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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสถานการณ์ยาสู บ (2) ประเมินทุนทางสังคมในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสู บ และ (3) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ใช้ระเบียบวิธี
การศึกษาแบบผสม เก็บข้อมูลก่อนดําเนิ นโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ จํานวน 1,266
ตัวอย่าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 และเก็บข้อมูลหลังดําเนินโครงการขับเคลื่อน
จังหวัดปลอดควันบุหรี่ จํานวน 1,103 ตัวอย่าง ระหว่างเดือน สิ งหาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการประเมินสถานการณ์ยาสู บก่อนดําเนิ นโครงการพบว่า ปั จจัยสําคัญในการควบคุมการสู บ
บุ ห รี่ ใ นที่ สาธารณะคื อ การบังคับ ใช้ก ฎหมาย ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ของทุ น เดิ ม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ประกอบด้วย ทุนทางสังคม (56.5%) ความตระหนักต่อ พ.ร.บ.ควบคุมยาสู บ (52.9%) การรับรู ้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมยาสู บ (67.6%) และการปฏิบตั ิต่อการคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (51.5%) ในขณะที่มี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมควันบุหรี่ มือสอง (93.8%) ส่ งผลให้การขัดเกลาทางสังคม (Sig.<0.001)
และ (2) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง (Sig.=0.04) มีนยั สําคัญทางสถิติกบั การคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบ
บุหรี่
ในส่ วนขององค์ประกอบปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่ อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดควัน บุ ห รี่
ประกอบด้วย (1) การมีทศั นคติที่ดี (2) มีการรับรู ้ข่าวสารที่ถูกต้อง (3) บทบาทของกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ
ในชุ มชน (4) บทบาทของกลุ่มที่ เป็ นทางการในชุ มชน (5) การดํารงอยู่ภายใต้เงื่ อนไขทางสังคม (6)
ความตระหนักต่อกฎหมาย (7) การมีวฒั นธรรมที่ดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนักต่อระเบียบ
สังคม และ (10) พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ องค์ประกอบปั จจัยทั้งหมดนี้ สามารถอธิ บาย
ความผันแปรการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้ร้อยละ 63.06 ในขณะเดียวกันก็สามารถพยากรณ์การไม่
สู บบุหรี่ ในที่สาธารณะได้ร้อยละ 64.0 ที่ใกล้เคียงกัน
ในขณะที่ผลการประเมินสถานการณ์ยาสู บหลังดําเนิ นโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ เก็บข้อมูล
โดยการสํารวจระหว่างเดือน สิ งหาคม-ตุลาคม 2556 จํานวน 1,103 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย LISREL
อธิบายความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ด้วยสถิติ Path Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ในโครงสร้างทางสังคมในชุมชนมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชน
ปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย (1) ทุนทางสังคม (2) ทัศนะคติต่อนโยบาย (3) การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาธารณะ
และ (4) ความตระหนักต่อกฎกติกาทางสังคม เมื่อนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรู ปสมการโครงสร้าง
พบว่า สถานที่ปลอดบุหรี่ ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากทุนทางสังคม (= -0.65) ความตระหนักต่อกฎกติกา
ทางสังคม (= 0.31) และการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาธารณะ (= -0.56) นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
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จากปั จจัยด้านทุนทางสังคม (= 0.03) ทัศนะคติต่อนโยบาย (= -0.40) และความตระหนักต่อกฎกติกา
(= -0.05) ผ่านความสามารถในการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาธารณะ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถทํานายชุมชน
ปลอดบุหรี่ ได้ร้อยละ 71.0 (R2=0.71)
คําสําคัญ: การประเมินผล การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ABSTRACT
This research aimed to situate and social capital evaluation include the factors influence nosmoking policy of Nongbualamphu province. Both qualitative and quantitative approaches were
employed. Non- probability was collected data through provincial mobilizing committee and 1,266
samples of probability from randomize during October, 2011-Februrary, 2012. Data was analyzed
using content analysis descriptive and inferential statistics analysis.
The results revealed of tobacco situation shown that the tobacco shop mostly where in the
rural were general stores. The cigarette brand name which was classifies the best of sold in
communities as follow (1) Wonder (both green and red) (2) Krong-tip and (3) Falling rain
respectively. Beside this, they were variety tobacco brand name for cell consists: (1) Gwang-thong (2)
Singha (3) Sri-thong (4) Mong-gon-thong (5) Mong-gon-kheaw (6) Dawn-thong (7) Lean-thong and
(8) Hong-thong. And, sources that produced mostly import from Nong Khai and Nakhon Phanom
province. However, the law measures which were important strategy for tobacco control and nosmoking surveillance in public space. Moreover, they have old capital for implement yet at moderately
level consists social capital (56.5%) tobacco control in law measure (52.9%) tobacco control in
perception (67.6%) and no-smoking concerns (51.5%). So, they have good attitude level about tobacco
control (93.8%). All of those were significantly described for healthcare protection who no smoking
follow as socialization (Sig.<0.001) and correctly information perceived (Sig.=0.04).
In addition, the factor component were influencing no-smoke in public space consist: (1) good
view thinking (2) information clearly perceived (3) neighbors group (4) volunteers group (5) law and
social order (6) law concern (7) culture (8) training (9) social order concern and (10) smoking
behavior in public space. So, these factors were described no-smoking control as 63.06% while the
confirmatory factor component which were exogenous latent variables as follow (1) socialization (2)
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social visual and (3) social norms. Finally, there were predicted no-smoking controls as 64.0% so
nearly those.
After, the implementation of the project was collected data during August – October, 2013
through the questionnaire survey of family members, amount of 1,103 samples. Data analyzed by
LISREL, explained through path analysis statistics.
This study found that on the real time in community there were the factors affecting the
tobacco-control mobilization consisting (1) social capital, (2) attitudes towards policy, (3) public
information, and (4) awareness of social norms or rules. The structure equation modeling analyzed by
path analysis found after the implementation show that, the free zone areas received directing effect
from social capital (= -0.65), awareness of social norms or rules (= 0.31), and public information
(= -0.56), moreover received indirect effect from social capital (= 0.03), attitudes towards policy
(= -0.40), and awareness of social norms or rules (= -0.05), which effected through the public
information factor. Finally, power of predicted from those explain the Smoke Free Community at
71.0% (R2=0.71).
Keywords: Evaluation, no-smoking control
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3. กรณี วดั ปลอดบุหรี่
4. กรณี สถานที่ราชการปลอดบุหรี่
5. กรณี ศูนย์เด็กเล็กปลอดบุหรี่
บทที่ 10 การประเมินสถานการณ์ยาสูบหลังดําเนินโครงการ
10.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม
10.2 ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
10.3 ระดับทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
10.4 ระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
10.5 ระดับทัศนคติต่อกิจกรรมโครงการ
10.6 ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ
10.7 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
บทที่ 11 สรุ ปผลการประเมินสถานการณ์ยาสู บและอภิปรายผล
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11.4 ระดับทัศนคติต่อกิจกรรมโครงการ
11.5 ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ
11.6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสัง่ จังหวัดหนองบัวลําภู
ภาคผนวก ข เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมระยะเริ่ มต้นโครงการ
ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมในระยะที่กาํ ลังจะสิ้ นสุ ดโครงการ
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ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างครอบครัวในจังหนองบัวลําภู
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดเชิงสาเหตุ (Causal Model) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ
ภาพที่ 4.2 ไดอะแกรมผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ
ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ภาพที่ 5.1 สภาพการวางจําหน่ายบุหรี่ ยาซองในชุมชน
ภาพที่ 5.2 ยาเส้นตรากวางทอง
ภาพที่ 5.3 ยาเส้นตราหงส์ทอง
ภาพที่ 5.4 ยาเส้นตรามังกรทอง
ภาพที่ 5.5 ยาเส้นอบถังกนองคายตราเหรี ยญทอง
ภาพที่ 6.1 สัดส่ วนของครอบครัวในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ยาสูบ
ภาพที่ 6.2 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและ
ความตระหนักต่อกฎหมายควบคุมยาสู บ
ภาพที่ 7.1 การประชุมพัฒนาโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตเมือง
ภาพที่ 7.2 ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในการประชุมพัฒนาโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตเมือง
ภาพที่ 7.3 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตนอกเมือง
ภาพที่ 7.4 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตนอกเมือง
ภาพที่ 7.5 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตห่างไกลเมือง
ภาพที่ 7.6 ความหลากหลายกิจกรรมในโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตห่างไกลเมือง
ภาพที่ 7.7 การลงมติเป็ นเอกฉันท์ประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่
ภาพที่ 7.8 นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลมอบป้ายประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ ต่อไป
ภาพที่ 7.9 ป้ายประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ ต่อไป
ภาพที่7.10 กรรมการชุมชนลงมติกาํ หนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่
ภาพที่ 7.11 เวทีประชาคมลงมติให้ประกาศเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ตลอดไป
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ภาพที่ 7.12 คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.13 คณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ภาพที่ 7.14 การประชาคมในหมู่ที่ 2 บ้านโคกนาเหล่า ตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.15 การจัดเวทีประชาคมในหมู่ที่ 12 บ้านใหม่บูรพา
ภาพที่ 7.16 การจัดเวทีประชาคมบ้านนากลางหมู่ที่ 1 ตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.17 การประชุมคณะกรรมการเทศบาลตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.18-19 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.20-21 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.23 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
ภาพที่ 7.24 เวทีประชาคมสร้างมาตรการทางสังคม
ภาพที่ 7.25 เปิ ดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นสร้างมาตรการทางสังคม
ภาพที่ 7.26 ร่ วมกันสนับสนุนการยกร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ พ.ศ. .....
ภาพที่ 7.27 การประสานเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมสร้างกระแสทางสังคม
ภาพที่ 7.28-30 การมอบป้ายสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ
ภาพที่ 7.31 ร่ วมกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจ/ว่ากล่าวตักเตือนร้านค้าในเขตเมือง
ภาพที่ 7.32 ออกตรวจเตือนร้านค้า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535
ภาพที่ 8.1 ไดอะแกรมการสร้างคุณค่าในการประเมินสร้างพลัง
ภาพที่ 8.2 ภาพที่ 8.2 การมีส่วนร่ วมในการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น
ภาพที่ 8.3-8.4 ผลการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น
ภาพที่ 8.5-8.6 ผลการลงมติภารกิจที่ได้รับการให้ค่านํ้าหนักสู งสุ ด
ภาพที่ 8.7 รองนายกเทศบาลตําบลเขตเมืองมอบป้ายประกาศเขตปลอดบุหรี่
ภาพที่ 8.8 การประชุมคณะกรรมการในเขตนอกเมือง
ภาพที่ 8.9 คณะกรรมการยืนยันที่จะกําหนดภารกิจเป้าหมายที่จะทําให้ชุมชนปลอดบุหรี่
ภาพที่ 8.10 วางแผนการขับเคลื่อนให้ชุมชนเลิกบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน
ภาพที่ 8.11 คณะกรรมการ ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวที่เลิกบุหรี่ เป็ นแบบอย่าง
ภาพที่ 8.12 การมีส่วนร่ วมในการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น

หน้ า
99
100
101
102
103
104
106
107
108
110
111
117
117
118
119
120
122
124
124
125
128
129
132
133
134
136

ฌ

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สารบัญภาพ

หน้ า
137
ภาพที่ 8.13 ผลการลงมติดว้ ยการติดกระดาษสี ภารกิจที่ได้รับการให้ค่านํ้าหนักสู งสุ ด
ภาพที่ 8.14 การประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการอํานวยการ
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ภาพที่ 8.15 การมีส่วนร่ วมในแต่ละชุมชนกําหนดแผนดําเนินการจัดเวทีประชาคม
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ภาพที่ 11.1 รู ปแบบสมการเชิงโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ 191
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40
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสํานักงานสถิติแห่ งชาติยอ้ นหลังไปปี 2529-2544 พบว่า อัตราการ
บริ โภคยาสู บในเพศชายที่อายุนอ้ ยที่สุดอยูท่ ี่อายุ 21 ปี และช่วงอายุ 61-80 ปี สู บบุหรี่ นอ้ ยรองลงมา ใน
ส่ วนของเพศหญิงพบว่า กลุ่มเด็กหญิงที่สูบบุหรี่ มีนอ้ ยมาก แต่หญิงที่สูบบุหรี่ มากมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
(รั ศมี สังข์ทองและวีระศักดิ์ จงสู่ วิวฒั น์วงศ์, 2548) ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีการบริ โภค
ยาสู บมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนื อและภาคกลาง สะท้อนให้เห็ นว่า อัตราการบริ โภคยาสู บมี
แนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามเยาวชนมีการสู บบุหรี่ มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แต่ในทางกันข้ามผูส้ ู งอายุ
บริ โภคยาสู บน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มวัยรุ่ นมีความท้าทายที่จะเรี ยนรู ้การสู บ
บุหรี่ ตามกระแสค่านิยมที่ผดิ ๆ ในขณะที่กลุ่มผูส้ ู งอายุจะพยายามเลิกการบริ โภคยาสู บมากขึ้นหลังจากที่
มีประสบการณ์การบริ โภคยาสู บมายาวนาน ซึ่ งมีขอ้ สังเกตว่าในปั จจุบนั การบริ โภคยาสู บ (ยาสู บมวน
เอง) จะอยูใ่ นกลุ่มที่มีฐานะยากจนและการสู บบุหรี่ จะมีฐานะค่อนข้างดี
นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในปั จจุบนั และอนาคต โรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ กบั รายรับ
ของรั ฐที่ได้รับจากภาษี บุหรี่ ในไทย ได้ประเมินค่าใช้จ่ายของโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพองและ
โรคมะเร็ งปอด ซึ่ งทั้งสามโรคเป็ นโรคอันดับต้น ๆ เนื่องมาจากการสู บบุหรี่ ซึ่ งพบว่า ค่าใช้จ่ายโรคถุง
ลมโป่ งพองทั้งหมด 13,640.58 บาทต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่ายของรัฐในปี 2546 ของโรคถุงลมโป่ งพองจาก
การสู บบุหรี่ 10,057 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 32,762.05 บาทต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายของรัฐแก่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในปี 2546 เท่ากับ 19,427 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอดจากการสู บบุหรี่ ในปี 2546 เท่ากับ 100,041.83 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
ของผูป้ ่ วยทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของรั ฐในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดของปี 2546 เท่ากับ 6,572 ล้านบาท
นอกจากนี้ การศึกษาได้ประเมินและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทั้งสามโรค จากปี 2542-2550 และรายรับจาก
การเก็บภาษีบุหรี่ ของภาครัฐจากช่วงเดียวกันพบว่า ค่าใช้จ่ายทั้ง 3 โรค เริ่ มสู งกว่ารายรับของภาครัฐจาก
ภาษีบุหรี่ ในปี 2545 และเพิ่มมากขึ้นไปในอนาคต แสดงว่า ค่าใช้จ่ายของเพียง 3 โรค มีแนวโน้มสู งกว่า
รายรับของรัฐจากภาษีบุหรี่ ในอนาคต (สถิรกร พงศ์พานิช, มปป.) ชี้ให้เห็นว่าวิธีการเดียวที่จะลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของโรคต่างๆ ได้น้ นั คือการรณรงค์ "ลด-ละ-เลิก" การบริ โภคยาสู บหรื อบุหรี่
ในขณะที่ ขอ้ เสนอเชิ งนโยบายในการควบคุมการบริ โภคยาสู บ พบว่า ราคาของบุหรี่ 1 ซอง
ก่อนและหลังเข้าร่ วมองค์การการค้าโลก และ AFTA แม้ราคาขายเท่ากันที่ 55 บาท แต่รายรับของผูผ้ ลิต
และผูจ้ าํ หน่ ายกลับเพิ่มขึ้นจาก 17 บาท เป็ น 29 บาท และเพิ่มเป็ น 35 บาท ตามลําดับ เนื่ องจากภาษี
นําเข้าลดลงตามลําดับ แต่ภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม จึงมีขอ้ เสนอว่า ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ จะทํา
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อย่างไรที่จะขยับภาษีสรรพสามิตจาก 75% ของราคาจําหน่าย เป็ น 80-90% ในอนาคต เพื่อเพิ่มราคาบุหรี่
และมีผลในการยับยั้งผูส้ ู บบุหรี่ รายใหม่ได้ต่อไป (อิศรา ศานติศาสน์, มปป.) ชี้ ให้เห็นว่า มาตรการอีก
ประการหนึ่ งของการ "ลด-ละ-เลิก" การสู บบุหรี่ คือ การเพิ่มราคาบุหรี่ ให้แพงขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่มีการ
สู บบุหรี่ มากที่สุดคือ จะอยู่ในกลุ่มที่มีฐานะค่อนข้างดี จึงไม่มีผลมากนัก ส่ วนกลุ่มที่บริ โภคยาสู บเป็ น
กลุ่มคนยากจนในชนบท ซึ่งส่ วนหนึ่งมีการปลูกเพื่อบริ โภคเอง
อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ที่จะกําหนดขึ้นในชุมชนชนบทนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วนได้แก่ บ้าน วัด โรงเรี ยนและส่ วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ รวมทั้งการ
ดําเนิ นงานของระบบสุ ขภาพในชุ มชนด้วย นอกจากนี้ การมีสุขภาพดี จากการกระทําร่ วม (Collective
Action) ของกลุ่มคนในชุมชนมักมีเป้าหมายที่ความคาดหวังจะให้มีสุขภาพดีที่ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ประเวศ วะสี , 2541) ซึ่งการกระทําร่ วมของกลุ่มและการสร้างเครื อข่ายใน
ชุมชนชนบทนั้น ถือว่าเป็ นการรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุ ขภาพให้เกิดความมัน่ คงด้านสุ ขภาพ
ในครอบครัวได้ (สังคม ศุภรัตนกุล, 2554) การรวมกลุ่มและการสร้างเครื อข่ายดังกล่าวก็นบั ว่าเป็ นทุน
ทางสังคม (Bourdieu, 1986) ทุนดังกล่าวมีคุณลักษณะพิเศษคือยิ่งสร้างมากยิ่งเพิ่มคุณค่ามากไม่มีวนั
หมดสิ้ นหรื อลดลง (Ostrom, 2000) เมื่อถูกใช้มากยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก ขณะเดียวกันการกระทําร่ วมของ
กลุ่มต่าง ๆ และการสร้างเครื อข่ายชุ มชนที่ถือว่าเป็ นทุนทางสังคม น่ าจะเป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
ชุมชนสู่ สงั คมปลอดควันบุหรี่ ได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาเพื่อค้นหาคําตอบในกลุ่มคนในชนบท เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ ยาสู บ ปั จจัยต่าง ๆ ที่น่าจะเกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ และ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ต ้อ งห้า ม เพื่ อ ที่ จ ะผลัก ดัน สู่ ก ารสร้ า งนโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวชนบทอย่างแท้จริ งต่อไป
1.2

1.3

วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาสู บในจังหวัดหนองบัวลําภู
1.2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปั จจัยในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สงั คมปลอดควันบุหรี่
1.2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ

ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
ใช้จงั หวัดหนองบัวลําภูเป็ นพื้นที่วิจยั โดยจําแนกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ระดับพื้นที่ โดยจําแนกเป็ น 3 พื้นที่คือ (1) ชุมชนในเขต
เทศบาลตํา บลนามะเฟื อง เป็ นเทศบาลในเขตอํา เภอเมื อ งหนองบัว ลํา ภู อยู่ห่ า งจากเทศบาลเมื อ ง
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หนองบัวลําภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรี ยกว่า “เขตในเมือง” (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า อําเภอนา
วัง อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็ นเทศบาลในเขตอําเภอรอบนอก
เรี ยกว่า “เขตนอกเมือง” และ (3) ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดมะไฟ อําเภอสุ วรรณคูหา อยู่
ห่ างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรี ยกว่า “เขตห่ างไกล” เนื่องจากงานวิจยั นี้ มุ่ง
ศึกษานักสู บบุหรี่ จากครอบครัวชุมชนในจังหวัดหนองบัวลําภู ทั้งชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและ
ชุ มชนห่ างไกล ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม ที่ มีต่อชุ มชนนั้น มี ความ
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ชุมชนที่ดาํ รงอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการศึกษาจึงเลือกพื้นที่
ดังกล่าวเป็ นพื้นที่ศึกษา
1.3.2 ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้ เลือกประชากรในจังหวัดหนองบัวลําภู โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ตามคําสั่ง
จังหวัดหนองบัวลําภูที่ 2068/2554 (2) กลุ่มองค์กรและกลุ่มบุคคลที่เป็ นเครื อข่ายในการขับเคลื่อน และ
(3) กลุ่มประชาชนทัว่ ไป
1.3.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
ใช้เนื้ อหาในการประเมิ นทุนเดิ มเกี่ ยวกับ (1) กิ จกรรมที่เคยมี และที่กาํ ลังดําเนิ นอยู่ใน
ขับเคลื่อน (2) ทัศนคติ ความคิดเห็น ความตระหนักของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ องควันบุหรี่ มือสอง นโยบาย
สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และ (3) องค์ประกอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
1.4

การเก็บข้ อมูล
ในการศึกษาเชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิ งลึก
(In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
การประชุมกลุ่ม (Group Conference) จากคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ระดับพื้นที่
โดยจําแนกเป็ น 3 พื้นที่คือ (1) เขตเทศบาลในเมือง (2) เขตเทศบาลนอกเมือง และ (3) เขตชุ มชน
ห่ างไกลเมืองและในส่ วนของการศึกษาเชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ (Survey) จากผูแ้ ทนใน
ครอบครัวโดยเน้นที่แม่บา้ นหรื อผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ดูแลสุ ขภาพประจําครอบครัวเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ระยะเวลาทีศ่ ึกษา
คณะผูว้ ิ จ ัยดํา เนิ นการศึ กษาก่ อนดําเนิ นโครงการ ในช่ วงเดื อน ตุ ลาตม 2554
กุมภาพันธ์ 2555 รวม 5 เดือน

1.5

ถึ ง เดื อน
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีและวิธีดาํ เนินการวิจยั

2.1

รู ปแบบการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ที่ผสมวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) และการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative
Study) (Tashakkori &Teddlie, 1998; Greene and Caracelli, 1997 อ้างถึงในสังคม ศุภรัตนกุล, 2553)
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระยะของการศึกษาเป็ น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้รูปแบบการวิจยั ตามแนวทางสํานักปรากฏการณ์ นิยม
(Phenomenology) ที่มีความเชื่ อว่าความจริ งหรื อปรากฏการณ์ทางสังคมมีความเป็ นพลวัตรตามเงื่อนไข
ในบริ บทของสังคมนั้นๆ (Denzin & Lincoln, 1994; ชาย โพธิ สิตา, 2547) การศึกษาในระยะนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินทุนเดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะใช้ขบั เคลื่อนชุมชนสู่ สังคม
ปลอดควันบุหรี่ ได้แก่ (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู ้เกี่ยวกับนโยบายควบคุมยาสู บ (3) ความตระหนัก
ต่อนโยบายควบคุมยาสู บ (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนระบบบริ การเลิกบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพ
กลุ่มคนในชุมชนและ (5) การดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้รูปแบบการวิจยั ตามแนวคิดสํานักปรัชญาปฏิฐานนิ ยม
(Positivism) ซึ่งมีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสังคมดํารงอยูอ่ ย่างมีแบบแผนที่เป็ นสากล (Taylor, 2000;
ชาย โพธิ สิตา, 2547 อ้างถึงในสังคม ศุภรัตนกุล, 2553) การศึกษาในระยะนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
(1) สถานการณ์ยาสู บ (2) ประเมินทุนเดิมประกอบด้วย ทุนทางสังคม การรับรู ้ ทัศนคติ ความตระหนักที่
เกี่ยวข้องในการดําเนิ นงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง และ (3) ศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการสู บ
บุหรี่ ในที่สาธารณะ จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดาํ รงอยู่
2.2

หน่ วยในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพใช้ ก ลุ่ ม นั ก สู บ บุ ห รี่ เป็ นหน่ ว ยวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เก็ บ ข้อ มู ล จาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ตามคําสั่งจังหวัดหนองบัวลําภูที่ 2068/2554 ส่ วนใน
การศึกษาเชิงปริ มาณใช้ครอบครัวเป็ นหน่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2.3

พืน้ ทีว่ จิ ัย
2.3.1 พื้นที่วิจยั เชิงคุณภาพ ใช้คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ระดับพื้นที่ โดย
จําแนกเป็ น 3 พื้นที่คือ (1) เทศบาลตําบลนามะเฟื อง ในเขตอําเภอเมืองหนองบัวลําภู อยูห่ ่ างจากเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรี ยกว่า “เขตในเมือง” (2) เขตเทศบาลนาเหล่า อําเภอนาวัง
เป็ นเทศบาลในเขตอําเภอรอบนอก เรี ยกว่า “เขตนอกเมื อง” อยู่ห่างจากเทศบาลเมื องหนองบัวลําภู
ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดมะไฟ อําเภอสุ วรรณคูหา เป็ นชุมชนใน
เขตอําเภอห่ างไกล อยูห่ ่ างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรี ยกว่า “เขตห่ างไกล”
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ มุ่งศึกษานักสู บบุหรี่ จากครอบครัวชุมชนในจังหวัดหนองบัวลําภู ทั้งชุมชนในเมือง
ชุ มชนนอกเมืองและชุ มชนห่ างไกล ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม ที่มีต่อ
ชุ ม ชนนั้น มี ความแตกต่ างกัน ระหว่างพื้น ที่ ชุม ชนที่ ด าํ รงอยู่ ดังนั้น เพื่ อให้เ กิ ดความหลากหลายใน
การศึกษาจึงเลือกพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ศึกษา
2.3.2 พื้นที่วิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ชุมชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมดใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
(1) พื้นที่เทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู (2) พื้นที่เทศบาลนาเหล่า อําเภอนาวัง และ
(3) พื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกุดมะไฟ อําเภอสุ วรรณคูหา เนื่ องจากงานวิจยั นี้ ศึกษาชุ มชนใน
จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่ งทั้ง 3 พื้นที่ดงั กล่าวถือได้ว่าเป็ นตัวแทนที่สะท้อนถึงความเป็ นชุมชนในจังหวัด
หนองบัวลําภูที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ แม้ว่ามีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ประชากรใน
พื้นที่ดงั กล่าวยังใช้ภาษาไทยอีสานเป็ นภาษาพูดหลัก มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ยึดมัน่ อยูใ่ นจารี ตประเพณี
คําสอนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ร่ วมกิจกรรมสังคมและงานบุญงานกุศลเป็ นประจํา ทํา
ให้การใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันของกลุ่มคนชุมชนดังกล่าวมีความสงบสุ ขมาโดยตลอด แม้ว่าพื้นที่ดงั กล่าวจะ
ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นที่แตกต่างกันแต่ยงั ให้มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี
และรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่
2.4

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้ เลือกประชากร 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อน
จังหวัดปลอดควันบุหรี่ ตามคําสั่งจังหวัดหนองบัวลําภูที่ 2068/2554 ใช้ในส่ วนของการประเมินทุนเดิม
(2) กลุ่มองค์กรและบุคคลที่ขบั เคลื่อนการควบคุมยาสู บ และ (3) กลุ่มการประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ
ความตระหนักของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในเรื่ องควันบุหรี่ มือสอง นโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และ
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง รายละเอียดดังนี้
2.4.1 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินต้นทุนเดิม
จากการเก็บข้อมูลในส่ วนของการประเมินทุนเดิมนั้น ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การสํามะโนประชากร (Census) คณะกรรมการทุกคน ตามคําสัง่ จังหวัดหนองบัวลําภูที่ 2068/2554
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2.4.2 กลุ่มองค์กรและบุคคลที่ขบั เคลื่อนการควบคุมยาสู บ
ในการประเมิ น ทุ น เดิ ม นั้น ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Selection) กลุ่มองค์กรในชุมชนนั้นเลือกประธานกลุ่มหรื อผูแ้ ทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้แก่
(1) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (2) กลุ่มแม่บา้ น (3) กลุ่มเยาวชน (4) กลุ่มผูส้ ู งอายุและ
(5) กลุ่มผูป้ ระกอบการร้ านค้าในชุ มชน เป็ นต้น ในขณะที่บุคคลที่ ขบั เคลื่อนการควบคุมยาสู บเลื อก
กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น นายกในส่ วนท้องถิ่ นและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เก็บข้อมู ลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นที่เกี่ยวกับทุนเดิมที่จะใช้ขบั เคลื่อนจังหวัดปลอดควัน
บุหรี่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกอดบุหรี่ ในจังหวัดหนองบัวลําภูดว้ ย
2.4.3 กลุ่มประชากรตัวอย่างในการประเมินความคิดเห็ น ทัศนคติ ความตระหนักของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในเรื่ องควันบุหรี่ มือสอง นโยบายสาธารณะ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ในการประเมินในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบพหุ วิธีหรื อแบบ
ผสม (Multi-stage Random Sampling) เพราะมีหน่ วยประชากรที่ศึกษามีขอบเขตที่กว้างมาก จึงเป็ น
เหตุผลที่ตอ้ งใช้วิธีการสุ่ มแบบมีความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) ในจังหวัดหนองบัวลําภู โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายวิธีมาใช้ร่วมกัน (พหุวิธี) มีข้นั ตอนการสุ่ มดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 สุ่ มพื้นที่ ตวั แทนอําเภอ ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) เพื่อหาอําเภอตัวอย่างในจังหวัดที่เป็ นตัวแทน ในงานวิจยั นี้ กาํ หนดอําเภอเมืองซึ่ งเป็ นอําเภอ
ศูนย์กลางของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
อําเภอรอบนอกซึ่ งเป็ นอําเภอขนาดเล็กได้แก่ พื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลนาเหล่า อําเภอนาวัง (มี 4
ตําบล) และอําเภอที่ระบุเป็ นพื้นที่ชุมชนห่ างไกลสุ ดโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปกลับจากอําเภอสู่
ศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเกณฑ์ได้แก่ พื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ อําเภอ
สุ วรรณคูหา รวมจํานวน 3 อําเภอ
ขั้นที่ 2 สุ่ มหมู่บา้ นชุมชน ใช้วิธีการสุ่ มแบบสํามะโน (Census) ทุกชุมชน เพื่อหาชุมชน
ตัวอย่างในเขตพื้นที่ ที่เป็ นตัวแทน ประกอบด้วย เทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จํานวน 5 ชุมชน เทศบาลนาเหล่า อําเภอนาวัง จํานวน 9 ชุมชนและองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ
อําเภอสุ วรรณคูหา จํานวน 13 ชุมชน รวมทั้งสิ้ นจํานวน 27 ชุมชน
ขั้นที่ 3 สุ่ มหลังคาเรื อนใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อ
เลือกหลังคาเรื อนในชุมชนที่เป็ นตัวแทน ดังภาพที่ 2.1
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จังหวัดหนองบัวลําภู
เขตในเมือง

เขตนอกเมือง

เขตห่างไกล

เทศบาล

เทศบาล

อบต.

ชุมชน

ชุมชน/หมู่บา้ น

หมู่บา้ น

สุ่ มครอบครัว

สุ่ มครอบครัว

สุ่ มครอบครัว

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างครอบครัวในจังหนองบัวลําภู

ผลจากการสุ่ มตามแบบแผนการสุ่ มในจังหวัดหนองบัวลําภูได้พ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย (1)
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู ได้แก่ หมู่ที่ 1 เหนื อทานตะวัน หมู่ที่ 2 ตะวันสี ทองและเหล่าโพธิ์ทอง และหมู่
ที่ 9 ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามัคคี เขตเทศบาลตําบลนามะเฟื อง (2) อําเภอนาวัง ตําบลนา
เหล่าและตําบลเทพคีรีได้แก่ หมู่ที่ 1 นาซุมแซง ตําบลเทพคีรี หมู่ที่ 1 นากลาง ตําบลนาเหล่า หมู่ที่ 9 นา
เหล่า ตําบลนาเหล่า หมู่ที่ 5 นาเหล่า ตําบลนาเหล่า หมู่ที่ 6 เทพคีรี ตําบลเทพคีรี หมู่ที่ 7 เทพคีรี ตําบล
เทพคีรี หมู่ที่ 7 นากลาง ตําบลนาเหล่า หมู่ที่ 2 นาเหล่า ตําบลนาเหล่า หมู่ที่ 12 นาเหล่า ตําบลนาเหล่า
และหมู่ที่ 13 นาวัง ตําบลนาเหล่า และ (3) อําเภอสุ วรรณคูหา ตําบลดงมะไฟ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ดงมะไฟ หมู่
ที่ 2 ดงมะไฟ หมู่ที่ 3 ดงมะไฟ หมู่ที่ 4 วังหิ นชา หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่ หมู่ที่ 6 โนนสง่า หมู่ที่ 7 บ้านผาซ่อน
หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย หมู่ที่ 9 วังหิ นชา หมู่ที่ 10 บ้านโนนมีชยั หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริ ญ หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัย
และหมู่ที่ 13 ดงมะไฟ ทั้งหมด ดังรายละเอียดดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดอําเภอ ตําบล หมู่บา้ นและจํานวนหลังคาเรื อนที่ได้จากการสุ่ ม
อําเภอ

ตําบล

เมือง
หนองบัวลําภู

นามะเฟื อง

หมู่บา้ น/ชุมชน

เหนือทานตะวัน
ตะวันสี ทองและเหล่าโพธิ์ทอง
ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามัคคี
นาวัง
นาเหล่า
นากลาง
นาเหล่า
นาเหล่า
นากลาง
นาเหล่า
นาเหล่า
นาวัง
เทพคีรี
นาซุมแซง
เทพคีรี
เทพคีรี
สุ วรรณคูหา
ดงมะไฟ
ดงมะไฟ
ดงมะไฟ
ดงมะไฟ
วังหิ นชา
บ้านนาไร่
โนนสง่า
บ้านผาซ่อน
บ้านโชคชัย
วังหิ นชา
บ้านโนนมีชยั
บ้านนาเจริ ญ
บ้านโชคชัย
ดงมะไฟ
ทีม่ า: ศูนย์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตําบลของเมืองไทย, 2553

หลังคาเรื อน
ทั้งหมด
ตัวอย่าง
177
50
367
103
333
94
241
68
81
23
217
61
165
46
128
36
120
34
97
27
105
30
111
31
214
60
134
38
210
59
236
66
193
54
131
37
157
44
178
50
166
47
207
58
65
18
123
35
197
55
145
41
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ขั้นที่ 4 สุ่ มครอบครัวใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) ในการ
เก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งสัดส่ วนความหนาแน่นของหลังคาเรื อนแต่ละชุมชน เพื่อกําหนดจํานวนตัวอย่าง
ในแต่ละชุมชนด้วยค่าร้อยละ
ขนาดตัวอย่างในใช้ในการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณทั้งก่อนและหลังการดาเนิ นโครงการ
โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังนี้
n = Z2 (P (1-P) / D2
P=สัดส่ วนความชุกของการสู บบุหรี่ ปัจจุบนั
Z=1.96 (ค่าความเชื่อมัน่ ระดับ 95%)
D=0.03 (ค่าความคาดเคลื่อน 3%)
เมื่อคํานวณได้จาํ นวนตัวอย่างแล้ว เพื่อให้จาํ นวนตัวอย่างน่ าเชื่ อถือมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่ม
จํานวนเพื่อความน่าเชื่อถืออีก 50% ของจํานวนที่ได้จากการคํานวณ รายละเอียดดังนี้
n =1.962 0.27 (1-0.27)/0.032
n= 843
n= 843+ 50% ของ 843 เท่ากับ 421
n= 1,264 ตัวอย่าง
2.5

วิธีการเก็บข้ อมูล
2.5.1 การศึกษาเชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) การ
อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการสนทนา (Group Conference) จากคณะกรรมการขับเคลื่อน
จังหวัดปลอดควันบุหรี่ ระดับพื้นที่ โดยจําแนกเป็ น 3 พื้นที่คือ (1) เขตเทศบาลในเมือง (2) เขตเทศบาล
นอกเมือง และ (3) เขตชุมชนห่ างไกลเมือง
2.5.2 การศึกษาเชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ (Survey) จากครอบครัวในชุ มชนโดย
อาศัยแม่บา้ นหรื อผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ดูแลสุ ขภาพประจําครอบครัวเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ปัญหาอุปสรรคในการเก็บข้ อมูล
2.6.1 ปั ญหาอุปสรรคจากอาสาสมัครเก็บข้อมูล เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการละเลยการทําความ
เข้าใจวิธีการสุ่ มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างทดแทน กรณี กลุ่มเป้ าหมายมีคุณลักษณะไม่เข้าได้กบั การ
นิยามกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นนี้ผวู ้ ิจยั ได้เน้นยํ้าอาสาสมัครอย่างเคร่ งครัด
2.6.2 ปั ญหาอุปสรรคจากเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นปั ญหาในกรณี ที่เครื่ องมือในการ
เก็บ ข้อ มู ลมี จ าํ นวนหลายหน้า และมี ห ลายชุ ด ข้อ คํา ถาม ทําให้ระดับ ของการตอบช่ ว งท้า ย ๆ จะให้
ความสําคัญน้อยลง รวมทั้งข้อคําถามปลายเปิ ด ทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มกั ไม่แสดงความคิดเห็น
2.6
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2.6.3 ปั ญ หาอุ ป สรรคจากผูใ้ ห้ข อ้ มู ล ในชุ ม ชนกลุ่ ม ตัว อย่า งและกลุ่ ม เป้ า หมายมี วิ ถี ชี วิ ต ที่
จําเป็ นต้องออกจากบ้านตอนเช้ามืดและกลับตอบเย็น โอกาสที่จะสุ่ มแบบบังเอิญค่อนข้างจะลําบาก ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการเก็บข้อมูลในบ้านที่มีคนอยู่บา้ นในเวลากลางวันและผูท้ ี่เป็ นแม่บา้ นหรื อผูท้ ี่ทาํ หน้าที่
แม่บา้ นก็ไม่อยูบ่ า้ น
2.7

การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลทีไ่ ด้ มา
2.7.1 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อผูว้ ิจยั สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวันแล้วผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูล
ที่ได้มาบันทึกลงในแบบบันทึก แล้วนําข้อมูลไปตรวจสอบความละเอียดถูกต้องของข้อมูลต่างๆ โดยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (ชาย โพธิ สิตา, 2547) กล่าวคือ มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องหลายครั้งในแต่ละวันจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ต่างกัน การถามคําถามเดิมในเวลาต่างกัน การปรับ
คําถามใหม่ การสมมุติเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นและมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งที่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับโครงสร้ างและครอบครั ว เพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แสดงทัศนะของ
ตนเองมากที่ สุด เพื่อจะได้ทราบว่าประเด็นใดที่ตอ้ งเพิ่มเติม เนื่ องจากการศึกษาทุนเดิ มที่ ใช้ในการ
ขับเคลื่อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ศึกษาทั้งชุ มชนในเมือง นอกเมืองและชุ มชนห่ างไกลนั้นมี
บริ บททางกายภาพที่แตกต่างกัน ทําให้ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลหลายด้าน ทั้งตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้หลาย ๆ คนได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ผูส้ ู งอายุและข้อมูลในส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องมากที่สุด
2.7.2 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิ จ ัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล จากการอภิ ป รายกลุ่ ม การสั ง เกต การ
สัมภาษณ์ การบันทึกเสี ยงและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลไป
พร้อม ๆ กันด้วยความรอบคอบ ทั้งในขณะที่ทาํ การสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ซ้ าํ ไป
มาหลาย ๆ ครั้ง สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั คํานึ งถึงมากที่สุดคือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการ
ตีความ เนื่ องจากการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีขอ้ มูลหลายอย่างที่ตอ้ งทําความ
เข้าใจ เช่ น แบบแผนในการดําเนิ นชี วิตของครอบครั วในชุ มชนในเมื อง ชุ มชนนอกเมืองและชุ มชน
ห่างไกล ภายใต้ความคิด/ความเชื่อและความตระหนัก
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์พฒั นาการของ (1) ทุนทางสังคมในชุมชน เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ก่อเกิดและการดํารงอยูข่ องทุนทางสังคม แล้วจึงวิเคราะห์ (2) การรับรู ้เกี่ยวกับนโยบายควบคุมยาสู บ (3)
ความตระหนักต่อนโยบายควบคุมยาสู บ (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นระบบบริ การเลิกบุหรี่
และฟื้ นฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชนและ (5) การดําเนิ นงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มปั จจัย แยกแยะข้อมูลทั้ง
ในส่ วนของบริ บททัว่ ไปของชุมชน แบบแผนในการดําเนิ นชีวิตของครอบครัว พัฒนาการของทุนทาง
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สังคมในชุ มชน เพื่อที่จะได้ทราบถึงประเด็นตกหล่นหรื อเพิ่มเติม จนกว่าความถูกต้องของข้อมูลนั้น
สมบูรณ์และชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําการเชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลของข้อมูลโดยรวม เพื่อหาข้อสรุ ป
สุ ด ท้า ยจึ ง วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงของข้อ มู ล ในส่ ว นต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน เพื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นใช้
เป็ นแนวทางทางเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา
2.8

การประเมินผลการเก็บข้ อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาทั้ง เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ มาณ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจใน
รายละเอียด ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกรู ปแบบของการนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
2.8.1 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึ่ง
เป็ นการบรรยาย อธิ บายความเป็ นจริ งจากปรากฏการณ์ทางสังคม ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อทําความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ ความเชื่ อมโยงของพฤติกรรมนักสู บ ผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า เพื่อน ครอบครัว
กลุ่มองค์กรและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในชุ มชน รวมทั้งการจัดกลุ่มข้อมูลและการตีความเพื่อทําความ
เข้าใจกับนิยามความหมายองค์ประกอบของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่ มือสอง
2.8.2 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในระดับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) อธิ บายผลการ
ประเมินสถานการณ์ยาสู บด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั เพื่อทําความเข้าใจกับข้อมูลทัว่ ไปของประชากรที่ศึกษา
ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิตาราง
2.8.3 นําเสนอผลการวิเคราะห์ในระดับสองตัวแปร(Bivariate Analysis) สถานการณ์การสู บ
บุหรี่ ในครอบครัว จําแนกตามคุณลักษณะของครอบครัวด้วยสถิติ 2-test ในรู ปแบบตาราง
2.8.4 การนําเสนอผลการประเมินปั จจัยที่ เป็ นทุนเดิ มในรู ปแบบสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทําความเข้าใจกับ (1) ทุน
ทางสังคมในชุมชน (2) การรับรู ้เกี่ยวกับนโยบายควบคุมยาสู บ (3) ความตระหนักต่อนโยบายควบคุม
ยาสู บ (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นระบบบริ การเลิกบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน
และ (5) การดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิตาราง
2.8.5 ผลการวิเคราะห์ในระดับสองตัวแปร(Bivariate Analysis) การสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
จําแนกตามคุณลักษณะขององค์ประกอบปั จจัย ด้วยสถิติ 2-test
2.8.6 ผลการวิเคราะห์ในระดับหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) ซึ่ งผูว้ ิจยั นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรู ปแบบตาราง ดังนี้
2.8.6.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัย (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อ
ทําความเข้าใจถึงค่านํ้าหนักความสําคัญขององค์ประกอบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
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2.8.6.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) เพื่อทําการยืนยันองค์ประกอบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
2.8.6.3 ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ล (Path Analysis) เพื่ อ ค้น หาปั จ จัย ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
2.8.6.4 ผลการวิ เ คราะห์ ป ระมาณค่า พารามิ เ ตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ถ ดถอย (R2) เพื่ อ
อธิบายอํานาจในการพยากรณ์ (Power of Prediction) การสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
2.8.6.5 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM)
เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบความยึดโยงขององค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อการสู บบุหรี่ ในที่
สาธารณะ
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บทที่ 3
บริบทของพืน้ ทีป่ ระเมินสถานการณ์ ยาสู บ

3.1

สภาพทัว่ ไปพืน้ ทีศ่ ึกษา
ในการประเมินครั้งนี้คณะผูว้ ิจยั เลือกพื้นที่ดาํ เนินการประเมินศึกษาวิจยั โดยจําแนกเป็ น 3 พื้นที่
คือ (1) เทศบาลตําบลนามะเฟื อง ในเขตอําเภอเมืองหนองบัวลําภู อยูห่ ่ างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
ประมาณ 20 กิโลเมตร เรี ยกว่า “เขตในเมือง” มีจาํ นวน 5 คุม้ 3 ชุมชน (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า
อําเภอนาวัง เป็ นเทศบาลในเขตอําเภอรอบนอก เรี ยกว่า “เขตนอกเมือง” มีจาํ นวนชุมชนอยูใ่ นเขตตําบล
นาเหล่า 7 ชุมชน และชุมชนอยูใ่ นเขตตําบลเทพคีรี 3 ชุมชน รวมเป็ น 10 ชุมชน อยูห่ ่างจากเทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ อําเภอ
สุ วรรณคูหา เป็ นชุมชนในเขตห่ างไกล อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ประมาณ 90 กิโลเมตร
เรี ยกว่า “เขตห่ างไกล” มีจาํ นวน 13 ชุมชน
3.1.1 เขตในเมือง
ในงานวิจยั นี้เขตในเมืองหมายถึง เขตเทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
ซึ่ง เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรู ปแบบเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะจาก
สุ ขาภิบาลนามะเฟื องเป็ นเทศบาลตําบลนามะเฟื อง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุ ขาภิบาล
เป็ นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
จากหลักฐานความเป็ นมาและคําบอกเล่าของผูส้ ู งอายุ ปราชญ์ชาวบ้านที่บอกเล่าถึงการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนเทศบาลตําบลนามะเฟื อง ในราวปี พ.ศ. 2470 ชาวบ้านโคกหิ นลาด บ้านหนองตาล บ้าน
โคกน้อยได้อพยพผูค้ นหนี โรคฝี ดาษ มาจับจองที่ทาํ กิน บริ เวณพื้นที่ของบ้านนามะเฟื องปั จจุบนั ด้วย
เป็ นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าพื้นที่แถบนี้ มีการตั้งถิ่ นฐานของ
ชุมชนมาก่อนในสมัยการตั้งเมืองหนองบัวลุ่มภู(นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน)โดยพบหลักฐานวัดร้าง
และพระพุทธรู ปศิลปะล้านช้าง ซึ่ งต่อมาชาวบ้านได้อญั เชิ ญนํามาประดิษฐานที่วดั ศรี สระแก้ว นามว่า
“หลวงปู่ มิ่งขวัญ”เป็ นที่เคารพสักการะของประชาชน จนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ ในช่ วงการตั้งหมู่บา้ นครั้ งแรกมี ตน้ มะเฟื องใหญ่เกิ ดอยู่ชายทุ่งบริ เวณทิ ศใต้ของ
หมู่บา้ น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “บ้านนามะเฟื อง” ต่อมาเมื่อมีผคู ้ นมากขึ้นในราวปี พ.ศ. 2473 ทางราชการ
จึ งจัดตั้งหมู่ บา้ นอย่างเป็ นทางการ มี ผูใ้ หญ่ บา้ นคนแรกคื อนายบุ ญมี สุ วรรณศรี ขึ้ นกับตําบลหัวนา
อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี ปี 2490 ได้แยกจากตําบลหัวนา ขึ้นกับตําบลบ้านขามและได้แยก
หมู่บา้ นคือ บ้านเหล่าโพธิ์ ชัยและบ้านนามะเฟื องเหนื อ ตามลําดับ ปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะและจัดตั้ง
เป็ นตําบลนามะเฟื อง อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี กํานันคนแรกคือนายบุญมา สุ วรรณศรี
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ต่ อมาปี พ.ศ. 2530 บ้านนามะเฟื องเหนื อ บ้านนามะเฟื องใต้แ ละบ้านเหล่ าโพธิ์ ชัย ได้ยกฐานะเป็ น
สุ ขาภิบาลนามะเฟื อง อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้แยก
ออกจากจังหวัดอุดรธานี สุ ขานามะเฟื องจึงขึ้นกับอําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภูและ
ยกฐานะเป็ นเทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
3.1.1.1 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานเขตในเมือง
ตําบลนามะเฟื อง ตั้งอยู่ที่ละติจูที่ 102-30 ของกรมแผนที่ทหารบก พิกดั 328880 ระวาง 5443 แผ่นที่ 2 ตําบลนามะเฟื อง มีเนื้ อที่ประมาณ 84.27 ตารางกิโลเมตรหรื อ 52,668 ไร่ มี
ประชากรทั้งสิ้ น 5,797 คน จําแนกเป็ นชาย 2,880 คน หญิง 2,917 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69.09 คน/
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูร่ ะหว่างเทือกเขาภูพานและภูเก้า อยูห่ ่ างจากตัวจังหวัดหนองบัวลําภู 18 กิโลเมตร
และอยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 550 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ทิศใต้
ติดกับ
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนามะเฟื อง
ทิศตะวันออก ติดกับ
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนามะเฟื อง
ทิศตะวันตก ติดกับ
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
เทศบาลตําบลนามะเฟื อง แบ่งการปกครองตามเขตปกครองท้องที่เป็ น 3 หมู่บา้ นประกอบด้วย
บ้านนามะเฟื องเหนื อ หมู่ ที่ 1 บ้านเหล่าโพธิ์ ชัย หมู่ที่ 2 หมู่ บา้ นนามะเฟื องใต้ หมู่ที่ 9 เพื่อเป็ นการ
ประสานงานในการบริ ห ารงานของเทศบาลได้แ บ่ ง ชุ ม ชนออกเป็ น 5 ชุ ม ชนคื อ (1) ชุ ม ชนเหนื อ
ทานตะวัน (2) ชุมชนบวรมงคลทองสามัคคี (3) ชุมชนฟ้าประทานดาว (4) ชุมชนเหล่าโพธิ์ทองและ (5)
ชุมชนตะวันสี ทอง
ในเขตเทศบาลตําบลมีจาํ นวนครัวเรื อน ทั้งสิ้ น 856 หลังคาเรื อน มีประชากร จํานวน 4,385 คน
จําแนกเป็ นเพศชาย 2,123 คน เพศหญิง 2,262 คน ความหนาแน่ นของประชากร 791 คนต่อตาราง
กิโลเมตร (ในเขตเทศบาล) มีเส้นทางการคามนาคมเป็ นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2146 ผ่านเทศบาล
รถโดยสารประจําทางสายอุ ดรธานี – โนนสังและสายหนองบัวลําภู – ขอนแก่ น แล่ นผ่าน มี ระบบ
ประปา มี กิ จ การของเทศบาลตํา บลนามะเฟื องบริ ก ารครบทุ ก ครั ว เรื อ น ระบบไฟฟ้ า การสื่ อ สาร
โทรคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นที่
ตําบลนามะเฟื องมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบสู ง อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยที่ 36 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิเคยตํ่าสุ ดที่ 0 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณนํ้าฝนตลอดปี 1,656 มิลลิเมตร ประชาชนส่ วนใหญ่
ประกอบชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทํานา รองลงมาคือค้าขายและรับจ้าง รายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 23,000
บาทต่อปี มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยปี ละ 2,000,000 บาทต่อครัวเรื อน มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง

14

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรมเช่น (1) สวนสาธารณะหนองฝายใหญ่ (2) หลวงปู่ มิ่งขวัญ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองของชาวนามะเฟื องได้วนั ร่ วมใจจัดงานนมัสการหลวงปู่ มิ่งขวัญขึ้นทุกปี ในวันที่
24 กุมภาพันธ์ ส่ วนใหญ่เป็ นการแสดงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บุญ
ต่าง ๆ เช่ น งานสงกรานต์ บุ ญบั้งไฟ มีจาํ นวนนักท่องเที่ ยวประมาณ 5,000 คนต่อปี มูลค่าจากการ
ท่องเที่ยวประมาณ 500,000 บาทต่อปี
ด้า นการบริ หารจัด การ เทศบาลตํา บลนามะเฟื องมี ก ารแบ่ ง การบริ หารออกเป็ น 4 ฝ่ าย
ประกอบด้ว ย (1) ฝ่ ายบริ ห าร มี นายกเทศมนตรี เป็ นผูบ้ ริ หารเทศบาล และมี รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึ กษา เลขานุ การนายกเทศมนตรี เ ป็ นผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร (2) ฝ่ ายสภาเทศบาลมี สมาชิ กสภาเทศบาลมี
จํานวน 12 คน เป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ (3) ฝ่ ายข้าราชการมีปลัดเทศบาลเป็ นหัวหน้า โดยมีพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็ นผูป้ ฎิบตั ิโดยแบ่งส่ วนราชการออกเป็ นสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
การศึกษา กองช่าง กองประปา กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ยงั มีคณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึ กษาชุ มชน มีการบริ หารงานในรู ปแบบของสภาประชาชน มีการประชุ มทุกเดื อนเพื่อติดตามการ
บริ หารงานและข้อเสนอแนะ
จากการบริ หารงานของเทศบาลตําบลนามะเฟื อง ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนั ได้มีปัญหา
ขึ้นและได้กาํ หนดแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน พอสรุ ป
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นและได้ดาํ เนินการแก้ไขแล้วดังต่อไปนี้ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปั ญหาด้านการ
คมนาคมดําเนิ นการแก้ไขโดยก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ครอบคลุมทั้ง 5 ชุ มชน โดยเฉพาะ
เส้นทางสายหลัก ส่ งผลให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น ปั ญหาด้านการสุ ขาภิบาล
ท่ อ นํ้า อุ ด ตัน ในช่ ว งปี 2547 ถึ ง ปั จ จุ บนั โครงการก่ อ สร้ า งของเทศบาลในด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าครบทุกชุมชน ปั ญหาด้านไฟฟ้าและระบบ
ประปาดําเนิ นการโดยติดตั้งไฟฟ้าส่ องสว่าง ปรับปรุ งระบบประปา ปั ญหาด้านการจราจร ได้ปรับปรุ ง
ระบบจราจร จัด ทํา ป้ า ย ไฟกระพริ บ และสัญ ญาณจราจรอย่า งครอบคลุ ม (2) ด้า นสัง คม ได้จ ัด ทํา
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานและกรรมการชุ มชน กลุ่มอาชี พ กลุ่มเยาวชน สตรี และผูส้ ู งอายุ
ตลอดจนผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้ประชาชน นอกจากนี้ยงั การจัดทํา
โครงการเฝ้ า ระวัง ดู แ ลทรั พ ย์สิ น และความสงบเรี ย บร้ อ ยของชุ ม ชน จัด ระเบี ย บสั ง คมดู แ ลสถาน
ประกอบการที่ เ ป็ นแหล่ ง มอมเมาเยาวชน จัด หาอาชี พ ให้ว ยั รุ่ น ที่ ว่า งงาน ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
ผูด้ ้อ ยโอกาสในสั ง คม (3) ด้า นเศรษฐกิ จ สนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม อาชี พ จัด หาตลาดการจํา หน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุม ชน ส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ย ว พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์แ ละจัด การฝึ กอบรมอาชี พ ระยะสั้น เพื่ อ
ส่ งเสริ มอาชี พเพิ่มขึ้น และ (4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้จดั ทําโครงการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ สวนสุ ขภาพชุมชน โครงการก่อสร้างสวนสุ ขภาพชุมชน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
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พระเกียรติ โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้า โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าดู ในบ้านน่ าอยู่
นี่คือบ้านของเรา”
3.1.2 เขตนอกเมือง
ในงานวิจยั นี้ เขตนอกเมืองหมายถึง เขตพื้นที่ชุมชนในเทศบาลนาเหล่า ซึ่ งเดิมเทศบาล
ตําบลนาเหล่ามีฐานะเป็ นสุ ขาภิบาลนาเหล่า ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 2 ที่ว่าการอําเภอนากลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2537 อําเภอนาวัง ได้แบ่งแยกเขตการปกครองออกจากอําเภอนากลางและได้ยกฐานะเป็ น
อําเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา สุ ขาภิบาลนาเหล่าจึงได้มาตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 2 ที่ว่าการกิ่งอําเภอนาวัง ถนน
อุดรธานี – เลย ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู มีการพัฒนาและปรับปรุ งตามลําดับ
ดังนี้ คือ เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็ นสุ ขาภิบาลนาเหล่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่
25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเทศบาลตําบลนาเหล่า ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาลตําบล
ปั จจุบนั เทศบาลตําบลนาเหล่า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 293 ถนนหนองบัวลําภู - เลย ตําบลนาเหล่า อําเภอนา
วัง จัง หวัด หนองบัว ลํา ภู รหั ส ไปรษณี ย ์ 39170 เป็ นอาณาเขตฝั่ ง ด้า นทิ ศ ตะวัน ตกของจัง หวัด
หนองบัวลําภู ห่ างจากจังหวัดหนองบัวลําภู 42 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ น 12.70 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลนาแก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลนาเหล่า
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตําบลเทพคีรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตําบลวังทอง
ลัก ษณะพื้ น ที่ ก ารปกครองมี อ าณาเขตตามกฎหมายปกครอง รวม 2 ตํา บล 10 หมู่ บ ้า น
ประกอบด้วย (1) ตําบลนาเหล่า จํานวน 7 หมู่บา้ น คือ หมู่ 1 บ้านนากลาง มีนางทองใบ โจนส์เป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 2 บ้านโคกนาเหล่า มีนายแล่ คําศรี เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านโคกนาเหล่า มีนายโยธิ น
บุญสาร เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านนากลาง มีนายบัวไข สิ งห์ชมพู เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านนาวังมี
นายบุญทัน สารี แก้ว เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บูรพา มีนายสมาน คูณเมือง เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นและ
หมู่ที่ 13 บ้านนากลาง มีนายพุฒ ผงสา เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น และ (2) ตําบลเทพคีรี จํานวน 3 หมู่บา้ นคือ หมู่ 1
บ้านนาชุมแซง มีนางวาณี เหล่ามูล เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 6 บ้านเทพคีรี มีนายนิ พนธ์ บูรสิ ทธิ์ เป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น และหมู่ที่ 7 บ้านเทพคีรีเหนือ มีนายชัยพร เหลาแก้ว เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เทศบาลตําบลนาเหล่า มีประชากร รวมทั้งสิ้ น 6,970 คน จํานวนครัวเรื อน 1,993 หลังคาเรื อน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 548.81 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลนาเหล่า,
2553) โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวน หมู่บา้ น ประชากรและจํานวนครัวเรื อน จําแนกตามเขตพื้นที่ตาํ บล
จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
หมู่ที่ 1
บ้านนากลาง
557
502
หมู่ที่ 2 บ้านโคกนาเหล่า
295
344
หมู่ที่ 5 บ้านโคกนาเหล่า
464
528
นาเหล่า
หมู่ที่ 7
บ้านนากลาง
307
346
หมู่ที่ 9
บ้านนาวัง
201
225
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บูรพา
292
330
หมู่ที่ 13
บ้านนากลาง
289
261
หมู่ที่ 1
บ้านนาชุมแซง
236
232
เทพคีรี
หมู่ที่ 6
บ้านเทพคีรี
258
226
หมู่ที่ 7 บ้านเทพคีรีเหนือ
523
553
ยอดรวม
3,422
3,548
หมายเหตุ ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลนาเหล่า
เขตตําบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น

