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 งานชุมชมคนสู้เหลา้  
 ชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมหัวใจเพชร 

 
กรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน :ชุมชนคนสู้เหล้า 
 จากการถอดบทเรียนผลด าเนินงานของเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ที่ผ่านมาในปี 2560-2561 พบว่า 
ในชุมชนมีบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์จ าแนกตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิตได้ 3 ลักษณะ คือ ผู้ดื่มเข้าสังคม ผู้ดื่ม
ประจ า และผู้ติดสุรา ซึ่งการรณรงค์ปรับค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ส าหรับผู้ดื่มทั้ง 3 
ลักษณะ โดยชุมชนด าเนินการจะมี 2ขั้นตอน ได้แก่  กระบวนการจัดสภาพแวดล้อมระดับครัวเรือน หมู่บ้าน 
ต าบลและอ าเภอ  ควบคู่ไปกับกระบวนการชวน ช่วย เชียร์ และเชิดชูอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือเป็นการติดตามหนุน
เสริมผู้เข้าร่วมโครงการจากวันที่หยุดดื่มสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต จากชุมชนขั้น A ไปสู่ชุมชน ขั้น B คือชุมชน
คนสู้เหล้า ทั้งนี้เมื่อชุมชนด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาไปสู่ชุมชนปลอดเหล้าในระดับ C ต่อไป 

 
ในแผนงานฯ จะท าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 430 แห่งทั่วประเทศ ให้มีระบบช่วยชมเชียร์ลด ละ 
เลิก และการจัดสภาพแวดล้อมโดยชุมชน และจะพัฒนาต่อให้เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้ จ านวน 100 แห่งใน 3 ปี 
เพ่ือเป็นฐานการท างานขยายผลในเชิงนโยบาย และการขยายผลในเชิงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากชุมชนต่างๆ 
ภายใต้ 6 กลยุทธ์ 
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กระบวนการพัฒนาชุมชนคนสู้เหล้า 
 

1. กระบวนการจัดสภาพแวดล้อมระดับชุมชนหมู่บ้านที่เอ้ือต่อการลดละเลิกของผู้ดื่ม ซึ่งม ี2 ระดับ  
1.1 ภายในชุมชน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ ซื้อ การดื่ม ของผู้ดื่ม และการขายการจัดเลี้ยงภายในชุมชน 
ได้แก่  

(1) มีมาตรการชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ดื่ม ไม่เลี้ยง
แอลกอฮอล์ในชุมชน  
(2) มีการรณรงค์กับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ขายในช่วงโอกาสส าคัญๆหรือเป็น
ร้านค้าปลอดเหล้า 
(3) มีกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการลดละเลิกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดก าลังใจแก่ผู้บวชใจตลอดทั้งปี  

  (4) มีการรณรงค์เพ่ือสื่อสารสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้เรื่องการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่ม
  แอลกอฮอล์ตลอดทั้งปี  
 1.2 ภายนอกชุมชน ได้แก่ องค์กรต่างๆระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด กระทรวง ที่ท า
หน้าที่สนับสนุนทั้งนโยบาย แผน งบประมาณ การรณรงค์สร้างกระแส ให้ชุมชนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม    
ซึ่งในการถอดบทเรียนที่ผ่านมา พบว่า นโยบายระดับอ าเภอเหมาะสมกับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 
 

2. แนวทางการพัฒนาชุมชนคนสู้เหล้า 
 2.1 ชุมชนคนสู้เหล้า มีแนวทางพัฒนา 4 ด้าน ซึ่งชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินการได้ 4 เรื่องหลัก คือ  

 (1) มีการเก็บข้อมูล และการคืนข้อมูลในชุมชน เพื่อติดตามหนุนเสริมผู้บวชใจจนครบ 3ปี และใช้
ข้อมูลเพ่ือท างานกับกลไกนโยบายระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด เพื่อเอ้ือต่องานชุมชนคนสู้เหล้า 
ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของชุมชน สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน
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และหลังการรณรงค์งดเหล้า ร้านค้าที่จ าหน่ายแอลกอฮอล์ กลุ่มดื่ม จุดเสี่ยง การแก้ไขปัญหาการ
บริโภคแอลกอฮอล์เป็นต้น(ตามแบบฟอร์มที่1)  

    กลุ่มดื่มที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามหนุนเสริม 3 ปี  
 ผู้ดื่มเข้าสังคม, ผู้ดื่มประจ า(อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง) และดื่มหนัก(ดื่มเกือบทุกวันและ

เลิกไม่ได้ด้วยตนเอง) 
 ผู้ดื่มในชุมชนมาร่วมปฎิญาณตนงดเหล้า 
 ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่จนครบพรรษา 
 ผู้ปฎิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิต 

(2) มีกระบวนการชวน ช่วย ชมเชียร์และเชิดชูเกียรติ ให้ผู้บวชใจงดเหล้าได้ลด ละ เลิกการดื่ม 
เหล้า-เบียร์ อย่างต่อเนื่องจนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต (อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป) 

   (3) มีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์  
 มีมาตรการชุมชน และการบังคับใช้กฏหมายเพ่ือเอ้ือต่อการไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ดื่ม ไม่เลี้ยง

แอลกอฮอล์ในชุมชน  
 มีการรณรงค์กับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฏหมายหรือไม่ขายในช่วงโอกาสส าคัญๆหรือเป็น

ร้านค้าปลอดเหล้า 
 มีกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดละเลิกการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดก าลังใจแก่ผู้บวชใจตลอดทั้งปี  
 มีการรณรงค์เพ่ือสื่อสารสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้เรื่องการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตลอดทั้งปี  
(4) มีผู้น าคนหัวใจเพชรร่วมเป็นอาสาสมัครชวน ช่วยเชียร ์ให้คนลด ละ เลิกเหล้า ร่วมกับชุมชนฯ  
 

3. กระบวนการชวน ช่วย เชียร์และเชิดชูเกียรติ  
 เพ่ือให้ผู้บวชใจงดเหล้าได้ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า-เบียร์ อย่างต่อเนื่องจนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอด
ชีวิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่าบุคลากรคนส าคัญท่ีด าเนินการในกระบวนการนี้  ได้แก่  อสม. แกนน าชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รพ.สต. พระ ครู) และคนในครอบครัวแล้ว คนหัวใจเพชรที่อยู่ในชมรมระดับหมู่บ้าน ยังเป็น 
เป็นบุคลากรส าคัญในการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นเพ่ือน ที่เข้าใจและเข้าถึงการลด ละ เลิก รายบุคคล โดยสามารถ
ต าแนกกลุ่มผู้ลด ละ เลิก เป็น 3 ระดับ ตามระยะเวลาของการชวนช่วยเชียร์ ให้งดเหล้า คือ ระดับผู้บวชใจ    
งดเหล้าเข้าพรรษา คือ บุคคลที่เคยดื่มมาก่อนและร่วมโครงการงดเหล้าต่อเนื่อง 3 เดือนเข้าพรรษา 
 3.1 ระดับระดับผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา 
  ระดับคนหัวใจหิน  คือ บุคคลที่สามารถงดเหล้าได้ครบ 3 เดือน  
  ระดับคนหัวใจเหล็ก  คือ บุคคลที่งดเหล้าต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึง 3 ปี  
  ระดับคนหัวใจเพชร  คือ บุคคลที่งดเหล้าครบ3ปีและตั้งใจงดดื่มตลอดชีวิต  
 3.2 กระบวนการชวน ช่วย เชียร์ให้งดเหล้าครบพรรษาและงดเหล้าตลอดชีวิต แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ  

(1) ช่วงก่อนเข้าพรรษา “ชวน” เป็นช่วงเตรียมชวนคนดื่มมาบวชใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า
เข้าพรรษาและคัดกรองผู้ดื่มเพ่ือส่งต่อและออกแบบการช่วยชมเชียร์ต่อ    
(2) ช่วงระหว่างพรรษา “ช่วยเชียร์” คือช่วงที่ชุมชนออกแบบช่วย ชม เชียร์ ให้ผู้ดื่มที่มาบวช
ใจได้มี ก าลังใจ /เทคนิค/สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการงดเหล้าตลอดพรรษา เช่น จัดงานบุญ    
งานเลี้ยง ที่ไม่มีน้ าเมา และสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ผู้ที่บวชใจได้ท าเรื่องดีๆพร้อมกับ
ครอบครัว เช่น เวทีครอบครัว กิจกรรมจิตอาสา สาธารณะ กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรม
เสริมก าลังใจ เป็นต้น การรณรงค์กับร้านค้าท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
(3) ช่วงวันออกพรรษา คือ ช่วง “เชิดชู” ชื่นชมผู้ที่งดดื่มได้ตลอดพรรษา 3 เดือน ในเวที  เชิด
ชูเกียรติหัวใจหินและการชวนให้งดต่อตลอดชีวิต 
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(4) ช่วงที่ 4 คือ ช่วง 9 เดือนนอกพรรษา “ชวน ช่วย เชียร์ต่อเนื่อง” ร่วมกับการรณรงค์จัด
สภาพแวดล้อมระดับต่างๆ และงานประเพณี การท างานของชมรมคนหัวใจเพชรในการลงไป
ช่วยให้คนดื่ม สามารถ ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นช่วง
เข้าพรรษาเท่านั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมระดับ และกระบวนการชวน ช่วย เชียร์ เชิดชู ในชุมชนคนสู้
เหล้า ได้แก่  
 4.1 ทีมงานชุมชนคนสู้เหล้าระดับภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจได้แก่ หนุนเสริมประชาคมงดเหล้าระดับ
จังหวัด ให้มีทักษะและกลยุทธ์การด าเนินงานร่วมกับชุมชนและอ าเภอคนสู้เหล้า ในโครงการ รวมทั้งถอด
บทเรียนเพื่อออกแบบการรณรงค์ลดละเลิกการบริโภคแอลกอฮอล์ เชิงกลยุทธ์ในรอบโครงการถัดไป  
 4.2 ประชาคมงดเหล้าระดับจังหวัด ซ่ึงมีภาระกิจได้แก่ สนับสนุนการสร้างโมเดลชุมชนคนสู้เหล้า 
และชมรมคนหัวใจเพชร เพ่ือถอดบทเรียนและสื่อสารต่อกลไกอ าเภอและจังหวัด ในการสนับสนุนแผนงานหรือ
นโยบายที่เอื้อต่อการด าเนินการของชุมชนคนสู้เหล้า และชมรมคนหัวใจเพชร  
 4.3 แกนน าชุมชนระดับหมู่บ้านและต าบล ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เทศบาล/อบต. รพ.สต. อสม. ครู 
พระ เป็นต้น ซึ่งมีภารกิจส าคัญคือ ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมระดับหมู่บ้านและครัวเรือน เพ่ือเอ้ือต่อการ
ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดระบบชวน ช่วย 
เชียร์ และเชิดชู คนบวชในสู่คนหัวใจเพชร ในชุมชน  
 4.4 กลไกระดับอ าเภอ ได้แก่ นายอ าเภอ สสอ. รพ.ช. คณะสงฆ์อ าเภอ เป็นต้น ซึ่งมีภารกิจส าคัญคือ 
หนุนเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการด าเนินงานของชุมชนคนสู้เหล้าและชมรมคนหัวใจเพชร   
 4.5 คนหัวใจเพชร ในชมรมคนหัวใจเพชร มีภารกิจ ชวน ช่วย เชียร์ ผู้ดื่ม สู่คนหัวใจเพชรร่วมกับ
ชุมชนคนสู้เหล้า ในฐานะเพ่ือนผู้ผ่านพ้นและเพ่ือนช่วยเพื่อน 

