบบสัมภาษณ์
รายครัวเรื อน ทีมวิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหัวหน้ าครอบครัวใน
บ้ านแซร์ ไปร์ เกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุรี่ และความสัมพัน ธ์ ของคนในครอบครัว ทัง้ 2 หมู่บ้าน
จานวน 338 ครอบครัว และจัดเวทีระดมความคิดที่มี กลุ่มผู้นาอย่างเป็ นทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล ชาวบ้ าน และหน่วยงานที่อยู่พื ้นที่ กลุ่ ม
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อศึกษาทัศนคติของเด็กนักเรี ยนต่อการ
สูบบุหรี่ กลุ่มร้ านค้ า ในหมู่บ้านและพืน้ ที่ชายแดนไทยกัมพูชา ช่องสะงา ทาการวิเคราะห์และ
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ประมวลผลข้ อมูลแบบมีส่วนร่ วม รายงานวิจยั เล่มนีใ้ ช้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคม แนวคิดทุนทาง
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่ วมมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรม เพื่อหารู ปแบบ
สาหรับทดลองปฏิบตั ิ ซึง่ ผลจากการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
6.1 สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาบริบทพืน้ ที่ บริบททางสังคม
1.1 บริบทพืน้ ที่และบริบททางสังคมของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาบริ บทพื ้นที่ชุมชนทางกายภาพและบริ บททางสังคมของชุมชนบ้ าน
แซร์ ไปร์ สรุปได้ วา่ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นหมูบ่ ้ าน
สุดท้ ายของชายแดนไทย ตังอยู
้ ่บนไหล่เทือกเขาพนมดงรัก ที่มีพื ้นที่ติดประเทศกัมพูชา มีชอ่ งสะงา
เป็ นจุดผ่านแดนถาวรที่สาคัญที่ใช้ ในการข้ ามแดนของผู้คน และเป็ นช่องทางการค้ าในทุกรู ปแบบ
ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีชดุ ประสบการณ์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ในอดีตแบ่งเป็ น 4 ยุค คือยุคการ
เจาะป่ าสร้ างบ้ านเรื อน ยุคบ้ านแตก ยุคหมูบ่ ้ านส่งเสริ มการพัฒนาโดยรัฐ และยุ คหลังการพัฒนา
เมื องใหม่ช่องสะง า ชาวบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม ชาติพันธุ์ เขมรที่ มี ประเพณี ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ชาวบ้ านแซร์ ไปร์ มีระบบการผลิตที่เปลี่ยนไปจากการผลิต
เพื่อยังชีพมาเป็ นระบบการผลิต เพื่อการค้ ามากขึ ้น ขณะเดียวกันทุนทางสังคมบางอย่างยังเข้ มแข็ง
เช่น ความสัมพันธ์ของคนบ้ านแซร์ ไปร์ มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติที่ให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
แม้ ว่าปั จจุบนั จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากการขยายตัวของประชากรที่ เข้ ามาอยู่ใหม่
ในหมูบ่ ้ าน ความเจริญก้ าวหน้ าทางสังคมและเทคโนโลยีด้าน การสื่อสารต่างๆ
1.2 ทุนทางสังคมที่มีอยู่ภายในชุมชน
การศึกษาทุนทางสัง คม ในชุม ชนบ้ านแซร์ ไ ปร์ โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุน ทาง
สัง คม เป็ นกรอบแนวทางในการช่ ว ยค้ น หา 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) เครื อข่ ายทางสังคม 2)
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 3) การติดต่อสื่อสาร 4) บรรทัดฐานทางสังคม 5) ความไว้ วางใจ 6) การพึ่งพา
อาศัย สรุ ปได้ ว่า จากข้ อค้ นพบในอดีตชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ มีทุนทางสังคมทัง้ 6 ด้ านที่ได้ กล่าวมาที่
ทาให้ คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ชุมชนมีพลังที่จะจัดการกับ
ปั ญหาความขัดแย้ งด้ านต่างๆ ที่เข้ ามากระทบความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี แต่
ปั จจุบนั ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่ทนั สมัยมากขึ ้น ความเจริ ญ
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ทางวัตถุเข้ ามามีบทบาทกับคนในชุมชน จนทาให้ ทนุ ทางสังคมที่เคยมีในชุมชนลดลงไป ส่วนที่ยงั
เหลือให้ เห็นอยู่อย่างชัดเจน คือ ระบบเครื อข่ายทางสังคม การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คม ดัง นัน้ ทุน ทางสัง คมของชุม ชน จึ ง มี น า้ หนัก อยู่ที่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยทางสัง คม การ
ติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้ าน เมื่อรวมกับระบบวงวาน
เครื อญาติที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรแล้ ว จะเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ คนสามารถนา
ทุนทางสังคมมาเสริมสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
1.3 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชน
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยการใช้ แนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม
เป็ นกรอบในการช่วยค้ นหา ทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเชื่อ 2) ภูมิปัญญา 3)
จารี ตประเพณี 4) การเรี ยนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้ อห้ าม สรุปได้ ว่า ในอดีตชุมชนมีทนุ ทางวัฒนธรรมทัง้
6 ด้ าน ที่เข้ มแข็งสามารถจัดการดูแลคนในชุมชนให้ อาศัยอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข เมื่อสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงทุนทางวัฒนธรรมสาหรับคนรุ่นใหม่ทงั ้ 6 ด้ านก็ได้ ถกู ลดความสาคัญลงไป
บ้ านแซร์ ไปร์ ยงั คงความสาคัญอยู่ในชุมชนชัดเจน คือ ระบบความเชื่อ ในส่วนทุน
ทางวัฒนธรรมที่ลบเลือนไปแต่ก็ยงั พอเหลืออยู่ให้ เห็นบ้ างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา จารี ตประเพณี
การเรี ยนรู้ ค่านิยม และข้ อห้ ามต่างๆ แม้ ว่าปั จจุบนั จะยังคงเหลือประเพณีไม่มากนัก เช่น การเล่น
แม่มด ประเพณีเซ่นไหว้ โดนตา ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี ประเพณีเซ่นไหว้ ปตา
ู่ ในวัน
ขึ ้น 3 ค่า เดือน สาม เป็ นประจาทุกปี หรื อภายในเดือนมกราคมของทุกปี และในเดือนพฤษภาคม
หรื อ ขึ ้น 3 ค่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ ปตาอี
ู่ กครัง้ เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการลงนาทาไร่ ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้ เกิดสิริมงคล และเจริ ญรุ่งเรื อง การสืบสานตานานหลวงปู่ สรวง จะจัดในช่วง
วันสงกรานต์ของทุกปี และประเพณีเข้ าพรรษา และออกพรรษา
2. สถานการณ์ การสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์
จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว จากแบบ
สัมภาษณ์ในครัวเรื อน เพื่อนามาสร้ างแนวทางการสร้ างกลไก การเฝ้าระวัง การละละเลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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สถานการณ์สบู บุหรี่ และการแบ่งกลุม่ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่สบู บุหรี่ และ
ไม่สูบบุหรี่ ในครอบครัว สามารถ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ1) กลุ่มครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และไม่
แน่ ใ จว่า คนในครั ว เรื อ นสูบ บุห รี่ มี จ านวน 70 ครอบครั ว 2) กลุ่ม ครอบครั ว ที่ มี ค นสูบ บุห รี่ ใ น
ครอบครัว และมีเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี อยู่ในครอบครัว จานวน 73 ครอบครัว และ 3) กลุ่มครอบครัว
ที่มีคนสูบบุหรี่ ในครอบครัวและ ที่มีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี มีจานวน 146 ครอบครัว
ทัศนคติของเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ที่สามารถรับรู้
จากการสูบบุหรี่ ได้ จาก เห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในบ้ าน สูบบุหรี่ ในวงกินเหล้ า ช่วงที่นงั่ เล่น คุย
กัน ระหว่างที่เดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหรี่ และรวมถึงได้ กลิ่นการสูบ บุหรี่ จึงมีทศั นคติมองว่า
การสูบบุหรี่ ทาให้ โก้ เก๋ ทังที
้ ่เด็กก็รับรู้ถึงโทษของบุหรี่
ทังนี
้ ้สาเหตุการเริ่ มสูบบุหรี่ นักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่ มาจากความอยากรู้ อยากลอง ของ
เด็กและเยาวชน อยากสูบบุหรี่ ตามอย่างเพื่อน เด็ก เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชวน บางคนมี
เจตคติที่ว่า ถ้ าไม่สบู บุหรี่ จะเข้ ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ ากลุม่ และหลายคนไม่กล้ าเลิก
สูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้ อเลียน และไม่ให้ เข้ ากลุ่ม ทาตามอย่างคนในบ้ าน การสูบบุหรี่ เพื่อเข้ า
สังคม สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากความเครี ยด และจากสื่อต่างๆ
ขณะที่ เ ด็กและเยาวชนรู้ จักบุหรี่ ที่มีร สชาติแปลกใหม่ เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่
รสแอ๊ ปเปิ ล้ จากพี่ที่ไปซื ้อมาจากร้ านค้ าที่ชายแดนช่องสะงา เพราะมีราคาถูก สามารถหาชื ้อได้ ง่าย
และมีรสชาติแปลกใหม่ เด็กเหล่านี ้ จะเริ่มหัดสูบบุหรี่ สบู บุหรี่ ทงยาเส้
ั้
น และบุหรี่ ม้วนที่เป็ นก้ นกรอง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นบุหรี่ ก้นกรอง เพราะจะทาให้ เท่ ห์ มีรสนิยมเป็ นคนทันสมัย และสาวจะมองให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ และเด็กจะสูบมากขึ ้นเมื่อเพื่อนสนิทเป็ นคนชวน เพื่อต้ องการการเข้ าร่ วม
กลุม่ ด้ วย
2.1 สถานการณ์ การค้ าบุหรี่ท่ ชี ายแดน ตลอดช่ องสะงา ไทย-กัมพูชา
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ ตังอยู
้ ่
บนเทือกเขาพนมดงรัก รอบข้ างเป็ นป่ าไม้ อยูต่ ดิ ชายแดนประเทศกัมพูชา ถูกเปิ ดอย่างเป็ นทางการ
ในปี 2546 ภายใต้ กระแสการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ในปี 2535 เป็ นโครงการพัฒนาความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง 6 ประเทศ GMS - EC (Greater Mekong Subregional
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Economic Cooperation) เพื่อเป็ นช่องทางการค้ า และการท่องเที่ยว ทาให้ เกิดการไหลเทของผู้คน
ของสื่อ ของเทคโนโลยี ของทุน และการไหลเทของความคิด ซึ่งบริ เวณชายแดนเป็ นลักษณะของ
การข้ ามชาติ และมีกระบวนการมีลกั ษณะข้ ามถิ่นด้ วยและตรงบริ เวณชายแดนจะก่อให้ เกิดระบบ
อานาจรัฐ ดังนันพื
้ ้นที่ชายแดนหรื อพื ้นที่ชายขอบ รัฐจะเป็ นผู้สร้ างกฎหมาย การปกครอง บังคับใช้
กฎหมาย และการทาธุรกิจพัฒนา ระบบอานาจบุคคลที่มีส่วนได้ เสี ยจากการค้ าทาให้ บริ เวณช่อง
สะงานอกจากการค้ าที่ถกู กฎหมายแล้ ว ยังมีการลักลอกการค้ าขายที่ผิดกฎหมาย
ช่องสะงาเป็ นพื ้นที่เป็ นช่องทางการทามาหากินของคนทัง้ 2 ประเทศ มีสินค้ าอุปโภค
บริ โภคปลอดภาษี สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นต้ นทางของการอพยพแรงงานกัมพูชาที่จะเข้ าสู่ตวั
เมืองในไทย มีการเพิ่มขึน้ ของจานวนหญิ งบริ การทางเพศในจากชายแดนเขมร มีบ่อนคาสิโนที่
ทันสมัย
ขณะที่ สิ น ค้ า ประเภทบุห รี่ มี เ จ้ า ของร้ านมาขายจากหลายพื น้ ที่ เ ป็ นคนกัม พูช า
เวี ยดนาม ส่วนใหญ่ สามารถสื่ อสารและพูดภาษาไทย และร้ านค้ าเหล่านี ท้ ี่ มีความสัม พันธ์ กับ
บริ เวณชายแดน ร้ านค้ าจะวางสินค้ าประเภทบุหรี่ ผู้ซื อ้ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน บุหรี่ ที่
วางขายที่ ร้ านทั่ ว ไป ยกเว้ นที่ ร้ านค้ าปลอดภาษี ใ นบ่ อ นคาสิ โ น จะเป็ นบุ ห รี่ ป ลอม บุ ห รี่
ลอกเลียนแบบ มีทุกยี่ห้อ ทังบุ
้ หรี่ แบรนเนมจากต่างประเทศ บุหรี่ ที่มียี่ห้อวางขายในประเทศไทย
รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสดา ๆ รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ และรสชาติอื่น ๆที่ทาให้
สินค้ าบุหรี่ เหล่านี ้ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ข้ามแดนไปซื ้อ เนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งมีราคา
เพียง ซองละ 10 บาท เมื่อเทียบกับที่ซื ้อในประเทศไทยแล้ วราคาถูกกว่าหลายเท่า
2.2 รู ปแบบ การเสริ มสร้ างกลไกเฝ้ าระวั ง การลด ละ เลิ ก การสู บบุ หรี่ ใน
ครอบครัว
รู ปแบบการทดลองปฏิบตั ิการการเสริ มสร้ างกลไกเฝ้าระวัง เพื่อ การลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ในครอบครัวในพื ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถแบ่งออกเป็ นกลไกต่างๆได้ ดงั นี ้ 1)
การใช้ กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้ นแบบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ ไปร์ เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ของเด็กที่จะกลายมา
เป็ นนักสูบหน้ าใหม่ ร่ วมกับการเฝ้ าระวัง โรคอื่ นๆร่ วมด้ วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน
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“ประชาคมรั บรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25 ตาสับปะรด 4) การใช้ กลไกของภาครัฐ ในการ
เฝ้าระวัง การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ในบริ เวณชายแดน ตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น
สรรพสามิต ทหาร ตารวจ
ผลจากการปฏิบตั ิการ พบว่า รู ปแบบการใช้ กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่
โดยเฉพาะ “ลู ก ” จะเป็ นกลไกที่ส าคัญมากที่ สุด จะเห็นได้ ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ไ ด้ มี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เป็ นห่วงสุขภาพ และรู้สึกว่าไม่เป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้ าง ลูกจะเป็ นคน
คอยกระตุ้น และคนในครอบครั ว อื่ น ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูป กครองอยากเลิ ก และเข้ า ร่ ว มโดยมี ค นใน
ครอบครัวคอยให้ กาลังใจ จะส่งผลต่อคนที่อยากลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ทังนี
้ ้ครอบครัวที่ ที่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่ จะต้ องมีข้อกาหนดอื่นร่วมด้ วย เช่น การกาหนดพื ้นที่และบริ เวณการสูบบุหรี่ ในบ้ าน และที่
ทางาน
2.3 ปั จจัยความสาเร็จการนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบัติการที่
จังหวัดศรี สะเกษ ที่บ้านแซร์ ไปร์ สรุปเป็ นประเด็นดังนี ้
1. การให้ ความสาคัญกับพื ้นที่หรื อบริ บท แม้ ว่าทีมวิจยั ส่วนหนึ่งจะเป็ นคนนอกชุมชน แต่
ชาวบ้ านก็ได้ ให้ ความไว้ วางใจและการเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒ นธรรม ที่คนส่วนใหญ่ เป็ นคนกลุ่ม ชาติพันธุ์ เขมร ขณะเดียวกันคนในชุม ชนก็ มี
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในครอบครัวจานวนมาก
2. รูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทาให้ ชาวบ้ านได้ ให้ ความสนใจ เนื่องเป็ นการศึกษาครัง้ แรกในพื ้นที่ จึงได้ มีการจัด กิจกรรมพร้ อม
กับการทดลองปฏิบตั กิ าร
3. กลุม่ เป้าหมายในการศึกษามีความหลากหลาย โดยมีเด็ก หัวหน้ าครอบครัว กลุม่ อสม.
หน่วยงานด้ านสาธารณสุขที่อยู่ในพื ้นที่ เจ้ าของร้ านค้ า ทาให้ ประเด็นการนามติสุขภาพสามารถ
ขับเคลื่อนได้ อย่างน่าสนใจ และเห็นมิตแิ นวคิดของแต่ละกลุม่ ด้ วย
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การสร้ างการมีส่วนร่วมจะทา
ให้ เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึงที่มา แนวคิด ขันตอนกระบวนการ
้
และผลที่จะเกิดขึ ้นด้ วย ทาให้
เกิดการประสานงานที่ทาให้ เกิดเครื อข่ายการทางานในระดับจังหวัด
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5. ยาสูบเป็ นประเด็นสาธารณะ ในระดับนโยบายที่มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ทา
ให้ ชาวบ้ าน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข มีการพูดถึงและการรับรู้รับทราบในวงกว้ างมากขึ ้น
6.2 อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัย
1.1 กระบวนการวิจัย
งานวิ จัย ชิ น้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ
กระบวนการวิจยั และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมวิจยั จึงเริ่มต้ นงานวิจยั ด้ วยการเปิ ดเวทีชี ้แจง เพื่อ
ทาความเข้ าใจกับชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวิจยั และเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ทาให้ ได้ อาสาสมัครร่วมในการวิจยั จากนัน้ นักวิจยั ได้ จดั อบรมให้ ความรู้ เรื่ องการทาเครื่ องมือและ
การเก็บข้ อมูลแก่ทีมวิจยั คนในชุมชนทาให้ ทีมวิจยั ได้ ทดลองปฏิบตั ิจริ งและแบ่ งกันเก็บข้ อมูลตาม
แบบสัมภาษณ์ครัวเรื อน หลังจากนันที
้ มวิจยั ได้ นาข้ อมูลที่เก็บได้ มารวมกัน เพื่อช่วยกันจัดหมวดหมู่
เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์สงั เคราะห์ข้อมูลและมีการจัดเวทีเพื่ อตรวจสอบข้ อมูลโดยชุมชนในช่วงระยะที่
2 ซึง่ เป็ นระยะทดลองปฏิบตั กิ าร ทีมวิจยั และสมาชิกในชุมชนได้ จดั การประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน
ในการออกแบบกิจกรรมปฏิบตั ิการ
ทีมวิจยั ได้ มีการประชุมกันทุกครัง้ ก่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากต้ องการทาความ
เข้ าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่ วมกัน เพื่อให้ ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน ในการป้องกัน
ความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่เข้ าใจระหว่างคนในทีม และการทางานมีก ารแบ่งบทบาท
หน้ าที่กนั ตามความสมัครใจและตามความถนัดหลังจากเสร็ จสิ ้นกิจกรรมแล้ ว ทีมวิจยั ได้ จดั ประชุม
สรุปบทเรี ยนกันทุกครัง้ เพื่อนาบทเรี ยนที่ประสบผลสาเร็ จไปใช้ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป มีการ
บันทึกภาพ จัดทารายงานกิจกรรม บันทึกข้ อสังเกตจากการจัดกิจกรรมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
นาไปใช้ ในการทารายงานวิจยั
1.2 ผลที่เกิดกับชุมชน
งานวิจยั นี ้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้ านที่อยู่ในบ้ านแซร์ ไปร์ ทงั ้ 2 หมู่จานวน 382
ครอบครัว ที่เป็ นผู้นาทางการและผู้นาทางธรรมชาติ กลุ่ม อสม.เป็ นคนเก็บข้ อมูล กลุ่มเด็กนักเรี ยน
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ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4- ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ร้ านค้ าที่จาหน่ายบุหรี่ ในหมู่บ้านและที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา หน่วยงานสาธารณสุข และโรงเรี ยน จากการเข้ าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนพบว่า
ช่วงก่อนดาเนินโครงการวิจยั ชาวบ้ านจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเข้ ามาทาโครงการ
เพราะเป็ นโครงการที่มีความอ่อนไหว และต้ องทางานในทัศนคติที่เป็ นโครงการเชิงลบเกี่ยวกับเรื่ อง
ยาเสพติดอื่นๆ เนื่องจากมองการทางานด้ านการพัฒนาที่มีหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกเข้ ามาใน
ชุมชนจะต้ องเป็ นกลุ่มผู้นาทางการที่เป็ นผู้สงั่ การ หรื อบริ หารจัดการงาน แล้ วคนในชุมชนจะรอการ
ขอความร่วมมือจากผู้นาทางการเพียงอย่างเดียว
ช่วงดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั ในช่วงนี ้จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างชัดเจน ทังด้
้ านบวก คือ ชื่นชมและอยากเข้ ามามี
ส่วนร่ วมด้ วย ระหว่างการดาเนินงานวิจัย ได้ มีการเพิ่ม เติม ที่เป็ นความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องยาสูบให้
ชาวบ้ านโดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ที่อยูโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์
ช่วงการดาเนินการวิจยั ชาวบ้ านได้ มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบอย่างมาก โดย
ชาวบ้ านเองก็ มีการจับกลุ่มและพูดคุยกันมากขึ ้น ขณะที่ชุมชนก็มีการเฝ้าระวัง และพยายามหา
แนวทางการลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ทังครอบครั
้
วของตัวเองแม้ ไม่ได้ เป็ นครอบครัวต้ นแบบก็ตาม
และที่สาคัญของกลุ่มแกนนาทีมวิจยั โดยมี ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิน
กิจกรรมมากยิ่งขึ ้น เช่น กิจกรรมตรวจสอบข้ อมูล กิจกรรมวางแผนการดาเนินนาทุนทางสังคม และ
ทุนทางวัฒนธรรมไปปรับใช้ ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
1.3 ผลที่เกิดกับทีมวิจัย
ทีมวิจัยที่มาร่ วมทางานวิจัยในครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม.บางมีประสบการณ์ในการเก็บข้ อมูล
เชิงสถิติให้ กับหน่วยงานมาก่อน เช่น การจัดเก็บข้ อมูลจาเป็ นพื น้ ฐานส่วนใหญ่เป็ นการสอบถาม
ข้ อมูลเบื ้องต้ นยังไม่เคยสัมผัสกระบวนการวิจยั หรื อวิธีการเก็บข้ อมูลแบบนี ้มาก่อน ทาให้ ทีมวิจยั
ต้ องทาความใจกับทีมวิจยั กลุ่มนี ้เป็ นอย่างมากจึงสามารถเก็บข้ อมูลได้ แต่หลังจากที่ทีมวิจยั ได้ ลง
พื ้นที่ไปสัมภาษณ์เก็บข้ อมูล และนาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงร่ วมกัน ทาให้ ทีมวิจยั ได้ เรี ยนรู้ วิธีการเก็บ
ข้ อมูลแบบใหม่ และรู้สกึ ภาคภูมิใจที่ตนทาได้
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นอกจากการเก็บข้ อมูลแล้ ว ทีมวิจัยได้ เรี ยนรู้ การวางแผนงาน การแบ่งบทบาท
หน้ าที่ กันทางาน เรี ยนรู้ การทางานเป็ นที มและการทางานแบบมี ส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายในชุม ชน
เรี ยนรู้ การสรุ ปบทเรี ยนหลังจากทากิจกรรมเพราะที่ผ่านมาการทางานในชุมชนมักไม่มีการสรุ ป
บทเรี ยนการทางาน เมื่อทากิจกรรมเสร็ จก็ตา่ งคนต่างแยกย้ ายกันไปแต่เมื่อมีกิจกรรมใหม่ก็มาเจอ
กันอีกที ทาให้ ขาดการนาเอาบทเรี ยนจากการทางานไปใช้ และเนื่องจากทีมวิจยั ได้ ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการใช้ ทนุ ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้ างกิจกรรม และมาตรการในการสร้ างเสริ ม
กลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้
2. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากงานวิจัย
2.1 การเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน
สิ่ ง ที่ ค้ นพบจากการเปลี่ ย นแปลงของคนในชุ ม ชน พบว่ า คนในชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันมากกว่าแต่ก่อนที่จะมีงานวิจยั เข้ ามาในชุมชน คนในชุมชนเห็นคุณค่าของ
ชุมชนมากขึน้ คนในชุมชนรู้ สึกว่าตัวเองมี ส่วนร่ วมในการทางาน และการปฏิบัติการครอบครั ว
ต้ นแบบ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชม เช่น ครอบครัวพี่เล่ม ตะเคียนหิน
ครอบครั วพี่ แก่น ครอบครั วพ่อใหญ่ จิ ม คนในชุม ชนมี ความกระตือรื อร้ นที่ จ ะเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
เพราะได้ ความรู้จากการทางานโครงการวิจยั ได้ ด้วย
2.2 การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน หลังจากที่กลุ่ม อสม. เป็ นกลไกการเฝ้าระวัง เด็ก เหล่านี ้มีการจับกลุ่ม
สูบบุหรี่ และตังวงกิ
้ นเหล้ าน้ อยลง เด็กที่โรงเรี ยนมีความรู้ เพิ่มมากขึ ้น รู้จกั โทษของบุหรี่ มีทศั นคติที่
เปลี่ยนแปลงไป และพวกเขาเองก็พร้ อมที่จะเป็ นกลไก ชักชวนให้ คนในครอบครัว ลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ ตอ่ ไป
2.3 การเปลี่ยนแปลงของผู้นาทางการและผู้นาทางธรรมชาติ
หลัง จากมี ก ารเคลื่ อ นงานวิ จัย ในพื น้ ที่ การรั บ รู้ ข้ อ มูล สถานการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษารวมถึง การดึง ผู้นาทางการในชุม ชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัย ทาให้ ผ้ ูนา
ทางการเข้ าใจในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมายิ่งขึ ้น อีกที่มีความภาคภูมิใจในการมีส่วน

