
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 ปญหาโทษพิษภัยของบุหร่ีสงผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนในสถานศึกษา 
นับเปนปญหาที่สําคัญของการสาธารณสุขไทยในปจจุบัน พบวาจํานวนเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นอยางทวีคูณ 
 สถาบันธัญญารักษเปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการบําบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด 
ตระหนักถึงความสําคัญถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนโดย
จัดทําคายเยาวชนสดใสไรควันบุหร่ี(Smart camp) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและ
ปองกันการกลับไปสูบซํ้า 
 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูที่สนใจ เน้ือหา
ประกอบดวย การเตรียมความพรอมในการดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรมใน
หลักสูตรซึ่งไดมีการทดลองและปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ เพ่ือชวยเหลือเยาวชน
ใหปลอดภัยจากโทษพิษภัยของบุหร่ี และมีสุขภาพที่แข็งแรงเปนอนาคตที่ดีของชาติตอไป 
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ความเปนมาของโครงการ 
 

พระราชดํารัส  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลา
ดุสิตดาลัยสวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 
 “แตที่สําคัญ  เร่ืองที่ฟงเห็นวาเด็ก ๆ จะตองสามารถเรียนรู      เรียนใหทํางานเพื่อชวย
บานเมืองถาเด็กมีความรู  ชวยบานเมืองไมได  บานเมืองไปไมรอด  เพราะเด็กมัวแตไปเสพ
ยาเสพติด  สูบบุหร่ีไมดี   เสพยาไมตองบอกหรอกวาเสียหายยังไง แตบุหร่ีนี่  หูเสีย  ตาเสีย  สมอง
เสีย  เสนเลือดเสีย หัวใจเสีย”  
 ฯพณฯ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  จึงไดมีนโยบายการดําเนินการ
เพื่อชวยเหลือเยาวชนใหสามารถเลิกสูบบุหร่ีได  โดยมอบหมายใหสถาบันธัญญารักษ   กรมการ
แพทย กระทรวง   สาธารณสุขดําเนินการในการพัฒนารูปแบบเพื่อแกไขปญหาเยาวชนติดบุหร่ี โดย
สถานการณปญหาที่ผานมาพบวา  
   

การสูบบุหร่ีเปนปญหาที่สําคัญและเปนสาเหตุการปวยและตายของประชากรโลกที่สําคัญ  
ในป ค.ศ.1979 ศัลยแพทยทั่วไปของสหรัฐอเมริกาไดรายงานวา  การสูบบุหร่ีกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพ  โดยเฉพาะเปนสาเหตุของโรคที่สําคัญ 3 โรค  ที่ทําใหประชาชนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  
คือโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคมะเร็งปอด  และโรคถุงลมโปงพอง  คนที่สูบบุหร่ีจะมีโอกาสตายดวย
โรคเหลานี้มากเปน 2-3 เทา  ของคนที่ไมสูบบุหร่ี  และอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้จะเพิ่มมากขึ้น
ตามจํานวนบุหร่ีที่สูบ (Schaddt & Shannon  1990:119)  ในป ค.ศ. 1989  ศัลยแพทยทั่วไปของ
อเมริกาไดยืนยันอีกวา  “บุหร่ีคงเปนสาเหตุของการตายที่สามารถปองกันไดที่สําคัญในสังคม...โดย
การวิจัยพบวาคนที่สูบบุหร่ีเปนประจํา ประมาณ 1 ใน 4 คน ตองเสียชีวิตดวยโรคที่เกี่ยวของกับการ
สูบบุหร่ี”  (Bellew & Wayne 1991:3) 
  

การที่เยาวชนเริ่มสูบบุหร่ีกันมากและสูบบุหร่ีเมื่ออายุยังนอย  นับเปนปญหาสําคัญที่จะตอง
เรงดําเนินการแกไข  เร่ืองการสูบบุหร่ีของเยาวชนจะทําใหกลายไปเปนผูใหญที่ติดบุหร่ีและเกิด
ปญหาปวยและตายกอนวัยอันสมควรดวยโรคที่เกิดจากบุหร่ี  นอกจากนี้การที่เยาวชนยิ่งเริ่มสูบ
บุหร่ีเร็วขึ้นเทาใดโอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจะเพิ่มมากขึ้นเทานี้น  โดยมีการ
ประมาณวาถาเริ่มสูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 25 ป  อายุจะสั้นลงไป 4 ป  แตถาเริ่มสูบเมื่ออายุ 15 ป  อายุจะ
ส้ันลงไป 8 ป  (Chitanondh  1991:303)  ซ่ึงการเริ่มสูบบุหร่ีตั้งแตอายุยังนอยจะมีผลทําใหสูบบุหร่ี
ติดเปนนิสัยตั้งแตเด็ก  มีแนวโนมที่จะเปนคนสูบบุหร่ีจัดในอนาคต  ทําใหยากตอการเลิกบุหร่ีและมี
โอกาสเกิดการเจ็บปวยไดมากกวาคนที่เร่ิมสูบในวัยผูใหญ  (Chitanondh 1991:303; Bertran & 
Abetnathy 1993:181) นอกจากนี้การเริ่มสูบบุหร่ีของเยาวชนจะเปนจุดเริ่มตนหรือสะพานที่นําไปสู



 

     2

 

การใชสารเสพติดอื่น ๆ โดยพบวาเยาวชนมักจะเริ่มสูบบุหร่ีกอนที่จะไปสูบกัญชาและใชสารเสพ
ติดทีที่รายแรงอื่น ๆ ตอไป  (คณะอนุกรรมการทํางานฝายวิจัย ป.ป.ส. ศธ. 2526: 82; ฝน  แสงสิง
แกว  และคณะ  2526: 41; ประกิต  วาทีสาธกิจ 2531:13)  

ปจจัยสาเหตุที่ทําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหร่ีกันมาก  คือ การที่พอแม  พี่นองสูบบุหร่ี  ซ่ึงการที่
เด็กเห็นคนรอบขางสูบบุหร่ีอยูเปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยและเลียนแบบ  รวมกับการอยาก
ทดลองเพราะความอยากรูอยากเห็น (Bertran  &  Abernathy 1993: Sarason et  al.1992;  อรทัย  ล้ิม
ตระกูล 2534) จึงมีการแอบนํากนบุหร่ีของคนในบาน หรือซ้ือมาลองสูบเองหรือลองสูบในหมู
เพื่อน ๆ  ปจจัยที่สําคัญมากและพบวาเปนตัวชักนําไปสูการเริ่มตนสูบบุหร่ีคร้ังแรกของเยาวชน  คือ  
การมีเพื่อนสูบบุหร่ี และการที่เพื่อนชวนใหสูบบุหร่ี  การที่เยาวชนอยูในระยะวัยรุนเริ่มเปนอิสระ
จากพอแมและหันมาใกลชิดกับเพื่อนมากขึ้น  เมื่อมีเพื่อนสูบบุหร่ีโอกาสที่จะถูกชวนและสูบบุร่ี
ตามเพื่อนจึงมีมาก  โดยเฉพาะในรายที่ขาดทักษะในการปฏิเสธคําชักชวนดังกลาว  นอกจากนี้การที่
เยาวชนมีทัศนคติและคานิยมตอการสูบบุหร่ีอยางไมถูกตอง  เชนคิดวาบุหร่ีเปนสิ่งที่ชวยลด
ความเครียด  แสดงถึงความเปนผูใหญ  ชวยเพิ่มความมั่นใจ  ไมเชื่อวาการสูบบุหร่ีจะทําใหตนปวย
เปนโรค  เปนตน (อรทัย  ล้ิมตระกูล  2534; มาลา  รักษาพราหมณ  2526)  การที่เยาวชนมีปญหาการ
ปรับตัว  ปญหาดานการเรียน  การขาดความใกลชิดกับพอแม  จะทําใหเด็กมองตนเองและนับถือ
ตนเองต่ํา  ซ่ึงนําไปสูการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  รวมทั้งการมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี  เพื่อลด
ความเครียดและความคับของใจของตนเองได (McDermott  et  al. 1992; Young  et  al.  1989; 
ประภาเพ็ญ  และคณะ 2535)  
  

จากการศึกษาวิจัยในตางประเทศพบวา โปรแกรมการแกไขการสูบบุหร่ีที่มีประสิทธิผล  
ควรเนนผลระยะสั้นของบุหร่ีและอิทธิพลของสังคมที่นําไปสูการสูบบุหร่ี  การใหขอมูลเพื่อแกไข
การรับรูตอบรรทัดฐานที่ไมถูกตอง   ที่คิดวาเพื่อนวัยเดียวกันสูบบุหร่ีกันมาก  การพัฒนาทักษะใน
การตัดสินใจ  การแกปญหา  และทักษะในการตานทานอิทธิพลของสังคมที่จะชักนําใหสูบบุหร่ี  มี
การฝกอบรมครูเพื่อใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง  การใหนักเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง  (Active   
participation)   โดยการใชผูนํานักเรียนวัยเดียวกันที่ผานการฝกอบรมเปนผูสอนหรือผูชวยสอน  
และการใหนักเรียนในชั้นไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  หลักสูตรที่จัดควรสอดคลอง
เหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียนที่มีอยูแลวครูใหการยอมรับ  การใหผูปกครองมีสวนรวม  การ
จัดคลินิกอดบุหร่ีหรือการใหคําปรึกษาแนะแนวเพื่อชวยใหนักเรียนที่สูบบุหร่ีแลวสามารถเลิกบุหร่ี
ได  และการกําหนดนโยบายของ  โรงเรียนเพื่อทําใหส่ิงแวดลอมของโรงเรียนสนับสนุนบรรทัด
ฐานของการไมสูบบุหร่ี 
 แนวคิดการสรางโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูติดบุหร่ี ใชแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของ Albert Bandura ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนํามาอธิบายพฤติกรรมการ
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สูบบุหร่ีของบุคคล เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูทางสังคม มีจุดมุงหมายและเปน
พฤติกรรมการทําหนาที่อยางหนึ่ง ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนผลของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับ
ส่ิงแวดลอม โดยองคประกอบดานพฤติกรรม ตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม เปน 3 ส่ิงที่มีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การรับรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล ขณะเดียวกันผลลัพธและปฏิกิริยาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู และใชเปนสวนประกอบของการตัดสินใจในการแสดงการ
ตัดสินใจครั้งตอไป 
  

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  มีลักษณะเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ  ที่การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ (Modeling)  และการเสริมแรง (Reinforcement)  โดยมีปจจัยดาน
จิตวิทยาของบุคคลเปนตัวกลาง  ไดแก  ความรู  ทัศนคติ  และความเชื่อ  กระบวนการเรียนรูจากตัว
แบบและการเสริมแรงเกิดขึ้นไดหลายทาง  เชนการที่วัยรุนไปขอบุหร่ีจากเพื่อนมาสูบเองเพราะ
ความอยากรูอยากลองของตน  หรือเพื่อใชเปนวิธีการเผชิญปญหาที่ตนคิดวาไมสามารถแกไขได  
หรือใชเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุถึงสิ่งที่ตนตองการ  (เชนนักเรียนที่เรียนไมดีจึงหันมาสูบบุร่ี  
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนหรือใหไดรับสถานภาพทางสังคม  เพื่อเพิ่มการนับถือตนเอง  เพื่อ
ตองการเปนผูใหญ เปนตน)  และมีวัยรุนเปนจํานวนมากที่ใชบุหร่ีเปนวิธีการลดความเครียด  ความ
วิตกกังวลโดยเฉพาะความเครียด  ความวิตกกังวลทางดานสังคม  ซ่ึงผลที่ไดรับจากการสูบบุหร่ี  ถา
ทําใหวัยรุนไดรับในสิ่งที่ตนคาดหวังและพึงพอใจ  จะเปนการเสริมแรงใหเกิดการเรียนรูตอผลลัพธ
ที่ไดและนําไปสูการตัดสินใจที่จะสูบบุหร่ีคร้ังตอไป  สาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัยรุนติดบุหร่ีคือการไดรับ
สารนิโคติน  ที่มีฤทธิ์กระตุนใหเกิดความพึงพอใจ  รวมกับการสูบบุหร่ีที่ติดเปนนิสัย  และการที่
วัยรุนที่ติดบุหร่ีแลวเลิกบุหร่ีไดยาก  เนื่องจากผลลัพธของการหยุดบุหร่ีที่จะทําใหเกิดสุขภาพดี  ตอง
ใชระยะเวลายาวนาน  สวนผลเสียของการเลิกบุหร่ีที่เกิดขึ้นทันทีที่หยุดบุหร่ีเปนสิ่งทําใหไมพึง
พอใจ  เชนอาการหงุดหงิด   การอยากบุหร่ี  เปนตน  จึงพบวาผูติดบุหร่ีแลวสามารถเลิกบุหร่ีได
สําเร็จมีประมาณรอยละ 30 เทานั้น  (Owen  et  al. 1989:42-43)   
  

การเรียนรูผานตัวแบบของการสูบบุหร่ี  ที่วัยรุนสังเกตเห็นและคุนเคย  เชน การสูบบุหร่ี
ของพอแม  พี่ชาย  พี่สาว  ญาติ  คนขางบาน  รวมทั้งคนในสังคม  ทําใหวัยรุนเกิดการอยากทําตาม
ตัวแบบที่พบวามีอิทธิพลตอวัยรุนมาก  และเปนสาเหตุใหวัยรุนเริ่มสูบบุหร่ีภายหลังจากการ
สังเกตเห็นตัวแบบเหลานั้นสูบบุหร่ีหลาย ๆ คร้ัง  คือ ดารา  นักรองที่ช่ืนชอบ  และเพื่อนสนิท  โดย
พบวาวัยรุนที่มีความเสี่ยงสูงตออิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหสูบบุหร่ี  คือวัยรุนที่มีบุคลิกลักษณะ
นับถือตนเองต่ํา  ความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา  มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดต่ํา  และการเชื่อ
อิทธิพลของอํานาจภายนอก (Bandura  1969; Rotter  1972  อางใน Botvin  1985: 13) 
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การจัดโปรแกรมเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมติดบุหร่ีในวัยรุนจําเปนตองลดสิ่งที่กอใหเกิด

แรงจูงใจที่จะนําไปสูการสูบบุหร่ีซํ้า ดวยการเพิ่มความสามารถทั่วไปของบุคคลในการควบคุม 
จัดการสถานการณตาง ๆ การเพิ่มความสามารถในการตานทานอิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหมี
พฤติกรรมสูบบุหร่ี  สําหรับการเพิ่มความสามารถทั่วไปในการควบคุมสถานการณตาง ๆ ทําไดโดย
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีอํานาจที่จะควบคุมสถานการณตาง 
ๆ ซ่ึงจะทําใหวัยรุนเพิ่มความรูสึกนับถือตนเอง  และในกรณีที่เปนการนับถือตนเองในเรื่อง
พฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีวัยรุนจะมีการนับถือตนเองในลักษณะความภาคภูมิใจในการไมสูบบุหร่ี  
และภูมิใจที่ตนสามารถตานทานอิทธิพลชักนําตาง ๆ ได ไมใหกลับไปสูบบุหร่ีอีก 
 

สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่หลักในการพัฒนาองค
ความรู พัฒนารูปแบบในการแกไขปญหายาเสพติด  ไดรับบัญชาการดําเนินงานของ ฯพณฯ                  
พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร ในการพัฒนารูปแบบเพื่อแกไขพฤติกรรมเยาวชนติดบุหร่ี  จึงไดจัดทาํ
โครงการ “เยาวชนสดใส ไรควันบุหร่ี” โดยดําเนินการในลักษณะคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช
ช่ือวา  “ Smart Camp” เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการชวยเหลือเยาวชนใหสามารถเลิกสูบบุหร่ีและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณคา เพื่อเปนพลังสําคัญของประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงคท่ัวไป 

- เพื่อใหเยาวชนที่เขารวมโครงการเลิกสูบบุหร่ีและไมกลับไปสูบบุหร่ีซํ้า  
 
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อ 
 1. ใหเยาวชนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องโทษ พิษภัยของบุหร่ี 
 2. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการปองกนัการกลับไปสูบบุหร่ีซํ้า  
 3. ใหเยาวชนสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรและเปนตัวแบบในการเลิกสูบบุหร่ี  
 
กลุมเปาหมาย 

-  เยาวชนที่สูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
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องคประกอบของหลักสตูร   

(  Conceptual  Framework ) 
 
 แนวคดิการสรางโปรแกรม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูติดบุหร่ี   ใชแนวคดิ    ทฤษฏีการ
เรียนรูทางสังคมของ  Albert  Bandura  ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนาํมาอธิบายพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของบุคคล เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูทางสังคม มีจุดมุงหมายและเปนพฤติกรรม
การทําหนาที่อยางหนึ่ง ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว เปนผลของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับ
ส่ิงแวดลอม   โดยองคประกอบดานพฤติกรรมตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม เปน 3 ส่ิงที่มีความ
เกี่ยวของซึ่งกนัและกนั การรับรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล ขณะเดียวกันผลลัพธ และปฏิกิริยาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกร รมของ
บุคคล จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู และใชเปนสวนประกอบของการตัดสินใจครั้งตอไป 
 
 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีลักษณะเชนเดยีวกับพฤติกรรมอื่น ๆ ที่การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรูจากตวัแบบ  Modeling และการเสริมแรง ( Reinforcement ) โดยมีปจจัยดาน
จิตวิทยาของบุคคลเปน ตัวกลาง ไดแก ความรู ทัศนคต ิและความเชือ่ กระบวนการเรียนรูจากตวัแบบและ
การเสริมแรงเกดิขึ้นไดหลายทาง เชน การที่วัยรุนไปขอบุหร่ีจากเพื่อนมาสูบเองเพราะความอยากรู
อยากลองของตน หรือเพื่อใชเปนวิธีการเผชิญปญหาที่ตนคิดวาไมสามารถแกไขได หรือใชวิธีการที่
จะทําใหบรรลุถึงสิ่งที่ตนตองการ และมีวัยรุนเปนจํานวนมากที่ใชบุหร่ีเปนวิธีการลดความเครียด  
ใชบุหร่ีจากการทําตามตัวแบบที่พบวามีอิทธิพลตอวัยรุนมาก เชน ดารา นักรองที่ช่ืนชอบและเพื่อน
สนิท โดยพบวาวยัรุนทีม่ีความเสี่ยงสงูตออิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหสูบบุหร่ี คือวัยรุนที่มี
บุคลิกลักษณะนับถือตนเองต่าํ ความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา มคีวามสามารถในการควบคุมตนเองไดต่ํา 
 
องคประกอบของหลักสูตรSmart Camp  ประกอบดวย  

1.    Self - Motivation  :  สรางแรงจูงใจในการเลิกบหุร่ี เชน กจิกรรม Fear Factor , ตรวจ
สมรรถภาพปอด , ดู VDO โทษและพิษภยัของบุหร่ี 

2.   Stop Thinking  :  การหยุดความคิด โดยการเบีย่งเบนความสนใจ  หรือปรับเปลี่ยน
ความคิด  เชนกิจกรรมหลีกเลี่ยง เพล่ียงพลํ้า 

3.    Self- Efficacy   & Self-control : เพิ่มความสามารถทั่วไปของบุคคลในการควบคุมและ
จัดการกับสถานการณตางๆโดยไมพึ่งพาบหุร่ี เชน กิจกรรมวัยรุน ≠วัยวุน, กิจกรรมคุยนอกรอบ 
กิจกรรมถนนชีวิต, กิจกรรมเพื่อนรัก, กิจกรรม Stop Danger (ทักษะการแกปญหา)   
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4.   Purpose  of  Life : การมีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิชวีิต เชน 
กิจกรรม ฝนใหไกล – ไปใหถึง 

5.   Self - Respect  & Self  Esteem  : เพิ่มความรูสึกนับถือตนเอง, ภาคภูมิใจในตนเองและ
ภูมิใจที่ตนเองสามารถตานทานอิทธิพลชักนําตาง ๆ ไมใหกลับไปสูบบุหร่ีซํ้า เชน กิจกรรม Smart 
Kids ,  Kid ’s Venture 

6.  Leadership & Ploblem  Solving  : เพิ่มศักยภาพของบคุคลและพัฒนาบุคลิกภาพในการ
เปนผูนํา รูจักสังเกต  แกปญหา  มีความคิดสรางสรรค  และมองโลกในแงดี  ไดแกกิจกรรม Kid ’s 
Venture กิจกรรมฝกคิดสรางสรรค  ใจประสานใจ   และกีฬามหาสนุก 

7.  Network  Building : เปนแกนนําและรวมกันสรางเครือขายในการปองกันการสูบบุหร่ี
ในสถานศึกษา เชน กิจกรรมเครือขายไรควัน 
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ตารางกิจกรรม  Smart  Camp เยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่ 
05.30 – 06.00 น. ออกกําลังกาย   17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  หมายเหตุ : = กิจกรรมเพื่อการรักษา 
06.00 – 07.00 น. ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  20.45 – 21.00 น.  รับประทานอาหารวางกอนนอน    
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา  21.00 น.  เขานอน      = กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

    วัน 
เวลา 

08.00 – 08.30 น. 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 12.00- 
13.00 น. 13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.30 น. 16.30 – 17.30 น. 18.30 – 20.30 น. 20.30 –  

20.45 น. 
1 - ลงทะเบียน 

                            -      เขาที่พัก 
- ปฐมนิเทศ 
-  Pre - test 

- ซักประวัติ ตรวจรางกาย 
- ประเมินระดับการติดนิโคติน 
- ตรวจสมรรถภาพปอด 

ละลายพฤติกรรม 
บานในฝน 

2 กิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

Fear Factor 
(ความรูเรื่องบุหรี่และโทษพิษภัยของบุหรี่) 

 
        วัยรุน ≠วัยวุน 
(การลดคามเครียด) 

 
        ถนนชีวิต 

    กีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

       Counseling 
(คุยนอกรอบ) 

 
3 กิจกรรม 

กลุมสัมพันธ 
หลีกเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา          
(หลีกเลี่ยงตัวกระตุน) 

เพื่อนรัก 
(การคบเพื่อน) 

Kids Venture 
(เดินทางไกล/walk Rally) 

Counseling 
(คุยนอกรอบ) 

4 กิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

ฝนใหไกล ไปใหถึง 
     ( การตั้งเปาหมาย ) 

Stop Danger 
     (ทักษะการแกปญหา) 

Smart Kids 
(วาดภาพรณรงคตอตานบุหรี่และ 

คําขวัญตอตานบุหรี่) 

กีฬาเพื่อสุขภาพ ใจประสานใจ 

5 กิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

- เครือขายไรควัน 
                                 - Post Test 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
ัน 

มอบใบประกาศ 
กิจกรรมอําลาชาวคาย 

เดินทางกลับ 
( 14.00 น. ) 

สว
ดม

นต
 - ฝ

กส
มา
ธิ 
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โครงสรางหลักสูตร Smart Camp 
1. กลุมวิชาโทษพิษภัยของบุหรี่ ไดแก 

1.1 ความรูเร่ืองบุหร่ี 
1.2 โทษพิษภัยของบุหร่ี (Fear Factor)  

 
2. กลุมวิชาพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการปองกันการกลบัไปสูบซ้ํา 

2.1 การลดความเครียด (วัยรุน # วัยวุน) 
2.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุน (กจิกรรมการหลกีเลี่ยงเพล่ียงพล้ํา) 
2.3 การคบเพื่อน (กิจกรรมเพื่อนรัก) 
2.4 การตั้งเปาหมายในชวีิต (กิจกรรมฝนใหไกลไปใหถึง) 
2.5 การใหคําปรึกษารายกลุม (คุยนอกรอบ), (กิจกรรมถนนชีวิต) 
2.6 การสรางพลังใจ (กิจกรรมใจประสานใจ) 
2.7 การสรางความภาคภูมใิจในตนเอง (Smart Kids)  
2.8 การสรางเครือขาย (กิจกรรมเครือขายไรควนั) 