............................................................. 
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ค านิยามในงานชุมชนคนสู้เหล้า และชมรมหัวใจเพชร 
 

(1) ชุมชน     หน่วยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับหมู่บ้าน  
(2) ชุมชนวิจัยคนสู้เหล้า ชุมชนที่อยู่ ในกระบวนการวิจัยท้องถิ่นเ พ่ือศึกษาและจัดการปัญหา

แอลกอฮอล์ 
อย่างมีส่วนร่วมในระดับชุมชนให้ครบทุกมิติ โดยคนในชุมชนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ชุดนี้เอง โดยมีนักวิชาการและประชาคมงดเหล้าระดับภาคและ
จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงคอยหนุนเสริม   

(3) ชุมชนคนสู้เหล้า  ชุมชนที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงจ านวนคนงดเหล้าครบพรรษาและงดเหล้า
ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือของชุมชน ชมรมคนหัวใจเพชร และกลไก
อ าเภอ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดนักดื่มหน้าเก่าและป้องกัน
นักดื่มหน้าใหม่ เช่น การออกกฏกติชุมชนในประเด็นงานบุญงานเลี้ยงปลอด
เหล้า การรณรงค์ร้านค้าปฏิบัติตามกฏหมายหรืองดขายเหล้า  รวมทั้งมีการ
รณรงค์งดเหล้าก่อนพรรษา  งดเหล้าระหว่างพรรษา(กิจกรรมชม ช่วย เชียร์
คนงดเหล้าเข้าพรรษา)  วันเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าออกพรรษา การเก็บ
ข้อมูลผู้ดื่มเพ่ือติดตามตลอดพรรษาจนถึง3ปี  การส่งเสริมให้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ของเยาวชนและครอบครัว การสื่อสารรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าใน
ระดับชุมชนตตลอดทั้งปี เป็นต้น   

(4) ชุมชนคนสู้เหล้าเข้าพรรษา  ชุมชนขยายผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพ่ือให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการงดเหล้าครบพรรษาของผู้ดื่มในชุมชนและพร้อมยกระดับเป็น
ชุมชนคนสู้เหล้าในล าดับถัดไป    

(5) ชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า  ชุมชนคนสู้เหล้าที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางชุมชนคนสู้เหล้าครบทั้ง4 
ด้านเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีการสนับสนุนให้จัดเป็นฐานการเรียนรู้และมี
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ มีวิทยากรคอยถ่ายทอด ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ
และผู้ที่สนใจทั่วไปมาเรียนรู้ดูงานและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

(6) ต าบลแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า  ต าบลที่มีบทเรียนการรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าและบทเรียนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลด ละ เลิก เหล้าตลอดทั้ง12 เดือน มีชมรมคน
หัวใจเพชรที่มีภารกิจ ชวน ช่วย เชียร์คนดื่มให้ลดละเลิกเหล้า มีกองทุน
สนับสนุนการรณรงค์งดเหล้าตลอดทั้งปี และมีหลักสูตรพร้อมทั้งวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว แก่ชุมชนทั่วไปที่สนใจ  

(7) นักดื่มหน้าเก่า กลุ่มนักดื่มในช่วงวัยอายุสูงกว่า 20 ปีขึ้นไป ซึ่งนับทั้งพฤติกรรมดื่มประจ า
และดื่มไม่ประจ า   

(8) นักดื่มหน้าใหม่  กลุ่มนักดื่มในวัยอายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหญิงและชาย 
(9) ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา บุคคลที่ดื่มและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และอยู่ระหว่างงดเหล้าเข้าพรรษา 

3 เดือน   
(10) คนหัวใจหิน บุคคลผู้ผ่านกระบวนการปฏิญาณตนและงดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน 

ภายใต้กระบวนการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาทุกระดับพ้ืนที่รณรงค์    
(11) คนหัวใจเหล็ก  บุคคลที่ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิตและอยู่ระหว่างการงดเหล้าครบ3ปี 
(12) คนหัวใจเพชร   ผู้ที่เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และตั้งใจงดเหล้าต่อเนื่องไป

ตลอดชีวิต มีความตั้งใจเป็นจิตอาสาช่วยรณรงค์งดเหล้าร่วมกับเครือข่ายงด
เหล้าและชุมชนคนสู้เหล้า 
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(13) อาสาสมัครนักรณรงค์ ผู้มีจิตอาสาช่วยรณรงค์งดเหล้าร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า 
ชวนช่วยคนลดละเลิกเหล้า 
(อ.สคล.) 
(14) การบริโภคเครื่องดื่ม  ในความหมายของการรณรงค์ของชุมชนคนสู้เหล้า คือ การเลี้ยงและการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์ ในทุกระดับดีกรี   
(15) ชมรมคนหัวใจเพชร  กลไกพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร ให้เป็นผู้น าคนหัวใจเพชร 

และนักสื่อสารหัวใจเพชรให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนรณรงค์ชวน ช่วย 
เชียร์ ผู้ดื่มในชุมชน และ ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนรณรงค์ลด ละ เลิกการ
บริโภคแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชนคนสู้เหล้า และประชาคมงดเหล้าระดับ
จังหวัด 

    ประเภทของคนหัวใจเพชรในชมรมคนหัวใจเพชร   
     1. สมาชิกทั่วไป   
     2. ผู้น าคนหัวใจเพชร   
     3. นักสื่อสารคนหัวใจเพชร   
 
    บทบาทภารกิจของชมรมคนหัวใจเพชร 
     1. ชวนช่วยเชียร์ให้คนดื่มในชุมชนลดละเลิกเหล้า 

2. ร่วมกับแกนน าชุมชนอ าเภอในการรณรงค์จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
เอ้ือต่อการลด ละ เลิกเหล้า 

     3. กิจกรรมอาสาอื่นๆเพ่ือสุขภาวะที่ดีของชุมชน  
 

แนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน : ชมรมคนหัวใจเพชร 
 
กระบวนการพัฒนาชมรมคนหัวใจเพชร 

ในระหว่างกระบวนการชวน ช่วย เชียร์ และ จัดสภาพแวดล้อม ชุมชนที่ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่ง จะเริ่ม
ส่งเสริมให้คนหัวใจเพชร รวมตัวกันเป็น “ชมรมคนหัวใจเพชร” เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคนหัวใจเพชร
ที่มีจิตอาสา และมีศักยภาพในการเป็นนักรณรงค์ชวน ช่วย เชียร์ และเป็นนักสื่ อสารคนหัวใจเพชร อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยแผนงานฯ สนับสนุนให้ชมรมเหล่านี้ประสานกับกองทุนในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนให้ชมรมฯ 
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 1. บทบาทภารกิจผู้น าหัวใจเพชรในชมรมคนหัวใจเพชร 

1.เฝ้าระวัง ชี้เป้าและ/หรือ ส่งต่อ ผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่มีปัญหารุนแรงหรือมีภาวะฉุกเฉิน  
เช่น  อาการขาดสุรารุนแรง ให้แก่รพ.สต. หรือ อสม.  
2. ชวน และแนะน าผู้ดื่มสุราประเภทต่างๆ ให้ลด ละ เลิกการดื่มสุรา โดยวิธีสร้างแรงจูงใจ   
3. ติดตามช่วย ชมเชียร์ ผู้มีปัญหาในการดื่มสุราและผู้บวชใจในชุมชน ร่วมกับบุคลากร
สุขภาพ 
4. ส่ือสารประสบการณ์การดื่มและเลิกดื่ม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
5. ร่วมมือกับแกนน าชุมชน ในการรณรงค์และสร้างมาตรการ เพ่ือเอ้ือต่อการลดละเลิกสุรา         
ในชุมชน  
6. ค้นหา รวบรวม ผู้เลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิตเข้าสู่ชมรม และพัฒนาศักยภาพ  
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2. แนวทางพัฒนาชมรมคนหัวใจเพชร 4 ด้าน  
  2.1 สมาชิกคนหัวใจเพชร เพ่ิมจ านวนสมาชิก รวม 3 ปี 10,000 คน  
  2.2 คนหัวใจเพชรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น“ผู้น าคนหัวใจเพชร”และ“นักสื่อสารหัวใจ

เพชร” รวม 3,000 คน  
2.3 นักสื่อสารหัวใจเพชรและผู้น าคนหัวใจเพชร สามารถด าเนินการเชิญชวนในชุมชน/
โรงเรียน/โรงงาน 3ปี มาร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1,500 แห่ง  
2.4 ชมรมฯขับเคลื่อนงานชวน ช่วย เชียร์ เชิดชู ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้า
ตลอดชีวิต โดยใช้ งบจากกองทุนสุขภาพต าบล หรือพ่ึงตนเองได้ โดยด าเนินการร่วมกับกลไก
อ าเภอเพ่ือให้มีมาตรการหรือนโยบายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนของชุมชนคนสู้เหล้าและชมรม
คนหัวใจเพชรที่มีบทบาทพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรให้มีภารกิจชวน ช่วย เชียร์ 
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กรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน : ชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า 
นิยาม :  
(1) ชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า  ชุมชนคนสู้เหล้าที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางชุมชนคนสู้เหล้าครบทั้ง 4 

ด้านซึ่งมีศักยภาพพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีการสนับสนุนให้จัดเป็น
ฐานการเรียนรู้และมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ มีวิทยากรคอย
ถ่ายทอด ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆและผู้ที่สนใจทั่วไปมาเรียนรู้ดูงานและมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

(2) ต าบลแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า  ต าบลที่มีบทเรียนการรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าและบทเรียนการจัด 
   สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลด ละ เลิก เหล้าตลอดทั้ง12 เดือน มีชมรมคน 

หัวใจเพชรที่มีภารกิจ ชวน ช่วย เชียร์คนดื่มให้ลดละเลิกเหล้า มีกองทุน 
สนับสนุนการรณรงค์งดเหล้าตลอดทั้งปี และมีหลักสูตรพร้อมทั้งวิทยากร 
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว แก่ชุมชนทั่วไปที่สนใจ  