รวม
1,059
639
992
653
426
622
550
468
484
1,076
6,970

จํานวน
ครัวเรื อน
300
167
232
191
124
133
218
137
192
298
1,993

ในส่ วนสภาพภูมิประเทศ เทศบาลตําบลนาเหล่ามีพ้นื ที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ ลักษณะดินส่ วนใหญ่
เป็ นหิ นปนทรายและดินเหนียวปนทราย มีแม่น้ าํ หลายสายไหลผ่านได้แก่ ลําพะเนียง ลําห้วยดาน ลําห้วย
ไฮ ลําห้วยซําจําปา ร่ องภูกลางและลําห้วยไผ่ ส่ งผลให้เกิดที่ราบลุ่มข้างลํานํ้าเหมาะสมกับการทําการเกษตร
เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ถัว่ เหลือง ฯลฯ เป็ นต้น นอกจากนี้ ลาํ ห้วยต่าง ๆ สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภค
บริ โภคในยามขาดแคลนได้ มีสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปดังนี้คือ
ฤดูฝน ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ฝนตกปานกลาง
ฤดูหนาว ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อากาศค่อนข้างหนาว
ฤดูร้อน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน อากาศค่อนข้างร้อนจัด
การตั้งถิ่ นฐานของเทศบาลตําบลนาเหล่ า มี ลกั ษณะรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม โดยเกาะกลุ่ มตาม
เส้นทางสายหลักการประกอบอาชี พของประชากรส่ วนใหญ่ของชุ มชนเทศบาลตําบลนาเหล่า ยังคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของท้องถิ่นได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชสวน และพืช
ที่ปลูกในฤดูแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ได้แก่ ถัว่ เหลือง นอกจากนี้ ยงั มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย
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เช่ น โคเนื้ อ โคนม กระบื อ และสุ ก ร เป็ นต้น การค้า และการบริ ก ารในเขตเทศบาลตํา บลนาเหล่ า
เนื่องจากเป็ นกึ่งเมืองกึ่งชนบทจึงเป็ นเพียงการบริ การที่ให้เฉพาะภายในอําเภอนาวังเท่านั้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม เทศบาลตําบลนาเหล่า มีถนนสายหลักที่สาํ คัญ ได้แก่
ทางหลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี – เลย) เป็ นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเลยและ
จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่ งผ่านสํานักงานเทศบาลตําบลนาเหล่า การคมนาคมสัญจรสะดวก มีถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กเชื่ อมระหว่างเทศบาลตําบลนาเหล่าและเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาเหล่ า
ตลอดจนเชื่ อมระหว่างเทศบาลตําบลนาเหล่ากับองค์การบริ หารส่ วนตําบลเทพคีรีและเชื่ อมระหว่าง
เทศบาลตําบลนาเหล่ากับองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาแก ทําให้การจราจรในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
มีความคล่องตัวดี สภาพสังคมเขตเทศบาลตําบลนาเหล่าเป็ นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่จาํ เป็ นจะต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสัญจรไปมาทุกวัน
ด้านสาธารณู ปโภค ในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า มีประปาประจําหมู่บา้ นทั้งสิ้ นจํานวน 10
หมู่บา้ น อย่างไรก็ตามนํ้าประปาดังกล่าวยังไม่สามารถบริ โภคได้แต่กม็ ีนโยบายที่จะผลักดันให้น้ าํ ประปามี
คุณภาพจนสามารถบริ โภคได้เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยได้สนับสนุ นงบประมาณใน
การซ่ อมแซมและปรับปรุ งให้ใช้การได้อยูเ่ สมอ หากขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูร้อนเทศบาลตําบลนาเหล่า
ได้นาํ รถบรรทุกนํ้าไปแจกจ่ ายนํ้าในชุ มชนที่ ขาดแคลนนํ้าเป็ นประจํา ในส่ วนการใช้ไฟฟ้ าของ
ประชาชนในเทศบาลนาเหล่าใช้บริ การไฟฟ้าของส่ วนภูมิภาค โดยมีจาํ นวนครัวเรื อนเกือบทุกครัวเรื อนที่
ได้รับบริ การและเทศบาลก็ยงั ให้บริ การขยายเขตไฟฟ้ า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็ นการอํานวยความ
สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนแต่ที่ยงั ไม่ครอบคลุมคือการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร
ซึ่ ง เป็ นความต้อ งการของประชาคมท้อ งถิ่ น มี สํา นัก งานไปรษณี ย ์อ นุ ญ าต 1 แห่ ง และตู ้โ ทรศัพ ท์
สาธารณะครบทุกชุมชนเพื่อให้บริ การแก่ประชาชน
ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่ออบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์
และโรงเรี ยนที่ อยู่ในเขตเทศบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขต 2 จังหวัดหนองบัวลําภู รวม
ทั้งหมด 6 แห่ ง ดังต่อไปนี้ ระดับปฐมวัย จํานวน 2 แห่ ง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดมัชฌิมเขตมงคล (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น, 2551) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 แห่ งคือ
โรงเรี ยนบ้านนากลาง ระดับประถมศึกษาและเปิ ดขยายโอกาส จํานวน 2 แห่ ง คือโรงเรี ยนเทพคีรี
พิทยาคมและโรงเรี ยนบ้านโคกนาเหล่า ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนนาวังศึกษาวิช
นอกจากนี้ ยังมี ศูน ย์การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย อํา เภอนาวังให้บริ ก าร
การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่อาํ เภอนาวัง การศาสนาประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่าส่ วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.0 และมีวดั จํานวน 6 แห่ ง การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
เทศบาลตําบลนาเหล่า ส่ วนมากใช้ประกอบอาชี พทางการเกษตรกรรม เช่ น ทํานา ทําสวน ทําไร่ และ
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เลี้ยงสัตว์ สําหรับที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและประกอบการค้า จะกระจายอยูต่ ามเส้นทางคมนาคมหลักและริ ม
สองฝั่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 บริ เวณบ้านเทพคีรี หมู่ที่ 1 และบ้านนากลาง หมู่ที่ 7
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น
การทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ปัจจุบนั ประชาชนเริ่ มตื่นตัวทําการเกษตรแบบผสมผสานกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกิ จการเลี้ยงโคนม เลี้ยงกุง้ ก้ามกราม เลี้ยงปลา เพื่อเป็ นอาชี พหลักและอาชี พเสริ มเพิ่ม
รายได้ที่สาํ คัญคือ เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้นเช่น ยางพาราและปลูกอ้อย และปั จจุบนั ยัง
ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า โดยปั จจุบนั มีนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและกําลัง
สํารวจข้อมูลในพื้นที่
ในเขตเทศบาลตําบลนาเหล่าให้ความสําคัญกับการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี
สถานีตาํ รวจ 1 แห่ง มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลนาเหล่าเป็ นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายและภัยพิบตั ิ ซึ่ งพร้อมให้การช่วยเหลือและเฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง มีสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ในสังกัด จํานวน 189 คน เป็ นเครื อข่ายในการเฝ้าระวังเหตุและรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยของชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาเหล่า รวมทั้งในช่วงเทศกาลก็เป็ นกําลัง
สําคัญในการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนภายในเขตหมู่บา้ นและผูส้ ญ
ั จรไปมา เพื่อลดอุบตั ิเหตุจาก
การจราจรและลดปั ญหายาเสพติด
3.1.3 เขตห่ างไกลเมือง
ในงานวิจยั นี้ หมายถึ งเขตรั บผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ อําเภอ
สุ วรรณคูหาหมู่บา้ นในตําบลดงมะไฟ ก่อนนี้ ข้ ึนอยู่กบั ตําบลเก่ากลอย อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัด
อุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2503 ต่อมาได้ขยายการปกครองออกจากตําบลเก่ากลอยมาเป็ นตําบลนาสี โดยมี
นายเสี่ ยน วิเป เป็ นกํานันตําบลคนแรกของตําบลนาสี ในปี พ.ศ. 2508 ทางอําเภอหนองบัวลําภู แบ่งเขต
การปกครองเป็ นกิ่งอําเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี และเมื่อปี พ.ศ. 2516 อําเภอนากลาง ได้แบ่งแยกเขต
การปกครองเป็ นกิ่งอําเภอสุ วรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และได้ยกฐานะเป็ นอําเภอสุ วรรณคูหาในปี พ.ศ.
2519 ครั้งนั้นอําเภอสุ วรรณคูหามี 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านโคก ตําบลนาด่านและตําบลดงมะไฟและ
ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาถึงปั จจุบนั มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดกับ ตําบลบ้านหยวก อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดกับ ตําบลบ้านโคก อําเภอสุ วรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ ตําบลนาสี อําเภอสุ วรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ตําบลบุญทัน อําเภอสุ วรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
เนื้ อที่ ตําบลดงมะไฟมีเนื้ อที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ 2,050ไร่ พื้นที่ที่อยู่
อาศัยประมาณ 470 ไร่ พื้นที่ทาํ การเกษตรกรรม ประมาณ 1,170 ไร่ พื้นที่ป่าไม้และภูเขา ประมาณ 410
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ไร่ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง มีภูเขาล้อมรอบ อากาศเย็นสบายและมีบรรยากาศ
ค่อนข้างดี สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปจัดอยูใ่ นภูมิอากาศเย็นสบาย อากาศจะร้อนจัดประมาณช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน อากาศจะหนาวเย็นสบายในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ฤดูฝนจะเริ่ มเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม
สภาพการปกครองและจํานวนประชากร ตําบลดงมะไฟ มี จาํ นวนหมู่บา้ น 13 หมู่ บา้ น
ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านดงมะไฟ มีนายณรงค์ พลอยอํ่าศรี เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 2 บ้านดงมะไฟ มีนายริ นทอง อุปวงษ์ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้านดงมะไฟ มีนายลอง วงศามิ่ง เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นและเป็ นกํานันตําบลดงมะไฟ
หมู่ที่ 4 บ้านวังหิ นซา มีนายทองยุน่ หอมพรมมา เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่ มีนายใหม่ บุตรโคตร เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า มีนายจักรพันธ์ ต้นกันยา เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 7 บ้านผาซ่อน มีนายเตียง สมเฉียง เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย มีนายสมบูรณ์ พลบุญ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 9 บ้านวังหิ นซา มีนายหนูปาน เจริ ญชัย เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 10 บ้านโนนมีชยั มีนายสุ พจน์ เกียงคํา เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริ ญ มีนายบุญเรื อง จําปาศักดิ์ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัย มีนางทองม้วน ปิ ตสายะตัง เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 13 บ้านดงมะไฟ มีนายสมจิตร ภูมิลุน เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
ประชากรในตําบลดงมะไฟกลาง ปี พ.ศ. 2552 มีจาํ นวนครัวเรื อน 2,142 ครัวเรื อนและมีจาํ นวน
ประชากรทั้งสิ้ น 9,711 คน จําแนกเป็ นชาย จํานวน 4,865 คนและหญิง จํานวน 4,846 คน มีความ
หนาแน่นประชากร เฉลี่ย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิ จและอาชี พ ประชากรตําบลส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดย
จําแนกเป็ นอาชีพทํานา/ทําไร่ จํานวน 1,994 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 93.1 รองลงมาคือรับจ้างจํานวน
92 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 เลี้ยงสัตว์เพื่อจําหน่าย จํานวน 70 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 3.2 และ
ค้าขาย จํานวน 29 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 1.4 และเป็ นที่น่าสังเกตว่าครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพมากกว่า
1 อาชีพ จํานวน 1,540 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 71.9 ชี้ให้เห็นว่า สภาพทางเศรษฐกิจมีการผันแปร
พอสมควร ตามสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวย สําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญของตําบลดงมะไฟ
เรี ยงตามลําดับคือ ข้าว ข้าวโพด ลําไย มะขามหวาน กล้วย ปอและถัว่ เหลือง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
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หน่วยธุรกิจขนาดย่อมในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดังนี้ ปั้ มนํ้ามันและก๊าด จํานวน 4 แห่ งและโรงสี
ข้าวขนาดเล็ก จํานวน 15 แห่ ง
ด้านสภาพทางสังคม ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ มีจาํ นนโรงเรี ยน 6 แห่ ง
ประกอบด้วย โรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ งและโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ ง นอกจากนี้
ยังมีที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น จํานวน 7 แห่ ง ศูนย์การเรี ยนชุมชน จํานวน 1 แห่ งและศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน จํานวน 6 แห่ ง ในส่ วนสถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวดั หรื อสํานักสงฆ์
จํานวน 14 แห่งและโบสถ์ จํานวน 1 แห่ง กลุ่มจัดตั้งลูกเสื อชาวบ้าน จํานวน 300 คน สมาชิก อป.พร. 68
คนและ รสปส. ตําบล จํานวน 150 คน มีการรวมกลุ่มของประชาชนที่ถือได้วา่ เป็ นทุนทางสังคม จํานวน
18 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอาชีพ จํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 10 กลุ่ม กลุ่มเลี้ยงสัตว์ จํานวน 3 กลุ่ม
และกลุ่มอื่น ๆ อีกจํานวน 3 กลุ่ม นอกจากนี้ ยงั มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลหรื อสถานี อนามัย
จํานวน 2 แห่ งสถานพยาบาลเอกชนหรื อคลินิก จํานวน 2 แห่งและมีอตั ราการมีและใช้สว้ ม 100 %
อย่างไรก็ตามในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟยังไม่สถานี ตาํ รวจและสถานี ดบั เพลิง
ทําให้ตอ้ งเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็ นพิเศษ ด้วยความเป็ นชุมชนห่ างไกลจึงไม่มี
ทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน มีเพียงทางลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น จํานวน 2 สาย และมีถนนคอนกรี ต
ภายในหมู่บา้ น 14 สาย ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นและตําบล จํานวน 4 สาย
ด้านสาธารณูปโภค มีที่ทาํ การไปรษณี ย ์ จํานวน 1 แห่ ง ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ 28 แห่ ง แม้ว่าจะมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บา้ น ทั้ง 13 หมู่บา้ น จํานวน 2,389 ครัวเรื อน คิดเป็ น 97.79% แล้วก็ตาม แต่ยงั คงมี
ครัวเรื อนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 54 ครัวเรื อน คิดเป็ น 2.21% มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็ นลํานํ้า ลําห้วย
จํานวน 18 สาย และบึง หนอง คลองและอื่น ๆ 20 สาย นอกจากนี้ยงั มีการสร้างอ่างเก็บนํ้าเพิ่มอีก 1
แห่ งและฝาย 21 แห่ ง ทําให้อาชีพของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ยงั มีบ่อนํ้าตื้น 51 แห่ งและบ่อโยกอีก 38 แห่ ง มีระบบประปาหมู่บา้ น จํานวน 6 แห่ งและ
คลองชลประทาน 2 แห่ง จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า เป็ นชุมชนห่างไกลที่อุดมสมบูรณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ ได้สาํ รวจ
พบแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ที่สวยงามคือ วัดถํ้าผายา ซึ่ งพบลายเขียนภาพโบราณ และเมื่อปี
2555 นี้ ได้สํารวจพบ ถํ้าลอดและโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ยืนยัน
สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า ในอดี ตตํา บลดงมะไฟน่ า จะเคยมี ค วามเจริ ญรุ่ ง เรื อ งและเป็ นแหล่ งอุ ดมสมบู ร ณ์
พอสมควร นอกจากนี้ สภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ในตําบลดงมะไฟยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าไม้และ
เนินเขาสลับซับซ้อนเรี ยงรายอย่างสวยงาม
ทั้งหมดนี้ เป็ นทุนเดิมที่เอื้อต่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ ประมาณ 72.08 % ของพื้นที่ท้ งั หมด การปรับปรุ งและพัฒนาภูผายาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
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ประวัติศาสตร์ และปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบแหล่งเก็บนํ้าที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหนองโสก
เสื อ ซึ่งอยูห่ มู่ที่ 8 และมีธุรกิจการค้าปลีกที่น่าสนใจอย่างหลากหลายอีกด้วย
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บทที่ 4
สถานการณ์ ยาสู บและพฤติกรรมการสู บบุหรี่

ในสังคมหนึ่ง ๆ หากจะกําหนดมาตรการหรื อรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งขึ้นมานั้น จําเป็ นต้องอาศัย
การกระทําร่ วม (Collective Action) ของกลุ่มคนในชุมชน ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้
เกิดความมัน่ คงในการใช้มาตรการหรื อรู ปแบบนั้น ๆ โดยเฉพาะสังคมชนบท (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553)
มีเป้ าหมายความคาดหวังเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดี ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
(ประเวศ วะสี , 2541) ซึ่ งการกระทําร่ วมของกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายในชุมชนนั้น ถือว่าเป็ นทุน
ทางสังคม (Social Capital) (Bourdieu, 1986) เพื่อเป็ นการรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความมัน่ คง
ด้านสุ ขภาพในครอบครัว (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) การรวมกลุ่มและการสร้างเครื อข่ายดังกล่าวก็นบั ว่า
เป็ นทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ยงิ่ กระทํามากยิง่ มากขึ้นหรื อยิง่ สร้างมากยิง่ เพิ่มคุณค่ามากไม่มีวนั หมดสิ้ น
หรื อลดลง (Ostrom, 2000) เมื่อถูกใช้มากยิง่ เพิ่มคุณค่ามาก ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงต้องการค้นหาคําตอบ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสู บรายละเอียดดังนี้
4.1

การประเมินทุนทางสั งคม (Social Capital)
ทุนทางสังคม หมายถึง สิ่ งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในระบบสังคมสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
สิ้ นเปลืองยิ่งใช้ยงิ่ มากค่า (Ostrom, 2000; Sungkom, 2010) ทุนทางสังคมในครอบครัวในการต่อต้าน
การสู บบุหรี่ ซึ่ งประกอบด้วย ระบบการสั่งสอน สั่งสม ขัดเกลา ความเชื่อ สิ่ งกระตุน้ และการทําตัวเป็ น
ตัวแบบที่ดีในครอบครัว
4.1.1 ทุนทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในครอบครัว (Bonding Social Capital)
จากการเก็บข้อมู ลโดยการอภิ ป รายกลุ่ ม (Group Discussion) จากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ระดับพื้นที่ พบว่า ครอบครัวยังมีความตระหนักดี ถึงโทษของบุหรี่
สังเกตจากการสู บบุหรี่ ของคนในครอบครัวมักจะต้องแอบหลบและซ่อนตัวสู บจนแล้วเสร็ จก่อนเข้าบ้าน
สื บเนื่ องมาจากได้รับคําต่อว่าจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะภรรยาและลูกสาว ในขณะที่แม่บา้ นจะมี
ระบบการสั่งสอน/ขัดเกลาด้วยการห้ามปรามใส่ ใจดูแลลูกชายให้รักสุ ขภาพ ปฏิเสธและไม่ยอมรับการ
สู บบุหรี่ และมีความคิด-ความเชื่อเกี่ยวว่าบุหรี่ /ยาสู บมีกลิ่นเหม็นสังคมไม่ยอมรับ ผูน้ าํ ครอบครัวเช่น พ่อ
และแม่ควรทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวเพราะส่ วนใหญ่การสู บบุหรี่ จะเรี ยนรู ้จากญาติ
ผูใ้ หญ่ที่เป็ นผูช้ ายเช่น พ่อ ลุงและปู่ เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตามยังมีหลายครอบครัวที่ยงั ให้เหตุผลเกี่ยวกับสู บบุหรี่ ดว้ ยความเชื่อที่ผิด ๆ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นหัวหน้าครอบครัว (ผูช้ าย) โดยอ้างว่าสู บเพราะคลายเครี ยด สําหรับครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ จะ
พบว่า หัวหน้าครอบครัวก็ไม่เคยสู บบุหรี่ มาก่อน ส่ งผลให้เกิดการสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สื บทอดจาก
รุ่ นสู่ รุ่น มี ทศั นะคติ ที่ดีและมี การรั บรู ้ ที่ถูก ต้องต่อการไม่ สูบบุ หรี่ กลายเป็ นทัศนะวิสัยที่ ดี ต่อสังคม
(Social Visual) สะท้อนให้เห็นว่ามีทศั นะคติที่ดีและมีการรับรู ้ที่ถูกต้องนั้นเกิดจากการมีแบบแผนการ
ดําเนิ นชี วิตที่ดี มีระบบขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัว ในขณะที่บางสังคมก็มีการสื บ
ทอดการสู บบุ หรี่ ภ ายใต้วิ ถีวฒ
ั นธรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสังคมเฉพาะแต่ละสถานการณ์ ในชุ มชน
ยกตัวอย่างเช่ น สังคมในชุมชนกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ จะต้องไปแอบซ่ อนสู บที่บริ เวณไกลออกไปจากคน
กลุ่มใหญ่ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า คนสู บบุหรี่ ในชุมชนปั จจุบนั มีแนวโน้มลดลง (สังเกตในที่สาธารณะ)
ชี้ให้เห็นว่า มีการรับรู ้ข่าวสารที่ถูกต้องมากขึ้น
ในส่ วนหัวหน้าครอบครั วที่ ยงั สู บบุหรี่ ก็เป็ นที่น่ารังเกี ยจของภรรยาและลูก ๆ ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กล่าวว่า “หากเตือนให้เลิกสู บบุหรี่ แล้วไม่ยอมเลิก...มันมีอะไรดีจะลองสู บบ้าง” สุ ดท้ายภรรยาเลยมาสู บ
ด้วยและต่อมาลูก ๆ สังเกตเห็นพ่อ-แม่สูบบุหรี่ ก็สูบตามไปด้วย ชี้ให้เห็นว่าเมื่อขาดการสั่งสอนที่ดีใน
ครอบครัวแล้ว ทําให้เกิดสังคมสู บบุหรี่ ข้ ึนในครอบครัว ดังนั้นการรับรู ้ที่ดีมีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคม
ที่จะถือปฏิบตั ิในอนาคตนั้นเอง
นอกจากนี้ ระบบการศึกษาได้สั่งสอนตั้งแต่เด็ก สร้างความตระหนักให้เป็ นคนดีมีจิตสํานึ กที่ดี
เมื่อพ่อ-แม่ไม่สูบบุหรี่ ก็จะกล่อมเกลา สัง่ สอนปลูกฝังสื บทอดมาตั้งแต่เด็ก ในอดีตเคยสอนว่าผูห้ ญิงต้อง
ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งในปัจจุบนั ไม่วา่ หญิงหรื อชายต้องไม่สูบบุหรี่ ส่ วนหนึ่งการเป็ นหญิงสู บบุหรี่ น้ นั เป็ นภาพ
ที่สังคมไม่ยอมรับ ต้องคํานึ งถึงหน้าที่ความเป็ นหญิงต่อการจะมีคู่ครอบมีครอบครัวด้วย จึงปฏิเสธบุหรี่
มาตลอด ท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานกับสามีที่ไม่สูบบุหรี่ มี หลานก็เป็ นผูช้ ายที่ไม่สูบเช่ นกัน ชี้ ให้เห็ นว่า
สังคมที่ไม่สูบบุหรี่ ก็จะสั่งสมบ่มเพาะให้คนใกล้ชิดไม่สูบบุหรี่ ไปด้วย ซึ่ งเป็ นที่น่าสังเกตว่ามีลูกชายคน
ข้างบ้านแอบสู บบุ ห รี่ แม้ว่าไม่ มีเ งิ นซื้ อก็ใ ช้กระดาษพันเป็ นยาสู บเพราะ ความอยากรู ้ และต้องการ
เลียนแบบผูใ้ หญ่ที่สูบอย่างเปิ ดเผย ดังนั้นพฤติกรรมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นบุคคล
ใกล้ชิดอาจจะมีส่วนทําให้ครอบครัวมีภยั จากบุหรี่ ได้
นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ งคื อ ครอบครั ว ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ จ ะสั ง เกตว่ า หั ว หน้า
ครอบครัวจะไม่สูบบุหรี่ และทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ครอบครัวเห็น เพราะทราบดีว่าบุหรี่ เป็ นโทษต่อ
ร่ างกายต้องอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่ อง จากการสังเกตพบว่า ครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ เลยคือ ครอบครัวที่
ไม่เคยสู บมาเลยและหัวหน้าครอบครัวก็ไม่เคยสู บบุหรี่ ทาํ ให้ของในครอบครัวเอาเป็ นแบบอย่าง ส่ วน
ครอบครัวที่สูบก็จะสู บจนคุน้ เคย ในขณะที่ครอบครัวที่สูบบ้างไม่สูบบ้างเพราะมีคนคอยเตือนอยู่ใน
ครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้ว่าหัวหน้าครอบครัวจะไม่สูบแต่ระบบเครื อญาติหลายครอบครัวยังสู บ ใน
ระบบเครื อญาติเองก็จดั ระเบียบทางสังคมเช่นกัน ซึ่ งจะสังเกตจากเวลานั่งรถผูท้ ี่สูบบุหรี่ จะต้องไปนั่ง
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ด้านหลังรถกระบะ สะท้อนให้เห็นว่า ระบบการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวและเครื อญาติได้ปลูกฝัง
ไว้ดีพอสมควร หากยังพบว่ามีบา้ งที่ตอ้ งดําเนิ นการแก้ไขประกอบด้วย สังคมเพื่อนบ้านที่สูบบุหรี่ ยงั
พบว่ากลุ่มคนที่สูบบุหรี่ กจ็ ะอยูด่ ว้ ยกัน
ในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่ไม่สูบจะนัง่ แยกตัวออกไป ที่มากไปกว่านั้นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ จะถูก
ตําหนิ และสังคมรังเกียจเพราะสิ่ งแวดล้อมใกล้ ๆ ไม่สูบบุหรี่ ก็จะทําให้สังคมในขณะนั้นไม่สูบบุหรี่ ไป
ด้วย สังคมครอบครัวที่สูบบุหรี่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่น่าจะทําความเข้าใจให้มาก ชี้ ให้เห็ นว่าการ
เจ็บป่ วย ปอดอักเสบ ก็สืบเนื่ องจากการสู บบุหรี่ การให้ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง การยกตัวอย่าง มีตวั อย่างที่
เสี ยชีวิตให้เห็นเป็ นแบบอย่าง ก็จะสามารถสร้างความตระหนักถึงความเจ็บป่ วยผ่านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ได้
โดยสรุ ป ทุ น ทางสัง คมในครอบครั ว ที่ มี เ ป็ นทุ น เดิ มคื อ พ่ อ -แม่ ท าํ ตัว เป็ นตัว อย่า งที่ ดี สร้ า ง
ทัศนคติที่ดี ให้ขอ้ มูลเพื่อการรับรู ้ที่ถูกต้อง ไม่สร้างความเชื่อที่ผิด ๆ เช่น สู บบุหรี่ จะสามารถบ่อนคลาย
ความเครี ยดได้ ต้องเป็ นแบบอย่างในการสู บบุหรี่ ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง หากสู บบุหรี่ ตอ้ งมุ่งมัน่ ที่จะเลิก
สัญญากับตนเอง กับครอบครัวและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยงั พบว่าผูห้ ญิงในครอบครัวส่ วนใหญ่ไม่ค่อย
สู บบุหรี่ ซึ่ งลูกสาวในครอบครัวมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการทําให้ผทู ้ ี่สูบบุหรี่ เลิกสู บบุหรี่ ได้ แต่อย่างไรก็
ตามผูห้ ญิงในหมู่บา้ นมีสูบบุหรี่ บา้ ง ในขณะที่ในสถานบันเทิงพบว่า ส่ วนใหญ่จะสู บบุหรี่ เช่น คาราโอ
เกะหรื อห้องอาหาร เป็ นต้น รวมทั้งความเชื่อของชุมชน พบว่า พระสงฆ์ยงั เชื่อว่าบุหรี่ มีขอ้ ดีคือ ถ้าไม่สูบ
จะหมดแรง อ่อนเพลียไม่มีเรี่ ยวแรง บุหรี่ สามารถคลายความเครี ยดได้ ชี้ให้เห็นว่า ความเป็ นต้นแบบของ
ครอบครัว เพศสภาวะมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานทางสังคม
อย่า งไรก็ ต ามก็ ไ ด้รั บ รู ้ ม าว่ า บุ ห รี่ เ ป็ นสิ่ ง ไม่ ดี ก็ พ ยายามที่ จ ะเลิ ก จึ ง ได้เ ข้า มาเป็ นกรรมการ
ขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ ถ้าเลิกได้จะชักชวนให้พระในวัดเลิกด้วยเพราะพระที่วดั ยังสู บบุหรี่ มากกว่า
ร้อยละ 80 โดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดก็ยงั สู บ ทําให้เณรก็สูบไปด้วย จากการสังเกตพระให้ขอ้ มูลว่า บุคคล
อื่นประมาณมากกว่าร้อยละ 80 ไม่อยูใ่ กล้คนสู บบุหรี่ และมีคาํ ตักเตือนว่าพระสงฆ์ควรเลิกสู บยุหรี่ ได้
แล้ว จึ งทําให้พระสงฆ์มีความต้องการที่จะอยากเลิกบุหรี่ และโทรปรึ กษา 1600 เรื่ องการเลิกบุหรี่
สะท้อนให้เห็นว่า การรับรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้องจะสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมในระดับบุคคลได้
4.1.2 ทุนทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในชุมชน (Bridging Social Capital)
ในการประเมินทุนเดิมที่เป็ นความสัมพันธ์ในชุมชนครั้งนี้ หมายถึง ทุนวัฒนธรรมชุมชน
ทุนสถานที่สาธารณะที่ประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ (วัด ศาลากลางบ้านและโรงเรี ยน) ทุนที่เป็ นศักยภาพ
ของกลุ่มที่เป็ นทางการเช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) กลุ่มแม่บา้ นมหาดไทย เป็ นต้น กลุ่มใน
ชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการเช่ น กลุ่ ม เพื่อ นบ้า น กลุ่ ม เยาวชนเป็ นต้น รวมทั้ง ความเข้ม แข็ง ขององค์ก ร
เครื อข่ายและความเข้มงวดของขนบธรรมเนียมประเพณี
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จากการประเมินทุนเดิมที่เป็ นความสัมพันธ์ในชุมชน พบว่า ชุมชนยังไม่มีขอ้ บังคับใด ๆ รองรับ
ทําให้ในชุมชนมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังสู บบุหรี่ ในที่ทาํ งานเช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเทศบาล ทั้งนี้
เพราะว่าวัฒนธรรมของหน่ วยงานยังคุน้ ชินกับการสู บในลักษณะอย่างนี้ ซึ่ งปกติแล้วที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลยังไม่ได้กาํ หนดพื้นที่สาํ หรับกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ ไว้ จึงพบว่า มีสมาชิกบางคนสู บในตัวอาคาร
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารได้กล่าวตักเตือนอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง ผลพวงหนึ่ งสื บเนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารหรื อนายก
และรองนายกไม่สูบบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่าผูน้ าํ ที่เป็ นต้นแบบที่ดีจะส่ งผลถึงวัฒนธรรมองค์กรหรื อสังคมที่ดี
ด้วย นอกจากนี้ ที่โรงเรี ยนยังพบว่ามีครู ที่อยู่บา้ นพักยังสู บบุหรี่ อยู่ แต่ก็มีความรู ้สึกละอายและต้องแอบ
ซ่อนตัวสู บเพราะรู ้ดีว่าโรงเรี ยนได้ประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ สําหรับสถานที่สาธารณะที่ประกาศเป็ น
เขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ วัด ศาลากลางบ้านและโรงเรี ยน ส่ วนสถานที่ราชการประชาชนรับรู ้และเข้าใจดีว่า
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลและโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนในระดับที่ต่าํ กว่า
ระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ยงั พบว่า มีสถานที่สาธารณะเช่น ที่ออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า ร้านค้า สถานบันเทิง
โรงภาพยนตร์ สถานที่ทาํ งานและรัฐวิสาหกิ จส่ วนที่เป็ นสิ่ งปลูกสร้างในอาคาร น่ าจะประกาศเป็ นเขต
ปลอดบุหรี่ นอกจากนี้ชุมชนมีความต้องการให้เคร่ งครัดในการกําหนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะใน
พื้นที่สาธารณะในชุมชนเช่น วัดหรื อสถานที่ราชการอื่น ๆ เพื่อเคารพสิ ทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามแม้ว่า
โรงเรี ยนจะประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แล้วก็ตาม ยังกลับพบว่า มีนกั เรี ยนส่ วนหนึ่งแอบสู บบุหรี่ อยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะนักเรี ยนมัธยมต้น (ม.1-3) ส่ วนนักเรี ยนมัธยมปลายไม่ค่อยมีผูส้ ู บบุหรี่ ชี้ ให้เห็นว่า
การหัดสู บบุหรี่ มกั อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นระยะต้น แต่พอโตขึ้นเป็ นวัยรุ่ นระยะหนุ่ม-สาว ก็จะมีความละอายต่อ
การสู บบุหรี่ เพราะผูห้ ญิงวัยสาวสมัยใหม่ไม่ชอบคนสู บบุหรี่ ถึงกระนั้นก็ตามนักเรี ยนมัธยมต้นที่สูบ
มักจะไปชุ มนุ มกันสู บบุ หรี่ ที่หลังโรงเรี ยนเพราะกลัวครู เห็ นและเมื่ อครู ไล่ก็กลับเข้ามาในโรงเรี ยน
ตามปกติ สะท้อนให้เห็ นว่าโรงเรี ยนยังไม่มีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดพอ ตลอดจน ขาดการว่ากล่าว
ตักเตือนบ่มเพาะให้ทราบว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีสงั คมไม่ยอมรับ รวมทั้งผูป้ กครองเองก็ยงั ไม่ทราบว่าลูกตนเอง
สู บบุหรี่ อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าการใส่ ใจ การสอดส่ องดูแลเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่เหนี่ ยวรั้งไม่ให้นักเรี ยนสู บ
บุหรี่ ทั้ง ๆ ที่นกั เรี ยนเองบางคนก็ทราบดีว่าการสู บบุหรี่ เป็ นสิ่ งที่ไม่ดี สังเกตจากนักเรี ยนต้องหลบ-ซ่อน
ทั้งผูป้ กครองและครู
จากการเก็บข้อมูลมีขอ้ สังเกตเป็ นที่น่าสนใจคือ ผูป้ กครองไม่ได้ใส่ ใจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่ น
โดยให้เหตุผลว่า ละเลยการสั่งสอน ขาดการเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม ที่มากกว่านั้นผูป้ ระกอบการ
ร้านค้ามีหน้าที่จาํ หน่ ายอย่างเดียว ไม่เคยแนะนําผูซ้ ้ื อถึงภัยของบุหรี่ เป็ นสิ่ งไม่ดีและฟุ่ มเฟื อย ถ้าเลิกจะ
ประหยัดได้มากน้อยขนาดไหน สะท้อนให้เห็นว่า การใส่ ใจรายละเอียด ชี้แนะการดําเนินชีวิตเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการสู บบุหรี่ รวมทั้งความตระหนักของผูป้ ระกอบการร้านค้าที่มีต่อชุมชน
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นอกจากนี้ในชุมชนยังมีองค์กรเครื อข่าย (Social Network) ที่เป็ นสถาบันโดยเฉพาะโรงเรี ยนที่
เป็ นองค์กรเครื อข่ายที่สําคัญ โดยทัว่ ไปความคาดหวังของตัวแบบของโรงเรี ยนคือ โรงเรี ยนต้องเป็ น
ต้นแบบและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรงเรี ยนมัธยมเพราะเป็ นกลุ่มเสี่ ยง
ต่อการสู บบุหรี่ นอกจากนี้ ยงั มีองค์กรเครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ซึ่ งพบว่า ศักยภาพของ
อสม.ยังคงมีเป็ นทุนเดิมอยูบ่ า้ ง ปั จจุบนั อสม.ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิงจึงไม่ค่อยสู บบุหรี่ ส่ วนที่สูบบุหรี่
จะเป็ นเพศชาย อย่างไรก็ตามในพื้นที่สาธารณะ อสม.จะไม่สูบบุหรี่ จะไปซ่ อนตัวสู บอยู่ในที่ส่วนตัว
ชี้ให้เห็นว่า การสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะเกิดการรับรู ้วา่ ห้ามสู บเด็ดขาด และเป็ นที่สังเกตว่า อสม.จะไม่สูบ
บุหรี่ ในที่ประชุมหรื ออยูใ่ นที่สาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่า บทบาท/หน้าที่ตาํ แหน่งทางสังคมที่ตอ้ งเป็ น
ตัวอย่างในด้านสุ ขภาพมีส่วนผลักดันให้คนไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนด (Determinants)
ความเข้มงวดของขนบธรรมเนี ยมประเพณี พบว่า ชุมชนพยายามที่จะกําหนดเงื่อนไขการดํารงตําแหน่ง
ผูน้ าํ ชุมชนในสมัยต่อ ๆ ไปต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
4.1.3 ทุนทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในระดับโครงสร้าง (Linking Social Capital)
โครงสร้างทางสังคม (บทบาทชุมชน/การสนับสนุนของท้องถิ่น/การบริ การของราชการ)
จากการเก็บข้อมูล พบว่า ส่ วนใหญ่ผนู ้ าํ ชุมชนยังไม่ได้ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่ผนู ้ าํ น่าจะเป็ น
แบบอย่างให้กบั ชุมชน ยิง่ ไปกว่านั้นผูน้ าํ ชุมชนยังละเลยบทบาทที่ตอ้ งทําเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอีก
ด้วย อย่างไรก็ตามก็ยงั พบว่ามีแนวโน้มที่ดี สังเกตได้จากผูน้ าํ ชุมชนส่ วนใหญ่จะพยายามเลิกบุหรี่ หรื อ
หากสู บบุ ห รี่ ก็ล ดจํานวนลง ในขณะที่ ส่ว นท้องถิ่ น เองก็ใ ห้ความสําคัญ กับเรื่ อ งเหล้า เป็ นส่ ว นใหญ่
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั เริ่ มเห็นความสําคัญเกี่ยวกับบุหรี่ มากขึ้น เช่น การเชื่อมการรณรงค์บุหรี่ เข้ากับงาน
ปลอดเหล้าและสนับสนุ นงบประมาณทุกเรื่ องเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่ องบุหรี่ เพียงแต่มี
ข้อจํากัดในการให้การสนับสนุนคือ ขาดความต่อเนื่องเช่นเดียวกับส่ วนราชการอื่น ๆ
ในส่ วนของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลปั จจุบนั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างดี เน้นการเป็ น
แบบอย่าง ให้ความรู ้ทางวิชาการ แนะนําวิธีการเลิกและแบบรู ปแบบการเลิกบุหรี่ ตลอดจนให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเป็ นกันเอง เช่ น ตระหนักที่ จะจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ เองโดยไม่พึงโครงสร้ างการทํางาน การ
ดําเนิ นงานหมู่บา้ นเฉลิมพระเกียรติฯ เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นแบบอย่างของการไม่สูบบุหรี่ ซึ่ งสะท้อนถึง
บทบาทที่ จะถ่ายทอด สร้ างการรั บรู ้ ที่ดีพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามผูน้ าํ ชุ มชนยังคงต้องมี
บทบาทในการต่อต้านหรื อเป็ นต้นแบบที่ดีให้กบั สังคม (นายกเทศมนตรี ผูน้ าํ ชุมชน พระเจ้าอาวาสวัด
คณะครู ประธานและ อสม.) ส่ วนท้องถิ่นยังต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพตํา บล รวมทั้ง การประชาสั ม พัน ธ์ แ จ้ง เตื อ นของผูบ้ ัง คับ ใช้ก ฎหมาย
พบว่ า ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ กิจกรรมที่เป็ นบทบาทจากโครงสร้ างทางสังคมคือการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจังหากมองในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงั ขาดการประเมินผลกิจกรรม ซึ่ ง
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จากการสังเกตพบว่า ส่ วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ิตามสื่ อที่ประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายมาดําเนินการ ณ เวลานั้น (ทําผิดแล้วก็ไม่มีใครทําอะไร) คนที่ฝ่าฝื นจึงไม่มีผดู ้ ูแลกฎหมายจับมา
ลงโทษอย่างจริ งจังหรื อไม่มีการเปรี ยบเทียบปรับตามป้ ายประชาสัมพันธ์ มีแต่ผูบ้ งั คับบัญชาว่ากล่าว
ตักเตือน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะว่ากล่าวตักเตือน ดูเหมือนจะหละหลวมอยูเ่ ช่นเคย ซึ่ งยังพบเห็นว่าผูส้ ู บ
บุหรี่ ได้กาํ หนดพื้นที่ของตัวเองในการสู บบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายเป็ นตัว
แปรหนึ่งที่ทาํ ให้คนฝ่ าฝื นและละเมิดต่อกฎหมาย ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาต้องเข้ามามีบทบาทในการกําหนด
บทลงโทษของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงสร้างให้มากกว่าที่เป็ นอยู่
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ขอ้ มูลว่า ภาพโฆษณาเลิกบุหรี่ สะท้อนถึงความไม่จริ งใจยังไม่
ชัดเจน ภาพการประชาสัมพันธ์ขา้ งซองบุหรี่ ไม่สื่อและสะท้อนความเป็ นจริ งของการเจ็บป่ วยของการสู บ
บุหรี่ ไม่มีข้ นั ตอนการเกิดการเจ็บป่ วยแต่ละระยะ ฉายให้เห็นเพียงภาพระยะสุ ดท้าย ในขณะที่บางคนที่
สู บบุหรี่ ที่อายุมากขึ้นประมาณ 60-70 ปี ก็ยงั ยืนยันว่ามีสุขภาพดีเป็ นต้น รวมทั้งภาพโฆษณาข้างถุงยาเส้น
ก็เป็ นภาพขาวดําสี ไม่เด่นชัด คาดว่าจะจัดทําขึ้นเพื่อเป็ นองค์ประกอบทางการค้าและภาษี ดังนั้นภาพที่
โฆษณาข้างซองบุหรี่ จึงไม่มีผลทําให้คนสู บบุหรี่ ลดลง ต่างจากสื่ อภาพวีดีโอเคลื่อนไหวจะมีผลต่อการ
เลิกสู บบุหรี่ มากกว่า อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “ภาพที่สามารถกระตุน้ เตือนนักสู บบุหรี่ ได้มาก
ที่สุดคือ ภาพที่สื่อสารให้ทราบถึงการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศเมื่อสู บบุหรี่ ”
ในเรื่ องความตระหนักต่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า เหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้คนไม่สูบบุหรี่ คือ ความไม่
ชอบ ซึ่ งแนวโน้มกําลังสู งขึ้น (ค่านิยมใหม่) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่เคยสู บแล้วมีอาการ
มึนเมาจึงไม่ชอบ เมื่อสู บบุหรี่ แล้วรู ้สึกเจ็บคอทําให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็อยากจะเลิก ขณะนี้ ในบ้านมีพ่อตา
อีกคนที่ สูบบุหรี่ จริ ง ๆ แล้วก็คิดว่าจะเลิ ก กําลังอยู่ระหว่างเตรี ยมตัว” (จากการสัมภาษณ์ คนเจ้าของ
ร้ านค้า) ชี้ ให้เห็ นว่า ประสบการณ์ ค่านิ ยมและภาวะสุ ขภาพของนักสู บก็มีส่วนเข้ามาเป็ นตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับจํานวนผูส้ ู บบุหรี่ ดว้ ย
ในขณะที่การประกาศเป็ น “เขตห้ามสู บบุหรี่ ” ในที่สาธารณะนั้นพบว่า ผูส้ ู บบุหรี่ จะถูกเบียดขับ
ไล่ที่ออกไปจากพื้นที่สาธารณะ (Public Space) กลุ่มที่สูบบุหรี่ เมื่อต้องการสู บต้องไปหาพื้นที่สูบเองที่
ห่ างไกลออกไปไม่รบกวนคนอื่นโดยอัตโนมัติ สะท้อนให้เห็นว่าชุ มชนตระหนักดี ถึงมาตรการทาง
สังคม ถ้าหากฝ่ าฝื นจะถูกปรับ 2,000 บาท แต่ก็ยงั ไม่มีการบังคับใช้ไม่มีเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามชุมชนได้สร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์โดย มีวฒั นะธรรมที่ไม่ยอมรับการสู บบุหรี่ หาก
ต้องการสู บบุหรี่ ให้ไปที่อื่นที่ห่างไกลกลุ่มคน จากการสังเกตพบว่า ส่ วนใหญ่ผูน้ าํ ทางสังคมจะแสดง
บทบาทเป็ นผูใ้ ห้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะศาลากลางบ้าน วัด โรงเรี ยนและสถานที่ราชการใน
ชุมชน ในชุมชนเองก็เคยมีโครงการวัดปลอดเหล้าและบุหรี่ (วัดหมู่ที่ 3 ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุ วรรณ
คูหา ประมาณ 2-3 ปี ที่แล้ว) ต้องเริ่ มต้นจากการสร้างตัวแบบเป็ นทุนอย่างนี้
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คุณพ่อคํากอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
กล่าวสอดคล้องกับท่านกํานันตําบลดงมะไฟว่า “...ผู้นาํ ชุมชนต้ องไม่ สูบบุหรี่ เพราะมันมีกลิ่นเหม็น...
เป็ นผู้นาํ ต้ องละอายต่ อชุ มชน...เวลาไปติ ดต่ อราชการไม่ ส ะดวกเพราะมีกลิ่นปากเหม็นแรงมาก” ด้วย
ความรับผิดชอบผูน้ าํ ชุมชนต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี
4.1.4 ทุนทางสังคมในรู ปเครื อข่ายภาคี (Partnership Network) ที่จะใช้ขบั เคลื่อนจังหวัดปลอด
ควันบุหรี่ รายละเอียดดังนี้
4.1.4.1 เครื อข่ายส่ วนราชการ ส่ วนราชการที่ เข้ามาเป็ นภาคีเครื อข่ายได้แก่ โรงเรี ยน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากการประชุ มกลุ่มได้ประเมิ น
ข้อเสนอแนะรายละเอียดดังนี้
1) โรงเรี ยน จากการสัมภาษณ์ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมี
คลินิกที่จะช่ วยบําบัดสุ ขภาพของคนสู บบุหรี่ และมีขอ้ มูลพื้นฐานมีทุนทางสังคมที่มากพอและควรทํา
ความเข้าใจให้แก่ชุมชนให้เข้าใจร่ วมมือสนับสนุ นทุกภาคส่ วน มียาเม็ดทําให้เลิกบุหรี่ บริ การเพื่อจะให้
ไม่อยากสู บบุหรี่ อย่างทัว่ ถึ ง ชี้ ให้เห็ นว่า ประชาชนผูต้ ิดบุหรี่ มีความต้องการและพร้ อมที่จะเลิกบุหรี่
นั้นเอง นอกจากนี้ สถานการศึ กษา/โรงเรี ยนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ส่ วนหนึ่ งได้เข้าร่ วมโครงการ “ผูก้ อง
ยาสู บ” โดยมีบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ (บรี ส) ให้การสนับสนุ น มีกิจกรรมวิเคราะห์จุดเสี่ ยงในโรงเรี ยน โดยมี
เด็กในระดับประถมศึกษาเป็ นผูเ้ ฝ้าระวังรุ่ นระดับมัธยมต้น (เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบบันทึกซึ่งเป็ น
เครื่ องมือในระดับประถม) จากการสัมภาษณ์ พบว่า เด็กที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อได้ว่าสู บบุหรี่ คือ นักเรี ยน
ในระดับมัธยมต้น ซึ่งจะคบเพื่อนรุ่ นพี่นอกชุมชน ครอบครัวขาดการขัดเกลา (ไม่อบอุ่น) ส่ วนหนึ่งจะอยู่
กับญาติคนชรา อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนก็ทราบดีว่าพื้นที่ใดที่เป็ นจุดที่มวั่ สุ ม (มีการรวมกลุ่มกับกลุ่มเด็ก
นักเรี ยนต่างถิ่นหรื อนักเรี ยนในตัวเมือง)
นอกจากนี้หากจะฟื้ นฟูสุขภาพผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ ให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดนั้น จากการประชุมกลุ่ม
ส่ วนราชการ โรงเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรให้ความรู ้ถึงผลเสี ยของการสู บบุหรี่ โดยผลักดันให้เข้าไปใน
ระบบการเรี ยนการสอน ควรมีมาตรการและบทลงโทษนักเรี ยนที่สูบบุหรี่ และผูป้ กครองนักเรี ยนก็ตอ้ ง
ให้ความร่ วมมือ นอกจากนี้ บุคากรของโรงเรี ยนต้องไม่สูบบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยนเพราะโรงเรี ยนควร
เป็ นแบบอย่างที่ดี ตามนิยามความหมายว่า “โรง-เรี ยน” ดังเช่นโรงเรี ยนนามะเฟื อง ตําบลนามะเฟื อง ครู
ในโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ ส่ งผลให้สังคมโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ ไปด้วย มี โครงการ “ผูก้ องยาสู บ” โดยมี
บริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ให้การสนับสนุนในการควบคุมยาสู บ หากมีผกู ้ ระทําผิด มีการลงโทษได้แก่ ตักเตือน ผู ้
ที่กระทําผิดวินยั บ่อย ๆ ครั้ง หากกระทําผิดวินยั ร้ายแรงสู งสุ ด จําเป็ นต้องส่ งต่อไปสู่ โรงเรี ยนการศึกษา
พิเ ศษหรื อสถานศึ ก ษาอื่ นและลงโทษ เพีย งแต่ ย งั คงต้องการหน่ วยงานในการสนับสนุ น การบําบัด
สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรี ยนในชุมชนได้ดาํ เนินโครงการต่อต้านภัยจากบุหรี่ เป็ นทุนเดิมและยังได้รับการ
สนับสนุนจากเครื อข่ายภาคเอกชนอีกด้วย
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2) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ในส่ วน รพ.สต. มีความพร้อมที่
จะให้การสนับสนุ นด้านบําบัด ฟื้ นฟู และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเพิ่มการอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่และออก
ปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง รุ ก โดยเฉพาะพยาบาลวิ ช าชี พ และควรผสมผสานกับ โครงการเลิ ก สุ ร า ในขณะที่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ควรเป็ นผูท้ ี่ให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน เรื่ องผลดี – ผลเสี ย
จัดรณรงค์ลด-ละ-เลิกให้มากที่สุด ในสถานบริ การสุ ขภาพก็ควรห้ามสู บ โดยเริ่ มจาก สถานบริ การใน
ชุมชนเป็ นแบบอย่างที่ทาํ ต่อเนื่ อง โดยอาศัยการดําเนิ นงานในรู ปกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่ มบ้านผูพ้ ร้อมที่จะเลิกบุหรี่ โดยลงทะเบียนรับผูท้ ี่สมัครใจจะเข้าค่ายเลิกบุหรี่ นอกจากนี้
จะต้องมีการบริ หารข้อมูลที่รวดเร็ วทันเวลาเพื่อสะดวกในการใช้ขอ้ มูล
3) ราชการในส่ วนท้องถิ่น ในส่ วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนให้จดั ตั้งกลุ่มที่ไม่เป็ น
ทางการ เพื่อให้ความรู ้ให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยให้เข้ากับกลุ่มตามความเหมาะสม สามารถมี
ตัว แทนพูด คุ ย กับ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง วัย รุ่ น วัย กลางคน วัย แรงงานและวัย สู ง อายุ เพื่ อ ร่ ว มกัน
ดําเนิ นงาน สะท้อนให้เห็ นว่า ควรมีมาตรการป้ อมปราม (เยียวยาทางสังคม) โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเป็ น
ศูนย์ประสานงานให้ความรู ้กบั กลุ่มเสี่ ยงและเพิ่มคลินิกนอกเวลาไม่ใช่โรงพยาบาลที่เดียว ควรขยายเป็ น
แห่ งอื่นด้วย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรี ยนและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีความถี่ในการพบปะกัน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกําหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมการดําเนิ นเฝ้าระวังพฤติกรรมการสู บบุหรี่
“ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น” มีมาตรการทางสังคมที่กาํ หนดบทบาทให้ชดั เจน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ทัว่ กันอย่างชัดเจน สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ แม้วา่ ไม่มีสิทธิจบั ก็ตาม ชี้ให้เห็นว่าส่ วนราชการในระดับ
ชุมชนได้มีการผสมผสานการดําเนินงานทั้งสถานศึกษา (โรงเรี ยน) และ รพ.สต.และส่ วนท้องถิ่น
4.1.4.2 เครื อข่ายภาคประชาชน ส่ วนใหญ่ที่เข้ามาเป็ นเครื อข่ายรายละเอียดดังนี้
1) ชุ ม ชน ในส่ ว นของผูน้ ํา ชุ ม ชน พบว่ า แกนนํา ชุ ม ชนและผูใ้ หญ่ บ ้า น ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดตั้งศูนย์ฟ้ื นฟูให้กบั ผูเ้ ลิกบุหรี่ ให้เข้าค่ายอบรมกลุ่มผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ โดยเฉพาะแกน
นําและผูใ้ หญ่บา้ นทุกบ้านและทุกตําบล ผ่านการสร้างค่านิ ยมที่ดีให้แก่คนรุ่ นใหม่ อาศัยมติทางสังคมที่
เห็นพ้องต้องกัน สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับทุกกลุ่มในชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีแนวความคิด
ที่จะเลิกบุหรี่ เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว สอดคล้องกับนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนามะเฟื องได้กาํ หนดกลุ่ม
เพื่อดําเนินงานเป็ น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภาระหน้าที่ในส่ วนท้องถิ่นเพื่อประเมินการไม่สูบบุหรี่ ได้แก่ กลุ่ม
บริ หาร กลุ่มสภาเทศบาลและกลุ่มจัดการทัว่ ไป และ (2) กลุ่มในชุมชนได้แก่ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่ม อสม.
กลุ่มร้านค้า คณะครู ในโรงเรี ยนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ร่ วมกัน
ดําเนิ นงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหารื อกันคิดกิจกรรมร่ วมของกลุ่มมาเพื่อดําเนิ นงาน ชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนเป็ นทุนทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
2) วัด ในส่ ว นของวัด นํา โดยเจ้า อาวาสวัด หรื อผูแ้ ทนพระภิ ก ษุ ใ นชุ มชน ได้
กําหนดเงื่อนไขภายในวัดหรื อสถานที่ที่ถูกกําหนดเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ไม่ให้มีการสู บบุหรี่ ในวัด
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พระที่มาจําวัดต้องสํารวมไม่สูบบุหรี่ และญาติโยมก็ตอ้ งไม่ถวายบุหรี่ เพราะถือว่าทําบาป (ให้ถวายสิ่ งอื่น
แทน) อย่างไรก็ตามพระภิกษุที่วดั ชุมชนเขตเมืองส่ วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ เพราะท่านพระครู เจ้าอาวาสไม่
สู บบุหรี่ ขออนุ โมทนาไว้ว่า “...การสู บบุหรี่ ไ ม่ งาม พระต้ องเป็ นตัวอย่ างที่ดี เป็ นผู้ส อนผู้อื่นต้ องเป็ น
ตัวอย่ างคนอื่ น...” ทําให้พระรู ปอื่น ๆ ก็ตอ้ งเป็ นตัวแบบตามไปด้วย ที่มากกว่านั้นไม่รับนิ มนต์แก่คนที่
เมาสุ ราหรื อเหม็นบุหรี่ มานิ มนต์ พระผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างด้วย พระควรสร้างกระแสเชิญชวน สร้าง
ค่านิ ยม บรรทัดฐานทางสังคมใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม กล่อมเกลาอย่างต่อเนื่ อง เน้นการไม่ดื่ม
เหล้าเข้าวัด/ไม่สูบบุหรี่ เจ้าอาวาสวัดหรื อผูแ้ ทนพระภิกษุในชุมชน ให้ความรู ้โทษของบุหรี่ ควรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ในเรื่ องของพิษภัยบุหรี่ ให้กบั พระ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ญาติโยม กลุ่มเยาวชน
ที่เข้าร่ วมบําบัด อบรม คุณธรรมจริ ยธรรม ที่พ่ ึงด้านจิตใจและอบรมสั่งสอนประชาชน นอกจากนี้ ผแู ้ ทน
ชุมชนหรื อผูแ้ ทนพระภิกษุในชุมชนควรเป็ นตัวอย่างที่ดีในการให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่
3) กลุ่มในชุมชน ผูแ้ ทนกลุ่มในชุมชนได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นในชุมชนก็ถือได้ว่าตัว
แปรสําคัญที่ช่วยเป็ นแรงกระตุน้ เตือน ตลอดจนห้ามปรามคนในชุ มชนไม่ให้สูบบุหรี่ จากข้อสังเกต
พบว่าผูน้ าํ ครอบครัวมักสู บบุหรี่ ในขณะที่ผูห้ ญิงไม่สูบบุหรี่ และก็ไม่ชื่นชมด้วย จึงอยากจะขอให้เลิก
บุหรี่ เพื่อเป็ นสิ่ งภูมิใจ ในขณะที่แกนนําผูแ้ ทนผูส้ ู งอายุขอ้ มูลว่า “...จะช่ วยเป็ นแรงกระตุ้นให้ ลดเพื่ อจะ
ได้ เลิ ก แต่ ไ ม่ ร้ ู จะทําได้ เท่ าที่ใ ด...” นอกจากนี้ ยงั มีอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) กล่าวว่า กิ จกรรม
รณรงค์ใ นลัก ษณะนี้ เคยดํา เนิ น การมาแล้ว ข้อ สํา คัญ เน้น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย “บ-ว-ร” คื อ บ้า น วัด
โรงเรี ยนและกลุ่ มชุ มชน (อสม. แม่ บา้ น) ต้องเป็ นต้นแบบในการปลอดบุ ห รี่ และตั้งเป้ าหมายของ
กิจกรรมโครงการเป็ นวาระประชุมและประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
4) ผูแ้ ทนร้านค้า/ผูป้ ระกอบการ จากการสัมภาษณ์ร้านค้า/ผูป้ ระกอบการ กล่าว
ว่า “... เป็ นเรื่ องไม่ เกินความสามารถที่ตั้งใจไว้ ต้ องเลิกให้ ไ ด้ โ ดยยึดกฎหมายคุ้มครองสุ ขภาพผู้ไ ม่ สูบ
บุหรี่ และสร้ างเงื่อนไขในสั งคม ใช้ สังคมบําบัดโดยเฉพาะแม่ บ้านจะเป็ นผู้เฝ้ าระวัง สร้ างความตระหนัก
ตักเตื อน สร้ างวัฒนธรรมที่ดี...” กลุ่มตัวแทนสตรี เสนอว่า ควรจะมีการรณรงค์และแสดงพลังต่อต้าน
บุหรี่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ติดป้ ายให้ความรู ้ ควรสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสนับสนุนโครงการ
สู่ การปฏิบตั ิ
4.2

การประเมินความคิดเห็นต่ อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหรี่และฟื้ นฟูสุขภาพ
ปั จจุบนั ในจังหวัดหนองบัวลําภูมีคลินิกเลิกบุหรี่ นอ้ ยมากคือ มีอย่างเป็ นทางการที่โรงพยาบาล
หนองบัวลําภูเพียงแห่ งเดียวเท่านั้น แต่ที่นอกจากนั้นตระหนักที่จะมีให้บริ การขึ้นมาเอง จึงสะท้อนให้
เห็นว่า การสนับสนุนของโครงสร้างรัฐเองก็ยงั ไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณและกําหนด
เป็ นนโยบายที่ชดั เจนได้ จากการอภิปรายกลุ่มนักบริ หารสาธารณสุ ขในฐานะนักจัดการสุ ขภาพในชุมชน
ในภาคส่ วนท้องถิ่น เสนอแนะว่า ควรเน้นมาตรการทางสังคม ซึ่ งจากข้อมูลการประเมินสถานการณ์
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ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุ ด พบว่า กลุ่มคนส่ วนใหญ่ในชุมชน ณ ปั จจุบนั ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นเป็ น
เรื่ อ งที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งสู ง ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นชุ ม ชนสู่ สั ง คมปลอดควัน บุ ห รี่ สอดคล้อ งกับ
ปลัดเทศบาลตําบลตําบลนามะเฟื อง ให้ขอ้ คิดเห็นว่าทุนเดิมคือ ชาวชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาสู บทุกสามเดือนและควรนําจุดแข็งมาเน้นการสร้างมาตรการทางสังคมผ่านการมีส่วนด้วย
กิจกรรมร่ วมกัน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ เพื่อให้เกิดความละอายต่อสังคมส่ วนร่ วมที่จะสู บบุหรี่
โดยเฉพาะให้ความสําคัญกับการจัดการและยับยั้งคนรุ่ นใหม่ที่จะเติบโตเข้ามาแทนที่คนรุ่ นเก่าที่เลิกสู บ
บุหรี่ ไปแล้ว รวมทั้งควรเน้นเรื่ องการประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้ าหมาย สนับสนุนงบประมาณโครงการ
เยาวชนต้นแบบ สภาเด็กและเยาวชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชน
อย่า งไรก็ต ามนายกในส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการไม่ สู บ บุ ห รี่ และควรออก
ข้อบังคับใช้ว่าควรสู บที่ ไหนและปลอดควันบุหรี่ ที่ไหน ตลอดจนควรสนับสนุ นงบประมาณในการ
รณรงค์ นอกจากนี้ กาํ นัน ผูน้ าํ ชุมชนหรื อผูใ้ หญ่บา้ นควรลงพื้นที่ร่วมดําเนิ นโครงการ จาการสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนามะเฟื อง พบว่า ในส่ วนท้องถิ่นต้องสร้างค่านิ ยมใหม่ “คนนามะเฟื อง
ชื่นชมคนไม่สูบบุหรี่ ” ต้องสร้างจิตสํานึ กเน้นเป็ นกลุ่มเป็ นแบบอย่างเช่น กลุ่ม อสม.ไม่ดื่มเหล้า/ไม่สูบ
บุหรี่ และโครงการตลาดสดปลอดบุหรี่ เป็ นต้น นอกจากนี้จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันด้วย
การประชาสังคม สร้างมาตรการที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ าํ ชุมชน
ซึ่ งจากการสังเกตในที่ประชุมผูน้ าํ ชุมชนพบว่า ไม่ค่อยมีผนู ้ าํ ชุมชนคนสู บ เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์
เชิ งลึ กพบว่า เพราะแม่ บา้ นห้ามปรามและไม่อยากเห็ น ผูน้ ําชุ มชนสู บบุห รี่ ...แม่ บา้ นจึ งมี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลิกหรื อหยุดสู บบุหรี่ นนั่ เอง ส่ งผลให้แม่บา้ นในครอบครัวส่ วนใหญ่ที่เอาจริ งเอาจังเรื่ องนี้ คน
ในครอบครั ว ก็ จ ะไม่ สู บ บุ ห รี่ ดัง นั้น มาตรการหลัก ๆ จึ ง ควรมอบแม่ บ ้า นเน้น ทํา ตามภารกิ จ ความ
รับผิดชอบขัดเกลาในครอบครัวให้ความตระหนัก อย่างไรก็ตามกลุ่มเพื่อนก็ยงั มีอิทธิ พลต่อการกลับมา
สู บบุหรี่ อีกเช่นเดิม จึงควรเฝ้าระวัง ประสานเครื อข่ายอื่น ๆ เข้าร่ วมกันขับเคลื่อนอย่างครอบคลุม
4.3 การประเมินทุนทางสังคม การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักทีเ่ กีย่ วข้ องในการดําเนินงาน
ควบคุมควันบุหรี่มือสอง
ในการดํา เนิ น งานควบคุ ม ควัน บุ ห รี่ มื อ สองจากกลุ่ ม ผูส้ ู บ บุ ห รี่ เ ป็ นเป้ า หมายสํา คัญ ในการ
ดําเนิ นงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมควันบุหรี่ มือสอง จากการเก็บข้อมูลโดยการอภิปรายกลุ่ม
(Group Discussion) พบว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อควบคุมการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองพบว่า ผูส้ ู บ
ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายบางส่ วนในสถานที่ที่ติดป้ ายประกาศห้ามสู บบุหรี่ เท่านั้น ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ความสนใจ อย่างไรก็ตามหากสังเกตเห็ นป้ ายก็ถือปฏิบตั ิอยู่บา้ งตามที่มองเห็ นป้ าย ในส่ วนของการ
ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับในหมู่บา้ น/ชุ มชนที่กาํ หนดเป็ นสถานที่ห้ามสู บบุหรี่ พบว่า กําลังปรับตัวมีบาง
กลุ่มให้ความสนใจอยูพ่ อสมควรเริ่ มมีประชาชนปฏิบตั ิตามในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามวัยรุ่ นส่ วน
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ใหญ่ยงั ถือว่าเป็ นเรื่ องเป็ นไปไม่ได้และไม่ใส่ ใจ สะท้อนให้เห็ นว่า การติ ดป้ ายเป็ นเขตห้ามสู บมี ผล
พอสมควรแม้ว่าเมื่อละเมิดแล้วไม่มีผูบ้ งั คับใช้กฎหมายก็ตาม นอกจากนี้ การปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
ผูป้ ระกอบการ/ร้านค้าพบว่า ส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารดีว่าห้ามขายบุหรี่ ให้กบั เด็ก ช่วงแรกประชาชน
ปฏิบตั ิตาม แต่เมื่อกฎหมายไม่เอาจริ งนาน ๆ ไปก็ปล่อยและมักพบเห็นว่า มีการขายบุหรี่ ให้กบั เด็กอยู่
บ้างในบางพื้นที่ ส่ วนที่ไม่ขายจะพบเห็ นได้น้อยมาก ชี้ ให้เห็ นว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็ นประเด็น
สําคัญในการควบคุมควันบุหรี่ มือสอง
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนของผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมาย จากการเก็บข้อมูลพบว่า มีการเฝ้าระวังและลงโทษเปรี ยบเทียบปรับน้อยมากเพราะไม่มีผู ้
ดําเนินหรื อผูร้ ับผิดชอบอย่างจริ งจังและไม่เคยมีกรณี ตวั อย่างลงโทษปรับให้ถือปฏิบตั ิ จึงกล่าวได้ว่าจาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาไม่มีผรู ้ ับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ตรวจจับและเปรี ยบเทียบปรับแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่
มีการรับรู ้ดีวา่ มีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ ในส่ วนของการประเมินทัศนคติและความตระหนัก
ในการควบคุมควันบุหรี่ มือสองนั้น พบว่า เป็ นสิ่ งที่ดี ที่เห็นด้วยและควรเร่ งดําเนิ นการอย่างยิง่ เพราะเป็ น
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพประชาชน ที่ผ่านมา มีความตระหนักอยู่บา้ งเมื่อมองเห็ นป้ ายห้ามสู บบุหรี่ ส่ วน
ใหญ่กจ็ ะไม่สูบบุหรี่
ในส่ วนของการรับรู ้ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลด้วยการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะส่ วนใหญ่รับรู ้
ค่อนข้างดีถึงดีมาก โดยให้ความเห็นว่า เป็ นกฎหมายที่ควรจัดทําตั้งนานแล้ว ควรเอาจริ งจังและควรกล่าว
ยกย่อง ชื่ นชมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ ดว้ ย แม้ว่าจะรับรู ้ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลด้วยการไม่สูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะในระดับดีมากก็ตาม ยังมีคนละเมิดอยู่ ซึ่ งกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะคนส่ วนใหญ่
ตระหนักถึงกฎหมายข้อนี้ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ประชาชนมี ก ารรั บ รู ้ ดี ถึ ง อัน ตรายของควัน บุ ห รี่ ที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพว่ า ควัน บุ ห รี่ เ ป็ น
อันตรายต่อคนรอบข้างมากว่าคนสู บ ถ้าเลิกได้จะเป็ นสิ่ งที่ดีไม่เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา การสู บบุหรี่ ในที่
สาธารณะคนส่ วนใหญ่ก็อยากให้เลิก แต่มีเพียงกลุ่มคนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยงั ละเมิดอยู่ จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกคนผูท้ ี่สูบบุหรี่ ต่อค่านิ ยมที่ตอ้ งสู บบุหรี่ พบว่า ทําตามเพื่อน เท่ห์ อยากลองและส่ วนหนึ่ งต้องสู บ
ตอนที่อยู่ในวงเหล้า จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ ให้เห็ นว่า กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะคน
ส่ วนใหญ่มีความตระหนักในระดับดีมาก แต่ผสู ้ ู บุหรี่ ยงั ไม่ตระหนักเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่มีการรับรู ้ดีว่าในที่
สาธารณะมีการกําหนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ สื บเนื่องมาจากเมื่อละเมิดแล้วไม่มีบทลงโทษกํากับทันที
เมื่อพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ในรู ปของการสํารวจ (Survey) งานวิจยั นี้ อาศัยการมี
ส่ วนร่ วมของโครงสร้างรัฐ ส่ วนท้องถิ่น บ้าน/ชุมชนและวัด ศึกษาในพื้นที่ชุมชนทั้งในเมือง นอกเมือง
และชุมชนห่ างไกล พื้นที่ละ 1 ตําบล ขนาดตัวอย่าง 1,266 ตัวอย่าง เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการได้มา
ซึ่ งข้อมูลงานวิจยั ที่หลากหลาย สามารถจะใช้เป็ นข้อมูลในการผลักดันสู่ การสร้างนโยบายสาธารณะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวชุมชนอย่างแท้จริ งและคาดว่าจะได้รับความร่ วมมือจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

