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บทคัดย่อ
โฟโต้้วอยซ์์เป็็นกิจิ กรรมที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม อัันนำ�ำ ไปสู่่�ความตระหนัักรู้้�ถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาในสัังคม
สามเณรในโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมส่่วนมากเป็็นเยาวชนชายขอบ ซึ่่�งสัังคมผลัักให้้เข้้าสู่่�วงจรของการสููบบุุหรี่่� ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการสููบ
บุุหรี่่�ตามมา การวิิจััยนี้้�ทำำ�การศึึกษาในแกนนำำ�จำำ�นวน 13 คน ประกอบด้้วยสามเณรแกนนำำ�จำ�น
ำ วน 11 รููป และครููจำ�น
ำ วน 2 คน ที่่�ศึึกษา
หรืือปฏิิบััติิงานในโรงเรีียนพระปริิยััติธรร
ิ มแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ทำำ�การศึึกษาในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563 ถึึง เมษายน พ.ศ. 2564
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาความตระหนัักรู้้�ต่่อการสููบบุุหรี่่�ของสามเณรแกนนำำ�ในโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมแห่่งนี้้� ในจัังหวััดเชีียงใหม่่
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยนี้้� คืือ การสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วมและการสนทนากลุ่่�มผ่่านกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์ ผลการศึึกษาพบว่่า กิิจกรรม
โฟโต้้วอยซ์์ทำำ�ให้้เกิิดการระบุุปััญหาการสููบบุุหรี่่�ในวััด โรงเรีียน และชุุมชน ส่่งผลให้้สามเณรแกนนำำ�เกิิดความตระหนัักเกี่่�ยวกัับปััญหาของ
การสููบบุุหรี่่� ได้้แก่่ ปััญหาต่่อสุุขภาพผู้้�สูบู บุุหรี่่� ปััญหาควัันบุุหรี่่มื� อื สองที่่มี� ต่ี อสั
่ งั คม ปััญหาความสิ้้น� เปลืืองทางเศรษฐกิิจ จึึงนำำ�ไปสู่่�การจััดกิิจกรรม
รณรงค์์การไม่่สูบู บุุหรี่่ซึ่� ง�่ จััดขึ้้น� โดยกลุ่่ม� แกนนำำ� หลัังจากจััดกิิจกรรมสามเณรนัักเรีียนเลิิกสููบบุุหรี่่ร้� อย
้ ละ 30.8 ลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่ร้� อย
้ ละ
26.9 และไม่่มีผู้้�ที่่
ี เ� ริ่่ม� ต้้นสูบู บุุหรี่่ห� รืือกลัับมาสููบใหม่่ โดยสรุุปกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์ทำ�ำ ให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�ต่อปั
่ ญ
ั หาการสููบบุุหรี่่ข� องสามเณร
แกนนำำ� ส่่งผลให้้เกิิดกิิจกรรมรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่� และเกิิดการลด ละ เลิิกการสููบบุุหรี่่�ของสามเณรนัักเรีียนตามมา
คำำ�สำำ�คััญ: ความตระหนัักรู้้�, สามเณร, โฟโต้้วอยซ์์, การสููบบุุหรี่่�

Abstract

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.
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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.
Keywords: (Raising) Awareness, Novitiate, Photovoice, Smoking
Received Date: May 16, 2021
doi: 10.14456/jdat.2021.33

Revised Date: Jun 14, 2021

Accepted Date: Aug 2, 2021

ติิดต่่อเกี่่�ยวกัับบทความ:
อรพรรณ จัันทรา ภาควิิชาทัันตกรรมครอบครััวและชุุมชน คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เชีียงใหม่่ 50200 ประเทศไทย โทรศััพท์์: 085-8700829
โทรสาร: 053-222844 อีีเมล: orapan8mpts88@gmail.com
Correspondence to:
Orapan Chanthra, Department of Family and Community Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel: 085-8700829 Fax: 053-222844 E-mail: orapan8mpts88@gmail.com

บทนำ�

ในปััจจุุบัันการสููบบุุหรี่่เ� ป็็นปัญ
ั หาสำำ�คัญ
ั ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดปััญหา
ด้้านสุุขภาพช่่องปาก เนื่่อ� งจากการสููบบุุหรี่่เ� พิ่่�มความเสี่่ย� งในการเกิิด
มะเร็็งช่่องปากและลิิวโคเพลเคีีย (leukoplakia) 5-6 เท่่า ทั้้�งยัังเพิ่่�ม
ความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคปริิทันต์
ั อั์ กั เสบ 2 เท่่า นอกจากนี้้ก� ารสููบบุุหรี่่�
มืือสองซึ่ง่� ผู้้�ได้้รับั ควัันบุุหรี่่ไ� ม่่ได้้เป็็นผู้้�สูบู บุุหรี่่เ� อง แต่่ได้้รับั ควัันบุุหรี่่�
เข้้าไปในร่่างกายจากผู้้�อื่่นที่่
� สู� บู บุุหรี่่� ยัังเพิ่่�มความเสี่่ย� งในการเกิิดฟัันผุุ
ทั้้ง� ฟัันแท้้และฟัันน้ำ�น
�ำ ม 1.5-2 เท่่า รวมทั้้ง� การสููบบุุหรี่่เ� พิ่่�มความเสี่่ย� ง
ของการสููญเสีียฟันั 1.5 เท่่า1 โดยผู้้�สููบบุุหรี่่ใ� นปััจจุุบัันจำ�น
ำ วนมากเริ่่ม� ต้้น
สููบบุุหรี่่ตั้้� ง� แต่่วัยรุ่
ั �น่ จากข้้อมูลู ในระดัับโลก พบว่่า วััยรุ่�นอ
่ ายุุ 13-15 ปีี
2
มีีจำ�น
ำ วนไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 1 ใน 10 ที่่สู� บู บุุหรี่่� จากรายงานการศึึกษาเกี่่ย� วกัับ
การสููบบุุหรี่่ใ� นวััยรุ่�น่ พบว่่า กลุ่่ม� วััยรุ่�นที่่
่ สู� บู บุุหรี่่พ� บความชุุกของโรค
ปริิทันต์
ั อั์ กั เสบชนิิดรุุนแรง (aggressive periodontitis) ที่่สู� งู ซึ่่ง� การ
สููบบุุหรี่่เ� พิ่่�มความเสี่่ย� งของการทำำ�ลายอวััยวะปริิทันต์
ั ใ์ นกลุ่่ม� วััยรุ่�น่
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แม้้จะไม่่มีีการสะสมของคราบจุุลิินทรีีย์ก็์ ็ตาม3
ในด้้านพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่ข� องวััยรุ่�น่ จากการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับ
พฤติิกรรมสุุขภาพช่่องปากของสามเณรในโรงเรีียนพระปริิยัติั ใิ นพื้้�นที่่�
ชายแดน ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ พบว่่า สามเณรเคยสููบบุุหรี่่ร้� อย
้ ละ 22.4
และสููบจนถึึงปััจจุุบัันร้อย
้ ละ 16.8 ซึ่ง�่ ถืือว่า่ มีีปริิมาณมาก เนื่่อ� งจาก
สามเณรกลุ่่ม� ดัังกล่่าวไม่่มีคี วามตระหนัักรู้้�เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่� จึึงเป็็น
สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เข้้าสู่่�วงจรการสููบบุุหรี่่� โดยโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรม

ที่่�ผู้้�วิจัิ ยั สนใจศึึกษาเป็็นหนึ่่ง� ในโรงเรีียนในการวิิจัยนั้้
ั นด้
� ว้ ย ซึ่่ง� ผู้้�ที่่สู� บู
บุุหรี่่�มีีทั้้�งเริ่่�มสููบตั้้�งแต่่ก่่อนเข้้ามาศึึกษาในโรงเรีียนแห่่งนี้้� คืือ ก่่อน
เป็็นสามเณร และเริ่่ม� สููบในระดัับชั้้นมั
� ธย
ั มศึึกษาตอนต้้น คืือ หลัังจาก
บรรพชาเป็็นสามเณรแล้้ว โดยแต่่เดิิมโรงเรีียนมีมี าตรการตรวจตรา
การสููบบุุหรี่่�ในโรงเรีียนโดยครููปกครองและสารวััตรนัักเรีียน4
ในการจะสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการสููบบุุหรี่่�ใน
สามเณรกลุ่่ม� ดัังกล่่าว จำำ�เป็็นต้อ้ งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับบริิบททางสัังคม
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการสููบบุุหรี่่� โดยจากการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมสุุขภาพ
ช่่องปากของสามเณรในโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
พบว่่า สามเณรกลุ่่ม� นี้้ส่� ว่ นมากมีีฐานะยากจนและเป็็นกลุ่่ม� ชายขอบ
ดัังนั้้นด้
� ว้ ยความยากจนจึึงผลัักให้้สามเณรเข้้าเรีียนในโรงเรีียนที่่มี� สี ภาพ
แวดล้้อมไม่่ดีเี ท่่าใดนััก4 ดัังนั้้�นการใช้้แนวคิิดการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร
แบบมีีส่ว่ นร่่วมที่่ม� าจากฐานคิิดเกี่่ย� วกัับการสร้้างความตระหนัักรู้้�ของ
Freire5 จึึงมีีความน่่าสนใจ โดย Smith และคณะได้้ออกแบบกระบวนการ
วิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วมอัันเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาความ
ตระหนัักรู้้�ที่่พั� ฒน
ั ามาจากแนวคิิดของ Freire6 รวมทั้้�ง Wang และ
Burris ได้้นำ�ำ เสนอกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์มาใช้้ในการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั ิ
การแบบมีีส่่วนร่่วม เนื่่�องจากกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์เป็็นการใช้้
ภาพถ่่ายในการสร้้างหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เพื่่�อส่ง่ เสริิมให้้เกิิดการมีี
ส่่วนร่่วม ทำำ�ให้้คนในชุุมชนเกิิดความตระหนัักรู้้�รวมทั้้�งสามารถระบุุ

302 J DENT ASSOC THAI VOL.71 NO.4 October - December 2021

ปััญหาในชุุมชน และร่่วมกัันคิดิ หาแนวทางแก้้ไขปััญหา อัันจะกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการเปลี่่ยน
� แปลงในสัังคมตามมา7 และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มีีรายงานการ
วิิจัยที่่
ั พ� บว่่ากระบวนการโฟโต้้วอยซ์์เป็็นกระบวนการที่่�สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้กับั วััยรุ่�น่ ในการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในการสููบบุุหรี่่ไ� ด้้
เป็็นอย่า่ งดีี8,9 โดยกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์ประกอบด้้วย การถ่่ายภาพ
การหาข้้อมูลู จากภาพ การคิิดคำำ�บรรยายใต้้ภาพ (caption) การอภิิปราย
การสนทนากลุ่่ม� การสร้้างหััวข้้อ รวมทั้้�งการเผยแพร่่ผลงาน7-9 ซึ่่ง�
กระบวนการโฟโต้้วอยซ์์จะสามารถดำำ�เนิินไปสู่่�เป้้าหมายได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� หาก
ดำำ�เนิินการร่่วมกัับหลัักการ 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?) ที่่�เป็็นแนวทางในการตั้้�งคำำ�ถามและอภิิปราย
เกี่่�ยวกัับรููปภาพ ทำำ�ให้้เกิิดแนวทางในการการบรรยายเหตุุการณ์์
และการสนทนากลุ่่�มต่่อไป8,10,11
	ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่ใ� น
สามเณรที่่�ศึกึ ษาในโรงเรีียนพระปริิยัติั ธรร
ิ มแห่่งหนึ่่ง� ในจัังหวััดเชีียงใหม่่
ซึ่่ง� มีีหลัักการที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดความตระหนัักรู้้� คืือ การใช้้ภาพถ่่ายในการสร้้าง
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ เพื่่�อให้้เกิิดการร่่วมกัันระบุุปััญหา การวิิเคราะห์์
และสัังเคราะห์์เหตุุการณ์์ อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจและเกิิดสำำ�นึึก
ต่่อพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่� ผู้้�วิิจััยจึึงใช้้กระบวนการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิ
การแบบมีีส่่วนร่่วม รวมทั้้�งกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์ และหลัักการ
SHOWeD มาทำำ�การวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� โดยเริ่่ม� ต้้นที่่ส� ามเณรแกนนำำ�ก่อน
่
ซึ่่ง� มีีผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่่แ� ละเคยสููบบุุหรี่่ร� วมอยู่่�ด้้วย อัันมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ
พััฒนาความตระหนัักรู้้�ต่อ่ การสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรแกนนำำ�ในโรงเรีียน
พระปริิยััติิธรรมแห่่งนี้้� ในจัังหวััดเชีียงใหม่่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิิจััยนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม
ทำำ�การเก็็บข้้อมูลู ตั้้ง� แต่่ 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ถึึง 30 เมษายน 2564
เครื่่�องมืือในการวิิจััย คืือ การสนทนากลุ่่�ม (focus group) และ
การสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม
	ลำำ�ดัับขั้้�นตอนของการวิิจััยประยุุกต์์มาจากแนวคิิดของ
Smith และคณะ6 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. การคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมการวิิจัยั เป็็นการคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วม
การวิิจัยั แบบเฉพาะเจาะจงจำำ�นวน 13 คน โดยในการวิิจัยนี้้
ั จ� ะเรีียกผู้้�
เข้้าร่่วมวิิจัยทั้้
ั ง� 13 คนว่่ากลุ่่ม� แกนนำำ� ประกอบด้้วยสามเณรแกนนำำ�
11 รููป ที่่ถู� กู คััดเลืือกมาจากคณะกรรมการนัักเรีียนและตััวแทนแต่่ละ
ระดัับชั้้น� และครููแกนนำำ� 2 คน ซึ่ง�่ ถููกคััดเลืือกมาจากครููที่่มี� บี ทบาท
เป็็นครููฝ่่ายปกครองและครููสอนวิิชาสุุขศึึกษา ในกลุ่่�มแกนนำำ�ให้้
มีีผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�และเคยสููบบุุหรี่่�รวม 7 คน เนื่่�องจากบุุคคลกลุ่่�มนี้้�มีี

ประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่� ซึ่ง�่ สามารถสะท้้อนภาพโฟโต้้วอยซ์์
จากประสบการณ์์ได้้ และการดำำ�เนิินการในกลุ่่ม� นี้้�จะเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
เพื่่�อให้้เกิิดการขยายผลไปยัังสามเณรนัักเรีียนในการลด ละ เลิิก
การสููบบุุหรี่่ต่� อ่ ไป ทั้้ง� นี้้ส� ามเณรแกนนำำ�ที่่ถู� กู คััดเลืือกเข้้าร่่วมการวิิจัยั
มาจากครอบครััวที่่บิ� ดิ าหรืือมารดามีีลักั ษณะดัังต่่อไปนี้้อย่
� า่ งน้้อยหนึ่่ง�
ลัักษณะ คืือ ประกอบอาชีีพเกษตรกร ประกอบอาชีีพรัับจ้้างทั่่�วไป
เสีียชีีวิิต หย่่าร้้าง หรืือไม่่มีีสััญชาติิไทย
2. การสร้้างความเข้้าใจกัับกลุ่่�มแกนนำำ�ได้้แก่่ คืืนข้้อมููล
เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่� อธิิบายกระบวนการวิิจัยั และกระบวนการโฟโต้้
วอยซ์์ โดยให้้ทดลองฝึึกถ่่ายภาพและอภิิปรายภาพตามหลัักการ
SHOWeD (ท่่านเห็็นอะไรจากภาพนี้้� เกิิดอะไรขึ้้�นในภาพนี้้� สิ่่ง� ที่่�เห็็น
ในภาพนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับพวกเราอย่่างไร ทำำ�ไมสถานการณ์์ในภาพนี้้�
จึึงยัังมีีอยู่่�ต่อ่ ไป พวกเราสามารถแก้้ไขหรืือพัฒน
ั าสถานการณ์์นี้้ใ� ห้้
ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร)
3. กระบวนการโฟโต้้วอยซ์์ โดยให้้กลุ่่ม� แกนนำำ�ถ่า่ ยภาพในหััวข้้อ
“บุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน วััด และชุุมชน” คนละ 3 ภาพ และสร้้างคำำ�บรรยาย
ใต้้ภาพแต่่ละภาพ นำำ�เสนอภาพถ่่ายตามหลัักการ SHOWeD จากนั้้น�
กลุ่่�มแกนนำำ�ร่่วมกัันวิิเคราะห์์สถานการณ์์เกี่่�ยวกัับการสููบบุุหรี่่�
ร่่วมกัันวิเิ คราะห์์ปัญั หา และร่่วมกัันตั้้ง� เป้้าหมายในการจััดการปััญหา
ดัังกล่่าวโดยใช้้การสนทนากลุ่่�ม
4. กระบวนการปฏิิบัติั ิ ในขั้้�นตอนนี้้�ประกอบด้้วย 1) ผู้้�วิจัิ ยั
ทำำ�การสำำ�รวจพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรนัักเรีียนก่อนจั
่ ดั กิิจกรรม
รณรงค์์การสููบบุุหรี่่โ� ดยใช้้แบบสอบถาม 2) กลุ่่ม� แกนนำำ�ร่ว่ มกัันศึกึ ษา
และวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ลู การสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรนัักเรีียนและวางแผน
จััดกิิจกรรมรณรงค์์แก้้ไขปััญหาการสููบบุุหรี่่โ� ดยใช้้การสนทนากลุ่่ม�
3) กลุ่่ม� แกนนำำ�จัดั กิิจกรรมรณรงค์์แก้้ไขปััญหาการสููบบุุหรี่่� 4) กลุ่่ม�
แกนนำำ�สรุุปและวิิเคราะห์์กิจิ กรรมที่่�ดำ�ำ เนิินการทั้้�งหมด จากนั้้�นนำ�ำ
ผลการวิิเคราะห์์ไปปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินการที่่�ผ่า่ นมา 5) ผู้้�วิจัิ ยั
เก็็บข้้อมูลู การสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรนัักเรีียนหลัังจััดกิิจกรรมรณรงค์์
การไม่่สููบบุุหรี่่�
5. กระบวนการปลุุกความตระหนัักรู้้� กลุ่่ม� แกนนำำ�อภิปิ ราย
และสะท้้อนคิดิ เกี่่ย� วกัับความตระหนัักรู้้�จากกระบวนการโฟโต้้วอยซ์์
และการจััดกิิจกรรมรณรงค์์การไม่่สูบู บุุหรี่่� โดยใช้้การสนทนากลุ่่ม� คำำ�
สำำ�คัญั หรืือประโยคที่่บ่� ง่ บอกว่่าเกิิดความตระหนัักรู้้� คืือ ความตระหนััก
จิิตสำำ�นึกึ วิิจารณญาน มีีความรู้้�สึกึ ในเชิิงหาเหตุุผลในสิ่่�งที่่�ได้้กระทำำ�
และการแสดงออกด้้วยความรู้้�สึกึ รัับผิิดชอบต่่อปัญ
ั หาการสููบบุุหรี่่�
งานวิิจััยนี้้ผ่� า่ นความเห็็นชอบจากคณะกรรมพิิทักั ษ์์สิทิ ธิ์์�
สวััสดิิภาพ และป้้องกัันภยัันตรายของผู้้�ถูกู วิิจัยั คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เลขที่่� 72/2563
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ผลการศึกษา
ในการวิิจััยนี้้�มีผู้้�ี เข้้าร่่วมการวิิจััย ประกอบด้้วย ครูู 2 คน
เป็็นครููฆราวาสเพศชาย 1 คน ซึ่่ง� เป็็นครููฝ่า่ ยปกครองปฏิิบัติั งิ านด้้าน
การควบคุุมพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน และครููพระสงฆ์์ 1 รููป
ซึ่ง�่ เป็็นครููสอนวิิชาสุุขศึึกษาที่่ใ� ห้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับโทษของ บุุหรี่่� รวมทั้้ง�
สามเณรแกนนำำ�จำ�น
ำ วน 11 รููป ประกอบด้้วย คณะกรรมการนัักเรีียน
6 รููป และตััวแทนของสามเณรในแต่่ละระดัับชั้้นจำ
� �น
ำ วน 5 รููป มีีอายุุ
13-19 ปีี ศึึกษาในระดัับชั้้�นมัธย
ั มศึึกษาปีีที่่� 1-6 มาจากครอบครััว
ที่่�บิิดาหรืือมารดามีีลัักษณะต่่อไปนี้้�อย่่างน้้อยหนึ่่�งลัักษณะ ได้้แก่่
ประกอบอาชีีพเกษตรกร รัับจ้้างทั่่�วไป เสีียชีวิี ิต หย่่าร้้าง หรืือไม่่มีี
สััญชาติิไทย ซึ่่ง� ผู้้�เข้้าร่่วมการวิิจัยั จะถููกเรีียกรวมว่่ากลุ่่ม� แกนนำำ� โดย
ในกลุ่่�มแกนนำำ�มีีผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�ก่่อนเข้้าร่่วมการวิิจััย 5 คน และมีีผู้้�ที่่�
เคยสููบบุุหรี่่� 2 คน
โรงเรีียนพระปริิยัติั ธรร
ิ มที่่ศึ� กึ ษานี้้รั� บั นัักเรีียนจากวััดต่่าง ๆ
ในอำำ�เภอนี้้�และอำำ�เภอข้้างเคีียง ไม่่ได้้รัับนัักเรีียนมาอยู่่�ประจำำ�
นัักเรีียนเดิินทางไปกลัับวััดและโรงเรีียนโดยรถรัับส่่งนัักเรีียน
มีีนัักเรีียนทั้้�งหมด 67 รููป มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมรณรงค์์ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
จนสุุดสิ้้�นกระบวนการจำำ�นวน 49 รููป คิิดเป็็นร้้อยละ 73.1
กิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์
หลัังจากที่่�ได้้รับั การคืืนข้อมู
้ ลู เกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมการสููบ
บุุหรี่่�ของสามเณรนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่�ทำำ�การวิิจััยและโรงเรีียน
ข้้างเคีียงจากงานวิิจัยั ในปีีการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมา4 ทำำ�ให้้สามเณรแกนนำำ�
เริ่่ม� รัับรู้้�ว่า่ จำำ�นวนสามเณรนัักเรีียนที่่สู� บู บุุหรี่่มี� ปี ริิมาณมาก ดัังนั้้น� การ
ถ่่ายภาพโฟโต้้วอยซ์์เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่ใ� นวััด โรงเรีียน และชุุมชน
จึึงเป็็นการเริ่่ม� ต้้นให้้สามเณรแกนนำำ�ค้น้ หาปััญหาเกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่�
ด้้วยตนเอง ซึ่่�งจากภาพโฟโต้้วอยซ์์ พบว่่ามีีเศษบุุหรี่่�และซองบุุหรี่่�
ถููกทิ้้�งไว้้ทั้้�งในวััด โรงเรีียน และชุุมชน ดัังรููปที่่� 1 และ 2