คุณสมบัติ : 
(1) มีการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนคนสู้เหล้าทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50  

1. มีการเก็บข้อมูล และการคืนข้อมูลในชุมชน เพื่อติดตามหนุนเสริมผู้บวชใจจนครบ3ปี และใช้ข้อมูล
เพื่อท างานกับกลไกนโยบายระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด เพื่อเอื้อต่องานชุมชนคนสู้เหล้า ข้อมูลที่
เก็บประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของชุมชน สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลัง
การรณรงค์งดเหล้า ร้านค้าที่จ าหน่ายแอลกอฮอล์ กลุ่มดื่ม จุดเสี่ยง การแก้ไขปัญหาการบริโภค
แอลกอฮอล์ เป็นต้น (ตามแบบฟอร์มที1่) กลุ่มดื่มที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามหนุนเสริม 3 ปี  
 ผู้ดื่มเข้าสังคม, ผู้ดื่มประจ า(อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง) และดื่มหนัก(ดื่มเกือบทุกวันและเลิกไม่ได้

ด้วยตนเอง) 
 ผู้ดื่มในชุมชนมาร่วมปฎิญาณตนงดเหล้า 
 ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่จนครบพรรษา 
 ผู้ปฎิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิต 

2. มีกระบวนการชวน ช่วย ชมเชียร์และเชิดชูเกียรติ ให้ผู้บวชใจงดเหล้าได้ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า-
เบียร์ อย่างต่อเนื่องจนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต (อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป) 

3.    มีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอื้อต่อการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์  
 มีมาตรการชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอื้อต่อการไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ดื่ม ไม่เลี้ยง

แอลกอฮอล์ในชุมชน  
 มีการรณรงค์กับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ขายในช่วงโอกาสส าคัญๆหรือเป็นร้านค้า

ปลอดเหล้า 
 มีกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดละเลิกการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดก าลังใจแก่ผู้บวชใจตลอดทั้งปี  
 มีการรณรงค์เพื่อสื่อสารสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้เรื่องการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตลอดทั้งปี  
4. มีผู้น าคนหัวใจเพชรร่วมเป็นอาสาสมัครชวน ช่วยเชียร์ ให้คนลด ละ เลิกเหล้า ร่วมกับชุมชนฯ 

(2) พัฒนศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเอง(ชุมชนคนหัวใจเพชร)   
(3) พร้อมจัดการตนเองเป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้าเพื่อถ่ายทอดความรู้การด าเนินงาน

รณรงค์ลดละเลิกเหล้าในชุมชนของตนสู่ชุมชนที่สนใจอื่นๆ ทั่วประเทศ   
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แนวทางการพัฒนา  
(1) มีการถอดบทเรียนการด าเนินงานชุมชนคนสู้เหล้าครบทั้ง 4 ด้าน  
(2) มีการน าความรู้ที่ถอดบทเรียนทั้ง4ด้าน มาออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้ ที่มีหลักสูตรหรือกระบวนการ

เรียนรู้ในแต่ละฐาน  
(3) มีวิทยากรหรือกระบวนกรน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าฐาน  
(4) มีสื่ออุปกรณ์เพ่ือใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละฐาน  
(5) มีการจัดการชุมชนแหล่งเรียนรู้ฯ เพ่ือพร้อมรองรับการมาเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ  

แนวทางการถอดบทเรียนแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาเป็น; ฐานเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และวิทยากรประจ าฐาน  
(1) ประวัติศาสตร์เรื่องเหล้าในชุมชน  

o การดื่ม  
o การผลิต  
o การขาย  
o การซื้อ  
o ผลกระทบส าคัญๆ   

(2) จุดเปลี่ยนในการมารณรงค์ลดละเลิกเหล้าของชุมชนคืออะไร  
o เหตุการณ์ที่ท าให้เปลี่ยน  
o ใครเกี่ยวข้องบ้าง  
o เริ่มต้นอย่างไร   

(3) การจัดสภาพแวดล้อม  
o แนวทางการด าเนินงาน  
o บทบาทของใครบ้าง  
o กิจกรรมส าคัญๆ และเครื่องมือที่ใช้  

(4) การติดตามหนุนเสริมผู้บวชใจจาก3เดือนถึง3ปี 
o แนวทางการด าเนินงาน;  ชวน ช่วย ชมเชียร์ เชิดชู ชวนต่อ  
o บทบาทของใครบ้าง  
o กิจกรรมส าคัญๆ และเครื่องมือที่ใช้  

(5) ชมรมคนหัวใจเพชร 
o ก่อตั้งอย่างไร เมื่อไร  
o ใครเป็นแกนน า 
o เป้าหมายและภารกิจของชมรม  
o ผลงานที่ส าคัญ 
o แผน3-5ปี เป็นอย่างไร และแนวทางการด าเนินงานที่ยั่งยืน  

(6) นวัตกรรมหรือเครื่องมือที่ส าคัญๆ ในการรณรงค์ลดละเลิกเหล้า     
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 พื้นที่บูรณาการรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ระดับอ าเภอ 
         ระยะเวลาด าเนินงานปี 2562 – 2564 

 

พ้ืนที่ด าเนินการของเครือข่ายงดเหล้า จะมีประชาคมงดเหล้าจังหวัดประสานความร่วมมือระดับ
จังหวัด ทั้งนี้จากการด าเนินงานโดยประชาคมงดเหล้าจังหวัดตั้งแต่ปี 2549 ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านเฝ้าระวังฯ ยุทธศาสตร์ด้านประเพณี ยุทธศาสตร์ด้านป้อกันหน้า
ใหม่ และยุทธศาสตร์เครือข่ายเข้มแข็ง โดยพบว่าพื้นที่ระดับอ าเภอ จะเป็นพื้นที่บูรณาการยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้ 
ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนดังกล่าว 

ในปี 2563 นี้ ได้มีอ าเภอร่วมโครงการ 73 อ าเภอ แบ่งเป็นกลุ่มอ าเภอที่ด าเนินการต่อเนื่อง 1-3 ปี 
จ านวน 28 อ าเภอ กลุ่มอ าเภอที่เริ่มปีนี้ 39 อ าเภอ และกลุ่มอ าเภอที่เน้นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 6 อ าเภอ 

กรอบแนวคิดการบูรณาการ 5 ขยาย ใช้แบบจ าลอง ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

1.การป้องกันหน้าใหม่ ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน และเยาวชนนอกระบบ รวมทั้ง การเข้าใจในค่านิยมการดื่ม
ความเชื่อในท้องถิ่นที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดเกิดนักดื่มหน้าใหม่  

2.การปรับสภาพแวดล้อมสร้างกระแส งานรณรงค์ งานบุญงานศพ ร้านค้าต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบ 
และการประชาสัมพันธ์พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการผู้ผลิต ผู้ขาย การส่งเสริมการตลาด 

3.ความเข้มแข็งของนโยบายในระดับอ าเภอ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  

4. การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางสะท้อนการด าเนินงาน และสื่อสารสาธารณะ 

5.การบ าบัดรักษาช่วยเหลือ การคัดกรอง ทั้งกลไกของราชการ และการช่วยเหลือโดยภาคประชาสังคม  เช่น 
สติบ าบัด ใกล้บ้านสมานใจ , MI&MET , Family Club , กระบวนการชวน ช่วย เชียรโ์ดยชมรมคนหัวใจเพชร 
เป็นต้น 

 

 

 

กลางน้ า : ลดความเสี่ยง ปรับสภาพแวดล้อม 
2.การควบคุม การรณรงค์ การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อในงานประเพณี เทศกาล งานศพ งานท่องเที่ยว 
ฯลฯ และ การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ปลายน้ า :  
5.นักดื่มหน้าเก่า 
การบ าบัดรักษา
ช่วยเหลือ 

3.ความเข้มแข็งนโยบาย/การเสริมพลังความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย 
4.การใช้ข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล : และการ
สื่อสารสาธารณะ  

ต้นน้ า :  
1.การป้องกัน 
นักดื่มหน้าใหม่ 
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พื้นที่ด าเนินงานระดับอ าเภอยุทธศาสตร์บูรณาการระดับอ าเภอ ปี 2563 - 2564 
 พื้นที่ท่ีด าเนินการต่อเนื่อง 1 -3 ปี พื้นที่ด าเนินการเพิม่ ปี 63 ป้องกันหน้าใหม่ 
เหนือบน เชียงกลาง  น่าน 

ปัว  น่าน 

สองแคว น่าน  
เวียงหนองล่อง ล าพูน  
เมืองพะเยา  
ดอกค าใต้ พะเยา 

เชียงม่วน พะเยา 

อ าเภอเวียงชัย เชียงราย   
อ าเภอพาน เชียงราย  
อ าเภอเมืองน่าน  
เมืองล าพูน 

หางดง เชียงใหม่ 

แม่จัน เชียงราย 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

เหนือล่าง  อ าเภอเมือง ตาก  
สามเงา ตาก 

ปางศิลาทอง  ก าแพงเพชร 

โกสัมพี ก าแพงเพชร 

สวรรคโลก สุโขทัย 

ลับแล  อุตรดติถ์ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์
เขาค้อ เพชรบูรณ ์

ตากฟ้า นครสวรรค ์

ทับทัน อุทัยธานี 

วังทอง พิษณุโลก 

อีสานบน นาดูน มหาสารคาม 
ยางสีสรุาช มหาสารคาม  
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
 

สว่างแดนดิน สกลนคร 

นาทม นครพนม 
หนองแสง อุดรธานี   
เอราวัณ เลย 

เฝ้าไร่ หนองคาย 

เมือง ขอนแก่น 

โนนสัง หนองบัวล าภ ู

อีสานล่าง กุดชุม ยโสธร 
ไทยเจริญ ยโสธร 

โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรสีะเกษ 

ศรีรัตนะ ศรสีะเกษ 

ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

สนม สรุินทร ์

พุทไธสง บุรีรัมย ์

โชคชัย  นครราชสีมา 

คอนสาร ชัยภูม ิ
แก้งคร้อ ชัยภูมิ  
นิคมค าสร้อย มุกดาหาร  
ม่วงสามสบิ อุบลราชธาน ี

เดชอุดม อุบลราชธานี 

บัวเชด สุรินทร ์

ประโคนชัย บรุีรัมย ์

กลาง เมืองอ่างทอง 

ไชโย อ่างทอง 

ป่าโมก อ่างทอง 

โพธิ์ทอง อ่างทอง  
เมืองปทุมธานี  
ล าสนธิ ลพบุรี  
บางระจัน สิงห์บรุี  
กทม.หลักสี ่ 

 

