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Abstract

The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand

โดย ราชื้วิิทยาลัยทันตแพทย์แห่งปีระเทศไทย ระหว่ิางวัินท่� 16 - 17 กันยายน 2564

การวิิจัยเชิื้งปีฏิบััติการแบับัม่ส่วินร่วิมในการพัฒนาควิามตระหนักร้�ต่อการส้บับุัหร่�ของสามเณ์ร
ผู่้านกระบัวินการโฟโต�วิอยซ์ ในโรงเร่ยนพระปีริยัติธัรรมแห่งหนึ�งในจังหวัิดเช่ื้ยงใหม่
Participatory Action Research to Develop Awareness of Smoking in the Novitiate, 
via the Photovoice Method, in the Phrapariyattidhamma School in the Province 
of Chiang Mai
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 โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เป็นีกิจกรัรัมที�ใช้ในีการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติการัอัย่์างมีส่วนีร่ัวม อัันีนีำาไปสู่ความตรัะหนัีกรู้ัถึงความสำาคัญขอังปัญหาในีสังคม 

สามเณรัในีโรังเรัีย์นีพรัะปรัิย์ัติธิ์รัรัมส่วนีมากเปน็ีเย์าวชนีชาย์ขอับ ซึ่ึ�งสังคมผลักให้เข้าสู่วงจรัขอังการัสูบบ่หรัี� ส่งผลให้เกิดปัญหาการัสูบ

บ่หรีั�ตามมา การัวิจัย์นีี�ทำาการัศึ์กษ์าในีแกนีนีำาจำานีวนี 13 คนี ปรัะกอับด้วย์สามเณรัแกนีนีำาจำานีวนี 11 รูัป และครูัจำานีวนี 2 คนี ที�ศึ์กษ์า

หรืัอัปฏิิบัติงานีในีโรังเรีัย์นีพรัะปริัย์ัติธิ์รัรัมแห่งหนึี�งในีจังหวัดเชีย์งใหม่ ทำาการัศึ์กษ์าในีเดือันีต่ลาคม พ.ศ์. 2563 ถึง เมษ์าย์นี พ.ศ์. 2564 

โดย์มีวัตถ่ปรัะสงค์เพื�อัพัฒินีาความตรัะหนีักรัู้ตอ่ัการัสูบบ่หรัี�ขอังสามเณรัแกนีนีำาในีโรังเรัีย์นีพรัะปรัิย์ัติธิ์รัรัมแห่งนีี� ในีจังหวัดเชีย์งใหม่ 

เครืั�อังมือัที�ใช้ในีการัวิจัย์นีี� คือั การัสังเกตแบบมีส่วนีร่ัวมและการัสนีทนีากล่่มผ่านีกรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ ผลการัศึ์กษ์าพบว่า กิจกรัรัม 

โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ทำาให้เกิดการัรัะบ่ปัญหาการัสูบบ่หรีั�ในีวัด โรังเรีัย์นี และช่มชนี ส่งผลให้สามเณรัแกนีนีำาเกิดความตรัะหนัีกเกี�ย์วกับปัญหาขอัง

การัสูบบ่หรีั� ได้แก่ ปัญหาต่อัส่ขภาพผู้สูบบ่หรีั� ปัญหาควันีบ่หรีั�มือัสอังที�มีต่อัสังคม ปัญหาความสิ�นีเปลือังทางเศ์รัษ์ฐกิจ จึงนีำาไปสู่การัจัดกิจกรัรัม

รัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั�ซึึ่�งจัดขึ�นีโดย์กล่่มแกนีนีำา หลังจากจัดกิจกรัรัมสามเณรันัีกเรีัย์นีเลิกสูบบ่หรีั�ร้ัอัย์ละ 30.8 ลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั�ร้ัอัย์ละ 

26.9 และไม่มีผู้ที�เริั�มต้นีสูบบ่หรีั�หรืัอักลับมาสูบใหม่ โดย์สร่ัปกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ทำาให้เกิดความตรัะหนัีกรู้ัต่อัปัญหาการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรั

แกนีนีำา ส่งผลให้เกิดกิจกรัรัมรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั� และเกิดการัลด ละ เลิกการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นีตามมา

คำาสำาคัญ: ความตรัะหนัีกรู้ั, สามเณรั, โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่, การัสูบบ่หรีั�

 Photovoice is an activity used in Participatory Action Research. It helps lead to an awareness of social 

problems. The group of novices at the Phrapariyattidhamma school consists mostly of marginalized youths who are 

socially pressured into participating in smoking. As a consequence, smoking-related problems ensue. This research 

involved 13 group-leaders, consisting of 11 of the novitiate’s leaders and 2 of their teachers, all of whom were either 

studying or working at the Phrapariyattidhamma school in the province of Chiang Mai. This research took place between 

October of 2020 and April of 2021. The goal was to promote awareness of these problems among the novitiate’s 

leaders at that school. We incorporated focus groups and participant observations by way of the photovoice. The 

results revealed that photovoice correctly identified smoking-related problems in temples, schools and communities. 



J DENT ASSOC THAI VOL.71 NO.4 October - December 2021302

Accordingly the novitiate leaders learned to recognize problems related to smoking, particularly health-related problems 

for smokers, the negative effects of second-hand smoke and the various other deleterious economic effects. These 

realizations led to a non-smoking campaign being organized by the leaders group. After the campaign 30.8% of the 

novice students had quit smoking, and a further 26.9% had reduced their daily intake. Furthermore, no new smokers 

were created, nor were recidivists noted. In summation: the photovoice method as applied here increased awareness 

of smoking-related problems amongst the novitiate leaders, caused the creation of a non-smoking campaign, and 

either a reduction or cessation of smoking amongst the novice students themselves ensued.
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 ในีปัจจ่บันีการัสูบบ่หรีั�เป็นีปัญหาสำาคัญที�ก่อัให้เกิดปัญหา

ด้านีส่ขภาพช่อังปาก เนืี�อังจากการัสูบบ่หรีั�เพิ�มความเสี�ย์งในีการัเกิด

มะเร็ังช่อังปากและลิวโคเพลเคีย์ (leukoplakia) 5-6 เท่า ทั�งยั์งเพิ�ม

ความเสี�ย์งในีการัเกิดโรัคปริัทันีต์อัักเสบ 2 เท่า นีอักจากนีี�การัสูบบ่หรีั�

มือัสอังซึึ่�งผู้ได้รัับควันีบ่หรีั�ไม่ได้เป็นีผู้สูบบ่หรีั�เอัง แต่ได้รัับควันีบ่หรีั�

เข้าไปในีร่ัางกาย์จากผู้อืั�นีที�สูบบ่หรีั� ยั์งเพิ�มความเสี�ย์งในีการัเกิดฟัุ้นีผ่

ทั�งฟัุ้นีแท้และฟัุ้นีนีำ�านีม 1.5-2 เท่า รัวมทั�งการัสูบบ่หรีั�เพิ�มความเสี�ย์ง

ขอังการัสูญเสีย์ฟัุ้นี 1.5 เท่า1 โดย์ผู้สูบบ่หรีั�ในีปัจจ่บันีจำานีวนีมากเริั�มต้นี

สูบบ่หรีั�ตั�งแต่วัย์ร่่ันี จากข้อัมูลในีรัะดับโลก พบว่า วัย์ร่่ันีอัาย่์ 13-15 ปี 

มีจำานีวนีไม่ตำ�ากว่า 1 ในี 10 ที�สูบบ่หรีั�2 จากรัาย์งานีการัศึ์กษ์าเกี�ย์วกับ

การัสูบบ่หรีั�ในีวัย์ร่่ันี พบว่า กล่่มวัย์ร่่ันีที�สูบบ่หรีั�พบความช่กขอังโรัค

ปริัทันีต์อัักเสบชนิีดร่ันีแรัง (aggressive periodontitis) ที�สูง ซึึ่�งการั

สูบบ่หรีั�เพิ�มความเสี�ย์งขอังการัทำาลาย์อัวัย์วะปริัทันีต์ในีกล่่มวัย์ร่่ันี

อัย์่างมีนัีย์สำาคัญ แม้จะไม่มีการัสะสมขอังครัาบจ่ลินีทรีัย์์ก็ตาม3 

 ในีด้านีพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�ขอังวัย์ร่่ันี จากการัวิจัย์เกี�ย์วกับ

