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การสู บบุหรี่ อาจดูเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่ชดั เจนในมุมมองทางการแพทย์ แต่ในทางสังคม การสู บบุหรี่
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วัฒ นธรรมของความเป็ นชาย มิ ตรภาพ หรื อความเป็ นผูใ้ หญ่ การสู บ บุ ห รี่ ม ัก เป็ นปั ญ หาของคนไม่ สู บ
มากกว่าปั ญหาของคนสู บ การแก้ปัญหาการสู บบุหรี่ จึงเป็ นเรื่ องยาก การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดว้ ยการ
ชี้ ให้เห็ นพิษภัยทางสุ ขภาพเพื่อหวังให้คนเกรงกลัวแล้วเลิ กสู บได้ผลอย่างจากัด การใช้มาตรการขึ้ นภาษี
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บริ การของรัฐอย่างจากัด
สานักงานป้ องกันควบคุ มโรคที่ 5 นครราชสี มา รพ.บ้านแท่นและชุ มชนบ้านหนองบัว อาเภอบ้าน
แท่ น จังหวัดชัยภู มิ จึ งร่ วมกัน หาทางออกให้ ก ับ ปั ญ หานี้ ผ่านการวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ัติก ารแบบมี ส่ วนร่ วมซึ่ ง
ดาเนิ นการระหว่างปี 2553-2556 ดังรายงานผลการวิจยั ในเล่มนี้ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ นประโยชน์กบั การ
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บทคัดย่อ
การวิจยั พัฒนารู ปแบบการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน กรณี ศึกษา ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชัยภูมิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการป้ องการแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่ ในชุมชนด้วย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ในระหว่างเดือนมีนาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 พื้นที่
วิจยั เลือกแบบเจาะจงเป็ นพื้นที่ที่มีอตั ราการสู บบุหรี่ สูงและสมาชิกส่ วนใหญ่ในชุมชนสมัครใจเข้าร่ วมวิจยั
ผูร้ ่ วมวิจยั รวม 200 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่
ชุมชน ผูส้ ู บบุหรี่ ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนที่สมัครใจเข้าร่ วมวิจยั ขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งเป็ น 3
ระยะ คือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสู บบุหรี่ และแนวทางการป้ องกันแก้ไขปัญหาการสู บบุหรี่ ของ
ชุมชน 2) ดาเนินการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและประเมินผล 3) ขยายผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาและการหาข้อสรุ ปร่ วมระหว่างทีมวิจยั ภายนอก ทีมวิจยั ชุมชน และทีมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั พบว่า สถานการณ์การสู บบุหรี่ ในชุมชนเป็ นวิถีที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาช้านานจากความ
เชื่อเรื่ องความเป็ นชาย ช่วยคลายเครี ยด และช่วยเสริ มพลังในการทางานหนัก 2) ชนิดของบุหรี่ ที่สูบส่ วน
ใหญ่สูบยาเส้นมวนเองราคาถูก 3) เชื่อว่าผูส้ ู บบุหรี่ จดั เสี่ ยงต่อการป่ วยและตายมากกว่า ความรุ นแรงของการ
เจ็บป่ วยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของบุหรี่ ที่สูบ ควันบุหรี่ ทาให้ผไู ้ ม่สูบ เหม็น ระคายเคืองเล็กน้อยไม่ทาให้เจ็บป่ วย
รุ นแรง และการสู บบุหรี่ เป็ นเรื่ องส่ วนตัวไม่อยากยุง่ สมาชิกในชุมชนมีความรู้เรื่ องพรบ.ควบคุมยาสู บน้อย
การบังคับใช้กฎหมายในชุมชนไม่เข้มงวด 4) ผูส้ ู บบุหรี่ ที่ไม่มีอาการเจ็บป่ วยไม่อยากเลิก มีผเู้ คยเลิกบุหรี่
มากกว่าครึ่ งเลิกไม่สาเร็ จ นาไปสู่ การวิจยั ระยะที่ 2 ได้รูปแบบการป้ องกันแก้ไขปั ญหาดังนี้ 1) หาช่องทาง
เข้าถึงปัญหาของชุมชน 2) เตรี ยมขับเคลื่อนการดาเนินงาน ประกอบด้วย การพัฒนาแกนนา การสื่ อสารกับ
ชุมชนและการประสานเครื อข่าย 3) สร้างกระแส 4) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างทีม
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเน้นในกลุ่มเยาวชน การพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ขอ้ มูลชุมชน กาหนดมาตรการเขตปลอด
บุหรี่ ในชุมชน กิจกรรมบาบัดผูต้ ิดบุหรี่ ในชุมชน งานประเพณี วฒั นธรรมปลอดบุหรี่ และกิจกรรมครอบครัว
ต้นแบบรักษ์สุขภาพ 5)ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล ปรับแผน จากนั้นนาไปสู่ การขยายผลต่อในระยะ
ที่ 3 โดยเปิ ดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ท้ งั ในและนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างและพัฒนาแกนนา
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา
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บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็ นมำ
บุหรี่ เป็ นอันตรายต่อผูเ้ สพและผูใ้ กล้ชิด เนื่องจากบุหรี่ มีสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็ นสาร
เสพติด และเป็ นพิษต่อร่ างกาย ก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง มะเร็ งปอด โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็ นจานวนมาก
นาไปสู่ การเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร ไม่เพียงแต่ผสู ้ ู บบุหรี่ จะได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการสู บ
บุหรี่ เอง ควันบุหรี่ ในสิ่ งแวดล้อมยังก่อให้เกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพของผูท้ ี่อยูร่ อบข้างเช่นเดียวกับผูส้ ู บ
บุหรี่ เช่นกันโดยเฉพาะเด็ก7 นอกจากนั้นบุหรี่ ยงั นาเยาวชนไปสู่ พฤติกรรมเสี่ ยง เช่น กินเหล้า เล่น
การพนัน ใช้ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย12 จึงนับได้วา่ การแพร่ ระบาด
ของการสู บบุหรี่ ก่อให้เกิดปั ญหาทั้งทางด้านสาธารณสุ ข สังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คงของ
ประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปั ญหาความเจ็บป่ วยและเสี ยชีวติ จากโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการสู บบุหรี่ ถึงปี ละ 42,000คน องค์การอนามัยโรคและธนาคารโลกได้ประมาณการว่าใน
อนาคตโรคที่เกิด จากการสู บบุหรี่ หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสู บ ที่เรี ยกว่าเป็ นโรคไร้เชื้ อ จะเป็ นโรคที่
ก่อให้เกิดภาระโรคสู งสุ ด7
หากวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การสู บบุหรี่ ของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549 แม้จะพบว่า
การสู บบุหรี่ ของประชากรโดยรวมมีอตั ราการสู บลดลง แต่กลับพบอัตราการสู บเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
เยาวชน และมีอตั ราการสู บลดลงช้าในกลุ่มสตรี 8 ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริ ษทั ผลิตยาสู บ ที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มการขายไปในกลุ่มเยาวชนและสตรี 4 ปัญหาการบริ โภคยาสู บ
จึงเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนและเป็ นปั ญหาที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต ในทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ปั ญหาการสู บบุหรี่ มีมูลเหตุของปั ญหาที่ซบั ซ้อนหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความ
เชื่อและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูผ้ ลิต การป้ องกันแก้ไขปั ญหาจึงต้องใช้มาตรการหลายด้าน
ประกอบกัน โดยอาศัยความร่ วมมือจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ าย การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม (Participatory Action Research - PAR) เป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการ
ป้ องกันแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนในชุมชน เพื่อให้ประชาชน ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ งในพื้นที่และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่ วน ได้เข้ามามีส่วนในการร่ วมคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
ก่อให้เกิดจิตสานึกตระหนักในปั ญหา และในที่สุดก็จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
รวมทั้งสามารถขยายผลในวงกว้าง5
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กระบวนการวิจยั ดังกล่าวจึงน่าจะทาให้สามารถป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บ
บุหรี่ ในชุมชนได้อย่างแท้จริ งในระยะยาว ส่ งผลให้สามารถลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรค ลดภาระ
การใช้เวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข การสู ญเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร เป็ น
การเพิม่ คุณภาพชีวิต เพิม่ ผลผลิตของประเทศชาติ
ควำมสำคัญทีจ่ ำเป็ นต้ องศึกษำวิจัยและกำรคัดเลือกพืน้ ที่
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง มะเร็ ง
เป็ นโรคที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทั้งในระดับชุมชน เขต ประเทศ และในระดับโลก
บุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่ทาให้เกิดโรคเรื้ อรังดังกล่าว หากมีแนวทางการป้ องกันควบคุมการ
บริ โภคยาสู บได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและยัง่ ยืนก็จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคเรื้ อรังได้ ในปั จจุบนั
องค์ความรู ้การป้ องกันควบคุมการบริ โภคยาสู บในบริ บทของชุมชนชนบทยังมีนอ้ ย สานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มาเป็ นหน่วยงานระดับเขตในพื้นที่สาธารณสุ ขเขต 14 ทางอีสาน
ใต้ หรื อที่เรี ยกว่า เขตนครชัยบุรินทร์ มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนงานวิชาการด้านการป้ องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ จึงได้ศึกษาวิจยั การป้ องกันควบคุมการสู บบุหรี่ ในบริ บทของ
ชุมชนชนบทขึ้น โดยเลือกพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองบัว อาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ เป็ นพื้นที่
ศึกษาวิจยั
ชุมชนบ้านหนองบัวเป็ นชุมชนที่มีอตั ราการสู บบุหรี่ อยูใ่ นระดับสู ง จากการสารวจผูส้ ู บ
บุหรี่ ในชุมชนปี 2551 พบว่า มีอตั ราการสู บบุหรี่ เป็ นประจาสู งถึง 34% เมื่อเทียบกับอัตราการสู บ
บุหรี่ เป็ นประจาของประเทศปี 2550 มีเพียง 18.54% ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ (35-60 ปี )
รองลงมาเป็ นวัยสู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) วัยรุ่ น ผูห้ ญิงในชุมชนพบมีการสู บบุหรี่ นอ้ ย แกนนาในพื้นที่
ได้แก่ ผูน้ าชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุ ข, ครู , ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้ น, กลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
อาสาสมัครในชุมชน มีความขยันขันแข็ง ตั้งใจในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและยินดีเข้าร่ วมในการวิจยั
สาหรับการดาเนินการด้านการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนหนองบัว อาเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิน้ นั หน่วยเวชศาสตร์ ชุมชนโรงพยาบาลบ้านแท่นได้จดั รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึง
โทษ พิษ ภัยของบุหรี่ อย่างต่อเนื่ อง มีโครงการ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกอบการร้านค้า
และประชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ และพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
สุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการจัดเข้าค่ายชุมชนบาบัดบุหรี่ โดยเชิญผูต้ ิดบุหรี่ ในชุมชน
มาเข้ารับการบาบัดบุหรี่ การแก้ปัญหาที่ผา่ นมาเป็ นการแก้ปัญหาจากมุมมองของบุคลากร
สาธารณสุ ข ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้น แต่การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) เพื่อแก้ปัญหาการสู บบุหรี่ ในมุมมอง
และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ซึ่ งสัมพันธ์กบั สังคมวัฒนธรรม และอาจจะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยน
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การแก้ปัญหาชี วติ ทางสังคมอื่นๆ ดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการทาวิจยั จึงเป็ นการทาความเข้าใจบุหรี่ ใน
มุมมองของชุมชน ว่าภาพรวมเป็ นอย่างไร กลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่สูบบุหรี่ มีเหตุผลหรื อคาอธิ บาย
อย่างไร ชุมชนแต่ละกลุ่ม เพศ วัย มองการสู บบุหรี่ อย่างไร ควรจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างไร โดยเปิ ดประเด็นด้วยเรื่ องการสู บบุหรี่ ในฐานะส่ วนหนึ่งของชีวติ ของคนต่างเพศต่างวัย
จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นว่าการนากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนมาเป็ น
เครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหา ทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปั ญหา และสามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างสัมฤทธิ์ ผล เช่น โครงการวิจยั ชุมชนร่ วมสร้างสุ ขภาพเด็ก 0-12 ปี บ้านน้ าคา อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน เป็ นการประสานงานร่ วมกันระหว่างชุมชน โรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และ
โรงพยาบาล กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน นอกจากก่อให้เกิดความตระหนักของ
ชุมชน ในการร่ วมคิดถึงปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาของเด็กแล้ว ยังมีการแก้ ปั ญหา
ทางด้านสังคมอื่นๆ สาหรับเด็ก 0-12 ปี อีกด้วย1 เช่นเดียวกันกับการศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ในการพัฒนารู ปแบบการป้ องกันควบคุมโรคอุจจาระร่ วงในตาบลบ้องตี้ จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ภายหลังสิ้ นสุ ดโครงการ สภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรวม และร้านค้าดีข้ ึน มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับการป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง และอุบตั ิการณ์โรคอุจจาระ
ร่ วงในชุมชนลดลง2
ดังนั้น ทีมวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนมาเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั โดยเน้นให้ชุมชนเป็ นผูก้ าหนดปั ญหาร่ วมกันโดยชุมชนเอง ซึ่ งทีมวิจยั
ทาหน้าที่เป็ นส่ วนสนับสนุนการวิจยั ภายใต้ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของคนในชุมชนว่าสามารถ
ร่ วมกันแก้ปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผลโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับกระบวนการพัฒนาชุมชน เกิดความยัง่ ยืนใน
การแก้ปัญหาอื่นๆ ของชุมชน มีแกนนาชุมชนที่เข้มแข็ง และเกิดความสามัคคีภายในชุมชน และ
สามารถขยายผล ไปสู่ การแก้ปัญหาเรื่ องอื่นหรื อชุมชนอื่นได้
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำวิจัย
วัตถุประสงค์ หลัก
เพื่อพัฒนารู ปแบบการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการบุหรี่ ในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยแบ่งตามระยะของการดาเนินงานดังนี้
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ระยะ/ปี ที่ 1 Situation analysis ประเมินสถานการณ์ปัญหา และความต้องการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพและการสู บบุหรี่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสู บบุหรี่ และความต้องการในชีวติ ประจาวันและสุ ข
ภาวะของคนในชุมชน
2. เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาการสู บบุหรี่ ซึ่ งเชื่อมโยงกับบริ บททางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ในชุมชน
3. เพื่อค้นหาหุ น้ ส่ วนและภาคีเครื อข่าย และการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขและป้ องกันปั ญหาการ
สู บบุหรี่ ในชุมชน
4. เพื่อพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแก้ไขและป้ องกันปั ญหาการสู บบุหรี่ ใน
ชุมชน
ระยะ/ปี ที่ ๒ Implementation and evaluations เป็ นระยะของการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาการสู บ
บุหรี่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการร่ วมกับชุมชนในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่ ในชุมชน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการบุหรี่ ใน
ชุมชน
3. เพื่อสร้างกระบวนการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ แบบมีส่วนร่ วมในชุมชน
4. เพื่อประเมินผลการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาบุหรี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ระยะ/ปี ที่ ๓ Expansion ขยายบทเรี ยนของการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุ ปบทเรี ยนการแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2. นาผลการดาเนินการผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมขยายผลไปสู่ การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ชุมชนอื่นที่มีปัญหาการสู บบุหรี่ ใกล้เคียงกัน หรื อชุมชนที่ให้ความสนใจ
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
ตลอดโครงการวิจยั นี้ คาดว่าจะเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั ภายนอก
และภายในชุมชนผ่านการทาเวทีประชาคม การจัดเก็บข้อมูลโดยคนในชุมชน รวมทั้งชุ มชนเองยัง
เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน นอกจากนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ และ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ สามารถนากระบวนการเรี ยนรู้ตลอดโครงการวิจยั ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนขยายการดาเนินงาน ในรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนไปประยุกต์กบั
กลุ่มเป้ าหมาย หรื อโครงการวิจยั อื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดกำรควบคุมกำรบริโภคยำสู บ
และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research – PAR)
แนวคิดกำรควบคุมกำรบริโภคยำสู บ
WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC หรื อ กรอบอนุสัญญาว่า
ด้วยการควบคุมยาสู บ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) จัดเป็ นสนธิ สัญญาระหว่างประเทศด้านสุ ขภาพฉบับ
แรกขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครอง
ประชากรโลกให้ปลอดภัยจากผลร้ายของการบริ โภคยาสู บและการสู ดดมควันยาสู บกล่าวได้วา่
กรอบอนุสัญญาฯ นี้ เป็ นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ในการสกัดกั้นมิให้ผลิตภัณฑ์
ยาสู บแพร่ กระจายไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สู่ ประเทศกาลังพัฒนาและหยุดยั้งการเสี ยชีวติ จาก
การสู บบุหรี่ กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสู บฯ มีประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
ทั้งหมด 192 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ได้ร่วมลงนามในกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2546 เป็ นลาดับที่ 36 และมีผลบังคับใช้วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2547 สาระสาคัญในกรอบ
อนุสัญญาประกอบด้วย 11 หมวด 38 ข้อ
สำระสำคัญของกรอบอนุสัญญำว่ ำด้ วยกำรควบคุมยำสู บฯ
หมวด 1 บทนา
หมวด 2 วัตถุประสงค์ หลักการที่ใช้เป็ นแนวทางและพันธกรณี ทวั่ ไป
หมวด 3 มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสู บ กรอบอนุสัญญาฉบับนี้ได้กาหนดให้ภาคี
พิจารณาและกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความต้องการบริ โภคยาสู บของประชากร อันได้แก่
- มาตรการด้านภาษีและราคา
- มาตรการอื่น เช่น มาตรการทางบริ หาร มาตรการทางนิ ติบญั ญัติ มาตรการทางการปกครองและ
มาตรการอื่นๆ ที่มีประสิ ทธิภาพ
- การปกป้ องบุคคลจากการสู ดดมควันยาสู บในสถานที่ทางานสถานที่สาธารณะซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณตัว
อาคาร ในระบบขนส่ งมวลชนและในสถานที่สาธารณะอื่นๆ
- การควบคุมสารต่างๆ ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ยาสู บ โดยเสนอแนวทางในการทดสอบและวัดปริ มาณ
สารต่างๆ ที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ยาสู บและสารต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ยาสู บ
- เกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสู บ
- การบรรจุหีบห่อและติดป้ ายผลิตภัณฑ์ยาสู บ โดยห้ามใช้ขอ้ ความรู ปภาพ สัญลักษณ์ซ่ ึ งชวนให้
เข้าใจผิด เช่น การระบุวา่ เป็ นบุหรี่ แบบ"ไลต์ (light)" "ไมลด์ (mild)" “low tar” หรื อ “ultra-light”
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บริ ษทั บุหรี่ ต้องแสดงคาเตือนถึงอันตรายของการใช้ยาสู บต่อสุ ขภาพอย่างชัดเจนบนซองบุหรี่
(รวมทั้งกล่อง และหี บห่ อหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์) โดยคาเตือนต้องชัดเจน เห็นและอ่านเข้าใจง่ายและมี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่หลักบนหี บห่ อ คาเตือนอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบภาพ หรื อภาพ
สัญลักษณ์
- การให้การศึกษา การสื่ อสาร การฝึ กอบรม และการสร้างจิตสานึกของสาธารณชน โดยใช้
เครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิดที่มีความเหมาะสมประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการต่างๆ ดาเนินการ
เพื่อส่ งเสริ มจิตสานึกของประชาชนและให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
จากการบริ โภคยาสู บและการสู ดดมควันยาสู บรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลิกใช้ยาสู บ
- การห้ามอย่างเต็มรู ปแบบ (Comprehensive ban) เพื่อมิให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสู บ การ
ส่ งเสริ มการขายและการให้การสนับสนุนโดยธุ รกิจยาสู บ ทั้งนี้รวมถึงการห้ามโฆษณายาสู บข้าม
พรมแดน
- มาตรการลดอุปสงค์ในเรื่ องการเลิกใช้ยาสู บและการรักษาผูต้ ิดบุหรี่ โดยดาเนินการส่ งเสริ มการเลิก
ใช้ยาสู บในสถานที่ต่างๆ เช่นสถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ข สถานที่ทางาน เป็ นต้น และควร
กาหนดเรื่ องการวินิจฉัยและการรักษาผูต้ ิดบุหรี่ ตลอดจนการให้คาปรึ กษาเพื่อการเลิกใช้ยาสู บใน
แผนงานระดับชาติ รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการ
รักษาการติดบุหรี่
หมวด 4 มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปทานของยาสู บ ดังนี้
- การค้าผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมายในทุกรู ปแบบ รวมทั้งการลักลอบขนส่ งผลิตภัณฑ์ยาสู บอื่น
ผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมายและผลิตภัณฑ์ยาสู บปลอม
- การขายผลิตภัณฑ์ยาสู บให้แก่ผเู ้ ยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ) และการขายโดยผูเ้ ยาว์ อนึ่ง อนุ
สัญญาฯ ได้ระบุวา่ ประเทศสมาชิกควรพยายามห้ามการขายบุหรี่ เป็ นมวนๆ หรื อขายเป็ นซองเล็กๆ
- การสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ
หมวด 5 การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
หมวด 6 ปั ญหาอันเกี่ยวเนื่ องกับความรับผิด
หมวด 7 ความร่ วมมือด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ซึ่ งในหมวดนี้
ประกอบด้วย
- การวิจยั การเฝ้ าระวัง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
การวิจยั ระดับชาติ ประสานงานโครงการวิจยั ต่างๆ ในด้านการควบคุมยาสู บ อาทิ การศึกษาปั จจัย
และผลกระทบของการบริ โภคยาสู บและการสู ดดมควันบุหรี่ ตลอดจนการวิจยั เกี่ยวกับการปลูกพืช
ทดแทนการปลูกใบยาสู บ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งจัดตั้งโครงการเฝ้ าระวังเกี่ยวกับ
รู ปแบบ ปริ มาณ ปั จจัยและผลกระทบของการบริ โภคยาสู บทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เป็ นต้น
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- การรายงานผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประเทศสมาชิ กต้องจัดส่ งรายงานการดาเนิ นงานต่อที่
ประชุมรัฐภาคี เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางนิติบญั ญัติ ฯลฯ ซึ่ งจัดทาขึ้นตามกรอบอนุสัญญาฯ
ข้อมูลการเฝ้ าระวังและการวิจยั เป็ นต้น
- ความร่ วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านกฎหมายตลอดจนการจัดสรรความชานาญ
ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาต้องส่ งเสริ มและจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย ในด้านการบริ หารจัดการ ซึ่ งระบุไว้
ในหมวดที่ 8 - 11 ของกรอบอนุสัญญาฯ
หมวดที่ 8 - 11 เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกรอบอนุสัญญาฯ ซึ่ งประเทศสมาชิกหรื อภาคี (Parties)
จะต้องดาเนินการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ดังกล่าวทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
แผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสู บแห่ งชำติ พ.ศ.2553-2557

ประเทศไทยได้ดาเนินการควบคุมการบริ โภคยาสู บมายาวนานกว่า 30 ปี โดยความ
ร่ วมมือของทุกภาคส่ วนทั้งจากภาครัฐ องค์กรเอกชน (NGOs) และชุมชน ซึ่ งการดาเนิ นงานที่ผา่ น
มา แม้มีความก้าวหน้ามาเป็ นอย่างดี แต่ก็มีส่วนขาดที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการหรื อดาเนิ นการแล้วแต่ยงั
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบันตามอนุสัญญาการควบคุมยาสู บ
ขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) ซึ่งเป็ น
พันธกรณี ระหว่างประเทศที่ประเทศรัฐภาคีตอ้ งปฏิบตั ิตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าว อีกทั้งกระแส
โลกาภิวฒั น์และการเปลี่ยนแปลงบริ บทในสังคม ทาให้ปัญหาการบริ โภคยาสู บมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่
ซับซ้อนขึ้นมาก จึงจาเป็ นต้องมียทุ ธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมยาสู บที่ครอบคลุมทุกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้องและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน กรมควบคุมโรค จึงมี
คาสั่งที่ 218/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เรื่ องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
จัดทาแผนควบคุมการบริ โภคยาสู บแห่งชาติ ซึ่ งคณะอนุกรรมการและคณะทางานนี้ ได้มีการ
ประชุมจัดทาแผนควบคุมการบริ โภคยาสู บแห่งชาติแบบมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนและได้จดั ทา
แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่งชาติอย่างมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนเป็ นแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสู บแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ฉบับนี้ข้ ึนโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
การบริ โภคยาสู บแห่งชาติ (คบยช.) แล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสู บแห่ งชำติ พ.ศ. 2553-2557
วิสัยทัศน์ (Vision) “การควบคุมยาสู บของประเทศมีประสิ ทธิ ภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่ อง”
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พันธกิจ (mission) “สนับสนุนให้องค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่ วนร่ วมกันเฝ้ าระวังและดาเนินการ
เพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนไทยให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พน้ จากการเสพติด
เจ็บป่ วย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสู บ”
จุดมุ่งหมำยสู งสุ ด (Ultimate goals)
1 การลดอัตราการบริ โภคยาสู บของประชาชน
2 การลดปริ มาณการบริ โภคยาสู บต่อหัวประชากร
3 การทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดครัวบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน
เป้ำหมำย (targets)
1. ในปี พ.ศ.2557 อัตราการสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยรวมและ
ประชากรชาย ลดลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ.2552 ขณะที่อตั ราการสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชากร
หญิงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลการสารวจปี พ.ศ.2552
2. ปริ มาณการบริ โภคยาสู บต่อหัวประชากรต่อปี ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 จากปี พ.ศ.2552
3. ควบคุมมิให้อตั ราการบริ โภคยาสู บชนิดอื่น ๆ (บุหรี่ ไร้ควัน) เพิม่ ขึ้นจากฐานข้อมูลการสารวจปี
พ.ศ.2552
4. ในปี พศ.2557 อัตราการได้รับควันบุหรี่ มือสองของประชาชนลดลง 50% จากปี พ.ศ.2552
โดยมียุทธศำสตร์ (strategies) ทีส่ ำคัญในกำรดำเนินกำรควบคุมกำรบริโภคยำสู บของประเทศ 8
ยุทธศำสตร์ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้ องกันมิให้เกิดผูบ้ ริ โภคยาสู บรายใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคลด และเลิกใช้ยาสู บ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริ มความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานควบคุมยาสู บ
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การแก้ปัญหาการควบคุมยาสู บโดยใช้มาตรการทางภาษี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝ้ าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสู บ
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ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรป้องกันมิให้ เกิดผู้บริ โภคยำสู บรำยใหม่
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 3 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1 การให้ความรู ้แก่เยาชนและครู และส่ งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการ
บริ โภคยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 การให้ความรู ้เกี่ยวกับผลของยาสู บต่อสุ ขภาพ และกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสู บ
1.2 การฝึ กอบรมและสร้างการมีส่วนร่ วมของครู
1.3 การดาเนินการโครงการโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
1.4 การสร้างเครื อข่ายทางสังคมเพื่อรณรงค์ป้องกันการริ เริ่ มการสู บบุหรี่ ในเด็กและเยาวชน
1.5 การสนับสนุนให้เยาวชนเป็ นผูน้ าในการควบคุมยาสู บ (youth advocacy group)
2. การปกป้ องเด็กและเยาวชนจากความเย้ายวน (appeal)
เด็กและเยาวชนมักอ่อนไหวและชักจูงให้เอาแบบอย่างได้ง่ายโดยสื่ อต่าง ๆ และ ผูท้ ี่อยูร่ อบข้าง
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุ รกิจยาสู บ
2.2 การขจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิกส์ (วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต)
2.3 การขจัดการอุปถัมภ์ต่าง ๆ และการทากิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจยาสู บ
(Corporative Social Responsibility: CSR)
2.4 การจากัดการเย้ายวนโดยบุคคลต้นแบบ (role models) ซึ่ งรวมถึงบิดามารดา เพื่อนหรื อรุ่ นพี่
และดารา
2.5 การขจัดความเย้ายวนจากผลิตภัณฑ์รูปแบบและรสชาติใหม่ซ่ ึ งบริ ษทั บุหรี่ นาออกสู่ ตลาด
3. ป้ องกันและขจัดการเข้าถึง (access) ยาสู บของเด็กและเยาวชน
การป้ องกันการเข้าถึงยาสู บของเยาวชนเท่ากับเป็ นการตัดโอกาสการบริ โภคโดยตรงยุทธวิธีน้ ี
รวมถึงการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังใน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 การห้ามการจาหน่ายแก่บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี
3.2 การห้ามจาหน่ายโดยเครื่ องอัตโนมัติ
3.3 การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสู บ ณ จุดขาย
3.4 การห้ามจาหน่ายปลีกเป็ นมวนหรื อเป็ นซองซึ่ งมีบุหรี่ นอ้ ยกว่า 20 มวน
3.5 การห้ามจาหน่ายทางไปรษณี ยแ์ ละทางอินเตอร์ เน็ต
3.6 การเพิ่มภาษีและราคา
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ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรส่ งเสริมให้ ผ้ บู ริ โภคลด และเลิกใช้ ยำสู บ
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 5 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่ งเสริ มการเลิกบริ โภคยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 การสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการบริ โภคยาสู บ (social denormalization)
ในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18 ปี ขึ้นไป
1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนนวัตกรรมการลดและเลิกบริ โภคยาสู บ และ
สร้างความตระหนักแก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อเข้าสู่ การบริ การเลิกยาสู บ
1.3 สร้างและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการบริ โภคยาสู บทุกคนที่มารับบริ การในสถาน
บริ การสุ ขภาพทุกระดับ
1.4 สร้างและพัฒนาระบบการบันทึกการวินิจฉัยโรคภาวะติดยาสู บในผูป้ ่ วยที่มีประวัติการ
บริ โภคยาสู บทุกราย
2. การส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร และเครื อข่ายให้มีองค์ความรู ้ในการช่วยให้เลิกยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 สร้างความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ เรื่ องการดูแลรักษาภาวะติดยาสู บ
2.2 ส่ งเสริ มทุนเพื่อพัฒนางานบริ การสู่ การวิจยั ทางด้านการบาบัดรักษาโรคภาวะติดยาสู บ
2.3 สร้างและพัฒนาระบบค่าตอบแทนแก่องค์กรและบุคลากรที่ทางานการบาบัดรักษาเลิก
ยาสู บ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการให้บริ การบาบัดรักษา
2.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการบรรจุการเรี ยนการสอนด้านการบาบัดรักษาภาวะติดยาสู บ
(หลักสู ตรแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด แพทย์ทางเลือก และ
วิชาชีพสุ ขภาพอื่น ๆ ทุกสาขา)
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ การเลิกยาสู บอย่างเป็ นเครื อข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 สร้างระบบบริ การเลิกบุหรี่ อย่างบูรณาการเป็ นเครื อข่ายทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3.2 ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การเลิกยาสู บ
3.3 สร้างระบบการดูแลรักษาภาวะติดยาสู บในสถานที่ทางานและการทาให้สถานที่ทางานเป็ น
เขตปลอดบุหรี่ (smoke-free workplace)
4. สร้างและนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดยาสู บระดับชาติ ไปใช้เป็ นแนวทางให้บริ การอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 สร้างมาตรฐานการบาบัดโรคติดยาสู บระดับชาติ และการจัดทาคู่มือบรมบุคลากร
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4.2 ขยายงานบริ การเลิกยาสู บให้เป็ นภารกิจประจาในสถานบริ การสาธารณสุ ข และผลักดันให้
เป็ นเกณฑ์หนึ่งของระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
4.3 เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรและคุณภาพการบริ การของ National Quitline
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาการเข้าถึงยาช่วยเลิกยาสู บ
ถึงแม้ผรู้ ับบริ การส่ วนหนึ่งจะได้รับการบาบัดการติดยาสู บโดยมิตอ้ งใช้ยาแต่ยงั มีผตู ้ ิดยาสู บอีก
จานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งรับการบาบัดโดยการใช้ยา เพื่อมิให้ค่ายาเป็ นอุปสรรคต่อการรับบริ การของผูต้ ิด
ยาสู บ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนจน
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
5.1 ผลักดันให้ยาช่วยเลิกยาสู บเป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และครอบคลุมในระบบ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติและประกันสังคม
5.2 ผลักดันให้การจาหน่ายยาช่วยเลิกยาสู บเป็ นยา Over The Counter drugs (OTC)
5.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั ในการพัฒนายา สมุนไพรช่วยเลิกยาสู บเป็ นนวัตกรรมโดย
ใช้ภูมิปัญญาไทย
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ ยำสู บ
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 4 ยุทธวิธี ดังนี้
1.ปรับกฎกระทรวง พ.ศ.2540 ว่าด้วยการแจ้งรายการส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสู บประเภท
บุหรี่ ซิกาแรตหรื อบุหรี่ ซิการ์
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 ปรับกระบวนการรายการองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
1.2 ปรับแก้ไขกฎกระทรวง พ.ศ.2540 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาการควบคุมยาสู บข้อ 9
และข้อ 10
1.สร้างกระบวนการบริ หารจัดการข้อมูลส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 พัฒนาแบบฟอร์ มรายงานส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
2.2 สร้าง Standard Operation Procedure (SOP) ในการรายงานส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
2.3 สร้างกระบวนการในการนาข้อมูลมาใช้โดยเฉพาะข้อมูลลับ (confidential)
2.4 กาหนดมาตรฐานของการวิเคราะห์ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
3. สร้างกลไกให้ธุรกิจยาสู บปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงฯ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบองค์ประกอบ
3.2 ร่ าง Standard Operation procedure (SOP) ในการตรวจสอบองค์ประกอบ

