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 ค ำน ำ 

การสูบบุหร่ี อาจดูเป็นปัญหาสุขภาพท่ีชดัเจนในมุมมองทางการแพทย ์แต่ในทางสังคม การสูบบุหร่ี
เป็นปรากฏการณ์ท่ีซบัซ้อนทั้งในแง่เหตุปัจจยัและพฤติกรรม การสูบบุหร่ีในหลายบริบท มีความหมายทาง
วฒันธรรมของความเป็นชาย มิตรภาพ หรือความเป็นผูใ้หญ่  การสูบบุหร่ีมักเป็นปัญหาของคนไม่สูบ
มากกวา่ปัญหาของคนสูบ การแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีจึงเป็นเร่ืองยาก การรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีดว้ยการ
ช้ีให้เห็นพิษภยัทางสุขภาพเพื่อหวงัให้คนเกรงกลวัแล้วเลิกสูบได้ผลอย่างจ ากดั  การใช้มาตรการข้ึนภาษี
บุหร่ีท่ีมีขอ้จ ากดัเฉพาะบุหร่ีซอง   คลินิกเลิกบุหร่ีซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุท่ีถูกส่งต่อมารับการ
รักษาเน่ืองจากมีโรครุมเร้า หรือการใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีไม่สามารถบงัคบัใช้ไดอ้ย่างครอบคลุม จึง
ยงัคงเป็นปัญหาท่ียงัแก้ไม่ตก โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนชนบทห่างไกลท่ีมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลและการ
บริการของรัฐอยา่งจ ากดั 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รพ.บา้นแท่นและชุมชนบา้นหนองบวั อ าเภอบา้น
แท่น จงัหวดัชัยภูมิ จึงร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาน้ีผ่านการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซ่ึง
ด าเนินการระหวา่งปี 2553-2556  ดงัรายงานผลการวิจยัในเล่มน้ี  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์กบัการ
ป้องกนัควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นท่ีบริบทชุมชนชนบท 

คณะผูว้จิยั 
       กนัยายน 2556 
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บทคัดย่อ

การวจิยัพฒันารูปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนชนบทแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัชยัภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการป้องการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชนดว้ย

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในระหวา่งเดือนมีนาคม 2553 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2556  พื้นท่ี

วจิยัเลือกแบบเจาะจงเป็นพื้นท่ีท่ีมีอตัราการสูบบุหร่ีสูงและสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนสมคัรใจเขา้ร่วมวจิยั  

ผูร่้วมวจิยัรวม 200 คน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ี

ชุมชน ผูสู้บบุหร่ี ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมวจิยั ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 

ระยะ คือ 1) วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีและแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของ

ชุมชน 2) ด าเนินการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและประเมินผล  3) ขยายผลการด าเนินงาน  การวเิคราะห์ขอ้มูล

ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและการหาขอ้สรุปร่วมระหวา่งทีมวจิยัภายนอก ทีมวจิยัชุมชน และทีมเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง

ผลการวจิยั พบวา่ สถานการณ์การสูบบุหร่ีในชุมชนเป็นวิถีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาชา้นานจากความ

เช่ือเร่ืองความเป็นชาย ช่วยคลายเครียด  และช่วยเสริมพลงัในการท างานหนกั  2) ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบส่วน

ใหญ่สูบยาเส้นมวนเองราคาถูก 3) เช่ือวา่ผูสู้บบุหร่ีจดัเส่ียงต่อการป่วยและตายมากกวา่ ความรุนแรงของการ

เจบ็ป่วยข้ึนอยูก่บัปริมาณของบุหร่ีท่ีสูบ  ควนับุหร่ีท าใหผู้ไ้ม่สูบ เหมน็ ระคายเคืองเล็กนอ้ยไม่ท าใหเ้จบ็ป่วย

รุนแรง   และการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัไม่อยากยุง่ สมาชิกในชุมชนมีความรู้เร่ืองพรบ.ควบคุมยาสูบนอ้ย 

การบงัคบัใชก้ฎหมายในชุมชนไม่เขม้งวด 4) ผูสู้บบุหร่ีท่ีไม่มีอาการเจบ็ป่วยไม่อยากเลิก มีผูเ้คยเลิกบุหร่ี

มากกวา่คร่ึงเลิกไม่ส าเร็จ น าไปสู่การวจิยัระยะท่ี 2 ไดรู้ปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 1) หาช่องทาง

เขา้ถึงปัญหาของชุมชน 2) เตรียมขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การพฒันาแกนน า  การส่ือสารกบั

ชุมชนและการประสานเครือข่าย 3) สร้างกระแส  4) ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การสร้างทีม

ประชาสัมพนัธ์ชุมชนเนน้ในกลุ่มเยาวชน การพฒันาศูนยเ์รียนรู้ขอ้มูลชุมชน ก าหนดมาตรการเขตปลอด

บุหร่ีในชุมชน กิจกรรมบ าบดัผูติ้ดบุหร่ีในชุมชน งานประเพณีวฒันธรรมปลอดบุหร่ีและกิจกรรมครอบครัว

ตน้แบบรักษสุ์ขภาพ  5)ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผล ปรับแผน จากนั้นน าไปสู่การขยายผลต่อในระยะ

ท่ี 3 โดยเปิดเวทีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนอยา่งต่อเน่ือง สร้างและพฒันาแกนน า

ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญา
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บทที ่1  บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
บุหร่ี เป็นอนัตรายต่อผูเ้สพและผูใ้กลชิ้ด เน่ืองจากบุหร่ีมีสารเคมีหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นสาร

เสพติด และเป็นพิษต่อร่างกาย ก่อใหเ้กิดโรคมากมาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหวัใจ
และหลอดเลือด ฯลฯ ซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังท่ีตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเป็นจ านวนมาก 
น าไปสู่การเสียชีวติก่อนวยัอนัควร ไม่เพียงแต่ผูสู้บบุหร่ีจะไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบ
บุหร่ีเอง ควนับุหร่ีในส่ิงแวดลอ้มยงัก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพของผูท่ี้อยูร่อบขา้งเช่นเดียวกบัผูสู้บ
บุหร่ีเช่นกนัโดยเฉพาะเด็ก7  นอกจากนั้นบุหร่ียงัน าเยาวชนไปสู่พฤติกรรมเส่ียง เช่น กินเหลา้ เล่น
การพนนั ใชย้าเสพติด เท่ียวกลางคืน และมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั12 จึงนบัไดว้า่การแพร่ระบาด
ของการสูบบุหร่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งทางดา้นสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คงของ
ประเทศ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัปัญหาความเจบ็ป่วยและเสียชีวติจากโรคท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสูบบุหร่ี ถึงปีละ 42,000คน องคก์ารอนามยัโรคและธนาคารโลกไดป้ระมาณการวา่ใน
อนาคตโรคท่ีเกิด จากการสูบบุหร่ีหรือการใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบ ท่ีเรียกวา่เป็นโรคไร้เช้ือ จะเป็นโรคท่ี
ก่อใหเ้กิดภาระโรคสูงสุด7  

หากวเิคราะห์ถึงสถานการณ์การสูบบุหร่ีของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549 แมจ้ะพบวา่
การสูบบุหร่ีของประชากรโดยรวมมีอตัราการสูบลดลง แต่กลบัพบอตัราการสูบเพิ่มข้ึนในกลุ่ม
เยาวชน และมีอตัราการสูบลดลงชา้ในกลุ่มสตรี8 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกลยทุธ์ทางการตลาดของ
บริษทัผลิตยาสูบ ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมการขายไปในกลุ่มเยาวชนและสตรี4 ปัญหาการบริโภคยาสูบ
จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต ในทุกระดบั ทั้งในระดบัชุมชน  ระดบัชาติ 
ระดบัภูมิภาค  และระดบัโลก   

ปัญหาการสูบบุหร่ีมีมูลเหตุของปัญหาท่ีซบัซอ้นหลากหลายทั้งทางดา้นวฒันธรรม ความ
เช่ือและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูผ้ลิต  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งใชม้าตรการหลายดา้น
ประกอบกนั      โดยอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นในชุมชน  เพื่อใหป้ระชาชน ผูป้ฏิบติังานจริงในพื้นท่ีและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน    ไดเ้ขา้มามีส่วนในการร่วมคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 
ก่อใหเ้กิดจิตส านึกตระหนกัในปัญหา และในท่ีสุดก็จะเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
รวมทั้งสามารถขยายผลในวงกวา้ง5  
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กระบวนการวิจยัดงักล่าวจึงน่าจะท าใหส้ามารถป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบ
บุหร่ีในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงในระยะยาว ส่งผลใหส้ามารถลดความเส่ียงจากการเกิดโรค  ลดภาระ
การใชเ้วชภณัฑแ์ละบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข การสูญเสียชีวติก่อนวยัอนัควร  เป็น
การเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตของประเทศชาติ   

ควำมส ำคัญทีจ่ ำเป็นต้องศึกษำวจัิยและกำรคัดเลอืกพืน้ที่ 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด  เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง มะเร็ง 

เป็นโรคท่ีมีการระบาดเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบัชุมชน เขต ประเทศ และในระดบัโลก  
บุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดโรคเร้ือรังดงักล่าว หากมีแนวทางการป้องกนัควบคุมการ
บริโภคยาสูบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและย ัง่ยนืก็จะสามารถลดอตัราการเกิดโรคเร้ือรังได ้ ในปัจจุบนั
องคค์วามรู้การป้องกนัควบคุมการบริโภคยาสูบในบริบทของชุมชนชนบทยงัมีนอ้ย  ส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมาเป็นหน่วยงานระดบัเขตในพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 14  ทางอีสาน
ใต ้หรือท่ีเรียกวา่ เขตนครชยับุรินทร์ มีหนา้ท่ีหลกัในการสนบัสนุนงานวชิาการดา้นการป้องกนั
ควบคุมโรคในพื้นท่ีในเขตรับผดิชอบ จึงไดศึ้กษาวจิยัการป้องกนัควบคุมการสูบบุหร่ีในบริบทของ
ชุมชนชนบทข้ึน โดยเลือกพื้นท่ี ชุมชนบา้นหนองบวั อ าเภอบา้นแท่นจงัหวดัชยัภูมิ เป็นพื้นท่ี
ศึกษาวจิยั 

ชุมชนบา้นหนองบวัเป็นชุมชนท่ีมีอตัราการสูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัสูง จากการส ารวจผูสู้บ
บุหร่ีในชุมชนปี 2551 พบวา่  มีอตัราการสูบบุหร่ีเป็นประจ าสูงถึง  34%  เม่ือเทียบกบัอตัราการสูบ
บุหร่ีเป็นประจ าของประเทศปี 2550 มีเพียง 18.54%    ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ (35-60 ปี) 
รองลงมาเป็นวยัสูงอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) วยัรุ่น ผูห้ญิงในชุมชนพบมีการสูบบุหร่ีนอ้ย แกนน าในพื้นท่ี  
ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน, อาสาสมคัรสาธารณสุข, ครู, ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้น, กลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
อาสาสมคัรในชุมชน มีความขยนัขนัแขง็  ตั้งใจในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนและยนิดีเขา้ร่วมในการวจิยั 

ส าหรับการด าเนินการดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชนหนองบวั อ าเภอบา้นแท่น 
จงัหวดัชยัภูมินั้น หน่วยเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลบา้นแท่นไดจ้ดัรณรงคใ์หป้ระชาชนทราบถึง
โทษ พิษ ภยัของบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง มีโครงการ อบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ผูป้ระกอบการร้านคา้  
และประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัพระราช บญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ  และพระราชบญัญติัคุม้ครอง
สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี   นอกจากนั้นยงัมีการจดัเขา้ค่ายชุมชนบ าบดับุหร่ีโดยเชิญผูติ้ดบุหร่ีในชุมชน
มาเขา้รับการบ าบดับุหร่ี  การแกปั้ญหาท่ีผา่นมาเป็นการแกปั้ญหาจากมุมมองของบุคลากร
สาธารณสุข ผา่นโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึน    แต่การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีในมุมมอง
และชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสังคมวฒันธรรม และอาจจะน าไปสู่การปรับเปล่ียน
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การแกปั้ญหาชีวติทางสังคมอ่ืนๆ ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการท าวจิยัจึงเป็นการท าความเขา้ใจบุหร่ีใน
มุมมองของชุมชน วา่ภาพรวมเป็นอยา่งไร กลุ่มคนกลุ่มไหนบา้งท่ีสูบบุหร่ี มีเหตุผลหรือค าอธิบาย
อยา่งไร ชุมชนแต่ละกลุ่ม เพศ วยั มองการสูบบุหร่ีอยา่งไร ควรจะมีแนวทางในการแกปั้ญหา
อยา่งไร   โดยเปิดประเด็นดว้ยเร่ืองการสูบบุหร่ีในฐานะส่วนหน่ึงของชีวติของคนต่างเพศต่างวยั 
จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมา  แสดงใหเ้ห็นวา่การน ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็น
เคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา ท าใหชุ้มชนเกิดความตระหนกัในปัญหา  และสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งสัมฤทธ์ิผล  เช่น โครงการวจิยัชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี บา้นน ้าคา อ าเภอเชียงกลาง  
จงัหวดัน่าน เป็นการประสานงานร่วมกนัระหวา่งชุมชน  โรงเรียน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และ
โรงพยาบาล  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากก่อใหเ้กิดความตระหนกัของ
ชุมชน ในการร่วมคิดถึงปัญหา สาเหตุและแนวทางการแกปั้ญหาของเด็กแลว้ ยงัมีการแก ้ปัญหา
ทางดา้นสังคมอ่ืนๆ ส าหรับเด็ก 0-12 ปี อีกดว้ย1  เช่นเดียวกนักบัการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการพฒันารูปแบบการป้องกนัควบคุมโรคอุจจาระร่วงในต าบลบอ้งต้ี จงัหวดั
กาญจนบุรี  พบวา่  ภายหลงัส้ินสุดโครงการ  สภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยรวม  และร้านคา้ดีข้ึน  มี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัการป้องกนัโรคอุจจาระร่วง และอุบติัการณ์โรคอุจจาระ
ร่วงในชุมชนลดลง2  
 ดงันั้น ทีมวิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน ากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็น 
เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั  โดยเนน้ใหชุ้มชนเป็นผูก้  าหนดปัญหาร่วมกนัโดยชุมชนเอง ซ่ึงทีมวจิยั
ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนการวจิยั ภายใตค้วามเช่ือมัน่ในศกัยภาพของคนในชุมชนวา่สามารถ
ร่วมกนัแกปั้ญหา คน้หาทางเลือกในการแกปั้ญหา ลงมือปฏิบติั  และติดตามประเมินผลโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะสามารถยกระดบักระบวนการพฒันาชุมชน เกิดความย ัง่ยนืใน
การแกปั้ญหาอ่ืนๆ ของชุมชน  มีแกนน าชุมชนท่ีเขม้แขง็  และเกิดความสามคัคีภายในชุมชน  และ
สามารถขยายผล ไปสู่การแกปั้ญหาเร่ืองอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนได ้  
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
 วตัถุประสงค์หลกั 

เพื่อพฒันารูปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการบุหร่ีในชุมชน ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติั การแบบมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยแบ่งตามระยะของการด าเนินงานดงัน้ี 
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ระยะ/ปีท่ี 1 Situation analysis ประเมินสถานการณ์ปัญหา และความตอ้งการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
สุขภาพและการสูบบุหร่ี โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ี และความตอ้งการในชีวติประจ าวนัและสุข
ภาวะของคนในชุมชน 

2. เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาการสูบบุหร่ี ซ่ึงเช่ือมโยงกบับริบททางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม ในชุมชน 

3. เพื่อคน้หาหุน้ส่วนและภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการ
สูบบุหร่ีในชุมชน 

4. เพื่อพฒันาแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการสูบบุหร่ี ใน
ชุมชน 

 
ระยะ/ปีท่ี ๒  Implementation and evaluations เป็นระยะของการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาการสูบ
บุหร่ี โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อด าเนินการร่วมกบัชุมชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชน 
2. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการบุหร่ีใน

ชุมชน 
3. เพื่อสร้างกระบวนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 
4. เพื่อประเมินผลการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาบุหร่ี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
ระยะ/ปีท่ี ๓ Expansion ขยายบทเรียนของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ี โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสรุปบทเรียนการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
2. น าผลการด าเนินการผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขยายผลไปสู่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัชุมชนอ่ืนท่ีมีปัญหาการสูบบุหร่ีใกลเ้คียงกนั หรือชุมชนท่ีใหค้วามสนใจ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
ตลอดโครงการวจิยัน้ี  คาดวา่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งทีมวจิยัภายนอก

และภายในชุมชนผา่นการท าเวทีประชาคม  การจดัเก็บขอ้มูลโดยคนในชุมชน รวมทั้งชุมชนเองยงั
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชน  นอกจากนั้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  และ
กระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ สามารถน ากระบวนการเรียนรู้ตลอดโครงการวจิยัไปใชป้ระกอบการ
พิจารณาวางแผนขยายการด าเนินงาน  ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนไปประยกุตก์บั
กลุ่มเป้าหมาย หรือโครงการวจิยัอ่ืนๆ  ต่อไป   
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บทที ่2 
แนวคิดกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 

และกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research – PAR) 

แนวคิดกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 

WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO FCTC หรือ กรอบอนุสัญญาวา่
ดว้ยการควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) จดัเป็นสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสุขภาพฉบบั
แรกขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครอง
ประชากรโลกใหป้ลอดภยัจากผลร้ายของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนัยาสูบกล่าวไดว้า่
กรอบอนุสัญญาฯ น้ีเป็นกลไกทางกฎหมายระหวา่งประเทศต่างๆ ในการสกดักั้นมิใหผ้ลิตภณัฑ์
ยาสูบแพร่กระจายไปทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สู่ประเทศก าลงัพฒันาและหยดุย ั้งการเสียชีวติจาก
การสูบบุหร่ี กรอบอนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบฯ มีประเทศสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก
ทั้งหมด 192 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยท่ีไดร่้วมลงนามในกรอบอนุสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 20 
มิถุนายน 2546 เป็นล าดบัท่ี 36 และมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 สาระส าคญัในกรอบ
อนุสัญญาประกอบดว้ย 11 หมวด  38 ขอ้ 
 
สำระส ำคัญของกรอบอนุสัญญำว่ำด้วยกำรควบคุมยำสูบฯ  
หมวด 1 บทน า 
หมวด 2 วตัถุประสงค ์หลกัการท่ีใชเ้ป็นแนวทางและพนัธกรณีทัว่ไป  
หมวด 3 มาตรการเก่ียวกบัการลดอุปสงคข์องยาสูบ กรอบอนุสัญญาฉบบัน้ีไดก้ าหนดใหภ้าคี
พิจารณาและก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความตอ้งการบริโภคยาสูบของประชากร อนัไดแ้ก่  
- มาตรการดา้นภาษีและราคา  
- มาตรการอ่ืน เช่น มาตรการทางบริหาร มาตรการทางนิติบญัญติั มาตรการทางการปกครองและ
มาตรการอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ  
- การปกป้องบุคคลจากการสูดดมควนัยาสูบในสถานท่ีท างานสถานท่ีสาธารณะซ่ึงอยูใ่นบริเวณตวั
อาคาร ในระบบขนส่งมวลชนและในสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ  
- การควบคุมสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑย์าสูบ โดยเสนอแนวทางในการทดสอบและวดัปริมาณ
สารต่างๆ ท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑย์าสูบและสารต่างๆ ท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑย์าสูบ  
- เกณฑใ์นการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสูบ  
- การบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภณัฑย์าสูบ โดยหา้มใชข้อ้ความรูปภาพ สัญลกัษณ์ซ่ึงชวนให้
เขา้ใจผดิ เช่น การระบุวา่เป็นบุหร่ีแบบ"ไลต ์(light)" "ไมลด ์(mild)" “low tar” หรือ “ultra-light” 
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บริษทับุหร่ี ตอ้งแสดงค าเตือนถึงอนัตรายของการใชย้าสูบต่อสุขภาพอยา่งชดัเจนบนซองบุหร่ี 
(รวมทั้งกล่อง และหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ)์ โดยค าเตือนตอ้งชดัเจน เห็นและอ่านเขา้ใจง่ายและมี
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีหลกับนหีบห่อ ค าเตือนอาจจะอยูใ่นรูปแบบภาพ หรือภาพ
สัญลกัษณ์  
- การใหก้ารศึกษา การส่ือสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตส านึกของสาธารณชน โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดท่ีมีความเหมาะสมประเทศสมาชิกสามารถใชม้าตรการต่างๆ ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมจิตส านึกของประชาชนและใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงต่อสุขภาพ
จากการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนัยาสูบรวมทั้งประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเลิกใชย้าสูบ  
- การหา้มอยา่งเตม็รูปแบบ (Comprehensive ban) เพื่อมิใหมี้การโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบ การ
ส่งเสริมการขายและการใหก้ารสนบัสนุนโดยธุรกิจยาสูบ ทั้งน้ีรวมถึงการหา้มโฆษณายาสูบขา้ม
พรมแดน  
- มาตรการลดอุปสงคใ์นเร่ืองการเลิกใชย้าสูบและการรักษาผูติ้ดบุหร่ีโดยด าเนินการส่งเสริมการเลิก
ใชย้าสูบในสถานท่ีต่างๆ เช่นสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานท่ีท างาน เป็นตน้ และควร
ก าหนดเร่ืองการวนิิจฉยัและการรักษาผูติ้ดบุหร่ี ตลอดจนการใหค้  าปรึกษาเพื่อการเลิกใชย้าสูบใน
แผนงานระดบัชาติ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้ถึงการ
รักษาการติดบุหร่ี  
หมวด 4 มาตรการเก่ียวกบัการลดอุปทานของยาสูบ ดงัน้ี  
- การคา้ผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลกัลอบขนส่งผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน 
ผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมายและผลิตภณัฑย์าสูบปลอม  
- การขายผลิตภณัฑย์าสูบให้แก่ผูเ้ยาว ์(บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) และการขายโดยผูเ้ยาว ์อน่ึง อนุ
สัญญาฯ ไดร้ะบุวา่ ประเทศสมาชิกควรพยายามหา้มการขายบุหร่ีเป็นมวนๆ หรือขายเป็นซองเล็กๆ  
- การสนบัสนุนกิจกรรมทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐกิจ  
หมวด 5 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  
หมวด 6 ปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัความรับผดิ  
หมวด 7 ความร่วมมือดา้นเทคนิคและวทิยาศาสตร์ ตลอดจนการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงในหมวดน้ี
ประกอบดว้ย  
- การวจิยั การเฝ้าระวงั และการแลกเปล่ียนขอ้มูล เช่น ประเทศสมาชิกตอ้งพฒันาและส่งเสริมใหมี้
การวจิยัระดบัชาติ ประสานงานโครงการวิจยัต่างๆ ในดา้นการควบคุมยาสูบ อาทิ การศึกษาปัจจยั
และผลกระทบของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนับุหร่ีตลอดจนการวจิยัเก่ียวกบัการปลูกพืช
ทดแทนการปลูกใบยาสูบ ทั้งในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งจดัตั้งโครงการเฝ้าระวงัเก่ียวกบั
รูปแบบ ปริมาณ ปัจจยัและผลกระทบของการบริโภคยาสูบทั้งในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบั
โลก เป็นตน้  
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- การรายงานผลและการแลกเปล่ียนขอ้มูล ประเทศสมาชิกตอ้งจดัส่งรายงานการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมรัฐภาคี เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการทางนิติบญัญติั ฯลฯ ซ่ึงจดัท าข้ึนตามกรอบอนุสัญญาฯ
ขอ้มูลการเฝ้าระวงัและการวิจยั เป็นตน้  
- ความร่วมมือในดา้นวทิยาศาสตร์ ดา้นเทคนิค และดา้นกฎหมายตลอดจนการจดัสรรความช านาญ
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาตอ้งส่งเสริมและจดัใหมี้การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
ความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นวทิยาศาสตร์ ดา้นกฎหมาย ในดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงระบุไว้
ในหมวดท่ี 8 - 11 ของกรอบอนุสัญญาฯ  
หมวดที ่8 - 11 เก่ียวกบัการบริหารจดัการกรอบอนุสัญญาฯ ซ่ึงประเทศสมาชิกหรือภาคี (Parties) 
จะตอ้งด าเนินการบงัคบัใชม้าตรการต่างๆ ดงักล่าวทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
 
แผนยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำต ิพ.ศ.2553-2557 

ประเทศไทยไดด้ าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานกวา่  30   ปี โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ  องคก์รเอกชน (NGOs)  และชุมชน ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่น
มา แมมี้ความกา้วหนา้มาเป็นอยา่งดี  แต่ก็มีส่วนขาดท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการหรือด าเนินการแลว้แต่ยงั
ไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร  ประกอบกบัประเทศไทยไดร่้วมใหส้ัตยาบนัตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO  Framework Convention  on Tobacco  Control: FCTC) ซ่ึงเป็น
พนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีประเทศรัฐภาคีตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาฯ ดงักล่าว อีกทั้งกระแส
โลกาภิวฒัน์และการเปล่ียนแปลงบริบทในสังคม  ท าใหปั้ญหาการบริโภคยาสูบมีปัจจยัเก่ียวขอ้งท่ี
ซบัซอ้นข้ึนมาก  จึงจ าเป็นตอ้งมียทุธศาสตร์และมาตรการในการควบคุมยาสูบท่ีครอบคลุมทุกปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  กรมควบคุมโรค จึงมี
ค าสั่งท่ี  218/2552     ลงวนัท่ี  10  มีนาคม  2552   เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน
จดัท าแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ซ่ึงคณะอนุกรรมการและคณะท างานน้ี  ไดมี้การ
ประชุมจดัท าแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและไดจ้ดัท า
แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นแผนยทุธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ  พ.ศ.2553-2557 ฉบบัน้ีข้ึนโดยผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
การบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) แลว้เม่ือวนัท่ี  2  เมษายน  2553  

 
สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ พ.ศ.  2553-2557    
 

 วสัิยทัศน์  (Vision)  “การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ  กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ือง” 
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 พนัธกจิ (mission)  “สนบัสนุนใหอ้งคก์รเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกนัเฝ้าระวงัและด าเนินการ  
เพื่อคุม้ครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไ้ดม้าตรฐาน ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อให้พน้จากการเสพติด  
เจบ็ป่วย  พิการ และตายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายของยาสูบ” 
 
 จุดมุ่งหมำยสูงสุด (Ultimate goals) 

1 การลดอตัราการบริโภคยาสูบของประชาชน 
2 การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหวัประชากร 
3 การท าใหส่ิ้งแวดลอ้มปลอดครัวบุหร่ีท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

 
เป้ำหมำย (targets) 

1.  ในปี พ.ศ.2557   อตัราการสูบบุหร่ีปัจจุบนัของประชากรไทยอาย ุ 15  ปีข้ึนไป  โดยรวมและ
ประชากรชาย  ลดลงร้อยละ 10   จากปี พ.ศ.2552   ขณะท่ีอตัราการสูบบุหร่ีปัจจุบนัของประชากร
หญิงอาย ุ   15   ปีข้ึนไป ไม่เพิ่มข้ึนจากฐานขอ้มูลการส ารวจปี พ.ศ.2552 
2.  ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหวัประชากรต่อปี ลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20   จากปี พ.ศ.2552 
3.  ควบคุมมิใหอ้ตัราการบริโภคยาสูบชนิดอ่ืน ๆ (บุหร่ีไร้ควนั) เพิ่มข้ึนจากฐานขอ้มูลการส ารวจปี 
พ.ศ.2552 
4.  ในปี พศ.2557    อตัราการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองของประชาชนลดลง 50% จากปี พ.ศ.2552 

 
โดยมียุทธศำสตร์ (strategies) ทีส่ ำคัญในกำรด ำเนินกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบของประเทศ   8   
ยุทธศำสตร์  ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การป้องกนัมิให้เกิดผูบ้ริโภคยาสูบรายใหม่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคลด และเลิกใชย้าสูบ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การลดพิษภยัของผลิตภณัฑย์าสูบ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหร่ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี  5 การสร้างเสริมความเขม้แขง็และพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินงานควบคุมยาสูบ 
                           ของประเทศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การควบคุมการคา้ผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมาย 
ยทุธศาสตร์ท่ี  7 การแกปั้ญหาการควบคุมยาสูบโดยใชม้าตรการทางภาษี 
ยทุธศาสตร์ท่ี  8 การเฝ้าระวงัและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ 
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ยุทธศำสตร์ที ่1   กำรป้องกันมิให้เกดิผู้บริโภคยำสูบรำยใหม่ 
ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั  3  ยทุธวธีิ  ดงัต่อไปน้ี 
1  การใหค้วามรู้แก่เยาชนและครู  และส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงคต่์อตา้นการ
บริโภคยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  5  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 1.1  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลของยาสูบต่อสุขภาพ และกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ 
 1.2 การฝึกอบรมและสร้างการมีส่วนร่วมของครู 
 1.3 การด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

1.4 การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อรณรงคป้์องกนัการริเร่ิมการสูบบุหร่ีในเด็กและเยาวชน 
1.5 การสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเป็นผูน้ าในการควบคุมยาสูบ (youth  advocacy  group) 

2. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากความเยา้ยวน (appeal) 
 เด็กและเยาวชนมกัอ่อนไหวและชกัจูงใหเ้อาแบบอยา่งไดง่้ายโดยส่ือต่าง ๆ และ ผูท่ี้อยูร่อบขา้ง 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 5   กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 2.1 การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจยาสูบ 
 2.2 การขจดัการแสดงผลิตภณัฑใ์นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลคทรอนิกส์ (วทิย ุโทรทศัน์  
                       อินเตอร์เน็ต) 
 2.3 การขจดัการอุปถมัภต่์าง ๆ และการท ากิจกรรมเพื่อรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจยาสูบ  
                      (Corporative Social Responsibility: CSR) 
 2.4 การจ ากดัการเยา้ยวนโดยบุคคลตน้แบบ (role models) ซ่ึงรวมถึงบิดามารดา เพื่อนหรือรุ่นพี่  
                      และดารา 
 2.5 การขจดัความเยา้ยวนจากผลิตภณัฑรู์ปแบบและรสชาติใหม่ซ่ึงบริษทับุหร่ีน าออกสู่ตลาด 
3.  ป้องกนัและขจดัการเขา้ถึง (access) ยาสูบของเด็กและเยาวชน 
 การป้องกนัการเขา้ถึงยาสูบของเยาวชนเท่ากบัเป็นการตดัโอกาสการบริโภคโดยตรงยุทธวธีิน้ี
รวมถึงการด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัใน  6  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 3.1  การหา้มการจ าหน่ายแก่บุคคลอายตุ  ่ากวา่  18  ปี 
 3.2   การหา้มจ าหน่ายโดยเคร่ืองอตัโนมติั 

3.3   การหา้มแสดงผลิตภณัฑย์าสูบ  ณ  จุดขาย 
3.4   การหา้มจ าหน่ายปลีกเป็นมวนหรือเป็นซองซ่ึงมีบุหร่ีนอ้ยกวา่  20  มวน 
3.5  การหา้มจ าหน่ายทางไปรษณียแ์ละทางอินเตอร์เน็ต 
3.6  การเพิ่มภาษีและราคา 
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ยุทธศำสตร์ที ่ 2  กำรส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลกิใช้ยำสูบ 
ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั  5  ยทุธวธีิ    ดงัต่อไปน้ี 
1.  ส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 1.1   การสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการบริโภคยาสูบ (social denormalization) 
        ในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มอาย ุ 18  ปีข้ึนไป 
 1.2  การเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  และสนบัสนุนนวตักรรมการลดและเลิกบริโภคยาสูบ  และ 
                      สร้างความตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคเพื่อเขา้สู่การบริการเลิกยาสูบ 
 1.3  สร้างและพฒันาระบบการบนัทึกขอ้มูลการบริโภคยาสูบทุกคนท่ีมารับบริการในสถาน 
                      บริการสุขภาพทุกระดบั 
 1.4  สร้างและพฒันาระบบการบนัทึกการวินิจฉยัโรคภาวะติดยาสูบในผูป่้วยท่ีมีประวติัการ 
                      บริโภคยาสูบทุกราย 