33

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนเป็ นอย่างมาก เพื่อกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนและสร้างความตระหนัก “สู่ สังคมปลอดควัน
บุหรี่ ” อย่างยัง่ ยืนในอนาคตต่อไป
4.3.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูแ้ ทนครอบครัวในชุมชนเทศบาลเขตเมือง 388 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 30.6 เทศบาลเขตนอกเมือง 429 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 33.9 และครอบครัวในชุมชนเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบล 449 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 35.5 รวมทั้งสิ้ น 1,266 ตัวอย่าง จําแนกเป็ นชาย
634 ตัวอย่างและเป็ นหญิง 632 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 50.1 และ 49.9 ตามลําดับ
ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานะภาพครอบครัวที่สามี-ภรรยาอยูด่ ว้ ยกันจํานวน 917 คิดเป็ นร้อย
ละ 72.4 รองลงมาคือ หย่าร้างจํานวน 267 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 21.1 โสดจํานวน 49 ตัวอย่างและ
แยกกันอยู่จาํ นวน 33 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.9 และ 2.6 ตามลําดับ มีอายุเฉลี่ย 53.08 ปี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.74 ปี ตํ่าสุ ด 15 ปี สู งสุ ด 94 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบประถมศึกษา
จํานวน 1,000 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 123 ตัวอย่าง
และมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 82 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 9.7 และ 6.5 ตามลําดับ ด้านอาชีพส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 1,096 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 86.6 รองลงมาคือ ค้าขายจํานวน
72 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 5.7 รับจ้างจํานวน 53 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 4.2 รับราชการจํานวน 32
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นชายมากที่สุดจํานวน 2 คน เป็ นหญิง
มากที่จาํ นวน 2 คนเช่นกัน คิดเป็ นร้อยละ 36.1 และ 38.2 ตามลําดับ ครอบครัวที่ไม่มีเพศชายเลย คิดเป็ น
ร้อยละ 2.6 และไม่มีเพศหญิงเลย คิดเป็ นร้อยละ 1.2 โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนสมาชิ กใน
ครอบครัวมากที่สุดที่จาํ นวน 4 คน น้อยที่สุดที่จาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 และ 0.1 ตามลําดับ
จํานวนสมาชิกที่สูบบุหรี่ เป็ นชายสู งสุ ดคือครอบครัวละคน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 ครอบครัวที่ไม่มีผชู ้ าย
สู บบุหรี่ คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 ส่ วนจํานวนสมาชิ กที่สูบบุหรี่ เป็ นหญิงก็มีอยู่บา้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 1.2
ครอบครัวที่ไม่มีผหู ้ ญิงสู บบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 98.3 โดยภาพรวมจํานวนสมาชิกที่สูบบุหรี่ ในครอบครัว
สู งสุ ดครอบครัวละคน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ครอบครัวที่ไม่มีสูบบุหรี่ เลย คิดเป็ นร้อยละ 34.8
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวเมื่อได้ประเมินตนเองเปรี ยบเทียบกับเพื่อนบ้าน
พบว่า มีฐานะในระดับปานกลางสู งสุ ดคือ คิดเป็ นร้อยละ 85.9 รองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 10.7
จากฐานะดังกล่าวเมื่อคิดเป็ นค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ในครอบครัว พบว่า ไม่มีรายจ่ายเพื่อการสู บบุหรี่
สู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 10 บาทต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 มี
ค่าใช้จ่ายที่ 10-20 บาทต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 16.9 และมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 20 บาทต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ
16.7 โดยพบว่า มีและเคยมีการเจ็บป่ วยจากการสู บบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ในขณะที่ไม่เคยเจ็บป่ วยจาก
การสู บบุหรี่ เลย คิดเป็ นร้อยละ 92.0 ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม (n=1,266)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง
เขตเทศบาลในเมือง
เขตเทศบาลนอกเมือง
เขตชุมชนห่ างไกล
ข้อมูลหัวหน้าครอบครัว
เพศ ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัว
โสด
อยูด่ ว้ ยกัน
แยกกันอยู่
หม้าย/หย่า/ร้าง
อายุของหัวหน้าครอบครัว (ปี )
15-25
26-35
36-45
46-60
60 ปี ขึ้นไป
(Mean=53.08; SD.=12.74, Max.=94, Min=15)
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ร้อยละ
30.6
33.9
35.5
50.1
49.9
3.9
72.4
2.6
21.1
1.4
6.3
20.5
45.8
26.0

79.0
9.7
6.5
2.8
1.8
0.2
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม (n=1,266) (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไปของครอบครัว
อาชีพหลักของครอบครัว
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
สถานการณ์การสู บบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นชาย
ไม่มีคนสู บบุหรี่
สู บบุหรี่ 1 คน
สู บบุหรี่ 2 คน
สู บบุหรี่ 3 คน
สู บบุหรี่ 4 คน
สู บบุหรี่ 5 คน
สถานการณ์การสู บบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นหญิง
ไม่สูบบุหรี่
สู บบุหรี่ 1 คน
สู บบุหรี่ 2 คน
สถานการณ์การสู บบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
ไม่สูบบุหรี่
สู บบุหรี่ 1 คน
สู บบุหรี่ 2 คน
สู บบุหรี่ 3 คน
สู บบุหรี่ 4 คน
สู บบุหรี่ 5 คน
สู บบุหรี่ 7 คน

ร้อยละ

86.6
5.7
4.2
2.5
1.0
35.5
42.2
16.9
4.6
0.6
0.2
98.3
1.2
0.5
34.8
42.3
17.1
4.7
0.8
0.2
0.1
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม (n=1,266) (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ต่อวัน
ไม่สูบบุหรี่ /ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ องบุหรี่
ไม่เกิน 10 บาท
10 – 20 บาท
มากกว่า 20 บาท
ฐานะของครอบครัว เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพือ่ นบ้านในชุมชน
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
สมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติการเจ็บป่ วยหรื อสงสัยจากการสู บบุหรี่
มีการเจ็บป่ วย
เคยมีการเจ็บป่ วยหรื อสงสัย
ไม่เคยมีอาการสงสัย

ร้อยละ
34.8
31.6
16.9
16.7
3.4
85.9
10.7
1.6
6.4
92.0

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคุณลักษณะของครอบครัวกับการสู บบุหรี่ พบว่า คุณลักษณะของ
ครอบครั วที่มีประเด็นที่น่าสนใจ (มีนัยสําคัญทางสถิติ) ต่อการไม่สูบบุหรี่ ของสมาชิ กในครอบครั ว
ได้แก่ (1) สภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัว (Sig.=0.031) ซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ดว้ ยกัน (2) ช่วงอายุของ
หัวหน้าครอบครัว (Sig.=0.019) ที่พบว่า หัวหน้าครอบครัวที่อายุมากจะมีแนวโน้มของการไม่สูบบุหรี่
มากขึ้นตามไปด้วย สะท้อนให้เห็ นว่า การไม่สูบบุหรี่ จะเป็ นครอบครั วใหญ่มีจาํ นวนสมาชิ กมาก ๆ
สอดคล้องกับ (3) จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีจาํ นวนมากขึ้นมีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.<0.001) ต่อ
การไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะ (4) จํานวนสมาชิ กที่เป็ นเพศชายมากในครอบครัวมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Sig.<0.001) สอดคล้องกับศรัณญา เบญจกุลและคณะ (2548) ที่ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของโครงการค่าย
เยาวชนไทยรุ่ นใหม่ห่างไกลบุหรี่ ที่พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมครอบครั วเป็ นทั้งปั จจัยเสริ มและ
ปั จจัยขัดขวางที่ก่อให้เกิ ดโอกาสการสู บบุหรี่ ที่ต่างกันโดยครอบครัวที่มีสมาชิ กมาก ๆ หรื อครัวเรื อน
ขยายจะมี ความใกล้ชิด อบอุ่นในการดู แลมากกว่า ส่ งผลให้เป็ นปั จจัยขัดขวางเยาวชนในฐานะของ
สถาบันที่ทาํ หน้าที่สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมให้รับรู ้ที่จะปฏิเสธการสู บบุหรี่ ในขณะที่ครอบครัวเดี่ยวจะ
ขาดความใกล้ชิด ขาดความอบอุ่นในการดูแลจึงมีโอกาสสู บบุหรี่ สูงกว่า
ในขณะที่ (5) จํานวนสมาชิกเพศหญิงมากในครอบครัวไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.=.572) ต่อ
การไม่สูบบุหรี่ สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลในชุมชนที่พบว่า แม่บา้ นในชุมชนถือได้ว่าตัวแปรสําคัญที่
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ช่ ว ยกระตุ ้น เตื อ น ตลอดจนห้ า มปรามคนในชุ ม ชนไม่ ใ ห้ สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ง การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ใน
ครอบครัวเป้ าหมายพบว่า แม่บา้ นจะคอยห้ามปรามและไม่อยากเห็นผูน้ าํ ชุมชนสู บบุหรี่ และแม่บา้ นใน
ครอบครัวส่ วนใหญ่เอาจริ งเอาจังกับคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ และยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสํารวจที่พบว่า แม่บา้ นห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ น
ร้ อยละ 87.1 นอกจากนี้ แม่บา้ นจะมีระบบขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ด้วยการเอาใส่ ใจดู แล
บุตรชาย ชี้ แนะให้เ ห็ นว่าสังคมปั จจุ บนั เริ่ มปฏิ เสธการสู บบุ ห รี่ เพราะบุหรี่ มีกลิ่ นเหม็น สังคมจึ งไม่
ยอมรับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า (6) ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวมีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.=.008)
ต่อการไม่สูบบุหรี่ รวมทั้ง (7) อาชีพหลักของครอบครัว (8) ฐานะของครอบครัว และ (9) ประวัติการ
เจ็บป่ วยจากบุหรี่ ของสมาชิกในครอบครัวมีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.<.001) ต่อการไม่สูบบุหรี่ และเป็ นที่
น่าสังเกตว่า เพศสภาพของหัวหน้าครอบครัวจะเป็ นชายหรื อหญิงไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.=.209) ต่อ
การไม่สูบบุหรี่ ท้ งั สิ้ น ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สถานการณ์การไม่สูบบุหรี่ ของครอบครัว จําแนกตามคุณลักษณะของครอบครัว
การสู บบุหรี่ ของครอบครัว
Exact
คุณลักษณะของครอบครัว
2 df. Sig.
test
ไม่สูบ
สู บ
รวม
หัวหน้าครอบครัว
ชาย
213
421
634
.209
หญิง
227
405
632
สภาพสมรสของหัวหน้า
โสด
14
35
49 8.880 3 .031
ครอบครัว
อยูด่ ว้ ยกัน
301
616
917
แยกกันอยู่
15
18
33
หย่า/ร้าง
110
157
267
ช่วงอายุของหัวหน้าครอบครัว 15-25
1
17
18 11.80 4 .019
26-35
30
50
80
36-45
104
155
259
46-60
201
379
580
60+
104
225
329
ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ประถม
341
659
1000 15.75 5 .008
ม.ต้น
47
76
123
ครอบครัว
ม.ปลาย
20
62
82
19
17
36
อนุปริ ญญา
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ตารางที่ 4.2 สถานการณ์การไม่สูบบุหรี่ ของครอบครัว จําแนกตามคุณลักษณะของครอบครัว (ต่อ)
การสู บบุหรี่ ของครอบครัว
Exact
คุณลักษณะของครอบครัว
2 df. Sig.
test
ไม่สูบ
สู บ
รวม
ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ปริ ญญาตรี
13
10
23
ครอบครัว
สู งกว่า
0
2
2
ปริ ญญาตรี
อาชีพหลักของครอบครัว
เกษตรฯ
370
726
1096 9.753 4 .045
ค้าขาย
31
41
72
รับจ้าง
16
37
53
ขรก.
18
14
32
อื่น ๆ
5
8
13
จํานวนสมาชิกครอบครัว
1-5
363
539
902
.000
มากกว่า 5
77
287
364
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
0-2
322
429
751 53.69 2 .000
3-4
109
366
475
เป็ นชาย
4-6
9
31
40
จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว
0-3
262
468
730 1.116 2 .572
4-6
174
348
522
เป็ นหญิง
7-9
4
10
14
ระดับฐานะของครอบครัว
ไม่ดี
18
26
44 20.83 2 .000
ปานกลาง
352
735
1087
ดี
70
65
135
ประวัติการเจ็บป่ วยจากบุหรี่
มี
1
19
20 27.94 2 .000
เคยมี
10
71
81
ในครอบครัว
ไม่มี
429
736
1165
4.3.2 ระดับทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับทุนทางสังคมในชุมชนในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 56.5 อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อย
ละ 90.5 สะท้อนให้เห็นว่ามีแนวโน้มค่อนข้างดี ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละระดับของครอบครัวที่มีทุนทางสังคมในชุมชนเพือ่ ต่อต้านการสู บบุหรี่ (n=1,266)
ระดับของครอบครัวที่มีทุนทางสังคม
ร้อยละ
ระดับตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 10-20)
9.5
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 20.1-30)
56.5
ระดับสู ง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 30.1-40.0)
34.0
(Mean=28.14,SD=5.78, Max=40.0, Min=10.0) รวม
100.0
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า กิจกรรมที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) การ
ห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด เมื่อนําคะแนนในระดับมากและมากที่สุดมา
รวมกัน คิดเป็ นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ (2) การตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่ คิดเป็ นร้อย
ละ 85.3 และ (3) ครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 67.1 ตามลําดับ ชี้ให้เห็น
ว่า ครอบครั วเป็ นกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่ อนให้สังคมปลอดบุหรี่ โดยโรงเรี ยนเป็ นกําลังสนับสนุ นที่
สําคัญ ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ร้อยละของครอบครัวที่มีการขัดเกลาทางสังคมในชุมชนเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่ (n=1,266)
ร้อยละการขัดเกลาทางสังคม
กิจกรรม
การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่
การตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่
เพื่อนบ้านตักเตือนคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่
เพื่อนบ้านชวนคนในครอบครัวให้เลิกสู บบุหรี่
เพื่อนบ้านบอกถึงอันตรายของการสู บบุหรี่
อสม.แนะนําครอบครัวให้เลิกบุหรี่
กลุ่มแม่บา้ นให้คาํ แนะนําเลิกบุหรี่ แก่ครอบครัว
กลุ่มในชุมชนปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างการสู บบุหรี่
นายกหรื อผูน้ าํ ท้องถิ่นห้ามสู บบุหรี่ ในเขตห้ามสู บ
ครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่

มากที่สุด

มาก

น้อย

น้อยที่สุด

55.9
52.9
22.7
19.7
24.6
20.2
18.0
16.1
21.4
24.1

31.2
32.4
36.4
32.5
34.0
35.3
32.7
35.1
44.9
43.0

8.4
10.1
29.6
31.3
29.1
34.3
37.2
38.6
26.1
27.1

4.5
4.6
11.3
16.4
12.2
10.2
21.1
10.2
7.6
5.8

4.3.3 ระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับ
ระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 94.5 โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายมีแนวโน้มค่อนข้างดี ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละระดับของครอบครัวที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ระดับของครอบครัวที่มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ร้อยละ
ระดับตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 10-15.66)
5.5
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 15.67-21.32)
52.9
ระดับสู ง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 21.33-27.0)
41.6
(Mean=20.69, SD=2.88, Max=27.0, Min=10.0) รวม
100.0
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า สภาพทางสังคมที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) สภาพ
ปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณสถานี อนามัย มีคะแนนสู งสุ ด เมื่อนําคะแนนในระดับดีและดีมากมารวมกัน
คิดเป็ นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ (2) สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 88.0 และ
(3) สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณที่ว่าการอําเภอ คิดเป็ นร้อยละ 84.4 ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า สภาพทาง
สังคมปลอดควันบุหรี่ จะเป็ นสถานที่ราชการที่มีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจน สอดคล้องกับการอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) เกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายแต่ละพื้นที่ พบว่า
สามารถกํา หนดให้ที่ ส าธารณะเป็ นเขตปลอดบุ ห รี่ ไ ด้ ประกอบด้ว ย ศาลากลางบ้า น วัด โรงเรี ย น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพและสํานัก งานส่ วนท้องถิ่ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ในชุ มชนจะปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายของผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า ซึ่ งพบว่า บางส่ วนไม่ขายบุหรี่ ให้เด็ก ในขณะที่บางร้านก็ยงั มีขาย
บุหรี่ ให้เด็ก จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่า ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายคอยตรวจจับ ทํา
ให้ขาดวินยั ละเลยความเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายคือ ร้านค้าในช่วงแรก ๆ ก็กลัวกฎหมายแต่พอ
นาน ๆ เข้าก็ปล่อย ซึ่ งร้านที่ปฏิบตั ิอย่างเข้มงวดพบได้เห็นน้อยมาก หากมีการเฝ้าระวังและลงโทษปรับ
อย่างต่อเนื่องจะดีมาก โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ร้อยละของครอบครัวที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ร้อยละที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สภาพทางสังคม
สภาพปลอดควันบุหรี่ ในชุมชน
สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณที่วา่ การอําเภอ
สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณวัดหรื อศาลากลางบ้าน
สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณสถานีอนามัย
สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยน
การประชาสัมพันธ์หา้ มสู บบุหรี่ ในสถานที่หา้ มสู บ
การจัดวางที่เขี่ยบุหรี่ ไว้ในสถานที่หา้ มสู บ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดีเลย

11.5
29.4
26.1
43.3
38.2
13.1
32.1

50.0
55.0
54.4
45.7
49.8
30.0
41.5

25.4
11.8
14.3
9.0
9.9
46.8
18.5

13.2
3.8
5.1
2.1
2.1
10.1
8.0
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4.3.4 ระดับการรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือ
สอง ในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 67.6 แต่กเ็ ป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับ
ระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 95.7 สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายมีแนวโน้มค่อนข้างดี ดัง
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ร้อยละระดับของการรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพือ่ ปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ระดับของครอบครัวที่มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ร้อยละ
ระดับตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 7-11.66)
4.3
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32)
67.6
ระดับสู ง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0)
28.1
(Mean=18.27, SD=2.49, Max=21.0, Min=7.0) รวม
100.0
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสองที่มี
คะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) รับรู ้ถึงควันบุหรี่ มือสองจะมีผลต่อสุ ขภาพ มีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 78.2 รองลงมาคือ (2) รับรู ้วา่ มีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะหากฝ่ าฝื นจะต้องโทษ คิดเป็ น
ร้อยละ 74.1 และ (3) รับรู ้วา่ การสู บบุหรี่ เป็ นจํานวนมาก ๆ อาจจะอายุส้ นั คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ตามลําดับ
จากข้อสรุ ปที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ส่ วนใหญ่มีความถูกต้องที่น่าสร้างมาตรการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดการรับรู ้ที่ดี สอดคล้องกับ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่พบว่า ชุมชนมีการรับรู ้ต่อกฎหมายอยู่บา้ ง จากการสังเกตที่พบว่า มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในเขตห้ามสู บบุหรี่ อยูบ่ า้ งแม้ว่าจะมีการติดป้ายเป็ นเขตห้ามสู บบุหรี่ แต่บางพื้นที่ก็ไม่ตระหนัก
ซึ่งจะพบเห็นได้ในบางโอกาส ซึ่งทุกคนทราบดีวา่ ในเขตปลอดบุหรี่ จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างไรแต่ก็ยงั พบ
เห็น จากการคาดการณ์ประมาณร้อยละ 20 ของผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมดที่เป็ นผูช้ ายมักละเมิดต่อกฎกติกา ความ
เป็ นจริ งแล้วชุมชนเห็นด้วยอย่างยิ่งและพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามและพยายามมานานแล้ว ถ้าเป็ นไปได้ไม่
ต้องกําหนดเขตปลอดบุหรี่ หรื อสู บบุหรี่ ให้หา้ มสู บไปเลย และที่สาํ คัญควรมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เอาจริ ง
เอาจัง อย่างไรก็ตามเพื่อการเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนก็ควรจะมีการกําหนดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ ที่ชดั เจนจะ
เป็ นสิ่ งที่ดีและควรชื่นชมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ เคารพต่อกติกาสาธารณะและเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว่ ไปรู ้
(จากการสัมภาษณ์ผไู ้ ม่สูบบุหรี่ )
นอกจากนี้ จากการรั บรู ้ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ พบว่า มีการรั บรู ้ดีต่อนโยบาย
ดังกล่าวเพราะ เป็ นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพประชาชน จากการสังเกตก็ตระหนักดีถา้ มีป้ายห้ามสู บ
บุหรี่ กาํ กับไว้ในพื้นที่น้ นั ๆ โดยสรุ ปคือ ประชาชนไม่รับรู ้ท้ งั หมดที่จะปฏิบตั ิตาม แต่ก็มีบา้ งที่ปฏิบตั ิ
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ตามเมื่ อมองเห็ นป้ าย “ห้ามสู บบุหรี่ ” สะท้อนให้เห็ นว่า ป้ ายแจ้งเตือนมีผลต่อการไม่สูบบุหรี่ อยู่มาก
พอสมควร ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ร้อยละของการรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ร้อยละการรับรู ้กฎหมาย
ข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู ้
รับรู ้วา่ มีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะหากฝ่ าฝื นจะต้องโทษ
รับรู ้วา่ มีนโยบายป้องกันผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่
รับรู ้ถึงควันบุหรี่ มือสองจะมีผลต่อสุ ขภาพ
รับรู ้ถึงการส่ งเสริ มให้สงั คมสู บบุหรี่ เป็ นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
รับรู ้เกี่ยวกับการห้ามสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
รับรู ้วา่ การสู บบุหรี่ เป็ นจํานวนมาก ๆ อาจจะอายุส้ นั
รับรู ้วา่ มีคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่

เคยรับรู ้

เคยบ้าง

ไม่เคย

74.1
63.5
78.2
62.4
60.2
70.8
51.9

23.9
33.0
20.5
34.2
36.5
27.5
29.9

2.0
3.5
1.3
3.4
3.3
1.7
18.2

4.3.5 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล พบว่า มุ มมองของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับ ระดับทัศนคติ เ กี่ ย วกับ
กฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง ในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 93.8 จึง
กล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและการปกป้องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองอย่างจริ งจัง
ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ร้อยละระดับของทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายและการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ร้อยละ
ระดับของทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายและการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
ระดับไม่ดี (ค่าคะแนนตั้งแต่ 7-11.66)
0.6
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32)
5.5
ระดับดี (ค่าคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0)
93.8
(Mean=18.27, SD=2.49, Max=21.0, Min=7.0) รวม
100.0
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองที่
มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) คลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาล มี
คะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ (2) กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะและ (3) ควัน
บุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 87.0 ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า ทุนเดิมของกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดี
ต่อกฎหมาย ห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ และให้ความสําคัญที่จะป้ องกันการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์โดยการประชุมกลุ่มย่อย ที่พบว่า ในชุมชนมีทศั นคติต่อการห้ามสู บบุหรี่ ในที่
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สาธารณะในระดับที่ดีมาก สังเกตจากการประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ที่ศาลากลางบ้าน โรงเรี ยน วัด
สํานัก งานส่ ว นท้องถิ่ น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตําบล จึ ง กล่ า วโดยสรุ ปได้ว่า ประชาชนมี
ทัศนคติในระดับที่ดีมากต่อนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ น้ นั เอง ดังตารางที่ 3.10
ตารางที่ 4.10 ร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ร้อยละทัศนคติ
กิจกรรม
ต่อกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
ต่อควันบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
ต่อค่านิยมการห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ต่อการจัดระเบียบทางสังคมด้วยการสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
ต่อคนในครอบครัวที่ต้ งั ใจจะลด-ละ-เลิก สู บบุหรี่
ต่อคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาล

ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

87.0
81.8
87.0
76.2
82.7
83.5
87.4

11.8
17.5
11.8
22.6
16.0
16.0
11.5

1.3
0.7
1.3
1.2
1.3
0.6
1.1

4.3.6 ระดับความตระหนักต่อกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับความตระหนักที่ส่งผลให้กฎหมายเพื่อปกป้ องควัน
บุหรี่ มือสองในภาพรวมเป็ นไปได้ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็ นที่น่า
สังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 97.7 สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มมีความ
ตระหนักดีต่อกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ร้อยละระดับความตระหนักต่อกฎหมายเพือ่ ปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ระดับความเป็ นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ร้อยละ
ระดับตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 9-13.0)
2.3
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 13.1-17.0)
51.5
ระดับสู ง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 17.1-21.0)
46.2
(Mean=17.37, SD=2.22, Max=21.0, Min=9.0) รวม
100.0
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า ความเป็ นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสองที่
มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) การปกป้องควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย คิดเป็ น
ร้อยละ 75.1 และเมื่อรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ (2) นโยบาย
ปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ เมื่อรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ 98.6 และ (3) การบังคับใช้
กฎหมายห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นเขตที่ ส าธารณะเมื่ อ รวมระดับ ปานกลางเข้า ด้ว ยกัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 98.4
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ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า ความเป็ นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง แม้ว่าส่ วนใหญ่มีความ
เป็ นไปได้ข องกฎหมายเพื่ อ ปกป้ อ งควัน บุ ห รี่ มื อ สองในระดับ ปานกลาง นัย สํา คัญ ที่ น่ า สนใจคื อ มี
แนวโน้มที่น่าจะเป็ นไปได้ สังเกตจากเมื่อรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกันกับระดับสู ง สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของชุมชนหมู่บา้ นที่ถูกกําหนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ หรื อเขตห้ามสู บบุหรี่ ที่ พบว่า
สามารถปฏิบตั ิได้บา้ งในระดับปานกลาง ซึ่งอยูใ่ นช่วงของการสร้างกระแสกําลังเริ่ ม ส่ วนหนึ่งประชาชน
ก็ปฏิบตั ิตามและให้ความตระหนักอยูพ่ อสมควร แม้ว่าค่านิยมของสังคมต้องสู บบุหรี่ อยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่ นมีการรับรู ้สร้างความตระหนักในระดับที่ค่อนข้างตํ่า รวมทั้งกลุ่มผูห้ ญิงบางกลุ่มที่
ออกนอกลู่นอกทาง (Hybrid Culture) ได้แก่ ผูห้ ญิงบริ การในคาราโอเกะหรื อสถานบันเทิง ส่ วนใหญ่มกั
ดื่มเหล้าและสู บบุหรี่ ซึ่ งตามปกติแล้วผูห้ ญิงจะไม่สูบบุหรี่ และถ้าจะคบใครก็จะไม่คบคนที่สูบบุหรี่ ซึ่ ง
จะสามรถสังเกตได้จากลักษณะท่าทาง
กล่าวโดยสรุ ปคือในทัศนคติของผูห้ ญิงจะปฏิเสธผูช้ ายที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในวัยเรี ยนนักศึกษา
หญิงจะไม่ชอบผูช้ ายที่สูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลคือเวลามานัง่ คุยด้วยจะมีกลิ่นเหม็น ชี้ให้เห็นว่าผูห้ ญิงมีผลใน
การสร้างเงื่อนไขให้ผชู ้ ายเลิกบุหรี่ จากการสังเกตพบว่า ผูช้ ายที่สูบุหรี่ มาก่อนเมื่อมีครอบครัวที่มีลูกสาว
มักจะเลิกบุหรี่ เพื่อภรรยาและลูกสาว ดังนั้นการสร้างเงื่อนไขระหว่างชายกับผูห้ ญิงมากกว่าครึ่ งสามารถ
บังคับให้เลิกบุหรี่ ได้ จากข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งคือเมื่ออยูใ่ นสังคมที่มีสัดส่ วนของผูช้ ายต่อผูห้ ญิงก็มี
ผลเช่นกันต่อการปลอดควันบุหรี่ เช่น เมื่อมีผหู ้ ญิงมากกว่าจะมีผลต่อการไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นอันตรายของ
บุหรี่ ที่มีต่อสุ ขภาพยังคงมีให้เห็นอยูใ่ นสังคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชน ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ร้อยละของการรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง (n=1,266)
ร้อยละความเป็ นไปได้
ข้อคําถาม
การบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในเขตที่สาธารณะ
นโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
การปกป้องควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมของวัยรุ่ นให้ห่างไกลบุหรี่
การสร้างจิตสํานึกที่ดีจะสามารถเป็ นแบบอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของคนทัว่ ไป
ความต้องการเลิกบุหรี่ และเข้าฟื้ นฟูสุขภาพในคลินิกเลิกสูบบุหรี่

สู ง

ปานกลาง

ตํ่า

49.3
41.6
75.1
41.5
42.1
46.5
53.6

49.1
57.0
24.2
55.8
56.0
51.9
44.0

1.7
1.3
0.6
2.6
1.9
1.6
2.4

นอกจากนี้ จากการสอบถามการปฏิบตั ิตนตามกฎหมายเพื่อปกป้ องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการสัมภาษณ์ครู ที่สูบบุหรี่ พบว่า ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนเริ่ มมีความละอายต่อพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ซึ่ง
สังเกตได้จากการแอบสู บบุหรี่ ไม่ให้นกั เรี ยนเห็นหรื อไม่ก็ ครู จะหาเวลาสู บบุหรี่ ที่บา้ นพักและดื่มเหล้าที่
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บ้านพัก อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีนกั เรี ยนสู บบุหรี่ อยู่บา้ ง ส่ วนใหญ่มกั สู บเมื่ออยู่นอกบ้าน โดยร้านค้า
บางร้านให้เป็ นหนี้ไว้ได้หากไม่มีเงินซื้อแล้วเก็บเงินทีหลัง
ผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า พบว่า ส่ วนใหญ่คนที่มีงานทําจะซื้ อบุหรี่ เพราะสะดวกไม่ตอ้ งมวนเอง
และคนทําเกษตรกรรมจะซื้ อยาเส้นเพราะราคาถูกและหาซื้ อง่าย และพบอีกว่า ผูส้ ู งอายุมกั จะซื้ อยาเส้น
มวนเองเพราะบุหรี่ ที่เป็ นซองมีราคาแพงและใช้เด็กไปซื้อให้ก็ได้ไม่จาํ กัดตามกฎหมายเหมือนบุหรี่ และ
ผูป้ ระกอบการ/ร้านค้าให้ความร่ วมมือค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับร้านค้าทั้งหมด นอกจากนี้ยงั
ขาดการประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและไม่มีผูก้ ระทําการด้านกฎหมาย
กล่าวโดยสรุ ปคือ ผูส้ ู บบุหรี่ มีความละอายที่จะสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ ร้านค้ามีความรับรู ้ดีในการห้าม
ขายบุหรี่ ให้กบั เด็กและเยาวชน แต่ร้านค้าชุมชนถ้ามีคนมาถามซื้ อก็ขายเหมือนเดิ ม สะท้อนให้เห็นว่า
รั บรู ้ ดีแต่ ไ ม่ได้ปฏิ บตั ิ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นร้ านค้าเล็ก ๆ นักเรี ยนก็ไปซื้ อได้และที่ มากกว่านั้นผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนก็ซ้ื อเช่ นกัน สอดคล้องกับที่ว่าผูน้ าํ ต้องทําตัวเป็ นตัวอย่าง หากมิฉะนั้นก็จะกําหนดนโยบาย
ลําบาก
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ระดับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้ องควันบุหรี่มือสอง
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสอง ผูว้ ิจยั
ได้ใช้การวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพื่อทราบถึงการกระจายของตัวแปรตาม ใน
แต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปรต้น ในงานวิจยั นี้หมายถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบตั ิ
เพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสองกับปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ทัศนคติ การขัดเกลาทางสังคม การรับรู ้และความ
ตระหนัก โดยวิธีอิงกลุ่ม ซึ่ งแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 กลุ่มเพื่อแปลผล ได้กลุ่มครอบครัวที่มีระดับการ
ปฏิบตั ิเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสองในระดับตํ่า ปานกลางและสู ง

4.4

จากสู ตร (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2540) ช่วงคะแนน =

Max  Min
Interval

หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross tabulation) เพื่อพิจารณาการกระจายของระดับการ
ปฏิบตั ิเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสองในแต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปรอิสระแต่ละปั จจัย ในงานวิจยั นี้
หมายถึง ทัศนคติ การขัดเกลาทางสังคม การรับรู ้และความตระหนัก และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ระดับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสองจําแนกตามคุณลักษณะย่อยของตัวแปรต้น
จากการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล พบว่า ปั จ จัย ที่ เ ป็ นประเด็น เป็ นที่ น่ า สนใจต่ อ ระดับ การปฏิ บ ัติต าม
กฎหมายเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสอง ได้แก่ (1) ปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคมที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (2=21.466; Sig.<0.001) ซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง และ (2) ปั จจัยที่เป็ นการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2=9.61; Sig.=.040) ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปานกลางเช่นกัน
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ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติต่อระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่
มือสอง ได้แก่ (1) ปั จจัยการมีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมาย (2=4.192; Sig.=.123) และ (2) ปั จจัยเกี่ยวกับ
ความตระหนักต่อกฎหมายก็ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (2=9.575; Sig. =.486) ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ปัจจัย
df.
Sig.
2
ตํ่า
กลาง
สู ง
รวม
ทัศนคติที่ดีต่อกฎหมาย
4.192
2
.123
กลาง 8
42
28
78
สู ง 61
628
499 1,188
การขัดเกลาทางสังคม
21.466
4
.000
ตํ่า 0
52
68
120
กลาง 35
392
288
715
สู ง 34
226
171
431
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง
9.61
4
.040
ตํ่า 4
21
29
54
กลาง 39
453
364
856
สู ง 26
196
134
356
ความตระหนัก
9.575
4
.486
ตํ่า 0.2
1.4
0.6
2.3
กลาง 2.0
27.2
22.4
51.5
สู ง 3.2
24.3
18.6
46.2
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นที่น่าสังเกตว่า ปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคม
และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสอง
อย่างมีนยั สําคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ทุนเดิมที่เป็ นทุนทางสังคมนั้นมีความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย
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4.5

การประเมินปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในการดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่มือสอง
ในการประเมินผลโดยการเชิ งสํารวจ (Exploratory) ผูว้ ิจยั ได้สร้ างกรอบแนวคิดการประเมิน
ประกอบด้วย ตัวแปรเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การรับรู ้ ทัศนคติและความ
ตระหนัก ไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยการวิเคราะห์หาความเชื่อถือได้โดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของ Cronbach’s Alpha Coefficient ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPPSS for Windows
ได้ค่าความน่ าเชื่อถือ (Reliability) เท่ากับ 0.8008 (alpha=.8008) หลังจากการปรับเครื่ องแล้ว อย่างไรก็
ตามนั้นเป็ นเพียงความน่าเชื่อถือในเรื่ องเครื่ องมือ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ได้มาผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) อีกครั้ง เพื่อจัด
องค์ประกอบปั จจัยตามสภาพของข้อมูลรายละเอียดดังนี้
4.5.1 องค์ประกอบปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติขอ้ มูลที่นาํ มาวิเคราะห์พบว่า มีค่าความเพียงพอเหมาะสมของ
ข้อมูลในระดับดี (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy = 0.795) ประกอบกับ
ข้อมูลไม่มีความเป็ นเอกพันธ์หรื อมีความสัมพันธ์กนั เองอย่างมีนยั สําคัญ (Bartlett's Test of Sphericity;
Sig.=0.000) จึงสรุ ปได้ว่า ข้อมูลมีความจําเป็ นต้องผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยก่อนวิเคราะห์
สถิติช้ นั สู ง (Advance Statistics) ต่อไป จึงได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัย จํานวน 38 ตัวชี้วดั
รายละเอียดดังนี้
4.5.1.1 องค์ประกอบปั จจัยที่ 1 (ATT1-7) มี 7 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั ความ
คิดเห็นต่อกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ 2) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟู
สุ ขภาพคนเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาล 3) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นที่สังคมเคารพกติกาด้วยการสู บบุหรี่ ในเขต
ปลอดบุหรี่ 4) ตัวชี้วดั เชื่อว่าควันบุหรี่ จะมีผลต่อสุ ขภาพ 5) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นที่มีคนในครอบครัวตั้งใจ
ว่าจะลด-ละ-เลิกสู บบุหรี่ 6) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ และ 7) ตัวชี้วดั
ความคิดเห็นต่อค่านิยมใหม่ให้ห่างไกลบุหรี่ ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “ทัศนคติทดี่ ี”
4.5.1.2 องค์ประกอบปั จจัยที่ 2 (PER1-6) มี 6 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั การรับรู ้
ว่าการส่ งเสริ มให้สงั คมสู บบุหรี่ เป็ นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 2) ตัวชี้วดั การรับรู ้การสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
เป็ นการกระทําที่ไม่รับผิดชอบ 3) ตัวชี้วดั การรับรู ้ว่ามีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ 4) ตัวชี้วดั การ
รับรู ้วา่ มีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ 5) ตัวชี้วดั การรับรู ้ว่าควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นจะมีผลต่อสุ ขภาพ 6) ตัวชี้วดั
การรับรู ้วา่ การสู บบุหรี่ เป็ นจํานวนมากๆอาจจะอายุส้ นั ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “การ
รับรู้ทถี่ ูกต้ อง”
4.5.1.3 องค์ประกอบปั จจัยที่ 3 (SC3-5) มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
เพื่อนบ้านเคยบอกถึงอันตรายของบุหรี่ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเคยห้ามและตักเตือนและ 3) ตัวชี้วดั
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เกี่ ยวกับเพื่อนบ้านเคยชวนให้เลิกสู บบุหรี่ ในงานวิจยั นี้ ให้นิยามว่าปั จจัยด้าน “กลุ่มในชุ มชนที่ไม่ เป็ น
ทางการ”
4.5.1.4 องค์ประกอบปัจจัยที่ 4 (SC6-8) มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกลุ่มแม่บา้ นให้เลิกบุหรี่ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ อสม.
ให้เลิกบุหรี่ และ 1) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างการไม่สูบบุหรี่ ของกลุ่มในชุมชน ใน
งานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “กลุ่มในชุ มชนทีเ่ ป็ นทางการ”
4.5.1.5 องค์ประกอบปั จจัยที่ 5 (CON4-7, PER7) มี 5 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการสร้ างจิตสํานึ กที่ดีจะ
สามารถเป็ นแบบอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 3) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการสร้างค่านิ ยมใหม่ให้ห่างไกล
บุหรี่ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมของวัยรุ่ นได้ 4) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และ
ฟื้ นฟูสุขภาพจะช่วยให้คนต้องการเลิกบุหรี่ ได้และ 5) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการรับรู ้ว่ามีคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และ
ฟื้ นฟูสุขภาพจะส่ งผลให้คนเลิกบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน ในงานวิจยั นี้ ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “การดํารง
อยู่ภายใต้ เงื่อนไขทางสั งคม”
4.5.1.6 องค์ประกอบปั จจัยที่ 6 (LAW3-5) มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
การถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ในโรงเรี ยน 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควัน
บุหรี่ ในศาลากลางบ้านหรื อวัดและ 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ใน รพ.สต.
ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “การตระต่ อกฎหมาย”
4.5.1.7 องค์ประกอบปั จจัยที่ 7 (SC9-10, LAW6-7) มี 4 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ยวกับการห้ามสู บบุหรี่ ในที่เขตห้ามสู บของนายกในส่ วนท้องถิ่นหรื อผูน้ าํ ชุมชน 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์เรื่ องการไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่ตอ้ งห้าม 3) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ไม่สูบบุหรี่ ของครู -อาจารย์ในชุมชนและ 4) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการจัดวางที่เขี่ยบุหรี่ ไว้ในเขตปลอดบุหรี่ ใน
งานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “การมีวฒ
ั นธรรมทีด่ ี”
4.5.1.8 องค์ประกอบปั จจัยที่ 8 (SC1-2) มี 2 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการ
กล่าวตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดจํานวนการสู บบุหรี่ และ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการห้ามคนในครอบครัว
ไม่ให้สูบบุหรี่ ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “การอบรมสั่ งสอน”
4.5.1.9 องค์ประกอบปั จจัยที่ 9 (CON1-3) มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ของนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บ
บุหรี่ ในที่สาธารณะและ 3) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับความเชื่อว่าควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นจะทําให้เกิดการเจ็บป่ วย
ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “ความตระหนักต่ อระเบียบสั งคม”
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4.5.1.10 องค์ประกอบปั จจัยที่ 10 (LAW1-2) มี 2 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ยวกับการสู บบุหรี่ เมื่ออยูน่ อกชุมชน และ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ เมื่อ
อยูใ่ นชุมชน ในงานวิจยั นี้ให้นิยามว่าเป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการไม่ สูบบุหรี่ในทีส่ าธารณะ”
จากองค์ประกอบปั จจัยทั้ง 10 องค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ชุมชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ได้ร้อยละ 63.06 อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นเพียงการจัดกลุ่ม
ตัวแปรให้เป็ นปั จจัยตามคุณลักษณะตัวแปรที่เข้ากลุ่ม นัยสําคัญของงานวิจยั นี้ (Significant of Study)
ต้องการทราบว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาวิเคราะห์
ในรู ปสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อค้นหาปั จจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะต่อไป
4.6

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพ ลต่ อพฤติกรรมการไม่ สูบบุหรี่ในทีส่ าธารณะ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทั้ง 10 องค์ประกอบ ที่สามารถอธิบายความผันแปรเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ได้ ร้อยละ 63.06 นั้น ผูว้ ิจยั นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบตัว
แปรซํ้าเพื่อยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) แต่ละองค์ประกอบให้เข้าได้กบั ตัวแปรแฝง
(Latent Variables) ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในรู ปกรอบแนวคิดเชิ ง
สาเหตุ (Causal Model) จําแนกตัวแปรสังเกตได้ (Manifest Variable) ตามคุณลักษณะตัวแปรแฝงได้
จํานวน 12 ตัวแปร เพื่อค้นหาปั จจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ดังนี้
4.6.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variables) มี 3 ตัวแปรแฝงคือ (1) การขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) มีตวั แปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรจากการวัด 10 ข้อคําถาม (2) ทัศนะวิสัยต่อสังคม
(Social Visual) มีตวั แปรสังเกตได้ 2 ตัวแปรจากการวัด 13 ข้อคําถาม และ (3) บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms & Trust) มีตวั แปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรจากการวัด 7 ข้อคําถาม
4.6.2 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) มี 2 ตัวแปรแฝงคือ (1) การไม่สูบ
บุหรี่ ในที่สาธารณะ (No-Smoking) มีตวั แปรสังเกตได้ 2 ตัวแปรจากการวัด 5 ข้อคําถาม และ (2) ความ
ตระหนักต่อกฎหมาย (Law Concern) มีตวั แปรสังเกตได้ 1 ตัวแปรจากการวัด 3 ข้อคําถาม ดังภาพที่ 4.1
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SC1-2

SC3-5

SC6-8

SC9-10
LAW1-2

LAW3-5

การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)
การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
(No-Smoking)

ATT1-7
ทัศนะวิสัยที่ดีต่อสังคม
(Social Visual)

ความตระหนักต่อกฎหมาย
(Law Concern)

PER1-6
บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms &Trust)

CON4-7

LAW6-7

CON1-3
PER7

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดเชิงสาเหตุ (Causal Model) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ทั้งนี้ ดว้ ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) สามารถวิเคราะห์ได้พร้อม ๆ กัน ในข้อมูลชุด
เดียว ทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์อิทธิพล (PA) และการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ถดถอย (R2) ได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; สุ ภมาส อังศุโชติและคณะ,
2552) จึงสามารถดําเนินการวิเคราะห์ได้ในคราวเดียวกัน
ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เพื่ออธิ บายค่านํ้าหนักความสําคัญขององค์ประกอบปั จจัย (1) การขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) (2) ทัศนะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) และ (3) บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms & Trust) ว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อ (1) การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ (No-Smoking) และ (2)
ความตระหนักต่อกฎหมาย (Law Concern) หรื อไม่อย่างไร ตลอดจนอธิบายปัจจัยเหตุที่ส่งผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเป็ นอย่างไร
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ระหว่างตัวชี้วดั (1) การ
ไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ และ (2) ความตระหนักต่อกฎหมายกับ (1) การขัดเกลาทางสังคม (2) ทัศนะ
วิสัยต่อสังคม และ (3) บรรทัดฐานทางสังคม เพื่อนําค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้าง (SEM) การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ดําเนินการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
ขั้น ตอนที่ 2 ดําเนิ นการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง (SEM) หลังจากได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์จากการสร้างเมทริ กซ์ความสัมพันธ์ (Correlation Matrix) จากผลลัพธ์โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS แล้ว ผูว้ ิจยั นําค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มาเขียนคําสั่งใน Syntax New File ในโปรแกรม LISREL
ระบุค่าความเป็ นไปได้ดว้ ยการกําหนดเงื่อนไขเบื้องต้นได้แก่ จํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 12 องค์ประกอบ
เท่ากับ 12 ตัวชี้วดั (NI=12) ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 1,266 ตัวอย่าง (NO=1,266) จําแนกตัวแปรสังเกตได้
ของตัวแปรแฝงภายนอกเท่ากับ 9 ตัวชี้วดั (NX=9) และตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงภายในจํานวน 3
ตัวชี้ วดั (NY=3) กําหนดจํานวนตัวแปรแฝงภายในจํานวน 2 ตัวแปร (NE=2) จํานวนตัวแปรแฝง
ภายนอกจํานวน 3 ตัวแปร (NK=3) ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ อาศัยการวิเคราะห์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ผูว้ ิจยั ตั้งค่า (Setting) เฉลี่ยเท่ากับ 0 (ME=0) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 (SD=1) ระบุชื่อความหมาย
และสัญลักษณ์ตวั แปรอิสระ (LK) และตัวแปรตาม (LE) ในผลลัพธ์การวิเคราะห์สมการเชิ งโครงสร้าง
การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
หลังจากนั้นระบุค่าสถิติพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการคําตอบในผลลัพธ์การวิเคราะห์ (Output File)
ตามที่ตอ้ งการใช้เป็ นข้อมูลในการปรับ (Adjust) โมเดล เช่น PD (หมายถึง ต้องการภาพ Path Diagram)
OU (หมายถึง ผลลัพธ์ Out Put File) MI (หมายถึง ต้องการทราบค่า Modification Indices) เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น (Assumptions) สําหรับการวิเคราะห์สมการเชิ ง
โครงสร้าง (SEM) (Joreskog and Sorbom, 1989; Mueller, 1988; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551; สุ ภมาส อังศุ
โชติและคณะ, 2552) สัง่ ให้ดาํ เนินการวิเคราะห์ (Run LISREL)
หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ปรับความกลมกลืนโมเดลวิเคราะห์กบั ปรากฏการณ์ทางสังคมให้สอดคล้องกัน
กับ กรอบแนวคิ ด ที่ ต้ งั ไว้จ ากการทบทวนทฤษฎี โดยพิ จ ารณาปรั บให้เ ทอมความคลาดเคลื่ อ นให้มี
ความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาปรับค่าบ่งชี้สูงสุ ด (Maximum Modification Index: MI) ในโปรแกรม
วิเคราะห์ LISREL เพื่อเป็ นการปรับให้เทอมความคลาดเคลื่อนให้มีความสัมพันธ์กนั โดยเริ่ มต้นจาก
เทอมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดตัวแปรภายใน (THETA-EPS: TE) เทอมความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากการวัดตัวแปรภายนอกกับภายใน (THETA-DELTA-EPS: TH) และเทอมความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากการวัดตัวแปรภายนอก (THETA-DELTA: TD) ตามลําดับ ซึ่งผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับให้เทอม
ความคลาดเคลื่อนให้สัมพันธ์กนั ตามลําดับดังกล่าวจะสามารถควบคุมกรอบแนวคิดการวิจยั ให้คงสภาพ
ได้โดยการหลีกเลี่ยงการปรับค่า Lamda-Y , Lamda-X รวมทั้งค่า Beta และ Gamma เพราะจะกระทบกับ
กรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผูว้ ิจยั จึงดําเนินการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 ไดอะแกรมผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เพื่อยืนยันความกลมกลืน
ของโมเดล ผู ้วิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การตรวจสอบเงื่ อ นไขความกลมกลื น ระหว่ า งโมเดลวิ เ คราะห์ กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ค่า 2 มีค่าเท่ากับ 0.60 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ
1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน(GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนีรากกําลังสองประมาณค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่าดัชนีรากกําลัง
สองเฉลี่ยส่ วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.0028 ค่า Largest Standardized Residual= 0.50 แสดงว่า
โมเดลสมการเชิ งโครงสร้างการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะมีความกลมกลืนกับปรากฏการณ์ทางสังคม
จริ งตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 ค่าทางสถิติปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะในจังหวัดหนองบัวลําภู

ตัวแปรผล
ความตระหนักต่อ
การไม่สูบบุหรี่ ใน
ตัวแปรสาเหตุ
อิทธิพ ลทีไ่ ด้ รับ
กฎหมาย
ที่สาธารณะ
(Law Concern)
(No-Smoking)
การขัดเกลาทางสังคม
ทางตรง
0.23**
0.31**
(Socialization)
ทางอ้อม
0.02
รวม
0.25**
0.31**
ทัศนะวิสัยที่ดีต่อสังคม
ทางตรง
0.80*
(Social Visual)
ทางอ้อม
0.04
รวม
0.04
0.80*
บรรทัดฐานทางสังคม
ทางตรง
0.23**
(Norms & Trust)
ทางอ้อม
รวม
0.23**
การไม่สูบบุหรี่
ทางตรง
0.05*
ในที่สาธารณะ
ทางอ้อม
(No-Smoking)
รวม
0.05*
0.64
R2
2 = 0.60 (P = 1.00), 2/df= 0.075, RMSEA = 0.00, RMR = 0.0028, CFI=1.00, GFI = 1.00, AGFI
= 1.00, Largest Standardized Residual = 0.50
หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value > 1.96)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value > 2.58)

จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะที่ปรับความกลมกลืนที่
สอดคล้องกับแนวคิดการวิจยั แล้วพบว่า การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้รับอิทธิ พลทางตรงจากปั จจัยที่
เป็ นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) (= 0.31) และทัศนะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) (= 0.80)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value> 2.58) ในขณะเดียวกันปั จจัยที่เป็ นความตระหนักต่อ
กฎหมาย (Law Concern) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคม (= 0.02) แต่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (T-value<1.96) นอกจากนี้ ยงั ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากปั จจัยการไม่สูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ (No-Smoking) (= 0.05) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value> 1.96)
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ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวก (=0.17) กับบรรทัดฐานทาง
สังคม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value>2.58) ส่ งผลให้การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ได้รับอิ ทธิ พลทางตรงเพิ่มขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคม ในขณะที่ ความตระหนักต่อกฎหมายได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากบรรทัดฐานทางสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทางอ้อมจากการขัด
เกลาทางสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามไปด้วยดังที่กล่าวข้างต้น ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดนี้สามารถทํานายการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้ร้อยละ 64.0 ดังภาพที่ 4.3
การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)
0.31**
‐0.19

การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
(No-Smoking)

0.80*
0.17**

ทัศนะวิสัยต่อสังคม
(Social Visual)

0.05*
0.23**

0.02

บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms & Trust)

0.23**

ความตระหนักต่อกฎหมาย
(Law Concern)

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value > 1.96)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value > 2.58)

ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
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บทที่ 5
สถานการณ์ ยาสู บในร้ านค้า

ในการประเมิ นงานวิจยั นี้ อาศัยการมี ส่วนร่ วมของร้ านค้าและผูป้ ระกอบการ ศึ กษาในพื้นที่
ชุมชนในเมือง นอกเมืองและชุ มชนห่ างไกล พื้นที่ละ 1 ตําบล ใช้วิธีสํารวจแบบสํามะโน (Census)
จํานวน 88 ร้าน เพื่อที่จะให้ได้ขอ้ มูลงานวิจยั ที่ครอบถ้วนนําไปสู่ การสร้างนโยบายสาธารณะที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชาวชุมชนอย่างแท้จริ ง เพื่อกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน “สู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ” อย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคตต่อไป
5.1

ข้ อมูลส่ วนบุคคลผู้ประกอบการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เป็ นร้านขายของชําในชุมชนเมืองจํานวน 24 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ
27.3 ชุมชนนอกเมืองจํานวน 31 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่ างไกลจํานวน 33 ร้าน คิดเป็ นร้อย
ละ 37.5 ผูป้ ระกอบการร้านค้าส่ วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนิ นการขายมาแล้วประมาณ 5 ปี (Med. =5.00)
(Mean=7.65; SD=6.77; Mode=3.00; Median=5.00) สู งสุ ด 32 ปี ตํ่าสุ ด 2 เดือน
ประเภทการจําหน่ ายสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นร้านขายของชํา เบ็ดเตล็ดทัว่ ไป ซึ่ งจะพบเห็ นได้ใน
ชุมชนทัว่ ไปเป็ นจํานวนมาก เน้นของใช้สอยในครัวเรื อนทัว่ ไปเช่น อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า รองเท้าและ
เสื้ อผ้าเป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารประเภทก๋ วยเตี๋ยว เครื่ องดื่ม สุ ราและบุหรี่ ตลอดจนเครื่ องปรุ ง
รส นม ขนมและหนังสื อ
5.1.1 บุหรี่ ซองที่จาํ หน่าย
บุหรี่ ซองยี่ห้อที่ขายในร้านส่ วนใหญ่ได้แก่ กรองทิพย์ วันเดอร์ (ซองเขียวและแดง) สาย
ฝน เอสเอ็มเอส (SMS) กรุ งทอง แอลเอ็ม (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) สําหรับยีห่ ้อที่ขายดีใน
ร้านอาหารและเครื่ องดื่มคือ กรองทิพย์ ส่ วนร้านชําทัว่ ไปขายดี 3 อันดับแรกในชุมชนเทศบาลในเมืองคือ
(1) วันเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย์ และ (3) สายฝน ส่ วนยี่ห้อที่ขายดีที่สุด 3 อันดับแรกใน
ชุ มชนเทศบาลนอกเมื องคื อ (1) กรองทิ พ ย์ (2) วันเดอร์ แ ละ (3) สายฝน ตามลําดับ ชี้ ให้เ ห็ นว่าเขต
เทศบาลในเมืองเป็ นนักสู บหน้าใหม่ สังเกตจากยีห่ อ้ บุหรี่ ที่ขายดีเพราะราคาถูกกว่าคือ ยีห่ อ้ วันเดอร์ ส่ วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็ นนักสู บทัว่ ไปเพราะขายดีเป็ นยี่หอ้ กรองทิพย์ราคาแพง โดยผูจ้ าํ หน่ายบุหรี่ ซอง
เชื่อว่าน่าจะมาจากเป็ นสิ นค้าราคาถูกได้แก่ วันเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) สําหรับนัก
สู บหน้าใหม่ ในขณะที่กรองทิพย์ (ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก สําหรับนักสู บทัว่ ไปที่มีรายได้แล้วและ
ผูป้ ระกอบการให้ขอ้ มูลว่า นักสู บเชื่ อว่ารสชาติ ดีลูกค้าติดใจ (เสพติด) ในรสชาติ มากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ
ประกอบกับทั้งสองยีห่ อ้ มีวางขายทัว่ ไปในท้องตลาด
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ภาพที่ 5.1 สภาพการวางจําหน่ายบุหรี่ ยาซองในชุมชน
5.1.2 ยาเส้นที่จาํ หน่าย
ส่ วนใหญ่ในชุมชนเขตเทศบาลในเมืองไม่จาํ หน่ายยาเส้น ในส่ วนชุมชนเขตเทศบาลนอก
เมืองจําหน่ายยาเส้นที่บรรจุซองแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 58.2 ยีห่ อ้ ที่ขาย ได้แก่ (1) กวางทอง (2) สิ งห์ (3) ศรี
ทอง (4) มังกรทอง (5) มังกรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรี ยญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบ้านแพง 97
ยี่ห้อที่ขายดี ที่สุดตามลําดับคือ (1) กวางทอง เพราะเชื่ อว่ารสฉุ นพอดี ราคาไม่แพง (2) มังกรเขียว (3)
หงส์ทอง (4) ตราสิ งห์ (ชุมชนห่ างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่ วนใหญ่ชอบสู บ ยี่หอ้ ดังกล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ที่อาํ เภอนากลาง (ตลาดกกค้อ) จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 5.2 ยาเส้นตรากวางทอง
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ภาพที่ 5.3 ยาเส้นตราหงส์ทอง

ภาพที่ 5.4 ยาเส้นตรามังกรทอง

ภาพที่ 5.5 ยาเส้นอบถังกนองคายตราเหรี ยญทอง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุที่ขายดีเพราะ ติดใจ กลิ่นฉุน (รสชาติ) ดีกว่ายีห่ อ้ อื่น ส่ วน
ใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ที่จงั หวัดหนองคาย ส่ วนใหญ่ไปซื้ อจากร้านขายส่ งด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 72.7
รองลงมาคือ พ่อค้านํามาส่ งที่ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 มีแหล่งซื้อยาเส้นประจํา คิดเป็ นร้อยละ 56.8 และ
ไม่เคยรู ้จกั หรื อเป็ นคนรู ้จกั กับผูข้ ายส่ งยาเส้นเป็ นพิเศษเลย คิดเป็ นร้อยละ 92.0 ไม่เคยร่ วมกันกิจกรรม
ช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 67.0 และก็ไม่เคยซื้ อสิ นค้าได้ในราคาถูกพิเศษ คิด
เป็ นร้อยละ 70.5 ส่ วนใหญ่การซื้อหรื อธุรกิจยาเส้นไม่ได้มีการช่วยเหลือกันในเรื่ องอื่น ๆ มากกว่าครึ่ ง คิด
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เป็ นร้อยละ 70.5 และมีการช่วยเหลือบ้าง คิดเป็ นร้อยละ 29.5 จํานวนครั้งที่ไปรับยาเส้นมาจําหน่ายส่ วน
ใหญ่ประมาณวันละครั้งหรื อเดือนละ 29 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 33.4 สิ นค้าที่รับมาส่ วนใหญ่เป็ นห่ อ (บรรจุ
ซองแล้ว) คิดเป็ นร้อยละ 71.6 จํานวนยาเส้นขายได้ต่อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรื อประมาณ 2
กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 25-50 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 87.5 จํานวนลูกค้าประจําประมาณ 5 คน
5.2