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ

หน้ า 102

ในการสร้ างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว รวมถึงกรณีที่ผ้ นู าสนใจ
กระบวนการวิจยั นาไปใช้ กบั การพัฒนาด้ านอื่นในหมูบ่ ้ านด้ วย
2.4 ทีมวิจัย
การทาวิจยั ในครัง้ นีท้ าให้ ทีมวิจัยได้ เรี ยนรู้ รูปแบบการทาวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
มากยิ่งขึน้ รู้ ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรี สะเกษ การได้ เก็บข้ อมูลทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรของ
ของชุมชน นอกจากนี ้นักวิจยั ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของทีมวิจยั ผู้นาชุมชน หน่วยงานในพื ้นที่ ได้ ภาคีในการ
ดาเนินงาน
3. อภิปรายปั ญหาอุปสรรคต่ อความสาเร็จของงานวิจัย
3.1 ด้ านคน ได้ แก่
คนในชุมชน
ในช่ว งเริ่ ม ต้ น การด าเนิ น งานวิ จัย คนในชุม ชนยัง ไม่เ ข้ า ใจในกระบวนการ
ดาเนินงานวิจยั แบบมีส่วนร่วม และการเก็บรวมรวมข้ อมูลในประเด็นปั ญหาเรื่ องบุหรี่ ชมุ ชนไม่กล้ า
ให้ ข้อมูลมากเกินไป ทางทีมวิจยั จึงต้ องทาความเข้ าใจกับชุมชน
เด็กและเยาวชน
การเข้ าถึงข้ อมูลที่แท้ จริ งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในส่วนประเด็นปั ญหาเรื่ อง
บุหรี่ โดยเฉพาะเรื่ องทัศนคติ และสถานการณ์การสูบบุหรี่ ทีมวิจยั ต้ องใช้ เกมส์ และการวาดรูปเข้ า
ช่วย เพื่อให้ เด็กได้ อธิบายทัศนคติ และสถานการณ์ดงั กล่าว ได้ มากขึ ้น
ผู้นาทางการ
ในช่วงเริ่ มต้ นการวิจยั ชุมชนมีภารกิจงานที่มาก เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ติด
ชายแดน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ ามาในหมู่บ้านจานวนมาก ด้ ายการที่ทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัย เคย
ทางานในหมูบ่ ้ านมาก่อน จึงได้ รับความไว้ วางใจและการเอื ้ออานวยความสะดวกตลอดโครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจยั ที่มาจากศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ มีภารกิจ
หลายด้ าน ขณะที่ ทีมวิจัยเป็ นอาสาสมัครจากชาวบ้ านก็ต้องมีวิ ถีชีวิต ทาไร่ ทานา และทางาน
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หลายหน่วยงาน หรื อสวมหมวกหลายใบ ทาให้ ไม่มีเวลาว่าง จึงทาให้ เวลาไม่คอ่ ยตรงกัน บางครัง้
ต้ องมีการเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมออกไปอยูบ่ อ่ ยครัง้
3.2 ด้ านกระบวนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทังในส่
้ วนการเก็บข้ อมูลและการทดลองปฏิบตั ิการ จึงทาให้ ใช้ เวลานานในการศึกษา อีก
ทังการศึ
้
กษาวิจยั ที่เกี่ยวกับเรื่ องยาสูบ เป็ นประเด็นปั ญหาที่สร้ างความอ่อนไหวได้ บางครัง้ ถูกมอง
ว่า เป็ นเรื่ อ งยาเสพติด ดัง นัน้ การออกแบบกระบวนการวิ จัย ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ จึงจะสามารถได้ ข้อเท็จจริง
4. อภิปรายบทเรียนที่ได้ จากงานวิจัย
การทางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทีมวิจยั ค้ นพบบทเรี ยนและองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่สามารถ
นาไปสร้ างเสริมกลไกการเฝ้าระวัง การ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้ ดังนี ้
4.1 การนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติมาปฏิบัตกิ ารที่จังหวัดศรีสะเกษ
การปรับใช้ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง
การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ในเบื ้องต้ นจาเป็ นต้ องสร้ างความเข้ าใจร่วมกันกับชุมชน
เพื่อให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วม โดยอาศัยบทบาทของผู้นาทางการ และผู้นาทางธรรมชาติในการ
เป็ นผู้นาการดาเนินกิจกรรม เพื่อสร้ างการยอมรับของคนในชุมชน
4.2 บทเรียนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนจาเป็ นต้ องทาอย่างไม่เป็ นทางการ ต้ องใช้ การ
พบปะ พูดคุย ขอความคิดเห็น ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ หรื ออาศัยให้ ผ้ นู าทางการ และ
ผู้นาทางธรรมช่วยประชาสัม พันธ์ ก่อน จึงจะได้ รับการสนับสนุน นอกจากนีต้ ้ องใช้ กิจกรรมเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน เช่น เวลาจัดประชุมก็ไปขอใช้ สถานที่โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลไพรพัฒนา หรื อเข้ าไปทากิจกรรมในระดับครอบครัวต้ นแบบ และลงพื ้นที่จดั
กิจกรรมในโรงเรี ยน ซึง่ เกิดจากการมีสว่ นร่วมทังสิ
้ ้น
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4.3 บทเรียนด้ านการทางานร่ วมกับทีมวิจัย
ทีมวิจยั ประกอบด้ วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และเป็ นกลุ่มชาวบ้ านที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการเอกสาร การเก็บข้ อมูล ตามกระบวนการวิจยั ทีมวิจยั จาเป็ นต้ องค่อยๆพัฒนา
โดยการใช้ วิธีการเรี ยนรู้ จากการลงมือทา และมาสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันเป็ นระยะๆ การไว้ วางใจใน
การดาเนินโครงการถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญ ที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของทีวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
5. อภิปรายการนาไปใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัย
ระหว่างการดาเนินงานวิจยั นักวิจยั ได้ เชื่อมการทางานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ เจ้ าหน้ าที่ได้ นาข้ อมูลมาปรับใช้ และส่งเสริ มการรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่ อง
ยาสูบ
หลังจากการงานวิจยั สิ ้นสุด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ได้ ใช้ ข้อมูล
วิจยั ในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.
6.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะต่ อชุมชน
แม้ ว่าการวิจัยในครัง้ นี ไ้ ด้ ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิ จกรรมของคนใน
ชุมชน และสามารถสร้ างโมเดล การสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวังในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว และการจับกลุม่ มัว่ สุมของเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นนักสูบหน้ าใหม่ในชุมชนลดลง แต่ทีม
วิจยั อยากให้ ชมุ ชน มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอย่า งต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความยัง่ ยื นให้ เกิดขึ ้น
ในชุมชน และมีกิจกรรมการปฏิบตั กิ ารลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ได้
2. ข้ อเสนอแนะต่ อระดับนโยบาย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีขอบเขตพื ้นที่ในการศึกษาวิจยั เพียง 2 หมู่บ้านที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา
คือ ชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ แต่ข้อค้ นพบจากงานวิจยั
ชิ ้นนี ้พบว่า การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบตั ิที่จงั หวัดศรี สะเกษ โดยการปรับใช้ ทนุ ทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมร ภายใต้ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเน้ นที่สถาบัน
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ครอบครัวที่ผสมผสานระบบผู้นาทางธรรมชาติร่วมกับผู้นาทางการและความเชื่อของชุมชน นามา
สร้ างเป็ นกิจกรรมสร้ างเสริ มกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ดังนัน้
นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องยาสูบในชุมชน ภาครัฐจาเป็ นต้ องให้ บทบาทกับคนในชุมชนได้ คิดกิจกรรม
เพื่อให้ เกิดความเหมาะกับสภาพปั ญหา และสภาพพื ้นฐานของชุมชนเอง ภาครัฐควรเป็ นเพียงผู้
หนุนเสริ มให้ เกิดกิจกรรม เพื่อสร้ างความยัง่ ยื นในการในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ ในชุมชน
ต่อไป
3. ข้ อเสนอแนะต่ อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การดาเนินการวิจยั และช่วงในการปฏิบตั ิการของครอบครัวต้ นแบบ เพื่อสร้ างกลไกการ
เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ ในครอบครัว มี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการสัน้ ซึ่งการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ต้ อ งมี การติด ตาม และกระบวนการอย่า งต่อ เนื่ อง ควรมี ก ารติด ตามกรณี ศึก ษาเพิ่ ม เติม หลัง
โครงการวิจยั สิ ้นสุดลง
จากการเก็บข้ อมูลการวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่าเป็ นชุมชนชนบทที่มีรูปแบบทุนทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรมที่ยงั เหลืออยู่ อีกทังเป็
้ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เขมรที่มีความกลมเกลียวเหนียวแน่ นในระบบ
วงวานเครื อญาติ จึงสามารถนาทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ ในการสร้ างกลไกการเฝ้า
ระวังการสูบบุหรี่ ในครอบครัวได้ แต่ทีมวิจยั ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ค้นพบดังกล่าวจะสามารถนาไปปรับ
ใช้ ได้ กบั ชุมชนเมือง หรื อชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้ หรื อไม่ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงการใช้ ทนุ
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังในชุมชนเมือง หรื อกึ่งเมืองกึ่งชนบท
น่าสนใจว่าหากได้ มีการปรับใช้ ทนุ ทางสังคม และทุ นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ใน
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ เพื่ อนามติส มัชชาสุขภาพแห่ง ชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิ บัติการจะได้ เรี ยนรู้ และ
รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบสารวจรายครั วเรื อน (Household of survey)
สถานการณ์ พฤติกรรม และทัศนคติการสูบบุหรี่
โครงการพัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี่ ในครอบครั วพืน้ ที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
คาชีแ้ จง
การสารวจสถานการณ์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู้ และทัศนคติของการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว จัดทาขึ ้นเพื่อทราบสถานการณ์การสูบบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัว นาไปสู่การพัฒนา
พัฒนากลไกการสร้ างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ต่อไป
ข้ อคาถามในแบบสารวจรายครัวเรื อนชุดนี ้ แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมสูบบุหรี่ และสุขภาพ (10 ข้ อ)
ส่ วนที่ 3 ความรู้ของคนในครอบครัวเกี่ยวกับบุหรี่ (12 ข้ อ)
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ (15 ข้ อ)
ตอบแบบสารวจรายครัวเรื อนด้ วยการเขียนข้ อความลงในช่องว่างที่กาหนดตามความเป็ น
จริ งและทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง ( ) ให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ โดยข้ อมูลและผลการตอบคาถาม
ทังหมด
้
ทางศูนย์ ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรี สะเกษ จะถือเป็ นความลับและ
เสนอผลเป็ นภาพรวม และจะไม่ มีผลกระทบต่ อท่ านแต่ ประการใด
ส่ วนที่ 1 ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว (เรี ยงลาดับจากอายุมากสุด-น้ อยสุด)
บ้ านเลขที่.........บ้ าน ...................... หมูท่ ี่.......ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสะเกษ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว

ระดับชัน้
เรี ยน

X = ไม่สบู บุหรี่
/ = สูบบุหรี่
0 = ไม่แน่ใจ

จานวน หมายเหตุ
ปี ที่
สูบบุหรี่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของท่าน
( ) ไม่เคยสูบบุหรี่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) เคยแค่ลองสูบ แต่ปัจจุบนั ไม่ได้ สบู (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) เคยสูบแต่เลิกแล้ ว โดยเลิกสูบมาเป็ นเวลา ……............... เดือน (ข้ ามไปตอบข้ อ 8)
( ) ปั จจุบนั ยังสูบบุหรี่ อยู่
2. ชนิดของบุหรี่ ที่ทา่ นและสมาชิกในครอบครัวเคยสูบบุหรี่
( ) ยาเส้ นมวนเอง
( ) บุหรี่ ก้นกรองที่ซื ้อถูกต้ องตามกฎหมาย
( ) บุหรี่ ที่ข้ามแดนมาจากประเทศกัมพูชา( ) อื่นๆ ระบุ ...............................................
3.ความถี่ในการสูบบุหรี่ ของท่าน
( ) สูบประจาทุกวัน
( ) สูบเกือบทุกวัน/บ่อยๆ
( ) สูบเป็ นครัง้ คราว นานๆ ครัง้
( ) อื่นๆ ระบุ ...............................................
4.ท่านสูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ ...................... มวน
5. สถานที่สว่ นใหญ่ที่ท่านและคนในครอบครัวสูบบุหรี่
( ) ที่บ้าน
( ) ที่ทางาน
( ) ทังที
้ ่บ้านและที่ทางาน
( ) ที่อื่นๆ เช่น ..............................................
6. ปั จจุบนั ท่านสูบบุหรี่ ในครอบครัวหรื อไม่ (รวมพื ้นที่โดยรอบครอบครัว)
( ) ไม่สบู (ข้ ามไปตอบข้ อ 17)
( ) สูบเป็ นประจา
( ) สูบนานๆ ครัง้
7. สถานที่สว่ นใหญ่ที่ท่านและคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ในครอบครัว
( ) ห้ องนอนส่วนตัว
( ) พื ้นที่ในครอบครัว เช่น ในห้ องรับแขก หรื อ
ห้ องโถง
( ) ระเบียง นอกพื ้นที่ครอบครัว
( ) ห้ องครัว
( ) บันได
( ) ห้ องน ้า
( ) ที่จอดรถ
( ) อื่นๆ ระบุ …………………………………
8. ปั จจุบนั ท่านหรื อคนในครอบครัวมีความต้ องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่
( ) ไม่ต้องการ เพราะ .................................................................................................
( ) ต้ องการ เพราะ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) ครอบครัวอยากให้ เลิก
( ) มีปัญหาสุขภาพ แพทย์แนะนาให้ เลิก
( ) มีปัญหาสุขภาพ จึงอยากเลิกเอง ( ) รู้ถึงโทษภัยมากขึ ้น รู้วา่ ไม่ดี จึงอยากเลิก
( ) สังคมไม่คอ่ ยยอมรับ
( ) ต้ องการประหยัด
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( ) หน่วยงานเข้ มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ ทาให้ สบู ไม่สะดวก
( ) กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและที่ตา่ งๆ ทาให้ สบู ไม่สะดวก
( ) คนตื่นตัวไม่สบู บุหรี่ มากขึ ้น รู้สกึ ว่า คนสูบเหมือนเป็ นคนน่ารังเกียจ
( ) กังวลเรื่ องผลกระทบต่อคนรอบข้ างที่ไม่สบู บุหรี่
( ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................
9. ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ หากครอบครัวของท่าน จะดาเนินงานด้ านการควบคุมการสูบบุหรี่ ภายใน
ครอบครัว
( ) ไม่เห็นด้ วยเพราะ .................................................................................................
( ) เห็นด้ วย เพราะ ....................................................................................................
10. ท่านต้ องการให้ ครอบครัวของท่าน สนับสนุนกิจกรรมควบคุมการสูบบุหรี่ หรื อไม่
( ) ไม่ต้องการเพราะ………………………………………………………………………..
( ) ต้ องการ การสนับสนุน ได้ แก่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) จัดเขตสูบบุหรี่
( ) จัดเขตสูบบุหรี่ ให้ เหมาะสม
( ) อื่นๆ……………………………………………………………………………..………
( ) จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่ องบุหรี่
( ) จัดบอร์ ดความรู้
( ) แจกสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับความรู้ สติ๊กเกอร์
( ) กิจกรรมเสียงตามสาย
( ) ประกวดคาขวัญ
( ) กิจกรรมเดินรณรงค์
( ) อบรมให้ ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว
( ) อื่นๆ…………………………………….……………………………………………….
( ) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ พนักงานเลิกบุหรี่
( ) สนับสนุนผลิตภัณฑ์อดบุหรี่
( ) อบรมวิธีเลิกบุหรี่ ให้ สมาชิกในครอบครัว
( ) จัดตังคลี
้ นิคเลิกบุหรี่ ในชุมชน
( ) สนับสนุนให้ ไปปรึกษาแพทย์
( ) อื่นๆ……………………………………………………………………………………..
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ส่ วนที่ 3 ความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่
คาชี ้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สดุ
ข้ อ
ข้ อความ
1. บุหรี่ เป็ นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่
2. การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย
3. การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุทาให้ เส้ นเลือดในสมองแตกและเป็ นอัมพาตได้
4. สารนิโคตินในบุหรี่ ทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ มีอาการติดบุหรี่
5. สารทาร์ ในบุหรี่ มีผลทาให้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้ นเร็ ว
6. ก้ นกรองบุหรี่ ชว่ ยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ได้
7. สารพิษในบุหรี่ มีอนั ตรายทังต่
้ อผู้สบู และผู้ที่ไม่สบู โดยการได้ รับควันบุหรี่
8. สถานที่สาธารณะเป็ นแหล่งสาคัญที่เป็ นพาหะแห่งการเกิดโรคจากควันบุหรี่
9. ปั จจุบนั มีกฎมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบและการสูบบุหรี่
10. ห้ ามขาย แลกเปลี่ยนหรื อให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ ทู ี่มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์
11. ผู้ไม่สบู บุหรี่ ไม่สามารถเรี ยกร้ องเจ้ าของสถานที่ที่ไปใช้ บริ การให้ จดั เขตปลอดบุหรี่
ได้
12. การสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลอื่น เป็ น
การใช้ สิทธิที่มิชอบด้ วยกฎหมาย

ถูก

ผิด

ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
คาชี ้แจง : โปรดพิจารณาเลือกข้ อความที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความเห็นของท่านมากที่สดุ
แล้ วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ทัศนคติ
ข้ อ ข้ อความ
ไม่
ไม่
เห็นด้ วย
แน่ ใจ เห็นด้ วย
1. การสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. คนเราไม่ร้ ูวนั ตายของตนเอง จะเชื่อได้ อย่างไรว่าจะตายเร็ วกว่าปกติ
เพราะการสูบบุหรี่
3. การสูบบุหรี่ มีทงอั
ั ้ นตรายและผลเสียมากกว่าผลดี
4. ท่านรู้สกึ รังเกียดผู้ที่สบู บุหรี่
5. การสูบบุหรี่ ทาให้ มีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น
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ข้ อ

ข้ อความ

ทัศนคติ
ไม่
ไม่
เห็นด้ วย
แน่ ใจ เห็นด้ วย

6. ควรมีเขตปลอดบุหรี่ ในที่ทางานของท่าน
7. การจัดเขตปลอดบุหรี่ ในที่ทางาน จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
บริษัทให้ ดีขึ ้น
8. การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนธรรมดาทัว่ ไป
9. การสูบบุหรี่ ทาให้ คนที่อยูใ่ กล้ ชิดเกิดความราคาญ
10. ถ้ าท่านอยูใ่ นกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ท่านจาเป็ นต้ องสูบบุหรี่ ด้วย
11. ท่านตังใจจะชั
้
กชวนเพื่อนร่วมงานให้ เลิกสูบบุหรี่
12. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อบุหรี่ สามารถเก็บออมไว้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่จาเป็ น
อย่างอื่นได้
13. การสูบบุหรี่ ทาให้ รัฐต้ องสูญเสียค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาล
มากกว่ารายรับที่ได้ จากภาษี บหุ รี่
14. การเลิกสูบบุหรี่ เป็ นการทาลายบุคลิกภาพของตนเอง
15. ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ ได้ เป็ นผู้ที่ชนะใจตนเอง
“ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจรายครัวเรื อนนี ้
ข้ อมูลของท่านและครอบครัวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ ครอบครัวและชุมชนของ
เราเป็ นครอบครัว ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และต่อการพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมไร้ ควันบุหรี่ ”

ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์ .......................................................................................................
ชื่อผู้สมั ภาษณ์ ...........................................................................................................
วันที่สมั ภาษณ์ ............./..................../................
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กรอบการพูดคุยกลุ่มเป้าหมาย 15 ครั วเรื อนต้ นแบบลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
บ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชีแ้ จงความเป็ นมา
- ทบทวนข้ อมูล ศจย. / ความเป็ นมาโครงการ / สิ่งที่ทามาแล้ ว / ข้ อค้ นพบ
วัตถุประสงค์ การประชุมครัวเรือน 15 ครอบครัว
- ทบทวนโครงการฯและชี ้แจงผลการเก็บข้ อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้นในชุมชนบ้ านแซร์ ไปร์
- หาแนวทางการสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในครอบครัวเพื่อการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
- ประเด็นพูดคุย 15 ครอบครัว
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของคนในครอบครัว
- ความรู้สกึ / ความคิดเห็นของคนในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่
- วิธีการที่คนในครอบครัวได้ ชว่ ยกันเพื่อลดการสูบบุหรี่ ในครัวเรื อน
- ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร
- วิธีการที่จะทาต่อในครัวเรื อนเพี่อลดการสูบบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัว
แบบบันทึกข้ อมูลครอบครั วต้ นแบบการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผู้บันทึก...................................................................................
วันที่บันทึก..............................................................................
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ภาคผนวก ข
บทความ
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อยากเลิกสูบยา : หมู่บ้านปฏิบัตกิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
บทความนี ้ต้ องการอธิบายกระบวนการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมา
ปฏิบตั ิการในพืน้ ที่จังหวัดศรี สะเกษ พืน้ ที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ในช่วงระหว่างปฏิบตั ิการใน
ครอบครัวนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว โดยการวิเคราะห์ให้ เห็น หลักคิด วิธีการ
กลไกการทางาน ทักษะความรู้ และกระบวนการทางาน อย่างเป็ นขันตอนรวมทั
้
งผลที
้ ่เกิดขึ ้นจาก
การทางาน ทีมวิจัยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทางมานุษยวิทยาและใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ในพื ้นที่หมู่บ้านปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 พบว่า
การสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนในสมัยก่อนจะมีความสัมพันธ์กนั กับวิถีชีวิตการทามาหากิน และความ
เชื่อ ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนสมัยนี ้ที่เกิดจากการเรี ยนแบบรุ่นพี่ ทาตามเพื่อนคิด
ว่าโก้ เก๋ คนที่สบู บุหรี่ มานานมีปัญหาด้ านสุขภาพ ต้ องการเลิกสูบบุหรี่ และโดยวิธีการต่างๆ ที่สร้ าง
แรงจูงใจ หักดิบ อมลูกอม ขณะที่พื ้นที่ชายแดน ที่มีการขายบุหรี่ ลอกเรี ยนแบบราคา บุหรี่ รสชาติที่
แปลกใหม่ และลักษณะการหีบห่อที่สะดุดตา เป็ นพื ้นที่ในการสุ่มเสี่ยงที่ เด็ก เยาวชนที่อยูใ่ กล้ พื ้นที่
ชายแดน จะเป็ นนักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่
บทความนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การปฏิบตั กิ ารของสถาบันครอบครัวนาร่อง จากมาตรการ
ร่วมกัน เช่น การกาหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ ในบริเวณบ้ าน การสร้ างแรงจูงใจ โดยใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีของ
คนในครอบครัวจะช่วยให้ คนที่สบู บุหรี่ ในครอบครัวสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้ การสร้ าง
กลไกการป้องกันการสูบบุหรี่ หน้ าใหม่เป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่ควรได้ รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน
บทนา
“...สู บ ยาเส้ นสาวไม่ ม อง สู บ ยาซองสาวมองจนเสี ย เส้ น ... “ นี ค้ งไม่ใช่
ประโยคที่เด็กๆในโรงเรี ยนที่เราไม่ได้ ทากิจกรรมเรื่ องยาสูบแต่งขึ ้นเอง เพื่อที่จะจีบสาว เพราะพวก
เขายัง เป็ นเด็ก หากแต่เ ป็ นประโยคที่ เ ด็ ก ๆ หลายๆ คนในโรงเรี ย นแห่ ง นี ไ้ ด้ ยิ น มาและพูด ถึ ง
สถานการณ์ ก ารสูบ บุห รี่ ในชุม ชน และน ามาล้ อ เล่น กับ เพื่ อนจนติด ปาก แต่ก็ ท าให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ ยิ น
มองเห็นถึงค่านิยม และทัศนคติของคนที่สบู บุหรี่ ในหมู่บ้านแห่งนี ้ด้ วย
หมูบ่ ้ านปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เป็ นชื่อสมมติขึ ้นแทนหมูบ่ ้ านที่นกั วิจยั
สนใจและได้ ใช้ พื ้นที่หมูบ่ ้ านนี ้ในการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ เนื่องจาก
หมูบ่ ้ านแห่งนี ้กลายเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีความสาคัญ เพราะเป็ นหมูบ่ ้ านที่อยู่ตดิ ชายแดน ไทย – กัมพูชา
ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ทัง้ เขมร ลาว กูย และเยอ เป็ นหมูบ่ ้ านพัฒนาของรัฐ มีการสร้ าง
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ถนนสายสาคัญสู่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ซึง่ เป็ นเมืองหน้ าด่านของประเทศไทย มีการเปิ ดจุด
ผ่านแดนถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2546 จึงเป็ นประตูที่สาคัญในการเปิ ดรับผู้คน ข้ ามแดน เป็ นเส้ นทาง
การค้ า และการท่องเที่ยว รวมทังเป็
้ นที่จาหน่ายสินค้ าผิดกฎหมาย และสินค้ าปลอดภาษี เช่น บุหรี่
ยี่ห้อแบรนเนมต่างๆ
การนามติสมัชชาแห่งชาติเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพื ้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา
ทาให้ ทีมวิจยั มีคาถามว่าการพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว พื น้ ที่ชายแดนไทย – กัมพูชาควรเป็ นอย่างไร ทังที
้ ่ในหมู่บ้านแห่งนี ้มีครอบครัวที่
ไม่เคยสูบบุหรี่ เลย บางครอบครัวเคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ ว และครอบครัวส่วนมากจะมีคนสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว การที่รัฐบาลไทยที่ได้ ออกกฎหมายข้ อห้ าม การสร้ างมาตรการต่างๆ เพื่อมาบังคับใช้
ควบคุมการสูบบุหรี่ ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับอัตราการสูบบุหรี่ ที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ ของคนในพื ้นที่ที่อยู่
ห่างไกลตัวเมือง แต่กลับมีพื ้นที่ติดชายแดนที่มีสินค้ าจาพวกนี ้อยู่มาก ด้ วยกลยุทธ์ ของบริ ษัทผลิต
ยาสูบ ที่ต้องการหาลูกค้ ารายใหม่ จึงมีการผลิตยาสูบที่สบู แล้ วติดง่ายขึ ้น และบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลก
ใหม่ เช่น รสบลูเบอรี่ รสช็ อคโกแลต รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ้ล และรสกาแฟที่วางขายทั่วไป
ตามพื ้นที่ชายแดน
บทความนี ้ ทีมวิจัยจะวิเคราะห์และชีใ้ ห้ เห็นถึง ปฏิบตั ิการของครอบครัวนาร่ อง
โดยใช้ หลัก วิธี ก ารคิด ในการสร้ างกลไกการทางาน รวมถึง ทักษะความรู้ ต่างๆ และขัน้ ตอน
กระบวนการทางาน รวมทัง้ ผลที่ เกิ ดขึน้ จากการนามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติม าปฏิ บัติการ
ร่วมกับครอบครัวนาร่อง ในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ตังแต่
้ ต้นจนจบ ทีมวิจยั ใช้ การ
เก็บข้ อมูลทางสังคมศาสตร์ และใช้ กระบวนการวิ จยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Action Research) ในพื ้นที่หมู่บ้านปฏิบตั กิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
1. บริบทพืน้ ที่และพัฒนาการของการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านปฏิบัตกิ าร
หมู่บ้ า นปฏิ บัติ ก าร ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ ใ นครอบครั ว เป็ นชื่ อ ที่ ตัง้ ขึน้ แทน
หมู่บ้านเดิมที่มีชื่อเรี ยกหมู่บ้านเป็ นภาษาเขมร นันเพราะคนที
้
่มาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มแรกเป็ นกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เขมร และหมู่บ้านนี ้มีพื ้นที่ตดิ ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้ วยลักษณะของพื ้นที่ที่เป็ นที่ราบสูง
สลับภูเขาเตี ้ยๆ และเทือกเขาพนมดงรัก ทาให้ พื ้นที่ในบริ เวณนี ้อุดมสมบูรณ์ด้ วยทรัพยากรป่ าไม้
ที่ดิน ลาห้ วยและพืน้ ที่บริ เวณนีเ้ คยเป็ นพืน้ ที่ต่อสู้ทางความคิดระหว่างรัฐไทย และคอมมิวนิสต์
ทาให้ ชาวบ้ านนี ้ต้ องอพยพออกจากหมู่บ้านหลายครัง้ เพื่อความปลอดภัย บ้ านนี ้เคยเป็ นพื ้นที่จุด
พักแรมชัว่ คราวของชาวบ้ านในประเทศกัมพูชาระหว่างการอพยพหนีการสู้รบทางการเมือง เมื่อ
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หลายปี ก่อน ด้ วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่ าไม้ ที่มีมาก ทางกรมป่ าไม้ จึงได้ มีการสัมปทาน
ป่ าไม้ ในพื ้นที่บริ เวณนันทั
้ งหมด
้
จึงทาให้ พื ้นที่เปิ ดใหม่มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ ผ้ คู นจากต่างถิ่น
อพยพหลัง่ ไหลเข้ ามาจับจองเป็ นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่ทากินเป็ นจานวนมาก ทาให้ จานวนครัวเรื อน
ในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
หมู่บ้านแห่งนี ้กลายเป็ นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของรัฐ ในหลายๆ เรื่ อง
หลังการประกาศจากรัฐบาลว่า “เราจะเปลี่ยนจากสนามรบเป็ นสนามการค้ า ” บ้ านนี ้กลายเป็ น
ประตูเมืองหน้ าด่านที่จะเปิ ดรับผู้คนที่จะสัญจรข้ ามแดนไป – มา มีการตัดเส้ นทางทาถนนใหม่
จากหมู่บ้านแห่งนี ้ไปจนถึงชายแดน ไทย - กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงการค้ าและการท่องเที่ยว ภายใต้
เขตอนุภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) มีการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา เพื่อเป็ นช่องทางในการค้ า และ
การขนส่งในเขตภูมิภาคนี ้ ที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไทยอย่างมหาศาล รวมทังพื
้ ้นที่ชายแดนยัง
เป็ นพื ้นที่ที่มีสินค้ าผิดกฎหมาย และสินค้ า ลอกเลี ยนแบบประเภทต่างๆ เช่น สุรา และบุหรี่ ยี่ห้อ
แบรนเนมต่างๆ
เราไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ ครั ง้ แรกของคนในหมู่บ้านนี เ้ กิ ดขึน้ เมื่ อไหร่ แต่จ าก
คาบอกเล่าของชาวบ้ าน พบว่าบุหรี่ หรื อยาสูบถูกนามาพร้ อมๆกับการอพยพของผู้ที่เข้ ามาอยู่ใน
หมู่บ้านแห่ง นี ้ ผู้ที่สูบบุหรี่ นานๆ ส่วนใหญ่ บอกว่า เคยสูบบุหรี่ ตั ง้ แต่เป็ นเด็กอายุประมาณ 7 ปี
เนื่องจากต้ องออกไปช่วยงานพ่อ แม่ แพ้ วถางไร่ในป่ า เลี ้ยงวัวในป่ า การสูบบุหรี่ ครัง้ แรก จึงมาจาก
คาแนะนาของพ่อที่ให้ สบู บุหรี่ เพราะต้ องการไล่แมลง ไล่ยงุ บางครัง้ ก็นายาสูบมาป้องกันทากเวลา
เดินป่ า การสูบบุหรี่ จะเรี ยกว่าสูบยา สมัยก่อนจะมีเฉพาะยาเส้ น และคนในหมู่บ้านยังใช้ ยาเส้ นมา
เป็ นเครื่ องเซ่น ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ ของผู้เข้ าทรง จากนันก็
้ จะแบ่งกันเพื่อเป็ นคาย
เครื่ องเซ่น และแบ่งกันสูบ ในสมัยก่อนการสูบยาไม่ได้ ถือว่าเป็ นเรื่ องน่ารังเกลียด บางครัง้ ยาสูบกับ
นามาเป็ นของฝาก ของต้ อนที่มีคณ
ุ ค่าให้ กบั เครื อญาติที่มาจากต่างถิ่น
ในยุคสมัยที่คนในหมูบ่ ้ านอพยพไปทางานที่อื่นแล้ วนาบุหรี่ ที่ผลิตจากโรงงานกลับ
เข้ ามาสูบบุหรี่ ในหมู่บ้าน ทาให้ ทศั นคติตอ่ การสูบบุหรี่ ในหมูบ่ ้ านเริ่มเปลี่ยนไป ชาวบ้ านมองว่าคน
ที่สบู บุหรี่ จากโรงงานเป็ นคนมีเงิน โก้ เท่ห์ และเป็ นที่สนใจของคนรอบข้ าง จึงเป็ นที่มาของการสูบ
บุหรี่ ของนักสูบหน้ าใหม่ที่เป็ นเด็กเยาวชน ในยุคปั จจุบนั ที่สบู บุหรี่ เพราะต้ องการเป็ นที่สนใจของคน
รอบข้ างทาตามเพื่อน เพื่อสร้ างการยอมรับจากรุ่นพี่
ทีมวิจยั มองว่า ในอดีตการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนที่สบู บุหรี่ นานๆเป็ นการสูบยา
เส้ น โดยหลักคิดของการสูบบุหรี่ แต่ละครัง้ จะมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อ และวิถีชีวิตการทามาหา
กินของคนครอบครัว ซึง่ ต่างจากการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนสมัยปั จจุบนั คนส่วนใหญ่เป็ นการสูบ
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ยาที่ผลิตจากโรงงาน และเป็ นบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่เป็ นที่สนใจและสามารถสร้ างความอยาก
สูบบุหรี่ ตอ่ เนื่องที่เร็วขึ ้น
2. สมัชชาสุขภาพ : การนามติสมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนในพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
การให้ สัต ยาบรรณของประเทศไทยในฐานะเป็ นประเทศภาคี ส มาชิ ก ตาม
อนุสัญ ญาว่า ด้ ว ยการควบคุม ยาสูบ ของอนามัย โลก ตัง้ แต่ปี 2547 การที่ เ รามี ค ณะกรรมการ
ควบคุม การบริ โ ภคยาสูบ แห่ง ชาติ (คบยช.) เพื่ อคอยออกนโยบายด้ านการควบคุม ยาสูบ และ
มาตรการต่างๆ ล่าสุดการประชุมสมัชชาแห่งชาติครัง้ ที่ 3 ได้ ตระหนักว่า การบริ โภคยาสูบเป็ นภัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ ขณะที่ สถานการณ์การบริ โภคยาสูบของคนไทย รวมถึงเยาวชน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
และเข้ าใจว่าการควบคุมยาสูบต้ องใช้ มาตรการที่บรู ณาการหลายด้ าน ประกอบกันจะช่วยให้ มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และการช่วยเลิกบุหรี่ มีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างความมุ่งมัน่ ใน
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่ผา่ นมาสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ประกอบด้ วยภาคประชาสังคม ทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสุขภาพในพื ้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ ตามรูปแบบต่างๆที่จะสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อ
การพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น การรณรงค์ การจัดค่ายและอบรมให้ ความรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ขณะที่การสารวจอัตราการสูบบุหรี่ แยกเป็ นจังหวัดพบว่า อัตราการสูบบุหรี่
ของจังหวัดศรี สะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่ 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตรา
การสูบบุหรี่ 24.98% เพิ่มขึน้ 1.96% เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2554)
ดังนันประเด็
้
นการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาดาเนินการในจังหวัดศรี สะเกษ จึงเป็ นเรื่ อง
เร่งด่วนนอกจากมาตรการที่มีอยูเ่ ดิม
การพัฒนากลไกการสร้ างเสริ มระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
ครอบครัว จึงเป็ นคาถามที่สาคัญศึกษาในครัง้ นี ้ เนื่องจากที่ผ่านมา รู ปแบบการณรงค์ไม่สบู บุหรี่
สามารถเข้ าถึง ได้ บางกลุ่ม ที่ อยู่ในระดับจัง หวัดเท่านัน้ การกาหนดพื น้ ที่ การสูบบุ หรี่ สามารถ
ควบคุมได้ เฉพาะในเขตเทศบาลและเมือง แต่การสร้ างกลไกโดยมีสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่
เล็ กและส าคัญ ที่ สุดมาเป็ นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาครั ง้ นี ้ ร่ วมกับนักวิจัย ศูนย์ ศรี สะเกษศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ที่เป็ นสถาบันทางวิชาการเพื่อรับใช้ ท้องถิ่น โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล
ทางมานุษ ยวิ ท ยา และกระบวนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) การนามติส มัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิ การในพืน้ ที่หมู่บ้านปฏิบตั ิการลด ละ
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เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัวพื ้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา จึงเป็ นรู ปแบบใหม่ของสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้และพัฒนามาตรการ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ตอ่ ไป
ที ม วิ จัย มองว่ า การน ามติ ส มัช ชาสุ ข ภาพเรื่ อ งยาสู บ มาปฏิ บัติ ก ารในระดับ
ครอบครัว เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ให้ เห็นคุณค่าของตัวเอง และการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว การปฏิบตั กิ ารดังกล่าวสามารถสร้ างการตระหนัก รับรู้
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่สบู บุหรี่ ในในระดับครอบครัวและในหมูบ่ ้ านได้
3. หมู่บ้านปฏิบัตกิ าร : ครอบครั วนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครั ว
“...เสียใจที่พ่ งึ เลิกสูบบุหรี่ ได้ เพราะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่ มันเหลือน้ อยกว่ าเวลาที่เรา
เคยสูบมันมาอีก....มาเลิกได้ ตอนสุขภาพร่ างกายเราไม่ แข็งแรง ยาที่ผมใช้ เลิกสูบบุหรี่ ท่ ี
ได้ ผลดีท่ สี ุดคือ การมีหัวใจที่เข็มแข็ง...”
(สมัย สืบฯ. 2555 : สนทนา)
ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ของคนในหมู่บ้านแห่งนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ที่จะพึ่งเริ่ ม
ดาเนินการช่วงของการนามติสุขภาพเรื่ องยาสูบมาดาเนินในหมู่บ้าน หากแต่คนที่สูบบุหรี่ ได้ ลอง
เลิก สูบบุหรี่ มาแล้ วหลายครัง้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปั ญหาด้ านของสุขภาพ คน
ในครอบครัวร้ องขอ หลายคนสามารถเลิกสูบบุหรี่ ไ ด้ อย่างถาวร หลายคนเคยเลิกได้ แต่หนั กลับมา
สูบบุหรี่ อีกครัง้ และหลายคนที่กาลังสูบบุหรี่ คดิ อยากจะเลิก
ขณะที่การสารวจแบบสัมภาษณ์รายครัวเรื อนของชาวบ้ าน เกี่ยวกับสถานการณ์
การสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านพบว่า มีครอบครัวที่เคยสูบและไม่สบู บุหรี่ จานวน 70 ครัวเรื อน มีครอบครัว
ที่สูบบุหรี่ ที่มีเด็กอายุ ต่ากว่า 7 ปี จานวน 73 ครัวเรื อนประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีครัวเรื อนที่มีเด็ก
อายุต่ากว่า 7 ปี อาศัยมากกว่า 1 คน ทังหมด
้
16 ครัวเรื อน และครัวเรื อนที่สบู บุหรี่ ที่มีเด็กมากกว่า
7 ปี อาศัยอยู่ร่วมจานวน 154 ครัวเรื อน การที่ชาวบ้ านใช้ เด็กที่มีอายุ 7 ปี เป็ นเกณฑ์ เนื่องจาก
พัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็ นช่วงวัยทองของชีวิตในการพัฒนาทุกเรื่ อง หากเด็ก
เหล่านี ้ยังอาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่สบู บุหรี่ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างแน่นอน
การสารวจสถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ ช าวบ้ านรับรู้ ถึงข้ อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจปฏิ บตั ิการ
ต่อเนื่อง
คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ อาจมองว่าการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องงานนิดเดียว แต่สาหรับคน
ที่สบู บุหรี่ แล้ วเป็ นเรื่ องที่ยากต้ องใช้ เวลา และต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้อย่างหนักแน่น แน่นอน
ว่าทุกคนที่สบู บุหรี่ มานาน มีความต้ องการที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความตังใจและ
้
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ความพร้ อมของสมาชิกในแต่ละครอบครัว การค้ นหาครอบครัวนาร่องเพื่อที่จะสร้ างกลไก การ ลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว จึงเริ่มขึ ้น
แนวคิ ด ที่อ ยากเลิ กสู บ บุ หรี่ “เวลาไปไฮ่ ไปนา..พวกผมลื ม ห่ อข้ า วบ่ ต้อง
กลับมาเอากะได๋ ...แต่ ถ้าลืมห่ อยาสูบต้ องฟ้าวกลับมาเอา” นี ้คือเสียงสะท้ อนจากคนที่สบู บุหรี่
แล้ วบุหรี่ หรื อยาสูบมันสาคัญกว่าข้ าวได้ อย่างไร หลายคนมาอยากตอบคาถาม แต่แน่นอนว่าคนที่
สูบบุหรี่ มานานต้ องการที่จ ะเลิ กสูบบุหรี่ แต่การแสวงหาครอบครั วนาร่ อง เพื่ อเป็ นตัวแทนการ
ปฏิบตั ิการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ าย ทังๆ
้ ที่ทกุ คนบอกว่าอยากเลิกสูบบุหรี่ อาจเป็ น
เพราะว่าการแสดงตัวเป็ นครอบครัวนาร่องเหมือนเป็ นการผูกมัดตัวเองว่าจะต้ องเลิกสูบบุหรี่ ให้ ได้
มันเป็ นเรื่ องยาก เพราะทุกคนเคยลองเลิกสูบบุหรี่ แล้ วหลายครัง้ ดังนันการใช้
้
กลไกของโรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุขภาพตาบล ช่วยในการคัดสรรครอบครั ว 15 ครอบครั ว เป็ นครอบครั วนาร่ องและมี
ครอบครัวที่เข้ าร่วมจริ งจานวน 9 ครอบครัว สิ่งที่เป็ นแนวคิดที่สาคัญของครอบครัวนาร่ อง ในการ
ปฏิ บัติก ารลด ละ เลิ ก การสูบ ในครอบครั ว ครั ง้ นี ค้ ื อ “ความมั่ นคงด้ า นสุ ข ภาพของคนใน
ครอบครัว” ทุกคนเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพและอนาคตของคนในครอบครัว
กลไกการท างานการน ามติสมั ช ชาสุ ข ภาพมาขั บ เคลื่ อนพื น้ ที่ ช ายแดน
ภายใต้ การดาเนินกิจกรรมการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพืน้ ที่ชายแดน มี
กลไกที่ช่วยสนับสนุน ประกอบด้ วย คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี สะเกษ ที่สนับสนุน
ด้ านความรู้ และเชื่อมต่องานในระดับต่างๆ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
เป็ นผู้สนับสนุนนักวิจยั และการบริ การทางวิชาการ ออกแบบกระบวนการต่างๆ ติดตามเพื่อหนุน
เสริ ม วิเคราะห์ความรู้ และจัดทารายงานร่ วมกับชาวบ้ านทุกภาคส่วน ขณะที่กลไกโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลช่ วยสนับสนุนด้ านข้ อมูลและองค์ความรู้ ด้ านสุขภาพ การประสานงานกับ
ครอบครัวนาร่องและชาวบ้ านในพื ้นที่ กลไกโรงเรี ยนร่วมกับนักวิจยั ช่วยกันประเมินสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในชุมชน ตังแต่
้ อดีต ปั จจุบนั และในอนาคตเด็กๆฝั นอยากให้ หมู่บ้านเป็ นอย่างไร และ
กลไกที่สาคัญคือชุมชนที่ เป็ นคนเก็บข้ อมูลต่างๆ ร่ วมกับครอบครัวปฏิบตั ิการนาร่ อง ลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ ที่เ ป็ นหน่วยปฏิ บัติการในการศึกษาวิจัย และปฏิ บัติการ ขณะที่การเป็ นครอบครั ว
นาร่องปฏิบตั กิ ารลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ นอกจากผู้สบู บุหรี่ ที่ต้องให้ ข้อมูลที่สาคัญแล้ ว สมาชิ กใน
ครอบครั วที่ ไ ม่สูบ บุห รี่ คื อ ลูก ภรรยา ยัง ต้ องคอยสัง เกตพฤติก รรมพร้ อมกับการให้ ขวัญ และ
กาลังใจคนที่สบู บุหรี่ ในช่วงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี ้ด้ วย
เทคนิคความรู้ การกาหนดมาตรการร่วมของคนในครอบครัว ถือว่าเป็ นเทคนิค
ที่มีความสาคัญย่างมาก การกาหนดมาตรการของแต่ละครอบครัวจะมีความแตกต่างกันไป ตาม
ลักษณะของครอบครัว เช่น การกาหนดพื ้นที่การสูบบุหรี่ ในตัวบ้ าน การที่จะไม่สูบบุหรี่ ในตัวบ้ าน
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การไม่พกชองยาสูบ การอมลูกอม การใช้ ไม่จิ ้มฟั น และบางครอบครัวหาแรงจูงใจที่จะ ลดละ เลิก
การสูบบุหรี่ การลดจานวนการสูบบุหรี่ ลงเรื่ อยๆ การไม่ซื ้อบุหรี่ การไม่ขอสูบบุหรี่ การหลีกเหลี่ยง
ไม่เดินไปใกล้ คนที่กินเหล้ า และการใช้ ใจของผู้สบู เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
คนที่ไม่สบู บุหรี่ ชกั ชวนคนที่สบู บุหรี่ เข้ าร่วมประชุม และทาความเข้ าใจร่วมในช่วง
การปฏิบตั ิการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เวลาคนที่สบู บุหรี่ เข้ าร่วมกิจกรรมเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองมี
คุณ ค่า ในการที่ เ ป็ นกรณี ตัว อย่ า งเพื่ อ ศึก ษาเรี ย นรู้ รวมทัง้ เขาสามารถที่ จ ะเป็ นคนก าหนด
แผนปฏิบตั ิการของตัวเองได้ ด้วย รวมเขาก็จะได้ สร้ างการยอมรับจากคนในครอบครัว และคนที่ไม่
สูบบุหรี่
คนที่สูบบุหรี่ เป็ นคนตัดสิน ใจที่จะเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เอง
การที่เขาเป็ นคนตัดสินใจนัน้ ก็แสดงว่าเขาผ่านการวัดใจตัวเองแล้ ว ทาให้ เขามองเห็นคนค่าของ
ตัวเองเพียงการช่วยเหลือ และหนุนเสริมให้ เขาสามารถ ลด ละ เลิกได้ อย่างถาวร
เทคนิคที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใช้ คนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกเป็ นคน
สร้ างแรงจูงใจและร้ องขอให้ คนสูบบุหรี่ ในบ้ านเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการครัง้ นี ้ การให้ กาลังใจ และคอย
สังเกต เพื่อช่วยเหลือคนที่สูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่คอยกระทาอย่างต่อเนื่อง การใช้ วิธีการที่ดดุ า่ ประชด
ประชันไม่จะไม่ได้ ผล
การลงเยี่ยมครอบครั วนาร่ องของทีมวิจัย การติดตามหนุนเสริ มและสร้ าง
ขวัญกาลังใจของทีมวิจยั ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องที่สาคัญ การมองครอบครัวที่นาร่องเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ที่เขากาลังจะพยายามสร้ างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น การใช้ ทกั ษะ เทคนิคการตังค
้ าถาม
และท่าทีของคนลงไปเยี่ยมครอบครัวจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะสร้ างการเรี ยนรู้ เนื่องเพราะครอบครัวที่
เข้ า ร่ ว มน าร่ อ งได้ ใ ห้ พัน ธะสัญ ญาใจกัน ว่ า จะ ลด ละ เลิ ก การสูบ บุห รี่ การติ ด ตามจึ ง เป็ น
กระบวนการที่ทาให้ ครอบครัวได้ กระตุ้น และตระหนักอยู่เสมอว่ามีคนรอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
แน่นอนว่าข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงแม้ จะไม่ใช้ สิ่งสาคัญของครอบครัวนาร่ อง แต่การได้ แบ่งปั นการ
เรี ยนรู่ที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวอื่นๆเป็ นสิ่งที่นา่ สนับสนุนให้ เกิดขึ ้น
กระบวนการทางาน ภายใต้ การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการ
ในพื น้ ที่ ช ายแดน การออกแบบกระบวนการใช้ กระบวนการวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ ว ม
แน่นอนว่าเป็ นการวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ต้ องประกอบด้ วยภาคส่วนสาคัญ มีนัก วิชาการ มีนักพัฒนา
และมีชาวบ้ านสร้ างการมีส่วนร่ วมจากท้ องถิ่นจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ดังนัน้ กระบวนการภายใต้
การปฏิบตั กิ ารประกอบด้ วยขันตอน
้
ดังนี ้
การชี ้แจงทาความเข้ าใจโครงการในระดับหมู่บ้าน การมีผ้ นู าชุมชนชาวบ้ าน และ
หน่วยงานในพื ้นที่เข้ าร่ วมทาความเข้ าใจร่วมตังแต่
้ เริ่ มต้ น จะทาให้ การมีส่วนร่วมในขันตอนต่
้
อไป
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ง่ายขึ ้น ขันตอนการออกแบบเครื
้
่ องมือการศึกษาวิจัย เนื ้อหาส่วนหนึ่งเป็ นที่ต้องทราบของชุมชน
ส่วนหนึ่งเกิดจากนักวิจยั ภายนอกที่อยากเห็น ดังนันการออกแบบส
้
ารวจรายครัวเรื อนให้ มีประเด็น
การเก็ บ ข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ประกอบด้ ว ย สถานการณ์ ก ารสูบ บุห รี่ และความสัม พัน ธ์ ข องคนใน
ครอบครัวที่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู้ และทัศนคติของคนในชุมชน
ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสารวจ
รายครัวเรื อน โดยอาศัยนักวิจยั ที่เป็ นชาวบ้ านที่มีตาแหน่งผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธรณสุขมูล
ฐานประจาหมู่บ้านที่มีการสร้ างความเข้ าใจร่ วมก่อน จึงแบ่งเก็บข้ อมูลตามพื ้นที่ของแต่ละคนที่
รับผิดชอบ ทังหมู
้ บ่ ้ าน ทีมวิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของสถานการณ์การ
สูบบุหรี่ ในครอบครัว
ขันตอนการคื
้
นข้ อมูลชุมชน เป็ นกิจกรรมที่สาคัญ ถึงแม้ ว่าชาวบ้ านจะอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านที่มีสถานการณ์ของการสูบบุหรี่ แต่ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้ นามาวิเคราะห์ให้ เป็ นข้ อมูลที่สาคัญ
ของหมู่บ้าน การที่ชาวบ้ านรับรู้ข้อมูลสาคัญ และมีการตรวจสอบของมูลดังกล่าว จะทาให้ ชาวบ้ าน
มีความตระหนัก รับรู้ และหาแนวทางมาตรการที่จะปฏิบตั กิ ารขันตอนต่
้
อไปได้
ขันตอนการหาแนวทางปฏิ
้
บตั กิ ารลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว เป็ นขันตอน
้
ที่สาคัญที่จะหาครอบครัวมาปฏิบตั ิการได้ เนื่องการชาวบ้ านมองว่าการเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่เลิกสูบ
เป็ นเรื่ อ งส่วนตัว ไม่จ าเป็ นต้ องให้ เ ป็ นที่ ส าธารณรั บรู้ ข้ องคนทั่ว ไป ในเวที ร ะดับชุม ชนจึง ไม่มี
ครอบครัวไหนเลยที่จะอาสาเป็ นครอบครัวนาร่ อง ทัง้ ที่คนสูบบุหรี่ เหล่านีร้ ับทราบถึงปั ญหาด้ าน
สุขภาพที่เกิดขึ ้นก็ตาม การใช้ กลไกด้ านสุขภาพ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้ านสุขภาพ จึง
ต้ อ งคัด เลื อ กตัว แทนครอบครั ว น าร่ อ ง จ านวน 15 ครอบครั ว และเริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ บัติ ก าร
ครอบครัวนาร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ได้ จานวน 9 ครอบครัว และแน่นอนว่าการที่
จะนาคนที่สูบบุหรี่ มาสร้ างการเปลี่ยนแปลง เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนและจาเป็ นต้ องสร้ างกาลังใจ
และให้ คณ
ุ ค่าอย่างต่อเนื่อง
การติดตามครอบครั วน าร่ อ งระหว่างการปฏิ บัติก ารของครอบครั ว ที ม วิ จัย ทัง้
ครอบครัวนาร่อง และทีมวิจยั จากภายนอกจะสร้ างกระบวนการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้น ทังทางด้
้
านเชิงปริ มาณการสูบบุหรี่ และคุณภาพ ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้ านต่างๆ
เช่น อารมณ์ คุณภาพของการทางาน ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวของผู้สูบบุหรี่ และการ
แก้ ไขบัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบตั ิการ การติดตามเยี่ยมครอบครัว จึงเป็ นการสนับสนุนทัง้
ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีให้ กบั ผู้สบู บุหรี่ และครอบครัว
สรุ ปผลการด าเนินการ การสรุ ปผลด าเนิน การที ม วิจัยได้ แบงออกเป็ น 2 ช่ว ง
ช่วงแรกตังแต่
้ การประสานเริ่ มดาเนินการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในพื น้ ที่
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จัง หวัด ศรี ส ะเกษ และน าสู่ก ารปฏิ บัติก ารในหมู่บ้ านชายแดน การสรุ ป ผลจะดาเนิน การตาม
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา ทัง้ นี ก้ ารสรุ ป ผลจะเป็ นการวิเ คราะห์ ใ ห้ เ ห็นปรากฏการณ์ ภ ายใต้
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร ช่วงที่สอง จะเป็ นการสรุปผลการนาข้ อมูลมาปฏิบตั ิการใน
ครอบครัวนาร่ อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว ว่าผลที่เกิดขึน้ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงในแง่
ความความคิดการเลิกสูบ กลไกที่เข้ ามาช่วยสนับสนุน เทคนิค และทักษะต่างๆที่นามาใช้ รวมทัง้
กระบวนการที่ทามีขนตอนอย่
ั้
างไร และผลที่เกิดขึน้ ตามประเด็นเป็ นอย่างไรบ้ าง จะสรุ ปผลการ
ดาเนินการโดยทีมวิจยั
ผลที่เกิดขึน้ แน่ น อนว่ า ครอบครั ว ปฏิ บัติ ก ารลด ละ เลิ ก การสูบ บุ ห รี่ ใ น
ครอบครัวจะใช้ เวลาไม่มากในการปฏิบตั ิการแต่การดาเนินการดังกล่าวสร้ างความเชื่อมัน่ ทังทาง
้
ความคิด การให้ คณ
ุ ค่า สาหรับคนที่สูบบุหรี่ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ครอบครั วรอบข้ าง
ได้ เห็นความพยายามในการที่จะต้ องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ ้น การสร้ างมาตรการ
ของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การที่จะให้ ตวั เอง ลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่
แน่นอนว่าทัง้ 9 ครอบครัว ที่เข้ าร่ วมมีมาตรการของตัวเอง มีการลด จานวนการ
สูบบุหรี่ ต่อวัน ได้ จริ ง แม้ ว่าในบางครัง้ พวกเขาจะสูบบ้ าง แต่ก็ยงั อยู่ในเงื่ อนไขที่พวกเขาได้ ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวดีขึน้ ทังลู
้ กที่คอยให้ กาลังใจ ภรรยาคอยให้ กาลังใจ และหนุน
เสริ มอย่างต่อเนื่องขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางด้ านอารมณ์ ก็ทาให้ พวกเขาเรานันจะมี
้
ความอยาก
และมีอารมณ์หงุดหงิดบ้ างในบางช่วงที่ต้องการสูบแต่มาตรการต่างๆ ที่ได้ ไห้ ไว้ ก็จะเป็ นตัวช่วยให้
เขาสามารถต่อสู้กบั มันได้
ทีมวิจัยมองว่า การพัฒนาทีมเพื่อสนับสนุนให้ เกิดครอบครัวปฏิบตั ิการ ลด ละ
เลิก สูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะที มเหล่านี่จะไปปฏิบตั ิการในระดับหมู่บ้าน และ
ครอบครัว ในการสร้ างแรงจูงใจของครอบครัว โดยการให้ คณ
ุ ค่ากับคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ในการ
ใช้ กลไกของครอบครัว ที่มีลูกและคนในครอบครัวร้ องขอ โดยการใช้ หลักคิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ด้ านสุขภาพ และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของครัวเป็ นแนวทางการพูดคุย การใช้ กลไก ใช้ เทคนิค
มาตรการ ความรู้ตา่ งๆ รวมถึงกระบวนการที่เป็ นขันตอน
้
จะช่วยให้ ผลที่เกิดขึ ้นบรรลุได้
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4. พืน้ ที่ชายแดน : สุ่มเสี่ยงเรื่ องบุหรี่ ปลอมและสุขภาพของการสูบบุหรี่ รายใหม่