รููปที่่� 1 ภาพโฟโต้้วอยซ์์ในโรงเรีียนจากสามเณรแกนนำำ�
Figure 1 Photovoice photo in school from novice leader

รููปที่่� 2 ภาพโฟโต้้วอยซ์์ในวััดจากสามเณรแกนนำำ�
Figure 2 Photovoice photo in temple from novice leader

จากการบรรยายภาพตามหลัักการ SHOWeD ของกลุ่่�ม
แกนนำำ�เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน พบว่่า มีีการทิ้้�งเศษบุุหรี่่แ� ละ
ก้้นกรองบุุหรี่่�ในโรงเรีียน ซึ่�ง่ บุุหรี่่�ที่่�ถููกทิ้้�งไว้้เหล่่านี้้�มาจากสามเณร
และญาติิโยมจากภายนอกที่่�มาร่่วมงานบุุญในวััดข้้างโรงเรีียน ทำำ�ให้้
เกิิดความสกปรกและเป็็นมลพิิษต่อสิ่่
่ ง� แวดล้้อม รวมทั้้�งการสููบบุุหรี่่�
ยัังทำำ�ให้้สิ้้น� เปลืืองค่่าใช้้จ่า่ ย ส่่วนการสููบบุุหรี่่ใ� นวััด ภาพโฟโต้้วอยซ์์
แสดงให้้เห็็นถึงึ ซองบุุหรี่่ห� รืือก้น้ กรองบุุหรี่่ต� กอยู่่�บนพื้้�นในบริิเวณวััด
สาเหตุุเกิิดมาจากพุุทธศาสนิิกชนที่่�มาร่่วมงานบุุญมีีการสููบบุุหรี่่แ� ล้้ว
ทิ้้�งก้้นกรองหรืือซองบุุหรี่่�ไม่่ถููกที่่� ส่่วนในชุุมชนภาพโฟโต้้วอยซ์์ที่่�
ได้้รัับการถ่่ายก็็เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับภาพจากโรงเรีียนและวััด
คืือ มีีการทิ้้�งเศษซากบุุหรี่่ต� ามท้้องถนนหรืือสถานที่่�สาธารณะ ซึ่่ง� การ
สููบบุุหรี่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อผู้้�ที่่อ� าศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่ชุุ� มชนนั้้�นเนื่่อ� งจากการ
ได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสอง
“เห็็นภาพก้้นกรองบุุหรี่่�ทิ้้�งเรี่่�ยราดในบริิเวณโรงเรีียน”
สามเณรแกนนำำ�รููปที่่� 4
“เห็็นภาพบุุหรี่่บ� นพื้้�นในบริิเวณวััด เนื่่�องจากญาติิโยมที่่�
มาร่่วมงานบุุญสููบบุุหรี่่�ในวััด” สามเณรแกนนำำ�รููปที่่� 6
“เห็็นภาพบุุหรี่่ถู� กู ทิ้้ง� ตามถนนในชุุมชน การสููบบุุหรี่่ใ� นชุุมชน
ส่่งผลให้้ผู้้�คนรอบข้้างในชุุมชนทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ได้้รับั ผลกระทบต่่อ
สุุขภาพจากควัันบุุหรี่่�” สามเณรแกนนำำ�รููปที่่� 3
จากการบรรยายภาพของกลุ่่ม� แกนนำำ� นำำ�ไปสู่่�การร่่วมกััน
สร้้างคำำ�บรรยายใต้้ภาพสั้้น� ๆ เพื่่�อกระตุ้้�นเตืือนเกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่�
โทษภััยของการสููบบุุหรี่่ต่� อผู้้�สู
่ บู และคนรอบข้้าง ประโยชน์์ของการ
ไม่่สููบบุุหรี่่� รวมทั้้�งการดำำ�รงตนที่่�เหมาะสมของสามเณรในฐานะ
สมณะเพศที่่�มีีต่่อการสููบบุุหรี่่�ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นอบายมุุขรููปแบบหนึ่่�ง
ดัังรููปที่่� 1 และ 2
จากการจััดกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์ของกลุ่่�มแกนนำำ� นำำ�ไปสู่่�
การร่่วมกัันวิเิ คราะห์์ปัญ
ั หาการสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรที่่�ศึกึ ษาอยู่่�ใน
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โรงเรีียนแห่่งนี้้� พบว่่า สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ผลัักสามเณรเข้้าสู่่�วงจรการ
สููบบุุหรี่่�คืือการอยู่่�ในสภาวะแวดล้้อมและโครงสร้้างทางสัังคมที่่�
ไม่่ดีีนััก คืือ เป็็นลููกหลานแรงงานอพยพ การมีีครอบครััวหย่่าร้้าง
บิิดาหรืือมารดาเสีียชีวิี ติ หรืือมีฐี านะยากจน เมื่่อ� เข้้าสู่่�วงจรการสููบบุุหรี่่�
ก็็เริ่่ม� สููบมากขึ้้น� จนทำำ�ให้้สามเณรหลายรููปเสพติิดบุุหรี่่� ซึ่ง�่ มีีความเสี่่ย� ง
ในการเกิิดปััญหาสุุขภาพทั้้�งต่่อตนเอง และผู้้�ที่่อยู่่�รอ
� บข้้างจากการ
ได้้รับั ควัันบุุหรี่่มื� อื สองตามมา รวมทั้้ง� เกิิดปััญหาภาระค่่าใช้้จ่า่ ย ดัังนั้้น�
จากการอภิิปรายและวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ลู จากภาพโฟโต้้วอยซ์์ร่ว่ มกััน จึึง
ทำำ�ให้้กลุ่่ม� แกนนำำ�ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาการสููบบุุหรี่่ใ� น
สามเณรนัักเรีียน ดัังนั้้�นโฟโต้้วอยซ์์จึงึ เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการรณรงค์์
ไม่่สููบบุุหรี่่� นอกจากนี้้�สามเณรแกนนำำ�ที่่�มีีประวััติิการสููบบุุหรี่่�ใน