การรับรู้และความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายการควบคุมยาสู บ
ในส่ วนของการรับรู ้ พบว่า (1) มีการรับรู ้เกี่ ยวกับการกําหนดให้มีภาพคําเตือนบนห่ อยาสู บที่
เป็ นรู ปภาพขาวดําในระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 97.7 (2) ห้ามแสดงหรื อตั้งโชว์ยาสู บ ณ จุดขายคิดเป็ น
ร้อยละ 98.9 และ (3) ห้ามขายยาสู บให้เด็กตํ่ากว่าอายุ 18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 100.0 และคิดว่านโยบาย
ควบคุมยาสู บ ทําให้รายได้ในร้านค้าลดลงเล็กน้อยเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 67.0 และไม่เห็นด้วยที่
ชุมชนจะมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการควบคุมการสู บยาสู บ คิดเป็ นร้อยละ 52.5 และหากชุมชนมีขอ้ ตกลง
ร่ วมกันในการควบคุมการสู บยาสู บอาจจะมีผลกระทบต่อการจําหน่ ายยาสู บในร้านค้าครึ่ งต่อครึ่ งมาก
ที่สุด (ระดับ 5 ใน 10 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ น้อยที่สุด (ระดับ 0 ใน 10 คะแนน) คิด
เป็ นร้อยละ 18.2 และน้อยมาก (ระดับ 2 ใน 10 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 13.6
5.3

ข้ อเสนอแนะจากผู้ประกอบการร้ านค้ า
ผูข้ ายหรื อผูป้ ระกอบการได้มีขอ้ เสนอแนะครอบครั ว ชุ มชน หน่ วยงานรั ฐและส่ วนท้องถิ่ น
เกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงร่ วมกันของชุมชนในการควบคุมยาสู บดังนี้
ในระดับครอบครั ว มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรสร้างความรัก ความเข้าใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น
ให้กับครอบครั ว ไม่ อยากให้ครอบครั วสู บบุหรี่ รวมทั้งทําความเข้าใจ เป็ นแบบอย่างที่ ดี ปลูกฝั งให้
ความรู ้ อบรมสัง่ สอน บอกกล่าวตักเตือนถึงโทษภัยของบุหรี่ ในครอบครัว มีเงินใช้ซ้ือสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
และดีต่อสุ ขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ เป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ครอบครัว สําหรับ
ครอบครัวที่ไม่มีคนสู บในครอบครัวก็จะว่ากล่าวได้ง่ายกว่า เพราะไม่แนะนําให้สูบและไม่มีตวั แบบใน
การสู บและหากควบคุมการผลิตได้จะเป็ นการดี ดังนั้นครอบครัวต้องไม่สูบบุหรี่ เพราะไม่เป็ นผลดีคือนํา
ภัยเข้าร่ างตัวเอง นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบเสนอแนะว่า “...ครอบครัวต้องควบคุมเด็กนักสู บหน้าใหม่ที่กาํ ลัง
เริ่ มสู บ (อายุต่าํ กว่า 15 ปี )...”
ในระดับชุ มชน มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรร่ วมกันดําเนินการรณรงค์ท้ งั ชุมชน มีการประชุมร่ วมกัน
สามัคคีกนั มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน กําหนดกฎเกณฑ์และร่ วมมือกันทุกคนในชุมชน ร่ วมมือกันทุกครอบครัว
อบรมสัง่ สอน ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง มีกฎระเบียบร่ วมกันเช่นเวลาประชุมที่ศาลากลางบ้านไม่อยากให้มี
คนสู บบุหรี่ (เหม็นควันบุหรี่ ) แนะนําให้ทราบถึงอันตรายของบุหรี่ ว่าเป็ นสิ่ งไม่ดีสาํ หรับลูกค้าที่มาซื้ อ
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ผูป้ ระกอบการจะแนะนําทุกครั้งที่มาซื้อว่าเป็ นสิ่ งไม่ดีต่อชุมชน อยากให้มีการควบคุม ชุมชนต้องรณรงค์
ให้มากกว่านี้วา่ ห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะในชุมชนและควรจัดสถานที่ให้สูบเฉพาะ
ในระดับหน่ วยงานรัฐและท้ องถิ่น ควรให้ความรู ้ ประชุมร่ วมกัน ตลอดจนควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนิ นกิ จกรรม การควบคุ มยาสู บและส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อ
ต่อต้านยาสู บทุกกิจกรรม รวมทั้งควรสํารวจให้การบําบัดสําหรับนักสู บและรัฐควรจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น
เพราะจะทําให้บุหรี่ ราคาแพงขึ้นนักสู บหน้าใหม่ไม่สามารถซื้ อสู บได้และจะได้นาํ เงิ นภาษีมาพัฒนา
ท้องถิ่น
นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการยังมีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจําหน่ ายยาสู บว่า ไม่ควรมีการจําหน่ าย
ยาสู บ ถ้ามีก็ควรกําหนดรู ปแบบวิธีการ การจําหน่ ายและควรจริ งจังในการปฏิบตั ิร่วมกันทั้งร้านค้าและ
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ ไม่ ควรจําหน่ ายให้เด็กและวัยรุ่ น หากมี การจําหน่ ายยาสู บเท่ากับว่าเป็ นการ
ส่ งเสริ มการสู บบุหรี่ และควรถือปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ดําเนิ นการตามกฎหมายอย่างจริ งจัง
จัดพื้นที่จาํ หน่ ายเป็ นกลุ่ม...และอยากให้มีการควบคุมเกี่ยวกับภาษี...ควรแนะนําเกี่ยวกับอันตรายอย่าง
ต่อเนื่องผูค้ า้ หรื อผูป้ ระกอบการควรแนะนํากับลูกค้าเป็ นประจําว่า “ไม่ มีประโยชน์ ” ไม่ควรจําหน่ายบุหรี่
ให้แก่เด็กตํ่ากว่า 18 ปี ขายให้เฉพาะผูใ้ หญ่
5.4

ข้ อสั งเกตสํ าหรับผู้สัมภาษณ์
จากการเก็บข้อมูลมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมในบริ บทของร้านค้าพบว่า มีการวางจําหน่ายยาเส้นแขวน
ขายมองเห็นชัดเจนและบางร้านยาเส้นวางขายนอกร้าน (ข้างประตูบา้ น) บุหรี่ ซองวางขายในร้านมิดชิด
เล็กน้อยและบางร้านวางแบบเปิ ดเผย ส่ วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอย่างมิดชิดในตูท้ ึบ ปกปิ ดที่จะ
จําหน่ายบุหรี่ อย่างมิดชิดไม่โชว์หน้าร้าน ในขณะที่ยาเส้นวางโชว์ ในทางตรงกันข้ามในชุมชนนอกเมือง
และในชุมชนห่ างไกลจะตั้งโชว์ให้เห็นอยูห่ น้าร้านและวางจําหน่ ายบนโต๊ะมองเห็นอย่างชัดเจน มีการ
วางจําหน่ายเมื่อเดินเข้าไปในร้านจะมองเห็นชัดเจน จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายการ
ควบคุมยาสู บยังมีการละเลยเช่น วางเปิ ดเผยมองเห็นชัด ผูป้ ระกอบการกล่าวว่า

“...เต็มใจให้ ความร่ วมมือในการควบคุมยาสู บ...แต่ ต้องทําพร้ อมกัน
ทุกร้ านในชุมชน...”
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเมินสถานการณ์ยาสู บได้ขอ้ ค้นพบที่หลากหลายประการที่เป็ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู ้ (3) ความตระหนัก (4) ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
สนับสนุนระบบบริ การเลิกบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน (5) การดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่
มือสองและ (6) การสํารวจปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เพื่อที่สะท้อนให้เห็นว่า
ทุนเดิ มที่จะสามารถนําไปใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน “สู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ” อย่างยัง่ ยืนในจังหวัด
หนองบัวลําภูมีส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้
6.1

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1.1 การประเมินทุนทางสังคม (Social Capital)
จากผลการวิจยั พบว่า ทุนทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในครอบครัว (Bonding Social
Capital) ในปั จจุบนั ครอบครัวในชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภูเริ่ มจะมีความตระหนักถึงโทษของบุหรี่ แต่
เลิกสู บยังไม่ได้ การสู บบุหรี่ ของคนในครอบครัวมักจะมีพฤติกรรมในการแอบสู บเพราะว่าได้รับการต่อ
ว่าจากภรรยาและลูกสาว ถือได้ว่าเป็ นทุนทางสังคมเชิ งบวกที่มีการปฏิเสธควันบุหรี่ เพราะเพศหญิงมี
ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยมากกว่าชายเมื่อได้รับควันบุหรี่ (Prescott, et al., 1998; หทัย ชิตานนท์, 255051) ในขณะสามีสูบบุหรี่ จะทําให้ภรรยาได้รับควันบุหรี่ มือสองและเสี่ ยงต่อการล้มป่ วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น (HHS, 2006; หทัย ชิตานนท์, 2550-51) และแม่บา้ นมักจะมีการสั่งสอนที่ถือได้
ว่าเป็ นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คนในครอบครัวด้วยการเอาใส่ ใจดูแล โดยเฉพาะลูกชายให้
ปฏิเสธการสู บบุหรี่ ตลอดจนสามี ลุงและคุณปู่ ให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัว ดังนั้นจึงมักจะ
พบเห็ นในชุ มชนว่าครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ หัวหน้าครอบครัวก็จะไม่เคยสู บบุหรี่ มาก่อน ประเด็นนี้ มี
งานวิจยั พบว่าเด็กที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ มกั จะเป็ นปั จจัยเริ่ มต้นต่อเด็กให้สูบบุหรี่ มากเป็ น 2 เท่าของพ่อแม่ที่
ไม่สูบบุหรี่ (Eiser JR, Morgan M, Gammage P& Gray E, 1989; หทัย ชิตานนท์, 2550-51) ส่ งผลให้เกิด
การสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น มีทศั นะคติที่ดีและมีการรับรู ้ที่ถูกต้องต่อการสู บบุหรี่
กลายเป็ นทัศนะวิสยั ที่ดีต่อสังคม (Social Visual) สะท้อนให้เห็นว่ามีทศั นะคติที่ดีและมีการรับรู ้ที่ถูกต้อง
นั้นเกิดจากการมีแบบแผนการดําเนินชีวติ ที่ดี มีระบบการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัว
เป็ นอย่างดี ครอบครัวหนึ่ ง ๆ จะมีทุนทางสังคมในครอบครัวเป็ นทุนเดิมได้แก่ ความสัมพันธ์คุน้ ชินกัน
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ค่านิ ยม ความคิด/ความเชื่อที่คล้าย ๆ กันในครอบครัวเดียวกัน (Putnam, 2000) และการทําหน้าที่ของ
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อและประเพณี ทําให้สังคมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดสุ ขภาพสังคม (โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย์, 2545) ชี้ให้เห็นว่า การมีตวั แบบที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและรับรู ้ข่าวสารที่ถูกต้องจะสร้าง
ทัศนะคติที่ดีเป็ นภูมิคุม้ กันทางสังคมได้ ในขณะที่ครอบครัวที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ ลูกก็จะสู บตามไปด้วย
ชี้ให้เห็นว่า การรับรู ้ขอ้ มูลที่ผดิ และมีบรรทัดฐานทางสังคมในครอบครัวที่เป็ นแง่มุมเชิงลบจะทําให้แบบ
แผนชีวิตก็จะถือปฏิบตั ิแบบผิด ๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันการมีนกั สู บหน้าใหม่กค็ วรให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ย งั พบว่าระบบการศึ กษาได้สั่งสอนตั้งแต่ เด็ก สร้ างความตระหนักให้เป็ นคนดี มี
จิตสํานึ กที่ดี ที่ผ่านมาผูห้ ญิงไทยไม่ควรสู บบุหรี่ ซึ่ งในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรื อชายก็ไม่ควรสู บ
บุหรี่ ท้ งั นั้น โดยมีความเชื่อว่าเป็ นหญิงหากสู บบุหรี่ สังคมไม่ยอมรับ ไม่มีใครคนใดที่ตอ้ งการจะมีภรรยา
ที่ ในช่ วงท้ายของชี วิตต้องเสี ยชี วิ ตลงเพราะการสู บบุห รี่ ดังที่ สหรั ฐอเมริ กาแต่ ละปี มี สตรี ประมาณ
170,000 คนต้องเสี ยชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ (4CDC, 2008) และหญิงชาวอเมริ กนั กว่า 4 ล้าน
คนต้องตายก่อนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ (HHS, 1995-2001) ชี้ให้เห็นว่า โรคที่เกิดจาก
การสู บบุหรี่ ในสตรี สร้างความรุ นแรงและเสี ยชี วิตลงเป็ นจํานวนไม่น้อยในแต่ละปี อย่างไรก็ตามใน
สังคมไทยสตรี ก็ไม่นิยมสู บบุหรี่ ที่ถือได้ว่าเป็ นทุนเดิมที่ทรงคุณค่าที่ได้สั่งสมบ่มเพาะให้คนใกล้ชิดใน
ครอบครัวไม่สูบบุหรี่ ตามไปด้วย ดังนั้นสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นบุคคลใกล้ชิดอาจจะมีส่วนทําให้ครอบครัวมี
ภัยจากบุหรี่ ได้ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งคือ ระบบการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวและเครื อญาติใน
ชุมชนได้ปลูกฝังสั่งสมจากรุ่ นสู่ รุ่น บางครอบครัวก็สร้างค่านิ ยมที่ผดิ และบางครอบครัวก็สร้างค่านิยมที่
ดีคละเค้าจะอยูร่ ่ วมกัน สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่พบว่า กลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่ จะนัง่ แยกตัว
ออกไปจากกลุ่มที่สูบบุหรี่ และกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ จะถูกตําหนิ และสังคมรังเกียจ พลังอํานาจจากกลุ่มคนที่
ไม่สูบบุหรี่ ก็จะเบียดขับให้สถานการณ์ทางสังคมต้องปลอดควันบุหรี่ ดว้ ย ดังนั้นกลุ่มที่สูบบุหรี่ จึงต้อง
ทบทวนตัวเองเมื่ออยูใ่ นสังคมสาธารณะ ชี้ให้เห็นว่า พลังมวลชนที่ไม่สูบบุหรี่ มีอาํ นาจต่อรองและสร้าง
ความตระหนักให้สงั คมปลอดควันบุหรี่ ได้ กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ทุนทางสังคมในครอบครัวที่มีเป็ นทุนเดิม
คือ (1) การขัดเกลาทางสังคมได้แก่ การอบรมบ่มเพาะทําตัวเป็ นตัวอย่างที่ดี (2) การสร้างทัศนคติที่ดี
และ (3) การรับรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ไม่สร้างความเชื่อที่ผิด ๆ ครอบครัวที่มีผหู ้ ญิงในครอบครัวจํานวนมาก
ๆ ส่ วนใหญ่ครอบครั วจะไม่สูบบุหรี่ ซึ่ งผูห้ ญิงมี บทบาทสําคัญในการดู แลสุ ขภาพมากกว่าชาย (Full
et.al, 1993) ดังจะเห็นได้จากในครอบครัวที่มีบุตรสาวจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการทําให้ผทู ้ ี่สูบบุหรี่ เลิก
สู บบุหรี่ ได้ ชี้ให้เห็นว่า ความเป็ นต้นแบบของครอบครัว เพศสภาวะมีอิทธิ พลต่อบรรทัดฐานทางสังคม
เป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ การประเมินสถานการณ์ยาสู บในชุมชน พบว่า ชุมชนยังไม่มีขอ้ บังคับใด ๆ รองรับ
ทําให้ในชุมชนมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ สื บเนื่องจากวัฒนธรรมความคุน้ ชิน สะท้อน
ให้เห็นว่า เมื่อสังคมชุมชนไม่จดั ระเบียบทางสังคม (Social Order) ก็จะส่ งผลให้สังคมไม่มีวินยั ดังเช่น
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เมื่อโรงเรี ยนประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แล้วก็คงพบเห็นครู สูบบุหรี่ อยู่ในโรงเรี ยน เป็ นต้น สอดคล้อง
กับงานเขียนของหทัย ชิตานนท์ (2550-51: 17) ที่เสนอแนะให้โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้บุคลากรไม่สูบ
บุหรี่ เพื่อเป็ นแบบอย่างทางบวกต่อลูกศิษย์ให้ดาํ เนิ นชี วิตที่ ปลอดบุหรี่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บา้ นพักก็ตาม
อย่างไรก็ตามยิง่ เป็ นผูน้ าํ ทางสังคมยิง่ ต้องทําตัวเป็ นต้นแบบที่ดีจะส่ งผลถึงวัฒนธรรมและทัศนะวิสัยต่อ
สังคมดี ตามไปด้วย สําหรั บสถานที่สาธารณะที่ประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ในชุ มชนได้แก่ วัด ศาลา
กลางบ้านและตลาดชุมชน ส่ วนสถานที่ราชการประชาชนรับรู ้และเข้าใจดีว่าเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลและโรงเรี ยน แม้ว่าโรงเรี ยนจะประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แล้วก็ตาม
ยังพบว่า มีนักเรี ยนมัธยมตอนต้นที่แอบสู บบุหรี่ อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนนักเรี ยนมัธยมปลายไม่ค่อยมีผูส้ ู บ
บุหรี่ ชี้ ให้เห็ นว่า การเป็ นนักสู บหน้าใหม่มกั อยู่ในช่ วงวัยรุ่ นระยะเริ่ มต้น (ม.1-3) ครั้ นพอโตขึ้นเป็ น
วัยรุ่ นระยะหนุ่ม-สาว ก็จะมีความละอายต่อการสู บบุหรี่ เพราะผูห้ ญิงวัยสาวสมัยใหม่ไม่ชอบคนสู บบุหรี่
และสถานที่ที่นกั เรี ยนมัธยมต้นมักจะไปชุมนุมกันสู บบุหรี่ คือ ที่หลังโรงเรี ยนเพราะกลัวครู เห็นและเมื่อ
ครู จบั ได้ก็กลับเข้ามาเรี ยนตามปกติ ไม่มีบทลงโทษอะไร สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรี ยนยังไม่มีมาตรการ
ลงโทษที่เข้มงวดพอ และยังขาดการกล่าวเตือน สั่งสอนให้ทราบว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีสังคมไม่ยอมรับ ที่น่า
เหลือเชื่ อคือผูป้ กครองไม่ทราบว่าลูกสู บบุหรี่ จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การเอาใจใส่ การสอดส่ องดูแลก็
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้นกั เรี ยนสู บบุหรี่
จากการเก็บข้อมูลมีขอ้ สังเกตเป็ นที่น่าสนใจคือ ผูป้ กครองไม่ได้ใส่ ใจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่ น
โดยให้เหตุผลว่า ละเลยการสั่งสอน ขาดการเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม ที่มากกว่านั้นผูป้ ระกอบการ
ร้านค้ามีหน้าที่จาํ หน่ ายอย่างเดียว ไม่เคยแนะนําผูซ้ ้ื อถึงภัยของบุหรี่ เป็ นสิ่ งไม่ดีและฟุ่ มเฟื อย ถ้าเลิกจะ
ประหยัดได้มากน้อยขนาดไหน สะท้อนให้เห็นว่า การใส่ ใจรายละเอียด ชี้แนะการดําเนินชีวิตเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการสู บบุหรี่ รวมทั้งความตระหนักของผูป้ ระกอบการร้านค้าที่มีต่อชุมชน
นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีองค์กรเครื อข่าย (Social Network) ที่เป็ นสถาบันโดยเฉพาะโรงเรี ยนที่
เป็ นองค์กรเครื อข่ายที่สาํ คัญ โดยทัว่ ไปโรงเรี ยนต้องเป็ นต้นแบบและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ไม่
สู บบุหรี่ โดยเฉพาะโรงเรี ยนมัธยมเพราะถือได้ว่าเป็ นกลุ่มอายุที่สุ่มเสี่ ยงต่อการเริ่ มสู บบุหรี่ หรื อนักสู บ
หน้าใหม่ นอกจากนี้ ยงั มีองค์กรเครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ซึ่ งพบว่า ศักยภาพของ อสม.
ยังคงมีเป็ นทุนเดิมอยูบ่ า้ ง ปั จจุบนั อสม.ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิงจึงไม่ค่อยสู บบุหรี่ ส่ วนที่สูบบุหรี่ จะเป็ น
เพศชาย อย่างไรก็ตามในพื้นที่สาธารณะ อสม.จะไม่สูบบุหรี่ จะไปซ่อนตัวสู บอยูใ่ นที่ส่วนตัว ชี้ให้เห็น
ว่า การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเกิดการรับรู ้ว่าห้ามสู บเด็ดขาด และเป็ นที่สังเกตว่า อสม.จะไม่สูบบุหรี่
ในที่ประชุมหรื ออยูใ่ นที่สาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่า บทบาท หน้าที่ตาํ แหน่งทางสังคมด้านสุ ขภาพ ต้อง
ทํา ตัว เป็ นตัว อย่ า งและมี ส่ ว นผลัก ดัน ให้ ค นในชุ ม ชนไม่ สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ง ปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว กํา หนด
(Determinants Factors) อีกปั จจัยหนึ่ งคือ ความเข้มงวดของขนบธรรมเนียมประเพณี จากที่พบว่า ชุมชน
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พยายามที่จะกําหนดเงื่อนไขตําแหน่งของผูน้ าํ ชุมชนในสมัยต่อไปต้องเป็ นผูไ้ ม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพื่อ
เป็ นแบบอย่างที่ดี นั้นหมายถึงว่าชุมชนได้ให้ความสําคัญกับผูน้ าํ ที่ตอ้ งเป็ นต้นแบบการไม่สูบุหรี่ มากขึ้น
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ผูน้ าํ ชุมชนอยู่ระหว่างการปรับตัว ซึ่ งจะสังเกตจากการประเมินทุนทาง
สังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในระดับโครงสร้าง (Linking Social Capital) ที่พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนยังไม่ได้ให้
ความร่ วมมือเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่ผนู ้ าํ น่ าจะเป็ นแบบอย่างให้กบั ชุมชนนั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นผูน้ าํ ชุมชน
ยังละเลยบทบาทที่ตอ้ งทําเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย แม้วา่ จะเป็ นเช่นนั้นก็ตามผูน้ าํ บางชุมชนก็มี
แนวโน้มที่ดี จะสังเกตได้จากผูน้ าํ ชุมชนส่ วนใหญ่จะพยายามเลิกบุหรี่ หรื อหากสู บบุหรี่ ก็ลดจํานวนลง
ในขณะที่ ส่ ว นท้อ งถิ่ น เองก็ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ เรื่ อ งเหล้า บุ ห รี่ เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เริ่ มเห็ น
ความสําคัญเกี่ยวกับบุหรี่ มากขึ้น
ในส่ วนของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลปั จจุบนั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างดี เน้นการเป็ น
แบบอย่าง ให้ความรู ้ทางวิชาการ แนะนําวิธีการเลิกและแบบรู ปแบบการเลิกบุหรี่ ตลอดจนให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเป็ นกันเอง เช่ น ตระหนักที่จะจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ เองโดยไม่ พ่ ึงโครงสร้ างการทํางาน การ
ดําเนิ นงานหมู่บา้ นเฉลิมพระเกี ยรติฯ เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นแบบอย่างของการไม่สูบบุหรี่ ซึ่ งสะท้อนถึง
บทบาทที่จะถ่ายทอด สร้างการรับรู ้ที่ดีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนท้องถิ่นผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ชุมชนได้มีบทบาทในการต่อต้านหรื อเป็ นต้นแบบที่ดีให้กบั
สังคม รวมทั้งต้องให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จุดอ่อนที่ตอ้ ง
เร่ งดําเนิ นงานคือการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ที่พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง จึงส่ งผลให้มีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ในชุมชนอย่างมากมาย
นอกจากนี้ กิจกรรมที่เป็ นบทบาทจากโครงสร้างทางสังคมคือการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจังในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงั ขาดการประเมินผลกิจกรรม ซึ่ งจากการ
สังเกตพบว่า ส่ วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ิตามสื่ อที่ประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมา
ดําเนิ นการ ณ เวลานั้น (ทําผิดแล้วก็ไม่มีใครทําอะไร) คนที่ฝ่าฝื นไม่มีการเปรี ยบเทียบปรั บตามป้ าย
ประชาสัมพันธ์ แม้ว่าข้าราชการเองก็มีเพียงผูบ้ งั คับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น สะท้อนให้เห็ นว่า
ทําไมประชาชนจึงไม่รับรู ้ว่ามีกฎหมายลงโทษ อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มข้าราชการจะถูกผูบ้ งั คับบัญชา
กล่าวตักเตื อนแล้วก็ตาม ดู เหมื อนว่าจะละเลยอยู่เช่ นเคย ซึ่ งยังพบเห็ น ว่ากลุ่ มผูส้ ู บบุ หรี่ ได้พยายาม
กําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ ข้ ึนเองโดยไม่สนใจกฎหมาย ชี้ ให้เห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
เป็ นตัวแปรหนึ่งที่ทาํ ให้คนฝ่ าฝื นและละเมิดต่อกฎหมาย ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาต้องเข้ามามีบทบาทในการ
กําหนดบทลงโทษของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงสร้างให้มากกว่าที่เป็ นอยูโ่ ดยอิงกฎหมาย
นอกจากนี้ ในสถาบันการศึกษาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกล่าวว่าภาพโฆษณาเลิกบุหรี่ สะท้อนถึงความ
ไม่จริ งใจยังไม่ชดั เจน ภาพการประชาสัมพันธ์ขา้ งซองบุหรี่ ไม่สื่อและสะท้อนความเป็ นจริ งของการ
เจ็บป่ วยของการสู บบุหรี่ ไม่มีข้ นั ตอนการเกิดการเจ็บป่ วยแต่ละระยะ ฉายให้เห็นเพียงภาพระยะสุ ดท้าย
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ในขณะที่บางคนที่สูบบุหรี่ ที่อายุมากขึ้นประมาณ 60-70 ปี ก็ยงั ยืนยันว่ามีสุขภาพดีเป็ นต้น รวมทั้งภาพ
โฆษณาข้างถุงยาเส้นก็เป็ นภาพขาวดําสี ไม่เด่นชัด คาดว่าจะจัดทําขึ้นเพื่อเป็ นองค์ประกอบทางการค้า
และภาษี ดังนั้นภาพที่โฆษณาข้างซองบุหรี่ จึงไม่มีผลทําให้คนสู บบุหรี่ ลดลง ต่างจากสื่ อภาพวีดีโอ
เคลื่อนไหวจะมีผลต่อการเลิกสู บบุหรี่ มากกว่า อย่างไรก็ตามผูข้ อ้ มูลกล่าวว่า “ภาพที่สามารถกระตุน้
เตือนนักสู บบุหรี่ ได้มากที่สุดคือ ภาพที่สื่อสารให้ทราบถึงการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศเมื่อสู บบุหรี่ ”
ในเรื่ องความตระหนักต่อการสู บบุหรี่ เหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้คนไม่สูบบุหรี่ คือ ความไม่ชอบ ซึ่ ง
แนวโน้มกําลังสู งขึ้น (ค่านิยมใหม่) โดยกลุ่มนักสู บอาศัยประสบการณ์ที่เคยสู บแล้วมีอาการมึนเมาจึงไม่
ชอบ ตลอดจนเวลาสู บบุหรี่ แล้วเจ็บคอทําให้สุขภาพไม่ดี ชี้ ให้เห็นว่า ประสบการณ์ ค่านิ ยมและภาวะ
สุ ขภาพของนักสู บก็มีส่วนเข้ามาเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับจํานวนผูส้ ู บบุหรี่ ดว้ ย ในขณะที่การประกาศ
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ในที่สาธารณะนักสู บจะถูกเบียดขับและไล่ที่ออกไปจากพื้นที่สาธารณะ โดยชุมชน
ได้สร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์โดยมีวฒั นาธรรมที่ไม่ยอมรับการสู บบุหรี่ หากต้องการสู บบุหรี่ ให้ไปที่อื่นที่
ห่ างไกลกลุ่มคน และผูน้ าํ ทางสังคมจะแสดงบทบาทเป็ นผูว้ า่ กล่าวให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะ
บริ เวณศาลากลางบ้าน วัด โรงเรี ยนและสถานที่ราชการในชุมชน
6.1.2 เครื อข่ายทางสังคม (Social Network)
เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรู ปแบบหนึ่ งที่
แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการจัดเรี ยงความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกชน (Individual) ที่ร่วมกันกระทําการใน
สังคม (Encyclopedia of Sociology; Volume 4: S-Z Index, 1992; The SAGE Dictionary of Sociology,
2006) ซึ่งในงานวิจยั ถือว่าเป็ นประเด็นสําคัญเพราะว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของปั จเจกชนดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อทําการของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งทุนเดิมอีกประการหนึ่งที่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดควันบุหรี่ ภาคีเครื อข่ายได้แก่ ภาคส่ วนราชการในชุ มชนที่เข้ามาเป็ นภาคี
เครื อข่ายเช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลและองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
6.1.2.1 โรงเรี ยน มีแนวคิดหลักการว่า คลินิกจะช่วยบําบัดสุ ขภาพของคนสู บบุหรี่ ได้และ
โครงสร้างพื้นฐานเป็ นทุนทางสังคมที่มากพอ ควรเร่ งทําความเข้าใจกับชุมชนขอความร่ วมมือขอรับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่ วน ชี้ให้เห็นว่า ผูต้ ิดบุหรี่ มีความต้องการและพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ มีเป็ นจํานวนไม่
น้อย นอกจากนี้ สถานการศึกษา/โรงเรี ยนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ส่ วนหนึ่ งได้เข้าร่ วมโครงการ “ผูก้ องยาสู บ”
เฝ้าระวังนักเรี ยนระดับมัธยมต้น เพราะมีพฤติกรรมเชื่อได้ว่ามีการสู บบุหรี่ เพราะมีกลิ่นเหม็น มักคบหา
เพื่อนรุ่ นพี่ แม้ว่ารุ่ นพี่ไม่ได้กดดัน (Peer Pressure) แต่เป็ นความผูกพันกับรุ่ นพี่ (Peer Bounding) ทําให้
เยาวชนอาจต้องสู บบุหรี่ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม (Michell L.Loud, 1997) ซึ่ งในงานของ De Vries H,
Dijkstra M, Kuhliman P (1988) พบว่า เยาวชนยังขาดทักษะที่จะปฏิเสธบุหรี่ ซ่ ึงถูกนําเสนอโดยเพื่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสนิ ท (Close friendship) ดังนั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากที่สุดในการสู บบุหรี่ ของ
เยาวชน (หทัย ชิ ตานนท์, 2550-51: 30) ส่ งผลให้เกิดการมัว่ สุ มตามมา ส่ วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวที่
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ขาดความอบอุ่นมักอาศัยอยูก่ บั ญาติ นอกจากนี้ หากจะฟื้ นฟูสุขภาพผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุดนั้น จากการประชุมกลุ่มส่ วนราชการ โรงเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรให้ความรู ้ถึงผลเสี ยของการสู บ
บุหรี่ โดยผลักดันให้เข้าไปในระบบการเรี ยนการสอน ควรมีมาตรการและบทลงโทษนักเรี ยนที่สูบบุหรี่
และผูป้ กครองนักเรี ยนก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือ นอกจากนี้ บุคากรของโรงเรี ยนต้องไม่สูบบุหรี่ ในบริ เวณ
โรงเรี ยนเพราะโรงเรี ยนควรเป็ นแบบอย่างที่ดี ตามนิ ยามความหมายว่า “โรง-เรี ยน” ดังเช่นโรงเรี ยนนา
มะเฟื อง ตําบลนามะเฟื อง ครู ใ นโรงเรี ยนไม่ สูบบุ ห รี่ ส่ งผลให้สังคมโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ ไปด้วย มี
โครงการ “ผูก้ องยาสู บ” โดย หากมีผกู ้ ระทําผิดจะมีการลงโทษได้แก่ ตักเตือน ผูท้ ี่กระทําผิดวินยั บ่อย ๆ
ครั้ง หากกระทําผิดวินยั ร้ายแรงสู งสุ ด จําเป็ นต้องส่ งต่อไปสู่ โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษหรื อสถานศึกษาอื่น
และลงโทษและต้องการให้มีหน่ วยงานในการบําบัด สะท้อนให้เห็ นว่า โรงเรี ยนในชุ มชนได้ดาํ เนิ น
โครงการต่อต้านภัยจากบุหรี่ เป็ นทุนเดิมและยังได้รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายภาคเอกชนอีกด้วย
6.1.2.2 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ในส่ วน รพ.สต. มีความพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุ นด้านบําบัด ฟื้ นฟู และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเพิ่มการอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ และออก
ปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง รุ ก โดยเฉพาะพยาบาลวิ ช าชี พ และควรผสมผสานกับ โครงการเลิ ก สุ ร า ในขณะที่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ควรเป็ นผูท้ ี่ให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน เรื่ องผลดี – ผลเสี ย
จัดรณรงค์ลด-ละ-เลิกให้มากที่สุด ในสถานบริ การสุ ขภาพก็ควรห้ามสู บ โดยเริ่ มจาก สถานบริ การใน
ชุมชนเป็ นแบบอย่างที่ทาํ ต่อเนื่ อง โดยอาศัยการดําเนินงานในรู ปกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่ มบ้านผูพ้ ร้อมที่จะเลิกบุหรี่ โดยลงทะเบียนรับผูท้ ี่สมัครใจจะเข้าค่ายเลิกบุหรี่ นอกจากนี้
จะต้องมีการบริ หารข้อมูลที่รวดเร็ วทันเวลาเพื่อสะดวกในการใช้ขอ้ มูล
6.1.2.3 ราชการในส่ วนท้องถิ่น ในส่ วนท้องถิ่ นก็จะสนับสนุ นให้จดั ตั้งกลุ่มที่ไม่เป็ น
ทางการ เพื่อให้ความรู ้ให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยให้เข้ากับกลุ่มตามความเหมาะสม สามารถมี
ตัว แทนพู ด คุ ย กับ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง วัย รุ่ น วัย กลางคน วัย แรงงานและวัย สู ง อายุ เพื่ อ ร่ ว มกัน
ดําเนิ นงาน สะท้อนให้เห็นว่า ควรมีมาตรการป้ อมปราม (เยียวยาทางสังคม) โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเป็ น
ศูนย์ประสานงานให้ความรู ้กบั กลุ่มเสี่ ยงและเพิ่มคลินิกนอกเวลาไม่ใช่โรงพยาบาลที่เดียว ควรขยายเป็ น
แห่ งอื่นด้วย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรี ยนและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีความถี่ในการพบปะกัน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกําหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมการดําเนิ นเฝ้าระวังพฤติกรรมการสู บบุหรี่
“ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น” มีมาตรการทางสังคมที่กาํ หนดบทบาทให้ชดั เจน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ทัว่ กันอย่างชัดเจน สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ แม้วา่ ไม่มีสิทธิจบั ก็ตาม ชี้ให้เห็นว่าส่ วนราชการในระดับ
ชุมชนได้มีการผสมผสานการดําเนินงานทั้งสถานศึกษา (โรงเรี ยน) และ รพ.สต.และส่ วนท้องถิ่น
6.1.2.4 ชุ ม ชน ในส่ ว นของผู ้นํ า ชุ ม ชน พบว่ า แกนนํา ชุ ม ชนและผู ้ใ หญ่ บ ้า น ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดตั้งศูนย์ฟ้ื นฟูให้กบั ผูเ้ ลิกบุหรี่ ให้เข้าค่ายอบรมกลุ่มผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ โดยเฉพาะแกน
นําและผูใ้ หญ่บา้ นทุกบ้านและทุกตําบล ผ่านการสร้างค่านิ ยมที่ดีให้แก่คนรุ่ นใหม่ อาศัยมติทางสังคมที่
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เห็นพ้องต้องกัน สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับทุกกลุ่มในชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีแนวความคิด
ที่จะเลิกบุหรี่ เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว สอดคล้องกับนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนามะเฟื องได้กาํ หนดกลุ่ม
เพื่อดําเนิ นงานเป็ น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภาระหน้าที่ในส่ วนท้องถิ่นเพื่อประเมินการสู บบุหรี่ ได้แก่ กลุ่ม
บริ หาร กลุ่มสภาเทศบาลและกลุ่ มจัดการทัว่ ไป และ (2) กลุ่มในชุ มชนได้แก่ กลุ่มแม่ บา้ น กลุ่ม
อาสาสมัคร (อสม.) กลุ่มร้านค้า คณะครู ในโรงเรี ยนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบล ร่ วมกันดําเนิ นงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหารื อกันคิดกิจกรรมร่ วมของกลุ่มมาเพื่อ
ดําเนินงาน ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนเป็ นทุนทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
6.1.2.5 วัด ในส่ ว นของวัด ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ก าํ หนดเงื่ อ นไขภายในวัด หรื อ เขตอภัย ทาน
ปัจจุบนั ได้ถูกกําหนดเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ไม่ให้มีการสู บบุหรี่ ในวัดเช่น พระที่มาจําวัดต้องสํารวมไม่
สู บบุหรี่ และญาติโยมก็ตอ้ งไม่ถวายบุหรี่ เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากพระภิกษุในชุมชนเขตเมืองส่ วนใหญ่
ไม่สูบบุหรี่ ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะว่าท่านพระครู เจ้าอาวาสไม่สูบบุหรี่ และพระผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างด้วย
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผูน้ าํ ไม่สูบ การบังคับใช้เงื่อนไขทางสังคมก็เคร่ งครัดได้ ทําให้พระรู ปอื่น ๆ ในชุมชนเป็ น
ตัวอย่างที่ดีและก็ตอ้ งเป็ นตัวแบบตามไปด้วย ที่มากกว่านั้นคือ ไม่รับนิมนต์คนที่เมาสุ ราหรื อสู บบุหรี่ มา
นิ มนต์ เพื่อสร้างกระแส สร้างค่านิ ยมและสร้างบรรทัดฐาน (Norms) ทางสังคมใหม่ สร้ างวัฒนธรรม
(Culture) ที่ดีงาม กล่อมเกลา (Socialization) อย่างต่อเนื่ อง เน้นการไม่ดื่มเหล้าเข้าวัดและไม่สูบบุหรี่
นอกจากนี้ วดั ที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชนยังได้เป็ นสถานที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และยังมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ในเรื่ องของพิษภัยบุหรี่ ให้กบั ประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
ชาวบ้านที่เป็ นญาติโยม กลุ่มเยาวชนก็ได้เข้าร่ วมบําบัด อบรม ฟื้ นฟูหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อเป็ น
ที่พ่ งึ ทางจิตใจไว้อบรมสัง่ สอนจากรุ่ นสู่ รุ่น
6.1.2.6 กลุ่มทางสังคมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นในชุมชนก็ถือได้ว่าตัวแปรสําคัญที่
ช่วยเป็ นแรงกระตุน้ เตือน ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่กลุ่มผูส้ ู งอายุก็จะช่วย
เป็ นแรงกระตุน้ ให้ลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ในชุมชนเพื่อจะได้ค่อย ๆ เลิก นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขหรื อ อสม. ต้องเป็ นต้นแบบในการปลอดบุหรี่ และรับผิดชอบกิ จกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ใน
ชุมชน เน้นการสร้างเครื อข่าย “บ-ว-ร” คือ บ้าน วัด โรงเรี ยนและกลุ่มชุมชน ร่ วมกันตั้งเป้ าหมายของ
กิจกรรมและร่ วมประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
6.1.2.7 ผู แ้ ทนร้ า นค้า /ผู ป้ ระกอบการ พร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ นเรื่ องไม่ เ กิ น
ความสามารถที่ต้ งั ใจไว้ ต้องเลิกให้ได้ โดยยึด พ.ร.บ.ควบคุมผูไ้ ม่บริ โภคยาสู บและสร้างเงื่อนไขใน
สังคม ใช้สงั คมบําบัดโดยเฉพาะแม่บา้ นจะเป็ นผูเ้ ฝ้าระวัง สร้างความตระหนัก ตักเตือน สร้างวัฒนธรรม
ที่ดี มีการรณรงค์และแสดงพลังต่อต้านบุหรี่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ ติดป้ ายและให้ความรู ้ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและภาคส่ วนต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุนนําไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
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6.2

การประเมินความคิดเห็นต่ อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหรี่และฟื้ นฟูสุขภาพ
ในโครงสร้างราชการในจังหวัดหนองบัวลําภูมีคลินิกเลิกบุหรี่ นอ้ ยมากคือ มีเพียงโรงพยาบาล
หนองบัวลําภูแห่งเดียวเท่านั้น แม้วา่ จะเป็ นเช่นนั้นก็ตามหน่วยงานในส่ วนองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก
ที่จะมีและให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาการเลิกบุหรี่ ข้ ึนมาเอง สะท้อนให้เห็นว่า การสนับสนุนของโครงสร้าง
รัฐเองก็ยงั ไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณและกําหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนได้แต่ว่าก็เห็น
ความสําคัญ ซึ่ งกระแสคนส่ วนใหญ่ในชุมชนจะเริ่ มปฏิเสธการสู บบุหรี่ ดังนั้นคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อบําบัด
จึงเป็ นเรื่ องที่มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ได้ดี สอดคล้องกับ
ปลัดเทศบาลตําบลตําบลนามะเฟื อง ให้ขอ้ คิดเห็นว่าทุนเดิมคือ ชาวชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาสู บทุกสามเดือนและควรนําจุดแข็งมาเน้นการสร้างมาตรการทางสังคมผ่านการมีส่วนด้วย
กิจกรรมร่ วมกัน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ เพื่อให้เกิดความละอายต่อสังคมส่ วนร่ วมที่จะสู บบุหรี่
โดยเฉพาะให้ความสําคัญกับการจัดการและยับยั้งคนรุ่ นใหม่ที่จะเติบโตเข้ามาแทนที่คนรุ่ นเก่าที่เลิกสู บ
บุหรี่ ไปแล้ว รวมทั้งควรเน้นเรื่ องการประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณโครงการ
เยาวชนต้นแบบ สภาเด็กและเยาวชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชน
อย่างไรก็ตามนายกในส่ วนท้องถิ่นต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสู บบุหรี่ และควรออก
ข้อบังคับใช้ว่าควรสู บที่ไหนและปลอดควันบุหรี่ ที่ไหน ตลอดจนควรสนับสนุ นงบประมาณในการ
รณรงค์ นอกจากนี้ กาํ นัน ผูน้ าํ ชุมชนหรื อผูใ้ หญ่บา้ นควรลงพื้นที่ร่วมดําเนิ นโครงการ ปั จจุบนั ในส่ วน
ท้องถิ่นต้องสร้างค่านิยมใหม่ไม่สูบบุหรี่ และต้องสร้างจิตสํานึ กเน้นกลุ่มที่เป็ นแบบอย่าง เช่น กลุ่ม อสม.
ไม่ดื่มเหล้า/ไม่สูบบุหรี่ และโครงการตลาดสดปลอดบุหรี่ เป็ นต้น นอกจากนี้ จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อน
ไปพร้ อม ๆ กันด้วยการประชาสังคม สร้างมาตรการที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ าํ
ชุมชน ขณะในช่วงที่เก็บข้อมูลที่ประชุมจะไม่ค่อยพบเห็นผูน้ าํ ชุมชนสู บบุหรี่ สื บเนื่ องจากแม่บา้ นห้าม
ปรามและขอร้องไม่อยากเห็นผูน้ าํ ชุมชนสู บบุหรี่ จึงกล่าวได้ว่าแม่บา้ นมีผลต่อการตัดสิ นใจเลิกสู บบุหรี่
นัน่ เอง และแม่บา้ นในครอบครัวส่ วนใหญ่จะจริ งจังกับคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ ดังนั้นมาตรการ
หลัก ๆ จึงควรมอบแม่บา้ นเน้นทําตามภารกิจความรับผิดชอบขัดเกลาในครอบครัวให้ความตระหนัก
อย่างไรก็ตามกลุ่มเพื่อนก็ยงั มีอิทธิพลต่อการกลับมาสู บบุหรี่ อีกดังงานของ De Vries H,
Dijkstra M & Kuhliman P (1988) ได้อธิบายถึงเยาวชนว่า ยังขาดทักษะที่จะปฏิเสธการเชิญชวนให้สูบ
บุหรี่ ที่ถูกนําเสนอโดยเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อนสนิท (Closely friendship)
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6.3 การประเมินทุนทางสั งคม การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักทีเ่ กีย่ วข้ องในการดําเนินงานควบคุม
ควันบุหรี่มือสอง
6.3.1 ด้านกฎหมายคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ในการดําเนิ นงานควบคุมควันบุหรี่ มือสองจากกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นเป้ าหมายสําคัญในการ
ดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมควันบุหรี่ มือสอง ซึ่งนักสู บบางส่ วนได้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยเฉพาะในสถานที่ที่ติดป้ายประกาศห้ามสู บบุหรี่ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับป้ ายห้ามสู บ
นั้นหมายถึงว่าได้มีการละเมิดต่อกฎหมายควบคุมควันบุหรี่ มือสอง อย่างไรก็ตามหากสอบถามถึงการ
รับรู ้ถึงการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับในหมู่บา้ น/ชุมชนที่กาํ หนดเป็ นสถานที่ห้ามสู บบุหรี่ แล้วอยู่ระหว่าง
การปรับตัวและเริ่ มมีประชาชนปฏิบตั ิตามในระดับหนึ่งแล้ว ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ยงั มองว่าเป็ น
เรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้แล้วไม่ใส่ ใจ สะท้อนให้เห็นว่า การติดป้ายเป็ นเขตห้ามสู บส่ วนหนึ่ งก็มีผลบังคับใช้
พอสมควร แม้วา่ จะมีนกั สู บมักละเมิดเพราะว่าไม่มีผบู ้ งั คับใช้กฎหมายนั้นเอง
6.3.2 ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
นอกจากนี้ การปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูป้ ระกอบการ/ร้านค้าพบว่า ส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารดีวา่ ห้ามขายบุหรี่ ให้กบั เด็ก ช่วงแรกประชาชนปฏิบตั ิตาม แต่เมื่อกฎหมายไม่เอาจริ งนาน ๆ ไปก็
ปล่อยและมักพบเห็นว่า มีการขายบุหรี่ ให้กบั เด็กอยูบ่ า้ งในบางพื้นที่ ส่ วนที่ไม่ขายจะพบเห็นได้นอ้ ยมาก
ชี้ให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็ นประเด็นสําคัญในการควบคุมควันบุหรี่ มือสอง อย่างไรก็ตามใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่า มีการเฝ้าระวังและลงโทษเปรี ยบเทียบปรับน้อยมากเพราะไม่มีผูด้ าํ เนิ นหรื อผูร้ ับผิดชอบ
อย่างจริ งจังและไม่เคยมีกรณี ตวั อย่างลงโทษปรับให้ถือปฏิบตั ิ จึงกล่าวได้ว่าจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
ไม่ มีผูร้ ั บผิดชอบในการเฝ้ าระวัง ตรวจจับและเปรี ยบเที ยบปรั บแต่ อย่างใด ทั้ง ๆ ที่ มีการรั บรู ้ ดีว่ามี
กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ ในส่ วนของการประเมินทัศนคติและความตระหนักในการควบคุม
ควันบุหรี่ มือสองนั้น พบว่า เป็ นสิ่ งที่ดี ที่เห็นด้วยและควรเร่ งดําเนิ นการอย่างยิ่งเพราะเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพประชาชน ที่ผา่ นมา มีความตระหนักอยู่บา้ งเมื่อมองเห็นป้ ายห้ามสู บบุหรี่ ส่ วนใหญ่ก็จะไม่สูบ
บุหรี่
ในส่ วนของการรั บรู ้ ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลด้วยการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะส่ วน
ใหญ่รับรู ้ค่อนข้างดีถึงดีมาก โดยให้ความเห็นว่า เป็ นกฎหมายที่ควรจัดทําตั้งนานแล้ว ควรเอาจริ งจังและ
ควรกล่าวยกย่อง ชื่ นชมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ ดว้ ย แม้ว่าจะรับรู ้ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลด้วยการไม่สูบ
บุหรี่ ในที่สาธารณะในระดับดีมากก็ตาม ยังมีคนละเมิดอยู่ ซึ่ งกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะคน
ส่ วนใหญ่ตระหนักถึงกฎหมายข้อนี้ ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ประชาชนมีการรับรู ้ดีถึงอันตรายของ
ควันบุหรี่ ที่มีต่อสุ ขภาพได้ดีเกี่ยวกับควันบุหรี่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพคนรอบข้างมากว่าคนสู บ ดังนั้น
การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะคนส่ วนใหญ่สนับสนุ นให้เลิก โดยเฉพาะต้องร่ วมกันรณรงค์ให้คนกลุ่ม
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น้อยที่ยงั ละเมิดอยูใ่ ห้เลิก ชี้ให้เห็นว่า กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะคนส่ วนใหญ่มีความตระหนัก
ในระดับดีมาก แต่มีเพียงนักสู บเท่านั้นที่ยงั ไม่ตระหนักเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่มีการรับรู ้ดีว่าในที่สาธารณะมี
การกําหนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ สื บเนื่องมาจากเมื่อละเมิดแล้วไม่มีบทลงโทษกํากับทันที
6.3.3 ด้านการประเมินสถานการณ์ยาสู บในร้านค้า
6.3.3.1 ลักษณะร้านค้า
ในการประเมินสถานการณ์ ยาสู บในร้ านค้าในจังหวัดหนองบัวลําภู ศึ กษาใน
ชุมชนชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่ างไกล ใช้วิธีสาํ รวจแบบสํามะโน (Census) จํานวน
ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา 88 ร้าน ส่ วนใหญ่เป็ นร้านขายของชํา จําแนกเป็ นในชุมชนเมืองจํานวน 24 ร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 27.3 ชุมชนนอกเมืองจํานวน 31 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่ างไกลจํานวน 33
ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีระยะเวลาในการผูป้ ระกอบมาแล้วส่ วนใหญ่ประมาณ 5 ปี สู งสุ ด 32 ปี ตํ่าสุ ด
2 เดือน ประเภทสิ นค้าที่จาํ หน่ายส่ วนใหญ่เป็ นของเบ็ดเตล็ดทัว่ ไปซึ่ งจะพบเห็นได้ในชุมชนทัว่ ไป เน้น
ของใช้สอยในครั วเรื อนเช่ น สิ นค้าอุปโภคและบริ โภคพื้นฐาน สิ นค้าอุปกรณ์ สํารองเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
รองเท้าและเสื้ อผ้า เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารประเภทก๋ วยเตี๋ยว เครื่ องดื่ม สุ ราและบุหรี่ ตลอดจน
เครื่ องปรุ งรส นม ขนมและหนังสื อ
6.3.3.2 ยีห่ อ้ บุหรี่ และยาเส้นในร้านค้า
ยี่ห้อบุหรี่ ที่ขายในร้านส่ วนใหญ่ได้แก่ ยี่ห้อกรองทิพย์ วันเดอร์ (ซองเขียวและ
แดง) สายฝน เอสเอ็มเอส (SMS) กรุ งทอง แอลเอ็ม (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) สําหรับยีห่ อ้ ที่ขาย
ดีในร้านอาหารและเครื่ องดื่มคือ กรองทิพย์ ส่ วนร้านชําทัว่ ไปขายดี 3 อันดับแรกในชุมชนเทศบาลใน
เมืองคือ (1) วันเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย์ และ (3) สายฝน ส่ วนยีห่ อ้ ที่ขายดีที่สุด 3 อันดับ
แรกในชุมชนเทศบาลนอกเมืองคือ (1) กรองทิพย์ (2) วันเดอร์และ (3) สายฝน ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่าเขต
เทศบาลในเมืองเป็ นนักสู บหน้าใหม่ สังเกตจากยีห่ อ้ บุหรี่ ที่ขายดีเพราะราคาถูกกว่าคือ ยีห่ อ้ วันเดอร์ ส่ วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็ นนักสู บทัว่ ไปเพราะขายดีเป็ นยีห่ อ้ กรองทิพย์ราคาแพง โดยผูจ้ าํ หน่ายบุหรี่ ซอง
เชื่อว่าน่าจะมาจากเป็ นสิ นค้าราคาถูกได้แก่ วันเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) สําหรับนัก
สู บหน้าใหม่ ในขณะที่กรองทิพย์ (ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก สําหรับนักสู บทัว่ ไปที่มีรายได้แล้วและ
ผูป้ ระกอบการให้ขอ้ มูลว่า นักสู บเชื่อว่ากลิ่นไอฉุ นพอดีลูกค้าติดใจ (เสพติด) ในรสชาติมากกว่ายีห่ อ้ อื่น
ๆ ประกอบกับทั้งสองยีห่ อ้ มีวางขายทัว่ ไปในท้องตลาด
สําหรับยาเส้นที่จาํ หน่าย ส่ วนใหญ่ในชุมชนในเมืองจะไม่ค่อยจําหน่ายยาเส้น ใน
ส่ วนชุมชนนอกเมืองจะจําหน่ายยาเส้นที่บรรจุซองแล้วหลากหลายยีห่ อ้ ได้แก่ (1) กวางทอง (2) สิ งห์ (3)
ศรี ทอง (4) มังกรทอง (5) มังกรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรี ยญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบ้านแพง
97 ยี่ห้อที่ขายดีที่สุดตามลําดับคือ (1) กวางทอง เพราะเชื่อว่ารสฉุนพอดี ราคาไม่แพง (2) มังกรเขียว (3)
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หงส์ทอง (4) ตราสิ งห์ (ชุมชนห่ างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่ วนใหญ่ชอบสู บ ยีห่ อ้ ดังกล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ที่อาํ เภอนากลาง (ตลาดกกค้อ) จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยสรุ ปยาเส้นยี่หอ้ ที่ขายดีเพราะว่า กลิ่นไอหอมฉุ น (รสชาติ) พอดีกว่ายีห่ ้ออื่น
ส่ วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ที่จงั หวัดหนองคาย ซื้ อมาจากร้านขายส่ งเป็ นส่ วนใหญ่และบางส่ วนก็พ่อค้า
นํามาส่ งถึงร้าน มากว่าครึ่ งมีแหล่งซื้อยาเส้นเป็ นประจํา ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 92.0 ไม่เคยรู ้จกั กันกับ
ผูข้ ายส่ งยาเส้นเป็ นพิเศษมาก่อนเลย เช่น ไม่เคยร่ วมงานกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในงานต่าง ๆ ร้อย
ละ 67.0 และก็ไม่เคยซื้อสิ นค้าได้ในราคาถูกพิเศษ ร้อยละ 70.5 ส่ วนใหญ่การซื้อหรื อธุรกิจยาเส้นไม่ได้มี
การช่วยเหลือกันในเรื่ องอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 70.5 จํานวนครั้งที่ไปรับยาเส้นมาจําหน่ ายส่ วนใหญ่
ประมาณวันละครั้งหรื อเดือนละ 29 ครั้ง สิ นค้าที่รับมาส่ วนใหญ่เป็ นห่ อ (บรรจุซองแล้ว) จํานวนยาเส้น
ขายได้ต่อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรื อประมาณ 2 กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ
3,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 25-50 ปี จํานวนลูกค้าประจําประมาณวันละ 5 คน
6.3.3.3 การรับรู ้และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาสู บ
ประชาชนในชุ มชนจังหวัดหนองบัวลําภูมีการรับรู ้ ถึงความหมายเกี่ ยวกับการ
กําหนดให้มีภาพคําเตือนบนห่ อยาสู บที่เป็ นรู ปภาพขาวดํา คิดเป็ นร้อยละ 97.7 การห้ามแสดงหรื อตั้ง
แสดงยาสู บ ณ จุดขาย คิดเป็ นร้อยละ 98.9 และ การห้ามขายยาสู บให้เด็กตํ่ากว่าอายุ 18 ปี คิดเป็ นร้อยละ
100.0 ชี้ให้เห็นว่าในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง และส่ วนใหญ่นโยบายควบคุมยาสู บจะทํา
ให้รายได้ของร้านค้าลดลงจากปกติเพียงเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 67.0 และส่ วนใหญ่ร้านค้าไม่เห็นด้วยที่
ชุมชนจะมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการควบคุมยาสู บ คิดเป็ นร้อยละ 52.5 เพราะหากชุมชนมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
ในการควบคุมการสู บยาสู บอาจจะมีผลกระทบต่อการจําหน่ายยาสู บในร้านค้าที่ร้อยละ 50.0
6.3.3.4 ข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการร้านค้า
1) ข้อเสนอแนะในระดับครอบครัว มีขอ้ เสนอแนะว่า ครอบครัวควรสร้างความ
รัก ความเข้าใจ ให้ความรัก ความอบอุ่นให้กบั ครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัวสู บบุหรี่ รวมทั้งทําความ
เข้าใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝั งให้ความรู ้ อบรมสั่งสอน บอกกล่าวตักเตือนถึ งโทษภัยของบุหรี่ ใน
ครอบครัว มีเงินใช้ซ้ื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และดีต่อสุ ขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ
เป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ครอบครัว สําหรับครอบครัวที่ไม่มีคนสู บในครอบครัวก็จะว่ากล่าวได้ง่ายกว่า
เพราะไม่ แนะนําให้สูบและไม่ มีตวั แบบในการสู บและหากควบคุ มการผลิ ตได้จะเป็ นการดี ดังนั้น
ครอบครัวต้องไม่สูบบุหรี่ เพราะไม่เป็ นผลดีคือนําภัยเข้าร่ างตัวเอง นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบเสนอแนะว่า “...
ครอบครัวต้องควบคุมเด็กนักสู บหน้าใหม่ที่กาํ ลังเริ่ มสู บบุหรี่ (อายุต่าํ กว่า 15 ปี ) โดยเฉพาะบุหรี่ กานพลู
...” มีงานวิจยั ของหทัย ชิตานนท์ (2550 – 51) กล่าวว่า บุหรี่ กานพลูมีใบยาสู บร้อยละ 60 และมีกานพลู
ร้อยละ 40 ซึ่งจะสามารถปล่อยกลิ่นหอมระเหย (สาร Eugenol เป็ นยาชาเฉพาะที่) เมื่อสู บบุหรี่ กานพลูเข้า
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ไป สารนี้ จะทําให้ส่วนบนของหลอดลมในปอดสู ดเอาส่ วนที่แน่ นที่สุดของควันลงไปได้ลึกที่สุดของ
ปอด เมื่อนักสู บหน้าใหม่สูบบุหรี่ ประเภทนี้จะติดได้เร็ วกว่าประเภทอื่นเพราะมีสารตัวนี้
2) ข้อเสนอแนะในระดับชุมชน มีขอ้ เสนอแนะว่า ชุมชนควรร่ วมกันดําเนิ นการ
รณรงค์ท้ งั ชุมชน มีการประชุมร่ วมกัน สามัคคีกนั มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน กําหนดกฎเกณฑ์และร่ วมมือกันทุก
คนในชุ มชน ร่ วมมือกันทุกครอบครัว อบรมสั่งสอน ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง มีกฎระเบียบร่ วมกันเช่ น
เวลาประชุมที่ศาลากลางบ้านไม่อยากให้มีคนสู บบุหรี่ (เหม็นควันบุหรี่ ) แนะนําให้ทราบถึงอันตรายของ
บุหรี่ ว่าเป็ นสิ่ งไม่ดีสาํ หรับลูกค้าที่มาซื้ อผูป้ ระกอบการจะแนะนําทุกครั้งที่มาซื้ อว่าเป็ นสิ่ งไม่ดีต่อชุมชน
อยากให้มีการควบคุม ชุมชนต้องรณรงค์ให้มากกว่านี้วา่ ห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะในชุมชนและควรจัด
สถานที่ให้สูบเฉพาะ
3) ข้อเสนอแนะในระดับหน่ วยงานรัฐและท้องถิ่น มีขอ้ เสนอแนะว่า หน่วยงาน
รัฐและท้องถิ่นควรให้ความรู ้ ประชุมร่ วมกัน ตลอดจนควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิ น
กิ จกรรม การควบคุ มยาสู บและส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อต่ อต้านยาสู บทุกกิ จกรรม
รวมทั้งควรสํารวจให้การบําบัดสําหรับนักสู บและรัฐควรจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นเพราะจะทําให้บุหรี่ ราคา
แพงขึ้ น นั ก สู บ หน้า ใหม่ ไ ม่ ส ามารถซื้ อ สู บ ได้แ ละจะได้นํา เงิ น ภาษี ม าพัฒ นาท้อ งถิ่ น นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการยังมีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจําหน่ ายยาสู บว่า ไม่ควรมีการจําหน่ ายยาสู บ ถ้ามีก็ควร
กําหนดรู ปแบบวิธีการ การจําหน่ ายและควรจริ งจังในการปฏิ บตั ิ ร่วมกันทั้งร้ านค้าและหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ไม่ควรจําหน่ ายให้เด็กและวัยรุ่ น หากมีการจําหน่ายยาสู บเท่ากับว่าเป็ นการส่ งเสริ มการสู บ
บุหรี่ และควรถือปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริ งจัง จัดพื้นที่จาํ หน่าย
เป็ นกลุ่มและอยากให้มีการควบคุมเกี่ยวกับภาษี ตลอดจนการให้คาํ แนะนําถึงอันตรายอย่างต่อเนื่อง ผูค้ า้
หรื อผูป้ ระกอบการก็ควรให้คาํ แนะนํากับลูกค้าว่าไม่มีประโยชน์รวมทั้งไม่ควรจําหน่ายบุหรี่ ให้แก่เด็กที่
มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีขอ้ เสนอแนะจากกลุ่มร้านค้าที่เป็ นสัญญาณในทิศทางที่ดีก็ตาม ร้านค้า
ในชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภูส่วนใหญ่ก็ยงั มีการวางจําหน่ายยาเส้นโดยการแขวนไว้หน้าบ้าน สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและบางร้านยังวางจําหน่ายยาเส้นไว้ที่ขา้ งประตูหน้าบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสู บ ปี 2535 ยังไม่ครอบคลุมไปถึงชุมชนนอกเมือง ในขณะที่บุหรี่ ซอง
วางขายในร้านอย่างมิดชิ ดแต่บางร้านก็ยงั วางแบบเปิ ดเผยอยู่ ส่ วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอย่าง
มิดชิดในตูท้ ึบ ปกปิ ดที่จะจําหน่ ายบุหรี่ อย่างมิดชิ ดไม่โชว์หน้าร้านแต่จะโชว์ยาเส้น ในทางตรงกันข้าม
ในชุมชนนอกเมืองและในชุมชนห่ างไกลจะตั้งโชว์ให้เห็นอยูห่ น้าร้านและวางจําหน่ายบนโต๊ะมองเห็น
อย่างชัดเจน มีการวางจําหน่ายเมื่อเดินเข้าไปในร้านจะมองเห็นได้เลย จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายการควบคุ มยาสู บยังมี การละเลย แต่ หากจะเข้มงวดเฉพาะพื้นที่ ในเมื อง แต่ ถา้ หากจะ
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เคร่ งครัด ผูป้ ระกอบการก็เต็มใจให้ความร่ วมมือในการควบคุมยาสู บและต้องทําพร้อมกันทุกร้ านใน
ชุมชน
6.4