13

3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบ (audit) องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ธุรกิจยาสู บรายงาน
3.4 พัฒนาระบบการสารวจผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ขายในท้องตลาด เพื่อตรวจองค์ประกอบที่ตอ้ งห้าม
ตามกฎ
3.5 พัฒนาระบบตรวจสอบ (inspection) และตรวจสถานที่ที่ผลิตภัณฑ์ยาสู บเป็ นระยะๆ
3.6 พัฒนาระบบการบังคับใช้
4. การเฝ้ าระวังและเผยแพร่ ขอ้ มูลสารอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยาสู บ
4.2 เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรสร้ ำงสิ่ งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 6 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1.ปรับปรุ งกฎหมายให้สถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานทุกแห่งปลอดควันบุหรี่ 100 %
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 ปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยให้ครอบคลุมตามข้อ 8
ในอนุสัญญาการควบคุมยาสู บและที่เห็นควรแก้ไขเพิม่ เติมตามบริ บทของประเทศไทย
1.2 ปรับปรุ งประกาศกระทรวง กฎ หรื อระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและเอื้อต่อ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่มีอยู่ และที่จะมีการแก้ไขปรับปรุ ง ตามแผน
ฉบับนี้ โดยครอบคลุมกฎหมายด้านแรงงานอาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
3 . ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายในทุกที่ที่กาหนดให้ปลอดควันบุหรี่
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 ปรับปรุ งมาตรฐานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเอื้อให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว
สถานกีฬา สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ทางานปลอดควันบุหรี่ ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและสถานกีฬา มาตรฐานสถานบันเทิงและโรงแรม
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานศาสนสถาน HA HPH HCA เมืองน่าอยู่ และสิ่ งแวดล้อม
2.2 สร้างกลไกและระบบการสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ปลอดควันบุหรี่ โดยการทางาน
ร่ วมกันของเครื อข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค โดยสร้างเครื อข่ายเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เสริ มสร้างสมรรถนะในการควบคุมยาสู บขององค์กร (Organizational capacity) และบุคลากร (individual
Capacity) จากภาคส่ วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทร่ วมในการควบคุมยาสู บ และเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการสนับสนุ นการสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
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2.3 สร้างความตระหนักและให้ความรู ้แก่หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่
2.4 บูรณาการการสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งในสถานที่
สาธารณะ ได้แก่ ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ/
สถานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวและบริ การที่เกี่ยวข้อง (โรงแรม/ร้านอาหาร/สถานบันเทิง) สถานที่บริ การ
ด้านคมนาคมและขนส่ ง โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
3. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของการบริ โภคยาสู บในสถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานเพื่อเป็ นบรรทัดฐาน
ของสังคม
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 การให้ความรู ้เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น เพื่อให้
การไม่สูบบุหรี่ ในบ้าน สถานที่ทางานและสถานที่สาธารณะเป็ นบรรทัดฐานของสังคมไทย โดยให้
ความรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนการสอนในระบบการจัดการศึกษาให้ความรู ้ในกระบวนการและกิจกรรมการ
พัฒนาสังคมและชุมชนต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อทุกประเภททั้งส่ วนกลางและท้องถิ่น ผ่าน
ระบบที่มีอยูข่ องหน่วยงานเครื อข่าย
3.2 การค้นหาและสร้างบุคคล/หน่วยงานต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสิ่ งแวดล้อม
ปลอดควันบุหรี่ และเชิดชูเกียรติ
4 .ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังและมีประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 ปรับปรุ งประเภท และอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4.2 ปรับปรุ งกระบวนวิธีการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยจัดทาคู่มือแนว
ทางการดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย จัดทาแผนปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายในทุกระดับ ตั้งศูนย์
ประสานงานและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และรับเรื่ องร้องเรี ยนโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น โครงการเครื อข่าย
อาสาสมัคร เป็ นต้น และให้ค่าตอบแทน ส่ วนแบ่งค่าปรับ หรื อมอบรางวัลตอบแทนการดาเนิ นการ
บังคับใช้กฎหมาย
5 .ศึกษาวิจยั และพัฒนาให้ได้องค์ความรู ้และข้อมูลสนับสนุนการสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และการ
บังคับใช้กฎหมาย
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
5.1 สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดทากรอบความต้องการวิจยั (research need)
สนับสนุนทุนวิจยั เพิม่ ช่องทางสนับสนุนทุนการวิจยั ส่ วนภูมิภาคสร้างทีมนักวิจยั ด้านการควบคุมยาสู บ
และมีทีมผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปรึ กษาการวิจยั ด้านยาสู บ
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5.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ
5.3 เผยแพร่ ขอ้ มูลผลการศึกษาวิจยั ตลอดจนองค์ความรู ้ใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการสร้าง
สิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
6. เฝ้ าระวังและควบคากากับและประเมินผลการสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้ าระวังเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ (โดยให้
รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการเฝ้ าระวังด้านยาสู บแห่งชาติ)
6.2 พัฒนาระบบข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
6.3 สร้างระบบติดตาม ควบคุมกากับและประเมินผลการสร้างสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรสร้ ำงเสริมควำมเข้ มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนควบคุม
ยำสู บประประเทศ
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 7 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนานโยบายและภาวการณ์นาในการควบคุมยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสู บแห่งชาติ (คบยช.) ทุก 4 เดือน หรื อตาม
สถานการณ์จาเป็ น รวมปี ละไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง
1.2 การพัฒนามาตรการควบคายาสู บของประเทศไทยที่สอดคล้องตามพันธกรณี ของอนุสัญญา
การควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ประกอบด้วย
ข้อ 5.3 การป้ องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสู บของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสู บ
จะต้องมีนโยบายหรื อพัฒนาเป็ นกฎกระทรวงเพื่อห้ามการแทรกแซงดังกล่าว
ข้อ 6 มาตรการด้านภาษียาสู บ โดยในแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่งชาติ พศ.2553-2557
นี้ ต้องเร่ งผลักดัน/แก้ไข และพัฒนามาตรการด้านภาษีในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ปรับเปลี่ยนระบบการคิดภาษีบุหรี่ ซิกาแรตตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลกที่ให้ใช้
ฐานคิดจากราคาขายปลีก
- ปรับภาษียาเส้นมวนเองให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ผสู ้ ู บบุหรี่ ซิกาแรตที่ได้รับผลกระทบจาก
ราคาบุหรี่ ที่สูงขึ้นหันมาสู บยาเส้นมวนเอง
- ปรับปรุ งระบบการคานวณภาษีผลิตภัณฑ์ยาสู บประเภทอื่น ๆที่มีในระบบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั
- ผลักดันให้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรต และผลิตภัณฑ์
ยาสู บประเภทอื่น ๆ ทุก 2 ปี
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- เร่ งผลักดัน/ปรับเปลี่ยนไม่ให้บุหรี่ ซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสู บประเภทอื่น ๆ จัดเป็ น
สิ นค้าปลอดภาษี ที่จาหน่ายอยูใ่ นร้านปลอดภาษี
ข้อ 8 มาตรการเพื่อปกป้ องบุคคลจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ โดยการขยายพื้นที่หา้ ม
สู บบุหรี่ 100% ให้เพิม่ มากขึ้นในพระราชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้อ 11 มาตรการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่ อและติดป้ ายผลิตภัณฑ์ยาสู บ ได้แก่การออก
กฎกระทรวงภายใต้ พระราชบัญญัติควบคาผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535 เพื่อให้มีการพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์บริ การเลิกบุหรี่ แห่งชาติ 1600 บนซองบุหรี่ การปรับเปลี่ยนภาพคาเตือน
บนซองบุหรี่ ทุก ๆ 2-3 ปี และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจังโดยเฉพาะภาพคา
เตือนบนซองบุหรี่ มวนเอง
ข้อ 13 การห้ามโฆษณา ส่ งเสริ มการขายและการอุปถัมภ์โดยอุตสาหกรรมยาสู บ โดยการ
ผลักดันนโยบายหรื อมีประกาศกระทรวงไม่ให้หน่วยงานราชการรับการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสู บ (Cooperate Social Responsibility) หรื ออุตสาหกรรม
ยาสู บสามารถทาได้แต่หา้ มประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้น ๆ โดยเด็ดขาด
ข้อ 14 การให้บริ การเลิกบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสู บโดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนารู ปแบบ
การบริ การเลิกบุหรี่ ในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน การใช้บริ การคลินิกเลิกบุหรี่ อยูใ่ นระบบ
ประกันสุ ขภาพ (UC) การผลักดันให้ยกเลิกบุหรี่ ชนิด first line drug จัดอยูใ่ นบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตลอดจนการสร้างระบบการส่ งต่อผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ระหว่างสถานบริ การระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการบริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์
ข้อ 15 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บผิดกฎหมาย โดยการจัดระบบและกลไกเฝ้ าระวัง
ผลิตภัณฑ์ยาสู บผิดกฎหมาย
ข้อ 16 การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสู บให้ผเู้ ยาว์ และโดยผูเ้ ยาว์ ข้อนี้ ประเทศไทย มีการห้าม
ขายบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี แล้วแต่ยงั ไม่มีการห้ามเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เป็ นผูข้ าย
บุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสู บ และห้ามการขายบุหรี่ แยกมวน จึงต้องเร่ งกาหนดมาตรการในส่ วน
ขาดนี้ภายในปี 2557
2. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริ หารจัดการหน่วยงานควบคุมยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริ หารจัดการหน่วยงานควบคุมยาสู บในส่ วนกลาง ได้แก่
สานักควบคุมการบริ โภคยาสู บ กรมควบคุมโรค
2.2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริ หารจัดการหน่วยงานควบคุมยาสู บในส่ วนภูมิภาคโดย
ผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสู บระดับจังหวัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากภาคประชาชน และผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นคณะกรรมการชุ ดงั กล่าว จะทาให้สามารถนา
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นโยบายการควบคุมยาสู บที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสู บแห่งชาติ
(คบยช.)มาใช้ปฏิบตั ิ และควบคุมกากับการดาเนินการในส่ วนภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี
3. พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง การควบคุมกากับและประเมินผลการควบคุมยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 การจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝ้ าระวังยาสู บแห่งชาติ ให้ครอบคลุมการเฝ้ าระวังในด้านต่าง ๆ
ได้แก่
 การเฝ้ าระวังด้านอุปสงค์ (demand) ได้แก่ระบบการเฝ้ าระวังการบริ โภคยาสู บ การเกิด
โรค การป่ วย และตายด้วยโรคจากการบริ โภคยาสู บ
 การเฝ้ าระวังด้านอุปทาน (Supply) ได้แก่ การค้าผลิตภัณฑ์ยาสู บผิดกฎหมาย
 การเฝ้ าระวังอุตสาหกรรมยาสู บในด้านต่าง ๆ เช่น การแทรกแซงนโยบายรัฐ โดย
อุตสาหกรรมยาสู บ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการโฆษณาส่ งเสริ ม
การขาย เป็ นต้น ทั้งนี้ในปี 2553-2554 จะมีการพัฒนารู ปแบบระบบการเฝ้ าระวังยาสู บ
แห่งชาติเป็ นโครงการนาร่ อง และจะได้รูปแบบเพื่อขยายไปใช้ทวั่ ประเทศต่อไป
 การเฝ้ าระวังบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พศ.2535
 มีระบบการรายงานผลการเฝ้ าระวังในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
 บูรณาการระบบเฝ้ าระวังด้านการควบคุมยาสู บที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ
3.2 การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมยาสู บต่ออัตราการสู บ การป่ วยและตายเนื่องจาก
การสู บบุหรี่
4. มาตรการสนับสนุนการศึกษาวิจยั และจัดการความรู้ดา้ นยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 สนับสนุนการวิจยั ตามอนุสัญญาฯ โดยลาดับความสาคัญเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายและความเร่ งด่วน
4.2 จัดการความรู้ดา้ นการควบคุมยาสู บตามอนุสัญญาการควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก
4.3 เผยแพร่ งานวิจยั สู่ หน่วยงาน องค์กร และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
4.4 เผยแพร่ สู่สาธารณะ
5.การเสริ มสร้างขีดความสามารถและขยายเครื อข่ายในการควบคุมยาสู บของภาคส่ วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
5.1 การพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านการควบคุมยาสู บในระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถจัดทา
แผนงานควบคุมยาสู บระดับจังหวัดโดยใช้ขอ้ มูลฐาน (evidence based) ได้
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5.2 พัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านสาธารณสุ ข เครื อข่ายวิชาชีพ และด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความรู ้ดา้ นการควบคุมยาสู บ
5.3 ดาเนินการให้มีเนื้อหาการควบคุมยาสู บทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อเข้าถึงของ
บุคคลทุกวัยและทุกระดับ
6.การเสริ มสร้างขีดความสามารถและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือในการควบคุมยาสู บระดับภูมิภาค
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 พัฒนาให้มีมาตรการควบคุมยาสู บร่ วมกันของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน โดย
 ผลักดันให้การควบคุมยาสู บเป็ นวาระแห่งภูมิภาคอาเซี ยน (ASEAN agenda) ในการ
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขอาเซี ยน
 ที่ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขอาเซี ยน มีการกาหนดนโยบาย/มาตรการ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อการควบคุมยาสู บ
6.2 พัฒนาสมรรถนะกาลังคนของประเทศในอาเซียนในการควบคุมยาสู บตามแนวทางของ
อนุสัญญาฯ
6.3 การพัฒนาให้เกิดศูนย์ประสานงานเพื่อการควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก (WHO
Collaborating Center for Tobacco Control)
7. ปรับปรุ งกฎหมายและสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
7.1 ปรับปรุ ง พ.ร.บ. ประกาศกระทรวงฯ กฎ หรื อระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสู บ
7.2 พัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่งานควบคุมยาสู บ
7.3 ชี้แจงมาตรการทางกฎหมายแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายควบคุมยาสู บ
7.4 รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมยาสู บ
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรควบคุมกำรค้ ำผลิตภัณฑ์ ยำสู บทีผ่ ดิ กฎหมำย
ประกอบด้วยยุทธวิธีที่สาคัญ 4 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1. การตั้งคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามบุหรี่ ผดิ กฎหมายแห่งชาติ
1.1 กาหนดนโยบาย มาตรการและแผนในการป้ องกันและปราบปรามผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ที่ผดิ กฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสู บที่มีการหลบเลี่ยงภาษี รวมทั้งกากับติดตามการ
ดาเนินงานในภาพรวม
1.2 จัดให้มีการกากับติดตามและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมาย
1.3 จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมาย
1.4 พัฒนาระบบการสารวจผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมายที่ขายในท้องตลาด เพื่อสารวจ
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สถานการณ์ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาสู บที่ผดิ กฎหมาย โดยมีการสุ่ มตรวจเป็ นระยะ ๆ
1.5 จัดให้มีแนวทางการดาเนิ นงานในระยะยาว โดยปรับแก้กฎหมายที่เอื้อต่อการค้าผลิตภัณฑ์
ยาสู บที่ผดิ กฎหมาย
2. การควบคุมแหล่งจัดหา (supply chain control)
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 จัดให้มีระบบและระเบียบการออกใบอนุญาต
2.2 กาหนดให้มีการระบุหรื อพิสูจน์ยนื ยันการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2.3 จัดตั้งระบบการสื บค้นและติดตาม
2.4 กาหนดให้มีการเก็บรักษาบันทึกการทาธุ รกรรมที่สมบูรณ์และถูกต้อง
2.5 กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้ องกัน
2.6 ระงับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสู บผ่านทางอินเตอร์ เน็ตหรื อวิธีการสื่ อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ
2.7 ยกเลิกการยกเว้นภาษีในพื้นที่การค้าเสรี (free zone) และร้านค้าปลอดอากร (duty free)
3. การดาเนินการสาหรับผูก้ ระทาความผิดและบทลงโทษ (offences)
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 กาหนดให้การปฏิบตั ิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็ นความผิดทางอาญา
3.2 กาหนดความรับผิดของนิติบุคคล
3.3 ปรับบทลงโทษตามความรุ นแรงของความผิด
3.4 กาหนดมาตรการการเข้าตรวจค้นและการเก็บหลักฐาน
3.5 กาหนดมาตรการในการริ บทรัพย์และการยึดทรัพย์
3.6 กาหนดให้มีการเก็บภาษีตามจานวนที่เท่ากันกับภาษีอากรที่ได้สูญเสี ยไป
3.7 กาหนดให้มีการทาลายผลิตภัณฑ์ยาสู บและอุปกรณ์การผลิตที่ได้ยดึ มา
3.8 กาหนดมาตรการในการใช้เทคนิคการสื บสวนพิเศษ
4. ความร่ วมมือระหว่างประเทศ (international cooperation)
ยุทธวิธีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 กาหนดให้มีการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างประเทศ
4.2 ประสานความร่ วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรระหว่างประเทศ
4.3 กาหนดเขตอานาจเหนือความผิดทางอาญา
4.4 สร้างความร่ วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
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ยุทธศำสตร์ 4 กำรแก้ ปัญหำกำรควบคุมยำสู บโดยใช้ มำตรกำรทำงภำษี
ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สาคัญ 3 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุ งโครงสร้างภาษียาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
ปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ ซิกาแรตตามสภาพ
ปรับเพิม่ อัตราภาษียาสู บประเภทอื่น ๆ นอกจากบุหรี่ ซิกาแรตทั้งอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลค่า
แก้ไขกฎหมายยาสู บให้ครอบคลุมถึงยาสู บพันธุ์พ้นื เมืองต้องเสี ยภาษีและอยูภ่ ายใต้กฎหมายยาสู บ
ศึกษาปรับปรุ งโครงสร้างอัตราภาษียาสู บทั้งระบบ อาทิ การเปลี่ยนเป็ นอัตราแบบผสม คืออัตราตาม
สภาพ รวมกับอัตราตามมูลค่าจากฐานราคาขายปลีกที่แนะนา (แบบ EU)
ปรับปรุ งอัตราภาษี และฐานภาษีในการคานวณภาษียาสู บ โดยแก้ไขกฎหมายยาสู บให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ป้ องกันการหลบเลี่ยงภาษีดว้ ยการแจ้งราคาต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
สื่ อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบ เช่น ผลกระทบของการขึ้นภาษีและการค้าบุหรี่
2. การปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดเก็บภาษียาสู บเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุมยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1 กาหนดให้ควบคุมราคาจาหน่ายบุหรี่ ข้ นั ต่า
2.2 เพิม่ ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตจาหน่ายบุหรี่ ให้สูงขึ้น
2.3 การไม่ให้ผใู ้ ดผลิตหรื อนาเข้าหรื อมีเครื่ องจักรและเครื่ องมืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้สาหรับการ
ผลิตภัณฑ์ยาสู บไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิ บดีกรมสรรพสามิต
2.4 การเพิ่มบทลงโทษ
2.5 แก้ไขกฎหมายยาสู บกาหนดจุดการจัดเก็บภาษียาสู บให้ชดั เจน (Tax Point)
2.6 ปรับปรุ งวิธีการตรวจสอบโครงสร้างราคา และกาหนดมูลค่ายาสู บ
2.7 ปรับปรุ งกฎหมายยาสู บให้เป็ นระบบภาษีแบบประเมินตนเอง มีการทาบัญชีและสามารถ
ตรวจสอบภาษียอ้ นหลังได้
3. การลดสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 ลดการผ่อนผันการยกเว้นผูเ้ ดินทางนายาเส้นหรื อยาสู บไม่เกิน 500 กรัมเข้ามาในหรื อ
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ตอ้ งปิ ดแสตมป์ ยาสู บ
3.2 ลดข้อกาหนดยกเว้นอากรของส่ วนตัวที่ผเู ้ ดินทางนาเข้ามาพร้อมกับตนนาบุหรี่ 200 มวน
หรื อซิ การ์ หรื อยาเส้นอย่างละ 250 กรัม หรื อหลายชนิดรวมกันมีน้ าหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่ท้ งั นี้บุหรี่
ต้องไม่เกิน 200 มวน โดยควรจากัดปริ มาณการนาเข้าต่อวัน/คนสาหรับด่านชายแดนที่ติดกับประเทศ
ไทยด้วย
3.3 ลดการยกเว้นอากรสาหรับบุหรี่ ปริ มาณไม่เกิน 200มวนหรื อซิ การ์ หรื อยาเส้นปริ มาณไม่
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เกินอย่างละ 250 กรัม หรื อหลายชนิดรวมกันปริ มาณไม่เกิน 250 กรัม แต่ท้ งั นี้ปริ มาณบุหรี่ ตอ้ งไม่เกิน
200 มวนที่ผเู ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้ อจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บนสาหรับแสดงและขายของที่เก็บใน
คลังสิ นค้าทัณฑ์บนที่ต้ งั อยูใ่ นสนามบินศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
3.4 กาหนดให้ยาสู บเป็ นสิ นค้านอกรายการของข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
ยุทธศำสตร์ ที่ 8 กำรเฝ้ ำระวังและควบคุมอุตสำหกรรมยำสู บ
ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สาคัญ 7 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
1. การป้ องกันอุตสาหกรรมยาสู บเข้ามาแทรกแซงนโยบายว่าด้วยการควบคุมยาสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1 สร้างความตระหนักในองค์กร หน่วยงานภาคี ภาครัฐเกี่ยวกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสู บ
ที่ใช้บุคคล กลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ ให้ดาเนิ นการทั้งโดยเปิ ดเผยหรื อโดยลับ
1.2 ออกกฎ หรื อประกาศระดับกระทรวง และระดับชาติเรื่ องป้ องกันการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสู บ
2. การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสู บ บริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติ โรงงานยาสู บ กลุ่มบังหน้า (fronts)
กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน (Vested interests) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักดังนี้
2.1 เฝ้ าระวังและสารวจบริ ษทั บุหรี่ ขา้ มชาติ และโรงงานยาสู บ (รยส.) เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรการประชาสัมพันธ์ การเข้ามาติดต่อกับราชการและหน่วยงานอื่นที่ควบคุมยาสู บ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 เฝ้ าระวังและสารวจกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สมาคมผูเ้ พาะปลูกใบยาสู บ สมาคม
ผูค้ า้ ผูข้ ายส่ งยาสู บ ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้ อ และซุ ปเปอร์ มาร์ เกต
3.เฝ้ าระวังและดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ยาสู บรู ปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ ไร้ควัน บุหรี่ ชูรส และ
ผลิตภัณฑ์ยาสู บแปลงร่ าง (alternative products) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
3.1 ดาเนินการออกกฎหมาย ประกาศ/กฎกระทรวง ห้ามการนาเข้า การผลิตและการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสู บรู ปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ ไร้ควัน บุหรี่ ชูรส และผลิตภัณฑ์ยาสู บแปลงร่ าง (alternative
products)
3.2 ดาเนินการชี้แนะแก่สาธารณะ
3.3 สร้างเครื อข่ายเฝ้ าระวังในระดับต่าง ๆ จนถึงระดับชุมชน
4. เฝ้ าระวังและดาเนินการกับตลาดรู ปแบบใหม่ต่าง ๆ
ยุทธวิธีน้ ีเป็ นการดาเนินการทางสังคม และกฎหมายต่อการตลาดรู ปแบบใหม่ต่าง ๆ หรื อ below
the line marketing (การตลาดที่มีลกั ษณะแอบแฝง กิจกรรมการตลาดที่ไม่ผา่ นสื่ อ เช่น การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม หรื อการขายโดยพนักงาน) เพื่อมิให้มีผนู ้ ิยมผลิตภัณฑ์ยาสู บเพิ่มขึ้น
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5. เฝ้ าระวังและดาเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุ รกิจต่อสังคม (CSR) ของ บริ ษทั บุหรี่
และโรงงานยาสู บ (รยส.)
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
5.1 จัดทา advocacy research ในเรื่ อง CSR ของธุ รกิจยาสู บ
5.2 ใช้กฎระเบียบราชการซึ่ งเกิดจากข้อ 5.3 ของอนุสัญญาฯ กากับธุ รกิจยาสู บมิให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การทา CSR
5.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสต่อเนื่อง เพื่อการรู ้เท่าทันเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของธุ รกิจ
ยาสู บ
6. การทาให้ยาสู บเป็ นสิ่ งที่ไม่ปกติ (tobacco denormalization)
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 เฝ้ าระวังการสร้างแรงดึงดูด เย้ายวนใจ (glamorization) ของการบริ โภคยาสู บ
6.2 ให้การศึกษา (educate) ให้ขอ้ มูล (inform) และให้การชี้แนะ (advocate) แก่สาธารณะเพื่อให้
เกิดบรรทัดฐานในสังคมให้การบริ โภคยาสู บเป็ นสิ่ งที่ไม่ปกติ
7. การเป็ นคดีความ (litigation)
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
7.1 เฝ้ าระวังการละเมิดกฎหมายของบริ ษทั บุหรี่ หรื อ รยส.
7.2 ดาเนินคดีกบั ธุ รกิจยาสู บที่ทาผิดกฎหมาย พร้อมกับการเผยแพร่ ข่าวแก่สื่อมวลชน
หลังดาเนินการตามกรอบอนุสัญญามานาน 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 พบว่า จากเกณฑ์การ
ประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านปริ มาณการบริ โภคยาสู บ ภาษี การได้รับควันบุหรี่ คาเตือนบนซองบุหรี่
การสื่ อสาร รณรงค์ และควบคุมโฆษณา และบริ การช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าประเทศไทยผ่านเกณฑ์
ประเมิน 4 ด้าน โดยด้านที่ยงั ไม่ผา่ น ได้แก่ ด้านบริ การเลิกบุหรี่ และการกาหนดอัตราภาษี
บุหรี่ ขณะเดียวกันหลายด้านที่ “สอบผ่าน” ก็ยงั ไม่ถือว่าได้คะแนนเต็มร้อยสมภาคภูมิ เช่น การ
ปกป้ องประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่ และการควบคุมโฆษณาที่แม้มีกฎหมายครอบคลุม
สถานที่สาธารณะหลักๆ แล้ว แต่ยงั บังคับใช้ไม่ทวั่ ถึง รวมทั้งพบธุ รกิจบุหรี่ มีความพยายาม
แทรกแซง ฝ่ าฝื นกฎหมาย ด้วยวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา14
การควบคุมการบริ โภคยาสู บเป็ นเรื่ องใหญ่ และยากที่จะดาเนินการเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง หรื อมาตรการใดมาตรการหนึ่ง การผนึกกาลังจากภาคีเครื อข่าย ด้วยการร่ วมมือ
ร่ วมใจกันทั้งภาครัฐและประชาสังคมจะเป็ นพลังสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้งานบรรลุผล
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กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research - PAR)
เป็ นหนึ่งในคาที่ใช้เรี ยกกระบวนการพัฒนาที่เชื่ อในปรัชญาของการร่ วมด้วยช่วยกันหรื อ
Parnership approach หรื อในแนวคิดการวิจยั แบบ Partcipatory Methodologies ซึ่ งในต่างบริ บท
ต่างกรรม ต่างวาระ ยังมีคาอีกหลายคาที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ เช่น
Action research, Participatory research, Participatory Feminist research, Action/science
inquiry, Cooperative inquiry, Critical action research, Empowerment, Evaluation, Participatory
Rural Appraisal-PRA, Rapid Rural Appraisal-PRA, Participatory Learning and Action-PRA,
Community-based participatory research=CBPR เป็ นต้น
การวิจยั หรื อการพัฒนาตามปรัชญาหรื อแนวทางแบบนี้
เกิดขึ้นในราวหลังทศวรรษที่
1960s – 1970s และถูกใช้ในหลายด้านของการพัฒนา (การศึกษา การพัฒนาชุมชน สาธารณสุ ข
การเกษตร ฯลฯ) และในหลายมุมของโลก ทั้งนี้ดว้ ยพื้นฐานแนวคิดทางปรัชญา และวิธีวทิ ยาที่
แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะในทัศนะเบื้องหลังในการมองความหมายของการวิจยั บทบาทของ
การวิจยั กับการแก้ปัญหาสังคม และนัยยะทางเศรษฐกิจการเมือง และจริ ยธรรมที่มีอยูใ่ นสิ่ งที่เรี ยกว่า
“การวิจยั ”
ในทางปฏิบตั ิ การวิจยั ในแนวนี้แม้อาจจะถูกเรี ยกด้วยคาเดียวกัน แต่ก็อาจกากับด้วยฐาน
คิดทางปรัชญาและทฤษฎีที่แตกต่างกันนับตั้งแต่ มาร์ กซิ สต์ ทฤษฎีวพิ ากษ์สตรี นิยมหรื อแม้กระ ทัง่
แนวคิดการพัฒนากระแสหลักที่ทางการมีส่วนร่ วมของคนจนเป็ นเพียง“ทรัพยากรหรื อเครื่ องมือ”
ในกระบวนการพัฒนาที่เป็ นการสอนให้คนจนเรี ยนรู ้ที่จะช่วยตนเองแทนการแบมือรับ
ความหลากหลายในแนวคิดพื้นฐานและบริ บทการใช้ทาให้การวิจยั แบบนี้ไม่มีรูปแบบใน
การออกแบบการวิจยั (research design) และการดาเนินการที่ตายตัว และไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
เป็ นหลักที่เป็ นที่ยอมรับเป็ นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ดีลกั ษณะหรื อหลักการสาคัญที่การวิจยั มีคล้ายคลึง
กัน ก็คือ (Mclntyre 2008:อ้างในลือชัย ศรี เงินยวง)
หนึ่ง การมีขอ้ ผูกพันร่ วมกัน (Collective commitment) ในการเข้าไปค้นหา หรื อจัดการ
กับประเด็นหรื อปั ญหา
สอง การเกิดความต้องการ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมเรี ยนรู ้ พัฒนาทั้งในฐานะปั จเจกและ
กลุ่มเพื่อสร้างความชัดเจนหรื อแก้ไขในปั ญหาหรื อประเด็นที่เป็ นความต้องการนั้น
สาม มีการร่ วมตัดสิ นใจ (Joint decision) ที่จะเข้าไปร่ วมในกิจกรรมหรื อการกระทา
ตางๆ ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม ที่จะนาการได้มาซึ่ งวิธีการหรื อกระบวนการในการแก้ปัญหาที่เป็ น
ประโยชน์กบั ฝ่ ายต่าง ๆ ที่เข้าไปร่ วม
สี่
การสร้างภาคี/พันธมิตรเกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจยั กับผูท้ ี่มีส่วนร่ วมอื่นๆในการ
วางแผน ดาเนินการและใช้ผลการวิจยั นั้น
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ในปั จจุบนั เป็ นที่ตระหนักว่าการวิจยั แบบ PAR เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพในการ
จัดการกับปั ญหาสุ ขภาพและการพัฒนา อันมีเหตุและปั จจัยอันซับซ้อน (Complex determinants)
โดยเฉพาะการทาให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนด้วยกระบวนการเติบโตทางทักษะและปั ญญาจาก
การตื่นรู ้จากกระบวนการมีส่วนร่ วมในการวิจยั (sustainable through learning action and selfawareness)
หลักกำรสำคัญของ PAR
หนึ่ง PAR ประกอบด้วย การปฏิบตั ิการ (Action) ซึ่งหมายถึงการลงมือกระทา เพื่อการ
แก้ปัญหาหรื อดาเนิ นการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
และการวิจยั (Research) ซึ่ง
หมายถึงกระบวนการหรื อวิธีการในการตอบโจทย์หรื อค้นหาความจริ ง ที่มีระบบระเบียบ มีการ