 
3. กลุมกิจกรรม 

- การตรวจรางกาย 
- กลุมสัมพันธ 
- กิจกรรมบานในฝน 
- กิจกรรมเดนิทางไกล / Walk Rally 
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กลุมวิชาโทษพิษภัยของบุหรี ่
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แผนการสอนกิจกรรม Fear Factor  ( โทษพิษภัยบุหรี่) 
                                       เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 

วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 
1. เพื่อใหเยาวชนมีความรู 
ความเขาใจและมุมมองที่
ถูกตองเกี่ยวกบัโทษ พิษ ภัย
ของบุหรี่ทั้งทางตรงและ
ทางออม 

- บุหรี่มีโทษพษิภยัตอสุขภาพ
ของผูสูบ และนอกจากนี้ยังมี
กลุมบุคคลที่ไดเชื่อวาเปนผูสูบ
มือสองไดรับควันบุหรี่จากผูที่
สูบ ดังนั้นการที่เยาวชนไดรับ
ความรู ความเขาใจและมุมมอง
ที่ถูกตอง จะสงผลตอ
พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ 

1. ผูนํากลุมเกริ่นนําถึงรายการ       Fear 
Factor (เปนรายการที่คนสมคัรเขาไปเพื่อ
เลนเกมที่มีความตื่นเตนและเสี่ยงชีวิตหรือ
นากลัว) เพื่อโยงเขาสูการอธิบายกิจกรรม 
Fear Factor ของคาย Smart Camp 
2. อธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมดังนี้ 
   2.1 ใหเยาวชนในกลุมยืนแถวหนา
กระดานเรียงหนึ่ง หนัหลังใหผูนํากลุม 

1.2 นํากระดาษ  ที่มีขอความโทษ 
พิษภยัของบุหรี่ติดที่ดานหลังของ    
เยาวชนจนครบทุกคน 

1.3 กติกาคือขณะนี้ทุกคนมีขอความ 
ติดอยูดานหลงัของตนเองโดยไมทราบวา 
เปนอะไร ใหเยาวชนแตละคนคนหาใหได
วาแผนที่ตดิอยูดานหลังของตนเอง 

- กระดาษแข็งรูป  
 มีขอความโทษ

พิษภยับุหรี่ทั้ง
ทางตรงและ
ทางออม(เทาจาํนวน
สมาชิกแตละกลุม) 
- เทปใส/เทปกาว  
สําหรับติดขอความ
ดานหลังของทุกคน 
- ฟลม x-ray  
ปกติและไมปกติ  

1. สังเกตจากการรวมกลุม  
กิจกรรมและการมีสวนรวม
ออกขอคิดเหน็ 
2.  เยาวชนบอกถึงโทษพิษภยั
ของบุหรี่ทั้งทางตรงและ
ทางออมได 



 

      11

 

วัตถุประสงค สาระสําคญั กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 
  คืออะไร โดยการไปหาเพื่อนและใหเพื่อน

เปนคนบอก วธิีการบอกใหใบคํา โดยหาม
พูดคําที่มีอยูในบัตรคําเด็ดขาดหรือแสดง
กิริยาแทนคําพดู 

1.4 เมื่อทราบแลวใหพยายามรวมกลุม 
กับผูที่คิดวารวมกลุมกันได 

1.5 เมื่อรวมกลุมกนัแลวใหกลุมคิดวา 
เหตุผลของการที่คิดวานาจะรวมกัน
เพราะอะไร และสรุปความหมาย และการ
นําไปเกี่ยวโยงกับชีวติจริงไดอยางไร 

1.6 ใหแตละกลุมที่รวมกันไดแสดง   
ขอคิดของกลุม 

1.7 ใหสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม 
1.8 ผูนํากลุมสรุปประเด็นเพิ่มเติม 

พรอมฉายฟลม x-ray ปอดปกติและปอด
ที่เปนโรคใหเยาวชนด ู
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ใบความรูท่ี 1 
โทษพิษภัยจากบุหรี ่

 

บุหรี่กับคนไทย 
 องคการอนามัยโลกกลาววาปจจุบันมีคนไทยสูบบุหร่ีทั้งสิ้น 10.2 ลานคน ตามแนวโนมจะ
มีคนไทย 5 ลานคน คอย ๆ ปวยและทยอยเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี จากแนวโนมการ
สูบบุหร่ีที่เปนอยูคนไทยจะคอย ๆ เสียชีวติเพิ่มขึ้นปละ 80,000 คน ในอีก 20 ปขางหนา 
 “ผูสูบบุหร่ีตายกอนวัยอันสมควรมากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ี” 

ผูเชี่ยวชาญกลาววา 
 “การสูบบุหรี่มีผลรายตอสุขภาพของผูสบูบุหรี่และผูท่ีอยูใกล” 

สารพิษในควนับุหรี่ 
 ในควันบุหร่ีมีสารพิษตาง ๆ มากกวา 4,000 ชนิด และมีอยูถึง 42 ชนิด เปนสารกอมะเร็ง 
สารพิษในควันบุหร่ีเปนอันตรายที่สําคัญไดแก  
 1. นิโคติน (Nicotine) เปนสารพิษที่ทําใหคนติดบุหร่ี เปนทั้งตัวกระตุนและกดประสาท
สวนกลาง ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกติ หลอดเลือดที่แขนขาหดตัว เพิ่มไขมัน
ในเสนเลือด 
 นิโคตินในบุหร่ี 2 มวน ก็พอจะทําใหคนตายได แตคนที่สูบบุหร่ีติดตอกันหลายมวนแลว
ไมตาย เพราะสวนนอยของนิโคตินที่เขาสูรางกายพรอมควันบุหร่ี ถาสูบถ่ี สูบแรง ดูดยาว อัดลึก ก็
จะไดรับนิโคตินมาก ยิ่งสูบจนเหลือกนสั้นเทาไรจะไดสารพิษมากเทานั้น บุหร่ีกนกรองไมไดทําให
ปริมาณนิโคตินลดลง 
 2. ทาร หรือ น้ํามันดิน (Tar) เกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิ่ง
แปลกปลอมอื่น ๆ ในบุหร่ี ประกอบดวย สารเคมีหลายชนิด เกาะติดกันเปนสีน้ําตาล สวนใหญเปน
สารกอใหเกิดมะเร็ง ซ่ึงรอยละ 50 ของทาร จะไปจับที่ปอดทําใหเกิดอาการระคายเคือง เปนสาเหตุ
ของการไอเรื้อรัง และมะเร็งของริมฝปาก ล้ิน ชองปาก มะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งหลอดลม 
มะเร็งหลอดอาหาร ฯลฯ 
 3. คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide) เหมือนกับที่พบในการเผาไหมของ
เครื่องยนต เปนกาซพิษที่ทําลายตัวนําออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ทําใหรางกายรับออกซิเจนได
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นอยลง ผูสูดดมกาซนี้เขาไปจะทําใหหมดกําลังวังชา หายใจสั้น ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง หอบเหนื่อยงาย หายใจไมเต็มอิ่ม เปนสาเหตุใหเกิดโรคหัวใจได 
 4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide) เปนกาซพิษที่สามารถทําลายเยื่อบุผิว
หลอดลมสวนตน ซ่ึงเปนแนวปองกันตามธรรมชาติที่คอยขจัดความสกปรกเมื่อกาซนี้เขาไปทําลาย
เยื่อบุหลอดลม ทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เกิดอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะเปนประจํา เหนื่อยงาย 
ทําลายบุคลิก และทําลายสุขภาพเรื่อย ๆ เมื่อเปนนานจะไมมีโอกาสรักษาใหหายขาดได บางรายตอง
เจาะคอเพื่อชวยการหายใจ ชวยดูดเสมหะ 
 5. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen Dioxide) เปนสารพิษที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลาย และถุงลม ทําใหผนังถุงลมบาง โปงพอง หลายอันแตกรวมกัน กลายเปนโรคถุงลมโปงพอง 
ถุงลมที่พองออกจะไปกดเนื้อปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง มักเปนรวมกันโรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาการที่พบคือแนนหนาอก ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย เปนเรื้อรังไมมีโอกาสหาย 
ทรมานไปตลอดชีวิต 
 6.   สารกัมมันตภาพรังสี ในควันบุหร่ีมีสาร Polonium 210 ซ่ึงมีรังสีแอลฟา ซ่ึงเปนสารกอ
มะเร็ง ผูสูบบุหร่ี 4 มวนตอวัน พบวามีสารดังกลาวในปสสาวะมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีถึง 6 เทา 
 7. สารหนู (Arsenic) เปนสารประกอบในยาฆาแมลง เปนสารพิษอันตรายรายแรง และ
กอใหเกิดโรคมะเร็งได 
 8. แคดเมียม (Cadmium) เปนสารที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งได สามารถทําลาย ตับ ไต และ
สมอง สะสมอยูในรางกายไดเปนเวลานานหลายป 
 9. ฟอรมาดีไฮท (Formaldehyde) ปกติใชเปนยาดองศพ แตตรวจพบในควันบุหร่ี เปนสาร
กอมะเร็งในมนุษย และทําลายเนื้อเยื่อที่ปอด ทางเดินอาหารและผิวหนังได 
 10. ตะกั่ว (Lead) เปนสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรางกาย และสมอง และยังมีฤทธิ์
ทําลายเนื้อเยื่อสมองอีกดวย 

โรครายจากควนับุหรี่ 
 1. โรคเกี่ยวกับหลอดลมและปอด เมื่อสูบบุหร่ี สูดดมควันบุหร่ี ผานเขาไปทางจมูกสูปอด 
สารพิษจากควันบุหร่ีจะสามารถทําลายเยื่อบุของอวัยวะตาง ๆ โรคที่พบไดแก 

1.1 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอาการหายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไอมีเสมหะ 
มากกวาปกติ เปนอยางเรื้อรัง เปน ๆ หาย ๆ  

1.2 โรคถุงลมโปงพอง ถุงลมปอดถูกทําลาย และมีการหดเกร็งของหลอดลม ทํา 
ใหหลอดลมแฟบ เกิดอาการอุดกลั้นทางเดินหายใจ ปอดยืดและหดตัวไมดี เกิดลมคั่งในถุงลม 
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อาการที่พบคือ ไอเรื้อรัง เหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงวี้ด ระยะสุดทายการหายใจลมเหลว และเสียชีวิต
ได 

1.3 โรคมะเร็งปอด รอยละ 80.5 เกิดจากการสูบบุหร่ี อาการที่พบคือ เหมือนเปน 
หวัดแตหายยาก ไอมีเลือดปนเปนสาย เจ็บหนาอก เมื่อเปนนาน ๆ อาการที่พบ คือ เสียงแหบ หายใจ
ลําบาก เหนื่อยหอบกลืนลําบาก เจ็บปวด อัมพาต 
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด องคการอนามัยโลกระบุวา รอยละ 25 ของผูเสียชีวิตจากโรค
เสนเลือดหัวใจตีบเปนผลมาจากการสูบบุหร่ี เพราะเปนสาเหตุใหเสนเลือดตีบตัน และการทํางาน
ลดลงเร็วกวาผูไมสูบบุหร่ี 10 – 15 ป และผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดการตายเฉียบพลันจากโรคหัวใจ
มากเปน 2 – 4 เทา ของผูไมสูบบุหร่ี โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนบุหร่ีที่สูบ นิโคติน จะ
ทําใหเกิดการจับตัวของไขมันในเสนเลือด ในรูปของคลอเรสเตอรอล ทําใหหลอดเลือดแข็งตัว เปน
อุปสรรคตอการนําเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ทําใหเสนเลือดตีบตันได ถาเสนเลือด
ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันทําใหเกิดเปนโรคหลอดเลือดตีบตัน และเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันได 
 

การติดบุหรี ่

สาเหตุการติดบุหรี่ 
1. ความเขาใจผิด 

- คานิยมผิด ๆ คิดวาโกเก หรือเปนลูกผูชายเต็มตัว 
- ทําใหสดชื่น จติใจชุมชื่น 
- ทําใหคลายเครยีด หายเหงาได 

2. การเลียนแบบ 
- จากอิทธิพลของเพื่อนในกลุมหรือเพื่อนสนิทสูบ 
- จากอิทธิพลของผูปกครองที่ทําใหเห็นเปนแบบอยาง 

3. อยากลอง   จากการวจิัยพบวา วัยรุนเปนวยัที่อยากรู อยากลอง และเริ่มตนสูบบุหร่ีมาก
ที่สุด 
- อยากทดลองสบูดวยตนเอง 
- อยากรูวาสูบแลวเปนอยางไร 

4. จากการโฆษณา 
- วิทย,ุ โทรทัศน 
- หนังสือพิมพ ฯลฯ 
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ทําไมถึงติดบหุรี่ เกิดจากปจจัยหลัก 3 ประการ 
1. การไดรับสารนิโคตินทําใหเกิดความสุข ตองการสูบบุหร่ีอีก 
2. การสูบบุหร่ีติดตอกันทําใหเกิดการดื้อยา ผูสูบตองการนิโคตินเพิ่มจึงสบูมากขึ้น 
3. เมื่อหยุดสูบบหุร่ีจะเกิดอาการ “ถอนยา” จึงตองสูบเพื่อลดอาการดังกลาว 

การติดทางรางกาย เปนผลมาจากนิโคตินในบุหร่ี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
1. เมื่อสูบบุหร่ีเขาปอด นิโคตินจะดดูซึมผานกระแสเลือดและเขาสูสมอง 
2. นิโคตินจะไปกระตุนการหลั่งสารโดปามีน (สารสุข) และสารนอรอิพิเนฟฟรนิ  

(สารเพิ่มพลังและทําใหตื่นตัว) 
3. เมื่อหยุดสูบบหุร่ีสารทั้งสองตัวดังกลาวลดลง เกิดอาการ “ถอนยา”  
4. เพื่อบรรเทาอาการ “ถอนยา” และตองการใหเกิดอาการตืน่ตัว มีอารมณเปนสุข จึงตอง 

สูบบุหร่ีตอไป และเสพติดในที่สุด 
อาการถอนยาประกอบดวย 

1. ระยะเริ่มลอง ผูที่ลองสูบบุหร่ีอาจสูบบางครั้ง เชน เพื่อนชวน งานสังสรรค ฯลฯ ผล 
ของการสูบบุหร่ีทําใหเกิดความพอใจ แตยังไมมีปฏิกิริยาทางรางกาย ผูสูบจะเห็นผลดีมากกวา
ผลเสียจึงยังคงสูบตอไป ชีวิตประจําวันสามารถดําเนินไปเปนปกติ 

2. ระยะตอเนื่อง ผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบบอยข้ึน ตัวกระตุนไดแก สถานที่สูบ ผูที่สูบดวยกัน 
และสิ่งของที่ใชในการสูบ เพียงคิดถึงตัวกระตุนเหลานี้ รางกายก็จะเกิดความอยาก จะคิดถึงบุหร่ี
เพิ่มมากขึ้น บอยขึ้น แตยังสามารถที่คิดตัดสินใจวา จะสูบหรือไมสูบ 

3. ระยะเสพติด ผูสูบบุหร่ีจะสูบบอยข้ึนมาก และรูถึงผลเสียของการสูบบุหร่ี แตยังไมตัด 
สินใจเลิกสูบ จึงกลายเปนติดบุหร่ี และถอนตัวยาก แมคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ี แตไมสามารถควบคุม
ความอยากสูบบุหร่ีได การเรียน การทํางานเริ่มเกิดปญหา 

4. ระยะวิกฤต ระยะนี้เปนปจจัยหนึ่งของชีวิตไมวาจะเกิดอารมณใดตองมีบุหร่ีอยูตลอด 
เวลา แมจะสํานึกถึงผลเสียแตเหตุผลทั้งหลายใชไมไดผล ตัวกระตุนทั้งหลายเกิดงายมาก ทั้ง
ความรูสึก อารมณตาง ๆ ชวงเวลาตาง ๆ แมเพียงแตคิดก็เปนตัวกระตุนที่รุนแรง 

• การติดบุหร่ีเปนกลไกที่ซับซอนทางจิตใจ พฤติกรรมความเคยชินมีนิโคตินเปน
ตัวกระตุน ทําใหตองสูบบุหร่ีอยูเร่ือย ๆ สุดทายบุหร่ีจะทําลายชีวิตคณุและคนขางเคียง 

• การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการใชสารเสพติดชนิดอื่น จากการวิจัยพบวา 
รอยละ 95 ของผูใชโคเคน, เฮโรอีน 
รอยละ 75 ของผูใชฝนและกัญชา 
รอยละ 62 ของผูดื่มสุรา 
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การเลิกบุหรี ่
 
 การเปล่ียนแปลงของรางกายเมื่อเลิกสูบบุหรี่ 
 20 นาที ความดันโลหิตลดลง การเตนชีพจรสูภาวะปกติ อุณหภูมิของมือและเทาเพิ่มขึ้น 
 8 ชม.  ระดับนิโคตินและคารบอนมอนอกไซด ในเลือดลดลงเหลือคร่ึงหนึ่ง ออกซิเจนใน
เลือดเพิ่มขึ้น ถึงปกติ 
 24 ชม.  รางกายสามารถกําจัดคารบอนดออกจากรางกายไดหมด ปอดขจัดสารตกคางที่
ไดรับจากการสูบบุหร่ีออก 
 48 ชม. ปลายประสาทเริ่มทํางานเปนปกติ การรับรูรสและกลิ่นดีขึ้น 
 72 ชม.  หายใจสะดวกขึ้น เนื่องจากหลอดลมเริ่มคลายตัว 
 2 สัปดาห – 3 เดือน ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 1 – 9 เดือน อาการไอโรคไซนัสอักเสบ อาการออนเพลียหายใจขัดเริ่มดีขึ้น เนื่องจากปอด
เร่ิมทํางานดีขึน้ 

1 ป    โอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด หวัใจตีบลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ี 
5 ป โอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดอุดตันลดลงเทากับผูไมเคยสูบบุหร่ี การเกิดมะเร็งชอง 

ปาก และหลอดอาหารสวนตนลดลงครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหร่ี 
10 ป โอกาสเสี่ยงตอโรคมะเร็งลดลงถึง 1.5 เทาเมื่อเทียบกับผูสูบบุหร่ี 

เสนทางในการเลิกบุหรี่แบงเปน 3 ระยะ 
1. ระยะแรก (ระยะมีอาการถอนยา) ระยะขาดสารนิโคติน ใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห                

ผูหยุดสูบมักจะผาน 2 สัปดาหแรกไดแตมโีอกาสกลับมาสูบบุหร่ีอีก ในสัปดาหที่ 3 – 4 เนื่องจากมี
ความเชื่อมั่นตนเองวาคงหยดุไดอีก ถาสูบอีกและผลสุดทายก็ไมสามารถเลิกบุหร่ีได ดังนั้นคณุ
จะตองรูตัวตลอดเวลา 

2. ระยะกลาง (ระยะฝาฟนอุปสรรค) ระยะเลิกบุหร่ีที่ยืดเยือ้ใชเวลา 1 - 4 เดือน คุณอาจ 
กลับไปสูบบุหร่ีไดอีกในเดอืนที่ 3 – 4 เพราะฉะนั้นอยาประมาท 

3. ระยะปลาย (ระยะคลี่คลาย)  ใชเวลา 4 เดือน ถึง 1 ป ระยะนี้คุณมีโอกาสกลับไปสูบได 
นอยลง สาเหตทุี่กลับไปสูบในระยะนี้มาจากปญหาเรื่องงานและครอบครัว คุณตองหาทางแกไขให
ได ถาไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ตองหาผูใหคําปรึกษา 

หลักการปฏบิัติตนเพื่อการเลิกบุหรี ่
1. ขอคําปรึกษา เพื่อใหมีแนวทางในการเลิก อาจพบแพทย หรือขอคําปรึกษาจากผูที่ 
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สามารถเลิกบุหร่ีไดสําเร็จ เชน ไปชมรมเพื่อการเลิกบุหร่ี 
2. หากําลังใจ บอกคนใกลชิด หรือบอกวาเลิกบุหร่ีคร้ังนี้เพื่อคนที่คุณรัก 
3. ตั้งเปาหมายใหแนวแน การวางแผนเลิกบุหร่ี อาจกําหนดวันที่เลิก เชน วันสําคัญตาง ๆ 

แตไมควรหางไกลเกินไป เพราะอาจทําใหความตั้งใจลดนอยลง 
4. ไมรอชา ลงมือปฏิบัติ เตรียมตัวเพื่อการเลิกบุหร่ี ถาหวั่นไหวอาจใชการบําบัดทางยา 

ชวย เชน หมากฝรั่ง หรือยาอมบวนปากเพื่อลดการอยากบุหร่ี 
5. ถือคํามั่นไมหวั่นไหว แมมีอาการไมสุขสบาย หมั่นเตือนตนเองวาจะเลิกบุหร่ีใหได 
6. หางไกลสิ่งกระตุน ความอยากสูบ เชน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการอยูใกล 

ชิดกับคนสูบบุหร่ี 
7. รูสึกเครียดควรหยุดพัก และหาทางคลายเครียด เชน เลนกีฬา ดูภาพยนตร ฟงเพลง พูด 

คุยกับเพื่อน 
8. ออกกําลังกาย ควรจัดเวลาออกกําลังกายอยางนอยวันละ 15 – 30 นาที เพราะจะเปน 

การควบคุมน้ําหนัก และทําใหสมองปลอดโปรง 
9. ไมทาทาย ไมควรคิดลองสูบบุหร่ีซักมวนเดียว เพราะจะทําใหหวนกลับสูบบุหร่ีได 
10. หากลมเหลว ควรเริ่มตนอีกครั้ง อยาทอถอย จะพบความสําเร็จในการเลิกได 

 
5 ขั้นตอนในการเลิกบุหรี ่

1. การเตรียมพรอมจะเลิก 
- กําหนดวนัจะเลิก 
- เปลี่ยนสภาพแวดลอมโดยทิ้งอุปกรณในการเลิกสูบทั้งหมด 
- หามผูใดสูบบหุร่ีในบานคณุ 
- ทบทวนความพยายามในการเลิกครั้งกอน ๆ มาเปนบทเรียน เขียนสิ่งที่เปน

ประโยชนในการเลิก และสิง่ที่เปนอุปสรรคตอการเลิกบุหร่ี 
2. หากําลังใจ 

- บอกครอบครัวและเพื่อนวาคุณกําลังเลิกบหุร่ีตองการกําลังใจและการชวยเหลือ 
ขอรองใหทุกคนอยาสูบบุหร่ีหรือทิ้งบุหร่ีไวใกล ๆ คุณ 

- พบแพทย ยิ่งปรึกษามากยิ่งเลิกไดงายขึ้น เขาโปรแกรมในการเลิกบุหร่ี 
 

3. เรียนรูทักษะและการเปลี่ยนพฤติกรรม 
- หลีกเลี่ยงตวักระตุน พยายามพูดคุยหรือทํางานใหยุงเพื่อจะไดไมคิดถึงบุหร่ี 
- เปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวนั เชน ดื่มชากาแฟ เปลี่ยนสถานที่กินขาว 



 

  
  
  

18

 

- ลดความเครียด เชน อาบน้ําอุน ออกกําลังกาย อานหนังสือ ฯลฯ 
4. ใชยาชวยในการเลิกบุหร่ี 

- ตองรับคําแนะนําหรือการรักษาจากแพทย 
5. เตรียมรับสถานการณทีย่ากลําบาก 

หลีกเลี่ยงตวักระตุนที่จะทําใหกลับไปสูบอีก และเตรยีมตวัรับมือกับสถานการณทีย่าก 
ลําบากใหพรอม เชน 