พฤติกรัรัมส่ขภาพช่อังปากขอังสามเณรัในีโรังเรีัย์นีพรัะปริัยั์ติในีพื�นีที�

ชาย์แดนี ในีจังหวัดเชีย์งใหม่ พบว่า สามเณรัเคย์สูบบ่หรีั�ร้ัอัย์ละ 22.4 

และสูบจนีถึงปัจจ่บันีร้ัอัย์ละ 16.8 ซึึ่�งถือัว่ามีปริัมาณมาก เนืี�อังจาก

สามเณรักล่่มดังกล่าวไม่มีความตรัะหนัีกรู้ัเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั� จึงเป็นี

สาเหต่ที�ทำาให้เข้าสู่วงจรัการัสูบบ่หรีั� โดย์โรังเรีัย์นีพรัะปริัย์ัติธิ์รัรัม

ที�ผู้วิจัย์สนีใจศึ์กษ์าเป็นีหนึี�งในีโรังเรีัย์นีในีการัวิจัย์นัี�นีด้วย์ ซึึ่�งผู้ที�สูบ

บ่หรีั�มีทั�งเริั�มสูบตั�งแต่ก่อันีเข้ามาศึ์กษ์าในีโรังเรีัย์นีแห่งนีี� คือั ก่อันี

เป็นีสามเณรั และเริั�มสูบในีรัะดับชั�นีมัธิ์ย์มศึ์กษ์าตอันีต้นี คือั หลังจาก

บรัรัพชาเป็นีสามเณรัแล้ว โดย์แต่เดิมโรังเรีัย์นีมีมาตรัการัตรัวจตรัา

การัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นีโดย์ครูัปกครัอังและสารัวัตรันัีกเรีัย์นี4

 ในีการัจะสรั้างความตรัะหนีักรัู้เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรัี�ในี 

สามเณรักล่่มดังกล่าว จำาเป็นีต้อังให้ความสำาคัญกับบริับททางสังคม

ที�เกี�ย์วข้อังกับการัสูบบ่หรีั� โดย์จากการัวิจัย์เกี�ย์วกับพฤติกรัรัมส่ขภาพ

ช่อังปากขอังสามเณรัในีโรังเรีัย์นีพรัะปริัย์ัติธิ์รัรัมในีพื�นีที�ดังกล่าว 

พบว่า สามเณรักล่่มนีี�ส่วนีมากมีฐานีะย์ากจนีและเป็นีกล่่มชาย์ขอับ 

ดังนัี�นีด้วย์ความย์ากจนีจึงผลักให้สามเณรัเข้าเรีัย์นีในีโรังเรีัย์นีที�มีสภาพ

แวดล้อัมไม่ดีเท่าใดนัีก4  ดังนัี�นีการัใช้แนีวคิดการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติการั

แบบมีส่วนีร่ัวมที�มาจากฐานีคิดเกี�ย์วกับการัสร้ัางความตรัะหนัีกรู้ัขอัง 

Freire5 จึงมีความน่ีาสนีใจ โดย์ Smith และคณะได้อัอักแบบกรัะบวนีการั

วิจัย์เชิงปฏิิบัติการัแบบมีส่วนีร่ัวมอัันีเกี�ย์วข้อังกับการัพัฒินีาความ

ตรัะหนัีกรู้ัที�พฒัินีามาจากแนีวคิดขอัง Freire6 รัวมทั�ง Wang และ 

Burris ได้นีำาเสนีอักรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่มาใช้ในีการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติ

การัแบบมีส่วนีรั่วม เนีื�อังจากกรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซึ่์เป็นีการัใช้ 

ภาพถ่าย์ในีการัสร้ัางหลักฐานีเชิงปรัะจักษ์์เพื�อัส่งเสริัมให้เกิดการัมี

ส่วนีร่ัวม ทำาให้คนีในีช่มชนีเกิดความตรัะหนัีกรู้ัรัวมทั�งสามารัถรัะบ่

บัทนำา
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ปัญหาในีช่มชนี และร่ัวมกันีคิดหาแนีวทางแก้ไขปัญหา อัันีจะกรัะต้่นี

ให้เกิดการัเปลี�ย์นีแปลงในีสังคมตามมา7 และที�สำาคัญมีรัาย์งานีการั

วิจัย์ที�พบว่ากรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เป็นีกรัะบวนีการัที�สามารัถนีำาไป

ปรัะย่์กต์ใช้กับวัย์ร่่ันีในีการัสร้ัางความตรัะหนัีกรู้ัในีการัสูบบ่หรีั�ได้

เป็นีอัย่์างดี8,9  โดย์กรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ปรัะกอับด้วย์ การัถ่าย์ภาพ

การัหาข้อัมูลจากภาพ การัคิดคำาบรัรัย์าย์ใต้ภาพ (caption) การัอัภิปรัาย์ 

การัสนีทนีากล่่ม การัสร้ัางหัวข้อั รัวมทั�งการัเผย์แพร่ัผลงานี7-9  ซึึ่�ง 

กรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่จะสามารัถดำาเนิีนีไปสู่เป้าหมาย์ได้ดียิ์�งขึ�นีหาก

ดำาเนิีนีการัร่ัวมกับหลักการั SHOWeD (1. What do you See here? 

2. What is really Happening here? 3. How does this relate 

to Our lives? 4. Why does this condition Exist? 5. What can 

we Do about it?) ที�เป็นีแนีวทางในีการัตั�งคำาถามและอัภิปรัาย์

เกี�ย์วกับรัูปภาพ ทำาให้เกิดแนีวทางในีการัการับรัรัย์าย์เหต่การัณ ์

และการัสนีทนีากล่่มต่อัไป8,10,11   

 ดังนัี�นีเพื�อัให้เกิดความตรัะหนัีกรู้ัเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�ในี

สามเณรัที�ศึ์กษ์าในีโรังเรีัย์นีพรัะปริัยั์ติธิ์รัรัมแห่งหนึี�งในีจังหวัดเชีย์งใหม่ 

ซึึ่�งมีหลักการัที�ทำาให้เกิดความตรัะหนัีกรู้ั คือั การัใช้ภาพถ่าย์ในีการัสร้ัาง

หลักฐานีเชิงปรัะจักษ์์ เพื�อัให้เกิดการัร่ัวมกันีรัะบ่ปัญหา การัวิเครัาะห์

และสังเครัาะห์เหต่การัณ์ อัันีจะนีำาไปสู่ความเข้าใจและเกิดสำานึีก

ต่อัพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรัี� ผู้วิจัย์จึงใช้กรัะบวนีการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติ

การัแบบมีส่วนีร่ัวม รัวมทั�งกรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ และหลักการั 

SHOWeD มาทำาการัวิจัย์ในีครัั�งนีี� โดย์เริั�มต้นีที�สามเณรัแกนีนีำาก่อันี

ซึึ่�งมีผู้ที�สูบบ่หรีั�และเคย์สูบบ่หรีั�รัวมอัยู่์ด้วย์ อัันีมีวัตถ่ปรัะสงค์เพื�อั

พัฒินีาความตรัะหนัีกรู้ัต่อัการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรัแกนีนีำาในีโรังเรีัย์นี

พรัะปริัย์ัติธิ์รัรัมแห่งนีี� ในีจังหวัดเชีย์งใหม่

 การัวิจัย์นีี�เป็นีการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติการัแบบมีส่วนีรั่วม 