ตะวันออก :เมืองปราจีน 

ประจันตคาม ปราจีนบรุ ี
บ้านสร้าง ปราจีนบุร ี

กบินทร์บุรี ปราจีนบรุ ี

นาดี ปราจีนบรุ ี

ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

ศรีมโหสถ ปราจีนบุร ี
 

ตะวันตก  หนองหญ้าปล้อง เพชรบุร ี

ทับสะแก ประจวบ 
ปากท่อ  ราชบุรี 
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 พื้นที่ท่ีด าเนินการต่อเนื่อง 1 -3 ปี พื้นที่ด าเนินการเพิม่ ปี 63 ป้องกันหน้าใหม่ 
ใต้บน สวี  ชุมพร 

หลังสวน  (ชุมพร)   
 เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี  

ใต้ล่าง   นาโยง ตรัง   
อ าเภอเมือง สตลู 

 

 28 อ าเภอ 39 อ าเภอ 6 อ าเภอ 
 

แนวคิดอ าเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ใช้แนวคิดของการแก้ปัญหาเยาวชนประเทศไอซ์แลนด์ 
 

การควบคุมป้องกันที่ต้นน้ า หมายถึงนักดื่มหน้าใหม่นั้น เป็นการก าหนดเป้าหมายไปที่การป้องกัน
เยาวชนเป็นหลัก แต่ก็มองเส้นทางปัญหาให้ครอบคลุมกลางน้ า และปลายน้ า ประกอบกับ เด็กเยาวชนในยุคนี้ 
มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสื่อ ความสัมพันธ์ เทคโนโลยี กระแสสังคม ดังนั้น การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องใช้
รูปแบบแนวทางที่เป็นการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ พ้ืนที่อ าเภอจึงได้เลือกขึ้น โดยล์อกใน 6 อ าเภอ ใน 6 
จังหวัดที่มีรายงานจ านวนนักดื่มหน้าใหม่อยู่ในสัดส่วนที่สูง ได้แก่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอโนนสัง จังหวัดประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

ทั้งนี้ โครงการนี้ มีแนวคิดต้นแบบจากการแก้ไขปัญหาเยาวชนจากประเทศไอซ์แลนด์มาประยุกต์ใช้  โดย
ประเทศไอซ์แลนด์จัดการปัญหาเหล้ายาในกลุ่มวัยรุ่นด้วย "5 วิธี ปฏิวัติวัยรุ่น" ในช่วงที่การดื่มแอลกอฮอล์และ
การใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในหมู่เยาวชนของชาติช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 

ในปี 1998 ไอซ์แลนด์พบว่า 42% ของเยาวชนอายุ 15-16 ปี ดื่มสุราและใช้ยาเสพติด ส่งผลให้ช่วงนั้นกรุงเรค
ยาวิก กลายเป็นเมืองที่มีปัญหาดังกล่าวรุนแรงที่สุดในยุโรป อย่างไรก็ตาม อัตราการดื่มสุราและใช้ยาเสพติดใน
หมู่วัยรุ่นไอซ์แลนด์ในปัจจุบันได้ลดลงเหลือเพียง 5% ด้วย "5 มาตรการ ปฏิวัติวัยรุ่น" ที่ไอซ์แลนด์น ามาปรับใช้ 
5 วิธี ที่ไอซ์แลนด์ใช้ "ปฏิวัติวัยรุ่น"ได้แก่ 

1. ก าหนด เคอร์ฟิว ส าหรับวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 16 ปี 

วัยรุ่นที่มีอายุน้อยว่า 16 ปี จะต้องกลับเข้าบ้านภายในเวลา 22.00 น. โดยในบางพ้ืนที่จะมีกลุ่มผู้ปกครองออก
ลาดตระเวนตามท้องถนนเพ่ือตรวจตราเยาวชนที่อาจออกไปมั่วสุมนอกบ้านในยามวิกาล มาร์ธา ซีกูร์ยอนส์
ดอทเตียร์ หนึ่งในผู้ปกครองที่ร่วมการลาดตระเวนกล่าวว่า "เด็กอายุต่ ากว่าก าหนดส่วนมากที่ยังอยู่ข้างนอกหลัง
สี่ทุ่ม มักจะกลับบ้านทันทีหลังจากท่ีเราตักเตือน" 

2. ให้ผู้ปกครองลงนามในสัญญา 

กลุ่มผู้ปกครองต่างตกลงร่วมกันในสัญญา เพ่ือก าหนดกฏเกณฑ์ พฤติกรรมของบุตรหลาน เช่น ไม่อนุญาตให้
พวกเขาดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สนับสนุนให้พวกเขาใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น 

3. ให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ 

เยาวชนไอซ์แลนด์ จะได้รับบัตรก านัลมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 16,500 บาท) ทุกปี เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมหลังเลิกเรียน โดยกีฬาอย่าง ฟุตบอล วอลเลย์บอล และว่ายน้ า  เป็นที่นิยมในหมู่
วัยรุ่นชาย ขณะที่กีฬาขี่ม้า เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นหญิง 

4. ใช้หลักวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ลดปัญหาเหล้า-ยา 

ทุกปี โครงการ Youth in Iceland จะท าการส ารวจวัยรุ่น เพ่ือใช้ตรวจวัดการใช้ชีวิตของวัยรุ่นจากแง่มุมต่าง ๆ 
เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนและครอบครัว ความรู้สึก รวมถึงการใช้สารเสพติด โดยข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ
ดังกล่าวถือเป็นกุญแจส าคัญในการลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน อิงงา ดูรา ซิกฟุสดอทเทียร์ จาก Youth 



13 
 

in Iceland กล่าวว่า "โรงเรียนจะใช้เวลาในการส ารวจ 2 สัปดาห์ ซึ่งโครงการจะน าผลส ารวจที่ได้มาวางแผน
ด าเนินการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดส าหรับเด็ก ๆ ในชุมชนเรา" 

5. ให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม 

ดาเกอร์ เอ็กเกอร์ทสัน นายกเทศมนตรีกรุงเรคยาวิก อธิบายถึงข้ันตอนความส าเร็จในการแก้ปัญหาเหล้า-ยา ใน
กลุ่มวัยรุ่นไอซ์แลนด์ ว่า ต้องอาศัยหลักฐานข้อมูลจากงานวิจัย เพ่ือช่วยในการวางแผนผ่านการพูดคุยกับ
ครอบครัว โรงเรียน และ สโมสรเยาวชน รวมถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง" 

แหล่งข้อมูล https://www.bbc.com/thai/international-42065324 

จะเห็นว่า บทเรียนทั้ง 5 เรื่องนั้นสามารถน ามาปรับใช้ได้ ทั้งนี้ ควรเพิ่มเงื่อนไขการปรับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านผู้ปกครอง เป็นความท้าทายของบริบทสังคมไทยที่
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/thai/international-42065324
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 โครงการรณรงค์งดเหลา้เข้าพรรษา และออกพรรษาลาเหล้า 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
 

แนวคิดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการใช้โอกาสเทศกาลที่เป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธที่
ก าหนดให้พระสงฆ์ต้องอยู่จ าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
โดยประมาณ ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจะมีการร่วมปฏิบัติตามค าสอนรักษาศีล ปฏิบัติธรรมไปด้วยกันใน
ช่วงเวลาดังกล่าว และสิ่งหนึ่งที่เป็นวิถีปฏิบัติคือการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการรณรงค์จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนให้
ประชาชนลด ละ เลิกแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ โดยเริ่มโครงการในปี 2546 ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ 2 
ด้าน คือด้าน Air war เป็นการใช้การโฆษณาทางโ?รทัศน์ และGround war เป็นการรณรงค์ในพ้ืนที่ รวมทั้ง 
การมีนโยบายสนับสนุน ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยตั้งปีปี 2559 
เป็นต้นมา โดยย้อนหลังการรรรงค์และการปรับแนวทางการรณรงค์ในและปี มีการภาพรวมการด าเนินงาน และ
ผลที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

ปี 2546 - 2548 เป็นช่วงระยะแรกของการรณรงค์จึงต้องการให้เกิดเป็นกระแสวงกว้าง เน้น Theme 
รณรงค์งดเหลัาเพ่ือแม่เพ่ือชี้ให้เห็นว่าปัญหาการดื่มนั้น แม่ได้รับความทุกข์อย่างไร ซึ่งท าให้ผลส ารวจพบว่า ใน
ปีแรกมีผู้งดและลดการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 40.6 เพ่ิมขึ้นโดยประมาณการว่านักดื่มประมาณ 60% ที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ นักดื่มประมาณหนึ่งในสาม ไม่ได้ดื่มเลย ประมาณ ร้อยละสิบห้า ตั้งใจจะงดแต่งด
ไม่ได้ตลอดสามเดือน และอีกร้อยละยี่สิบแม้จะไม่ได้งดแต่ก็ลดการดื่มลงปัจจุบัน 

ต่อมาได้เน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจ คือ การดื่มท าให้สูญเสียรายได้ ในปี 2549 - 2551 เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
ในระดับครอบครัว และระดับประเทศการงดเหล้าท าให้คนมีรายได้มากขึ้น และมีความสุขขึ้น ทั้งนี้ 2551 
รัฐบาลได้ประกาศวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยก าหนดให้วันเข้าพรรษาทุกปี ท าให้เกิดกลไกการท างานที่ฝ่าย
หน่วยงานราชการต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ปี 2552- 2556 แนวทางรณรงค์เปลี่ยนเป็นความสุขของคนเลิกดื่มและครอบครัว "สุขปลอดเหล้า" 
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนเลิกเหล้าจะมีความสุข และมีกิจกรรมต่างๆที่ทดแทน รวมทั้ง มิตรภาฟไม่ได้เกิดในวงเหล้า
ด้วย อย่างไรก็ตาม เริ่มน าเสนอในแง่มุมของศาสนาเน้นให้ถึงวันส าคัญของชาวพุทธ และการลดละเลิกท าให้มี
ความสุขเหมือนได้คนใหม ่