2. การส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาบุคลากร และเครือข่ายใหมี้องคค์วามรู้ในการช่วยให้เลิกยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 2.1    สร้างความรู้  เผยแพร่ความรู้  รวมทั้งพฒันาศกัยภาพ เร่ืองการดูแลรักษาภาวะติดยาสูบ 
 2.2    ส่งเสริมทุนเพื่อพฒันางานบริการสู่การวจิยัทางดา้นการบ าบดัรักษาโรคภาวะติดยาสูบ 
 2.3    สร้างและพฒันาระบบค่าตอบแทนแก่องคก์รและบุคลากรท่ีท างานการบ าบดัรักษาเลิก 
                ยาสูบ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการใหบ้ริการบ าบดัรักษา 
 2.4   ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การบรรจุการเรียนการสอนดา้นการบ าบดัรักษาภาวะติดยาสูบ  
                (หลกัสูตรแพทย ์พยาบาล  เภสัช  เทคนิคการแพทย ์ กายภาพบ าบดั  แพทยท์างเลือก  และ 
                วชิาชีพสุขภาพอ่ืน ๆ ทุกสาขา) 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การบริการเลิกยาสูบอยา่งเป็นเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
3.1    สร้างระบบบริการเลิกบุหร่ีอยา่งบูรณาการเป็นเครือข่ายทัว่ประเทศ  ตั้งแต่ระดบัชุมชน ทั้ง 
         ภาครัฐและเอกชน 
3.2   ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการเลิกยาสูบ 
3.3   สร้างระบบการดูแลรักษาภาวะติดยาสูบในสถานท่ีท างานและการท าใหส้ถานท่ีท างานเป็น 
          เขตปลอดบุหร่ี (smoke-free  workplace) 

4. สร้างและน ามาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดยาสูบระดบัชาติ  ไปใชเ้ป็นแนวทางใหบ้ริการอยา่งมี 
     ประสิทธิภาพ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 4.1 สร้างมาตรฐานการบ าบดัโรคติดยาสูบระดบัชาติ  และการจดัท าคู่มือบรมบุคลากร 
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 4.2 ขยายงานบริการเลิกยาสูบใหเ้ป็นภารกิจประจ าในสถานบริการสาธารณสุข และผลกัดนัให้ 
                       เป็นเกณฑห์น่ึงของระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 4.3  เพิ่มความเขม้แขง็ขององคก์รและคุณภาพการบริการของ National Quitline 
5.  ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการเขา้ถึงยาช่วยเลิกยาสูบ 
 ถึงแมผู้รั้บบริการส่วนหน่ึงจะไดรั้บการบ าบดัการติดยาสูบโดยมิตอ้งใชย้าแต่ยงัมีผูติ้ดยาสูบอีก
จ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งรับการบ าบดัโดยการใชย้า  เพื่อมิให้ค่ายาเป็นอุปสรรคต่อการรับบริการของผูติ้ด
ยาสูบ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนจน 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 5.1 ผลกัดนัใหย้าช่วยเลิกยาสูบเป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  และครอบคลุมในระบบ 
                      หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและประกนัสังคม 
 5.2  ผลกัดนัใหก้ารจ าหน่ายยาช่วยเลิกยาสูบเป็นยา Over  The  Counter drugs (OTC) 
 5.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวจิยัในการพฒันายา  สมุนไพรช่วยเลิกยาสูบเป็นนวตักรรมโดย 
                      ใชภู้มิปัญญาไทย 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3   กำรลดพษิภัยของผลติภัณฑ์ยำสูบ 
ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั  4  ยทุธวธีิ   ดงัน้ี 

1.ปรับกฎกระทรวง พ.ศ.2540   วา่ดว้ยการแจง้รายการส่วนประกอบของผลิตภณัฑย์าสูบประเภท
บุหร่ีซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการ์ 

ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 1.1  ปรับกระบวนการรายการองคป์ระกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 
 1.2  ปรับแกไ้ขกฎกระทรวง พ.ศ.2540    ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขอ้ 9  
                      และขอ้ 10 

1.สร้างกระบวนการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
2.1     พฒันาแบบฟอร์มรายงานส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 
2.2    สร้าง Standard  Operation Procedure (SOP) ในการรายงานส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 
2.3    สร้างกระบวนการในการน าขอ้มูลมาใชโ้ดยเฉพาะขอ้มูลลบั (confidential) 
2.4    ก าหนดมาตรฐานของการวเิคราะห์ส่วนประกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 

3.  สร้างกลไกใหธุ้รกิจยาสูบปฏิบติัตามกฎกระทรวงฯ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  6  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
3.1    ตั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการตรวจสอบองคป์ระกอบ 
3.2    ร่าง Standard  Operation  procedure (SOP) ในการตรวจสอบองคป์ระกอบ 
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3.3    พฒันาระบบตรวจสอบ (audit) องคป์ระกอบผลิตภณัฑย์าสูบท่ีธุรกิจยาสูบรายงาน 
3.4    พฒันาระบบการส ารวจผลิตภณัฑย์าสูบท่ีขายในทอ้งตลาด เพื่อตรวจองคป์ระกอบท่ีตอ้งหา้ม 
         ตามกฎ 
3.5    พฒันาระบบตรวจสอบ (inspection) และตรวจสถานท่ีท่ีผลิตภณัฑย์าสูบเป็นระยะๆ 
3.6    พฒันาระบบการบงัคบัใช ้

4. การเฝ้าระวงัและเผยแพร่ขอ้มูลสารอนัตรายของผลิตภณัฑย์าสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2   กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 4.1   พฒันาระบบเฝ้าระวงัและฐานขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑย์าสูบ 
 4.2   เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสารอนัตรายในผลิตภณัฑย์าสูบ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ 4  กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมให้ปลอดควนับุหร่ี 
ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั  6   ยทุธวธีิ  ดงัต่อไปน้ี 

1.ปรับปรุงกฎหมายใหส้ถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีท างานทุกแห่งปลอดควนับุหร่ี 100  %  
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 1.1  ปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี  โดยใหค้รอบคลุมตามขอ้ 8 
ในอนุสัญญาการควบคุมยาสูบและท่ีเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมตามบริบทของประเทศไทย 
 1.2   ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎ หรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหส้อดคลอ้งและเอ้ือต่อ
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ท่ีมีอยู ่ และท่ีจะมีการแกไ้ขปรับปรุง  ตามแผน
ฉบบัน้ี  โดยครอบคลุมกฎหมายดา้นแรงงานอาชีวอนามยั  ส่ิงแวดลอ้ม  และกฎหมายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
       3 . ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายในทุกท่ีท่ีก าหนดใหป้ลอดควนับุหร่ี 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 2.1  ปรับปรุงมาตรฐานงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเอ้ือใหส้ถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียว  
สถานกีฬา สถานศึกษา  ศาสนสถาน และสถานท่ีท างานปลอดควนับุหร่ี  ไดแ้ก่  มาตรฐานความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั  มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวและสถานกีฬา  มาตรฐานสถานบนัเทิงและโรงแรม 
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานศาสนสถาน HA HPH  HCA  เมืองน่าอยู ่และส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2   สร้างกลไกและระบบการสนบัสนุนการพฒันาสถานท่ีปลอดควนับุหร่ีโดยการท างาน
ร่วมกนัของเครือข่าย/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  โดยสร้างเครือข่ายเพื่อใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและการสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย 
เสริมสร้างสมรรถนะในการควบคุมยาสูบขององคก์ร (Organizational  capacity) และบุคลากร (individual  
Capacity) จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทร่วมในการควบคุมยาสูบ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนบัสนุนการสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
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 2.3   สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่หน่วยงานและองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
 2.4   บูรณาการการสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ีในโครงการพฒันาต่าง ๆ รวมทั้งในสถานท่ี
สาธารณะ  ไดแ้ก่  ในสถานท่ีราชการ สถานศึกษา  ศาสนสถาน  สถานประกอบการ  สถานท่ีสาธารณะ/
สถานกีฬา  สถานท่ีท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  (โรงแรม/ร้านอาหาร/สถานบนัเทิง) สถานท่ีบริการ
ดา้นคมนาคมและขนส่ง โครงการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และโครงการพฒันา
คุณภาพชีวติ 
3. ปรับเปล่ียนค่านิยมของการบริโภคยาสูบในสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีท างานเพื่อเป็นบรรทดัฐาน
ของสังคม 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 3.1    การใหค้วามรู้เพื่อปรับเปล่ียนค่านิยมทางสังคม วฒันธรรม ประเพณี ของทอ้งถ่ิน เพื่อให้
การไม่สูบบุหร่ีในบา้น  สถานท่ีท างานและสถานท่ีสาธารณะเป็นบรรทดัฐานของสังคมไทย  โดยให้
ความรู้ผา่นระบบการเรียนการสอนในระบบการจดัการศึกษาใหค้วามรู้ในกระบวนการและกิจกรรมการ
พฒันาสังคมและชุมชนต่าง ๆ และประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทุกประเภททั้งส่วนกลางและทอ้งถ่ิน  ผา่น
ระบบท่ีมีอยูข่องหน่วยงานเครือข่าย 
 3.2   การคน้หาและสร้างบุคคล/หน่วยงานตน้แบบท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการสร้างส่ิงแวดลอ้ม
ปลอดควนับุหร่ีและเชิดชูเกียรติ 
4  .ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 4.1   ปรับปรุงประเภท และอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 4.2   ปรับปรุงกระบวนวธีิการด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพโดยจดัท าคู่มือแนว
ทางการด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย  จดัท าแผนปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายในทุกระดบั ตั้งศูนย์
ประสานงานและสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย  และรับเร่ืองร้องเรียนโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น โครงการเครือข่าย
อาสาสมคัร  เป็นตน้  และให้ค่าตอบแทน  ส่วนแบ่งค่าปรับ  หรือมอบรางวลัตอบแทนการด าเนินการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 
5 .ศึกษาวจิยัและพฒันาใหไ้ดอ้งคค์วามรู้และขอ้มูลสนบัสนุนการสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดบุหร่ีและการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 5.1   สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้  โดยจดัท ากรอบความตอ้งการวจิยั (research need) 
สนบัสนุนทุนวจิยั  เพิ่มช่องทางสนบัสนุนทุนการวิจยัส่วนภูมิภาคสร้างทีมนกัวจิยัดา้นการควบคุมยาสูบ 
และมีทีมผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาการวจิยัดา้นยาสูบ 
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 5.2   สนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และต่างประเทศ 
 5.3   เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัตลอดจนองคค์วามรู้ใหม่เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
6.  เฝ้าระวงัและควบคาก ากบัและประเมินผลการสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 6.1   พฒันาระบบขอ้มูลและการเฝ้าระวงัเก่ียวกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี (โดยให้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเฝ้าระวงัดา้นยาสูบแห่งชาติ) 
 6.2   พฒันาระบบขอ้มูลการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
 6.3   สร้างระบบติดตาม ควบคุมก ากบัและประเมินผลการสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
 
ยุทธศำสตร์ที ่ 5   กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนควบคุม             
                             ยำสูบประประเทศ 
ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั  7  ยทุธวธีิ   ดงัต่อไปน้ี 
1.  การพฒันานโยบายและภาวการณ์น าในการควบคุมยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 1.1 การประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) ทุก 4   เดือน  หรือตาม
สถานการณ์จ าเป็น  รวมปีละไม่นอ้ยกวา่  3  คร้ัง 
 1.2   การพฒันามาตรการควบคายาสูบของประเทศไทยท่ีสอดคลอ้งตามพนัธกรณีของอนุสัญญา
การควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (WHO-FCTC) ประกอบดว้ย 
 ขอ้ 5.3   การป้องกนัการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ  
จะตอ้งมีนโยบายหรือพฒันาเป็นกฎกระทรวงเพื่อหา้มการแทรกแซงดงักล่าว 
 ขอ้ 6 มาตรการดา้นภาษียาสูบ โดยในแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พศ.2553-2557  
น้ี ตอ้งเร่งผลกัดนั/แกไ้ข และพฒันามาตรการดา้นภาษีในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ปรับเปล่ียนระบบการคิดภาษีบุหร่ีซิกาแรตตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลกท่ีใหใ้ช้
ฐานคิดจากราคาขายปลีก 

- ปรับภาษียาเส้นมวนเองใหสู้งข้ึน  เพื่อไม่ใหผู้สู้บบุหร่ีซิกาแรตท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ราคาบุหร่ีท่ีสูงข้ึนหนัมาสูบยาเส้นมวนเอง 

- ปรับปรุงระบบการค านวณภาษีผลิตภณัฑย์าสูบประเภทอ่ืน ๆท่ีมีในระบบใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

- ผลกัดนัใหมี้การพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต และผลิตภณัฑ์
ยาสูบประเภทอ่ืน ๆ ทุก 2 ปี 
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- เร่งผลกัดนั/ปรับเปล่ียนไม่ใหบุ้หร่ีซิกาแรตและผลิตภณัฑย์าสูบประเภทอ่ืน ๆ จดัเป็น
สินคา้ปลอดภาษี ท่ีจ  าหน่ายอยูใ่นร้านปลอดภาษี 

ขอ้ 8  มาตรการเพื่อปกป้องบุคคลจากการไดรั้บอนัตรายจากควนับุหร่ีโดยการขยายพื้นท่ีหา้ม
สูบบุหร่ี  100% ใหเ้พิ่มมากข้ึนในพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  
รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ขอ้ 11  มาตรการเก่ียวกบัการบรรจุหีบห่อและติดป้ายผลิตภณัฑย์าสูบ ไดแ้ก่การออก
กฎกระทรวงภายใต ้พระราชบญัญติัควบคาผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535  เพื่อใหมี้การพิมพ์
หมายเลขโทรศพัทบ์ริการเลิกบุหร่ีแห่งชาติ 1600  บนซองบุหร่ี การปรับเปล่ียนภาพค าเตือน
บนซองบุหร่ีทุก ๆ 2-3  ปี และการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัโดยเฉพาะภาพค า
เตือนบนซองบุหร่ีมวนเอง 
ขอ้ 13   การหา้มโฆษณา  ส่งเสริมการขายและการอุปถมัภโ์ดยอุตสาหกรรมยาสูบ  โดยการ
ผลกัดนันโยบายหรือมีประกาศกระทรวงไม่ใหห้น่วยงานราชการรับการสนบัสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ (Cooperate Social Responsibility) หรืออุตสาหกรรม
ยาสูบสามารถท าไดแ้ต่หา้มประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนั้น ๆ โดยเด็ดขาด 
ขอ้ 14   การใหบ้ริการเลิกบุหร่ีและผลิตภณัฑย์าสูบโดยให้ความส าคญัต่อการพฒันารูปแบบ
การบริการเลิกบุหร่ีในงานสาธารณสุขมูลฐาน  การใชบ้ริการคลินิกเลิกบุหร่ีอยูใ่นระบบ
ประกนัสุขภาพ (UC) การผลกัดนัใหย้กเลิกบุหร่ีชนิด first  line drug จดัอยูใ่นบญัชียาหลกั
แห่งชาติ  ตลอดจนการสร้างระบบการส่งต่อผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ีระหวา่งสถานบริการระดบั
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  และการบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์ 
ขอ้ 15   การควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบผดิกฎหมาย โดยการจดัระบบและกลไกเฝ้าระวงั
ผลิตภณัฑย์าสูบผดิกฎหมาย 
ขอ้ 16   การหา้มขายผลิตภณัฑย์าสูบใหผู้เ้ยาว ์ และโดยผูเ้ยาว ์ ขอ้น้ี  ประเทศไทย มีการหา้ม
ขายบุหร่ีใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากวา่  18  ปี  แลว้แต่ยงัไม่มีการหา้มเด็กอายตุ  ่ากวา่  18 ปี เป็นผูข้าย
บุหร่ีและผลิตภณัฑย์าสูบ และหา้มการขายบุหร่ีแยกมวน  จึงตอ้งเร่งก าหนดมาตรการในส่วน
ขาดน้ีภายในปี  2557 

2. พฒันาโครงสร้างและระบบบริหารจดัการหน่วยงานควบคุมยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 2.1  การพฒันาโครงสร้างและระบบบริหารจดัการหน่วยงานควบคุมยาสูบในส่วนกลาง ไดแ้ก่ 
ส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 
 2.2    การพฒันาโครงสร้างและระบบบริหารจดัการหน่วยงานควบคุมยาสูบในส่วนภูมิภาคโดย
ผลกัดนัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ตวัแทนจากภาคประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการชุดงักล่าว จะท าใหส้ามารถน า
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นโยบายการควบคุมยาสูบท่ีไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 
(คบยช.)มาใชป้ฏิบติั  และควบคุมก ากบัการด าเนินการในส่วนภูมิภาคและจงัหวดัต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. พฒันาระบบเฝ้าระวงั การควบคุมก ากบัและประเมินผลการควบคุมยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 3.1  การจดัตั้งและพฒันาระบบเฝ้าระวงัยาสูบแห่งชาติ ให้ครอบคลุมการเฝ้าระวงัในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 

 การเฝ้าระวงัดา้นอุปสงค ์(demand) ไดแ้ก่ระบบการเฝ้าระวงัการบริโภคยาสูบ การเกิด
โรค การป่วย และตายดว้ยโรคจากการบริโภคยาสูบ 

 การเฝ้าระวงัดา้นอุปทาน (Supply) ไดแ้ก่ การคา้ผลิตภณัฑ์ยาสูบผดิกฎหมาย 
 การเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบในดา้นต่าง ๆ เช่น การแทรกแซงนโยบายรัฐ โดย

อุตสาหกรรมยาสูบ การสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการโฆษณาส่งเสริม
การขาย เป็นตน้ ทั้งน้ีในปี 2553-2554  จะมีการพฒันารูปแบบระบบการเฝ้าระวงัยาสูบ
แห่งชาติเป็นโครงการน าร่อง และจะไดรู้ปแบบเพื่อขยายไปใชท้ัว่ประเทศต่อไป 

 การเฝ้าระวงับงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
พ.ศ.2535   และพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ  พศ.2535 

 มีระบบการรายงานผลการเฝ้าระวงัในระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
 บูรณาการระบบเฝ้าระวงัดา้นการควบคุมยาสูบท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ อยา่ง

เป็นระบบ 
3.2   การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมยาสูบต่ออตัราการสูบ การป่วยและตายเน่ืองจาก
การสูบบุหร่ี 

4. มาตรการสนบัสนุนการศึกษาวจิยัและจดัการความรู้ดา้นยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 4.1   สนบัสนุนการวจิยัตามอนุสัญญาฯ โดยล าดบัความส าคญัเพื่อใชส้นบัสนุนการพฒันา
นโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายและความเร่งด่วน 
 4.2   จดัการความรู้ดา้นการควบคุมยาสูบตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก 
 4.3   เผยแพร่งานวจิยัสู่หน่วยงาน องคก์ร และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาการด าเนินงาน 
 4.4   เผยแพร่สู่สาธารณะ 
5.การเสริมสร้างขีดความสามารถและขยายเครือข่ายในการควบคุมยาสูบของภาคส่วนต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3 กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 5.1    การพฒันาสมรรถนะก าลงัคนดา้นการควบคุมยาสูบในระดบัจงัหวดั เพื่อใหส้ามารถจดัท า
แผนงานควบคุมยาสูบระดบัจงัหวดัโดยใชข้อ้มูลฐาน (evidence based) ได ้
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 5.2   พฒันาสมรรถนะก าลงัคนดา้นสาธารณสุข เครือข่ายวชิาชีพ และดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความรู้ดา้นการควบคุมยาสูบ 
 5.3  ด าเนินการใหมี้เน้ือหาการควบคุมยาสูบทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อเขา้ถึงของ
บุคคลทุกวยัและทุกระดบั 
6.การเสริมสร้างขีดความสามารถและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมยาสูบระดบัภูมิภาค 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 6.1   พฒันาใหมี้มาตรการควบคุมยาสูบร่วมกนัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดย 

 ผลกัดนัใหก้ารควบคุมยาสูบเป็นวาระแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN  agenda) ในการ
ประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน 

 ท่ีประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน มีการก าหนดนโยบาย/มาตรการ
ในระดบัภูมิภาคอาเซียนเพื่อการควบคุมยาสูบ 

6.2   พฒันาสมรรถนะก าลงัคนของประเทศในอาเซียนในการควบคุมยาสูบตามแนวทางของ
อนุสัญญาฯ 
6.3   การพฒันาให้เกิดศูนยป์ระสานงานเพื่อการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (WHO 
Collaborating  Center for Tobacco  Control) 

7. ปรับปรุงกฎหมายและสร้างความเขม้แขง็การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
 7.1 ปรับปรุง พ.ร.บ. ประกาศกระทรวงฯ กฎ  หรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมยาสูบ 
 7.2  พฒันาศกัยภาพของพนกังานเจา้หนา้ท่ีงานควบคุมยาสูบ 
 7.3 ช้ีแจงมาตรการทางกฎหมายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายควบคุมยาสูบ 
 7.4 รณรงค ์เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์กฎหมายควบคุมยาสูบ 

 
ยุทธศำสตร์ที ่ 6  กำรควบคุมกำรค้ำผลติภัณฑ์ยำสูบทีผ่ดิกฎหมำย 

ประกอบดว้ยยทุธวธีิท่ีส าคญั 4 ยทุธวธีิ  ดงัต่อไปน้ี 
1. การตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามบุหร่ีผดิกฎหมายแห่งชาติ 
 1.1  ก าหนดนโยบาย  มาตรการและแผนในการป้องกนัและปราบปรามผลิตภณัฑย์าสูบ 
        ท่ีผดิกฎหมาย รวมถึงผลิตภณัฑย์าสูบท่ีมีการหลบเล่ียงภาษี  รวมทั้งก ากบัติดตามการ 
                     ด าเนินงานในภาพรวม 
 1.2 จดัใหมี้การก ากบัติดตามและแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมาย 
 1.3 จดัใหมี้การประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคล  ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
       กบัปัญหาผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมาย 
 1.4 พฒันาระบบการส ารวจผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมายท่ีขายในทอ้งตลาด  เพื่อส ารวจ  



 19 

                    สถานการณ์ปัญหาผลิตภณัฑย์าสูบท่ีผดิกฎหมาย  โดยมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ 
 1.5 จดัใหมี้แนวทางการด าเนินงานในระยะยาว   โดยปรับแกก้ฎหมายท่ีเอ้ือต่อการคา้ผลิตภณัฑ ์
                   ยาสูบท่ีผดิกฎหมาย 
2. การควบคุมแหล่งจดัหา (supply chain control) 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  7  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 

2.1 จดัใหมี้ระบบและระเบียบการออกใบอนุญาต 
2.2 ก าหนดใหมี้การระบุหรือพิสูจน์ยนืยนัการเป็นผูป้ระกอบการ 
2.3 จดัตั้งระบบการสืบคน้และติดตาม 
2.4 ก าหนดใหมี้การเก็บรักษาบนัทึกการท าธุรกรรมท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
2.5 ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัและการป้องกนั 
2.6 ระงบัการคา้ผลิตภณัฑย์าสูบผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือวธีิการส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 
2.7 ยกเลิกการยกเวน้ภาษีในพื้นท่ีการคา้เสรี (free zone) และร้านคา้ปลอดอากร (duty  free) 

3. การด าเนินการส าหรับผูก้ระท าความผดิและบทลงโทษ (offences) 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  8  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 3.1 ก าหนดใหก้ารปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นความผดิทางอาญา 
 3.2 ก าหนดความรับผดิของนิติบุคคล 
 3.3 ปรับบทลงโทษตามความรุนแรงของความผดิ 
 3.4 ก าหนดมาตรการการเขา้ตรวจคน้และการเก็บหลกัฐาน 
 3.5 ก าหนดมาตรการในการริบทรัพยแ์ละการยดึทรัพย ์
 3.6 ก าหนดใหมี้การเก็บภาษีตามจ านวนท่ีเท่ากนักบัภาษีอากรท่ีไดสู้ญเสียไป 
 3.7 ก าหนดใหมี้การท าลายผลิตภณัฑย์าสูบและอุปกรณ์การผลิตท่ีไดย้ดึมา 
 3.8 ก าหนดมาตรการในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนพิเศษ 
4. ความร่วมมือระหวา่งประเทศ (international  cooperation) 
ยทุธวธีิประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 4.1 ก าหนดใหมี้การแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งประเทศ 
 4.2 ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกบัองคก์รระหวา่งประเทศ 
 4.3 ก าหนดเขตอ านาจเหนือความผดิทางอาญา 
 4.4 สร้างความร่วมมือดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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ยุทธศำสตร์ 4 กำรแก้ปัญหำกำรควบคุมยำสูบโดยใช้มำตรกำรทำงภำษี 
ประกอบดว้ย ยทุธวธีิท่ีส าคญั 3 ยทุธวธีิ  ดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างภาษียาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  6  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 ปรับเพิ่มอตัราภาษีบุหร่ีซิกาแรตตามสภาพ 
 ปรับเพิ่มอตัราภาษียาสูบประเภทอ่ืน ๆ นอกจากบุหร่ีซิกาแรตทั้งอตัราตามสภาพ  และอตัราตามมูลค่า 
 แกไ้ขกฎหมายยาสูบใหค้รอบคลุมถึงยาสูบพนัธ์ุพื้นเมืองตอ้งเสียภาษีและอยูภ่ายใตก้ฎหมายยาสูบ 
 ศึกษาปรับปรุงโครงสร้างอตัราภาษียาสูบทั้งระบบ  อาทิ  การเปล่ียนเป็นอตัราแบบผสม  คืออตัราตาม
สภาพ  รวมกบัอตัราตามมูลค่าจากฐานราคาขายปลีกท่ีแนะน า (แบบ EU) 
 ปรับปรุงอตัราภาษี และฐานภาษีในการค านวณภาษียาสูบ โดยแกไ้ขกฎหมายยาสูบใหมี้ประสิทธิภาพ
ป้องกนัการหลบเล่ียงภาษีดว้ยการแจง้ราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
 ส่ือสารสาธารณะสร้างความเขา้ใจถึงผลกระทบ เช่น ผลกระทบของการข้ึนภาษีและการคา้บุหร่ี 

2. การปรับปรุงระบบการบริหารจดัเก็บภาษียาสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  7  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 

2.1 ก าหนดใหค้วบคุมราคาจ าหน่ายบุหร่ีขั้นต ่า 
2.2 เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายบุหร่ีใหสู้งข้ึน 
2.3 การไม่ใหผู้ใ้ดผลิตหรือน าเขา้หรือมีเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีใชส้ าหรับการ
ผลิตภณัฑย์าสูบไวใ้นครอบครอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 
2.4 การเพิ่มบทลงโทษ 
2.5 แกไ้ขกฎหมายยาสูบก าหนดจุดการจดัเก็บภาษียาสูบใหช้ดัเจน (Tax Point) 
2.6 ปรับปรุงวธีิการตรวจสอบโครงสร้างราคา และก าหนดมูลค่ายาสูบ 
2.7 ปรับปรุงกฎหมายยาสูบใหเ้ป็นระบบภาษีแบบประเมินตนเอง มีการท าบญัชีและสามารถ
ตรวจสอบภาษียอ้นหลงัได ้
3. การลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผลิตภณัฑย์าสูบ 

ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 4  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 3.1 ลดการผอ่นผนัการยกเวน้ผูเ้ดินทางน ายาเส้นหรือยาสูบไม่เกิน  500  กรัมเขา้มาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยไม่ตอ้งปิดแสตมป์ยาสูบ 
 3.2 ลดขอ้ก าหนดยกเวน้อากรของส่วนตวัท่ีผูเ้ดินทางน าเขา้มาพร้อมกบัตนน าบุหร่ี  200  มวน
หรือซิการ์หรือยาเส้นอยา่งละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกนัมีน ้าหนกัทั้งหมด 250  กรัม แต่ทั้งน้ีบุหร่ี
ตอ้งไม่เกิน  200  มวน  โดยควรจ ากดัปริมาณการน าเขา้ต่อวนั/คนส าหรับด่านชายแดนท่ีติดกบัประเทศ
ไทยดว้ย 

   3.3 ลดการยกเวน้อากรส าหรับบุหร่ีปริมาณไม่เกิน  200มวนหรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่ 



 21 

เกินอยา่งละ  250  กรัม หรือหลายชนิดรวมกนัปริมาณไม่เกิน  250 กรัม แต่ทั้งน้ีปริมาณบุหร่ีตอ้งไม่เกิน  
200 มวนท่ีผูเ้ดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรซ้ือจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นส าหรับแสดงและขายของท่ีเก็บใน
คลงัสินคา้ทณัฑบ์นท่ีตั้งอยูใ่นสนามบินศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
 3.4 ก าหนดใหย้าสูบเป็นสินคา้นอกรายการของขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) 
 

ยุทธศำสตร์ที ่8  กำรเฝ้ำระวงัและควบคุมอุตสำหกรรมยำสูบ 
ประกอบดว้ย ยทุธวธีิท่ีส าคญั  7  ยทุธวธีิ  ดงัต่อไปน้ี 
 1. การป้องกนัอุตสาหกรรมยาสูบเขา้มาแทรกแซงนโยบายวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 

1.1 สร้างความตระหนกัในองคก์ร  หน่วยงานภาคี ภาครัฐเก่ียวกบักลยทุธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ 
ท่ีใชบุ้คคล กลุ่ม และองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยลบั 

1.2 ออกกฎ  หรือประกาศระดบักระทรวง  และระดบัชาติเร่ืองป้องกนัการแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

2. การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ  บริษทับุหร่ีขา้มชาติ  โรงงานยาสูบ กลุ่มบงัหนา้ (fronts) 
   กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกนั (Vested interests) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2 กิจกรรมหลกัดงัน้ี 
2.1 เฝ้าระวงัและส ารวจบริษทับุหร่ีขา้มชาติ และโรงงานยาสูบ (รยส.) เช่น การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์รการประชาสัมพนัธ์ การเขา้มาติดต่อกบัราชการและหน่วยงานอ่ืนท่ีควบคุมยาสูบ  และ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.2 เฝ้าระวงัและส ารวจกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น สมาคมผูเ้พาะปลูกใบยาสูบ สมาคม
ผูค้า้ผูข้ายส่งยาสูบ  ร้านคา้ปลีก  ร้านสะดวกซ้ือ  และซุปเปอร์มาร์เกต 

3.เฝ้าระวงัและด าเนินการกบัผลิตภณัฑย์าสูบรูปแบบใหม่  เช่น  บุหร่ีไร้ควนั  บุหร่ีชูรส และ
ผลิตภณัฑย์าสูบแปลงร่าง (alternative products) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

3.1 ด าเนินการออกกฎหมาย  ประกาศ/กฎกระทรวง หา้มการน าเขา้ การผลิตและการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑย์าสูบรูปแบบใหม่  เช่น บุหร่ีไร้ควนั  บุหร่ีชูรส และผลิตภณัฑย์าสูบแปลงร่าง (alternative 
products)  

3.2  ด าเนินการช้ีแนะแก่สาธารณะ 
3.3 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัในระดบัต่าง ๆ จนถึงระดบัชุมชน 
4.  เฝ้าระวงัและด าเนินการกบัตลาดรูปแบบใหม่ต่าง ๆ 
ยทุธวธีิน้ีเป็นการด าเนินการทางสังคม  และกฎหมายต่อการตลาดรูปแบบใหม่ต่าง ๆ หรือ below  

the line marketing (การตลาดท่ีมีลกัษณะแอบแฝง กิจกรรมการตลาดท่ีไม่ผา่นส่ือ เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
การตลาดทางตรง การจดักิจกรรม หรือการขายโดยพนกังาน) เพื่อมิใหมี้ผูนิ้ยมผลิตภณัฑย์าสูบเพิ่มข้ึน 
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 5. เฝ้าระวงัและด าเนินการดา้นความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ บริษทับุหร่ี
และโรงงานยาสูบ (รยส.) 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  3 กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 5.1 จดัท า  advocacy  research ในเร่ือง CSR ของธุรกิจยาสูบ 
 5.2 ใชก้ฎระเบียบราชการซ่ึงเกิดจากขอ้ 5.3 ของอนุสัญญาฯ ก ากบัธุรกิจยาสูบมิใหเ้ผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์การท า CSR 
 5.3 จดักิจกรรมรณรงค ์ สร้างกระแสต่อเน่ือง เพื่อการรู้เท่าทนัเก่ียวกบักิจกรรม CSR ของธุรกิจ
ยาสูบ 
 6. การท าใหย้าสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ (tobacco denormalization)  
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2  กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 6.1 เฝ้าระวงัการสร้างแรงดึงดูด เยา้ยวนใจ (glamorization) ของการบริโภคยาสูบ 
 6.2 ใหก้ารศึกษา (educate) ใหข้อ้มูล (inform) และใหก้ารช้ีแนะ (advocate) แก่สาธารณะเพื่อให้
เกิดบรรทดัฐานในสังคมใหก้ารบริโภคยาสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ 
 7. การเป็นคดีความ (litigation) 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย  2   กิจกรรมหลกั  ดงัน้ี 
 7.1 เฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายของบริษทับุหร่ี หรือ  รยส. 
 7.2 ด าเนินคดีกบัธุรกิจยาสูบท่ีท าผดิกฎหมาย พร้อมกบัการเผยแพร่ข่าวแก่ส่ือมวลชน 