ออกแบบ(design) อย่างเป็ นขั้นตอนหรื อกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็ นกระบวนการที่ใช้ปัญญาหรื อเพื่อให้เกิด
ปั ญญา เห็นความจริ ง การปฏิบตั ิการและการวิจยั สามารถแยกกันได้(ปฏิบตั ิการโดยไม่วจิ ยั หรื อวิจยั
โดยไม่มีการปฏิบตั ิการ) แต่เมื่อใดที่รวมกันแปลว่า การกระทานั้นต้องมีกระบวนการแห่งปั ญญา
หรื อ กระบวนการแห่งปั ญญาหรื อการวิจยั นั้น ต้องมีการลงมือกระทาและเมื่อรวมคาว่า การมีส่วน
ร่ วมเข้าไป ความหมายง่าย ๆ ก็คือ ทั้งการปฏิบตั ิการและกระบวนการตอบโจทย์หรื อค้นหาความ
จริ งอย่างเป็ นระบบระเบียบนั้น ต้องเป็ นการกระทาร่ วมกัน มิใช่เพียงโดยใคร ฝ่ ายใด ฝ่ ายหนึ่ง
สอง การวิจยั แบบ PAR เริ่ มจากฐานคิดในการเห็นศักยภาพและคุณค่าของคน ที่ลว้ นมี
ศักยภาพที่สามารถเป็ นทั้งปราชญ์และนักปรัชญาในตัวเอง (“All People are intellectuals and
Philosophers” – Antonio Gramsci)
สาม การวิจยั แบบนี้ หวั ใจอยูท่ ี่คนโดยเฉพาะผูท้ ี่ถูกมองว่าคือผูจ้ ะมีส่วนได้ส่วนเสี ยจาก
การพัฒนา Research in Par is ideally BY the local people and FOR the local people
สี่ การวิจยั แบบ PAR มิใช่กระบวนการแนวดิ่งหรื อความสัมพันธ์แบบผูท้ ี่พฒั นาแล้วไป
พัฒนาผูท้ ี่ยงั ไม่พฒั นา หากแต่เป็ นกระบวนการพัฒนา เรี ยนรู ้ และเติบโตไปด้วยกันด้วยหลักที่วา่
“เราไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเขา แต่เราจะเปลี่ยนแปลงไปกับเขา” (Action research does not start
with a desire of changing other “out there” , rather it starts from an orientation of change
with other-Pieter & Hilary Bradbery 2008)
ห้า
การวิจยั แบบนี้ การค้นคว้าปั ญหา(การวิจยั ) และการแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นไป
พร้อมกันเพื่อการจัดการกับปั ญหา/ความต้องการ ที่เกิดขึ้นจริ งเฉพาะหน้า (Research is designed to
address specific issues identified by local people, and the result are a directly applied to the
problem at hard)
หก เป็ นการวิจยั ที่มุ่งแก้ที่รากเหง้าของวิกฤติ คือ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจ
การวิจยั แบบ PAR โดยอุดมคติคือ การเสริ มพลังอานาจให้กบั ผูท้ ี่เป็ นเบี้ยล่างในสังคม (PAR has a
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capacity to challenge existing (unequal) structures of knowledge and power. Participation of key
stakeholders (especially those who are usually excluded from decision making about research
(patient, client, community) leads to more relevant project to the lives of ordinary people. Good
PAR is itself an empowering process. (lan Hughes 2008)
เจ็ด แม้วา่ รู ปแบบการดาเนินการของการวิจยั แบบ PAR จะมีความแตกต่างหลากหลาย
แต่ “การมีส่วนร่ วมในเชิงอานาจ” ที่จะตัดสิ นใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ลือชัย ศรี เงินยวง เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอานาจของ “นักวิจยั ภายนอกกับ
ชุมชนหรื อคนภายใน” เป็ น 4 แบบ คือ
หนึ่ง เรา(นักวิจยั ภายนอก) “พา” เขาไป
สอง เรา “ตาม” เขา
สาม เรากับเขา “พากันไป”
สี่
เขา “พา” เรา
สองแบบแรกบอกถึงความไร้อานาจของชุมชน/ชาวบ้าน (แน่นอนว่าแบบแรกพบมากสุ ด
ในการวิจยั แบบ PAR ในระบบราชการ) ขณะที่สองรู ปแบบหลัง คือภาพที่สะท้อนความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ชาวบ้าน ที่สะท้อนแนวคิดพื้นฐาน และเป้ าหมายของการวิจยั แบบนี้
แปด หัวใจของการวิจยั PAR คือการเกิดความศรัทธาเชื่ อมัน่ ในกันและกัน การมีอานาจ
ในการตัดสิ นใจร่ วมกัน การเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน การยกระดับความสามารถ สร้างความแข้งแกร่ ง
ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อันมีผลต่อการค้นหา และจัดการกับปั ญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
(PAR intended to bring together researchers and communities to establish trust, share
power,foster co-learning, enhance strengths and resources, build capacity, and examine and
address community-indentified need and health problems)
เก้า PAR ทางานโดยอาศัยความเข้มแข็งและทรัพยากรที่มีในหรื อจากชุมชน ไม่วา่ จะเป็ น
ทักษะความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล เครื อข่ายทางสังคม และองค์กรในการจัดการกับ
ปั ญหาที่เห็นร่ วมกัน
สิ บ
PARเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันไปด้วยกัน การวิจยั แบบนี้ไม่ใช่ผรู ้ ู ้มากไป
พัฒนาผูร้ ู้นอ้ ย (PAR fosters co-learning and capacity building among all partners. It is co-learning
process that fosters the reciprocal exchange of skills, knowledge, and capacity among all partners
involved, recognizing that all parties bring diverse skills and expertise and different perspectives
and experiences to the partnership process)
สิ บเอ็ด PAR เน้นการผสานและมุ่งสู่ ความสมดุลระหว่างการสร้างและการใช้ความรู ้เพื่อ
ยังประโยชน์ให้กบั ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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สิ บสอง PAR เน้นจัดการกับปั ญหาสุ ขภาพ ที่เป็ นปั ญหาของชุ มชนด้วยกรอบทัศนะเชิง
ระบบที่ครอบคลุมสาเหตุต่างๆของปั ญหา
ในทุกระดับด้วยทีมแบบสหประสบการณ์เน้น
กระบวนการพัฒนาด้วยกิจกรรมแบบวงจรและซ้ าๆ จากการวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาสาเหตุ การ
ออกแบบการแก้ปัญหา การลงมือแก้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สรุ ปผล ความสาเร็ จ
วนรอบจนกว่าปั ญหาจะได้รับการแก้ไข การเรี ยนรู ้ใหม่เกิดขึ้น หรื อไม่ก็เข้าสู่ วงรอบเดิมใหม่ หาก
พบว่า ปั ญหายังคงอยูห่ รื อมีการเรี ยนรู ้ใหม่เกิดขึ้น การวิจยั แบบนี้ จึงต้องอาศัยการมัง่ หวัง อดทน
ระยะยาว ที่นกั วิจยั คนนอกมักทาไม่ได้
สิ บสาม การเป็ นนักวิจยั แบบ PAR ควรมีคุณสมบัติ คือ ชัดในเหตุผลว่าทาไมต้อง
partnership approach เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ ในคนอื่นฟังเป็ น (deep listening) ไม่ตดั สิ นใจ ให้เกียรติ
เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้
พัฒนาร่ วมกัน
(มิใช่การพัฒนาเขา)
มีทศั นะของการเรี ยนรู ้
(Discovery,learning attitudes) และตระหนักในอิทธิ พลของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่จะกาหนด
กระบวนการค้นหาความรู้ ความจริ ง และการพัฒนาศักยภาพของคน
สิ บสี่ ความแตกต่างระหว่างงานวิจยั แบบทัว่ ไปกับงานวิจยั แบบ PAR มีหลายมิติ ดังนี้
มิติ
งานวิจยั ทัว่ ไป
PAR
เป้ าหมาย
เพื่อสร้างความรู้เพื่อความเป็ นเลิศ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
เพื่อการ
พัฒนาคน
ใครทา
นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ คนนอก ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูท้ ี่เผชิญหน้ากับปั ญหา
คนธรรมดา คนใน ใครก็ได้
ทาอย่างไร
เน้นระเบียบวิธีแบบวิชาการ
เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วม
เคร่ งครัดตายตัว มักห่างไกลชีวติ อยูใ่ นชีวติ จริ ง เป็ นส่ วนหนึ่งของการ
จริ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นคนกาหนด
แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง
เป็ นวงจรการ
แก้ปัญหา ร่ วมกันกาหนด
ใครได้ประโยชน์ สังคม วิชาการ กลุ่มเป้ าหมาย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูเ้ สี ยหาย
สิ บห้า ความสาเร็ จที่แท้จริ งหรื อในอุดมคติของการวิจยั แบบ PAR ไม่ได้อยูท่ ี่ปัญหาที่แก้
หมดไปหากแต่อยูท่ ี่การพัฒนาคน ที่ร่วมอยูใ่ นกระบวนการ การเรี ยนรู ้ทกั ษะการวิจยั อันหมายถึง
การตอบโจทย์หรื อแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ และใช้ปัญญาผ่านการลงมือกระทาและ
เครื อข่ายการร่ วมมือที่เกิดขึ้น หมายถึง การพัฒนาที่คนและเครื อข่ายทางสังคม ที่จะเป็ นต้นทุน
หรื ออาวุธทางปั ญญา ที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชน จะนาไปใช้ในการเผชิ ญกับปั ญหาหรื อวิกฤติ
ในชีวติ อื่นๆ ความยัง่ ยืนในการแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้น โดยมิใช่เพราะว่าปั ญหาหมดไปหรื อไม่เกิดขึ้น
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อีกแต่เพราะว่าชุมชนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะมีปัญญาและทักษะในการแก้ปัญหาสาหรับไว้ใช้ในการ
แก้ปัญหาใหม่ๆที่อาจจะตามมา
สรุ ป ลักษณะสำคัญของกำรวิจัยแบบ PAR
PAR เป็ นกระบวนการสร้างความไว้ใจ (Trust) เป็ นการ share power ความสัมพันธ์แบบ
แนวนอน เรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความแข็งแกร่ งให้เกิดขึ้น (foster co-learning) ทรัพยากรที่มีอยูก่ ็ทา
ให้มีประโยชน์มากขึ้น(enhance strengths and resources) ศักยภาพที่มีจะถูกพัฒนาขึ้น (build
capacity) ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ที่ชุมชนเป็ นผูน้ ิยาม Source : Israel et al.(2005) Methods in CBPR
on Health อ้างในลือชัย ศรี เงินยวง
PAR มองชุมชน หมายถึงมากกว่าชุมชนกายภาพ แต่คือชุมชนทางอัตตลักษณ์(Unit of
Identity) ที่เชื่อมกันด้วยสานึ กความเป็ นพวกเดียวกัน มีอารมณ์ความรู ้สึก ยึดถือในบรรทัดฐาน
คุณค่าเดียวกัน มีประโยชน์ร่วมกัน แม้หลายครั้งจะอยูก่ ระจัดกระจายกันในเชิงกายภาพ
PAR ทางานโดยอาศัยความเข้มแข็งและทรัพยากรที่มีในหรื อจากชุมชน ไม่วา่ จะเป็ น
ทักษะความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล เครื อข่ายทางสังคม และองค์กรในการจัดการกับ
ปั ญหาที่เห็นร่ วมกันหัวใจสาคัญคือ มีหุน้ ส่ วน ภาคีความร่ วมมือที่มีความเท่าเทียมกันในแนวนอน
ไม่มีใครเหนื อกว่าและต้องปรากฏอยูต่ ลอดกระบวนการวิจยั ตั้งแต่กาหนดโจทย์
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลไปเผยแพร่ และการนาผลการวิจยั ไปใช้ รวมทั้งกระบวนการที่จะกระตุน้
ให้คนที่มีความรู้นอ้ ย อานาจน้อยได้มีความเท่าเทียมมากขึ้น
นักวิจยั ต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากัน
โอกาสที่คนภายนอกมีอานาจเหนื อกว่าชาวบ้านมีอยู่ ต้องพยายามพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านี้บน
ความไว้เนื้ อเชื่ อใจยอมรับนับถือซึ่ งกันและกัน (ไม่มองชาวบ้านว่ารู ้นอ้ ยกว่า ด้อยกว่า ต้องการการ
พัฒนา) วิธีการ คือสร้างกระบวนการ empower ทาให้ชาวบ้านเข้มแข็งขึ้น โดยการสร้างการสื่ อสาร
ให้กว้างขวางตรงไปตรงมา มีกระบวนการสื่ อสารที่เปิ ดกว้าง มีการใช้ทรัพยากรที่เท่าเทียม
PAR เป็ นกระบวนการพัฒนาศักยภาพซึ่ งกันและกัน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะ
ความสามารถความรู ้ ศักยภาพต่างๆ เริ่ มต้นที่ แต่ละฝ่ ายมีทกั ษะ ทัศนะ ความรู ้ วิธีคิด ประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน ต้องดึงความหลากหลายให้เข้ามาสู่ กระบวนการ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผสาน
และมุ่งสู่ ความสมดุลระหว่างการสร้างและการใช้ความรู ้
เพื่อยังประโยชน์ให้กบั ทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
PAR เน้นการจัดการกับปั ญหาสุ ขภาพ ที่เป็ นปั ญหาของชุมชนด้วยกรอบทัศนะเชิงระบบที่
ครอบคลุมสาเหตุต่างๆ ของปั ญหาในทุกระดับด้วยทีมแบบสหประสบการณ์ เน้นกระบวนการ
พัฒนาเชิงระบบด้วยกิจกรรมแบบครบวงจร และซ้ าๆเป็ นวงจรของกิจกรรมการพัฒนา จากการ
ประเมินจากชุมชน community data collection and analysis, ตีความสรุ ป data interpretation, นา
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ความรู้ป้อนกลับชุมชน dissemination, กาหนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปั ญหา determination of
intervention and policy strategies,and การลงมือทา action taking ซึ่งต้องการกระบวนการที่
เกาะติด ต่อเนื่ อง เพื่อความยัง่ ยืน (A long – term process of commitment to sustainability)
หัวใจของ PAR อาจสรุ ปสั้นๆ ได้วา่
หนึ่ง การร่ วมมือเพื่อร่ วมสร้าง (The active participation of researchers and participants in
the co-construction of knowledge)
สอง เกิดตื่นรู ้ เพื่อเปลี่ยนแปลง (The promotion of self – and critical awareness that
leads to individual, collective , and/or social change)
สาม อาศัยพันธมิตรในทุกขั้นตอน (The building of alliances between researchers and
participants in the planning, implementationลand dissemination of research process)
สี่ หัวใจของ PAR คือ การพัฒนาคน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทา จนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนสู่ การลุกขึ้นจัดการกับปั ญหาด้วยตนเอง
ลักษณะของการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ
การสังเกต การสะท้อนการปฏิบตั ิ และการปรับปรุ งแผนเพื่อนาไปปฏิบตั ิในวงจรต่อไป จนกว่าจะ
ได้รูปแบบของการปฏิบตั ิงานที่พึงพอใจ ซึ่ งต้องมีความยืดหยุน่ สู งและไม่ควรกาหนดเวลาในการ
วิจยั หรื อกิจกรรมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งตระหนักถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านว่ามีความสาคัญไม่ยงิ่
หย่อนไปกว่าภูมิปัญญาของนักวิชาการ (สมอาจ วงศ์ขมทอง,2536: 5 อ้างใน ประพิณ วัฒนกิจ
,2542:140)
การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) เป็ นการวิจยั ที่มี
คุณลักษณะหลายประการแตกต่างกันไปจากการวิจยั แบบปกติทวั่ ไป เช่น กระบวนการที่ใช้สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มีพนั ธะกรณี ระหว่างนักวิจยั กับชุมชน กรอบของการดาเนินงาน
กาหนดขึ้นโดยกลุ่มคนในพื้นที่วจิ ยั จุดเน้นของการวิจยั เริ่ มที่คนเป็ นหลัก โดยทาให้คนมีคุณค่า มี
ความภูมิใจในการกระทา เป้ าหมายของการวิจยั สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุ่ม
คนในพื้นที่ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมและตามความจาเป็ น เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ถึงแม้วา่ แต่ละคนจะแตกต่างในด้านพื้นฐาน ทักษะและโครงสร้างทางสังคม แต่นกั วิจยั เชื่อมัน่ ใน
ความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ได้ของคน จึงต้องการให้คนเหล่านั้นมีส่วนร่ วม โดยนักวิจยั จะไม่กาหนด
กรอบที่ตายตัว แต่ผอ่ นสั้นผ่อนยาวตามลักษณะชองชุมชน ใช้วธิ ี การดาเนิ นการที่เรี ยบง่ายซึ่ งคน
ในชุมชนรู ้จกั คุน้ เคยและมีทางเลือกหลากหลาย นักวิจยั มองชุมชนอย่างองค์รวมในลักษณะ
ประสานสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรฐานเฉพาะพื้นที่น้ นั ๆ ข้อมูลที่ศึกษามีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรม ค่านิยม ความรู ้สึก และความพอใจของคนในชุมชน การดาเนินการใช้หลัก
ประชาธิ ปไตยโดยให้กลุ่มคนในพื้นที่มีการตัดสิ นใจร่ วมกัน มีการสร้างกาลังและอานาจในการคิด
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และการต่อรองให้ได้รับความสาเร็ จในสิ่ งที่คนในชุมชนอยากทา ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง
ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ตอ้ งเป็ นผูล้ งมือกระทาหรื อมีส่วนร่ วมให้โครงการประสบผลสาเร็ จ ผลลัพธ์ที่
ได้ไม่เน้นวัตถุ แต่เน้นความสามารถของคนในชุมชน เน้นการเรี ยนรู ้ และความพอใจของผลที่
ได้รับ (พันธุ์ทิพย์ รามสู ตร,ม.ป.ป.: 60-63)
เคมมิสและวิลสัน (Kemmis&Wilkinson,1988 cited in Creswell,2002:609-610) ได้สรุ ป
ลักษณะที่สาคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมไว้ 6 ประการ คือ
1. เป็ นกระบวนการทางสังคมที่นกั วิจยั มีเจตนาขยายความสัมพันธ์ของบุคคลแต่ละบุคคลกับ
บุคคลอื่น ๆ เพื่อทาความเข้าใจว่าแต่ละบุคคลสร้างความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร
2. รู ปแบบของการวิจยั เน้นการมีส่วนร่ วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเข้าใจในสิ่ งที่
ตนทาแล้วเสนอความรู ้และความคิดเห็นสู่ บุคคลอื่น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการกระทา
ร่ วมกัน
3. เป็ นความร่ วมมือในการปฏิบตั ิร่วมกัน เพราะการวิจยั จะมีความสมบูรณ์ตอ้ งเกิดจากการ
กระทาของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบตั ิเพื่อขยายผลไปสู่ ชุมชน หรื อสร้างความรู ้ให้กบั
องค์การทางสังคม เพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล ความล้มเหลว และความไม่ยตุ ิธรรม ใน
การปฏิบตั ิหรื อจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ
4. การดาเนิ นงานไม่มีการบังคับ ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่
ยุติธรรม ซึ่ งเป็ นข้อจากัดในการพัฒนาตนเอง
5. ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเป็ นอิสระในตนเอง จากข้อกาหนดต่าง ๆ เช่น สื่ อ ภาษา
และกระบวนการการทางาน เป็ นต้น
6. การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีก โดยการพิจารณาผลที่
สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม เพราะเป็ นการะบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิ
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัย
ชัชวาลย์ ทัตศิวชั ได้สรุ ปขั้นตอนการดาเนินงานจากมุมมองของนักวิชาการหลายท่านไว้
ดังนี้
1. ระยะเตรี ยมการวิจยั (Pre-research Phase)
ในระยะนี้ เป็ นการเตรี ยมชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมเข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องสาคัญและเป็ นแก่นแกนหลักของการวิจยั แบบนี้ โดยการดาเนินงานขั้นตอนนี้ มีจุดมุ่งเน้น
สาคัญที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูว้ ิจยั ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่จาเป็ นต้องเกี่ยวข้อง ในขั้นเตรี ยมการนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยกล่าวคือ 22
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1.1. การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนที่ดีที่สุดคือการปฏิบตั ิตวั ของนักวิจยั ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในชุมชนทั้งนี้ นักวิจยั
ควรร่ วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซึ่ งเป็ นเครื่ องช่วยให้นกั วิจยั สามารถทาความเข้าใจโลกทัศน์
ของชาวบ้านได้ดีมากขึ้น โดยทัว่ ไปแล้ว ผูว้ จิ ยั จะลงพื้นที่เพื่อไปกับบุคคลต่างๆ ในชุมชนที่มีส่วน
สาคัญและเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจยั หรื อเป็ นประชาชนกลุ่มเป้ าหมายของการนวิจยั พูดคุย
แนะนาตัวเองเพื่อให้ทุกฝ่ ายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและความต้องการส่ วนร่ วมของ
ชาวบ้านในกิจกรรมการวิจยั อันจะช่วยให้ชาวบ้ารนเกิดความไว้วางใจ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังจะ
สามารถเตรี ยมรับมือได้อย่างบมีประสิ ทธิภาพ
1.2. การสารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็ นขั้นตอนของ
การศึกษาข้อมูลที่เป็ นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึง
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ซึ่ งโดยมากแล้ว
ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบสังเกต สมุดบันทึก และถ่ายภาพสถานที่ตา่ ง ๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐานจากหน่วยงานราชการหรื อจากองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั มีบางโครงการวิจยั
ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ผนู ้ าชุมชน หรื อผูส้ ู งอายุเพื่อทราบประวัติความเป็ นมาของชุมชนด้วย ส่ วนการ
จัดเลือกชุมชนนั้น
1.3. คัดเลือกชุมชน (Selecting Community) ได้เสนอความเห็นไว้วา่ โดยทัว่ ไปแล้วการ
คัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสในการพัฒนา (Disadvantage Community)
เพื่อเป้ าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวติ และสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพัฒนากับชุมชนอื่น
อย่างไรก็ดี งานวิจยั จานวนมากคัดเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยเร่ งด่วน หรื อบางกรณี การวิจยั มุ่งหมายกระทาต่อชุมชนที่
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างแข็งขัน เพื่อเป็ นชุมชนต้นแบบของการทาวิจยั และการ
พัฒนาให้กบั ชุมชนอื่นด้วยเช่นกัน 23
1.4. การเข้าสู่ ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็ นสิ่ งสาคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนามาประกอบการพิจารณาติดสิ นใจกาหนดพื้นที่ดาเนิ นการ ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวควรเป็ นข้อมูลที่มีรอบด้าน สาหรับแหล่งข้อมูลในขั้นตอนนี้ อาจมาจากส่ วนราชการ เช่น
ข้อมูลความจาเป็ นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจานวนประชากรและบุคคลที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้าน หรื อ
ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น และอาจเป็ นข้อมูลที่องค์กรพัฒนาเอกชนรวบรวมไว้ หรื อนักวิจยั จะ
ดาเนินการเก็บข้อมูลเองโดยการสารวจชุมชน (Community Surveying) ก็ได้
1.5. การเตรี ยมคนและเครื อข่ายความร่ วมมือ ในขั้นตอนนี้ มักถูกกาหนดให้เป็ นขั้นตอน
สุ ดท้ายของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการดาเนินการวิจยั ซึ่ งเป็ นระยะ
ต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีเพื่อความสะดวกต่อการดาเนิ นงานวิจยั ในส่ วนของการ
เตรี ยมคนนั้น เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ชาวบ้านเพื่อเป็ นแกนนาในการปฏิบตั ิงานวิจยั
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ร่ วมกับนักพัฒนาและคณะผูว้ จิ ยั ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว มักจะมีการเตรี ยมคน 3 กลุ่ม คือ เตรี ยมคน
ในชุมชน คณะนักวิจยั มักจะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จกั
และคุน้ เคยกับกระบวนการและการดาเนินงานวิจยั แบบมีส่วนร่ วมอย่างชัดเจนและรวดเร็ ว เตรี ยม
นักพัฒนา ด้วยการประชุมร่ วมกับนักพัฒนาซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วคนกลุ่มนี้หมายถึง ผูน้ าชุมชน พัฒนา
กรอาเภอหรื อพัฒนาการอาเภอประจาตาบล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล และองค์กรพัฒนาภายนอกที่มีความสนใจศึกษาร่ วมกัน กิจกรรมสาคัญของการ
ดาเนินงานในขั้นตอนนี้คือการประสานความร่ วมมือ การสร้างความเข้าใจในกรอบของการทางาน
วิจยั และกรหารื อแนวทางพัฒนาชุมชน ซึ่งมักจะรวมถึงการประสานงานเรื่ องการใช้สถานที่
ดาเนินการประชุมด้วย และเตรี ยมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึ กษากันเพื่อให้เกิดความรู ้และความ
เข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายในการทางานวิจยั
ส่ วนการเตรี ยมเครื อข่ายความร่ วมมือนั้น งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมหลายชิ้นได้
ใช้วธิ ีการให้ครู ผวู้ จิ ยั /นักวิจยั ทาการประสานกับองค์กรภาครัฐและหรื อองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้
เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อการดาเนินงานวิจยั 24 การเตรี ยมเครื อข่ายความร่ วมมือที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้กระบวนการวิจยั ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
ในขั้นนี้ ปั ญหาของการวิจยั มักเป็ นประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงชาวบ้านกลุ่มเป้ าหมาย
รวมถึงการสื่ อสารการทาวิจยั ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับของ
คณะนักวิจยั พึงทาความเข้าใจว่า โดยทัว่ ไปนั้น งานวิจยั แบบมีส่วนร่ วมมักจะเป็ น “ของใหม่” ที่
ในสายตาของชาวบ้านแล้วชวนให้เข้าร่ วมไม่นอ้ ย และชาวบ้านส่ วนมากก็มกั จะตื่นเต้นกับการเข้า
มาทางานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาของเขาจากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก แต่กระนั้นชาวบ้าน
ก็มกั จะไม่มีเวลามากนัก การดาเนินกระบวนการวิจยั จึงต้องเป็ นไปอย่างกระชับ เพราะยิง่
กระบวนการทอดออกยาวมากเท่าใด การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านก็จะลดลงไปตามส่ วนเท่านั้น
นอกเหนือไปจากนี้แล้ว การจัดเวทีที่ง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความต้องการของประชาชนที่มี
บรรยากาศสบาย ๆ หรื อการศึกษาชุมชนประกอบ ยังจะช่วยให้คณะผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลที่กว้างขวาง
มากขื้น และบางกรณี จะช่วยให้คณะนักวิจยั สามารถสร้างคาถามที่แหลมคมต่อการกาหนดปั ญหา
ของการวิจยั ได้ อีกประการหนึ่ง การขาดความชัดเจนในประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอเพื่อพัฒนาหรื อ
แก้ไขปั ญหา รวมทั้งการขาดความต่อเนื่ องในการมีส่วนร่ วมวิจยั ของชาวบ้าน ยังอาจส่ งผลให้เกิด
พฤติกรรมชาวบ้านคิดตามผูน้ าชุมชน หรื อชาวบ้านส่ วนใหญ่ในแบบ “ว่ายังไรก็วา่ ตามกัน” ซึ่งบาง
กรณี ผนู ้ าชุมชนอาจขาดความเป็ นกลางหรื อมีแนวโน้มฝักใฝ่ ฝ่ ายการเมือง กระทัง่ ส่ งผลให้ตวั
ชาวบ้านตกเป็ นเครื่ องมือของกลุ่มผลประโยชน์ และการตัดสิ นใจของชาวบ้าน สร้างความชอบ
ธรรมให้แก่การดาเนิ นกิจกรรม/โครงการพัฒนาของภาครัฐ
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2. ระยะดาเนินการวิจยั (Research Phase)
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ
2.1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis)
ในชั้นนี้ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education
Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ โดยวิธีการจะใช้การอภิปราย
ถกปัญหา ( Dialoque) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็ นการสนทนาแลกเปลี่ยน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพื่อเป็ นการประเมินปั ญหาและความต้องการของชุมชน (Need
Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็ นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource Assessment) ที่
มีอยูใ่ นชุมชน ทั้งที่เป็ นทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อที่จะนาทรัพยากรมาใช้ในการกาหนดแผนเพื่อการจัดโครงการต่อไป
2.2. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของโครงการ (Profect
Appraisal and Identification) เมื่อมีการวิเคราะห์โครงการโดยการประเมินความต้องการของชุมชน
หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหานี่ในความเป็ นจริ งมักจะมีหลายแนวทาง ชาวบ้านและนักวิจยั จะต้อง
พิจารณาร่ วมกันว่าวิธีการแก้ไขปั ญหาใดที่เหมาะสมกับท้องที่ หรื อมีความเป็ นไปได้ โดยชาวบ้าน
ควรมีบทบาทหลักเข้ามีส่วนร่ วมให้มากยิง่ ขึ้นและกาหนดโครงการหรื อกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2.3. การกาหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงนี้จะเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ
ดังนั้น เพื่อความมัน่ ใจว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นโครงการและกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการ
ดังนั้นหลังจากที่ผา่ นขั้นตอน 2.1 มาแล้ว ผูว้ จิ ยั ควรจะต้องใช้วธิ ี การกระตุน้ ให้ชาวบ้านมีบทบาท
หลักในการแก้ไขปั ญหา การกาหนดโครงการ และกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2.4. การปฏิบตั ิตามโครงการ (Implementation Phase) เป็ นขั้นตอนที่สาคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่ง โดยคาถามที่ผวู ้ ิจยั จะต้องใช้ถามก้นในกลุ่มหรื อในคณะทางานเพื่อการดาเนินการใน
ชั้นนี้คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
ในแง่ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ โดยทัว่ ไปมักเป็ นประเด็นการมีส่วนร่ วม
ของชาวบ้านในกระบวนการวิจยั จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนพบว่า ความไม่สนใจเข้ามีส่วนร่ วม
ของชาวบ้านจานวนไม่นอ้ ย นอกเหนือไปจากการขาดความรู ้ความเข้าใจอันดีต่อกระบวนการและ
ผลประโยชน์ของการทาวิจยั แล้ว ยังปรากฏด้วยว่า ชาวบ้านมักมองเห็นการวิจยั เป็ นเรื่ องทาง
ประจาวัน ประกอบกับธรรมชาติของการวิจยั แบบนี้ที่มกั ไม่มีการจ่ายตอบแทนเป็ นเงินให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการวิจยั ด้วยแล้ว การมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนการวิจยั โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การนาผลของการวิจยั ไปสู่ การปฏิบตั ิแล้วก็ยงิ่ ห่างไกลจากบริ บทชีวติ ประจาวันของเขาออกไป
มากขึ้น การเข้าร่ วมงานวิจยั ของชาวบ้าน จึงเป็ นไปโดยเน้นการรับฟังสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั และนักพัฒนาพูด
เป็ นหลัก ผลสื บเนื่องประการต่อมาคือ บุคคลที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ก็มกั จะ
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ได้ชาวบ้านที่เป็ นพวก “ขาประจา” ที่มกั อยูใ่ นวงข่ายอิทธิ พล (Sphere of Influence) ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรื อการเมืองท้องถิ่น มาเข้าร่ วมกิจกรรมและส่ งผลให้สุดท้ายแล้ว ผลของการวิจยั เป็ นสิ่ งที่
ช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่การดาเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของภาครัฐดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น
3. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase)
เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการวัดผลสาเร็ จของโครงการ ซึ่ งหากโครงการสามารถดาเนิ นการได้
อย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะเป็ นข้อพิสูจน์ถึงความไม่ประสบผลสาเร็ จของโครงการ
ได้ ในขั้นตอนนี้ โดยมากแล้วคณะผูว้ จิ ยั จะร่ วมกับชาวบ้านที่เป็ นผูร้ ่ วมงานวิจยั ทาการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เป็ นผลของการวิจยั ว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่ จากนั้นจะมีการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ และจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อนาเสนอผลการวิจยั เพื่อเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างคณะผูว้ จิ ยั กับชุมชน
รวมถึงการสานต่อให้ชาวบ้านนาผลของการวิจยั ไปดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาชุมชนต่อไป
อย่างไรก็ดี ระยะของการทาวิจยั และขั้นตอนของการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนั้น อาจมี
ความแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียด ซึ่ งไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องผิดหรื อถูกหากแต่เป็ นความเหมาะสม
ในบริ บทของการดาเนินงานวิจยั ที่อาจมีขอ้ จากัดที่คณะผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องรวมกิจกรรมหลายกิจกรรม
ไว้ดาเนินการในคาบเวลาที่ใกล้เคียงกัน หรื อเป็ นความต้องการของชุมชนเองที่จะกระชับขั้นตอน
ของการดาเนินงานวิจยั เพื่อมิให้กระทบต่อการดารงชีวติ ประจาวันขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั จะสั้น
หรื อยาว มีรายะเอียดมากหรื อน้อยเพียงใดจึงอาจจะไม่ใช่เรื่ องใหญ่ หากแต่การมุ่งตอบสนองความ
ต้องการและข้อจากัดของชุมชน รวมถึงการทาให้ชุมชนได้มองเห็นปั ญหาของตนเอง เกิดความ
ต้องการอย่างแข็งขันและมุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมทั้งในการปฏิบตั ิงานวิจยั และการนาผลของการวิจยั ไปใช้
เพื่อปรับปรุ งชุมชนให้ดีข้ ึนนัน่ เอง นับเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากกว่า
ในขั้นตอนนี้ยงั คงต้องอาศัยการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์
และกระตือรื อร้นของฝ่ ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้านไม่นอ้ ยไปกว่าขั้นตอนก่อนหน้า การมีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างช่องทางการตรวจสอบงานวิจยั และการมีเครื่ องมือประเมินผลการวิจยั ว่า
ประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างนี่ เอง จะทาให้ทุกฝ่ าย
คาดหมายได้วา่ ผลลัพธ์ของการวิจยั จะปรากฏออกมาสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาหรื อ
สามารถใช้ได้กบั การแก้ไขปั ญหาอย่างตรงจุด และเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั อย่างต่อเนื่ องและ
บังเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม
จากหลักคิด และกระบวนการดาเนินงานดังกล่าวการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมจึงมี
ความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่ ในชุมชนที่มี