ทำาการัเก็บข้อัมูลตั�งแต่ 1 ต่ลาคม พ.ศ์. 2563 ถึง 30 เมษ์าย์นี 2564

เครืั�อังมือัในีการัวิจัย์ คือั การัสนีทนีากล่่ม (focus group) และ 

การัสังเกตแบบมีส่วนีร่ัวม

 ลำาดับขั�นีตอันีขอังการัวิจัย์ปรัะย์่กต์มาจากแนีวคิดขอัง 

Smith และคณะ6 ซึึ่�งมีรัาย์ละเอีัย์ดดังนีี�

 1. การัคัดเลือักผู้เข้าร่ัวมการัวิจัย์ เป็นีการัคัดเลือักผู้เข้าร่ัวม

การัวิจัย์แบบเฉพาะเจาะจงจำานีวนี 13 คนี โดย์ในีการัวิจัย์นีี�จะเรีัย์กผู้

เข้าร่ัวมวิจัย์ทั�ง 13 คนีว่ากล่่มแกนีนีำา ปรัะกอับด้วย์สามเณรัแกนีนีำา 

11 รูัป ที�ถูกคัดเลือักมาจากคณะกรัรัมการันัีกเรีัย์นีและตัวแทนีแต่ละ

รัะดับชั�นี และครูัแกนีนีำา 2 คนี ซึึ่�งถูกคัดเลือักมาจากครูัที�มีบทบาท

เป็นีครัูฝ่าย์ปกครัอังและครัูสอันีวิชาสข่ศ์ึกษ์า ในีกล่่มแกนีนีำาให้

มีผู้ที�สูบบ่หรีั�และเคย์สูบบ่หรีั�รัวม 7 คนี เนืี�อังจากบ่คคลกล่่มนีี�มี 

ปรัะสบการัณ์เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั� ซึึ่�งสามารัถสะท้อันีภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่

จากปรัะสบการัณ์ได้ และการัดำาเนิีนีการัในีกล่่มนีี�จะเป็นีจ่ดเริั�มต้นี

เพื�อัให้เกิดการัขย์าย์ผลไปย์ังสามเณรันีักเรัีย์นีในีการัลด ละ เลิก 

การัสูบบ่หรีั�ต่อัไป ทั�งนีี�สามเณรัแกนีนีำาที�ถูกคัดเลือักเข้าร่ัวมการัวิจัย์ 

มาจากครัอับครััวที�บิดาหรืัอัมารัดามีลักษ์ณะดังต่อัไปนีี�อัย่์างน้ีอัย์หนึี�ง

ลักษ์ณะ คือั ปรัะกอับอัาชีพเกษ์ตรักรั ปรัะกอับอัาชีพรัับจ้างทั�วไป 

เสีย์ชีวิต หย์่าร้ัาง หรืัอัไม่มีสัญชาติไทย์

 2. การัสร้ัางความเข้าใจกับกล่่มแกนีนีำาได้แก่ คืนีข้อัมูล

เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั� อัธิิ์บาย์กรัะบวนีการัวิจัย์และกรัะบวนีการัโฟุ้โต้

วอัย์ซึ่์ โดย์ให้ทดลอังฝึกถ่าย์ภาพและอัภิปรัาย์ภาพตามหลักการั 

SHOWeD (ท่านีเห็นีอัะไรัจากภาพนีี� เกิดอัะไรัขึ�นีในีภาพนีี� สิ�งที�เห็นี

ในีภาพนีี�เกี�ย์วข้อังกับพวกเรัาอัย์่างไรั ทำาไมสถานีการัณ์ในีภาพนีี� 

จึงยั์งมีอัยู่์ต่อัไป พวกเรัาสามารัถแก้ไขหรืัอัพัฒินีาสถานีการัณ์นีี�ให้

ดีขึ�นีได้อัย์่างไรั)

 3. กรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ โดย์ให้กล่่มแกนีนีำาถ่าย์ภาพในีหัวข้อั 

“บ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี วัด และช่มชนี” คนีละ 3 ภาพ และสร้ัางคำาบรัรัย์าย์

ใต้ภาพแต่ละภาพ นีำาเสนีอัภาพถ่าย์ตามหลักการั SHOWeD จากนัี�นี

กล่่มแกนีนีำารั่วมกันีวิเครัาะห์สถานีการัณ์เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรัี� 

ร่ัวมกันีวิเครัาะห์ปัญหา และร่ัวมกันีตั�งเป้าหมาย์ในีการัจัดการัปัญหา

ดังกล่าวโดย์ใช้การัสนีทนีากล่่ม

 4. กรัะบวนีการัปฏิิบัติ ในีขั�นีตอันีนีี�ปรัะกอับด้วย์ 1) ผู้วิจัย์

ทำาการัสำารัวจพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นีก่อันีจัดกิจกรัรัม 

รัณรังค์การัสูบบ่หรีั�โดย์ใช้แบบสอับถาม 2) กล่่มแกนีนีำาร่ัวมกันีศึ์กษ์า

และวิเครัาะห์ข้อัมูลการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นีและวางแผนี 

จัดกิจกรัรัมรัณรังค์แก้ไขปัญหาการัสูบบ่หรีั�โดย์ใช้การัสนีทนีากล่่ม 

3) กล่่มแกนีนีำาจัดกิจกรัรัมรัณรังค์แก้ไขปัญหาการัสูบบ่หรีั� 4) กล่่ม

แกนีนีำาสร่ัปและวิเครัาะห์กิจกรัรัมที�ดำาเนิีนีการัทั�งหมด จากนัี�นีนีำา

ผลการัวิเครัาะห์ไปปรัับปร่ังกรัะบวนีการัดำาเนิีนีการัที�ผ่านีมา 5) ผู้วิจัย์

เก็บข้อัมูลการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นีหลังจัดกิจกรัรัมรัณรังค์

การัไม่สูบบ่หรีั�

 5. กรัะบวนีการัปล่กความตรัะหนัีกรู้ั กล่่มแกนีนีำาอัภิปรัาย์

และสะท้อันีคิดเกี�ย์วกับความตรัะหนัีกรู้ัจากกรัะบวนีการัโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ 

และการัจัดกิจกรัรัมรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั� โดย์ใช้การัสนีทนีากล่่ม คำา

สำาคัญหรืัอัปรัะโย์คที�บ่งบอักว่าเกิดความตรัะหนัีกรู้ั คือั ความตรัะหนัีก 

จิตสำานึีก วิจารัณญานี มีความรู้ัสึกในีเชิงหาเหต่ผลในีสิ�งที�ได้กรัะทำา 

และการัแสดงอัอักด้วย์ความรู้ัสึกรัับผิดชอับต่อัปัญหาการัสูบบ่หรีั�

 งานีวิจัย์นีี�ผ่านีความเห็นีชอับจากคณะกรัรัมพิทักษ์์สิทธิิ์� 

สวัสดิภาพ และป้อังกันีภยั์นีตรัาย์ขอังผู้ถูกวิจัย์ คณะทันีตแพทย์ศ์าสตร์ั 

มหาวิทย์าลัย์เชีย์งใหม่ เลขที� 72/2563

วิัสดุอุปีกรณ์์และวิิธั่การ
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 ในีการัวิจัย์นีี�มีผู้เข้าร่ัวมการัวิจัย์ ปรัะกอับด้วย์ ครูั 2 คนี 

เป็นีครูัฆ่รัาวาสเพศ์ชาย์ 1 คนี ซึึ่�งเป็นีครูัฝ่าย์ปกครัอังปฏิิบัติงานีด้านี

การัควบค่มพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี และครูัพรัะสงฆ์่ 1 รูัป

ซึึ่�งเป็นีครูัสอันีวิชาส่ขศึ์กษ์าที�ให้ความรู้ัเกี�ย์วกับโทษ์ขอัง บ่หรีั� รัวมทั�ง