 

หลงัด าเนินการตามกรอบอนุสัญญามานาน 6 ปี นบัตั้งแต่ปี 2548 พบวา่ จากเกณฑก์าร
ประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณการบริโภคยาสูบ ภาษี การไดรั้บควนับุหร่ี ค  าเตือนบนซองบุหร่ี 
การส่ือสาร รณรงค ์และควบคุมโฆษณา และบริการช่วยเลิกบุหร่ี พบวา่ประเทศไทยผา่นเกณฑ์
ประเมิน 4 ดา้น โดยดา้นท่ียงัไม่ผา่น ไดแ้ก่ ดา้นบริการเลิกบุหร่ีและการก าหนดอตัราภาษี
บุหร่ี  ขณะเดียวกนัหลายดา้นท่ี “สอบผา่น” ก็ยงัไม่ถือวา่ไดค้ะแนนเตม็ร้อยสมภาคภูมิ เช่น การ
ปกป้องประชาชนจากการไดรั้บควนับุหร่ี และการควบคุมโฆษณาท่ีแมมี้กฎหมายครอบคลุม
สถานท่ีสาธารณะหลกัๆ แลว้ แต่ยงับงัคบัใชไ้ม่ทัว่ถึง รวมทั้งพบธุรกิจบุหร่ีมีความพยายาม
แทรกแซง ฝ่าฝืนกฎหมาย ดว้ยวธีิการแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา14 
 การควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นเร่ืองใหญ่ และยากท่ีจะด าเนินการเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง  หรือมาตรการใดมาตรการหน่ึง  การผนึกก าลงัจากภาคีเครือข่าย  ดว้ยการร่วมมือ
ร่วมใจกนัทั้งภาครัฐและประชาสังคมจะเป็นพลงัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนใหง้านบรรลุผล 
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กำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR)   
เป็นหน่ึงในค าท่ีใชเ้รียกกระบวนการพฒันาท่ีเช่ือในปรัชญาของการร่วมดว้ยช่วยกนัหรือ 

Parnership approach  หรือในแนวคิดการวจิยัแบบ   Partcipatory  Methodologies ซ่ึงในต่างบริบท         
ต่างกรรม ต่างวาระ ยงัมีค าอีกหลายค าท่ีมีความหมายแบบเดียวกนัน้ี 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  เป็นตน้  
 การวจิยัหรือการพฒันาตามปรัชญาหรือแนวทางแบบน้ี เกิดข้ึนในราวหลงัทศวรรษท่ี 
1960s – 1970s และถูกใชใ้นหลายดา้นของการพฒันา (การศึกษา  การพฒันาชุมชน สาธารณสุข 
การเกษตร ฯลฯ)  และในหลายมุมของโลก  ทั้งน้ีดว้ยพื้นฐานแนวคิดทางปรัชญา และวธีิวทิยาท่ี
แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะในทศันะเบ้ืองหลงัในการมองความหมายของการวจิยั บทบาทของ
การวจิยักบัการแกปั้ญหาสังคม และนยัยะทางเศรษฐกิจการเมือง และจริยธรรมท่ีมีอยูใ่นส่ิงท่ีเรียกวา่ 
“การวจิยั” 
 ในทางปฏิบติั  การวจิยัในแนวน้ีแมอ้าจจะถูกเรียกดว้ยค าเดียวกนั แต่ก็อาจก ากบัดว้ยฐาน
คิดทางปรัชญาและทฤษฎีท่ีแตกต่างกนันบัตั้งแต่ มาร์กซิสต ์ทฤษฎีวพิากษส์ตรีนิยมหรือแมก้ระ ทัง่ 
แนวคิดการพฒันากระแสหลกัท่ีทางการมีส่วนร่วมของคนจนเป็นเพียง“ทรัพยากรหรือเคร่ืองมือ”
ในกระบวนการพฒันาท่ีเป็นการสอนใหค้นจนเรียนรู้ท่ีจะช่วยตนเองแทนการแบมือรับ 
 ความหลากหลายในแนวคิดพื้นฐานและบริบทการใชท้  าใหก้ารวจิยัแบบน้ีไม่มีรูปแบบใน
การออกแบบการวจิยั (research  design) และการด าเนินการท่ีตายตวั และไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง
เป็นหลกัท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นหน่ึงเดียว  อยา่งไรก็ดีลกัษณะหรือหลกัการส าคญัท่ีการวิจยัมีคลา้ยคลึง
กนั ก็คือ  (Mclntyre 2008:อา้งในลือชยั ศรีเงินยวง) 
 หน่ึง การมีขอ้ผกูพนัร่วมกนั  (Collective commitment) ในการเขา้ไปคน้หา หรือจดัการ
กบัประเด็นหรือปัญหา 
 สอง การเกิดความตอ้งการ ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ พฒันาทั้งในฐานะปัจเจกและ
กลุ่มเพื่อสร้างความชดัเจนหรือแกไ้ขในปัญหาหรือประเด็นท่ีเป็นความตอ้งการนั้น 
 สาม มีการร่วมตดัสินใจ (Joint  decision) ท่ีจะเขา้ไปร่วมในกิจกรรมหรือการกระท า
ตางๆ ทั้งระดบับุคคลและกลุ่ม ท่ีจะน าการไดม้าซ่ึงวธีิการหรือกระบวนการในการแกปั้ญหาท่ีเป็น
ประโยชน์กบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเขา้ไปร่วม 
 ส่ี การสร้างภาคี/พนัธมิตรเกิดข้ึน ระหวา่งนกัวจิยักบัผูท่ี้มีส่วนร่วมอ่ืนๆในการ
วางแผน ด าเนินการและใชผ้ลการวจิยันั้น 
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 ในปัจจุบนั เป็นท่ีตระหนกัวา่การวจิยัแบบ PAR เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
จดัการกบัปัญหาสุขภาพและการพฒันา อนัมีเหตุและปัจจยัอนัซบัซอ้น (Complex determinants) 
โดยเฉพาะการท าให้เกิดการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยกระบวนการเติบโตทางทกัษะและปัญญาจาก
การต่ืนรู้จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการวจิยั (sustainable  through  learning  action and self-
awareness) 
 
หลกักำรส ำคัญของ PAR 
 หน่ึง PAR ประกอบดว้ย การปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึงการลงมือกระท า เพื่อการ
แกปั้ญหาหรือด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อยา่งใดอยา่งหน่ึง    และการวจิยั(Research) ซ่ึง
หมายถึงกระบวนการหรือวธีิการในการตอบโจทยห์รือคน้หาความจริง ท่ีมีระบบระเบียบ มีการ
ออกแบบ(design) อยา่งเป็นขั้นตอนหรือกล่าวง่าย ๆ วา่เป็นกระบวนการท่ีใชปั้ญญาหรือเพื่อให้เกิด
ปัญญา เห็นความจริง การปฏิบติัการและการวจิยัสามารถแยกกนัได(้ปฏิบติัการโดยไม่วจิยั หรือวจิยั
โดยไม่มีการปฏิบติัการ) แต่เม่ือใดท่ีรวมกนัแปลวา่ การกระท านั้นตอ้งมีกระบวนการแห่งปัญญา 
หรือ กระบวนการแห่งปัญญาหรือการวจิยันั้น ตอ้งมีการลงมือกระท าและเม่ือรวมค าวา่ การมีส่วน
ร่วมเขา้ไป ความหมายง่าย ๆ ก็คือ ทั้งการปฏิบติัการและกระบวนการตอบโจทยห์รือคน้หาความ
จริงอยา่งเป็นระบบระเบียบนั้น ตอ้งเป็นการกระท าร่วมกนั มิใช่เพียงโดยใคร ฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง 
 สอง การวจิยัแบบ PAR เร่ิมจากฐานคิดในการเห็นศกัยภาพและคุณค่าของคน ท่ีลว้นมี
ศกัยภาพท่ีสามารถเป็นทั้งปราชญแ์ละนกัปรัชญาในตวัเอง (“All People are  intellectuals and 
Philosophers” – Antonio Gramsci) 
 สาม การวจิยัแบบน้ีหวัใจอยูท่ี่คนโดยเฉพาะผูท่ี้ถูกมองวา่คือผูจ้ะมีส่วนไดส่้วนเสียจาก
การพฒันา   Research  in Par is  ideally  BY the  local  people  and  FOR  the  local  people 
 ส่ี     การวจิยัแบบ PAR มิใช่กระบวนการแนวด่ิงหรือความสัมพนัธ์แบบผูท่ี้พฒันาแลว้ไป
พฒันาผูท่ี้ยงัไม่พฒันา  หากแต่เป็นกระบวนการพฒันา  เรียนรู้ และเติบโตไปดว้ยกนัดว้ยหลกัท่ีวา่ 
“เราไม่ไดมุ้่งเปล่ียนแปลงเขา  แต่เราจะเปล่ียนแปลงไปกบัเขา” (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) 
 หา้ การวจิยัแบบน้ี การคน้ควา้ปัญหา(การวจิยั) และการแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไป
พร้อมกนัเพื่อการจดัการกบัปัญหา/ความตอ้งการ ท่ีเกิดข้ึนจริงเฉพาะหนา้ (Research is designed to 
address specific issues identified by local people, and the result are a directly applied to the 
problem at hard) 
 หก เป็นการวิจยัท่ีมุ่งแกท่ี้รากเหงา้ของวกิฤติ คือ โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ 
การวจิยัแบบ PAR โดยอุดมคติคือ  การเสริมพลงัอ านาจใหก้บัผูท่ี้เป็นเบ้ียล่างในสังคม (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) 
 เจด็ แมว้า่รูปแบบการด าเนินการของการวิจยัแบบ PAR จะมีความแตกต่างหลากหลาย 
แต่ “การมีส่วนร่วมในเชิงอ านาจ” ท่ีจะตดัสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวจิยั  ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

ลือชยั  ศรีเงินยวง เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจของ  “นกัวิจยัภายนอกกบั
ชุมชนหรือคนภายใน” เป็น 4 แบบ คือ  

หน่ึง เรา(นกัวจิยัภายนอก) “พา” เขาไป 
สอง เรา “ตาม” เขา 
สาม เรากบัเขา “พากนัไป” 
ส่ี เขา  “พา” เรา 
สองแบบแรกบอกถึงความไร้อ านาจของชุมชน/ชาวบา้น (แน่นอนวา่แบบแรกพบมากสุด

ในการวจิยัแบบ PAR ในระบบราชการ) ขณะท่ีสองรูปแบบหลงั  คือภาพท่ีสะทอ้นความเขม้แขง็
ของชุมชน/ชาวบา้น  ท่ีสะทอ้นแนวคิดพื้นฐาน  และเป้าหมายของการวจิยัแบบน้ี 
 แปด หวัใจของการวจิยั PAR คือการเกิดความศรัทธาเช่ือมัน่ในกนัและกนั  การมีอ านาจ
ในการตดัสินใจร่วมกนั การเรียนรู้ไปดว้ยกนั  การยกระดบัความสามารถ  สร้างความแขง้แกร่ง
ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  อนัมีผลต่อการคน้หา และจดัการกบัปัญหาและตอบสนองต่อความตอ้งการ 
(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) 

เกา้    PAR ท างานโดยอาศยัความเขม้แขง็และทรัพยากรท่ีมีในหรือจากชุมชน ไม่วา่จะเป็น
ทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล เครือข่ายทางสังคม และองคก์รในการจดัการกบั
ปัญหาท่ีเห็นร่วมกนั 

สิบ     PARเนน้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัไปดว้ยกนั  การวจิยัแบบน้ีไม่ใช่ผูรู้้มากไป
พฒันาผูรู้้นอ้ย (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) 

สิบเอด็   PAR เนน้การผสานและมุ่งสู่ความสมดุลระหวา่งการสร้างและการใชค้วามรู้เพื่อ 
ยงัประโยชน์ใหก้บัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 



 26 

สิบสอง   PAR เนน้จดัการกบัปัญหาสุขภาพ  ท่ีเป็นปัญหาของชุมชนดว้ยกรอบทศันะเชิง
ระบบท่ีครอบคลุมสาเหตุต่างๆของปัญหา ในทุกระดบัดว้ยทีมแบบสหประสบการณ์เนน้
กระบวนการพฒันาดว้ยกิจกรรมแบบวงจรและซ ้ าๆ จากการวเิคราะห์ปัญหา การคน้หาสาเหตุ  การ
ออกแบบการแกปั้ญหา การลงมือแก ้  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์สรุปผล  ความส าเร็จ 
วนรอบจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข  การเรียนรู้ใหม่เกิดข้ึน หรือไม่ก็เขา้สู่วงรอบเดิมใหม่  หาก
พบวา่  ปัญหายงัคงอยูห่รือมีการเรียนรู้ใหม่เกิดข้ึน  การวิจยัแบบน้ี  จึงตอ้งอาศยัการมัง่หวงั อดทน 
ระยะยาว ท่ีนกัวจิยัคนนอกมกัท าไม่ได ้

สิบสาม      การเป็นนกัวจิยัแบบ PAR ควรมีคุณสมบติั คือ ชดัในเหตุผลวา่ท าไมตอ้ง 
partnership  approach เห็นคุณค่า  เช่ือมัน่ในคนอ่ืนฟังเป็น (deep  listening) ไม่ตดัสินใจ ใหเ้กียรติ 
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ พฒันาร่วมกนั (มิใช่การพฒันาเขา) มีทศันะของการเรียนรู้ 
(Discovery,learning attitudes) และตระหนกัในอิทธิพลของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีจะก าหนด
กระบวนการคน้หาความรู้ ความจริง และการพฒันาศกัยภาพของคน 

 
สิบส่ี ความแตกต่างระหวา่งงานวจิยัแบบทัว่ไปกบังานวจิยัแบบ PAR มีหลายมิติ ดงัน้ี 
มิติ งานวจิยัทัว่ไป PAR 

เป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้เพื่อความเป็นเลิศ เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อการ
พฒันาคน 

ใครท า นกัวชิาการ  ผูเ้ช่ียวชาญ คนนอก ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   ผูท่ี้เผชิญหนา้กบัปัญหา  
คนธรรมดา  คนใน  ใครก็ได ้

ท าอยา่งไร เนน้ระเบียบวธีิแบบวชิาการ  
เคร่งครัดตายตวั มกัห่างไกลชีวติ
จริง  ผูเ้ช่ียวชาญเป็นคนก าหนด 

เนน้กระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม 
อยูใ่นชีวติจริง  เป็นส่วนหน่ึงของการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง  เป็นวงจรการ
แกปั้ญหา ร่วมกนัก าหนด 

ใครไดป้ระโยชน์ สังคม วชิาการ กลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ผูเ้สียหาย 
 
 สิบหา้ ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงหรือในอุดมคติของการวจิยัแบบ PAR ไม่ไดอ้ยูท่ี่ปัญหาท่ีแก้
หมดไปหากแต่อยูท่ี่การพฒันาคน  ท่ีร่วมอยูใ่นกระบวนการ  การเรียนรู้ทกัษะการวจิยั  อนัหมายถึง
การตอบโจทยห์รือแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ และใชปั้ญญาผา่นการลงมือกระท าและ
เครือข่ายการร่วมมือท่ีเกิดข้ึน  หมายถึง  การพฒันาท่ีคนและเครือข่ายทางสังคม ท่ีจะเป็นตน้ทุน
หรืออาวธุทางปัญญา  ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะชุมชน จะน าไปใชใ้นการเผชิญกบัปัญหาหรือวกิฤติ
ในชีวติอ่ืนๆ ความย ัง่ยนืในการแกปั้ญหาจึงเกิดข้ึน  โดยมิใช่เพราะวา่ปัญหาหมดไปหรือไม่เกิดข้ึน
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อีกแต่เพราะวา่ชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะมีปัญญาและทกัษะในการแกปั้ญหาส าหรับไวใ้ชใ้นการ
แกปั้ญหาใหม่ๆท่ีอาจจะตามมา 
 
 สรุป  ลกัษณะส ำคัญของกำรวจัิยแบบ PAR   
 PAR  เป็นกระบวนการสร้างความไวใ้จ (Trust) เป็นการ share  power ความสัมพนัธ์แบบ
แนวนอน  เรียนรู้ร่วมกนั  สร้างความแขง็แกร่งใหเ้กิดข้ึน (foster co-learning) ทรัพยากรท่ีมีอยูก่็ท  า
ใหมี้ประโยชน์มากข้ึน(enhance strengths and resources) ศกัยภาพท่ีมีจะถูกพฒันาข้ึน (build 
capacity) ทั้งหมดเพื่อตอบโจทยท่ี์ชุมชนเป็นผูนิ้ยาม Source : Israel et al.(2005) Methods in CBPR 
on Health อา้งในลือชยั ศรีเงินยวง 
 PAR  มองชุมชน  หมายถึงมากกวา่ชุมชนกายภาพ     แต่คือชุมชนทางอตัตลกัษณ์(Unit of 
Identity) ท่ีเช่ือมกนัดว้ยส านึกความเป็นพวกเดียวกนั  มีอารมณ์ความรู้สึก  ยดึถือในบรรทดัฐาน 
คุณค่าเดียวกนั มีประโยชน์ร่วมกนั  แมห้ลายคร้ังจะอยูก่ระจดักระจายกนัในเชิงกายภาพ 
 PAR ท  างานโดยอาศยัความเขม้แขง็และทรัพยากรท่ีมีในหรือจากชุมชน  ไม่วา่จะเป็น
ทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล  เครือข่ายทางสังคม และองคก์รในการจดัการกบั
ปัญหาท่ีเห็นร่วมกนัหวัใจส าคญัคือ มีหุน้ส่วน ภาคีความร่วมมือท่ีมีความเท่าเทียมกนัในแนวนอน 
ไม่มีใครเหนือกวา่และตอ้งปรากฏอยูต่ลอดกระบวนการวิจยั ตั้งแต่ก าหนดโจทย ์  เก็บขอ้มูล  
วเิคราะห์ขอ้มูล  น าขอ้มูลไปเผยแพร่ และการน าผลการวิจยัไปใช ้ รวมทั้งกระบวนการท่ีจะกระตุน้
ใหค้นท่ีมีความรู้นอ้ย อ านาจนอ้ยไดมี้ความเท่าเทียมมากข้ึน 
 นกัวจิยัตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่ากนั 
โอกาสท่ีคนภายนอกมีอ านาจเหนือกวา่ชาวบา้นมีอยู ่  ตอ้งพยายามพฒันาความสัมพนัธ์เหล่าน้ีบน
ความไวเ้น้ือเช่ือใจยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั  (ไม่มองชาวบา้นวา่รู้นอ้ยกวา่  ดอ้ยกวา่ ตอ้งการการ
พฒันา) วธีิการ คือสร้างกระบวนการ empower ท  าใหช้าวบา้นเขม้แขง็ข้ึน  โดยการสร้างการส่ือสาร
ใหก้วา้งขวางตรงไปตรงมา  มีกระบวนการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง มีการใชท้รัพยากรท่ีเท่าเทียม 
 PAR เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพซ่ึงกนัและกนั  มีกระบวนการแลกเปล่ียนทกัษะ
ความสามารถความรู้ ศกัยภาพต่างๆ เร่ิมตน้ท่ี แต่ละฝ่ายมีทกัษะ  ทศันะ ความรู้ วธีิคิด ประสบการณ์
ท่ีแตกต่างกนั  ตอ้งดึงความหลากหลายใหเ้ขา้มาสู่กระบวนการ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั  ผสาน
และมุ่งสู่ความสมดุลระหวา่งการสร้างและการใชค้วามรู้ เพื่อยงัประโยชน์ใหก้บัทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 PAR เนน้การจดัการกบัปัญหาสุขภาพ ท่ีเป็นปัญหาของชุมชนดว้ยกรอบทศันะเชิงระบบท่ี
ครอบคลุมสาเหตุต่างๆ ของปัญหาในทุกระดบัดว้ยทีมแบบสหประสบการณ์ เนน้กระบวนการ 
พฒันาเชิงระบบดว้ยกิจกรรมแบบครบวงจร และซ ้ าๆเป็นวงจรของกิจกรรมการพฒันา จากการ
ประเมินจากชุมชน community data collection and analysis, ตีความสรุป data interpretation, น า
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ความรู้ป้อนกลบัชุมชน dissemination, ก าหนดยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา  determination of 
intervention  and policy strategies,and การลงมือท า action taking ซ่ึงตอ้งการกระบวนการท่ี
เกาะติด ต่อเน่ือง  เพื่อความย ัง่ยนื (A long – term process of commitment to sustainability)  
  

หัวใจของ PAR  อาจสรุปสั้นๆ ไดว้า่ 
 หน่ึง การร่วมมือเพื่อร่วมสร้าง (The active participation of researchers and participants in 
the co-construction of knowledge) 
 สอง  เกิดต่ืนรู้ เพื่อเปล่ียนแปลง (The  promotion of self – and critical  awareness that 
leads to individual, collective , and/or social change) 
 สาม  อาศยัพนัธมิตรในทุกขั้นตอน (The building of alliances between researchers and 
participants in the planning, implementationลand dissemination of research process) 
 ส่ี    หวัใจของ PAR คือ การพฒันาคน ผา่นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการกระท า จนเกิดการ
ปรับเปล่ียนสู่การลุกข้ึนจดัการกบัปัญหาดว้ยตนเอง  

ลกัษณะของการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติั    
การสังเกต  การสะทอ้นการปฏิบติั และการปรับปรุงแผนเพื่อน าไปปฏิบติัในวงจรต่อไป  จนกวา่จะ
ไดรู้ปแบบของการปฏิบติังานท่ีพึงพอใจ  ซ่ึงตอ้งมีความยดืหยุน่สูงและไม่ควรก าหนดเวลาในการ
วจิยัหรือกิจกรรมไวล่้วงหนา้  รวมทั้งตระหนกัถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นวา่มีความส าคญัไม่ยิง่
หยอ่นไปกวา่ภูมิปัญญาของนกัวชิาการ (สมอาจ  วงศข์มทอง,2536: 5 อา้งใน ประพิณ วฒันกิจ
,2542:140) 

การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นการวจิยัท่ีมี
คุณลกัษณะหลายประการแตกต่างกนัไปจากการวจิยัแบบปกติทัว่ไป เช่น กระบวนการท่ีใชส้ามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์  มีพนัธะกรณีระหวา่งนกัวิจยักบัชุมชน  กรอบของการด าเนินงาน
ก าหนดข้ึนโดยกลุ่มคนในพื้นท่ีวจิยั  จุดเนน้ของการวจิยัเร่ิมท่ีคนเป็นหลกั  โดยท าให้คนมีคุณค่า มี
ความภูมิใจในการกระท า  เป้าหมายของการวิจยัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของกลุ่ม
คนในพื้นท่ีตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและตามความจ าเป็น  เนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ถึงแมว้า่แต่ละคนจะแตกต่างในดา้นพื้นฐาน  ทกัษะและโครงสร้างทางสังคม  แต่นกัวิจยัเช่ือมัน่ใน
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดข้องคน  จึงตอ้งการใหค้นเหล่านั้นมีส่วนร่วม  โดยนกัวจิยัจะไม่ก าหนด
กรอบท่ีตายตวั  แต่ผอ่นสั้นผอ่นยาวตามลกัษณะชองชุมชน  ใชว้ธีิการด าเนินการท่ีเรียบง่ายซ่ึงคน
ในชุมชนรู้จกัคุน้เคยและมีทางเลือกหลากหลาย  นกัวจิยัมองชุมชนอยา่งองคร์วมในลกัษณะ
ประสานสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ตามมาตรฐานเฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ ขอ้มูลท่ีศึกษามีลกัษณะ
เป็นนามธรรม ค่านิยม ความรู้สึก และความพอใจของคนในชุมชน  การด าเนินการใชห้ลกั
ประชาธิปไตยโดยใหก้ลุ่มคนในพื้นท่ีมีการตดัสินใจร่วมกนั  มีการสร้างก าลงัและอ านาจในการคิด



 29 

และการต่อรองใหไ้ดรั้บความส าเร็จในส่ิงท่ีคนในชุมชนอยากท า  ส่งเสริมวฒันธรรมการพึ่งตนเอง  
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ตอ้งเป็นผูล้งมือกระท าหรือมีส่วนร่วมใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จ  ผลลพัธ์ท่ี
ไดไ้ม่เนน้วตัถุ  แต่เนน้ความสามารถของคนในชุมชน  เนน้การเรียนรู้ และความพอใจของผลท่ี
ไดรั้บ (พนัธ์ุทิพย ์รามสูตร,ม.ป.ป.: 60-63) 

เคมมิสและวลิสัน (Kemmis&Wilkinson,1988  cited in Creswell,2002:609-610)  ไดส้รุป
ลกัษณะท่ีส าคญัของการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้6 ประการ คือ 

1. เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีนกัวจิยัมีเจตนาขยายความสัมพนัธ์ของบุคคลแต่ละบุคคลกบั
บุคคลอ่ืน ๆ เพื่อท าความเขา้ใจวา่แต่ละบุคคลสร้างความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมผา่น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งไร 

2. รูปแบบของการวจิยัเนน้การมีส่วนร่วม  หมายความวา่ แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ี
ตนท าแลว้เสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดการกระท า
ร่วมกนั 

3. เป็นความร่วมมือในการปฏิบติัร่วมกนั  เพราะการวจิยัจะมีความสมบูรณ์ตอ้งเกิดจากการ
กระท าของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  มีการปฏิบติัเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ใหก้บั
องคก์ารทางสังคม เพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล ความลม้เหลว และความไม่ยติุธรรม  ใน
การปฏิบติัหรือจากปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ 

4. การด าเนินงานไม่มีการบงัคบั  ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑ์ท่ีไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ีไม่
ยติุธรรม ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาตนเอง 

5. ช่วยใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นอิสระในตนเอง จากขอ้ก าหนดต่าง ๆ เช่น ส่ือ  ภาษา
และกระบวนการการท างาน เป็นตน้ 

6. การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กนัไดอี้ก  โดยการพิจารณาผลท่ี
สะทอ้นกลบัและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นการะบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั 

 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวจัิย 

ชชัวาลย ์ทตัศิวชั  ไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินงานจากมุมมองของนกัวชิาการหลายท่านไว้
ดงัน้ี 

1. ระยะเตรียมการวจิยั (Pre-research Phase)   
ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชน เพื่อใหมี้ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัซ่ึง

เป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวิจยัแบบน้ี โดยการด าเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเนน้
ส าคญัท่ีจะใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูว้ิจยั ผูน้  าชุมชน ชาวบา้น รวมถึงเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้ง ในขั้นเตรียมการน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยกล่าวคือ 22 
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1.1. การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Build-up Rapport) โดยวธีิการสร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชนท่ีดีท่ีสุดคือการปฏิบติัตวัของนกัวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในชุมชนทั้งน้ี นกัวจิยั
ควรร่วมกิจกรรมทุกอยา่งของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยใหน้กัวจิยัสามารถท าความเขา้ใจโลกทศัน์
ของชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้จิยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปกบับุคคลต่างๆ ในชุมชนท่ีมีส่วน
ส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวจิยั หรือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการนวจิยั พดูคุย
แนะน าตวัเองเพื่อใหทุ้กฝ่ายไดท้ราบถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายและความตอ้งการส่วนร่วมของ
ชาวบา้นในกิจกรรมการวิจยั อนัจะช่วยใหช้าวบา้รนเกิดความไวว้างใจ นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัจะ
สามารถเตรียมรับมือไดอ้ยา่งบมีประสิทธิภาพ 

1.2. การส ารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอนของ
การศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง  ซ่ึงโดยมากแลว้
ผูว้จิยัจะใชแ้บบสังเกต  สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัมีบางโครงการวิจยั
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน  หรือผูสู้งอายเุพื่อทราบประวติัความเป็นมาของชุมชนดว้ย  ส่วนการ
จดัเลือกชุมชนนั้น 

1.3. คดัเลือกชุมชน (Selecting  Community)  ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่  โดยทัว่ไปแลว้การ
คดัเลือกชุมชนจะยดึหลกัการเลือกชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในการพฒันา (Disadvantage  Community) 
เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวติและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันากบัชุมชนอ่ืน 
อยา่งไรก็ดี  งานวิจยัจ  านวนมากคดัเลือกชุมชนโดยยดึเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน  หรือบางกรณีการวิจยัมุ่งหมายกระท าต่อชุมชนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งแขง็ขนั  เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบของการท าวจิยัและการ
พฒันาใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ยเช่นกนั 23 

1.4. การเขา้สู่ชุมชน (Entering  Community)  ขอ้มูลชุมชนนบัเป็นส่ิงส าคญัและเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาติดสินใจก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ  ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวควรเป็นขอ้มูลท่ีมีรอบดา้น  ส าหรับแหล่งขอ้มูลในขั้นตอนน้ีอาจมาจากส่วนราชการ เช่น
ขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ขอ้มูลจ านวนประชากรและบุคคลท่ีเป็นปราชญช์าวบา้น หรือ
ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  และอาจเป็นขอ้มูลท่ีองคก์รพฒันาเอกชนรวบรวมไว ้ หรือนกัวจิยัจะ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลเองโดยการส ารวจชุมชน (Community Surveying) ก็ได ้

1.5. การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ  ในขั้นตอนน้ี มกัถูกก าหนดใหเ้ป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั  โดยมุ่งหมายใหเ้กิดความพร้อมในการด าเนินการวจิยัซ่ึงเป็นระยะ
ต่อไปและก่อใหเ้กิดการประสานงานท่ีดีเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวิจยั  ในส่วนของการ
เตรียมคนนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัชาวบา้นเพื่อเป็นแกนน าในการปฏิบติังานวจิยั
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ร่วมกบันกัพฒันาและคณะผูว้จิยั  ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้  มกัจะมีการเตรียมคน  3  กลุ่ม คือ เตรียมคน
ในชุมชน  คณะนกัวจิยัมกัจะลงพื้นท่ีเพื่อจดัประชุมในชุมชน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบา้นรู้จกั
และคุน้เคยกบักระบวนการและการด าเนินงานวจิยัแบบมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจนและรวดเร็ว  เตรียม
นกัพฒันา ดว้ยการประชุมร่วมกบันกัพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้ าชุมชน พฒันา
กรอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอประจ าต าบล  และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และองคก์รพฒันาภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกนั  กิจกรรมส าคญัของการ
ด าเนินงานในขั้นตอนน้ีคือการประสานความร่วมมือ การสร้างความเขา้ใจในกรอบของการท างาน
วจิยั และกรหารือแนวทางพฒันาชุมชน  ซ่ึงมกัจะรวมถึงการประสานงานเร่ืองการใชส้ถานท่ี
ด าเนินการประชุมดว้ย และเตรียมนกัวจิยั  ดว้ยการประชุมปรึกษากนัเพื่อให้เกิดความรู้และความ
เขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการท างานวจิยั 

ส่วนการเตรียมเครือข่ายความร่วมมือนั้น งานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหลายช้ินได้
ใชว้ธีิการใหค้รูผูว้จิยั/นกัวจิยัท าการประสานกบัองคก์รภาครัฐและหรือองคก์รพฒันาเอกชนเพื่อให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการด าเนินงานวจิยั 24     การเตรียมเครือข่ายความร่วมมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ  จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ระบวนการวจิยัด าเนินไปไดด้ว้ยดี 