ในปี 2557-2558 ได้ปรับเปลี่ยนข้อความรณรงค์จากเดิมเป็น "งดเหล้าเข้าพรรษา เปลี่ยนเป็น "งดเหล้า
ครบพรรษา" และเน้นการลงไปท างานในชุมชน ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่รูปธรรม และสามารถท าการรณรงค์ได้
ต่อเนื่องทั้งปีได้ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ที่ดื่มหนักได้มากขึ้น จนพัฒนามาเป็นชุมชนคนสู้เหล้า เพ่ือเพ่ิม
ความส าเร็จในระดับพ้ืนที่ จากเดิมเน้นการวัดผลการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาชุมชนวิจัย
ขึ้น 4 แห่ง 4 ภาค คือ บ้านชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี, บ้านวังว้า จ.น่าน , บ้านโนนบอน จ.อุบลราชธานี และบ้าน
วังเลา จ.นครศรีธรรมราช แต่ละจังหวัดมีชุมชนรูปธรรม "ชุมชนคนสู้เหล้า" รวมทั้งหมด 588 แห่ง และมีชุมชน
แหล่งเรียนรู้ 46 แห่ง โดยปี 2558 การรณรงค์ใช้แนวคิดเรื่อง "เปลี่ยนคนเมา เป็นคนใหม่" และเน้นการท างาน
เก็บข้อมูลชุมชนมากขึ้น วางระบบกลไกการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือ จ านวนคนงดเหล้าจ านวน
เงินที่ประหยัดได้ จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมงานประเพณีชุมชนปลอดเหล้า เป็นต้น และในปี 2559 การศึกษาวิจัย
ชุมชนพบว่า คนในชุมชนกลับไปดื่มใหม่ระหว่างพรรษาเกินกว่าครึ่งที่ตั้งใจงด ท าให้การรณรงค์ในชุมชนเน้นให้
เกิดความต่อเนื่อง ได้เสนอยกย่องให้คนเลิกเหล้าครบ 3 เดือนเป็นคนหัวใจหิน และเริ่มวางแนวทางให้คนที่เลิก
ตลอดชีวิตเป็นคนหัวใจเพชร 

ปี 2560 เน้นความร่วมมือของชุมชนจนถึงระดับอ าเภอ และจังหวัด ในการ ชวน ช่วย เชียร์คนเลิก
เหล้า และชวนให้งดเหล้าไปตลอดทั้งปี โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตน จากนั้น
ระหว่างพรรษามีการให้ก าลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษาคนหัวใจหิน ซึ่งจะมีการจัดเวทียกย่องในช่วงออก
พรรษา โดยมีการสนับสนุนให้คนเลิกเหล้าครบ 3 ปื ขึ้นไปเป็นนักรณรงค์ "คนหัวใจเพชร" ก่อตั้งเป็นชมรม     
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คนเลิกเหล้านักรณรงค์ "คนหัวใจเพชร" เพ่ือช่วยเหลือให้ก าลังใจคนที่ก าลังเลิกเหล้าให้สามารถท าความตั้งใจ       
ได้ส าเร็จ โดยจะท าทุกจังหวัด และจะท าต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในช่วงเข้าพรษาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นกลไกการท างาน
รณรงค์ร่วมกับกลไกภาครัฐที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นก าลังส าคัญ โดยปีนี้ มีการด าเนินการเข้มข้นเก็บข้อมูล
ผู้ดื่มเพ่ือติดตามช่วย ชม เชียร์ ให้งดเหล้าครบพรรษาใน 174 หมู่บ้าน มีชุมชนสู้เหล้าระดับหมู่บ้านขยายผลสู่
ระดับต าบลจ านวน 59 ต าบลและได้รับการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าระดับต าบล จ านวน 9 
ต าบล มีกลไกอ าเภอที่ให้ความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทั้ง 98 อ าเภอ โดยมี 30 อ าเภอที่ร่วม
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ช่วยขยายผลจากชุมชนคนสู้เหล้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในอ าเภอ 
นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมผู้น าคนหัวใจเพชรได้ 320 คน จากสมาชิกคนหัวใจเพชรในปีที่ 1 จ านวน 3,000 
คน และมีคนหัวใจเพชรต้นแบบที่มางานแถลงข่าวเปิดตัวคนหัวใจเพชร 89 คนที่วัดชลประทานฯ อีกด้วย ถือได้
ว่าวงจรการท างานด้านการณรงค์มาถึงพฤติกรรมระดับบุคคลและท าให้เกิดนักรณรงค์ในชุมชนเกิดข้ึนแล้ว 

ปี 2561 โครงการได้รณรงค์โดยใช้ชุมชมคนสู้หล้าต่อเนื่อง โดยมีนายอ าเภอนักรณรงค์จ านวน 157 
แห่ง ที่ได้รับรางวัลเป็นกลไกส าคัญ ยังคงท าให้มีการปฏิญาณตนงดเหล้าก่อนเข้าพรรษา และระหว่างพรรษา   
ได้เพ่ิมเรื่องการวิ่งรณรงค์พักตับ ใน 9 สนาม 9 ภูมิภาคและเน้นการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูคนหัวใจหินในช่วง
ออกพรรษายังด าเนินการต่อ เพ่ือให้เกิดเป็นประเพณีปฏิบัติ คือ ก่อนเข้าพรรษามีพีธีปฏิญาณตน ระหว่าง
พรรษามีกิจกรรมชวน ช่วยเชียร์ และออกพรรษา มีการยกย่องมอบรางวัล โดยท าให้เป็นชุมชนคนสู้เหล้า มีคน
หัวใจหิน เหล็ก เพชร ในชุมชนท าให้เกิดความต่อเนื่องไม่ใช่แค่ท างานรณรงค์ 3 เดือนแล้วจบรอขึ้นโครงการ
ใหม่ปีหน้า โดยมีรายงานผลในชุมชนสู้เหล้า คือ มีการรณรค์ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษา ใน 1,557 ชุมชน และมี 
430 ชุมชน ยกระดับเป็นชุมชนคนสู้เหล้า เพ่ือรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าตลอดทั้งปี มีคนหัวใจเพชร ในชมรมคน
หัวใจเพชรทั่วประเทศ จ านวน 4,802 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้น าคนหัวใจเพชรซึ่งมีภารกิจชวน 
ช่วย เชียร์ แล้วจ านวน 550 คน และเริ่มจัดตั้งเป็นชมรมคนหัวใจเพชร ได้ 30 ชมรม 

ปี 2562 จากตัวเลขผู้งดเหล้าเข้าพรรษาที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 สัดส่วนของผู้ที่งดดื่มเป็น
บางครั้ง ลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 มีจ านวนที่งดเป็นบางครั้ง จ านวนร้อยละ 43.6 ในปีล่าสุด 
พบว่าเหลือจ านวน ร้อยละ 22.5 ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในในโครงการที่ยังต้องปรับปรุง และปัจจัย
ภายนอกด้านการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาดต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมทางสังคม ท าให้ผู้ที่ดื่มประจ า ไม่มี
แรงจูงใจในการลด ละ จึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และมีแนวโน้มการไม่ลด ละ เพิ่มมากขึ้นได้ 

ผลการรณรงค์ พบว่า  มีผู้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา 53.5% แบ่งเป็น ผู้ที่งดเหล้าตลอดพรรษา 31% และ
ผู้ที่งดบางช่วงและลดการดื่มลง 22.5% ซึ่งสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2561 กลุ่มที่ลด ละ เลิกดื่ม ส่วนใหญ่ระบุว่า
ท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมที่ประเทศประหยัด     
ได้เป็นจ านวน 8,251 ล้านบาท กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี 5% ตั้งใจจะเลิกดื่มตลอดชีวิต ส าหรับเข้าพรรษา   
ปีหน้า ยังคงมีผู้ดื่มเกือบ 2 ใน 3 มีความตั้งใจจะลด ละ เลิกเช่นเดิม นอกจากนี้ ยังพบว่าในเดือนที่รณรงค์        
งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลง 9% การเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลง 25% และยัง
ส่งผลให้การดื่มลดลง 10%  

ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 การรณรงค์จึงสัมพันธ์กับวิกฤต ได้แก่ วิกฤตการใช้ชีวิต     
ที่ต้องมีสติมากขึ้น และวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องประหยัด หรือการหารายได้ โดยการรณรงค์เน้นงานระดับชุมชน
ต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้น จ านวนชุมชนเชิงคุณภาพ 392 แห่ง ประหยัดเงินได้ 21 ,753,352 บาท คนงดครบพรรษา 
15,106 คน (หัวใจหิน) งดต่อเนื่อง 3,687 คน คนหัวใจเหล็ก 1,454 คน คนหัวใจเพชร 1,833 คน มีรูปแบบ
กิจกรรมในพื้นท่ีที่น่าสนใจ เช่น 

• การติดตามให้ก าลังใจโดยชมรมคนหัวใจเพชร “ของเยี่ยม” ท าให้คนงดเหล้าสามารถงดได้
ตลอดพรรษา เช่น การปั่นจักรยานไปเยี่ยม / การปลูกผักแล้วเอาผักไปเยี่ยมคนงดเหล้าโดย
เด็กเยาวชน 
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• การจัดกิจกรรมเอาขวดเหล้ามาแลกกระบอกไม้ไผ่ 
• การปฏิญาณตนแบบดิลิเวอรี่ มี 3 เมนูให้เลือกปฏิญาณตน / ป้องกันโควิด 
• การใช้ปฏิญาณตนออนไลน์ ในกลุ่มวัยรุ่น 
• การตรวจเลือดหาค่าเอมไซต์ตับ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพตับ 

แนวคิดเชิงระบบ : จากรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา น าไปสู่การสร้างชุมชนสู้เหล้า และส่งเสริมนโยบายในระดับ
อ าเภอ ตามวงจรเชิงระบบข้างล่างนี้ 

 กิจกรรมชุมชนคนสู้เหล้า และชมรมคนหัวใจเพชร  
 กิจกรรมลูกเขียนจดหมายสื่อรัก  
 กิจกรรมระหว่างพรรษา "วิ่งพักตับ" ปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นการรณรงค์ในปี 2557 – 2563 ทั้ง Air war และ Ground war 
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ผลการส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
แนวโน้มผู้ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2557 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเหตุปัจจัยทั้งภายใน

โครงการที่เน้นในกลุ่มนักดื่มประจ ามากข้ึน อาจจะละเลยกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ รวมทั้ง การเน้นพ้ืนที่รูปธรรมท า
ให้พ้ืนที่เชิงปริมาณลดการให้ความส าคัญลง รวมทั้ง การประสานกับฝ่ายนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง หน่วยงานสถาน
ประกอบการ ภาคธุรกิจ 
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เหตุปัจจัยดังกล่าว ทั้งส่วนที่เหตุผลที่งดเหล้าเข้าพรรษา และเหตุผลที่ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา พบว่า 
เหตุผลที่งดเพราะเป็นการด าเนินงานทุกปีต่อเนื่อง ปกติดื่มน้อย ต้องการรักษาศีล เป็นการฟ้ืนฟูสุขภาพ และ
เป็นค่านิยมที่พึงกระท า ส่วนเหตุผลที่ไม่งดนั้น เป็นทั้งปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคลใกล้เคียงกัน 

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการลงทุนที่น้อย แต่ได้ผลมาก จากผลส ารวจพบว่า 
สามารถประหยัดเงินได้กว่า 6,000 ล้านบาท ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว 
และเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ จึงเป็นโครงการที่จะต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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ออกพรรษาลาเหล้า 