ความซับซ้อนในหลายมิติ เสี่ ยงต่อการถูกต่อต้านจากสมาชิกในชุมชน โดยสามารถประสานการมี
ส่ วนร่ วมของทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และชุมชน
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ตัวอย่ำงกำรนำ PAR ไปใช้ ในกำรวิจัยชุ มชน
โครงกำรแก้ ไขปั ญหำขยะในชุ มชนเมืองบัว จ.ร้ อยเอ็ด
นาทีมโดยครู โรงเรี ยนเมืองบัวพิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด เป็ นผูจ้ ุดประกายให้คนในชุมชน
มองเห็นปั ญหาร่ วมกันและเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา โดยดึงเอาศักยภาพในชุมชนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เริ่ มจากการหาข้อมูลโดยใช้ศกั ยภาพของเด็กทั้งจากในโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน (เด็กเล็กๆที่ยงั ไม่เข้าโรงเรี ยน) มาร่ วมกันหาข้อมูลจานวนขยะในชุมชนด้วยวิธีการง่ายๆ
แบบเด็ก ๆ โดยการเดินเก็บขยะในชุมชนมารวมกัน แล้วแยกประเภทนามาชัง่ กิโลหาปริ มาณขยะ
จากนั้นนาเสนอต่อ ที่ประชุ มของชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักต่อปั ญหา เข้ามาร่ วมกันคิด
หาทางแก้ไขปั ญหาและร่ วมกันดาเนิ น การจากหลากหลายหน่วยงาน
ผูใ้ หญ่บา้ นช่วยประชาสัมพันธ์ทุกเช้าให้ลูกบ้านช่วยกันทาความสะอาดบ้านเรื อน วิธีแยก
ขยะ วัดช่วยประชาสัมพันธ์เทศนาสอนเรื่ องขยะในวันหยุดและมีโครงการให้ชาวบ้านเอาขยะมา
ทาบุญที่วดั ชาวบ้านที่มีหวั ในทางศิลปะก็นาขยะมารี ไซเคิลทาเป็ นกระเป๋ า หมวก โมบาย มีการ
สอนกันเองในชุมชน โรงเรี ยนนาไปบูรณาการเข้ากับบทเรี ยนที่สอนแทบทุกเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นวิชา
เกษตรสอนทาปุ๋ ยจากขยะ ศิลปะให้สร้างสรรค์งานจากขยะคณิ ตศาสตร์คิดเงินที่ได้รับจากการขาย
ขยะการบริ หารจัดการธนาคารขยะในโรงเรี ยน ฯลฯ ที่ขาดไม่ได้คืออบต. ช่วยสนับสนุน
งบประมาณการจัดทาโครงการต่างๆในชุมชน เช่น โครงการน่าบ้านน่ามอง ขยะรี ไซเคิล ฯลฯ
ท้ายที่สุดเรื่ องราวก็จบลงอย่างมีความสุ ข จากขยะรกรุ งรังไม่น่าดู ส่ งกลิ่นเหม็นคละคลุง้ ไป
ทั้งชุมชน ประชาชนหงุดหงิดจิตเสื่ อม ยุงชุม โรครุ มเร้า ก็กลับมามีความสุ ขกันทัว่ หน้า เหนื อสิ่ ง
อื่นใดคือความภาคภูมิใจ รู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง สร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั เด็กๆ ในชุมชน
โครงกำรกำรจัดกำรนำ้ บ้ ำนแพรกหนำมแดง จ.สมุทรสงครำม
บ้านแพรกหนามแดงเป็ นชุมชนเล็ก ๆ ใน จ.สมุทรสงคราม เป็ นจังหวัดที่เล็กที่สุดใน
ประเทศไทย สภาพพื้นที่เป็ นเมืองสามน้ า มีท้ งั น้ าจืด น้ ากร่ อย และน้ าเค็ม ทาให้วถิ ีชุมชน
แตกต่างกัน ชุมชนน้ าจืดปลูกพริ ก ปลูกผัก ชุมชนน้ ากร่ อยปลูกมะพร้าว ชุมชนน้ าเค็มทานาเกลือ
นากุง้ จึงเกิดปั ญหาการไม่ลงตัวของการจัดการน้ าในชุมชน ซึ่ งเป็ นปั ญหายืดเยื้อมายาวนาน รัฐ
พยายามที่จะลงไปช่วยแก้ไขปั ญหาด้วยการสร้างเขื่อน ประตูน้ าขึ้นมากั้นน้ าจืด น้ าเค็มอย่าง
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ยงิ่ ทาให้ปัญหาทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
เกิดความขัดแย้งแตกแยกระหว่าง
ชุมชนน้ าจืดและน้ าเค็มอย่างรุ นแรง ในที่สุดคากล่าวที่วา่ “ปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้ ถ้าไม่ยอมแพ้” ก็
เป็ นจริ งเมื่อคุณปัญญา ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งความรู้ตามใบประกาศนียบัตรประถม 4 มีความ
มุ่งมัน่ อย่างแรงกล้าที่จะแก้ไขปั ญหาในชุมชนของตน ไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเช่นคนอื่นๆ ใน
ชุมชน พยายามศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องน้ า ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติ
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ของน้ า การบริ หารจัดการน้ า การแก้ไขปั ญหาน้ าจากที่ตา่ งๆ ในที่สุดก็มาพบหนทางในการ
แก้ปัญหาจากการเข้าร่ วมอบรมโครงการงานวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม
กว่าจะทาสาเร็ จผ่านปั ญหาอุปสรรคมากมาย ต้องใช้กลเม็ดเคล็ดลับหลายอย่าง การอดทน
นิ่งฟัง ฟังคนอื่นพูดให้จบ รับฟังปั ญหาอย่างรอบด้าน การหาช่องทางเข้า ไม่จาเป็ นต้องเข้าไป
ตรงๆ เช่น วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่ องการจัดการปั ญหาน้ าในชุมชน ในขณะที่เรื่ องยังเป็ นประเด็นร้อน
อยู่ อาจเลี่ยงไปทางอื่น เช่น คุยกันสบายๆด้วยเรื่ องประวัติชุมชนเคยอยูก่ นั มาอย่างไร หาอยูห่ ากิน
กันอย่างไร ความโอบอ้อมอารี เป็ นพี่เป็ นน้อง วิถีการใช้น้ าแต่ด้ งั เดิม บางทีอาจได้ทางออกในการ
แก้ไขปั ญหา (หรื อออกไปเจอปั ญหาอื่นต่อ) สิ่ งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดได้ตลอดเวลา ต้องตื่นรู ้อยูเ่ สมอ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กระบวนท่าอย่างแยบยลตามความเหมาะสม เมื่อยังหาทางออกไม่ได้ ทบทวน
พูดคุย หลาย ๆ ครั้ง หาข้อมูลเพิ่ม
หาเครื อข่ายที่มีความรู้เฉพาะด้าน หลักการหาแนวร่ วม
คือหาคนที่มี “วิสัยทัศน์ร่วม” “ทาแล้วได้ประโยชน์” จะมีแนวร่ วมมาก การพัฒนาไม่นิ่ง มีการ
ขยายเครื อขาย ขยายไปในงานอื่น เยาวชนอนุรักษ์แม่กลอง กองทุนชุมชน ฯลฯ
โครงกำรวิจัย นวดพืน้ บ้ ำนที่เขำชั ยสน จ.พัทลุง
เป็ นการคิดหาทางแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริ การทางการแพทย์ (แผนปั จจุบนั ) จากมีคน
ป่ วยมารพ.มาก หมองานล้นมือ รอตรวจนาน เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ฯลฯ
ด้วยการมองหาทุนในชุมชนซึ่ งมีมาแต่โบราณคือ การนวด แล้วคิดพัฒนาการนวดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามหลักวิชาการ จนเป็ นที่ยอมรับ แทนที่จะคิดสร้างตึก หาเครื่ องมือเครื่ องใช้เพิ่ม เพิ่ม
หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ แต่การที่จะยกระดับการนวดแผนโบราณให้เป็ นที่ยอมรับ
ไม่ใช่เรื่ องง่าย ไม่วา่ จะเป็ นการหาข้อมูลการนวดที่พอ่ หมอแม่หมอแต่ละคนต่างคนต่างทากันมา
เป็ นเวลานาน ความไม่ไว้วาง ใจ กลัวมาจับผิด การหวงเคล็ดลับวิชา จะทาอย่างไรให้พอ่ หมอ
แม่หมอที่ต่างอยูก่ นั อย่างเอกเทศมาร่ วมกันคิดร่ วมกันหาข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน
แล้ว
นักวิชาการล่ะ
จะยอมรับการนวดที่ไม่ได้ผา่ นการร่ าเรี ยนจากรั้วมหาลัยและไม่มีใบแปะฝาบ้าน
รับรองอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้อย่างไร
งานวิจยั PAR จึงถูกนามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่มีความยุง่ ยาก ซับซ้อนดังกล่าวด้วยการ
ออกแบบกระบวนการให้เด็กเข้ามามีส่วนร่ วมสื บค้น ฟื้ นฟูเคล็ดลับวิชา สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้
ร่ วมกันด้วยการยอมรับ รับฟัง หาความเข้าใจร่ วมกัน หาผูร้ ู ้มาร่ วมคิด แก้ไข บันทึกเก็บรวบรวม
ข้อมูล สร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะความชานาญ เปลี่ยนความรู ้จาก
ประสบการณ์ (Explicit knowledge) ให้เป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ง (Tacit knowledge)
และมีการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด ผลประโยชน์ท้ งั ปวงก็จะตกแก่คนในชุมชน ช่วยบรรเทาความ
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ทุกข์ความเจ็บป่ วย ได้ร่วมมือร่ วมใจช่วยกันคิดช่วยกันทา เด็ก ๆ ได้ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน
โครงกำรลดเหล้ำงำนศพ และปรับเปลี่ยนพิธีกรรม
เป็ นเรื่ องของการลดเหล้าในงานศพ ที่บา้ นดงจังหวัดลาปาง และการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมที่
ที่นาหมื่น จังหวัดน่าน ใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบ PAR ซึ่ งแต่เดิมงานศพมีการเสี ยค่าใช้จ่าย
อย่างมากในการเลี้ยงเหล้าเพื่อจัดงานให้สมเกียรติแก่ผลู ้ ่วงลับและเป็ นหน้าเป็ นตาให้กบั เจ้าภาพ
และจากความเชื่อเรื่ องการห้ามเผาศพในวันไม่เป็ นมงคลหลายวัน บางศพกว่าจะได้เผาต้องรอหลาย
วัน สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็ นอย่างมาก สร้างความทุกข์ให้กบั ญาติ เป็ นหนี้ เป็ นสิ น และเกิดข้อสงสัย
ในข้อห้ามที่มีมาแต่โบราณ จึงได้คน้ คว้าหาข้อมูล หารื อกันและทดลองปฏิบตั ิ โดยมีการการันตี
จากท่านพระครู วา่ หากเผาแล้วเกิดเรื่ องไม่ดีข้ ึนก็จะทาพิธีแก้ให้
และในงานศพจัดให้มีคณะ
กรรมการคอยออกหน้าเจรจากับแขกที่มาร่ วมงานหากมีการขอดื่มเหล้าในงาน มีท้ งั เสี ยงต่อต้าน
คัดค้านและสนับสนุน จนในที่สุดก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในงานศพได้ดว้ ยการไม่เลี้ยงเหล้าในงาน
ลดค่าอาหาร ค่าใส่ ซองถวายวัด และปรับพิธีกรรมด้วยการลดวันที่ไม่เป็ นมงคลลง เกิดการขยายต่อ
ยอดลดค่าใช้จ่ายงานศพด้วยการช่วยกันทาโลงศพ และปราสาทที่ใช้ในงานศพเองในชุมชน
จากตัวอย่างโครงการวิจยั ทั้ง 4 เป็ นโครงการวิจยั ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม (PAR) มาใช้
ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ยุง่ ยาก มีผลกระทบในวงกว้างเรื้ อรังมาเป็ นเวลายาวนาน เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีการปฏิบตั ิตามความเชื่อ พิธีกรรมที่ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาช้านานของ
คนในชุมชนในการลดเหล้าในงานศพ การปรับเปลี่ยนพิธีกรรมลดความฟุ่ มเฟื อย การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง การพัฒนาการนวดพื้นบ้านให้เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ได้ หรื อแม้แต่การนากระบวนการวิจยั PAR ไปใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเช่นการจัดการน้ าที่
แพรกหนามแดง ก็สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสู บบุหรี่ ของคนในชุมชนชนบท
เป็ นวิถีที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมายาวนานจนเป็ นสิ่ งคุน้ เคยที่เห็นกันจนชิ นตา
กอร์ ปกับความด้อย
โอกาสในการเข้าถึงสื่ อรณรงค์ให้ความรู ้เรื่ องโทษ พิษ ภัยของบุหรี่ และกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐยังอ่อนแอไม่ครอบคลุมชุมชนชนบท
ห่างไกล แม้ปัจจุบนั จะมีมาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ หลายเท่า แต่อตั ราการสู บบุหรี่ ในชุมชนชนบทยังคง
สู งอยู่ เนื่องจากคนในชนบทส่ วนใหญ่สูบยาเส้นซึ่ งมีราคาถูก ปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนชนบทจึงเป็ น
เรื่ องยากที่ทา้ ทายในการนากระบวนการ PAR ไปใช้ในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
1. พื้นที่และกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา
พื้นที่ศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้านแท่น ๑ แห่ง
ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองบัว อาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งแกนนาในพื้นที่ ได้แก่ ผูน้ าชุมชน,
อาสาสมัครสาธารณสุ ข, ครู , ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้ น, กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอาสาสมัครใน
ชุมชน มีความขยันขันแข็ง ตั้งใจในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาของชุมชนและยินดี
เข้าร่ วมในการวิจยั
ตลอดกระบวนการวิจยั ครั้งนี้ อาศัยหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชม เป็ นสาคัญ ดังนั้นในแต่
ละขั้นตอนของการวิจยั จึงจะกระตุน้ ให้เกิดนักวิจยั ภายใน (ชุมชน) ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในระยะแรก
(ระยะที่ ๑) หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั (นักวิจยั ภายนอก) และผูถ้ ูกวิจยั (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล) จะ
แปรเปลี่ยนไปเป็ น “ผูร้ ่ วมวิจยั ” ดังนั้น กลุ่มเป้ าหมาย จึงกลายเป็ นผูว้ จิ ยั ในที่สุด
กลุ่มเป้ าหมาย ในระยะแรก คือ ประชาชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่
ในชุมชน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูน้ าชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุ ข , ครู , ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับ
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน , ผูน้ าทางศาสนา , กลุ่มแม่บา้ น อาสาสมัครในชุ มชน, กลุ่ม
เยาวชน, ปราชญ์ชาวบ้าน, ผูป้ ระกอบการร้านค้าในชุมชน, ผูต้ ิดบุหรี่ และครอบครัว ประมาณ 3040 คน
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ (Inclusion criteria) คัดเลือกจากผูท้ ี่มีความ
สนใจเข้าร่ วมโครงการด้วยความสมัครใจ และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดโครงการ
เนื่องจากบทบาทของนักวิจยั จากภายนอก และชุมชน จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามขั้นตอน
ของการวิจยั ที่กา้ วหน้าขึ้น โดยในระยะเริ่ มต้น การคัดเลือกอาสาสมัคร เป็ นการคัดเลือกจากผูท้ ี่มี
ความสนใจเข้าร่ วมโครงการด้วยความสมัครใจ และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมตลอด
โครงการ และนักวิจยั จากภายนอก (สคร ๕.) และภาคีเครื อข่าย (บุคคลากรจากโรงพยาบาลบ้าน
แท่น) จะทาบทบาทหลักในฐานะนักวิจยั เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เริ่ มได้ ขณะที่ชุมชนจะมี
บทบาทหลักเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล แต่หลังจากนั้น เมื่อโครงการก้าวหน้าขึ้น ทั้งนักวิจยั ภาคีเครื อข่าย และ
ชุมชน ถูกคาดหวังว่า จะค่อยๆ กลายเป็ นหุ น้ ส่ วนการวิจยั (research partners) โดยทุกฝ่ ายเป็ นทั้ง
นักวิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไปพร้อมๆกัน
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ในกรณี น้ ี จึงหมายถึงเฉพาะ การคัดเลือกตัวแทนจาก
ชุมชน ที่จะทาหน้าที่เป็ น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant) ในช่วงที่หนึ่งของการวิจยั ซึ่ งจะ
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ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุ ข, ครู , ผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
บุหรี่ ในชุมชน, ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้ น, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน, ปราชญ์
ชาวบ้าน, ผูป้ ระกอบการร้านค้าในชุมชน, ผูต้ ิดบุหรี่ และครอบครัว ฯลฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์
ความรู ้ เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหา และภาวะสุ ขภาพในชุ มชน และยินดี เต็มใจ ที่จะเข้าร่ วม
โครงการ
2.
ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
แบ่งการดาเนินงานเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะ/ปี ที่ 1 Situation analysis ประเมินสถานการณ์ปัญหา และความต้องการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมทีม สาหรับการ “เตรี ยมทีม” ในเวทีครั้งนี้หวั หน้าโครงการวิจยั ได้
ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแท่นซึ่ งเป็ นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุ ขที่รับผิดชอบ
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัว เพื่อให้ติดต่อกับแกนนาชาวบ้าน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขหมู่บา้ น ส่ งผลให้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจานวน ๑๙ คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจง
รายละเอียด แนวทางการดาเนินงานโครงการกับผูร้ ับผิดชอบงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน
ของโรงพยาบาลบ้านแท่นและผูส้ นใจโครงการจากชุมชนบ้านหนองบัว เพื่อค้นหาภาคีเครื อข่าย
ผูส้ นใจเข้าร่ วมดาเนินงานในโครงการวิจยั
กิจกรรมครั้งนี้จดั ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแท่น เริ่ มจากหัวหน้าทีมวิจยั จากสานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มาได้แนะนาทีมวิจยั และชี้แจงโครงการแก่ผรู ้ ่ วมประชุม หลังจาก
นั้น ผูร้ ับผิดชอบงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนของโรงพยาบาลบ้านแท่น ได้อธิ บายถึง
สถานการณ์บุหรี่ ในชุมชน ได้แก่ อัตราการสู บบุหรี่ โรคจากบุหรี่ รวมทั้งการดาเนินงานรณรงค์เพื่อ
ลด-ละ-เลิกบุหรี่ ที่ผา่ นมา หลังจากนั้นให้ชมวีดีทศั น์ตวั อย่างงานวิจยั PAR เพื่อชี้ชวนให้แกนนา
ชาวบ้านเห็นตัวอย่างการทาวิจยั โดยชาวบ้าน ในตอนบ่ายทีมที่ปรึ กษาและทีมวิจยั รวมทั้งแกนนา
ชุมชนได้เดินทางไปเยีย่ มชมหมู่บา้ นหนองบัว ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เพื่อทาความรู ้จกั
และสารวจลักษณะทางกายภาพ โดยการเดินสารวจและกลับมาสรุ ปข้อคิดเห็นตลอดกิจกรรมครั้งนี้
ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแท่นกับทีมวิจยั อีกครั้ง
ทีมวิจยั ได้ประเมินผลกิจกรรมด้วยตนเอง พบว่า ทีมวิจยั ยังไม่คุน้ เคยและรู ้จกั ชุมชนมากพอ
แต่ก็พอใจกับการนาเสนอและกิจกรรมในครั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะทาโครงการต่อไปได้ ส่ วนทีมวิจยั
โรงพยาบาลบ้านแท่นชี้ให้เห็นว่ายังมีแกนนาอีกหลายคนที่ไม่ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ เนื่ องจากยัง
ไม่ได้มีการประชาคมอย่างเป็ นทางการ
ทีมวิจยั โรงพยาบาลบ้านแท่นเสนอแนะว่าหากต้องการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมากกว่านี้ การประชาคมควรเกิดขึ้นก่อนการชี้ แจงโครงการและไม่ควรใช้หอ้ ง
ประชุมในโรงพยาบาล อาจจะเป็ นสถานที่อื่นๆ เช่น ศาลากลางบ้าน ฯลฯ และควรมีการพูดคุยหรื อ
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ชี้แจงโครงการอย่างไม่เป็ นทางการกับผูน้ าชุมชนท่านอื่นๆ ที่มีความสาคัญ เช่น นายก อบต.
ผูส้ ู งอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เชื่อว่าแต่ละท่านมีวธิ ี คิดดีๆ แต่ยงั ไม่สามารถนามารวมเป็ นกลุ่มก้อน
การสะท้อนคิดจากเวทีประชุ มชี้แจงโครงการวิจยั
การจัดเวทีเพื่อชี้ แจงโครงการครั้งนี้ ทาให้ทีมที่ปรึ กษาโครงการได้เห็นความตั้งใจในการ
แก้ปัญหาการสู บบุหรี่ ของทีมโรงพยาบาลบ้านแท่น และแกนนาชาวบ้าน ซึ่งมี “ผูน้ าชุมชน” และ
อสม. หลายท่านเป็ น “ผูม้ ีประสบการณ์ตรง” ในการเลิกสู บบุหรี่ สาเร็ จ เข้ามาร่ วมประชุมครั้งนี้ และ
ถ้าหากบุคคลเหล่านี้มีความตั้งใจร่ วมโครงการจนพัฒนาภาคีเครื อข่ายในฐานะ “นักวิจยั ชุมชน” จะ
ทาให้โครงการวิจยั มีแนวโน้มประสบความสาเร็ จและมีความยัง่ ยืน เนื่ องจากแกนนาชุมชนเหล่านี้
เป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและสามารถนาประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชาวบ้าน
คนอื่นๆ นาไปสู่ การพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปั ญหาการสู บบุหรี่ ของชุมชนหนองบัวได้ ซึ่ งเห็นได้
ชัดเจนจากคากล่าวของผูใ้ หญ่บา้ นที่วา่ “ให้มาเร็ วๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนาน”
นอกจากนั้นแล้วทีมที่ปรึ กษายังได้สรุ ปข้อคิดเห็นตลอดซึ งมีบทเรี ยนที่สาคัญ สาหรับการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมหลายประการ ได้แก่
1. การตระหนักถึง “เป้ าหมายสู งสุ ด” ของการทางานแบบ PAR ซึ่ งมีหลายประการ ได้แก่
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น มีความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะการวิจยั โดยการทาสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้เป็ นข้อมูลและมี
การขับเคลื่อน ในขณะเดียวกันทั้งทีมวิจยั (ภายนอก) และชุมชนต่างมีเครื อข่ายการทาวิจยั เกิดการ
เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกัน ตัวนักวิจยั จะได้รับการพัฒนาขึ้น และสามารถมองเห็นปั ญหาที่ซบั ซ้อน
เมื่อลงมาคลุกคลีกบั ปั ญหา และปั ญหาอาจจะได้รับการแก้ไข นอกจากจะมองเป้ าหมายในภาพรวม
(หรื อวัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจยั )แล้ว ยังต้องมอง “เป้ าหมายระยะสั้น” ด้วย ใน
กระบวนการวิจยั แบบนี้ การทางานร่ วมกันจึงเป็ น “สื่ อ” (เครื่ องมือ) ในการไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ด
ดังนั้น กระบวนการคิดและทางานต้องมีลกั ษณะเป็ นยุทธศาสตร์ ในการไปสู่ เป้ าหมายหลักและมีการ
คิดถึงเป้ าหมายในแต่ละระยะให้ชดั เจน
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป้ าหมายหลักยังอยูใ่ นขั้นตอน “วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา” ซึ่ง
สถานการณ์ที่กล่าวมา (ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ) อาจจะไม่ใช่สถานการณ์เดียวกันกับชุมชน การ
วิเคราะห์สถานการณ์อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวจนสมบูรณ์ เป้ าหมายคือ “เขารู้-เรารู้” แล้วเราจะรู้มาก
น้อยขนาดไหน การเห็นทุนทางปัญหา-สังคม การที่จะเชื่อมโยงได้จึงต้องมีกระบวนการเชื่อมโยง
ต้นทุนต่างๆ จนได้ “แผนที่ตน้ ทุน” ช่องทางที่จะเข้าเป็ นช่องทางไหน เช่น ผูใ้ หญ่ อสม. ฯลฯ วิธีการ
สื่ อสารระหว่างนักวิจยั กับชาวบ้าน
อาจจะไม่ใช่เวทีเช่นนี้ที่สามารถสื่ อสารให้เข้าใจตรงกันได้
อาจจะเป็ นการสื่ อสารในเวทีอื่นๆ เช่น เวที อบต., ชุมชน
2. “การเตรี ยมทีม” จาเป็ นต้องระดมทีมมากกว่านี้ ซึ่ งไม่ได้มีความหมายถึงทีมวิจยั สคร.
เท่านั้นแต่รวมถึง ทีมวิจยั ในพื้นที่ เช่น รพ.บ้านแท่น แกนนาชุมชน ชาวบ้าน บุคคลที่ต้ งั ใจในการ
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แก้ปัญหาการสู บบุหรี่ ฯลฯ เพื่อสามารถใช้ตน้ ทุนที่มีอยูใ่ ห้ได้มากที่สุด และที่สาคัญต้องตั้งคาถาม
ว่า “เรารู ้จกั ชุมชนแค่ไหน ชุ มชนรู ้จกั ตัวเองได้มากแค่ไหน”
ถ้าหากนักวิจยั ต้องการขับเคลื่อนงานวิจยั โดยเริ่ มที่ “การทาความรู้จกั ชุมชน” ด้วยการใช้
กิจกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีหลากหลายวิธีการ เช่น 1) การค้นหาปั ญหาการสู บบุหรี่ ใน
ผูใ้ หญ่ ซึ่ งอาจเป็ นการพูดคุยในเวทีประชาคมประจาหมู่บา้ น 2) การดาเนินกิจกรรมโดยมี อสม.เป็ น
แกนนาสาคัญในกระบวนการเก็บข้อมูลการสู บบุหรี่ ในชุ มชน ซึ่ งมีส่วนช่วยในการทากิจกรรมให้
สาเร็ จและได้ขอ้ มูลครบถ้วนได้มาก 3) การเก็บข้อมูลกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ โดยเยาวชนเอง และ 4)
การพา อสม.ไปดูงาน/กิจกรรมแล้วนากลับมาป้ อนให้ชุมชน ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็ น
อีกหนทางหนึ่งในการที่ทาให้ชุมชนรู ้จกั ตัวเองมากยิง่ ขึ้นแล้ว ยังสามารถทาให้แกนนาคนสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการทาให้นกั วิจยั ได้ทาความรู ้จกั กับชุมชนและขยาย
เครื อข่ายได้มากขึ้น
3. การเตรี ยมตัวก่อนจัดเวที เนื่องจากการลงสนามในแต่ละครั้งนักวิจยั (ภายนอก) ซึ่ งอยูใ่ น
ฐานะที่เป็ นผูห้ นุนเสริ มให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น นักวิจยั จึงจาเป็ นต้องวางแผนและเตรี ยม
ตัวอย่างละเอียดรอบคอบมาก่อนเสมอ เช่น “กิจกรรม” ที่จะเกิดขึ้นควรจะทาอะไร เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์/ให้เกิดอะไร รวมทั้งมี “กระบวนการ” อะไรบ้าง ตั้งแต่การจัดเวที สถานที่ควรเป็ นที่
ไหน มีใครเข้าร่ วมบ้าง ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมที่จดั ขึ้นบรรลุตามเป้ าหมายในการจัดกิจกรรม
สาหรับการทากิจกรรมครั้งนี้ มีความไม่พร้อมบางประการ เช่น การเตรี ยมสถานที่ เครื่ อง
เสี ยง การใช้วดิ ีทศั น์ (ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม) เป็ นเหตุการณ์ สาคัญ นอกจากจะแสดงให้เห็น
ความไม่ชดั เจนของเป้ าหมายในการจัดกิจกรรมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงปั ญหาการสื่ อสารและการ
ประสานงานระหว่างทีมวิจยั หลัก กับทีมวิจยั ใน รพ.บ้านแท่นอีกด้วย
4. บทบาทและศักยภาพของทีมวิจยั ในทีมวิจยั มีบุคคลที่มีศกั ยภาพแตกต่างหลากหลายกัน
เช่น หัวหน้าทีมวิจยั เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นักวิจยั บางท่านมีความสามารถในการเป็ น
ผูน้ ากิจกรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแท่นมีความเข้าใจและรู ้จกั ชุมชนหนองบัวเป็ นอย่างดี ฯลฯ
ทาให้สามารถดาเนินกิจกรรมไปตามจังหวะเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หัวหน้าทีมวิจยั ได้
สะท้อนให้เห็นว่า เวทีน้ ีบรรลุวตั ถุประสงค์เพียงร้อยละ 60 อุปสรรคสาคัญในการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท้ งั หมดของกิจกรรม เกิดจาก “การประสานงาน” ระหว่างทีมวิจยั สคร.กับทีม
โรงพยาบาลบ้านแท่น เนื่ องจากแต่ละภาคส่ วนล้วนมีงานประจาจานวนมากอยูแ่ ล้ว จึงไม่มีเวลา
พูดคุยระหว่างทีมวิจยั การสื่ อสารระหว่างกันจึงใช้วธิ ี การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
ส่ วนมาก
อุปสรรคครั้งนี้ จึงควรนาไปเป็ นประเด็นในการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในทีมวิจยั ใครจะทา
อะไรตรงไหน เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายของทีม ถ้าหากทีมวิจยั มีเป้ าหมายร่ วมกันชัดเจน การบริ หาร
จัดการทีมจะราบรื่ นมากยิง่ ขึ้น
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สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แม้ สคร. เป็ นหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยหน่วยงานในพื้นที่และ
ชุมชนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการสู บบุหรี่ โดยการทางานในมุมมองของคนทางานวิชาการ
แต่ไม่ควรพุง่ ประเด็นไปที่ปัญหาการแก้ไขความเจ็บป่ วยเป็ นเพียงเป้ าหมายหนึ่งเท่านั้น
ควร
ตระหนักถึงหัวใจสาคัญของการทางานแบบ PAR ไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น การวางบทบาทของทีม
วิจยั จึงควรพิจารณาว่า ใครควรจะอยูต่ รงไหน สคร. อาจจะทาหน้าที่ในการถอดบทเรี ยน ชี้ทิศทาง
ไม่สามารถลงพื้นที่ได้สม่าเสมอ สนับสนุนทรัพยากรให้แก่นกั วิจยั ในพื้นที่
บทเรี ยนเหล่านี้อาจจะเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการทาเวทีครั้งต่อไป
ให้ละเอียดรอบคอบ
ยิง่ ขึ้น เพื่อให้โครงการวิจยั ดาเนินต่อไปได้สาเร็ จตามจุดประสงค์ มีความยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทั้งมี
การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการทางานกับเครื อข่าย
หลังเข้าร่ วมประชุมรับฟังคาชี้แจงการดาเนินงานโครงการวิจยั ที่รพ.บ้านแท่น ผูน้ าและ
แกนนาชุมชนได้นาไปสื่ อสารต่อกับคนในชุมชนและประสานเชิญผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชนเข้าร่ วม
ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังคาชี้แจ้งการดาเนินงานโครงการวิจยั และร่ วมกันตัดสิ นใจว่าชุมชนจะมี
มติเข้าร่ วมดาเนินงานโครงการหรื อไม่
การเข้าไปในชุมชนครั้งนี้มีการเตรี ยมวางแผนนาเสนอเป็ นอย่างดี
เริ่ มลงทะเบียนเวลา
16.00 น. สมาชิกในชุมชนทยอยมากันเรื่ อย ๆ 17.00 น. ก็เริ่ มดาเนิ นการเมื่อเห็นว่ามีจานวนมาก
พอสมควรแล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นบอกว่ายังขาดแต่กลุ่มแม่คา้ ที่ไปขายผักที่ตลาดในตอนเย็นจะกลับเข้ามา
ประมาณหกโมงเย็น นักวิจยั เริ่ มต้น(สคร.5) จึงเริ่ มดาเนิ นการด้วยการแนะนาทีมวิจยั เริ่ มต้นจากรพ.
บ้านแท่นและทีมจากสคร.5 เล่าถึงที่มาและแนวทางในการทาวิจยั
หลังจากนั้นให้ชมวีดิทศั น์
ตัวอย่างงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยการฉายด้วยโปรเจ็กเตอร์ เข้าที่ผนังกาแพง สร้าง
ความตื่นตาตื่นใจแก่คนในชุ มชนเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากยังไม่เคยมีการนาเสนองานรู ปแบบนี้มาก่อน
ต่อจากนั้นให้ความรู ้เรื่ องโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ นาเสนออัตราการสู บบุหรี่ ของคนในชุมชนจาก
ข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมเปรี ยบเทียบในระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ เขต และประเทศ ด้วยแผนภูมิต่างๆ
ความชุกของโรคที่เป็ นผลมาจากบุหรี่ ในชุมชน
ชวนคุยชวนคิดถึงผลกระทบจากบุหรี่ ต่อคนใน
ชุมชน ซึ่ งมีหลายๆคนร่ วมสะท้อนถึงความเดือดร้อนราคาญที่ได้รับจากบุหรี่ ผลต่อสุ ขภาพ ต่อ
ครอบครัว และต่อชุมชน แต่ก็ยงั ไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้รับว่าคนในชุมชนมีผสู ้ ู บบุหรี่ มากน้อย
เพียงใด และจะทาอย่างไรให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุ มชน ช่วงท้ายพอใกล้สองทุ่มชาวบ้านเริ่ ม
ทยอยกลับเนื่องจากต้องกลับไปหุงหาอาหารและดูแลคนในครอบครัว
จึงรี บทาการประชาคม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชาคมที่ยงั เหลืออยูท่ ้ งั หมด เห็นด้วยที่จะทาวิจยั ร่ วมกับ สคร.5 และโรงพยาบาลบ้าน
แท่น ซึ่ งมีผยู ้ กมือเห็นด้วยจานวนมากพอที่จะเป็ นตัวแทนครัวเรื อนได้ จึงมีมติสนับสนุนการทา
วิจยั ในชุมชนบ้านหนองบัว ปิ ดประชุมเวลา 20.45 น.
จากการประชุมในครั้งนี้ทาให้ทีมผูว้ จิ ยั ได้เรี ยนรู ้วา่
นอกจากการมีส่วนร่ วมกันในทีม
ผูท้ าวิจยั แล้วการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนก็สาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน
เวทีประชาคมเป็ น
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ช่องทางหนึ่งที่จะสื่ อสารและสร้างการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนได้ นอกจากนั้นเวลาที่ร่วมกันทา
กิจกรรมในชุมชนต้องปรับให้เหมาะสมโดยไม่รบกวนเวลาที่อยูใ่ นช่วงเวลาทามาหากิน เวลาดูแล
ครอบครัวของคนในชุมชน หลัง AAR เราจึงตกลงร่ วมกันว่าเวลาที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
ร่ วมกันของทีมวิจยั เราควรจะเป็ นหลัง 18.00 น. เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นเวลาที่ชาวบ้านที่ไปทาไร่ ทานา
กลับมาถึงบ้านแล้วแม่บา้ นก็ทาการเตรี ยมหุ งหาอาหารให้คนในครอบครัวเรี ยบร้อยแล้วเช่นกัน
และเป็ นเวลาที่แม่คา้ ที่ไปขายผักที่ตลาดเสร็ จสิ้ นภารกิจ ทีมวิจยั จากรพ.บ้านแท่นก็เลิกงานได้กลับ
บ้านไปดูแลครอบครัวก่อนออกมาร่ วมกิจกรรม ส่ วนทีมสคร. 5 เวลาไหนก็ได้ถา้ มีแผนออกมา
ทางานที่ชุมชนแต่ที่สาคัญคือช่วงกาหนดวันจะไม่ค่อยมีวนั ว่างเพราะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็ นกลุ่มนา
ร่ องในการนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มาใช้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องใหม่ ที่ทาให้พวกเราต้องใช้เวลาในการ
เรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะเป็ นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีงานประชุม อบรมเร่ งด่วนที่คอยเข้ามา
สอดแทรกกาหนดการที่เราวางแผนไว้แล้วอยูเ่ สมอ จาก 3 สานัก ทั้งสานักยาสู บ สานักแอลกอฮอล์
และสานัก NCD ซึ่ งแต่ละสานักก็จะแยกกันจัดประชุมชี้แจง อบรมและกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ถอด
บทเรี ยนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณเข้ามาในช่วงกลางปี ที่เราวาง
แผนการดาเนิ นงานไปทั้งปี เรี ยบร้อยแล้ว ทาให้เราต้องหัวหมุนกับการสับหลีกงานจนแทบจะไม่มี
วันหยุด ก่อนวางแผนทางานวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงควรวางแผนจัดสรรเวลาเผื่อไว้สาหรับงานที่มกั จะเข้ามา
ในช่วงกลางปี ไม่รับงานจนเต็มช่วงเวลางานพอดีเพราะงานจะล้นมือจนทาให้รู้สึกเหนื่ อยจนเกินไป
จนอาจจะมีความท้อถอยไม่อยากทางานวิจยั ต่อ
ในช่วงแรกผูใ้ หญ่บา้ นและแกนนาในชุมชนโดยเฉพาะอสม. ช่วยเป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสาคัญ
ด้วยการ ค้นหาอาสาสมัครและชักชวนผูม้ ีความรู ้ความสามารถในชุมชนเข้ามาร่ วมทีม ได้ผทู ้ ี่
สมัครใจเข้าร่ วมเป็ นทีมวิจยั จากชุมชนรวมทีมรพ.บ้านแท่นและสคร.5 ทั้งทีม ก็ประมาณ 50-60 คน
ซึ่ งเป็ นทีมที่มีสมาชิกค่อนข้างมาก จากการอบรมที่ผา่ นมา อาจารย์ลือชัยเคยให้ขอ้ สังเกตว่าการวิจยั
PAR ทีมวิจยั จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด ไม่นิ่ง ต้องมีการวางแผนปรับกระบวนท่า
ของทีมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น บางทีอาจมีการถอดตัวออกจากทีม หรื ออาจถอยออกไปเป็ น
ผูส้ นับสนุน หรื ออาจมีเข้ามาร่ วมใหม่ หรื ออาจเข้าร่ วมได้เป็ นพัก ๆ ให้ปรับไปตามสภาพ นักวิจยั
ต้องตื่นรู ้ เพื่อเตรี ยมรับและเรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่จะเกิด และแก้ปัญหาอย่างมีสติ
เมื่อมีการรวมทีมกันได้ในเบื้องต้นจึงทาการประชุมเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่
และ
วางแผนการดาเนิ นงานร่ วมกัน พร้อมทั้งออกแบบเครื่ องมือในการค้นหาข้อมูลชุมชนที่ชาวบ้าน
และทีมวิจยั อยากรู ้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลาที่นดั หมายทีมวิจยั เข้าร่ วมประชุ มเวลา 18.00
น. มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 57 คน
เริ่ มต้นการประชุมด้วยการแนะนาตัวของทีมวิจยั จากชุมชนทีละคนซึ่ งแต่ละคนจะมีป้ายชื่อ
คล้องคอตั้งแต่เริ่ มเข้ามาลงชื่อเข้าร่ วมประชุม (เพื่อจะได้เอารู ปถ่ายและวีดิโอมาย้อนว่าในทีมวิจยั เรา