ในขั้นน้ี  ปัญหาของการวจิยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการส่ือสารการท าวจิยัในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของ
คณะนกัวจิยั  พึงท าความเขา้ใจวา่  โดยทัว่ไปนั้น  งานวิจยัแบบมีส่วนร่วมมกัจะเป็น “ของใหม่” ท่ี
ในสายตาของชาวบา้นแลว้ชวนใหเ้ขา้ร่วมไม่นอ้ย  และชาวบา้นส่วนมากก็มกัจะต่ืนเตน้กบัการเขา้
มาท างานเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของเขาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  แต่กระนั้นชาวบา้น
ก็มกัจะไม่มีเวลามากนกั  การด าเนินกระบวนการวจิยัจึงตอ้งเป็นไปอยา่งกระชบั เพราะยิง่
กระบวนการทอดออกยาวมากเท่าใด  การมีส่วนร่วมของชาวบา้นก็จะลดลงไปตามส่วนเท่านั้น
นอกเหนือไปจากน้ีแลว้  การจดัเวทีท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนท่ีมี
บรรยากาศสบาย ๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบ  ยงัจะช่วยใหค้ณะผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวาง
มากข้ืน  และบางกรณีจะช่วยใหค้ณะนกัวจิยัสามารถสร้างค าถามท่ีแหลมคมต่อการก าหนดปัญหา
ของการวิจยัได ้ อีกประการหน่ึง การขาดความชดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอเพื่อพฒันาหรือ
แกไ้ขปัญหา  รวมทั้งการขาดความต่อเน่ืองในการมีส่วนร่วมวจิยัของชาวบา้น ยงัอาจส่งผลใหเ้กิด
พฤติกรรมชาวบา้นคิดตามผูน้ าชุมชน หรือชาวบา้นส่วนใหญ่ในแบบ “วา่ยงัไรก็วา่ตามกนั” ซ่ึงบาง
กรณีผูน้ าชุมชนอาจขาดความเป็นกลางหรือมีแนวโนม้ฝักใฝ่ฝ่ายการเมือง  กระทัง่ส่งผลใหต้วั
ชาวบา้นตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผลประโยชน์ และการตดัสินใจของชาวบา้น สร้างความชอบ
ธรรมใหแ้ก่การด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาของภาครัฐ 

  
 



 32 

2. ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) 
 ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1. การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 

ในชั้นน้ี  เนน้การศึกษาวเิคราะห์ชุมชนและการใหก้ารศึกษากบัชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั โดยวธีิการจะใชก้ารอภิปราย
ถกปัญหา ( Dialoque) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น ทั้งท่ีเป็นการสนทนาแลกเปล่ียน
ระดบับุคคลและระดบักลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการของชุมชน (Need  
Assessment) พร้อมไปกบัการประเมินความเป็นไปไดใ้นดา้นทรัพยากร (Resource Assessment) ท่ี
มีอยูใ่นชุมชน ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย ์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อท่ีจะน าทรัพยากรมาใชใ้นการก าหนดแผนเพื่อการจดัโครงการต่อไป 

 2.2. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ  (Profect 
Appraisal and Identification) เม่ือมีการวเิคราะห์โครงการโดยการประเมินความตอ้งการของชุมชน 
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน่ีในความเป็นจริงมกัจะมีหลายแนวทาง ชาวบา้นและนกัวจิยัจะตอ้ง
พิจารณาร่วมกนัวา่วธีิการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี  หรือมีความเป็นไปได ้ โดยชาวบา้น
ควรมีบทบาทหลกัเขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึนและก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

 2.3. การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ  (Planning Phase)  กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อคดัเลือกโครงการและกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
ดงันั้น เพื่อความมัน่ใจวา่โครงการท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ 
ดงันั้นหลงัจากท่ีผา่นขั้นตอน  2.1 มาแลว้ ผูว้จิยัควรจะตอ้งใชว้ธีิการกระตุน้ใหช้าวบา้นมีบทบาท
หลกัในการแกไ้ขปัญหา การก าหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

 2.4. การปฏิบติัตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีก
ขั้นตอนหน่ึง โดยค าถามท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งใชถ้ามกน้ในกลุ่มหรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการใน
ชั้นน้ีคือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร 

ในแง่ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในกระบวนการวจิยั จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนพบวา่ ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วม
ของชาวบา้นจ านวนไม่นอ้ย  นอกเหนือไปจากการขาดความรู้ความเขา้ใจอนัดีต่อกระบวนการและ
ผลประโยชน์ของการท าวจิยัแลว้  ยงัปรากฏดว้ยวา่ ชาวบา้นมกัมองเห็นการวิจยัเป็นเร่ืองทาง
ประจ าวนั  ประกอบกบัธรรมชาติของการวจิยัแบบน้ีท่ีมกัไม่มีการจ่ายตอบแทนเป็นเงินใหแ้ก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัดว้ยแลว้  การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการวิจยั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การน าผลของการวิจยัไปสู่การปฏิบติัแลว้ก็ยิง่ห่างไกลจากบริบทชีวติประจ าวนัของเขาออกไป
มากข้ึน  การเขา้ร่วมงานวิจยัของชาวบา้น จึงเป็นไปโดยเนน้การรับฟังส่ิงท่ีผูว้จิยั และนกัพฒันาพดู
เป็นหลกั ผลสืบเน่ืองประการต่อมาคือ บุคคลท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ก็มกัจะ
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ไดช้าวบา้นท่ีเป็นพวก “ขาประจ า” ท่ีมกัอยูใ่นวงข่ายอิทธิพล (Sphere  of Influence) ของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐหรือการเมืองทอ้งถ่ิน มาเขา้ร่วมกิจกรรมและส่งผลใหสุ้ดทา้ยแลว้ ผลของการวจิยัเป็นส่ิงท่ี
ช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่การด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาของภาครัฐดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ 

3. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ   (Monitoring and Evaluation Phase)  
เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการวดัผลส าเร็จของโครงการ ซ่ึงหากโครงการสามารถด าเนินการได้

อยา่งเหมาะสมและอยา่งต่อเน่ือง ก็อาจจะเป็นขอ้พิสูจน์ถึงความไม่ประสบผลส าเร็จของโครงการ
ได ้ ในขั้นตอนน้ี โดยมากแลว้คณะผูว้จิยัจะร่วมกบัชาวบา้นท่ีเป็นผูร่้วมงานวจิยั  ท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวจิยัวา่ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ จากนั้นจะมีการจดัท ารายงานการวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะผูว้จิยักบัชุมชน 
รวมถึงการสานต่อใหช้าวบา้นน าผลของการวจิยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาชุมชนต่อไป 
อยา่งไรก็ดี ระยะของการท าวิจยัและขั้นตอนของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น  อาจมี
ความแตกต่างกนัไปบา้งในรายละเอียด  ซ่ึงไม่ถือวา่เป็นเร่ืองผดิหรือถูกหากแต่เป็นความเหมาะสม
ในบริบทของการด าเนินงานวจิยัท่ีอาจมีขอ้จ ากดัท่ีคณะผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรม
ไวด้ าเนินการในคาบเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั หรือเป็นความตอ้งการของชุมชนเองท่ีจะกระชบัขั้นตอน
ของการด าเนินงานวจิยั เพื่อมิใหก้ระทบต่อการด ารงชีวติประจ าวนัขั้นตอนการด าเนินการวจิยัจะสั้น
หรือยาว มีรายะเอียดมากหรือนอ้ยเพียงใดจึงอาจจะไม่ใช่เร่ืองใหญ่ หากแต่การมุ่งตอบสนองความ
ตอ้งการและขอ้จ ากดัของชุมชน รวมถึงการท าใหชุ้มชนไดม้องเห็นปัญหาของตนเอง เกิดความ
ตอ้งการอยา่งแขง็ขนัและมุ่งมัน่มีส่วนร่วมทั้งในการปฏิบติังานวจิยัและการน าผลของการวจิยัไปใช้
เพื่อปรับปรุงชุมชนให้ดีข้ึนนัน่เอง นบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากกวา่ 

ในขั้นตอนน้ียงัคงตอ้งอาศยัการมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และการมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์
และกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้นไม่นอ้ยไปกวา่ขั้นตอนก่อนหนา้ การมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การสร้างช่องทางการตรวจสอบงานวจิยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวจิยัวา่
ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้งน่ีเอง  จะท าให้ทุกฝ่าย
คาดหมายไดว้า่ ผลลพัธ์ของการวจิยัจะปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือ
สามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด  และเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและ
บงัเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 

จากหลกัคิด และกระบวนการด าเนินงานดงักล่าวการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชนท่ีมี
ความซบัซอ้นในหลายมิติ  เส่ียงต่อการถูกต่อตา้นจากสมาชิกในชุมชน โดยสามารถประสานการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และชุมชน 
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ตัวอย่ำงกำรน ำ PAR ไปใช้ในกำรวจัิยชุมชน   
   

โครงกำรแก้ไขปัญหำขยะในชุมชนเมืองบัว จ.ร้อยเอด็ 
น าทีมโดยครูโรงเรียนเมืองบวัพิทยาคาร จ.ร้อยเอด็ เป็นผูจุ้ดประกายใหค้นในชุมชน

มองเห็นปัญหาร่วมกนัและเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  โดยดึงเอาศกัยภาพในชุมชนมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด เร่ิมจากการหาขอ้มูลโดยใชศ้กัยภาพของเด็กทั้งจากในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน (เด็กเล็กๆท่ียงัไม่เขา้โรงเรียน) มาร่วมกนัหาขอ้มูลจ านวนขยะในชุมชนดว้ยวธีิการง่ายๆ 
แบบเด็ก ๆ โดยการเดินเก็บขยะในชุมชนมารวมกนั แลว้แยกประเภทน ามาชัง่กิโลหาปริมาณขยะ  
จากนั้นน าเสนอต่อ ท่ีประชุมของชุมชน ท าใหชุ้มชนเกิดความตระหนกัต่อปัญหา เขา้มาร่วมกนัคิด
หาทางแกไ้ขปัญหาและร่วมกนัด าเนิน การจากหลากหลายหน่วยงาน  

ผูใ้หญ่บา้นช่วยประชาสัมพนัธ์ทุกเชา้ใหลู้กบา้นช่วยกนัท าความสะอาดบา้นเรือน วธีิแยก
ขยะ วดัช่วยประชาสัมพนัธ์เทศนาสอนเร่ืองขยะในวนัหยดุและมีโครงการใหช้าวบา้นเอาขยะมา
ท าบุญท่ีวดัชาวบา้นท่ีมีหวัในทางศิลปะก็น าขยะมารีไซเคิลท าเป็นกระเป๋า  หมวก  โมบาย  มีการ
สอนกนัเองในชุมชน โรงเรียนน าไปบูรณาการเขา้กบับทเรียนท่ีสอนแทบทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นวชิา
เกษตรสอนท าปุ๋ยจากขยะ ศิลปะใหส้ร้างสรรคง์านจากขยะคณิตศาสตร์คิดเงินท่ีไดรั้บจากการขาย
ขยะการบริหารจดัการธนาคารขยะในโรงเรียน ฯลฯ ท่ีขาดไม่ไดคื้ออบต. ช่วยสนบัสนุน
งบประมาณการจดัท าโครงการต่างๆในชุมชน เช่น โครงการน่าบา้นน่ามอง   ขยะรีไซเคิล ฯลฯ 
 ทา้ยท่ีสุดเร่ืองราวก็จบลงอยา่งมีความสุข  จากขยะรกรุงรังไม่น่าดู ส่งกล่ินเหมน็คละคลุง้ไป
ทั้งชุมชน ประชาชนหงุดหงิดจิตเส่ือม  ยงุชุม โรครุมเร้า ก็กลบัมามีความสุขกนัทัว่หนา้  เหนือส่ิง
อ่ืนใดคือความภาคภูมิใจ  รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัเด็กๆ ในชุมชน    

 
โครงกำรกำรจัดกำรน ำ้บ้ำนแพรกหนำมแดง จ.สมุทรสงครำม 

บา้นแพรกหนามแดงเป็นชุมชนเล็ก ๆ ใน จ.สมุทรสงคราม เป็นจงัหวดัท่ีเล็กท่ีสุดใน
ประเทศไทย  สภาพพื้นท่ีเป็นเมืองสามน ้า  มีทั้งน ้าจืด  น ้ากร่อย  และน ้าเคม็  ท าใหว้ถีิชุมชน
แตกต่างกนั ชุมชนน ้าจืดปลูกพริก  ปลูกผกั  ชุมชนน ้ากร่อยปลูกมะพร้าว  ชุมชนน ้าเคม็ท านาเกลือ  
นากุง้  จึงเกิดปัญหาการไม่ลงตวัของการจดัการน ้าในชุมชน  ซ่ึงเป็นปัญหายดืเยื้อมายาวนาน  รัฐ
พยายามท่ีจะลงไปช่วยแกไ้ขปัญหาดว้ยการสร้างเข่ือน  ประตูน ้าข้ึนมากั้นน ้าจืด  น ้าเคม็อยา่ง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ยิง่ท  าใหปั้ญหาทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน  เกิดความขดัแยง้แตกแยกระหวา่ง
ชุมชนน ้าจืดและน ้าเคม็อยา่งรุนแรง ในท่ีสุดค ากล่าวท่ีวา่ “ปัญหาทุกอยา่งมีทางแก ้ ถา้ไม่ยอมแพ”้ ก็
เป็นจริงเม่ือคุณปัญญา  ชาวบา้นธรรมดาคนหน่ึงความรู้ตามใบประกาศนียบตัรประถม 4  มีความ
มุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะแกไ้ขปัญหาในชุมชนของตน  ไม่ละทิ้งถ่ินฐานบา้นเกิดเช่นคนอ่ืนๆ ใน
ชุมชน  พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในทุกๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน ้า  ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติ
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ของน ้า  การบริหารจดัการน ้า  การแกไ้ขปัญหาน ้าจากท่ีต่างๆ ในท่ีสุดก็มาพบหนทางในการ
แกปั้ญหาจากการเขา้ร่วมอบรมโครงการงานวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน   เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม  

กวา่จะท าส าเร็จผา่นปัญหาอุปสรรคมากมาย  ตอ้งใชก้ลเมด็เคล็ดลบัหลายอยา่ง   การอดทน  
น่ิงฟัง  ฟังคนอ่ืนพดูใหจ้บ  รับฟังปัญหาอยา่งรอบดา้น  การหาช่องทางเขา้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไป
ตรงๆ เช่น วนัน้ีเราจะมาคุยกนัเร่ืองการจดัการปัญหาน ้าในชุมชน ในขณะท่ีเร่ืองยงัเป็นประเด็นร้อน
อยู ่   อาจเล่ียงไปทางอ่ืน เช่น คุยกนัสบายๆดว้ยเร่ืองประวติัชุมชนเคยอยูก่นัมาอยา่งไร  หาอยูห่ากิน
กนัอยา่งไร ความโอบออ้มอารีเป็นพี่เป็นนอ้ง  วถีิการใชน้ ้ าแต่ดั้งเดิม   บางทีอาจไดท้างออกในการ
แกไ้ขปัญหา (หรือออกไปเจอปัญหาอ่ืนต่อ)  ส่ิงท่ีไม่คาดคิดอาจเกิดไดต้ลอดเวลา  ตอ้งต่ืนรู้อยูเ่สมอ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์  กระบวนท่าอยา่งแยบยลตามความเหมาะสม   เม่ือยงัหาทางออกไม่ได ้ ทบทวน  
พดูคุย  หลาย ๆ คร้ัง   หาขอ้มูลเพิ่ม          หาเครือข่ายท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น   หลกัการหาแนวร่วม
คือหาคนท่ีมี  “วสิัยทศัน์ร่วม”    “ท าแลว้ไดป้ระโยชน์”  จะมีแนวร่วมมาก  การพฒันาไม่น่ิง  มีการ
ขยายเครือขาย ขยายไปในงานอ่ืน   เยาวชนอนุรักษแ์ม่กลอง  กองทุนชุมชน ฯลฯ  

 
โครงกำรวจัิย  นวดพืน้บ้ำนที่เขำชัยสน  จ.พทัลุง 

เป็นการคิดหาทางแกปั้ญหาการเขา้ไม่ถึงบริการทางการแพทย ์ (แผนปัจจุบนั)  จากมีคน
ป่วยมารพ.มาก  หมองานลน้มือ  รอตรวจนาน  เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยไ์ม่เพียงพอ ฯลฯ   
ดว้ยการมองหาทุนในชุมชนซ่ึงมีมาแต่โบราณคือ  การนวด  แลว้คิดพฒันาการนวดใหมี้คุณภาพ
มาตรฐานตามหลกัวชิาการ  จนเป็นท่ียอมรับ แทนท่ีจะคิดสร้างตึก  หาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พิ่ม  เพิ่ม
หมอ  พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์    แต่การท่ีจะยกระดบัการนวดแผนโบราณใหเ้ป็นท่ียอมรับ  
ไม่ใช่เร่ืองง่าย  ไม่วา่จะเป็นการหาขอ้มูลการนวดท่ีพอ่หมอแม่หมอแต่ละคนต่างคนต่างท ากนัมา
เป็นเวลานาน     ความไม่ไวว้าง ใจ   กลวัมาจบัผดิ  การหวงเคล็ดลบัวชิา  จะท าอยา่งไรใหพ้อ่หมอ
แม่หมอท่ีต่างอยูก่นัอยา่งเอกเทศมาร่วมกนัคิดร่วมกนัหาขอ้มูลเพื่อพฒันาวชิาชีพของตน  แลว้
นกัวชิาการล่ะ จะยอมรับการนวดท่ีไม่ไดผ้า่นการร ่ าเรียนจากร้ัวมหาลยัและไม่มีใบแปะฝาบา้น
รับรองอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพไดอ้ยา่งไร    
 งานวจิยั  PAR จึงถูกน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความยุง่ยาก  ซบัซอ้นดงักล่าวดว้ยการ
ออกแบบกระบวนการให้เด็กเขา้มามีส่วนร่วมสืบคน้ ฟ้ืนฟูเคล็ดลบัวชิา  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ร่วมกนัดว้ยการยอมรับ  รับฟัง  หาความเขา้ใจร่วมกนั    หาผูรู้้มาร่วมคิด  แกไ้ข  บนัทึกเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนประสบการณ์  พฒันาทกัษะความช านาญ  เปล่ียนความรู้จาก
ประสบการณ์  (Explicit knowledge) ใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Tacit knowledge)    และมีการ
ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ในท่ีสุด  ผลประโยชน์ทั้งปวงก็จะตกแก่คนในชุมชน  ช่วยบรรเทาความ
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ทุกขค์วามเจบ็ป่วย  ไดร่้วมมือร่วมใจช่วยกนัคิดช่วยกนัท า   เด็ก ๆ ไดค้วามภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของตน 
 

โครงกำรลดเหล้ำงำนศพ และปรับเปลี่ยนพธีิกรรม 
เป็นเร่ืองของการลดเหลา้ในงานศพ ท่ีบา้นดงจงัหวดัล าปาง และการปรับเปล่ียนพิธีกรรมท่ี

ท่ีนาหม่ืน จงัหวดัน่าน  ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาแบบ PAR ซ่ึงแต่เดิมงานศพมีการเสียค่าใชจ่้าย
อยา่งมากในการเล้ียงเหลา้เพื่อจดังานใหส้มเกียรติแก่ผูล่้วงลบัและเป็นหนา้เป็นตาใหก้บัเจา้ภาพ  
และจากความเช่ือเร่ืองการหา้มเผาศพในวนัไม่เป็นมงคลหลายวนั บางศพกวา่จะไดเ้ผาตอ้งรอหลาย
วนั  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายเป็นอยา่งมาก สร้างความทุกขใ์ห้กบัญาติ เป็นหน้ีเป็นสิน  และเกิดขอ้สงสัย
ในขอ้หา้มท่ีมีมาแต่โบราณ  จึงไดค้น้ควา้หาขอ้มูล  หารือกนัและทดลองปฏิบติั  โดยมีการการันตี
จากท่านพระครูวา่หากเผาแลว้เกิดเร่ืองไม่ดีข้ึนก็จะท าพิธีแกใ้ห ้ และในงานศพจดัใหมี้คณะ 
กรรมการคอยออกหนา้เจรจากบัแขกท่ีมาร่วมงานหากมีการขอด่ืมเหลา้ในงาน     มีทั้งเสียงต่อตา้น 
คดัคา้นและสนบัสนุน จนในท่ีสุดก็สามารถลดค่าใชจ่้ายในงานศพไดด้ว้ยการไม่เล้ียงเหลา้ในงาน 
ลดค่าอาหาร ค่าใส่ซองถวายวดั และปรับพิธีกรรมดว้ยการลดวนัท่ีไม่เป็นมงคลลง  เกิดการขยายต่อ
ยอดลดค่าใชจ่้ายงานศพดว้ยการช่วยกนัท าโลงศพ  และปราสาทท่ีใชใ้นงานศพเองในชุมชน  
 
 จากตวัอยา่งโครงการวจิยัทั้ง 4 เป็นโครงการวจิยัท่ีใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม (PAR) มาใช้
ในการแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้น ยุง่ยาก มีผลกระทบในวงกวา้งเร้ือรังมาเป็นเวลายาวนาน เช่น การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม วถีิการปฏิบติัตามความเช่ือ พิธีกรรมท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาชา้นานของ
คนในชุมชนในการลดเหลา้ในงานศพ การปรับเปล่ียนพิธีกรรมลดความฟุ่มเฟือย การคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้ง การพฒันาการนวดพื้นบา้นใหเ้ป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์
ได ้ หรือแมแ้ต่การน ากระบวนการวจิยั PAR ไปใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้เช่นการจดัการน ้าท่ี
แพรกหนามแดง ก็สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การสูบบุหร่ีของคนในชุมชนชนบท
เป็นวถีิท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมายาวนานจนเป็นส่ิงคุน้เคยท่ีเห็นกนัจนชินตา  กอร์ปกบัความดอ้ย
โอกาสในการเขา้ถึงส่ือรณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองโทษ พิษ ภยัของบุหร่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวกบับุหร่ี 
ตลอดจนประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาครัฐยงัอ่อนแอไม่ครอบคลุมชุมชนชนบท
ห่างไกล แมปั้จจุบนัจะมีมาตรการข้ึนภาษีบุหร่ีหลายเท่า  แต่อตัราการสูบบุหร่ีในชุมชนชนบทยงัคง
สูงอยู ่  เน่ืองจากคนในชนบทส่วนใหญ่สูบยาเส้นซ่ึงมีราคาถูก  ปัญหาบุหร่ีในชุมชนชนบทจึงเป็น
เร่ืองยากท่ีทา้ทายในการน ากระบวนการ PAR ไปใชใ้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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บทที ่3 
วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย  

 
 ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
 

1. พื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษา 
พื้นท่ีศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลบา้นแท่น ๑ แห่ง 

ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหนองบวั อ าเภอบา้นแท่นจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงแกนน าในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน, 
อาสาสมคัรสาธารณสุข, ครู, ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้น, กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอาสาสมคัรใน
ชุมชน มีความขยนัขนัแขง็  ตั้งใจในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชนและยนิดี
เขา้ร่วมในการวจิยั  
 ตลอดกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชม เป็นส าคญั ดงันั้นในแต่
ละขั้นตอนของการวิจยัจึงจะกระตุน้ใหเ้กิดนกัวจิยัภายใน (ชุมชน) ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูล ในระยะแรก 
(ระยะท่ี ๑) หลงัจากนั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้จิยั (นกัวิจยัภายนอก) และผูถู้กวจิยั (ผูใ้หข้อ้มูล) จะ
แปรเปล่ียนไปเป็น “ผูร่้วมวจิยั” ดงันั้น กลุ่มเป้าหมาย จึงกลายเป็นผูว้จิยัในท่ีสุด 
 กลุ่มเป้าหมาย ในระยะแรก คือ ประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ี
ในชุมชน ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่  ผูน้  าชุมชน, อาสาสมคัรสาธารณสุข , ครู , ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบั
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชน , ผูน้ าทางศาสนา  , กลุ่มแม่บา้น อาสาสมคัรในชุมชน, กลุ่ม
เยาวชน, ปราชญช์าวบา้น, ผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชน, ผูติ้ดบุหร่ีและครอบครัว ประมาณ  30-
40  คน 

เกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ (Inclusion criteria) คดัเลือกจากผูท่ี้มีความ
สนใจเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ และมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  
เน่ืองจากบทบาทของนกัวิจยัจากภายนอก และชุมชน จะเปล่ียนแปลงและพฒันาไปตามขั้นตอน
ของการวิจยัท่ีกา้วหนา้ข้ึน โดยในระยะเร่ิมตน้ การคดัเลือกอาสาสมคัร เป็นการคดัเลือกจากผูท่ี้มี
ความสนใจเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ และมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมตลอด
โครงการ และนกัวจิยัจากภายนอก (สคร ๕.) และภาคีเครือข่าย (บุคคลากรจากโรงพยาบาลบา้น
แท่น) จะท าบทบาทหลกัในฐานะนกัวจิยัเพื่อขบัเคล่ือนโครงการใหเ้ร่ิมได ้ขณะท่ีชุมชนจะมี
บทบาทหลกัเป็นผูใ้หข้อ้มูล แต่หลงัจากนั้น เม่ือโครงการกา้วหนา้ข้ึน ทั้งนกัวิจยั ภาคีเครือข่าย และ
ชุมชน ถูกคาดหวงัวา่ จะค่อยๆ กลายเป็นหุน้ส่วนการวจิยั (research partners) โดยทุกฝ่ายเป็นทั้ง
นกัวจิยัและผูใ้หข้อ้มูล ไปพร้อมๆกนั 

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีน้ี จึงหมายถึงเฉพาะ การคดัเลือกตวัแทนจาก
ชุมชน ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็น ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informant) ในช่วงท่ีหน่ึงของการวิจยั ซ่ึงจะ
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ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน, อาสาสมคัรสาธารณสุข, ครู, ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
บุหร่ีในชุมชน, ผูน้ าทางศาสนา, กลุ่มแม่บา้น, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มอาสาสมคัรในชุมชน, ปราชญ์
ชาวบา้น, ผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชน, ผูติ้ดบุหร่ีและครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ 
ความรู้ เก่ียวกบั สถานการณ์ปัญหา และภาวะสุขภาพในชุมชน และยนิดี เตม็ใจ ท่ีจะเขา้ร่วม
โครงการ   
 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะ/ปีที ่ 1 Situation analysis ประเมินสถานการณ์ปัญหา  และความตอ้งการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ี โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมทมี  ส าหรับการ “เตรียมทีม” ในเวทีคร้ังน้ีหวัหนา้โครงการวิจยั ได้
ประสานงานกบั เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบา้นแท่นซ่ึงเป็นหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขท่ีรับผดิชอบ
พื้นท่ีชุมชนบา้นหนองบวั  เพื่อใหติ้ดต่อกบัแกนน าชาวบา้น ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บา้น ส่งผลใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน ๑๙ คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจง
รายละเอียด แนวทางการด าเนินงานโครงการกบัผูรั้บผิดชอบงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชน
ของโรงพยาบาลบา้นแท่นและผูส้นใจโครงการจากชุมชนบา้นหนองบวั เพื่อคน้หาภาคีเครือข่าย 
ผูส้นใจเขา้ร่วมด าเนินงานในโครงการวจิยั 

กิจกรรมคร้ังน้ีจดัท่ีห้องประชุมโรงพยาบาลบา้นแท่น เร่ิมจากหวัหนา้ทีมวิจยัจากส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมาไดแ้นะน าทีมวิจยัและช้ีแจงโครงการแก่ผูร่้วมประชุม หลงัจาก
นั้น ผูรั้บผดิชอบงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชนของโรงพยาบาลบา้นแท่น ไดอ้ธิบายถึง
สถานการณ์บุหร่ีในชุมชน ไดแ้ก่ อตัราการสูบบุหร่ี โรคจากบุหร่ี รวมทั้งการด าเนินงานรณรงคเ์พื่อ
ลด-ละ-เลิกบุหร่ีท่ีผา่นมา หลงัจากนั้นใหช้มวดีีทศัน์ตวัอยา่งงานวจิยั PAR เพื่อช้ีชวนใหแ้กนน า
ชาวบา้นเห็นตวัอยา่งการท าวิจยัโดยชาวบา้น ในตอนบ่ายทีมท่ีปรึกษาและทีมวจิยัรวมทั้งแกนน า
ชุมชนไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมหมู่บา้นหนองบวั ต.บา้นแท่น อ.บา้นแท่น จ.ชยัภูมิ เพื่อท าความรู้จกั
และส ารวจลกัษณะทางกายภาพ โดยการเดินส ารวจและกลบัมาสรุปขอ้คิดเห็นตลอดกิจกรรมคร้ังน้ี 
ณ. หอ้งประชุมโรงพยาบาลบา้นแท่นกบัทีมวจิยัอีกคร้ัง 

ทีมวจิยัไดป้ระเมินผลกิจกรรมดว้ยตนเอง พบวา่ ทีมวิจยัยงัไม่คุน้เคยและรู้จกัชุมชนมากพอ 
แต่ก็พอใจกบัการน าเสนอและกิจกรรมในคร้ังน้ี มีแนวโนม้วา่จะท าโครงการต่อไปได ้ ส่วนทีมวจิยั
โรงพยาบาลบา้นแท่นช้ีให้เห็นวา่ยงัมีแกนน าอีกหลายคนท่ีไม่ไดม้าร่วมประชุมในวนัน้ี เน่ืองจากยงั
ไม่ไดมี้การประชาคมอยา่งเป็นทางการ ทีมวิจยัโรงพยาบาลบา้นแท่นเสนอแนะวา่หากตอ้งการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากกวา่น้ี การประชาคมควรเกิดข้ึนก่อนการช้ีแจงโครงการและไม่ควรใชห้อ้ง
ประชุมในโรงพยาบาล อาจจะเป็นสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น  ศาลากลางบา้น ฯลฯ และควรมีการพดูคุยหรือ



 39 

ช้ีแจงโครงการอยา่งไม่เป็นทางการกบัผูน้ าชุมชนท่านอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น นายก อบต. 
ผูสู้งอาย ุปราชญช์าวบา้น ฯลฯ เช่ือวา่แต่ละท่านมีวธีิคิดดีๆ แต่ยงัไม่สามารถน ามารวมเป็นกลุ่มกอ้น  

การสะทอ้นคิดจากเวทีประชุมช้ีแจงโครงการวิจยั  
การจดัเวทีเพื่อช้ีแจงโครงการคร้ังน้ี ท าใหที้มท่ีปรึกษาโครงการไดเ้ห็นความตั้งใจในการ

แกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของทีมโรงพยาบาลบา้นแท่น และแกนน าชาวบา้น ซ่ึงมี “ผูน้ าชุมชน” และ 
อสม. หลายท่านเป็น “ผูมี้ประสบการณ์ตรง” ในการเลิกสูบบุหร่ีส าเร็จ เขา้มาร่วมประชุมคร้ังน้ี และ
ถา้หากบุคคลเหล่าน้ีมีความตั้งใจร่วมโครงการจนพฒันาภาคีเครือข่ายในฐานะ “นกัวจิยัชุมชน” จะ
ท าใหโ้ครงการวจิยัมีแนวโนม้ประสบความส าเร็จและมีความย ัง่ยนื เน่ืองจากแกนน าชุมชนเหล่าน้ี
เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบา้นและสามารถน าประสบการณ์ตรงมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชาวบา้น
คนอ่ืนๆ น าไปสู่การพฒันาโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนหนองบวัได ้ ซ่ึงเห็นได้
ชดัเจนจากค ากล่าวของผูใ้หญ่บา้นท่ีวา่ “ใหม้าเร็วๆ อยา่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปนาน”  

นอกจากนั้นแลว้ทีมท่ีปรึกษายงัไดส้รุปขอ้คิดเห็นตลอดซึงมีบทเรียนท่ีส าคญั ส าหรับการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหลายประการ ไดแ้ก่  