ด้ านการประเมินสถานการณ์ โดยการสํ ารวจ
จากการประเมินสถานการณ์ยาสู บโดยการสํารวจ (Survey) ในจังหวัดหนองบัวลําภูโดยใช้พ้ืนที่
ชุ ม ชนทั้ง ชุ ม ชนในเมื อ ง ชุ ม ชนนอกเมื อ งและชุ ม ชนห่ า งไกลเป็ นตัว แทนมี จ าํ นวนตัว อย่า ง 1,266
ครอบครัว โดยจําแนกเป็ นครอบครัวชุมชนในเมือง ร้อยละ 30.6 ชุมชนนอกเมืองร้อยละ 33.9 และชุมชน
ห่ างไกล ร้อยละ 35.5 ดังภาพที่ 6.1

30.6

35.5

33.9
ชุมชนเขตในเมือง

ชุมชนเขตนอกเมือง

ชุมชนเขตชนบท

ภาพที่ 6.1 สัดส่ วนของครอบครัวในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ยาสู บ
6.4.1 คุณลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวส่ วนใหญ่ในชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภูมีสถานะสามีภรรยาอยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 72.4 หัวหน้าครอบครัวเป็ นคนค่อนข้างจะสู งอายุคือมีอายุเฉลี่ย 53 ปี จบในระดับประถมศึกษา
เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 79.0 ประกอบอาชี พเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 86.6 จึงกล่าวได้ว่า
ครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่นสังเกตจากการที่ครอบครัวอยู่ดว้ ยกันไม่ถูกทอดทิ้ง ดําเนิ นชี วิตแบบ
เลียบง่ายตามวิถีชีวิตเกษตรกรรม มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนัก ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวเป็ น
ชาย 2 คนและเป็ นหญิงก็ 2 คนเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมส่ วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน
สมาชิกที่สูบบุหรี่ เป็ นชายครอบครัวละคน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 ครอบครัวที่ผชู ้ ายไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 35.5
ครอบครัวที่ผหู ้ ญิงไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 98.3 และครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ ท้ งั ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 34.8
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จากลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวในชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภูส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จึง
กล่าวได้วา่ เป็ นทุนเดิมที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะอย่างผูห้ ญิงไม่สูบบุหรี่ เกือบจะร้อยละ 100
ในจังหวัดหนองบัวลําภูส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
85.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อนบ้านในชุมชน รองลงมาคือ ฐานะดี ร้อยละ 10.7 จากฐานะดังกล่าวเมื่อคิด
เป็ นค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ในครอบครัว ร้อยละ 34.8 ไม่มีรายจ่ายจากการสู บบุหรี่ หรื อถ้ามีก็ใช้จ่าย
น้อยกว่า 10 บาทต่อวัน ร้อยละ 31.6 และมีค่าใช้จ่ายที่ 10-20 บาทต่อวัน ร้อยละ 16.9 ในขณะที่มี
ค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 20 บาทต่อวันเพียง ร้อยละ 16.7 จึงสรุ ปได้ว่า ชาวจังหวัดหนองบัวลําภูมีความ
สิ้ นเปลืองจากการสู บบุหรี่ นอ้ ยมาก ทําให้มีการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ นอ้ ยมากเพียงร้อย
ละ 8.0 ในขณะที่ไม่เคยมีการเจ็บป่ วยเลย ร้อยละ 92.0 จึงกล่าวได้วา่ ชาวชุมชนหนองบัวลําภูไม่ได้มีความ
สิ้ นเปลืองจากการสู บบุหรี่ หรื อหากมีกไ็ ม่ได้ยดึ ติดกับฐานะทางครอบครัวว่าดีหรื อไม่ดีเพราะในปั จจุบนั
มียาเส้นราคาถูกและง่ายต่อการเข้าถึง สังเกตจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการบริ โภคยาสู บเป็ นส่ วนใหญ่
หรื อครอบครัวส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่สูบบุหรี่ จึงไม่มีใครเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการสู บบุหรี่ เลย
คุ ณ ลัก ษณะของครอบครั ว ที่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ต่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ได้แก่ สภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัวซึ่ งส่ วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกัน ครอบครัวที่มีอายุมากจะมี
แนวโน้มที่สมาชิ กไม่สูบบุหรี่ ตามไปด้วย สะท้อนให้เห็ นว่า การไม่สูบบุหรี่ จะเป็ นครอบครั วใหญ่มี
จํานวนสมาชิกมาก ๆ คอยว่ากล่าวตักเตือนกัน สอดคล้องกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีจาํ นวนมาก
ขึ้นมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะจํานวนสมาชิกที่เป็ นเพศชายมาก ๆ ในครอบครัวจะ
มีนยั สําคัญทางสถิติสอดคล้องกับศรัณญา เบญจกุลและคณะ (2548) ที่ได้ศึกษาประสิ ทธิผลของโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรุ่ นใหม่ห่างไกลบุหรี่ ที่พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมครอบครัวเป็ นทั้งปั จจัยเสริ มและ
ปั จจัยขัดขวางที่ก่อให้เกิ ดโอกาสการสู บบุหรี่ ที่ต่างกันโดยครอบครัวที่มีสมาชิ กมาก ๆ หรื อครัวเรื อน
ขยายจะมีความใกล้ชิด อบอุ่นในการดู แลมากกว่า ส่ งผลให้เป็ นปั จจัยขัดขวางเยาวชนในฐานะของ
สถาบันที่ทาํ หน้าที่สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมให้รับรู ้ที่จะปฏิเสธการสู บบุหรี่ ในขณะที่ครอบครัวเดี่ยวจะ
ขาดความใกล้ชิด ขาดความอบอุ่นในการดูแลจึงมีโอกาสสู บบุหรี่ สูงกว่า
ในขณะที่จาํ นวนสมาชิ กเพศหญิงมากในครอบครัวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหรี่
สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลในชุมชนที่พบว่า แม่บา้ นในชุมชนถือได้ว่าตัวแปรสําคัญที่ช่วยกระตุน้ เตือน
ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหรี่ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในครอบครัวเป้าหมายพบว่า
แม่บา้ นจะคอยห้ามปรามและไม่อยากเห็นผูน้ าํ ชุมชนสู บบุหรี่ และแม่บา้ นในครอบครัวส่ วนใหญ่เอาจริ ง
เอาจังกับคนในครอบครั วไม่ให้สูบบุหรี่ และยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจที่
พบว่า แม่บา้ นห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 87.1 นอกจากนี้
แม่บา้ นจะมี ระบบขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ด้วยการเอาใส่ ใจดู แลบุตรชาย ชี้ แนะให้เห็ นว่า
สังคมปัจจุบนั เริ่ มปฏิเสธการสู บบุหรี่ เพราะบุหรี่ มีกลิ่นเหม็น สังคมจึงไม่ยอมรับ
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นอกจากนี้ ยงั พบว่า ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการไม่
สู บบุหรี่ รวมทั้งอาชี พหลักของครอบครัว ฐานะของครอบครั ว และประวัติการเจ็บป่ วยจากบุหรี่ ของ
สมาชิกในครอบครัวมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหรี่ และเป็ นที่น่าสังเกตว่า เพศสภาพของหัวหน้า
ครอบครัวจะเป็ นชายหรื อหญิงไม่มีนยั สําคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหรี่ ท้ งั สิ้ น
6.4.2 ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
จังหวัดหนองบัวลําภูมีทุนทางสังคมในชุมชนในภาพรวมส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 56.5 อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 90.5 สะท้อน
ให้เห็นว่ามีแนวโน้มค่อนข้างดี เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า กิจกรรมที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับ
แรกคือ (1) การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด เมื่อนําคะแนนในระดับมาก
และมากที่สุดมารวมกัน คิดเป็ นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ (2) การตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บ
บุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 85.3 และ (3) ครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 67.1
ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวเป็ นกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้สังคมปลอดบุหรี่ รวมทั้งโรงเรี ยนก็
เป็ นปัจจัยสนับสนุน
6.4.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ น้ ันระดับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง ในส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็ นที่
น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 94.5 สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายมี
แนวโน้มค่อนข้างดี เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า สภาพทางสังคมที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรก
คือ (1) สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณสถานี อนามัย มีคะแนนสู งสุ ด เมื่อนําคะแนนในระดับดี และดี
มากมารวมกัน คิดเป็ นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ (2) สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยนคิดเป็ นร้อย
ละ 88.0 และ (3) สภาพปลอดควันบุหรี่ ในบริ เวณที่ว่าการอําเภอ คิดเป็ นร้อยละ 84.4 ตามลําดับ ชี้ให้เห็น
ว่า สภาพทางสังคมปลอดควันบุหรี่ จะเป็ นสถานที่ราชการที่มีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจน สอดคล้องกับ
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายแต่ละพื้นที่
พบว่า สามารถกําหนดให้ที่สาธารณะเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ได้ ประกอบด้วย ศาลากลางบ้าน วัด โรงเรี ยน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพและสํานักงานส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
นอกจากนี้ในชุมชนจะปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า ซึ่ งพบว่า บางส่ วนไม่ขาย
บุ ห รี่ ใ ห้เ ด็ก ในขณะที่ บ างร้ า นก็ย งั มี ข ายบุ ห รี่ ใ ห้เ ด็ก จากการสั มภาษณ์ เ ชิ งลึ ก พบว่ า ไม่ มี พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายคอยตรวจจับ ทําให้ขาดวินยั ละเลยความเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมาย
คือ ร้านค้าในช่วงแรก ๆ ก็กลัวกฎหมายแต่พอนาน ๆ เข้าก็ปล่อย ซึ่ งร้านที่ปฏิบตั ิอย่างเข้มงวดพบได้เห็น
น้อยมาก หากมีการเฝ้าระวังและลงโทษปรับอย่างต่อเนื่องจะดีมาก โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
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6.4.4 การรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
ระดับการรั บรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสองในภาพรวม ของจังหวัด
หนองบัวลําภู ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับ
ระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 95.7 สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายมีแนวโน้มค่อนข้างดี เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสองที่มีคะแนนสู งสุ ด
3 อันดับแรกคือ (1) รับรู ้ถึงควันบุหรี่ มือสองจะมีผลต่อสุ ขภาพ มีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 78.2
รองลงมาคือ (2) รับรู ้ว่ามีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะหากฝ่ าฝื นจะต้องโทษ คิดเป็ นร้อยละ 74.1
และ (3) รับรู ้วา่ การสู บบุหรี่ เป็ นจํานวนมาก ๆ อาจจะอายุส้ นั คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ตามลําดับ
จากข้อสรุ ปที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การรับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
ส่ วนใหญ่มีความถูกต้องที่น่าสร้างมาตรการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดการรับรู ้ที่ดี สอดคล้องกับ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่พบว่า ชุมชนมีการรับรู ้ต่อกฎหมายอยู่บา้ ง จากการสังเกตที่พบว่า มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในเขตห้ามสู บบุหรี่ อยูบ่ า้ งแม้ว่าจะมีการติดป้ายเป็ นเขตห้ามสู บบุหรี่ แต่บางพื้นที่ก็ไม่ตระหนัก
ซึ่งจะพบเห็นได้ในบางโอกาส ซึ่งทุกคนทราบดีวา่ ในเขตปลอดบุหรี่ จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างไรแต่ก็ยงั พบ
เห็น จากการคาดการณ์ประมาณร้อยละ 20 ของผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมดที่เป็ นผูช้ ายมักละเมิดต่อกฎกติกา ความ
เป็ นจริ งแล้วชุมชนเห็นด้วยอย่างยิ่งและพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามและพยายามมานานแล้ว ถ้าเป็ นไปได้ไม่
ต้องกําหนดเขตปลอดบุหรี่ หรื อสู บบุหรี่ ให้หา้ มสู บไปเลย และที่สาํ คัญควรมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เอาจริ ง
เอาจัง อย่างไรก็ตามเพื่อการเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนก็ควรจะมีการกําหนดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ ที่ชดั เจนจะ
เป็ นสิ่ งที่ดีและควรชื่นชมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ เคารพต่อกติกาสาธารณะและเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว่ ไปรู ้
นอกจากนี้ จากการรับรู ้ต่อนโยบายปกป้ องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ พบว่า มีการรับรู ้ดีต่อนโยบาย
ดังกล่าวเพราะ เป็ นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพประชาชน จากการสังเกตก็ตระหนักดีถา้ มีป้ายห้ามสู บ
บุหรี่ กาํ กับไว้ในพื้นที่น้ นั ๆ โดยสรุ ปคือ ประชาชนไม่รับรู ้ท้ งั หมดที่จะปฏิบตั ิตาม แต่ก็มีบา้ งที่ปฏิบตั ิ
ตามเมื่ อ มองเห็ น ป้ า ย “ห้า มสู บ บุ ห รี่ ” สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า ป้ า ยแจ้ง เตื อ นมี ผ ลต่ อ การสู บบุ ห รี่ อ ยู่ม าก
พอสมควร
6.4.5 ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล พบว่า มุ มมองของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับ ระดับทัศนคติ เ กี่ ย วกับ
กฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง ในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 93.8 จึง
กล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและการปกป้องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองอย่างจริ งจัง
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองที่มีคะแนน
สู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) คลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาล มีคะแนน
สู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ (2) กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะและ (3) ควันบุหรี่ ที่มีผล
ต่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 87.0 ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า ทุนเดิมของกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมาย
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ห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ และให้ความสําคัญที่จะป้ องกันการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์โดยการประชุมกลุ่มย่อย ที่พบว่า ในชุมชนมีทศั นคติต่อการห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะใน
ระดับที่ดีมาก สังเกตจากการประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ที่ศาลากลางบ้าน โรงเรี ยน วัด สํานักงานส่ วน
ท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า ประชาชนมีทศั นคติในระดับที่ดี
มากต่อนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ น้ นั เอง
6.4.6 ระดับความตระหนักต่อกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับความตระหนักที่ส่งผลให้กฎหมายเพื่อปกป้ องควัน
บุหรี่ มือสองในภาพรวมเป็ นไปได้ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็ นที่น่า
สังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 97.7 สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มมีความ
ตระหนักดีต่อกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า ความเป็ นไปได้
ของกฎหมายเพื่อปกป้ องควันบุหรี่ มือสองที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) การปกป้องควันบุหรี่
จากบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย คิดเป็ นร้อยละ 75.1 และเมื่อรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกัน คิด
เป็ นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ (2) นโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ เมื่อรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกัน
คิดเป็ นร้อยละ 98.6 และ (3) การบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในเขตที่สาธารณะเมื่อรวมระดับปาน
กลางเข้าด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ 98.4 ตามลําดับ ชี้ให้เห็นว่า ความเป็ นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้ อง
ควันบุหรี่ มือสอง แม้ว่าส่ วนใหญ่มีความเป็ นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสองในระดับ
ปานกลาง นัยสําคัญที่น่าสนใจคือมีแนวโน้มที่น่าจะเป็ นไปได้ สังเกตจากเมื่อรวมระดับปานกลางเข้า
ด้วยกันกับระดับสู ง สอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของชุมชนหมู่บา้ นที่ถูกกําหนดเป็ นเขตปลอด
บุหรี่ หรื อเขตห้ามสู บบุหรี่ ที่ พบว่า สามารถปฏิบตั ิได้บา้ งในระดับปานกลาง ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการสร้าง
กระแสกําลังเริ่ ม ส่ วนหนึ่ งประชาชนก็ปฏิบตั ิตามและให้ความตระหนักอยูพ่ อสมควร แม้ว่าค่านิ ยมของ
สังคมต้องสู บบุหรี่ อยู่บา้ ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่ นมีการรับรู ้สร้างความตระหนักในระดับที่
ค่อนข้างตํ่า รวมทั้งกลุ่มผูห้ ญิงบางกลุ่มที่ออกนอกลู่นอกทาง (Hybrid Culture) ได้แก่ ผูห้ ญิงบริ การในคา
ราโอเกะหรื อสถานบันเทิง ส่ วนใหญ่มกั ดื่มเหล้าและสู บบุหรี่ ซึ่ งตามปกติแล้วผูห้ ญิงจะไม่สูบบุหรี่ และ
ถ้าจะคบหาใครก็จะเลือกผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมแสดง
กล่าวโดยสรุ ปคือในทัศนคติของผูห้ ญิงจะปฏิเสธผูช้ ายที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในวัยเรี ยนนักศึกษา
หญิงจะไม่ชอบผูช้ ายที่สูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลคือเวลามานัง่ คุยด้วยจะมีกลิ่นเหม็น ชี้ให้เห็นว่าผูห้ ญิงมีผลใน
การสร้างเงื่อนไขให้ผชู ้ ายเลิกบุหรี่ จากการสังเกตพบว่า ผูช้ ายที่สูบุหรี่ มาก่อนเมื่อมีครอบครัวที่มีลูกสาว
มักจะเลิกบุหรี่ เพื่อภรรยาและลูกสาว ดังนั้นการสร้างเงื่อนไขระหว่างชายกับผูห้ ญิงมากกว่าครึ่ งสามารถ
บังคับให้เลิกบุหรี่ ได้ จากข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือเมื่ออยูใ่ นสังคมที่มีสัดส่ วนของผูช้ ายต่อผูห้ ญิงก็มี
ผลเช่นกันต่อการปลอดควันบุหรี่ เช่น เมื่อมีผหู ้ ญิงมากกว่าจะมีผลต่อการสู บบุหรี่ ดังนั้นอันตรายของ
บุหรี่ ที่มีต่อสุ ขภาพยังคงมีให้เห็นอยูใ่ นสังคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชน

77

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ การปฏิบตั ิตนตามกฎหมายของครู เพื่อปกป้ องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสองยังพบว่า
แม้วา่ ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนจะเริ่ มมีความละอายต่อพฤติกรรมการสู บบุหรี่ อยูบ่ า้ ง โดยการแอบสู บบุหรี่ โดย
ไม่ให้นกั เรี ยนเห็น รวมทั้งจะหาเวลาสู บบุหรี่ และดื่มเหล้าที่บา้ นพัก ซึ่งการสู บบุหรี่ ของครู ทาํ ให้ลูกศิษย์
มีความรู ้สึกว่าการสู บบุหรี่ น้ นั ปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่สังคมทัว่ ไปยอมรับกัน (Bewley BR, Johnson MRD,
Banks MH, 1979; หทัย ชิตานนท์, 2550-51) ทําให้มีกลุ่มนักเรี ยนบางส่ วนสู บบุหรี่ อยูบ่ า้ ง โดยสู บเมื่ออยู่
นอกบ้าน ที่ มากไปกว่านั้นร้ านค้าบางร้ านให้เป็ นหนี้ บุหรี่ ได้แล้วเก็บเงิ นที หลัง อย่างไรก็ตามการมี
นโยบายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ สามารถลดความชุ กของจํานวนนักสู บทั้งครู และนักเรี ยนลงได้มากที่สุด
(Charlton A & While D, 1994) สะท้อนให้เห็นว่าการกําหนดนโยบายได้มีผลต่อความชุกของนักสู บ
บุหรี่ อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ในส่ วนของผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า พบว่า ส่ วนใหญ่คนที่มีงานทําจะซื้ อบุหรี่ เพราะ
สะดวกไม่ตอ้ งมวนเองและคนทําเกษตรกรรมจะซื้ อยาเส้นเพราะราคาถูกและหาซื้ อง่าย และพบอีกว่า
ผูส้ ู งอายุมกั จะซื้ อยาเส้นมวนเองเพราะบุหรี่ ที่เป็ นซองมีราคาแพงและใช้เด็กไปซื้ อให้ก็ได้ไม่จาํ กัดตาม
กฎหมายเหมือนบุหรี่ และผูป้ ระกอบการ/ร้านค้าให้ความร่ วมมือค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ร้านค้าทั้งหมด นอกจากนี้ ยงั ขาดการประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและไม่มี
ผูก้ ระทําการด้านกฎหมายกล่าวโดยสรุ ปคือ ผูส้ ู บบุหรี่ มีความละอายที่จะสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ ร้านค้ามี
ความรั บ รู ้ ดี ใ นการห้ า มขายบุ ห รี่ ใ ห้ กับ เด็ ก และเยาวชน แต่ ร้ า นค้า ชุ ม ชนถ้า มี ค นมาถามซื้ อ ก็ ข าย
เหมือนเดิ ม สะท้อนให้เห็นว่ารับรู ้ดีแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านค้าเล็ก ๆ นักเรี ยนก็ไปซื้ อได้
และที่ มากกว่านั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนก็ซ้ื อเช่ นกัน สอดคล้องกับที่ ว่าผูน้ ําต้องทําตัวเป็ นตัวอย่าง หาก
มิฉะนั้นก็จะกําหนดนโยบายลําบาก
6.4.7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ปั จจัยที่เป็ นประเด็นเป็ นที่น่าสนใจต่อระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่
มือสอง ได้แก่ (1) ปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคมที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig.<0.001) ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง และ (2) ปัจจัยที่เป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.=0.04) ซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติต่อระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง ได้แก่ (1) ปั จจัยการมีทศั นคติที่ดี
ต่อกฎหมาย (Sig.=0.123) และ (2) ปั จจัยเกี่ ยวกับความตระหนักต่อกฎหมายก็ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(Sig.=0.48) เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นที่น่าสังเกตว่า ปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคม
และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้องควันบุหรี่ มือสอง
อย่างมีนยั สําคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ทุนเดิมที่เป็ นทุนทางสังคมนั้นมีความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย
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6.4.8 องค์ประกอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานควบคุมควันบุหรี่ มือสอง
จากผลการดํา เนิ น การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบปั จ จัย จากจํา นวน 38
ตัว ชี้ ว ดั ได้
องค์ประกอบปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ประกอบด้วยดังนี้
6.4.8.1 ทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย มี 7 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นต่อ
กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ 2) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคน
เลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาล 3) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นที่สังคมเคารพกติกาด้วยการสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
4) ตัวชี้วดั เชื่อว่าควันบุหรี่ จะมีผลต่อสุ ขภาพ 5) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นที่มีคนในครอบครัวตั้งใจว่าจะลดละ-เลิกสู บบุหรี่ 6) ตัวชี้วดั ความคิดเห็นต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ และ 7) ตัวชี้วดั ความ
คิดเห็นต่อค่านิยมใหม่ให้ห่างไกลบุหรี่
6.4.8.2 การรับรู ้ที่ถูกต้อง มี 6 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั การรับรู ้ว่าการส่ งเสริ มให้
สังคมสู บบุหรี่ เป็ นค่านิ ยมที่ไม่ถูกต้อง 2) ตัวชี้วดั การรับรู ้การสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ เป็ นการกระทําที่
ไม่รับผิดชอบ 3) ตัวชี้วดั การรับรู ้วา่ มีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ 4) ตัวชี้วดั การรับรู ้วา่ มีกฎหมาย
ห้ามสู บบุหรี่ 5) ตัวชี้วดั การรับรู ้วา่ ควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นจะมีผลต่อสุ ขภาพ 6) ตัวชี้วดั การรับรู ้ว่าการสู บ
บุหรี่ เป็ นจํานวนมากๆอาจจะอายุส้ นั
6.4.8.3 บทบาทของกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการในชุมชน มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเคยบอกถึงอันตรายของบุหรี่ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเคยห้ามและตักเตือนและ 3)
ตัวชี้วดั เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเคยชวนให้เลิกสู บบุหรี่
6.4.8.4 บทบาทของกลุ่มที่เป็ นทางการในชุมชน มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ ตามคําแนะนําของกลุ่มแม่บา้ นให้เลิ กบุหรี่ 2) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของ อสม.ให้เลิกบุหรี่ และ 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างการสู บบุหรี่ ของกลุ่ม
ในชุมชน
6.4.8.5 การดํารงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม มี 5 ตัวชี้ วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้ วดั
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการสร้างจิตสํานึ กที่ดีจะ
สามารถเป็ นแบบอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 3) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการสร้างค่านิ ยมใหม่ให้ห่างไกล
บุหรี่ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมของวัยรุ่ นได้ 4) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และ
ฟื้ นฟูสุขภาพจะช่วยให้คนต้องการเลิกบุหรี่ ได้และ 5) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการรับรู ้ว่ามีคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และ
ฟื้ นฟูสุขภาพจะส่ งผลให้คนเลิกบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน
6.4.8.6 ความตระหนักต่อกฎหมาย มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือ
ปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ในโรงเรี ยน 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ใน
ศาลากลางบ้านหรื อวัดและ 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ใน รพ.สต.
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6.4.8.7 การมีวฒั นธรรมที่ดี มี 4 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้ วดั เกี่ยวกับการห้ามสู บ
บุหรี่ ในที่เขตห้ามสู บของนายกในส่ วนท้องถิ่นหรื อผูน้ าํ ชุมชน 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
เรื่ องการสู บบุหรี่ ในสถานที่ตอ้ งห้าม 3) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการให้ความรู ้เกี่ ยวกับการสู บบุหรี่ ของครู อาจารย์ในชุมชนและ 4) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการจัดวางที่เขี่ยบุหรี่ ไว้ในเขตปลอดบุหรี่
6.4.8.8 การอบรมสั่งสอน มี 2 ตัวชี้ วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการกล่าว
ตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดจํานวนการสู บบุหรี่ และ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการห้ามคนในครอบครัว
ไม่ให้สูบบุหรี่
6.4.8.9 ความตระหนักต่อระเบียบสังคม มี 3 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ของนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บ
บุหรี่ ในที่สาธารณะและ 3) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับความเชื่อว่าควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นจะทําให้เกิดการเจ็บป่ วย
6.4.8.10 พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ มี 2 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วดั
เกี่ยวกับการสู บบุหรี่ เมื่ออยูน่ อกชุมชน และ 2) ตัวชี้วดั เกี่ยวกับการถือปฏิบตั ิเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ เมื่อ
อยูใ่ นชุมชน
ทั้ง 10 องค์ประกอบสามารถที่อธิ บายความเป็ นไปได้ในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดควัน
บุหรี่ จงั หวัดหนองบัวลําภูได้มากกว่า ร้อยละ 63.06 อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นเพียงการจัด
กลุ่มตัวแปรให้เป็ นปั จจัยตามคุณลักษณะตัวแปรที่เข้ากลุ่ม นัยสําคัญของงานวิจยั นี้ (Significant of
Study) ต้องการทราบว่าปั จจัยใดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ผูว้ ิจยั ได้นาํ มา
วิเคราะห์ในรู ปสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อค้นหาปั จจัยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะต่อไป
6.5

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพ ลต่ อการไม่ สูบบุหรี่ในทีส่ าธารณะ
จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะที่ปรับความกลมกลืนที่
สอดคล้องกับแนวคิดการวิจยั แล้วพบว่า การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) และทัศนะวิสยั ต่อสังคม (Social Visual) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ในขณะเดียวกันความตระหนักต่อกฎหมาย (Law Concern) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการขัดเกลา
ทางสังคมเพียงแต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความตระหนักต่อกฎหมายยังได้รับอิทธิพลทางตรง
จากการได้พบเห็นการละเมิดเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และยิ่งกว่านั้นยังพบว่า การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบรรทัดฐานทางสังคมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ งผลให้การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้รับอิทธิ พลทางตรงที่เพิ่มขึ้น
จากการขัดเกลาทางสังคม ในขณะที่ความตระหนักต่อกฎหมายได้รับอิทธิ พลทางตรงจากบรรทัดฐาน
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ทางสังคมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากการขัดเกลาทางสังคม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กล่าวโดยสรุ ปคือ พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการอบรม
บ่มเพาะทางสังคมและมุมมองเชิงบวกที่มีต่อสังคม ในขณะที่ความเกรงกลัวต่อกฎหมายได้รับอิทธิ พล
ทางตรงจาก พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ บวกกับการเรี ยนรู ้จากแบบแผนชีวติ ในชุมชน และ
การกล่อมเกลาจากครอบครัว ในขณะเดียวกันการเรี ยนรู ้จากแบบแผนชีวิตในชุมชนได้เสริ มแรงให้เกิด
การกล่อมเกลาจากครอบครั ว เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้คนรั บรู ้ ที่จะปฏิ เสธการสู บบุหรี่ ในที่ สาธารณะยิ่งขึ้น
นั้นเอง ดังภาพที่ 6.2
การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)
0.31**
‐0.19

การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
(No-Smoking)

0.80*
0.17**

ทัศนะวิสัยที่ดี
ต่อสังคม

0.05*
0.23**

0.02

บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms & Trust)

0.23**

ความตระหนักต่อกฎหมาย
(Law Concern)

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value > 1.96)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value > 2.58)

ภาพที่ 6.2 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและ
ความตระหนักต่อกฎหมายควบคุมยาสู บ
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“...พฤติ กรรมการสู บบุหรี่ ที่ดีในที่สาธารณะเป็ นผลพวงมาจากการอบรมบ่ มนิ สัยในระดับ
ครอบครั ว รวมทั้งการสั่ งสอนให้ คิดดีต่อสั งคม รู้ จักแยกแยะ รู้ จักตระหนักและเกรงกลัวต่ อกฎหมาย...
อย่ าเอาอย่ างพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ที่ไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ก็ไม่ ควรสู บเลย...รู้ จักเรี ยนรู้ แบบแผนในการ
ดําเนินชี วิตที่ถูกที่ควร...ภายใต้ ความคิดความเชื่ อและวัฒนธรรมที่ดีงามจากครอบครั ว รู้จักที่จะปฏิเสธ
การสู บบุหรี่ ทคี่ นรอบข้ างยืน่ ให้ จะได้ มีชีวิตทีย่ นื ยาว ไม่ ต้องมีภัยคุกคามสุ ขภาพจากการสู บบุหรี่ ...”
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บทที่ 7
การจัดเวทีเพื่อนําเสนอข้ อมูล
สถานการณ์ ยาสู บเพื่อพัฒ นากิจกรรมโครงการ

จากผลการดําเนินงานประเมินสถานการณ์ยาสู บ ปี 2554 พบว่า องค์ประกอบปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดควันบุหรี่ ประกอบด้วย (1) การมีทศั นคติที่ดี
(2) มีการรับรู ้ข่าวสารที่ถูกต้อง (3) บทบาทของกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการในชุมชน (4) บทบาทของ
กลุ่มที่เป็ นทางการในชุมชน (5) การดํารงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม (6) ความตระหนักต่อ
กฎหมาย (7) การมีวฒั นธรรมที่ดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนักต่อระเบียบสังคม
และ (10) พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ องค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถพยากรณ์
สังคมปลอดบุหรี่ ในที่สาธารณะได้ร้อยละ 64.0
กล่าวโดยสรุ ปคือ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
อบรมบ่มเพาะทางสังคมและมุมมองเชิงบวกที่มีต่อสังคม ในขณะที่ความเคารพต่อกฎหมาย
ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากการพบเห็นพฤติกรรมการละเมิดสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ บวกกับ
การเรี ยนรู ้จากแบบแผนชีวิตในชุมชน และการกล่อมเกลาจากครอบครัว ในขณะเดียวกันการ
เรี ยนรู ้จากแบบแผนชี วิตในชุ มชนได้เสริ มแรงให้เกิ ดการกล่อมเกลาจากครอบครั ว เพิ่มขึ้น
ส่ ง ผลให้ ค นรั บ รู ้ ที่ จ ะปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ส าธารณะยิ่ ง ขึ้ น ดัง ภาพความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง
โครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะและความตระหนักต่อกฎหมาย
ควบคุมยาสู บ
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การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)
0.31**
‐0.19

การไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
(No-Smoking)

0.80*
0.17**

ทัศนะวิสัยที่ดี
ต่อสังคม

0.05*
0.23**

0.02

บรรทัดฐานทางสังคม
(Norms & Trust)

0.23**

ความตระหนักต่อกฎหมาย
(Law Concern)

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value > 1.96)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value > 2.58)

นอกจากนี้ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นประเด็น เป็ นที่ น่ า สนใจในการอธิ บ ายการไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นที่
สาธารณะ ได้แก่ (1) ปั จจัยที่เป็ นการขัดเกลาทางสังคมและ (2) ปั จจัยที่เป็ นการรั บรู ้ ขอ้ มูล
ข่ า วสารที่ ถู ก ต้อ ง ที ม วิ จ ัย ประเมิ น สถานการณ์ ย าสู บ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ได้นํา เข้า สู่
กระบวนการตามแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
โดยนําประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเป็ นประเด็นในการเปิ ดเวทีคืนข้อมูลสู่ ชุมชนทั้งชุมชนใน
เขตเมือง เขตนอกเมืองและเขตห่ างไกลเมือง เพื่อพัฒนาเป็ นกิจกรรมในโครงการฯ เพื่อการ
ขับเคลื่อนร่ วมกัน
จากผลการวิเคราะห์ทุนทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ในครอบครัวในชุมชนเขตเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า ระบบครอบครัวเป็ นแหล่งขัดเกลาทางสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของบุ ห รี่ ชัก ชวนให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ส่ ว นหนึ่ ง ก็ พ ยายามจะเลิ ก แต่ ก็ เ ลิ ก ไม่ ไ ด้ ซึ่ งยัง พบว่ า มี
พฤติกรรมแอบสู บที่ไม่ยอมให้คนในครอบครัวเห็นเพราะว่าได้รับการต่อว่าจากภรรยาและลูก
สาว ถือได้ว่าเป็ นทุนทางสังคมเชิงบวกที่มีการปฏิเสธควันบุหรี่ เพราะเพศหญิงมีความเสี่ ยงต่อ
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การเจ็บป่ วยมากกว่าชายเมื่อได้รับควันบุหรี่ (Prescott, et al., 1998; หทัย ชิตานนท์, 2550-51)
ในขณะสามี สู บ บุ ห รี่ จ ะทํา ให้ภ รรยาได้รั บ ควัน บุ ห รี่ มื อ สองและเสี่ ย งต่ อ การล้ม ป่ วยด้ว ย
โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น (HHS, 2006; หทัย ชิตานนท์, 2550-51) และแม่บา้ นมักจะมี
การสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็ นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คนในครอบครัวด้วยการเอา
ใส่ ใ จดู แ ล โดยเฉพาะลู ก ชายให้ป ฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ ตลอดจนสามี ลุ ง และคุ ณ ปู่ ให้เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัว ดังนั้นจึงมักจะพบเห็นในชุ มชนว่าครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่
หัวหน้าครอบครัวก็จะไม่เคยสู บบุหรี่ มาก่อน
ประเด็นนี้ มีงานเขียนหลายงานที่พบว่า เด็กที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ มกั จะเป็ นปั จจัยเริ่ มต้น
ต่อเด็กให้สูบบุหรี่ มากเป็ น 2 เท่าของพ่อแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ (Eiser JR, Morgan M, Gammage P&
Gray E, 1989; หทัย ชิตานนท์, 2550-51) ส่ งผลให้เกิดการสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สื บทอดจาก
รุ่ นสู่ รุ่น มี ทศั นะคติ ที่ดีและมี การรั บรู ้ ที่ถูกต้องต่อการสู บบุหรี่ กลายเป็ นทัศนะวิสัยที่ ดีต่อ
สังคม (Social Visual) สะท้อนให้เห็นว่ามีทศั นะคติที่ดีและมีการรับรู ้ที่ถูกต้องนั้นเกิดจากการ
มีแบบแผนการดําเนิ นชีวิตที่ดี มีระบบการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัวเป็ น
อย่างดี ครอบครัวหนึ่ ง ๆ จะมีทุนทางสังคมในครอบครัวเป็ นทุนเดิมได้แก่ ความสัมพันธ์คุน้
ชินกัน ค่านิยม ความคิด/ความเชื่อที่คล้าย ๆ กันในครอบครัวเดียวกัน (Putnam, 2000) และการ
ทําหน้าที่ของค่านิ ยม ความคิด ความเชื่ อและประเพณี ทําให้สังคมเกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีเกิ ด
สุ ขภาพสังคม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2545) ชี้ ให้เห็ นว่า การมีตวั แบบที่ดี มีครอบครัวที่
อบอุ่นและรับรู ้ข่าวสารที่ถูกต้องจะสร้างทัศนะคติที่ดีเป็ นภูมิคุม้ กันทางสังคมได้ ในขณะที่
ครอบครั ว ที่ มีพ่อแม่สูบบุ หรี่ ลูก ก็จะสู บตามไปด้วย ชี้ ให้เ ห็ น ว่า การรั บรู ้ ขอ้ มูลที่ ผิดและมี
บรรทัดฐานทางสังคมในครอบครัวที่เป็ นแง่มุมเชิ งลบจะทําให้แบบแผนชี วิตก็จะถือปฏิบตั ิ
แบบผิด ๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผูบ้ ริ โภคยาสู บรายใหม่ ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ใน 8 แผน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ ปี 2553-2557 เพื่อการบรรลุเป้ าหมายสําคัญข้อแรกคือ
ลดจํานวนผูส้ ู บผลิตภัณฑ์ยาสู บจากร้อยละ 20.7 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10.0 ในปี 2557
จากข้อมูลดังกล่าวนํามาเป็ นประเด็นในการพัฒนาเป็ นกิจกรรมในโครงการฯ จําแนก
เป็ นรายพื้นที่ดงั นี้
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1.

การพัฒ นาเป็ นกิจกรรมในโครงการฯ ในเขตเมือง
ในการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ ชุมชนในเขตเมือง เพื่อให้เห็ นภาพสถานการณ์ ยาสู บเพื่อ
พัฒนาโครงการ ในที่ประชุมได้ยกร่ างกิจกรรมรองรับข้อค้นพบเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้สังคม
ปลอดควันบุหรี่ รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 7.1 การประชุมพัฒนาโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตเมือง
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ตารางที่ 7.1 กิจกรรมโครงการที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้สงั คมปลอดควันบุหรี่ ในเขตเมือง
ประเด็น
การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว

กิจกรรม

แกนนําที่รับผิดชอบ
กลุ่มสตรี แม่บา้ น/โรงเรี ยน/
ชมรมผูส้ ู งอายุ

-

แนะนําว่ากล่าวตักเตือนภัยของบุหรี่ ในครอบครัวและเพือ่ นบ้าน
กิจกรรม “รักและผูกพัน ป้องกันภัยบุหรี่ ” พ่อแม่ลูกเล่นเกมชิง
รางวัล
อบรมคนสามกลุ่มเพื่อเลิกบุหรี่

สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อชุมชน

-

ทําป้ายขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่
ลงสัตยาบรรณ ลด-ละ-เลิกบุหรี่

- ผูใ้ หญ่บา้ น/ประธานชุมชน/กรรมการทุก
ชุมชน

ชื่นชม/การเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่

‐
‐

เทศบาล/รพ.สต./วัด/โรงเรี ยน/ผูใ้ หญ่บา้ น

‐
‐

มอบรางวัลชุมชนที่ดาํ เนินดีเด่นปลอดก่อนครบโครงการฯ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ/กล่าวชื่นชม “คนดีศรี นามะเฟื อง” ที่เลิก
บุหรี่
กล่าวชื่นชม อสม.ที่มีละแวกบ้านปลอดบุหรี่
ชื่นชมร้านค้าไม่ขายบุหรี่ ให้เด็ก

-

ประชาสัมพันธ์/ไม่ถวายบุหรี่ /ไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
จัดเวทีประชาคม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กําหนดเขตปลอดบุหรี่
บันทึกสมุดเล่มเล็ก “ภัยบุหรี่ ถึงพ่อ”

เทศบาล/รพ.สต./วัด/โรงเรี ยน/ผูใ้ หญ่บา้ น

สร้างแบบแผนและวัฒนธรรมชุมชน
ปลอดบุหรี่

-

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็น

กิจกรรม
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แกนนําที่รับผิดชอบ

รับรู ้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนที่จะปฏิเสธการ
สู บบุหรี่

-

สํารวจข้อมูลพื้นฐาน
คลินิกอดบุหรี่
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์บุคคลเลิกบุหรี่

อสม./รพ.สต./โรงเรี ยน/เทศบาล

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน

-

ขึ้นป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ (ตาม พ.ร.บ.)
เสนอมาตรการทางสังคมปลอดบุหรี่ จากเวทีประชาคม

ผูใ้ หญ่บา้ น/ประธานชุมชน

พฤติกรรมการงดสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ

-

รณรงค์ติดป้ายเป็ นเขตปลอดบุหรี่
ป้ายเคลื่อนที่ (พูดได้) เป็ นเขตปลอดบุหรี่

คณะทํางานทุกคน

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว

-

ประชุมแกนนําเพื่อหาประเด็น/ประชาคม

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./กม.

สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อชุมชน

-

อบรม

อสม./รพ.สต./โรงเรี ยน/เทศบาล

ชื่นชม/การเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่

‐ สํารวจ/ลงสัตยาบรรณ

สร้างแบบแผนและวัฒนธรรมชุมชน
ปลอดบุหรี่

-

รับรู ้ขอ้ มูลเพื่อที่จะปฏิเสธการสู บบุหรี่

- จปฐ./กระจายข่าว

ประชาคมทุกหมู่บา้ นโดยแกนนํา

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./กม./อสม.
- คณะครู /พระ/
- ผูแ้ ทนร้านค้า
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ประเด็น
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กิจกรรม

แกนนําที่รับผิดชอบ

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน

- จัดระเบียบสังคม/ออกกฎข้อบังคับ

- อปท.

พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ

- ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./อสม.
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ภาพที่ 7.2 ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในการประชุมพัฒนาโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตเมือง
2.

การพัฒ นาโครงการในเขตนอกเมือง
การจัดเวทีเพื่อนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ยาสู บเพื่อพัฒนาโครงการ ชุมชนในเขตนอก
เมือง ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ เทศบาลนาเหล่า ที่ประชุมได้ยกร่ างกิจกรรมโครงการที่จะ
ขับเคลื่อนชุมชนให้สงั คมปลอดควันบุหรี่ รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 7.3 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตนอกเมือง
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ตารางที่ 7.2 กิจกรรมโครงการที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้สงั คมปลอดควันบุหรี่ ในเขตนอกเมือง
ประเด็น

กิจกรรม

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว

-

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน

- กระตุน้ เตือน/ประชาสัมพันธ์
- จัดตั้งชมรมผูข้ าย

การชื่นชมการเป็ นแบบอย่างที่ดี

‐

การสร้างแบบแผนและวัฒนธรรม
ชุมชนปลอดบุหรี่

หน.ครอบครัวเลิกเป็ นตัวอย่างก่อน
จัดอบรม/จัดเวทีโต้วาทีใน รร.
จัดรณรงค์แผ่นป้ายตามชุมชน
สร้างครอบครัวที่ปลอดบุหรี่ /อบรมอย่างต่อเนื่อง
เกรงกลัวต่อครอบครัวตระหนักต่อความรับผิดชอบ

แกนนําที่รับผิดชอบ
- อปท./รร./ผูป้ กครอง/แม่บา้ น

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต.
- นายก/ผูใ้ หญ่บา้ น/รพ.สต.

‐

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ประกาศนียบัตรฯ
สร้างแรงจูงใจ

-

สํารวจครัวเรื อนสู บบุหรี่
ตั้งชมรมผูเ้ ลิกบุหรี่
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีผลพิจารณากับผลการเรี ยน
ต้องการให้ทุก รร.มีส่วนเกี่ยวข้อง

- รพ.สต./อสม./รร.
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ประเด็น

กิจกรรม

การรับรู ้ขอ้ มูลเพื่อที่จะปฏิเสธบุหรี่

-

มีตวั อย่างการเสี ยชีวิต/ประสบการณ์
หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงต่อการสู บบุหรี่ /
อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ให้ขอ้ มูล/ข่าวสารที่ถูกต้องผลภัยจากบุหรี่
สร้างค่านิยมใหม่/จิตสํานึกที่ดี

การเคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน

- ป้ายกําหนดเขตปลอดบุหรี่ /เฝ้าระวัง/การจําหน่ายให้เด็ก
- เพิม่ เขตปลอดบุหรี่ ให้ครอบคลุม
- การทําความเข้าใจในกฎหมาย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาสู บบุหรี่

-

ทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
จัดกิจกรรมต้นแบบการไม่สูบบุหรี่
สร้างเงื่อนไขเครื อข่าย นศ.กศน.ทุกหมู่บา้ น
สํารวจครัวเรื อนคุณลักษณะนักสู บบุหรี่ เพือ่ การประชาคม
ผูน้ าํ ชุมชน/ปราชญ์/ผูน้ าํ ศาสนานําไปสู่ การขอมติในที่ประชุม
การสร้างชุมชนต่อแบบในการควบคุมบุหรี่ ผา่ น อสม./ตร./
ชมรม/กติกาและมติทางสังคม
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แกนนําที่รับผิดชอบ
- รพ.สต./อปท./ผูใ้ หญ่บา้ น

- อปท./ผูใ้ หญ่บา้ น

- รพ.สต./อปท./ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูน้ าํ ชุมชน
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ประเด็น

93

กิจกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาสู บบุหรี่

- จับคู่การ ละ-เลิกบุหรี่ เพื่อการประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมในโรงเรี ยนจับคู่เพื่อสร้างกระแสทางสังคม

ภาพที่ 7.4 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตนอกเมือง

แกนนําที่รับผิดชอบ
รพ.สต./อปท./ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูน้ าํ ชุมชน
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3.

การจัดเวทีชุมชนในเขตห่ างไกลเมือง
การจัดเวที เพื่อนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ ยาสู บเพื่อพัฒนาโครงการ ชุ มชนในเขต
ห่ างไกลเมืองในที่ประชุมได้ยกร่ างกิจกรรมโครงการที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้สังคมปลอดควัน
บุหรี่ รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 7.5 การประชุมพัฒนากิจกรรมโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตห่างไกลเมือง
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ตารางที่ 7.3 กิจกรรมโครงการที่จะขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ ในเขตห่างไกลเมือง
ประเด็น

กิจกรรม

แกนนําที่รับผิดชอบ

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว

- ประชุมแกนนําเพื่อหาประเด็น/ประชาคม

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./กม.

สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อชุมชน

- อบรม

- คณะครู /พระ

ชื่นชม/การเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่

‐ สํารวจ/ลงสัตยาบรรณ

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./กม./อสม.

สร้างแบบแผนและวัฒนธรรมชุมชนปลอดบุหรี่

- ประชาคมทุกหมู่บา้ นโดยแกนนํา

- คณะครู /พระ/

รับรู ้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนที่จะปฏิเสธการสู บบุหรี่

- จปฐ./กระจายข่าว

- ผูแ้ ทนร้านค้า

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน

- จัดระเบียบสังคม/ออกกฎข้อบังคับ

- อปท.

พฤติกรรมการงดสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ

- ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

- ผูใ้ หญ่บา้ น/อบต./อสม.
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ภาพที่ 7.6 ความหลากหลายกิจกรรมในโครงการปลอดควันบุหรี่ ในเขตห่ างไกลเมือง
หลังจากได้ยกร่ างกิ จกรรมโครงการที่จะขับเคลื่อนชุ มชนให้สังคมปลอดควันบุหรี่
แล้ว เพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่อนที่มีมติพร้ อมกันทั้งชุ มชน แต่ละชุ มชนได้ดาํ เนิ นการเปิ ดเวที
ประชาคม ร่ วมกันทั้งองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งเขตเมือง เขตนอกเมืองและเขตห่ างไกล
เมืองนําไปสู่ การปฏิบตั ิ รายละเอียดดังนี้
ชุ มชนในเขตเมือง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาเทศบาลตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู แต่ ละชุ มชนได้ร่วมกันสร้ างมาตรการทางสังคมกําหนดเป็ นเขตปลอดบุ หรี่
ตลอดไป รายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 7.7 การลงมติเป็ นเอกฉันท์ประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่

ภาพที่ 7.8 นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลมอบป้ายประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ ต่อไป
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ภาพที่ 7.9 ป้ายประกาศเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ ต่อไป
ในขณะที่คณะทํางานต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดการรณรงค์ร่วมกัน กําหนดเป็ น
เขตปลอดบุหรี่ ส่ งเสริ มการรับรู ้ พ.ร.บ. ควบคุมยาสู บและจัดให้มีการประกวดชุมชนปลอด
ควันบุหรี่ ประกาศเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ตลอดไป

ภาพที่ 7.10 กรรมการชุมชนลงมติกาํ หนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่
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ภาพที่ 7.11 เวทีประชาคมลงมติให้ประกาศเป็ นเขตปลอดควันบุหรี่ ตลอดไป
ชุ มชนในเขตนอกเมือง
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาเหล่า อําเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนา
เหล่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯโดยนายประยุทธ ไชยแสง นายกเทศมนตรี ตาํ บลนาเหล่า ทํา
หน้าที่ประธานฯ

ภาพที่ 7.12 คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า
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นายประยุทธ ไชยแสง ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อน
และที่สาํ คัญได้ปรับคําสัง่ คณะกรรมการให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดําเนินงาน
ได้บรรลุเป้ าหมายของโครงการ เน้นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 19 เกี่ยวกับห้ามสู บบุหรี่ ในบริ เวณสถานที่
สาธารณะ 5 ประเภทได้แก่ 1) สถานที่บริ การทางสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ 2) สถานศึกษา 3)
สถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4) สถานี รับส่ งผูโ้ ดยสาร และ 5) ศาสนสถาน ในที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็นพอสรุ ปเป็ นแนวทางเพื่อการดําเนินงานประกอบด้วย 1) จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น
หาข้อเสนอแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้ปลอดบุหรี่ ในชุมชน 2) สํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการลดและเลิ ก บุ ห รี่ / ยาสู บ 3)
กิ จ กรรมการประกวดชุ ม ชนปลอดจากบุ ห รี่ 4)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสู บและป้องกันการได้รับครัวบุหรี่ มือสอง
โดยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้ นให้รับฟั งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับโทษพิษภัยจากการสู บและ
ได้รับควันบุหรี่ 5) จัดอบรมให้ความรู ้ 6) จัดทําแผนงานดําเนิ นงานและกิจกรรมที่จะทําให้
ชุมชนหรื อคนในชุมชนลดและเลิกสู บบุหรี่ 7) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการ
อํานวยการเพื่อเป็ นพี่เลี้ยงแก่ชุมชน

ภาพที่ 7.13 คณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
หลังจากนั้นเมื่อได้ขอ้ สรุ ปในแต่ละชุมชนแล้ว แต่ละชุมชนได้กาํ หนดแผนดําเนินการ
จัดเวทีประชาคม สํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเลิกบุหรี่ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กระชับ พื้ น ที่ ห้า มสู บ บุ ห รี่ โ ดยการปิ ดป้ า ย/สติ๊ ก เกอร์ ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม บริ เ วณที่

100

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายระบุห้ามสู บบุหรี่ เปิ ดสื่ อกระจายเสี ยงทางหอกระจายข่าวทั้งช่ วงเช้าและเย็นอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งกระจายแผ่นเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การอบรมสั่ง
สอนบุตรหลานและผูป้ ระกอบการ/เจ้าของกิจการในการไปรับซื้ อบุหรี่ /ยาสู บตามร้านค้า เป็ น
ต้น ตารางกําหนดการประชาคม รายละเอียดดังนี้
วันที่ 28 สิ งหาคม 2555 บ้านโคกนาเหล่าหมู่ที่ 2 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวังได้
ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 91 คน ในวาระการประชุมที่ 1-5
ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลนาเหล่า และวาระที่ 6 ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ นเสนอให้ต้ งั กฎ
กติกาหมู่บา้ นกําหนดสถานที่หา้ มสู บบุหรี่ ซึ่งตกลงว่าห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ ในร้านค้าชุมชนหรื อ
ที่ ท าํ การกองทุ น วัด โรงเรี ย น สถานที่ ร าชการ เช่ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บล
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลและเทศบาล จากการสํา รวจในบ้า นโคกนาเหล่ า หมู่ ที่ 2 นี้ มี
ประชากรทั้งสิ้ น 583 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 99 คน มีผูส้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่
จํานวน 17 คน

ภาพที่ 7.14 การประชาคมในหมู่ที่ 2 บ้านโคกนาเหล่า ตําบลนาเหล่า

101

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 30 สิ งหาคม 2555 บ้านใหม่บูรพาหมู่ที่ 12 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 53 คน ในที่ประชุมรับทราบการ
ขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยตกลงว่าจะร่ วมมือกันขับเคลื่อน รณรงค์ ลด ละ เลิก
การสู บบุหรี่ และให้ความสําคัญ พ.ร.บ.การคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตั้งกฎ
กติกาหมู่บา้ นกําหนดสถานที่ห้ามสู บบุหรี่ โดยให้ติดป้ ายห้ามสู บบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ
ห้ามสู บบุหรี่ ที่เขตปลอดบุหรี่ และกําหนดบริ เวณที่ให้สูบบุหรี่ ได้เป็ นสัดเป็ นส่ วน สําหรับ
บ้านใหม่บูรพาหมู่ 12 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 627 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 109 คน มี
ผูส้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 21 คน

ภาพที่ 7.15 การจัดเวทีประชาคมในหมู่ที่ 12 บ้านใหม่บูรพา
ต่อมาในวันที่ 8 กันยายน 2555 บ้านนากลางหมู่ที่ 1 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง
ได้ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 61 คน ในวาระการประชุมที่
1 ประธานได้แจ้งถึงโทษภัยจากการสู บบุหรี่ ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคม
ปลอดบุ หรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการ
เตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม สําหรั บบ้านากลางหมู่ที่ 1 ตําบลนาเหล่า มีประชากร
ทั้งสิ้ น 370 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 104 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 17
คน
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ภาพที่ 7.16 การจัดเวทีประชาคมบ้านนากลางหมู่ที่ 1 ตําบลนาเหล่า
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควัน
บุ ห รี่ เทศบาลตํา บลนาเหล่ า ได้ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ โดยนายสุ ริ ยัน สารี แก้ว รอง
นายกเทศมนตรี ตาํ บลนาเหล่า ทําหน้าที่ประธานฯ แจ้งวัตถุประสงค์และการติดตามผลการ
ประชุ มครั้ งที่ ผ่านมาในการขับเคลื่ อนเพื่อการดําเนิ นงานได้บรรลุเป้ าหมายของโครงการ
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ประสานขอสื่ อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการสู บบุหรี่ ตลอดจนสื่ อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 19 เกี่ยวกับห้ามสู บบุหรี่ ในบริ เวณสถานที่
สาธารณะ 5 ประเภทได้แก่ 1) สถานที่บริ การทางสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ 2) สถานศึกษา 3)
สถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4) สถานีรับส่ งผูโ้ ดยสาร และ 5) ศาสนสถาน แจกจ่ายให้แต่ละ
พื้นที่ ในที่ประชุมมีขอ้ สรุ ป ดังนี้
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ นที่ยงั ไม่ดาํ เนินการขอเร่ งรี บดําเนินการด้วย
2. สํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลด ละ เลิกยาสู บขอเร่ งรัดดําเนินการ
3. กิ จ กรรมการประกวดชุ ม ชนปลอดจากบุ ห รี่ มี ร ะยะเวลา 3 รอบ รอบแรก
ประมาณเดื อนพฤศจิกายน 2555 รอบสองประมาณเดื อนมกราคม 2556 และรอบสามเดื อน
เมษายน 2556
4. การจัดอบรมให้ความรู ้และการจัดทําแผนงานดําเนิ นงานและกิจกรรมที่จะทําให้
ชุมชนหรื อคนในชุมชนลด ละ เลิกสู บบุหรี่ ขอให้จดั ทําส่ งเพื่อจะได้ประสานงบประมาณกับ
เทศบาลตําบลนาเหล่าและหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป
5. การบําบัดรักษาเยียวยาผูต้ อ้ งการลด ละ เลิกยาสู บ เช่นหญ้าดอกขาวสมุนไพรซึ่ ง
ทางโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติฯต้องใช้งบประมาณในการจัดหา ขอให้แต่ละหมู่บา้ น
รวบรวมข้อมูลส่ งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเพื่อจะได้จดั ทําเป็ นโครงการเสนอขอรับการ
สนับสนุนโครงการวิจยั ฯโดยเร็ วภายในสิ้ น เดือน กันยายน 2555
6. กรณี นกั สู บรายใหม่จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ภาพที่ 7.17 การประชุมคณะกรรมการเทศบาลตําบลนาเหล่า

104

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 บ้านโคกนาเหล่าหมู่ที่ 5 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง
ได้ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 42 คน ในวาระการประชุมที่
3 ในที่ประชุ มรับทราบการขับเคลื่อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม หลังจาก
รับฟั งประชุ มประชาคมก็สมัครใจเลิกทันที 3 คนสําหรับบ้านโคกนาเหล่าหมู่ที่ 5 ตําบลนา
เหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 577 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 156 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะ
เลิกบุหรี่ จํานวน 129 คน
ต่อมาในวันที่ 22 กันยายน 2555 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง
ได้ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลาวัดศรี ชมภู มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 55 คน ในวาระการประชุมที่ 1
ในที่ ประชุ มรั บทราบการขับเคลื่ อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุ หรี่ คณะกรรมการหมู่ บา้ นและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัยของยาสู บจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอําเภอและเทศบาลตําบล
นาเหล่ า สําหรั บบ้านนาชุ มแสง หมู่ที่ 1 ตําบลเทพคี รี มี ประชากรทั้งสิ้ น 468 คน สู บบุห รี่
จํานวน 101 คน มี ผูส้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิ กบุ หรี่ จํานวน 20 คนและอี กหลายคน
ต้องการลด ละยาสู บจากปริ มาณมากให้นอ้ ยลงเช่น นายชาญศักดิ์ ธรรมบท นายเทอม สุ ดาแดง
นายอุดม ชินวงษ์ เป็ นต้น
ในวันที่ 24 กันยายน 2555 บ้านนากลาง หมู่ที่ 7 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 55 คน ในวาระการประชุมที่ 1
ในที่ ประชุ มรั บทราบการขับเคลื่อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและ
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ทุ ก คนเป็ นคณะกรรมการเตรี ย มการสร้ า งมาตรการทางสั ง คม มี
งบประมาณเบื้องต้น 2,000 บาท ดําเนิ นการสํารวจและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัยของ
ยาสู บ สําหรับบ้านนากลางหมู่ที่ 7 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 445 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน
198 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 57 คน
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ภาพที่ 7.18 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า

ภาพที่ 7.19 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
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ภาพที่ 7.20 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2555 บ้านเทพคีรี หมู่ที่ 6 ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 58 คน

ภาพที่ 7.21 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
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ภาพที่ 7.22 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนาเหล่า
ในวาระการประชุมที่ 3 ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่
คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้าง
มาตรการทางสังคม มีมติของประชาคมว่าห้ามสู บบุหรี่ ที่ชุมนุ มชนในกิจกรรมงานต่างๆ ใน
บริ เวณที่ติดป้ายหรื อสติ๊กเกอร์หา้ มสู บ ห้ามถวายบุหรี่ ให้แก่พระสงฆ์ ห้ามสู บในห้องนํ้า ห้าม
สู บใกล้เด็กและขณะรับประทานอาหารในครอบครัว สําหรับบ้านเทพคีรีหมู่ที่ 6 ตําบลเทพคีรี
มีประชากรทั้งสิ้ น 247 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 111 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่
จํานวน 44 คน
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 บ้านนากลาง หมู่ที่ 13 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง
ได้ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้าน
มี ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม 30 คน ในวาระการประชุ ม ที่ 1 ในที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการ
ขับเคลื่อนชุมชนสู่ สงั คมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคน
เป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัย
ของยาสู บ สําหรับบ้านนากลาง หมู่ที่ 13 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 367 คน สู บบุหรี่
จํานวน 78 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 34 คน
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ผลการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาข้อเสนอแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้ปลอดควันบุหรี่ ใน
ชุ ม ชนและการสํ า รวจจัด ทํา ทะเบี ย นผู ้เ ข้า ร่ วมโครงการลด ละ เลิ ก ยาสู บ และได้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่ วมโครงการ จํานวนประมาณ ร้อยละ 20 หรื อบางหมู่บา้ นร้อยละ 40 ของผูท้ ี่
สู บบุหรี่ ดังตารางที่ 7.4
ตารางที่ 7.4 ตําบล หมู่บา้ นและผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเลิกสู บบุหรี่
ตําบล
ชื่อหมู่บา้ น
หมู่ที่ ประชากร ผูท้ ี่สูบบุหรี่
นาเหล่า
บ้านนากลาง
1
370
104
บ้านโคกนาเหล่า
2
583
99
บ้านโคกนาเหล่า
5
577
156
บ้านนากลาง
7
653
153
บ้านนาวัง
9
123
32
บ้านใหม่บูรพา
12
627
109
บ้านนากลาง
13
550
123
เทพคีรี
บ้านนาชุมแซง
1
468
101
บ้านเทพคีรี
6
247
111
บ้านเทพคีรีเหนือ
7
1,076
254