มีใครบ้าง) จากนั้น หัวหน้าโครงการเน้นย้าแนวทางการดาเนิ นงานวิจยั แบบมีส่วนร่ วมคือการ
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ร่ วมดาเนินการของชุมชนในทุกขั้นตอน และการดาเนิ นการวิจยั พัฒนารู ปแบบการป้ องกันแก้ไข
ปัญหาบุหรี่ ในชุมชนหนองบัวที่ผา่ นมา ได้มีการชี้แจงโครงการ มีการทาประชาคมเข้าร่ วม
โครงการ และมีการค้นหาผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นทีมวิจยั ได้ผสู ้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั แนวทางการ
ดาเนินงานต่อไปคือการเตรี ยมความพร้อมในการดาเนินงานโดยกาหนดบทบาทหน้าที่
แนว
ทางการดาเนิ นงานร่ วมกันของทีมวิจยั และร่ วมกันเตรี ยมเครื่ องมือในการค้นหาข้อมูลชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ นและหัวหน้าทีมวิจยั นาเตรี ยมทีมวิจยั กาหนดบทบาทหน้าที่และวางแผนการ
ดาเนินงานร่ วมกัน ได้คณะทางานวิจยั แบ่งกลุ่มเป็ น 6 กลุ่มเพื่อความสะดวกในการทางานตามคุม้ ที่
อยู่ ส่ วนทีมที่อานวยความสะดวกในการจัดประชุมในแต่ละครั้งจะเป็ นทีมที่มีการจัดตั้งอยูแ่ ล้วใน
ชุมชน ได้แก่ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่ดูแลด้านการจัดสถานที่ กลุ่มแม่บา้ นดูแลด้านอาหาร น้ าดื่ม หัวหน้าคุม้
, อสม ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของโครงการ จากนั้นร่ วมกันวางแผนปฏิทินการทางาน
ร่ วมกันถึงเดือนกันยายน 2553 โดยเริ่ มจากการช่วยกันค้นหาข้อมูลชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้ อมูล หลังจากได้หุ้นส่ วนทีมวิจยั (partner) ซึ่ งสมัครใจเข้าร่ วม
โครงการวิจยั แล้ว ทีมวิจยั จึงจัดอบรมเพื่อร่ วมกันสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล วางแผนเก็บ
ข้อมูล และร่ วมกันเก็บข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลวิถีชีวติ กิจวัตรประจาวัน ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ข้อมูลประชากร สุ ขภาพและความเจ็บป่ วยของคนใน
ชุมชน แบบแผนการสู บบุหรี่ ของคนในชุมชนทั้งในวัยรุ่ น วัยทางาน และวัยผูใ้ หญ่ ความรู ้และ
ความตระหนักต่อโทษพิษภัยของบุหรี่ แนวทางการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ และรู ปแบบวิธีการใน
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาในชุ มชน โดยใช้การสนทนา (Conversation) สนทนากลุ่ม (Focus group)
การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth interview) และการค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลเดิมในชุมชน (Secondary data) จากนั้นรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล ในขั้นตอนนี้หาก
ชุมชนมีประเด็นปั ญหาเพิ่มเติมซึ่ ง ถือว่าเป็ น “โจทย์เขา” จะนาเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็น
ปัญหาของทีมวิจยั ในฐานะ “โจทย์เรา” เพื่อนาผลการศึกษาขั้นต้นมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ในชุมชนร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่มจนกระทัง่ ตกผลึกเป็ นความคิดเห็นปั ญหาร่ วมกัน
หรื อ “โจทย์ร่วม”
คุณธี รศักดิ์ พรหมพันใจ นาสนทนากลุ่ม สถานการณ์บุหรี่ และปั ญหาสุ ขภาวะในชุมชน
บ้านหนองบัวข้อมูลอะไรที่มีอยูแ่ ล้ว อะไรที่อยากรู ้เพิ่มเติม ได้แนวคาถามที่ยงั ไม่หลากหลาย รอบ
ด้าน ท่านนายกอบต.บ้านแท่น
จึงเสนอให้ลองแบ่งกลุ่มช่วยกันระดมสมองอีกครั้งหลังพัก
รับประทานอาหารร่ วมกัน
แบ่งกลุ่มระดมสมองช่วยกันคิดแนวคาถามในการค้นหาปั ญหา ความต้องการแก้ไขปั ญหา
บุหรี่ และสุ ขภาวะของคนในชุมชนโดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ได้แนวคาถามที่มีความหลากหลายมากขึ้น
หลังจากนั้นรวบรวมข้อคาถามจัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อ วางแผนค้นหาข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ได้
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เครื่ องมือที่ทีมเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์นกั แต่สมาชิกทีมวิจยั มีความเหนื่ อยล้า และง่วงจึงยุติการประชุม
ให้ผรู ้ ่ วมทีมช่วยกันนาไปคิดต่อ และมีการประสานนอกรอบผ่านทีมรพ. ในการจัดทาเครื่ องมือต่อ
จนกระทัง่ ได้เครื่ องมือสารวจสถานการณ์บุหรี่ ในชุมชนที่ทีมมีความเห็นร่ วมกันว่าครอบคลุมแล้ว
ลงพืน้ ทีส่ ำรวจข้ อมูล
นัดประชุมกันที่ศาลาวัดบ้านหนองบัว หัวหน้าโครงการนาทบทวนและทาความเข้าใจกับ
ข้อคาถามอีกครั้งทีละข้อถึงจุดประสงค์ของการถามคาถามนั้นๆ การลงบันทึกข้อมูล จากนั้นผูใ้ หญ่
สายัญ แบ่งทีมออกสารวจโดยมีทีมวิจยั จากสคร.5 และรพ.บ้านแท่นคอยเป็ นพี่เลี้ยง แต่ละทีม
บริ หารจัดการการสารวจในทีมของตน บ้างก็แบ่งกันไปตามเลขที่บา้ นกลุ่มละ 2-3 คน บ้างก็ไปกัน
ทั้งทีมถือว่าเป็ นการออกไปเยีย่ มเยียนพบปะกัน เป็ นครั้งแรกที่ทีมวิจยั ชุมชนได้ออกปฏิบตั ิการใน
พื้นที่ หลายคนสะท้อนความรู ้สึกที่มีท้ งั ตื่นเต้น ดีใจ กังวลใจ และภาคภูมิใจกับภาระกิจในครั้งนี้
“ผมมักม่วน ดีใจที่จะได้ไปเยีย่ มไปยามเพื่อนบ้านไปเว้านากัน ตื่นเต้นที่จะต้องไปเว้าไป
ถามเพิน้ แบบเป็ นทางการอย่างนี้ บ่เคยเห๊ดมาก่อน”
คุณสมเกียรติ- ผูต้ ิดบุหรี่ ที่ยงั เลิกสู บไม่ได้แต่ยนิ ดีเข้าร่ วมเป็ นทีมวิจยั
“ย่านสิ เห๊ดบ่ได้ บ่เคยเห๊ดมาก่อน แต่ก็ต้ งั ใจเต็มที่ ภูมิใจหลายค่ะที่ได้ร่วมงานนี้ ”
คุณสาเนียง-ผูร้ อความหวังว่าสามีจะเลิกสู บบุหรี่ ได้
เมื่อได้ขอ้ มูลกันมาแล้วก็มารวมตัวกันที่ศาลาวัดอีกครั้ง รับประทานอาหารร่ วมกันก่อนที่
จะนาข้อมูลที่แต่ละกลุ่มไปสารวจมาได้นามาสรุ ปร่ วมกันเป็ นภาพรวมของกลุ่ม ต่อจากนั้นก็จะ
นามารวมกันเป็ นชุดเดียวเป็ นข้อมูลในภาพรวมของชุมชน
แต่ละกลุ่มพยายามคิดวิธีการที่จะทา
อย่างไรให้ขอ้ มูลที่เก็บมาได้จากรายครัวเรื อนกลายมาเป็ นข้อมูลในภาพรวมของคุม้ และของชุมชน
โดยมีการทดลองทากันหลายวิธี บ้างก็ขานทีละข้อให้ให้สมาชิกทีมนับจานวนคาตอบที่มีอยูใ่ นมือ
คนละ 5-10 ชุด ค่อยๆไล่ไปทีละข้อ บ้างก็ให้แต่ละคนแยกกันรวมข้อมูลที่มีอยูใ่ นมือให้เรี ยบร้อย
ก่อนทุกข้อแล้วค่อยมาบอกคนรวบรวมของกลุ่ม บ้างก็ยงั คิดไม่ออกว่าจะทาอย่างไรก็ไปดูตวั อย่าง
จากกลุ่มอื่นแล้วเอามาลองทาดู มีหลายคนท้อ และขอให้ทีมพี่เลี้ยงช่วยทาให้
“ชาวไร่ ชาวนา การศึกษาน้อยอย่างหมู่เฮา บางคนเขียนก็ยงั บ่คล่อง จะเห๊ดได้จงั ได๋ ทาไม
พวกคุณหมอคือสิ บ่เห๊ดเอง จะได้เสร็ จเร็ วๆ”
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ทีมพี่เลี้ยงก็พยายามทาความเข้าใจว่าข้อมูลที่ทีมวิจยั ชุมชนเก็บมากับมือ ผูเ้ ก็บจะเป็ นผูร้ ู ้
ข้อมูลดีที่สุดหากมีขอ้ สงสัยคนเก็บจะได้ให้ขอ้ มูลได้ ผลสรุ ปข้อมูลออกมาจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
มากที่สุด ค่อยๆทากันไป หากมีขอ้ ติดขัด เช่น ข้อมูลที่ตอบมาเป็ นตัวเลขที่มีความหลากหลายก็ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการตกลงร่ วมกันในการแบ่งช่วงเป็ นกลุ่มๆ ได้แก่ ข้อมูลอายุผสู ้ ู บบุหรี่ ,
จานวนบุหรี่ ที่สูบในแต่ละวัน ฯลฯ มีบางทีมที่หาคนบันทึกข้อมูลไม่ได้พี่เลี้ยงก็ช่วยทาหน้าที่เป็ นผู ้
บันทึกให้ บางทีทาเสร็ จแล้วกลับไปตรวจสอบอีกทีจานวนไม่ตรงกับยอดรวมก็ตอ้ งกลับไปนับกัน
ใหม่ มีเสี ยงบ่นจากหลาย ๆ กลุ่มว่า
“มาทาอะไรยาก ๆ กันทาไมก็ไม่รู้ ปวดหัว”
“เคยแต่ทาไร่ ทานา มานัง่ คิด นัง่ เขียน มันเหมื่อยหลาย เหมือนจะไม่สบาย”
“เมื่อไหร่ จะได้ลงมือทาอะไร ให้คนบ้านเราเลิกบุหรี่ ได้สักที”
ความตั้งใจจริ งแล้วผูว้ ิจยั ภายนอกอยากให้ผวู ้ ิจยั ในชุมชนได้ลงมือทาเองในทุกขั้นตอนแต่
บางครั้งเมื่อนักวิจยั ชุมชนมีความเครี ยดสู ง หรื อเกิดความท้อก็จะเข้าไปช่วยให้คาแนะนา ให้ค่อย ๆ
เรี ยนรู ้ไปทีละน้อย โดยเตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่าจะไม่ชกั นาใดๆ
ในที่สุดก็ได้ขอ้ มูลในภาพรวมของกลุ่มออกมาจนได้ แต่กว่าจะได้กเ็ ย็นมากแล้ว เนื่ องจาก
วันนี้เป็ นวันที่มีตลาดนัด หลายคนมีภารกิจต้องไปขายของที่ตลาดจึงขอกลับไปก่อน ที่เหลือก็ทา
กันต่อจนเสร็ จ เมื่อเสร็ จภาระกิจประชุมทีมวิจยั ร่ วมกันเรี ยนรู ้จากการออกสารวจข้อมูลได้บทเรี ยน
ในการทางาน ดังนี้
หากมีการวางแผนการทางานก่อนจะทางานได้รวดเร็ ว ลดข้อผิดพลาด เช่นทีมที่มีการ
วางแผนแบ่งครัวเรื อนก่อนเวลาเก็บข้อมูลจะไม่ซ้ ากัน ไม่เสี ยเวลาออกไปเก็บใหม่
การทาความเข้าใจกับคาถามก่อนแล้วถามจากความเข้าใจ คนตอบจะเข้าใจคาถามและตอบ
ได้มากกว่าการอ่านตามข้อความในแบบสารวจ
การสารวจข้อมูลด้วยนักวิจยั ในชุมชนผูต้ อบจะสะดวกใจในการเปิ ดเผยข้อมูลมากกว่า
เนื่องจากมีความรู ้จกั มักคุน้ กันมาก่อน
การสารวจข้อมูลชุมชนแต่เดิมก็จะมีแต่อสม.เท่านั้นที่เคยสารวจแต่ยงั ไม่เคยสรุ ปข้อมูลเอง
การสรุ ปข้อมูลไม่ใช่เรื่ องยากเกินกว่าที่นกั วิจยั ในชุมชนบ้านหนองบัวจะทาไม่ได้ และการนาข้อมูล
มาสรุ ปร่ วมกันทาให้ได้รู้ขอ้ มูลที่ไม่เคยรู ้มาก่อนในชุมชน ซึ่ งแต่ก่อนไม่เคยรู ้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็ น
ปัญหา
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จากการลงทางานของทีมวิจยั ชุมชนในครั้งแรก ในตอนแรกผูใ้ หญ่บา้ นมีความหนักใจไม่
น้อยกลัวว่าลูกบ้านจะทาไม่ได้ เพราะไม่เคยทามาก่อน จึงคอยอานวยความสะดวกอย่างเต็มที่
ให้กบั ทีม คอยติดตามการทางานและคอยลุน้ อยูไ่ ม่ห่าง
“ชาวบ้านยังคุน้ ชินกับการที่ภาครัฐมีโครงการลงมาให้ทาเลย ยังไม่เข้าใจกระบวนการของ
เรา เค้าก็จะเร่ งอยากให้มีกิจกรรมลงมาเร็ ว ๆ ถ้าได้ลองลงมือทาดูเค้าก็จะเข้าใจไปเอง อย่างวันนี้ก็
ไม่น่าเชื่อว่าเค้าจะไปเก็บข้อมูลและเอามาสรุ ปรวมกันได้”
หลังจากได้ขอ้ มูลเบื้องต้นจากการสารวจข้อมูลแล้วก็นามาวิเคราะห์ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลเพื่อที่จะสื บค้นข้อมูลในเชิงลึกต่อไป ด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ โดยมี
ประเด็นที่จะทาการสื บค้นข้อมูลต่อหลายประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อบุหรี่ ของคนในชุมชน
เป็ นอย่างไร
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของนักสู บในชุมชนเป็ นอย่างไร สู บกับใคร เวลาไหน
อย่างไร ทาไมจึงเข้ามาสู่ แวดวงการสู บบุหรี่ ได้ มีช่องทางใดเข้าถึงบุหรี่ ได้บา้ งในชุมชน การรับรู ้
ผลกระทบจากบุหรี่ ของคนในชุมชนชุมชนเป็ นอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลด ละ เลิก
บุหรี่ ในชุมชน
การสนทนากลุ่ม จัดให้มีการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มของผูส้ ู บบุหรี่ โดยแยกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
1.1. กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ วยั ทางานและผูส้ ู งอายุ
1.2. กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ วยั รุ่ น
ประเด็นการสนทนา
ความคิดเห็นต่อบุหรี่ และการรับรู ้ผลกระทบจากการสู บบุหรี่
ทาไมจึงเข้ามาสู่ แวดวงการสู บบุหรี่ ได้ มีช่องทางใดเข้าถึงบุหรี่ ได้บา้ งในชุมชน
มีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ อย่างไร
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลด ละ เลิกบุหรี่ เคยลองหรื อไม่ ผลเป็ นอย่างไร
การลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชนควรทาอย่างไร ใครควรทา
2. กลุ่มผูเ้ ลิกสู บบุหรี่ ได้
ประเด็นการสนทนา
ความคิดเห็นต่อบุหรี่ และการรับรู ้ผลกระทบจากการสู บบุหรี่
ทาไมจึงเข้ามาสู่ แวดวงการสู บบุหรี่ ได้ มีช่องทางใดเข้าถึงบุหรี่ ได้บา้ งในชุมชน
ก่อนที่จะเลิกบุหรี่ ได้มีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ อย่างไร
มีวธิ ี การเลิกบุหรี่ อย่างไร ทาไมจึงเลิกได้
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชน ควรทาอย่างไร ใครควรทา
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3. กลุ่มครอบครัวผูส้ ู บบุหรี่
ความคิดเห็นต่อบุหรี่ และการรับรู ้ผลกระทบจากการสู บบุหรี่
เคยชักชวนผูส้ ู บบุหรี่ ให้ ลด ละ เลิกสู บหรื อไม่ ทาอย่างไร ผลเป็ นอย่างไร
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชน ควรทาอย่างไร ใครควรทา
4. กลุ่มแกนนาผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
ความคิดเห็นต่อบุหรี่ และการรับรู ้ผลกระทบจากการสู บบุหรี่
การลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชนที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชน ควรทาอย่างไร ใครควรทา
การจัดเวทีสนทนากลุ่ม จัดให้นงั่ แยกกลุ่มคุยกันคนละมุมของศาลาวัด ใช้เวลา
ประมาณหนึ่งชัว่ โมง จากนั้นก็กลับเข้ามารวมกลุ่มกันส่ งตัวแทนนาเสนอสิ่ งที่ได้พดู คุยกัน
ในกลุ่ม เวทีน้ ีได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายเป็ นอย่างดี บรรยากาศการสนทนาลื่นไหล เนื่องจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาได้พดู ได้เล่าในสิ่ งที่ตนรู ้อย่างลึกซึ้ ง ในกลุ่มของผูร้ ่ วมชะตากรรมเดียวกัน จึง
เข้าอกเข้าใจกันเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวผูส้ ู บบุหรี่ ที่ต่างผลัดกันเล่าอย่างพร่ างพรู ถึงสิ่ ง
ที่ฝังลึกอยูใ่ นจิตใจมานาน
จากการฟังการนาเสนอของแต่ละกลุ่มจากมุมมองที่ต่างกัน ได้พดู ได้คุยแลกเปลี่ยนกันก็ทา
ให้เข้าใจกันมากขึ้น มีการเปิ ดใจพูดคุยกัน กลุ่มวัยรุ่ นเข้ามาร่ วมกิจกรรมเป็ นครั้งแรกหลังจากที่ขี่
มอเตอร์ไซด์เลียบเคียงสังเกตการณ์การทางานของทีมวิจยั อยูร่ ะยะหนึ่ง
มีหลายคนร่ วมสะท้อน
ความรู ้สึกต่อปรากฏการณ์ดงั กล่าว ดังนี้
“ปกติจะไม่ค่อยเห็นวัยรุ่ นเข้ามาร่ วมกิจกรรม วันนี้วยั รุ่ นเข้ามาร่ วมเยอะ และเค้าก็กล้าพูด
กล้าคุย กล้าแสดงออก แม่ก็ดีใจ” แม่ครู หนูปาง
“แม่วา่ คนสิ บ่ล่ ึนกัน มักย่อง ฯลฯ” (คนเราไม่แตกต่างกันอยากทาดี ชอบคาพูดดีดี การ
ทางานร่ วมกันถ้าคิดทาในสิ่ งดีดี พูดดีดีดว้ ยเหตุดว้ ยผลก็จะมีแนวร่ วม แนวร่ วมสาคัญต้องมี หลาย
ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น อย่างที่ทาอยูต่ อนนี้ มีการตั้งคณะทางาน หาแนวร่ วมค่อยคิดค่อยทา
กันไป หากทาอย่างต่อเนื่ อง และมีการยกระดับจากเดิมขึ้นเรื่ อยๆ ก็จะประสบผลสาเร็ จอย่าง
แน่นอน” แม่กองแพง
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม และมีประเด็นสาคัญที่ตอ้ งการสื บค้นต่อก็จะ ติดตาม
สัมภาษณ์ในเชิงลึกต่อโดยทีมวิจยั ภายนอกและนาข้อค้นพบที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันในทีมวิจยั ทั้ง
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ทีมวิจยั จากสคร.5 ทีมรพ.บ้านแท่น และทีมวิจยั ชุมชน จนไม่มีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมก็สรุ ปสถานการณ์
ปั ญหาการณ์การสู บบุหรี่ และแนวทางการแก้ปัญหาของชุ มชน
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมแก้ปัญหำ โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น และเชิญบุคลากรจาก
หน่วยงานในพื้นที่ ผูเ้ กี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม พูดคุยรับรู ้เรื่ องราวและ
สถานการณ์ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
และฟังเสี ยงสะท้อนจากเวทีประชาคม
หมู่บา้ น ซึ่งอาจจะได้ “โจทย์ร่วม” ที่แตกต่างออกไป จนกระทัง่ ได้ความคิดเห็นเป็ นปั ญหาร่ วมกัน
ของชุมชน และกาหนดโจทย์ร่วม และค้นหาแนวทางการป้ องกันแก้ไขปั ญหาร่ วมกันระหว่างทีม
วิจยั กับชุมชน จากนั้นนาเสนอทางเลือกในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาในเวทีประชาคมเพื่อฟังเสี ยง
สะท้อนและความร่ วมมือของชุมชน ในการป้ องกันแก้ไขปั ญหา ตามทางเลือก รวมถึงค้นหา
ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละทางเลือก
การจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ ชุมชนในครั้งนี้คึกคักเป็ นพิเศษ
เนื่องจากทีมที่ปรึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดลจะมาเข้าร่ วมประชุมด้วย ทีมวิจยั ในชุ มชนจึงเตรี ยมการต้อนรับอย่างเต็มที่โดยมี
การแต่งเพลง และแต่งหมอลากลอนต้านบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการแสดงละครเวทีเกี่ยวกับวิถีบุหรี่
ในชุมชน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ช่วงบ่ายนัดทีมวิจยั ประชุมเพื่อเตรี ยมจัดเวทีประชาคม ในวันที่
28 กรกฎาคม 2553 ที่ศาลาวัดบ้านแท่น โดยร่ วมกันกาหนดกิจกรรมที่จะทาในวันประชาคม
พร้อมผูร้ ับผิดชอบ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือกิจกรรมให้ความรู ้เรื่ องโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ จากทีม
รพ.บ้านแท่น และทีมกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีในชุมชน เริ่ มงาน
13.00 น. ด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
การแสดงของแต่ละคุม้ จาก 6 คุม้ จากนั้นเป็ นการ
รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันเวลา 18.00 น. ร้องเพลง/แสดงบนเวที จนถึง 19.00 น.เปิ ดการ
ประชุมประชาคมโดยนายก อบต. บ้านแท่น หัวหน้าทีมวิจยั กล่าวแนะนาทีมวิจยั และรายงานการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมา จากนั้นดูวดี ิทศั น์สรุ ปผลการดาเนินงาน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ และโครงการ
วิจยั บุหรี่ ในชุมชน ชวนคุยชวนคิดถึงสถานการณ์บุหรี่ ในชุมชน ปั ญหา และผลกระทบจากบุ หรี่
ต่อครอบครัว ชุมชน โดยเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ร่ วมให้ขอ้ มูลและเสนอข้อคิดเห็นในการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาในชุมชน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมเสนอปั ญหาอื่นๆของชุมชน จากนั้นเป็ นการ
แสดงละครวิถีบุหรี่ ในชุมชน เพลง หมอลากลอนต้านบุหรี่ ปิ ดการประชุมเวลาประมาณ 21.00
น. ส่ วนสถานที่ต้ งั เวทีรอประเมินสภาพอากาศวันพรุ่ งนี้แล้วค่อยตัดสิ นใจว่าจะใช้ลานกลางแจ้ง
หรื อใต้ศาลา
จากนั้นเป็ นการหารื อกันในรู ปแบบของการคืนข้อมูล
ที่ประชุมเสนอแนะให้ร่วมกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยูใ่ ห้ชดั และเลือกประเด็นเด่นมานาเสนอ รู ปแบบการนาเสนอต้องเข้าใจง่าย
มองเห็นภาพชัดเจน เมื่อมอบหมายหน้าที่กนั เรี ยบร้อยต่างก็แยกย้ายกันไปดาเนินการ
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วันดาเนินการจริ งนัดคณะทางานมารวมตัวกันเตรี ยมงานเวลา 09.00 น. โดยใช้พ้นื ที่ของ
วัดบ้านหนองบัว วันนี้ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสคาดการณ์วา่ ฝนคงจะไม่ตกเราจึงตัดสิ นใจได้ต้ งั เวทีกลางแจ้ง
และแบ่งกลุ่มกันทางาน ดังนี้ กลุ่มจัดสถานที่ กลุ่มทาอาหาร กลุ่มเตรี ยมการแสดงบนเวทีและกีฬา
กลุ่มซุ ม้ ให้ความรู ้ กลุ่มเตรี ยมข้อมูลนาเสนอ แต่ละกลุ่มต่างขะมักเขม้นกับงานที่ตนรับผิดชอบ
พอเที่ยงก็รับประทานอาหารร่ วมกัน งานเริ่ มประมาณ 15.00 น. เนื่องจากรอให้สมาชิกในชุมชนมา
รวมตัวกันให้พร้อมก่อนจึงเริ่ มแข่งกีฬาพื้นบ้าน บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
มีแม่ครู หนูปางเป็ นพิธีกร ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน ผูส้ ู งอายุ และเด็ก กลุ่ม
วัยรุ่ นส่ วนใหญ่สังเกตการณ์อยูร่ อบนอกยังไม่เข้ามาร่ วมกิจกรรมมากนัก หลังแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
แต่ละคุม้ ส่ งตัวแทนขึ้นร้องเพลงบนเวที เวลาประมาณ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่ วมกัน
เปิ ดการประชุมโดยนายกอบต. ประมาณ 20.00 น. ล่าช้ากว่ากาหนดเนื่ องจากท่านนายกมีภารกิจ
เร่ งด่วน ระหว่างที่รอท่านนายกมาเปิ ดงานก็เปิ ดภาพนิ่งกิจกรรมที่ร่วมดาเนิ นการกันมาประกอบ
เพลงบรรเลง เมื่อเปิ ดงานเสร็ จ หัวหน้าทีมวิจยั กล่าวแนะนาทีมวิจยั และรายงานการดาเนินงานที่
ผ่านมา จากนั้นดูวีดิทศั น์สรุ ปผลการดาเนิ นงาน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ และโครงการ วิจยั บุหรี่ ใน
ชุมชน ต่อด้วยคืนข้อมูลโดยใช้ ppt. จากนั้นคุณฉวีวรรณ(พี่โอ๋ ) จากรพ.บ้านแท่นชวนคุยชวน
คิดถึงสถานการณ์บุหรี่ ในชุมชน ปั ญหา และผลกระทบจากบุหรี่ ต่อครอบครัว ชุมชน โดยกระตุน้
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมร่ วมให้ขอ้ มูลและเสนอข้อคิดเห็นในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาในชุมชน
ระหว่างนั้นได้มีฝนโปรยปรายลงมาอย่างรวดเร็ ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต่างช่วยกันเก็บข้าวของย้ายมาจัด
ต่อที่ใต้ศาลาไม่เว้นแม้นแต่ที่ปรึ กษาทีมที่รีบวิง่ มาช่วยเก็บเครื่ องโปรเจ๊กเตอร์ และจอฉายภาพ เข้า
มาใต้ศาลาอย่างทันท่วงทีก่อนที่ฝนจะเทลงมาอย่างแรง
The show must go on. ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นทีมวิจยั ของเราก็ยงั คงดาเนินการต่อไป ย้าย
เข้ามาชวนคุย ชวนคิดกันต่อใต้ศาลาวัด ด้วยความเป็ นมืออาชีพของพี่โอ๋ ทาให้สามารถดาเนิ นการ
ต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด จากนั้นเป็ นการแจกรางวัลแก่ผชู ้ นะการแข่งขันกีฬาในภาคบ่าย ต่อด้วยการ
แสดงละครวิถีบุหรี่ ในชุมชนซึ่งเป็ นไฮไลท์ของงาน เรี ยกเสี ยงฮาจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นระยะด้วย
คุณหมอที่ไม่วา่ จะคนไข้มาด้วยอาการอะไรก็สามารถโยงเข้ามาหาบุหรี่ ได้หมดและแนวทางการ
รักษาก็ไม่ยากเพียงลด ละ เลิก บุหรี่ เท่านั้นอาการต่างๆก็จะหายเป็ นปลิดทิ้ง จากนั้นผูใ้ หญ่นากลุ่ม
นักแสดงร้องเพลงที่ผใู ้ หญ่แต่งขึ้นเพื่องานนี้ โดยเฉพาะ ต่อด้วยการร้องหมอลากลอนต้านบุหรี่ ที่
สมาชิกในชุมชนร่ วมกันแต่ง และปิ ดท้ายด้วยท่านนายกอบต.ร้องเพลงและให้ขอ้ คิดในการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมประมาณ 150 คน
บทเรี ยนที่ได้จากการประชุมประชาคม คืนข้อมูลสู่ ชุมชนในครั้งนี้ทาให้ทีมวิจยั ได้บทเรี ยน
สาคัญดังนี้
1. การนาข้อมูลคืนสู่ ชุมชนต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด และเลือกมานาเสนอ
เฉพาะประเด็นเด่นที่น่าสนใจ ไม่นามาเสนอทั้งหมด รู ปแบบการนาเสนอต้องเข้าใจง่าย (ชาวบ้าน
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ฟังแล้วเข้าใจ) การใช้สื่อ มัลติมีเดียร์ ตา่ งๆช่วยจะทาให้การนาเสนอน่าสนใจ โดยเฉพาะหากผู ้
นาเสนอยังอ่อนทักษะในการสื่ อสารแก่สาธารณชน
2. การประชาสัมพันธ์ก่อนการประชาคมเป็ นสิ่ งสาคัญ ควรมีหลายช่องทางทั้งจากการ
กระจายเสี ยงผ่านหอกระจายข่าว การแจ้งปากต่อปากโดยมีผรู ้ ับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบอย่างทัว่ ถึง
การทาบัตรเชิญทั้งครอบครัวเพื่อให้ผรู ้ ับเชิญมีความรู ้สึกว่าผูเ้ ชิญตั้งใจเชิ ญ จะทาให้ได้การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนมากขึ้น
3. การมีกิจกรรมสนุกสนานรื่ นเริ ง ด้วยการทากิจกรรมร่ วมกัน ช่วยให้บรรยากาศการ
ประชุมผ่อนคลายเป็ นกันเองสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
โดยเฉพาะในบริ บทของคน
อีสานที่ชอบความสนุกสนานรื่ นเริ ง หากมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการ
สื่ อก็จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ และจดจาดียงิ่ ขึ้น
4. ชุมชนได้ร่วมเรี ยนรู ้การวางแผนการดาเนิ นงานอย่างละเอียดและเป็ นระบบ การติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็ นระยะ สรุ ปประเมินผลการดาเนิ นงานทุกครั้งที่ทากิจกรรมและร่ วมกันคิดหา
แนวทางพัฒนางานให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ระยะ/ปี ที่ 2 Implementation and evaluations เป็ นระยะของการดาเนิ นการเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมทีมวิจยั ทบทวนปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ต้นทุนในชุมชนและ
วางแผนการดาเนิ นงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนร่ วมกัน
วิธีกำรดำเนินงำน
หัวหน้าโครงการวิจยั อภิปรายกระบวนการขั้นตอนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วมโดย
การตั้งเป้ าหมายร่ วมกันและทบทวนการดาเนินงานปี ที่ 1 (2553) ที่ทีมวิจยั ได้ร่วมหันวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการแก้ไขปั ญหาของชุมชนด้วยการขับเคลื่อนโจทย์ที่เป็ นปั ญหาที่
คนนอก (นักวิจยั จากสคร.5) เห็นว่าเป็ นปั ญหาของชุมชนให้คนทั้งชุมชนเห็นว่าเป็ นปั ญหาร่ วมกัน
ด้วยการจุดประกายความคิด ใช้ขอ้ มูลอัตราการสู บบุหรี่ การตั้งประเด็นคาถาม สนทนาชวนคุย
ชวนคิด และร่ วมลงมือค้นหาข้อมูลแบบมีส่วนร่ วมของทีมวิจยั ในชุมชน ร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูล ร่ วม
คิดวิธีการนาเสนอข้อมูลคืนกลับแก่ชุมชนจนทาให้เกิดโจทย์ร่วมกันของชุมชนในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน เริ่ มทาแผนการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนโดยแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม
ทบทวนสถานการณ์บุหรี่ ในชุมชนบ้านหนองบัว
กาหนดเป้ าหมายร่ วมกันในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาบุหรี่ ในชุมชน และร่ วมกันทาแผนชุมชน นาเสนอผลการประชุม หาข้อสรุ ปร่ วมในการ
กาหนดเป้ าหมาย และวางแผนชุมชน สรุ ปบทเรี ยนหลังทากิจกรรม ได้แผนชุมชน โดยมีเป้ าหมาย
ร่ วม คือ การมุ่งสู่ การเป็ นชุมชนเข้มแข็ง อบอุ่น ไร้ควันบุหรี่ ภายในปี 2557 โดยในปี 2554 จะ
ดาเนินการ 3 โครงการคือ 1) โครงการเสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้ควัน 2) โครงการพัฒนา
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ศักยภาพทีมวิจยั ชุมชน 3)โครงการเสริ มสร้างทีมแกนนาเยาวชน แต่ยงั ไม่ลงรายละเอียดกิจกรรมใน
แต่ละโครงการเนื่องจากยังขาดความรู ้และทักษะการวิจยั ชุ มชน จึงปรับแผนโดยเพิ่มกิจกรรมการจัด
อบรมให้ความรู ้และทักษะด้านการวิจยั ชุมชนให้กบั ทีมนักวิจยั ชุมชนและลดกิจกรรมประชุม
ประชาคมลงเหลือ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ทีมวิจยั ให้กบั ทีมวิจยั ชุมชน ด้วยการ 1) จัดอบรมให้
ความรู้และฝึ กทักษะการวิจยั ชุมชน 2) จัดอบรมกระบวนการจิตตปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้เข้าใจตนเอง
ผูอ้ ื่น ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของสรรพสิ่ ง และการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข 3) การศึกษาดู
งานชุมชนต้นแบบด้วยกระบวนการถอดบทเรี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู้
1. จัดอบรมให้ ควำมรู้ และฝึ กทักษะกำรวิจัยแก่ นักวิจัยชุ มชน
การดาเนินงานและบทเรี ยนที่ได้
1. รศ.ดร.ลือชัย ศรี เงินยวง ที่ปรึ กษาโครงการบรรยายวิจยั PAR คืออะไร และทักษะที่ตอ้ ง
ใช้ในการวิจยั กล่าวโดยสรุ ปวิจยั คือ การใช้ปัญญาคิด ใช้ขอ้ มูลตัดสิ น เรี ยนรู้ตลอดกระบวนการด้วย
ความวิริยะ อดทน ตื่นรู ้ต่อตน คน การณ์ชีวิต ก่อเกิดความงอกงามทางความคิด ปั ญญาพาให้สุขสู่
ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้กิจกรรมนาเข้าสู่ บทเรี ยนดังนี้
ฝึ กการสังเกต จดจา และการคิดวิเคราะห์
- กิจกรรมที่1 ให้ดูรูปภาพประมาณ 2 นาที แล้วให้บอกรายละเอียดว่าในภาพมีอะไร ซึ่ งแต่
ละคนจะจดจารายละเอียดได้แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความช่างสังเกตของแต่ละคนเป็ นการฝึ กการ
สังเกต จดจา และคิดพินิจพิเคราะห์สิ่งที่อยูร่ อบตัวไม่ใช่แค่มองแล้วผ่านเลยไป
- กิจกรรมที่2 สังเกตของกิน ของใช้ที่มีอยูใ่ นชุมชน เช่น สบู,่ ผงซักฟอก, มาม่า,อาหาร
กระป๋ อง,นมกล่อง, ยารักษาโรค, เครื่ องดื่มชูกาลัง ฯลฯ ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร
อะไรที่เป็ นผลดีและไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ ข้อมูลที่ให้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีอะไรแอบแฝง
อยูห่ รื อไม่โดยให้แบ่งกลุ่มตอบคาถามแข่งกัน
- กิจกรรมที่3 ตั้งคาถามที่ตอบแบบหักมุมฝึ กการคิดนอกกรอบ เช่นผลไม้เปลือกแข็งมีอยู่
ทัว่ ไป(ผลไม้กระป๋ อง) ทาไมไม่เอากาแฟวางข้างโลง (นอนตายตาไม่หลับ)
- กิจกรรมที่4 ฝึ กการคิดแก้ปัญหา โดยตั้งโจทย์แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ให้นาสิ่ งของต่อไปนี้
คือ แพะ,หมา,ข้าวโพด ใส่ เรื อข้ามฝั่งไปอีกด้านโดยไปทีละอย่างให้ของอยูค่ รบทุกอย่างและได้นอ้ ย
เที่ยวที่สุด
- กิจกรรมที่5 ม่านประเพณี แบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย ให้แต่ละคนตั้งชื่อใหม่แล้วแจ้งให้ทราบทัว่ กัน
จากนั้นเอาผ้ากั้นไม่ให้ท้ งั สองฝ่ ายมองเห็นกัน ส่ งตัวแทนมาอยูห่ ลังม่านฝ่ ายละ 1 คน เมื่อเปิ ดม่าน
ให้บอกชื่อที่ต้ งั ใหม่ของฝ่ ายตรงข้ามใครบอกก่อนได้คะแนน
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**หลังเสร็ จกิจกรรมให้ของกิน-ของใช้ที่นามาใช้ฝึกสังเกตแก่ทีมที่ชนะและทุกทีมลดหลัน่
กันไป**
ฝึ กการตั้งคาถามและโจทย์วจิ ยั
โดยโจทย์ที่ดีตอ้ ง ทาได้ ไม่ตาหนิ ไม่สร้างปั ญหา นาไปสู่ ความร่ วมมือ
โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ฝึ กทักษะการตั้งคาถาม ได้โจทย์การวิจยั ดังนี้ 1) ครอบครัวบ้านหนอง
บัวเราอยูก่ ินกันอย่างไร 2) ขยะในชุมชนเราเป็ นอย่างไร 3)น้ าดื่มในชุมชนเราเป็ นอย่างไร 4)
ทาไมเด็กผูห้ ญิงในชุมชนจึงตั้งท้องก่อนวัยอันควร (เป็ นการตาหนิจะหาข้อมูลลาบาก) ปรับ
เป็ น สิ่ งแวดล้อมใดในชุมชนที่ทาให้เด็กผูห้ ญิงเสี่ ยงต่อการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
2. อภิปรายความสาคัญของข้อมูลกับการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยรศ.ดร.ลือชัย ศรี
เงินยวง เนื้ อหาโดยสรุ ป ข้อมูลมีท้ งั จริ งและเท็จ ทาอย่างไรจึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งในการนามา
ตอบโจทย์การวิจยั ซึ่งต้องมีการออกแบบเครื่ องมือและวิธีการสื บค้นข้อมูลอย่างรัดกุมเป็ นระบบ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่รอบด้านหากยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ ก็ตอ้ งสื บค้น
ข้อมูลเพิม่ เติมต่อไปจนได้ขอ้ มูลที่อิ่มตัว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยน ความจริ งที่คน้ พบ
ได้อาจไม่ใช่ความจริ งอีกต่อไป การตั้งคาถาม ออกแบบเครื่ องมือหาข้อมูลตอบโจทย์ วิเคราะห์
ข้อมูล จึงวนเวียนอยูไ่ ม่สิ้นสุ ด เพื่อให้ได้ความรู ้ใหม่ที่ทนั สมัย หากทีมนักวิจยั ชุมชนใช้การวิจยั
PARในการแก้ไขปั ญหาก็จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
3. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม วางแผนสร้างเครื่ องมือและวิธีการสื บค้นข้อมูลตามโจทย์การวิจยั ที่ต้ งั
ไว้ และฝึ กออกสื บค้นข้อมูลจริ งในชุมชน ช่วงบ่ายนาข้อมูลที่ได้มาฝึ กวิเคราะห์สรุ ปข้อมูล พบว่า
ปั ญหาขยะในชุมชนเป็ นปั ญหาที่ทีมวิจยั ชุมชนเห็นว่าเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนและเห็นแนวทางเป็ นไปได้
ที่จะร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหา จึงเสนอให้ดาเนินการจริ งโดยออกแบบเครื่ องมือสื บค้นข้อมูลอีกครั้ง
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมประชาคมประจาเดือนเพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไป
4. สรุ ปบทเรี ยนจากการอบรม
4.1. ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเข้าใจคาว่า การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม(PAR) มากขึ้นและมีความมัน่ ใจว่า
จะสามารถนาการวิจยั PAR ไปใช้ได้
“การอบรมครั้งนี้ทาให้ผมเข้าใจวิจยั พาร์ มากขึ้น วิจยั พาร์ ก็คือการคิดแก้ปัญหา โดยคนที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องมาร่ วมกันคิดหาทางแก้ จะแก้อย่างไรก็ตอ้ งช่วยกันคิด หาความรู ้ หาข้อมูล ลองทาดู
อะไรยังไม่ดีก็ปรับก็แก้กนั ไป มันก็คือการแก้ปัญหาที่เอาไปใช้ได้กบั ทุกเรื่ องไม่วา่ จะปั ญหาชุมชน
หรื อปั ญหาในครอบครัว” พงษ์พิษณุ (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น) AAR 20 ก.พ. 2554
“หลักคิดในการแก้ปัญหาแบบพาร์ ก็ไม่ต่างจากหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาคือการ
ใช้เหตุและผล การจะแก้ปัญหาอะไรก็ตอ้ งหาเหตุแห่งปั ญหาให้เจอเสี ยก่อนจึงจะสามารถแก้ได้”
พ่อยอด (ไวยาวัจกร) AAR 20 ก.พ. 2554
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4.2. ทีมวิจยั ชุมชนสามารถตั้งโจทย์ สื บค้นข้อมูลในการตอบโจทย์ วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ค้นหาปั ญหาของชุมชนได้ โดยจะดาเนิ นการขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหาขยะในชุมชนรวม
กับปั ญหาครอบครัว และเยาวชนต่อไป
2. จัดอบรมจิตตปัญญำ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 40 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั จากสคร.5, ทีมวิจยั จากโรงพยาบาลบ้านแท่น
และทีมวิจยั จากชุมชนบ้านหนองบัว ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน โดยมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
เวลา
วันแรก (รูจ้ กั ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น)