1. การตระหนกัถึง “เป้าหมายสูงสุด”  ของการท างานแบบ PAR  ซ่ึงมีหลายประการ ไดแ้ก่ 
ชุมชนเขม้แขง็ข้ึน มีความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะการวจิยั โดยการท าส่ิงท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นขอ้มูลและมี
การขบัเคล่ือน ในขณะเดียวกนัทั้งทีมวจิยั (ภายนอก) และชุมชนต่างมีเครือข่ายการท าวจิยั เกิดการ
เรียนรู้การท างานร่วมกนั ตวันกัวจิยัจะไดรั้บการพฒันาข้ึน และสามารถมองเห็นปัญหาท่ีซบัซอ้น
เม่ือลงมาคลุกคลีกบัปัญหา และปัญหาอาจจะไดรั้บการแกไ้ข นอกจากจะมองเป้าหมายในภาพรวม
(หรือวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการวิจยั)แลว้ ยงัตอ้งมอง “เป้าหมายระยะสั้น” ดว้ย ใน
กระบวนการวิจยัแบบน้ี การท างานร่วมกนัจึงเป็น “ส่ือ” (เคร่ืองมือ) ในการไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
ดงันั้น กระบวนการคิดและท างานตอ้งมีลกัษณะเป็นยทุธศาสตร์ในการไปสู่เป้าหมายหลกัและมีการ
คิดถึงเป้าหมายในแต่ละระยะใหช้ดัเจน 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเป้าหมายหลกัยงัอยูใ่นขั้นตอน “วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา” ซ่ึง
สถานการณ์ท่ีกล่าวมา (ไดจ้ากขอ้มูลทุติยภูมิ) อาจจะไม่ใช่สถานการณ์เดียวกนักบัชุมชน การ
วเิคราะห์สถานการณ์อาจจะไม่ใช่คร้ังเดียวจนสมบูรณ์ เป้าหมายคือ “เขารู้-เรารู้” แลว้เราจะรู้มาก
นอ้ยขนาดไหน การเห็นทุนทางปัญหา-สังคม การท่ีจะเช่ือมโยงไดจึ้งตอ้งมีกระบวนการเช่ือมโยง
ตน้ทุนต่างๆ จนได ้“แผนท่ีตน้ทุน” ช่องทางท่ีจะเขา้เป็นช่องทางไหน เช่น ผูใ้หญ่ อสม. ฯลฯ วธีิการ
ส่ือสารระหวา่งนกัวจิยักบัชาวบา้น อาจจะไม่ใช่เวทีเช่นน้ีท่ีสามารถส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัได ้
อาจจะเป็นการส่ือสารในเวทีอ่ืนๆ เช่น เวที อบต., ชุมชน  

2. “การเตรียมทีม” จ าเป็นตอ้งระดมทีมมากกวา่น้ี ซ่ึงไม่ไดมี้ความหมายถึงทีมวจิยั สคร.
เท่านั้นแต่รวมถึง ทีมวจิยัในพื้นท่ี เช่น รพ.บา้นแท่น แกนน าชุมชน ชาวบา้น บุคคลท่ีตั้งใจในการ
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แกปั้ญหาการสูบบุหร่ี ฯลฯ เพื่อสามารถใชต้น้ทุนท่ีมีอยูใ่หไ้ดม้ากท่ีสุด และท่ีส าคญัตอ้งตั้งค  าถาม
วา่ “เรารู้จกัชุมชนแค่ไหน ชุมชนรู้จกัตวัเองไดม้ากแค่ไหน”  

ถา้หากนกัวจิยัตอ้งการขบัเคล่ือนงานวจิยั โดยเร่ิมท่ี “การท าความรู้จกัชุมชน” ดว้ยการใช้
กิจกรรมต่างๆ เป็นส่ือในการเรียนรู้ ซ่ึงมีหลากหลายวธีิการ เช่น 1) การคน้หาปัญหาการสูบบุหร่ีใน
ผูใ้หญ่ ซ่ึงอาจเป็นการพดูคุยในเวทีประชาคมประจ าหมู่บา้น 2) การด าเนินกิจกรรมโดยมี อสม.เป็น
แกนน าส าคญัในกระบวนการเก็บขอ้มูลการสูบบุหร่ีในชุมชน ซ่ึงมีส่วนช่วยในการท ากิจกรรมให้
ส าเร็จและไดข้อ้มูลครบถว้นไดม้าก 3) การเก็บขอ้มูลกลุ่มเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีโดยเยาวชนเอง และ 4) 
การพา อสม.ไปดูงาน/กิจกรรมแลว้น ากลบัมาป้อนใหชุ้มชน ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีนอกจากจะเป็น
อีกหนทางหน่ึงในการท่ีท าใหชุ้มชนรู้จกัตวัเองมากยิง่ข้ึนแลว้ ยงัสามารถท าใหแ้กนน าคนส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นนั้นๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการท าให้นกัวจิยัไดท้  าความรู้จกักบัชุมชนและขยาย
เครือข่ายไดม้ากข้ึน 

3. การเตรียมตวัก่อนจดัเวที เน่ืองจากการลงสนามในแต่ละคร้ังนกัวจิยั (ภายนอก) ซ่ึงอยูใ่น
ฐานะท่ีเป็นผูห้นุนเสริมใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ ดงันั้น นกัวจิยัจึงจ าเป็นตอ้งวางแผนและเตรียม
ตวัอยา่งละเอียดรอบคอบมาก่อนเสมอ เช่น “กิจกรรม” ท่ีจะเกิดข้ึนควรจะท าอะไร เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค/์ใหเ้กิดอะไร รวมทั้งมี “กระบวนการ” อะไรบา้ง ตั้งแต่การจดัเวที สถานท่ีควรเป็นท่ี
ไหน มีใครเขา้ร่วมบา้ง ฯลฯ เพื่อใหกิ้จกรรมท่ีจดัข้ึนบรรลุตามเป้าหมายในการจดักิจกรรม  

ส าหรับการท ากิจกรรมคร้ังน้ีมีความไม่พร้อมบางประการ เช่น การเตรียมสถานท่ี เคร่ือง
เสียง การใชว้ดีิทศัน์ (ในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม) เป็นเหตุการณ์ส าคญั นอกจากจะแสดงใหเ้ห็น
ความไม่ชดัเจนของเป้าหมายในการจดักิจกรรมแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการส่ือสารและการ
ประสานงานระหวา่งทีมวจิยัหลกั กบัทีมวจิยัใน รพ.บา้นแท่นอีกดว้ย 

4. บทบาทและศกัยภาพของทีมวจิยั ในทีมวจิยัมีบุคคลท่ีมีศกัยภาพแตกต่างหลากหลายกนั 
เช่น หวัหนา้ทีมวิจยัเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั นกัวจิยับางท่านมีความสามารถในการเป็น
ผูน้ ากิจกรรม เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบา้นแท่นมีความเขา้ใจและรู้จกัชุมชนหนองบวัเป็นอยา่งดี ฯลฯ 
ท าใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไปตามจงัหวะเวลาท่ีคาดการณ์ไวไ้ด ้ อยา่งไรก็ตาม หวัหนา้ทีมวจิยัได้
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เวทีน้ีบรรลุวตัถุประสงคเ์พียงร้อยละ 60 อุปสรรคส าคญัในการไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ั้งหมดของกิจกรรม เกิดจาก “การประสานงาน” ระหวา่งทีมวจิยั สคร.กบัทีม
โรงพยาบาลบา้นแท่น เน่ืองจากแต่ละภาคส่วนลว้นมีงานประจ าจ านวนมากอยูแ่ลว้ จึงไม่มีเวลา
พดูคุยระหวา่งทีมวจิยั การส่ือสารระหวา่งกนัจึงใชว้ธีิการติดต่อผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ส่วนมาก  

อุปสรรคคร้ังน้ีจึงควรน าไปเป็นประเด็นในการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีภายในทีมวจิยั ใครจะท า
อะไรตรงไหน เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายของทีม ถา้หากทีมวจิยัมีเป้าหมายร่วมกนัชดัเจน การบริหาร
จดัการทีมจะราบร่ืนมากยิง่ข้ึน  
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ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี แม ้ สคร. เป็นหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาช่วยหน่วยงานในพื้นท่ีและ
ชุมชนในการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาการสูบบุหร่ี โดยการท างานในมุมมองของคนท างานวชิาการ 
แต่ไม่ควรพุง่ประเด็นไปท่ีปัญหาการแกไ้ขความเจบ็ป่วยเป็นเพียงเป้าหมายหน่ึงเท่านั้น ควร
ตระหนกัถึงหวัใจส าคญัของการท างานแบบ PAR ไปพร้อมกนัดว้ย ดงันั้น การวางบทบาทของทีม
วจิยั จึงควรพิจารณาวา่ ใครควรจะอยูต่รงไหน สคร. อาจจะท าหนา้ท่ีในการถอดบทเรียน ช้ีทิศทาง 
ไม่สามารถลงพื้นท่ีไดส้ม ่าเสมอ สนบัสนุนทรัพยากรใหแ้ก่นกัวจิยัในพื้นท่ี 

บทเรียนเหล่าน้ีอาจจะเป็นเง่ือนไขส าคญัในการท าเวทีคร้ังต่อไป  ใหล้ะเอียดรอบคอบ
ยิง่ข้ึน เพื่อให้โครงการวิจยัด าเนินต่อไปไดส้ าเร็จตามจุดประสงค ์มีความย ัง่ยนืในระยะยาว รวมทั้งมี
การเรียนรู้ร่วมกนัในการท างานกบัเครือข่าย  

หลงัเขา้ร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจงการด าเนินงานโครงการวจิยัท่ีรพ.บา้นแท่น ผูน้ าและ
แกนน าชุมชนไดน้ าไปส่ือสารต่อกบัคนในชุมชนและประสานเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชนเขา้ร่วม
ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังค าช้ีแจง้การด าเนินงานโครงการวจิยัและร่วมกนัตดัสินใจวา่ชุมชนจะมี
มติเขา้ร่วมด าเนินงานโครงการหรือไม่ 

การเขา้ไปในชุมชนคร้ังน้ีมีการเตรียมวางแผนน าเสนอเป็นอยา่งดี  เร่ิมลงทะเบียนเวลา 
16.00 น. สมาชิกในชุมชนทยอยมากนัเร่ือย ๆ 17.00 น. ก็เร่ิมด าเนินการเม่ือเห็นวา่มีจ านวนมาก
พอสมควรแลว้ ผูใ้หญ่บา้นบอกวา่ยงัขาดแต่กลุ่มแม่คา้ท่ีไปขายผกัท่ีตลาดในตอนเยน็จะกลบัเขา้มา
ประมาณหกโมงเยน็   นกัวจิยัเร่ิมตน้(สคร.5) จึงเร่ิมด าเนินการดว้ยการแนะน าทีมวิจยัเร่ิมตน้จากรพ.
บา้นแท่นและทีมจากสคร.5 เล่าถึงท่ีมาและแนวทางในการท าวจิยั  หลงัจากนั้นใหช้มวดิีทศัน์
ตวัอยา่งงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยการฉายดว้ยโปรเจก็เตอร์เขา้ท่ีผนงัก าแพง  สร้าง
ความต่ืนตาต่ืนใจแก่คนในชุมชนเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากยงัไม่เคยมีการน าเสนองานรูปแบบน้ีมาก่อน  
ต่อจากนั้นใหค้วามรู้เร่ืองโทษ พิษ ภยั ของบุหร่ี  น าเสนออตัราการสูบบุหร่ีของคนในชุมชนจาก
ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมเปรียบเทียบในระดบัหมู่บา้น  ต าบล  อ าเภอ เขต  และประเทศ ดว้ยแผนภูมิต่างๆ  
ความชุกของโรคท่ีเป็นผลมาจากบุหร่ีในชุมชน ชวนคุยชวนคิดถึงผลกระทบจากบุหร่ีต่อคนใน
ชุมชน  ซ่ึงมีหลายๆคนร่วมสะทอ้นถึงความเดือดร้อนร าคาญท่ีไดรั้บจากบุหร่ี  ผลต่อสุขภาพ  ต่อ
ครอบครัว  และต่อชุมชน  แต่ก็ยงัไม่แน่ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บวา่คนในชุมชนมีผูสู้บบุหร่ีมากนอ้ย
เพียงใด และจะท าอยา่งไรให้เกิดการลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชน   ช่วงทา้ยพอใกลส้องทุ่มชาวบา้นเร่ิม
ทยอยกลบัเน่ืองจากตอ้งกลบัไปหุงหาอาหารและดูแลคนในครอบครัว  จึงรีบท าการประชาคม  
ผูเ้ขา้ร่วมประชาคมท่ียงัเหลืออยูท่ ั้งหมด เห็นดว้ยท่ีจะท าวิจยัร่วมกบั สคร.5 และโรงพยาบาลบา้น
แท่น ซ่ึงมีผูย้กมือเห็นดว้ยจ านวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนครัวเรือนได ้   จึงมีมติสนบัสนุนการท า
วจิยัในชุมชนบา้นหนองบวั   ปิดประชุมเวลา  20.45  น.   

จากการประชุมในคร้ังน้ีท าใหที้มผูว้จิยัไดเ้รียนรู้วา่ นอกจากการมีส่วนร่วมกนัในทีม
ผูท้  าวจิยัแลว้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก็ส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั เวทีประชาคมเป็น
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ช่องทางหน่ึงท่ีจะส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได ้ นอกจากนั้นเวลาท่ีร่วมกนัท า
กิจกรรมในชุมชนตอ้งปรับใหเ้หมาะสมโดยไม่รบกวนเวลาท่ีอยูใ่นช่วงเวลาท ามาหากิน  เวลาดูแล
ครอบครัวของคนในชุมชน  หลงั AAR เราจึงตกลงร่วมกนัวา่เวลาท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม
ร่วมกนัของทีมวจิยัเราควรจะเป็นหลงั 18.00 น. เป็นตน้ไป  ซ่ึงเป็นเวลาท่ีชาวบา้นท่ีไปท าไร่  ท านา  
กลบัมาถึงบา้นแลว้แม่บา้นก็ท าการเตรียมหุงหาอาหารให้คนในครอบครัวเรียบร้อยแลว้เช่นกนั  
และเป็นเวลาท่ีแม่คา้ท่ีไปขายผกัท่ีตลาดเสร็จส้ินภารกิจ   ทีมวจิยัจากรพ.บา้นแท่นก็เลิกงานไดก้ลบั
บา้นไปดูแลครอบครัวก่อนออกมาร่วมกิจกรรม  ส่วนทีมสคร. 5  เวลาไหนก็ไดถ้า้มีแผนออกมา
ท างานท่ีชุมชนแต่ท่ีส าคญัคือช่วงก าหนดวนัจะไม่ค่อยมีวนัวา่งเพราะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นกลุ่มน า
ร่องในการน าแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์มาใชซ่ึ้งเป็นเร่ืองใหม่  ท่ีท  าใหพ้วกเราตอ้งใชเ้วลาในการ
เรียนรู้  และฝึกทกัษะเป็นอยา่งมาก  นอกจากนั้นยงัมีงานประชุม อบรมเร่งด่วนท่ีคอยเขา้มา
สอดแทรกก าหนดการท่ีเราวางแผนไวแ้ลว้อยูเ่สมอ จาก 3 ส านกั  ทั้งส านกัยาสูบ  ส านกัแอลกอฮอล ์ 
และส านกั NCD  ซ่ึงแต่ละส านกัก็จะแยกกนัจดัประชุมช้ีแจง อบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ  อาทิ ถอด
บทเรียนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินนอกงบประมาณเขา้มาในช่วงกลางปีท่ีเราวาง
แผนการด าเนินงานไปทั้งปีเรียบร้อยแลว้ ท าใหเ้ราตอ้งหวัหมุนกบัการสับหลีกงานจนแทบจะไม่มี
วนัหยดุ ก่อนวางแผนท างานวจิยัผูว้จิยัจึงควรวางแผนจดัสรรเวลาเผื่อไวส้ าหรับงานท่ีมกัจะเขา้มา
ในช่วงกลางปีไม่รับงานจนเตม็ช่วงเวลางานพอดีเพราะงานจะลน้มือจนท าใหรู้้สึกเหน่ือยจนเกินไป
จนอาจจะมีความทอ้ถอยไม่อยากท างานวจิยัต่อ       

ในช่วงแรกผูใ้หญ่บา้นและแกนน าในชุมชนโดยเฉพาะอสม. ช่วยเป็นหวัเร่ียวหวัแรงส าคญั
ดว้ยการ  คน้หาอาสาสมคัรและชกัชวนผูมี้ความรู้ความสามารถในชุมชนเขา้มาร่วมทีม  ไดผู้ท่ี้
สมคัรใจเขา้ร่วมเป็นทีมวจิยัจากชุมชนรวมทีมรพ.บา้นแท่นและสคร.5 ทั้งทีม ก็ประมาณ  50-60 คน 
ซ่ึงเป็นทีมท่ีมีสมาชิกค่อนขา้งมาก  จากการอบรมท่ีผา่นมา  อาจารยลื์อชยัเคยใหข้อ้สังเกตวา่การวจิยั 
PAR ทีมวจิยัจะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด   ไม่น่ิง  ตอ้งมีการวางแผนปรับกระบวนท่า
ของทีมตามสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน  บางทีอาจมีการถอดตวัออกจากทีม  หรืออาจถอยออกไปเป็น
ผูส้นบัสนุน  หรืออาจมีเขา้มาร่วมใหม่  หรืออาจเขา้ร่วมไดเ้ป็นพกั ๆ  ใหป้รับไปตามสภาพ  นกัวจิยั
ตอ้งต่ืนรู้  เพื่อเตรียมรับและเรียนรู้กบัส่ิงท่ีจะเกิด  และแกปั้ญหาอยา่งมีสติ    

เม่ือมีการรวมทีมกนัไดใ้นเบ้ืองตน้จึงท าการประชุมเพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ี  และ
วางแผนการด าเนินงานร่วมกนั  พร้อมทั้งออกแบบเคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มูลชุมชนท่ีชาวบา้น
และทีมวจิยัอยากรู้ในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2553  เวลาท่ีนดัหมายทีมวจิยัเขา้ร่วมประชุมเวลา 18.00 
น. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  57  คน   

เร่ิมตน้การประชุมดว้ยการแนะน าตวัของทีมวจิยัจากชุมชนทีละคนซ่ึงแต่ละคนจะมีป้ายช่ือ
คลอ้งคอตั้งแต่เร่ิมเขา้มาลงช่ือเขา้ร่วมประชุม (เพื่อจะไดเ้อารูปถ่ายและวดิีโอมายอ้นวา่ในทีมวจิยัเรา
มีใครบา้ง)  จากนั้น    หวัหนา้โครงการเนน้ย  ้าแนวทางการด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมคือการ
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ร่วมด าเนินการของชุมชนในทุกขั้นตอน  และการด าเนินการวจิยัพฒันารูปแบบการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาบุหร่ีในชุมชนหนองบวัท่ีผา่นมา  ไดมี้การช้ีแจงโครงการ  มีการท าประชาคมเขา้ร่วม
โครงการ  และมีการคน้หาผูเ้ขา้ร่วมเป็นทีมวิจยัไดผู้ส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยั แนวทางการ
ด าเนินงานต่อไปคือการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ี  แนว
ทางการด าเนินงานร่วมกนัของทีมวจิยั และร่วมกนัเตรียมเคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มูลชุมชน 

  ผูใ้หญ่บา้นและหวัหนา้ทีมวิจยั  น าเตรียมทีมวิจยั  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั ไดค้ณะท างานวจิยัแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มเพื่อความสะดวกในการท างานตามคุม้ท่ี
อยู ่  ส่วนทีมท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัประชุมในแต่ละคร้ังจะเป็นทีมท่ีมีการจดัตั้งอยูแ่ลว้ใน
ชุมชน  ไดแ้ก่  ผูช่้วยผูใ้หญ่ดูแลดา้นการจดัสถานท่ี  กลุ่มแม่บา้นดูแลดา้นอาหาร  น ้าด่ืม  หวัหนา้คุม้
, อสม ประชาสัมพนัธ์  การด าเนินงานของโครงการ  จากนั้นร่วมกนัวางแผนปฏิทินการท างาน
ร่วมกนัถึงเดือนกนัยายน 2553  โดยเร่ิมจากการช่วยกนัคน้หาขอ้มูลชุมชน    

 
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูล  หลงัจากไดหุ้้นส่วนทีมวิจยั (partner) ซ่ึงสมคัรใจเขา้ร่วม

โครงการวจิยัแลว้ ทีมวจิยัจึงจดัอบรมเพื่อร่วมกนัสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  วางแผนเก็บ
ขอ้มูล และร่วมกนัเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลวถีิชีวติ กิจวตัรประจ าวนั ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ขอ้มูลประชากร  สุขภาพและความเจบ็ป่วยของคนใน
ชุมชน   แบบแผนการสูบบุหร่ีของคนในชุมชนทั้งในวยัรุ่น   วยัท างาน  และวยัผูใ้หญ่  ความรู้และ
ความตระหนกัต่อโทษพิษภยัของบุหร่ี  แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ี และรูปแบบวธีิการใน
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชุมชน โดยใชก้ารสนทนา  (Conversation)  สนทนากลุ่ม (Focus group) 
การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth interview) และการคน้หาขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลเดิมในชุมชน (Secondary data) จากนั้นรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีหาก
ชุมชนมีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมซ่ึง ถือวา่เป็น “โจทยเ์ขา”  จะน าเขา้มาวิเคราะห์ร่วมกบัประเด็น
ปัญหาของทีมวจิยั ในฐานะ “โจทยเ์รา”  เพื่อน าผลการศึกษาขั้นตน้มาวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ในชุมชนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการสนทนากลุ่มจนกระทัง่ตกผลึกเป็นความคิดเห็นปัญหาร่วมกนั 
หรือ “โจทยร่์วม”  

คุณธีรศกัด์ิ  พรหมพนัใจ  น าสนทนากลุ่ม สถานการณ์บุหร่ีและปัญหาสุขภาวะในชุมชน
บา้นหนองบวัขอ้มูลอะไรท่ีมีอยูแ่ลว้  อะไรท่ีอยากรู้เพิ่มเติม  ไดแ้นวค าถามท่ียงัไม่หลากหลาย  รอบ
ดา้น ท่านนายกอบต.บา้นแท่น  จึงเสนอใหล้องแบ่งกลุ่มช่วยกนัระดมสมองอีกคร้ังหลงัพกั
รับประทานอาหารร่วมกนั    

แบ่งกลุ่มระดมสมองช่วยกนัคิดแนวค าถามในการคน้หาปัญหา  ความตอ้งการแกไ้ขปัญหา
บุหร่ี และสุขภาวะของคนในชุมชนโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้นวค าถามท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
หลงัจากนั้นรวบรวมขอ้ค าถามจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อ  วางแผนคน้หาขอ้มูล วธีิการเก็บขอ้มูล   ได้
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เคร่ืองมือท่ีทีมเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์นกัแต่สมาชิกทีมวจิยัมีความเหน่ือยลา้ และง่วงจึงยติุการประชุม   
ใหผู้ร่้วมทีมช่วยกนัน าไปคิดต่อ  และมีการประสานนอกรอบผา่นทีมรพ. ในการจดัท าเคร่ืองมือต่อ
จนกระทัง่ไดเ้คร่ืองมือส ารวจสถานการณ์บุหร่ีในชุมชนท่ีทีมมีความเห็นร่วมกนัวา่ครอบคลุมแลว้     

 
ลงพืน้ทีส่ ำรวจข้อมูล 
   นดัประชุมกนัท่ีศาลาวดับา้นหนองบวั หวัหนา้โครงการน าทบทวนและท าความเขา้ใจกบั

ขอ้ค าถามอีกคร้ังทีละขอ้ถึงจุดประสงคข์องการถามค าถามนั้นๆ  การลงบนัทึกขอ้มูล  จากนั้นผูใ้หญ่
สายญั แบ่งทีมออกส ารวจโดยมีทีมวจิยัจากสคร.5 และรพ.บา้นแท่นคอยเป็นพี่เล้ียง  แต่ละทีม
บริหารจดัการการส ารวจในทีมของตน  บา้งก็แบ่งกนัไปตามเลขท่ีบา้นกลุ่มละ 2-3 คน  บา้งก็ไปกนั
ทั้งทีมถือวา่เป็นการออกไปเยีย่มเยยีนพบปะกนั เป็นคร้ังแรกท่ีทีมวจิยัชุมชนไดอ้อกปฏิบติัการใน
พื้นท่ี  หลายคนสะทอ้นความรู้สึกท่ีมีทั้งต่ืนเตน้  ดีใจ  กงัวลใจ  และภาคภูมิใจกบัภาระกิจในคร้ังน้ี 

  
“ผมมกัม่วน  ดีใจท่ีจะไดไ้ปเยีย่มไปยามเพื่อนบา้นไปเวา้น ากนั   ต่ืนเตน้ท่ีจะตอ้งไปเวา้ไป

ถามเพิน้แบบเป็นทางการอยา่งน้ี  บ่เคยเห๊ดมาก่อน” 
 คุณสมเกียรติ- ผูติ้ดบุหร่ีท่ียงัเลิกสูบไม่ไดแ้ต่ยนิดีเขา้ร่วมเป็นทีมวจิยั  
   
“ยา่นสิเห๊ดบ่ได ้บ่เคยเห๊ดมาก่อน  แต่ก็ตั้งใจเตม็ท่ี  ภูมิใจหลายค่ะท่ีไดร่้วมงานน้ี”  
 คุณส าเนียง-ผูร้อความหวงัวา่สามีจะเลิกสูบบุหร่ีได ้ 
  
เม่ือไดข้อ้มูลกนัมาแลว้ก็มารวมตวักนัท่ีศาลาวดัอีกคร้ัง รับประทานอาหารร่วมกนัก่อนท่ี

จะน าขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มไปส ารวจมาไดน้ ามาสรุปร่วมกนัเป็นภาพรวมของกลุ่ม ต่อจากนั้นก็จะ
น ามารวมกนัเป็นชุดเดียวเป็นขอ้มูลในภาพรวมของชุมชน แต่ละกลุ่มพยายามคิดวธีิการท่ีจะท า
อยา่งไรใหข้อ้มูลท่ีเก็บมาไดจ้ากรายครัวเรือนกลายมาเป็นขอ้มูลในภาพรวมของคุม้และของชุมชน 
โดยมีการทดลองท ากนัหลายวธีิ บา้งก็ขานทีละขอ้ใหใ้หส้มาชิกทีมนบัจ านวนค าตอบท่ีมีอยูใ่นมือ
คนละ 5-10 ชุด ค่อยๆไล่ไปทีละขอ้ บา้งก็ใหแ้ต่ละคนแยกกนัรวมขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นมือใหเ้รียบร้อย
ก่อนทุกขอ้แลว้ค่อยมาบอกคนรวบรวมของกลุ่ม  บา้งก็ยงัคิดไม่ออกวา่จะท าอยา่งไรก็ไปดูตวัอยา่ง
จากกลุ่มอ่ืนแลว้เอามาลองท าดู  มีหลายคนทอ้ และขอใหที้มพี่เล้ียงช่วยท าให ้  

 
“ชาวไร่ชาวนา การศึกษานอ้ยอยา่งหมู่เฮา บางคนเขียนก็ยงับ่คล่อง จะเห๊ดไดจ้งัได๋  ท าไม

พวกคุณหมอคือสิบ่เห๊ดเอง จะไดเ้สร็จเร็วๆ” 
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ทีมพี่เล้ียงก็พยายามท าความเขา้ใจวา่ขอ้มูลท่ีทีมวจิยัชุมชนเก็บมากบัมือ ผูเ้ก็บจะเป็นผูรู้้
ขอ้มูลดีท่ีสุดหากมีขอ้สงสัยคนเก็บจะไดใ้หข้อ้มูลได ้  ผลสรุปขอ้มูลออกมาจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง
มากท่ีสุด  ค่อยๆท ากนัไป  หากมีขอ้ติดขดั เช่น ขอ้มูลท่ีตอบมาเป็นตวัเลขท่ีมีความหลากหลายก็ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรจะมีการตกลงร่วมกนัในการแบ่งช่วงเป็นกลุ่มๆ ไดแ้ก่  ขอ้มูลอายผุูสู้บบุหร่ี,
จ านวนบุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนั ฯลฯ  มีบางทีมท่ีหาคนบนัทึกขอ้มูลไม่ไดพ้ี่เล้ียงก็ช่วยท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
บนัทึกให ้  บางทีท าเสร็จแลว้กลบัไปตรวจสอบอีกทีจ านวนไม่ตรงกบัยอดรวมก็ตอ้งกลบัไปนบักนั
ใหม่  มีเสียงบ่นจากหลาย ๆ กลุ่มวา่   

 
“มาท าอะไรยาก ๆ กนัท าไมก็ไม่รู้  ปวดหวั”  
“เคยแต่ท าไร่  ท านา  มานัง่คิด  นัง่เขียน  มนัเหม่ือยหลาย  เหมือนจะไม่สบาย” 
 “เม่ือไหร่จะไดล้งมือท าอะไร  ใหค้นบา้นเราเลิกบุหร่ีไดส้ักที” 
  
ความตั้งใจจริงแลว้ผูว้ิจยัภายนอกอยากใหผู้ว้ิจยัในชุมชนไดล้งมือท าเองในทุกขั้นตอนแต่

บางคร้ังเม่ือนกัวจิยัชุมชนมีความเครียดสูง  หรือเกิดความทอ้ก็จะเขา้ไปช่วยใหค้  าแนะน า ใหค้่อย ๆ 
เรียนรู้ไปทีละนอ้ย  โดยเตือนตวัเองอยูเ่สมอวา่จะไม่ชกัน าใดๆ    

 
ในท่ีสุดก็ไดข้อ้มูลในภาพรวมของกลุ่มออกมาจนได ้  แต่กวา่จะไดก้็เยน็มากแลว้ เน่ืองจาก

วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีตลาดนดั  หลายคนมีภารกิจตอ้งไปขายของท่ีตลาดจึงขอกลบัไปก่อน  ท่ีเหลือก็ท า
กนัต่อจนเสร็จ เม่ือเสร็จภาระกิจประชุมทีมวจิยัร่วมกนัเรียนรู้จากการออกส ารวจขอ้มูลไดบ้ทเรียน
ในการท างาน  ดงัน้ี 

หากมีการวางแผนการท างานก่อนจะท างานไดร้วดเร็ว ลดขอ้ผดิพลาด เช่นทีมท่ีมีการ
วางแผนแบ่งครัวเรือนก่อนเวลาเก็บขอ้มูลจะไม่ซ ้ ากนั ไม่เสียเวลาออกไปเก็บใหม่   

การท าความเขา้ใจกบัค าถามก่อนแลว้ถามจากความเขา้ใจ  คนตอบจะเขา้ใจค าถามและตอบ
ไดม้ากกวา่การอ่านตามขอ้ความในแบบส ารวจ 

การส ารวจขอ้มูลดว้ยนกัวจิยัในชุมชนผูต้อบจะสะดวกใจในการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่
เน่ืองจากมีความรู้จกัมกัคุน้กนัมาก่อน    

การส ารวจขอ้มูลชุมชนแต่เดิมก็จะมีแต่อสม.เท่านั้นท่ีเคยส ารวจแต่ยงัไม่เคยสรุปขอ้มูลเอง 
การสรุปขอ้มูลไม่ใช่เร่ืองยากเกินกวา่ท่ีนกัวจิยัในชุมชนบา้นหนองบวัจะท าไม่ได ้ และการน าขอ้มูล
มาสรุปร่วมกนัท าใหไ้ดรู้้ขอ้มูลท่ีไม่เคยรู้มาก่อนในชุมชน ซ่ึงแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ไม่คิดวา่มนัจะเป็น
ปัญหา 
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จากการลงท างานของทีมวิจยัชุมชนในคร้ังแรก  ในตอนแรกผูใ้หญ่บา้นมีความหนกัใจไม่
นอ้ยกลวัวา่ลูกบา้นจะท าไม่ได ้  เพราะไม่เคยท ามาก่อน  จึงคอยอ านวยความสะดวกอยา่งเตม็ท่ี
ใหก้บัทีม  คอยติดตามการท างานและคอยลุน้อยูไ่ม่ห่าง 

“ชาวบา้นยงัคุน้ชินกบัการท่ีภาครัฐมีโครงการลงมาใหท้ าเลย ยงัไม่เขา้ใจกระบวนการของ
เรา เคา้ก็จะเร่งอยากใหมี้กิจกรรมลงมาเร็ว ๆ  ถา้ไดล้องลงมือท าดูเคา้ก็จะเขา้ใจไปเอง อยา่งวนัน้ีก็
ไม่น่าเช่ือวา่เคา้จะไปเก็บขอ้มูลและเอามาสรุปรวมกนัได”้ 

หลงัจากไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้จากการส ารวจขอ้มูลแลว้ก็น ามาวเิคราะห์ความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลเพื่อท่ีจะสืบคน้ขอ้มูลในเชิงลึกต่อไป ดว้ยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์  โดยมี
ประเด็นท่ีจะท าการสืบคน้ขอ้มูลต่อหลายประเด็น  ไดแ้ก่  ความคิดเห็นต่อบุหร่ีของคนในชุมชน
เป็นอยา่งไร   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัสูบในชุมชนเป็นอยา่งไร สูบกบัใคร  เวลาไหน  
อยา่งไร    ท าไมจึงเขา้มาสู่แวดวงการสูบบุหร่ีได ้ มีช่องทางใดเขา้ถึงบุหร่ีไดบ้า้งในชุมชน การรับรู้
ผลกระทบจากบุหร่ีของคนในชุมชนชุมชนเป็นอยา่งไร  มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการลด ละ เลิก
บุหร่ีในชุมชน     