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
17
17
129
50
25
21
19
20
44
98

จากการประเมินและวิเคราะห์เหตุ-ปั จจัย หาจุดแข็ง-จุดอ่อน ตามขั้นตอนที่สองแล้ว
มาพิจารณาวางแผนดําเนิ นกิจกรรมต่อไปในอนาคตโดยพิจารณาจากจุดอ่อนที่พบว่า มีร้านค้า
ที่จาํ หน่ายบุหรี่ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 ร้าน จําหน่ายบุหรี่ ให้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี แนวทางการ
แก้จุดอ่อนนี้ คือ การรณรงค์ไม่ให้ร้านค้าขายบุหรี่ แก่เด็กตํ่ากว่า 18 ปี เป็ นอันดับแรก ดังนั้น
กิจกรรมที่จะทํา คือขอความร่ วมมือ เชิญชวนเจ้าของร้านค้ามาอบรม ตลอดจนรณรงค์ให้ติด
สติ๊กเกอร์ ห้ามสู บบุหรี่ ที่กฎหมายห้ามไว้ เช่ นบริ เวณตลาด ร้ านอาหาร ศาลากลางบ้าน วัด
โรงเรี ยน สถานที่ราชการต่างๆ(อบต. เทศบาล) ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดบริ เวณที่กาํ หนด
เพื่อหาผูล้ ะเมิด จัดทําป้ายคัดเอ้าท์ขนาดใหญ่ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะ
สื่ อผ่านเสี ยงวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
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ทั่ว ถึ ง ผู น้ ํา ชุ ม ชนเป็ นแบบอย่า ง ในงานคนตายห้ า มสู บ มี ที ม ให้ ค วามรู ้ แ ก่ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา เป็ นต้น
กิจกรรมการประกวดชุ มชนปลอดจากบุหรี่
โดยใช้เกณฑ์ตวั ชี้วดั 10 องค์ประกอบที่ได้จากการเก็บข้อมูลสํารวจมาแล้วเพื่อใช้ ใน
การขับเคลื่อน ซึ่ งจะมีการประกวดให้คะแนนจํานวน 3 รอบ คือ รอบแรกและสองช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2555และมกราคม 2556 มีกรรมการให้คะแนนประกอบด้วยผูใ้ หญ่บา้ นทุกคน
สําหรั บประกวดรอบสามเดื อนเมษายน 2556 มี นายอําเภอและส่ วนราชการเกี่ ยวข้องเป็ น
คณะกรรมการ ทั้งนี้ทุกหมู่บา้ นได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยจาก
การสู บและได้รับครัวบุหรี่ มือสอง สื่ อทางเสี ยงโดยเปิ ดหอกระจายข่าวหมู่บา้ นให้รับฟั งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากการสู บและได้รับควันบุหรี่
การจัดทําแผนงานดําเนินงานและกิจกรรม
สําหรั บการจัด ทําแผนกิ จกรรม ได้แ บ่งเป็ น 2 ช่ ว งระยะเวลาได้แ ก่ ระหว่างเดื อน
พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 และพฤษภาคม – กันยายน 2556 โดยที่จะทําให้ชุมชนหรื อ
คนในชุมชนลด ละ เลิกสู บบุหรี่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มผูท้ ี่สูบและไม่สูบบุหรี่ ทั้ง
นักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไป การส่ งเสริ มการเล่นกี ฬาออกกําลังกาย รณรงค์ให้ร้านค้าเลิก
จําหน่ายบุหรี่ ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้ นว่าจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
ใช้เงินเท่าใด ส่ งให้โครงการวิจยั ฯ อีกครั้งต่อไป
เมื่อวันที่ 22 กันยาน 2555 เทศบาลตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู แต่
ละชุมชนได้ร่วมกันสรุ ปผลการประชาคมเพื่อ “สร้างมาตรการทางสังคม” กําหนดให้มีเงื่อนไข
ชุมชนเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ทุกชุมชน
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ภาพที่ 7.24 เวทีประชาคมสร้างมาตรการทางสังคม

ภาพที่ 7.25 เปิ ดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นสร้างมาตรการทางสังคม
ชุ มชนในเขตห่ างไกลเมือง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 20.00 น. ณ ที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุ มที่ 1 กําหนดให้รณรงค์เป็ นชุ มชนปลอดควันบุหรี่ และ
สถานที่ปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย (1) ศาลาประชาคม (2) วัด (3) โรงเรี ยนและ (4) สถานที่
ราชการ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ผูฝ้ ่ าฝื นปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท ประชาคมมีมติเห็นชอบ มีผสู ้ มัคร
ใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 14 คน
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านวังหิ นซา หมู่ที่ 4
ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมมี 4 เรื่ อง ประชาคมปลอดควันบุหรี่ มี 8 ข้อ ประกอบด้วย 1)
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2) การสร้างจิตสํานึ กที่ดี 3) การสร้างค่านิ ยม
ใหม่ 4) คลินิกเลิกบุหรี่ และฟื้ นฟูสภาพ 5) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และ 6) การถือปฏิบตั ิเป็ นเขต
ปลอดบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการ มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่
จํานวน 114 คน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านโชคชัย หมู่ที่ 12
ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมมี 5 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1) การสํารวจครัวเรื อนที่สูบ
บุ ห รี่ แ ละไม่ สู บ บุ ห รี่ สรุ ป ว่ า มี จ ํา นวนครั ว เรื อ นที่ สู บ บุ ห รี่ 97 ครั ว เรื อ น จากทั้ง สิ้ น 157
ครัวเรื อน วาระที่ 2) ประกาศสถานที่ปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย ศาลาประชาคม สถานี อนามัย
โรงเรี ย นและวัด หรื อ ที่ พ กั สงฆ์ วาระที่ 3) กํา หนดให้ผูน้ ํา ในหมู่ บ ้า นและชุ ม ชนต้อ งเป็ น
ตัวอย่างไม่สูบบุหรี่ วารที่ 4) การสมัครใจเข้าร่ วมโครงการ ฯ มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะ
เลิกบุหรี่ จํานวน 88 คน และในวันเดียวกันนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหมู่ที่ 7 ตําบลดงมะไฟ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบเรื่ องการประกวดหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ และจัดระเบียบ
ให้ (1) ศาลาประชาคม (2) วัด (3) โรงเรี ยนและ (4) สถานีอนามัยเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ที่ประชุม
เห็นชอบโดยมีมติรับรอง มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 34 คน จากผูท้ ี่สูบ
บุหรี่ 152 คน นอกจากนี้ ยงั มีที่ทาํ การกํานันตําบลดงมะไฟ หมู่ที่ 3 ที่มีผลประชาคม โดยสรุ ป
ได้แก่ (1) ผูน้ าํ ชุมชนต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้อย่างต่อเนื่อง (2) ห้ามสู บบุหรี่ ในครอบครัว
(3) กรรมการชุมชนต้องเฝ้าระวังผลักดันให้ความซุ กของประชากรที่สูบบุหรี่ ลดลง และ (4)
ประกาศให้วดั เป็ นเขตปลอดเหล้า/บุหรี่ และท้ายที่สุดกําหนดให้สถานที่สูบบุหรี่ ประกอบด้วย
(1) หลังบ้านตนเอง (2) หลังห้องนํ้า และ (3) หลังเมรุ เผาศพวัด มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะ
เลิกบุหรี่ จํานวน 20 คน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ตําบล
ดงมะไฟ ผลสรุ ปการประชาคม พบว่า มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 67 คน
จากผูท้ ี่สูบบุหรี่ 56 คนและได้ออกกฎข้อบังคับชุมชนให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย ที่
สาธารณะ สถานศึกษา ที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น วัด และศาลาประชาคม และผูท้ ี่สูบบุหรี่ ให้พยายาม
เลิกหรื อลดลง จะสร้างพื้นที่เป็ นเขตสู บบุหรี่ ไว้ให้สูบบุหรี่ เฉพาะกลุ่มที่สูบ ไม่ให้สูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะและสถานีอนามัย
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์ศิลปาชี พเฉลิมพระเกียรติ์บา้ นดง
มะไฟ หมู่ที่ 13 ตําบลดงมะไฟ หลังจากที่คณะกรรมการออกสํารวจในหมู่บา้ นเรี ยบร้อยแล้ว
พบว่ า ประชากรทั้ง หมด 727 คน มี ผูส้ ู บ บุ ห รี่ จํา นวน 67 คน จากทั้ง สิ้ น 156 ครั ว เรื อ น
ชาวบ้านพอใจมากสังเกตจากการเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 100%
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บา้ น
บ้านโนนมี ชัย หมู่ที่ 10 ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุ มที่ 3 ในที่ ประชุ มรั บทราบแบ่ง
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยมีผูใ้ หญ่บา้ นเป็ น
ประธาน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นทั้ง 2 ท่าน เป็ นรองประธาน คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วม
โครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 69 คน และในวันเดียวกันนี้ ณ ที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ นวังหิ นซา หมู่ที่
9 เวลา 19.00 น. วาระที่ 4 มีมติให้เลิกบุหรี่ ช่วงเข้าพรรษาเป็ นการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
ประชาคมเห็นชอบ มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 393 คน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ วาระที่ 4 ในประเด็นที่ 3
ประชาคมมีมติให้มีกติกาชุมชน ประกาศสถานที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ (1) โรงเรี ยน (2) วัด
(3) สถานีอนามัย (4) บ้านจัดงานบุญประเพณี (5) บ้านที่มีกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อควันบุหรี่ ได้แก่ หญิง
หลังคลอด คนป่ วยและหญิงตั้งครรภ์ (6) บริ เวณที่กาํ หนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ (7) ผูน้ าํ ชุมชน
และผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ ต้องเป็ นต้นแบบไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนทุกครอบครัวต้องกล่าวตักเตือนผูท้ ี่
สู บบุหรี่ ในครอบครัว มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 63 คน
นอกจากนี้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.10 น. ณ ศูนย์ศาลาประชาคม บ้าน
โนนสง่า หมู่ที่ 6 ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุ มที่ 2 ในที่ประชุ มรั บรองการขับเคลื่อน
ชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยประกาศให้ (1) ศาลาประชาคม (2) วัด และ (3) โรงเรี ยน เป็ น
เขตปลอดบุหรี่ และแต่ละครัวเรื อนให้คนในครอบครัวช่วยเตือนให้เลิกบุหรี่ เพื่อสุ ขภาพของ
ตัวเองและครอบครั ว ท้ายที่สุดคณะกรรมการเตรี ยมการสร้ างมาตรการทางสังคม เพื่อการ
ประกวดชุมชนปลอดควันบุหรี่ มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 124 คน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ นดงมะไฟ หมู่ที่ 2
ตําบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมที่ 2 ในที่ประชุมรับรองการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอด
บุห รี่ โดยประกาศให้ (1) ศาลาประชาคม (2) ศาลาวัด และ (3) โรงเรี ย นทั้ง 2 โรง (4) ที่
สาธารณะในชุมชนและ (5) บ้านเจ้าภาพจัดงาน เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 องค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะไฟ อําเภอสุ วรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวลําภู แต่ละชุมชนได้ร่วมกันสรุ ปผลการประชาคมเพื่อ “สร้างมาตรการ
ทางสังคม” กําหนดให้มีการประกวดชุมชนปลอดบุหรี่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ประเมินจาก
(1) ทัศนะคติของชุมชนต่อนโยบายปลอดบุหรี่ (2) การรับรู ้ข่าวสารของชุ มชน (3) บทบาท
กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการในชุมชน (กลุ่มผูส้ ู งอายุ/กลุ่มเยาวชน/กลุ่มร้านค้า) (4) บทบาทกลุ่มที่เป็ น
ทางการในชุ มชน (กลุ่ม อสม/กลุ่มแม่บา้ น/กลุ่มอาชี พ) (5) การดํารงอยู่ภายใต้เงื่ อนไขทาง
สังคม (6) ความตระหนักต่อกฎหมาย (7) การมีวฒั นธรรมที่ดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความ
ตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
นอกจากนี้ยงั มีการให้คะแนนจากการสังเกต การมีส่วนร่ วมของส่ วนราชการในชุมชน
(บ้าน วัด โรงเรี ยนและส่ วนราชการอื่น ๆ ) การติดป้ ายประสัมพันธ์ประกาศเป็ นครอบครัว
ปลอดบุหรี่ /เขตปลอดบุหรี่ ในชุ มชนและความร่ วมมื อของร้ านค้าในชุ มชน ตลอดจนความ
ร่ วมมือของผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในชุมชน
เกณฑ์ในการประกวดชุมชนปลอดควันบุหรี่ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน 3 ลักษณะคือ
เชิงคุณภาพ เชิงปริ มาณและเชิงสังเกต (คะแนน 100 คะแนน) โดยการสุ่ มสอบถามในชุมชน
ดังนี้
1) มิติเชิงคุณภาพ
1.1) ความพร้ อ มของชุ ม ชนที่ สะท้อ นถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มและความตระหนัก ของ
ชุมชน (10 คะแนน)
1.2) การมีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์เป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ ที่สะท้อนถึงการ
รับรู ้ข่าวสารและการประชาคม (10 คะแนน)
1.3) การต้อ นรั บ /พิ ธี ก ารของชุ ม ชนที่ ส ะท้อ นถึ ง เครื อข่ า ย/การวางแผน/การ
ประสานงานกันของชุมชน (10 คะแนน)
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2) มิติเชิงปริ มาณ
อันดับที่
1

ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจํานวน 4 ตัวอย่าง

ทัศนะคติของชุมชน สุ่ มถามคนในชุมชนถึงความเห็นและความเป็ นไปได้ของนโยบายปลอดบุหรี่

การรับรู ้ข่าวสาร

 เห็นด้วยอย่างยิง่ และมีความเป็ นไปได้สูง=3 คะแนน
 เห็นด้วยและมีความเป็ นไปได้=2 คะแนน
 ไม่เห็นด้วยและเป็ นไปไม่ได้=1 คะแนน
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และไม่มีทางเป็ นไปได้=0 คะแนน
สุ่ มถามคนในชุมชนถึงการรับฟั งข่าวสารและความชัดเจนของนโยบายปลอด

ของชุมชน

บุหรี่

ต่อนโยบายปลอด
บุหรี่

2

วิธี/เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วดั





3

บทบาทกลุ่มที่ไม่

สุ่ มถามตัวแทนกลุ่มในชุมชนถึงบทบาทต่อนโยบายปลอดบุหรี่ (ตัวแทนกลุ่ม

เป็ นทางการใน

ละ 1 คน)

ชุมชน (กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ/กลุ่ม
เยาวชน/กลุ่ม
ร้านค้า)
4






ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ ทุกครั้งที่มีการรณรงค์=3 คะแนน
ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ บางครั้งที่มีการรณรงค์=2 คะแนน
ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ บา้ งแต่นอ้ ยมาก=1 คะแนน
ไม่เคยชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ เลย=0 คะแนน

บทบาทกลุ่มที่เป็ น

สุ่ มถามตัวแทนกลุ่มในชุมชนถึงบทบาทต่อนโยบายปลอดบุหรี่ (ตัวแทนกลุ่ม

ทางการในชุมชน

ละ 1 คน)

(กลุ่ม อสม/กลุ่ม
แม่บา้ น/กลุ่มอาชีพ)

5

รับรู ้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดีและตอบคําถามได้ทุกข้อ=3 คะแนน
รับรู ้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่และตอบคําถามได้ส่วนใหญ่=2 คะแนน
รับรู ้ขอ้ มูลบางส่ วนและตอบคําถามได้บา้ ง=1 คะแนน
ไม่มีการรับรู ้ขอ้ มูลเลยและตอบคําถามไม่ได้เลย=0 คะแนน

การดํารงอยูภ่ ายใต้

 ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ ทุกครั้งที่มีการรณรงค์=3 คะแนน
 ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ บางครั้งที่มีการรณรงค์=2 คะแนน
 ชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ บา้ งแต่นอ้ ยมาก=1 คะแนน
 ไม่เคยชักชวนบุคคลให้เลิกบุหรี่ เลย=0 คะแนน
สุ่ มถามตัวอย่างในชุมชนถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางสังคม
 ชุมชนไม่มีการละเมิดกติกาชุมชนเกี่ยวกับบุหรี่ เลย=3 คะแนน
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อันดับที่

6

วิธี/เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วดั
เงื่อนไขทางสังคม

ความตระหนักต่อ
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ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจํานวน 4 ตัวอย่าง
 ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเกี่ยวกับบุหรี่ บา้ ง=2 คะแนน
 ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเกี่ยวกับอยูเ่ รื่ อยๆ=1 คะแนน
 ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเกี่ยวกับบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง=0
คะแนน
สุ่ มถามตัวอย่างร้านค้าในชุมชนถึงความตระหนักต่อกฎหมาย (ถามร้านค้า)

กฎหมาย

7

8

 มีความเคร่ งครัดในการขายบุหรี่ เป็ นอย่างมาก=3 คะแนน
 มีความเคร่ งครัดในการขายบุหรี่ เป็ นบางครั้ง=2 คะแนน
 มีความเคร่ งครัดในการขายบุหรี่ นอ้ ยมาก=1 คะแนน
 ไม่มีความเคร่ งครัดในการขายบุหรี่ เลย=0 คะแนน
การมีวฒั นธรรมที่ดี สุ่ มถามตัวอย่างในชุมชนถึงการเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่

การอบรมสั่งสอน

 ผูน้ าํ ชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ทุกคนที่ไม่สูบบุหรี่ =3 คะแนน
 ผูน้ าํ ชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) บางคนสู บบุหรี่ =2 คะแนน
 ผูน้ าํ ชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ส่ วนใหญ่สูบบุหรี่ =1 คะแนน
 ผูน้ าํ ชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ทุกคนสู บบุหรี่ =0 คะแนน
สุ่ มถามตัวอย่างในชุมชนถึงการอบรม/สั่งสอนคนในครอบครัวเรื่ องการสู บ
บุหรี่

9

ความตระหนักต่อ
ระเบียบสังคม

10

พฤติกรรมการสู บ

 คนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ =3 คะแนน
 คนในครอบครัวบางคนสู บบุหรี่ =2 คะแนน
 คนในครอบครัวส่ วนใหญ่สูบบุหรี่ =1 คะแนน
 คนในครอบครัวทุกคนสู บบุหรี่ =0 คะแนน
สุ่ มถามตัวอย่างในชุมชนถึงความตระหนักต่อระเบียบสังคมปลอดบุหรี่
 สามารถอธิบายได้ทุกแห่งในชุมชนที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ =3 คะแนน
 สามารถอธิบายได้ส่วนใหญ่ที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ =2 คะแนน
 สามารถอธิบายได้บางส่ วนที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ =1 คะแนน
 ไม่สามารถอธิบายว่าเป็ นชุมชนมีเขตปลอดบุหรี่ =0 คะแนน
สุ่ มถามตัวอย่างในชุมชนว่าสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะเพียงใด
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อันดับที่

ตัวชี้วดั
บุหรี่ ในที่สาธารณะ
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ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจํานวน 4 ตัวอย่าง
 ไม่เคยเห็นคนสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะของชุมชนเลย=3 คะแนน
 เคยเห็นคนสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะของชุมชนบ้าง=2 คะแนน
 เคยสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะของชุมชนนานๆ ครั้ง=1
คะแนน
 เคยสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะของชุมชนเป็ นประจํา=0
คะแนน

3) การให้คะแนนจากการสังเกต
3.1) การมีส่วนร่ วมของส่ วนราชการในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรี ยนและส่ วนราชการ
อื่น ๆ ) (10 คะแนน)
3.2) การติดป้ ายประสัมพันธ์ประกาศเป็ นครอบครัวปลอดบุหรี่ /เขตปลอดบุหรี่ ใน
ชุมชน (10 คะแนน)
3.3) ความร่ วมมือของร้านค้าในชุมชน (10 คะแนน)
3.4) ความร่ วมมือของกลุ่มที่สูบบุหรี่ ในชุมชน (10 คะแนน)
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะครู -อาจารย์สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งเขต 1 และ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
และวิ ท ยาลัย เทคนิ ค หนองบัว ลํา ภู ร่ ว มกับ สถานี ต าํ รวจภู ธ รเมื อ งหนองบัว ลํา ภู ร่ ว มกัน
ขับเคลื่อนเพื่อผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ โดยการออกตรวจเตือนผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภูสร้างมาตรการทางสังคมให้เป็ นบรรทัดฐานทางสังคม
ปลอดบุหรี่ ดังภาพ

ภาพที่ 7.26 ร่ วมกันสนับสนุนการยกร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ พ.ศ. .....

ภาพที่ 7.27 การประสานเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมสร้างกระแสทางสังคม
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มอบป้ายสนับสนุน ร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ พ.ศ. ...... ให้กบั สถาบันการศึกษา

ภาพที่ 7.28 การมอบป้ายสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ

ภาพที่ 7.29 การมอบป้ายสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ
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ภาพที่ 7.30 ร่ วมกันสนับสนุนการยกร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสู บ พ.ศ. .....
ประสานความร่ ว มมื อ คณะครู ส ารวัต รนัก เรี ย น ดํา เนิ น การ ตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535

ภาพที่ 7.31 ร่ วมกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจ/ว่ากล่าวตักเตือนร้านค้าในเขตเมือง

ภาพที่ 7.32 ออกตรวจเตือนร้านค้า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535
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บทที่ 8
การประเมินเสริมพลังให้ กบั คณะทํางาน

หลังจากได้พฒั นาโครงการที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้สังคมปลอดควันบุหรี่ แล้ว เพื่อให้
เกิ ดการขับเคลื่อนที่มีมติพร้อมกันทั้งชุมชน รวมทั้งการเปิ ดเวทีประชาคมร่ วมกันทั้งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตเมื อง เขตนอกเมืองและเขตห่ างไกลเมือง เพื่อที่จะให้ทราบถึ ง
สถานการณ์ความก้าวหน้าและการประมาณตนเองแล้ว กระบวนการทํางานจําเป็ นต้องมีการ
ประเมินแบบเสริ มพลัง ซึ่ ง Fetterman (1996, 1999) ได้ให้คาํ นิ ยามความหมายการประเมิน
แบบเสริ มพลังไว้ดงั นี้
(1) การประเมินแบบเสริ มพลังเป็ นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิ คการ
ประเมินและข้อค้นพบจากการประเมินไปกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งการกํากับตนเอง
โดยใช้ท้ งั วิธีการเชิงปริ มาณและคุณภาพ
(2) การประเมินแบบเสริ มพลังเป็ นกระบวนการที่กระทําเพื่อช่วยให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ
ช่วยตนเองและพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเองและสะท้อนผลแก่ตนเอง
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการทํางานประกอบด้วย บุคลากรภายในซึ่ งทําการประเมินผล
ด้วยตนเอง และนักประเมินภายนอกจะทําหน้าที่เป็ นผูช้ ้ ีแนะหรื อผูอ้ าํ นวยความสะดวก ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของบุคลากรภายในว่าต้องการความช่วยเหลือในระดับใด การประเมินแบบ
เสริ มพลังอาศัยหลักการทํางานเป็ นทีมหรื อเป็ นกลุ่ม โดยไม่มีใครเสริ มพลังให้กบั ใครได้ แต่
ทุกคนต้องเสริ มพลังให้กบั ตนเอง ดังนั้นการประเมินแบบนี้ มิได้จบลงแค่การทราบคุณค่าของ
การประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่การประเมินต้องเป็ นกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง
ดําเนินต่อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ เมื่อกล่าวถึงแนวคิดการประเมินเสริ มพลังจะ
มีแนวคิดการประเมินอีกแนวคิดหนึ่ งที่มีความใกล้เคียงกัน คือการประเมินแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Evaluation) เพราะการประเมินแบบเสริ มพลังก็เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ในหน่วยงานเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ พบว่า การประเมินแบบเสริ มพลังอํานาจก็มีจุดเหมือนจุดที่
แตกต่างกับการประเมินแบบมีส่วนร่ วม โดยประเด็นความเหมือนของทั้งสองแนวคิดประการ
แรกคือ การนําผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมิน มีการร่ วมมือระหว่างผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน ประการที่สอง ผูป้ ระเมินมี
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บทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกไม่ใช่ เป็ นผูต้ ดั สิ นเกี่ ยวกับการประเมิน เป็ นการตัดสิ น
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูม้ ีส่วนร่ วม ประการที่สาม มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือทําให้
บุคลากร องค์กรเกิดความชัดเจน (Illumination) ในตนเอง และประการสุ ดท้าย มีการให้ความรู ้
ในการประเมินแก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูม้ ีส่วนร่ วม ส่ วนประเด็นความต่างของทั้งสอง
แนวคิด ประการแรกคือ ระดับการเสริ มพลังอํานาจในการกําหนดตนเองของผูม้ ีส่วนร่ วม การ
ประเมินแบบเสริ มพลังอํานาจมุ่งให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกําหนดตนเองได้โดยอิสระหรื อเข้มข้น
กว่า ส่ วนการประเมิ นแบบมี ส่วนร่ วมเน้นการเข้ามามี ส่วนร่ วม มิ ได้มุ่งให้เกิ ดการกําหนด
ตนเองมากนัก ประการที่สอง ระดับการควบคุมการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการประเมิน การประเมิน
แบบเสริ มพลังอํานาจผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นผูค้ วบคุม ส่ วนการประเมินแบบมีส่วนร่ วมผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยและผูป้ ระเมินร่ วมกันควบคุมอย่างสมดุล (Cousins, 1996)

ภาพที่ 8.1 ไดอะแกรมการสร้างคุณค่าในการประเมินสร้างพลัง
1 พืน้ ทีใ่ นเขตเมือง
1.1 กําหนดภารกิจเป้าหมาย
ชุมชนในเขตเมืองได้กาํ หนดภารกิจเป้าหมายคือ “ชุมชนปลอดบุหรี่ ”
1.2 กําหนดภารกิจที่จะบรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
1. ร้านค้าปฏิบตั ิให้ได้ตามกฎหมาย
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2. ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่
3. ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่
4. ชุมชนมีแนวโน้มสู บบุหรี่ ลดลง
5. ในบริ เวณวัด (พระสงฆ์) ปลอดบุหรี่
6. กรรมการชุมชนต้องไม่สูบบุหรี่
7. สร้างจิตสํานึกให้รู้จกั เกรงใจบุคคลอื่น
8. การสื่ อสาร/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ครอบครัวเลิกสู บบุหรี่
9. หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี
10. โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่
11. ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทางสังคม
12. เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
13. สร้างสัญลักษณ์ (ป้าย) ครอบครัวปลอดบุหรี่ และชื่นชม
14. กําหนดเขตสําหรับผูส้ ู บบุหรี่
1.3 ตรวจสอบต้นทุน
หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง โดยการตรวจสอบต้นทุนผ่านการให้
ค่านํ้าหนักความสําคัญของกิจกรรม หลังจากที่คณะทํางานขับเคลื่อนระดับชุมชนได้กาํ หนด
ภารกิจเป้ าหมายทั้ง 14 ภารกิจแล้ว เพื่อเป็ นการประเมินพลังความสามารถที่เป็ นทุนเดิมใน
ชุ ม ชน คณะทํา งานขับ เคลื่ อ นระดับ ชุ ม ชนได้ล งมติ ด้ว ยการติ ด กระดาษสี เ พื่ อ ให้น้ ํา หนัก
คะแนนในแต่ละภารกิจ โดยกําหนดให้สีแสดมีค่าเท่ากับ 3 สี ฟ้ามีค่าเท่ากับ 2 และสี เขียวมีค่า
เท่ากับ 1
ผลการลงมติเลือกมาดําเนินงานเพียง 5 อันดับ พบว่า ภารกิจที่มีค่านํ้าหนักคะแนน
สู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งคือ ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ รองลงมาอันดับสองคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง อันดับที่สามคือ การสร้างจิตสํานึกให้เกรงใจผู ้
ไม่สูบบุหรี่ อันดับที่สี่คือ โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ และอันดับที่ห้าคือ หัวหน้าครอบครัวต้อง
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัว ดังภาพ
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ภาพที่ 8.2 การมีส่วนร่ วมในการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น

ภาพที่ 8.3 ผลการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น

ภาพที่ 8.4 ผลการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น
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1.4 การประเมินความสําเร็ จของกิจกรรม
อย่างไรก็ตามคณะทํางานยังมองเห็นความสําคัญของอันดับที่ 6 และได้ยุบรวม
อันดับที่ไปไว้กบั ภารกิจที่หนึ่ ง หลังจากที่คณะทํางานขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ ในเขตเมือง
ได้นาํ ภารกิจที่มีค่านํ้าหนักคะแนนสู งสุ ด 5 อันดับมาประเมินความเป็ นไปได้ที่จะประสบ
ผลสําเร็ จอีกครั้ง พบว่า อันดับหนึ่ งคือ ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่างการไม่สูบ
บุหรี่ ยงั คงเป็ นภารกิจที่ได้รับความเชื่อมัน่ ว่าจะขับเคลื่อนให้ชุมชนปลอดควันบุหรี่ ได้ดว้ ยมีค่า
นํ้าหนักคะแนนสู งสุ ด อันดับสองยังคงสภาพเดิ มคือ การประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่
อย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่อนั ดับที่สามคือ การสร้างจิตสํานึ กให้เกรงใจผูไ้ ม่สูบบุหรี่ เปลี่ยนไป
เป็ นอันดับที่สี่และอันดับที่สี่คือ โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ กลับมาเป็ นอันดับที่สามและอันดับที่
ห้าอันดับสุ ดท้ายคือ ร้านค้าในชุมชนปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสู บอย่างเคร่ งครัด ดังภาพ

ภาพที่ 8.5 ผลการลงมติภารกิจที่ได้รับการให้ค่านํ้าหนักสู งสุ ด (1)

ภาพที่ 8.6 ผลการลงมติภารกิจที่ได้รับการให้ค่านํ้าหนักสู งสุ ด (2)
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1.5 การวางแผนอนาคต
ในการวางแผนอนาคตการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ คณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัด
ปลอดบุหรี่ ได้หารื อทีละประเด็นโดยเริ่ มต้นตามลําดับดังนี้
1.5.1 ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่ ได้ขอ้ สรุ ปเป้ าหมาย
มากกว่า 80% ของหลังคาเรื อนทั้งหมดผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครั วไม่สูบบุหรี่ มีกลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นงานคือ คนในครอบครัวต้องมีว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกบุหรี่ และจัดให้มีเฝ้าระวังผูน้ าํ /
หั ว หน้ า ครอบครั ว สู บ บุ ห รี่ โดยกรรมการชุ ม ชนประเมิ น โดยการสั ง เกตในชุ ม ชนในที่
สาธารณะ
1.5.2 ความต่อเนื่ องของการประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทางสังคม ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ป
เป้าหมายคือ ทุกครั้งที่มีการเปิ ดเสี ยงตามสายในเขตเทศบาล มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานคือ ใช้
ป้ ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ในร้ านอาหาร/สนามกี ฬา/ที่ สาธารณะ และสังเกตจากการมี
หลักฐานตารางการออกอากาศไว้เป็ นหลักฐาน
1.5.3 โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ ไป/ครู และ
เจ้าหน้าที่อยูใ่ นบริ เวณโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ 100% โดยใช้มาตรการทางกฎหมายประกาศเป็ น
สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ กําชับ/ตักเตือนร้านค้าใกล้โรงเรี ยนอย่างเข้มงวดและสุ ดท้ายใช้
มาตรการทางสังคม ทั้งหมดนี้ วดั ความสําเร็ จโดยการเฝ้าระวัง/สังเกตร้านค้า ประชาชาทัว่ ไป/
บุคลากรในโรงเรี ยน
1.5.4 สร้างจิตสํานึกให้รับรู ้ความเกรงใจบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปเป้าหมาย
คือ ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานคือ การจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างแรงจูงใจและประกวดชุ มชนปลอดบุหรี่ ทั้งหมดนี้ วดั ความสําเร็ จจาก การสังเกตในที่
สาธารณะจะปลอดควันบุหรี่
1.5.5 ร้านค้าปฏิ บตั ิให้ได้ตามกฎหมาย ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปเป้ าหมายคือ ร้ านค้าปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสู บอย่างเข้มงวด 100% มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานคือ การใช้มาตรการ
ทางสังคมและการใช้มาตรการทางกฎหมาย ตัวชี้วดั ความสําเร็ จจากพฤติกรรมการจําหน่ าย
บุหรี่ ของร้านค้าในชุมชน ทดสอบจากการล่อซื้อโดยกรรมการชุมชน
ทั้ง นี้ ในการวางแผนอนาคตเพื่ อ ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นจัง หวัด ปลอดบุ ห รี่ น้ ี คณะทํา งาน
ขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในเขตเมืองได้หารื อกันพร้อมที่จะนําไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดดัง
ตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 การวางแผนอนาคตของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในเขตเมือง
กิจกรรม
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ น
ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวมากกว่า 80% - คนในครอบครัวว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกบุหรี่
แบบอย่างไม่สูบบุหรี่
ของหลังคาเรื อนทั้งหมดไม่สูบบุหรี่ - เฝ้าระวังโดยกรรมการชุมชน
- มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ความต่อเนื่องของการ
ทุก ครั้ งที่ มีการเปิ ดเสี ย งตามสายใน - ใช้ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทาง
เขตเทศบาล
ในร้านอาหาร/สนามกีฬา/ที่สาธารณะ
สังคม
โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่
ประชาชนทัว่ ไป/ครู และเจ้าหน้าที่อยู่ - ใช้ ม าตรการทางกฎหมายประกาศเป็ น
ในบริ เวณโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ 100%
สถานที่ราชการปลอดบุหรี่
- กําชับ/ตักเตือนร้านค้าใกล้โรงเรี ยนอย่าง
เข้มงวด
- ใช้มาตรการทางสังคม
สร้างจิตสํานึกให้รับรู ้ความเกรงใจ ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100%
- จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์/สร้างแรงจูงใจ
บุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
- ประกวดชุมชนปลอดบุหรี่
ร้านค้าปฏิบตั ิให้ได้ตามกฎหมาย
ร้านค้าปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่าง
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย
เข้มงวด 100%
- ใช้มาตรการทางสังคม

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
- ประเมินโดยสังคมในชุมชนในที่
สาธารณะ
- มีหลักฐานตารางการออกอากาศ
- มีป้ายปลอดบุหรี่ ในสนามกีฬา/ที่
สาธารณะ/ร้านอาหาร
เฝ้าระวัง/สังเกต
- ร้านค้า
- ประชาชาทั่ว ไป/บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยน
- สอบถามจากนักเรี ยน
- ที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่
- ร้านค้าในชุมชน
- การล่อซื้อโดยกรรมการชุมชน
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ภาพที่ 8.7 รองนายกเทศบาลตําบลเขตเมืองมอบป้ายประกาศเขตปลอดบุหรี่
จากการดํา เนิ น งานที่ ผ่า นมาคณะทํา งานได้ล งมติ ใ ห้ค ะแนนแต่ ล ะชุ ม ชนที่ น่ า จะ
ประสบความสําเร็ จ พบว่า ชุ มชนบวรมงคลทองสามัคคีและชุ มชนตะวันสี ทอง ได้คะแนน
สู งสุ ด 156 คะแนน รองลงมาคือ ชุมชนเหล่าโพธิ์ ทอง ได้คะแนนสู งสุ ด 146 คะแนน ส่ วน
ชุมชนเหนือทานตะวัน ได้ 142 คะแนนและชุมชนฟ้าประทานดาว ได้ 141 คะแนน ดังตาราง
ตารางที่ 8.2 คะแนนผลการลงมติของคณะทํางานคุม้ ที่ประสบผลสําเร็ จในเขตเมือง
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2.

พืน้ ทีใ่ นเขตนอกเมือง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุ ม รพ.สต.นา
เหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมิน
เสริ มพลังการขับเคลื่อนครั้ งที่ 1 ดําเนิ นการโดยวิทยากรครู ก. ที่ผ่านการอบรมที่จงั หวัด
ขอนแก่นมาแล้วประกอบด้วย นายพันเทพ วิสิฐคุณากร นักวิจยั ผูช้ วยในโครงการ นายสุ ภทั ร
แสนโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ ผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอนาวัง

ภาพที่ 8.8 การประชุมคณะกรรมการในเขตนอกเมือง
นอกจากนี้ ยัง มี น ายจํา ลอง หม่ อ มเป้ รองนายกเทศมนตรี ต าํ บลนาเหล่ า และจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า มีข้ นั ตอนและผลสรุ ป
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดภารกิจเป้าหมาย
คณะทํางานในชุ มชนนอกเมืองได้กาํ หนดภารกิ จเป้ าหมายคือ “ชุ มชนปลอดบุหรี่ ”
โดยกําหนดภารกิจที่จะบรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
1. หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี
2. ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่
3. กรรมการชุมชนต้องไม่สูบบุหรี่
4. โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่
5. กําหนดเขตสําหรับผูส้ ู บบุหรี่ เช่น ในบริ เวณวัด (พระสงฆ์) ปลอดบุหรี่
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6. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ครอบครัวเลิกสู บบุหรี่ สร้างจิตสํานึกให้รู้จกั
เกรงใจบุคคลอื่น
7. เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตรวจสอบต้นทุนได้แก่การให้ค่านํ้าหนักความสําคัญของกิจกรรมและประเมิน
ความสําเร็ จของกิจกรรม
หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง โดยการตรวจสอบต้นทุนผ่านการให้ค่า
นํ้าหนักความสําคัญของกิ จกรรม หลังจากที่ คณะทํางานขับเคลื่ อนระดับชุ มชนได้กาํ หนด
ภารกิจเป้ าหมายทั้ง 14 ภารกิจแล้ว เพื่อเป็ นการประเมินพลังความสามารถที่เป็ นทุนเดิมใน
ชุ ม ชน คณะทํา งานขับ เคลื่ อ นระดับ ชุ ม ชนได้ล งมติ ด้ว ยการติ ด กระดาษสี เ พื่ อ ให้น้ ํา หนัก
คะแนนในแต่ละภารกิจ โดยกําหนดให้สีแสดมีค่าเท่ากับ 3 สี ฟ้ามีค่าเท่ากับ 2 และสี เขียวมีค่า
เท่ากับ 1 ผลการลงมติเลือกมาดําเนิ นงานเพียง 5 อันดับ พบว่า ภารกิจที่มีค่านํ้าหนักคะแนน
สู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งคือ ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ รองลงมาอันดับสองคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง อันดับที่สามคือ การสร้างจิตสํานึกให้เกรงใจผู ้
ไม่สูบบุหรี่ อันดับที่สี่คือ โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ และอันดับที่ห้าคือ หัวหน้าครอบครัวต้อง
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัว ดังภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวางแผนสําหรับอนาคต
ตัวอย่างที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ การถอดบทเรี ยนที่ ผ่านมาในรอบหนึ่ งปี ที่ ผ่านมาที่
ประชุมให้ค่านํ้าหนักและประเมินความสําเร็ จแล้วได้แก่กิจกรรมตามลําดับ ดังนี้
1 การจัดทําประชาคม
2 การประชาสัมพันธ์ตาํ บลปลอดบุหรี่
3 ติดป้ายประกาศสถานที่สาธารณะห้ามสู บบุหรี่
4 สนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬา ออกกําลังกาย
5 รณรงค์ให้ร้านค้าไม่จาํ หน่ายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
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การประเมินเสริมพลังครั้งที่ 2
ดําเนิ นการในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตําบลนามะเฟื อง
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้า ร่ ว มประเมิ น เสริ ม พลัง รอบนี้ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการ
ขับเคลื่ อ นชุ มชนปลอดบุ ห รี่ ผูแ้ ทนกลุ่ มองค์กรชุ มชน ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า สมาชิ ก สภา
เทศบาลตําบลและ อสม. จํานวน 20 คน
นายกเทศมนตรีนามะเฟื อง ประธานในพิธีกล่าวให้แนวคิด
อยากให้นาํ กลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ มาเข้าโครงการมาเป็ นแกนในการรณรงค์ น่าจะทํา
ให้โ ครงการบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละเกิ ด ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บ ัติไ ด้จ ริ ง และสิ่ ง หนึ่ งที่ จ ะ
ผลักดันการดําเนินการเรื่ องการเลิกบุหรี่ คือ การใช้มาตรการทางสังคมช่วยเพิ่มกระแสการเลิก
บุหรี่
จากการประเมินเสริ มพลังระยะแรกเมื่อนําคะแนนมาคิดเป็ นร้ อยละ 30 ตัดทอน
คะแนนให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน จะได้ผลการประกวดชุมชนรอบที่ 1 (คะแนนเต็ม 30
คะแนน) ดังนี้
อันดับที่ 1 คือ ชุมชนบวรมงคลทองฯ และตะวันสี ทอง ได้คะแนนสู งสุ ด 23.4 คะแนน
รองลงมาคือ เหล่าโพธิ์ทองได้คะแนน 21.9 คะแนน เหนือทานตะวันได้คะแนน 21.3 คะแนน
และฟ้าประทานดาวได้คะแนน 21.15 คะแนน ดังตารางที่ 8.3

ยืนยันที่จะกําหนดภารกิจเป้าหมายที่จะทําให้ชุมชนปลอดบุหรี่ ดงั นี้
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1. ร้านค้าปฏิบตั ิให้ได้ตามกฎหมาย
2. ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่
3. ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่
4. ชุมชนมีแนวโน้มสู บบุหรี่ ลดลง
5. ในบริ เวณวัด (พระสงฆ์) ปลอดบุหรี่
6. กรรมการชุมชนต้องไม่สูบบุหรี่
7. สร้างจิตสํานึกให้รู้จกั เกรงใจบุคคลอื่น
8. การสื่ อสาร/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ครอบครัวเลิกสู บบุหรี่
9. หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี
10. โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่
11. ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทางสังคม
12. เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
13. สร้างสัญลักษณ์ (ป้าย) ครอบครัวปลอดบุหรี่ และชื่นชม
14. กําหนดเขตสําหรับผูส้ ู บบุหรี่

ภาพที่ 8.9 คณะกรรมการยืนยันที่จะกําหนดภารกิจเป้าหมายที่จะทําให้ชุมชนปลอดบุหรี่
แผนงานขับเคลื่อนเทศบาลตําบลนามะเฟื อง เรี ยงตามลําดับความสําคัญดังนี้
1. ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่

132

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

2.
3.
4.
5.

ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทางสังคม
โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่
สร้างจิตสํานึกให้รับรู ้ความเกรงใจบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
ร้านค้าปฏิบตั ิให้ได้ตามกฎหมาย

ภาพที่ 8.10 วางแผนการขับเคลื่อนให้ชุมชนเลิกบุหรี่ อย่างยัง่ ยืน
มุมมองการขับเคลื่อนชุ มชนปลอดควันบุหรี่
จากการเปิ ดเวที ใ ห้ค ณะทํา งาน ได้ส ะท้อ นปั ญ หาและเสนอแนะแนวทางในการ
ขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ ได้ขอ้ เสนอแนะจากที่ประชุมดังนี้
1. ควรมีการอบรม/เข้าค่าย เพื่อให้ความรู ้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปลูกฝังจิตสํานึ ก
และสร้างความตระหนักในเรื่ องการเลิกบุหรี่ ให้กบั กลุ่มเป้าหมายคือผูส้ ู บบุหรี่ โดยจัดเป็ นรุ่ น
ๆ ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน / สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ และ กลุ่มเยาวชน
2. มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. จัด สภาพแวดล้อมในชุ ม ชนให้เ หมาะสมเช่ น การกํา หนดมาตรการในชุ ม ชน
กําหนดกติกา/ระเบียบชุ มชน กําหนดพื้นที่ให้สูบ/ห้ามสู บบุหรี่ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
พบปะสังสรรค์ ที่ตอ้ งมีบุหรี่ และเหล้าให้ลดลงและหายไป เป็ นต้น
4. มีการกําหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล การจําหน่ายบุหรี่ ในชุมชน
5. มีมาตรการจูงใจในการเลิกบุหรี่ เช่ น การให้รางวัลแก่ผูเ้ ข้าโครงการที่สามารถ
เลิกบุหรี่ ได้ และอาจมีการปรับในรายที่เลิกแล้วกลับมาสู บบุหรี่ อีก
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6. สร้างทีมและขยายเครื อข่ายเลิกบุหรี่ ในชุมชน
7. ผูน้ าํ ชุ มชนควรเป็ นแบบอย่างในการเลิกบุหรี่ และมีส่วนสําคัญในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

ภาพที่ 8.11 คณะกรรมการ ผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครัวที่เลิกบุหรี่ เป็ นแบบอย่าง
3.

ในเขตห่ างไกลเมือง
ในเขตพื้นที่ห่างไกลเมืองในโครงการนี้ หมายถึง ชุ มชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุ วรรณคูหา
1. กําหนดภารกิจเป้าหมาย
ชุมชนในเขตเมืองได้กาํ หนดภารกิจเป้าหมายที่จะทําให้ชุมชนปลอดบุหรี่ มีเป้ าหมาย
คือ
1.1 ต้องการเห็นแนวโน้มเลิกสูบบุหรี่ (ผูแ้ ทนแม่บา้ น)
1.2 ชุมชนมีสุขภาพดี สังคมปลอดควันบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 5)
1.3 ผูน้ าํ ทุกระดับ/กรรมการหมู่บา้ น/สมาชิ ก อบต./เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชน
(ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 8, 6)
1.4 ชุมชนปลอดควันบุหรี่ และเป็ นแบบอย่างเยาวชน (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 13)
1.5 ในเวทีประชุมไม่มีควันบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 3)
1.6 สังคมชุมชนตระหนักถึงการคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 11)
1.7 คนในชุมชนไม่เสี ยชีวิตหรื อป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากภัยบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4)
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

ผูต้ ิดบุหรี่ สนับสนุนให้เข้าค่ายเลิกบุหรี่ อย่างจริ งจัง (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4)
ผูป้ กครองตอนเช้าไม่สูบบุหรี่ ให้เด็กในครัวเรื อนเห็น (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9)
เยาวชนมีความรู ้เรื่ องภัยบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9)
มีมาตรการทางสังคม/มีกติกาในชุมชนที่เคร่ งครัด (รพ.สต.ดงมะไฟ)
มีป้ายแสดงความชื่นชมครัวเรื อน/คุม้ ปลอดควันบุหรี่ (รพ.สต.ดงมะไฟ)
ชุมชนให้รางวัลกับคนรักด้วยการเลิกสู บบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ ม.7)
วัดต่าง ๆ แสดงป้ายรณรงค์ต่อต้านการไม่สูบบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ ม.3)
ผูป้ กครองตระหนักถึงการออกกําลังกายเพือ่ ห่างไกลบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ ม.

3)
1.16 รัฐบาลควรจะสนับสนุนการกีฬา/ส่ งเสริ มอาชีพแก่เยาวชนมากกว่าที่เป็ นอยู่
(ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ ม.1)
จากการกําหนดภารกิจเป้ าหมายของชุมชนในเขตห่ างไกลเมืองทั้ง 16 ข้อดังกล่าว
เพื่อ ให้บรรลุ เ ป้ า หมาย คณะทํางานได้ก าํ หนดกิ จกรรมดํา เนิ นการเพื่อจะบรรลุ เ ป้ าภารกิ จ
รายละเอียดดังนี้
1. ผู ้นํ า ชุ ม ชน กรรมการชุ ม ชน ผู ้ช่ ว ยผู ้ใ หญ่ บ ้า นต้อ งเลิ ก บุ ห รี่ เป็ นตัว อย่ า ง
(ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7)
2. ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อตั้งเป้าให้เลิกบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6)
3. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 8)
4. ประชาคม/ประชุม/หัวหน้าคุม้ คัดกรองผูเ้ ลิกบุหรี่ /รายงานผล (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 5)
5. ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว (ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 13)
6. ประชุมชาวบ้าน/ประชาสัมพันธ์/คัดกรองผูส้ ู บบุหรี่ ในชุมชนทราบกลุ่มเป้าหมาย
(ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 1)
7. ดําเนินการมาตรการทางสังคมอย่างเคร่ งครัด
8. ให้รางวัลแก่ครอบครัวที่เคยสู บบุหรี่ แล้วสามารถเลิกได้
9. เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขใน รพ.สต.ออกพื้นที่ให้ความรู ้เรื่ องบุหรี่ และเข้าร่ วมประชุม
กับชุมชนทุกเดือน
10. มีแผ่นวีดีโอรณรงค์เลิกบุหรี่ ที่เคลื่อนไหวได้ฉายในชุมชน
11. ราชการสนับสนุนโครงการเลิกบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง
12. จัดตั้งชมรมแม่บา้ นแต่ละชุมชนที่สามารถจะจูงใจให้สามีเลิกบุหรี่
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2. ตรวจสอบต้นทุน
จากการลงมติของคณะทํางานขับเคลื่อนชุมชนในเขตห่ างไกลเมืองทั้ง 12 ข้อดังกล่าว
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
การให้ค่ า นํ้า หนัก ความสํา คัญ ของกิ จ กรรม อัน ดับ ที่ มี ค ะแนนสู ง สุ ด ได้แ ก่ ผูน้ ํา /
กรรมการชุมชน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น/สมาชิก อบต./อสม.ต้องเลิกบุหรี่ เป็ นตัวอย่าง รองลงมาคือ
การให้รางวัลแก่ครอบครัวที่สูบุหรี่ แล้วเลิกได้ อันดับที่สามคือ การดําเนิ นการตามมาตรการ
ทางสังคมอย่างเคร่ งครัด และการประชาคม/ประชุม/หัวหน้าคุม้ คัดกรองผูเ้ ลิกบุหรี่ /รายงานผล
เป็ นอันดับที่สี่ ดังตารางที่ 8.4
ตารางที่ 8.4 กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
อันดับ
กิจกรรมขับเคลื่อน
1 ประชาคม/ประชุม/หัวหน้าคุม้ คัดกรองผูเ้ ลิก
บุหรี่ /รายงานผล
2 ผูน้ าํ /กม.ผช./อบต./อสม.เลิกบุหรี่ เป็ นตัวอย่าง
3 ให้รางวัลแก่ครอบครัวที่สูบุหรี่ แล้วเลิกได้
4 ดําเนินการตามมาตรการทางสังคมอย่างเคร่ งครัด

ค่านํ้าหนักคะแนน หมายเหตุ

ภาพที่ 8.12 การมีส่วนร่ วมในการติดกระดาษสี ลงคะแนนในภารกิจที่เสนอขึ้น
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3. การประเมินความสําเร็ จของกิจกรรม
หลังจากที่คณะทํางานขับเคลื่อนระดับชุมชนได้กาํ หนดภารกิจเป้าหมายทั้ง 4 ภารกิจ
แล้ว เพื่อเป็ นการประเมิ นพลังความสามารถที่เป็ นทุนเดิ มในชุ มชน คณะทํางานขับเคลื่ อน
ระดับ ชุ ม ชนได้ล งมติ ด้ว ยการติ ด กระดาษสี เ พื่ อ ให้น้ ํา หนัก คะแนนในแต่ ล ะภารกิ จ โดย
กําหนดให้สีแสดมีค่าเท่ากับ 3 สี ฟ้ามีค่าเท่ากับ 2 และสี เขียวมีค่าเท่ากับ 1 ผลการลงมติเลือกมา
ดําเนิ นงานเพียง 5 อันดับ พบว่า ภารกิ จที่ มีค่านํ้าหนักคะแนนสู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งคื อ
ประชาคม/ประชุ ม /หั ว หน้า คุ ม้ คัด กรองผูเ้ ลิ ก บุ ห รี่ / รายงานผล อัน ดับ สองคื อ ผูน้ ํา ชุ ม ชน
กรรมการชุมชน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นต้องเลิกบุหรี่ เป็ นตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับชุมชนเขตเมืองคือ
ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ อันดับที่สามคือ ให้รางวัลแก่ครอบครัวที่สูบุหรี่ แล้วเลิก
ได้ และอันดับที่สี่คือ ดําเนินการมาตรการทางสังคมอย่างเคร่ งครัด ดังภาพ

ภาพที่ 8.13 ผลการลงมติดว้ ยการติดกระดาษสี ภารกิจที่ได้รับการให้ค่านํ้าหนักสู งสุ ด (1)
4. การวางแผนอนาคต
ในการวางแผนอนาคตการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ คณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัด
ปลอดบุหรี่ ได้หารื อทีละประเด็นโดยเริ่ มต้นตามลําดับดังนี้
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1. ผู น้ ํา /หั ว หน้า ครอบครั ว ต้อ งเป็ นแบบอย่ า งไม่ สู บ บุ ห รี่ ได้ข ้อ สรุ ป เป้ า หมาย
มากกว่า 80% ของหลังคาเรื อนทั้งหมดผูน้ าํ /หัวหน้าครอบครั วไม่สูบบุหรี่ มีกลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นงานคือ คนในครอบครัวต้องมีว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกบุหรี่ และจัดให้มีเฝ้าระวังผูน้ าํ /
หั ว หน้ า ครอบครั ว สู บ บุ ห รี่ โดยกรรมการชุ ม ชนประเมิ น โดยการสั ง เกตในชุ ม ชนในที่
สาธารณะ
2. ความต่ อเนื่ อ งของการประชาสั ม พัน ธ์ / สร้ า งกระแสทางสัง คม ซึ่ ง ได้ข อ้ สรุ ป
เป้าหมายคือ ทุกครั้งที่มีการเปิ ดเสี ยงตามสายในเขตเทศบาล มีกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานคือ ใช้
ป้ ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ในร้ านอาหาร/สนามกี ฬา/ที่ สาธารณะ และสังเกตจากการมี
หลักฐานตารางการออกอากาศไว้เป็ นหลักฐาน
3. โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปเป้ าหมายคือ ประชาชนทัว่ ไป/ครู และ
เจ้าหน้าที่อยูใ่ นบริ เวณโรงเรี ยนไม่สูบบุหรี่ 100% โดยใช้มาตรการทางกฎหมายประกาศเป็ น
สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ กําชับ/ตักเตือนร้านค้าใกล้โรงเรี ยนอย่างเข้มงวดและสุ ดท้ายใช้
มาตรการทางสังคม ทั้งหมดนี้ วดั ความสําเร็ จโดยการเฝ้าระวัง/สังเกตร้านค้า ประชาชาทัว่ ไป/
บุคลากรในโรงเรี ยน
4. สร้างจิตสํานึกให้รับรู ้ความเกรงใจบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปเป้าหมายคือ
ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% มีกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานคือ การจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างแรงจูงใจและประกวดชุ มชนปลอดบุหรี่ ทั้งหมดนี้ วดั ความสําเร็ จจาก การสังเกตในที่
สาธารณะจะปลอดควันบุหรี่
5. ร้ านค้าปฏิบตั ิ ให้ได้ตามกฎหมาย ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปเป้ าหมายคือ ร้ านค้าปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ.ควบคุมยาสู บอย่างเข้มงวด 100% มีกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานคือ การใช้มาตรการทาง
สังคมและการใช้มาตรการทางกฎหมาย ตัวชี้วดั ความสําเร็ จจากพฤติกรรมการจําหน่ ายบุหรี่
ของร้านค้าในชุมชน ทดสอบจากการล่อซื้อโดยกรรมการชุมชน
ทั้ง นี้ ในการวางแผนอนาคตเพื่ อ ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นจัง หวัด ปลอดบุ ห รี่ น้ ี คณะทํา งาน
ขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในเขตเมืองได้หารื อกันพร้อมที่จะนําไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดดัง
ตารางที่ 8.5
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ตารางที่ 8.5 การวางแผนอนาคตของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในเขตนอกเมือง
กิจกรรม
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ประชาคม/ประชุม/หัวหน้าคุม้ คัด
ทุกหมู่บา้ น
- การบําบัดผูส้ ู บุหรี่ เบื้องต้น
กรองผูเ้ ลิกบุหรี่ /รายงานผล
- สํารวจ/เฝ้าระวัง/เครื อข่าย
ผูน้ าํ /กม.ผช./อบต./อสม.เลิกบุหรี่
เป็ นตัวอย่าง

ทุกหมู่บา้ น

ให้รางวัลแก่ครอบครัวที่สูบบุหรี่
แล้วเลิกได้

100% ของครอบครัวที่เลิกบุหรี่ ได้

ดําเนินการตามมาตรการทางสังคม
อย่างเคร่ งครัด

- 20% ของผูส้ ู บบุหรี่ ในชุมชน
- มีการเปรี ยบเทียบปรับผูท้ ี่
ละเมิดกติกา
- มีระเบียบข้อบังคับทุกชุม

ให้ครอบครัวให้กาํ ลังใจ
สร้างเครื อข่ายในผูน้ าํ
สร้างความสามัคคีในผูน้ าํ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
สร้างต้นแบบในหมู่บา้ น
สร้างกลุ่มเลิกบุหรี่ ในชุม
ประชาคม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ว่ากล่าวตักเตือนก่อนเบื้องต้น
จัดทําทะเบียนผูก้ ระทําผิด
จัดตั้งกองทุนจัดหารางวัล (ค่า
เปรี ยบเทียบปรับ)
- จัดที่สูบบุหรี่ ให้เป็ นสัดส่ วน

-

-

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ผูส้ ู บบุหรี่ ลดลง
-ไม่ป่วยจากพิษภัยบุหรี่
-ค่าใช้จ่ายลดลง
ผูน้ าํ เลิกสู บบุหรี่ 100%
รายได้เพิม่ ขึ้น

- จํานวนหลังคาเรื อนเลิกบุหรี่ เพิม่ ขึ้น

- จํานวนผูส้ ู บบุหรี่ ลดลง
- การว่ากล่าวตักเตือนลดลง
- เงินกองทุนจัดหารางวัล ลดลง
-
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อย่างไรก็ตามการควบคุมการประเมินเสริ มพลังให้อยูใ่ นหลักการ 10 ข้อ (Fetterman
& Wandersman, 2005) ประกอบด้วย
1. เป้าหมายเพื่อการพัฒนายกระดับขึ้น
2. ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของการประเมิน
3. การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกระดับ
4. กระบวนการเน้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม
5. พัฒนาความเป็ นธรรมในสังคม
6. ให้คุณค่าความรู ้ทอ้ งถิ่นและความรู ้ฝั่งลึก
7. ยุทธศาสตร์วางอยูบ่ นพื้นฐานเชิงประจักษ์
8. ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับโครงการ
9. พัฒนาความเป็ นองค์กรและชุมชนเรี ยนรู ้
10. ทุกฝ่ ายมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการและผลการดําเนินงาน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับโครงการต้องยึดมัน่ ในหลักสําคัญ 10 ประการตลอดเวลาจึงจะให้
ผลลัพธ์การถอดบทเรี ยนที่ดี
จากการดํา เนิ น งานที่ ผ่า นมาคณะทํา งานได้ล งมติ ใ ห้ค ะแนนแต่ ล ะชุ ม ชนที่ น่ า จะ
ประสบความสําเร็ จ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านดงมะไฟ ได้ 290 คะแนน รองลงมา
คือ หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย ได้ 287 คะแนน หมู่ที่ 7 บ้านผาซ่อน ได้ 278 คะแนน หมู่ที่ 9 บ้านวัง
หิ นซา ได้ 278 คะแนน หมู่ที่ 4 บ้านวังหิ นซา ได้ 277 คะแนน หมู่ที่ 2 บ้านดงมะไฟ ได้ 260
คะแนน หมู่ที่ 3 บ้านดงมะไฟ ได้ 260 คะแนน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า ได้ 260 คะแนน หมู่ที่ 5
บ้านนาไร่ ได้ 255 คะแนน หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริ ญได้ 244 คะแนน หมู่ที่ 13 บ้านดงมะไฟได้ 207
คะแนน หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัยได้ 197 คะแนน และ หมู่ที่ 10 บ้านโนนมีชยั ได้ 137 คะแนน ดัง
ตาราง
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ตารางที่ 8.6 การวางแผนอนาคตของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในเขตห่ างไกล
เมือง
หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น

คะแนนที่ได้รับการสนับสนุน

หมู่ที่ 1

บ้านดงมะไฟ

290

หมู่ที่ 8

บ้านโชคชัย

287

หมู่ที่ 7

บ้านผาซ่อน

278

หมู่ที่ 9

บ้านวังหินซา

278

หมู่ที่ 4

บ้านวังหินซา

277

หมู่ที่ 2

บ้านดงมะไฟ

260

หมู่ที่ 3

บ้านดงมะไฟ

260

หมู่ที่ 6

บ้านโนนสง่า

260

หมู่ที่ 5

บ้านนาไร่

255

หมู่ที่ 11

บ้านนาเจริ ญ

244

หมู่ที่ 13

บ้านดงมะไฟ

207

หมู่ที่ 12

บ้านโชคชัย

197

หมู่ที่ 10

บ้านโนนมีชยั
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เขตนอกเมือง (เทศบาลตําบลนาเหล่า)
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาเหล่า อําเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนา
เหล่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯโดยนายประยุทธ ไชยแสง นายกเทศมนตรี ตาํ บลนาเหล่า ทํา
หน้ า ที่ ป ระธานฯแจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทางการขับ เคลื่ อ น อี ก ทั้ง ได้ป รั บ ปรุ งคํา สั่ ง
คณะกรรมการให้ครอบคลุมหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดําเนิ นงานได้บรรลุเป้ าหมายของ
โครงการ เน้น การประชาสั ม พัน ธ์ รณรงค์ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 19 เกี่ ย วกับ ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นบริ เ วณสถานที่ ส าธารณะ 5
ประเภทได้แก่ สถานที่บริ การทางสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ สถานศึกษา สถานที่ใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน สถานีรับส่ งผูโ้ ดยสาร และศาสนสถาน ที่ประชุมมีขอ้ สรุ ป ดังนี้
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1 จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น หาข้อเสนอแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้ปลอดควันบุหรี่ ใน
ชุมชน
2 สํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลด ละ เลิกยาสู บ
3 กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหรี่
4 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสู บและได้รับครัวบุหรี่ มือสอง
โดยเปิ ดหอกระจายข่าวหมู่บา้ นให้รับฟั งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับโทษพิษภัยจากการสู บและ
ได้รับควันบุหรี่
5 จัดอบรมให้ความรู ้
6 จัดทําแผนงานดําเนินงานและกิจกรรมที่จะทําให้ชุมชนหรื อคนในชุมชนลด ละ เลิก
สู บบุหรี่
7 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการอํานวยการเพื่อเป็ นพี่เลี้ยงแก่ชุมชน