สามเณรัแกนีนีำาจำานีวนี 11 รูัป ปรัะกอับด้วย์ คณะกรัรัมการันัีกเรีัย์นี 

6 รูัป และตัวแทนีขอังสามเณรัในีแต่ละรัะดับชั�นีจำานีวนี 5 รูัป มีอัาย่์ 

13-19 ปี ศึ์กษ์าในีรัะดับชั�นีมัธิ์ย์มศึ์กษ์าปีที� 1-6 มาจากครัอับครััว

ที�บิดาหรัือัมารัดามีลักษ์ณะต่อัไปนีี�อัย์่างนี้อัย์หนีึ�งลักษ์ณะ ได้แก่ 

ปรัะกอับอัาชีพเกษ์ตรักรั รัับจ้างทั�วไป เสีย์ชีวิต หย่์าร้ัาง หรืัอัไม่มี

สัญชาติไทย์ ซึึ่�งผู้เข้าร่ัวมการัวิจัย์จะถูกเรีัย์กรัวมว่ากล่่มแกนีนีำา โดย์

ในีกล่่มแกนีนีำามีผู้ที�สูบบ่หรีั�ก่อันีเข้าร่ัวมการัวิจัย์ 5 คนี และมีผู้ที� 

เคย์สูบบ่หรีั� 2 คนี 

 โรังเรีัย์นีพรัะปริัยั์ติธิ์รัรัมที�ศึ์กษ์านีี�รัับนัีกเรีัย์นีจากวัดต่าง ๆ  

ในีอัำาเภอันีี�และอัำาเภอัข้างเคีย์ง ไม่ได้รัับนีักเรัีย์นีมาอัย์ู่ปรัะจำา 

นีักเรัีย์นีเดินีทางไปกลับวัดและโรังเรัีย์นีโดย์รัถรัับส่งนีักเรัีย์นี 

มีนัีกเรีัย์นีทั�งหมด 67 รูัป มีผู้เข้าร่ัวมกิจกรัรัมรัณรังค์ตั�งแต่เริั�มต้นี

จนีส่ดสิ�นีกรัะบวนีการัจำานีวนี 49 รูัป คิดเป็นีร้ัอัย์ละ 73.1 

กิจกรรมโฟโต�วิอยซ์ 

 หลังจากที�ได้รัับการัคืนีข้อัมูลเกี�ย์วกับพฤติกรัรัมการัสูบ

บ่หรัี�ขอังสามเณรันีักเรัีย์นีในีโรังเรัีย์นีที�ทำาการัวิจัย์และโรังเรัีย์นี 

ข้างเคีย์งจากงานีวิจัย์ในีปีการัศึ์กษ์าที�ผ่านีมา4 ทำาให้สามเณรัแกนีนีำา

เริั�มรัับรู้ัว่าจำานีวนีสามเณรันัีกเรีัย์นีที�สูบบ่หรีั�มีปริัมาณมาก ดังนัี�นีการั

ถ่าย์ภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�ในีวัด โรังเรีัย์นี และช่มชนี 

จึงเป็นีการัเริั�มต้นีให้สามเณรัแกนีนีำาค้นีหาปัญหาเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�

ด้วย์ตนีเอัง ซึึ่�งจากภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ พบว่ามีเศ์ษ์บ่หรีั�และซึ่อังบ่หรีั�

ถูกทิ�งไว้ทั�งในีวัด โรังเรีัย์นี และช่มชนี ดังรูัปที� 1 และ 2   

 จากการับรัรัย์าย์ภาพตามหลักการั SHOWeD ขอังกล่่ม 

แกนีนีำาเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี พบว่า มีการัทิ�งเศ์ษ์บ่หรีั�และ

ก้นีกรัอังบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี ซึึ่�งบ่หรีั�ที�ถูกทิ�งไว้เหล่านีี�มาจากสามเณรั 

และญาติโย์มจากภาย์นีอักที�มาร่ัวมงานีบ่ญในีวัดข้างโรังเรีัย์นี ทำาให้

เกิดความสกปรักและเป็นีมลพิษ์ต่อัสิ�งแวดล้อัม รัวมทั�งการัสูบบ่หรีั�

ยั์งทำาให้สิ�นีเปลือังค่าใช้จ่าย์ ส่วนีการัสูบบ่หรีั�ในีวัด ภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่

แสดงให้เห็นีถึงซึ่อังบ่หรีั�หรืัอัก้นีกรัอังบ่หรีั�ตกอัยู่์บนีพื�นีในีบริัเวณวัด

สาเหต่เกิดมาจากพ่ทธิ์ศ์าสนิีกชนีที�มาร่ัวมงานีบ่ญมีการัสูบบ่หรีั�แล้ว

ทิ�งก้นีกรัอังหรัือัซึ่อังบ่หรัี�ไม่ถูกที� ส่วนีในีช่มชนีภาพโฟุ้โต้วอัย์ซึ่์ที� 

ได้รัับการัถ่าย์ก็เป็นีไปในีทิศ์ทางเดีย์วกับภาพจากโรังเรีัย์นีและวัด 

คือั มีการัทิ�งเศ์ษ์ซึ่ากบ่หรีั�ตามท้อังถนีนีหรืัอัสถานีที�สาธิ์ารัณะ ซึึ่�งการั

สูบบ่หรีั�ส่งผลกรัะทบต่อัผู้ที�อัาศั์ย์อัยู่์ในีพื�นีที�ช่มชนีนัี�นีเนืี�อังจากการั

ได้รัับควันีบ่หรีั�มือัสอัง

 “เห็นีภาพก้นีกรัอังบ่หรัี�ทิ�งเรัี�ย์รัาดในีบรัิเวณโรังเรัีย์นี” 

สามเณรัแกนีนีำารูัปที� 4

 “เห็นีภาพบ่หรีั�บนีพื�นีในีบริัเวณวัด เนืี�อังจากญาติโย์มที�

มาร่ัวมงานีบ่ญสูบบ่หรีั�ในีวัด” สามเณรัแกนีนีำารูัปที� 6

 “เห็นีภาพบ่หรีั�ถูกทิ�งตามถนีนีในีช่มชนี การัสูบบ่หรีั�ในีช่มชนี

ส่งผลให้ผู้คนีรัอับข้างในีช่มชนีทั�งเด็กและผู้ใหญ่ได้รัับผลกรัะทบต่อั

ส่ขภาพจากควันีบ่หรีั�” สามเณรัแกนีนีำารูัปที� 3

 จากการับรัรัย์าย์ภาพขอังกล่่มแกนีนีำา นีำาไปสู่การัร่ัวมกันี

สร้ัางคำาบรัรัย์าย์ใต้ภาพสั�นี ๆ  เพื�อักรัะต้่นีเตือันีเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�

โทษ์ภัย์ขอังการัสูบบ่หรีั�ต่อัผู้สูบและคนีรัอับข้าง ปรัะโย์ชน์ีขอังการั

ไม่สูบบ่หรัี� รัวมทั�งการัดำารังตนีที�เหมาะสมขอังสามเณรัในีฐานีะ

สมณะเพศ์ที�มีต่อัการัสูบบ่หรัี�ซึ่ึ�งถือัว่าเป็นีอับาย์ม่ขรัูปแบบหนีึ�ง 

ดังรูัปที� 1 และ 2

 จากการัจัดกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ขอังกล่่มแกนีนีำา นีำาไปสู่

การัร่ัวมกันีวิเครัาะห์ปัญหาการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรัที�ศึ์กษ์าอัยู่์ในี

ผู้ลการศึกษา

รููปท่ี่� 1	 ภัาพโฟ้โต้วอยซ์ิในโรงเร่ยนจากสามเณ์รแกนนำา

Figure 1  Photovoice photo in school from novice leader

รููปท่ี่� 2	 ภัาพโฟ้โต้วอยซ์ิในวัดจากสามเณ์รแกนนำา

Figure 2 Photovoice photo in temple from novice leader
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โรังเรัีย์นีแห่งนีี� พบว่า สาเหต่ที�ทำาให้ผลักสามเณรัเข้าสู่วงจรัการั