ปริิมาณมาก จะถ่่ายทอดภาพโฟโต้้วอยซ์์ออกมาได้้ดีี เนื่่อ� งจากทราบ
ที่่�มาของภาพบุุหรี่่�นั้้�น และคิิดคำำ�บรรยายภาพที่่�ถ่่ายถอดอารมณ์์
ความรู้้�สึึกของภาพถ่่ายได้้อย่่างตรึึงใจผู้้�พบเห็็น ส่่งผลให้้กิิจกรรม
โฟโต้้วอยซ์์สามารถก่่อกระแสรณรงค์์การไม่่สูบู บุุหรี่่ไ� ด้้เป็็นอย่า่ งดีี
ทั้้�งนี้้�สามเณรแกนนำำ�ผู้้�ถ่า่ ยรููปที่่�มีปี ระสบการณ์์ตรงจากการสููบบุุหรี่่�
หากกลัับมามองตนเอง แล้้วเห็็นปัญั หาที่่เ� กิิดกัับชีีวิติ ตน ย่่อมเกิิดความ
ตระหนัักและมีีวิจิ ารณญานขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�การลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่�
“จากผลงานโฟโต้้วอยซ์์ของสามเณรแกนนำำ� สามเณรแกนนำำ�
ที่่มี� ปี ระวััติกิ ารสููบบุุหรี่่ใ� นปริิมาณมาก จะถ่่ายรููปที่่ถ่� า่ ยทอดออกมาได้้ดีี
เนื่่�องจากรู้้�ที่่ม� าของภาพบุุหรี่่นั้้� น� และคิิดแคปชั่่นที่่
� ส� ะกิิดใจ เพราะมีี
ประสบการณ์์ตรง ดัังนั้้น� การได้้ทำ�ำ ภาพโฟโต้้วอยซ์์ด้ว้ ยตนเองนี้้� จึึงทำำ�ให้้
สามเณรแกนนำำ�กลัับมามองตนเอง เห็็นปัญ
ั หาที่่เ� กิิดกัับชีีวิติ ตน เกิิด
ความตระหนัักและมีีวิจิ ารณญานขึ้้�น จึึงนำำ�ไปสู่่�การลดปริิมาณการ
สููบบุุหรี่่�ลง” ครููคนที่่� 1
การจััดกิิจกรรมรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�
เมื่่อ� กลุ่่ม� แกนนำำ�ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการไม่่สูบู บุุหรี่่�
แล้้ว จึึงนำำ�ไปสู่่�การที่่�กลุ่่ม� แกนนำำ�ร่ว่ มกัันจัดั กิิจกรรมรณรงค์์การลด
ละ เลิิกการสููบบุุหรี่่�ขึ้้�น ซึ่่�งมีีเป้้าหมายหลัักที่่�สามเณรนัักเรีียน
โดยมีีการจััดกิิจกรรม ดัังนี้้� 1) จััดทำำ�โลโก้้ของการรณรงค์์ ที่่�มีีชื่่อว่
� า่
“ปริิยััติิสดใสห่่างไกลควัันบุุหรี่่�” รวมทั้้�งออกแบบและจััดทำำ�ป้้าย
สติิกเกอร์์รณรงค์์การไม่่สูบู บุุหรี่่� ดัังรููปที่่� 3 และ 4 เพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์
และความรู้้�สึกึ เป็็นเจ้้าของภายในกลุ่่�มแกนนำำ� 2) ติิดป้้ายและแจก
สติิกเกอร์์ในงานบุุญภายในวััด และทำำ�คลิิปรณรงค์์การลด ละ เลิิก
บุุหรี่่ใ� นงานบุุญ เนื่่อ� งจากในกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์พบว่่าภาพการสููบบุุหรี่่�
ในวััดมาจากญาติิโยมนำำ�บุุหรี่่ม� าสููบในงานบุุญ รวมทั้้�งในการรณรงค์์
การไม่่สูบู บุุหรี่่ใ� นโรงเรีียนจะใช้้แนวคิิดในเชิิงการมองชุุมชนเชิิงบวก
ที่่ไ� ม่่เพ่่งเล็็งและกล่่าวโทษผู้้�สููบบุุหรี่่� อัันจะทำำ�ให้้ไม่่เกิิดแรงต่่อต้า้ นจาก
สามเณรที่่�สูบู บุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน ดัังนั้้นก่
� อนที่่
่ จ� ะดำำ�เนิินการจััดการเกี่่ย� วกัับ
การสููบบุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน จะเริ่่ม� ต้้นในวััดก่่อน เพื่่อ� ให้้เกิิดภาพที่่ก� ลุ่่ม� แกนนำำ�

เป็็นตัวั แทนการรณรงค์์ในภาคสัังคมวงกว้้าง ไม่่ได้้เพ่่งเล็็งไปที่่�สามเณร
นัักเรีียนเท่่านั้้น� 3) ทำำ�การอบรมสามเณรนัักเรีียนเกี่่ย� วกัับโทษของการ
สููบบุุหรี่่� โดยสามเณรแกนนำำ�เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการอบรมด้้วยตนเองทั้้ง� หมด
หััวข้้อทำ�ำ การอบรม คืือ โทษภััยของบุุหรี่่� และควัันบุุหรี่่�มืือสอง 4)
จััดการประกวดโฟโต้้วอยซ์์เกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่ใ� นสามเณรนัักเรีียน
ดัังรููปที่่� 5 ซึ่�ง่ เป็็นรููปที่่�ชนะเลิิศในการประกวด 5) ค้้นหาพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
ต่่อการสููบบุุหรี่่รอ
� บบริิเวณโรงเรีียนและทำำ�กิจิ กรรม 5ส 6) ติิดป้้าย
จากภาพโฟโต้้วอยซ์์ของสามเณรแกนนำำ�และจากการประกวดของ
สามเณรนัักเรีียน และติิดสติิกเกอร์์ห้้ามสููบบุุหรี่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
รวมทั้้ง� พื้้�นที่่ต่� า่ ง ๆ ภายในโรงเรีียน 7) จััดกิิจกรรมวอร์์คแรลลี่่ร� ณรงค์์
การไม่่สูบู บุุหรี่่� ซึ่ง�่ ในกิิจกรรมนี้้จ� ะมีีการจััดกิิจกรรมฐานจำำ�นวน 4 ฐาน
ได้้แก่่ ฐานสััญลัักษณ์์ห้า้ มสููบบุุหรี่่� ฐานบุุหรี่่กั� บั โควิิด ฐานอบายมุุข 6
และฐานสามััคคีีเขีียนคำำ�

รููปที่่� 3 โลโก้้ของกิิจกรรมรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�
Figure 3 Logo of non-smoking campaign

รููปที่่� 4 สติิกเกอร์์ในการรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�
Figure 4 sticker in non-smoking campaign
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รููปที่่� 5 ภาพโฟโต้้วอยซ์์จากสามเณรนัักเรีียน
Figure 5 Photovoice photo from novice student

	นอกจากนี้้�กลุ่่ม� แกนนำำ�ยังั วิิเคราะห์์กิจิ กรรมที่่�ดำ�ำ เนิินการ
ทั้้ง� หมด จากนั้้นนำ
� �ำ ผลการวิิเคราะห์์ไปปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินการ
ที่่ผ่� า่ นมา โดยผลการวิิเคราะห์์การดำำ�เนิินการ พบว่่าปััญหาและอุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินการ คืือ มีีเวลาในการเตรีียมจััดกิิจกรรมไม่่มากนััก

เนื่่อ� งจากซ้้อนทับั กัับคาบเรีียน ทางครููแกนนำำ�จึงึ วางแผนที่่�จะบููรณาการ
การดำำ�เนิินการรณรงค์์ไม่่สูบู บุุหรี่่เ� ข้้าในหลัักสููตรการเรีียนการสอน
ในรููปแบบกิิจกรรมชุุมนุุมซึ่�ง่ มีีเวลาเรีียนสองคาบต่่อสััปดาห์์
จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่ข� องกลุ่่�มแกนนำำ�
พบว่่า กลุ่่ม� แกนนำำ�จำำ�นวน 5 รููป ที่่�สูบู บุุหรี่่ก่� ่อนเริ่่ม� การวิิจัยั เลิิกสููบ
บุุหรี่่� 2 รููป ลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่� 3 รููป ผู้้�ที่่เ� คยสููบไม่่มีกี ารกลัับมา
สููบใหม่่ และผู้้�ไม่่สูบู บุุหรี่่ไ� ม่่พบการเริ่่ม� สููบบุุหรี่่� ส่่วนสามเณรนัักเรีียน
จำำ�นวน 49 รููป พบว่่าก่่อนเริ่่ม� ทำำ�การรณรงค์์มีผู้้�สู
ี บู บุุหรี่่จ� นถึึงปััจจุุบััน
ร้้อยละ 53.1 หลัังจากรณรงค์์มีผู้้�สู
ี บู บุุหรี่่จ� นถึึงปััจจุุบัันร้อย
้ ละ 36.7
ดัังตารางที่่� 1 มีีผู้้�ที่่เ� ลิิกสููบบุุหรี่่ร้� อย
้ ละ 30.8 ลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่ร้� อย
้ ละ
26.9 และไม่่พบผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ดัังตารางที่่� 2 ทั้้ง� นี้้ไ� ม่่พบผู้้�ที่่เ� ริ่่ม� ต้้น
สููบบุุหรี่่�หรืือผู้้�ที่่�กลัับมาสููบบุุหรี่่�ใหม่่

ตารางที่่� 1 พฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ของสามเณรนัักเรีียนก่่อนและหลัังการรณรงค์์ (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%)

ตารางที่่� 2 พฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ของสามเณรนัักเรีียนหลัังการรณรงค์์ (ในกลุ่่�มที่่สูู� บบุุหรี่่ก่� ่อนการรณรงค์์ 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

ความตระหนัักรู้้�ต่่อการสููบบุุหรี่่�หลัังจากจััดกิิจกรรมรณรงค์์การ
ไม่่สููบบุุหรี่่�
เนื่่อ� งจากกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์นำ�ำ ไปสู่่�การจััดกิิจกรรมรณรงค์์
การไม่่สูบู บุุหรี่่ขึ้้� น� โดยหลัังจากจััดกิิจกรรมรณรงค์์การไม่่สูบู บุุหรี่่เ� กิิด
ความตระหนัักรู้้�ของสามเณรแกนนำำ�เกี่่�ยวกัับการสููบบุุหรี่่� ดัังนี้้�
	ก่่อนทำ�ำ การวิิจัยั สามเณรแกนนำำ�มีคี วามรู้้�เกี่่ย� วกัับการสููบ
บุุหรี่่ไ� ม่่มากนััก สืืบเนื่่อ� งมาจากการจััดกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์ นำำ�ไปสู่่�การ
จััดกิิจกรรมการอบรมให้้แก่่สามเณรนัักเรีียน จึึงทำำ�ให้้สามเณรแกนนำำ�
ต้้องหาความรู้้�และทำำ�ความเข้้าเกี่่ย� วกัับการสููบบุุหรี่่ม� ากขึ้้นทำ
� �ำ ให้้เกิิด
องค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ เรื่่�องการสููบบุุหรี่่� นำำ�ไปสู่่�การคิิดวิิเคราะห์์ และ

0(0.0%)