ภาพที่ 8.14 การประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการอํานวยการ
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ภาพที่ 8.15 การมีส่วนร่ วมในแต่ละชุมชนกําหนดแผนดําเนินการจัดเวทีประชาคม
หลังจากนั้นแต่ละหมู่บา้ นชุมชนได้กาํ หนดแผนดําเนิ นการจัดเวทีประชาคม สํารวจ
จัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดป้ ายห้ามสู บบุหรี่ ติดสติ๊กเกอร์
บริ เวณที่กฎหมายห้ามไว้ เปิ ดสปอร์ ตเสี ยงหอกระจายข่าวเช้าเย็นอย่างสมํ่าเสมอ แจกจ่ายแผ่น
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ อบรมสั่งสอนบุตรหลานและเจ้าของกิจการใน
การไปซื้อยาสู บตามร้านค้า เป็ นต้นดังนี้
เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2555 บ้านโคกนาเหล่าหมู่ 2 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 91 คน ในวาระการประชุมที่ 1-5
ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลนาเหล่า และวาระที่ 6 ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ นเสนอให้ต้ งั กฎ
กติกาหมู่บา้ นกําหนดสถานที่หา้ มสู บบุหรี่ ซึ่งตกลงว่าห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ ในร้านค้าชุมชนหรื อ
ที่ทาํ การกองทุน วัด โรงเรี ยน สถานที่ราชการเช่น รพ.สต. อบต. เทศบาล สําหรับบ้านโคก
นาเหล่าหมู่ 2 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 583 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 99 คน มีผสู ้ มัครใจ
เข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 17 คน
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ภาพที่ 8.16 การจัดเวทีประชาคมหมู่ที่ 2
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2555 ที่บา้ นใหม่บูรพาหมู่ 12 ตําบลนาเหล่า
อําเภอนาวัง ได้ประชุ ม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม 53 คน ในที่
ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ โดยตกลงว่าจะร่ วมมือกันขับเคลื่อน
รณรงค์ ลด ละ เลิกการสู บบุหรี่ และให้ความสําคัญ พ.ร.บ.การคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 ตั้งกฎกติกาหมู่บา้ นกําหนดสถานที่ห้ามสู บบุหรี่ โดยให้ติดป้ ายห้ามสู บบุหรี่ ใน
สถานที่สาธารณะ ห้ามสู บบุหรี่ ที่เขตปลอดบุหรี่ และกําหนดบริ เวณที่ให้สูบบุหรี่ ได้เป็ นสัด
เป็ นส่ วน สําหรับบ้านใหม่บูรพาหมู่ 12 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 627 คน สู บบุหรี่
จํานวน 109 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 21 คน
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ภาพที่ 8.17 การจัดเวทีประชาคมหมู่ที่ 12
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 บ้านนากลางหมู่ 1 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง
ได้ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 61 คน ในวาระการประชุมที่
1 ประธานได้แจ้งถึงโทษภัยจากการสู บบุหรี่ ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคม
ปลอดบุ หรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการ
เตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม สําหรับบ้านากลางหมู่ 1 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น
370 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 104 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 17 คน
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ภาพที่ 8.18 การจัดเวทีประชาคมชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า
ในขณะที่ ว นั ที่ 12 กัน ยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม สํา นัก งาน
เทศบาลตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการขับเคลื่อนชุ มชน
ปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า ได้ประชุ มคณะกรรมการฯโดยนายสุ ริยนั สารี แก้ว
รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลนาเหล่า ทําหน้าที่ประธานฯแจ้งวัตถุประสงค์และการติดตามผลการ
ประชุ มครั้ งที่ ผ่านมาในการขับเคลื่ อนเพื่อการดําเนิ นงานได้บรรลุเป้ าหมายของโครงการ
ประสานขอสื่ อ ประชาสั มพัน ธ์ รณรงค์ ต่ อต้า นการสู บบุ ห รี่ ต ลอดจนสื่ อ การปฏิ บ ัติต าม
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กฎหมายโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 19 เกี่ยวกับห้ามสู บบุหรี่ ในบริ เวณ
สถานที่สาธารณะ 5 ประเภทได้แก่ สถานที่บริ การทางสาธารณสุ ข สถานศึกษา สถานที่ที่จดั
ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน สถานีรับส่ งผูโ้ ดยสารและศาสนสถาน แจกจ่ายให้แต่ละพื้นที่
ที่ประชุมมีขอ้ สรุ ป ดังนี้
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ นที่ยงั ไม่ดาํ เนินการขอเร่ งรี บดําเนินการด้วย
2. สํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลดและเลิกยาสู บขอเร่ งรัดดําเนินการ
3. กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหรี่ มีระยะเวลา 3 รอบ รอบแรกประมาณ
เดือน พฤศจิกายน 2555 รอบสองประมาณเดือน มกราคม 2556 และรอบที่สามเดือน เมษายน
2556
4. การจัดอบรมให้ความรู ้และการจัดทําแผนงานดําเนิ นงานและกิจกรรมที่จะทําให้
ชุมชนหรื อคนในชุมชนลดและเลิกสู บบุหรี่ ขอให้จดั ทําส่ งเพื่อจะได้ประสานงบประมาณกับ
เทศบาลตําบลนาเหล่าและหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป
5. การบําบัดรักษาเยียวยาผูต้ อ้ งการลด ละ เลิกยาสู บ เช่นหญ้าดอกขาวสมุนไพรซึ่ ง
ทางโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติฯต้องใช้งบประมาณในการจัดหา ขอให้แต่ละหมู่บา้ น
รวบรวมข้อมูลส่ งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเพื่อจะได้จดั ทําเป็ นโครงการเสนอขอรับการ
สนับสนุนโดยเร็ วภายในสิ้ นเดือน กันยายน 2555
6. กรณี นักสู บรายใหม่ ให้แต่ละครอบครัวเฝ้าระวัง ว่ากล่าวตักเตือน เอาใจใส่ ให้
มากเพื่อที่จะหาทางแก้ไขร่ วมกัน
ต่อมาที่บา้ นโคกนาเหล่าหมู่ที่ 5 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2555 ได้ประชุ ม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 42 คน ในวาระการ
ประชุ มที่ 3 ในที่ ประชุ มรั บทราบการขับเคลื่ อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการ
หมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทาง
สังคม หลังจากรับฟั งประชุมประชาคมก็สมัครใจเลิกทันที 3 คนสําหรับบ้านโคกนาเหล่าหมู่
5 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 577 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 156 คน มีผูส้ มัครใจเข้าร่ วม
โครงการจะเลิ กบุ ห รี่ จํา นวน 129 คน ขณะเดี ยวกัน ที่ บา้ นนาชุ มแสง หมู่ 1 ตําบลเทพคี รี
อําเภอนาวัง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ได้ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลาวัดศรี ชมภู มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม 55 คน ในวาระการประชุ มที่ 1 ในที่ประชุ มรับทราบการขับเคลื่อนชุ มชนสู่ สังคม
ปลอดบุ หรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการ
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เตรี ยมการสร้ างมาตรการทางสังคม มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึ งพิษภัยของยาสู บจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอําเภอและเทศบาลตําบลนาเหล่า สําหรับบ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตําบลเทพ
คีรี มีประชากรทั้งสิ้ น 468 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 101 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะ
เลิกบุหรี่ จํานวน 20 คน และอีกหลายคนต้องการลด ละยาสู บจากปริ มาณมากให้นอ้ ยลง
เช่นนายชาญศักดิ์ ธรรมบท นายเทอม สุ ดาแดง นายอุดม ชินวงษ์ เป็ นต้น
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่บา้ นนากลาง หมู่ 7 ตําบลนาเหล่า อําเภอนา
วัง ได้ประชุ ม เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม 55 คน ในวาระการ
ประชุ มที่ 1 ในที่ ประชุ มรั บทราบการขับเคลื่ อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการ
หมู่บา้ นและอาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทาง
สังคม มีงบประมาณเบื้องต้น 2,000 บาท ดําเนิ นการสํารวจและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
พิษภัยของยาสู บ สําหรับบ้านนากลางหมู่ที่ 7 ตําบลนาเหล่า มีประชากรทั้งสิ้ น 653 คน สู บ
บุหรี่ จาํ นวน 147 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 54 คน

ภาพที่ 8.19 การมีส่วนร่ วมประชาคมชุมชนปลอดควันบุหรี่
เมื่ อวัน ที่ 26 กัน ยายน 2555 บ้า นเทพคี รี หมู่ 6 ตํา บลเทพคี รี อํา เภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 58 คน ในวาระการประชุมที่ 3
ในที่ประชุ มรั บทราบการขับเคลื่ อนชุ มชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม มีมติของ
ประชาคมว่าห้ามสู บบุหรี่ ที่ชุมนุ มชนในกิจกรรมงานต่างๆ ในบริ เวณที่ติดป้ายหรื อสติกเกอร์
ห้ า มสู บ ห้ า มถวายบุ ห รี่ ใ ห้ แ ก่ พ ระสงฆ์ ห้ า มสู บ ในห้ อ งนํ้า ห้ า มสู บ ใกล้เ ด็ ก และขณะ
รับประทานอาหารในครอบครัว สําหรับบ้านเทพคีรีหมู่ 6 ตําบลเทพคีรี มีประชากรทั้งสิ้ น
247 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 111 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่ จํานวน 44 คน
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เมื่ อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 บ้านนากลาง หมู่ 13 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง ได้
ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้าน มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 30 คน ในวาระการประชุม
ที่ 1 ในที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนชุมชนสู่ สังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการหมู่บา้ นและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขทุกคนเป็ นคณะกรรมการเตรี ยมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัยของยาสู บ สําหรับบ้านนากลาง หมู่ 13 ตําบลนาเหล่า มี
ประชากรทั้งสิ้ น 550 คน สู บบุหรี่ จาํ นวน 187 คน มีผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการจะเลิกบุหรี่
จํานวน 95 คน

ภาพที่ 8.19 การมีส่วนร่ วมประชาคมชุมชนปลอดควันบุหรี่
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาเหล่า
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ได้ประชุมคณะกรรมการฯเชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมินเสริ ม
พลังการขับเคลื่อนดําเนิ นการโดยวิทยากรครู ก.ที่ผ่านการอบรมที่จงั หวัดขอนแก่ นมาแล้ว
ประกอบด้วย นายพันเทพ วิสิฐคุณากร นักวิจยั โครงการฯ นายสุ ภทั ร แสนโพธิ์ นักวิชาการ
สาธารณสุ ขชํานาญการ นายจําลอง หม่อมเป้ รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลนาเหล่า และจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ เทศบาลตําบลนาเหล่า มีข้ นั ตอนและผลสรุ ป
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกําหนดภารกิจเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตรวจสอบต้นทุนได้แก่การให้ค่านํ้าหนักความสําคัญของกิจกรรมและ
การประเมินความสําเร็ จของกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวางแผนสําหรับอนาคต
ตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิบตั ิการถอดบทเรี ยนที่ผา่ นมาในรอบหนึ่ งปี ที่ผา่ นมา ที่ประชุม
ให้ค่านํ้าหนักและประเมินความสําเร็ จแล้วได้แก่กิจกรรมตามลําดับ ดังนี้
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1 การจัดทําประชาคม
2 การประชาสัมพันธ์ตาํ บลปลอดบุหรี่
3 ติดป้ายประกาศสถานที่สาธารณะห้ามสู บบุหรี่
4 สนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬา ออกกําลังกาย
5 รณรงค์ให้ร้านค้าไม่จาํ หน่ายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
ผลการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น เพื่อหาข้อเสนอแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้ปลอด
ควันบุหรี่ ในชุมชนและการสํารวจจัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลด ละ เลิกยาสู บและได้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่ วมโครงการ จํานวนประมาณ ร้อยละ 20 หรื อบางหมู่บา้ นร้อยละ 40 ของผูท้ ี่
สู บบุหรี่ ดังนี้
ตารางที่ 8.7 ชุมชนหมู่บา้ นที่ประสงค์จะเลิกบุหรี่
มีผสู ้ ู บ ผูป้ ระสงค์
ตําบล
ชื่อหมู่บา้ น
หมู่
ประชากร
บุหรี่ จะเลิกบุหรี่
นาเหล่า
บ้านนากลาง
1
370
104
17
บ้านโคกนาเหล่า
2
583
99
17
บ้านโคกนาเหล่า
5
577
156
129
บ้านนากลาง
7
653
120
34
บ้านนาวัง
9
123
32
25
บ้านใหม่บูรพา
12
627
109
21
บ้านนากลาง
15
550
134
46
ตําบลเทพคีรี
บ้านนาชุมแซง
1
468
101
20
บ้านเทพคีรี
6
247
111
44
บ้านเทพคีรีเหนือ
7
1076
243
58
จากการประเมินและวิเคราะห์เหตุ-ปั จจัย หาจุดแข็ง-จุดอ่อน ตามขั้นตอนที่สองแล้ว
มาพิจารณาวางแผนดําเนิ นกิจกรรมต่อไปในอนาคตโดยพิจารณาจากจุดอ่อนที่พบว่า มีร้านค้า
ที่จาํ หน่ายบุหรี่ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 ร้าน จําหน่ายบุหรี่ ให้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี แนวทางการ
แก้จุดอ่อนนี้ คือ การรณรงค์ไม่ให้ร้านค้าขายบุหรี่ แก่เด็กตํ่ากว่า 18 ปี เป็ นอันดับแรก ดังนั้น
กิจกรรมที่จะทํา คือขอความร่ วมมือ เชิญชวนเจ้าของร้านค้ามาอบรม ตลอดจนรณรงค์ให้ติด
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สติ๊กเกอร์ ห้ามสู บบุหรี่ ที่กฎหมายห้ามไว้ เช่นบริ เวณตลาด ร้านอาหาร ศาลากลางบ้าน วัด
โรงเรี ยน สถานที่ราชการต่างๆ(อบต. เทศบาล) ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดบริ เวณที่กาํ หนด
เพื่อหาผูล้ ะเมิด จัดทําป้ายคัดเอ้าท์ขนาดใหญ่ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะ
สื่ อผ่านเสี ยงวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่ว ถึ ง ผูน้ ํา ชุ ม ชนเป็ นแบบอย่า ง ในงานคนตายห้ า มสู บ มี ที ม ให้ ค วามรู ้ แ ก่ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา เป็ นต้น

ภาพที่ 8.20 การกระจายสื่ อประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดควันบุหรี่
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กิจกรรมการประกวดชุ มชนปลอดจากบุหรี่
จากเกณฑ์ตวั ชี้ วดั 10 องค์ประกอบที่ได้จากการเก็บข้อมูลสํารวจมาแล้วเพื่อใช้ ใน
การขับเคลื่อน ซึ่ งจะมีการประกวดให้คะแนนจํานวน 3 รอบ คือ รอบแรกและสองช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2555 และมกราคม 2556 มีกรรมการให้คะแนนประกอบด้วยผูใ้ หญ่บา้ นทุกคน
สําหรั บประกวดรอบสามเดื อน เมษายน 2556 มีนายอําเภอและส่ วนราชการเกี่ ยวข้องเป็ น
คณะกรรมการ ทั้งนี้ทุกหมู่บา้ นได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยจาก
การสู บและได้รับครัวบุหรี่ มือสอง สื่ อทางเสี ยงโดยเปิ ดหอกระจายข่าวหมู่บา้ นให้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากการสู บและได้รับควันบุหรี่
ภาพรวมโดยสรุ ปการประเมินเสริมพลังจังหวัดหนองบัวลําภู
1. เป้ าหมายของโครงการ
1.1) ชุ ม ชนและสั ง คมมี ส ถานที่ ส าธารณะปลอดบุ ห รี่ 5 ประเภท ร้ อ นละ 100
ประกอบด้วย (1) ศาลาประชาคม (2) วัด (3) โรงเรี ยน (4) สถานที่ราชการอื่น (5) ที่สาธารณะ
ในชุมชน
1.2) เกิดคณะทํางานขับเคลื่อน / เฝ้าระวังพื้นที่ปลอดบุหรี่ (ชุมชน ตําบล)
1.3) เกิดมาตรการควบคุมทางสังคมในการควบคุมบุหรี่
1.4) ยับยั้ง/สกัดกั้นนักสู บรายใหม่ในสังคม (เยาวชนอายุ 11 ปี ขึ้นไป)
1.5) เกิดและขยายพื้นที่สีขาวปลอดบุหรี่ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. การจัดลําดับความสํ าคัญของกิจกรรม
จากการดํา เนิ น งานที่ ผ่ า นมาคณะกรรมการดํา เนิ น งานได้ป ระเมิ น สถานการณ์
ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้จดั ลําดับความสําคัญ
ของกิ จ กรรมที่ มุ่ ง ไปสู่ เ ป้ า หมายแต่ ละกิ จ กรรม และเมื่ อ พิ จ ารณาลงในรายละเอี ย ดพบว่า
คะแนนในข้อที่ 1 สร้างครอบครัวต้นแบบปลอดบุหรี่ ข้อที่ 2 การกําหนดพื้นที่เฉพาะห้ามสู บ
บุหรี่ (Smoking Free Zone) และข้อที่ 3 ค้นหาและสร้างผูน้ าํ ต้นแบบเลิกบุหรี่ (ผูน้ าํ หมายถึง
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภา อบต. หัวหน้าครอบครั ว) มีคะแนนเท่ากัน คือ 15 คะแนน จึงมีการ
อภิ ปรายเหตุผลในที่ ประชุ มและพิจ ารณาร่ ว มกัน ว่าเฉพาะใน 3 กิ จกรรม นํามาจัดการให้
นํ้าหนักอีกครั้งถึงความสําคัญคณะกรรมการลงมติร่วมกันได้ขอ้ สรุ ปคือ (1) การค้นหาและ
สร้างผูน้ าํ ต้นแบบเลิกบุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าครอบครัว) ซึ่ งจากข้อสังเกต
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เป็ นตัว แปรระดับบุ คคล (2) การกําหนดพื้นที่ เฉพาะห้ามสู บบุหรี่ (Zoning) และ (3) สร้ าง
ครอบครั วต้นแบบปลอดบุหรี่ ผ่านการกล่อมเกลาทางสังคม (การอบรมบ่มเพาะและการขัด
เกลา) รายละเอียดดังนี้
เกณฑ์สีการลงคะแนนประกอบด้วย
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน
การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
กิจกรรม
การให้คะแนน
ผลรวม ลําดับ
คําอธิบาย
1.สร้างครอบครัว
15
3  สังคมคือหน่วยขนาดเล็ก
 คนไม่สูบมีบทบาท
ต้นแบบปลอด
ควบคุมผูส้ ู บ
บุหรี่ (การอบรม
 ครอบครัวต้องเป็ นแกน
บ่มเพาะ ขัดเกลา)

2.การกําหนด
พื้นที่เฉพาะห้าม
สู บบุหรี่ (Zoning)

15

2

3.ค้นหาและสร้าง
ผูน้ าํ ต้นแบบเลิก
บุหรี่ (ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้า
ครอบครัว)

15

1

4.การสร้าง
วัฒนธรรมชุมชน
ปลอดบุหรี่

11

6

หลักในการเริ่ มต้น
 ครอบครัว คือฐาน
สิ่ งแวดล้อมเริ่ มต้น
 คน ครอบครัวเคารพใน
พื้นที่สาธารณะ
 สังคมควรกําหนดกติกา/
ข้อตกลง
ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ร่ วมกัน
 ข้อจํากัดเรื่ องสถานที่ใน
การสู บน้อยลง
 คนส่ วนใหญ่คือผูไ้ ม่สูบ
 ผูน้ าํ ทุกส่ วนต้องเป็ น
ต้นแบบแท้จริ ง
 สังคมอาศัยผูน้ าํ ในการ
ขับเคลื่อน
 ผูน้ าํ มีบทบาทในการ
เชื่อมโยงสังคม
 คนอีสานกับเรื่ อง
วัฒนธรรม มีความเชื่อ
ประเพณี ที่ปฏิบตั ิตามได้
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กิจกรรม

การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
การให้คะแนน
ผลรวม ลําดับ
คําอธิบาย

(ค่านิยม นําไปสู่
วัฒนธรรม)

5.สร้างการรับรู ้
พิษภัยของบุหรี่
(หอกระจายข่าว)

12

5

6.การผลักดัน
ข้อเสนอปลอด
บุหรี่ สู่ขอ้ บัญญัติ
ท้องถิ่น
7.การขยายผลข้อ
ค้นพบจากพื้นที่
ทดลองสู่ ระดับ
จังหวัด

9

7

13

4

 การสร้างกระแสของคน
ในสังคมต้องเริ่ มจากกระแส
ที่ไม่เห็นด้วยให้นาํ ไปสู่
วัฒนธรรมใหม่ที่ดี (ไม่สูบ
บุหรี่ )
 จําเป็ นต้องสร้างการ
รับรู ้ที่ต่อเนื่อง
 คนจะรับรู ้และเข้าใจ
ผ่านรู ปธรรมร่ วมกับการ
สื่ อสารที่ต่อเนื่อง
 ข้อมูลจะนําไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
 ข้อมูล (สื่ อบุคคล) เป็ น
ตัวอย่างที่น่าสนใจและมีผล
มากกว่าการพูด
 มีเงื่อนไขทางสังคมใน
ระบบโครงสร้างที่เป็ น
ทางการเชิงลายลักษณ์อกั ษร
 จําเป็ นต้องวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน จากพื้นที่และ
ขยายผล
 ต้องมีพ้ืนที่นาํ ร่ องขยาย
ผลเพื่อลดเวลา คน
งบประมาณ
 ต้องสร้างการรับรู ้ให้กบั
สังคม
 สังคม (จังหวัด) เห็น
ความสําคัญและบูรณาการ
ร่ วม
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หลังจากนั้นได้ประเมินตนเองโดยมีประธานโครงการอภิปรายลงในรายละเอียดแต่ละ
กิจกรรมก่อนจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม ในที่ประชุมได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 1 คือ การค้นหาผูน้ าํ ต้นแบบที่เลิกบุหรี่ โดยมีเหตุผลว่า
ผูน้ าํ เป็ นทุนเดิ มอยู่แล้ว เมื่อนํามาเป็ นตัวอย่างทางสังคม การสร้ างคุณค่าและยกระดับเชิ ดชู
เกียรติข้ ึนมาเท่านั้นเองไม่ตอ้ งใช้งบประมาณมาก ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ควบคู่กบั แผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริ ม
ให้ผบู ้ ริ โภคลดและเลิกใช้ยาสู บ
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 2 คือ การสร้างครอบครัวต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมีเหตุผล
ว่า สมาชิกส่ วนใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการสู บบุหรี่ ซึ่ งบางครัวเรื อนสู บบุหรี่ มานาน
ไม่ยอมเลิกประกอบกับคนรอบข้างยังไม่ใส่ ใจที่จะอธิ บายถึงพิษภัยบุหรี่ ต่อสุ ขภาพ ซึ่ งเมื่อ
วิเคราะห์ควบคู่กบั แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1คือ การป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริ โภคยาสู บรายใหม่
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 3 คือ กําหนดพื้นที่เฉพาะห้ามสู บบุหรี่ (Smoking Free
Zone) โดยมี เหตุ ผลว่า คนส่ วนใหญ่ไ ม่ เ ห็ น ด้วยกับการสู บ แต่ ยงั มี บางกลุ่ มที่ ละเมิ ดกติ ก า
ชุ ม ชน สาเหตุ ห นึ่ งคื อ จากขาดการรั บ รู ้ ก ติ ก าทางสั ง คม ซึ่ งเมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วบคู่ กับ แผน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ 4
คือ การสร้างสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 4 คือ การขยายผลข้อค้นพบจากพื้นที่ทดลองสู่ พ้ืนที่ขยาย
ผลโดยมี เ หตุ ผ ลว่ า บทเรี ย นที่ ไ ด้จ ากการดํา เนิ น งานมี ค วามจํา เพาะของแต่ ล ะบริ บ ททาง
โครงสร้างสังคม ดังนั้นควรขยายผลไปสู่ พ้นื ที่อื่นที่มีบริ บททางสังคมใกล้เคียงกัน เมื่อเสร็ จสิ้ น
กระบวนการและสังเคราะห์หาสรุ ปแล้ว ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ควบคู่กบั แผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การสร้างเสริ มความ
เข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานควบคุมยาสู บ
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 5 คือ การสร้างการรับรู ้พิษภัยของบุหรี่ โดยมีเหตุผลว่า
กระแสทางสังคมเรื่ องการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ อยู่ในวงกว้างที่เป็ นการสื่ อสารทางเดียวและยัง
ขาดความต่อเนื่ องในการประชาสัมพันธ์ จึงเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้ประชาชนไม่ได้ให้ความ
สนใจที่ จะปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการสู บบุหรี่ เท่าที่ ควร ซึ่ งเมื่ อวิเคราะห์ ควบคู่กับแผน
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ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ 2
คือ การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคลด และเลิกใช้ยาสู บ
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 6 คือ การสร้างวัฒนธรรมชุมชนปลอดบุหรี่ ในประเด็นนี้ที่
ประชุมเสนอว่าจะต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนและค่อยๆ พัฒนา เพราะวัฒนธรรมต้องสุ กงอม
พอที่จะปรับเปลี่ยนถึงจะมีพลัง ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ควบคู่กบั แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บ
แห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 คือ การสร้างสิ่ งแวดล้อมให้
ปลอดควันบุหรี่
ลําดับความสําคัญอันดับที่ 7 คือ การผลักดันข้อเสนอปลอดบุหรี่ สู่ขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่น
ในประเด็นนี้ ที่ประชุ มเสนอว่าจะต้องอาศัยพลังประชาสังคมในการต่อรองกับผูม้ ีอาํ นาจใน
ท้องถิ่นสู่ การสร้างเงื่อนไขปรับเปลี่ยนกติกาสังคม ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ควบคู่กบั แผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การสร้าง
เสริ มความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนิ นงานควบคุมยาสู บ ทั้งหมดนี้ ได้
สรุ ปให้เห็นภาพความเชื่อมโยง ดังนี้
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3. การประเมินตนเอง ตามลําดับความสําคัญ
กิจกรรม

สมาชิกคนที่ (คะแนน)

รวม

ค่าเฉลี่ย

เหตุผล

46

9.2

8

43

8.6

8

9

41

8.2

5

7

8

32

6.4

8

8

7

8

37

7.4

7

7

7

7

33

6.6

 ผูน้ าํ เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว เหลือการให้คุณค่า และ
ยกระดับเชิดชูข้ ึนมา
 สมาชิกส่ วนใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นด้วย
 บางครัวเรื อนสู บมานาน
ไม่ยอมเลิก
 คนรอบข้างยังไม่ใส่ ใจ
พิษภัย
 คนส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสู บแต่ยงั มีบางกลุ่ม
ที่ละเมิดกติกาชุมชน สาเหตุจากขาดการรับรู ้
 บทเรี ยนมีความเฉพาะของแต่ละบริ บท /โครงสร้าง
สังคม
 ปัจจุบนั ยังไม่เสร็ จสิ้ นกระบวนการ /สังเคราะห์ สรุ ป
ยังไม่ได้
 กระแสทางสังคมเรื่ องการรณรงค์อยูใ่ นวงกว้าง แต่
ขาดความต่อเนื่อง จึงขาดความสนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อน/พัฒนา เพราะ
วัฒนธรรมต้องสุ กงอมพอที่จะปรับเปลี่ยน

1.ค้นหาผูน้ าํ ต้นแบบเลิกบุหรี่

1
8

2
10

3
9

4
9

5
10

2.สร้างครอบครัวต้นแบบปลอดบุหรี่

8

9

8

10

3.กําหนดพื้นที่เฉพาะห้ามสูบบุหรี่ (Zoning)

8

8

8

4.การขยายผลข้อค้นพบจากพื้นที่ทดลองสู่ พ้นื ที่
ขยายผล

4

8

5.การสร้างการรับรู ้พิษภัยของบุหรี่

6

6.การสร้างวัฒนธรรมชุมชนปลอดบุหรี่

5
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กิจกรรม
7.การผลักดันข้อเสนอปลอดบุหรี่ สู่ขอ้ บัญญัติ
ท้องถิ่น

สมาชิกคนที่ (คะแนน)
1
4

2
7

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยหมายถึง คะแนนรวมหารด้วยจํานวนสมาชิก

3
8

4
8

5
6
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รวม

ค่าเฉลี่ย

33

6.6

เหตุผล
 ต้องอาศัยพลังประชาสังคมในการต่อรองกับผูม้ ี
อํานาจในท้องถิ่นสู่ การสร้างเงื่อนไขปรับเปลี่ยน
กติกาสังคม
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4.

การวางแผนการทํางานในอนาคต
การวางแผนเป็ นหัวใจสําคัญที่สามารถจะประเมินความสําเร็ จตามห่วงเวลาได้
คณะกรรมการบริ หารโครงการได้วางแผนการทํางานในอนาคตไว้ดงั นี้
4.1 กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดบุหรี่ ระดับตําบล (ระยะที่ 3)
ชุมชนเป้าหมาย 28 ชุมชน กําหนดให้ตอ้ งผ่านเกณฑ์ชุมชนปลอดบุหรี่ ร้อยละ
80 หรื อ ประมาณ 23 ชุมชน โดยมีการวางแผนให้แต่ละพื้นที่ชุมชนเตรี ยมความพร้อมตนเองมี
คณะกรรมการประกวดระดับอําเภอ 8-10 คน ลงพื้นที่ประเมินตามเกณฑ์ช้ ีวดั หลังจากนั้นสรุ ป
ประกาศผลและมอบรางวัลหมู่บา้ นผ่านเกณฑ์ ดําเนิ นการในช่ วงเดื อนมี นาคม – สิ งหาคม
2556 โดยทีมประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง
4.2 การจัดตั้งชมรม “สุ ขภาพดี เลิกบุหรี่ ดว้ ยใจ” เป้าหมายกําหนดไว้ที่ร้อยละ 20
ของผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมดในตําบลเข้าเป็ นสมาชิกในชมรม โดยเน้นกลุ่ม 15-18 ปี มีวิธีการโดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ผา่ นผูน้ าํ ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ครอบครัวต้นแบบ เชิญชวน
ด้วยความสมัครใจให้เข้าร่ วมชมรม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึกข้อมูลลงในศูนย์บริ การเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์ (Quit-line 1600) หลังจากนั้นเป็ นการเฝ้าระวังติดตามผล รวมทั้งจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ คืนข้อมูลสู่ ชุมชนเพื่อการรับรู ้ ถอดบทเรี ยนผูเ้ ลิกสู บ (ปัจจัยตัดสิ นใจให้เลิก)
ดําเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – สิ งหาคม 2556 โดยทีมขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
4.3 จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชมรม (กีฬาสุ ขภาพดี เลิกบุหรี่ ดว้ ยใจ) เป้าหมายคือกลุ่ม
ผูเ้ ลิกบุหรี่ ใน 3 ชมรม (พื้นที่ดาํ เนินการ 3 อําเภอ) เข้าร่ วมแข่งขัน โดยมีข้ นั ตอนคือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จําแนกกลุ่มอายุของผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ ตามความเหมาะสมของประเภทกีฬา
กําหนดกิจกรรมกีฬา ประเภทกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬา อําเภอนาวัง
หลังจากนั้นสรุ ปผลและมอบรางวัล ดําเนินการในช่วงเดือน สิ งหาคม 2556 โดยทีมขับเคลื่อน
จังหวัดปลอดบุหรี่
4.4 ประเมินผลการดําเนิ นงานโครงการในภาพรวม เป้ าหมายเพื่อเปรี ยบเทียบผล
กับ เป้ าหมายของโครงการ (ก่ อน ระหว่าง หลังดําเนิ น การ) โดยการสํารวจ/สัม ภาษณ์ กับ
ครั วเรื อนในชุ มชนเป้ าหมาย (28 ชุ มชน) ดํา เนิ นการในช่ วงเดื อน สิ งหาคม 2556 โดยที ม
ประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง
4.5 ถอดบทเรี ยน เพื่อสรุ ปผลการดําเนิ นงาน (จุดอ่อน – จุดแข็ง) เพื่อการขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆระดับจังหวัด โดยทีมประเมินและทีมขับเคลื่อนร่ วมกันถอดบทเรี ยนในช่วงเดือน
กันยายน 2556
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ตารางแผนการทํางานในอนาคต
กิจกรรม

เป้าหมาย

วิธีการ

ระยะเวลา

มี.ค. – ส.ค. 56
1. พื้นที่ชุมชนเตรี ยมความพร้อมตนเอง
2. คณะกรรมการระดับอําเภอ 8-10 คน ลงพื้นที่
ประเมินตามเกณฑ์ช้ ีวดั
3. สรุ ป ประกาศผล และมอบรางวัลหมู่บา้ น
ก.พ. – ส.ค.
2.จัดตั้งชมรม “สุ ขภาพดี เลิก  ร้อยละ 20 ของผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมด 1. ประชาสัมพันธ์ผา่ นผูน้ าํ ครอบครัวต้นแบบ
56
บุหรี่ ดว้ ยใจ”
ในตําบลเข้าเป็ นสมาชิกในชมรม เชิญชวนให้เข้าร่ วมชมรม
2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึกข้อมูลลงใน Quit line
1600
3. ติดตามผล
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ คืนข้อมูลสู่ ชุมชนเพื่อ
การรับรู ้
5. ถอดบทเรี ยนผูเ้ ลิกสู บ (ปัจจัยตัดสิ นใจให้เลิก)
ส.ค. 56
3. จัดแข่งขันกีฬาระหว่าง
 ผูเ้ ลิกบุหรี่ ใน 3 ชมรม เข้าร่ วม
1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จําแนกกลุ่มอายุของผูเ้ ลิก
ชมรม (กีฬาสุ ขภาพดี เลิก
แข่งขัน
สู บบุหรี่
บุหรี่ ดว้ ยใจ)
2. กําหนดกิจกรรมกีฬา (พื้นบ้าน – สากล)
1.ประกวดชุมชนปลอดบุหรี่  ชุมชนเป้าหมาย 28 ชุมชนผ่าน
ระดับตําบล (ระยะที่ 3)
เกณฑ์ ร้อยละ 80 (23 ชุมชน)

ผูร้ ับผิดชอบ
ทีมประเมิน

ทีมขับเคลื่อน
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กิจกรรม

เป้าหมาย

4.ประเมินผลการดําเนินงาน  เปรี ยบเทียบผลกับเป้าหมายของ
โครงการในภาพรวม
โครงการ (ก่อน ระหว่าง หลัง
ดําเนินการ)
5.ถอดบทเรี ยน
 สรุ ปผลการดําเนินงาน (จุดอ่อน
– จุดแข็ง) เพื่อการขยายผลใน
พื้นที่อื่นๆระดับจังหวัด
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วิธีการ
3. จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬา อําเภอนาวัง สรุ ป/
มอบรางวัล
1. การสํารวจ/สัมภาษณ์กบั ครัวเรื อนในชุมชน
เป้าหมาย (28 ชุมชน)
1. ทีมประเมินและทีมขับเคลื่อนร่ วมกันถอด
บทเรี ยน

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ
ทีมประเมิน

ส.ค. 56



ก.ย. 56



ทีมขับเคลื่อน
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บทที่ 9
การถอดบทเรียนตัวอย่ าง 5 กรณีศึกษา
หลัง จากผ่า นการให้ค่ า นํ้า หนัก ความสํา คัญ ของกิ จ กรรม ซึ่ ง พบว่ า ภารกิ จ ที่ มี ค่ า
นํ้าหนักคะแนนสู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งคือ (1) ผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ รองลงมา
อันดับสองคือ (2) การประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง อันดับที่สามคือ (3) การ
สร้างจิตสํานึ กให้เกรงใจผูไ้ ม่สูบบุหรี่ อันดับที่สี่คือ (4) โรงเรี ยนต้องปลอดบุหรี่ และอันดับที่
ห้าคือ (5) หัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัว
นอกจากนี้ ตัว แปรที่ สําคัญ จากการถอดบทเรี ยนในรอบปี ที่ ผ่านมาที่ ประชุ มให้ค่า
นํ้าหนั ก และประเมิ น ปั จ จัย นํา ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการขับ เคลื่ อ นให้ สั ง คมปลอดบุ ห รี่
ประกอบด้ว ย (1) ร้ า นค้า ต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ ไ ด้ต ามกฎหมายอย่า งเคร่ ง ครั ด (2) ผูน้ ํา ต้อ งเป็ น
แบบอย่างไม่สูบบุหรี่ และ (3) ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% หลังจากนั้นคณะทํางานได้
เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนในระยะต่อมา ซึ่ งพบว่า ชุมชนมีแนวโน้มสู บ
บุหรี่ ลดลง ในบริ เวณวัด (พระสงฆ์) เริ่ มปลอดบุหรี่ มากขึ้น กรรมการชุ มชนไม่สูบบุหรี่ มี
จิ ตสํานึ ก รู ้ จ ัก เกรงใจบุ คคลที่ ไม่ สูบบุ ห รี่ ม ากขึ้ น การสื่ อสาร/ประชาสัมพัน ธ์ เชิ ญ ชวนให้
ครอบครั วเลิกสู บบุหรี่ อย่างต่อเนื่ อง หัวหน้าครอบครัวเป็ นตัวอย่างที่ดี โรงเรี ยนต้องปลอด
บุหรี่ ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์/สร้างกระแสทางสังคม เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การขับเคลื่ อน มี สัญลัก ษณ์ (ป้ าย) ครอบครั วปลอดบุ ห รี่ แ ละชื่ น ชมและมี การกํา หนดเขต
สําหรับผูส้ ู บบุหรี่ ที่ชดั เจน ดังภาพที่ 9.1

ภาพที่ 9.1 สถานที่สาธารณะ (สถานีขนส่ ง) ต้องปลอดบุหรี่ 100%
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ผลการถอดบทเรียนตัวอย่ างทีด่ ี 5 กรณีศึกษา
1.

กรณีโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรี ยนบ้านนามะเฟื องนําเสนอกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ โดยรอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนว่า “...โรงเรี ยนบ้ านนามะเฟื องเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่ างอาเซียนและจะมีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอย่ างต่ อเนื่อง...” โรงเรี ยนมีแผนที่จะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
“...ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรี ยนจะมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 3 วัด เน้น
โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครู เป็ นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก พาเด็ก
ทําดีและไม่สูบบุหรี่ มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหา ไม่ให้เด็กใช้โทรศัพท์เวลาเรี ยนให้ใช้ช่วง
พักหรื อเลิกเรี ยนหรื อเฉพาะที่จาํ เป็ น และในวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 โรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมวัน
แม่ โดยเชิ ญท่ านนายกเทศมนตรี นามะเฟื องเป็ นประธาน เชิ ญผูป้ กครองร่ วมกิ จกรรม ซึ่ ง
กิ จกรรมที่จะจัดในวันนั้น ได้แก่ การแสดงของนักเรี ยน กิ จกรรมการป้ องกันยาเสพติด จัด
บอร์ดนิทรรศการ การเขียนเรี ยงความอันตรายของยาเสพติดและบุหรี่ การมอบเกียรติบตั รและ
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งในวันนั้นครู จะแต่งตัวด้วยชุดประจําชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น ซึ่ งโรงเรี ย นยิ น ดี ห ากชุ ม ชนอยากให้มี ก ารจัด กิ จ กรรมอะไรเพิ่ ม เติ ม อี ก
กิจกรรมต้นแบบโรงเรี ยนสี ขาวปลอดบุหรี่ ที่ดาํ เนิ นการมาได้แก่ (1) บุคลากรในโรงเรี ยนไม่มี
ใครสู บบุหรี่ (2) ถ้าเจอเด็กสู บบุหรี่ ครู ดูแลเป็ นพิเศษ พาไปรักษา ไม่ทาํ โทษแต่ให้รู้จกั โทษ (3)
ขอความร่ วมมือร้านค้าไม่ให้ขายบุหรี่ ให้เด็ก (4) จัดกิจกรรมให้เด็กแสดงออกอย่างต่อเนื่ อง
เช่น กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม ค่ายคุณธรรมเด็กนักเรี ยน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็ นต้น...”
ผูน้ าํ ชุ มชน กล่าวว่า “...ก่ อนดําเนิ นโ ครงการเคยเห็ นเด็กนักเรี ยนสู บบุหรี่ หลังจาก
ดําเนินโครงการไม่ ค่อยเห็นเด็กสูบบุหรี่ โรงเรี ยนมีการดําเนินกิจกรรม มีป้ายประชาสัมพันธ์ มี
การรณรงค์ เด็กเกิดความตระหนักและตื่นตัวขึน้ มาก...”
เลขานุ การนายกฯ กล่าวแสดงแง่คิดที่สะท้อนให้พึงระวังว่า “...เด็กอยู่ใ นวัยอยากรู้
อยากลอง การเรี ยนรู้ และการเลียนแบบมัน แยกออกจากกั น ลํา บาก...ควรจั ดกิ จกรรมใ ห้
หลากหลายและต่ อเนื่ องและมีการประชาสั มพันธ์ อย่ างต่ อเนื่อง...ครู ควรเป็ นแบบอย่ างที่ดีใ ห้
เด็กนักเรี ยน และชักชวนชีแ้ นะเด็กไปในทางที่ดี...เพราะยังมีครู ใ นโรงเรี ยนบางคนสูบหรี่ และ
ใช้ เด็กไปซื ้อบุหรี่ ใ ห้ เพราะยังมีบางร้ านขายบุหรี่ ใ ห้ เด็กอยู่” คณะกรรมการได้กล่าวถึงครู คนที่
อยู่ใ นชุ ม ชนเหนื อ ทานตะวัน โดยเฉพาะในซอยจัน ทร์ เ จ้า ...ทํา ใ ห้ เด็ก เห็ น พฤติ ก รรมไม่
เหมาะสม ดังนั้นถ้ าครู ดี 100% คิดว่ าเด็กก็จะดี 100% ด้ วย...”
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“...ซึ่ งแต่ ก่อนเคยมีเด็กนักเรี ยนหลบไปสูบบุหรี่ ใ นสวนหลังบ้ าน ตั้งแต่ ปีใหม่ ปี 2556
เป็ นต้ น มาไ ม่ มี . ..” ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า โครงการขับ เคลื่ อ นชุ ม ชนปลอดบุ ห รี่ ได้ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือเดินตามถนนในชุมชนก็ไม่ค่อย
เห็ นคนสู บบุ หรี่ จึ งน่ าจะกล่าวได้ว่าอาจเป็ นผลจากการดําเนิ น กิ จกรรมหรื อเด็กนิ สัยที่ ข้ ึ น
นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้มีระบบการดูแลและติดตามเด็ก โดยมีมาตรการคือว่าหากมีเด็กที่สงสัย
ว่าจะสู บบุหรี่ โรงเรี ยนจะมีหนังสื อไปถึงผูป้ กครองเชิ ญมาพบและพูดคุยให้คาํ ปรึ กษาและ
หารื อกันระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ช่วยกันหาทางออกร่ วมกันให้เด็กเลิกบุหรี่ ที่มากกว่านั้นก็มี
การโทรศัพท์ติดตามสอบถามจากผูป้ กครองอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมที่ ดีที่น่ าชื่ นชน
สําหรับโรงเรี ยน
ในขณะเดี ยวกันนี้ กิจกรรมที่ โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการไว้และเป็ นกิ จกรรมที่ ดีคือ ให้
นักเรี ยนเขียนเรี ยงความถึงผูป้ กครองให้เลิกบุหรี่ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การเดินรณรงค์ใน
วันงดสู บบุหรี่ โลก ซึ่งถือว่าโรงเรี ยนบ้านนามะเฟื องเป็ นต้นแบบโรงเรี ยนสี ขาวปลอดบุหรี่

ภาพที่ 9.2 บรรยากาศการประชุมเพื่อถอดบทเรี ยน ในเขตในเมือง
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ภาพที่ 9.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนต้นแบบปลอดบุหรี่
ต่อจากนั้นคณะทํางานในระดับชุมชนจัดให้มีการประชุมเตรี ยมจัดกิจกรรม 12 สิ งหา
เลิกบุหรี่ เพื่อแม่ ซึ่ งปี 2556 นี้ คณะทํางานขอเลื่อนมาจัดในวันที่ 9 สิ งหาคม ที่โรงเรี ยนบ้านนา
มะเฟื อง นายกเทศบาลตําบลนามะเฟื อง ประธานคณะทํางานอยากให้มีการดื่มนํ้าพระพุทธ
มนต์เพื่อสาบานตนว่าจะเลิกบุหรี่ และมติที่ประชุ มเสนอว่า “การเลิ ก บุหรี่ อยู่ที่ใ จอยู่ที่ความ
สมัครใจ ควรจัดกิจกรรมยกย่ องเชิ ดชูใ ห้ ใ บประกาศนียบัตรความตั้งใจต่ อชุมชนสั งคมแล้ วใช้
มาตรการทางสังคมเช่ นให้ เกิดความละอายใจหรื อโดนตําหนิจากสังคมจะดีกว่ าไหม”
ข้อมูลจากแบบสํารวจผูส้ มัครใจเลิกบุหรี่ จากการรณรงค์วนั งดสู บบุหรี่ โลกในวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 ที่ผา่ นมาเป็ นที่น่ายินดีวา่ มีผสู ้ มัครใจเลิกบุหรี่ ท้ งั สิ้ น 232 คนและเป็ นข้อมูลที่
ได้ท้ งั ผูท้ ี่จะคอยดูแลติดตามผูท้ ี่จะเลิกบุหรี่ ดว้ ย ซึ่งในงานวันที่ 9 สิ งหาคม จะแจกเสื้ อสามารถ
(Yes I Can) ให้ผสู ้ มัครใจเลิกบุหรี่ ทนั ทีซ่ ึงมีจาํ นวนประมาณ 40 คน
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ภาพที่ 9.4 พิธีดื่มนํ้าสาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต
ปลัดเทศบาลตําบล เสนอให้มีการสํารวจข้อมูลอีกรอบว่าจํานวนยังเหมือนเดิมหรื อไม่
เพราะเราทําการสํารวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนกรกรกฎาคม (ที่มีการประชุมกัน) แล้ว
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและหัวหน้ากองสาธารณสุ ขเสนอให้จดั ที่นงั่ ให้กบั 232 คนและ
ให้แสดงตนต่อสังคมโดยการใส่ เสื้ อ

ภาพที่ 9.5 กลุ่มผูน้ ้ าํ สาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิตร่ วมแสดงพลัง
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ที่ประชุมมีมติให้แต่ละชุ มชนกลับไปสํารวจข้อมูลอีกรอบ โดยตรวจเช็คตามรายชื่ อ
เก่าที่อยูใ่ นใบสํารวจก่อนแล้วส่ งข้อมูลภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จะได้เช็คจํานวนเสื้ อ
ให้ตรงตามจํานวน หลังจากนั้นก็ถึงวันจัดกิจกรรม 9 สิ งหาคม 2556 ที่โรงเรี ยนนามะเฟื อง

ภาพที่ 9.6 นายกเทศบาลตําบลร่ วมพิธีดื่มนํ้าสาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต

ภาพที่ 9.7 พระคุณเจ้าร่ วมทําพิธีสาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต
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ภาพที่ 9.8 เริ่ มทําพิธีสาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต

ภาพที่ 9.9 เริ่ มทําพิธีสาบานตนจะเลิกบุหรี่ ตลอดชีวิต

2.

กรณีศาลากลางบ้ านปลอดบุหรี่ บทเรี ยนที่ได้คือ
เมื่อมีการขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดบุหรี่ พื้นที่ส่วนหนึ่ งของชุมชนที่เป็ นที่สาธารณะ
คือบริ เวณสนามเปตองที่อยูศ่ าลากลางบ้าน ที่ถือไม่เป็ นสถานที่ราชการที่คนไปใช้ส่วนใหญ่คือ
กรรมการชุมชน ซึ่งรู ้ระเบียบแล้วแต่ขาดความตระหนักและไม่เคารพกฎกติกาห้ามสู บบุหรี่ ซึ่ง
คนส่ วนใหญ่ที่ไปเล่นมักจะสู บบุหรี่ จึงกลายเป็ นที่สูบบุหรี่ ของชุ มชน ทั้งๆ ที่ความเป็ นจริ ง
น่าจะเป็ นเขตปลอดบุหรี่
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หลังจากนั้นได้มีมติให้ติดป้ ายกฎระเบียบและป้ ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กรรมการ
ชุมชน/ผูน้ าํ ชุมชนเป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่ แต่บางชุมชนมักมีปัญหาคือ การบังคับใช้กติกาไม่
เข้มแข็ง
ควรมี ท้ งั การติ ด ป้ า ยและมี ก รรมการคอยบอกเตื อนด้ว ย มี ก ารประกาศและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ให้มีมาตรการชมชน/สังคม จะช่ วยให้เกิ ดความตระหนักและ
จิตสํานึ ก จากบทเรี ยนศาลากลางบ้านนี้ ชุมชนทราบดีว่าเมื่อมีป้าย “ห้ามสู บบุหรี่ หรื อป้ ายติด
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ” จะสามารถเปลี่ยนให้เป็ นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ได้ในที่สุด

ภาพที่ 9.10 ห้ามสู บบุหรี่ หรื อป้ายติดเป็ นเขตปลอดบุหรี่

ภาพที่ 9.11 ป้ายกติกาชุมชนห้ามสู บบุหรี่ จากการประชาคม
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3.

กรณีวดั ปลอดบุหรี่ บทเรี ยนที่ได้คือ
จากข้อสรุ ปการประเมิ น เสริ มพลังพบว่า ผูน้ ํา ในแต่ ล ะสังคมต้อ งเป็ นตัว อย่างที่ ดี
ดังนั้นในวัดที่ประสบความสําเร็ จประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ผนู ้ าํ เจ้าอาวาสหรื อพระในวัดไม่
ควรสู บ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี มีกฎกติกาห้ามสู บบุหรี่ ในวัด ไม่มีการถวายบุหรี่ ให้พระ ทํา
ป้ายรณรงค์ เช่นเดียวกับงดเหล้าเข้าพรรษา คือ “งดบุหรี่ เข้าพรรษา” คณะกรรมการดําเนิ นงาน
ชุมชนปลอดบุหรี่ ควรเป็ นแบบอย่าง ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวัดและไม่จดั ที่สูบบุหรี่
ในวัด / เป็ นที่หา้ มสู บบุหรี่ เด็ดขาด อย่างไรก็ตามยังมีกรรมการบางคนซึ่งเป็ นกรรมการวัดด้วย
ก็ยงั สู บบุหรี่
4.

กรณีสถานทีร่ าชการปลอดบุหรี่ บทเรี ยนที่ได้คือ
จากข้อสรุ ปการประเมิ น เสริ มพลังพบว่า ผูน้ ํา ในแต่ ล ะสังคมต้อ งเป็ นตัว อย่างที่ ดี
ดังนั้นในสถานที่ราชการพนักงาน ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่ราชการต้องไม่สูบบุหรี่
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ต้องเป็ นแบบอย่าง กําหนดเป็ นนโยบายของผูบ้ ริ หาร ลดกลุ่มสู บ
บุหรี่ ลดจํานวนคนสู บไม่ให้จบั กลุ่มสู บบุหรี่ มีการว่ากล่าวตักเตือนอย่างต่อเนื่ อง คนมาติดต่อ
ราชการส่ วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการ เนื่ องจากเห็นป้ ายประชาสัมพันธ์และรับรู ้ว่า
สถานที่ราชการห้ามสู บบุหรี่
นอกจากนี้ มี ขอ้ สัง เกตว่า เพศของเจ้าหน้า ที่ มีผ ลต่ อ การสู บบุ ห รี่ ข องเจ้าหน้า ที่ ใ น
สถานที่ราชการ เช่น รพ.สต. ส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่เป็ นผูห้ ญิงไม่สูบบุหรี่ การเอื้อพื้นที่ต่อการสู บ
บุหรี่ สถานที่ราชการต้องไม่จดั สถานที่ไว้ให้สูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการเลย ให้ไปสู บไกลๆ
นอกสถานที่ราชการที่ลบั ตาจะได้เป็ นการบีบให้ลดละเลิกบุหรี่ ไปในตัว ในชุมชนหรื อสังคม
อื่นๆ ต้องช่วยกันตักเตือนเน้นการติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่
5.

กรณีศูนย์ เด็กเล็กปลอดบุหรี่ บทเรี ยนที่ได้คือ
ส่ วนใหญ่ในศูนย์เด็กจะปลอดบุหรี่ เนื่องจาก ครู เป็ นผูห้ ญิงและเด็กยังสู บบุหรี่ ไม่เป็ น
และอยู่ในวัด ผูป้ กครองไปส่ งเด็กใช้เวลาไม่นาน ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงจะไม่สูบบุหรี่ ที่สาํ คัญ
รับรู ้วา่ เป็ นสถานที่ราชการ “ห้ามสู บบุหรี่ ”
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6.