สูบบ่หรัี�คือัการัอัย์ู่ในีสภาวะแวดล้อัมและโครังสรั้างทางสังคมที� 

ไม่ดีนัีก คือั เป็นีลูกหลานีแรังงานีอัพย์พ การัมีครัอับครััวหย่์าร้ัาง 

บิดาหรืัอัมารัดาเสีย์ชีวิต หรืัอัมีฐานีะย์ากจนี เมื�อัเข้าสู่วงจรัการัสูบบ่หรีั� 

ก็เริั�มสูบมากขึ�นี จนีทำาให้สามเณรัหลาย์รูัปเสพติดบ่หรีั� ซึึ่�งมีความเสี�ย์ง

ในีการัเกิดปัญหาส่ขภาพทั�งต่อัตนีเอัง และผู้ที�อัยู่์รัอับข้างจากการั 

ได้รัับควันีบ่หรีั�มือัสอังตามมา รัวมทั�งเกิดปัญหาภารัะค่าใช้จ่าย์ ดังนัี�นี

จากการัอัภิปรัาย์และวิเครัาะห์ข้อัมูลจากภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ร่ัวมกันี จึง

ทำาให้กล่่มแกนีนีำาตรัะหนัีกถึงความสำาคัญขอังปัญหาการัสูบบ่หรีั�ในี

สามเณรันัีกเรีัย์นี ดังนัี�นีโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่จึงเป็นีจ่ดเริั�มต้นีขอังการัรัณรังค์

ไม่สูบบ่หรัี� นีอักจากนีี�สามเณรัแกนีนีำาที�มีปรัะวัติการัสูบบ่หรัี�ในี 

ปริัมาณมาก จะถ่าย์ทอัดภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่อัอักมาได้ดี เนืี�อังจากทรัาบ

ที�มาขอังภาพบห่รัี�นีั�นี และคิดคำาบรัรัย์าย์ภาพที�ถ่าย์ถอัดอัารัมณ ์

ความรัู้สึกขอังภาพถ่าย์ได้อัย์่างตรัึงใจผูพ้บเหน็ี ส่งผลให้กิจกรัรัม

โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่สามารัถก่อักรัะแสรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั�ได้เป็นีอัย่์างดี 

ทั�งนีี�สามเณรัแกนีนีำาผู้ถ่าย์รูัปที�มีปรัะสบการัณ์ตรังจากการัสูบบ่หรีั�  

หากกลับมามอังตนีเอัง แล้วเห็นีปัญหาที�เกิดกับชีวิตตนี ย่์อัมเกิดความ

ตรัะหนัีกและมีวิจารัณญานีขึ�นี นีำาไปสู่การัลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั�

 “จากผลงานีโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ขอังสามเณรัแกนีนีำา สามเณรัแกนีนีำา

ที�มีปรัะวัติการัสูบบ่หรีั�ในีปริัมาณมาก จะถ่าย์รูัปที�ถ่าย์ทอัดอัอักมาได้ดี 

เนืี�อังจากรู้ัที�มาขอังภาพบ่หรีั�นัี�นี และคิดแคปชั�นีที�สะกิดใจ เพรัาะมี

ปรัะสบการัณ์ตรัง ดังนัี�นีการัได้ทำาภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ด้วย์ตนีเอังนีี� จึงทำาให้

สามเณรัแกนีนีำากลับมามอังตนีเอัง เห็นีปัญหาที�เกิดกับชีวิตตนี เกิด

ความตรัะหนัีกและมีวิจารัณญานีขึ�นี จึงนีำาไปสู่การัลดปริัมาณการั

สูบบ่หรีั�ลง” ครูัคนีที� 1

การจัดกิจกรรมรณ์รงค์การไม่ส้บับุัหร่�

 เมื�อักล่่มแกนีนีำาตรัะหนัีกถึงความสำาคัญขอังการัไม่สูบบ่หรีั� 

แล้ว จึงนีำาไปสู่การัที�กล่่มแกนีนีำาร่ัวมกันีจัดกิจกรัรัมรัณรังค์การัลด 

ละ เลิกการัสูบบ่หรัี�ขึ�นี ซึ่ึ�งมีเป้าหมาย์หลักที�สามเณรันีักเรัีย์นี 

โดย์มีการัจัดกิจกรัรัม ดังนีี� 1) จัดทำาโลโก้ขอังการัรัณรังค์ ที�มีชื�อัว่า 

“ปรัิย์ัติสดใสห่างไกลควันีบ่หรัี�” รัวมทั�งอัอักแบบและจัดทำาป้าย์ 

สติกเกอัร์ัรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั� ดังรูัปที� 3 และ 4 เพื�อัสร้ัางภาพลักษ์ณ์

และความรู้ัสึกเป็นีเจ้าขอังภาย์ในีกล่่มแกนีนีำา 2) ติดป้าย์และแจก

สติกเกอัร์ัในีงานีบ่ญภาย์ในีวัด และทำาคลิปรัณรังค์การัลด ละ เลิก 

บ่หรีั�ในีงานีบ่ญ เนืี�อังจากในีกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่พบว่าภาพการัสูบบ่หรีั�

ในีวัดมาจากญาติโย์มนีำาบ่หรีั�มาสูบในีงานีบ่ญ รัวมทั�งในีการัรัณรังค์

การัไม่สูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นีจะใช้แนีวคิดในีเชิงการัมอังช่มชนีเชิงบวก 

ที�ไม่เพ่งเล็งและกล่าวโทษ์ผู้สูบบ่หรีั� อัันีจะทำาให้ไม่เกิดแรังต่อัต้านีจาก

สามเณรัที�สูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี ดังนัี�นีก่อันีที�จะดำาเนิีนีการัจัดการัเกี�ย์วกับ

การัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี จะเริั�มต้นีในีวัดก่อันี เพื�อัให้เกิดภาพที�กล่่มแกนีนีำา

เป็นีตัวแทนีการัรัณรังค์ในีภาคสังคมวงกว้าง ไม่ได้เพ่งเล็งไปที�สามเณรั

นัีกเรีัย์นีเท่านัี�นี 3) ทำาการัอับรัมสามเณรันัีกเรีัย์นีเกี�ย์วกับโทษ์ขอังการั

สูบบ่หรีั� โดย์สามเณรัแกนีนีำาเป็นีผู้ดำาเนิีนีการัอับรัมด้วย์ตนีเอังทั�งหมด 

หัวข้อัทำาการัอับรัม คือั โทษ์ภัย์ขอังบ่หรีั� และควันีบ่หรีั�มือัสอัง 4) 

จัดการัปรัะกวดโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�ในีสามเณรันัีกเรีัย์นี 

ดังรูัปที� 5 ซึึ่�งเป็นีรูัปที�ชนีะเลิศ์ในีการัปรัะกวด 5) ค้นีหาพื�นีที�เสี�ย์ง

ต่อัการัสูบบ่หรีั�รัอับบริัเวณโรังเรีัย์นีและทำากิจกรัรัม 5ส 6) ติดป้าย์

จากภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ขอังสามเณรัแกนีนีำาและจากการัปรัะกวดขอัง

สามเณรันีักเรัีย์นี และติดสติกเกอัรั์ห้ามสูบบ่หรัี�ในีพื�นีที�เสี�ย์ง 

รัวมทั�งพื�นีที�ต่าง ๆ  ภาย์ในีโรังเรีัย์นี 7) จัดกิจกรัรัมวอัร์ัคแรัลลี�รัณรังค์

การัไม่สูบบ่หรีั� ซึึ่�งในีกิจกรัรัมนีี�จะมีการัจัดกิจกรัรัมฐานีจำานีวนี 4 ฐานี

ได้แก่ ฐานีสัญลักษ์ณ์ห้ามสูบบ่หรีั� ฐานีบ่หรีั�กับโควิด ฐานีอับาย์ม่ข 6 

และฐานีสามัคคีเขีย์นีคำา

 