เกิิดความตระหนัักเพิ่่�มขึ้้�นว่่าการสููบบุุหรี่่�เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
นำำ�มาซึ่�ง่ โรคภััยต่่าง ๆ
“ไม่่เคยศึึกษาเรื่่อ� งบุุหรี่่ม� าก่่อนเพราะไม่่เคยสููบ จากการจััด
กิิจกรรมได้้ความรู้้�เรื่่อ� งบุุหรี่่เ� พิ่่�มขึ้้น� มาก เพราะต้้องศึึกษาค้้นคว้้าเอง
เพื่่�อที่่จ� ะนำำ�ความรู้้�นั้้น� ไปใช้้อบรมนัักเรีียนในโรงเรีียน รวมทั้้ง� ได้้พัฒน
ั า
ทัักษะเรื่่�องการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ นำำ�ไปสู่่�ความตระหนัักว่่า
พฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่มี� ผี ลเสีียต่อสุุ
่ ขภาพ” สามเณรแกนนำำ�รูปู ที่่� 3
แต่่เดิิมก่่อนจะมีีการจััดกิิจกรรมรณรงค์์ สามเณรแกนนำำ�ไม่่ได้้
คำำ�นึงึ ว่่าการสููบบุุหรี่่มี� ผี ลเสีียต่อสั
่ งั คมและผู้้�คนรอบข้้าง มีีเพีียงความคิิด
ว่่าการสููบบุุหรี่่เ� ป็็นสิทิ ธิิส่ว่ นบุุคคล มีีผลเสีียต่อสุุ
่ ขภาพผู้้�สูบู แต่่หลัังจาก
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จััดกิิจกรรมเพื่่�อการสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโทษของบุุหรี่่�มือื สอง
สามเณรแกนนำำ�เกิิดความตระหนัักถึึงผลเสีียจากควัันบุุหรี่่มื� อื สองที่่�
มีีต่อสั
่ งั คมและผู้้�คนรอบข้้าง ส่่งผลให้้สามเณรแกนนำำ�ที่่สู� บู บุุหรี่่เ� ลิิก
สููบบุุหรี่่ห� รืือลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่ล� ง รวมทั้้ง� สามเณรแกนนำำ�ที่่ไ� ม่่สูบู
บุุหรี่่� ยัังคงตั้้ง� ใจที่่จ� ะไม่่สูบู บุุหรี่่ต่� อ่ ไป และเป็็นแรงผลัักดัันให้้สามเณร
แกนนำำ�ดำำ�เนิินกิิจกรรมการลด ละ เลิิก การสููบบุุหรี่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
“ก่่อนทำ�กิ
ำ จิ กรรมไม่่ได้้คิดิ ว่่าการสููบบุุหรี่่ข� องเราส่่งผลเสีีย
ต่่อสังั คมและคนรอบข้้าง แต่่หลัังทำำ�กิจิ กรรมจึึงรัับรู้้�ว่า่ บุุหรี่่เ� ป็็นอัันตราย
ต่่อผู้้�คนรอบข้้างและสัังคมจากการได้้รับั ควัันบุุหรี่่มื� อื สอง ดัังนั้้นด้
� ว้ ย
การที่่�เป็็นห่ว่ งสุุขภาพของคนรอบข้้าง ทุุกวัันนี้้ต� นเองสููบบุุหรี่่ล� ดลงมาก
และอนาคตคิิดว่่าน่่าจะเลิิกสููบบุุหรี่่�ได้้” สามเณรแกนนำำ�รููปที่่� 10
	กิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์ในกลุ่่ม� แกนนำำ� นำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�สติิกเกอร์์
ห้้ามสููบบุุหรี่่�โดยกลุ่่�มแกนนำำ� และมีีการจััดกิิจกรรมฐานเกี่่�ยวกัับ
สััญลัักษณ์์ห้า้ มสููบบุุหรี่่� แล้้วให้้สามเณรแกนนำำ�และสามเณรนัักเรีียน
นำำ�สติิกเกอร์์ดังั กล่่าวไปติิดในจุุดที่่คิ� ดิ ว่่าไม่่ควรสููบบุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน วััด
หรืือชุุมชน ก่่อให้้สามเณรแกนนำำ�และสามเณรนัักเรีียนเกิิดความ
ตระหนัักรู้้�ว่า่ สถานที่่�ใดบ้้างไม่่ควรสููบบุุหรี่่� นอกจากนี้้�จากหลัังจาก
มีีการจััดกิิจกรรม 5ส ในบริิเวณจุุดเสี่่ย� งต่่อการสููบบุุหรี่่รอ
� บบริิเวณ
โรงเรีียน แล้้วนำำ�สติิกเกอร์์ห้า้ มสููบบุุหรี่่ไ� ปติิดในบริิเวณดัังกล่่าว การสููบ
บุุหรี่่ใ� นโรงเรีียนทั้้ง� ของสามเณรแกนนำำ�และสามเณรนัักเรีียนก็ล็ ดลง
“หลัังจากจััดกิิจกรรม สามเณรแกนนำำ�และสามเณรนัักเรีียน
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของสถานที่่�ซึ่ง�่ ห้้ามสููบบุุหรี่่� เมื่่อ� ได้้รับั แจกสติิกเกอร์์
พวกเขานำำ�ไปติิดที่่�หน้้าห้้องของตน สถานที่่�ต่่าง ๆ ในวััด โรงเรีียน
และสถานที่่�ซึ่่�งพวกเขาตระหนัักว่่าห้้ามสููบบุุหรี่่�” ครููคนที่่� 1

บทวิจารณ์
การจััดกิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์ในการวิิจัยนี้้
ั � ทำำ�ให้้สามเณรแกนนำำ�
เกิิดการเปิิดประตููการเรีียนรู้้�สู่่�โลกกว้้างเกี่่ย� วกัับการค้้นหาปััญหาการ
สููบบุุหรี่่� รวมทั้้ง� ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�ว่า่ ปััญหาการสููบบุุหรี่่เ� ป็็นปัญั หาที่่สำ� �คั
ำ ญั
ในวััด โรงเรีียน และชุุมชนของตน และสร้้างให้้สามเณรแกนนำำ�เป็็น
ผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นการให้้ความรู้้�ด้า้ นโทษภััยของบุุหรี่่ใ� นสัังคมของตน นอกจากนี้้�
โฟโต้้วอยซ์์ยังั ทำำ�ให้้สามเณรแกนนำำ�ที่่ไ� ม่่ได้้สนใจปััญหาการสููบบุุหรี่่ใ� น
โรงเรีียน เกิิดการตื่่�นตัวั ต่่อปัญ
ั หาดัังกล่่าว เนื่่อ� งจากภาพโฟโต้้วอยซ์์
สะท้้อนให้้เห็็นภาพถ่่ายที่่�มาจากสัังคมรอบตััวอย่่างชััดเจน เป็็นไปใน
ลัักษณะเดีียวกัับการศึึกษาของ Petteway และคณะที่่ใ� ช้้โฟโต้้วอยซ์์
ในการระบุุปััญหาการสููบบุุหรี่่ใ� นชุุมชน9 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� โฟโต้้วอยซ์์
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ถึงึ อำำ�นาจและศัักยภาพในตน และเกิิดการตื่่�นตัวั
ในการจััดการปััญหาในสัังคม ดัังเช่่น Freire เรีียกว่่าความตระหนัักรู้้�

อย่่างมีีวิจิ ารณญาน5 ดัังนั้้น� ความตระหนัักรู้้�จึงึ เกิิดขึ้้น� หลัังจากที่่ส� ามเณร
แกนนำำ�สามารถระบุุปััญหาการสููบบุุหรี่่� ที่่�มีีรากมาจากปััญหาทาง
โครงสร้้างสัังคมที่่ส� ะท้้อนผ่า่ นภาพถ่่าย คืือ รัับรู้้�ว่า่ ผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่่� สููบบุุหรี่่�
เนื่่�องจากโครงสร้้างทางสัังคม คืือ การเป็็นลูกู หลานแรงงานอพยพ
การมีีครอบครััวที่่�หย่่าร้้าง บิิดาหรืือมารดาเสีียชีวิี ติ และการมีีฐานะ
ยากจนผลัักให้้เข้้าสู่่�วงจรการสููบบุุหรี่่� ซึ่ง�่ ถืือว่า่ เป็็นการถููดกดขี่่ท� าง
สัังคม โดยการร่่วมกัันอภิปิ รายสภาพการถููกดขี่่นั้้� น� ทำำ�ให้้เกิิดความ
ต้้องการเปลี่่ยน
� แปลงสัังคมเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาการสููบบุุหรี่่� จึึงนำำ�ไปสู่่�การ
ร่่วมกัันจัดั การปััญหาสุุขภาพด้้านการสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรนัักเรีียน
ซึ่่�งเป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับการศึึกษาของ Lee และคณะที่่�ใช้้
โฟโต้้วอยซ์์เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นในการแก้้ปัญ
ั หาการสููบบุุหรี่่ที่่� มี� วัี ยรุ่
ั �น่ เป็็น
8
กลุ่่ม� แกนนำำ� นอกจากนี้้กิ� จิ กรรมโฟโต้้วอยซ์์ยังั ทำำ�ให้้เกิิดการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจและพััฒนาศัักยภาพแก่่สามเณรแกนนำำ� ซึ่ง�่ นำำ�ไปสู่่�การจััดการ
ปััญหาการสููบบุุหรี่่ใ� นโรงเรีียน จึึงเกิิดการการป้้องกัันสามเณรนัักเรีียน
ไม่่ให้้เข้้าสู่่�วงจรการสููบบุุหรี่่� ลดปริิมาณการสููบบุุหรี่่� หรืือเลิิกสููบบุุหรี่่�
ซึ่่ง� พบเห็็นลักั ษณะเดีียวกัันนี้้ใ� นการศึึกษาของ Petteway และคณะ9
	นอกจากนี้้�โฟโต้้วอยซ์์เป็็นกระบวนการที่่�มีกี ารถ่่ายภาพ
และมีีการบรรยายใต้้ภาพ ซึ่�ง่ สอดคล้้องกัับวััยของสามเณร คืือวัยั
รุ่่�นที่่เ� ติิบโตมาพร้้อมกัับการสื่่�อสารและเทคโนโลยีีที่่ก้� า้ วล้ำำ��นำ�ำ สมััย
รวมทั้้ง� สามเณรแกนนำำ�มีโี ทรศััพท์์เคลื่่อนที่่
� ซึ่� ง�่ สามารถถ่่ายรููปได้้อย่า่ ง
งดงามและสามารถถ่่ายถอดอารมณ์์ความรู้้�สึกึ ของภาพถ่่ายได้้อย่า่ ง
ตรึึงใจผู้้�พบเห็็น12 ส่่งผลให้้กิิจกรรมโฟโต้้วอยซ์์สามารถก่่อกระแส
การรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�ได้้
หลัักการ SHOWeD ที่่�ใช้้บรรยายภาพโฟโต้้วอยซ์์ในการ
วิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการค้้นหาปััญหาการสููบบุุหรี่่เ� ป็็น
ขั้้น� ตอน และทำำ�ให้้เกิิดการอธิิบายรายละเอีียดของภาพและแนวทาง
ในการจััดการปััญหา ซึ่่ง� สนัับสนุุนให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�ตามมา โดย
ความตระหนัักรู้้�ทำ�ำ ให้้เกิิดความต้้องการแก้้ปัญั หา จึึงทำำ�ให้้กลุ่่ม� แกนนำำ�
มีีส่ว่ นร่่วมอย่่างแท้้จริิง รู้้�สึกึ เป็็นเจ้้าของกิิจกรรม และได้้รับั การเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจ ส่่งผลให้้ผู้้�วิจัิ ยั ถอยบทบาทของตนเองไปเป็็นผู้้�กระตุ้้�น ซึ่่ง�
เป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วมของ
Lee และคณะ ที่่�ใช้้โฟโต้้วอยซ์์ร่ว่ มกัับหลัักการ SHOWeD จััดการ
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�8
การวิิจัยนี้้
ั ส� อดคล้้องกัับแนวคิิดการส่่งเสริิมสุุขภาพตาม
แนว Ottawa charter คืือ การพััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคลในกลุ่่ม� แกนนำำ�
และการสร้้างสิ่่ง� แวดล้้อมให้้เอื้้อต่
� อ่ การมีีสุุขภาพดีี กล่่าวคืือ โครงการนี้้�
สร้้างสามเณรแกนนำำ�ให้้เกิิดภาวะผู้้�นำำ� กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก มีีความ
รอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเกี่่ย� วกัับบุุหรี่่� รวมทั้้ง� เกิิดการเติิบโตทางด้้านความคิิด

Chanthra and Tuongratanaphan, 2021 307

โดยเฉพาะกระบวนการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์และการมีีวิจิ ารณญานส่่งผล
ให้้เกิิดความตระหนัักถึึงโทษภััยของการสููบบุุหรี่่� จึึงทำำ�ให้้เกิิดการดููแล
สุุขภาพของสามเณรนัักเรีียนและของตนเองให้้ลด ละ เลิิกการสููบบุุหรี่่�
สำำ�หรัับการสร้้างสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เอื้้อต่
� อ่ การมีีสุุขภาพดีี คืือ การร่่วมกััน
ค้้นหาจุุดเสี่่ย� งต่่อการสููบบุุหรี่่� และจััดกิิจกรรม 5ส ในพื้้�นที่่นั้้� น� รวมทั้้ง�
มีีการติิดสติิกเกอร์์ห้า้ มสููบบุุหรี่่ที่่� แ� กนนำำ�จัดั ทำำ�ขึ้้น� เองในพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
นอกจากนี้้�ยัังมีีการติิดภาพโฟโต้้วอยซ์์ และสติิกเกอร์์ห้้ามสููบบุุหรี่่�
ในบริิเวณโรงเรีียนและพื้้�นที่่�โดยรอบ13
งานวิิจัยนี้้
ั เ� บื้้อ� งต้้นไม่่ได้้มุ่ง�่ หวัังการลด ละ เลิิก การสููบบุุหรี่่�
มุ่่ง� หวัังเพีียงการพััฒนาศัักยภาพและความตระหนัักรู้้�ต่อ่ การสููบบุุหรี่่�
ในสามเณรแกนนำำ� เนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กัดั ด้้านระยะเวลา แต่่อย่า่ งไร
ก็็ตามด้้วยการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง รัับรู้้�ถึึงอำำ�นาจตนเอง และ
ศัักยภาพของกลุ่่ม� แกนนำำ� รวมทั้้ง� การให้้ความสนใจของครููและสามเณร
นัักเรีียนจึงึ นำำ�ไปสู่่�การลด ละ เลิิกการสููบบุุหรี่่ข� องสามเณรนัักเรีียน
ในที่่�สุุด
จากการวิิจััยนี้้� การนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับโฟโต้้
วอยซ์์ไปใช้้ในการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วมเพื่่อร
� ณรงค์์เกี่่ย� วกัับ
การไม่่สูบู บุุหรี่่ใ� นกลุ่่ม� ชายขอบอื่่น� ๆ ที่่�ไม่่ใช่่สามเณรและวััยรุ่�น่ เป็็น
สิ่่�งที่่�มีีควรมีีการศึึกษาและประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป
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