หลังออกพรรษาแล้ว แต่ละพ้ืนที่ได้มีการจัดกิจกรรม ฉลองชัยคนหัวใจเพชร โดยมีการมอบเข็มที่ระลึก     
คนหัวใจเหล็ก หัวใจเพชร และมอบใบประกาศษณียบัตรคนหัวใจหิน เป็นการชื่นชมให้ก าลังใจ ผู้ที่งดเหล้า     
ได้ครบพรรษา และเชิญชวนให้ลดละเลิก อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กิจกรรมว่า ออกพรรษาลาเหล้า  
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  การมอบรางวัลนายอ าเภอนักรณรงค์ 

ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา สคล.และเครือข่ายฯ ได้ประสานความร่วมมือกับนายอ าเภอ ในการรณรงค์
ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่ และในปี 2556 ได้เริ่มจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่
นายอ าเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จ านวน 72 ท่าน และในปี 2557 จ านวน 152 ท่าน ในปี 2559 
จ านวน 98 ท่านร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น 50 ท่าน และ ปี 2561 จ านวน 155 แห่ง ซึ่งในปี 2563 มีนายอ าเภอ
เชิญเข้าร่วมการยกย่องเชิดชู จ านวน 156 ท่าน 
คุณสมบัตินายอ าเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง  
1. ด าเนินการ หรือตั้งใจที่จะด าเนินงานด้านการรณรงค์ละ ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยง 
2. เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการท างานที่ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดและภาคประชาชนเป็นที่รับรู้ 
3. เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจแอลกอฮอล์และยาสูบ  
กระบวนการคัดสรรนายอ าเภอ   
1.เสนอชื่อนายอ าเภอจากคณะท างานประชาคมงดเหล้าจังหวัด ตาม“คุณสมบัตินายอ าเภอนักรณรงค์งดเหล้า 
ลดปัจจัยเสี่ยง” 
2. กลั่นกรองโดยคณะท างานประชาคมงดเหล้าระดับภาคเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง   
การด าเนินการร่วมกันนายอ าเภอกับประชาคมจังหวัด 
1.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตามแนวทาง ชวน ช่วย เชียร์ เชิดชู โดยเฉพาะเน้นกับผู้น าท้องที่ท้องถิ่น 
2.สนับสนุนชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 
3.สนับสนุนนโยบายงานประเพณีเทศกาลปลอดเหล้า การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายผ่าน
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ หรือกลไกอ่ืนๆ ในอ าเภอ  
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 งานเฝ้าระวงัและสนับสนุนการบงัคับใช้กฏหมาย 
 

 การติดตามกลยุทธ์ของธุรกิจเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และการสร้างความร่วมมอื 
    ในการป้องกันแกไ้ขปัญหา 

การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             
ในสังคมไทย การติดตามกลยุทธ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์ในปัจจุบันโดยอ้างอิงจากแนวคิดของ  ดร.ปาริชาติ       
สถาปิตา-นนท์ และคณะ (ปาริชาต สถาปิตานนท์และคณะ.(2551).การรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการประเมิน ปี 2549-2551.กรุงเทพฯ.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.))  เรื่อง 9Ps  พบว่า  

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

นับตั้งแต่มีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมาตรา 32 ของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 พบว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของ น้ าดื่ม น้ าแร่ โซดา ที่ใช้ชื่อ 
สัญลักษณ์ ที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ “ตราเสมือน”หรือใช้ BRAND DNA ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  และน ามาใช้ในการโฆษณาแทน หรือใช้โฆษณาควบคู่กับกิจกรรม
ทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการศึกษาของ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ.
(2562).รายงานผลการวิจัย การรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่าน แบรนด์ DNA และ
สัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน.กรุงเทพฯ.ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า
รอ้ยละ 70 เมื่อเห็นตราเสมือนจะรับรู้และจดจ าได้ทันทีว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลในการจูงใจให้ดื่ม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นออกแบบผลิตภัณฑ์ยังเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนหนุ่มสาว มากข้ึน  

2.กลยุทธ์ด้านมูลค่า (price)  

ผลของการห้ามลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย  ในมาตรา 30 (3) 
ของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท าให้การออกแคมเปญ ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิตไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังพบการลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผับ บาร์ ร้านอาหาร ในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคา
พิเศษในช่วงหรือในโอกาสพิเศษต่างๆ, ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามจ านวนสามารถซื้อขวดต่อไปได้ในราคาที่
ถูกลง, ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามจ านวนที่ก าหนดแถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิม, มาร่วมกิจกรรมตาม
ก าหนดเวลารับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในราคาพิเศษ, มาร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนคนหรือประเภทของคนที่
ก าหนด (เช่น ผู้หญิง 4 คน) รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาพิเศษ และการลดราคาที่พบมากขึ้น คือการจัด “บุฟ
เฟ่ต์เบียร์”  

 3.กลยุทธ์ด้านพื้นที่ (Place)  

ปัจจุบัน ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ และร้านขายของช า เป็นช่องทางการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ส าคัญในเขตเมือง ส่วนร้านค้าชุมชนยังเป็นเป็นช่องทางในการเข้าถึงของผู้บริโภคในชนบท  ในขณะที่ ผับ บาร์ 
ร้านอาหาร เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ  
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แต่สถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจคือ “ลานเบียร์”  ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการแสดง
คอนเสิร์ต หรือ งานอีเว้น หรืองานประเพณีต่างๆ แม้มีการจัดในสถานที่เอกชน ซึ่งไม่ขัด มาตรา 27 เรื่อง
สถานที่ห้ามขาย และมาตรา 31 เรื่องสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่ยังพบว่า ยังมีการปล่อยให้เด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะในขณะที่ พ่อ แม่ และผู้ปกครองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งน่าพิจารณาว่า 
ลานเบียร์เป็นประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่น่าจะมีการควบคุมการเข้าไปใช้สถานที่ของเด็กและเยาวชนไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่า สถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการหรือไม่   

4.กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotion) 

  กลยุทธ์การส่งเสริมการขายในปัจจุบัน สัมพันธ์กับการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับการเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในการโฆษณา โดยใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย การใช้สื่อกลางแจ้ง และใช้สื่อโฆษณาในกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต เทศกาลอาหาร การแข่งขันกีฬา  รวมถึงการโฆษณารายการทาง
โทรทัศน์ ทั้งเกมส์โชว์ การแข่งขันร้องเพลง และรายการข่าว  

5.กลยุทธ์การสร้างจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ (Positioning) 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มุ่ง เน้นการสร้างจุดยืนเชิง
สักษณ์ในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มของคนรุ่นใหม่   เป็นเครื่องดื่มของการสร้างมิตรภาพ เป็นเครื่องดื่มที่ช่วย
สร้างความสุข สนุกสนาน และเสรีภาพ ในขณะที่การสนับสนุนงานต่างๆของภาครัฐ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ
ความเป็นองค์กรที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาประเทศ    

 6.กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร (Partnership) 

 ธุรกิจแอลกอฮอล์เน้นการสร้างพันธมิตรควบคู่กับโฆษณาโดยใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งในระดับร้านค้าในชุมชน ร้านขายของช า ผับ บาร์ ร้านอาหาร  ด้วยการให้การสนับสนุนในการ
จัดท าป้ายชื่อร้าน การแจกแบรนเนอร์บังแดด ร่มกันแดด หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องใส่กระดาษช าระ/ไม้จิ่ม
ฟัน ที่วางกล่องใส่ใบจองอาหาร แก้ว เหยือก ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ หรือการสนับสนุน งานอีเว็นท์ การจัดงาน
ประเพณี การท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการสร้างพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นถึง
หน่วยงานระดับประเทศ   

 7.  กลยุทธ์การเข้าถึงสาธารณชน (Publics )  

 สัญลักษณ์ “ตราเหมือน” หรือ สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็น เครื่องมือใน
การทะลุ ละลวง เพ่ือเข้าไปปรากฏในกิจกรรมของกลุ่มผู้ก าหนดแนวโน้วทางสังคม หรือ trend setters  ไม่ว่า
จะเป็น ดารา นักร้อง หรือผู้มีชื่อเสียงทางสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ เช่น การ
วิ่งหาเงินช่วยโรงพยาบาล การช่วยเหลือภัยน้ าท่วม เป็นต้น  

8.กลยุทธ์การด าเนินโครงการที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม (Public responsibility project) 

นอกจากกิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแล้ว ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีโครงการในเชิงสร้างสรรค์
สังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล โครงการค่ายอาสา โครงการอาสาสมัครช่วยภัยพิบัติ และ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
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9. กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy advocacy)  

นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา
กว่า 12 ปี พบว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิต มีการใช้เทคนิคต่างๆในการหลบเลี่ยง
กฎหมาย และมีการเข้าไปสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานในระดับนโยบาย ซึ่งท าให้การบังคับ           
ใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากข้ึน  

ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่ม คราฟเบียร์ ก าลังเคลื่อนไหวในการแก้กฎหมายเพ่ือให้ผลิตได้ง่ายขึ้น และผลักดัน
การแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือให้ท าการตลาดได้ง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกันจะเป็น
การเอ้ือประโยชน์ให้ธุรกิจผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยเช่นกัน   

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยมีผลกระทบในวงกว้างทั้งด้าน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม  โดยมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้กลยุทธ์ต่างๆที่กล่าวข้างต้นในการกระตุ้นการ
บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน (15-24 ปี) และกลุ่มที่ดื่ม “แบบประจ า” (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์) หรือ Regular Drinker  

(ทักษพล ธรรมรังสีและคณะ.(2556).สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในสังคมไทย   
ปี 2556.นนทบุรี.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.)  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจ าเป็นเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ใน
ส่วนของภาครัฐ นอกจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้วมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยอ านาจ
ในกฎหมายอ่ืนๆ มาบูรณาการร่วมกันในการบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็น   พ.ร.บ.สรรพสามิต, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.สถานบริการ และค าสั่ง คสช.22/2558 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ    
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 งานบุญประเพณีและท่องเที่ยวปลอดภัย 
 

 งานบุญประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กว่า 16 ปีของการรณรงค์และขับเคลื่อนเชิงนโยบายในงานบุญประเพณี

และเทศกาลส าคัญ เพื่อให้เกิดค่านิยมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิเช่น สังคมไทยได้เรียนรู้ว่าไม่ควรดื่ม
และขายเหล้าเบียร์ในงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้มีผู้ดื่มเหล้าเบียร์
น้อยลง อุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวอันเนื่องจากดื่มแล้วขับลดน้อยลง การทะเลาะ
วิวาทในพื้นที่จัดงานลดน้อยลง  มีการสืบทอดและส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมในเชิง
คุณค่าและความหมายมากขึ้น พื้นที่ส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวในงาน
ประเพณีมีเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น เกิดพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่รูปธรรมการจัดงานปลอดเหล้าเป็น
จ านวนมาก อาทิเช่น งานลอยกระทงสาย จังหวัดตาก งานประเพณีเผาเทียนเล่น
ไฟจังหวัดสุโขทัย งานช้างและงานกาชาดสุรินทร์  เทศกาลกินปลาทูและของดีเมือง
สมุทรสงคราม งานแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์จังหวัดน่าน งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้าบ้านกุดหว้าจังหวัดกาฬสินธุ์ งานเทศกาลอาหารสองทะเลจังหวัดสงขลา งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
จังหวัดขอนแก่น และ 60 พื้นที่เล่นน้ าตระกูลข้าวปลอดเหล้าปลอดภัย เป็นต้น  

แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกิดพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่รูปธรรมในหลายพื้นที่ แต่ยังมีช่องว่างที่ต้อง
แก้ไขหลายประการ อาทิเช่น ธุรกิจแอลกอฮอล์ยังไม่ลดละความพยายามในการช่วงชิงพื้นที่คืนยังคงใช้ตราเสมือน
(โซดา น้ าดื่ม น้ าแร่) และกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมการขาย กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นชุมชนยังมีส่วน
ร่วมไม่มากเท่าที่ควร หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ยังขาดการผนึกก าลังร่วม เป็นต้น ดังนั้น 
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กรอบการด าเนินงานบุญประเพณี เทศกาลปลอดเหล้า ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   

1. ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและท าให้เกิดเป็นรูปธรรมงานบุญประเพณีและ
เทศกาลปลอดเหล้าต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

2. ส่งเสริมการจัดเวทีชุมชน-เวทีบันทึกข้อตกลงร่วมการประกาศนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอด
เหล้า  

3. ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานและเจ้าภาพการจัดงานต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม-ธรรม
เนียมปฏิบัติ 

4. ถอดความรู้บทเรียนการท างาน 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อขยายผลเข้าสู่กลไกในระบบปกติ 
5. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที่รูปธรรมสู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่กลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ปลอดเหล้าปลอดภัยในยุคโควิด 
6. จัดท า Polls และรวบรวมฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
- งานบุญประเพณแีละเทศกาล ถกูใช้เป็นเครื่องมอื
และช่องทางของธรุกจิเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
- ร้านแอลกอฮอล์ในงานประเพณเีพิ่มมากขึน้ 
- ผู้ดื่มในงานประเพณีเพิม่ขึน้ 7 เท่า 
- การทะเลาะววิาทในงานประเพณเีพิ่มมากขึ้น 
- สถิติอุบัตเิหตุเพิม่มากขึ้น 
- อายุของนกัดื่มหน้าใหมม่ีแนวโน้มลดลง 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- 58 ถนนเลน่น้ าตระกูลข้าว(ปลอด
เหล้า) พื้นที่ 100 เล่นน้ าปลอด
เหล้า 
- งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า
ปลอดภัย ปลอดการพนัน 36 แห่ง 
- งานประเพณีลอยกระทงปลอด
เหล้า ปลอดภัย ปลอดประทัดยักษ์ 
และโคมลอย 99 แห่ง 
- งานแข่งเรือยาวประเพณีปลอด
เหล้าปลอดการพนัน 76 แห่ง และ
สนามแข่งเรือปลอดเหล้า 12 
สนามถ่ายทอดสดThaiPBS 

กระบวนการด าเนินงาน 
- หารือกับเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
- ผลักดนัให้เกดินโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที ่
- ปฏิบัติการ “จัดงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอด
เหล้า” 
- รณรงค์ของเดก็เยาวชนในพืน้ที่จดังาน 
- เฝ้าระวังและสนับสนุนให้เกิดการบังคับใชก้ฎหมาย 
- สื่อสารสาธารณะเสียงตามสาย และแถลงข่าว 
- เก็บข้อมูล Poll และหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
- คืนขอ้มูลและสรุปบทเรียนร่วมกับเจ้าภาพ 
- ผลักดนันโยบายระดับกระทรวง/หน่วยงาน 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- พื้นทีเ่ล่นน้ าปลอดเหล้า “ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแกน่” เป็นต้นแบบพื้นทีเ่ล่นน้ าปลอดเหล้าสงกรานต์ทีต่่อยอดส่งเสรมิเศรษฐกจิในเชิงสร้างสรรค์ 
- เทศบาลนครขอนแก่นขยายผลจากการรณรงค์สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวสนุกปลอดภัยไร้แอกอฮอลท์ี่สู่งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน 
- เกดิโมเดลขยายผลการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณแีละเทศกาลปลอดเหล้า ยกระดับขยายผลให้งานประเพณทีั้งจังหวัดปลอดเหล้าปลอดภัย  
(30 อปท ประกาศ 51 งานบุญประเพณี) โดยมีภาคียุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ สมัชชาสขุภาพจังหวัดชมุพร ส านกังานจังหวัดชุมพร(ผู้ว่าฯ) และท้องถิน่จังหวัด  
- เกดิโมเดลขยายผลการท างานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าปลอดการพนนั ผ่านการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะและการท างาน MOU ร่วมกันในจังหวัดศรีสะเกษ ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ทั้ง 22 อ าเภอ เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานบุญประเพณีบ้ังไฟศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนนั 

เป้าหมายของโครงการ 
- สร้างค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม  
- ประชาชนและหน่วยงานองคก์รต่างๆ เห็นว่างานบุญ
ประเพณแีละเทศกาลต่างๆ ไม่ควรมีเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

สามารถอ่านรายละเอยีดเอกสารเพิ่มเติม   
ตาม LINK QR Code สรุปบทเรียน 10 ปี  
งานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหลา้ 
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 การพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะ (MOU จังหวัด) 
       งานบุญประเพณเีทศกาลปลอดเหล้าระดับจังหวัด 

 นโยบายสาธารณะคือสิ่งที่ภาครัฐตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่          
การประกาศนโยบายมีผลให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดร่วมกัน
ขับเคลื่อน และท าให้ประชาชนเห็นความมุ่งมั่นของภาครัฐและปรับตัว
ด้วยการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ที่ผ่านมาจังหวัดมีการประกาศ
นโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานแข่งเรือปลอดเหล้า งาน
ลอยกระทงปลอดเหล้า       งานบุญปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า 
งานบวชปลอดภัย  

การด าเนินการดังกล่าว เป็นความส าเร็จระดับหนึ่งของ
ป้องกันการดื่มเหล้า แต่ “การพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะ งาน
บุญประเพณีเทศกาลปลอดเหล้าระดับจังหวัด” จะเป็นการยกระดับ
การดับเนินงานด้วยการประกาศให้ทั้งมีการประกาศให้ทั้งจังหวัดและ
ทุกเทศกาลเป็นงานปลอดเหล้า หรือให้มีการประกาศนโยบาย 
“จังหวัดปลอดเหล้า” ทั้งนี้เพ่ือให้มีการสร้างค่านิยม และธรรมเนียม
ปฏิบัติทางสังคมว่าในงานบุญประเพณีและเทศกาลส าคัญจะไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กรอบการด าเนินงาน  

 
  

ความส าคัญ 
- ใช้กลไกของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและค่านิยมในการไม่
ดื่มแอลกอฮอลท์ุกงานเทศกาล และ
ด าเนนิการทั้งจังหวัด  
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- จังหวัดชมุพร : MOU กับ 30 อบต.
เจ้าภาพจัดงาน 51 บุญประเพณี 
- จังหวัดตราด: MOU กับ 8 หน่วยงาน 
- จังหวัดอุดรธานี  : MOU กับ 8 
หน่วยงาน/ 5 อ าเภอ  
- เทศบาลนครอุดรธานี : MOU กับ 5 
หน่วยงาน 105 ชุมชน 
- จังหวัดเลย  : MOU กับ 22  หน่วยงาน 
14 อ าเภอ  
- จังหวัดหนองบัว  : MOU กับ 8 หนว่ยงาน 
/ 6 อ าเภอ 
- จังหวัดตาก  : MOU กับ 9 อ าเภอ 
- จังหวัดประจวบคีรขีันธุ์MOU กับ12 
หน่วยงาน 

กระบวนการด าเนินงาน 
- สร้างความคิดเข้า และกรอบการท างานรว่มกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องโดยเฉพาะกับองค์กรเจ้าภาพ 
เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอ ส านักงานจังหวัด 
และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น รวมถึงประสานงานกับ
นายอ าเภอนกัรณรงค์งดเหล้าและปัจจัยเสี่ยง 
- ถอดบทเรียนและถอดความรู้การท างานจากพื้นที่
รูปธรรม 
- จัดเวทีสนทนาพูดคุยและเปลี่ยนเวทีสาธารณะ  
- จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหารือเพื่อผลักดนั
นโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
- จัดเวทีลงนามบันทกึความร่วมมือ (MOU) และติดตาม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โมเดลขยายผลการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า ยกระดับขยายผลให้งานประเพณทีั้งจงัหวัดปลอดเหล้าปลอดภัย (30 อปท 
ประกาศ 51 งานบุญประเพณี) โดยมีภาคียุทธศาสตร์ส าคัญ  ไดแ้ก ่สมัชชาสขุภาพจังหวัดชุมพร ส านกังานจังหวัดชมุพร(ผู้ว่าฯ) และท้องถิ่นจังหวัด  
-เกิดโมเดลขยายผลการท างานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าปลอดการพนนั ผ่านการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะและการท างาน MOU รว่มกนัในจังหวัดศรีสะเกษ  ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ทั้ง 22 อ าเภอ  
- เกดิความตืน่ตัวของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง,      
-เกิดนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด   
-เกิดกลไกคณะท างานเพือ่ติดตามและหนุนเสริมการท างานระดับจังหวัด 

เป้าหมายของโครงการ 
- บุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมส่งเสรมิค่านิยมไม่ดื่มแอลกอฮอล์  
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานบุญ
เพณีให้ปลอดแอลกอฮอล ์
- ประชาชนได้เรียนรู้ค่านิยมใหม่ และ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมด้วยการลด และเลิก
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
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ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   
1. ยกระดับพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จจากการขับเคลื่อนงานบุญประเพณี เทศกาลปลอดเหล้า 

ปลอดภัย   ให้เป็นพื้นที่ อ าเภอ และจังหวัดปลอดเหล้า ด้วยการถอดบทเรียนความส าเร็จ และพัฒนาศักยภาพ
ของภาคี 

2. จัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับชาติ 
3.  ร่ วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือผลักดันนโยบายระดับ อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
4. จัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับ และ MOU งานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย

ห่างไกลโควิด (จังหวัด/อ าเภอ/อปท.) และติดตาม รายงานผล และคืนข้อมูล 
5. ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและท าให้เกิดเป็นรูปธรรม 
6. ส่งเสริมการประกาศนโยบายสาธารณะ และลงนาม MOU สาธารณะในระดับพ้ืนที่ อ าเภอ และ