 

รููปท่ี่� 3	 โลโก้ของก่จกรรมรณ์รงค์การไม่ส่บบุหร่�

Figure 3 Logo of non-smoking campaign 

รููปท่ี่� 4	 สต่กเกอร์ในการรณ์รงค์การไม่ส่บบุหร่�

Figure 4 sticker in non-smoking campaign



J DENT ASSOC THAI VOL.71 NO.4 October - December 2021306

รููปท่ี่� 5 ภัาพโฟ้โต้วอยซ์ิจากสามเณ์รนักเร่ยน

Figure 5 Photovoice photo from novice student

 นีอักจากนีี�กล่่มแกนีนีำายั์งวิเครัาะห์กิจกรัรัมที�ดำาเนิีนีการั

ทั�งหมด จากนัี�นีนีำาผลการัวิเครัาะห์ไปปรัับปร่ังกรัะบวนีการัดำาเนิีนีการั

ที�ผ่านีมา โดย์ผลการัวิเครัาะห์การัดำาเนิีนีการั พบว่าปัญหาและอ่ัปสรัรัค

ในีการัดำาเนีินีการั คือั มีเวลาในีการัเตรัยี์มจัดกิจกรัรัมไม่มากนีัก 

เนืี�อังจากซ้ึ่อันีทับกับคาบเรีัย์นี ทางครูัแกนีนีำาจึงวางแผนีที�จะบูรัณาการั

การัดำาเนิีนีการัรัณรังค์ไม่สูบบ่หรีั�เข้าในีหลักสูตรัการัเรีัย์นีการัสอันี

ในีรูัปแบบกิจกรัรัมช่มน่ีมซึึ่�งมีเวลาเรีัย์นีสอังคาบต่อัสัปดาห์

 จากการัสำารัวจพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�ขอังกล่่มแกนีนีำา 

พบว่า กล่ม่แกนีนีำาจำานีวนี 5 รูัป ที�สูบบ่หรีั�ก่อันีเริั�มการัวิจัย์เลิกสูบ

บ่หรีั� 2 รูัป ลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั� 3 รูัป ผู้ที�เคย์สูบไม่มีการักลับมา

สูบใหม่ และผู้ไม่สูบบ่หรีั�ไม่พบการัเริั�มสูบบ่หรีั� ส่วนีสามเณรันัีกเรีัย์นี 

จำานีวนี 49 รูัป พบว่าก่อันีเริั�มทำาการัรัณรังค์มีผู้สูบบ่หรีั�จนีถึงปัจจ่บันี

ร้ัอัย์ละ 53.1 หลังจากรัณรังค์มีผู้สูบบ่หรีั�จนีถึงปัจจ่บันีร้ัอัย์ละ 36.7 

ดังตารัางที� 1 มีผู้ที�เลิกสูบบ่หรีั�ร้ัอัย์ละ 30.8 ลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั�ร้ัอัย์ละ 

26.9 และไม่พบผู้ที�สูบบ่หรีั�เพิ�มขึ�นี ดังตารัางที� 2 ทั�งนีี�ไม่พบผู้ที�เริั�มต้นี

สูบบ่หรีั�หรืัอัผู้ที�กลับมาสูบบ่หรีั�ใหม่ 

ตารูางท่ี่� 1	พฤต่กรรมการส่บบุหร่�ของสามเณ์รนักเร่ยนก่อนและหลังการรณ์รงค์	(n=49)

Table 1	 	Smoking	behavior	of	novice	student	before	and	after	campaign	(n=49)

 Survey Smoking behavior

Never Smoke Used to smoke Smoke until now

    Before campaign 21 (42.9%) 2 (4.1%) 26 (53.1%)

    After campaign 21 (42.9%) 10 (20.4%) 18 (36.7%)

ตารูางท่ี่� 2			พฤต่กรรมการส่บบุหร่�ของสามเณ์รนักเร่ยนหลังการรณ์รงค์	(ในกลุ่มท่ี่�ส่บบุหร่�ก่อนการรณ์รงค์	n=26)

Table 2	 	Smoking	behavior	of	novice	student	after	campaign	(in	smoking	group	before	campaign;	n=26)	

 Smoking behavior Amount (%)

    Quit smoking 8(30.8%)

    Decrease smoking 7(26.9%)

    Non-change smoking 11(42.3%)

    Increase smoking 0(0.0%)

ควิามตระหนักร้�ต่อการส้บับุัหร่�หลังจากจัดกิจกรรมรณ์รงค์การ

ไม่ส้บับุัหร่�

 เนืี�อังจากกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่นีำาไปสู่การัจัดกิจกรัรัมรัณรังค์ 

การัไม่สูบบ่หรีั�ขึ�นี โดย์หลังจากจัดกิจกรัรัมรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั�เกิด

ความตรัะหนัีกรู้ัขอังสามเณรัแกนีนีำาเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั� ดังนีี�

 ก่อันีทำาการัวิจัย์สามเณรัแกนีนีำามีความรู้ัเกี�ย์วกับการัสูบ

บ่หรีั�ไม่มากนัีก สืบเนืี�อังมาจากการัจัดกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ นีำาไปสู่การั

จัดกิจกรัรัมการัอับรัมให้แก่สามเณรันัีกเรีัย์นี จึงทำาให้สามเณรัแกนีนีำา

ต้อังหาความรู้ัและทำาความเข้าเกี�ย์วกับการัสูบบ่หรีั�มากขึ�นีทำาให้เกิด

อังค์ความรู้ัใหม่ ๆ เรืั�อังการัสูบบ่หรีั� นีำาไปสู่การัคิดวิเครัาะห์ และ

เกิดความตรัะหนีักเพิ�มขึ�นีว่าการัสูบบ่หรัี�เป็นีสิ�งที�ไม่ดีต่อัส่ขภาพ

นีำามาซึึ่�งโรัคภัย์ต่าง ๆ 

 “ไม่เคย์ศึ์กษ์าเรืั�อังบ่หรีั�มาก่อันีเพรัาะไม่เคย์สูบ จากการัจัด

กิจกรัรัมได้ความรู้ัเรืั�อังบ่หรีั�เพิ�มขึ�นีมาก เพรัาะต้อังศึ์กษ์าค้นีคว้าเอัง 

เพื�อัที�จะนีำาความรู้ันัี�นีไปใช้อับรัมนัีกเรีัย์นีในีโรังเรีัย์นี รัวมทั�งได้พัฒินีา

ทักษ์ะเรืั�อังการัวิเครัาะห์และสังเครัาะห์ นีำาไปสู่ความตรัะหนัีกว่า

พฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�มีผลเสีย์ต่อัส่ขภาพ” สามเณรัแกนีนีำารูัปที� 3

 แต่เดิมก่อันีจะมีการัจัดกิจกรัรัมรัณรังค์ สามเณรัแกนีนีำาไม่ได้

คำานึีงว่าการัสูบบ่หรีั�มีผลเสีย์ต่อัสังคมและผู้คนีรัอับข้าง มีเพีย์งความคิด

ว่าการัสูบบ่หรีั�เป็นีสิทธิิ์ส่วนีบ่คคล มีผลเสีย์ต่อัส่ขภาพผู้สูบ แต่หลังจาก
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จัดกิจกรัรัมเพื�อัการัสร้ัางความเข้าใจเกี�ย์วกับโทษ์ขอังบ่หรีั�มือัสอัง 

สามเณรัแกนีนีำาเกิดความตรัะหนัีกถึงผลเสีย์จากควันีบ่หรีั�มือัสอังที�

มีต่อัสังคมและผู้คนีรัอับข้าง ส่งผลให้สามเณรัแกนีนีำาที�สูบบ่หรีั�เลิก 

สูบบ่หรีั�หรืัอัลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั�ลง รัวมทั�งสามเณรัแกนีนีำาที�ไม่สูบ