- การดื่มสุราเปนการเปดโอกาสใหบุหร่ีเขามาใกลคุณมากขึ้น 
- อยูในทีห่ามสูบบุหร่ี การอยูใกลคนที่สูบบุหร่ีเปนตวักระตุนทําใหอยากสูบบุหร่ี 
- หลังจากหยุดสูบบุหร่ีแลว น้ําหนกัอาจเพิม่ขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัม อยากังวล ควร 

ควบคุมน้ําหนกัและรับประทานอาหารที่มปีระโยชน การปรึกษาแพทยจะชวยใหคณุควบคุม
น้ําหนกัไดดีขึ้น 

- ความเครียด วธีิที่ชวยใหคุณคลายเครียด เชน ออกกําลังกาย อาบน้ําอุน ฯลฯ 
 

วิธีการเผชิญกับความอยากบุหรี ่
- ถวงเวลากอนจะหยิบบุหร่ี ดนูาฬิกาเมื่อ 5 นาทีผานไป ความอยากจะลดลง 
- หายใจลึก ๆ ซํ้า ๆ ซัก 3 – 4 คร้ัง 
- ดื่มน้ําคอย ๆ จบิน้ําแลวอมไวสักครู ใหรูรสน้ําแลวคอย ๆ กลืน 
- เปลี่ยนอิริยาบถ เชน ฟงเพลง ไปเดินเลน คุยกับเพื่อน 
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คําถาม 
โทษพิษภัยจากบุหรี ่

 
1. สารกอมะเร็งในควันบหุร่ีมีกีช่นิด 

ก.  38 ชนิด  ข.  42  ชนิด  ค.  44  ชนิด  ง.  48  ชนิด 
 
2. ขอใดถูกตองที่สุด 

ก. บุหร่ีกนกรองไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง 
ข. สูบบุหร่ีเหลือกนสั้นเทาไรจะทําใหไดรับสารพิษลดลง 
ค. ควันบุหร่ีไมเปนอันตรายตอคนใกลชิด 
ง. สูบถ่ี ดูดยาว อัดลึก จะไดรับนิโคตินนอย 

 
3. ขอใดคือสารเสพติดในควันบุหร่ี 

ก. ตะกัว่  ข.  สารหนู  ค.  นิโคติน  ง. ฟอรมาดีไฮด 
 
4. สารใดในควนับุหร่ีตอไปนี้เปนสารกอมะเร็ง 

ก.  ทารหรือน้าํมันดิน   ข. ตะกัว่ 
ค.  ไฮโดรเจนไซยาไนด   ง. คารบอนมอนอกไซด 

 
5. สารพิษในควนับุหร่ีชนิดใด ที่เหมือนกับสารพิษที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต 

ก.  ไนโตรเจนไดออกไซด   ข. คารบอนมอนอกไซด 
ค.  ไฮโดรเจนไซยาไนด   ง.  ฟอรมาดีไฮด 

 
6. สารใดในควนับุหร่ีที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเนือ้เยื่อสมอง 

ก.  ทาร  ข.  นิโคติน  ค.  ตะกัว่  ง. สารหนู 
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คําถาม 
สาเหตุการติดบุหรี ่

 

1. สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคนตดิบุหร่ีคือขอใด 
ก. เมื่อสูบบุหร่ีทําใหมีความสุขเนื่องจากไดรับสารนิโคติน 
ข. เมื่อสูบบุหร่ีทําใหเขาสังคมได 
ค. เมื่อสูบบุหร่ีทําใหผอม รูปรางดี 
ง. เมื่อสูบบุหร่ีทําใหสมองปลอดโปรง คิดอานไดด ี

 
2. ขอใดเปนการติดบุหร่ีในระยะตอเนื่อง 

ก. สูบแลวมีความสุข ไมมีผลตอรางกาย 
ข. สูบเมื่อเขาสังคม เห็นเพื่อนสูบก็อยากสูบ 
ค. สูบบุหร่ีตลอดเวลา 
ง. แคนึกก็อยากสูบทันที 

 
3. ขอใดเปนอาการ “ถอนยา” 

ก. ไมอยากอาหาร 
ข. นอนไมหลับ 
ค. ตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
ง. หงุดหงดิ กระวนกระวาย 

4. ขอใดคือลักษณะของคนตดิบุหร่ีที่เห็นไดชัดเจน 
ก. สวมแวนดํา 
ข. น้ํามูกน้ําตาไหล 
ค. ริมฝปากดําคล้ํา 
ง. ชอบใสเสื้อแขนยาว 

5. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเดก็วยัรุนติดสิ่งเสพติดคืออะไร 
ก. ถูกบังคับ 
ข. อยากทดลอง 
ค. การเลียนแบบคนอื่น 
ง. ความรูเทาไมถึงการณ 
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คําถาม 
โรครายจากควันบุหรี ่

 
1. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีอาการอยางไร 

ก. หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไอมีเสมหะมากกวาปกต ิ
ข. ไอเรื้อรัง เหนือ่ยหอบ หายใจมีเสียงวีด้ 
ค. ไอมีเลือดปน เจ็บหนาอก หายใจลําบาก 
ง. เสียงแหบ หายใจลําบาก เหนือ่ยหอบ 
 

2. โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีชนิดใดที่ถุงลมปอดถูกทําลายและมีการหดเกร็งของหลอดลม 
ก. โรคมะเร็งปอด 
ข. โรคถุงลมโปงพอง 
ค. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
ง. โรควัณโรค 

 
3. โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีและเปนสาเหตกุารตายอันดับ 1 คือโรคใด 

ก. โรคมะเร็งปอด 
ข. โรคถุงลมโปงพอง 
ค. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ง. โรคเสนเลือดหัวใจตีบ 

 
4. รอยละ 25 ของผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจะเสียชีวิตดวยโรคใด 

ก. โรคถุงลมโปงพอง 
ข. โรคมะเร็งปอด 
ค. โรคเสนเลือดหัวใจตีบ 
ง. โรคหัวใจ 

 
5. ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดการตายเฉียบพลันจากโรคหัวใจมากเปนกีเ่ทาของผูไมสูบบุหร่ี 

ก.   1-2 เทา  ข.    2. 2-4 เทา  ค.    3. 3-5 เทา  ง.    4. 5-6 เทา 
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คําถาม 
การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี ่

 

1. ในการเลิกบหุร่ีควรรับประทานอาหารจําพวกใด 
ก.    เกลือแร    ข.    ผักและผลไม 
ค.    แปงและน้ําตาล   ง.    ไขมัน 
 

2. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเลิกสูบบุหร่ี 1 ป 
ก. เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ี 
ข. เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดอุดตันลดลงเทากับผูไมเคยสูบบุหร่ี 
ค. เสี่ยงตอโรคมะเร็งปอดลดลง 1.5 เทาเมื่อเทียบกับผูสูบบุหร่ี 
ง. เสี่ยงตอโรคมะเร็งชองปาก และหลอดอาหารลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ี 
 

3. ส่ิงสําคัญที่สุดที่ทําใหสามารถเลิกบุหร่ีไดสําเร็จคือขอใด 
ก. การใชยาชวยในการบําบัด  ข.    ความตั้งใจจริง 
ค.   มีความฝนวาอยากจะเลิกสูบบุหร่ี  ง.    ไมตองทําอะไรก็สามารถเลิกได 
 

4. หากรูสึกเครียดเมื่อเลิกสูบบุหร่ีควรปฏิบัติตนอยางไร 
ก. หาทางคลายเครียดโดยเลนกฬีา  ข.    กลับไปสูบบุหร่ีเพื่อใหหายเครียด 
ค.    ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใหหายเครียด   ง.   ไมตองทําอะไร อาการจะหายไปเอง 
 

5. ถาตองการเลิกสูบบุหร่ี แตไมแนใจ มีอาการหวั่นไหว ควรทําอยางไร 
ก. ใชการบําบัดทางยาชวย   ข.   รอจนกวาจะมีกําลังใจที่เขมแข็ง 
ค. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล                ง.    เขาไปใกลชิดผูสูบบุหร่ี 

 

6. ขอใดไมควรปฏิบัติขณะเลิกบุหร่ี เมื่อมีอาการอยากสูบ 
ก.    หยิบบหุร่ีทันทีเมื่ออยากสูบ  ข.   หายใจลึก ๆ 3 – 4 คร้ัง 
ค.    คอย ๆ จิบน้ําแลวอมไวสักครู  ง.    เปลี่ยนอิริยาบถ เชน เดนิเลน ฟงเพลง 

7. ขั้นตอนแรกในการเลิกบุหร่ีคือขอใด 
ก.    หากําลังใจ   ข.    เรียนรูทักษะและการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 
ค.    การเตรียมพรอมจะเลิก  ง.    เตรียมรับสถานการณทีย่ากลําบาก 
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แบบประเมนิสภาพการติดสารนิโคติน 
 

1. หลังตื่นนอนเชาคุณสูบบุหร่ีมวนแรกเมื่อใด 
 ภายใน 5 นาที หลังตื่นนอน 
 6 – 30 นาที หลังตื่นนอน 
 31 – 60 นาที หลังตื่นนอน 
 มากกวา 60 นาที หลังตื่นนอน 

2. คุณรูสึกเปนการลําบากหรืออึดอัดหรือไมที่ไมสามารถสูบบุหร่ีไดในสถานที่หามสูบบุหร่ี เชน 
โรงภาพยนตร, บนรถประจําทาง 

 ใช     ไมใช 
3. บุหร่ีมวนไหนที่คุณไมตองการเลิก 

 มวนแรกในตอนเชา   มวนอื่น ๆ  
4. คุณสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน 

 10 มวนหรือนอยกวา   11-20 มวน 
 21-30 มวน    31 มวนขึ้นไป 

5. คุณสูบบุหร่ีในชวงเวลา 1 ช่ัวโมงแรกของการตื่นนอนมากกวาชวงเวลาอื่นในวันนั้น 
 ใช     ไมใช 

6. คุณยังตองการสูบบุหร่ีแมจะเจ็บปวยนอนพักตลอดในโรงพยาบาล 
 ใช     ไมใช 
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กลุมวิชาพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
ในการปองกันการกลบัไปสูบซ้ํา 
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แผนการสอน วัยรุน ≠ วัยวุน 
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ  ผลการจัดทํากจิกรรม 
1.เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
สามารถรับรูถึงอาการทาง
รางกายและสภาวะทาง
อารมณที่มีผลมาจาก
ความเครียดได 
2. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
สํารวจสถานการณของ
ตนเองที่กอใหเกิด
ความเครียดได 
3. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
ไดทราบวาความเครียดมีผล
ตอการเลิกบุหรี ่
4. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
มีทักษะในการจัดการกับ
ความเครียด 

- ภาวะตึงเครียดเปน
ตัวกระตุนอยางหนึ่งที่
ส ง ผ ล ใ ห บุ ค ค ล มี
พฤติกรรมการกลับไป
สู บ บุ ห รี่ ไ ด  ดั ง นั้ น
ผูเขารวมฝกอบรมควรมี
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณตางๆ ของ
ตนเองที่กอใหเกิดภาวะ
ตึง เครียด  โดยสัง เกต
จากสัญญาณเตือนทาง
ร า ง ก า ยและอ ารมณ 
รวมทั้งหาแนวทางใน
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ความเครียดของตนเอง
เพื่อปองกันการกลับไป
เสพซ้ํา 

  1. ผูบําบัดกลาวทักทายและนําเขาสูกิจกรรม 
  2. ผูบําบัดแบงกลุมผูเขารวมอบรมออกเปน 2 กลุม เทาๆกัน 
  3. ใหทั้งสองกลุมนั่งเรียงแถวตอนลึก ใหแตละกลุมแขงกันเขียน
สถานการณที่กอใหเกิดความเครียดใหไดมากที่สุดใหเวลา 5 นาที  เมื่อ
คนที่อยูหัวแถวเขียนกอนจากนั้นวิ่งมาตอทายแถว เมื่อสมาชิกกลุมเวียน
กันจนครบทุกคนแลวจึงเริ่มตนใหมจนกระทั้งหมดเวลา  
 4. ผูบําบัดตรวจ และบันทึกไววากลุมใดชนะ 
  5. ใหทั้งสองกลุมนั่งเรียงเปนแถวตอนลึกอีกครั้ง ใหแตละกลุมแขงกัน
เขียนแนวทางแกไขของตนเองเมื่อเกิดความเครียดใหไดมากที่สุดให
เวลา 5 นาที  ทําเหมือนกับครั้งแรก กลุมที่เขียนไดมากที่สุด ไมซ้ํากัน 
และมีความเหมาะสม*จะเปนกลุมที่ชนะ 
  6. ผูบําบัดนําสูการพูดคุยในหัวขอ “ภาวะตึงเครียดมีผลตอการเลิกหรือ
การกลับไปสูบบุหรี่อยางไร” จากนั้นผูบําบัดจึงสรุปกิจกรรมตามใบ
ความรูที่ 1  
  7. กลุมที่ชนะในการแขงขันทั้งสองครั้งจะไดรับรางวัล ในกรณีที่ผลัด
กันชนะก็ใหรางวัลทั้งสองกลุม 
*โดยใหผูนํากลุมกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมชวยกันพิจารณาและ
สามารถนําเขาสูการพูดคุยในขอตอไป* 

1. White Board หรือ 
กระดาษฟลิบชารต  
2. ปากกาเขียน White 
Board 2 แทง สีน้ําเงิน
และสีเขียวแจกใหแตละ
กลุมๆละ 1 แทง  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รางวัลสําหรบัผูเขารับ
การฝกอบรม 

1. ผูเขารับการฝกอบรม
รับรูถึงอาการทางดาน
รางกายและสภาวะทาง
อารมณที่มีผลมาจาก
ความเครียดได 
2. ผูเขารับการอบรมทราบ
ถึงผลกระทบของ
ความเครียดตอการเลิก
บุหรี่และมีทักษะในการ
จัดการกับความเครียดที่
เกิดขึ้นได 
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ใบความรูท่ี 1 
 
 ความเครียด (Stress) หมายถึงความกดดนัที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมสบายใจและเปนสภาวะทางดาน
จิตใจที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ทั้งจากตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม1 
 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียด 
  ปจจัยภายในของบุคคล ไดแก 
               1. สาเหตุทางรางกายเปนสภาวะบางอยางของรางกายที่กอใหเกิดความเครยีด เชน ความเมือ่ยลา รางกายไม
แข็งแรง ขาดการพักผอน ติดสุรา ยาเสพติด  
               2. สาเหตุทางจิตเปนสภาวะทางจติใจบางอยางของบุคคลที่กอใหเกดิความเครียด เชน อารมณทางลบทุก
ชนิด กลัว เศรา วิตกกังวล และยังเกีย่วของกับบุคลิกภาพประเภทจริงจงักับชีวิตมากเกินไป ใจรอน กาวราว ควบคมุ
อารมณไมได พึ่งพาผูอ่ืนตลอดเวลาขาดความเชื่อมั่น ไมกลาตัดสินใจ 

ปจจัยภายนอกของบุคคล เชน การสูญเสียส่ิงที่รัก การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปน
พิษ เปนตน  
 
 อาการที่มีผลจากความเครียดอาจแบงไดดงันี ้
  1. อาการทางดานรางกาย คือ มึนงง ปวดกลามเนื้อ กัดฟน ปวดศีรษะ แนนทอง นอนหลับยาก หวั
ใจเตนเร็ว หูอ้ือ มือเย็น ออนเพลีย ทองรวง ทองผูก ปวดหลัง กระเพาะอาหารปนปวน เปนตน  
  2. อาการแสดงทางดานจิตใจ คือ วิตกกังวล ตัดสินใจไมดี ขี้ลืม สมาธิส้ัน ขาดความคิดริเร่ิม 
ความจําไมดี เรียนรูส่ิงใหมๆ ไดชา 
  3. อาการทางดานอารมณ เชน โกรธงาย วติกกังวล รองไห ซึมเศรา ทอแท หงุดหงิด ซึมเศรา มอง
โลกในแงราย กัดเล็บหรือดึงผมตัวเอง 
  4. อาการทางดานพฤติกรรม เชน รับประทานอาหารเกง ตดิบุหร่ี สุรา โผงผาง ลุกล้ีลุกลน เกร็ง 
นอนไมหลับ ความตองการทางเพศนอยลง ตองพึ่งยามากขึ้น เปนตน 
   
ภาวะตงึเครียดและการสูบบุหรี่ 

การสูบบุหร่ีสามารถสรางความพึงพอใจหลังจากการสูบ เนื่องจากการสูบบุหร่ีมีสารนิโคตินที่กระตุนให
สมองหลั่งสารเคมีบางชนิดที่มีผลทําใหลดความเครียดได ความรูสึกดีหลังจากมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนี้ในทาง
จิตวิทยาถือวาเปนการไดรับสิ่งเสริมแรงทางบวก  ความรูสึกเหลานี้เองทําใหเกิดการติดบุหร่ีทางดานจิตใจ คือเมื่อ

                                                           
1
 อางจาก http://www.bangkokhealth.com ,24 มีนาคม 48  
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รูสึกเครียดก็จะนึกถึงบุหร่ีเนื่องจากสามารถชวยใหผูเสพลดภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นได และในขณะเดียวกันเมื่อ
ไมไดสูบบุหร่ีเกิดความไมสุขสบายทางดานจิตใจ เชน อาจจะรูสึกหงุดหงิด งุนงาน ยาเสพติดยังอาจทําใหเกิดความ
ไมสุขสบายทางดานรางกายรวมดวย การไดไปเสพจะสามารถลดอาการเหลานี้ใหหมดไป ทางจิตวิทยาเรียกการ
สงเสริมพฤติกรรมในลักษณะนี้วา การเสริมแรงทางลบ ทั้งการเสริมแรงทางลบและทางบวกจะสงผลใหพฤติกรรม
การเสพติดยังคงดําเนินตอไป 
 
การจัดการกับความเครียด  

อาจทําไดโดยใชหลัก 3R คือ 
  1. Recover หาวิธีพักผอนหยอนใจ เชน ไปเที่ยวในสุดสัปดาห ดหูนัง ออกกําลังกาย หรือทํา
กิจกรรมที่ตนเองชอบ เปนตน 
  2. Refocus คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและถามความรูสึกตัวเอง 

 3. Regenerate พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบ
บุหร่ี เปนตน 
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แผนการสอนกิจกรรมหลีกเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา 
                   เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 

วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 
- เพื่อใหสมาชิกบอก

ตัวกระตุนที่ทาํให
กลับไปสูบซ้ําของตนเอง
ได 

-  เพื่อใหสมาชิกบอกวิธีการ
หลีกเลี่ยงตวักระตุนของแต
ละคนได 
 

- สมาชิกตองฉลาดที่จะหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุนแตอยาเขมแข็งที่จะเผชิญ
กับตัวกระตุน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวย
ใหสมาชิกสามารถหยุดบุหรี่ไดเปน
ระยะเวลานาน แตการที่จะ
หลีกเลี่ยงตวักระตุนเปนเรื่องที่ตอง
ใชความพยายาม,ความอดทนที่จะ
ฟนฝาอุปสรรคในชวงเลิกบุหรีใ่ห
ได หากสมาชิกคนใดสามารถผาน
ระยะที่ยากลําบากนี้ไปไดก็จะทําให
สมาชิกสามารถไปถึงจุดมุงหมาย
นั้นคือ การเลิกบุหรี่ได 
- การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่มีผลตอ
สมองสวนอยากเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยปองกันการกลับไปสูบซ้ําได 
เพราะเมื่อเจอตวักระตุนจะทําให
เกิดวงจรการใชยาคือ  

1. ใหสมาชิกหาวิธีการที่จะพาลูกโปง 
ไปยังจุดมุงหมายใหได โดยทางแรกให
ลูกโปงมัดติดกับขอเทา แลวใหสมาชิกเดิน
บนแทงปูนที่วางสลับฟนปลาไว โดยวางไว
หาง ๆ ยากตอการเดินขาม แตหากสมาชิกคน
ใดผานทางนี้และตกจากแทงปูนถือวาแพ ทาง
ที่ 2 เปนทางที่ถูกขึงไวดวยเชือกหรือลวด
หนาม สมาชิกตองนอนราบกับพื้นและคอยๆ
ขยับตัวใหลอดผานเชือก/ลวดหนามนี้ไปยัง
จุดมุงหมายใหไดโดยไมใหลกูโปงแตก โดย
พาลูกโปงไปโดยวิธีใดก็ได 
2.ใหเวลาสมาชิกในการวางแผนและ 
ตัดสินใจที่จะนําลูกโปงไปยังจดุหมายใหได 
ทีมใดทําเวลาไดเร็วที่สุดเปนผูชนะ 
3.หลังการจบกิจกรรมใหสมาชิก 
อภิปรายรวมกนั ดังนี้ 
- เพราะเหตุใดจึงเลือกทางเดนินั้น 
และผลที่ไดรับเปนอยางไร 

1.ลูกโปง 
2.เชือก/ลวดหนาม 
3.แทงปูนหรือวัสดุ
อื่นๆตามที่จัดเตรียม
ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกทุกคนบอก
ตัวกระตุนที่ทาํใหกลับไป
สูบซ้ําได 

- สมาชิกทุกคนบอกวิธีการ
หลีกเลี่ยงตวักระตุนได 
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วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

 ตัวกระตุน  ความคิด  อยาก
บุหรี่  สูบบุหรี่ 
- ตัวกระตุนประกอบไปดวย
ตัวกระตุนภายใน คือ ดาน
อารมณตาง ๆ ตัวกระตุน
ภายนอกไดแก สิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัวและมผีลทําใหอยาก
กลับไปสูบบุหรี่ เชน เพื่อนที่สูบ 
สถานที่สูบและจําหนาย เงนิ เวลา
วาง ตัวกระตุนจะมีพลังอํานาจ
มากเกินกวาทีส่มาชิกจะสามารถ
ตานทานได ดงันั้นสมาชิกจงึควร
ยึดหลัก จงฉลาดที่จะหลีกเลีย่ง 
แตอยาเขมแข็งที่จะเผชิญกับ
ตัวกระตุน 
 
 
 
 

นําประเดน็ที่อภิปรายมาสรุปสาระสําคัญ 
- กิจกรรมนีเ้กีย่วกับการหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุนอยางไร 
4. ใหสมาชิกอภิปรายตามใบงานและสรุป
ตามใบความรู 

 
 
 

ใบความรูที่ 1/1, 1/2
และใบกจิกรรมที่ 
1/1, 1/2 
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ใบความรูท่ี 1/1 
วงจรการสูบบหุรี่ 

ตัวกระตุน 
 ตัวกระตุน  หมายถึง การกระตุนที่เกิดซ้ําๆ รวมกับการเตรียมตัว การคาดหวัง หรือ การสูบบุหร่ี 
 ตัวกระตุน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตวักระตุนภายนอก และตวักระตุนภายใน 
 ตัวกระตุนไดแก  คน  สถานที่  ส่ิงของ  อารมณความรูสึกและชวงเวลา  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดอาการอยาก
สูบบุหร่ี เชน  ถาทุกคืนวันศุกรคนเราไดรับเงินแลวออกไปหาเพื่อนนอกบานแลวสูบบุหร่ี ตัวกระตุนคือ 

- คืนวันศกุร 
- เวลาหลังเลิกงาน 
- เงิน 
- เพื่อนที่เคยสูบ 
- สถานเริงรมย 

สมองของคุณซึ่งเคยผานการสูบบุหร่ี มากอนจะมีความสัมพันธกับตัวกระตุนที่ทําใหเกิดการสูบบุหร่ีซ่ึงเปนผล
มาจากการที่ตองเผชิญกับสิ่งกระตุนเดิม ๆ ตัวกระตุนเพยีงตัวเดยีวเปนสาเหตุที่นําไปสูการสูบบุหร่ีได  ตามวงจร
ดังนี ้