กิจกรรม

08.30-09.00
09.00-10.00

กระบวนกรหลัก

ลงทะเบียน ณ วัดบ้านหนองบัว
- แนะนาทีมกระบวนกร และรูจ้ กั จิตตปั ญญาศึกษา
- ภาวนาเงียบร่วมกัน
- ผูเ้ ข้าร่วมแนะนาตัว (Check in)
10.00-10.15 กิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์
10.15-10.30 พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
10.30-11.00 Socio Matrix : เปิ ดพื้ นที่การเรียนรู ้
11.00-12.00 ชีวิตวัยเยาว์ เรื่องเล่าวัยเด็ก
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.45 ผ่อนพักตระหนักรู ้
13.45-14.30 เป็ ดชิงพื้ นที่
14.30-15.00 ผูน้ าสี่ทิศ
15.00
พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
15.15-16.00 วงล้อแห่งชีวิต
16.00
พักผ่อนตำมอัธยำศัย
วันที่สอง (พลังกลุ่ม ทักษะการทางานเป็ นทีม)

ทีมสคร.5
ทีมสคร.5

09.00-10.00

ทีมจิตตปั ญญา

10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13.45

- ภาวนาเงียบร่วมกัน
- แบ่งปั นความรูส้ ึก (Check in)
ผูน้ าสี่ทิศ(ต่อ)
พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
ปิ ดตาพาเดิน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
การให้และการรับ(ปิ ดตานวด)

ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา

ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา

หมายเหตุ
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เวลา
13.45-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00

กิจกรรม
ทิศร่วม : เมื่อต้องทางานร่วมกัน
พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
ผูน้ าสี่ทิศ : การอยูอ่ ย่างมีความหมาย
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

กระบวนกรหลัก
ทีมจิตตปั ญญา

หมายเหตุ

ทีมจิตตปั ญญา

วันที่สาม (จากพลังกลุ่มสู่ชุมชนในฝัน)
09.00-10.00

- ภาวนาเงียบร่วมกัน
- แบ่งปั นความรูส้ ึก (Check in)
10.00-10.30 โยนิ โสมนสิการ : ทักษะการคิดอย่างใคร่ครวญ
10.30-10.45 พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
10.45-12.00 เหลียวหลังแลหน้า : ชุมชนของเรา
12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.45 ผ่อนพักตระหนักรู ้
13.45-15.00 สายธารแห่งการเรียนรู ้
15.00-15.15 พัก ดื่ มนำ้ ชำ/กำแฟ
15.15-16. 30 สะท้อนการเรียนรู ้
Check out ปิ ดวงเรียนรู ้
16. 30
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา
ทีมจิตตปั ญญา

ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้สะท้อนความรู ้สึกนึกคิดและบทเรี ยนที่ได้จากการอบรม ดังนี้
นายสายัญ ขาวสร้ อ ย ผูใ้ หญ่ บ ้า นหนองบัว “จริ ง ๆแล้วชุ ม ชนเราก็ ต้อ งมี ค วามพร้ อ ม
ทางด้านจิตใจ มีความพร้อมทางด้านจิตใจ คืออยากจะให้มีจิตวิทยาหรื อว่ามีความรู ้แขนงต่างๆเข้า
มาเพื่อใช้และก็ปรับเปลี่ยน อย่างเช่นการหัดฟังก็ดีการรู ้จกั ตัวตนก็ดีการอะไรก็ดี ก็ถือว่าอยากจะให้
เข้ามา นี่คือเป้ าหมายของผมคืออยากให้เขามีโอกาสได้เรี ยนรู ้ตวั เอง จริ งๆแล้วเขามีใจอยูแ่ ล้ว ชุ มชน
มีใจ ตรงนี้ถือว่าเป็ นสิ่ งดี แต่ในเรื่ องบทบาทของการหัดฟั ง คนต่างจังหวัดนี่ จะรู ้สึกมีปัญหาเวลาเข้า
ประชุ ม เวลาเข้าประชุ มหรื อว่ามีเวลาประชุ มมีกิจกรรมอะไรละก็ เขาจะพูดอยากพูดอะไรก็จะพูด
อยากเสวนาอะไรก็เสวนาจนบางครั้งก็เกิดความวุน่ วาย ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนิ นการประชุ มหรื อว่า
อะไร อันนี้ ก็คิดว่าเกิดกิ จกรรมตรงนี้ ลงมาก็คิดว่ามันน่าจะส่ งผลดีข้ ึน ก็ตรงเป้ าพอดี ทุกคนก็จะได้
เรี ยนรู ้จากการฟังคนอื่นพูดมั้งให้โอกาสเค้า อยากจะพูดก็ไม่พดู เพราะเคารพกติกา จนเกิดความรู ้สึก
ว่าจากการที่ตวั เองได้มีโอกาสนัง่ ฟั ง หลายคนถึงกับหลัง่ น้ าตาร้องไห้ นัน่ สะท้อนให้เห็นว่าผลจาก
การอบรมมันส่ งผล จากการเป็ นผูน้ าจากการเป็ นผูต้ าม หลายๆคนอาจจะคอยตามอย่างเดียวไม่รู้สึก
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ว่า ผูน้ ามัน เป็ นอย่า งไร หลายๆคนก็ เ คยแต่ น าอย่า งเดี ย วไม่ เคยตาม พอเรามี กิ จ กรรมอย่า งนี้ ก็
เปรี ยบเทียบได้”
คุณประภาศรี ทีมวิจยั “ก่ อนที่จะเข้าอบรมจิตปั ญญา ก็ไม่ได้คาดหวังอะไร ก็เฉยๆค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเอาอะไรมาให้เราอบรมตั้ง3-4วัน ก็เกินความคาดหวัง ไม่เคยมีความรู ้สึกแบบนี้ ไม่
เคยเห็นไม่เคยสัมผัสในสิ่ งนี้ ในสิ่ งที่อาจารย์ได้ให้กบั ชุ มชนเรา เหมือนเราค้นพบตัวเองที่แท้จริ งว่า
เป็ นแบบไหน เป็ นผูใ้ ห้หรื อเป็ นผูร้ ับหรื อเป็ นผูต้ ามอะไรแบบนี้ เหมือนกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์พา
สอนพาเล่น เหมือนบางทีเราเจอปั ญหาในกลุ่มหรื อในครอบครัวหรื อในหน้าที่การงาน เหมือนมีสิ่ง
ที่สอดแทรกเข้ามาในกิจกรรม สอดแทรกเนื้ อหาสาระด้วย เราก็สามารถนาสิ่ งที่อาจารย์สอนไปใช้
กับครอบครั วเราได้ จะนาสิ่ งที่ อาจารย์สอนไปทากิ จกรรมในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองเพื่ อ
ครอบครัวและชุมชนของเราด้วย”
แม่หนูเคียบ เคยได้ยนิ๋ แต่วา่ จิตวิทยา ไม่เค๋ ยได้ยิ๋นว่าจิตตปญญาสักเทือค่ะ เพิ่งซิ ได้ยินตอน
ผูใ้ หญ๋ บา้ นเพิ่นแจ้งว่า ไป๋ อบรมจิตตปั ญญา จิตตปั ญญาน่ ะมันเป็ นอย่างได๋ มนั่ คือจิตวิทยามั้ยก็เค๋ ย
คิดคื๋อกัน๋ ก็เลยคิดว่าคือจะคล่ายๆกันจิตตปญญากับจิตวิทยา เออดีแล่วเนอะเผิ่นเข้ามาเผิ่นซิ ได้เอ๋ า
จิ ต ตปั ญญาคล้า ยๆกับ ว่า เอ๋ า ม๋ า ใช่ ใ นชี วิต ประจ๋ า วัน๋ ของพวกเฮา ครอบครั ว เฮา ชุ ม ชนเฮาซิ ไ ด้
มีปญญาเกิ ดขึ้น เฮาซิ ได้มีจิตตะว่าเราต้องมองเขาในแง่จงั๋ ได๋ เฮาเฮดจัง๋ ได๋ เราซิ ฮู่ว่าจิตใจเฮาเป็ นจัง
ไส คื๋ อซิ ได้ความรู ้ เพิ่มมากขึ้นน่ ะคะ แล้วก็บ่เคยคิ ดว่าจะเป็ นจังซี่ ตอนแรกๆก็คิดว่าจังไสมันคื อ
สอนซ่ าแท่ คื๋อซ่ าแท้ใจ๋ เจ้าของนี่ คือคล้ายๆว่ามันไปแล้วนะคะ ที่อาจารย์สอนนะคิดว่ามันซ่ า พอ
หลังๆเมื่อนี่ก็ฮู่วา่ จริ งๆที่อาจารย์สอนต้องการซิ ให้เฮาได้คิด พอคิดได้เฮาก็เข้าใจ ก็คิดว่าจะเอาไปใช้
ในการทางานในทีมเฮาได้อยูค่ ่ะ”
แม่หนูปาง ทีมวิจยั “พอมาเข้าอบรมจริ งๆ หลายคนบอกว่ารู ้จกั คิดรู ้จกั พูดรู ้จกั ฟั ง คนที่ไม่
พูดจะพูด เมื่อก่อนนัง่ ล้อมวงกันก็เกี่ ยงกัน ถึ งตรงนี้ ก็พูดได้ ทุกคนมีความคิ ด ตรงนี้ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมแน่นอน เรื่ องความคิดความอ่าน กล้าพูดกล้าแสดงออก ตรงนี้ ได้จริ งๆเห็นเป็ นรู ปธรรม
เลย น้อยคนที่ จะเกี่ ยงกันเอาก่ อนเอาหลัง ไปตามกันหมดเลย อันนี้ เห็ นชัดๆเลย รู ้ จกั ฟั งรู ้ จกั พูด
เมื่อก่อนเถียงกันซุ่ยเลย ตอนนี้ รู ้จกั ฟังรู ้จกั พูด ตรงนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีสติข้ ึน สติความย้ าคิดที่วา่ เรา
จะไม่แทรกในขณะที่คนอื่นพูด จะฟังสิ่ งที่เค้าพูดให้เข้าใจ เข้าใจใจเขา ใจเรา เห็นอกเห็นใจกัน ก็จะ
ทางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข ปกติเราก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไรแต่พอได้ทากิ จกรรมร่ วมกันมันก็มี
เรื่ องราวให้ได้เรี ยนรู ้ ก็ดีค่ะ”
3. ศึกษำดูงำนชุ มชนต้ นแบบ
1. ชุ ม ชนเมื องแก อาเภอท่า ตูม จัง หวัดสุ รินทร์ ถอดบทเรี ยนประเด็นการบริ หารที ม การ
เสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่น และการสร้างแกนนาเยาวชน
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2. ชุมชนบ้านจารุ ง ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง ถอดบทเรี ยนประเด็นการบริ หารทีม การ
จัดการความรู้และการสร้างแกนนาเยาวชน
3. ชุมชนหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ถอดบทเรี ยนประเด็น การดาเนินงาน
ชุมชนสุ ขภาวะ การขยายผลการดาเนินงาน
รายละเอียดในประเด็นการถอดบทเรี ยน
- โครงการ/กิจกรรม.....ที่ไปศึกษาดูงานมีจุดเริ่ มต้นจาก
- โครงการ/กิจกรรม...มีกระบวนการดาเนินงานอย่างไร
- เกี่ยวข้องกับใคร หน่วยงานใดบ้าง
- ผลเป็ นอย่างไร
- ในแต่ละกิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร
- ได้บทเรี ยนอะไรจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ และจะไปประยุกต์ใช้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมประชาคมผูเ้ กี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชนและสมาชิก
ในชุมชน เพื่อสร้างกระแสการดาเนินงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ ในชุมชนเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนร่ วมกันทบทวนแสดงความคิดเห็นและปรับแผนการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนและบทเรียนที่ได้
เปิ ดการประชุมประชาคมโดยนายก อบต.บ้านแท่น นายบุปผา ชานาญพล ตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนประกอบด้วย หัวหน้าทีมวิจยั สคร.5,
หัวหน้างานเวชปฏิบตั ิครอบครัวรพ.บ้านแท่น, ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองบัว ผูใ้ หญ่บา้ น
หนองบัวและนายกอบต.บ้านแท่นกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้ องกันแก้ไข
ปัญหาบุหรี่ ในชุมชน
ขบวนรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ จาก 6 คุม้ เดินรณรงค์รอบหมู่บา้ น ผูร้ ่ วมขบวนประมาณ 200
คน
- คุม้ อาทิตย์อุทยั คาขวัญ ครอบครัวสุ ขสันต์ในวันสงกรานต์ หนองบัวชื่นบาน
ลูกหลานไร้ควัน
- คุม้ บาเพ็ญเพียร คาขวัญ ครอบครัวมีสุข อบายมุขไม่มี สภาพแวดล้อมดี ทุกชีวี
ล้วนสดใส เหล้าบุหรี่ หนีให้ไกล ฝักใฝ่ หาแต่สิ่งดี สื บสานประเพณี เพื่อศักดิ์ศรี
ของบ้านเรา
- คุม้ ไผ่สีทอง คาขวัญ ชุมชนหนองบัว มีครอบครัวอบอุ่น สนับสนุนคนเลิกบุหรี่
รับประเพณี วนั สงกรานต์
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- คุม้ เพิ่มพูนทรัพย์ คาขวัญ หนึ่ งเดียว คือ หนองบัว หนึ่งครอบครัว หนึ่งความอบอุ่น
หนึ่งกายใจเป็ นทุน ร่ วมสร้างบุญ หนุ นสงกรานต์ หนึ่งมารควันบุหรี่ เผาชีวี
ตีความตาย หนึ่งมวนในน้ าลายทาให้หาย วายชีวี
- คุม้ ศาลารวมรัก คาขวัญ ครอบครัวสุ ขสันต์ ไร้ควันบุหรี่ ต่อไมตรี ร่วมผสาน เล่น
สงกรานต์ สาราญใจ
- คุม้ เริ งอุทา คาขวัญ ครอบครัวอบอุ่น
เมื่ออยูพ่ ร้อมหน้า ครอบครัวหมด
ปัญหา เมื่อเลิกบุหรี่ ครอบครัวสุ ขภาพดี เมื่อชุมชนไร้ควัน ครอบครัวสุ ขสันต์
ในวันสงกรานต์
กิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ แบ่งเป็ น 6 ทีมจาก 6 คุม้ ดาเนินการโดยทีมเวชปฏิบตั ิครอบครัว
และชุมชน โรงพยาบาลบ้านแท่น
- กิจกรรมร่ วมคิดร่ วมทา “รักษาไข่ไม่ให้แตก” ตามกติกา
- กิจกรรมฝึ กกระบวนการคิดเชื่อมโยง นอกกรอบ
- ช่วยกันเป่ าลูกโป่ งมัดยาง 5 ลูก
- กิ้งกือตกซ่าง
กิจกรรมครอบครัวต้นแบบร่ วมพูดคุยประเด็นอยูร่ ่ วมกันอย่างไรให้เป็ นสุ ข และมอบรู ป
ครอบครัวเป็ นที่ระลึกแก่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ 7 ครอบครัว
บทเรี ยนจากการดาเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่อง ทางหอกระจายข่าว
และทีมนักวิจยั ชุมชนช่วยบอกปากต่อปาก มีกิจกรรมให้ชุมชนทาร่ วมกันก่อนถึงวันจริ งทาให้
ได้รับความสนใจมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวนมาก สร้างความตื่นตัวในชุมชนได้ดี แต่ยงั ขาดการ
วางแผนกากับเวทีทาให้มีการแทรกกิจกรรมบนเวทีหลายกิจกรรมจนเวลาล่วงเลย บรรยากาศการ
ประชุมไม่เอื้อต่อการแจ้งแนวทางการดาเนินงานของทีมวิจยั ชุมชน ให้ชุมชนร่ วมจัดลาดับ
ความสาคัญและเลือกแนวทางการดาเนินงาน จึงแก้ไขโดยนาไปดาเนิ นการในการประชาคม
ประจาเดือน ต่อไป
ผลจาการประชุมประชาคมประจาเดือนเมษายน ที่ประชุมมีความเห็นร่ วมให้ดาเนิ นการ
ขับเคลื่อน โครงการหลัก 3 โครงการคือการเสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่น การจัดการขยะในชุมชน
และการเสริ มสร้างกลุ่มแกนนาเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายการเป็ นชุมชนไร้ควันบุหรี่
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลและเป็ นพี่เลี่ยงในการดาเนิ นงาน
โดยประเมินผลทุกทางเลือกที่ดาเนินการโดยทีมวิจยั รพ.บ้านแท่นร่ วมกับทีมวิจยั ชุมชน และนา
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินนาเสนอเวทีประชาคมเป็ นประจาทุกเดือน
เพื่อให้ชุมชนเกิด
กระบวนการยกระดับการเรี ยนรู้ และการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ พัฒนาแนวทางการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ชุมชน และตัดสิ นว่าประสบความสาเร็ จหรื อไม่ หากไม่ประสบความสาเร็ จจะนา

58

กลับมาสู่ วงจรอีกครั้งโดยทบทวนในระยะของการวิเคราะห์ชุมชนใหม่อีกครั้ง จนกระทัง่ ประสบ
ความสาเร็ จ
กำรดำเนินงำน
ประชุมทีมวิจยั ติดตามความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน 3 ครั้ง โดยใช้รูปแบบการถอดบทเรี ยน
การดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2554 หลังศึกษาดูงาน 1 ครั้งเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและ
พิจารณาปรับแผนการดาเนินงานและเตรี ยมการประชุมประชาคมในเดือนเมษายน
ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2554 หลังศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบครั้งที่ 2 และประชุม
ประชาคมครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดาเนิ นงานหลังทบทวนแผนการดาเนิ นงานใหม่
ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อสรุ ปผลการดาเนินงานปี 2554
ระยะ/ปี ที่ 3 Expansion ขยายบทเรี ยนของการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บุหรี่ โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ จัดเวทีประชำคม เชิญผูเ้ กี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และ
ประชาชน เพื่อนาเสนอผลสาเร็ จจากการดาเนินงาน และร่ วมกันพิจารณาขยายผลการดาเนินงาน
ไปสู่ เรื่ องอื่นหรื อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนำต่ อยอดกำรปฏิบัติงำน โดยการศึกษาดูงาน พัฒนาแกนนา สร้างแกน
นารุ่ นใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชนอื่น
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยจัดประชุมกลุ่มเป็ นระยะ เชิญผูเ้ กี่ยวข้องร่ วม
ประเมินผลการดาเนินงาน สรุ ปบทเรี ยนที่ได้จากการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน
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บทที่4
ผลกำรวิจัย
1. ข้ อมูลสภำพแวดล้ อมทัว่ ไปและบริบทของชุ มชน
พื้นที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา สภาพแห้งแล้ง อาศัยน้ าฝนในการ
เพาะปลูก ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว อ้อย ระยะทางจากหมู่บา้ น ถึงตัวอาเภอ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บา้ นถึงตัวจังหวัดชัยภูมิ 97 กิโลเมตร มีจานวนครัวเรื อน
190 ครัวเรื อน ประชากรรวม 892 คน เป็ นชาย 446 คน เป็ นหญิง 446 คน บางส่ วนไปทางาน
รับจ้างต่างประเทศหรื อต่างจังหวัด ทาให้มีประชากรอาศัยในพื้นที่จริ งประมาณ 600-700 คน มีวดั
1 แห่ง โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ร้านขายของชา 6 แห่ง ทุกร้านจาหน่ายบุหรี่ ท้ งั แบบซอง
และยาเส้นมวนเอง มีประปาใช้ในหมู่บา้ น มีบ่อบาดาล 2 แห่ง มีเมรุ เผาศพอยูท่ า้ ยหมู่บา้ น 1 แห่งไม่
เผาศพในวัด (แผนที่เดินดินที่1)
แผนที่เดินดินที่ 1 แสดงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน

การคมนาคมภายในหมู่บา้ นและระหว่างหมู่บา้ นเป็ นถนนคอนกรี ตและลาดยางรวม 1
กิโลเมตร การเดินทางใช้รถจักรยาน มอเตอร์ ไซด์ และรถปิ๊ กอัพ โดยการอาศัยไหว้วานกันหรื อจ้าง
เหมา การติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิใช้ทางหลวงแผ่นดิน เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางจาก
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หมู่บา้ นไปชัยภูมิ และชัยภูมิไปหมูบ่ า้ น วันละ 1 เที่ยว ออกจากหมูบ่ า้ นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้า
และออกจากชัยภูมิประมาณเที่ยงและรถประจาทางปรับอากาศสายยาวหนองบัวลาภู-กรุ งเทพ มีทุก
1-2 ชัว่ โมง การติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งห่างกัน 65 กิโลเมตร ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน และ
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางจากหมู่บา้ นไปขอนแก่นและขอนแก่นไปหมู่บา้ นวันละ 3 เที่ยว
สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กนั ทางเครื อญาติ ส่ วนใหญ่ให้ความเคารพผูอ้ าวุโส มีความ
เอื้อเฟื้ อ
เผือ่ แผ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี ไปมาหาสู่ พดู คุยกันเป็ นประจา ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ขยันทามาหากิน มีอาชีพแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 66.7) ทานา ทา
ไร่ ออ้ ย และปลูกผัก 2) กลุ่มรับจ้าง (ร้อยละ 19) เป็ นกลุ่มที่ไม่มีที่ดินทากิน รับจ้างทางานในไร่ นา
งานก่อสร้าง และไปทางานต่างประเทศ 3) กลุ่มค้าขาย (ร้อยละ 8.2) ขายของในตลาดบ้านแท่นและ
ตามตลาดนัดในตาบลบ้านแท่น เป็ นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินดี 4) กลุ่มรับราชการ (ร้อยละ 6.1)
เศรษฐานะของครอบครัว ส่ วนใหญ่เห็นว่าพอมีพอใช้ (ร้อยละ 56.46) รองลงมาคือพอใช้
เหลือเก็บ (ร้อยละ 25.17) และ ไม่พอใช้ (ร้อยละ 18.36)
2. ข้ อมูลสถำนกำรณ์ บุหรี่ในชุ มชน
2.1. ประชากรในชุมชนจาแนกตามการสู บบุหรี่ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผูส้ ู บ (ร้อยละ 23.90)
และ ผูไ้ ม่สูบ (ร้อยละ 76.10) สาหรับกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ แบ่งเป็ นผูส้ ู บที่อยากเลิกและผูส้ ู บที่ยงั ไม่
อยากเลิก ผูส้ ู บที่อยากเลิกแบ่งเป็ นกลุ่มที่อยากเลิกเคยลองเลิกแต่เลิกไม่สาเร็ จ และกลุ่มที่อยากเลิก
แต่ไม่เคยลอง สาหรับกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ แบ่งเป็ นกลุ่มผูไ้ ม่เคยสู บ และกลุ่มผูเ้ คยสู บแต่เลิกได้
(แผนภาพที่1)
แผนภาพที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรในชุมชนจาแนกตามการสู บบุหรี่
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2.2. การสู บบุหรี่ จาแนกตามอายุและเพศ พบว่า อัตราการสู บบุหรี่ มีแนวโน้มค่อยๆสู งขึ้น
ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไปและสู งสุ ดที่อายุ 35 ปี (ร้อยละ 32.34) จากนั้นค่อยๆลดต่าลง เพศชายมีอตั รา
การสู บบุหรี่ มากกว่าเพศหญิงมาก (ร้อยละ 97.69และร้อยละ 2.31 ตามลาดับ)
(แผนภาพที่ 2)
แผนภาพที่ 2 แสดงอัตราการสู บบุหรี่ จาแนกตามอายุและเพศ
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อายุที่เริ่ มสู บบุหรี่ อยูใ่ นช่วง 10-26 ปี เฉลี่ย 12 ปี อายุที่มีผสู ้ ู บบุหรี่ มากอยูใ่ นช่วง 25-45 ปี

2.3. จานวนครัวเรื อนที่มีผสู้ ู บบุหรี่ พบว่า มีครัวเรื อนที่มีผสู ้ ู บบุหรี่ จานวน 97 ครัวเรื อนจาก
การสารวจจานวน 146 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 66.43 และในครัวเรื อนที่สูบบุหรี่ มีผสู้ ู บจานวน 1-6
คน ส่ วนใหญ่มีผสู ้ ู บบุหรี่ 1 คน (ร้อยละ 74.23) รองลงมาคือมีผสู้ ู บบุหรี่ 2 คน (ร้อยละ 20.62)
(ตารางที่ 1 )
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ู บบุหรี่ ในครัวเรื อน
จำนวนผู้สูบบุหรี่ในครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน
(คน)
1
72
2
20
3
4
6
1
รวม
97

ร้ อยละ
74.23
20.62
4.12
1.03
100
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2.4. ประเภทของบุหรี่ ที่ใช้ ปริ มาณการสู บ สถานที่สูบและค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ พบว่า
ใช้ยาเส้นอย่างเดียวหรื อใช้ยาเส้นเป็ นส่ วนใหญ่ ร้อยละ 66.15 สู บวันละ 5-10 มวนต่อวันเป็ นส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 61.54 รองลงมาร้อยละ 14.62 สู บมากกว่า 15 มวนต่อวัน สถานที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่สูบ
นอกบ้านร้อยละ 58.46 ค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ในชุมชน ต่อเดือนจานวน 25,625 บาท (ตารางที่
2)
ตารางที่ 2 แสดงประเภทของบุหรี่ ที่ใช้ ปริ มาณการสู บ สถานที่สูบและค่าใช้จ่ายจากการสู บบุหรี่ ใน
ชุมชน
ประเภทของบุหรี่ทใี่ ช้
ยาเส้นอย่างเดียวหรื อยาเส้นเป็ นส่ วนใหญ่
ยาเส้นและยาซองพอๆกัน
ยาซองอย่างเดียวหรื อยาซองเป็ นส่ วนใหญ่
รวม
ปริมำณกำรสู บ (ต่ อวัน)
น้อยกว่า 5มวน
5-10 มวน
10-15 มวน
มากกว่า 15 มวน
รวม
สถำนทีส่ ู บ
ในบ้านเป็ นส่ วนใหญ่
ทั้งในและนอกบ้านพอๆกัน
นอกบ้านเป็ นส่ วนใหญ่
รวม
ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรสู บบุหรี่ในชุ มชน (ต่ อ
เดือน)

จำนวนผู้สูบ
86
35
9
130

ร้ อยละ
66.15
26.92
6.93
100

16
80
15
19
130

12.30
61.54
11.54
14.62
100

24
76
30
130

18.46
58.46
23.08
100
25,625 บำท
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3. โรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ พบว่า โรคที่เกิดจากการสู บบุหรี่ คือเยือ่ บุจมูกและลาคออักเสบ โดย
พบเป็ นโรคในลาดับที่ 3 จากจานวนโรคที่พบมากในชุมชน 5 อันดับแรก (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงโรคที่พบมากในชุมชน
ลำดับที่
โรค
๑
ปวดท้องโดยไม่ทราบ
สาเหตุ
๒
ติดเชื้ อทางเดินหายใจ
๓
เยือ่ บุจมูกและลาคออักเสบ
จากการสู บบุหรี่
๔
กระเพาะและลาไส้อกั เสบ
๕
แผลที่กระเพาะอาหาร