บ่หรีั� ยั์งคงตั�งใจที�จะไม่สูบบ่หรีั�ต่อัไป และเป็นีแรังผลักดันีให้สามเณรั

แกนีนีำาดำาเนิีนีกิจกรัรัมการัลด ละ เลิก การัสูบบ่หรีั�อัย่์างต่อัเนืี�อัง

 “ก่อันีทำากิจกรัรัมไม่ได้คิดว่าการัสูบบ่หรีั�ขอังเรัาส่งผลเสีย์

ต่อัสังคมและคนีรัอับข้าง แต่หลังทำากิจกรัรัมจึงรัับรู้ัว่าบ่หรีั�เป็นีอัันีตรัาย์

ต่อัผู้คนีรัอับข้างและสังคมจากการัได้รัับควันีบ่หรีั�มือัสอัง ดังนัี�นีด้วย์ 

การัที�เป็นีห่วงส่ขภาพขอังคนีรัอับข้าง ท่กวันีนีี�ตนีเอังสูบบ่หรีั�ลดลงมาก 

และอันีาคตคิดว่าน่ีาจะเลิกสูบบ่หรีั�ได้” สามเณรัแกนีนีำารูัปที� 10

 กิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ในีกล่่มแกนีนีำา นีำาไปสู่การัจัดทำาสติกเกอัร์ั

ห้ามสูบบ่หรัี�โดย์กล่่มแกนีนีำา และมีการัจัดกิจกรัรัมฐานีเกี�ย์วกับ 

สัญลักษ์ณ์ห้ามสูบบ่หรีั� แล้วให้สามเณรัแกนีนีำาและสามเณรันัีกเรีัย์นี

นีำาสติกเกอัร์ัดังกล่าวไปติดในีจ่ดที�คิดว่าไม่ควรัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี วัด 

หรัือัช่มชนี ก่อัให้สามเณรัแกนีนีำาและสามเณรันีักเรัีย์นีเกิดความ 

ตรัะหนัีกรู้ัว่าสถานีที�ใดบ้างไม่ควรัสูบบ่หรีั� นีอักจากนีี�จากหลังจาก

มีการัจัดกิจกรัรัม 5ส ในีบริัเวณจ่ดเสี�ย์งต่อัการัสูบบ่หรีั�รัอับบริัเวณ

โรังเรีัย์นี แล้วนีำาสติกเกอัร์ัห้ามสูบบ่หรีั�ไปติดในีบริัเวณดังกล่าว การัสูบ

บ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นีทั�งขอังสามเณรัแกนีนีำาและสามเณรันัีกเรีัย์นีก็ลดลง

 “หลังจากจัดกิจกรัรัม สามเณรัแกนีนีำาและสามเณรันัีกเรีัย์นี

ตรัะหนัีกถึงความสำาคัญขอังสถานีที�ซึึ่�งห้ามสูบบ่หรีั� เมื�อัได้รัับแจกสติกเกอัร์ั 

พวกเขานีำาไปติดที�หน้ีาห้อังขอังตนี สถานีที�ต่าง ๆ ในีวัด โรังเรีัย์นี 

และสถานีที�ซึึ่�งพวกเขาตรัะหนัีกว่าห้ามสูบบ่หรีั�” ครูัคนีที� 1

 การัจัดกิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ในีการัวิจัย์นีี� ทำาให้สามเณรัแกนีนีำา

เกิดการัเปิดปรัะตูการัเรีัย์นีรู้ัสู่โลกกว้างเกี�ย์วกับการัค้นีหาปัญหาการั

สูบบ่หรีั� รัวมทั�งทำาให้ได้เรีัย์นีรู้ัว่าปัญหาการัสูบบ่หรีั�เป็นีปัญหาที�สำาคัญ

ในีวัด โรังเรีัย์นี และช่มชนีขอังตนี และสร้ัางให้สามเณรัแกนีนีำาเป็นี

ผู้นีำาด้านีการัให้ความรู้ัด้านีโทษ์ภัย์ขอังบ่หรีั�ในีสังคมขอังตนี นีอักจากนีี�

โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ยั์งทำาให้สามเณรัแกนีนีำาที�ไม่ได้สนีใจปัญหาการัสูบบ่หรีั�ในี

โรังเรีัย์นี เกิดการัตื�นีตัวต่อัปัญหาดังกล่าว เนืี�อังจากภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่

สะท้อันีให้เห็นีภาพถ่าย์ที�มาจากสังคมรัอับตัวอัย่์างชัดเจนี เป็นีไปในี

ลักษ์ณะเดีย์วกับการัศึ์กษ์าขอัง Petteway และคณะที�ใช้โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่

ในีการัรัะบ่ปัญหาการัสูบบ่หรีั�ในีช่มชนี9 โดย์เฉพาะอัย่์างยิ์�งโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่

ทำาให้เกิดการัรัับรู้ัถึงอัำานีาจและศั์กย์ภาพในีตนี และเกิดการัตื�นีตัว

ในีการัจัดการัปัญหาในีสังคม ดังเช่นี Freire เรีัย์กว่าความตรัะหนัีกรู้ั

อัย่์างมีวิจารัณญานี5 ดังนัี�นีความตรัะหนัีกรู้ัจึงเกิดขึ�นีหลังจากที�สามเณรั 

แกนีนีำาสามารัถรัะบ่ปัญหาการัสูบบ่หรีั� ที�มีรัากมาจากปัญหาทาง

โครังสร้ัางสังคมที�สะท้อันีผ่านีภาพถ่าย์ คือั รัับรู้ัว่าผู้ที�สูบบ่หรีั� สูบบ่หรีั�

เนืี�อังจากโครังสร้ัางทางสังคม คือั การัเป็นีลูกหลานีแรังงานีอัพย์พ 

การัมีครัอับครััวที�หย่์าร้ัาง บิดาหรืัอัมารัดาเสีย์ชีวิตและการัมีฐานีะ

ย์ากจนีผลักให้เข้าสู่วงจรัการัสูบบ่หรีั� ซึึ่�งถือัว่าเป็นีการัถูดกดขี�ทาง

สังคม โดย์การัร่ัวมกันีอัภิปรัาย์สภาพการัถูกดขี�นัี�นี ทำาให้เกิดความ

ต้อังการัเปลี�ย์นีแปลงสังคมเพื�อัแก้ปัญหาการัสูบบ่หรีั� จึงนีำาไปสู่การั

ร่ัวมกันีจัดการัปัญหาส่ขภาพด้านีการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นี 

ซึ่ึ�งเป็นีไปในีลักษ์ณะเดีย์วกับการัศ์ึกษ์าขอัง Lee และคณะที�ใช ้

โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เป็นีจ่ดเริั�มต้นีในีการัแก้ปัญหาการัสูบบ่หรีั�ที�มีวัย์ร่่ันีเป็นี 

กล่่มแกนีนีำา8 นีอักจากนีี�กิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ยั์งทำาให้เกิดการัเสริัมสร้ัาง

พลังอัำานีาจและพัฒินีาศั์กย์ภาพแก่สามเณรัแกนีนีำา ซึึ่�งนีำาไปสู่การัจัดการั

ปัญหาการัสูบบ่หรีั�ในีโรังเรีัย์นี จึงเกิดการัการัป้อังกันีสามเณรันัีกเรีัย์นี

ไม่ให้เข้าสู่วงจรัการัสูบบ่หรีั� ลดปริัมาณการัสูบบ่หรีั� หรืัอัเลิกสูบบ่หรีั� 

ซึึ่�งพบเห็นีลักษ์ณะเดีย์วกันีนีี�ในีการัศึ์กษ์าขอัง Petteway และคณะ9

 นีอักจากนีี�โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่เป็นีกรัะบวนีการัที�มีการัถ่าย์ภาพ