 

ตัวกระตุน                คิดถึงบุหร่ี               อาการอยากบหุร่ี                   สูบบุหร่ี 
(จะเปนวงจรทีเ่ขามา    ครอบงําความรูสึกใหกลับไปสูบบุหร่ีอีก) 

ส่ิงสําคัญที่สุดในการบําบัดคอื  การหยดุกระบวนการที่ทําใหเกดิอาการอยากสูบบุหร่ี  มีวิธีงาย ๆ ที่ตองทําเปน
อันดับแรก  คอื 

1. แยกแยะชนดิของตัวกระตุน 
2. หลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุนใหมากทีสุ่ดเทาที่จะทําได  (เชน  อยาพกพาเงนิ 

สดจํานวนมาก  เนื่องจากเมือ่มีเงินมากมีโอกาสที่จะไปสูบบุหร่ีอีก) 
3. มีวิธีการจัดการกับตัวกระตุนไดหลายวิธี  (เชน  การออกกําลังกาย, การเขารวม 

ประชุมกลุมชวยเหลือกันเอง) 
 

พึงระลึกไวเสมอวา  ถึงแมคณุไดตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่แลวแตตัวกระตุนยังมผีลตอสมองทําใหเกิดอาการอยากสบู
บุหรี่ เพราะฉะนั้นความตัง้ใจของคุณท่ีตองการหยุดสูบบุหรี่อยางเดียวนั้นไมเพียงพอ  ตองนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวยซ่ึงจะชวยใหคณุเขาใจสิ่งกระตุนไดอยางชดัเจนมากขึ้น 
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ขออางที่ทําใหตองกลับไปสูบบุหรี่ซํ้า 
 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหร่ี สมองสวนคิดจะตอสูกับสมองสวนอยาก ความคิดของคุณกําลังตอสูกัน 
 ขอโตแยงที่เกิดขึ้นในใจของคุณ เปนสวนสําคัญที่จะนําคุณไปสูการสูบบุหร่ีอีกครั้ง คุณตองมีเหตุผลมาก
พอในการที่จะไมกลับไปสูบบุหร่ี ผานมากี่คร้ังแลวที่คุณตองยอมแพกับขอโตแยงเหลานี้ แลวกลับไปสูบบุหร่ีซํ้าอีก 

 

ความคิดท่ีทําใหเกิดอาการอยากสูบบุหรี ่
 อาการอยากสบูบุหร่ี ไมไดเกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมาเสมอและไมงายที่จะแยกแยะรปูแบบของอาการอยาก
สูบบุหร่ีไดอยางชัดเจน  ความคิดที่จะใชสูบบุหร่ี จะเกิดขึ้นทีละเล็กละนอยโดยท่ีเราไมรูสึกตัว  จําเปนตองใชความ
พยายามอยางมากที่จะหยดุความคิดเหลานี้  ถาคุณยังหมกมุนที่จะคิดสูบบุหร่ีตอไปอีก  เทากับวาคุณตัดสินใจเลือกที่
จะเริ่มกลับไปสูบบุหร่ีซํ้า  ยิ่งคิดเรื่องการสูบบุหร่ีมากขึ้นเทาใดโอกาสทีจ่ะกลับไปตดิซ้ําก็เพิ่มมากขึน้เทานั้น 
 

กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดย  “อัตโนมัต”ิ 
 ในระหวางสภาวะการติดบุหร่ี ตัวกระตุน ความคิดถึงบุหร่ี อาการอยากสูบบุหร่ีและสูบบุหร่ีมกัจะไป
ดวยกัน   อยางไรก็ตามโดยปกติแลวจะเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่อง  ดังตอไปนี ้

ตัวกระตุน                    คิดถึงบุหร่ี                      อาการอยากสูบบุหร่ี                    สูบบุหร่ี  
 

การหยุดความคิด 
 กุญแจสําคัญที่จะจัดการกับกระบวนการเหลานี้ไดสําเร็จคือ  การหยุดความคิดถึงบุหร่ีไวตั้งแตเร่ิมตนกอนที่
จะไปถึงขั้นอาการอยากสูบบุหร่ี ซ่ึงจะทําใหไมสามารถควบคุมตนเองได ส่ิงสําคัญที่จะตองทําก็คือ ใหรูเทาทัน
ความคิดของตัวเองวาจะเกิดอะไรขึ้นใหเร็วที่สุด 
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ใบกิจกรรมท่ี 1/1 

การแยกแยะตวักระตุน 
 
 ใหสมาชิกแตละคนเขียนตัวกระตุนที่มีผลตอตนเองในการกลับไปสูบบุหร่ีซํ้า   ในประเด็นตอไปนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1  อะไรคือตัวกระตุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะทําใหคณุกลบัไปสูบบุหร่ีซํ้า  
        (ควรมีมากกวา 1 อยาง) 
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
ประเด็นท่ี  2  อะไรคือตัวกระตุนที่อาจทําใหเกิดปญหากบัคุณในอนาคตอันใกลนี ้
        (ควรมีมากกวา 1 อยาง) 
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1/2 

การหลีกเล่ียงการเผชิญตัวกระตุน 
 ใหสมาชิกแตละคนระบุตัวกระตุน  และวธีิการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุนเพื่อปองกันการกลบัไปติด
บุหร่ีซํ้า 

ตัวกระตุนท่ีทําใหกลับไปใชสูบบุหรี่ซํ้า การหลีกเล่ียงตัวกระตุนท่ีทําใหกลับไปสูบบุหรี่ซํ้า 
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ใบความรูท่ี 1/2 
เทคนิคการหยดุความคดิ 

 

การจัดลําดับใหม 
 ส่ิงจําเปนเมื่อเลิกสูบบุหร่ี คือการเปลี่ยนแปลงตั้งแตตัวกระตุนรวมทั้งทุกขั้นตอนของกระบวนการสูบบุหร่ี 
การหยดุความคิดเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะสลายกระบวนการเหลานี้   คือ 
           กลวิธีหยดุความคิด 
ตัวกระตุน             คิดถึงบุหร่ี   
           คิดติดตอกนัไป                อาการอยากบหุร่ี             สูบบุหร่ี 
 
 คุณมีทางเลือกได  มันไมไดเปนสิง่ท่ีเกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิ

กลวิธีหยุดความคิด  นําเทคนคิที่จะกลาวตอไปนี้ไปลองใชดูวา  เทคนิคแบบไหนที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณ 

1.  การจินตนาการ  โดยสรางภาพที่เปด-ปดสวิทซไฟฟาหรือคันโยกใหเกิดขึ้นในใจของคุณ  จินตนาการใหตัวของ
คุณเปนคนเปดหรือปดสวิทซไฟฟาเพื่อที่จะหยุดความคิดที่จะสูบบุหร่ีและจินตนาการภาพอื่นใหเกิดขึ้นมาแทนที่
ความคิดอยากบุหร่ี  คุณอาจตองมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่กําลังทําอยูดวยเพื่อลบความคิดอยากยา 

2.  การดีดหนังยาง  โดยใชหนังยางใสที่ขอมือ  เมื่อใดก็ตามที่เร่ิมคิดถึงบุหร่ีใหดีดหนังยางและพูดกับตัวเองวา  
“ไม”  แลวเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นแทน  สําหรับผูที่มีความพรอมที่จะทํากิจกรรมนี้บางครั้งจะพบสิ่งที่มีความหมาย
และสิ่งที่นาสนใจสําหรับคุณ 

3.  ฝกการผอนคลายกลามเนื้อ ( ตามสื่อที่ 6 และ7)  เมื่อคุณรูสึกวางเปลา  รูสึกหนักตื้อและเปนตะคริวในทองนั่น
คือ  อาการอยากบุหร่ี  ใหฝกผอนคลาย โดยการหายใจเขาลึก ๆ  (ใหอากาศเขาใหเต็มปอด)      และหายใจออกชาๆ 
ทําอยางนี้ 3 คร้ัง คุณจะรูสึกผอนคลาย  ทําซ้ํา ๆ ไดเมื่อรูสึกมีอาการอยากบุหร่ีเกิดขึ้นอีก 

4.  โทรศัพทปรึกษาใครบางคน  คุณควรมีเบอรโทรศัพทคนที่สนับสนุนใหกําลังใจคุณ  มีเวลาใหคุณและคุณ
สามารถติดตอไดเสมอเมื่อคุณตองการเพื่อน  เมื่อเกิดความคิดแบบเดิม ๆ และความรูสึกคลายมีอาการอยากยา
เกิดขึ้น  การไดพูดคุยกับใครสักคนเทากับเปนการไดระบายความรูสึก  และเขาใจในสิ่งที่คุณกําลังคิด 
 
5.  การทําสมาธิ  เมื่อคิดถึงยาใหหลับตา  เพงความสนใจจับความรูสึกของลมหายใจที่ผานเขาออกบริเวณปลายจมูก  
หากจับความรูสึกของลมหายใจไมไดใหหายใจเขาออกยาว ๆ 2 – 3 คร้ัง  แลวผอนลมหายใจเขาออกมาเปน



 

    
  

36

 

ปกติ  ทําตอเนื่องกันอยางนอย 1 นาที  (ควรฝกทําทุกวัน ๆ ละ 2 คร้ัง  เชา – เย็น  เพื่อใหเกิดความชํานาญและ
สามารถนํามาใชหยุดความคิดอยางไดผล) 
 

6. เบี่ยงเบนความสนใจไปทาํกิจกรรมอื่น เชน ปลูกตนไม  อาบน้ํา 
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แผนการสอน 
กิจกรรมเพื่อนรัก 

เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อใหเยาวชนบอกการ 
เลือกคบเพื่อนที่ดีได 
2. เพื่อใหบอกถึงการเปน 
เพื่อนที่ด ี
3. เพื่อใหบอกถึงลักษณะ 
เพื่อนที่ตนเองตองการคบดวย 

คนทุกคนจําเปนตองมีเพื่อนซึ่ง
ลักษณะของเพื่อนที่ดีนัน้
แตกตางกนัไปตามความตองการ
ของแตละบุคคล ดังนั้นการเลือก
คบเพื่อนจึงมีความจําเปนที่
จะตองรูจักนิสัยใจคอซึ่งกนัและ
กัน รูจักวิธีที่จะปฏิบัติตอกัน
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม ดงัคํา
ที่วา”คบคนดีเปนศรีแกตวั/”
เพื่อนกนิหางาย เพื่อนตายหา
ยาก”/”คบคนพาลพาลพาไปหา
ผิด     คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหา
ผล” ฯลฯ /”คนเดียวหัวหาย สอง
คนเพื่อนตาย” 

1. วิทยากรจัดทําบัตรคํา 
เกี่ยวกับการคบเพื่อนที่ดแีละ ไม
ดีไวใหพอกับจํานวนเยาวชน 
1. ใหเยาวชนจับบัตรคําแลว 
ใหนํามาตอกนัจนไดใจความ
แลวอภิปรายรวมกันในกลุม 
2. ใหเยาวชนที่เปนตัวแทน 
ของแตละกลุมบัตรคํานําเสนอ
ความหมายของบัตรคําจนครบ 
3. วิทยากรใหเยาวชนสรุป 
สิ่งที่ไดจากการเรียนรูในแตละ
กลุมบัตรคํา พรอมยกตัวอยาง
การเลือกคบเพื่อนและการเปน
เพื่อนที่ดีซึ่งกนัและกนั 

- กระดาษสําหรับพิมพบัตรคํา 
- ปากกาเมจิก 
- แผนใส 
- เครื่องฉายขามศีรษะ 

1. เยาวชนบอกลกัษณะของ 
เพื่อนที่ดีไดทกุคน 
2. เยาวชนบอกลกัษณะการ 
เปนเพื่อนทีด่ีของตนเองได 
3. เยาวชนบอกลกัษณะ 
เพื่อนที่ตนเองตองการคบไดทุกคน 
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ใบงานที่ 1 
 

 ใหเยาวชนจับบัตรคํา แลวนาํมาตอกันจนไดใจความ (ตามคําสุภาษิตที่เตรียมไว เชน คบคนพาล พาลพาไป
หาผิด ฯลฯ) แลวใหอภิปรายรวมกัน 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 
 

 ใหเยาวชนแตละคนในกลุม บอกลักษณะของการคบเพื่อนที่ดี ที่ตนเองปฏิบัติอยูวามีลักษณะอยางไร 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 3 
 

1. ใหเยาวชนแตละคนในกลุมบอกถึงการเปนเพื่อนที่ดีของผูอ่ืน วาควรปฏิบัติอยางไร 
2. หลังจากนั้นใหเยาวชนชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดจากการเรียนรูในแตละบัตรคํา พรอมยกตัวอยาง  

การเลือกคบเพื่อนและการเปนเพื่อนที่ดีซ่ึงกันและกัน 
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แผนการสอน 
กิจกรรม ฝนใหไกล ไปใหถึง (การตั้งเปาหมาย) 

                                                                                                                                                    เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ การประเมินผล 

1. ผูเรียนสามารถตั้งเปาหมาย
ชีวิตของตนเองได 
2. ผูเรียนสามารถกําหนด 
แนวทางไปสูเปาหมายได 

อนาคตเปนสิ่งที่ทุกคน
สามารถกําหนดไดดวยตนเอง
วาจะเปนอยางไร การมี
เปาหมายชวีิตที่ 
ชัดเจนรูจกัควบคุมตนเอง ไม 
ทอแทตออุปสรรคจะทําให
ทุกคนสามารถไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไวได 

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน 
ใหเยาวชนนําไขที่ใหไวในวนัแรก กลุมละ 3-6 
ฟอง และนําตดิตัวไปทกุแหงโดยระมัดระวังไมให
แตก แลวเหลือกี่ฟอง จากนัน้ใหแตละกลุมยืนเปน
วงกลมแลวขยายวงระยะหางแตละคนหางกัน 2 
ชวงแขนจากนัน้ใหสมาชิกกลุมโยนไขใหคนที่อยู
ตรงขามจนครบทุกคน โดยใชเวลาสั้นที่สุด (ทําที
ละกลุมจนครบทุกกลุม) จากนั้น 
-  วิทยากรสุมถามแตละกลุมวามีวิธีการรกัษาไข
ไมใหแตกอยางไรตลอด 3 วนั เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายคือไขไมแตก 
-   วิทยากรโยงกิจกรรมเขาสูบทเรียนวาหากเรามี
เปาหมายที่ชัดเจนเราจะตองหาวิธีไปสูเปาหมาย
ได ถึงแมจะมอีุปสรรคก็สามารถหาวิธีที่จะฝาฟน
อุปสรรคไปใหได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ประเมินจากการมีสวน 
รวมในการแสดงความคิดเหน็
ในกลุม 
- ประเมินจากเนื้อหาที่นํา 
เสนอ 

 
 



 

                                                          40         
      

 

วัตถุประสงค สาระสําคญั กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 
  - ใหเยาวชนกําหนดเปาหมายวา 

แตละคนมีเปาหมายทางการศึกษา
สูงสุดอยางไร ตองการเรียนจบดาน
ไหนและมีอาชีพอะไร 
- แบงกลุมเยาวชนที่มีเปาหมาย 
ใกลเคยีงกัน (กลุมละ8 -10 คน)แลว
ใหระดมสมองและรวมกันอภิปราย
แลวตอบคําถามตามใบงาน ที่ 1  (ให
วิทยากรกลุม ใหขอมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดในการไปสูเปาหมายแต
ละอาชีพ วาตองเรียนสาขาใดไดบาง) 
- ใหเยาวชนแตละกลุมนําเสนอ 
และวิทยากรสรุปตามใบความรู 

 
- ใบงานที่ 1 
 
 
 
 
 
 
- ใบความรูเรื่องการ

ตั้งเปาหมายชวีิต 
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ใบงานที่ 1 
การตั้งเปาหมาย 

 
1. วิธีการที่จะทําใหเยาวชนไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวมีอะไรบาง? 
2. เปาหมายระยะสั้น ไดแกการเลิกบุหร่ี 
3. เปาหมายระยะยาวไดแกเปาหมายทางการศึกษาและอาชีพ 
4. เยาวชนคิดวาปญหาอุปสรรคสําคัญทีข่ัดขวางไมใหไปถงึเปาหมายมีอะไรบาง? และมีแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคอยางไร ? 
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ใบความรู 
การตั้งเปาหมาย 

 
 เปาหมายชวีิตเปรียบเหมือนดวงไฟสองทางที่ทําใหเรามแีนวทางในการดําเนินชวีิตอยางชัดเจน ทําใหเรารู
ขั้นตอนชีวิตในแตละขณะวาเราควรทําอะไร จะตองเตรยีมความพรอมในการแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
อยางไรบาง 
 
 แนวทางในการสารเปาหมายในชีวิตใหสําเร็จ มีดังนี ้

1. ตองทราบจุดเดน / จุดดอยของตนเอง 
2. มีเปาหมายที่ชัดเจน อาจเปนเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว 
3. สังเกตพฤติกรรมตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ 
4. ใหรางวัล / ลงโทษตนเอง 
5. มีความรับผิดชอบตอการกระทําที่จะทําใหเราไปสูเปาหมายชีวิตทกุขั้นตอน 
 
อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางเปาหมายชวีิตของเราคือตัวเราเอง เชน 
-  การไมรูจักอารมณตนเอง 
-  ขาดความอดทน 
-  ขาดความรบัผิดชอบ 
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แผนการสอน 
กิจกรรมคุยนอกรอบ 

                                       เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อใหเยาวชนไดระบาย 
สิ่งที่เปนปญหาคับของใจ 
2. เพื่อใหเยาวชนตัดสินใจ 
หาแนวทางแกปญหาดวย 
ตนเอง 
3. เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม 
ในการแกไขปญหาของตนเอง
และผูอื่น 

- การที่เยาวชนมาเขาคายบําบัด
อาจตองปรับตัวทั้งดานตนเอง
และสิ่งแวดลอม..การสราง
สัมพันธภาพและการพูดคุย
แบบเปนกนัเอง โดยมีกิจกรรม
เปนสื่อจะสงผลตอการลด
ความตึงเครียดไดระบายออก
สิ่งที่คับของใจ และมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม 
รับรูความรูสึกผูอื่น รวมกันหา
แนวทางแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผูนํากลุมเกริ่นนําเขาสูประเดน็ความ
เปนอยูของเยาวชนวาเปนอยางไร (ให
เยาวชน 2-3 คน ตอบคําถาม) เชื่อมโยง
ใหเยาวชนสํารวจความคิด  อารมณ 
นําเขาสูกิจกรรมการวัดอณุหภูมิใจวา
ขณะนี้ทกุคนมีระดับความรูสึกเปน
อยางไร 

3. อธิบายกิจกรรมวัดอุณหภูมิใจ โดย 
(แสดงตวัอยางการดสีแทนความรูสึก
และอารมณตางๆ) สีแทนความหมาย
ของอารมณตางๆ ทั้งดานบวกและ
ดานลบ 

ขั้นตอนกิจกรรมวัดอุณหภูมใิจ 

(รายละเอยีดอยูในแผนเสริม) 

- การด  สีตางๆ 
แทนความรูสึก 

- เยาวชนสามารถบอกถึง 
ความรูสึกของตนเองได 
- เยาวชนมีแนวทางในการ 
ตัดสินใจแกไขปญหา 
- เยาวชนไดประเมินความ  
รูสึกและมีวิธีการจัดการความ
คับของใจของตนเอง 
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ใบความรูกิจกรรมวัดอุณหภูมิใจ 
 
1. ผูนํากลุมใหสมาชิกนั่งเปนวงกลมแลวอธิบายกิจกรรมความสําคัญตอไปนี ้

1.1 การวัดอณุหภมูิใจ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึก ดังนั้นสมาชิกทุกคนตองใหความ  สนใจรบัฟง
และเก็บไวเปนความลับ 

1.2 สมาชิกทุกคนมีเวลาในการพูดถึงความรูสึกตนเองคนละประมาณ 2-3 นาที เปนที่ความรูสึกปจจุบนั 
1.3 ขณะที่สมาชิกคนอื่นอธิบายความรูสึก สมาชิกทุกคนจะตองฟงไมพูดแทรกหรือขัดจังหวะ   ถาตอง

แลกเปลี่ยนความรูสึกหรือความคิดเห็นตองรอใหสมาชิกคนนั้นพดูจบกอน 
1.4 ผูนํากลุมแจกอุปกรณวดัอุณหภูมิใจ (เปนกระดาษวงกลม 2 วงซอนกัน) มีแถบสีที่มี    
     ความหมายแทนความรูสึกตางๆ ดังนี ้

การดสีเขียว  แทนความรูสึกอึดอัด  (Embarrassment) 
การดสีขาว  แทนความรูสึกเปลาเปลี่ยว (Wild Cards) 
การดสีน้ําเงิน  แทนความรูสึกเศรา/เสียใจ (Sadness) 
การดสีดํา  แทนความรูสึกกลัว  (Fear) 
การดสีน้ําตาล  แทนความรูสึกสับสน  (Confusion) 
การดสีสม  แทนความรูสึกผิด  (Guilt) 
การดสีแดง  แทนความรูสึกโกรธ  (Anger) 
การดสีเหลือง  แทนความรูสึกมีความสุข (Happiness) 

1.5 เมื่อสมาชิกทุกคนวัดความรูสึกโดยการเลอืกสีตางๆ สามารถเลือกการดไดมากตามจาํนวนระดับความรูสึก 
เชน สีแดง 3 ใบ น้ําเงิน 1 ใบ แสดงวาขณะนี้มีความรูสึกโกรธมากเปนอันดับ 1 และมีความรูสึกเสียใจ
รองลงมา 

1.6 ใหสมาชิกทุกคนไดระบายความรูสึกแลวผูนํากลุมจะสอบถามความรูสึกของสมาชิกที่มีตอ   กิจกรรม
ดังกลาว 

1.7 ผูนํากลุมสรุปกิจกรรมพรอมทั้งใหสมาชกิกลุมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับประโยชนที่ไดจากการทํา
กิจกรรม 

1.8 ปดกลุม 
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แผนการสอน 
กิจกรรมใจประสานใจ 

                                            เวลา 1ชั่วโมง30 นาที 
วัตถุประสงค          สาระสําคัญ                                                              กิจกรรม         อุปกรณ , สื่อ       ผลการจัดกิจกรรม 

1. เยาวชนไดรับรู 
ความประทับใจ        
ผูอื่นที่มีตอตน 
2. เยาวชนไดแสดง 
ความประทับ ใจ 
ของตนตอผูอื่น         
 
 

การไดรับและการให 
ความรูสึกดานบวก 
ตอบุคคลอื่นๆจะชวย 
 ใหเยาวชนเกดิความ 
รูสึกที่ดีตอตนเอง  
รูสึกวาตนเองมีกําลัง 
ใจที่จะปฏิบัติตนตาม 
เปาหมายที่ตั้งไว และ 
ยังสงผลกระทบให 
สมาชิกกลุมรักใคร 
ผูกพันกนัซึ่งจะเปน 
ประโยชนในการประ 
สานเครือขายปองกัน 
การกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
 