  
การสนทนากลุ่ม  จดัใหมี้การสนทนากลุ่ม  4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มของผูสู้บบุหร่ี โดยแยกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 
1.1.  กลุ่มผูสู้บบุหร่ีวยัท างานและผูสู้งอาย ุ    
1.2.  กลุ่มผูสู้บบุหร่ีวยัรุ่น  
ประเด็นการสนทนา   

- ความคิดเห็นต่อบุหร่ี และการรับรู้ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
- ท าไมจึงเขา้มาสู่แวดวงการสูบบุหร่ีได ้มีช่องทางใดเขา้ถึงบุหร่ีไดบ้า้งในชุมชน 
- มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยา่งไร 
- มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการลด ละ เลิกบุหร่ี เคยลองหรือไม่ ผลเป็นอยา่งไร 
- การลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชนควรท าอยา่งไร  ใครควรท า 

 
2. กลุ่มผูเ้ลิกสูบบุหร่ีได ้
ประเด็นการสนทนา   
- ความคิดเห็นต่อบุหร่ี และการรับรู้ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
- ท าไมจึงเขา้มาสู่แวดวงการสูบบุหร่ีได ้มีช่องทางใดเขา้ถึงบุหร่ีไดบ้า้งในชุมชน 
- ก่อนท่ีจะเลิกบุหร่ีไดมี้พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยา่งไร 
- มีวธีิการเลิกบุหร่ีอยา่งไร  ท าไมจึงเลิกได ้
- มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชน ควรท าอยา่งไร  ใครควรท า 
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3. กลุ่มครอบครัวผูสู้บบุหร่ี 
- ความคิดเห็นต่อบุหร่ี และการรับรู้ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
- เคยชกัชวนผูสู้บบุหร่ีให ้ลด ละ เลิกสูบหรือไม่ ท าอยา่งไร ผลเป็นอยา่งไร 
- มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชน ควรท าอยา่งไร  ใครควรท า 
 
4. กลุ่มแกนน าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน    
- ความคิดเห็นต่อบุหร่ี และการรับรู้ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
- การลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชนท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 
- มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการลด ละ เลิกบุหร่ีในชุมชน ควรท าอยา่งไร  ใครควรท า 
 
การจดัเวทีสนทนากลุ่ม  จดัใหน้ัง่แยกกลุ่มคุยกนัคนละมุมของศาลาวดั ใชเ้วลา 
ประมาณหน่ึงชัว่โมง  จากนั้นก็กลบัเขา้มารวมกลุ่มกนัส่งตวัแทนน าเสนอส่ิงท่ีไดพ้ดูคุยกนั

ในกลุ่ม เวทีน้ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี  บรรยากาศการสนทนาล่ืนไหล  เน่ืองจาก
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดพ้ดูไดเ้ล่าในส่ิงท่ีตนรู้อยา่งลึกซ้ึง  ในกลุ่มของผูร่้วมชะตากรรมเดียวกนั  จึง
เขา้อกเขา้ใจกนัเป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวผูสู้บบุหร่ีท่ีต่างผลดักนัเล่าอยา่งพร่างพรูถึงส่ิง
ท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตใจมานาน   

จากการฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มจากมุมมองท่ีต่างกนั  ไดพ้ดูไดคุ้ยแลกเปล่ียนกนัก็ท า
ใหเ้ขา้ใจกนัมากข้ึน มีการเปิดใจพดูคุยกนั กลุ่มวยัรุ่นเขา้มาร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังแรกหลงัจากท่ีข่ี
มอเตอร์ไซดเ์ลียบเคียงสังเกตการณ์การท างานของทีมวจิยัอยูร่ะยะหน่ึง มีหลายคนร่วมสะทอ้น
ความรู้สึกต่อปรากฏการณ์ดงักล่าว ดงัน้ี 

“ปกติจะไม่ค่อยเห็นวยัรุ่นเขา้มาร่วมกิจกรรม วนัน้ีวยัรุ่นเขา้มาร่วมเยอะ และเคา้ก็กลา้พดู 
กลา้คุย กลา้แสดงออก แม่ก็ดีใจ” แม่ครูหนูปาง 
“แม่วา่คนสิบ่ล่ึนกนั มกัยอ่ง ฯลฯ” (คนเราไม่แตกต่างกนัอยากท าดี ชอบค าพูดดีดี การ

ท างานร่วมกนัถา้คิดท าในส่ิงดีดี พดูดีดีดว้ยเหตุดว้ยผลก็จะมีแนวร่วม แนวร่วมส าคญัตอ้งมี   หลาย 
ๆ กลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น  อยา่งท่ีท าอยูต่อนน้ี มีการตั้งคณะท างาน  หาแนวร่วมค่อยคิดค่อยท า
กนัไป  หากท าอยา่งต่อเน่ือง และมีการยกระดบัจากเดิมข้ึนเร่ือยๆ ก็จะประสบผลส าเร็จอยา่ง
แน่นอน”  แม่กองแพง   

 
เม่ือไดข้อ้มูลจากการสนทนากลุ่ม  และมีประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการสืบคน้ต่อก็จะ ติดตาม 

สัมภาษณ์ในเชิงลึกต่อโดยทีมวจิยัภายนอกและน าขอ้คน้พบท่ีไดม้าวเิคราะห์ร่วมกนัในทีมวจิยัทั้ง
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ทีมวจิยัจากสคร.5 ทีมรพ.บา้นแท่น และทีมวจิยัชุมชน  จนไม่มีขอ้สงสัยเพิ่มเติมก็สรุปสถานการณ์
ปัญหาการณ์การสูบบุหร่ีและแนวทางการแกปั้ญหาของชุมชน 

 
ขั้นตอนที ่ 3   เตรียมแก้ปัญหำ โดยการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น และเชิญบุคลากรจาก

หน่วยงานในพื้นท่ี ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม พูดคุยรับรู้เร่ืองราวและ
สถานการณ์ปัญหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ และฟังเสียงสะทอ้นจากเวทีประชาคม
หมู่บา้น ซ่ึงอาจจะได ้ “โจทยร่์วม” ท่ีแตกต่างออกไป จนกระทัง่ไดค้วามคิดเห็นเป็นปัญหาร่วมกนั
ของชุมชน และก าหนดโจทยร่์วม  และคน้หาแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งทีม
วจิยักบัชุมชน  จากนั้นน าเสนอทางเลือกในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาในเวทีประชาคมเพื่อฟังเสียง
สะทอ้นและความร่วมมือของชุมชน ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา ตามทางเลือก  รวมถึงคน้หา
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละทางเลือก 

การจดัเวทีคืนขอ้มูลสู่ชุมชนในคร้ังน้ีคึกคกัเป็นพิเศษ  เน่ืองจากทีมท่ีปรึกษาจาก
มหาวทิยาลยัมหิดลจะมาเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทีมวจิยัในชุมชนจึงเตรียมการตอ้นรับอยา่งเตม็ท่ีโดยมี
การแต่งเพลง  และแต่งหมอล ากลอนตา้นบุหร่ี  นอกจากนั้นยงัมีการแสดงละครเวทีเก่ียวกบัวถีิบุหร่ี
ในชุมชน   

วนัท่ี 27  กรกฎาคม 2553 ช่วงบ่ายนดัทีมวจิยัประชุมเพื่อเตรียมจดัเวทีประชาคม ในวนัท่ี 
28  กรกฎาคม 2553 ท่ีศาลาวดับา้นแท่น  โดยร่วมกนัก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าในวนัประชาคม  
พร้อมผูรั้บผดิชอบ  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโทษ พิษ ภยั ของบุหร่ีจากทีม
รพ.บา้นแท่น  และทีมกีฬาพื้นบา้นเพื่อสร้างความสนุกสนาน และความสามคัคีในชุมชน   เร่ิมงาน 
13.00  น. ดว้ยการแข่งขนักีฬาพื้นบา้น     การแสดงของแต่ละคุม้จาก  6  คุม้  จากนั้นเป็นการ
รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนัเวลา  18.00 น.  ร้องเพลง/แสดงบนเวที  จนถึง 19.00 น.เปิดการ
ประชุมประชาคมโดยนายก อบต. บา้นแท่น  หวัหนา้ทีมวจิยักล่าวแนะน าทีมวจิยัและรายงานการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา  จากนั้นดูวดิีทศัน์สรุปผลการด าเนินงาน  ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับุหร่ีและโครงการ 
วจิยับุหร่ีในชุมชน  ชวนคุยชวนคิดถึงสถานการณ์บุหร่ีในชุมชน  ปัญหา  และผลกระทบจากบุหร่ี
ต่อครอบครัว  ชุมชน  โดยเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ร่วมใหข้อ้มูลและเสนอขอ้คิดเห็นในการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาในชุมชน  และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมเสนอปัญหาอ่ืนๆของชุมชน จากนั้นเป็นการ
แสดงละครวถีิบุหร่ีในชุมชน  เพลง  หมอล ากลอนตา้นบุหร่ี  ปิดการประชุมเวลาประมาณ  21.00  
น.  ส่วนสถานท่ีตั้งเวทีรอประเมินสภาพอากาศวนัพรุ่งน้ีแลว้ค่อยตดัสินใจวา่จะใชล้านกลางแจง้
หรือใตศ้าลา  

จากนั้นเป็นการหารือกนัในรูปแบบของการคืนขอ้มูล  ท่ีประชุมเสนอแนะใหร่้วมกนั
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่หช้ดัและเลือกประเด็นเด่นมาน าเสนอ  รูปแบบการน าเสนอตอ้งเขา้ใจง่าย  
มองเห็นภาพชดัเจน  เม่ือมอบหมายหนา้ท่ีกนัเรียบร้อยต่างก็แยกยา้ยกนัไปด าเนินการ   
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วนัด าเนินการจริงนดัคณะท างานมารวมตวักนัเตรียมงานเวลา 09.00  น. โดยใชพ้ื้นท่ีของ
วดับา้นหนองบวั  วนัน้ีทอ้งฟ้าแจ่มใสคาดการณ์วา่ฝนคงจะไม่ตกเราจึงตดัสินใจไดต้ั้งเวทีกลางแจง้ 
และแบ่งกลุ่มกนัท างาน  ดงัน้ี  กลุ่มจดัสถานท่ี  กลุ่มท าอาหาร  กลุ่มเตรียมการแสดงบนเวทีและกีฬา 
กลุ่มซุม้ใหค้วามรู้  กลุ่มเตรียมขอ้มูลน าเสนอ  แต่ละกลุ่มต่างขะมกัเขมน้กบังานท่ีตนรับผดิชอบ  
พอเท่ียงก็รับประทานอาหารร่วมกนั  งานเร่ิมประมาณ 15.00 น.  เน่ืองจากรอใหส้มาชิกในชุมชนมา
รวมตวักนัใหพ้ร้อมก่อนจึงเร่ิมแข่งกีฬาพื้นบา้น  บรรยากาศการแข่งขนัเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน 
มีแม่ครูหนูปางเป็นพิธีกร  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน  ผูสู้งอาย ุ  และเด็ก   กลุ่ม
วยัรุ่นส่วนใหญ่สังเกตการณ์อยูร่อบนอกยงัไม่เขา้มาร่วมกิจกรรมมากนกั  หลงัแข่งขนักีฬาพื้นบา้น  
แต่ละคุม้ส่งตวัแทนข้ึนร้องเพลงบนเวที  เวลาประมาณ  18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั  
เปิดการประชุมโดยนายกอบต.  ประมาณ  20.00 น. ล่าชา้กวา่ก าหนดเน่ืองจากท่านนายกมีภารกิจ
เร่งด่วน  ระหวา่งท่ีรอท่านนายกมาเปิดงานก็เปิดภาพน่ิงกิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกนัมาประกอบ
เพลงบรรเลง  เม่ือเปิดงานเสร็จ หวัหนา้ทีมวจิยักล่าวแนะน าทีมวจิยัและรายงานการด าเนินงานท่ี
ผา่นมา  จากนั้นดูวีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงาน  ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับุหร่ีและโครงการ วจิยับุหร่ีใน
ชุมชน  ต่อดว้ยคืนขอ้มูลโดยใช ้ ppt.  จากนั้นคุณฉวีวรรณ(พี่โอ๋)  จากรพ.บา้นแท่นชวนคุยชวน
คิดถึงสถานการณ์บุหร่ีในชุมชน  ปัญหา  และผลกระทบจากบุหร่ีต่อครอบครัว  ชุมชน  โดยกระตุน้
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมร่วมใหข้อ้มูลและเสนอขอ้คิดเห็นในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
ระหวา่งนั้นไดมี้ฝนโปรยปรายลงมาอยา่งรวดเร็ว  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่างช่วยกนัเก็บขา้วของยา้ยมาจดั
ต่อท่ีใตศ้าลาไม่เวน้แมน้แต่ท่ีปรึกษาทีมท่ีรีบวิง่มาช่วยเก็บเคร่ืองโปรเจก๊เตอร์  และจอฉายภาพ เขา้
มาใตศ้าลาอยา่งทนัท่วงทีก่อนท่ีฝนจะเทลงมาอยา่งแรง   

The show must go on. ไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนทีมวจิยัของเราก็ยงัคงด าเนินการต่อไป  ยา้ย
เขา้มาชวนคุย  ชวนคิดกนัต่อใตศ้าลาวดั  ดว้ยความเป็นมืออาชีพของพี่โอ๋ท าใหส้ามารถด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดั  จากนั้นเป็นการแจกรางวลัแก่ผูช้นะการแข่งขนักีฬาในภาคบ่าย  ต่อดว้ยการ
แสดงละครวถีิบุหร่ีในชุมชนซ่ึงเป็นไฮไลทข์องงาน  เรียกเสียงฮาจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นระยะดว้ย
คุณหมอท่ีไม่วา่จะคนไขม้าดว้ยอาการอะไรก็สามารถโยงเขา้มาหาบุหร่ีไดห้มดและแนวทางการ
รักษาก็ไม่ยากเพียงลด ละ เลิก บุหร่ีเท่านั้นอาการต่างๆก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง  จากนั้นผูใ้หญ่น ากลุ่ม
นกัแสดงร้องเพลงท่ีผูใ้หญ่แต่งข้ึนเพื่องานน้ีโดยเฉพาะ  ต่อดว้ยการร้องหมอล ากลอนตา้นบุหร่ีท่ี
สมาชิกในชุมชนร่วมกนัแต่ง  และปิดทา้ยดว้ยท่านนายกอบต.ร้องเพลงและใหข้อ้คิดในการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ  150  คน           

บทเรียนท่ีไดจ้ากการประชุมประชาคม  คืนขอ้มูลสู่ชุมชนในคร้ังน้ีท าใหที้มวิจยัไดบ้ทเรียน
ส าคญัดงัน้ี  

1.  การน าขอ้มูลคืนสู่ชุมชนตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งละเอียด  และเลือกมาน าเสนอ
เฉพาะประเด็นเด่นท่ีน่าสนใจ  ไม่น ามาเสนอทั้งหมด  รูปแบบการน าเสนอตอ้งเขา้ใจง่าย (ชาวบา้น
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ฟังแลว้เขา้ใจ)  การใชส่ื้อ  มลัติมีเดียร์ต่างๆช่วยจะท าใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ  โดยเฉพาะหากผู ้
น าเสนอยงัอ่อนทกัษะในการส่ือสารแก่สาธารณชน  

2.  การประชาสัมพนัธ์ก่อนการประชาคมเป็นส่ิงส าคญั  ควรมีหลายช่องทางทั้งจากการ
กระจายเสียงผา่นหอกระจายข่าว  การแจง้ปากต่อปากโดยมีผูรั้บผดิชอบ  เพื่อใหรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง  
การท าบตัรเชิญทั้งครอบครัวเพื่อใหผู้รั้บเชิญมีความรู้สึกวา่ผูเ้ชิญตั้งใจเชิญ จะท าใหไ้ดก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชนมากข้ึน 

3.  การมีกิจกรรมสนุกสนานร่ืนเริง  ดว้ยการท ากิจกรรมร่วมกนั  ช่วยใหบ้รรยากาศการ
ประชุมผอ่นคลายเป็นกนัเองสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้  โดยเฉพาะในบริบทของคน
อีสานท่ีชอบความสนุกสนานร่ืนเริง  หากมีการวางแผนจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการ
ส่ือก็จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้  และจดจ าดียิง่ข้ึน 

4. ชุมชนไดร่้วมเรียนรู้การวางแผนการด าเนินงานอยา่งละเอียดและเป็นระบบ การติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ  สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรมและร่วมกนัคิดหา
แนวทางพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    

  
ระยะ/ปีที ่ 2  Implementation and evaluations เป็นระยะของการด าเนินการเพื่อแกไ้ข

ปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ี โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2  ขั้นตอน  ดงัน้ี  
ขั้นตอนที่ 1  ประชุมทีมวิจยัทบทวนปัญหา วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรค  ตน้ทุนในชุมชนและ

วางแผนการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชนร่วมกนั     
วธีิกำรด ำเนินงำน 
หวัหนา้โครงการวจิยัอภิปรายกระบวนการขั้นตอนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย

การตั้งเป้าหมายร่วมกนัและทบทวนการด าเนินงานปีท่ี 1 (2553) ท่ีทีมวจิยัไดร่้วมหนัวเิคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ยการขบัเคล่ือนโจทยท่ี์เป็นปัญหาท่ี
คนนอก (นกัวิจยัจากสคร.5) เห็นวา่เป็นปัญหาของชุมชนใหค้นทั้งชุมชนเห็นวา่เป็นปัญหาร่วมกนั
ดว้ยการจุดประกายความคิด ใชข้อ้มูลอตัราการสูบบุหร่ี  การตั้งประเด็นค าถาม  สนทนาชวนคุย
ชวนคิด  และร่วมลงมือคน้หาขอ้มูลแบบมีส่วนร่วมของทีมวจิยัในชุมชน ร่วมวเิคราะห์ขอ้มูล  ร่วม
คิดวธีิการน าเสนอขอ้มูลคืนกลบัแก่ชุมชนจนท าใหเ้กิดโจทยร่์วมกนัของชุมชนในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาบุหร่ีในชุมชน  เร่ิมท าแผนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชนโดยแบ่งกลุ่ม 2  กลุ่ม
ทบทวนสถานการณ์บุหร่ีในชุมชนบา้นหนองบวั  ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาบุหร่ีในชุมชน  และร่วมกนัท าแผนชุมชน น าเสนอผลการประชุม หาขอ้สรุปร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย  และวางแผนชุมชน  สรุปบทเรียนหลงัท ากิจกรรม ไดแ้ผนชุมชน  โดยมีเป้าหมาย
ร่วม คือ การมุ่งสู่การเป็นชุมชนเขม้แขง็  อบอุ่น  ไร้ควนับุหร่ีภายในปี 2557  โดยในปี 2554 จะ
ด าเนินการ 3 โครงการคือ 1) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ไร้ควนั 2) โครงการพฒันา



 51 

ศกัยภาพทีมวจิยัชุมชน 3)โครงการเสริมสร้างทีมแกนน าเยาวชน  แต่ยงัไม่ลงรายละเอียดกิจกรรมใน
แต่ละโครงการเน่ืองจากยงัขาดความรู้และทกัษะการวจิยัชุมชน จึงปรับแผนโดยเพิ่มกิจกรรมการจดั
อบรมใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการวจิยัชุมชนใหก้บัทีมนกัวจิยัชุมชนและลดกิจกรรมประชุม
ประชาคมลงเหลือ 1 คร้ัง 

 
ขั้นตอนที ่2  พฒันากระบวนการเรียนรู้ทีมวิจยัใหก้บัทีมวจิยัชุมชน ดว้ยการ 1) จดัอบรมให้

ความรู้และฝึกทกัษะการวจิยัชุมชน  2) จดัอบรมกระบวนการจิตตปัญญาเพื่อการเรียนรู้เขา้ใจตนเอง 
ผูอ่ื้น ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของสรรพส่ิง และการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 3) การศึกษาดู
งานชุมชนตน้แบบดว้ยกระบวนการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ 
 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้และฝึกทกัษะกำรวจัิยแก่นักวจัิยชุมชน  
การด าเนินงานและบทเรียนท่ีได ้

1. รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง ท่ีปรึกษาโครงการบรรยายวจิยั PAR คืออะไร และทกัษะท่ีตอ้ง
ใชใ้นการวจิยักล่าวโดยสรุปวิจยัคือ การใชปั้ญญาคิด  ใชข้อ้มูลตดัสิน เรียนรู้ตลอดกระบวนการดว้ย
ความวริิยะ อดทน ต่ืนรู้ต่อตน คน การณ์ชีวิต ก่อเกิดความงอกงามทางความคิด ปัญญาพาใหสุ้ขสู่
ชุมชนเขม้แขง็ โดยใชกิ้จกรรมน าเขา้สู่บทเรียนดงัน้ี 

ฝึกการสังเกต จดจ า และการคิดวเิคราะห์ 
- กิจกรรมท่ี1 ใหดู้รูปภาพประมาณ 2 นาที แลว้ใหบ้อกรายละเอียดวา่ในภาพมีอะไร ซ่ึงแต่

ละคนจะจดจ ารายละเอียดไดแ้ตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความช่างสังเกตของแต่ละคนเป็นการฝึกการ
สังเกต จดจ า และคิดพินิจพิเคราะห์ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัไม่ใช่แค่มองแลว้ผา่นเลยไป  

- กิจกรรมท่ี2 สังเกตของกิน ของใชท่ี้มีอยูใ่นชุมชน เช่น สบู,่ ผงซกัฟอก, มาม่า,อาหาร
กระป๋อง,นมกล่อง, ยารักษาโรค, เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ฯลฯ วา่มีส่วนผสมอะไรบา้ง  อยา่งละเท่าไร 
อะไรท่ีเป็นผลดีและไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  ขอ้มูลท่ีใหน่้าเช่ือถือมากนอ้ยแค่ไหน  มีอะไรแอบแฝง
อยูห่รือไม่โดยใหแ้บ่งกลุ่มตอบค าถามแข่งกนั 

- กิจกรรมท่ี3  ตั้งค  าถามท่ีตอบแบบหกัมุมฝึกการคิดนอกกรอบ เช่นผลไมเ้ปลือกแข็งมีอยู่
ทัว่ไป(ผลไมก้ระป๋อง)  ท าไมไม่เอากาแฟวางขา้งโลง (นอนตายตาไม่หลบั)  

- กิจกรรมท่ี4  ฝึกการคิดแกปั้ญหา โดยตั้งโจทยแ์ต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด ใหน้ าส่ิงของต่อไปน้ี 
คือ แพะ,หมา,ขา้วโพด ใส่เรือขา้มฝ่ังไปอีกดา้นโดยไปทีละอยา่งใหข้องอยูค่รบทุกอยา่งและไดน้อ้ย
เท่ียวท่ีสุด 

- กิจกรรมท่ี5  ม่านประเพณี แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ใหแ้ต่ละคนตั้งช่ือใหม่แลว้แจง้ใหท้ราบทัว่กนั 
จากนั้นเอาผา้กั้นไม่ใหท้ั้งสองฝ่ายมองเห็นกนั  ส่งตวัแทนมาอยูห่ลงัม่านฝ่ายละ 1 คน เม่ือเปิดม่าน
ใหบ้อกช่ือท่ีตั้งใหม่ของฝ่ายตรงขา้มใครบอกก่อนไดค้ะแนน 
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**หลงัเสร็จกิจกรรมใหข้องกิน-ของใชท่ี้น ามาใชฝึ้กสังเกตแก่ทีมท่ีชนะและทุกทีมลดหลัน่
กนัไป** 

 
ฝึกการตั้งค  าถามและโจทยว์จิยั 
โดยโจทยท่ี์ดีตอ้ง  ท าได ้ ไม่ต าหนิ ไม่สร้างปัญหา  น าไปสู่ความร่วมมือ 
โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ฝึกทกัษะการตั้งค  าถาม  ไดโ้จทยก์ารวจิยัดงัน้ี 1) ครอบครัวบา้นหนอง

บวัเราอยูกิ่นกนัอยา่งไร 2) ขยะในชุมชนเราเป็นอยา่งไร 3)น ้าด่ืมในชุมชนเราเป็นอยา่งไร 4)
 ท าไมเด็กผูห้ญิงในชุมชนจึงตั้งทอ้งก่อนวยัอนัควร (เป็นการต าหนิจะหาขอ้มูลล าบาก) ปรับ
เป็น ส่ิงแวดลอ้มใดในชุมชนท่ีท าใหเ้ด็กผูห้ญิงเส่ียงต่อการตั้งทอ้งก่อนวยัอนัควร  

2. อภิปรายความส าคญัของขอ้มูลกบัการวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยรศ.ดร.ลือชยั ศรี
เงินยวง  เน้ือหาโดยสรุป ขอ้มูลมีทั้งจริงและเท็จ ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงในการน ามา
ตอบโจทยก์ารวิจยั  ซ่ึงตอ้งมีการออกแบบเคร่ืองมือและวธีิการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งรัดกุมเป็นระบบ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีรอบดา้นหากยงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอ ก็ตอ้งสืบคน้
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไปจนไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั เม่ือกาลเวลาเปล่ียน ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน  ความจริงท่ีคน้พบ
ไดอ้าจไม่ใช่ความจริงอีกต่อไป การตั้งค  าถาม ออกแบบเคร่ืองมือหาขอ้มูลตอบโจทย ์ วเิคราะห์
ขอ้มูล จึงวนเวยีนอยูไ่ม่ส้ินสุด เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ท่ีทนัสมยั หากทีมนกัวจิยัชุมชนใชก้ารวจิยั 
PARในการแกไ้ขปัญหาก็จะเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื   

3. แบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม วางแผนสร้างเคร่ืองมือและวธีิการสืบคน้ขอ้มูลตามโจทยก์ารวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้ และฝึกออกสืบคน้ขอ้มูลจริงในชุมชน ช่วงบ่ายน าขอ้มูลท่ีไดม้าฝึกวเิคราะห์สรุปขอ้มูล พบวา่ 
ปัญหาขยะในชุมชนเป็นปัญหาท่ีทีมวจิยัชุมชนเห็นวา่เป็นปัญหาเร่งด่วนและเห็นแนวทางเป็นไปได้
ท่ีจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา  จึงเสนอใหด้ าเนินการจริงโดยออกแบบเคร่ืองมือสืบคน้ขอ้มูลอีกคร้ัง
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมประชาคมประจ าเดือนเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป 

4. สรุปบทเรียนจากการอบรม 
4.1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจค าวา่ การวิจยัแบบมีส่วนร่วม(PAR) มากข้ึนและมีความมัน่ใจวา่

จะสามารถน าการวจิยั PAR ไปใชไ้ด ้
“การอบรมคร้ังน้ีท าใหผ้มเขา้ใจวจิยัพาร์มากข้ึน วจิยัพาร์ก็คือการคิดแกปั้ญหา โดยคนท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัคิดหาทางแก ้  จะแกอ้ยา่งไรก็ตอ้งช่วยกนัคิด หาความรู้  หาขอ้มูล ลองท าดู  
อะไรยงัไม่ดีก็ปรับก็แกก้นัไป มนัก็คือการแกปั้ญหาท่ีเอาไปใชไ้ดก้บัทุกเร่ืองไม่วา่จะปัญหาชุมชน
หรือปัญหาในครอบครัว”  พงษพ์ิษณุ (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น) AAR 20 ก.พ. 2554 

“หลกัคิดในการแกปั้ญหาแบบพาร์ก็ไม่ต่างจากหลกัธรรมค าสอนในทางพุทธศาสนาคือการ
ใชเ้หตุและผล  การจะแกปั้ญหาอะไรก็ตอ้งหาเหตุแห่งปัญหาใหเ้จอเสียก่อนจึงจะสามารถแกไ้ด”้ 
พอ่ยอด (ไวยาวจักร) AAR 20 ก.พ. 2554 
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4.2. ทีมวจิยัชุมชนสามารถตั้งโจทย ์ สืบคน้ขอ้มูลในการตอบโจทย ์ วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
คน้หาปัญหาของชุมชนได ้ โดยจะด าเนินการขบัเคล่ือนแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชนรวม
กบัปัญหาครอบครัว และเยาวชนต่อไป 
 

2. จัดอบรมจิตตปัญญำ   
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 40  คน ประกอบดว้ย ทีมวจิยัจากสคร.5, ทีมวจิยัจากโรงพยาบาลบา้นแท่น 

และทีมวจิยัจากชุมชนบา้นหนองบวั ใชเ้วลาในการอบรม 3 วนั โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

เวลา กิจกรรม กระบวนกรหลกั หมายเหตุ 

วนัแรก   (รูจ้กัตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น) 
 

08.30-09.00 ลงทะเบียน ณ วดับา้นหนองบวั ทีมสคร.5  

09.00-10.00 - แนะน าทีมกระบวนกร และรูจ้กัจิตตปัญญาศึกษา 

- ภาวนาเงียบร่วมกนั  

- ผูเ้ขา้ร่วมแนะน าตวั (Check in) 

ทีมสคร.5 

 

ทีมจิตตปัญญา  

 

10.00-10.15 กิจกรรรมสรา้งความสมัพนัธ ์ ทีมจิตตปัญญา  

10.15-10.30 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

10.30-11.00 Socio Matrix : เปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู ้ ทีมจิตตปัญญา  

11.00-12.00 ชีวิตวยัเยาว ์เร่ืองเล่าวยัเด็ก ทีมจิตตปัญญา  

12.00-13.00 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00-13.45 ผ่อนพกัตระหนักรู ้ ทีมจิตตปัญญา  

13.45-14.30 เป็ดชิงพ้ืนท่ี ทีมจิตตปัญญา  

14.30-15.00 ผูน้ าส่ีทิศ ทีมจิตตปัญญา  

15.00 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

15.15-16.00 วงลอ้แห่งชีวิต ทีมจิตตปัญญา  

16.00 พกัผอ่นตำมอธัยำศัย 

วนัที่สอง  (พลงักลุ่ม ทกัษะการท างานเป็นทีม) 
 

09.00-10.00 - ภาวนาเงียบร่วมกนั 

- แบ่งปันความรูสึ้ก (Check in)  

ทีมจิตตปัญญา 

 

 

10.00-10.30 ผูน้ าส่ีทิศ(ต่อ) ทีมจิตตปัญญา  

10.30-10.45 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

10.45-12.00 ปิดตาพาเดิน ทีมจิตตปัญญา  

12.00-13.00 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00-13.45 การใหแ้ละการรบั(ปิดตานวด) ทีมจิตตปัญญา  
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เวลา กิจกรรม กระบวนกรหลกั หมายเหตุ 

13.45-15.00 ทิศร่วม : เมื่อตอ้งท างานร่วมกนั ทีมจิตตปัญญา  

15.00-15.15 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

15.15-16.00 ผูน้ าส่ีทิศ : การอยูอ่ยา่งมีความหมาย ทีมจิตตปัญญา  

16.00 พกัผอ่นตำมอธัยำศัย 

 

วนัที่สาม  (จากพลงักลุ่มสู่ชุมชนในฝัน) 
 

09.00-10.00 - ภาวนาเงียบร่วมกนั 

- แบ่งปันความรูสึ้ก (Check in) 

ทีมจิตตปัญญา 
 

 

10.00-10.30 โยนิโสมนสิการ : ทกัษะการคิดอยา่งใคร่ครวญ  ทีมจิตตปัญญา  

10.30-10.45 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

10.45-12.00 เหลียวหลงัแลหน้า : ชุมชนของเรา ทีมจิตตปัญญา  

12.00-13.00 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00-13.45 ผ่อนพกัตระหนักรู ้ ทีมจิตตปัญญา  

13.45-15.00 สายธารแห่งการเรียนรู ้ ทีมจิตตปัญญา  

15.00-15.15 พกั ดื่ มน ำ้ชำ/กำแฟ 

15.15-16. 30 สะทอ้นการเรียนรู ้

Check out ปิดวงเรียนรู ้

ทีมจิตตปัญญา  

16. 30 เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ   

 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดส้ะทอ้นความรู้สึกนึกคิดและบทเรียนท่ีไดจ้ากการอบรม  ดงัน้ี 
นายสายญั  ขาวสร้อย ผูใ้หญ่บ้านหนองบัว  “จริงๆแล้วชุมชนเราก็ต้องมีความพร้อม