และมีการับรัรัย์าย์ใต้ภาพ ซึึ่�งสอัดคล้อังกับวัย์ขอังสามเณรั คือัวัย์

ร่่ันีที�เติบโตมาพร้ัอัมกับการัสื�อัสารัและเทคโนีโลย์ทีี�ก้าวลำ�านีำาสมัย์ 

รัวมทั�งสามเณรัแกนีนีำามีโทรัศั์พท์เคลื�อันีที�ซึึ่�งสามารัถถ่าย์รูัปได้อัย่์าง 

งดงามและสามารัถถ่าย์ถอัดอัารัมณ์ความรู้ัสึกขอังภาพถ่าย์ได้อัย่์าง

ตรึังใจผู้พบเห็นี12 ส่งผลให้กิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่สามารัถก่อักรัะแส

การัรัณรังค์การัไม่สูบบ่หรีั�ได้

 หลักการั SHOWeD ที�ใช้บรัรัย์าย์ภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ในีการั

วิจัย์นีี�เป็นีกรัะบวนีการัที�ทำาให้เกิดการัค้นีหาปัญหาการัสูบบ่หรีั�เป็นี

ขั�นีตอันี และทำาให้เกิดการัอัธิิ์บาย์รัาย์ละเอีัย์ดขอังภาพและแนีวทาง

ในีการัจัดการัปัญหา ซึึ่�งสนัีบสน่ีนีให้เกิดความตรัะหนัีกรู้ัตามมา โดย์

ความตรัะหนัีกรู้ัทำาให้เกิดความต้อังการัแก้ปัญหา จึงทำาให้กล่่มแกนีนีำา

มีส่วนีร่ัวมอัย่์างแท้จริัง รู้ัสึกเป็นีเจ้าขอังกิจกรัรัม และได้รัับการัเสริัมสร้ัาง

พลังอัำานีาจ ส่งผลให้ผู้วิจัย์ถอัย์บทบาทขอังตนีเอังไปเป็นีผู้กรัะต้่นี ซึึ่�ง

เป็นีไปในีลักษ์ณะเดีย์วกับการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติการัแบบมีส่วนีร่ัวมขอัง 

Lee และคณะ ที�ใช้โฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ร่ัวมกับหลักการั SHOWeD จัดการั

เกี�ย์วกับพฤติกรัรัมการัสูบบ่หรีั�8

 การัวิจัย์นีี�สอัดคล้อังกับแนีวคิดการัส่งเสริัมส่ขภาพตาม

แนีว Ottawa charter คือั การัพัฒินีาทักษ์ะส่วนีบ่คคลในีกล่่มแกนีนีำา 

และการัสร้ัางสิ�งแวดล้อัมให้เอืั�อัต่อัการัมีส่ขภาพดี กล่าวคือั โครังการันีี�

สร้ัางสามเณรัแกนีนีำาให้เกิดภาวะผู้นีำา กล้าคิด กล้าแสดงอัอัก มีความ

รัอับรู้ัด้านีส่ขภาพเกี�ย์วกับบ่หรีั� รัวมทั�งเกิดการัเติบโตทางด้านีความคิด

บัทวิิจารณ์์
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โดย์เฉพาะกรัะบวนีการัคิดเชิงวิเครัาะห์และการัมีวิจารัณญานีส่งผล

ให้เกิดความตรัะหนัีกถึงโทษ์ภัย์ขอังการัสูบบ่หรีั� จึงทำาให้เกิดการัดูแล

ส่ขภาพขอังสามเณรันัีกเรีัย์นีและขอังตนีเอังให้ลด ละ เลิกการัสูบบ่หรีั� 

สำาหรัับการัสร้ัางสิ�งแวดล้อัมที�เอืั�อัต่อัการัมีส่ขภาพดี คือั การัร่ัวมกันี

ค้นีหาจ่ดเสี�ย์งต่อัการัสูบบ่หรีั� และจัดกิจกรัรัม 5ส ในีพื�นีที�นัี�นี รัวมทั�ง

มีการัติดสติกเกอัร์ัห้ามสูบบ่หรีั�ที�แกนีนีำาจัดทำาขึ�นีเอังในีพื�นีที�ดังกล่าว 

นีอักจากนีี�ย์ังมีการัติดภาพโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ และสติกเกอัร์ัห้ามสูบบ่หรีั�

ในีบริัเวณโรังเรีัย์นีและพื�นีที�โดย์รัอับ13 

 งานีวิจัย์นีี�เบื�อังต้นีไม่ได้ม่่งหวังการัลด ละ เลิก การัสูบบ่หรีั�

ม่่งหวังเพีย์งการัพัฒินีาศั์กย์ภาพและความตรัะหนัีกรู้ัต่อัการัสูบบ่หรีั�

ในีสามเณรัแกนีนีำา เนืี�อังจากมีข้อัจำากัดด้านีรัะย์ะเวลา แต่อัย์า่งไรั

ก็ตามด้วย์การัมีส่วนีรั่วมอัย่์างแท้จรัิง รัับรัู้ถึงอัำานีาจตนีเอัง และ 

ศั์กย์ภาพขอังกล่่มแกนีนีำา รัวมทั�งการัให้ความสนีใจขอังครูัและสามเณรั

นัีกเรีัย์นีจึงนีำาไปสู่การัลด ละ เลิกการัสูบบ่หรีั�ขอังสามเณรันัีกเรีัย์นี

ในีที�ส่ด

 จากการัวิจัย์นีี� การันีำาแนีวทางการัปฏิิบัติเกี�ย์วกับโฟุ้โต้ 

วอัย์ซ์ึ่ไปใช้ในีการัวิจัย์เชิงปฏิิบัติการัแบบมีส่วนีร่ัวมเพื�อัรัณรังค์เกี�ย์วกับ 

การัไม่สูบบ่หรีั�ในีกล่่มชาย์ขอับอืั�นี ๆ  ที�ไม่ใช่สามเณรัและวัย์ร่่ันีเป็นี

สิ�งที�มีควรัมีการัศึ์กษ์าและปรัะย์ก่ต์ใช้ต่อัไป

 กิจกรัรัมโฟุ้โต้วอัย์ซ์ึ่ทำาให้กล่่มแกนีนีำาเกิดการัรัะบ่ปัญหา

การัส่บบ่หรีั�ในีวัด โรังเรีัย์นี และช่มชนีขึ�นี นีำาไปสู่การัวิเครัาะห์และ

อัภิปรัาย์รัากเหง้าขอังปัญหาร่ัวมกันี ส่งผลให้สามเณรัแกนีนีำาเกิด 

ความตรัะหนัีกรู้ัต่อัปัญหาการัสูบบ่หรีั� จึงเกิดกิจกรัรัมรัณรังค์การัไม่

สูบบ่หรีั� ทำาให้สามเณรัแกนีนีำาและสามเณรันัีกเรีัย์นีเกิดการัลด ละ 

เลิกการัสูบบ่หรีั�ตามมาในีที�ส่ด

 คณะผู้วิจัย์ขอัขอับค่ณสามเณรั ครูั และผู้ที�เกี�ย์วข้อังท่กท่านี

ที�สละเวลาและเอืั�อัเฟุ้้�อัข้อัมูลในีการัวิจัย์นีี� รัวมทั�งอัาจารัย์์และเจ้าหน้ีาที�

ในีคณะทันีตแพทย์ศ์าสตร์ั มหาวิทย์าลัย์เชีย์งใหม่ที�เกี�ย์วข้อังท่กท่านี

ซึึ่�งให้ความเอืั�อัเฟุ้้�อัในีการัให้คำาปรึักษ์า และสนัีบสน่ีนีในีท่กด้านี รัวม

ไปถึงผู้สนัีบสน่ีนีท่นีวิจัย์ ได้แก่ คณะทันีตแพทย์ศ์าสตร์ั มหาวิทย์าลัย์

เชีย์งใหม่ ที�มีส่วนีช่วย์ให้งานีวิจัย์นีี�สำาเร็ัจล่ล่วงไปได้ด้วย์ดี
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