1. วิทยากรจัดใหเยาวชนแบงกลุมยอย 15-20 คน นั่งลอมเปนวงกลม 
2. แจกซองจดหมาย และดินสอสีใหแตละคนเขียนชื่อ นามสกุล ชื่อเลนและ 
วาดภาพที่ตนเองชอบลงบนซองจดหมาย จากนั้นวางไวตรงหนา 
3. แจกกระดาษสีรูปหัวใจใหแตละคนเขียนความประทบัใจที่มีตอเพื่อนที่นั่ง 
อยูดานซายและขวาคนละแผนและอาจเขียนมากกวานั้นเพื่อใหผูอื่นดวยใสใน 
ซองของผูที่เขียนตองการความประทับใจให 
4. ใหทุกคนอานความประทบัใจที่ผูอื่นมีตอตน และบอกความรูสึกที่ผูอื่น 
ประทับใจตนเองรวมถึงความรูสึกที่ตนเองประทับใจผูอื่น 
5. วิทยากรสรุปสาระสําคัญจากการทํากจิกรรมนี้ที่ตนเองเปนที่ประทบัใจของ 
เพื่อน และความประทับใจทีต่นเองมีตอเพือ่น 
6. ใหทุกคนยนืขึ้นจับมือประสาน  รองเพลงใจประสานใจและเพลงเราและนาย 

1. ซองจดหมาย 
2. กระดาษสี ตัด 
เปนรูปหัวใจ 
3. ปากกา 
4. ดินสอสี 
5. เทปเพลง 
5.1 ใจประสานใจ 
5.2 เราและนาย 
6. เครื่องเลนเทป 
7. เนื้อเพลงทั้ง 2  
เพลง 
 
 

1. เยาวชนทุกคน                 
ไดรับทราบความ                 
ประทับใจของผูอื่น 
ที่มีตอตน 
2. เยาวชนทุกคน 
ไดแสดงความรูสึก 
ประทับใจของตน                
ตอผูอื่น 
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แผนการสอน 
กิจกรรม Smart Kids 

เวลา  3 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อใหเยาวชนเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
เมื่อวาดภาพสําเร็จ 
2. เพื่อใหเยาวชนฝกการคิด
อยางสรางสรรคและมี
จินตนาการในทางสรางสรรค 

   ความภาคภูมิใจแบงเปน 2 ชนิด คือ 
1. ความภาคภูมิใจหลัก หมายถงึ ความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง มิไดมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด เชน 
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ, การมีผลงานเปนที่ประจักษ, 
การเปนคนซื่อสัตย, การเปนเด็กกตัญู 
หรือการเปนคนมีคุณธรรม ไม
เบียดเบียนผูอื่นเปนตน 
2. ความภาคภูมิใจเสริม หมายถึง ความ
ภูมิใจที่ไดมาโดยกําเนิด เชน รูปราง, 
หนาตา ลาภ ยศ ความภาคภูมิใจในเรื่อง
เหลานี้มักจะไมยั่งยืน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอด 
   ดังนั้นเราควรสะสมความภาคภูมิใจที่
เกิดจากการกระทําความดีของตนเองไว
มาก ๆ เพื่อจะไดเก็บไวเปนกําลังใจใน
ยามที่เราเกิดการทอแทได 

1. แบงกลุมเปนกลุมละ 3 คน 
2. แจกกระดาษวาดเขียนแผนใหญใหกลุม
ละ 1 แผน พรอมดวยพูกัน 3 อัน, จานสี 1 
ใน สีโปสเตอร 1 ชุด 
3. อธิบายขั้นตอนการวาดภาพและ
ระยะเวลาที่ใหทําชิ้นงาน 
4. ใหแตละกลุมอธิบายภาพของตนและ
บอกความภาคภูมิใจที่ไดจากการวาดภาพ 
5. ใหเยาวชนสรุปสิ่งที่ไดจากการทํา
กิจกรรม 
6. วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใน
สวนที่ขาด 
 
 
 
 
 

- สีโปสเตอร 
- พูกัน 
- จานสี 
- กระดาษวาดเขียนแผน
ใหญ 

- เยาวชนสามารถวาดภาพรณรงค
การไมสูบบุหรี่ตามจินตนาการได
ทุกกลุม 
- เยาวชนสามารถอธิบาย
ความหมายของภาพที่วาดไดทุก
กลุม 
- เยาวชนสามารถบอกความ
ภาคภูมิใจที่ไดรับจากการวาดภาพ
สําเร็จ 
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แผนการสอน 
กิจกรรมสัมมนาแนวทางแกไขปญหา และสรางเครือขายไรควันในโรงเรียน  

ระยะเวลา  1 ชั่วโมง  30 นาท ี 
วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม 

1.ไดพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองอยางเตม็
ความสามารถ 
2.ไดแสดงออก
ในสิ่งที่สนใจ
ปฏิบัติอยาง
เหมาะสม 
3.รูจักใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน 

เกิดแนวทางใน
การดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหา กอใหเกิด
การสรางพลัง
เครือขายในกลุม
เยาวชน ปลูกฝงให
เยาวชนเกดิความ
รักความผูกพนั 
สามัคคีมีความ
รับผิดชอบและทํา
ประโยชนแก
โรงเรียน ชุมชน 
สังคม 

- วิทยากรใหเยาวชนแตละกลุมคนปญหาสาเหตุ และการแพรระบาดของ
บุหรี่ในสถานศึกษา 
- วิทยากรใหเยาวชนแตละกลุมเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการ
แพรระบาดของบุหรี่ในสถานศึกษา 
- วิทยากรใหรวมกลุม แลวใหนําแนวทางที่ไดมาสรุปรวมเปนมาตรการ
หลักโดยนําเสนอเปนกลุม  พรอมทั้งวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย หรือความ
เปนไปได ของแตละมาตรการพรอมทั้งอภิปราย และหาขอยุติ  ดวย
เหตุผลและความถูกตอง  
- วิทยากรเขียนมาตรการหลกัที่ไดลงบนกระดาษแผนใหญ  แผนละ 1 
มาตรการ แลวใหเยาวชนแบงกลุมเลือกทําแผนการดําเนนิงานใหกับ
มาตรการนั้น ๆ   
- ใหตวัแทนเยาวชนแตละมาตรการมานําเสนอการปองกนัและแกไข
ปญหาบุหรี่ในสถานศึกษา 

- ใบงานที่ 1  
 
- ใบงานที่ 2 
 
 
 
 
 
- กระดาษ Flip  chart 

ความรวมมือของเยาวชนในการ
ทํากิจกรรม 
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ใบงานที่ 1  
คําแนะนํา  
 ใหเยาวชนคนหาปญหาและสาเหตุของการแพรระบาดบหุร่ีในสถานศกึษา  
 
 

ใบงานที่ 2  
คําแนะนํา  
 ใหเยาวชนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการแพรระบาดของบุหร่ีในสถานศึกษา  และนํามาสรุป
รวมเปนมาตรการหลักตามลาํดับความสําคัญกอน – หลัง โดยวิเคราะหถึงขอดี – ขอเสีย และความเปนไปไดของ
มาตรนั้น ๆ   
 

ใบงานที่ 3 
คําแนะนํา  
 ใหเยาวชนนํามาตรการที่ไดไปทําแผนการดําเนินงาน  ซ่ึงในแตละกลุมจะตองมีการเลอืกบุคคลเปน
ประธาน, เลขากลุม เพื่อเปนหลักในการจัดทําแผนดําเนนิการ  โดยมีรายละเอียดจัดทําแผน  เชนวัตถุประสงค, 
เปาหมาย, กิจกรรมตาง ๆ ประกอบการจดัหาผูรับผิดชอบ – ผูสนับสนุน,  การดําเนนิการเมื่อใด และใชงบประมาณ
เทาใด  ไดแหลงทุนจากที่ใด  เปนตน  
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แบบฟอรมการเขียนโครงการสรางเครือขายไรควัน 
 

ช่ือโครงการ   ……………………………………………………………………………………….. 
ผูรับผิดชอบ  ……………………………………………………………………………………….. 
อาจารยที่ปรึกษา  ……………………………………………………………………………………….. 
หลักการและเหตุผล ……………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค  ……………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 
   

ที่ รายการ เวลา ผูปฏิบัติ 
    
    
    
    
    
    

 
ส่ือ, อุปกรณ  ……………………………………………………………………………………….. 
งบประมาณ  ……………………………………………………………………………………….. 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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แผนการสอน 
กิจกรรมถนนชีวิต 

                                       เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อใหสมาชิกมีความ
เขาใจในชีวิตและความ
เปนมาของชีวติตนเอง  
2. สมาชิกไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดําเนิน
ชีวิตทีผานมากับสมาชิกคน
อื่น ๆ ของกลุม 
3. สรางเสริมแนวคิดการมี
ชีวิตอยูกับปจจุบันอยางมี
คุณคาและการมุงพัฒนา
ตัวเอง เพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางเปนสุข 

         ชีวิตของคนเรามีความแตกตางกนับน
เสนทางชีวิตของแตละคนทีด่ําเนินมา ตั้งแต
เราเกิดจนถึงปจจุบัน มีเรื่องราวอยูมากมาย 
บางชวงเวลากเ็ปนเวลาแหงความสุข บาง
ชวงเวลาก็เปนเวลาแหงความทุกขความ
เศรา เสนทางที่เราเดินจากมา และกําลังจะ
เดินไปเปรยีบเสมือนถนนชีวติของเราแตละ
คน ซึ่งยอมมีเสนทางเปนของตนเองและเรา
เปนผูรับผิดชอบตัวเราเอง เราจึงตองมีชีวติ
อยางมีสติอยูกบัปจจุบัน ทําปจจุบันใหดี
ที่สุด อดีตที่เศราหมองหรือความผิดพลาด
ตาง ๆ จะเปนบทเรียนใหเราทําปจจุบันให
ถูกตอง ซึ่งจะสงผลตออนาคตที่งดงาม 
ขณะเดียวกันถนนชีวิตนี้เราไมไดอยูโดด
เดี่ยว ถาเราเปดใจใหกวาง มองหาสิ่งที่ดีงาม
ในระหวางเสนทางของชีวิต เราจะพบวา
ชีวิตนี้ก็มีสิ่งดงีามมากมาย เราจะพบมิตรที่ดี
ได และรวมแบงปนทุกขสุข เราจะพบความ  

1. วิทยากรเกริน่นํา เรื่องคนเรามี
ชีวิตที่แตกตางกันอยางไร  
2. วิทยากรแบงกลุมยอยกลุมละ 10 
คน ใหสมาชิกในกลุมทําสมาธิ
ประมาณ 2-3 นาที แลวใหสมาชิก
อยูกับความรูสึกของตนเอง สํารวจ
ชีวิตที่ผานมาของตนเอง ใชเวลา
ประมาณ 10 นาที 
3. ใหสมาชิกวาดภาพของตนเอง 
ใหใสรายละเอยีดสีสันตามแตใจ
ชอบ 
4. ใหสมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรื่องราวของกนัและกนัในกลุม
ยอย โดยวิทยากรประจํากลุมจะ
นําสูประเด็นสาํคัญของเนื้อหา 

1. กระดาษ A4 
2. ปากกา/ดินสอ คนละ 

1 ชุด 
 

1. สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณของกันและกนั
ได 

2. ความรวมมือในการทํา
กิจกรรมของสมาชิก 
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วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 
 สุขงาย ๆ ไดถาเรารูจักเลือกสรร เชน การ

เปนสุขจากการที่เราเปนผูใหคนอื่น 
ความสุขกับการมีชีวิตที่เรียบงายสงบ 
ความสุขจากการมองโลกในแงที่ดีงาม แต
สิ่งเหลานี้จะเกดิขึ้นไดจากการที่เราจะ
เรียนรูจากตนเอง เรียนรูที่จะเขาใจผูอื่น 
พรอมที่จะเขาใจพัฒนาตนเอง และมุงไปสู
ถนนชีวิตที่งดงาม 
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แผนการสอน 

กิจกรรม Stop Danger 
                                                                                                         ( ทักษะการแกปญหา)                                                                                     เวลา  1 ชั่วโมง 

30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เสริมสรางทักษะ ความ 
ชํานาญใหแกเยาวชน การ   
ตื่นตัวกับสถานการณที่เกิดขึน้
อยางกะทนัหนั และสามารถหา
วิธีการแกปญหาที่เกิดขึน้อยาง
เหมาะสม 
2. เพื่อใหเยาวชนสามารถ

อดทนรอคอยและแกไข
อารมณที่เกิดขึน้ใน
สถานะการณตางๆได 

3. ตัดสินใจแลแแกไขปญหา
ตางๆไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถอดทน อดกลั้น 
รอคอยตอสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ที่กอใหเกิดความเครียดไดอยาง
เหมาะสม (Stress tolerance) เปน
คุณลักษณะอยางหนึ่งของบุคคล
ที่สามารถใชความฉลาดทาง
อารมณ มีแนวทางในการจดัการ
กับอารมณที่เกดิขึ้นอยาง
เหมาะสม รวมทั้งไดฝกทักษะ
การตัดสินใจและแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่จะทําใหเกดิผลกระทบ
ตอตนเองและบุคคลรอบขางได 
ทําใหมีความสขุกับชีวิตไมวาจะ
เปนดานการเงนิ การงาน หรือ
ชีวิตสวนตวั 

- วิทยากรใหเยาวชนเลาเหตุการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันที่ตองใชความอดทนรอคอย 

- ใหแตละกลุมบอกผลดี ผลเสียของการอดทน
รอคอยและแนวทางการจดัการกับอารมณที่
เกิดขึ้น จากการอดทนรอคอย 

- อภิปรายสรุปเพิ่มเติมตามใบความรูที่ 1 
- วิทยากรบรรยายขั้นตอนการตัดสินใจและ

แกไขปญหาเดมิเดิม 
 
 
- ใหเยาวชนศึกาากรณีศึกษาและอภิปรายตาม

ใบงานที่2 
 
- ใหแตละกลุมนําเสนอตามใบงานที่2 
- วิทยากรสรุปและเพิ่มเติมการตัดสินใจ

แกปญหา 

 
 
- ใบงานที่ 1 
 
 
- ใบความรูที่ 1 
- ใบความรูที่ 2 
- ขั้นตอนการ
ตัดสินใจและการ
แกไขปญหา 
- ใบงานที่ 2  
- กรณีศกึษาที่
มอบหมาย 

1. เยาวชนสามารถอดทน
และแกไขอารมณที่เกดิขึ้น
ในสถานการตาง ๆ ได 
2. เยาวชนสามารถใช
ขบวนการตัดสินใจและ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
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ใบงานที่ 1 

 ใหเยาวชนแตละกลุมอภิปรายและสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
1. ผลดีและผลเสียของการอดทนและรอคอย 

ผลด ี ผลเสีย 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
 
2. แนวทางหรือวิธีการจัดการกับอารมณท่ีเกิดขึ้นจากการอดทนและรอคอย 

1.     ……………………………………………………………………………………………………… 
2.    ……………………………………………………………………………………………………… 
3.    ……………………………………………………………………………………………………… 
4.    ……………………………………………………………………………………………………… 
5.    ……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูท่ี 1 
ทักษะการอดทนรอคอยและการจูงใจตนเอง 

 
 มีความสําคัญตอชีวิตที่จะชวยใหประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวที่มีความมุงมั่นพากเพียรจะใชหลัก                     
อิทธิบาท 4 คือ 
 
 ฉันทะ  รูจักใหกําลังใจตนเอง รูประโยชน เปาหมาย ของสิ่งที่ตนเองทํา 
 วิริยะ  มีความพากเพียร พยายาม อดทน ตอส่ิงตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงที่ตนเองตองการ 
 จิตตะ  มีความตั้งใจแนวแน 
 วิมังสา  คิดทบทวนถึงสาเหตุและผลตาง ๆ ที่จะตามมา และปรับปรุงแกไข 
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ใบความรูท่ี 2 
การแกปญหา 

 
การแกไขปญหามี 5 ขั้นตอน 

  การตัดสินใจในการแกปญหา เปนการเลือกทางในการแกปญหาที่มีทางเลือกมากกวา 1 ทางเลือก 
ในการเผชิญปญหา หาทางออกไมได และการตัดสินใจแกปญหานั้น อาจจะสงผลกระทบตอตนเอง ตอผูอ่ืน ซ่ึงจะ
นําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลว ฉะนั้นจึงควรใหความสําคัญตอการตัดสินใจที่รอบคอบ โดยอาศัยขอมูลที่
ถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ 
  ในการตัดสินใจและแกไขปญหาแตละครั้ง ควรกําหนดขั้นตอนเลือกกระบวนการตัดสินใจดวย
วิธีการที่มีระบบและมีเหตุผล เปนกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา 5 ขั้นตอน คือ 

1. การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนที่กําหนดใหชัดเจนวา อะไรคือปญหาที่แทจริง 
2. การคนหาสาเหตุของปญหาและกําหนดทางเลือก โดยพิจารณาจากสาเหตุของปญหาและ

พัฒนาทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการแกไขปญหา 
3. การวิเคราะหทางเลือก โดยการประเมินทางเลือกแตละทาง เลือกวาเกิดผลดี ผลเสีย อะไร

ตามมา และสามารถปฏิบัติไดหรือไม โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู หรือหาขอมูลประกอบ
เพิ่มเติม 

4. ตัดสินใจเลือก วิธีแกปญหา จากทางเลือกตาง ๆ ดวยเหตุผลและขอมูลที่มี โดยอาศัยหลัก         
จริยธรรม คานิยม และหลักกฎหมาย มาเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย 

5. การแกไขขอเสียของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแกไขขอเสียที่เกิดจากวิธีแกปญหาที่เลือกใช 
ถาทดลองใชแลวไดผลก็สรุปเปนแนวทางปฏิบัติจริง 
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ใบงานที่ 2 
 ใหผูปวยแตละกลุมแกปญหาจากกรณีศึกษา โดยวเิคราะหขั้นตอนตาง ๆ ตามหลักการแกไขปญหา 5 
ขั้นตอน และบันทึกลงในแบบบันทึกนี้ (เวลา 15 นาท)ี 
 

1. ปญหาของตัวละครในกรณีศึกษา คือ 
…………………………………………………………………………........................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. กําหนดทางเลือกในการแกปญหาจากกรณีศึกษา และขอดี ขอเสีย ของแตละทางเลือก 

ทางเลือก 

   ขอด ี       ขอเสีย 
 1.……………………………………………………..       ………………………………………………… 
 2.……………………………………………………..   …………………………………………………… 
 3.……………………………………………………..       ………………………………………………… 
 

3. แตละกลุมเลือกทางเลือกใดในการแกปญหา 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 

 
 เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. วิธีแกไขขอเสียของทางเลือกที่ตัดสินใจเลือก คือ 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 
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กรณีศึกษา 
 สาขาของพี่เบิ้ม 
 เขตเปนนักเรียนชั้น ม. 4 ของโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง เขาเห็นพี่เบิม้ซึ่งเปนนักเรยีน ช้ัน ม. 6 กําลังขายบุหร่ี
ใหกับเพื่อนในหองน้ําชายหลังโรงเรียน พี่เบิ้มขูเขตวาถานําเรื่องนี้ไปบอกครู เขตตองเจ็บตัวแน ทางที่ดีขอใหเขตมา
ชวยเปนสาขาหาลูกคาใหกบัพี่เบิ้มดีกวา จะไดมเีงินใชมาก ๆ ดวย เขตรูวาพี่เบิ้มเปนผูมีอิทธิพลในโรงเรียน ถาเขา
ยอมตามดี ๆ เขาจะไมเจ็บตวั แตเขาคงตองเปนทาสพี่เบิม้ตลอดไป 

ถาผูปวยเปนเขต ผูปวยจะตดัสินใจและแกไขปญหานี้อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 

 วิทยกับนคร 
 วิทยกับนครเปนเพื่อนที่รักกันมาก วันหนึ่งวิทยชวนเพื่อน ๆ หลายคนรวมทั้งนครไปที่บานเพื่อจัดงาน
ปารตี้ฉลองปดเทอมกัน ในงานนี้วิทยและเพื่อนบางคนใชสารแปลก ๆ ผสมลงในเครื่องดื่ม เมื่อดื่มกันแลวทุกคน
รูสึกคึกคัก สนุกสนานกันมาก หลังจากนั้นอีกหลายวันตอมาก็นัดชุมนุมกันอีก นครก็ไปรวมงานอีก คราวนี้เพื่อน ๆ 
มีขอตกลงวามีการจายเงินลงขัน เพื่อซ้ือสารมาปรุงเครื่องดื่มอยางที่เคยดื่ม แตวิทยบอกวาถานครไมมีเงินก็ไมเปนไร 
ก็ติดไวกอนได และแนะนําใหนครชวนเพื่อนคนอื่น ๆ มารวมงานใหมาก ๆ และเรียกเก็บเงินคาลงขันจากคนที่มา
ใหมใหมากขึ้น แลวคอยนําเงินมาใชคืนวิทย นครนึกเอะใจวา เมื่อส้ินสุดงานเลี้ยงทุกครั้ง เขารูสึกปวดศีรษะ เมื่อยลา
และออนเพลียมาก ไมอยากอานหนังสือ หรือทํางานใด ๆ นาจะมีผลจากการดื่มเครื่องดื่มในงานเลี้ยงแน ๆ เขาจึง
อยากถอนตัวจากการเปนสมาชิกงานปารตี้ของวิทย 

ถาผูปวยเปนนคร ผูปวยจะตดัสินใจแกไขปญหาของนครอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 

 แมเล่ียงของธันวา 
 แมของธันวาหยากับพอไปมีสามีใหม ธันวา อยูกับพอซ่ึงไมนานก็แตงงานใหม และนองอีก 1 คน พอมี
อาชีพขับรถแท็กซี่ ซ่ึงมีรายไดไมแนนอนและไมคอยมีเวลาอยูบานดูแลธันวา แมเล้ียงมักยักยอกเงินบางสวนของพอ 
เอาไปเลนไพและดื่มเหลาไมใหธันวาใช ธันวามีเร่ืองทะเลาะกับแมเล้ียงบอยมาก คนขางบานไดมาชวนใหธันวา
ลองดื่มเหลาและสูบบุหร่ี เพื่อประชดแมเล้ียงดูบาง จนธันวาติดเหลาและบุหร่ีและเลยลองเสพยาบาตามคําชวนของ
เพื่อนบานอีกดวย นอกจากนี้เพื่อนบานคนนั้นยังแนะนําวา ควรจะเอาชนะแมเล้ียงดวยการขายยาบาหาเงินเลี้ยง
ตัวเอง ธันวาเริ่มนึกคลอยตาม แตยังลังเลใจ 
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ถาผูปวยเปนธนัวา ผูปวยจะตัดสินใจและแกไขปญหานีอ้ยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………… 

ผลกรรมของกอง 
 

          แมครับ 
                     ผมตองกราบขอโทษแมที่ทําใหแมเสียใจ กับทุกสิ่งทุกอยางที่ผมไดทํากับแม ผมไมเคยทํา
อะไรใหแมภูมิใจเลย 
 
                     แมครับ แมจําไดไหม ที่ผมไปฟงผลสอบเขามหาวิทยาลัยเทคนิค แตผมก็ผิดหวัง ผมโทรศัพท
บอกแม ผมเสียใจที่สอบไมได แมบอกใหผมกลับบานแตผมดื้อ ไปเที่ยวกับเพื่อน ผมไปกินเหลากับเจาโตง 
เจาแดง ทุกคนสอบไมไดเหมือนกัน เราเลยกินเหลาประชดชีวิตอยางหนัก เพราะมองไมเห็นอนาคตตัวเอง 
เจาแมวเอายาบามาสูบ แลวชวนใหผมกับเจาโตงลอง แตเจาโตงไมเอา สวนผมคิดวาครั้งเดียวคงไมเปนไร 
พอลองแลวผมรูสึกวาความทุกขใจของผมมันดีขึ้น ผมก็เลยใชมัน ผมไมคิดเลยวา เพียงวันนั้นมันจะทําให
ชีวิตผมหักเหไดถึงเพียงนี้ ผมพยายามเลิกหลายครั้ง แตผมก็ทําไมได 
 
                  แมครับ ผมทุกขทรมานใจมาก ผมอยากเลิกมันครับ ผมอยากกลับมาหาแม แตผมไมรูวา แมจะ
ใหอภัยผมไหม 
 