จำนวน
๒๑

อัตรำป่ วย
๒๓.๐๓

๑๕
๑๔

๑๖.๔๕
๑๕.๓๕

๑๔
๑๒

๑๕.๓๕
๑๓.๑๖

4. การรับรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ ของสมาชิกในชุมชน
ประเด็นควำมเป็ นมำของกำรใช้ ยำสู บในชุ มชน การใช้ยาสู บในชุมชนมีมาช้านานอดีตครู
เกษียณอายุราชการวัย 72 ปี ผูอ้ าศัยอยูใ่ นชุมชนตั้งแต่เกิดเล่าว่าตั้งแต่จาความได้ก็เห็นมีการใช้ยาสู บ
ในชุมชนเรื่ อยมาโดยผูช้ ายใช้ใบตองมวนสู บ ผูห้ ญิงใช้คู่กบั การกินหมาก
“เช้าขึ้นมาก็สูบกันควันโขม่ง เมื่อก่อนผูช้ ายสู บกันแทบทุกคน ปลูกใบยาสู บไว้ใช้เองแทบ
ทุกบ้านไม่ตอ้ งซื้ อหา ผูช้ ายสู บบุหรี่ ผูห้ ญิงกินหมากเหน็บยาเส้นไว้ที่กระพุง้ แก้ม ระยะ
หลังมาตั้งแต่ทางการไม่สนับสนุนให้ปลูกใบยาสู บก็สูบกันน้อยลง ยังคงมีตวั ตายตัวแทน
สู บสื บทอดกันมาเรื่ อยๆ”
การสู บบุหรี่ เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สืบทอดมาจากการต้อนรับผูม้ าถึงเรื อนชานด้วยบุหรี่
หมาก พลู พ่อเฒ่าวัย 80 ปี ที่แต่งงานเข้ามาเป็ นเขยในชุมชนเล่าว่า
“สมัยก่อนมาเล่นสาวบ้านนี้ข้ ึนเรื อนไหนก็มีสารับหมาก พลู บุหรี่ วางไว้ตอ้ นรับ”
นอกจากนั้นการสู บบุหรี่ ยงั มีมูลเหตุมาจากวิถีชีวติ การทางานที่หนัก เหนื่อย การทางานใน
ไร่ นา
“ทางานมาทั้งวัน เหนื่อยๆได้สูบยาก็ทรงไคแน”
“งานในไร่ ในนา ริ้ น ยุงมันกะเยอะ พวกผูเ้ ฒ่ากะเลยแนะนาให้สูบยาไปนา กะสู บเรื่ อยมา
จากน้อยๆกะสู บหลายขึ้น หลายขึ้นจนติด”
“ค้าขายต้องลุกขึ้นมาทางานแต่ดึก ทั้งเพลียทั้งง่วงไม่รู้จะทาอย่างไรก็สูบจนติด”
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ปั จจุบนั การต้อนรับผูม้ าเยือนด้วยหมาก พลู บุหรี่ ไม่เป็ นที่นิยมเหมือนก่อน การเข้าสู่ แวดวง
นักสู บของวัยรุ่ นในปั จจุบนั เกิดจากการเลียนแบบกันในกลุ่มเพื่อน ความรู ้สึกเป็ นพวกเดียวกัน และ
เกิดจากความเชื่ อว่าการสู บบุหรี่ วา่ เป็ นเรื่ องเท่ห์ สามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้ ื่นโดยเฉพาะเพศ
ตรงข้าม และเชื่ อว่าการเริ่ มสู บบุหรี่ เมื่ออายุยงิ่ น้อยเท่าไร และสามารถสู บด้วยลีลาท่าทางที่แตกต่าง
จากผูอ้ ื่นจะถูกมองว่าเด่นและเก่งกว่าผูเ้ พื่อนในกลุ่ม
“สู บครั้งแรกกับเพื่อนตอนอยูม่ อสอง เลิกเรี ยนแล้วก็มารวมกลุ่มกัน เพื่อนเค้าสู บกันเราไม่
สู บมันรู ้สึกว่าไม่ใช่พวกเดียวกัน”
“เวลาสู บบุหรี่ รู ้สึกว่ามันเท่ห์ มีคนมอง ยิง่ เวลาสาวๆมองนี่ยดื เลย”
“ไผ่สูบแต่นอ้ ยก่อนหมู่ สู บอัดพ่นควันออกมาจากจมูกได้ถือว่าเท่ห์ เจ๋ ง เก่งกว่าหมู่”
จากวิถีชีวติ การทางานและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากการทางานร่ วมกัน
ในไร่ นา มีการทางานและกิจกรรมร่ วมกัน เช่น การกินข้าวร่ วมกัน การพูดคุยปรึ กษาหารื อกันใน
ครอบครัว มาเป็ นวิถีชีวติ การออกไปหางานทาต่างถิ่น รับจ้าง ค้าขายเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวกในครัวเรื อนมากยิง่ ขึ้น ยิง่ ทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีนอ้ ยลง มี
การกินข้าวร่ วมกัน พูดคุยกันน้อยลง ต่างคนต่างเร่ งรี บออกไปทางาน เด็กวัยรุ่ นมีความสัมพันธ์ใน
กลุ่มเพื่อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือและสื่ ออินเตอร์ เน็ตทาให้
วัยรุ่ นแยกตัวออกจากครอบครัวมากยิง่ ขึ้น มีการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุค๊ คุยโทรศัพท์
กับเพื่อนโดยให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมร่ วมกันในครอบครัวน้อยลง การเข้าถึงสื่ อโฆษณายัว่
ยุเชิญชวนให้สูบบุหรี่ และอบายมุขต่างๆได้ง่ายทางสื่ ออินเตอร์ เนต
แม่เฒ่าวัย 73 ปี เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนว่าเมื่อครั้งยังเด็กครอบครัวอยูก่ นั
พร้อมหน้ากินข้าวร่ วมกัน ออกไปทาไร่ ทานาด้วยกัน ปลูกของกินไว้ที่หวั ไร่ ปลายนาไม่ตอ้ งซื้ อหา
ตกเย็นจูงควายกลับบ้าน กินข้าวเย็นพูดคุยร้องหมอรากลอนเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่ยคุ สมัย
เปลี่ยนไปลูกชายออกไปรับจ้างทางานต่างจังหวัดได้เงินเยอะกว่าการทาไร่ ทานา ทิ้งให้แม่เฒ่าอยูก่ บั
ลูกสะใภ้ซ่ ึ งมีอาชีพค้าขายและหลานวัยรุ่ น 2 คน ทุกวันลูกสะใภ้ก็จะวุน่ วายอยูก่ บั การค้าขายตื่นแต่
ตีสองไปรับของมาขายที่ตลาดช่วงเช้า สายๆเข้าบ้านมานอน บ่ายๆออกไปขายอีกกลับเข้าบ้านทุ่ม
สองทุ่ม รายได้ดี ชีวิตวนเวียนอยูอ่ ย่างนี้ ด้านหลานวัยรุ่ นเช้าขึ้นก็ไปโรงเรี ยนกลับจากโรงเรี ยนก็ไป
ขลุกอยูก่ บั เพื่อน หรื อไม่ก็ดูทีวี โทรศัพท์ เล่นเกมส์ ไม่ค่อยได้พดู คุยกัน หลานชายคนโตเรี ยนยังไม่
จบมอสามก็ออกมาเที่ยวเตร่ กบั เพื่อนไม่ทางานอะไร กินเหล้าสู บบุหรี่ หลานสาวชอบคุยโทรศัพท์
กับเพื่อนครั้งละนานๆ แม่เฒ่าบอกสอนก็ไม่ฟัง ความสุ ขของแม่เฒ่าคือการได้พดู คุยกับคนรุ่ นราว
คราวเดียวกันซึ่ งมีเหลือน้อยลงทุกที
จะเห็นว่าการใช้ยาสู บในชุมชนมีมาช้านาน ในอดีตวิถีการเข้าสู่ การเป็ นนักสู บเกิดจากวิถี
ชีวติ การทางาน ประเพณี แต่ในปั จจุบนั วิถีการเป็ นนักสู บของวัยรุ่ นเปลี่ยนไปจากค่านิ ยมความเชื่อ
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เรื่ องความเท่ห์ ความเก่ง ความต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนและความต้องการดึงดูดความสนใจ
จากผูอ้ ื่นจากการเข้าถึงสื่ อได้ง่ายโดยขาดความรู ้ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเท่าทัน
ประเด็นกำรรับรู้ เกีย่ วกับเรื่องหญิง-ชำยกับกำรสู บบุหรี่ ผูห้ ญิงที่สูบบุหรี่ จะถูกสมาชิกใน
ชุมชนมองภาพลักษณ์ในทางลบ เป็ นผูห้ ญิงไม่ดี มัว่ ผูช้ าย ไม่เรี ยบร้อย ไม่อยากเกี่ยวดองด้วย
ในขณะที่ผชู ้ ายสู บบุหรี่ สมาชิกในชุมชนมองว่าเป็ นเรื่ องปกติและให้การยอมรับได้
“ผูซ้ ายสู บบุหรี่ มนั เป็ นเรื่ องธรรมดา บ่เสี ยหายปั นได๋ ผูห้ ญิงสู บมันคือบ่งาม คือพวกผูห้ ญิง
หากินตามร้านอาหาร มัว่ ผูช้ าย บ่เรี ยบร้อย ผูห้ ญิงดีดีตามบ้านเค้าบ่เฮ๊ดกัน”
“ผูห้ ญิงบ้านเฮาบ่ค่อยมีไผ่สูบ ลูกสาวบ้านได๋ สูบจะถูกนินทาว่าเป็ นผูห้ ญิงบ่ดี บ่มีไผอยาก
เกี่ยวดองด้วย”
“ผูช้ ายสู บบุหรี่ ยงั พอรับได้ แต่ผหู ้ ญิงสู บนี่ รับไม่ได้เลยดูน่าเกลียด”
ประเด็นกำรรับรู้ เรื่องโรคทีเ่ กิดจำกกำรสู บบุหรี่ สมาชิกในชุมชนรับรู ้วา่ บุหรี่ มีผลทาให้เกิด
โรคมะเร็ ง ถุงลมโป่ งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนที่สูบ ขึ้นอยูก่ บั โชคชะตา
ส่ วนใหญ่จะเกิดในผูท้ ี่ร่างกายอ่อนแอ อาการของโรคจะรุ นแรงในผูส้ ู บบุหรี่ มากกว่าคนที่ได้รับควัน
บุหรี่
“ควันบุหรี่ มีสารพิษหลายอย่างทาให้เกิดโรคมะเร็ งปอด มะเร็ งทางเดินหายใจ ถุงลมโป่ ง
พอง โรคหัวใจเส้นเลือดแข็ง แต่ผสู ้ ู บก็บ่ได้เป็ นทุกราย ผูแ้ ข็งแรงมักบ่ค่อยเป็ น ผูจ้ ่อยๆบ่มี
แฮงซิ เป็ นหลายกว่า”
“ผูล้ างคนสู บหลายบ่ป่วย ผูส้ ู บน้อยป่ วยก็มี เอาแน่บ่ได้ มันขึ้นกับโชคชะตาของเฮาด้วย”
“ผูไ้ ด้รับควันบุหรี่ ก็มี ฉิ ว วิงเวียน แสบตา เจ็บคอ แต่บ่เป็ นหลายเท่าผูส้ ู บ”
ประเด็นกำรรับรู้ เรื่องกฎหมำยเกีย่ วกับบุหรี่ ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่รู้กฎหมาย ผูท้ ี่รู้กฎหมาย
ได้แก่ ผูน้ าชุมชน แกนนาชุมชน และผูป้ ระกอบการร้านค้า แต่ไม่รู้ในรายละเอียดมากนัก
“โรงพยาบาลจัดอบรมกฎหมายให้กบั ผูน้ าชุมชน แกนนา และผูป้ ระกอบการร้านค้า ปี ละ
ครั้ง ผมเป็ นเป็ นผูน้ าชุมชนที่บา้ นก็ขายบุหรี่ แต่ก็ยงั ไม่รู้กฎหมายมากนัก รู ้งูๆปลาๆ
ชาวบ้านยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลย”
“ฮูว้ า่ ไปโรงพยาบาลเพิ่นบ่ให้สูบ หมอบอก แต่บ่ฮวู ้ า่ มีกฎหมายห้ามบ่ หม่องอื่นก็เบิ่งเอา มี
ผูส้ ู บก็สูบ บ่มีก็บ่สูบ”
แต่ถึงแม้จะรู ้กฎหมายแต่บางครั้งก็ไม่ปฏิบตั ิตามเนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริ งจัง
“บุหรี่ ซองกะมีแบ่งใส่ ถุงไว้แยกขายอยู่ ส่ วนใหญ่เพิ่นจะซื้ อกันที่ละสอง สาม ตัว บางเทือ
ยุง่ ๆมันกะสะดวกดี กะฮูย้ วู ้ า่ ผิด แต่ก็บ่เห็นเจ้านายเพิ่นออกมาเฮ๊ดจังได๋ ”
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“บ้านนอกบ้านนาจะให้เฮาเอาใส่ ตใู ้ ส่ บุหรี่ อย่างดีมิดชิดอย่างในเมืองมันก็ยาก เฮาบ่ได้ขาย
มากปั นได๋ ก็เอาวางไว้ปนกับของอย่างอื่น แบบนี้ เพิ่นก็วา่ ผิด เป็ นการโฆษณา ก็มีออกมา
แจ้งมาเตือนยังบ่เคยจับจักเทือ”
และมีบางรายรู้สึกผิดและหาวิธีการปฏิบตั ิเพื่อลบล้างความผิดในใจ
“พ่อเพิ่นใช้ให้ลูกอายุสิบสองสิ บสามปี มาซื้ อบุหรี่ เฮาบ่ขายก็บ่ได้คนรู ้จกั กัน กะรู ้สึกผิดอยู่
ในใจซัน่ แหละ บ่ฮจู ้ ะเฮ๊ดจังได๋ กะฝากคาเว่ากับเด็กไปบอกพ่อเพิ่นว่าเทือหลังให้พอ่ เพิ่นมา
ซื้ อเอง และกะสอนเด็กไปว่าบุหรี่ มนั เป็ นของบ่ดี กะเฮ็ดได้ซมั นี่แหละ”
การรับรู ้ต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริ โภคยาสู บของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข รับรู้บทบาทหน้าที่ในการเฝ้ าระวังควบคุมการบังคับใช้กฎหมายด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการบริ โภคยาสู บตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ และพรบ.คุม้ ครอง
สุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ การออกตรวจเตือนและ ชี้เป้ าผูก้ ระทาผิดแก่ผมู ้ ีอานาจในการจับกุมและ
ลงโทษซึ่ งการชี้เป้ าผูก้ ระทาผิดสร้างความลาบากใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่เพราะเกรงว่าจะ
สู ญเสี ยความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน และเป็ นอุปสรรคในการทางาน
“เราต้องทางานในพื้นที่ไปอีกนาน ใช้ไม้นวมจะทางานด้วยกันได้นานกว่า”
“การจะไปชี้เป้ าเอาความผิดคนทาผิดกฎหมายเรื่ องบุหรี่ เป็ นเรื่ องยากในสังคมบ้านเรา เรา
คนทางานก็ลาบากใจ”
5. ภาวะที่ทาให้สูบมากขึ้นกว่าปกติท้ งั กลุ่มวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ไม่แตกต่างกันคือ ความเครี ยดเมื่อมี
ความเครี ยดจะสู บมวนต่อมวนซึ่ งจะทาให้คลายความเครี ยดได้ หรื อเมื่อมีความเหงาอยูค่ นเดียวไม่มี
อะไรทาก็จะสู บบ่อยขึ้น และเมื่อกินเหล้าถ้าไม่สูบบุรี่จะไม่สนุกเต็มที่เหมือนขาดอะไรไปเพราะ
เหล้ากับบุหรี่ เป็ นของคู่กนั
“เครี ยดหลาย กะสู บต่อกันหลายๆมวน กะส่ วงดี”
“อยูผ่ เู ้ ดียวบ่มีหมู่ ทรงเหงาๆกะสู บดุอยู”่
“ยามกินเหล้าแฮงสู บดุ กินเหล้าซื อๆมันทรงโลงเซงเลง”
6. เหตุผลที่อยากหรื อไม่อยากเลิกสู บบุหรี่ พบว่า กลุ่มที่อยากเลิกบุหรี่ ให้เหตุผลว่ากลัวโรคจากบุหรี่
และเพื่อให้คนที่รักสบายใจ
“เริ่ มมีหายใจบ่อิ่ม ย่านซิ เป็ นหลาย อยากเซา”
“ลูกเมียผมกะบอกให้ผมเซา ผมกะบ่อยากให้เขาบ่สบายใจ”
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ส่ วนในกลุ่มที่ไม่อยากเลิกให้เหตุผลว่า กลัวอาการถอนยา และยังไม่มีอาการเจ็บป่ วยจึงยัง
ไม่อยากเลิก
“สู บกะบ่เคยเป็ นหยัง ยังบ่อยากเซา”
“ย่านเซาช่วงแรกมันทรงอยากซิ ฉุนเฉี ยวหลาย กลัวเฮ๊ดงานบ่ได้ คนในบ้านก็ซิหงุดหงิดนา
เฮา”
“ย่านทนอยากบ่ไหว เคยเซาหลายเทือ บ่เคยทนได้จกั เทือ”
7. แนวทางการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ ในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความเห็น
ร่ วมกันว่าเป็ นเรื่ องยากที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชนหลายฝ่ ายโดยชุมชนเป็ น
ศูนย์กลางสามารถบริ หารจัดการเองได้
“ปั ญหาบุหรี่ เป็ นเรื่ องยาก เป็ นเรื่ องส่ วนตัว แต่ควันบุหรี่ มีโทษกับผูอ้ ื่น จึงเป็ นเรื่ องของ
ส่ วนรวม ผูเ้ กี่ยวข้องอย่างคนในครอบครัว ชุมชน คุณหมอต้องร่ วมมือกัน”
“ปั ญหาบุหรี่ ในชุมชนเฮา เฮาคือผูฮ้ ูด้ ีที่สุด หากจะแก้เฮาต้องร่ วมแรงร่ วมใจกันช่วยกันผูล้ ะ
หน่อย คิดหาทางแก้นากัน เฮ๊ดด้วยโตของเฮาเอง โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน สคร.ห้าเป็ นผู ้
คอยสนับสนุนช่วยเหลือ”
จากการประชุมประชาคมได้แนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหา 3 แนวทาง ที่มีจุดเน้นร่ วม
คือเยาวชนและครอบครัวดังนี้
1. การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมในครอบครัว การพูดจา
สื่ อสารให้กาลังใจกัน ทาความเข้าใจกัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องโทษ พิษ ภัยของ
บุหรี่ กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ การสนับสนุนให้เด็กได้ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันจะ
สามารถป้ องกันเด็กเข้าสู่ การเป็ นนักสู บหน้าใหม่ได้ สาหรับผูต้ ิดบุหรี่ หากรวมกลุ่มกันเลิก
หลายๆคน มีคนในครอบครัว ชุมชนคอยให้กาลังใจ ช่วยเหลือให้ความรู ้เป็ นที่ปรึ กษาถึงวิธีการ
ลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยงจากที่ที่มีผสู ้ ู บบุหรี่ ก็จะมีโอกาสเลิกบุหรี่ ได้สาเร็ จมากขึ้น
2. หารู ปแบบแนวทางวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ ที่เหมาะสมกับบริ บทของชุมชน ข้อมูลข่าวสาร การ
เฝ้ าระวัง
การบาบัดผูต้ ิด ความต้องการบริ การเลิกบุหรี่ คือ แหล่งบริ การอยูไ่ ม่ไกล เดินทางสะดวก ไม่
สิ้ นเปลืองค่าใช้จา่ ยมาก มีเพื่อนเลิกด้วยกัน มีที่ปรึ กษาที่ไว้ใจ ไม่มีอาการเสี้ ยนยามาก
3. พัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แกนนาชุมชนจึงจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
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มีกิจกรรมในการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรม

เป้ำหมำย

วิธีกำร

1.จัดตั้งทีม
ประชาสัมพันธ์

-สื่ อสารการดาเนินงานโครงการวิจยั กับ
ชุมชน
-ให้ความรู ้โทษ พิษ ภัยบุหรี่ /กฎหมาย
เกี่ยวกับบุหรี่ /แนวทางการเลิกบุหรี่

2. ศูนย์เรี ยนรู ้
ข้อมูลชุมชน

-เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ หาข้อมูล ที่ทางาน
-พัฒนาศักยภาพแกนนา/คนในชุมชน

3.มาตรการเขต
ปลอดบุหรี่

-สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลด ละ
เลิกบุหรี่
-ปกป้ องผูไ้ ม่สูบจากควันบุหรี่

1)รวมพลคนมีมนุษยสัมพันธ์ต้ งั ทีม
2)หาข้อมูล
3)ทดลองปฏิบตั ิ-ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นพี่เลี้ยง
4)ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล ปรับแผน
5)สื บทอดทายาท
1)รวมพลคนอยากรู ้ อยากเรี ยน อยากมีขอ้ มูล
2)วางแผน (หาสถานที่/จัดเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนรู ้/การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้) 3)ดาเนินการ 4)ติดตามความก้าวหน้า
ประเมินผล ปรับแผน
1)จัดตั้งคณะทางาน 2)ร่ างมาตรการ 3)นาเข้าที่ประชุม
ประชาคม 4)ปรับ 5)ประกาศทดลองใช้ 6)ประเมินผล
การบังคับใช้ 7)ปรับ 8)นาเข้าที่ประชุมประชาคม 9)
ประกาศใช้จริ ง

4.การบาบัดผูต้ ิด
บุหรี่ ในชุมชน

-ลดจานวนผูต้ ิดบุหรี่ ในชุมชน
1) ค้นหาผูต้ ิดบุหรี่ ในชุมชน 2) ให้ขอ้ มูล โทษ พิษ ภัย
-หาทางเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมกับการ กฎหมาย 3)ชวนเลิก 4)เข้าค่ายเลิกบุหรี่ ที่วดั ในชุมชน 5)
เลิกบุหรี่ ในชุมชน
กลับคืนสู่ครอบครัวผูเ้ ลิกได้ ครอบครัว ชุมชนเป็ นพี่เลี้ยง
ดูแลต่อ 6)ติดตามประเมินผล
-เปิ ดเวทีให้เด็กเข้ามามีส่วนร่ วมในงาน 1)รับสมัครเยาวชนจิตอาสา 2)ประชุมวางแผนการ
เพื่อชุมชน
ดาเนินงานร่ วมกัน (ทีมวิจยั +เด็ก) 3)พัฒนาความรู ้ ทักษะ
-ฝึ กทักษะการทางานร่ วมกัน การทา
4)ดาเนินการ 5)ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล ปรับ
หนังสั้น
แผน

5.เยาวชนอาสา/นัก
สื่ อสารน้อย

6.ครอบครัว
ต้นแบบรักษ์
สุขภาพ

-ส่งเสริ มสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
-สร้างสัมพันธภาพคนในครอบครัว
-ขยายเครื อข่าย สร้างการมีส่วนร่ วมทั้ง
ชุมชน

1)ชุมชนคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ 2)เชิญเข้าร่ วมโครงการ
ครอบครัวต้นแบบรักษ์สุขภาพ 3)วางแผนทากิจกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพร่ วมกัน 4)ดาเนินการ 5)ติดตาม
ความก้าวหน้า ประเมินผล ปรับแผน
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ประชาสัมพันธ์ชุมชน

ธนาคารขยะ

ศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน

นักสื่ อสารน้อยทาหนังสั้น

เยาวชนอาสารักษาสิ่ งแวดล้อม

ครอบครัวต้นแบบรักษ์สุขภาพ

สรุ ปปฏิบัติกำรนำ PAR แก้ ปัญหำสุ ขภำพและกำรสู บบุหรี่ ในชุ มชน บ้ ำนหนองบัว
รูปแบบกำรดำเนินกำรปองกันแก้ไขปญหำสุขภำพและกำรสูบบุหรี่ในชุมชน
บ้ำนหนองบัว อำเภอบ้ำนแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน

สร้ำงกระแส

-ประชาสัมพันธ์ชุมชน
-ศูนย์เรียนรู้ ข้อมูลชุมชน

เตรียมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน

-กิจกรรมบาบัดผู้ติดบุหรี่ในชุมชน

หำช่องทำงเข้ำ
-ผู้รับผิดชอบ
งานบุหรี่ใน
ชุมชน
-ผู้นา แกนนา
-เวทีประชาคม

-มาตรการเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

พัฒนำ
แกนนำ
-จัดอบรม
-ศึกษาดู
งาน
-ประสบกา
รณ์จริง
-เวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

สื่อสำรกับ
ชุมชน

ชุมชนไร้ควันบุหรี่
-สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การลด ละ เลิกบุหรี่

-นักสื่อสารน้อย/เยาวชนอาสา

-เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่

-งานประเพณี/วัฒนธรรมปลอดบุหรี่

-ผู้สูบบุหรี่มีทางเลิก

-ครอบครัวต้นแบบรักษ์สข
ุ ภาพ

-ผู้ไม่สูบปลอดภัยจาก
ควันบุหรี่ มีกจิ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

ประสำน
เครือข่ำย

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ประเมินผล ปรับแผน

หำช่ องทำงเข้ ำ
การเข้าสู่ ชุมชนในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกกุญแจสาคัญที่จะนาทีมวิจยั จากภายนอกเข้าสู่ ชุมชน คือ
ผูใ้ หญ่บา้ น หัวหน้าประชาคม กลุ่มอสม. และกลุ่มแกนนาสาคัญในชุมชน เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่คนใน
ชุมชนให้ความเชื่ อถือ ไว้วางใจ โดยเชิ ญมาประชุมที่โรงพยาบาลบ้านแท่น เพื่อแนะนาทีมวิจยั
เริ่ มต้นจากสคร.5 เล่าถึงข้อมูลที่มาของโครง แนวทางการดาเนินงาน โดยจุดประเด็นชวนคิดใน
เรื่ องอัตราการสู บบุหรี่ ของคนในชุมชนที่อยูใ่ นระดับสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับเขตและประเทศ
เพื่อให้แกนนาชุมชนเกิดความตระหนักต่อความสาคัญของปั ญหาบุหรี่ ของชุมชน โดยเปิ ดโอกาส
ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและปรับแนวทางการดาเนินงานให้เหมาะสมกับบริ บทของชุมชน แต่
แกนนาให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรจะมีการทาประชาคมเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมรับรู ้ และพิจารณา
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการและออกแบบแนวทางการดาเนิ นงานร่ วมกัน จึงได้จดั ประชุ มประชาคม
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ในชุมชนอีกครั้ง ซึ่ งก็เป็ นผลดีต่อการทางานในภายหน้าเพราะในเวทีประชาคมทาให้คนทั้งชุมชน
ได้รับรู ้ขอ้ มูลโดยตรงจากผูว้ ิจยั เริ่ มต้น ได้ซกั ถามจนเข้าใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ สร้าง
ความรู ้สึกว่าได้มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของโครงการตั้งแต่แรก อีกทั้งยังเป็ นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างทีมวิจยั ภายนอก(สคร.5) และคนในชุมชน

ระชุมชี้ แจงโครงการที่รพ.บ้านแท่น

เวทีประชาคมชุมชนรับเข้าร่ วมโครงการ

เตรียมขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งชุ มชนนั้น ทีมวิจยั มีความเห็นร่ วม
ที่จะต้องดาเนินการ 3 เรื่ อง คือ 1) การพัฒนาทีมแกนนา 2) การสื่ อสารกับชุมชน 3) การประสาน
เครื อข่าย โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาแกนนาทีมวิจยั ทีมวิจยั ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุ ข นิติกร
จากสคร.5 พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์จากรพ.บ้านแท่น และชาวบ้านหนองบัว ซึ่ ง
มาจากหลากหลายอาชีพ และสถานภาพ มีท้ งั แกนนาชุมชน, อสม., ชาวไร่ ชาวนา,
พ่อค้าแม่ขาย, พ่อบ้านแม่บา้ น, เยาวชน, พระ ฯลฯซึ่ งมีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ความรู ้ ทักษะ แนวคิด และวิถีการดาเนินชี วติ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้ทุกคนในทีมสามารถเรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ โดยความรู ้ที่จาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้ในเบื้องต้นมี 3 เรื่ อง คือ
1.1. การวิจยั ชุมชนที่ชาวบ้านเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จาก รศ.ดร.ลือชัย ศรี เงินยวง ที่ปรึ กษาโครงการมาจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ดว้ ย
หลักสู ตร “เรี ยนวิจยั แบบไทบ้าน ตั้งคาถาม ตอบโจทย์ นาประโยชน์สู่ชุมชน” ด้วย
การตั้งคาถามจากสิ่ งที่อยูร่ อบตัวตามหลักคิดง่ายๆ คือ โจทย์ที่ดีตอ้ งทาได้ ไม่ตาหนิ ไม่
สร้างปั ญหา และนาไปสู่ ความร่ วมมือในการแก้ไข จากนั้นก็เรี ยนรู ้การหาเหตุของ
ปัญหาจากมุมมองหลายๆด้านสนับสนุนแนวคิดด้วยข้อมูล ฝึ กการสร้างเครื่ องมือ
สื บค้นข้อมูลและวางแผนการสื บค้นข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ทดลองสื บค้น
ข้อมูลจริ งในชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ คิดวิเคราะห์วางแผนหาแนวทางการ
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แก้ปัญหาซึ่ งได้ความรู ้และทักษะจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง หลังจบการเรี ยนการสอน มี
หลายคนพูดตรงกันว่า “การวิจยั ไม่ใช่เรื่ องยากหรื อพิสดารอะไร การวิจยั ก็คือการ
แก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาคิด ใช้ขอ้ มูลตัดสิ น เพื่อให้เกิดความเจริ ญ พัฒนาขึ้น เป็ น
ประโยชน์กบั ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน”

เรี ยนวิจยั แบบไทบ้าน

ตั้งคาถาม ตอบโจทย์ นาประโยชน์สู่ชุมชน

ปฏิบตั ิการสื บค้นข้อมูล

1.2. ศึกษาดูงานเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ในการพัฒนาต่อยอดการดาเนินกิจกรรมในโครงการ โดย
จัด กิจกรรมศึกษาดูงานรวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานที่ชุมชนเมืองแก อาเภอท่า
ตูม จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่มีพ้นื เพวิถีการดาเนินชี วติ ไม่แตกต่างจากชาวชุมชน
หนองบัวมากนัก โดยมีแกนนาสาคัญในการดาเนิ นงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาในชุมชน
แบบมีส่วนร่ วมคืออสม. เน้นการรวมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ แก้ปัญหาในกลุ่มเด็ก
เยาวชน ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านจารุ ง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมี
จุดเริ่ มต้นการดาเนินงานโดยผูน้ าชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เน้นการมีส่วนร่ วมในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงานเครื อข่ายชุมชนสุ ขภาวะของชุมชนบ้านหนองแวง อาเภอละหาน
ทราย จังหวัดสุ รินทร์ ในเรื่ องการสร้างเครื อข่ายชุมชนสุ ขภาวะ กระบวนการที่ใช้ใน
การเรี ยนรู้คือการถอดบทเรี ยน

เปิ ดวงเรี ยนรู้ใต้ตน้ มังคุด “บ้านจารุ ง”

ศึกษาดูงานเมืองแก

ดูงานเครื อข่ายชุมชนสุ ขภาวะหนองแวง
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1.3. เรี ยนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ผูอ้ ื่น และทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยกระบวนการทาง
จิตต ปั ญญาผ่านกิจกรรมการภาวนา, check in, ผูน้ าสี่ ทิศ, เป็ ดชิงพื้นที่, เรื่ องเล่าเยาว์วยั ,
ต่อเชื อก, ปิ ดตาพาเดินฯลฯโดยกระบวนกรจากหาวิทยาลัยมหิ ดล

เรี ยนรู้ตน คนรอบข้าง จากผูน้ าสี่ ทิศ

check in “ใจสู ้หรื อเปล่า”

“ปิ ดตาพาเดิน” กระชากจิตใต้สานึกของการ

ดูแลกันและกัน

2. การสื่ อสารทาความเข้าใจถึงกระบวนการดาเนินงานและความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานกับชุมชนเป็ นระยะ ใช้การสื่ อสารทางหอกระจายข่าว เวทีประชุม
ประจาเดือน เวทีประชาคม และการสื่ อสารผ่านแกนนาทีมวิจยั บอร์ ดประชาสัมพันธ์
ที่ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นวัด
3. การประสานเครื อข่ายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น อบต., โรงเรี ยนในพื้นที่,
พัฒนาชุมชน มีท้ งั แบบเป็ นทางการโดยทาหนังสื อเชิ ญ และไม่เป็ นทางการโดย
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเครื อญาติ
กำรสร้ ำงกระแส
ทีมวิจยั เลือกที่จะใช้วนั สงกรานต์เป็ นงานเปิ ดตัวโครงการชุมชนไร้ควัน เนื่องจากเป็ นวัน
รวมญาติคนที่ไปทางานต่างถิ่นจะกลับมาร่ วมทาบุญฉลองวันสงกรานต์ ด้วยการประกวดคาขวัญ
และขบวนเดินรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ไปรอบๆหมู่บา้ น มีการละเล่น และการแสดงละครบนเวทีที่
เชื่อมโยงกับประเด็นบุหรี่

แต่ละคุม้ จัดขบวนเข้าประกวด

เดินรณรงค์ในชุมชน
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กำรขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานใช้หลากหลายกิจกรรม/โครงการโดยขับเคลื่อนกิจกรรมที่ทา
ได้ง่าย เป็ นที่สนใจของคนในชุมชนและคาดว่าจะได้รับความร่ วมมือคนในชุมชนสู ง เห็นผล ความ
เปลี่ยนแปลงเร็ วเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ทีมในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมอื่นต่อไป เมื่อเกิด
ความมัน่ ใจกันแล้วก็เคลื่อนหลายๆกิจกรรมไปพร้อมๆกัน
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ ำ ประเมินผล และปรับแผน
ใช้กระบวนการถอดบทเรี ยนจากการดาเนินงานเป็ นเครื่ องมือ ในการติดตามความ
ก้าวหน้า ประเมินผลและปรับแผน
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บทที่ 5
สรุ ปอภิปรำยผล
จำกกำรศึกษำในครั้งนีพ้ บว่ำ
1. เยาวชนชายในชุมชนมีโอกาสเข้าสู่ การเป็ นนักสู บสู ง จากการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มี
อัตราการสู บ บุหรี่ ในครัวเรื อนสู งถึงร้อยละ 66.43 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของยุพยง
วงศ์ฝ้ ัน พบว่า บทบาทของครอบครัวด้านการเป็ นแบบอย่างมีความสัมพันธ์ต่อการสู บ
บุหรี่ ของเยาวชน การยอมรับการสู บบุหรี่ ในเพศชายว่าเป็ นเรื่ องปกติ การสามารถ
เข้าถึงบุหรี่ ได้ง่ายจากร้านขายของชาและการบังคับใช้กฎหมายในชุมชนยังไม่มี
ประสิ ทธิ ผล มาตรการทางภาษีก็ไม่สามารถควบคุมการบริ โภคยาสู บในชุมชนชนบทที่
นิยมสู บยาเส้นซึ่ งมีราคาถูกได้ นอกจากนั้นวิถีการดาเนิ นชีวติ ในครอบครัวในปั จจุบนั
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เยาวชนและคนในครอบครัวมีการพูดจาทากิจกรรมร่ วมกัน
มาเป็ นการอยูก่ บั กลุ่มเพื่อนและใช้เวลาไปกับการพูดคุยโทรศัพท์ ติดเกมส์คอมพิวเตอร์
จากการศึกษาของบัน ยีรัมย์ พบว่า สาเหตุที่ทาให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ คือ ครอบครัวมี
ปั ญหา สู บตามผูใ้ หญ่ ชุมชนขาดการสนับสนุนให้กบั เยาวชนได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
ขาดการสร้างกระแสการรณรงค์ต่อต้านการสู บบุหรี่ อย่างต่อเนื่ องในชุมชน
2. สิ่ งแวดล้อมในชุมชนไม่เอื้อต่อการลด ละ เลิก บุหรี่ มีผตู ้ ิดบุหรี่ อยากเลิกแต่ยงั ไม่มี
ข้อมูลแนว ทางการเลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ในชุมชน มีผเู ้ คยลองเลิกแต่ไม่สาเร็ จจาก
การทนต่อการยัว่ ยุจากผูส้ ู บรอบข้างไม่ได้ และมีผไู ้ ม่อยากเลิกบุหรี่ ที่ยงั ชะล่าใจว่าตน
ไม่น่าจะเกิดโรคภัยเพราะร่ างกายแข็งแรง จึงทาให้การลด ละเลิกบุหรี่ ในชุมชนยังไม่
สัมฤทธ์ผลมากนัก สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยาณี จันทิมา1 พบว่า ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลิกบุหรี่ คือ อายุ สาเหตุที่อยากเลิกบุหรี่ ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้อยากสู บอีก
และการไม่สูบของคนในครอบครัว
3. แนวทางการแก้ปัญหาที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน มีสาเหตุจากหลายปั จจัย มีความ
เปราะบางในเรื่ องผลประโยชน์หรื อความขัดแย้งจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือร่ วมใจ
จากหลายฝ่ าย และหลากหลายแนวทางในการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน และการที่จะ
สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั จาเป็ นที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่ วมค้นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา การวางแผนแก้ไขปั ญหา ติดตามประเมินผลและ
พัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน มีการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนไปใช้ในการจัดการที่ดินทากินของอาเภอวังน้ าเขียว
ของนลินี กังศิริสุข3
และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนารู ปแบบการ
ป้ องกันโรคอุจจาระร่ วงในชุ มชนของจรรยา เศรษฐบุตร2
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ข้ อเสนอแนะ ในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. สมาชิกชุมชนบ้านหนองบัว
ควันบุหรี่ ส่งผลต่อสุ ขภาพของทั้งผูส้ ู บและผูไ้ ด้รับควันไม่แตกต่างกัน การสู บบุหรี่ จึงไม่ใช่
เรื่ องส่ วนตัวแต่เป็ นเรื่ องสาธารณะ ดังนั้นสมาชิกในชุมชนควรป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการ
สู บในชุมชนเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนที่จะต้องร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกภาคส่ วนโดยชุมชนเป็ นแกนนา
เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริ งและเหมาะสมกับบริ บทของชุมชน
2. ระบบบริ การสาธารณสุ ขในชุมชน
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ ในชุมชนจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการแก้ไขปั ญหาของชุมชนโดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา วางแผนแก้ไข ร่ วมดาเนิ นการตามแผน ติดตามประเมินผล เรี ยนรู ้
และพัฒนาไปร่ วมกัน เพื่อจะได้หาแนวทางในการดาเนิ นงานที่สอดคล้องตามบริ บทของแต่ละชุม
ชม ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างยัง่ ยืนและนาไปขยายผลแก้ปัญหาในเรื่ องอื่นได้
3. ระดับนโยบาย
การใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งเป็ นนโยบายหลักในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาในระดับ
นโยบายไม่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในชุมชนชนบทห่างไกลซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั
แบบพี่นอ้ ง ไม่ถือสาเอาความกัน การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและการสู บบุหรี่ ในชุมชนจึงควรมี
มาตรการอื่นที่เหมาะสมกับบริ บทของชุมชนดาเนินการร่ วมด้วย
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