ทางดา้นจิตใจ มีความพร้อมทางดา้นจิตใจ คืออยากจะให้มีจิตวิทยาหรือวา่มีความรู้แขนงต่างๆเขา้
มาเพื่อใชแ้ละก็ปรับเปล่ียน อยา่งเช่นการหดัฟังก็ดีการรู้จกัตวัตนก็ดีการอะไรก็ดี ก็ถือวา่อยากจะให้
เขา้มา น่ีคือเป้าหมายของผมคืออยากให้เขามีโอกาสไดเ้รียนรู้ตวัเอง จริงๆแลว้เขามีใจอยูแ่ลว้ ชุมชน
มีใจ ตรงน้ีถือวา่เป็นส่ิงดี แต่ในเร่ืองบทบาทของการหดัฟัง คนต่างจงัหวดัน่ีจะรู้สึกมีปัญหาเวลาเขา้
ประชุม เวลาเขา้ประชุมหรือวา่มีเวลาประชุมมีกิจกรรมอะไรละก็ เขาจะพูดอยากพูดอะไรก็จะพูด 
อยากเสวนาอะไรก็เสวนาจนบางคร้ังก็เกิดความวุน่วาย ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการประชุมหรือว่า
อะไร อนัน้ีก็คิดวา่เกิดกิจกรรมตรงน้ีลงมาก็คิดว่ามนัน่าจะส่งผลดีข้ึน ก็ตรงเป้าพอดี ทุกคนก็จะได้
เรียนรู้จากการฟังคนอ่ืนพดูมั้งใหโ้อกาสเคา้ อยากจะพดูก็ไม่พดูเพราะเคารพกติกา จนเกิดความรู้สึก
วา่จากการท่ีตวัเองไดมี้โอกาสนัง่ฟัง หลายคนถึงกบัหลัง่น ้ าตาร้องไห้ นัน่สะทอ้นให้เห็นวา่ผลจาก
การอบรมมนัส่งผล จากการเป็นผูน้ าจากการเป็นผูต้าม หลายๆคนอาจจะคอยตามอยา่งเดียวไม่รู้สึก
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ว่าผูน้ ามันเป็นอย่างไร หลายๆคนก็เคยแต่น าอย่างเดียวไม่เคยตาม พอเรามีกิจกรรมอย่างน้ีก็
เปรียบเทียบได”้ 

  คุณประภาศรี  ทีมวิจยั  “ก่อนท่ีจะเขา้อบรมจิตปัญญา ก็ไม่ได้คาดหวงัอะไร ก็เฉยๆค่ะ 
ตอนแรกก็คิดวา่เอาอะไรมาใหเ้ราอบรมตั้ง3-4วนั ก็เกินความคาดหวงั ไม่เคยมีความรู้สึกแบบน้ี ไม่
เคยเห็นไม่เคยสัมผสัในส่ิงน้ี ในส่ิงท่ีอาจารยไ์ดใ้ห้กบัชุมชนเรา เหมือนเราคน้พบตวัเองท่ีแทจ้ริงวา่
เป็นแบบไหน เป็นผูใ้ห้หรือเป็นผูรั้บหรือเป็นผูต้ามอะไรแบบน้ี เหมือนกิจกรรมต่างๆท่ีอาจารยพ์า
สอนพาเล่น เหมือนบางทีเราเจอปัญหาในกลุ่มหรือในครอบครัวหรือในหนา้ท่ีการงาน เหมือนมีส่ิง
ท่ีสอดแทรกเขา้มาในกิจกรรม สอดแทรกเน้ือหาสาระดว้ย เราก็สามารถน าส่ิงท่ีอาจารยส์อนไปใช้
กบัครอบครัวเราได้  จะน าส่ิงท่ีอาจารยส์อนไปท ากิจกรรมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อ
ครอบครัวและชุมชนของเราดว้ย” 

แม่หนูเคียบ  เคยไดย้ิน๋แต่วา่จิตวทิยา ไม่เค๋ยไดย้ิ๋นวา่จิตตป ญญาสักเทือค่ะ เพิ่งซิไดย้ินตอน
ผูใ้หญ๋บา้นเพิ่นแจง้ว่า ไป๋อบรมจิตตปัญญา จิตตปัญญาน่ะมนัเป็นอย่างได๋มัน่คือจิตวิทยามั้ยก็เค๋ย
คิดค๋ือกัน๋ ก็เลยคิดวา่คือจะคล่ายๆกนัจิตตป ญญากบัจิตวิทยา เออดีแล่วเนอะเผิ่นเขา้มาเผิ่นซิไดเ้อ๋า 
จิตตปัญญาคล้ายๆกับว่าเอ๋าม๋าใช่ในชีวิตประจ ๋าว ัน๋ของพวกเฮา ครอบครัวเฮา ชุมชนเฮาซิได้
มีป ญญาเกิดข้ึน เฮาซิไดมี้จิตตะว่าเราตอ้งมองเขาในแง่จัง๋ได๋ เฮาเฮดจัง๋ได๋เราซิฮู่ว่าจิตใจเฮาเป็นจงั
ไส ค๋ือซิได้ความรู้เพิ่มมากข้ึนน่ะคะ แลว้ก็บ่เคยคิดว่าจะเป็นจงัซ่ี ตอนแรกๆก็คิดว่าจงัไสมนัคือ
สอนซ่าแท่ ค๋ือซ่าแทใ้จ๋เจา้ของน่ีคือคลา้ยๆว่ามนัไปแลว้นะคะ ท่ีอาจารยส์อนนะคิดว่ามนัซ่า พอ
หลงัๆเม่ือน่ีก็ฮู่วา่จริงๆท่ีอาจารยส์อนตอ้งการซิใหเ้ฮาไดคิ้ด พอคิดไดเ้ฮาก็เขา้ใจ ก็คิดวา่จะเอาไปใช้
ในการท างานในทีมเฮาไดอ้ยูค่่ะ” 

แม่หนูปาง  ทีมวจิยั  “พอมาเขา้อบรมจริงๆ หลายคนบอกวา่รู้จกัคิดรู้จกัพูดรู้จกัฟัง คนท่ีไม่
พูดจะพูด เม่ือก่อนนัง่ลอ้มวงกนัก็เก่ียงกนั ถึงตรงน้ีก็พูดได้ ทุกคนมีความคิด ตรงน้ีเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมแน่นอน เร่ืองความคิดความอ่าน กลา้พูดกลา้แสดงออก ตรงน้ีไดจ้ริงๆเห็นเป็นรูปธรรม
เลย น้อยคนท่ีจะเก่ียงกนัเอาก่อนเอาหลงั ไปตามกนัหมดเลย  อนัน้ีเห็นชดัๆเลย รู้จกัฟังรู้จกัพูด
เม่ือก่อนเถียงกนัซุ่ยเลย ตอนน้ี รู้จกัฟังรู้จกัพดู ตรงน้ีก็รู้สึกวา่ทุกคนก็มีสติข้ึน สติความย  ้าคิดท่ีวา่เรา
จะไม่แทรกในขณะท่ีคนอ่ืนพดู จะฟังส่ิงท่ีเคา้พดูใหเ้ขา้ใจ เขา้ใจใจเขา ใจเรา เห็นอกเห็นใจกนั ก็จะ
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข ปกติเราก็ไม่ไดฉุ้กคิดอะไรแต่พอไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัมนัก็มี
เร่ืองราวใหไ้ดเ้รียนรู้ ก็ดีค่ะ”  
  

3. ศึกษำดูงำนชุมชนต้นแบบ   
1. ชุมชนเมืองแก อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ถอดบทเรียนประเด็นการบริหารทีม การ

เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และการสร้างแกนน าเยาวชน 
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2. ชุมชนบา้นจ ารุง ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง  ถอดบทเรียนประเด็นการบริหารทีม การ
จดัการความรู้และการสร้างแกนน าเยาวชน    

3. ชุมชนหนองแวง อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ถอดบทเรียนประเด็น การด าเนินงาน
ชุมชนสุขภาวะ การขยายผลการด าเนินงาน 

  รายละเอียดในประเด็นการถอดบทเรียน  
- โครงการ/กิจกรรม.....ท่ีไปศึกษาดูงานมีจุดเร่ิมตน้จาก  

-  โครงการ/กิจกรรม...มีกระบวนการด าเนินงานอยา่งไร 

-  เก่ียวขอ้งกบัใคร หน่วยงานใดบา้ง 

-  ผลเป็นอยา่งไร 

-  ในแต่ละกิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง แกไ้ขอยา่งไร 

-  ไดบ้ทเรียนอะไรจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี และจะไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

ขั้นตอนที ่3  ประชุมประชาคมผูเ้ก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการชุมชน  แกนน าชุมชนและสมาชิก
ในชุมชน เพื่อสร้างกระแสการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ีในชุมชนเปิด
โอกาสใหส้มาชิกในชุมชนร่วมกนัทบทวนแสดงความคิดเห็นและปรับแผนการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนและบทเรียนที่ได้ 

เปิดการประชุมประชาคมโดยนายก อบต.บา้นแท่น นายบุปผา ช านาญพล ตวัแทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชนประกอบดว้ย หวัหนา้ทีมวจิยัสคร.5,
หวัหนา้งานเวชปฏิบติัครอบครัวรพ.บา้นแท่น, ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองบวั ผูใ้หญ่บา้น
หนองบวัและนายกอบต.บา้นแท่นกล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาบุหร่ีในชุมชน 

ขบวนรณรงคล์ด ละ เลิกบุหร่ีจาก 6 คุม้เดินรณรงคร์อบหมู่บา้น ผูร่้วมขบวนประมาณ  200 

คน 

- คุม้อาทิตยอุ์ทยั ค าขวญั ครอบครัวสุขสันตใ์นวนัสงกรานต ์หนองบวัช่ืนบาน
ลูกหลานไร้ควนั  

- คุม้บ าเพญ็เพียร ค าขวญั ครอบครัวมีสุข อบายมุขไม่มี สภาพแวดลอ้มดี  ทุกชีวี
ลว้นสดใส    เหลา้บุหร่ีหนีใหไ้กล ฝักใฝ่หาแต่ส่ิงดี สืบสานประเพณีเพื่อศกัด์ิศรี
ของบา้นเรา 

- คุม้ไผสี่ทอง ค าขวญั ชุมชนหนองบวั มีครอบครัวอบอุ่น สนบัสนุนคนเลิกบุหร่ี 
รับประเพณีวนัสงกรานต ์
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- คุม้เพิ่มพนูทรัพย ์ค าขวญั หน่ึงเดียว คือ หนองบวั หน่ึงครอบครัว หน่ึงความอบอุ่น 

หน่ึงกายใจเป็นทุน ร่วมสร้างบุญ หนุนสงกรานต ์หน่ึงมารควนับุหร่ี เผาชีว ี
ตีความตาย หน่ึงมวนในน ้าลายท าใหห้าย วายชีว ี

- คุม้ศาลารวมรัก ค าขวญั  ครอบครัวสุขสันต ์ไร้ควนับุหร่ี ต่อไมตรีร่วมผสาน เล่น
สงกรานต ์ส าราญใจ 

- คุม้เริงอุทา ค าขวญั ครอบครัวอบอุ่น    เม่ืออยูพ่ร้อมหนา้ ครอบครัวหมด
ปัญหา  เม่ือเลิกบุหร่ี ครอบครัวสุขภาพดี เม่ือชุมชนไร้ควนั ครอบครัวสุขสันต ์
ในวนัสงกรานต ์ 

กิจกรรม ชุมชนสัมพนัธ์ แบ่งเป็น 6 ทีมจาก 6 คุม้  ด าเนินการโดยทีมเวชปฏิบติัครอบครัว
และชุมชน โรงพยาบาลบา้นแท่น 

- กิจกรรมร่วมคิดร่วมท า “รักษาไข่ไม่ใหแ้ตก” ตามกติกา 
- กิจกรรมฝึกกระบวนการคิดเช่ือมโยง นอกกรอบ 

- ช่วยกนัเป่าลูกโป่งมดัยาง 5 ลูก 

- ก้ิงกือตกซ่าง 
กิจกรรมครอบครัวตน้แบบร่วมพดูคุยประเด็นอยูร่่วมกนัอยา่งไรใหเ้ป็นสุข และมอบรูป

ครอบครัวเป็นท่ีระลึกแก่ครอบครัวอบอุ่นตน้แบบ 7 ครอบครัว 

บทเรียนจากการด าเนินงาน มีการประชาสัมพนัธ์งานอยา่งต่อเน่ือง  ทางหอกระจายข่าว 
และทีมนกัวจิยัชุมชนช่วยบอกปากต่อปาก  มีกิจกรรมใหชุ้มชนท าร่วมกนัก่อนถึงวนัจริงท าให้
ไดรั้บความสนใจมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก สร้างความต่ืนตวัในชุมชนไดดี้   แต่ยงัขาดการ
วางแผนก ากบัเวทีท าใหมี้การแทรกกิจกรรมบนเวทีหลายกิจกรรมจนเวลาล่วงเลย บรรยากาศการ
ประชุมไม่เอ้ือต่อการแจง้แนวทางการด าเนินงานของทีมวิจยัชุมชน ใหชุ้มชนร่วมจดัล าดบั
ความส าคญัและเลือกแนวทางการด าเนินงาน จึงแกไ้ขโดยน าไปด าเนินการในการประชาคม
ประจ าเดือน ต่อไป  

ผลจาการประชุมประชาคมประจ าเดือนเมษายน ท่ีประชุมมีความเห็นร่วมใหด้ าเนินการ 

ขบัเคล่ือน โครงการหลกั 3 โครงการคือการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น การจดัการขยะในชุมชน 
และการเสริมสร้างกลุ่มแกนน าเยาวชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนไร้ควนับุหร่ี 

 
ขั้นตอนที ่ 4 ประชุมติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลและเป็นพี่เล่ียงในการด าเนินงาน  

โดยประเมินผลทุกทางเลือกท่ีด าเนินการโดยทีมวจิยัรพ.บา้นแท่นร่วมกบัทีมวจิยัชุมชน  และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินน าเสนอเวทีประชาคมเป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อใหชุ้มชนเกิด
กระบวนการยกระดบัการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  พฒันาแนวทางการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัชุมชน  และตดัสินวา่ประสบความส าเร็จหรือไม่  หากไม่ประสบความส าเร็จจะน า
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กลบัมาสู่วงจรอีกคร้ังโดยทบทวนในระยะของการวเิคราะห์ชุมชนใหม่อีกคร้ัง  จนกระทัง่ประสบ
ความส าเร็จ  

กำรด ำเนินงำน   
ประชุมทีมวจิยัติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน 3 คร้ัง โดยใชรู้ปแบบการถอดบทเรียน

การด าเนินงาน 
คร้ังท่ี 1 เดือนมีนาคม 2554 หลงัศึกษาดูงาน 1 คร้ังเพื่อประเมินผลการด าเนินงานและ

พิจารณาปรับแผนการด าเนินงานและเตรียมการประชุมประชาคมในเดือนเมษายน 
คร้ังท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2554 หลงัศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบคร้ังท่ี 2 และประชุม

ประชาคมคร้ังท่ี 2 เพื่อติดตามการด าเนินงานหลงัทบทวนแผนการด าเนินงานใหม่ 
คร้ังท่ี 3   เดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปี 2554 
 
ระยะ/ปีที ่ 3 Expansion ขยายบทเรียนของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบุหร่ี โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยด าเนินการ 3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่๑  จัดเวทปีระชำคม  เชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน  และ

ประชาชน  เพื่อน าเสนอผลส าเร็จจากการด าเนินงาน  และร่วมกนัพิจารณาขยายผลการด าเนินงาน
ไปสู่เร่ืองอ่ืนหรือชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง   

ขั้นตอนที ่๒  พฒันำต่อยอดกำรปฏิบัติงำน  โดยการศึกษาดูงาน  พฒันาแกนน า  สร้างแกน
น ารุ่นใหม่  เพื่อเพิ่มพนูความรู้  ประสบการณ์  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ่ืน 

ขั้นตอนที ่ ๓ ประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยจดัประชุมกลุ่มเป็นระยะ  เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งร่วม
ประเมินผลการด าเนินงาน   สรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื  
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บทที่4  
ผลกำรวจัิย 

 
1.  ข้อมูลสภำพแวดล้อมทัว่ไปและบริบทของชุมชน  

พื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ไม่มีภูเขา สภาพแห้งแลง้ อาศยัน ้าฝนในการ
เพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ปลูกขา้ว ออ้ย ระยะทางจากหมู่บา้น ถึงตวัอ าเภอ
ประมาณ  1 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บา้นถึงตวัจงัหวดัชยัภูมิ    97 กิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน   
190   ครัวเรือน  ประชากรรวม  892 คน เป็นชาย  446  คน  เป็นหญิง  446  คน  บางส่วนไปท างาน
รับจา้งต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั  ท าใหมี้ประชากรอาศยัในพื้นท่ีจริงประมาณ 600-700 คน  มีวดั 
1 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 1 แห่ง  ร้านขายของช า 6 แห่ง ทุกร้านจ าหน่ายบุหร่ีทั้งแบบซอง
และยาเส้นมวนเอง มีประปาใชใ้นหมู่บา้น มีบ่อบาดาล 2 แห่ง มีเมรุเผาศพอยูท่า้ยหมู่บา้น 1 แห่งไม่
เผาศพในวดั (แผนท่ีเดินดินท่ี1)  

 

แผนท่ีเดินดินท่ี 1 แสดงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชน 
 

 
 
การคมนาคมภายในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้นเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางรวม 1 

กิโลเมตร การเดินทางใชร้ถจกัรยาน มอเตอร์ไซด ์และรถป๊ิกอพั โดยการอาศยัไหวว้านกนัหรือจา้ง
เหมา การติดต่อกบัจงัหวดัชยัภูมิใชท้างหลวงแผน่ดิน เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางจาก
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หมู่บา้นไปชยัภูมิ  และชยัภูมิไปหมู่บา้น  วนัละ 1 เท่ียว ออกจากหมู่บา้นเวลาประมาณเจด็โมงเชา้ 
และออกจากชยัภูมิประมาณเท่ียงและรถประจ าทางปรับอากาศสายยาวหนองบวัล าภู-กรุงเทพ มีทุก  
1-2  ชัว่โมง การติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงห่างกนั 65 กิโลเมตร  ใชถ้นนทางหลวงแผน่ดิน และ
เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางจากหมู่บา้นไปขอนแก่นและขอนแก่นไปหมู่บา้นวนัละ 3 เท่ียว 

สมาชิกในชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัทางเครือญาติ ส่วนใหญ่ใหค้วามเคารพผูอ้าวโุส มีความ
เอ้ือเฟ้ือ  
เผือ่แผใ่หค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดี ไปมาหาสู่พดูคุยกนัเป็นประจ า ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  
ขยนัท ามาหากิน มีอาชีพแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 66.7) ท านา ท า
ไร่ออ้ย และปลูกผกั 2) กลุ่มรับจา้ง (ร้อยละ 19)  เป็นกลุ่มท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน รับจา้งท างานในไร่ นา 
งานก่อสร้าง และไปท างานต่างประเทศ 3) กลุ่มคา้ขาย (ร้อยละ 8.2) ขายของในตลาดบา้นแท่นและ
ตามตลาดนดัในต าบลบา้นแท่น เป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางการเงินดี  4) กลุ่มรับราชการ (ร้อยละ 6.1) 
 เศรษฐานะของครอบครัว ส่วนใหญ่เห็นวา่พอมีพอใช ้(ร้อยละ 56.46) รองลงมาคือพอใช้
เหลือเก็บ (ร้อยละ 25.17) และ ไม่พอใช ้(ร้อยละ 18.36) 
 
2. ข้อมูลสถำนกำรณ์บุหร่ีในชุมชน  

2.1. ประชากรในชุมชนจ าแนกตามการสูบบุหร่ีเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  ผูสู้บ (ร้อยละ 23.90) 
และ      ผูไ้ม่สูบ (ร้อยละ 76.10)  ส าหรับกลุ่มผูสู้บบุหร่ีแบ่งเป็นผูสู้บท่ีอยากเลิกและผูสู้บท่ียงัไม่
อยากเลิก ผูสู้บท่ีอยากเลิกแบ่งเป็นกลุ่มท่ีอยากเลิกเคยลองเลิกแต่เลิกไม่ส าเร็จ และกลุ่มท่ีอยากเลิก
แต่ไม่เคยลอง  ส าหรับกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ีแบ่งเป็นกลุ่มผูไ้ม่เคยสูบ และกลุ่มผูเ้คยสูบแต่เลิกได ้
(แผนภาพท่ี1) 
แผนภาพท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรในชุมชนจ าแนกตามการสูบบุหร่ี 
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2.2. การสูบบุหร่ีจ าแนกตามอายแุละเพศ พบวา่ อตัราการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้ค่อยๆสูงข้ึน

ตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไปและสูงสุดท่ีอาย ุ35 ปี (ร้อยละ 32.34) จากนั้นค่อยๆลดต ่าลง เพศชายมีอตัรา
การสูบบุหร่ีมากกวา่เพศหญิงมาก (ร้อยละ 97.69และร้อยละ 2.31 ตามล าดบั) 
(แผนภาพท่ี 2) 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงอตัราการสูบบุหร่ีจ าแนกตามอายแุละเพศ 
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อายท่ีุเร่ิมสูบบุหร่ีอยูใ่นช่วง 10-26 ปี เฉล่ีย 12 ปี อายท่ีุมีผูสู้บบุหร่ีมากอยูใ่นช่วง 25-45 ปี 
 
 
 
 

2.3. จ  านวนครัวเรือนท่ีมีผูสู้บบุหร่ี พบวา่ มีครัวเรือนท่ีมีผูสู้บบุหร่ีจ านวน 97 ครัวเรือนจาก
การส ารวจจ านวน 146 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.43 และในครัวเรือนท่ีสูบบุหร่ีมีผูสู้บจ านวน 1-6 
คน ส่วนใหญ่มีผูสู้บบุหร่ี 1 คน (ร้อยละ 74.23) รองลงมาคือมีผูสู้บบุหร่ี 2 คน (ร้อยละ 20.62) 
(ตารางท่ี 1 ) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูสู้บบุหร่ีในครัวเรือน 
จ ำนวนผู้สูบบุหร่ีในครัวเรือน 
(คน) 

จ ำนวนครัวเรือน ร้อยละ 

1 72 74.23 
2 20 20.62 
3 4 4.12 
6 1 1.03 

รวม 97 100 
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2.4. ประเภทของบุหร่ีท่ีใช ้ปริมาณการสูบ สถานท่ีสูบและค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ี  พบวา่ 

ใชย้าเส้นอยา่งเดียวหรือใชย้าเส้นเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.15  สูบวนัละ 5-10 มวนต่อวนัเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 61.54 รองลงมาร้อยละ 14.62 สูบมากกวา่ 15 มวนต่อวนั สถานท่ีสูบบุหร่ีส่วนใหญ่สูบ
นอกบา้นร้อยละ 58.46 ค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีในชุมชน ต่อเดือนจ านวน  25,625 บาท (ตารางท่ี 
2) 
ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของบุหร่ีท่ีใช ้ปริมาณการสูบ สถานท่ีสูบและค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีใน
ชุมชน 
 

ประเภทของบุหร่ีทีใ่ช้ จ ำนวนผู้สูบ ร้อยละ 
ยาเส้นอยา่งเดียวหรือยาเส้นเป็นส่วนใหญ่ 86 66.15 
ยาเส้นและยาซองพอๆกนั 35 26.92 
ยาซองอยา่งเดียวหรือยาซองเป็นส่วนใหญ่ 9 6.93 
รวม 130 100 
ปริมำณกำรสูบ (ต่อวนั)  
นอ้ยกวา่ 5มวน 16 12.30 
5-10 มวน 80 61.54 
10-15 มวน 15 11.54 
มากกวา่ 15 มวน 19 14.62 
รวม 130 100 

สถำนทีสู่บ  
ในบา้นเป็นส่วนใหญ่ 24 18.46 
ทั้งในและนอกบา้นพอๆกนั 76 58.46 
นอกบา้นเป็นส่วนใหญ่ 30 23.08 
รวม 130 100 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรสูบบุหร่ีในชุมชน (ต่อ
เดือน) 

25,625 บำท 
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 3. โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี พบวา่ โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี คือเยือ่บุจมูกและล าคออกัเสบ โดย
พบเป็นโรคในล าดบัท่ี 3 จากจ านวนโรคท่ีพบมากในชุมชน 5 อนัดบัแรก (ตารางท่ี 3) 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงโรคท่ีพบมากในชุมชน 
ล ำดับที ่ โรค จ ำนวน อตัรำป่วย 
๑ ปวดทอ้งโดยไม่ทราบ

สาเหตุ 
๒๑ ๒๓.๐๓ 

๒ ติดเช้ือทางเดินหายใจ ๑๕ ๑๖.๔๕ 
๓ เยือ่บุจมูกและล าคออกัเสบ

จากการสูบบุหร่ี 
๑๔ ๑๕.๓๕ 

๔ กระเพาะและล าไส้อกัเสบ ๑๔ ๑๕.๓๕ 
๕ แผลท่ีกระเพาะอาหาร ๑๒ ๑๓.๑๖ 

 
4. การรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีของสมาชิกในชุมชน  
 ประเด็นควำมเป็นมำของกำรใช้ยำสูบในชุมชน การใชย้าสูบในชุมชนมีมาชา้นานอดีตครู
เกษียณอายรุาชการวยั 72 ปีผูอ้าศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่เกิดเล่าวา่ตั้งแต่จ าความไดก้็เห็นมีการใชย้าสูบ
ในชุมชนเร่ือยมาโดยผูช้ายใชใ้บตองมวนสูบ ผูห้ญิงใชคู้่กบัการกินหมาก 

“เชา้ข้ึนมาก็สูบกนัควนัโขม่ง เม่ือก่อนผูช้ายสูบกนัแทบทุกคน ปลูกใบยาสูบไวใ้ชเ้องแทบ
ทุกบา้นไม่ตอ้งซ้ือหา ผูช้ายสูบบุหร่ี ผูห้ญิงกินหมากเหน็บยาเส้นไวท่ี้กระพุง้แกม้ ระยะ
หลงัมาตั้งแต่ทางการไม่สนบัสนุนใหป้ลูกใบยาสูบก็สูบกนันอ้ยลง ยงัคงมีตวัตายตวัแทน
สูบสืบทอดกนัมาเร่ือยๆ” 
 

 การสูบบุหร่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดมาจากการตอ้นรับผูม้าถึงเรือนชานดว้ยบุหร่ี 
หมาก พลู พอ่เฒ่าวยั 80 ปีท่ีแต่งงานเขา้มาเป็นเขยในชุมชนเล่าวา่ 

“สมยัก่อนมาเล่นสาวบา้นน้ีข้ึนเรือนไหนก็มีส ารับหมาก พลู บุหร่ี วางไวต้อ้นรับ” 
 
นอกจากนั้นการสูบบุหร่ียงัมีมูลเหตุมาจากวถีิชีวติ การท างานท่ีหนกั เหน่ือย การท างานใน

ไร่ นา   
“ท างานมาทั้งวนั เหน่ือยๆไดสู้บยาก็ทรงไคแน” 
“งานในไร่ในนา  ร้ิน ยงุมนักะเยอะ พวกผูเ้ฒ่ากะเลยแนะน าใหสู้บยาไปน า กะสูบเร่ือยมา 
จากนอ้ยๆกะสูบหลายข้ึน หลายข้ึนจนติด” 

 “คา้ขายตอ้งลุกข้ึนมาท างานแต่ดึก ทั้งเพลียทั้งง่วงไม่รู้จะท าอยา่งไรก็สูบจนติด” 
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ปัจจุบนัการตอ้นรับผูม้าเยอืนดว้ยหมาก พลู บุหร่ีไม่เป็นท่ีนิยมเหมือนก่อน การเขา้สู่แวดวง
นกัสูบของวยัรุ่นในปัจจุบนัเกิดจากการเลียนแบบกนัในกลุ่มเพื่อน ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั และ
เกิดจากความเช่ือวา่การสูบบุหร่ีวา่เป็นเร่ืองเท่ห์ สามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่ื้นโดยเฉพาะเพศ
ตรงขา้ม และเช่ือวา่การเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายยุิง่นอ้ยเท่าไร และสามารถสูบดว้ยลีลาท่าทางท่ีแตกต่าง
จากผูอ่ื้นจะถูกมองวา่เด่นและเก่งกวา่ผูเ้พื่อนในกลุ่ม  
 “สูบคร้ังแรกกบัเพื่อนตอนอยูม่อสอง เลิกเรียนแลว้ก็มารวมกลุ่มกนั เพื่อนเคา้สูบกนัเราไม่
สูบมนัรู้สึกวา่ไม่ใช่พวกเดียวกนั” 
 “เวลาสูบบุหร่ี รู้สึกวา่มนัเท่ห์ มีคนมอง ยิง่เวลาสาวๆมองน่ียดืเลย” 
 “ไผสู่บแต่นอ้ยก่อนหมู่  สูบอดัพน่ควนัออกมาจากจมูกไดถื้อวา่เท่ห์ เจ๋ง เก่งกวา่หมู่”  

 
จากวถีิชีวติ การท างานและความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีเปล่ียนไปจากการท างานร่วมกนั

ในไร่นา มีการท างานและกิจกรรมร่วมกนั เช่น การกินขา้วร่วมกนั การพดูคุยปรึกษาหารือกนัใน
ครอบครัว มาเป็นวถีิชีวติการออกไปหางานท าต่างถ่ิน รับจา้ง คา้ขายเพื่อใหไ้ดเ้งินมาใชจ่้ายในการ
ซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกในครัวเรือนมากยิง่ข้ึน ยิง่ท  าใหค้วามสัมพนัธ์ในครอบครัวมีนอ้ยลง มี
การกินขา้วร่วมกนั พดูคุยกนันอ้ยลง ต่างคนต่างเร่งรีบออกไปท างาน เด็กวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มเพื่อนมากข้ึนจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยขีองโทรศพัทมื์อถือและส่ืออินเตอร์เน็ตท าให้
วยัรุ่นแยกตวัออกจากครอบครัวมากยิง่ข้ึน มีการเล่นเกมส์ ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเฟสบุค๊ คุยโทรศพัท์
กบัเพื่อนโดยใหค้วามส าคญักบัการท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวนอ้ยลง การเขา้ถึงส่ือโฆษณาย ัว่
ยเุชิญชวนใหสู้บบุหร่ีและอบายมุขต่างๆไดง่้ายทางส่ืออินเตอร์เนต    

แม่เฒ่าวยั 73 ปีเล่าถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวา่เม่ือคร้ังยงัเด็กครอบครัวอยูก่นั
พร้อมหนา้กินขา้วร่วมกนั ออกไปท าไร่ท านาดว้ยกนั ปลูกของกินไวท่ี้หวัไร่ปลายนาไม่ตอ้งซ้ือหา 
ตกเยน็จูงควายกลบับา้น กินขา้วเยน็พดูคุยร้องหมอร ากลอนเล่นกนัอยา่งสนุกสนาน แต่ยคุสมยั
เปล่ียนไปลูกชายออกไปรับจา้งท างานต่างจงัหวดัไดเ้งินเยอะกวา่การท าไร่ท านา ทิ้งให้แม่เฒ่าอยูก่บั
ลูกสะใภซ่ึ้งมีอาชีพคา้ขายและหลานวยัรุ่น 2 คน  ทุกวนัลูกสะใภก้็จะวุน่วายอยูก่บัการคา้ขายต่ืนแต่
ตีสองไปรับของมาขายท่ีตลาดช่วงเชา้ สายๆเขา้บา้นมานอน บ่ายๆออกไปขายอีกกลบัเขา้บา้นทุ่ม
สองทุ่ม รายไดดี้ ชีวิตวนเวยีนอยูอ่ยา่งน้ี ดา้นหลานวยัรุ่นเชา้ข้ึนก็ไปโรงเรียนกลบัจากโรงเรียนก็ไป
ขลุกอยูก่บัเพื่อน หรือไม่ก็ดูทีว ีโทรศพัท ์เล่นเกมส์ ไม่ค่อยไดพ้ดูคุยกนั หลานชายคนโตเรียนยงัไม่
จบมอสามก็ออกมาเท่ียวเตร่กบัเพื่อนไม่ท างานอะไร กินเหลา้สูบบุหร่ี หลานสาวชอบคุยโทรศพัท์
กบัเพื่อนคร้ังละนานๆ แม่เฒ่าบอกสอนก็ไม่ฟัง ความสุขของแม่เฒ่าคือการไดพ้ดูคุยกบัคนรุ่นราว
คราวเดียวกนัซ่ึงมีเหลือนอ้ยลงทุกที     