 
 
                                                                                                            รักแมมาก 
                                                                                                                 กอง 
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ชีวิตของโดม 
 

           

                         โดมเปนเด็กชาย อายุ 13 ป กําลังเรียนชั้น ม. 2 โดมเคยมีครอบครัวที่อบอุน เขารักพอมาก 
แตตอนนี้พอไดทิ้งโดมและแมไปแตงงานใหมเมื่อ 2 เดือนกอน โดมรูสึกเสียใจและผิดหวังในตัวพอมาก 
โดมเริ่มทอแทใจ เรียนหนังสือไมรูเร่ือง เขาเริ่มหนีเรียนไปขลุกอยูกับแดงเพื่อนขางบานที่ไมไดเรียน
หนังสือ ไปเที่ยวตกปลา แดงไดเอากาวหลอดมาใหโดมลองดม โดมลองแลวรูสึกแสบจมูก แตมันก็ทําให
เพลิน มึน ลืมเรื่องของพอไปชั่วขณะ โดมจึงใชมันเรื่อย ๆ แดงชวนใหเขาไปขโมยเสื้อผาของชาวบานไป
ขายเพื่อเอาเงินซื้อกาว จนวันหนึ่งเขาถูกชาวบานจับได เขาอับอายมาก แมเสียใจเมื่อรูวาเขาติดกาว แมพา
โดมไปรักษาจนเขาเลิกใชกาวได โดมสัญญากับตัวเองและแมวาจะไมกลับไปทําผิดอีก ที่โรงเรียนโดมถูก
เพื่อนรับเกียจ จึงมักแยกตัวไปนั่งที่ริมสระน้ําคนเดียว จนครูมาพบเขา 
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ใบความรู 
แนวคิดท่ีควรได 

 
 การตัดสินใจในการแกปญหา เปนการเลือกทางในการแกปญหาที่มีทางเลือกมากกวา 1 ทางเลือก ในการ
เผชิญปญหา หาทางออกไมได และการตดัสินใจแกปญหานั้นอาจจะสงผลกระทบตอตนเองตอผูอ่ืน ซ่ึงจะนําไปสู
ความสําเร็จ หรือความลมเหลว ฉะนั้นจึงควรใหความสําคัญตอการตัดสินใจที่รอบครอบ โดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง 
เหมาะสม ทันสมัย และเพยีงพอ 
 ในการตัดสินใจและแกไขปญหาแตละครั้ง ควรกําหนดขั้นตอนเลือกกระบวนการตัดสินใจดวยวิธีการที่มี
ระบบและมีเหตุผล เปนกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา 5 ขั้นตอน คือ 

1. การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนที่กําหนดใหชัดเจนวา อะไรคือปญหาที่แทจริง 
2. การคนหาสาเหตุของปญหาและกําหนดทางเลือก โดยพิจารณาจากสาเหตุของปญหาและพัฒนา

ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการแกไขปญหา 
3. การวิเคราะหทางเลือก โดยการประเมินทางเลือกแตละทางเลือกวาเกิดผลดี ผลเสียอะไรตามมา และ

สามารถปฏิบัติไดหรือไม โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู หรือหาขอมูลประกอบเพิ่มเติมและตัดสินใจเลือก 
วิธีแกปญหาจากทางเลือกตาง ๆ ดวยเหตุผลและขอมูลที่มีโดยอาศัยหลักจริยธรรม คานิยม และหลัก
กฎหมาย มาเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย 

4. การแกไขขอเสียของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแกไขขอเสียที่เกิดจากวิธีแกปญหาที่เลือกใช ถาทดลอง
ใชแลวไดผลก็สรุป เปนแนวทางปฏิบัติจริง 
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กลุมกิจกรรม 
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แผนการสอน 
กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย 

                                                                                              เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1.  เพื่อใหเยาวชนสามารถออก
กําลังกายในทาบริหารตางๆ ได
เหมาะสมกับตัวเอง 
2.  เพื่อใหเยาวชนสามารถเปน
ผูนํากลุมในการออก กําลังกายที่
ตนเองถนัด 
3.  เพื่อใหเยาวชนนําวิธีการออก
กําลังกายไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 
4.  เพื่อใหเยาวชนมีทักษะในการ
เลนกีฬา,มีความสามัคคี มีสุขภาพ
ดีทั้งรางกายและใจ 

       การออกกําลังกายเปนเรื่อง 
จําเปนสําหรับทุกคน เพราะ
สามารถแกไขภาวะผิดปกติของ
รางกายตนเองได ดังนั้นจึง
เปรียบเทียบการออก   กําลังกาย
วาเปนอาหารหรือเปนยาก็ได การ
ออกกําลังกายเปนความจําเปน
สําหรับ 
ทุกคน ผูที่ออกกําลังกายเปน
ประจําจะมีสุขภาพสมบูรณกวาผู
ไมไดออกกําลังกาย เสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
อวัยวะตางๆ ของรางกายทํางาน
ตามธรรมชาติ ระบบไหลเวียน
โลหิตชวยในการรับ การใชนําพา
ออกซิเจนไปบํารุงทุกสวนของ
รางกายเพื่อซอมแซมสวนที่สึก
หรอ ชํารุด  

ผูนําแบงเยาวชนออกเปนกลุมๆ 
ผูนําใหสมาชิกของกลุมแตละกลุม 
สงตัวแทนออกมานําออกกําลังกายในทา
ตางๆ กลุมละประมาณ 5-10 ทา จนครบทุก
กลุมโดยสลับกนัทุกครั้งจนครบ 
ผูนํากลุมใหเยาวชนเสนอประเภท 
กีฬา เพื่อใหเยาวชนเลนและจัดการแขงขัน 
หรือกําหนดใหเชน ฟุตบอล วอลเลยบอล 
ตระกรอ แชรบอล ฯลฯ 
4. ผูนํากลุมใหเยาวชนแบงหรอืจัดทีม
สําหรับการแขงขัน 
5. ผูนํากลุมจัดตารางโปรแกรมการแขงขัน
ประเภทกีฬาตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
6. ดําเนินการแขงขันกีฬาตามโปรแกรมการ
แขงขันจนไดผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ตามลําดับ 
7. ผูนํากลุมสรปุผลการแขงขันและใหบอก
ประโยชนที่ไดรับมอบรางวัลตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

1.ลูกฟุตบอล 
2.ลูกวอลเลยบอล
(พรอมเน็ต) 
3.ลูกตระกรอ (พรอม
เนต) 
4.ตะกราแชรบอล 

1 .เยาวชนสามารถออก 
กําลังกายในทาตางๆ ไดตาม
ผูนําการออกกาํลังกายและ
สามารถบอกการทําทาออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง 
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนั
ได 
2.เยาวชนมีทักษะในการ 
เลนกีฬา มีความสามัคคีมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ 
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แผนการสอน 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 
วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม 

- เพื่อละลาย
พฤติกรรมและให
สมาชิกสราง
ความคุนเคยและ
รูจักกันยิ่งขึ้น  

- การที่สมาชิกจะทํา
กิจกรรมใด ๆ ควรที่
จะมีความพรอมใน
การทํากิจกรรมใหมี
ความพรอมในทุก ๆ 
ดาน ทั้งรางกายและ
จิตใจ  

กิจกรรมที่1                                           รหัสมือ 
1. ใหสมาชิกเตรียมความพรอม  โดยใหปรบมือโดยกําหนดใหปรบมือ 1 ครั้งเมื่อพูดวา 
“โอเล” ปรบมือ 2 ครั้ง เมื่อพูดวา”โอเลี้ยง”  ปรบมือ 3 ครั้ง เมื่อพูดวา “โอวัลติน” หาก
สมาชิกสามารถทําไดดีใหเพิม่รหัสโดยกําหนดวาถาพูดวา “ปลาวาฬ”  ใหทําทาขนาด
เล็ก ถาพูดวา “ปลาทู” ใหทําทาขนาดใหญ, ถาพูดวานอน ให “นั่ง”  ถาบอกนั่ง ให 
“ยืน”   

ลมเพลมพัด  
1. ใหสมาชิกยืนลอมเปนวงกลม ชวยกันรองเพลง “ลมเพลมพัด” ตามผูนาํกลุม 
2. เมื่อรองเพลง “ลมเพลมพัด” ถึงทอนเนื้อเรื่อง “ลมเอยเจาพัดอะไร ฉันจะบอกให 

พัด ……….. 
3. ใหสมาชิกปฏบิัติตามคําสั่ง เชน พัดคนใสเสื้อยืด, พัดคนใสสรอยคอ ฯลฯ แลวให

สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามนั้น เปลี่ยนสลับที่นั่งกับเพื่อนอยางนอย 3 คน  
 
 
 

 1.สมาชิกใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรม มีความ
กระตือรือรน และตั้งใจ
ในการทํากจิกรรม 
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วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ ผลการจัดกิจกรรม 
  

- การทํางานหรืออยู
รวมกับผูอื่นใหได
อยางมีความสขุนั้น
สมาชิกสมควรสราง
ความคุนเคยและทํา
ความรูจักกนัใหดี
เสียกอนซึ่งจะชวย
ใหเรามีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่น  
- แตละคนลวนมี
ขอดี และจดุเดน 
ของตัวเองขอให
สมาชิกรูจักฝก 
มองขอดีตาง ๆ ของ
ผูอื่นและของตนเอง 

ลาลายเซ็น 
1. ใหแจกใบลาลายเซ็น แกสมาชิกทุกคน  รวมทั้งปากกา/ดินสอ  
2. ใหสมาชิกออกไปหาลายเซ็นตามคุณสมบัติที่กําหนดตามคุณสมบัติที่กําหนดโดย
วิทยากรจะกําหนดเวลา 5 นาที  ใครลาลายเซ็นไดตามแนวนอน แนวขวางหรือแนว
ทแยง ไดครบกอนเปนผูชนะ โดยมกีติกาวาคนที่จะเซ็นใหนัน้ตองมีคุณสมบัตินั้น จริง 
ๆ และเขียนชือ่ตัวบรรจงชัดเจน  
3. หลังจากหมดเวลา  ใหสัมภาษณผูชนะ  แลวสุมใหคนที่มีคุณสมบัติตามที่เซ็นชื่อไว
ออกมาสัมภาษณ และแสดงความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ใบลาลายเซ็น
เทาจํานวน
สมาชิก 
2. ปากกา เทา
จํานวนสมาชิก 
3. นกหวีด   
4. ของรางวัล
สําหรับผูชนะ 
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วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม 
 
- เพื่อให
สมาชิกมีความ
พรอมและมี
ความ
กระตือรือรน
ในการทํา
กิจกรรมอื่น
ตอไป  และ
เปนการสราง
สัมพันธภาพให
คุนเคยยิ่งขึน้  

 
- การทักทายกนัเปน
การเริ่มตนของการ
สรางสัมพันธภาพ
ดังนั้นเราจึงควรฝกที่
จะพกัทายกันโดยใช
คําวา “ สวัสดี “ 

สวัสดี 
1. ใหสมาชิกปรบมือ 1 ครั้งเมื่อนับ 1,ใหสมาชิกปรบมือ 2 ครั้ง เมื่อนับ 2, ให
สมาชิก Slide ไปทางขวา เมือ่นับ 3,ใหสมาชิก Slide ไปทางซาย เมื่อนบั 4 ให
สมาชิกวิ่งสลับกัน เมื่อนับ 5  
2. ใหสมาชิกฝกรองเพลง  " สวัสดี” โดยใหสมาชิกชวยกันคัดทาประกอบการ
แสดง 
3. ใหสมาชิกรองเพลงและทาํทาประกอบโดยเปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ   

นกแตกรัง 
1.ใหสมาชิกจบัคูของตนเปรียบเหมือนเปนรัง เมื่อออกคําสั่งวานกแตกรงั ให
สมาชิกเอามือออกจากกนั แลวฟงคําสั่งตอไป 
2. เมื่อออกคําสั่งวา 1 ใหคนที่เปนนกวิ่ง เมือ่ออกคําสั่งวา 2 ใหคนเปนรังวิ่ง และ
เมื่อออกคําสั่งวา 3 ใหแตกรงัแลวรองวาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  เนื้อเพลง “ สวัสดี “ 
 
 
 
 
 
 
 - นกหวดี 

  
- จากการใหความรวมมือ
ในการทํากจิกรรม 
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วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ ผลการจัดกิจกรรม 
  
- เพื่อให
สมาชิกมีความ
พรอมและ
ความ
กระตือรือรน
ในการทํา
กิจกรรมขั้น
ตอไป และรูจกั
คุนเคยกนั
ยิ่งขึ้น 

 แพเปนพระ 
1. ใหสมาชิกฝกรองเพลง  
“สุขฤทัย” และหัดทําทาประกอบโดยใหจดัเปนวงกลม 2 วง คือวงในและวงนอก 
เมื่อจบเพลง 1 รอบใหวงนอก Slide ไปทางขวา สวนวงในให Slide ไปทางซาย 
2. ใหสมาชิกรองเพลง และเปลี่ยนคูไปเรื่องๆ สักพัก จึงใหจับคูกันแลวเปายิ่งฉุบ 
คนที่แพใหเปนพระ ใหนั่งกอดอก พยกัหนา หากเห็นดวยกับสิ่งที่เพื่อนพูดใหกม
ลงนิดหนึ่ง และเงยหนาทําตาโต รองโอะ เมื่อเพื่อนพูดถึงสิ่งที่นาสนใจ 
3. ใหสมาชิกคนที่เปายิ่งฉุบชนะเลาเรื่องราวเกีย่วกับตนเองใหเพื่อนฟง และให
ออกมาสัมภาษณเปนตัวอยางสัก 2-3 คู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - เนื้อเพลง “สุขฤทัย” 

 
จากการรวมมือในการทํา
กิจกรรม 
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วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม   

 - เพื่อเตรียม
ความพรอมใน
การที่จะทํา
กิจกรรมอื่น
ตอไป และ
เสริมสราง
ความสามัคคี
ในกลุม 

 เขาใหญ 
1. ใหสมาชิกแบงกลุมโดยทําสลากเขียนชื่อสัตวประเภทตางๆซอนไวใตเกาอี้ของ
สมาชิก ใหสมาชิกหาสลากของตนเองใหพบ และทําเสียงสัตวตามที่ไดรับตาม
สลาก และหาเพื่อนๆ ที่เปนพวกเดียวกับตวัเอง กลุมใดไดสมาชิกครบกอนจะเปนผู
ชนะ 
2. เมื่อไดสมาชิกแบงเปนกลุมๆ แลวใหสงสมาชิกที่เปนตัวแทนกลุมออกมาชวยแตง
ทํานองเพลง “ ควาย” 
3. เมื่อไดทํานองแลวใหแตละทีมชวยกันรอง เมื่อถึงกอน โอะ โอ โอะ โอ ให
สมาชิกทุกคนคอยๆ ลุกขึ้นแลวสายสะโพก และใหเริ่มรองทีละทีมไปพรอมกัน 

มังกรลอดถ้ํา 
1. หลังจากกจิกรรมเขาใหญใหสมาชิกจับมือเปนแถวยาว แลวนับ 1..2..3 ไปเรื่อยๆ 
จนครบจํานวนสมาชิก 
2. เมื่อผูนํากลุมพูดหมายเลขใดใหหมายเลขนั้น ยกมือขึ้น แลวสมาชิกที่อยูหนาแถว
และทายแถวตองรีบวิ่งรอดแขนเพื่อนที่ถูกเรียก โดยจับมอืกันอยางใหหลุดจากกนั 
แลววิ่งวนไปเขาแถวตามเดมิ (เวลาผูนําลุมพูดหมายเลขตองพูดเปนคู เชน 1 – 2 ) 
3. กลุมใดวิ่งโดยมือไมขาดจากกัน และวิ่งกลับเขาที่ไดรวดเรว็กวาจะ 
เปนผูชนะ 
 

 
- สลากตามจํานวน

สมาชิกแบงกลุม
โดยใชชื่อสัตว 

 
 
 
 - เนื้อเพลง “ควาย” 

 
 - จากความรวมมือในการ
ทํากิจกรรม 
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วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม   

  
- เพื่อละลาย
พฤติกรรม และ
เตรียมความ
พรอมที่จะทํา
กิจกรรมอื่น
ตอไป 

   
- การที่จะทํา
กิจกรรมใดๆ สมาชิก
ทุกคนควรมีความ
พรอม , ความ
กระฉับกระเฉง
แคลวคลองวองไว 
และตื่นตวัอยูเสมอ
รวมทั้งตองมีสติ 
สมาธิ ในการทํา
กิจกรรมตางๆ 

แยกประสาท 
1. ใหสมาชิกฝกการแยกประสาทโดยใหทําทา ตามจังหวะเพลงไดแก 
 - ทายืด-งอ โดยใชนิ้วชี้ทั้งสองขางทําทายืด-งอ-เหยียดไปขางหนา 
 - ทากําแบ โดยใชมือหนึ่งทาํทากํา และอีกมือหนึ่ง แบ แลวใชนิว้ทั้ง 4 มาชนกับ
มือที่กํา และสลับขางกัน 
 - ทาถู-ทุบ-ตั้ง โดยใชมือขางหนึ่งถูที่ตัก สวนอีกมือใหทบุๆ และตั้งๆ บนตัก 
 - ทาจับ จมูก-จับหูโดยใชมอืตบกันแลวเปลี่ยนเปนมือหนึ่งจับจมูก อีกมือหนึ่ง
จับ โดยใหมือทั้งสองไขวกนั แลวสลับขางกัน 
- ใหสมาชิกรวมกันรองเพลง  
“อบรมวันนี”้ แลวใหแตละกลุมชวยกนัคัดคําลงทายของเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพลงแฟนจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - จากความรวมมือของ
สมาชิกในการทํากิจกรรม 
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วัตถุประสงค สาระสําคญั  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม   
  กิจกรรมงูกินหาง 

 - ใหแตละกลุมเขาแถวตอน แลวเอามือจับเอวกันไว 
 - แจกลูกโปงที่เปาแลวใหกลุมละ 1 ลูกนําไปผูกไวทีด่านหลังขาคนสุดทายของ
กลุม 
 - เมื่อสัญญาณเริ่มการแขงขนผูที่อยูหวัแถวของแตละกลุมตองพยายามไปบีบ
ลูกโปง ของกลุมอื่นใหแตก สวนคนสุดทายตองพยายามหลบหลีกไมใหกลุมอื่น
มาบีบลูกโปงกลุมของตนเอง 
- ใหแตละกลุมเขาแถวตอน แลวเอามือจับเอวกันไว 
 - แจกลูกโปงที่เปาแลวใหกลุมละ 1 ลูกนําไปผูกไวทีด่านหลังขาคนสุดทายของ
กลุม 
-  เมื่อสัญญาณเริ่มการเขงขนผูที่ 
อยูหวัแถวของแตละกลุมตองพยายามไปบบีลูกโปง ของกลุมอื่นใหแตก สวนคน
สุดทายตองพยายามหลบหลกีไมใหกลุมอืน่มาบีบลูกโปงกลุมของตนเอง 
 - กลุมไหนลูกโปงแตกหรือแถวหลุดออกจากกันตองออกจากการแขงขัน และ
กลุมใดลูกโปงแตกเปนกลุมสุดทายถือวาเปนผูชนะ 
 
 
 
 
 

 
 
  - เนื้อเพลง     อบรม
วันนี ้
 - ลูกโปงเทาจาํนวน
กลุม 
 - เชือก/หนังยาง 
 - นกหวดี 
 - เพลงจังหวะสนุก 

 
 - จากความรวมมือของ
สมาชิกในการทํากิจกรรม 
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แผนการสอน 
กิจกรรม ปอด – โปง 

เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรม อุปกรณ,สื่อ ผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อใหเยาวชนสํารวจตน 
เองวามีสมรรถภาพปอดเปน
อยางไร 
2. เยาวชนไดรับความสนุก 
สนาน 

ผลของการสูบบุหรี่ทําใหปอด
เสื่อมสมรรถภาพ กอใหเกิด
โรคแทรกซอนตางๆ ได เชน 
เหนื่อยงาย, ถุงลมโปงพอง 

- วิทยากรแจกลูกโปงเยาวชน 
คนละ 1 ใบ 
- ใหเยาวชนแขงขันการเปา 
ลูกโปง โดยมีเงื่อนไขวาตองเปาลูกโปง
ใหใหญที่สุดในเวลาที่กําหนดโดยไม
แตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลูกโปง 
- หนังยาง 

- การรับรูสมรรถภาพปอดของ
ตนเอง 
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แผนการสอน 
กิจกรรม บานในฝน  

ระยะเวลา  1 ชั่วโมง  30 นาท ี
วัตถุประสงค  สาระสําคัญ  กิจกรรม อุปกรณ  ผลการจัดกิจกรรม 

1.เพื่อใหเยาวชน
รูจักวางแผนการ
อยูรวมกัน 
2.เพื่อใหเยาวชน
รูจักการทํางาน
เปนทีม  

- บานเปนสังคมแรกที่
ปลูกฝงปลูกฝงหนาที่
ใหกับเยาวชนดังนั้น 
การวางแผนและการ
ทํางานเปนทีมสงผล
ตอความสําเร็จในการ
ทํางาน เยาวชนอยูใน
วัยที่มีความพรอมทาง
สติปญญาหากไดรับ
การเตรียมความพรอม
ที่ ดี  จ ะ นํ า ไ ป สู
กระบวนการเรียนรูที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ส ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
การศึกษาและการทํา
กิ จ วั ต ร ป ร ะ จํ า วั น
ตอไป 
 

1. ทบทวนประสบการณของสมาชิกในเรื่องของบทบาท หนาที่และความ
รับผิดชอบในบานของสมาชิกแตละคน ที่เคยไดรับมอบหมายจากผูปกครอง 

2. ใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็นวา ภายในกลุมที่สมาชิกไดรับเลือกมาอยู
รวมกัน ควรมงีานและกิจกรรมอะไรบาง 

3. ใหสมาชิกกําหนดภาระงาน และมอบหมายหนาที่แกสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวน
รวมรับผิดชอบดวยกัน 

4. ใหแตละกลุมวาดภาพบาน ลงในกระดาษ Flip  chart และใหลงชื่อสมาชิกทุกคน
ลงในบาน พรอมหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 

5. ใหสมาชิกทุกกลุมวางแผนรวมกันในการติดตาม และประเมินผลการทําหนาที่ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

- กระดาษ Flip  chart 
- ปากกาสีเมจิก 
 
 
 
 
 
 

 -สังเกตการใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม 
-ไดแผนผังกลุม ที่มีรายชื่อ
สมาชิกในกลุม ระบุบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 



 

72   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

  - วีธีการตรวจคนรางกาย 
  - เพลงประกอบกิจกรรม 
  - อุปกรณและของใชในการเขาคาย 
  - วิธีการติดตามเยาวชนในโครงการ Smart Camp 
  - กลวิธีในการดําเนินงาน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
 

เร่ือง วิธีตรวจคนรางกายและของใช 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติแกวิทยากรในการตรวจคนรางกายเยาวชนใหปลอดจากสาร 

เสพติด และสิง่ผิดระเบียบ (เชน อาวุธ) กอนเขารวมโครงการคาย Smart Camp 
นโยบาย เรามุงมั่นที่จะปองกันเยาวชนไมใหมีโอกาสใชสารเสพติดระหวางเขารวมโครงการ      คาย Smart 