คาสิโนฝั่ งประเทศกัมพูชา ชายแดนช่องสะงา

“ สูบยาเส้ นสาวไม่ มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้ น “ นี ้คงไม่ใช่ประโยคที่
เด็กๆในโรงเรี ยนที่เราไปทากิจกรรมเรื่ องยาสูบแต่งขึ ้นเองเพื่อที่จะจีบสาว เพราะพวกเขายังเป็ นเด็ก
หากแต่เ ป็ นประโยคที่ ไ ด้ ยิ น มาจากเด็ก นัก เรี ย นหลายคนในโรงเรี ย นแห่ง หนึ่ง และการเล่า ถึ ง
สถานการณ์การสูบบุหรี่ ในชุมชน จึงนามาล้ อเล่นกับเพื่อนจนติดปาก ซึ่งทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ ยินสามารถ
มองเห็นถึงค่านิยม และทัศนคติของคนที่สบู บุหรี่ ในหมู่บ้านแห่งนี ้ตามไปด้ วย
หมูบ่ ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษนี ้ ได้ นามติ
สมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เนื่องจากหมูบ่ ้ านแห่งนี ้เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีความสาคัญ
เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านพัฒนาของรัฐบาลที่อยูต่ ิดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้ วยการเชื่อมโยงถนน
เส้ นทางหลักสาคัญหลายสายทางเศรษฐกิจที่ม่งุ สู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ น
จุด ผ่า นแดนถาวรช่อ งสะง า เมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 เพื่ อ เปิ ดประตูท างการค้ า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เป็ นที่น่าสังเกตว่าพื ้นที่ ชายแดนแห่งนี ้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังชายแดนไทย
้
และ
ชายแดนกัมพูชา นอกจากเกิดการค้ าขาย สินค้ าเครื่ องอุปโภค บริ โภค การเดินทางของผู้คนใน
ประเทศ เพื่ อไปเล่นการพนันที่ บ่อนคาสิโนทางฝั่ ง ประเทศกัม พูช า ในแต่ล ะวันก็ ไ ม่น้อย และ
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการซื ้อของฝาก ของที่ระลึกเป็ นเหล้ า หรื อบุหรี่ เป็ นสินค้ าลอกเลียนแบบ
กลับบ้ าน ด้ วยความแปลกในรสชาติ กลิ่น รูปแบบที่ทนั สมัย เพื่อนามาเป็ นของฝากให้ กบั ญาติ หรื อ
เพื่อนสนิทมิตรสหาย
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แม้ วา่ กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องยาสูบระหว่างรัฐบาล
ไทย และกัมพูชาจะมีความแตกต่างกันตามมาตรฐานของแต่ละพื ้นที่ เช่น การวางขายบุหรี่ ประเภท
ต่าง ๆ หรื อการชื ้อ ขายสามารถทาได้ ในทุกกรณี

สินค้ าที่วางขายบริ เวณตลาดในเขตประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมายไทย เช่น สุรา และ
บุหรี่ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงต่างๆ และบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่
เช่น รสสตรอเบอรี่ รสแอ๊ ปเปิ ล้ รสบรูเบอร์ รี่ เป็ นต้ น

ขณะที่คนซื ้อบุหรี่ เหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย มีชว่ งอายุที่แตกต่างกัน การซื ้อและ
การนากลับเข้ ามาในประเทศมีหลายรูปแบบ เช่น ทุกคนสามารถซื ้อบุหรี่ กลับได้ คนละ 1 ห่อใหญ่
กรณีมีหนังสือเดินทางขณะที่บางครัง้ ก็สามารถชื ้อมาได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่านี ้ขึ ้นอยู่กบั อานาจ
แถวชายแดน หรื อฝากกันชื ้อปลีกกับเพื่อนที่ไปด้ วยกันเพื่อให้ ได้ ปริมาณที่มากที่สดุ หรื อบางครัง้ ถ้ า
รู้จกั กับคนฝั่ งประเทศกัมพูชาก็จะจ้ าง เพื่อให้ มาส่งตรงจุดผ่านแดนช่องสะงา
ความพยายามที่จะนาสินค้ าประเภทยาสูบหรื อบุหรี่ กลับเข้ ามาในประเทศไทยเรา
อาจมาจากสาเหตุ หลายประการ เช่น ราคาที่เป็ นแรงจูงใจ ราคาบุหรี่ สินค้ านาเข้ าชื่อดัง หรื อแม้ แต่
บุหรี่ ยี่ห้อมาตรฐานในไทยราคา 110 บาทต่อ 1ห่อ เมื่อเที ยบกับราคาในประเทศไทยแล้ วราคา
ต่างกันมาก ด้ วยความที่เป็ นยี่ห้อนาเข้ าชื่อดัง การที่ได้ บุหรี่ เหล่านี ไ้ ปฝากคนที่สูบบุหรี่ แล้ วถือว่า
เป็ นสิ่งที่โก้ เก๋มาก รวมถึงการซื ้อบุหรี่ ที่มีบรรจุหีบห่อที่ล่อตาน่าซื ้อมาก บุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกๆ เพื่อ
ไปฝากคนอื่น ทังที
้ ่ร้ ูวา่ บุหรี่ ดงั กล่าวไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เก็บไว้ นานจนเก่า และขึ ้นเชื ้อราก็ตาม
อัตลักษณ์ที่คล้ ายกันของคนที่อยู่พื ้นที่ชายแดนไม่มีผลต่อการชื ้อบุหรี่ มากนัก แต่
บุหรี่ ที่เป็ นสินค้ านาเข้ าจากพืน้ ที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มี ชื่อเสียงต่าง ๆ รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติ
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แปลกใหม่ ส่วนน้ อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ เป็ นคนที่ อยู่ในพื น้ ที่ บริ เวณชายแดนที่ จ ะชื อ้
ผู้วิจยั มองว่าคนไทยในพื ้นที่อื่นๆต่างหากที่ไปเที่ยวตลาดชายแดนจะเป็ นพวกที่ซื ้อจานวนมากกว่า
เพราะ ทุก คนสามารถเข้ า ถึ ง ชายแดนได้ ไ ม่ต่า งกัน และมี วิ ธี ก ารชื อ้ บุห รี่ เ พื่ อ น าเข้ า มาอย่ า ง
หลากหลาย
5. กรณีศึกษา : แล่ ม ตะเคียนหิน

“เวลาไปไฮ่ ไปนา...ผมลืมห่ อเข่ าบ่ ต้องกลับมาเอากะได่ ...แต่ ถ้าลืมห่ อยาสูบ
ต้ องฟ้าวกลับมาเอา” นี่คือคาพูดของนายแล่ม ตะเคียนหิน ส่วนคาว่า ตะเคียนหิน เกิดจากการ
ที่เขามีวิธีการสูบยาเส้ นที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ ใบตะเคียนป่ าสดๆมาเก็บไว้ ในห่อยาเส้ นจนมันแห้ ง
แล้ วจึงนามาม้ วนยาเส้ นสูบ ที่ผา่ นมาเขาเคยลองเอาใบไม้ ที่เป็ นในยาสมุนไพรหลายชนิดมามวน
ยา เช่น ใบสาบเสือ แต่ใบตะเคียนหินดีที่สดุ เพราะสูบแล้ วมันโล่งดี เหตุผลที่ต้องใช้ ใบไม้ หรื อใบ
ตะเคียนหิน เขามองว่าน่าจะดีกว่าการที่เราใช้ กระดาษมวนสูบ ซึง่ อาจจะมีการเจือปนของสารเคมี
แต่ใบไม้ เป็ นของธรรมชาติน่าจะลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ได้ มากกว่า
ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการนามติสมัช ชาเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั ิการในตาบลไพร
พัฒนา หมู่บ้านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ จึงทาให้ นายแล่ม ตะเคียนหิน ได้ ตดั สินใจ
เข้ าร่วมเป็ นครอบครัวนาร่องในการปฏิบตั กิ าร ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว เมื่อเขาเห็นลูก
ๆ ขอร้ องให้ เลิกสูบบุหรี่ อยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากปั ญหาด้ านสุขภาพ แม้ ว่าอายุจะเข้ าปี ที่ 50 ปี เขาก็
อยากจะให้ รางวัล ของขวัญ กับลูกๆทัง้ สองคน ที่กาลัง เรี ยนหนัง สื อในระดับมหาวิทยาลัย และ
ภรรยาที่แสนดีของเขา โดยเขาได้ ใช้ มาตรการกาหนดขอบเขตของการสูบบุหรี่ โดยเขาจะไม่สบู บุหรี่
ภายในบริ เวณบ้ านและจะพยายามลดการสูบบุหรี่ ให้ ได้ วนั ละ 1 มวน ปั จจุบนั นี ้เขาก็สามารถลดได้
และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง ด้ วยแนวคิดของการอยากเลิกสูบบุหรี่ ของตนเอง ทาให้
“อยากสร้ างความมั่นคงด้ านสุขภาพของคนในครอบครั ว ” ทุกคนเป็ นห่วงเรื่ องสุขภาพและ
อนาคตของคนในครอบครัว นายแล่ม ได้ เล่าให้ ฟังว่า วัยเด็กของเขามีวิถีชีวิตอย่างคนชนบทด้ วย
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การที่ต้องติดตามพ่อไปเลี ย้ งวัว เลี ้ยงควาย และทาไร่ในป่ าเป็ นประจา ทาให้ เขาต้ องสูบยาเป็ นครัง้
แรก ตังแต่
้ ตอนอายุ 7 ขวบ เนื่องจากในป่ ามีแมลง และยุงเป็ นจานวนมาก เวลานัง่ พักเหนื่อยมักจะ
เห็นพ่อต้ องสูบยาเป็ นประจาเพื่อไล่แมลงในป่ า ทาให้ เขามองเห็นพฤติกรรมของพ่อทาอย่างนี ้ทุกวัน
เป็ นเรื่ องปกติ จึงรู้สกึ ว่าการสูบไม่ได้ ผิดจึงอยากสูบด้ วย แล้ วก็สบู ยาเส้ นตังแต่
้ นนมา
ั ้ ช่วงเวลาที่เขา
แข็งแรงเวลาพักเหนื่อยจากการทางาน เขาก็สบู บุหรี่ ทาให้ เขารู้ สึกว่ามันปลอดโปร่ ง และโล่งสบาย
ภายในร่ างกายดีในขณะที่ร่างกายของเขายังแข็งแรง สามารถทางานได้ อย่างกระปรี ก้ ระเปร่ า ไม่
รู้จกั เหน็ดรู้จกั เหนื่อย

แต่ต่อมาปั ญ หาเรื่ องสุขภาพนัน้ เป็ นอี กสาเหตุหนึ่ง ที่ ทาให้ เขาต้ องเลิกสูบบุหรี่
มาแล้ วในอดีต ด้ วยอาการเมายาฉีดฆ่าหญ้ าอย่างหนัก ในระหว่างที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้ าในไร่มนั เขา
ต้ องรั กษาตัว ที่ โรงพยาบาล ด้ วยค าสั่ง แพทย์ ประจ าตัวแจ้ ง ว่า “แล่ ม ตะเคี ย นหิ น ต้ อ งเลิ ก
สูบบุหรี่ ตัง้ แต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นมา” ทาให้ เขาเลิกสูบบุหรี่ ได้ ยาวนานถึง 5 ปี และด้ วยความจาเป็ นทาง
เศรษฐกิจของผู้นาครอบครัว ที่ต้องดูแลคนในครอบครัว จึงทาให้ เขาตัดสินใจไปทางานสร้ างรายได้
ที่กรุ งเทพฯ ร่ วมกับเพื่อนๆ ในหมู่บ้านแซร์ ไปร์ ด้ วยระยะทางหลายร้ อยกิโลเมตรที่พลัดพรากเขา
ห่างจากบ้ านมา แล้ วทาให้ เกิดความเหงาคิดถึงบ้ านและครอบครัว ผุดแทรกเกิดเข้ ามาในความคิด
บ้ างในบางครั ง้ หัวใจก็ หวั่นไหว ประกอบกับ การเห็นเพื่ อนที่ ไ ปทางานด้ วยกัน สูบบุหรี่ และการ
ชักชวนของเพื่อนทาให้ เขาต้ องกลับมาสูบยาอีกครัง้
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวนายแล่ม ตะเคียนหิน จึงกล้ าที่จะลุกขึน้ มาเป็ นครอบครั ว
นาร่ อง ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ในครอบครัว อีกครัง้ ด้ วยการสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพของคนใน
ครอบครัว นี่คือจุดพลิกผันชีวิตเรื่ องสุขภาพด้ วยการสร้ างแรงจูงใจของคนในครอบครัวเป็ นสาคัญ
และการได้ รับแรงหนุนเสริ มจากภายนอกโดยการให้ คณ
ุ ค่าและเชื่อมัน่ ในการลงมือปฏิบตั ิการอย่าง
แท้ จริง
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งานสานเข่งด้ วยหวาย