กรณีสถานทีอ่ ื่น ๆ บทเรี ยนที่ได้คือ
ยังมีปัญหาเด็กวัยรุ่ นจับกลุ่มกินเหล้าสู บบุหรี่ ที่ร้านค้าบางร้านในชุมชนในช่วงหัวคํ่า
หารื อทางคณะกรรมการฯถึงแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหา ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดย
ว่ากล่าวตักเตือนโดยทีมคณะกรรมการชุมชน โดยไปบอกด้วยกันไปพร้อมกันเป็ นทีมเป็ นคณะ
และเชิ ญร้านค้าในชุมชนมาพูดคุยทําความเข้าใจเรื่ องการดําเนิ นงานชุมชนปลอดบุหรี่ และขอ
ความร่ วมมือจากร้านค้าชุมชน ผูน้ าํ ชุมชนยังมีปัญหาการสู บบุหรี่ ในตลาดโดยส่ วนใหญ่เป็ น
คนนอกพื้นที่มาจอดรถซื้อสิ นค้าแล้วสู บบุหรี่
อย่ า งไรก็ ต ามควรมี ค นแจ้ง กฎระเบี ย บให้ ท ราบ คนที่ แ จ้ง อาจเป็ น แม่ ค ้า หรื อ
ประชาชนทัว่ ไปที่ไปซื้ อของที่ตลาดให้ช่วยกันบอกกล่าว การดําเนิ นโครงการนี้ เป็ นโครงการ
ที่ ดี เ ป็ นโอกาสดี ข องชาวตํา บลนามะเฟื อง ซึ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ใ นจัง หวัด หนองบัว ลํา ภู ที่ ไ ด้รั บ
งบประมาณดําเนิ นการ การขับเคลื่อนขึ้นกับตัวแทนชุ มชนเป็ นสําคัญที่จะช่ วยผลักดันให้
ประสบความสําเร็ จ ควรมีความต่อเนื่องในการดําเนินการ ตั้งแต่ที่ได้ดาํ เนินการโครงการนี้มา
ประเมินดูแล้วการดําเนิ นการมาตรการชุมชนปลอดสู บบุหรี่ ดีข้ ึนถึงจะไม่มีการเลิกบุหรี่ โดย
เด็ดขาด
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บทที่ 10
การประเมินสถานการณ์ ยาสู บหลังดําเนินโครงการ

จากผลการประเมินสถานการณ์ยาสู บก่อนดําเนินโครงการได้ขอ้ ค้นพบที่หลากหลายประการที่
เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู ้ (3) ความตระหนัก (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสนับสนุ นระบบบริ การเลิกบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน (5) การดําเนิ นงานควบคุมควัน
บุหรี่ มือสองและ (6) การสํารวจปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เพื่อที่นาํ ไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนชุมชน “สู่ สงั คมปลอดควันบุหรี่ ” อย่างยัง่ ยืนในจังหวัดหนองบัวลําภูที่ผา่ นมานั้น
เมื่ อพิ จ ารณาจากการประเมิ น สถานการณ์ ใ นรู ป ของการสํา รวจ (Survey) ในระยะที่ สิ้น สุ ด
โครงการในพื้นที่ชุมชนทั้งในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่ างไกล ขนาดตัวอย่าง 1,103 ตัวอย่าง เพื่อที่จะ
สะท้อนให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงหลังจากการผลัก ดันโครงการ “สู่ สังคมปลอดควัน บุ หรี่ ” ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 2 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
10.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูแ้ ทนครอบครัวในชุมชนเทศบาลเขตเมือง 286 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 25.9 เทศบาลเขตนอกเมือง 302 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 27.4 และครอบครัวในชุมชนเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบล 515 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รวมทั้งสิ้ น 1,103 ตัวอย่าง เพศสภาพผูด้ ูแล
สุ ขภาพครอบครัว จําแนกเป็ นชาย คิดเป็ นร้อยละ 67.0 และเป็ นหญิง คิดเป็ นร้อยละ 33.0 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานะภาพครอบครัวอยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ โสด
คิดเป็ นร้อยละ 22.0 หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 4.5 และแยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลําดับ มีอายุเฉลี่ย
44.84 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.9 ปี ตํ่าสุ ด 11 ปี สู งสุ ด 91 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 19.8 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 11.9 ตามลําดับ ด้านอาชีพส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 10.3 รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 7.1 รับราชการ คิด
เป็ นร้อยละ 3.6 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ตามลําดับ
ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 เป็ นชาย
มากที่สุดจํานวน 2 คน เป็ นหญิงมากที่จาํ นวน 2 คนเช่นกัน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และ 38.3 ตามลําดับ ผูท้ ี่
สู บบุหรี่ ในครอบครัวสู งที่สุดคือ หัวหน้าครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือบุตรชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 33.1 และบุตรเขย คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ตามลําดับ สําหรับครอบครัวที่สูบบุหรี่ มีค่าใช้จ่ายจากการ
สู บบุหรี่ ในครอบครัวมากกว่า 20 บาทต่อวันสู งที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รายละเอียดดังตารางที่ 10.1
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ตารางที่ 10.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม (n=1,103)
ข้อมูลครอบครัว
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง
เขตเทศบาลในเมือง
เขตเทศบาลนอกเมือง
เขตชุมชนห่ างไกล
ข้อมูลผูด้ ูแลสุ ขภาพครอบครัว
เพศ ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัว
โสด
อยูด่ ว้ ยกัน
แยกกันอยู่
หม้าย/หย่า/ร้าง
อายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายครอบครัว (ปี )
11-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 ปี ขึ้นไป
(Mean=44.84; SD.=11.9, Max.=91, Min=11)
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี

ร้อยละ
25.9
27.4
46.7
67.0
33.0
22.0
70.6
2.7
4.6
5.2
15.7
33.5
24.3
18.7
2.7

61.0
19.8
11.9
4.5
2.6
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ตารางที่ 10.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม (n=1,103) (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไปของครอบครัว
อาชีพหลักของครอบครัว
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
สมาชิกที่สูบบุหรี่ ในครอบครัวที่เป็ นชาย
ไม่มีคนสู บบุหรี่
ปู่
ลุง
พ่อ
บุตรชาย
บุตรเขย
ค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ต่อวัน
ไม่สูบบุหรี่ /ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ องบุหรี่
ไม่เกิน 10 บาท
10 – 20 บาท
มากกว่า 20 บาท

ร้อยละ

77.5
10.3
7.1
3.6
1.6
5.1
2.8
5.2
45.3
33.1
8.4
5.6
23.8
30.5
40.1

10.2 ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 45.8 แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิดเป็ นร้อยละ 81.2
โดยการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีแนวโน้มค่อนข้างดี ดังตารางที่ 10.2
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ตารางที่ 10.2 ร้อยละระดับของครอบครัวที่ปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (n=1,103)
ระดับของครอบครัวที่ปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ระดับตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00)
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00)
ระดับสู ง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00)
(Mean=2.76, SD=0.77; Max=4.00, Min=1.00) รวม

ร้อยละ
18.8
45.8
35.4
100.0

เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามพบว่า การปฏิ บตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ที่มีคะแนนสู งสุ ด 3
อันดับแรกคือ (1) ในบริ เวณสถานีอนามัย มีคะแนนสู งสุ ด เมื่อนําคะแนนในระดับดีและดีมากมารวมกัน
คิดเป็ นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ (2) ในบริ เวณโรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 71.1 และ (3) ในบริ เวณวัด คิด
เป็ นร้อยละ 66.8 ตามลําดับ ชี้ ให้เห็นว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะเป็ นสถานที่
ราชการที่มีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจน ดังตารางที่ 10.3
ตารางที่ 10.3 ร้อยละของครอบครัวที่การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (n=1,103)
ร้อยละการปฏิบตั ิ
สภาพทางสังคม
ไม่มีเลย น้อย มีบา้ ง
การได้รับควันบุหรี่ ในครอบครัว
22.3
27.7 14.7
การพบเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณศาลากลางบ้าน
25.8
32.1 26.9
การพบเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณวัด
31.5
35.3 16.3
การพบเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณสถานีอนามัย
48.7
24.6 16.1
การพบเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยน
40.7
30.4 18.2
ร้านค้าวางโชว์ขายบุหรี่
20.5
36.2 25.0
การพบเห็นที่เขี่ยบุหรี่ ในที่สาธารณะ
35.2
21.9 23.5

ประจํา
35.4
15.2
17.0
10.6
10.7
18.3
19.4

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างให้ที่สาธารณะปลอด
บุหรี่ เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการ
เปลี่ยนสู่ มาตราทางสังคมเพื่อกําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดําเนิ นโครงการมีค่าเฉลี่ย(X)
พฤติกรรมการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มากกว่าก่อนดําเนิ นโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=26.728; P-value<.001) ดังตารางที่ 10.4
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ตารางที่ 10.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ หลัง
กับก่อนดําเนินโครงการ
95% CI
Paired
SD.
MD.
t
P-value
X
LO
UP
ก่อนดําเนินโครงการ
2.041
.473
.716
.664 .769 26.728 .000
หลังดําเนินโครงการ
2.758
.774
10.3 ระดับทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับทุนทางสังคมในชุมชนในภาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 50.5 และเมื่อรวมกับระดับปานกลางแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 90.9 สะท้อนให้เห็นว่า
ระดับทุนทางสังคมในชุมชนมีค่อนข้างสู ง ดังตารางที่ 10.5
ตารางที่ 10.5 ร้อยละระดับทุนทางสังคมของครอบครัวที่มีในชุมชนเพือ่ ต่อต้านการสู บบุหรี่ (n=1,103)
ระดับทุนทางสังคมในชุมชน
ร้อยละ
ระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.30-2.2)
9.1
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.3-3.1)
40.4
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.2-40)
50.5
(Mean=3.15,SD=0.57; Max=4.00, Min=1.30) รวม
100.0
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็ นรายข้อคําถามคะแนนในระดับมากและมากที่สุดรวมกันพบว่า กิจกรรม
ที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) การตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 91.8 รองลงมาคือ (2) การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 91.6
และ (3) ครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 83.2 ตามลําดับ
มีขอ้ สังเกตคือ ก่อนการดําเนิ นโครงการฯ ทุนทางสังคมของครอบครัวผ่านการห้ามปรามคนใน
ครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ดและการตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่ มีคะแนน
เป็ นอัน รองลงมา แต่ ห ลัง ดํา เนิ น โครงการฯ ทุ น ทางสั ง คมของครอบครั ว ผ่า นการตัก เตื อ นคนใน
ครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด ดังตารางที่ 10.6
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ตารางที่ 10.6 ร้อยละของทุนทางสังคมของครอบครัวเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่ (n=1,103)
ร้อยละทุนทางสังคม
กิจกรรม
การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่
การตักเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสู บบุหรี่
เพื่อนบ้านตักเตือนคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่
เพื่อนบ้านชวนคนในครอบครัวให้เลิกสู บบุหรี่
เพื่อนบ้านบอกถึงอันตรายของการสู บบุหรี่
อสม.แนะนําครอบครัวให้เลิกบุหรี่
กลุ่มแม่บา้ นให้คาํ แนะนําเลิกบุหรี่ แก่ครอบครัว
กลุ่มในชุมชนปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างการสู บบุหรี่
นายกหรื อผูน้ าํ ท้องถิ่นห้ามสู บบุหรี่ ในเขตห้ามสู บ
ครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่

มากที่สุด

มาก

น้อย

น้อยที่สุด

66.8
48.7
42.9
31.7
35.8
35.3
35.8
31.7
40.1
47.2

24.8
43.1
33.2
40.8
38.1
41.6
39.5
43.7
42.5
36.0

4.8
5.9
16.7
19.0
17.2
17.7
19.1
19.2
13.0
9.0

3.5
2.4
7.3
8.5
8.8
5.4
5.6
5.3
4.5
7.8

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทุนทางสังคมของครอบครัวเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่ เพื่อเป็ น
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนสู่ มาตรา
ทางสังคมเพื่อกําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดําเนินโครงการมีค่าเฉลี่ย (X) ทุนทางสังคมของ
ครอบครัวเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่ มากกว่าก่อนดําเนิ นโครงการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t=15.521; P-value<.001) ดังตารางที่ 10.7
ตารางที่ 10.7 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทุนทางสังคมของครอบครัวเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่
หลังกับก่อนดําเนินโครงการ
95% CI
Paired
SD.
MD.
t
P-value
X
LO
UP
ก่อนดําเนินโครงการ
2.784
.555
.371
.324 .419 15.521 .000
หลังดําเนินโครงการ
3.156
.568
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีการกระจายที่ ดีข้ ึนซึ่ งแปรตามกับ
ระดับทุนทางสังคมของครอบครัวที่มีในชุมชน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 10.8
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ตารางที่ 10.8 ความสัมพันธ์ของระดับทุนทางสังคมกับระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ระดับการปฏิบตั ิ
ให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ปัจจัย
df.
Sig.
2
น้อย ปานกลาง มาก
รวม
ระดับทุนทางสังคม
42.079
4
.000
น้อย 5
49
46
100
ปานกลาง 68
242
136
446
มาก 134
214
209
557
10.4 ระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแล้วคิด
เป็ นร้อยละ 95.7 สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายมีแนวโน้มค่อนข้างดี ดังตารางที่ 10.9
ตารางที่ 10.9 ร้อยละระดับของการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (n=1,103)
ระดับของการรับรู ้
ร้อยละ
ระดับตํ่า (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.57-2.38)
4.6
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.39-3.19)
23.4
ระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.20-4.00)
72.0
(Mean=3.41, SD=0.48; Max=4.00, Min=1.57) รวม
100.0
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามคะแนนในระดับมากและมากที่สุดรวมกันพบว่า การรับรู ้กฎหมาย
เพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) รับรู ้ถึงการห้ามสู บบุหรี่ ในที่
สาธารณะมีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือ (2) รับรู ้ว่าการส่ งเสริ มให้สังคมสู บบุหรี่ เป็ น
ค่านิ ยมที่ไม่ถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 90.5 และ (3) รับรู ้ว่าห้ามสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ
89.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 10.10
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ตารางที่ 10.10 ร้อยละของการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (n=1,103)
ร้อยละการรับรู ้
การรับรู ้กฎหมายเกี่ยวกับ
ดีมาก
ดี
น้อย
การห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
74.5
18.1
5.6
นโยบายป้องกันผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่
47.4
40.6
8.3
ควันบุหรี่ มือสองจะมีผลต่อสุ ขภาพ
61.9
26.4
11.3
การส่ งเสริ มให้สงั คมสู บบุหรี่ เป็ นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
55.1
35.4
8.7
การห้ามสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
57.8
31.4
9.9
การสู บบุหรี่ เป็ นจํานวนมาก ๆ อาจจะอายุส้ นั
54.0
34.1
10.1
มีคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่
43.1
34.7
11.8
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น้อยมาก
1.7
3.6
0.4
0.8
0.9
1.8
10.4

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็ นการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนสู่ มาตราทาง
สังคมเพื่อกําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดําเนิ นโครงการมีค่าเฉลี่ย (X) การรับรู ้กฎหมายเพื่อ
คุ ม้ ครองสุ ข ภาพผูไ้ ม่ สู บ บุ ห รี่ ม ากกว่ า ก่ อ นดํา เนิ น โครงการอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
(t=46.858; P-value<.001) ดังตารางที่ 10.11
ตารางที่ 10.11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทุนทางสังคมของครอบครัวเพื่อต่อต้านการสู บบุหรี่
หลังกับก่อนดําเนินโครงการ
95% CI
SD.
MD.
t
P-value
Paired
X
LO
UP
ก่อนดําเนินโครงการ
2.570
.354
.842
.807 .877 46.858 .000
หลังดําเนินโครงการ
3.412
.483
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีการกระจายที่ดีข้ ึนซึ่ งมีความสัมพันธ์
ที่แปรตามกับระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังตารางที่ 10.12
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ตารางที่ 10.12 ความสัมพันธ์ของระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ กบั ระดับการ
ปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ระดับการปฏิบตั ิ
ให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ปั จจัย
df.
Sig.
2
น้อย ปานกลาง มาก
รวม
ระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อ
72.871
4
.000
คุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
น้อย 4
33
14
51
ปานกลาง 43
169
46
258
มาก 160
303
331
794
10.5 ระดับทัศนคติต่อกิจกรรมโครงการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อกิจกรรมโครงการ ส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 74.6 จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมในโครงการ ดังตารางที่ 10.13
ตารางที่ 10.13 ร้อยละระดับของความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการ (n=1,103)
ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการ
ระดับไม่เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00)
ระดับกํ่ากึ่ง (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00)
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00)
(x=3.398, SD=.518, Max=4.00, Min=1.00) รวม

ร้อยละ
3.7
21.7
74.6
100.0

เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามคะแนนในระดับมากและมากที่สุดรวมกันพบว่า ทัศนคติต่อความ
เป็ นไปได้ของเป้ าหมายโครงการมีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) นโยบายปกป้ องบุคคลที่ไม่สูบ
บุหรี่ มีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ (2) กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ คิดเป็ น
ร้อยละ 93.8 และ (3) ค่านิยมการห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 91.1 ตามลําดับ ดังตารางที่
10.14
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ตารางที่ 10.14 ร้อยละของทัศนคติต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103)
ร้อยละระดับความคิดเห็น
กิจกรรมในโครงการ
กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
นโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
รณรงค์ควันบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
สร้างค่านิยมห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
การจัดระเบียบทางสังคมด้วยการสู บบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
ในครอบครัวที่ต้ งั ใจจะลด-ละ-เลิก สู บบุหรี่
คลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนเลิกบุหรี่ ใน
สถานพยาบาล

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
อย่างยิง่

73.7
49.5
51.6
47.1
50.5
46.2
45.2

20.1
45.8
36.6
44.0
37.8
43.0
37.2

5.3
4.5
11.2
8.1
10.6
8.7
9.9

0.8
0.2
0.6
0.9
1.0
2.1
7.7

เมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยทัศนคติ ต่อกิ จกรรมในโครงการ เพื่อเป็ นการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนสู่ มาตราทางสังคมเพื่อ
กํา หนดเป็ นจัง หวัด ปลอดบุ ห รี่ พบว่ า หลัง ดํา เนิ น โครงการมี ค่ า เฉลี่ ย (X) ทัศ นคติ ต่ อ กิ จ กรรมใน
โครงการ มากกว่าก่อนดําเนินโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=34.481; P-value<.001)
ดังตารางที่ 10.15
ตารางที่ 10.15 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อกิจกรรมในโครงการ หลังกับก่อน
ดําเนินโครงการ
95% CI
Paired
SD.
MD.
t
P-value
X
LO
UP
ก่อนดําเนินโครงการ
2.811
.277
.586
.553 .620 34.481 .000
หลังดําเนินโครงการ
3.398
.518
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีการกระจายที่ดีข้ ึนซึ่งมีความสัมพันธ์
ที่แปรตามกับระดับทัศนคติต่อกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่
10.16
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ตารางที่ 10.16 ความสัมพันธ์ของระดับทัศนคติ ต่อกิ จกรรมในโครงการกับระดับการปฏิบตั ิ ให้ที่
สาธารณะปลอดบุหรี่
ระดับการปฏิบตั ิ
ให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ปัจจัย
df.
Sig.
2
น้อย ปานกลาง มาก
รวม
ระดับทัศนคติต่อกิจกรรมใน
28.158
4
.000
โครงการ
ไม่เห็นด้วย 5
21
15
41
กํ่ากึ่ง 35
144
60
239
เห็นด้วย 167
340
316
823
10.6 ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ ส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับปานสู ง คิดเป็ นร้อยละ 61.1 และยิง่ เมื่อรวมกับระดับปานกลางแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 94.3 สะท้อน
ให้เห็นว่า มีความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการที่ดี ดังตารางที่ 10.17
ตารางที่ 10.17 ร้อยละระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103)
ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ
ระดับตํ่า (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00)
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00)
ระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00)
(X=3.217, SD=.547, Max=4.00, Min=1.00) รวม

ร้อยละ
5.5
33.2
61.1
100.0

เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อคําถามคะแนนในระดับมากและมากที่สุดรวมกันพบว่า ความตระหนักต่อ
กิจกรรมในโครงการที่มีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) การบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่
สาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 92.4 รองลงมาคือ (2) นโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 90.0
และ (3) การปกป้องควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย คิดเป็ นร้อยละ 88.9 ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 10.18
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ตารางที่ 10.18 ร้อยละของความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103)
ความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ
การบังคับใช้กฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
นโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
การปกป้องควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมของวัยรุ่ นให้ห่างไกลบุหรี่
จิตสํานึกที่ดีจะสามารถเป็ นแบบอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของคนทัว่ ไป
เลิกบุหรี่ และเข้าฟื้ นฟูสุขภาพในคลินิกเลิกสู บบุหรี่

มาก
ที่สุด
63.9
40.0
50.2
29.7
40.7
33.2
36.0

ร้อยละ
มาก
น้อย
28.5
50.0
38.7
48.0
42.0
45.0
38.3

6.2
8.5
10.4
17.7
15.2
17.1
15.4

น้อย
ที่สุด
1.4
1.5
0.7
4.6
2.1
4.7
10.4

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ เพื่อเป็ นการประเมิน
ประสิ ทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนสู่ มาตราทางสังคมเพื่อ
กําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดําเนิ นโครงการมีค่าเฉลี่ย (X) ความตระหนักต่อกิจกรรมใน
โครงการ มากกว่าก่อนดําเนิ นโครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=39.477; P-value<.001)
ดังตารางที่ 10.19
ตารางที่ 10.19 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ หลังกับ
ก่อนดําเนินโครงการ
95% CI
Paired
SD.
MD.
t
P-value
X
LO
UP
ก่อนดําเนินโครงการ
2.486
.323
.731
.694 .767 39.477 .000
หลังดําเนินโครงการ
3.217
.547
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีการกระจายที่ดีข้ ึนซึ่งมีความสัมพันธ์
ที่แปรตามกับระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 10.20
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ตารางที่ 10.20 ความสัมพันธ์ของระดับทัศนคติต่อกิจกรรมในโครงการกับระดับความตระหนักต่อ
กิจกรรมในโครงการ
ระดับการปฏิบตั ิ
ให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ปัจจัย
df.
Sig.
2
น้อย ปานกลาง มาก
รวม
ระดับความตระหนักต่อ
29.153
4
.000
กิจกรรมในโครงการ
ตํ่า 11
28
111
60
ปานกลาง 47
207
258
365
สู ง 148
269
390
675

กล่าวโดยสรุ ปในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอด
บุหรี่ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพื่อทราบถึงการกระจายของตัว
แปรตาม ในแต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปรต้นนั้น ในงานวิจยั นี้หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ กบั ระดับทุนทางสังคม การรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพ
ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ทัศนคติต่อกิจกรรมโครงการและระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการพบว่า ทุก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ในขณะเดี ยวกันเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปั จจัยเพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
กิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ มาตราทางสังคมเพื่อกําหนดเป็ น
จังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดําเนิ นโครงการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนดําเนิ นโครงการอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกประเด็น สะท้อนให้เห็นว่า โครงการประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยน
สู่ มาตราทางสังคมเพื่อกําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่ ของจังหวัดหนองบัวลําภู มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลเป็ นโครงการที่สมควรส่ งเสริ มและขยายผลระดับการดําเนิ นโครงการให้ครอบคลุมทุก
ชุมชนและควรนําไปเป็ นต้นแบบในการรณรงค์ในทุกระดับต่อไป
10.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) ปั จจัย
ประกอบด้วย (1) ระดับการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ (2) ระดับทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัด
ปลอดบุหรี่ (3) ระดับการรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (4) ระดับทัศนคติต่อกิจกรรม
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โครงการ (5) ระดับความตระหนักต่อกิจกรรมในโครงการ เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อน
ชุมชนปลอดบุหรี่ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมเป็ นอย่างไร
เพื่อยืนยันความกลมกลื นของโมเดล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบเงื่ อนไขความกลมกลื น
ระหว่างโมเดลวิเคราะห์กบั ปรากฏการณ์ทางสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ค่า 2 มีค่าเท่ากับ
97.11 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Sig.=1.00) ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน(GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ ปรั บแก้แล้ว (AGFI) มี ค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น
เปรี ยบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกําลังสองประมาณค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSEA) มี
ค่าเท่ากับ 0.00 และค่าดัชนี รากกําลังสองเฉลี่ยส่ วนที่เหลือ (RMR) มี ค่าเท่ากับ 0.014 ค่า Largest
Standardized Residual เท่ากับ 2.41 แสดงว่า โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเขตปลอดบุหรี่ ในชุมชนมีความ
กลมกลืนระหว่างปรากฏการณ์จริ งกับกรอบแนวคิดการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการขับเคลื่อนชุ มชนปลอดบุหรี่ พบว่า การขับเคลื่อน
ชุมชนปลอดบุหรี่ ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากทุนทางสังคม (= -0.65) ความตระหนักต่อกฎกติกาทาง
สังคม (= 0.31) และการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาธารณะ (= -0.56) นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ปั จจัยด้านทุนทางสังคม (= 0.03) ทัศนะคติต่อนโยบาย (= -0.40) และความตระหนักต่อกฎกติกา (=
-0.05) โดยส่ งตรงผ่านปัจจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารและสื่ อสาธารณะ และยิง่ กว่านั้นยังพบว่า ทุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์เชิงบวก (=0.38) กับทัศนะคติต่อนโยบาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ งผล
ให้การขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่ ได้รับอิทธิพลทางตรงเพิ่มขึ้นจากทุนทางสังคม ในขณะที่ทศั นะคติต่อ
นโยบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อกฎหมาย (=0.57) ส่ งผลให้การขับเคลื่อนชุมชน
ปลอดบุหรี่ ได้รับอิทธิ พลทางตรงเพิ่มขึ้นจากความตระหนักต่อกฎกติกาและยังได้รับอิทธิ พลทางอ้อม
ผ่านการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาธารณะ ซึ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถทํานายการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
ได้ร้อยละ 71.0 (R2=0.71) ดังภาพที่ 10.1
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ทุนทางสั งคม
‐0.05

การรับรู้ ข่าวสาร/สื่ อสาธารณะ

0.38**
0.72**
0.34**

ทัศนคติต่อนโยบาย

0.57**

‐0.65

0.08*

ความตระหนักต่ อกฎ
กติกาทางสั งคม

0.31

‐0.56

การขับเคลื่อนชุ มชน
ปลอดบุหรี่

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-value > 1.96)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (T-value > 2.58)

ภาพที่ 10.1 สมการเชิงโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
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ส
ยาสูสู บเพื่อการเปลียนแปลง
่

บทที่ 111
สรุปผลการประเมินนสถานการณ
ณ์ ยาสู บและอภิปรายผลล

จากผลกาารประเมินสถถานการณ์ยาสสู บก่อนดําเนินโครงการได้ขอ้ ค้นพบทีที่ หลากหลายปประการที่
เป็ นปประเด็นที่เกี่ยวข้
ย องกับ (1)) ทุนทางสังคคม (2) การรับรู
บ ้ (3) ความตตระหนัก (4)) ความคิดเห็นเกี
น ่ยวกับ
การสสนับสนุนระบบบบริ การเลิกบุ
ก หรี่ และฟื้ นนฟูสุขภาพกลลุ่มคนในชุมชน
ช (5) การดําํ เนิ นงานควบบคุมควัน
บุหรีรมื่ อสองและ (6) การสํารวจปั จจัยที่มีออิิ ทธิ พลต่อการไม่สูบบุหรี่ี ในที่สาธารรณะ และนํามาจั
ม ดการ
ความมรู ้ เ ป็ นข้อมู ลนํ
ล าในการขับั เคลื่ อน หลลัง จากสิ้ น สุ ดโครงการได
ด
ด้ทาํ การสําร วจซํ้า ในพื้นที่ อีก ครั้ ง
ครอบบคลุมทุกพื้นที่ 28 ชุมชน 3 ตําบล จํานนวนตัวอย่าง 1,103 ครอบคครัว เพื่อที่จะะสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยยนแปลงหลังจากการผลักดันโครงการ ขับเคลื่อนชุมชน
ม “สู่ สังคมมปลอดควันบบุหรี่ ” ตลอดรระยะเวลา
เกือบ 2 ปี สามารถสรุ ปองค์ประกอบในระย
ร
ยะสุ ดท้ายปรระกอบด้วย (11) ระดับการขัขับเคลื่อนชุมชนปลอด
ช
บุหรี่ (2) ระดับทุนทางสั
น งคมในนการขับเคลื่ออนจังหวัดปลอดบุหรี่ (3) ระดั
ร บการรับรู ้ กฎหมายเพือคุ
่อ ม้ ครอง
บ ศนคติต่ออกิ จกรรมโครรงการ (5) ระะดับความตรระหนักต่อกิจกรรมใน
จ
สุ ขภภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (4) ระดับทั
โครงงการ
11.1 ระะดับการขับเคลื่อนชุมชนปปลอดบุหรี่
ระะดับการขับเคลื่อนชุมชนปปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่
น อยูใ่ นรระดับปานกล าง คิดเป็ นร้อยละ 45.8
แต่ก็เเป็ นที่น่าสังเกกตว่าเมื่อรวมกับระดับสู งแแล้วคิดเป็ นร้อยละ
อ 81.2 โดยการปฏิ
โ
บตัติิ ให้ที่สาธารณ
ณะปลอด
บุหรี่ มีแนวโน้มค่อนข้างดี เมื่อจํ
อ าแนกเป็ น รายข้อคําถามมพบว่า การปปฏิบตั ิให้ที่สาาธารณะปลอดดบุหรี่ ที่มี
คะแนนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) ในบริ เวณ
ณสถานีอนามัมัย มีคะแนนสูสู งสุ ด เมื่อนําคคะแนนในระะดับดีและ
ดีมากกมารวมกัน คิดเป็ นร้อยละะ 73.3 รองลงมาคือ (2) ในบริ เวณโรงเรียน คิดเป็ นร้ออยละ 71.1 แลละ (3) ใน
บริ เววณวัด คิดเป็ นร้
น อยละ 66.8 ตามลําดับ ชี้ ให้เห็นว่า การปฏิบตั ิให้ทีท่สี าธารณะป ลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นสสถานที่ราชกาารที่มีระเบียบข้
บ อบังคับที่ชชััดเจน
เมื่อพิจารรณาเปรี ยบเทีทียบค่าเฉลี่ยพพฤติกรรมการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างงให้ที่สาธารณ
ณะปลอด
บุหรีร่ เพื่อเป็ นการรประเมินประะสิ ทธิ ภาพขอองกิจกรรมตามโครงการปประเมินสถา นการณ์ยาสู บเพื
บ ่อการ
เปลี่ยยนสู่ มาตราทาางสังคมเพื่อกํกาหนดเป็ นจังงหวัดปลอดบบุหรี่ พบว่า หลังดําเนินโครรงการมีการขัขับเคลื่อน
ชุมชนปลอดบุหรี่ มากกว่าก่อนดําเนินโครงกการอย่างมีนยสํ
ยั าคัญทางสถิถิติที่ระดับ 0.005
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11.2 ระะดับทุนทางสังั คมในการขับั เคลื่อนชุมชนปลอดบุ
ช
หรรี่
พบบว่า ระดับทุนทางสั
น งคมในนชุมชนในภาาพรวม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดัดับสู ง คิดเป็ นร้
น อยละ
50.5 และเมื่อรวมกับระดับปานนกลางแล้ว คิดดเป็ นร้อยละ 90.9 สะท้อนให้
น เห็นว่าระดดับทุนทางสังคมใน
ง
ชุมชนมีค่อนข้างสูสู ง เมื่อพิจารณ
ณาจําแนกเป็ นนรายข้อคําถามมคะแนนในรระดับมากและะมากที่สุดรวมกัน
พบว่า่ กิจกรรมที่มีมีคะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรรกคือ (1) การรตักเตือนคนใในครอบครัว ให้ลดการสูบบุ
บ หรี่ มี
คะแนนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 91.8
9 รองลงมาาคือ (2) การห้ห้ามปรามคนใในครอบครัวไไม่ให้สูบบุหรี่ี คิดเป็ น
ร้อยลละ 91.6 และ (3) ครู -อาจารรย์ในโรงเรี ยนนให้ความรู ้เกยวกั
กี่ บบุหรี่ คิิดเป็ นร้อยละ 83.2 ตามลําดัดบ
มีขอ้ สังเกกตคือ ก่อนกาารดําเนิ นโครงการฯ ทุนทางสังคมของคครอบครัวผ่านนการห้ามปรรามคนใน
ครอบบครัวไม่ให้สูสูบบุหรี่ มีคะแแนนสู งสุ ดแลละการตักเตือนคนในครอ
อ
อบครัวให้ลด การสู บบุหรี่ มีมีคะแนน
เป็ นออัน รองลงมาา แต่ ห ลัง ดําเนิ น โครงกาารฯ ทุ น ทาง สั ง คมของครอบครั ว ผ่า นนการตัก เตื อนคนใน
อ
ครอบบครัวให้ลดกการสู บบุหรี่ มคะแนนสู
ีค
งสุ ด
เมื่อพิจารรณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทุ นทางสังคมขของครอบครัวเพื
ว ่อต่อต้านกการสู บบุหรี่ เพื่อเป็ น
การปประเมินประสิสิ ทธิ ภาพของงกิจกรรมตามมโครงการปรระเมินสถานกการณ์ยาสู บเพืพื่อการเปลี่ยนสู
น ่ มาตรา
ทางสสังคมเพื่อกําหนดเป็
ห นจังหววัดปลอดบุหรี่ พบว่า หลังดํดาเนินโครงกการมีค่าเฉลี่ย (X) ทุนทางสสังคมของ
ครอบบครัวเพื่อต่อต้
อ านการสู บบุบหรี่ มากกว่าาก่อนดําเนิ นโครงการอย่
โ
างมี
า นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดั
ะ บ 0.05
(t=155.521; P-valuue<.001) นอกจากนี้ยงั พบบว่า การปฏิบตั ิให้ที่สาธารณะปลอดบุหหรี่ มีการกระจจายที่ดีข้ ึน
ซึ่งแปปรตามกับระดับทุนทางสังคมของครอบ
ง
บครัวที่มีในชุชุมชน อย่างมีนัยสําคัญทางงสถิติที่ระดับ 0.05
11.3 ระะดับการรับรูกฎหมายเพื
้ก
่อคุม้ ครองสุ ขภาาพผูไ้ ม่สูบบุหรี
ห่
่
พบบว่า ระดับกาารรับรู ้ กฎหมมายเพื่อคุม้ ครรองสุ ขภาพผูผูไ้ ม่สูบบุหรี่ สส่ วนใหญ่อยูในระดั
บ
ปานกลาง คิดเป็ นร้
น อยละ 67.66 แต่ก็เป็ นนที่น่าสังเกตวว่าเมื่อรวมกับระดั
บ บสู งแล้ล้วคิดเป็ นร้อยละ 95.7
สะท้อ้ นให้เห็นว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมายมีมีแนวโน้มค่อนข้
อ างดี เมื่อจําแนกเป็ นรา ยข้อคําถามคะแนนใน
ระดับบมากและมาากที่สุดรวมกักันพบว่า การรรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครอองสุ ขภาพผูไ้ มม่สูบบุหรี่ ที่มีมีคะแนน
สู งสุ ด 3 อันดับแรกคื
แ อ (1) รับรู
บ ้ถึงการห้ามมสู บบุหรี่ ในทที่สาธารณะมีมีคะแนนสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 92.6
ง มให้สังคคมสู บบุหรี่ เป็ นค่านิ ยมที่ไม่มถูกต้อง คิดเเป็ นร้อยละ 90.5 และ
รองลลงมาคือ (2) รับรู ้ว่าการส่งเสริ
(3) รับรู ้วา่ ห้ามสู บบุ
บ หรี่ ในเขตปปลอดบุหรี่ คิดดเป็ นร้อยละ 89.2 ตามลําดับ
เมื่อพิจารรณาเปรี ยบเทียบค่
ย าเฉลี่ยกาารรับรู ้กฎหมาายเพื่อคุม้ ครอองสุ ขภาพผูไ้ มม่สูบบุหรี่ เพือเป็
่อ นการ
ประเเมินประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมตามโคร
ก
รงการประเมิมินสถานการณ
ณ์ยาสู บเพื่อก ารเปลี่ยนสู่ มาตราทาง
สังคมมเพื่อกําหนดเป็ นจังหวัดปลอดบุ
ป
หรี่ พบบว่า หลังดําเนินินโครงการมีมีค่าเฉลี่ย (X) การรับรู ้กฎหหมายเพื่อ
คุ ม้ คครองสุ ข ภาพ ผูไ้ ม่ สู บ บุ หรี่ ม ากกว่ า ก่ ออนดํา เนิ น โครงการอย่า งมี นัย สํา คัญ ททางสถิ ติ ที่ ระดั
ะ บ 0.05
นอกกจากนี้ ยงั พบวว่า การปฏิบติตั ิให้ที่สาธารณ
ณะปลอดบุหรี
ห ่ มีการกระจจายที่ดีข้ ึนซึ่ งมี ความสัมพันธ์
น ที่แปร
ตามกกับระดับการรรับรู ้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูสูบบุหรี่ อย่างมีนยั สําคัญท างสถิติที่ระดัดับ 0.05
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11.4 ระะดับทัศนคติต่ตอ่ กิจกรรมโคครงการ
พบบว่า ความคิดเห็
ด นของผูใ้ หห้ขอ้ มูลต่อกิจกรรมโครงก
จ
การ ส่ วนใหญญ่อยู่ในระดับเห็
บ นด้วย
คิดเป็ป็ นร้อยละ 74.6 จึงกล่าวได้ด้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยตต่อความเป็ นไปได้
ไ ของกิจกกรรมในโครงการ เมื่อ
จําแนนกเป็ นรายข้อคํ
อ าถามคะแนนในระดับ มากและมากกที่สุดรวมกันพบว่
น า ทัศนคคติต่อความเป็ป็ นไปได้
ของเเป้ าหมายโครรงการมีคะแนนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกกคือ (1) นโยยบายปกป้ อง บุคคลที่ไม่สบบุ
สู หรี่ มี
คะแนนนสู งสุ ด คิดเป็
ด นร้อยละ 95.3
9 รองลงมมาคือ (2) กฎหหมายห้ามสูบบุ
บ หรี่ ในที่สาธธารณะ คิดเป็ปนร้อยละ
93.8 และ (3) ค่านิ ยมการห้ามสู
า บบุหรี่ ในนที่สาธารณะะ คิดเป็ นร้อยละ 91.1 ตาามลําดับ เมื่อพิ
อ จารณา
่อ จกรรมในโโครงการ เพือเป็
เปรี ยยบเทียบค่าเฉลีลี่ยทัศนคติตอกิ
่อ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมตาม
ก
โครงงการประเมินสถานการณ์
น
ยาสู
ย บเพื่อการรเปลี่ยนสู่ มาตตราทางสังคมมเพื่อกําหนดเเป็ นจังหวัดปลอดบุหรี่
พบว่ว่า หลังดําเนิ นโครงการมี
น
ค่คาเฉลี่ย ทัศนนคติต่อกิจกรรรมในโครงการ มากกว่าาก่อนดําเนิ นโครงการ
อย่างงมีนยั สําคัญทางสถิ
ท ติที่ระดดับ 0.05 นออกจากนี้ ยงั พบว่า การปฏิบับติให้ที่สาธาารณะปลอดบุบุหรี่ มีการ
กระจจายที่ดีข้ ึนซึ่ งมีความสัมพันธ์
น ที่แปรตามมกับระดับทัศนคติ
ศ ต่อกิจกรรมในโครง การ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสสถิติที่ระดับ 0.05
0
11.5 ระะดับความตระะหนักต่อกิจกกรรมในโครงการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ว่า ระดับความมตระหนักต่อกิ
อ จกรรมในโโครงการ ส่ วนใหญ่
น อยู่
ในระะดับปานสู ง คิดเป็ นร้อยละะ 61.1 และยิง่งเมื่อรวมกับระดั
ร บปานกลาางแล้ว คิดเป็ นนร้อยละ 94.33 สะท้อน
ให้เห็นว่า มีความตระหนักต่อกิจกรรมในโคครงการที่ดี เมืมื่อจําแนกเป็ นรายข้
น อคําถามมคะแนนในรระดับมาก
และมมากที่สุดรวมกันพบว่า ความตระหนักตต่อกิจกรรมในนโครงการทีมี่มคี ะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1)
การบบังคับใช้กฎหหมายห้ามสู บบุบหรี่ ในที่สาธธารณะ คิดเป็ นร้
น อยละ 92.44 รองลงมาคืคือ (2) นโยบาายปกป้อง
บุคคลที่ไม่สูบบุหรี
ห ่ คิดเป็ นร้อยละ 90.0 แและ (3) การปปกป้องควันบุหรี่ จากบุคคลลอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการ
เจ็บป่ วย คิดเป็ นร้อยละ
อ 88.9 ตาามลําดับ
เมื่อพิจารรณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยค วามตระหนักต่
ก อกิจกรรมใในโครงการ เพื่อเป็ นการรประเมิน
่ยนสสู่ มาตราทางสสังคมเพื่อ
ประสิสิ ทธิภาพของงกิจกรรมตามมโครงการประเมินสถานกการณ์ยาสู บเพือการเปลี
่
กําหนนดเป็ นจังหวัวัดปลอดบุหรรี่ พบว่า หลังดดําเนิ นโครงกการมีค่าเฉลี่ย (X) ความตรระหนักต่อกิจกรรมใน
จ
โครงงการ มากกว่าก่
า อนดําเนินโครงการ
โ
อย่าางมีนยั สําคัญทางสถิ
ท ติที่ระดดับ 0.05
นอกจากนี้ยงั พบว่า กาารปฏิบตั ิให้ททีี่ สาธารณะปลลอดบุหรี่ มีการกระจายที
า
่ดดีี ข้ ึนซึ่งมีความมสัมพันธ์
ที่แปรตามกับระดัดับความตระหหนักต่อกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนยั สํสาคัญทางสถิถิติที่ระดับ 0.005
กล่าวโดยยสรุ ปในการวิวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสััมพันธ์กบั ระดดับการปฏิบตัติิ ให้ที่สาธารณ
ณะปลอด
ก เคราะห์ระดับสองตัววแปร (Bivariiate Analysis)) เพื่อทราบ ถึงการกระจาายของตัว
บุหรี่ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิ
ะ ณลักษณะยย่อยของตัวแปปรต้นนั้น ในนงานวิจยั นี้หมายถึ
ม ง ระดับ ความสัมพันธ์ธระหว่าง
แปรตตาม ในแต่ละคุ
ระดับบการปฏิบตั ิให้
ใ ที่สาธารณะะปลอดบุหรี่ กกับระดับทุนทางสั
ท งคม การรับรู ้กฎหมาายเพื่อคุม้ ครอองสุ ขภาพ
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ผูไ้ ม่สสู บบุหรี่ ทัศนคติ
น ต่อกิจกรรรมโครงการรและระดับคววามตระหนักต่
ก อกิจกรรมใในโครงการพพบว่า ทุก
ปัจจัยยที่มีความสัมพั
ม นธ์กบั ระดับั การปฏิบตั ิใให้ที่สาธารณะปลอดบุหรี่
ในขณะเดีดียวกันเมื่อพิจารณาเปรี ยบบเทียบค่าเฉลีลี่ยปั จจัยเพื่อเป็
เ นการประเเมินประสิ ทธิ ภาพของ
่
กิ จก รรมตามโครรงการประเมิมิ นสถานการ ณ์ ยาสู บเพื่อการเปลี่ ยนสูสมาตราทางสั
สังคมเพื่อกําหนดเป็
ห
น
จังหววัดปลอดบุหรี่ี พบว่า หลังดํ
ง าเนิ นโครงงการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนดําเนิ นโครรงการอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสสถิติที่ระดับ 0.05
0 ทุกประเเด็น สะท้อนใให้เห็นว่า โครงการประเมิมินสถานการณณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยน
สู่ มา ตราทางสังคมเพื
ค ่อกําหนดเป็ นจังหวัดดปลอดบุหรี่ ของจั
ข งหวัดหนองบั
ห
วลําภู มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ส
งเสริริ มและขยายผผลระดับการดําเนิ นโครงงการให้ครอบบคลุมทุก
ประ สิ ทธิ ผลเป็ นโโครงการที่สมควรส่
า นต้นแบบบในการรณรงค์ในทุกระะดับต่อไป
ชุมชนและควรนําไปเป็
11.6 ปัจจั
จ ยที่มีอิทธิพลต่
พ อการขับเคคลื่อนชุมชนปปลอดบุหรี่
ในนการวิเคราะหห์สมการโครรงสร้าง (Struucture Equaation Moddeling: SEM
M) ปั จจัย
บ ่อนชุมชนนปลอดบุหรี่ (2) ระดับทุนทางสั
น งคมในนการขับเคลือนจั
่อ งหวัด
ประกกอบด้วย (1) ระดับการขับเคลื
ปลอดบุหรี่ (3) ระะดับการรับรู ้กฎหมายเพื่ออคุม้ ครองสุ ขภาพผู
ภ ไ้ ม่สูบบุบหรี่ (4) ระดัดับทัศนคติต่อกิ
อ จกรรม
โครงงการ (5) ระดับั ความตระหหนักต่อกิจกรรรมในโครงกาาร
ปั จจัยที่ มีมีอิทธิ พลต่อการขั
ก บเคลื่ อนนชุ มชนปลออดบุหรี่ พบว่า การขับเคลืลื่ อนชุ มชนปลลอดบุหรี่
ได้รับบอิทธิพลทางงตรงเชิงลบจาากทุนทางสังคคม นั้นหมายความว่า เมื่อชุชมชนมีทุนทาางสังคมมากขึขึ้น ซึ่งใน
งานวิวิจยั นี้ ประกออบด้วย การกลล่อมเกลากันเองในระดับครอบครั
ค
ว ระดดับเพื่อนบ้านนและระดับชุมชน
ม ก็จะ
ส่ งผลลทําให้กิจกรรรมในการขับเคลื
บ ่อนลดลลง ข้อสังเกตใในชุมชนคือว่วา เมื่อครอบบครัว ละแวกบ้านและ
ชุมชนมีการอบรมม ตักเตือนและะชักชวนกันเเลิกบุหรี่ มากขึขึ้น กิจกรรมกการขับเคลื่อนนชุมชนปลอดบุหรี่ กล็ ด
น้อ ยยลงนั้น เอง ใ นขณะที่ ก ารรขับ เคลื่ อ นชุชุ ม ชนปลอดบบุ ห รี่ ไ ด้รั บ อิทธิ พ ลทางตตรงเชิ ง บวกจจากความ
ตระหหนักต่อกฎกติกาทางสังคม หมายความมว่า เมื่อครอบครัว ชุมชนนมรความตระะหนักในกฎกกติกาทาง
สัง ค มมากขึ้ น ส่ งผลให้
ง
เ กิ ด กิจกรรมในก ารขับ เคลื่ อนมากขึ
น
้ น ตามมไปด้ว ย และะการรั บรู ้ ข่ าวสารสื่ อ
่า
สาธาารณะมีอิทธิ พลเชิ
พ งลบต่อการขั
ก บเคลื่อนนชุมชนปลอดบุหรี่ หมายความว่า หากกมีการรับรู ้ขาวสารสื
่อ
สาธาารณะจากสื่ อต่ตางๆ มากขึ้นเช่
น น ทีวี เสี ยงงตามสาย แผ่นพั
น บใบปลิวและป้
แ ายรณรงงค์ในที่สาธารณะ เป็ น
ต้น ก็จะส่ งผลให้ไม่
ไ ตอ้ งออกแรรงทํากิจกรรมมการขับเคลื่อนชุ
อ มชนปลออดบุหรี่ ให้มากกนัก
่อ มชนปลออดบุหรี่ ยงั ได้ด้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปั ั จจัยด้านทุนทางสั
นอกจากนีนี้การขับเคลือนชุ
ท งคม
ทัศนนะคติต่อนโยบบายและความมตระหนักต่ออกฎกติกา โดดยส่ งตรงผ่านการรั
น บรู ้ข่าววสารและสื่ อสาธารณะ
ส
นั้นหหมายความว่า การขับเคลื่อนชุ
อ มชนปลลอดบุหรี่ ตอ้ งอาศั
ง ยการรับรู
บ ้หรื อการเข้า้ ถึงสื่ อสาธารณะเป็ น
ตัวกลลางในการขับเคลื
บ ่อน ดังนัน้ นหน่ วยงานนต่างๆ ที่เกี่ยวข้
ว องควรเน้นที
น ่การการรณณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ใบปลิวและะขึ้นป้ายขนาาดใหญ่ในการรดําเนินงานในทุกพื้นที่ให้ มากที่สุด กําหนดเขต
า
า นั้นหมมายถึงจับจองพพื้นที่ปลอดบุหรี่ ให้มากที่สสุุ ด
ปลอดบุหรี่ มากกวว่ากฎหมายกําหนด

1990

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์
ส
ยาสูสู บเพื่อการเปลียนแปลง
่

ยิ่งไปกว่านั
า ้ นยังพบว่า ทุนทางสังคคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกกับทัศนะคติติต่อนโยบาย ส่ งผลให้
การขขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี
ห ่ ได้รับอิทธิ พลทางตรงเพพิ่มขึ้นจากทุนทางสั
น
งคม ใในขณะที่ทศั นะคติต่อ
นโยบบายมีความสััมพันธ์เชิงบวกกับความตรระหนักต่อกฎฎหมาย ส่ งผลให้การขับเคลืลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่
ได้รับบอิทธิ พลทางงตรงเพิ่มขึ้นจากความตระ
จ
ะหนักต่อกฎกกติกาและยังได้
ไ รับอิทธิ พลลทางอ้อมผ่านการรั
น บรู ้
ข่าวสสารสื่ อสาธารรณะ จึงกล่าวไได้วา่ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั
อ บการขับเคลื่อนชุมชนนปลอดบุหรี่ ต้ตอ้ งพึ่งพิง
การรัรั บรู ้ข่าวสารสืสื่ อสาธารณะะ นั้นหมายค วามว่า การรัับรู ้ ข่าวสารจจากสื่ อสาธารรณะ เอกสารร สิ่ งพิมพ์
รวมถึถึงการจัดรณ
ณรงค์ประชาสัสัมพันธ์ต่างๆๆ ยังมีอิทธิ พลต่
ล อการขับเคคลื่อนชุมชนปปลอดบุหรี่ และปั
แ จจัย
ต่างๆๆ เหล่านี้สามาารถทํานายกาารขับเคลื่อนชุชุมชนปลอดบุบุหรี่ ได้สูงถึง ร้อยละ 71.0 ดดังภาพที่ 11.1

ทุนทางสั งคม
(การกล่อมเกลาทางสั
อ
งคม)
ค
การรับรู้ข่าว สาร/สื่ อสาธารณ
ณะ
(สื่ อรณณรงค์ต่างๆ)

‐0.05
0.38
0.72

0..34

ทัศนคคติต่อนโยบาย
(ความคิดเห็
ด นต่อกิจกรรรม)

‐0.65

0.08
0.57
0.31

‐0.56

การขับเคลืลื่อนชุ มชนปลออดบุหรี่
(ในเขตปลลอดบุหรี่ ตามกฎฎหมาย)

ความตระหนักต่
ก อกฎกติกาทาางสั งคม
(การปฏิบตั ิตามมาตรการทาง
า
งสังคม)

ภาพที่ 11.1 รู ปแบบสมมการเชิงโครงงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขั
อ บเคลื่อ นชุมชนปลออดบุหรี่
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
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แนวทางการสั มภาษณ์ เชิงลึกต่ อทุนเดิม
.............
1)

ข้ อคิดเห็นต่ อทุนเดิมทีจ่ ะใช้ ในการขับเคลื่อนให้ ชุมชนปลอดบุหรี่
1.1. ทุนทางสังคม
1.1.1. ในครอบครัว (ระบบการสอนสัง่ /ขัดเกลา/ความเชื่อ/สิ่ งกระตุน้ /ตัวแบบ)
1.1.2. ในชุมชน (ระบบชุมชน/วัด/อาสาสมัครฯ/องค์กรเครื อข่าย/ประเพณี /วัฒนธรรม/)
1.1.3. ในโครงทางสังคม (บทบาทชุมชน/การสนับสนุนของท้องถิ่น/การบริ การของราชการ)
1.2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อปกป้องการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
1.2.1. ผูส้ ู บ (ความละอาย)
1.2.2. ผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า (ความตระหนัก/ความร่ วมมือ)
1.2.3. การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (ความต่อเนื่อง/ความรับผิดชอบ/
ความจริ งจัง)
1.3. การรับรู ้ ทัศนคติและความตระหนัก
1.3.1. ต่อกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
1.3.2. ต่อนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่
1.3.3. ต่ออันตรายของควันบุหรี่ ที่มีต่อสุ ขภาพ
1.3.4. ต่อค่านิยมที่หนุนเสริ มให้สงั คมต้องสู บบุหรี่
1.3.5. ต่อการกําหนดเขตปลอดบุหรี่
2) ความคิดเห็นต่ อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหรี่และฟื้ นฟูสุขภาพ
คําสัมภาษณ์คือ ในจังหวัดหนองบัวลําภูมีคลินิกเลิกบุหรี่ นอ้ ยมากคือ มีอย่างเป็ นทางการที่
โรงพยาบาลหนองบัวลําภูเพียงแห่งเดียว
1.1 ท่านคิดว่า “หากจะสนับสนุนระบบบริ การเลิกบุหรี่ ให้มีการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด”
1.1.1 ส่ วนราชการควรดําเนินการอย่างไร?
1.1.2 ส่ วนท้องถิ่นควรดําเนินการอย่างไร?
1.1.3 นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ภาคประชาสังคมควรดําเนินการอย่างไร?
1.2 ท่านคิดว่า “หากจะฟื้ นฟูสุขภาพผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ ให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดควรดําเนินการ
อย่างไร?”
1.2.1 ส่ วนราชการควรดําเนินการอย่างไร?
1.2.2 ส่ วนท้องถิ่นควรดําเนินการอย่างไร?

200

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

1.2.3 นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ภาคประชาสังคมควรดําเนินการอย่างไร?
ผู้ให้ ข้อคิดเห็น
ส่ วนราชการควรดําเนินการอย่างไร?
1) ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
2) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ส่ วนท้องถิ่นควรดําเนินการอย่างไร?
1) นายกในส่ วนท้องถิ่น
2) กํานัน ผูน้ าํ ชุมชนหรื อผูใ้ หญ่บา้ น
ภาคประชาสังคมควรดําเนินการอย่างไร?
1) เจ้าอาวาสวัดหรื อผูแ้ ทนพระภิกษุในชุมชน
2) ผูแ้ ทนในชุมชนหรื อผูแ้ ทนกลุ่มแม่บา้ นในชุมชน
3) ผูแ้ ทนร้านค้า/ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไป
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แบบประเมินสถานการณ์ ยาสู บเพื่อการเปลีย่ นแปลง
“สู่ สงั คมปลอดควันบุหรี่ จังหวัดหนองบัวลําภู”
(ข้อมูลทัว่ ไปของชุมชนๆ ละ 1 แผ่น)
......................
ชื่อชุมชน/หมู่บา้ น....................หมู่ที่..........ตําบล..............................อําเภอ......................................
มีจาํ นวนหลังคาเรื อน...............หลังคา จํานวนร้านค้าในชุมชน...............ร้าน จําหน่ายบุหรี่ ..............ร้าน
จํานวนร้านค้าที่ติดป้ายห้ามจําหน่ายยาสู บ/บุหรี่ แก่เด็กและเยาวชนอายุต่าํ กว่า 18 ปี จํานวน.........ร้าน
จํานวนร้านค้าที่ไม่จาํ หน่ายยาสู บ/บุหรี่ แก่เด็กและเยาวชนอายุต่าํ กว่า 18 ปี จํานวน......................ร้าน
จํานวนศาลากลางบ้าน..................แห่ง
เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ .........แห่ ง สู บบุหรี่ ..............แห่ ง
จํานวนวัด......................................แห่ ง
เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ .........แห่ง สู บบุหรี่ ..............แห่ง
จํานวนโรงเรี ยน.............................แห่ง
เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ .........แห่ง สู บบุหรี่ ..............แห่ ง
จํานวนโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล...........แห่ง
เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ .........แห่ ง สู บบุหรี่ ..........แห่ง
จํานวนหน่วยงานส่ วนท้องถิ่น............แห่ง
เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ .........แห่ ง สู บบุหรี่ ..............แห่ง
จํานวนหน่วยงาน/องค์การอื่น ๆ ..........แห่ง
ประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ .........แห่ ง ประกอบด้วย
........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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หมายเลขแบบสอบถาม
แบบสํารวจ
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสู บจังหวัดขอนแก่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
(แบบ KK-07 สําหรับผูป้ ระกอบการร้านค้า)
สนับสนุนโดย
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสู บ (ศจย.)

คําชี้แจง
โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนัก ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ องควันบุหรี่ มือสอง
และนโยบาย สถานที่ สาธารณะปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาไปสู่ จงั หวัดปลอดบุหรี่ และเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั กลไกการขับเคลื่อนงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ท้ งั 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย
และ จ.หนองบัวลําภู ด้วยกระบวนการประเมินเสริ มพลัง
โครงการฯ ใคร่ ข อความร่ ว มมืวัอนจากท่
ที่เก็บาข้นอโดยขอเวลาสั
มูล ..... / ..... ม/ ภาษณ์
..... ประมาณ 30 นาที ข้อ มู ลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ ี จะนําไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการนําเอาข้อมูลต่างๆที่ได้จาก

ชื่อผูเ้ ก็บข้อมูล .................................................. รหัสประจําตัว ..........................

การสัมภาษณ์ไปแสวงหากําไร หรื อไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าใด ๆ ทั้งสิ้ น ท่านมีสิทธิ ปฏิเสธให้ขอ้ มูล ในส่ วนที่

ภาษณ์
...............................
่ มสัมานมี
ท่านไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยรายละเอียดเวลาเริ
และหากท่
ขอ้ สงสั
ย สามารถซักถามข้อมูน.ลเพิม่ เติมจากพนักงานผูส้ ัมภาษณ์ได้

สถานทีท่ าํ การสั มภาษณ์
ชื่ อผู้สัมภาษณ์
ชื่ อผู้ถูกสั มภาษณ์
วันทีส่ ั มภาษณ์
เวลาเริ่มสั มภาษณ์
เวลาจบการสั มภาษณ์
ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

203

หนองบัวลําภู: การประเมินสถานการณ์ยาสู บเพื่อการเปลี่ยนแปลง

แบบสํ ารวจสถานการณ์ การบริโภค การจําหน่ ายยาสู บ
สํ าหรับผู้ประกอบการร้ านค้า
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ประกอบการ
1. ท่านประกอบกิจการร้านค้ามาเป็ นเวลา................... ปี
2. ประเภทสิ นค้าที่ขายเป็ นหลักในร้านได้แก่..........................................................................................
3. บุหรี่ ซอง (3.1) ยีห่ อ้ ที่ขายในร้านได้แก่................................................................................................
(3.2) ยีห่ อ้ ที่ขายดีที่สุดคือ.................................................................................................
(3.3) เพราะอะไร..................................................................................................................
4. ยาเส้นที่ขายได้แก่ยาเส้นประเภทใดบ้าง
(4.1) ( ) ยาเส้นที่ตอ้ งมาแบ่งขายเอง ( ) ยาเส้นที่บรรจุซองแล้ว ( ) ทั้งสอง ประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ ...........................................................................................................................
(4.2) ยีห่ อ้ ที่ขายได้แก่.........................................................................................................................
(4.3) ยีห่ อ้ ที่ขายดีที่สุดได้แก่.................................................................................................................
(4.4) เพราะอะไร..................................................................................................................................
(4.5) ยีห่ อ้ ดังกล่าวมีแหล่งผลิตอยูท่ ี่ใด....................................................................................................
5. ท่านรับซื้อยาเส้นมาจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
( ) ร้านค้าขายส่ ง ( ) พ่อค้านํามาส่ งที่ร้าน ( ) โรงงานที่ผลิต ( ) รถเร่
( ) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................
6. ท่านมีแหล่งรับซื้อยาเส้นประจําหรื อไม่
( ) ไม่มี ( ) มี (ถ้ามี) ระบุ....................................................................................................
7. ท่านเคยมีความสัมพันธ์เป็ นญาติหรื อเป็ นคนรู ้จกั กันกับผูข้ ายส่ งยาเส้นเพียงใด
( ) ไม่เคย ( ) เคยรู ้จกั ( ) ไม่เคยรู ้จกั
8. ท่านกับผูข้ ายส่ งเคยเข้าร่ วมและช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันปี ใหม่ งานแต่งงาน งานบุญ
ประเพณี ต่างๆ ฯลฯ หรื อไม่
( ) ไม่เคย ( ) เคย (ลักษณะการช่วยเหลือ) ระบุ......................................................
9. ท่านสามารถซื้อสิ นค้าราคาถูกพิเศษหรื อมีการแจกแถมกับผูข้ ายส่ งยาเส้นหรื อไม่
( ) ไม่ ( ) ได้บางครั้ง ( ) ได้ทุกครั้ง
10. นอกจากการซื้อขายยาเส้นแล้ว ท่านกับผูข้ ายส่ งได้ช่วยเหลือกันในเรื่ องอื่น ๆ หรื อไม่
( ) ไม่มี ( ) มีการช่วยเหลือ คือ (เรื่ องอะไร).............................................................
11. ในรอบเดือนที่ผา่ นมาท่านซื้อยาสู บ/ยาเส้นเพื่อจําหน่ายเดือนละ ……………… ครั้ง
12. ในรอบเดือนที่ผา่ นมาท่านซื้อยาเส้นในปริ มาณ (กรณี ซื้อแบบแบ่ งขาย) ……………… กิโลกรัม
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13. ในรอบเดือนที่ผา่ นมาท่านซื้อยาสู บ/ยาเส้นในปริ มาณ (กรณี ซื้อแบบบรรจุซองแล้ ว) …………...ซอง
14. ในรอบเดือนที่ผา่ นมาท่านลงทุนซื้อยาสู บเป็ นจํานวนเงิน .............................. บาท
15. ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุเท่าใด
( ) ตํ่ากว่า 25 ปี ( ) 25 – 50 ปี ( ) ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
16. ร้านของท่านมีลูกค้าที่ซ้ือยาสู บเป็ นประจํา ประมาณกี่คน ระบุจาํ นวน..................คน
ส่ วนที่ 2 การรับรู้และความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายการควบคุมยาสู บ
1. การรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาสู บ
การรับทราบ
ไม่ทราบ ทราบ ไม่แน่ใจ

ท่านทราบหรื อไม่..............
1. การกําหนดให้มีภาพคําเตือนบนห่อยาสู บที่เป็ นรู ปภาพขาวดํา
2. การห้ามแสดงหรื อตั้งโชว์ยาสู บ ณ จุดขาย
3. การห้ามขายยาสู บให้เด็กตํ่ากว่าอายุ 18 ปี

2. ท่านคิดว่านโยบายดังกล่าว ทําให้รายได้ในร้านค้าของท่านลดลงหรื อไม่
( ) ไม่ลดลง
( ) ลดลงเล็กน้อย ( ) ลดลงอย่างมาก
3. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ หากชุมชนมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการควบคุมการสู บยาสู บ
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) กํ่ากึ่ง
( ) เห็นด้วยอย่างยิง่
4. ท่านคิดว่าหากชุมชนมีขอ้ ตกลงร่ วมกันของชุมชนในการควบคุมการสู บยาสู บ จะมีผลกระทบในการ
จําหน่ายยาสู บในร้านค้าระดับใด
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ล้อมรอบระดับผลกระทบที่ท่านประเมินว่าร้านค้าของท่านจะได้รับ
น้อย
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

มาก
10
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ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
1. ท่านมีขอ้ เสนอแนะครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและส่ วนท้องถิ่นอย่างไร ในการสร้างข้อตกลง
ร่ วมกันของชุมชนในการควบคุมยาสู บ
(ครอบครัว)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ชุมชน)........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(หน่วยงานรัฐ อปท.)……………………………………………………………………………...…......
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจําหน่ายยาสู บอย่างไรบ้าง
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ข้ อสั งเกตสํ าหรับผู้สัมภาษณ์
ข้อสังเกตเพิ่มเติมในบริ บทของร้านเช่น การวางจําหน่ายยาสู บ เป็ นต้น
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินสถานการณ์ ยาสู บเพื่อการเปลีย่ นแปลง
“สู่ สงั คมปลอดควันบุหรี่ จังหวัดหนองบัวลําภู”
.............................................
1)

ข้ อมูลทัว่ ไปของครัวเรื อน
- ท่านพักอยูใ่ นเขต  เทศบาลนามะเฟื อง  เทศบาลนาเหล่า  ตําบลดงมะไฟ
- ผูท้ าํ หน้าที่ดูแลการเจ็บป่ วยในครอบครัวของท่านเป็ น เพศ  ชาย  หญิง
- อายุ................ปี
- สถานะภาพสมรส  โสด  อยูด่ ว้ ยกัน  แยกกันอยู่  หม้าย/หย่า/ร้าง
- ระดับการศึกษา  ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  อนุปริ ญญา  ปริ ญญาตรี  สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
- อาชีพหลักของครอบครัว  เกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ ..................
- จํานวนคนในครอบครัว ทั้งหมด..................คน เป็ นชาย............คน เป็ นหญิง....................คน
- มีเครื อญาติที่สูบบุหรี่ ได้แก่  ปู่  ลุง  พ่อ  ลูกชาย ........คน  ลูกเขย........ คน
- ค่าใช้จ่ายของครอบครัวจากการสู บบุหรี่ ต่อวัน  ไม่เกิน 10 บาท  10 – 20 บาท 
มากกว่า 20 บาท
2) ทุนทางสั งคม
ระดับของทุน
ประเด็นคําถาม
มาก
มาก น้อย
ที่สุด
ท่านห้ามคนในครอบครัวไม่ให้ยงุ่ เกี่ยวกับบุหรี่ มากเพียงใด
ท่านกล่าวตักเตือนคนในครอบครัวให้เลิกสู บบุหรี่ มากเพียงใด
เพื่อนบ้านของท่านเคยห้ามและตักเตือนคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ มาก
เพียงใด
เพื่อนบ้านของท่านเคยชักชวนคนในครอบครัวให้เลิกสู บบุหรี่ มากเพียงใด
เพื่อนบ้านของท่านเคยบอกถึงอันตรายของการสู บบุหรี่ มากเพียงใด
ครอบครัวของท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ อสม.ให้เลิกบุหรี่ มากเพียงใด
ครอบครัวของท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกลุ่มแม่บา้ นให้เลิกบุหรี่ มาก
เพียงใด
กลุ่มในชุมชนปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างการไม่สูบบุหรี่ มากเพียงใด

น้อย
มาก
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ระดับของทุน
ประเด็นคําถาม

มาก
ที่สุด

มาก

น้อย

น้อย
มาก

ผูน้ าํ ท้องถิ่น/ผูน้ าํ ชุมชนได้ให้ความสําคัญกับการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะมาก
เพียงใด
ครู ในโรงเรี ยนให้ความรู ้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ มากเพียงใด
ข้อคิดเห็นอื่นๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
3) การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุ ขภาพผู้ไม่ สูบ
ประเด็นคําถาม

ระดับการปฏิบตั ิ
เกือบ
บางครั้ง ไม่เคย
ประจํา
ประจํา

ท่านเคยได้รับควันบุหรี่ จากคนในครอบครัวบ่อยเพียงใด
ท่านเคยได้รับควันบุหรี่ จากคนในบริ เวณศาลากลางบ้านบ่อยเพียงใด
ท่านเคยสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณวัดบ่อยเพียงใด
ท่านเคยสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ในบริ เวณสถานีอนามัยบ่อยเพียงใด
ท่านเคยสังเกตเห็นคนสู บบุหรี่ ที่ในบริ เวณโรงเรี ยนบ่อยเพียงใด
ท่านเคยสังเกตเห็นร้านค้าวางโชว์ขายบุหรี่ บ่อยเพียงใด
ท่านพบเห็นการวางที่เขี่ยบุหรี่ ไว้ในที่สาธารณะบ่อยเพียงใด
ข้อคิดเห็นอื่นๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
4) การรับรู้

ระดับการรับรู ้
ข้อคําถาม
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ มีกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ มีกฎหมายคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ ควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นก็มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ การสู บบุหรี่ เป็ นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

เคยรับรู ้

เคยรับ

คิดว่า

ไม่เคย

ประจํา

รู ้บา้ ง

เคยรู ้

รู ้เลย
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ระดับการรับรู ้
ข้อคําถาม

เคยรับรู ้

เคยรับ

คิดว่า

ไม่เคย

ประจํา

รู ้บา้ ง

เคยรู ้

รู ้เลย

ท่านรู ้หรื อไม่วา่ มีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ บุหรี่ เป็ นยาเสพติด
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ มีคลินิกเลิกสู บบุหรี่ และฟื้ นฟูสุขภาพคนต้องการเลิก
บุหรี่
ข้อคิดเห็นอื่นๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
5) ความคิดเห็น

ข้อคําถาม

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิง่

ท่านเห็นด้วยหรื อไม่กบั การห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่กบั กฎหมายคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
เพียงใด
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ควันบุหรี่ จะมีผลต่อสุ ขภาพ
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่คนรุ่ นต้องห่างไกลบุหรี่
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ กับการไม่สูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ คนในครอบครัวพยายามจะเลิกบุหรี่
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ คลินิกเลิกบุหรี่ สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ ได้
ข้อคิดเห็นอื่นๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
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6) ความเป็ นไปได้

ข้อคําถาม

ระดับความตระหนัก
มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด
มาก

ท่านคิดว่าการออกกฎหมายห้ามสู บบุหรี่ ในเขตที่สาธารณะจะบังคับใช้ได้
เพียงใด
ท่านคิดว่าการมีนโยบายปกป้องบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ จะสามารถปกป้องได้
เพียงใด
ท่านคิดว่าควันบุหรี่ จากบุคคลอื่นจะทําให้เกิดการเจ็บป่ วยเพียงใด
ท่านคิดว่าคนรุ่ นใหม่จะสามารถห่างไกลบุหรี่ ได้เพียงใด
ท่านคิดว่าผูน้ าํ จะสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เพียงใด
ท่านคิดว่าการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ จะประสบผลสําเร็ จเพียงใด
ท่านคิดว่าคลินิกเลิกบุหรี่ จะประสบผลสําเร็ จได้มากเพียงใด
ข้อคิดเห็นอื่นๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

“ขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ”
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การนําเสนอผลงานวิชาการในเวทีสัมมนาวิชาการ
“ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพ ลต่ อการสู บบุหรี่ของคนในครอบครัวชนบทอีสาน”