Camp เพื่อใหเยาวชนสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางมคีุณภาพ 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ช้ีแจงวตัถุประสงคของการตรวจคนใหเยาวชนทราบ 
2. ใหเยาวชนนําของใชสวนตัวทั้งหมดมาแสดงในหองสําหรับตรวจคน ซ่ึงควรจัดใหมีผูตรวจคน 
อยูจํานวนอยางนอย 2 คน 
3. ขณะตรวจคนของใชตาง ๆ ใหเยาวชนอยูรวมดวย เพื่อปองกันการรองเรียนวาของใชเสียหาย 
 หรือสูญหาย ของใชที่มีชองวางภายในเชน ขอบผาเช็ดตัว ชายและขอบแขนเสื้อ กางเกง ควรตรวจ 
โดยละเอยีด เพราะอาจมีการซุกซอนสารเสพติดที่เปนเมด็เขามาได 
4. หลังตรวจคนของใชแลวควรแยกของใชไวในที่เขตปลอดสารเสพติดปองกันการลักลอบซุก 
ซอนสารเสพติดเขาไปใหม 
5. ตรวจคนรางกายเยาวชนโดยใหยกแขนทั้ง 2 ขาง กางนิ้วมือออกทั้ง 5 นิ้ว ตรวจดูปลายเล็บ  
ซอกนิ้วมือ –เทา ฝามือ – เทา ตรวจชองปาก หู จมกู กรณทีี่มีผมยาวใหเยาวชนใชมือเสยผมสะบัด 
ไปมา 2 – 3 คร้ัง ควรตรวจเสื้อผาที่สวมใสอยูดวย ผูตรวจควรแสดงกริยาสุขภาพขณะตรวจคน 
รางกาย และใหผูตรวจหญิงสําหรับ         เยาวชนหญิง ผูตรวจชายสําหรับเยาวชนชาย 
6. จัดใหเยาวชนที่ผานการตรวจคนรางกายแลวอยูในเขตปลอดสารเสพติดกอนจนกวาจะตรวจคน 
รางกายเยาวชนครบทุกคน 
7. ถาพบสารเสพติดหรือส่ิงผิดระเบียบควรเขียนรายงานเก็บไวในแฟมประวัติเยาวชน และเก็บสาร 
เสพติดหรือส่ิงผิดระเบียบนั้นสงคืนใหผูปกครองของเยาวชน 
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เพลงสวัสดี 
สวัสดี (ทําทาสวัสดี) สวัสดี วันนี้เรามาพบกนั (ทําทาจับมือ) 
เธอกับฉนั    พบกันสวัสดี (ทําทาจับมือ) 
(ผายมือไปที่เพือ่น และชี้ที่ตัวเอง) (ทําทาจับมือ) (ทําทาสวัสดี) 
พบกัน     สวัสดี 
(ทําทาจบัมือ)    (ทําทาสวัสดี) 
 

เพลงสุขฤทยั 
สุขฤทยั เพลินใจ เพลินตา (ตีตัก – ตบมือ – มือตบกับเพื่อน) 
สุขอุรา เพลินตา เพลินใจ (ตีตัก – ตบมือ – มือตบกับเพื่อน) 
โอละหนอ โอละหนอย  
(ตีตัก – ตบมือ – เอามือขวาตบกับมือซายของเพื่อน และเอามอื
ซายตบกับมือขวาของเพื่อน) 
ฉันไดเจอะ เพื่อนใจ เพื่อนใจ 
(ตีตัก – ตบมือ – เอามือขวาตบกับมือซายของเพื่อน และเอามอื
ซายตบกับมือขวาของเพื่อน) 
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เพลงควาย 
   มีควายตัวหนึ่ง ลงมาจากภูเขาใหญ 
   เปนเวลานาน ๆ  เปนเวลานาน นาน 
   โอะ   โอ    โอะ   โอ 
 

เพลงอบรมวันนี้ 
   เรามาอบรมวันนี้ รองเพลงดวยกนัสักหนอย 
   หากวาใครไมรอง พวกเราจะวายังไง 
   นารัก นารัก นารัก  

(คําที่ขีดเสนใตสามารถเปลี่ยนไปไดเรื่อย ๆ) 
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ดวยรักและผูกพัน 
 หากเราตองจากกัน  จะเปนดวยเหตุใด เก็บความคิดที่คลายกัน กับ
ความสัมพันธที่ดีตอกันนั้นไว หากวันไหนที่เธอ เกิดเจอะเจอทุกขภัย 
หากเธอนั้นเดือดรอนใจ จะเปนเรื่องใดที่ทําใหเธอทอแท 
 * ขอเพียงแตเขียนมา ขอเพียงสงเสียงมา จะไปหา 
 ** จะไปในทันใด จะไปยืนเคียงขางเธอ ไปดูและเปนเพื่อนเธอ 
ใหเธอหมดความกังวลใจ จะไปในทันใด 
 จะตรงไปจะใกลไกล ถาหากเปนเธอจะรีบไป ใหเธอไดความ
สบายใจ 
  โปรดจงรูวามี อยูตรงนี้อีกคน กับชีวิตที่วกวน 
 จะมีผูคนกี่คน ที่เปนมิตรแท  (*/**/***) 
 (***) จิตใจยังพรอมจะยินดี กับรอยยิ้มที่เธอมี 

อยากเห็นยิ้มที่ช่ืนบาน อยากเห็น…จากเธอ 
อยากใหเธอไดมี ส่ิงที่ดีเรื่อยไป หากวันไหน 
เกิดทุกขภัย โปรดจงมั่นใจ ฉันจะรีบไป..(*/**/) 
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คํามั่นสัญญา 
 กอนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตรา จนกวาจะพบกันใหม               
โบกมืออําลา สัญญาดวยหัวใจ เพราะความรัก ติดตรึงหวงใย ดวยใจ
ผูกพันมั่นคง 
 ดวยความดีนั้นฝงตรึง จากไปแลวคํานึง ตรึงประทับดวงใจ 
อยาไดลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร ขอใหเรามั่นคงจิตใจ กาวไกลสรร
สรางความดี 
 โอเพื่อนเอย เคยรวมสนุกกันมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน ไม
นานหรอกหนา เราคงไดมาพบกันใหม ไมมีส่ิงใดขวางกั้น เพราะเรา
มั่นในสัญญา 
 หากแผนดิน ไมฝงกาย จะสุข จะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา 
รอยรักดวงใจมันในคําสัญญา สรางสรรคเพื่อนมวลประชา นี่คือสัญญา
ของเรา 
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เก็บตะวัน 

 เก็บตะวันที่เคยสองฟา   เก็บเอามาเก็บไวในใจ 
เก็บพลังเก็บแรงเก็บแสงยิ่งใหญ  เก็บเอาไวใหเปนหนึ่งเดียว 
เก็บเอากาลเวลาผานเลย    ส่ิงที่เคยผิดหวังชางมัน 
หนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้น   เจ็บแคนั้นก็คงไมตาย 
ธรรมดาเวลาฟาครึ้มเมฆหมน   พายุฝนอยูบนฟากฟา 
คงไมนานตะวันสาดแสงแรงกลา  สองใหฟางดงาม 
หากตะวันยังเคียงคูฟา    จะมัวมาสิ้นหวังทําไม 
เมื่อพรุงนี้ยังมีใหเดินเริ่มใหม   มั่นคงไวดังเชนตะวัน 

กําลังใจ 

 ในยามที่ทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่ง ที่คิดถึง และคอยหวงใย 
 ในยามที่ชีวิต หมนหมองรองไห ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน 
 ในวันที่โลกราง ความหวังใหวาด มันขาด มันหาย ใครจะชวยเติม 
 เพิ่มกําลังใจ ใหฉันไดเริ่ม ตอสูอีกครั้ง บนหนทางไกล 

* กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฝนใหใฝ ใหชีวิต ได
มีแรงใจ ใหดวงใจ ลุกโชน ความหวัง 

กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝน บน
ฟากฟาไกล ที่หยาดริน….สูพื้น…..ดินแหงผาก 
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เพลง เครือขาย…ไรควัน (ทํานองเด็กดอย..ใจดี) 
 

* ลา ลัน ลา ลัน ลา  หลัน่ลา..ลนลา ลนัลา 
พวกฉันเปน…เครือขาย ไรควัน 

ทุก ๆ วัน  มุงมั่นเสมอ 
เรื่องบุหรี่  SAY  NO  แลวเธอ 

ดูซิเออ  ชางนารกัจริง ๆ 
(สรอย)  ฉันเอาขาวดีมาฝาก  อยากใหเธอไดยิน 

“(สูบ)บุหรี่มีนิโคติน” “ไมไดกนิของแพง” 
ฉันเอาขาวดีมาฝาก  อยากใหเธอแข็งแรง 

หยุดสูบ แลวแกมจะแดง  แดงเหมือนสีแครอท 
* ลา ลัน ลา ลัน ลา หลั่นลา  ลั้นลา  ลันลา* 
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อุปกรณและของใชในการเขาคาย 
 
 1. ชุดลําลองสําหรับใสทํากิจกรรม  5 ชุด (ชุดสุภาพ ไมโป) 
 2. รองเทาผาใบ   1 คู 
 3. ของใชสวนตัว เชน แปง, สบู, แปรงสีฟน, ยาสีฟน, ผาอนามัย ฯลฯ 
 4. รองเทาแตะ    1 คู 
 5. ยารักษาโรคประจําตัว 
 6. ยาทากันยุง 
 7. ไฟฉาย 
 8. ผาเช็ดตัว 
 9. ผาถุง หรือผาขาวมา 
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วิธีการติดตามเยาวชนในโครงการ Smart Camp 
 
 เปนการดแูลใหคําแนะนํา และสงเสริมการสรางเครือขายไรควันรวมกบัสถานการศึกษา โดยวิธีการไป
เยี่ยมเยาวชนเพื่อดูความกาวหนาในการเลกิสูบบุหร่ี และสรางเครือขาย 
 การติดตามดแูลหลังเขาคาย จํานวน 4 คร้ัง ทุก 2 อาทิตย, 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน 
 
 

กลวิธีในการดําเนินงาน 
 

1. ประสานงานกบัอาจารยฝายปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบ เพื่อนัดพบกบัเยาวชนใน
ช่ัวโมงวาง 

2. ทีมผูติดตามเยีย่มเยาวชนตามโรงเรียนที่เขารวมโครงการ พรอมสงผลสรุปการเขารวมโครงการของ
เยาวชนเปนรายบุคคล และความกาวหนาใหกับอาจารยผูรับผิดชอบ 

3. นัดหมายการตดิตามดูแลในครั้งตอ ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
โครงการคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่(Smart Camp) 

รุนท่ี 1 วันท่ี 4 – 8 เมษายน 2548 
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวดัชลบุรี 

 
  การดําเนินงาน โครงการคายเยาวชนสดใสไรควันบุหร่ี (Smart Camp) เปนการดําเนนิการ เพื่อให
เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีความรูความเขาใจในเรือ่งโทษพิษภยัของบุหร่ีพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในการปองกันการ
กลับไปสูบบุหร่ีซํ้า และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรและเปนตวัแบบในการเลิกบุหร่ี โดยมีขัน้ตอนการ
ดําเนินการและผลปฏิบัติงาน ดังนี ้
 
ขั้นเตรียมการ 

1. การหากลุมเปาหมาย โดยการประสานงานกับโรงเรียนตาง ๆ ที่อยูในพืน้ที่ใกลเคียง โดยกําหนด
กลุมเปาหมายเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 100 คน 

2. การจัดทําหลักสูตร มีการรวมประชุมจัดทาํหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 เดอืน  โดยมีการประชุมเปนระยะ 
ๆ 

3. การเตรียมวิทยากร ไดรวมประชุมทําความเขาใจเนื้อหาตามหลักสูตรกอนเบิกจาย เปนระยะเวลา 2 
สัปดาห 

4. การจัดเตรยีมเอกสารตาง ๆ มีการจัดเตรยีมเอกสาร เชน คูมือวิทยากร บันทึกชาวคายใบลงทะเบียน 
5. การจัดซื้อจัดจาง/วัสดุอุปกรณ ไดดําเนินการเบิกวัสดุอุปกรณ ตามระเบียบราชการ 
6. การเตรียมสถานที่สําหรับดําเนินการคายเยาวชนและที่พักเยาวชน 
 

ผลการดําเนนิการขั้นเตรียมการ 
1). ไดกลุมเปาหมาย คือ นกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 67 คน ชาย 32 คน หญิง 35  

คน อายุ 12-20 ป อายุเฉลี่ย 15 ป  โดยเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ  ดังนี ้
โรงเรียนธัญบุรี    จํานวน  55 คน 
โรงเรียนหัตสารเกษตร   จํานวน   5 คน 
โรงเรียนสีกันอุปถัมภ   จํานวน   3  คน 
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง  จํานวน   2  คน 
โรงเรียนสายปญญารังสิต   จํานวน   1  คน 
โรงเรียนธัญญารัตน   จํานวน                1          คน 
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แยกเปน 
      1.1.  เยาวชนที่ไมใชสารเสพติด  จํานวน  37 คน 
      1.2.  เยาวชนที่สูบบุหร่ี   จํานวน  26 คน   
แบงออกเปน 
      1.2.1.  เยาวชนสูบบุหร่ีอยางเดียว  จํานวน  15 คน 
      1.2.2.  เยาวชนที่สูบบุหร่ีและดื่มสุรา  จํานวน  11  คน 
      1.3.  เยาวชนที่ดื่มสุรา    จํานวน    4 คน 
ปริมาณการสบูบุหรี่ตอวัน 
  - วันละ 1-2 มวน จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 65.38 
  - วันละ 3-4 มวน จํานวน   8 คน  คิดเปนรอยละ 30.77 
  - วันละ 10  มวน จํานวน   1 คน   คิดเปนรอยละ   3.15 
 
ระยะเวลาการสูบบุหรี่ 
  นอยกวา  1 เดือน จํานวน    1 คน 

1 – 6  เดือน  จํานวน   17 คน 
  7 – 12 เดือน  จํานวน    4 คน 
  มากกวา 12 เดือน จํานวน     4  คน 

2).  หลักสูตรเยาวชนสดใสไรควันบุหร่ี  ประกอบดวย  2 กลุมวิชา และ  1 กลุมกิจกรรม ดังนี้ 
 1. กลุมวิชาโทษพิษภัยของบหุร่ี   ไดแก 
  1.1.  ความรูเร่ืองบุหร่ี 
  1.2.  โทษพิษภัยของบุหร่ี  (Fear Factor) 

2.  กลุมวิชาพฒันาศักยภาพของเยาวชน ในการปองกันการกลับไปสูบซ้ํา  ไดแก 
  2.1  การลดความเครียด  (วัยรุน ≠ วัยวุน) 
  2.2  การหลีกเลี่ยงตัวกระตุน  (กิจกรรมหลีกเลี่ยงเพล่ียงพล้ํา) 
  2.3  การคบเพือ่น  (กิจกรรมเพื่อนรัก) 
  2.4  การตั้งเปาหมายในชีวิต  (กิจกรรมฝนใหใกลไปใหถึง) 
  2.5  การใหคําปรึกษารายกลุม  (คุยนอกรอบ), (กิจกรรมถนนชีวิต) 
  2.6  การสรางพลังใจ  (กจิกรรมใจประสานใจ) 
  2.7  การสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  (Smart Kids) 
  2.8  การสรางเครือขาย  (กิจกรรมเครือขายไรควัน) 
  2.9  การแกปญหา (กิจกรรม Stop Danger) 
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3).  กลุมกิจกรรม 
   3.1  การตรวจรางกาย / การประเมินสภาพการติดบุหร่ี 
   3.2  กลุมสัมพันธ 
   3.3  กิจกรรมบานในฝน 
   3.4  กิจกรรมเดินทางไกล / Walk Rally 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 1.  กลุมเปาหมายไมครบจํานวน และมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด เชน เยาวชนไมสูบบุหร่ี เพศหญิง
รวมกับเพศชาย   เนื่องจากเปนชวงปดเทอม ฝนตกในการเดินทางเขาคาย 
 2.  กลุมเปาหมายไมมีความพรอม ในการเตรียมอุปกรณ ของใชสวนตวัในการเขาคาย  เนื่องจากไมมี
เอกสารการเตรียมอุปกรณเขาคาย ใหกับกลุมเปาหมาย 
 3.  การดําเนินการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ ไมทนัเวลา ทําใหขาดอุปกรณบางรายการ เชน ฟลมถายรูป 
ผงซักฟอก ถานไฟฉาย 
 4.  สถานที่มีแมลงรบกวนขณะดําเนินการเรียนการสอน เชน แมลงหวี่ แมลงปอง งู ซ่ึงเสี่ยงตอการไดรับ
อันตรายได และอากาศรอนอบอาวมาก ทาํใหขาดสมาธิในการเรยีนรู 
 
ขั้นดําเนนิการ 

1. การตอนรับเยาวชน ครู กอนขึ้นรถไปเขาคายที่สถาบันธัญญารักษ มีการจัดผูรับผิดชอบ 
2. เมื่อเด็กไปถึงคาย มีการลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจสมรรถนะปอด การตรวจคน การ

บันทึกขอมูล 
3. การจัดเยาวชนเขาที่พัก โดยใหผูหญิงนอนที่บานพัก 3 หลัง ๆ ละ 10 – 12 คน 
4. การดําเนินการกิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตร มีการปรับกิจกรรมกลุมใหเหมาะสม เพื่อให

กลุมเยาวชนผูสูบบุหร่ี ไดรับการประเมินและวางแผนใหไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง 

5. การเฝาระวังความปลอดภยัขณะเขาคาย มกีารตรวจความเรียบรอยที่พกัของเยาวชนเปนระยะ ๆ 
6. การบริหารจัดการภายในคาย มีการจัดวิทยากรรับผิดชอบ ในแตละกลุม ขณะที่ดําเนนิการเรียนการ

สอน และจัดวทิยากรใหรับผิดชอบ ในการออกกําลังกายของเยาวชนในเวลาเชาและเย็น 
 
ปญหาและอุปสรรค 

1. ยานพาหนะ มารับไมตรงเวลา คนขับไมรูจกัเสนทาง ทําใหหลงทาง 
2. ทีมตอนรับเยาวชนมาไมตรงเวลา เนื่องจากฝนตกหนกัทําใหขาดผูตอนรับเยาวชนและครู 
3. การวางแผนการจัดผูรับผิดชอบเยาวชนขึ้นรถ และการควบคุมเยาวชนระหวางเดนิทางไมชัดเจน 
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4. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
5. หลักสูตรขาดใบความรู และใบงานแตละกจิกรรม 
6. ความเสี่ยง มีการทะเลาะววิาท ระหวางเยาวชนหญิง(ตบตี) สาเหตุชูสาว(กิก๊) 
7. ไมมีผูรับผิดชอบเปนพี่เล้ียง ดูแลชวงเวลากลางคืนที่ชัดเจนจึงตองจดัเปลี่ยนวิทยากรประจําวนัชวยกัน

ดูแล 
 

ขั้นประเมินผล 
1. การทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนของเยาวชน 
2. การประเมินกจิกรรม – วิธีดาํเนินกจิกรรม 
3. บันทึกชาวคาย 
4. การประเมินตดิตามหลังเขาคาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ขอเสนอแนะ 

1. กลุมเปาหมาย ควรเปนเพศเดยีวกัน จํานวนไมเกิน 60 คน กลุมอายุใกลเคียงกัน โดยจดักลุมมัธยมศกึษา
ปที่ 1 – 3 และมัธยมปที่ 4 – 6 

2. การตอนรับเยาวชน ควรมกีารประสานใหทีมงานรับรู และสามารถทํางานไดตอเนื่อง โดยไมตองรอ
ผูรับผิดชอบ และควรมีรายช่ือเยาวชนสําหรับรถแตละคัน พรอมผูรับผิดชอบ ทั้งไปและกลับ 

3. หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการปรับตารางกิจกรรมใหเหมาะสม เพิ่มในเรื่องของกิจกรรมกลุม
บําบัด เพื่อประเมิน – วางแผนชวยเหลือเยาวชนที่สูบบุหร่ี ไดอยางเหมาะสมและตอเนือ่ง 

4. ทบทวนกจิกรรมแตละรายวชิา ใหชัดเจนยิง่ขึ้นพรอมมีการทําใบงาน และใบความรูในแตละรายวิชา
ดวย 

5. ควรมีการจัดซือ้อุปกรณใหพรอม กอนการดําเนินโครงการลวงหนา 1 สัปดาห 
6. สถานที่ ควรเปนสถานที่ที่ไมมีส่ิงรบกวน เชน แมลงหวี ่
7. ควรใหรถมากอนเวลาออกเดนิทางอยางนอย 30 นาท ี  
8. จัดทําแบบประเมินกอนและหลังการเขาคายใหครบถวน โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนดวย 
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การประเมินผล คายเยาวชนสดใส ไรควนับุหรี่ 
(Smart Camp) 
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แผนการประเมินผล คายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่ (Smart Camp) 

 

กอนเขาคาย ระหวางเขาคาย 
(3 วัน หรือ 5 วัน) หลังเขาคาย ระยะติดตามผล 

2 สัปดาห,1 เดือน,3เดือน,6เดือน 
• ตรวจรางการ(โดยแพทย พยาบาล) 
• ประเมินระดับการติดนิโคตนิ 
• ประเมินปจจัยการเสพติดบุหรี่ 

(ภาวะเสพตดินิโคติน ติดทางใจ ติด
ทางสังคมหรือนิสัย) 

• ประเมินเยาวชนกอนเขาคาย 
- ขอมูลสวนบุคคล 
- ประวัติการใชบุหรี่ 
- การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการเกิด

โรคและอันตรายจากบหุรี่ 
- การรับรูความรุนแรงของโรค

และความรุนแรงที่เกิดจากบหุรี่ 
- การรับรูประโยชนและอุปสรรค

ของการเลิกบุหรี่ 
- การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบหุรี่ 

• ประเมินสภาพจิตใจของเยาวชน
ระหวางการเขาคาย 

• ประเมินการเรยีนรูในแตละ
กิจกรรม 

• ประเมินความรวมมือในการทํา
กิจกรรม 

     

• ประเมินเยาวชนหลังเขาคาย 
- การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการเกิด

โรคและอันตรายจากบหุรี่ 
- การรับรูความรุนแรงของโรค

และความรุนแรงที่เกิดจากบหุรี่ 
- การรับรูประโยชนและอุปสรรค

ของการเลิกบุหรี่ 
- การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบหุรี่ 

• ประเมินสิ่งที่เยาวชนจะนําไป
ปฏิบัติจากการเขาคาย 

• พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
• การคบเพื่อน(สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่) 
• การใหคําแนะนําเพื่อนที่สูบบุหรี่ 
• การสรางเครือขายไรควัน 
• พฤติกรรมอื่นที่เปลี่ยนแปลง 
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การประเมินกอนเขาคาย 
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แบบประเมินสภาพรางกายเยาวชน 
(กอนเขาคาย Smart Camp) 

สวนที่ 1    ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ…………………………………สกุล…………………………………อาย…ุ………ป  
สภาพรางกาย................................................................................................................................................................ 
โรคประจําตัว…………………………………………ประวัติความเจ็บปวย………………………………………… 
สัญญาณชีพแรกรับ……………ครั้ง/นาที อุณหภูมิ……………0C, ชีพจร……………ครั้ง/นาที  
อัตราการหายใจ…………………ครั้ง/นาที ความดันโลหิต……………/……………มม. ปรอท 
น้ําหนัก…………………กก.  สวนสูง…………………ซม. 
สวนที่ 2    ประวัติการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด 

1. ทานเคยสูบบุหรี่หรอืไม 
  ไมเคยสูบ    เคยสูบและสูบครั้งสุดทายเมื่อ............................................................ 
2. หากทานเคยสูบบุหรี่ความถี่ในการสูบบุหรี่ของทาน 

 ทุกวันวันละ...........มวน  สัปดาหละ..............ครั้ง  
 เดือนละ................ครั้ง  อื่นๆระบุ............................................................................................ 