คณะเยี่ยมเฮือนอ้ ายแล่มตะเคียนหิน

ทีมวิจยั มองว่า การที่พี่แล่ม ตะเคียนหินกล้ าที่จะลุกขึ ้นมาเป็ นครอบครัวนาร่อง ลด ละ
เลิกสูบบุหรี่ ในครอบครัว เป็ นเรื่ องของการสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพของคนในครอบครัว จุด
พลิกคือเรื่ องสุขภาพและการสร้ างแรงจูงใจของคนในครอบครัวเป็ นสาคัญ และการได้ รับแรงหนุน
เสริมจากภายนอกโดยการให้ คณ
ุ ค่าและเชื่อมัน่ ในการลงมือปฏิบตั กิ ารอย่างแท้ จริง
6. บทส่ งท้ าย
จากการที่ทีมวิจยั ได้ นามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกับครอบครัวนาร่องปฏิบตั ิการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ในครอบครัว ทีม
วิจยั พบว่ามีประเด็นสาคัญดังนี ้
ประการแรก พัฒนาการของการสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านปฏิบตั ิการ ทีมวิจยั พบว่าการ
สูบบุรี่ในพืน้ ที่ชายแดนไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่เป็ นสิ่งที่คนในพืน้ ที่สูบมาตังแต่
้ บรรพบุรุษแล้ วเพียงแต่
แนวคิดของการสูบบุหรี่ ครัง้ แรกของคนในอดีต กับคนที่สบู บุหรี่ ในปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน การ
สูบ บุห รี่ ค รั ง้ แรกของคนที่ สูบ นานๆในอดี ต จะเป็ นการสูบ ยาเส้ น การสูบ บุห รี่ แ ต่ล ะครั ง้ จะมี
ความสัมพันธ์ กับความเชื่อ และวิถีชีวิตการทามาหากินของคนครอบครัว ซึ่งต่างจากการสูบบุหรี่
ครัง้ แรกของคนสมัยปั จจุบนั คนส่วนใหญ่เป็ นการสูบยาที่ผลิตจากโรงงาน และเป็ นบุหรี่ ที่มีรสชาติ
แปลกใหม่เป็ นที่สนใจและจะสูบต่อม้ วนจากคนที่สบู ก่อน
ประการที่สอง การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบมาขับเคลื่อนในพื ้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา ทีมวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิการเรื่ องยาสูบในระดับครอบครัว เป็ นการปฏิบตั ิการเชิงลึก
สามารถเข้ าถึงตัวบุคคลที่เป็ นคนสูบบุหรี่ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ให้ เห็นคุณค่าของตัวเอง และ
การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว การปฏิบตั ิการดังกล่าว
สามารถสร้ างการตระหนัก รับรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่ ในในระดับ
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ครอบครัวและในหมู่บ้านได้ การปฏิบตั ิก ารเช่นนี ้จะเป็ นการสร้ างฐานแนวราบที่มีความเข็มแข็งได้
ในอนาคต
ประการที่สาม ครอบครัวปฏิบตั ิการนาร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในครอบครัว
ทีมวิจยั พบว่า แม้ ว่าผู้สบู บุหรี่ จะเป็ นผู้กระทาการเอง แต่เขาก็มีพลังที่จะต่อสู้กบั การเลิกสูบบุหรี่ ได้
ไม่มากนัก เขาเองก็ต้องการแรงหนุน และแรงจูงใจกับครอบครัวโดยการให้ คณ
ุ ค่ากับคนที่ต้องการ
เลิ กสูบบุหรี่ โดยใช้ กลไกของครอบครั ว ที่ มี ลูกและคนในครอบครั วร้ องขอ โดยการใช้ หลักคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงด้ านสุขภาพ และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของครัวเป็ นแนวทางการพูดคุย
การใช้ กลไกต่างๆ ใช้ เทคนิคมาตรการ ความรู้ตา่ งๆ รวมถึงกระบวนการที่เป็ นขันตอน
้
จะช่วยส่งผล
ที่เกิดขึ ้นให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ รวมทังการพั
้
ฒนาทีมเพื่อสนับสนุนให้ เกิ ดครอบครัวปฏิบตั กิ าร ลด
ละ เลิก สูบบุหรี่ ในครอบครัวเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะทีมเหล่านี่จะไปปฏิบตั ิการในระดับหมู่บ้าน
และครอบครัวที่สบู บุหรี่ ตอ่ ไป
ประการที่สี่ พื ้นที่ชายแดนเป็ นพื ้นที่การสุ่มเสี่ยงเรื่ องบุหรี่ ปลอมและสุขภาพของ
การสูบบุหรี่ รายใหม่ ทีมวิจยั มองว่า อัตลักษณ์ที่คล้ ายกันของคนที่อยู่พื ้นที่ชายแดนไม่มีผลต่อการ
ชือ้ บุหรี่ ม ากนัก แต่บุหรี่ ที่เ ป็ นสินค้ านา้ เข้ าจากพื น้ ที่ ชายแดนไทย –กัมพูชา ที่ มีแบรนเนมต่างๆ
รวมถึงบุหรี่ ที่มีรสชาติแปลกใหม่ ส่วนน้ อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็ นคนที่อยู่ในพื ้นที่บริ เวณ
ชายแดนที่จะชื ้อ ผู้วิจยั มองว่าคนไทยในพื ้นที่อื่นๆ ต่างหากที่ไปเที่ยวตลาดชายแดน จะเป็ นพวกที่
ซือ้ จานวนมากกว่า เพราะทุกคนสามารถเข้ าถึงชายแดนได้ ไม่ต่างกัน และมีวิธีการชือ้ บุหรี่ เพื่ อ
นาเข้ ามาที่หลากหลาย
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ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะวิจัย
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1. นายประจวบ จันทร์ หมื่น ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ศรี สะเกษ หัวหน้ าโครงการ
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตาบลโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
2. นางสาวณัจยา บูรณะ ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป ผู้ชว่ ยนักวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตาบลโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
3. นายอุบล สวัสดิผ์ ล ตาแหน่ง นักพัฒนา ผู้ชว่ ยนักวิจยั
ที่อยู่ 123 หมู่ 3 บ้ านก่อ ตาบลศรี สมเด็จ
อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ตาแหน่งรองอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการ
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
5. ดร. ไสว สดใส ตาแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
6. นางผ่องศรี แซ่จงึ ตาแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดศรี สะเกษ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ 41 ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ 33160
7. นายอาลัย หงษ์ทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านเพียนาม ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงเรี ยนบ้ านเพียนาม อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
8. นายทองจันทร์ ศรี สธุ รรม ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดศรี สะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
9. นายบุญรัตน์ คุณแขวน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ ตาบลไพรพัฒนา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ 33140
10. นายสุภาพ แพงมา ตาแหน่งผู้อานวยการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ 33140
11. ดร.กนกกาญจน์ แซ่จงึ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ 41 ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ 33160
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12. ดร. สุภทั รษร ทวีจนั ทร์ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
13. ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
14. นางสาวภัสชญารักษ์ จารุดารากร ตาแหน่ง นักวิชาการ ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
15. นางสาวทิพย์สดุ า ธรรมลาภากุล ตาแหน่ง นักวิชาการผู้ร่วมวิจยั ผู้ร่วมวิจยั
ที่อยู่ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
319 ถนนไทยพันทา อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
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ภาคผนวก ง
ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
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ภาพประกอบ กิจกรรมการประชุมชีแจงโครงการฯร่วมกับผู้นาชุมชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ

ภาพประกอบ กิจกรรมการประชุอออกแบบการติดตามครอบครัวต้ นแบบ
ณ ศูนย์ศรี สะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรี สะเกษ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิการที่จงั หวัดศรี สะเกษ หน้ า 135

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูล แนวทางการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง การละ ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ ในครอบครัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรี สะเกษ

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลสถานการณ์การค้ าเรื่ องยาสูบตลาดช่องสะงา
ฝั่ งชายแดนประเทศกัมพูชา

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ บ้ านครอบครัวต้ นแบบ
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้ อมูลติดตาม ครอบครัวต้ นแบบ ณ บ้ านครอบครัวต้ นแบบ
บ้ านแซร์ ไปร์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ
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โครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัตทิ ี่จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สื บ เนื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กําหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ทั้งสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยการจัด
กระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และมี
กระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอ/มติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับชาติ หน่วยงาน องค์กร
พื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ผศ.สุรินทร์ พงษ์
สกุล นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอรวรรณ พลายละหาร และนางสาวอภินันท์ ชนะศึก
, นักสื่อสารทางสังคม นายสงวน ดอนสินพูล นักประสานภาคีและเครือข่ายนางสาวแอนนา แสบงบาล, นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ นายสุขี ซองศิริ และนักบริหารจัดการ
นางอาภรณ์ อาษาไชย ได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดระดับพื้นที่
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า 25 โรค ส่งผลให้รัฐบาล
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่ได้รับในแต่ละปี และยังคาดการณ์
ว่าถ้าไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งในอนาคต บุหรี่จะเป็นโรคระบาดทั่วโลกใน ค.ศ.
2205 และในปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 11,000 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปี
ละ 5 ล้านคน หรือวันละ 13,100 คน ร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ (ปี พ.ศ. 2563)
ถ้าไม่มีการดําเนินการที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันประชากรโลกจะสูญเสียชีวิต และเกิดทุพพลภาพจากโรคหัวใจ
ขาดเลือดอันดับหนึ่งและโรคไม่ติดต่อต่างๆ อยู่ในอันดับต้นๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อีกทั้ง ประเทศไทยยังมีภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ซึ่งข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2549 พบว่า ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่เป็นประจําที่มี อายุ 11 ปี ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อัตราการสูบบุหรี่ของชายมากกว่าหญิง 15 เท่า โดยเป็นชายร้อยละ 38.8 หญิงร้อย
ละ 2.6 กลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดคือกลุ่มอายุ 25-59 ปี (ร้อยละ 25) ในอนาคตอัตราการสูบ
บุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเยาวชนและสตรี อายุเฉลี่ยเยาวชนที่เริ่มสูบ คือ 18.3 ปี และนับวันอายุผู้สูบบุหรี่จะ
ลดลงเรื่อยๆ จากสถิติความสูญเสียและกลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่ จะเห็นว่า กลุ่มเยาวชนเริ่มมีปัญหาของการสูบ
บุหรี่มากยิ่งขึ้น และนับวันความรุนแรงของปัญหามีความทวีคูณ เพราะไม่มีมาตรการป้องกัน และควบคุมที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชนคนไทย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน เครือข่าย
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ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพเข้ามามีบทบาทในการสร้างกระแสความตื่นตัว ความ
ตระหนัก แก่ประชาชนในชุมชน ให้เกิดจิตสํานึกในการมีพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยง ป้องกัน หลีกเลี่ยง และ
ลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพบการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2550 ร้อยละ 22.28 และปี 2554 ร้อย
ละ 24.55 อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.27 เพื่อลดอัตราการเพิ่มจํานวนผู้สูบรายใหม่ และลดจํานวนผู้
สูบรายเก่า ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากบุหรี่
เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และวิถีชีวิตสุขภาพดีในชุมชน โดยเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน
ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน (Community empowerment process) กลยุทธ์ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคิดค้นรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบรายใหม่เพิ่มขึ้น ลด
จํานวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอยู่ และทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในชุมชน โดยใช้ศักยภาพที่เข้มแข็งของเครือข่าย
ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน โดยการสนับสนุนของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบลที่ได้รับการเตรียมการมาแล้ว จากโครงการเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่ในเยาวชน และการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนปลอดบุหรี่และวิถีสุขภาพดีของชุมชนกระบวนการที่ใช้ คือการ
จัดทําแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนการร่วมปฏิบัติการ โดยครอบครัวและกลุ่มต่างๆ
ร่วมกับ เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพตามแผน
ในปี 2554 ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ต.หลุบ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งผล
การสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่า ประชาชนบ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ มี
จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 395 คน เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน เด็กอายุ 0 -5 ปี จํานวน 29 คน ผู้พิการ
จํานวน 8 คน มีผู้ที่สูบบุหรี่ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 สูบบุหรี่มวนเอง จํานวน 30 คน สูบบุหรี่
สําเร็จรูป จํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน จํานวน 662 มวน มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่
ละวัน เฉลี่ย 1,576 บาท สูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 9.59 มวน จ่ายค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 22.84 บาทต่อ
คน หมู่บ้านสูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยเดือนละ 47,280 บาท สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยปีละ 567,360
บาท ซึ่งนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
โดยตรง ทั้งผู้สูบบุหรี่เอง และคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า บ้านดอนนาแก หมู่ 8 มีการ
เจ็บป่วย ดังนี้ โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน ความดันโลหิตสูง จํานวน 15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด
จํานวน 1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ ทั้งควันบุหรี่มือ
หนึ่ง และควันบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนินโครงการ ดังกล่าว มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มี
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ นอกจากนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ โดยชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่ และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัว ผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ ได้รับการยอมรับของชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตําบลหลุบในเบื้องต้น พบว่า ตําบลหลุบมีเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่
เข้มแข็งมีแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการรวมตัวของแกนนําชุมชนบ้านวัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและเทศบาลตําบลหลุบได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงพิษ
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ภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็นต้นทุนที่สําคัญในการยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพื้นที่
ต้นแบบ “ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของดําเนินการ เป็นไปตาม
หลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีความสําคัญ มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะคนในชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ
อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้นําทั้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. วัด แกนนําชุมชนและครอบครัวมี
ความสนใจ มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่ ส่งผลต่อการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
ระดับพื้นที่
2.2 เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
2.3 เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. ขอบเขตการวิจัย
ด้านพื้นที่
ศึกษาในเขตพื้นที่บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ด้านเนื้อหา
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
บุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ด้านประชากร
ชาวบ้าน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จํานวน 90 ครัวเรือน
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ได้รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
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4.2 แกนนําในชุมชน เกิดการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์สุขภาพองค์รวม
4.3 เกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบระดับชุมชน
4.4 ได้นวัตกรรมสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น
4.5 ชุมชนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาสูบ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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ตารางกิจกรรมการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 – เดือนมิถุนายน 2556
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 เวทีสร้างความเข้าใจ

2

สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์
รู้ทันพิษภัยบุหรี่

3

ศึกษาชุมชน

สื่อ/วิธีการ

ผู้เข้าร่วม

- คืนข้อมูลสถานการณ์ยาสูบแก่ชุมชน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
โครงการวิจัย
-หมออนามัยมาช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่
- การให้ชาวบ้านแกนนําร่วมแสดงความ
คิดเห็น
-จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
- สร้างสัมพันธ์ โดยใช้ เกมยิงเรือ
- แบ่งกลุม่ ร่วมคิดร่วมทําระดมสมอง
- เด็กนํา ผูใ้ หญ่หนุน
- รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ผ่านสือ่ วีดีทัศน์
- หาอาสาสมัครแกนนําเด็กและเยาวชน
บ้านดอนนาแก
- แผนที่เดินดิน
- ประวัติศาสตร์ชุมชน

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

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

23 กันยายน 2555 ศาลาวัดบ้านดอนนาแก

อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 30 คน

7 ตุลาคม 2555

รพ.สต.หลุบ

อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน

21 ตุลาคม 2555

ศาลาวัดบ้านดอนนาแก
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รวมทั้งสิน้ 20 คน

ลําดับ
กิจกรรม
ที่
4 เคาะระฆังยกแรก :รณรงค์ ลด ละ
เลิก บุหรี่

5

6

7

สื่อ/วิธีการ

ผู้เข้าร่วม

วัน/เดือน/ปี

- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
31 ตุลาคม 2555
- ร่วมกันจัดทําป้ายรณรงค์
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 20 คน
กิจกรรมทบทวนแผน/ปรับแผน
AAR
อสม./ผู้ใหญ่บา้ น
27 กุมภาพันธ์
:ค้นหาคนต้นแบบ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
2556
เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสิน้ 15 คน
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ใน - ผลิตสื่อรณรงค์
- เด็กและเยาวชน
1 เมษายน 2556
ชุมชน โดย แกนนําชุมชนบ้านดอน - เดินรณรงค์/เคาะประตูบ้าน
- อสม.
นาแก เพื่อชาวดอนนาแก ของชาว - สร้างกระแส/กระพือข่าวผ่านสื่อ
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ดอนนาแก
โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
ผู้ใหญ่บ้าน
- สรุปถอดบทเรียน
รวมทั้งสิน้ 50 คน
ถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ - วิทยากร โดย อ.สุเทพ ไชยขันธ์
- แกนนําแด็กและเยาวชน 4 เมษายน 2556
เรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพ
นักวิชาการอิสระ
- อสม.
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย

สถานที่
เวทีมวยบ้านดอนนาแก

รพ.สต.หลุบ

บ้านดอนนาแก

รพ.สต.หลุบ
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จังหวัดกาฬสินธุ์
8

เวทีเตรียมพร้อมก่อนศึกษาดูงาน

ลําดับที่
รายการ/กิจกรรม
9
ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่

- จัดเวทีถอดบทเรียน
- สื่อ/วิดีทัศน์
- การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม

สื่อ/วิธีการ
- ทัศนศึกษา/ดูงาน
- แบบบันทึกการศึกษาดูงาน

10

เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และ
ก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรับนัก
สูบ

- จัดเวทีแบบมีสว่ นร่วม

11

การออกเยี่ยมบ้าน (นักสูบ) โดย

- การออกเยี่ยมบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
- รวมทั้งสิ้น 30 คน
ผู้เข้าร่วม
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
- นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/ผู้
ประสานงาน
รวมทั้งสิน้ 36 คน
- แกนนําเยาวชน
- อสม.
- ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
รวมทั้งสิน้ 50 คน
- บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่

9 เมษายน 2556

วัน/เดือน/ปี
11 พฤษภาคม
2556

รพ.สต.หลุบ

สถานที่
บ้านโนนคูน
ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

21 พฤษภาคม วัดบ้านดอนนาแก
2556

28 พฤษภาคม บ้านผู้สูบ
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12

ในการเก็บข้อมูลและให้บุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชดิ ผู้สบู
เป็นผู้บนั ทึกข้อมูล

- คู่มือแรงใจนักสูบ

เวทีประชาคมมาตรการทางสังคม
ในการละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้าน
ดอนนาแก โดย ผ่านเวทีการ
ประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก

- เปิดเวทีประชาคม

ลําดับที่
รายการ/กิจกรรม
สื่อ/วิธีการ
13 การออกติดตามประเมินผลการลด - การออกเยี่ยมบ้าน
ละ เลิกบุหรีข่ องนักสูบในชุมชน
- คู่มือแรงใจนักสูบ

14

การถอดบทเรียน (KM)

- เวทีจัดการความรู้

(7 คน)
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- ประชาชนในชุมชน
รวมทั้งสิน้ 80 คน
ผู้เข้าร่วม
- บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
(7 คน)
- แกนนําเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมทั้งสิน้ 20 คน
- แกนนําเด็กและเยาวชน
- อสม.
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย

2556

ณ บ้านดอนนาแก

28 พฤษภาคม วัดบ้านดอนนาแก
2556

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
1 – 30
บ้านผู้สูบ
มิถุนายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

(ขยายเวลา)

วัดบ้านดอนนาแก
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- ประชาชนในชุมชน
รวมทั้งสิน้ 80 คน
หมายเหตุ : ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2556
การประเมินผล โดยใช้ CIPP Model ทุกขั้นตอน ดังนี้
1.การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบทชุมชน สถานการณ์ปญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวโน้ม
2. การประเมินปจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเปนทีมวิจัยซึ่งเปน
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเปนแรงขับเคลื่อนให้มีแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น จัดประชาคมตําบลหลุบ , เปดเวทีสาธารณะ นักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
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รายชื่อแกนนําที่ทํางานร่วมกับเยาวชน บ้านดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายทองสุข จําเริญรักษ์

ตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

เบอร์โทร
084-9546406

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายทวี เหล่าลําขาบ
นายประสงค์ พลไกรษร
นางมะลิ ปรีกลุ
นายสามารถ นิกรกุล
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
น.ส.มีแวว ถิตย์วิลาศ
น.ส.วิชุดา ขันธบูรณ์
ด.ช.ชิษชนุพงศ์ ศรีโยธี
น.ส.สโรชา มันคง
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธาน อสม. ม.8
แกนนําชุมชน
อสม.
อสม.
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน

090-3486179
084-3915071
085-7576632
084-792 2924
087-017 1136
090-183 2268
087-944 5012
087-180 2544
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ื ส
รายชอผู
้ บ
ู ยาสูบ
ิ ธุ ์
บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จ ังหว ัดกาฬสน
ิ 8 คน
ยาสูบมวนเอง จํานวนทงส
ั น
ลําด ับที
1
2
3
4
5
6
7
8

ื
ชอ-สกุ
ล
นายหวด ถิตย์ฤทธิ
นายคําเภา ภูหวล
นายสายันต์ คําหงษา
นายยศ พันเรือง
นายทองไทย บุญบุปผา
นายสวัสดิ ปิ ยะวงค์
นายหวัด มณีวงค์
นายสําราญ ถิตย์ประเดิม

หมายเหตุ

ิ 6 คน
ผูส
้ บ
ู ยาสูบซอง จํานวนทงส
ั น
ลําด ับที
1
2
3
4
5
6

ื
ชอ-สกุ
ล
นายบรรจง บุญเอก
นายไพบูลย์ นาสมโภชน์
นายกําจัด ไชยบาล
นายนวน แดนกาไสย
ั ต์
นายสํา ถิตย์สน
ั ถิตย์ประเดิม
นายสุรชย

หมายเหตุ

้ าสูบ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จ ังหว ัดกาฬสน
ิ ธุ ์
สรุปการใชย
ผู ้สูบยาสูบ
เลิกสูบ
คงเหลือ (ผู ้สูบ)

จํานวน 69 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 58 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.94
คิดเป็นร้อยละ 84.05
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แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ/บุหรี่
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ...............................................................ที่อยู่...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................สัมภาษณ์โดย............................................................
คําชี้แจง ใช้สมั ภาษณ์โดยทําเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

3. ท่านนับถือศาสนา

1) พุทธ

2) อิสลาม

4. การศึกษา

1) ประถมศึกษา

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

4) ปวช.

5) ปวส.

2. ปัจจุบันอายุ......................ปี
3) คริสต์

4) อื่นๆ(ระบุ)......
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

6) ปริญญาตรี

7) อื่นๆ(ระบุ)......