จะเห็นวา่การใชย้าสูบในชุมชนมีมาชา้นาน  ในอดีตวถีิการเขา้สู่การเป็นนกัสูบเกิดจากวถีิ
ชีวติการท างาน ประเพณี แต่ในปัจจุบนัวถีิการเป็นนกัสูบของวยัรุ่นเปล่ียนไปจากค่านิยมความเช่ือ
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เร่ืองความเท่ห์ ความเก่ง ความตอ้งการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนและความตอ้งการดึงดูดความสนใจ
จากผูอ่ื้นจากการเขา้ถึงส่ือไดง่้ายโดยขาดความรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเท่าทนั   

 
ประเด็นกำรรับรู้เกีย่วกบัเร่ืองหญิง-ชำยกบักำรสูบบุหร่ี  ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีจะถูกสมาชิกใน

ชุมชนมองภาพลกัษณ์ในทางลบ เป็นผูห้ญิงไม่ดี  มัว่ผูช้าย ไม่เรียบร้อย  ไม่อยากเก่ียวดองดว้ย 
ในขณะท่ีผูช้ายสูบบุหร่ีสมาชิกในชุมชนมองวา่เป็นเร่ืองปกติและใหก้ารยอมรับได ้ 

“ผูซ้ายสูบบุหร่ีมนัเป็นเร่ืองธรรมดา บ่เสียหายปันได๋ ผูห้ญิงสูบมนัคือบ่งาม คือพวกผูห้ญิง
หากินตามร้านอาหาร  มัว่ผูช้าย บ่เรียบร้อย ผูห้ญิงดีดีตามบา้นเคา้บ่เฮด๊กนั” 
“ผูห้ญิงบา้นเฮาบ่ค่อยมีไผสู่บ  ลูกสาวบา้นได๋สูบจะถูกนินทาวา่เป็นผูห้ญิงบ่ดี บ่มีไผอยาก
เก่ียวดองดว้ย” 
“ผูช้ายสูบบุหร่ียงัพอรับได ้แต่ผูห้ญิงสูบน่ีรับไม่ไดเ้ลยดูน่าเกลียด”      
 

    ประเด็นกำรรับรู้เร่ืองโรคทีเ่กิดจำกกำรสูบบุหร่ี  สมาชิกในชุมชนรับรู้วา่บุหร่ีมีผลท าใหเ้กิด
โรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจและหลอดเลือดแต่ไม่ไดเ้กิดกบัทุกคนท่ีสูบ ข้ึนอยูก่บัโชคชะตา 
ส่วนใหญ่จะเกิดในผูท่ี้ร่างกายอ่อนแอ อาการของโรคจะรุนแรงในผูสู้บบุหร่ีมากกวา่คนท่ีไดรั้บควนั
บุหร่ี      

“ควนับุหร่ีมีสารพิษหลายอยา่งท าใหเ้กิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งทางเดินหายใจ ถุงลมโป่ง
พอง โรคหวัใจเส้นเลือดแขง็  แต่ผูสู้บก็บ่ไดเ้ป็นทุกราย ผูแ้ขง็แรงมกับ่ค่อยเป็น ผูจ่้อยๆบ่มี
แฮงซิเป็นหลายกวา่” 

 “ผูล้างคนสูบหลายบ่ป่วย ผูสู้บนอ้ยป่วยก็มี เอาแน่บ่ได ้มนัข้ึนกบัโชคชะตาของเฮาดว้ย” 
 “ผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีก็มี ฉิว วงิเวยีน แสบตา เจบ็คอ แต่บ่เป็นหลายเท่าผูสู้บ” 
 
 ประเด็นกำรรับรู้เร่ืองกฎหมำยเกีย่วกบับุหร่ี  ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมาย ผูท่ี้รู้กฎหมาย 
ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน แกนน าชุมชน และผูป้ระกอบการร้านคา้ แต่ไม่รู้ในรายละเอียดมากนกั  

“โรงพยาบาลจดัอบรมกฎหมายใหก้บัผูน้ าชุมชน แกนน า และผูป้ระกอบการร้านคา้ ปีละ
คร้ัง ผมเป็นเป็นผูน้ าชุมชนท่ีบา้นก็ขายบุหร่ีแต่ก็ยงัไม่รู้กฎหมายมากนกั รู้งูๆปลาๆ 
ชาวบา้นยิง่ไม่ตอ้งพดูถึงเลย” 
“ฮูว้า่ไปโรงพยาบาลเพิ่นบ่ให้สูบ หมอบอก แต่บ่ฮูว้า่มีกฎหมายหา้มบ่ หม่องอ่ืนก็เบ่ิงเอา มี
ผูสู้บก็สูบ  บ่มีก็บ่สูบ” 
แต่ถึงแมจ้ะรู้กฎหมายแต่บางคร้ังก็ไม่ปฏิบติัตามเน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั  
“บุหร่ีซองกะมีแบ่งใส่ถุงไวแ้ยกขายอยู ่ส่วนใหญ่เพิ่นจะซ้ือกนัท่ีละสอง สาม ตวั บางเทือ
ยุง่ๆมนักะสะดวกดี กะฮูยู้ว้า่ผดิ แต่ก็บ่เห็นเจา้นายเพิ่นออกมาเฮด๊จงัได๋” 
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“บา้นนอกบา้นนาจะใหเ้ฮาเอาใส่ตูใ้ส่บุหร่ีอยา่งดีมิดชิดอยา่งในเมืองมนัก็ยาก  เฮาบ่ไดข้าย
มากปันได๋ ก็เอาวางไวป้นกบัของอยา่งอ่ืน แบบน้ีเพิ่นก็วา่ผดิ  เป็นการโฆษณา  ก็มีออกมา
แจง้มาเตือนยงับ่เคยจบัจกัเทือ”  
 
และมีบางรายรู้สึกผดิและหาวธีิการปฏิบติัเพื่อลบลา้งความผดิในใจ 
“พอ่เพิ่นใชใ้หลู้กอายสิุบสองสิบสามปีมาซ้ือบุหร่ี เฮาบ่ขายก็บ่ไดค้นรู้จกักนั กะรู้สึกผดิอยู่
ในใจซัน่แหละ บ่ฮูจ้ะเฮด๊จงัได๋ กะฝากค าเวา่กบัเด็กไปบอกพอ่เพิ่นวา่เทือหลงัใหพ้อ่เพิ่นมา
ซ้ือเอง และกะสอนเด็กไปวา่บุหร่ีมนัเป็นของบ่ดี กะเฮ็ดไดซ้มัน่ีแหละ” 
 
การรับรู้ต่อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบของเจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข รับรู้บทบาทหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงัควบคุมการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยการใหค้วามรู้
เก่ียวกบักฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบตามพรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ และพรบ.คุม้ครอง
สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี การออกตรวจเตือนและ     ช้ีเป้าผูก้ระท าผดิแก่ผูมี้อ  านาจในการจบักุมและ
ลงโทษซ่ึงการช้ีเป้าผูก้ระท าผิดสร้างความล าบากใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีเพราะเกรงวา่จะ
สูญเสียความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน และเป็นอุปสรรคในการท างาน  

“เราตอ้งท างานในพื้นท่ีไปอีกนาน ใชไ้มน้วมจะท างานดว้ยกนัไดน้านกวา่” 
“การจะไปช้ีเป้าเอาความผดิคนท าผดิกฎหมายเร่ืองบุหร่ีเป็นเร่ืองยากในสังคมบา้นเรา เรา
คนท างานก็ล าบากใจ” 
 

5. ภาวะท่ีท าใหสู้บมากข้ึนกวา่ปกติทั้งกลุ่มวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ไม่แตกต่างกนัคือ ความเครียดเม่ือมี
ความเครียดจะสูบมวนต่อมวนซ่ึงจะท าใหค้ลายความเครียดได ้ หรือเม่ือมีความเหงาอยูค่นเดียวไม่มี
อะไรท าก็จะสูบบ่อยข้ึน และเม่ือกินเหลา้ถา้ไม่สูบบุร่ีจะไม่สนุกเตม็ท่ีเหมือนขาดอะไรไปเพราะ
เหลา้กบับุหร่ีเป็นของคู่กนั  
 “เครียดหลาย กะสูบต่อกนัหลายๆมวน กะส่วงดี” 
 “อยูผู่เ้ดียวบ่มีหมู่ ทรงเหงาๆกะสูบดุอยู”่ 
 “ยามกินเหลา้แฮงสูบดุ กินเหลา้ซือๆมนัทรงโลงเซงเลง”  
 
6. เหตุผลท่ีอยากหรือไม่อยากเลิกสูบบุหร่ี พบวา่ กลุ่มท่ีอยากเลิกบุหร่ีใหเ้หตุผลวา่กลวัโรคจากบุหร่ี 
และเพื่อใหค้นท่ีรักสบายใจ 
 “เร่ิมมีหายใจบ่อ่ิม ยา่นซิเป็นหลาย อยากเซา” 
 “ลูกเมียผมกะบอกใหผ้มเซา ผมกะบ่อยากใหเ้ขาบ่สบายใจ”  
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ส่วนในกลุ่มท่ีไม่อยากเลิกใหเ้หตุผลวา่  กลวัอาการถอนยา และยงัไม่มีอาการเจบ็ป่วยจึงยงั
ไม่อยากเลิก   
 “สูบกะบ่เคยเป็นหยงั  ยงับ่อยากเซา” 
 “ยา่นเซาช่วงแรกมนัทรงอยากซิฉุนเฉียวหลาย กลวัเฮด๊งานบ่ได ้คนในบา้นก็ซิหงุดหงิดน า
เฮา”  
 “ยา่นทนอยากบ่ไหว  เคยเซาหลายเทือ บ่เคยทนไดจ้กัเทือ” 
 
7. แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ีในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความเห็น
ร่วมกนัวา่เป็นเร่ืองยากท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชนหลายฝ่ายโดยชุมชนเป็น
ศูนยก์ลางสามารถบริหารจดัการเองได ้

“ปัญหาบุหร่ีเป็นเร่ืองยาก เป็นเร่ืองส่วนตวั แต่ควนับุหร่ีมีโทษกบัผูอ่ื้น จึงเป็นเร่ืองของ
ส่วนรวม ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งคนในครอบครัว ชุมชน คุณหมอตอ้งร่วมมือกนั”    
“ปัญหาบุหร่ีในชุมชนเฮา เฮาคือผูฮู้ดี้ท่ีสุด หากจะแกเ้ฮาตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยกนัผูล้ะ
หน่อย   คิดหาทางแกน้ ากนั เฮด๊ดว้ยโตของเฮาเอง โรงพยาบาล พฒันาชุมชน สคร.หา้เป็นผู ้
คอยสนบัสนุนช่วยเหลือ” 
 
จากการประชุมประชาคมไดแ้นวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ท่ีมีจุดเนน้ร่วม

คือเยาวชนและครอบครัวดงัน้ี  
1. การจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ ลด ละ เลิกบุหร่ี ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว การพดูจา

ส่ือสารใหก้ าลงัใจกนั  ท าความเขา้ใจกนั  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองโทษ พิษ ภยัของ
บุหร่ี กฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี การสนบัสนุนใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัจะ
สามารถป้องกนัเด็กเขา้สู่การเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ได ้ส าหรับผูติ้ดบุหร่ีหากรวมกลุ่มกนัเลิก
หลายๆคน มีคนในครอบครัว ชุมชนคอยใหก้ าลงัใจ ช่วยเหลือใหค้วามรู้เป็นท่ีปรึกษาถึงวธีิการ
ลด ละ เลิกบุหร่ี หลีกเล่ียงจากท่ีท่ีมีผูสู้บบุหร่ี  ก็จะมีโอกาสเลิกบุหร่ีไดส้ าเร็จมากข้ึน  

2. หารูปแบบแนวทางวธีิการลด ละ เลิกบุหร่ีท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน  ขอ้มูลข่าวสาร การ
เฝ้าระวงั  

การบ าบดัผูติ้ด ความตอ้งการบริการเลิกบุหร่ี คือ แหล่งบริการอยูไ่ม่ไกล เดินทางสะดวก ไม่
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก มีเพื่อนเลิกดว้ยกนั มีท่ีปรึกษาท่ีไวใ้จ ไม่มีอาการเส้ียนยามาก 
3. พฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชน เน่ืองจากชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 

แกนน าชุมชนจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ  
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มีกิจกรรมในการด าเนินงานดงัน้ี 
 
กจิกรรม เป้ำหมำย วธีิกำร 

1.จดัตั้งทีม
ประชาสมัพนัธ ์

-ส่ือสารการด าเนินงานโครงการวจิยักบั
ชุมชน 
-ใหค้วามรู้โทษ พิษ ภยับุหร่ี /กฎหมาย
เก่ียวกบับุหร่ี/แนวทางการเลิกบุหร่ี 

1)รวมพลคนมีมนุษยสมัพนัธ์ตั้งทีม 
2)หาขอ้มูล 
3)ทดลองปฏิบติั-ผูใ้หญ่บา้นเป็นพ่ีเล้ียง 
4)ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผล ปรับแผน  
5)สืบทอดทายาท 

2. ศูนยเ์รียนรู้ 
ขอ้มูลชุมชน 

-เป็นแหล่งเรียนรู้ หาขอ้มูล ท่ีท างาน 
-พฒันาศกัยภาพแกนน า/คนในชุมชน 

1)รวมพลคนอยากรู้ อยากเรียน อยากมีขอ้มูล 
2)วางแผน (หาสถานท่ี/จดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้/การจดั
กระบวนการเรียนรู้) 3)ด าเนินการ 4)ติดตามความกา้วหนา้ 
ประเมินผล ปรับแผน 

3.มาตรการเขต
ปลอดบุหร่ี 

-สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการลด ละ 
เลิกบุหร่ี 
-ปกป้องผูไ้ม่สูบจากควนับุหร่ี 

1)จดัตั้งคณะท างาน  2)ร่างมาตรการ  3)น าเขา้ท่ีประชุม
ประชาคม 4)ปรับ  5)ประกาศทดลองใช ้     6)ประเมินผล
การบงัคบัใช ้7)ปรับ 8)น าเขา้ท่ีประชุมประชาคม 9)
ประกาศใชจ้ริง 
 
 

4.การบ าบดัผูติ้ด
บุหร่ีในชุมชน 

-ลดจ านวนผูติ้ดบุหร่ีในชุมชน 
-หาทางเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการ
เลิกบุหร่ีในชุมชน 

1) คน้หาผูติ้ดบุหร่ีในชุมชน 2) ใหข้อ้มูล โทษ พิษ ภยั 
กฎหมาย 3)ชวนเลิก 4)เขา้ค่ายเลิกบุหร่ีท่ีวดัในชุมชน 5)
กลบัคืนสู่ครอบครัวผูเ้ลิกได ้ครอบครัว ชุมชนเป็นพ่ีเล้ียง
ดูแลต่อ 6)ติดตามประเมินผล 

5.เยาวชนอาสา/นกั
ส่ือสารนอ้ย 

-เปิดเวทีใหเ้ด็กเขา้มามีส่วนร่วมในงาน
เพื่อชุมชน 
-ฝึกทกัษะการท างานร่วมกนั การท า
หนงัสั้น 

1)รับสมคัรเยาวชนจิตอาสา 2)ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั (ทีมวจิยั+เด็ก) 3)พฒันาความรู้ ทกัษะ 
4)ด าเนินการ 5)ติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผล ปรับ
แผน 
 

6.ครอบครัว
ตน้แบบรักษ์
สุขภาพ 

-ส่งเสริมสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  
-สร้างสมัพนัธภาพคนในครอบครัว 
-ขยายเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ชุมชน 

1)ชุมชนคดัเลือกครอบครัวตน้แบบ 2)เชิญเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครัวตน้แบบรักษสุ์ขภาพ 3)วางแผนท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพร่วมกนั 4)ด าเนินการ 5)ติดตาม
ความกา้วหนา้ ประเมินผล ปรับแผน 

         
 
  



 69 

                
            ประชาสมัพนัธ์ชุมชน            ธนาคารขยะ                                  นกัส่ือสารนอ้ยท าหนงัสั้น 

            
           ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน                         เยาวชนอาสารักษาส่ิงแวดลอ้ม         ครอบครัวตน้แบบรักษสุ์ขภาพ 

 
 
สรุปปฏิบัติกำรน ำ PAR แก้ปัญหำสุขภำพและกำรสูบบุหร่ีในชุมชน บ้ำนหนองบัว 

หำช่องทำงเข้ำ

-ผู้รับผิดชอบ
งานบุหรี่ใน
ชุมชน
-ผู้น า  แกนน า
-เวทีประชาคม

เตรียมขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำน

พัฒนำ
แกนน ำ

-จัดอบรม
-ศึกษาดู
งาน
-ประสบกา
รณ์จริง
-เวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้

สื่อสำรกับ
ชุมชน

ประสำน
เครือข่ำย

ขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำน

-ประชาสัมพนัธ์ชุมชน

-ศูนย์เรียนรู้ ขอ้มลูชุมชน

-มาตรการเขตปลอดบหุรี่ในชุมชน

-กิจกรรมบ าบัดผู้ติดบุหรี่ในชุมชน

-นักสื่อสารนอ้ย/เยาวชนอาสา

-งานประเพณี/วัฒนธรรมปลอดบุหรี่

-ครอบครัวตน้แบบรักษ์สขุภาพ

ชุมชนไร้ควันบุหรี่

-สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การลด ละ เลิกบุหรี่

-เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่

-ผู้สูบบุหรี่มีทางเลิก

-ผู้ไม่สูบปลอดภัยจาก
ควันบุหรี่ มีกจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

รูปแบบกำรด ำเนินกำรป องกันแก้ไขป ญหำสุขภำพและกำรสูบบุหรี่ในชุมชน
บ้ำนหนองบัว อ ำเภอบ้ำนแท่น จังหวัดชัยภูมิ

สร้ำงกระแส

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ประเมินผล ปรับแผน

 
หำช่องทำงเข้ำ 
 การเขา้สู่ชุมชนในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกกุญแจส าคญัท่ีจะน าทีมวจิยัจากภายนอกเขา้สู่ชุมชน คือ 
ผูใ้หญ่บา้น หวัหนา้ประชาคม กลุ่มอสม. และกลุ่มแกนน าส าคญัในชุมชน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้คนใน
ชุมชนใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจ  โดยเชิญมาประชุมท่ีโรงพยาบาลบา้นแท่น เพื่อแนะน าทีมวจิยั
เร่ิมตน้จากสคร.5  เล่าถึงขอ้มูลท่ีมาของโครง แนวทางการด าเนินงาน โดยจุดประเด็นชวนคิดใน
เร่ืองอตัราการสูบบุหร่ีของคนในชุมชนท่ีอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัเขตและประเทศ 
เพื่อใหแ้กนน าชุมชนเกิดความตระหนกัต่อความส าคญัของปัญหาบุหร่ีของชุมชน  โดยเปิดโอกาส
ใหร่้วมแสดงความคิดเห็นและปรับแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบับริบทของชุมชน  แต่
แกนน าใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรจะมีการท าประชาคมเพื่อใหค้นในชุมชนไดร่้วมรับรู้ และพิจารณา
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการและออกแบบแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั จึงไดจ้ดัประชุมประชาคม
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ในชุมชนอีกคร้ัง ซ่ึงก็เป็นผลดีต่อการท างานในภายหนา้เพราะในเวทีประชาคมท าใหค้นทั้งชุมชน
ไดรั้บรู้ขอ้มูลโดยตรงจากผูว้ิจยัเร่ิมตน้ ไดซ้กัถามจนเขา้ใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ สร้าง
ความรู้สึกวา่ไดมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของโครงการตั้งแต่แรก  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งทีมวจิยัภายนอก(สคร.5) และคนในชุมชน 

         
                  ระชุมช้ีแจงโครงการท่ีรพ.บา้นแท่น                   เวทีประชาคมชุมชนรับเขา้ร่วมโครงการ  
 
เตรียมขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน 
 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหเ้คล่ือนไปพร้อมๆกนัทั้งชุมชนนั้น ทีมวิจยัมีความเห็นร่วม
ท่ีจะตอ้งด าเนินการ  3 เร่ือง คือ 1) การพฒันาทีมแกนน า 2) การส่ือสารกบัชุมชน 3) การประสาน
เครือข่าย โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน  ดงัน้ี  

1. การพฒันาแกนน าทีมวจิยั  ทีมวจิยัประกอบดว้ย นกัวชิาการสาธารณสุข นิติกร 

จากสคร.5 พยาบาล นกัเทคนิคการแพทยจ์ากรพ.บา้นแท่น และชาวบา้นหนองบวั ซ่ึง

มาจากหลากหลายอาชีพ และสถานภาพ มีทั้งแกนน าชุมชน, อสม., ชาวไร่ชาวนา, 

พอ่คา้แม่ขาย, พอ่บา้นแม่บา้น, เยาวชน, พระ ฯลฯซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ

ความรู้ ทกัษะ แนวคิด และวถีิการด าเนินชีวติ ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนรู้

ใหทุ้กคนในทีมสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบติังานร่วมกนัได ้โดยความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้ง

เรียนรู้ในเบ้ืองตน้มี 3 เร่ือง คือ 

1.1. การวจิยัชุมชนท่ีชาวบา้นเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์

จาก   รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง ท่ีปรึกษาโครงการมาจดักระบวนการเรียนรู้ให้ดว้ย

หลกัสูตร   “เรียนวจิยัแบบไทบา้น ตั้งค  าถาม ตอบโจทย ์น าประโยชน์สู่ชุมชน”  ดว้ย

การตั้งค  าถามจากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัตามหลกัคิดง่ายๆ คือ โจทยท่ี์ดีตอ้งท าได ้ไม่ต าหนิ ไม่

สร้างปัญหา และน าไปสู่ความร่วมมือในการแกไ้ข  จากนั้นก็เรียนรู้การหาเหตุของ

ปัญหาจากมุมมองหลายๆดา้นสนบัสนุนแนวคิดดว้ยขอ้มูล  ฝึกการสร้างเคร่ืองมือ

สืบคน้ขอ้มูลและวางแผนการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อตอบโจทยก์ารวจิยัท่ีตั้งไว ้ทดลองสืบคน้

ขอ้มูลจริงในชุมชน น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบ คิดวเิคราะห์วางแผนหาแนวทางการ
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แกปั้ญหาซ่ึงไดค้วามรู้และทกัษะจากการลงมือปฏิบติัจริง หลงัจบการเรียนการสอน มี

หลายคนพดูตรงกนัวา่ “การวิจยัไม่ใช่เร่ืองยากหรือพิสดารอะไร การวิจยัก็คือการ

แกปั้ญหาโดยใชปั้ญญาคิด ใชข้อ้มูลตดัสิน เพื่อใหเ้กิดความเจริญ พฒันาข้ึน เป็น

ประโยชน์กบัตวัเอง ครอบครัว ชุมชน”    

 

     
            

                        เรียนวิจยัแบบไทบา้น                 ตั้งค  าถาม ตอบโจทย ์น าประโยชน์สู่ชุมชน ปฏิบติัการสืบคน้ขอ้มูล 
 

1.2. ศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทศัน์ในการพฒันาต่อยอดการด าเนินกิจกรรมในโครงการ โดย

จดั กิจกรรมศึกษาดูงานรวม 3 คร้ัง  ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ศึกษาดูงานท่ีชุมชนเมืองแก อ าเภอท่า

ตูม จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีพื้นเพวถีิการด าเนินชีวติไม่แตกต่างจากชาวชุมชน

หนองบวัมากนกั โดยมีแกนน าส าคญัในการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชุมชน

แบบมีส่วนร่วมคืออสม. เนน้การรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  แกปั้ญหาในกลุ่มเด็ก 

เยาวชน คร้ังท่ี 2 ศึกษาดูงานท่ีชุมชนบา้นจ ารุง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมี

จุดเร่ิมตน้การด าเนินงานโดยผูน้ าชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เนน้การมีส่วนร่วมในการ

สร้างงาน สร้างรายได ้และพฒันาศูนยเ์รียนรู้ใหก้บัชุมชนดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

คร้ังท่ี 3 ศึกษาดูงานเครือข่ายชุมชนสุขภาวะของชุมชนบา้นหนองแวง อ าเภอละหาน

ทราย จงัหวดัสุรินทร์ ในเร่ืองการสร้างเครือข่ายชุมชนสุขภาวะ กระบวนการท่ีใชใ้น

การเรียนรู้คือการถอดบทเรียน  

 

            
             เปิดวงเรียนรู้ใตต้น้มงัคุด “บา้นจ ารุง”        ศึกษาดูงานเมืองแก  ดูงานเครือข่ายชุมชนสุขภาวะหนองแวง  
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1.3. เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยกระบวนการทาง

จิตต ปัญญาผา่นกิจกรรมการภาวนา, check in, ผูน้ าส่ีทิศ, เป็ดชิงพื้นท่ี, เร่ืองเล่าเยาวว์ยั,  

ต่อเชือก, ปิดตาพาเดินฯลฯโดยกระบวนกรจากหาวทิยาลยัมหิดล  

 

                    
              เรียนรู้ตน คนรอบขา้ง จากผูน้ าส่ีทิศ                check in “ใจสู้หรือเปล่า”               “ปิดตาพาเดิน” กระชากจิตใตส้ านึกของการ
ดูแลกนัและกนั  
 

2. การส่ือสารท าความเขา้ใจถึงกระบวนการด าเนินงานและความกา้วหนา้ในการ

ด าเนินงานกบัชุมชนเป็นระยะ ใชก้ารส่ือสารทางหอกระจายข่าว เวทีประชุม

ประจ าเดือน เวทีประชาคม และการส่ือสารผา่นแกนน าทีมวจิยั  บอร์ดประชาสัมพนัธ์

ท่ีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นวดั  

3. การประสานเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น อบต., โรงเรียนในพื้นท่ี, 

พฒันาชุมชน มีทั้งแบบเป็นทางการโดยท าหนงัสือเชิญ และไม่เป็นทางการโดย

ความสัมพนัธ์ส่วนตวั ทางเครือญาติ 

กำรสร้ำงกระแส  
 ทีมวจิยัเลือกท่ีจะใชว้นัสงกรานตเ์ป็นงานเปิดตวัโครงการชุมชนไร้ควนั เน่ืองจากเป็นวนั
รวมญาติคนท่ีไปท างานต่างถ่ินจะกลบัมาร่วมท าบุญฉลองวนัสงกรานต ์ดว้ยการประกวดค าขวญั 
และขบวนเดินรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ี ไปรอบๆหมู่บา้น มีการละเล่น และการแสดงละครบนเวทีท่ี
เช่ือมโยงกบัประเด็นบุหร่ี   

   
                    แต่ละคุม้จดัขบวนเขา้ประกวด  เดินรณรงคใ์นชุมชน 
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กำรขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน 
 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานใชห้ลากหลายกิจกรรม/โครงการโดยขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีท า
ไดง่้าย เป็นท่ีสนใจของคนในชุมชนและคาดวา่จะไดรั้บความร่วมมือคนในชุมชนสูง เห็นผล ความ
เปล่ียนแปลงเร็วเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัทีมในการขบัเคล่ือนโครงการกิจกรรมอ่ืนต่อไป เม่ือเกิด
ความมัน่ใจกนัแลว้ก็เคล่ือนหลายๆกิจกรรมไปพร้อมๆกนั 
 
 

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินผล และปรับแผน 
ใชก้ระบวนการถอดบทเรียนจากการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือ  ในการติดตามความ 

กา้วหนา้ ประเมินผลและปรับแผน 
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บทที ่ 5 
สรุปอภิปรำยผล 

จำกกำรศึกษำในคร้ังนีพ้บว่ำ 
1. เยาวชนชายในชุมชนมีโอกาสเขา้สู่การเป็นนกัสูบสูง จากการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมี

อตัราการสูบ บุหร่ีในครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 66.43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของยพุยง
วงศฝ้ั์น พบวา่ บทบาทของครอบครัวดา้นการเป็นแบบอยา่งมีความสัมพนัธ์ต่อการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน   การยอมรับการสูบบุหร่ีในเพศชายวา่เป็นเร่ืองปกติ การสามารถ
เขา้ถึงบุหร่ีไดง่้ายจากร้านขายของช าและการบงัคบัใชก้ฎหมายในชุมชนยงัไม่มี
ประสิทธิผล มาตรการทางภาษีก็ไม่สามารถควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนชนบทท่ี
นิยมสูบยาเส้นซ่ึงมีราคาถูกได ้ นอกจากนั้นวถีิการด าเนินชีวติในครอบครัวในปัจจุบนั
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเยาวชนและคนในครอบครัวมีการพดูจาท ากิจกรรมร่วมกนั
มาเป็นการอยูก่บักลุ่มเพื่อนและใชเ้วลาไปกบัการพดูคุยโทรศพัท ์ติดเกมส์คอมพิวเตอร์
จากการศึกษาของบนั ยรัีมย ์ พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้ยาวชนเขา้ถึงบุหร่ีคือ ครอบครัวมี
ปัญหา สูบตามผูใ้หญ่ ชุมชนขาดการสนบัสนุนใหก้บัเยาวชนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั
ขาดการสร้างกระแสการรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ีอยา่งต่อเน่ืองในชุมชน

2. ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไม่เอ้ือต่อการลด ละ เลิก บุหร่ี มีผูติ้ดบุหร่ีอยากเลิกแต่ยงัไม่มี
ขอ้มูลแนว ทางการเลิกท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติในชุมชน มีผูเ้คยลองเลิกแต่ไม่ส าเร็จจาก
การทนต่อการย ัว่ยจุากผูสู้บรอบขา้งไม่ได ้ และมีผูไ้ม่อยากเลิกบุหร่ีท่ียงัชะล่าใจวา่ตน
ไม่น่าจะเกิดโรคภยัเพราะร่างกายแขง็แรง จึงท าใหก้ารลด ละเลิกบุหร่ีในชุมชนยงัไม่
สัมฤทธ์ผลมากนกั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลัยาณี จนัทิมา1 พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลิกบุหร่ี คือ อาย ุสาเหตุท่ีอยากเลิกบุหร่ี ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหอ้ยากสูบอีก
และการไม่สูบของคนในครอบครัว

3. แนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น มีสาเหตุจากหลายปัจจยั มีความ
เปราะบางในเร่ืองผลประโยชน์หรือความขดัแยง้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจ
จากหลายฝ่าย และหลากหลายแนวทางในการแกปั้ญหาไปพร้อมๆกนั และการท่ีจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้นจ าเป็นท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วมคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา  การวางแผนแกไ้ขปัญหา ติดตามประเมินผลและ
พฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  มีการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่
การน าการมีส่วนร่วมของชุมชนไปใชใ้นการจดัการท่ีดินท ากินของอ าเภอวงัน ้าเขียว
ของนลินี กงัศิริสุข3  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันารูปแบบการ
ป้องกนัโรคอุจจาระร่วงในชุมชนของจรรยา เศรษฐบุตร2
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ข้อเสนอแนะ ในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
1. สมาชิกชุมชนบา้นหนองบวั

ควนับุหร่ีส่งผลต่อสุขภาพของทั้งผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนัไม่แตกต่างกนั การสูบบุหร่ีจึงไม่ใช่
เร่ืองส่วนตวัแต่เป็นเร่ืองสาธารณะ ดงันั้นสมาชิกในชุมชนควรป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการ
สูบในชุมชนเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัในทุกภาคส่วนโดยชุมชนเป็นแกนน า
เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุอยา่งแทจ้ริงและเหมาะสมกบับริบทของชุมชน 

2. ระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ีในชุมชนจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชนโดยใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา วางแผนแกไ้ข ร่วมด าเนินการตามแผน ติดตามประเมินผล เรียนรู้
และพฒันาไปร่วมกนั เพื่อจะไดห้าแนวทางในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งตามบริบทของแต่ละชุม
ชม ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและน าไปขยายผลแกปั้ญหาในเร่ืองอ่ืนได ้ 

3. ระดบันโยบาย
การใชม้าตรการทางกฎหมายซ่ึงเป็นนโยบายหลกัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาในระดบั

นโยบายไม่สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในชุมชนชนบทห่างไกลซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั
แบบพี่นอ้ง ไม่ถือสาเอาความกนั การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหร่ีในชุมชนจึงควรมี
มาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนด าเนินการร่วมดว้ย 
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บรรณำนุกรม 
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