       3.  ทานใชสารเสพติดอื่นตอไปนี้หรือไม 
  สุรา   เบียร  สารระเหย  กัญชา  อื่นๆระบุ.................................... 
  ไมเคยใช 

สวนที่ 3    การประเมินอาการแรกรับ 
ดานรางกาย 
1. หงุดหงิด/งุนงาน     มีอาการ      ไมมีอาการ 
2. กระสับกระสาย ไมมีสมาธิ    มีอาการ      ไมมีอาการ 
3. งวง หาวนอน     มีอาการ      ไมมีอาการ 
4. ปวดศีรษะ      มีอาการ      ไมมีอาการ 
5. ไอมีเสมหะ เจ็บคอ หายใจผิดปกติ   มีอาการ      ไมมีอาการ 
6. มีอาการอื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………………....................... 
ดานพฤติกรรม 
7. การพูดการสื่อสาร    ปกติ    ผิดปกติ…………………………………………… 
8. ความรูสึก     สงบ   ไมอยูนิ่ง   กระวนกระวาย  

  วิตกกังวล   หงุดหงิด   อยากสูบบุหรี ่
  อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………… 

9. พฤติกรรมทางจิตอื่นๆ     ซึมเศรา   กาวราว   แยกตัวเอง   หวาดระแวง  
  อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………… 
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แบบประเมนิปจจัยการเสพติดบุหรี่ 
 

ขอความใดที่ตรงกับคุณบาง (ทําเครื่องหมาย  ลงใน   หนาขอที่เลือก) 
 

  ฉันไมสามารถอยูไดถึงครึ่งวนัโดยไมสูบบหุร่ี 
 X บางครั้งฉันพบวาตัวเองกําลังสูบบุหร่ีอยู  โดยจําไมไดวาฉันไดจดุมันตั้งแตเมื่อไหร 
  ฉันสูบบุหร่ีเพราะมันชวยใหฉันคิดไดดีขึน้  มีชีวิตชีวาขึน้ 
 X ฉันชอบที่จะมองควันบุหร่ีเมือ่เวลาที่ฉันพนออกมา 
  ฉันรูสึกอยากสูบบุหร่ีอยางมาก  ถาฉันไมไดสูบมันมาประมาณ 2-3  ช่ัวโมง 
  การสูบบุหร่ีเปนหนึ่งในสิ่งทีท่ําใหฉันพอใจในชวีิต 
 X ฉันมีความสุขในขั้นตอนการจุดบุหร่ีขึ้นมาสูบ  เชน  การสัมผัสบุหร่ีและการไดจดุไฟแช็ค 
  ฉันตองการสูบบุหร่ีทันทีหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเชา 
  เวลาที่ฉันรูสึกสบาย  ผอนคลายเปนชวงเวลาที่ฉันตองการบุหร่ีมากที่สุด 
 X ฉันชอบสูบบุหร่ีระหวางชวงพักของฉัน  หรือหลังอาหาร 
  ฉันสูบบุหร่ีเมื่อฉันโกรธ  หรือทุกขใจ 
  ถาฉันไมไดสูบบุหร่ี  ฉันรูสึกออนเพลีย  ดงันั้นฉันจึงตองสูบตอไป 
  การสูบบุหร่ีชวยใหฉันรูสึกผอนคลายในเวลาที่ฉันตึงเครียด 
 X ฉันรูสึกสบายและอุนใจมากกวาเมื่อมีบหุร่ีอยูในมือ 
  เมื่อบุหร่ีหมดมันทําใหฉันเกือบจะทนไมไหวจนกวาจะไดมันเพิ่ม 

 
รวมคะแนน   ………………………..             …………………………. X ………………… 
 

ผลคะแนน นับจํานวนสัญลักษณถาไดสัญลักษณใดเปนจํานวนมากที่สุดถือวา  เปนเหตุผลหลักที่ทําใหคนนั้นสูบบุหรี ่

 
 หมายถึง   ภาวะเสพติดนิโคติน 
 หมายถึง  ภาวะเสพติดทางจิตใจ 

X หมายถึง  ภาวะเสพติดทางสังคมหรือนิสัยความเคยชิน 
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แบบวัดระดับการติดนิโคตนิ (Fagerstorm Test for Nicotine Dependence) 

 
ช่ือ – สกุล...............................................................................โรงเรียน............................................... 
 
1.โดยปกติคณุสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน 

 (1.) 10มวนหรือนอยกวา (0 คะแนน)    (2.) 11-20มวน (1 คะแนน)  
 (3.) 21-30 มวน (2 คะแนน)     (4.) 31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน) 

 
2.หลังจากตื่นนอนตอนเชาคณุสูบหร่ีมวนแรกเมื่อไร 

 (1.)  ภายใน 5 นาที หลังตื่น (3 คะแนน)   (2.) 6-10 นาทีหลังตื่น (2 คะแนน) 
 (3.) 31-60 นาที หลังตื่น (1 คะแนน)   (4.) มากกวา60นาทีหลังตื่น(0 คะแนน) 

 
3.คุณสูบบุหร่ีจัดในชัว่โมงแรกหลังตื่นนอน (สูบมากกวาชวงเวลาอื่นของวัน)  

(1.)  ใช (1 คะแนน)     (2.) ไมใช (0 คะแนน) 
 
4. บุหร่ีมวนไหนที่คุณคดิวาเลิกยากที่สุด ระหวาง 

(1.)  มวนแรกในตอนเชา (1 คะแนน)   (2.) มวนอืน่ๆ (0 คะแนน) 
 
5. คุณรูสึกอึดอัด กระวนกระวายหรือลําบากใจไหม ที่ตองอยูในเขตปลอดบุหร่ี เชน โรงภาพยนตร 

(1.)  ใช (1 คะแนน)        (2.) ไมใช (0 คะแนน) 
 
6. คุณรูสึกวาคณุยังตองสูบบหุร่ี แมจะเจ็บปวยนอนพักตลอดในโรงเรียน 

(1.)  ใช (1 คะแนน)        (2.) ไมใช (0 คะแนน) 
  
คะแนนรวม...................................คะแนน 
หมายเหตุ 
0-2 = very low 
3-4 = low 
5-6 = medium 
7 = high (heavy) 
8-10 = very high 
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แบบประเมินเยาวชนกอนเขาคาย Smart Camp 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  และเติมขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
สวนท่ี  1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ช่ือ – สกุล.....................................................โรงเรียน.................................................ช้ัน.......................... 
2. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 
3. อายุ....................ป 
4. ปจจุบันทานอาศัยอยูกับ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. บิดา  2. มารดา  3. พี-่ นอง 
 4. อ่ืนๆระบุ............................................................................................................................ 
5. บุคคลในครอบครัวของทานมีคนสูบบุหร่ีหรือไม 
 1. ไมม ี  2. มี(โปรดระบุ).............................................................................. 
6. กลุมเพื่อนของทานในโรงเรียนมีผูสูบบุหร่ีหรือไม 
 1. ไมม ี  2. มี...................คน 
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สวนท่ี  2 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
 

ระดับการเรียนรู  

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค           
และอันตรายจากการสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันมีโอกาสเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได 

     

2.  การสูบบุหร่ีในระยะเริ่มแรกไมมีผลตอ
รางกายแตอยางใด 

     

3.  การสูบบุหร่ีจัดไมเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
เพราะฉันออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

     

4.  บุหร่ีกนกรองที่ฉันสูบสามารถขจัดสารพิษ
ไดดีกวาบุหร่ีธรรมดา 

     

5.  การสูบบุหร่ีจัด  ไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอด เพราะฉนัมีรางกายแข็งแรง 

     

6.  การที่ฉันสูบบุหร่ีเพียงวันละ 1-2 มวน  ไมมี
ผลตอสุขภาพของฉันแตอยางใด 

     

7.  การสูบบุหร่ีแบบพนควนัออกไมทําใหฉัน
เปนโรคมะเร็งปอดได 

     

8.  การสูบบุหร่ีของฉันทําใหฉันเสี่ยงตอการ
เกิดโรคถุงลมโปงพองมากกวา ผูไมสูบบุหร่ี
ถึง 30  เทา 

     

9.  บุคคลที่อยูในครอบครัวของฉันมีโอกาส
เกิดมะเร็งปอดเพราะไดรับควันบุหร่ีจากฉนั 

     

10.  การสูบบุหร่ีจัดไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอดเพราะฉันอายุยังนอย 
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สวนท่ี  3   การรับรูความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหร่ี 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
 

ระดับการเรียนรู  

การรับรูความรุนแรงของโรค และความรุนแรง
ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันมีโอกาสเสียชีวิตกอน
อายุอันสมควร 

     

2.  ฉันอายุยังนอยการสูบบหุร่ีไมทําใหสุขภาพ
ของฉันเสื่อมโทรม 

     

3.  การสูบบุหร่ีอาจทําใหฉันเปนโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

     

4.  บุหร่ีไมใชยาเสพติด  เพราะฉันจะเลิกสบู
เมื่อไรก็ได 

     

5.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันเจ็บคอ  ไอ และหายใจ
ไมสะดวก 

     

6.  การสูบบุหร่ีของฉัน  อาจนําไปสูการดื่มสุรา 
สูบกัญชา และเสพยาบาได 

     

7.  การสูบบุหร่ีไมใชสาเหตสํุาคัญของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด 

     

8.  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังซึ่งเปนโรคที่ทําใหผูปวย
ทรมานตลอดชีวิต 

     

9. ควันบุหร่ีในอากาศทําใหผูปวยโรคหอบหืด
มีอาการมากขึ้น 

     

10.  ควันบุหร่ีมีอันตรายตอสุขภาพของผูสูบ
และผูใกลชิดเพราะในควันบุหร่ีมีสารกอ
มะเร็งที่รายแรง 
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สวนท่ี  4 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
 

ระดับการเรียนรู  

การรับรูประโยชนและอุปสรรค               
ของการเลิกสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของฉันไมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด 

     

2. การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉันสูญเสียเพื่อน      
3. การเลิกสูบบุหร่ีเปนการประหยดัคาใชจาย

ประจําวนัของฉัน 
     

4.  ถึงแมวาการสูบบุหร่ีจะทาํใหฉันสิ้นเปลือง
เงินทองแตก็คุมคาเพราะทําใหสบายใจ 

     

5.   การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉนัรูสึกเครียด
หงุดหงดิ 

     

6.  การเลิกสูบบุหร่ีของฉันจะเปนตวัอยางที่ดี
แกเพื่อน ๆ ได 

     

7.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉันไมสบายใจ      
8.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหเพื่อนไมยอมรับฉนั      
9.  การเลิกสูบบุหร่ีของฉันสามารถปองกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดได 
     

10.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหสังคมยอมรับมากขึ้น      
11.  ฉันเห็นวาการสูบบุหร่ีมีประโยชนมากกวา

โทษ 
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สวนท่ี  5  แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับความเปนจริงของ

ทานที่สุด 
 

พฤติกรรม ใช ไมใช หมายเหตุ 
1. ฉันปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหสูบบุหร่ี    
2. เมื่อฉันอยากสูบบุหร่ี ฉันจะหาบหุร่ีสูบทันที    
3. ฉันสามารถอธิบายใหผูอ่ืนทราบถึงโทษ   พิษภัยของ

บุหร่ีได 
   

4. ฉันพยายามที่จะเลิกสูบบหุร่ี    
5. ฉันหลีกเลี่ยงที่ไมเขาไปอยูในกลุมผูสูบบุหร่ี    
6. ฉันปฏิบัติตามคําแนะนําการเลิกสูบบุหร่ี    
7. ฉันมักรวมกลุมกับเพื่อนๆเพื่อสูบบุหร่ี    
8. ฉันจะเปลีย่นไปทํากิจกรรมอื่นแทนเมื่อนึกถึงหรืออยาก

สูบบุหร่ี 
   

9. เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆฉันมักจะสูบบุหร่ี    
10. ฉันมีอุปกรณที่พรอมในการสูบบุหร่ีไดเชน ไฟแช็ค 

บุหร่ี 
   

 
11. ฉันสามารถเปนแกนนําหรือใหความรวมมือในการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 
       1. ทําได 
      2. ทําไมไดเพราะ................................................................................................................................. 
12. ฉันสามารถเปนแบบอยางในการเลิกสบูบุหร่ี 
       1. ทําได 
      2. ทําไมไดเพราะ................................................................................................................................. 
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การประเมินระหวางเขาคาย 
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แบบประเมนิกิจกรรม คาย Smart Camp 
 
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความคิดเหน็ของทานที่เปนจริง 
1.  จากการเขารวมกิจกรรม.................................................................................................................... 
ทานไดรับความรู ขอคิดเห็น หรือประสบการณใดบาง? 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2.  จากสิ่งที่ทานไดรับในขอที่ 1 ทานจะนําไปใชประโยชนอยางไรบาง? 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.  ความคิดเหน็ตอการเขารวมกิจกรรมนี?้ 
3.1 ส่ิงที่ทานคิดวาดแีลว........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.2 ส่ิงที่ทานคิดวาควรปรับปรุง............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลังผานการเขาคาย 
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แบบประเมินเยาวชนหลงัเขาคาย Smart Camp 
 

ช่ือ – สกุล.....................................................โรงเรียน.................................................ช้ัน.......................... 
 

สวนท่ี  1 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
ระดับการเรียนรู  

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค           
และอันตรายจากการสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันมีโอกาสเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได 

     

2.  การสูบบุหร่ีในระยะเริ่มแรกไมมีผลตอ
รางกายแตอยางใด 

     

3.  การสูบบุหร่ีจัดไมเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
เพราะฉันออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

     

4.  บุหร่ีกนกรองที่ฉันสูบสามารถขจัดสารพิษ
ไดดีกวาบุหร่ีธรรมดา 

     

5.  การสูบบุหร่ีจัด  ไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอด เพราะฉนัมีรางกายแข็งแรง 

     

6.  การที่ฉันสูบบุหร่ีเพียงวันละ 1-2 มวน  ไมมี
ผลตอสุขภาพของฉันแตอยางใด 

     

7.  การสูบบุหร่ีแบบพนควนัออกไมทําใหฉัน
เปนโรคมะเร็งปอดได 

     

8.  การสูบบุหร่ีของฉันทําใหฉันเสี่ยงตอการ
เกิดโรคถุงลมโปงพองมากกวา ผูไมสูบบุหร่ี
ถึง 30  เทา 

     

9.  บุคคลที่อยูในครอบครัวของฉันมีโอกาส
เกิดมะเร็งปอดเพราะไดรับควันบุหร่ีจากฉนั 

     

10.  การสูบบุหร่ีจัดไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอดเพราะฉันอายุยังนอย 
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สวนท่ี  2   การรับรูความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหร่ี 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
 

ระดับการเรียนรู  

การรับรูความรุนแรงของโรค และความรุนแรง
ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันมีโอกาสเสียชีวิตกอน
อายุอันสมควร 

     

2.  ฉันอายุยังนอยการสูบบหุร่ีไมทําใหสุขภาพ
ของฉันเสื่อมโทรม 

     

3.  การสูบบุหร่ีอาจทําใหฉันเปนโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

     

4.  บุหร่ีไมใชยาเสพติด  เพราะฉันจะเลิกสบู
เมื่อไรก็ได 

     

5.  การสูบบุหร่ีทําใหฉันเจ็บคอ  ไอ และหายใจ
ไมสะดวก 

     

6.  การสูบบุหร่ีของฉัน  อาจนําไปสูการดื่มสุรา 
สูบกัญชา และเสพยาบาได 

     

7.  การสูบบุหร่ีไมใชสาเหตสํุาคัญของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด 

     

8.  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังซึ่งเปนโรคที่ทําใหผูปวย
ทรมานตลอดชีวิต 

     

9. ควันบุหร่ีในอากาศทําใหผูปวยโรคหอบหืด
มีอาการมากขึ้น 

     

10.  ควันบุหร่ีมีอันตรายตอสุขภาพของผูสูบ
และผูใกลชิดเพราะในควันบุหร่ีมีสารกอ
มะเร็งที่รายแรง 
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สวนท่ี  3 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน

มากที่สุด 
 

ระดับการเรียนรู  

การรับรูประโยชนและอุปสรรค               
ของการเลิกสูบบุหรี่ เห็นดวย

อยางยิง่ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของฉันไมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด 

     

2. การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉันสูญเสียเพื่อน      
3. การเลิกสูบบุหร่ีเปนการประหยดัคาใชจาย

ประจําวนัของฉัน 
     

4.  ถึงแมวาการสูบบุหร่ีจะทาํใหฉันสิ้นเปลือง
เงินทองแตก็คุมคาเพราะทําใหสบายใจ 

     

5.   การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉนัรูสึกเครียด
หงุดหงดิ 

     

6.  การเลิกสูบบุหร่ีของฉันจะเปนตวัอยางที่ดี
แกเพื่อน ๆ ได 

     

7.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหฉันไมสบายใจ      
8.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหเพื่อนไมยอมรับฉนั      
9.  การเลิกสูบบุหร่ีของฉันสามารถปองกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดได 
     

10.  การเลิกสูบบุหร่ีทําใหสังคมยอมรับมากขึ้น      
11.  ฉันเห็นวาการสูบบุหร่ีมีประโยชนมากกวา

โทษ 
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สวนท่ี  4  แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับความเปนจริงของ

ทานที่สุด 
 

พฤติกรรม ใช ไมใช หมายเหตุ 
1. ฉันปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหสูบบุหร่ี    
2. เมื่อฉันอยากสูบบุหร่ี ฉันจะหาบหุร่ีสูบทันที    
3. ฉันสามารถอธิบายใหผูอ่ืนทราบถึงโทษ   พิษภัยของ

บุหร่ีได 
   

4. ฉันพยายามที่จะเลิกสูบบหุร่ี    
5. ฉันหลีกเลี่ยงที่ไมเขาไปอยูในกลุมผูสูบบุหร่ี    
6. ฉันปฏิบัติตามคําแนะนําการเลิกสูบบุหร่ี    
7. ฉันมักรวมกลุมกับเพื่อนๆเพื่อสูบบุหร่ี    
8. ฉันจะเปลีย่นไปทํากิจกรรมอื่นแทนเมื่อนึกถึงหรืออยาก

สูบบุหร่ี 
   

9. เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆฉันมักจะสูบบุหร่ี    
10. ฉันมีอุปกรณที่พรอมในการสูบบุหร่ีไดเชน ไฟแช็ค 

บุหร่ี 
   

 
11. ฉันสามารถเปนแกนนําหรือใหความรวมมือในการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 
       1. ทําได 
      2. ทําไมไดเพราะ................................................................................................................................. 
12. ฉันสามารถเปนแบบอยางในการเลิกสบูบุหร่ี 
       1. ทําได 
      2. ทําไมไดเพราะ................................................................................................................................. 
13. ทานสามารถนําความรูหรือประสบการณใดบาง ทีไ่ดจากการเขาคายไปใชในชวีิตประจําวนั 
     ................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................    
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขาคาย  Smart Camp 
 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองตรงความรูสึกของทาน 
 
ลําดับ ขอความ ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 

 
สถานที่    

1. ความสะอาดสถานที่ / หองน้าํ    
2. ความเพยีงพอของหองน้ํา    
3. ความเหมาะสมของสถานที่พัก    
4. ความเหมาะสมของสถานที่ทํากิจกรร    
 

อาหาร    

5. คุณภาพอาหาร    
6. ความเพยีงพอของอาหาร    
7. รสชาดของอาหาร    
8. ความสะอาดของอาหาร    
 

กิจกรรม    

9. ทานไดรับความรูจากการทํากิจกรรมตาง ๆ    
10. ทานสามารถนําความรูและประสบการณทีไ่ดรับไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได    

11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทํากจิกรรมตาง ๆ    
12. บรรยากาศในการทํากิจกรรตาง ๆ    
13. ระยะเวลาในการเขาคาย 5 วนั    

 
วิทยากร    

14. ส่ือสารเขาใจ    
15. มีความเปนกนัเอง    
16 มีความรูความสามารถ    
17. ใหขอคิดที่เปนประโยชนและเสนอแนะสิ่งตาง ๆ    
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ระยะติดตาม 
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การติดตามครัง้ที่ 1 
...............................................................(อาจารยประจําชัน้,อาจารยปกครอง) 
(                                                             ) 
 
การติดตามครัง้ที่ 2 
...............................................................(อาจารยประจําชัน้,อาจารยปกครอง) 
(                                                             ) 
 
การติดตามครัง้ที่ 3 
...............................................................(อาจารยประจําชัน้,อาจารยปกครอง) 
(                                                             ) 
 
การติดตามครัง้ที่ 4 
...............................................................(อาจารยประจําชัน้,อาจารยปกครอง) 
(                                                             ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของ .......................................................... 
 
 
 
 
 

โปรดเขียนบันทึกนี้ทุกวัน 
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แบบบันทึกการสูบ/ไมสูบบหุรี่ของเยาวชนหลังการเขาคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่ 
เดือน……………….. เดือน……………….. เดือน……………….. เดือน……………….. เดือน……………….. เดือน……………….. 

วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ วัน
ที่ 

ไมสูบ สูบ 

  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
  มวน   มวน   มวน   มวน   มวน   มวน 
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แบบประเมินติดตามผลการเขาคาย  Smart  Camp 
 
ช่ือ............................................................................  อาย.ุ...........................ป  ช้ัน........................................... 
โรงเรียน............................................................................................................................................................ 
1.  กอนเขาคายทานสูบบุหร่ีหรือไม 
   1.  สูบ  สูบวันละ.....................  มวน 

  2.  ไมสูบ 
2.  ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม 
   1.  สูบ  สูบวันละ.....................  มวน 

  2.  ไมสูบ 
3.  เวลาที่ทานอยากสูบบุหร่ี   ทานปฏิบัติตนอยางไร 

  1.  สูบบุหร่ี 
  2.  ไมสูบ   โดยการ....................................................................................................................... 

4.  กลุมเพื่อนที่ทานคบอยูมคีนสูบบุหร่ีหรือไม 
   1.  ไมสูบบุหร่ี   

  2.  สูบบุหร่ี 
กรณีเพื่อนสูบบุหร่ี  ทานใหคําแนะนําใหเพื่อนเลิกสูบบหุร่ีหรือไม 
   1.  ไมไดแนะนํา 

  2.  แนะนาํวา................................................................................................................................. 
5.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกอนเขาคาย  หลังเขาคาย 
   1.  ไมม ี

  2.  มี (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
6.  หลังเขาคาย Smart  Camp แลวทานไดมีการรวมดําเนินกิจกรมตามที่ทานไดวางแผนไวเมื่อตอนเขาคายหรือไม 
   1.  ไมมีสวนรวม 

  2.  มีสวนรวม (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
7.  ปญหาอุปสรรคอื่น ๆ ของทาน 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
 
  น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน    ที่ปรึกษา 
  รท.นพ.สมิต  วัฒนธัญญกรรม    ที่ปรึกษา 
  นางปราณ ี  ภาณภุาส 
  นางบรรจงจิตต  พันธุทอง    
  นางรุจิรา  อาภาบุษยพันธ 
  นางพรรนอ  กล่ินกุหลาบ 
  นางดุษณ ี  ชาญปรีชา 
  นางวันเพ็ญ  ใจปทุม 
  นางวาสนา  คงสมบัติ 
  นางสุจิตรา  นิ่มสุวรรณ 
  นางพรรณพัฒน  ไพรวิหค 
  น.ส.กุสุมา  แสงเดือนฉาย 
  น.ส.ศศิธร  คุณธรรม 
  น.ส.รัชนี  เหลาเรืองธนา 
  น.ส.ปริสุทธิ์  สําราญทรัพย 
  นายชัยธวัช  สาทถาพร 
  นายสมนึก  เรียนลึก 
  นายบรรจบ  มากัน 
 