5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) สูบ

2) ไม่สูบ (ข้ามไปตอบข้อ 10)

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด.........................ปี
7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน
8. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี
9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

2) เคย

2.1) เลิกไม่ได้
2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่

10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ

11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ

12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่ท่าน
หรือไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

3) ไม่ทราบ
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13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่
1) ควรรับ

2) ไม่ควรรับ

3) ไม่ทราบ

-2ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ/บุหรี่
1. สารเคมีในยาสูบ/บุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

2. การได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อื่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

3. คนที่สูบยาสูบ/บุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งปอด
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

4. ผู้ที่ได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อื่นสูบทําให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และทําให้โรคหอบหืดกําเริบ
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

5. การที่คนในบ้านสูบยาสูบ/บุหรี่ ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

6. สถานที่ห้ามสูบยาสูบ/บุหรี่ คือ ในสํานักงาน ตลาด ร้านกาแฟ สนามกีฬา โรงพยาบาล และห้องน้ํา
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3) ไม่ทราบ

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน
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1) ใช่

2) ไม่ใช่

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่ นเข้ากลุ่มเพื่อนได้ง่าย
1) ใช่

2) ไม่ใช่

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

2) ไม่ใช่

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

-3ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องน้ํา
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
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3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบัติ

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบัติ
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สรุปแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ/บุหรี่
ชุมชนบ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชากร
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ใช้ยาสูบ/บุหรี่
ผู้ไม่ใช้ยาสูบ/บุหรี่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

90
80
45
35

ครัวเรือน
คน
คน คิดเป็นร้อยละ 56.25
คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
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-2ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กลุ่มผู้ใช้ยาสูบ/บุหรี่)
1. เพศ
1) ชายสูบ

จํานวน

45

คน

คิดเป็นร้อยละ 100

2) หญิงสูบ

จํานวน

-

คน

1) อายุ 15 -20 ปี

จํานวน

2

คน

คิดเป็นร้อยละ 4.44

2) อายุ 21- 30 ปี

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

3) อายุ 31- 40 ปี

จํานวน

11

คน

คิดเป็นร้อยละ 24.44

4) อายุ 51- 60 ปี

จํานวน

4

คน

คิดเป็นร้อยละ 8.89

5) อายุ 60 ปีขึ้นไป

จํานวน

7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

จํานวน

45

คน

คิดเป็นร้อยละ 100

1) ประถมศึกษา

จํานวน

30

คน

คิดเป็นร้อยละ 66.67

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

3) มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2. ปัจจุบันอายุ (ปี)

3. ท่านนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ
4. การศึกษา

5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม่ (สูบ)
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด (ปี)
1) 1 - 10 ปี

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

2) 11 – 20 ปี

จํานวน

14

คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

3) 21 – 30 ปี

จํานวน

16

คน

คิดเป็นร้อยละ 35.56

4) 31 – 40 ปี

จํานวน

6

คน

คิดเป็นร้อยละ 13.33
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5) 41 – 50 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

6) 51 – 60 ปี

จํานวน

0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

7) 61 ปีขึ้นไป

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน
1) 1– 5 มวน

จํานวน

21

คน

คิดเป็นร้อยละ 46.67

2) 6–10 มวน

จํานวน

22

คน

คิดเป็นร้อยละ 48.89

3) 11–15 มวน

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

4) 16–20 มวน

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

-38. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี
1) 10 – 15 ปี

จํานวน

18

คน

คิดเป็นร้อยละ 40

2) 16 – 20 ปี

จํานวน

24

คน

คิดเป็นร้อยละ 53.33

3) 21 – 25 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

4) 26 – 30 ปี

จํานวน

0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

5) 31 – 35 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

6) 36 – 40 ปี

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

จํานวน

25

คน

คิดเป็นร้อยละ 55.56

2) เคย

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

2.1) เลิกไม่ได้

จํานวน

10

คน

คิดเป็นร้อยละ 22.22

2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่

จํานวน

7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

38

คน

คิดเป็นร้อยละ 84.44

3) ไม่ทราบ

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11
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11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

39

คน

คิดเป็นร้อยละ 86.67

3) ไม่ทราบ

จํานวน

5

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่ท่าน
หรือไม่
1) เคย

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่เคย

จํานวน

41

คน

คิดเป็นร้อยละ 91.22

3) ไม่ทราบ

จํานวน

3

คน

คิดเป็นร้อยละ 6.67

13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่
1) ควรรับ

จํานวน

1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.22

2) ไม่ควรรับ

จํานวน

19

คน

คิดเป็นร้อยละ 42.22

3) ไม่ทราบ

จํานวน

25

คน

คิดเป็นร้อยละ 55.56

-4ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ/บุหรี่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.07 (คะแนนเฉลีย่ สูงสุดร้อยละ 100 ,คะแนนเฉลี่ยต่าํ สุดร้อยละ 16.67)
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.81
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่
1) ใช่

จํานวน 14

คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

2) ไม่ใช่

จํานวน 31

คน

คิดเป็นร้อยละ 68.89

2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

จํานวน 7

คน

คิดเป็นร้อยละ 15.56

2) ไม่ใช่

จํานวน 38

คน

คิดเป็นร้อยละ 84.44

3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน
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1) ใช่

จํานวน 36

คน

คิดเป็นร้อยละ 80

2) ไม่ใช่

จํานวน

คน

คิดเป็นร้อยละ 20

9

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่ นเข้ากลุ่มเพื่อนได้ง่าย
1) ใช่

จํานวน 36

คน

คิดเป็นร้อยละ 80

2) ไม่ใช่

จํานวน 9

คน

คิดเป็นร้อยละ 20

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

จํานวน

6

คน

คิดเป็นร้อยละ 13.33

2) ไม่ใช่

จํานวน 39

คน

คิดเป็นร้อยละ 86.67

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

จํานวน

31 คน

คิดเป็นร้อยละ 68.89

2) ไม่ใช่

จํานวน

14 คน

คิดเป็นร้อยละ 31.11

-5ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 23

คน

คิดเป็นร้อยละ 54.76

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 3

คน

คิดเป็นร้อยละ 7.14

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 13

คน

คิดเป็นร้อยละ 30.95

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 7.11

จํานวน 3

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
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1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 15

คน

คิดเป็นร้อยละ 35.71

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 4

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 28.57

จํานวน 12

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 9

คน

คิดเป็นร้อยละ 21.43

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 1

คน

คิดเป็นร้อยละ 2.38

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 61.90

จํานวน 26

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องน้ํา
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 8

คน

คิดเป็นร้อยละ 19.05

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 0

คน

คิดเป็นร้อยละ 0

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

4) ไม่เคยปฏิบัติ

จํานวน 28

คน

คิดเป็นร้อยละ 66.67

จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

จํานวน 2

คน

คิดเป็นร้อยละ 4.76

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 16

คน

คิดเป็นร้อยละ 38.10

4) ไม่เคยปฏิบัติ

จํานวน 13

คน

คิดเป็นร้อยละ 30.95

1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 20

คน

คิดเป็นร้อยละ 47.62

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 6

คน

คิดเป็นร้อยละ 14.29

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 12

คน

คิดเป็นร้อยละ 28.57

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด

จํานวน 4
-6-

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา (สัมภาษณ์เฉพาะผู้สบู ยาสูบ/บุหรี่) (ต่อ)
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร
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1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 22

คน

คิดเป็นร้อยละ 52.38

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

จํานวน 4

คน

คิดเป็นร้อยละ 9.52

3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน 11

คน

คิดเป็นร้อยละ 26.19

4) ไม่เคยปฏิบัติ

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.90

จํานวน 5
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คมืมู่ ือแรงงใจนักสู
สบ
อ่ กสูบ ........................................................................................................
ชือนั
ทีอยู
่อ .่ .................................................................................................................
เบออร์โทรศัพท์..................................................................................................
บันทึก โดย
ชือผู
อ่ บ้ นั ทึก/สังเกตตการณ์...........................................................................
คววามสัมพันธ์กบั ผู
ผส้ บู
บิดา/ม
มารดา

สามี
ส /ภรรยา

บ ุตร/ธิธิดา

พี่/น้อง

อื่นๆ ระบ
ร ุ...........................................

รรวมใจชาาวบ้านดออนนาแก ปปลอดบหุหรี่
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-1แบบสัมภาษณ์พ
พฤติกรรมส ุขภาาพที่เกี่ยวข้องกับั การใช้ยาสูบ/บ ุหรี่
-10ค
คําชี้แจง ใช้สมั ภาาษณ์โดยทําเครื่องหมาย
ง
/ หรือเติมมข้อความลงใน
ชช่องว่างตามความมเป็ นจริงของผูถ้ กสั
กู มภาษณ์
ต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1) ชาย

11. เพศ

2) หหญิง

22. ปั จจุบนั อายุ......................ปี
33. ท่านนับถือศาสสนา (ระบุ).............................
1) ประถมมศึกษา
44. การศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้
ต้น
3) มัธยมศึกษษาตอนปลาย

4) ปวช.

5) ปวส.

6) ปริญญาตตรี

7) อื่นๆ(ระบุ))...............................

55. ท่านสูบยาสูบ/บบุหรี่มานานเท่าใดด.........................ปี
66. ปั จจุบนั ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่…………………มวนต่อวัน
77. ท่านเริ่มสูบยาสูสูบ/บุหรี่เมือ่ อายุเท่าใด..........................ปี
88. ท่านเคยเลิกยาสสูบ/บุหรี่หรือไม่
1) ไม่เคยเลิก

2) เคย

2.1) เเลิกไม่ได้
2.2) เเลิกแล้วกลับมาสูบบใหม่

บันทึกจากกรายท
ทาง
ส่สงกําลังใจให้นกั สูบ
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
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........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
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บันทึกจากรา
ก
ายทางง
ส่งกําลังใจให้นนักั สูบ
2
2-

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

ุ ่
ตออนที่ 2 ความรเ้ ู กี่ยวกับยาสูบ/บ ุหรี
1. สารเคมีในยาสูบ/บุ
/ หรี่ เป็ นสาเหตุ
ตุหนึง่ ของการเกิดโรคหัวใจและหลออด
เลือด
1) ใช่
2) ไม่
ไ ใช่
3) ไม่ทราบ
2. การได้
ก รบั ควันยาสสูบ/บุหรี่จากผูอ้ ื่น มีความเสี่ยงต่อการเกิ
อ
ดโรคมะเร็ง
1) ใช่

2) ไม่
ไ ใช่

3) ไม่ทราบ
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3. คนที่สบู ยาสูบ/บุหรี่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่ งพอง โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งปอด
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
4. ผูท้ ี่ได้รบั ควันยาสูบ/บุหรี่จากผูอ้ ื่นสูบทําให้เกิดการติดเชือ้ ระบบทางเดิน
หายใจ และทําให้โรคหอบหืดกําเริบ
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
5. การที่คนในบ้านสูบยาสูบ/บุหรี่ ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่ วยด้วย
โรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทัว่ ไป
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ
6. สถานที่หา้ มสูบยาสูบ/บุหรี่ คือ ในสํานักงาน ตลาด ร้านกาแฟ สนาม
กีฬา โรงพยาบาล และห้องนํา้
1) ใช่
2) ไม่ใช่
3) ไม่ทราบ

1) ใช่

2) ไม่ใช่

2. ครอบครัวของท่านมีผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3. หากท่านไม่สบู ยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทาํ ให้ท่านเข้ากลุ่มเพื่อนได้งา่ ย
1) ใช่

2) ไม่ใช่

5. ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก
1) ใช่

2) ไม่ใช่

6. การโฆษณามีผลต่อการสูบยาสูบ/บุหรี่ของท่าน
1) ใช่

2) ไม่ใช่

-3ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบ
บุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่

-8-
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-7-

บันทึกจากรายทาง
เก็บตกความรูส้ ึกของผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

ตอนที่ 5 แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้ งั เกตการณ์บนั ทึก) (ต่อ)
คําชีแ้ จง : ระบุปริมาณที่สบู ยาสูบ/บุหรี่ในแต่ละวัน พร้อมระบุสถานที่ที่สบู
วัน/เดือน/ปี
18 มิ.ย.56
19 มิ.ย.56
20 มิ.ย.56
21 มิ.ย.56
22 มิ.ย.56
23 มิ.ย.56
24 มิ.ย.56
25 มิ.ย.56
26 มิ.ย.56
27 มิ.ย.56
28 มิ.ย.56
29 มิ.ย.56
30 มิ.ย.56
รวมจํานวน
(มวน)

ปริมาณที่สบู
(มวน)

สถานที่

วิธีการลด
ละ เลิก
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3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมือ่ อยู่ในกลุม่ เพื่อน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
-4ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
(สัมภาษณ์ผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่)
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบคุ คลอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมือ่ เข้าร่วมงานสังคมของชุมชน
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)

2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)

4) ไม่เคยปฏิบตั ิ

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ
สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องนํา้
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)

-5ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
(สัมภาษณ์ผสู้ บู ยาสูบ/บุหรี่) (ต่อ)
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพื่อคลายเครียด
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร
1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)
2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)
3) นานๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)
4) ไม่เคยปฏิบตั ิ
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6 มิ.ย.56
7 มิ.ย.56
8 มิ.ย.56
9 มิ.ย.56
10 มิ.ย.56
11 มิ.ย.56
12 มิ.ย.56
13 มิ.ย.56
14 มิ.ย.56
15 มิ.ย.56
16 มิ.ย.56
17 มิ.ย.56

-6–
ตอนที่ 5 แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบยาสูบ/บ ุหรี่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้ งั เกตการณ์บนั ทึก)
คําชีแ้ จง : ระบุปริมาณที่สบู ยาสูบ/บุหรี่ สถานที่สบู และวิธีการลด ละ เลิก
สูบยาสูบ/บุหรี่ในแต่ละวัน
วัน/เดือน/
ปี
1 มิ.ย.56
2 มิ.ย.56
3 มิ.ย.56
4 มิ.ย.56
5 มิ.ย.56

ปริมาณที่สบู
(มวน)

สถานที่

วิธีการลด
ละ เลิก
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รายชื่อร้านค้า
บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนทั้งสิน้ 6 ร้าน
1
2
3
4
5
6

ร้านนางคํากอง ศรีวรรณา
ร้านนางสาวรจนา บุบผาเดช
ร้านนายอนุรักษ์ รัดทะนี
ร้านนางนวนแล้ง นาสมโภชน์
ร้านนางสาวอรสา ถิตย์ฤทธิ์
ร้านนางสาวสําเภา ถิตย์ฤทธิ์

หมายเหตุ

ร้านค้าทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยพร้อมใจกันปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่แบ่งบุหรี่ขาย
2. ไม่ขายให้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี
3. ไม่โชว์บุหรี่
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ื
ตารางการสอสารผ่
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
้ ํา
หมาย
ว ัน
ชอ
ที
เนือหา
เหตุ
เสนอ)
เดือน ปี
1 ###### ควันบุหรีมือสอง
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร
2 ###### พิษภัยของบุหรี
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
ี นซอย
ด.ญ.อารียา วิเชย
3 ###### โรคทีเกิดบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
4 ###### ควันบุหรีมือสาม
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ี นซอย
ด.ญ.อารียา วิเชย
5 ###### ทําไมเป็ นความดันโลหิต ด.ญ.นนทิยา วินมูล
สูงยิงต ้องเลิกบุหรี
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
6

######

7

######

8

######

9

######

ด.ช.คารม พลไกรษร
ทําไมเป็ นหืดต ้องหนีหา่ งควันด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
เป็ นโรคภูมแ
ิ พ ้ยิงต ้องหนี น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ห่างควันบุหรี
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
สารต่างๆในบุหรี
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ช.คารม พลไกรษร
การสูบบุหรีเป็ นพฤติกรรม นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
ี
เสยงทางสุ
ขภาพ
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง

10 ###### ถ ้าลูกคุณไม่ตด
ิ บุหรีขณะ
เป็ นวัยรุน
่ เขาจะไม่ตด
ิ
ี ิ
ี บการคลายเครี
11 ###### บุหรีไป
กั
ยด
อะไรคือความจริง

ด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
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ื
ตารางการสอสารผ่
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
ว ัน
ชอ
้ ํา
หมาย
ที
เนือหา
เหตุ
เดือน ปี
เสนอ)
12 ###### การสูบบุหรี สุขภาพปาก
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
และฟั นของคุณ
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
13 ###### เลิกบุหรีเพือลูก ทําให ้
น.ส.สโรชา มังดง
บ ้านปลอดบุหรี
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
14 ###### โรคหัวใจและหลอดเลือด
จากการสูบบุหรี
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ด.ช.ราวิน พลไกรษร
ด.ช.ชนินทร์ โคตรบังคม
###### บุหรีมีพษ
ิ ภัย ทําร่างกายให ้เ ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
น.ส.สโรชา มังดง
###### คนทีเป็ นเบาหวานยิงต ้องเลิ ด.ช.คารม พลไกรษร
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
###### คนทีเป็ นโรคหัวใจยิงต ้องเลิ ด.ญ.อารียา วิเชย
ี นซอย
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
###### การสูบบุหรี ทําให ้ร่างกายแกด.ญ.นนทิยา วินมูล
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
###### พ.ร.บ.บุหรี
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ี
###### ะทบและความเสยงจากการสู
นางมีแวว ถิตย์วล
ิ าศ
นางรําไพ บุญบุปผา
###### สารต่างๆในบุหรี
ิ ชนุพงศ ์ ศรีโยธี
ด.ช.ชษ
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
่ งปากทีเกิดด.ญ.อารียา วิเชย
###### ปั ญหาสุขภาพชอ
ี นซอย
ด.ญ.วรารัก อัคขะราษา
###### ผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
ี
###### ผลเสยงที
เกิดจากบุหรี
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ื ดๆเกียวกับบุหรี ด.ญ.ธดารตน คา
###### ความเชอผิ
ประเทือง
น.ส.สโรชา มังดง

26 ###### เลิกบุหรีวันนีดีอย่างไร

นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
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ื
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ตารางการสอสารผ่
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
้ ํา
หมาย
ว ัน
ชอ
ที
เนือหา
เหตุ
เสนอ)
เดือน ปี
27 ###### วิธเี ลิกบุหรีด ้วยตนเอง
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ิ ธิ
นายอาทิตย์ ปรีสท
28 ###### เลิกบุหรีคุณทําได ้ง่ายนิดเดียด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ช.ราวิน พลไกรษร
29 ###### กฎหมายห ้ามสูบบุหรีในทีสาด.ช.ชนินทร์ โคตรบังคม
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
30 ###### ควันบุหรีมือสองทําให ้หัวใจวนายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
31 ###### บุหรีกับการคลายเครียด
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
32 ###### โรคหัวใจและอัมพฤก-อัมพานายสามารถ นิกรกุล
ิ ธิ
ด.ช.อาทิตย์ ปรีสท
ิ พ ้ยิงต ้องห่างจากควันางมีแวว ถิตย์วล
33 ###### โรคภูมแ
ิ าศ
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
34 ###### อันตรายทีได ้รับจากควันบุหรีนางรําไพ บุญบุปผา
ด.ญ.กรพินธ์ พลไกรษร
35 ###### สารต่างๆในบุหรี
นางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
36 ###### โรคทีเกิดบุหรี
ื วิลาชย
ั
นายชน
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
37 ###### สูบบุหรีแก่กอ
่ นวัย
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
38 ###### เบาหวานยิงต ้องเลิกสูบบุหรี ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
39 ###### ทําไมหืดต ้องหนีหา่ งควันบุหด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
น.ส.สโรชา มังดง
40 ###### 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร

ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
41 ###### ทําไมหืดต ้องหนีหา่ งควันบุหด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
น.ส.สโรชา มังดง
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ื
านหอกระจายข่าว “รูเ้ ท่า รูท
้ ัน ภ ัยสุขภาพ”
ตารางการสอสารผ่
ระจายข่าวบ้าน ดอนนาแก หมูท
่ ี 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จ ังหว ัดกาฬ
ื – สกุล (ผูน
ว ัน
ชอ
้ ํา
หมาย
ที
เนือหา
เหตุ
เดือน ปี
เสนอ)
42 ###### 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ
43 24 ก.พ.56ผลดีถ ้าคุณเลิกสูบบุหรี
น.ส.สโรชา มังดง
น.ส.เมธาพร วงศว์ เิ ศษ
44 ###### งานวิจัยทีคุณต ้องรู ้
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ิ ธิ
ด.ช.อาทิตย์ ปรีสท
45 ###### ควันบุหรีเป็ นควันพิษ
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
ด.ญ.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
46 9 มี.ค.56 ควันบุหรีเป็ นอันตรายต่อเด็กด.ช.ชษ
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
47 ###### สุขภาพปากและฟั น
นายทองสุข จําเริญรักษ์
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
48 ###### เลิกบุหรีเพือลูก (ภรรยาตังคด.ญ.ณั ฐมน จําเริญรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเริญรักษ์
49 ###### วัดปลอดบุหรี
ด.ญ.นนทิยา วินมูล
ด.ญ.ดาริกา จําเริญรักษ์
50 ###### กฎหมายห ้ามสูบบุหรีในทีสานางอ่อนจันทร์ จําเริญรักษ์
น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
51 ###### พิษภัยของบุหรี
ด.ช.คารม พลไกรษร
ด.ช.ณั ฐวุฒ ิ อัคขะราษา
52 ###### โรคทีเกิดจากบุหรี
ด.ญ.ธิดารัตน์ คําประเทือง
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
53 ###### บุหรีคลายเครียด
นายไพโรจน์ นิตยโรจน์
น.ส.สโรชา มังดง
ิ ชนุพงษ์ ศรีโยธี
54 ###### บุหรีมีพษ
ิ ร ้ายทําร่างกายให ้เ ด.ช.ชษ
ด.ช.กิตติโรจน์ วงศว์ เิ ศษ

55 ###### การสูบบุหรีเป็ นพฤติกรรมเส ี น.ส.วิชด
ุ า ขันธบูรณ์
ด.ญ.รพีพรรณ พลไกรษร
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การนําเรื่อง ยาสูบ และพิษภัยต่างๆ เข้าไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสอง
โดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานนี้ปลอดบุหรี่)
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน
ฮีตสิบสอง
คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริตตะ
สันสกฤต จาริตะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี
1. บุญเข้ากรรม (บุญปีใหม่ทําบุญตักบาตร)
- งานปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2. บุญคูณลาน (สถานที่นวดข้าว เรียกว่า ลาน การนําข้าวมานวดเป็นกอง)
- การสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
3. บุญข้าวจี่ (บุญเดือน 3)
- นําข้าวเหนียวมาจี่ (ย่าง) ทาไข่ เป็นการทําบุญให้ทาน
4. บุญพระเวส (บุญเดือน 4)
- พระเวส หมายถึง พระเวสสันดร
- เป็นการทําบุญฟังเทศน์ในวันเดียวจนจบ
5. บุญสรงน้าํ (บุญสงกรานต์)
- วันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ําดําหัว ขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ําพระ
หมายเหตุ บ้านดอนนาแก ได้จัดงานฉลองหอระฆัง มีกิจกรรมทีซ่ ุ้มประตูโขง แจกของรางวัล
6. บุญบั้งไฟ
- จุดบั้งไฟบูชาพระญาแถน ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
- จัดขบวนแห่บั้งไฟ นําสื่อเดินรณรงค์พิษภัยบุหรี่
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7. บุญชําฮะ (บุญเบิกบ้าน)
- ทําบุญที่บริเวณกลางหมู่บ้าน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการโยงสายสิญจ์ตามบ้านเรือน
- เปีนการป้องกันภัยอันตรายของหมู่บ้าน

8. บุญเข้าพรรษา
- พระสงฆ์จําวัด 3 เดือน ไม่มีการจาริกไปแห่งใด หรือออกบิณฑบาต
- ประชาชนทําบุญตักบาตร ถือศีล ภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอด 3 เดือนหรือตลอดไป
- ถวายเทียนพรรษา
9. บุญข้าวประดับดิน
- จัดหาอาหารคาวหวานเป็นห่อๆ เพื่อแจกจ่ายให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
10. บุญข้าวสาก
- การเขียนชื่อบุคคลที่เราต้องการทําบุญให้ทานลงในพาข้าว (ชุดสํารับข้าว) เรียก ข้าวสาก
11. บุญออกพรรษา
- เมื่อพระสงฆ์จําวัดครบ 3 เดือน สามารถจาริกไปที่แห่งใด หรือออกบิณฑบาตได้
- ประชาชนทําบุญตักบาตรเทโว
12. บุญกฐิน
- ผ้าสดึงทําเป็นกรอบขึงเย็บจีวร เรียก ผ้ากฐิน นําไปถวายพระที่วัด
- ตั้งกองกฐิน เรี่ยไรปัจจัยตามจิตศรัทธาถวายวัดและอุทิศผลบุญให้แก่ผทู้ ลี่ ่วงลับ
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ประวัติศาสตร์ชุมชน “บ้านดอนนาแก”
พ.ศ. 2400-2450
-เดิมผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อตั้งหมู่บ้านดอนนา
แก นายศูนย์ / นาย ปาเป้า
-ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
-คลองน้ําชลประทานยังไม่มี
-ถนนยังไม่เป็นลูกรัง เป็นฝุ่น
ทางเกวียน
-มีบ้านอยู่ประมาณ 3-4 หลังคาเรือน
-เดิมเป็นป่าสะแก
-นายศูนย์เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโดยย้ายถิ่น
ฐานมาจากที่อื่น
-วัดยังไม่ได้ก่อตั้ง
-นายศูนย์เป็นลูก พ่อใหญ่วงศ์ ถิตย์พงษ์
กํานันคนแรกของตําบลหลุบ
-เดิมไม่ใช่ตําบลหลุบแต่เป็นอําเภอหลุบ
จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2451-2470
-บ้านดอนนาแกก่อตั้งวัด ชื่อวัดสว่าง
อารมณ์ (พ.ศ. 2462)
-โดยมีพระอธิการอ่วม พุทธคุโก เป็นเจ้า
อาวาส
-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-ไฟฟ้ายังไม่เข้ามา (ใช้ตะเกียง)
-พ่อใหญ่ยน แม่ใหญ่เต่า มีเกวียนและยุ้ง
ข้าวเป็นคนแรกในหมู่บ้าน
-มีน้ําท่วมครั้งใหญ่ในบริเวณทั่วหมู่บ้าน
-มีการตีขอลอเพื่อเป็นสัญญาณในการ
เรียกประชุม
-ใช้เงินเป็นสตางค์ เป็นเงินฮัง เป็นก้อน
-ใช้ยาสูบ(ยาเส้น)แลกที่ดินกัน
-ยังมีบริวารหลงเหลืออยู่
-ใช้ม้าเป็นพาหนะ(โดยผู้ใหญ่บ้าน)

พ.ศ. 2471-2490
-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.
2462 นายกบ ถิตย์ประเดิม และ นายเคน
ศรีโยธา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
-อยู่กินแบบชาวบ้านดั้งเดิม
-ใช้ควายเป็นแรงไถนา
-ยังไม่มีสารเคมีและสารพิษ
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
-แม่ใหญ่บาน ถิตย์แสน เป็นหมอตําแย
-มีหนังขายยา มีหนังตะลุง
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีครกมอง มีไว้ตํา
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร มีด้วยกันสอง
ครก
-มีการปลูกฝ้าย และมีเครื่องอิ้วฝ้าย
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีรองเท้าใส่กอ่ นเพื่อน
รวมทั้งจักรยานด้วย
-เมื่อป่วยใช้ยาสมุนไพรชาวบ้าน ถ้ารักษา

พ.ศ. 2491-2500
-ได้มีการจัดรําวงหมู่บ้าน
-มีการละแล่นพื้นบ้าน
-มีการเผาศพโดยไม่เข้าเมรุ(ที่นา ที่
ดอน) โดยใช้ฟืนไว้ เขาเรียกกองฟอน
-นายกบ ถิตย์ประเดิม เริ่มใช้เกวียน
-มีการเล่นโขน, หนุมาน, ลิเก
-ก่อนก่อกองฟืนมีการโยนไข่(เป็น
ประเพณี)
-ได้มีการสูบน้ํามาทํานา(สูบจากลํา
ปาว) มีเครื่องจากชลประทานห้วยสี
ทน
-ยังไม่มีคลองส่งน้ําชลประทาน
-มีหนองสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง
1. หนองอีปุ้ง
2. หนองกุดเหล่ากวน
3. หนองโพธิ์
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ไม่หาย ชาวบ้านจะร่วมมือกันทําโลงศพ
4. หนองกุดแสน
โดยใช้ฝาบ้านไม้ ร่วมกันทําช่วยกัน ทํากัน 5. หนองสาธารณะกุดคา
อยู่หลายวัน
-นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ เป็นช่างทําโลงศพ
พ.ศ. 2501-2510
พ.ศ. 2511-2520
พ.ศ. 2521-2530
พ.ศ. 2531-2540
พ.ศ. 2541-2550
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
-พ่อใหญ่สม ถิตย์ประเดิม -ปีพ.ศ. 2512 เริ่มมีไฟฟ้าใช้ -ผู้ใหญ่บ้านคนที่3 คือ พ่อ
-ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ (พ.ศ. -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 คือ พ่อ -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6 คือ
เป็นเฒ่าข้าวจั้มปู่ตา(เลี้ยง -พ่อใหญ่ประเสริฐ จําเริญ ใหญ่เม้า ทองคําห่อ (พ.ศ.
2536)
ใหญ่สงวน ทองคําห่อ (พ.ศ. ผู้ใหญ่ทองสุข จําเริญรักษ์
ปู่)เดือนหกของทุกปี ก่อน รักษ์ มีวิทยุและโทรทัศน์
2525)
-สร้างศาลาวัด (พ.ศ. 2536) 2541-2551)
-ผู้ช่วยคือ พ่อทวี เหล่าลํา
ทํานา โดยใช้ไก่ต้มเป็นตัว ก่อนคนอื่น รวมทั้งพ่อใหญ่ -ผู้ช่วยคือ พ่อใหญ่บุญจันทร์ -สมภารวัดรูปที่ 2 คือ หลวง -ขุดลอกกุดคา (พ.ศ. 2540) ขาม และพ่อประสงค์ พล
เลี้ยง
สม ถิตย์ฤทธิ์
ถิตย์ประเดิม และพ่อใหญ่
พ่อมหาสม สิรปิ ุญโญ
-จัดตั้งกองทุนเงินล้าน (พ.ศ. ไกรษร
-ต่อมาพ่อใหญ่แปลง วัง -มีโรงสีข้าวโรงแรกคือ นาย ขันตี
-ได้รับผ้าป่าและพระ
2544)
-สร้างกุฏิ (พ.ศ. 2551)
พิกุล ได้สืบทอดเป็นเฒ่า ขุน นางมี สุทธิชุม
-ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พ่อใหญ่
ประธานจากวัดใหม่ช่องลม -อ.บ.ต. พ.ศ. 2545
-เริ่มจัดงานลอยกระทง
ข้าวจั้ม
-นายปิ่น ธารบุญ เป็น ผสส. สงวน ทองคําห่อ
(พ.ศ. 2537)
นายสํา ถิตย์สนั ต์
ครั้งแรกที่กุดคา
-มีหนองสาธารณะกุดคา ปัจจุบันคือ อสม.
-ปราชญ์ชาวบ้านคือ พ่อใหญ่ -มีการเลือกอ.บ.ต.คือ แม่
นายนิคม ติดชัยภูมิ
-ทีมฟุตบอลเยาวชนได้
เป็นที่ตั้งดอนตาปู(ดอนปู่ -กลุ่มจัดสารผู้เฒ่าคือ พ่อ
แปลง วังพิกุล
มะลิ ปรีกุลและ นายหนู
-เจ้าอาวาสรูปที่ 3คือ พระ แชมป์ครั้งแรก (พ.ศ.
ตา)
ใหญ่สอน พ่อใหญ่โดน
-พระประธานรูปแรกผูส้ ร้าง จําเริญรักษ์
อธิการพูนทวี วีรปุญโญ
2551)
-ปัจจุบัน นายสมาน ถิตย์ -เริ่มมีรถไถนาแบบเดินตาม คือ พ่อใหญ่กอง
วิลาชัย -ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 คือ นาย -โรคไข้หวัดนกระบาด (พ.ศ. -เริ่มมีเงินโครงการ S.M.L.
แสน เป็นเฒ่าข้าวจั้ม
เข้ามาแทนแรงควาย
(พ.ศ. 2517)
นิคม ติดชัยภูมิ ผู้ช่วยคือ
2549)
(พ.ศ. 2551)
-นายอดุลย์ ธารบุญ มี
-มีคลองชลประทานเข้ามาใน นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ และ
-เริ่มมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาใน
ร้านค้าร้านแรก
หมู่บ้าน (พ.ศ. 2520)
นายสงวน ทองคําห่อ
ในหมู่บ้าน
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็น
-เริ่มมีรถนวดข้าวเข้ามา
-ผู้ทรงคุณวุฒคิ ือ นายเรียม -ได้ทําข้าวนาปรังอย่าง
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ประธานสหกรณ์ของ
หมู่บ้าน

-ปัจจุบันนายทองพูล สุทธิชมุ ภูศิริ
มี 1 คัน
-มีน้ําท่วมใหญ่อีกครั้ง

จริงจัง
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เรื่องเล่า เร้าพลัง
ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
“เวทีมวยการกุศล 31 ตุลาคม 2555”
วันนั้นถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของหมู่บ้าน และตําบล การที่จัดกิจกรรมและเชิญท่าน
นายอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านนิคม ปัญจวัฒน์ นายกเทศมนตรีตําบลหลุบ นายนิคม กั้วพิทักษ์ กํานัน
บันลือศักดิ์ ลือศรัทธา และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน นักการเมือง ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ และส.อบจ.อีกหลาย
ท่าน พร้อมด้วยผู้คนเข้าร่วมงานจํานวนมาก ทั้งในส่วนชุมชนเองและต่างชุมชน เวทีและพิธีการในงานจัดอย่าง
เรียบง่าย
แกนนําเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหลุบ ผอ.สงวน และทีมงานได้ขึ้นเวทีมวยสวมเสื้อรณรงค์ “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่” พร้อมแสดงสื่อ
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยป้ายผ้าและสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ทํ า ขึ้ น เองจากแกนนํ า
เยาวชนหมู่บ้านดอนนาแกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดละเลิกบุหรี่ อันนําไปสู่หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็น
การสร้างกระแส การตื่นตัว ของชุมชนในบ้านดอยนาแกและชุมชนใกล้เคียง เป็นอย่างดี สร้างการรับรู้ และ
การแสดงความชื่นชมกลุ่มเยาวชนและผู้นําในชุมชน การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่
จะเห็นได้ว่า ไม่มีใครสูบบุหรี่ในงานแม้แต่คนเดียว ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการสร้างการรับรู้ให้คนทั้งตําบลได้รู้ถึง
พิษภัย และอันตรายของบุหรี่/ยาสูบ
แกนนํานักวิจัยไทบ้าน
***************************************************
“วันสงกรานต์ และงานฉลองหอระฆัง”
วันที่ 13 เมษายน 2556 งานวันสงกรานต์ และฉลองหอระฆังผู้คนที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชม ใน
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนบ้านดอนนาแก ที่มารณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่อธิบายถึงโทษของบุหรี่พร้อมสื่อ
ประชาสัมพันธ์มากมาย อีกทั้งมีการตอบคําถามชิงรางวัลอย่างสนุกสนาน
จากการสังเกต พบว่า ผู้ที่มาร่วมงานไม่มีใครสูบบุหรี่ แม้แต่มีบุคคลจากชุมชนภายนอกมา
เที่ยวในงานก็ไม่มีใครสูบเมื่อบุหรี่ เมื่อเห็นป้ายงดสูบบุหรี่ และการรณรงค์บนเวที จึงถือการถือเป็นจุดเปลี่ยนที่
สําคัญอีกวันหนึ่ง แม้ว่าเป็นงานที่จัดเวลากลางคืนก็ตามแต่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างกระแสการตื่นตัว
ท่ามกลางความเคยชินของนักสูบในชุมชนอยู่ไม่น้อย
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แกนนํานักวิจัยไทบ้าน
*************************************************

เรื่องเล่า เร้าพลัง
ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
“เลิกบุหรี่ คือ ความเป็นศิรมิ งคลแห่งชีวติ ”

ผมตกเป็นทาสของบุหรี่มา 20 ปี มีเหตุของการติดบุหรี่ที่สําคัญมาจากการอยากลองในวัยรุ่น
มีเพื่อนมาชักจูงให้ทดลองสูบในช่วงวัยเรียน และติดบุหรี่มาจนถึงวัยทํางาน และมีครอบครัว
แรงจูงใจที่เลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดมาจากความศรัทธาในมงคลชีวิต การอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ในเรื่องสุขภาพ เพราะพิษภัยของบุหรี่ และสุรา ของมึนเมา ความรักครอบครัว ภรรยา และบุตร ที่จะไม่ตกเป็น
ทาสหรือเป็นผูร้ ับเคราะห์จากภัยร้ายที่ทําลายชีวิต สุขภาพจากการกระทําของตัวเอง
ศิริมงคลของชีวิต หลังจากเลิกบุหรี่
- สุขภาพดี ไม่มโี รคภัย ดีทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
- มีรายได้ที่ดี ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่
- ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น และสุดท้ายเป็นคนดี
สุรเดช เคราะห์ดี
นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์

ประมวลภาพกิจกรรม
การดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม
เวทีการสร้างความเข้าใจ/คืนข้อมูล/ทําแผนแก้ไขปัญหา
วันที่ 23 กันยายน 2555 ณ วัดบ้านดอนนาแก

สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ รพ.สต.หลุบ
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เรียนรู้พิษ ภัยบุหรี่
สร้างแกนนําเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันพิษภัยบุหรี่
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ รพ.สต.หลุบ

กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู…
้ Zzz

จิตอาสา DNK สดใส ไร้ควันบุหรี่ ร่วมเสนอกิจกรรมแก้ไขปัญหา
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ภาพกิจกรรม
ระดมพลัง/ศักยภาพทําสือ่ ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมกันทําเพื่อร่วมกันใช้

109

ภาพกิจกรรม
เมื่อระฆังแห่งการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพมาปฏิบัติในพืน้ ที่ ดอนนาแก ยกแรกดังขึ้น
31 ตุลาคม 2555 ณ เวทีมวยบ้านดอนนาแก

เตรียมสื่อ นักข่าวน้อยซักซ้อม รวมทั้งตากล้อง จากโทรทัศน์หลายช่อง
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ภาพกิจกรรม
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

ผู้สื่อข่าวช่อง 7 คุณประจิตร พัชรินทร์ศักดิ์ ร่วมด้วยช่วยกัน

มะยม : ช่วยเลิกบุหรี่ได้

นายกกล่าวเปิดงาน

ทีมแกนนําผู้ใหญ่ทั้งหมด พร้อมผู้ใหญ่บ้านๆ
อื่นด้วย
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ภาพกิจกรรม
การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

รวมพลังบ้านดอนนาแก
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ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก

ถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการนํามติสมัชชาฯ
โดย อ.สุเทพ ไชยขันธ์ (วิทยากร)
4 เมษายน 2556 ณ รพ.สต.หลุบ
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ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่
11 พฤษภาคม 2556
ณ บ้านโนนคูณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ฟังบรรยาย แล้วแยกย้ายสํารวจพื้นที่จริง
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ภาพกิจกรรม
เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรับนักสูบ
21 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก

ระดมสมองการขับเคลื่อนสูน่ ักสูบ
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การออกเยี่ยมบ้าน (ผู้สบู )