จังหวัดปลอดเหล้า 
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 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย  
       ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการท่องเที่ยว 
• วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมของคนชุมชนท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว ความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ของ

วัฒนธรรมเลือนหายไป  
• โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ออกไปท างานนอกบ้าน การเลือนหายของอาชีพ

ดั้งเดิมของท้องถิ่น 
• ก่อให้เกิดอาชญากรรม ข่มขืน ฆ่า อนาจาร การแต่งตัวที่ล่อแหลม  
• การมีค่านิยมผิด ๆ จากการเลียนแบบ นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเยาวชน ค่านิยมการกินการดื่ม การ

เสพ เข้ามาพร้อมกับความเสื่อมทรามทางวัฒนธรรม  
• เกิดค่านิยมใหม่  นักท่องเที่ยวมีเป้าหมายเพ่ือเสพสุขความสนุกสนานรื่นเริง การดื่มที่ท าลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิม สิ่งที่เหลือไว้ให้ชาวชนก็คือขยะ น้ าเน่าเสีย  ชาวเกาะและชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกวันนี้
เป็นเสมือนสินค้า ถูกขายโดยบริษัททัวร์ เป็นสินค้าที่มีชีวิต   
 

 กระบวนการพัฒนาและด าเนินงานของโครงการ 
1.ศึกษาผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากปัญหาอาชญากรรมข่มขืน ฆ่า อนาจารและภัยจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแหล่งท่องเที่ยว และประมวลผลข้อมูลเชิงประจักษ์ 
1. กิจกรรมเก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก เช่น 
ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย และ เกาะพะงัน 
2.ประชุมน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ 
สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น 
2.พัฒนาองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย  เพ่ือประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ
ร่วมกัน ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก ภายในเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น  

1.1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกองค์กรเครือข่าย เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ  พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
2 .พัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทุกภูมิภาค เพ่ือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใน
จังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน 
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
 3.1) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ การพัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวและความต้องการของพ้ืนที่เครือข่าย 
 3.2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศน์  การพัฒนาศักยภาพแกน
น าชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ ในการใช้เทคโนโลยีและระบบสาระสนเทศเพ่ือการส่งเสริมด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็ปไซน์ การใช้ระบบคิวอาร์โค๊ต เป็นต้น 
4. การพัฒนาเครือขายในระดับภาคและระดับประเทศ 
 4.1 ) การบูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง การท างานเชิงนโยบายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการท างานเชิงวิชาการกับองค์กรภาคีในทุกระดับผ่านงานวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
วิชาการ 
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5.การจัดการตนเองของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยง 
5.1 ) ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ อาหาร โฮมเสตย์ เส้นทางคมนาคม ฯลฯโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
 

(ร่าง)แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนปลอดภัย ( Safety Community Tourism ) 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย 

เป้าหมาย 
 ( Goal ) 

 แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนปลอดภัย ( Safety Community Tourism ) 
 เดินทาง

ปลอดภัย 
อาหาร

ปลอดภัย 
ที่พักปลอดภัย กิจกรรม-สิ่งแวดล้อม

ปลอดภัย 
  การประเมินรับรอง ( คณะท างาน , ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เก่ียวข้อง ) 
  มาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยวท้องถิน่ชุมชนปลอดภัย ( Thailand Safety Community 

Tourism Standard ) 
กระบวนการ

ภายใน 
( Internal 
Process) 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้าน

ปัจจัยเสี่ยง ข่มขืน 
อาชญากรรม 

- เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  
- บุหรี ่

มาตรฐาน
เดินทาง
ปลอดภัย 

- ระบบขนส่ง
สาธารณะ  

- รถ-เรือ  ที่
ให้บริการใน
พื้นที ่

มาตรฐาน
อาหาร

ปลอดภัย 
Clean Food 
Good Test  

( กรมอนามัย )  

มาตรฐานที่พัก
ปลอดภัย 

- Safety 
Community  
( WHO ) 

มาตรฐานกิจกรรม
ปลอดภัย 

- เดินป่า / ปินเขา / 
ด าน้ า ฯลฯ  

- ล่องแก่ง ฯลฯ 

 เวทีสังเคราะห์รวบรวมความเห็น / สร้างการมีส่วนร่วม จัดท ามาตรฐานกลาง 
 การสืบค้นแหล่งข้อมูล มาตรฐานสากล / งานวชิาการ ฯลฯ 

กิจกรรม  
( Learning 

and 
Growth ) 

รณรงค์ /กิจกรรม 
กฎ กติกา เทศ

บัญญัต ิ

สร้าง-ขยาย
เครือข่าย 

พัฒนาศักยภาพ สื่อสาร
ประชาสัมพนัธ ์

-สื่อส่วนกลาง / 
ภูมิภาค 

เชื่อมโยงข้อมูล 
-ท่องเที่ยวและกีฬา /
สถานทูต ฯ  

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ 
 ,ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  

เวทีแกนน า  ,หน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ทุนเดิม 
( Budget ) 

 เฉพาะผู้ที่สนใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมด าเนินงานด้วยความเต็มใจ 
หน่วยงาน ชุมชน 

ประชาคม 
ชมรมฯ สมาคมฯ ผู้ประกอบการฯ หน่วยงานที่เก่ียวข้องฯ 

-เครือข่ายสถาบันเพื่อ
สังคมฯ 
-นักวิชาการรับใช้สังคมฯ 

หมายเหตุ – ทุกกระบวนการเน้นด าเนินการโดยท้องถิ่นชุมชน รัฐเป็นตัวช่วยหรือหนุนเสริม /  
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มาตรฐานต้องตอบสนองกับบริบทความเป็นไปได้ระดับพื้นที่ 
5.2 ) ส่งเสริมการจัดท าธรรมนูญชุมชน/กติกาชุมชน จัดเวทีประชาคมชุมชนแหล่งท่องเที่ยว สร้างกติกาชุมชน 
การผลิตสื่อ/ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญชุมชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยง  
5.3 ) ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการสื่อสารชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ชุมชนด้วยการพัฒนานักสื่อความหมายของชุมชน ด้วยการพัฒนานักสื่อความหมาย ให้สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยทีมงานVolunteer English Bangkok แบบการท่องเที่ยวปลอดภัย  จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาในช่วงวันธรรมดา โดยให้อาสาสมัครชาวต่างชาติเข้ามาพักในชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน 
และ สอนเด็กในชุมชนผ่านพ้ืนที่โรงเรียนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาในช่วงวันหยุด โดยให้อาสาสมัคร
ชาวไทย และ ชาวต่างชาติท่องเที่ยวตามพ่ืนที่ชุมชน และสอนเด็กในชุมชนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่มีเนื้อหา
เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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แนวทางการด าเนินงานของโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

 

 

 

ระดั
บ
นาน
าชา
ติ

ระดับช
าติ

ขับเคลื่
อนเชิง

นโยบาย

ระดับภาค

(การเชื่อมโยง
เครือข่าย 

เกษตร-ตลาด-
ท่องเท่ียว-

กองทุน ฯลฯ)

ระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน

(ปฏิบัติการรูปธรรม เชิงบูรณาการ ทั้ง
เนื้อหา :เกษตร/ตลาด/ท่องเทียวและ

บูรณาการระหว่างองค์กร)

ระดับครัวเรือน



32 
 

 งานบวชเครือข่ายพระสงฆ ์
 

 เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา สังฆะเพื่อสังคม 6 ภาค 

ความเป็นมา 
  เครือข่ายสังฆะเพ่ือสังคม เกิดจากการร่วมตัวกันของกลุ่มเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จากภูมิภาค
ต่างๆทั่วประเทศ ที่ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ญาติโยม ในมิติต่างๆ เช่น ด้านการ
ส่งเสริม สุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม
การเกษตรพอเพียง เป็นต้น โดยใช้หลัก
พุทธธรรม น าการพัฒนาทุกรูปแบบ จาก
เดิมต่างแยกกันด าเนินงานในพ้ืนที่ต้น
เอง ในมิติมุมมองความถนัดของพระ
นักพัฒนา   แต่ละรูป ท าให้เกิดปัญหา
ข้อ ติดขัดมากมายจากการท างานพัฒนา 
แต่ในช่วงระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
พระสงฆ์นักพัฒนาเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายเล็กๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาร่วมกันใน
พ้ืนที่ภูมิภาคของต้นเอง และเกิดการขยาย พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ามพ้ืนที่เป็นไปในระดับประเทศ จึง
ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันโดยยึดโยงความสัมพันธ์กันในเชิงแนวราบ เรียกให้เข้าใจร่วมกันว่า “เครือข่ายสังฆะ
เพ่ือสังคม”เริ่มแรกมีการสลับสับเปลี่ยนกันเป็นประธานเครือข่าย สลับไป         ปีละภาค เพ่ือร่วมกันออกแบบ
ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน สร้างเสริมแรงพลังในการท างานร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญญาอุปสรรค์ที่
เกิดจากการท างาน ร่วมกับภาคีงานพัฒนาในทุกภาคส่วน เช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุนษ์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณะสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม ต่างๆ เป็นต้น  
 
ผลงานส าคัญเครือข่าย 

 เกิดกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ต้นแบบแรกของเครือข่ายพระสงฆ์    
 กองบุญสุขภาวะสุขภาวะสังฆะเพื่อสังคม  เกิดจากแนวคิดในการช่วยเหลือดูแลกันและกันระหว่าง
พระสงฆ์ด้วยกันเอง ด้วยพระสงฆ์เป็นผู้ออกจากเรือนแล้ว จะมีใครมา
ดูแลพระสงฆ์ได้ดีไปกว่าพระสงฆ์ด้วยกันเอง ก็หามีไม่ หลักการในการ
ด าเนินงาน มีการรับสมัครสมาชิกกองบุญในทุกปี สมาชิกต้องเป็น
พระสงฆ์นักพัฒนาที่มีพระสงฆ์ในระดับภาครับรอง หรือจะเป็นฆราวาส
ญาติโยมก็ได้ แต่จะต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด
มานานจนเป็นที่ประจักษ์ มีการรวบรวมเงิน(ปัจจัย)สมทบเข้ากองบุญ
ทุกๆปี ในรูปของเงินสมทบจากสมาชิก และการทอดกฐินสมทบกองบุญ
สุขภาวะพระสงฆ์ โดยการเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาค ไปทุกภาค ของทุกๆปี เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยต้องเข้ารับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาทก็จะมีค่านอนโรงพยาบาลให้ เมื่อประสบอุบัติเหตุก็จะดูแลจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาลตาม
จริงหากสมาชิกมรณะภาพหรือเสียชีวิตก็จะมีเงินเยียวยา ดูแลเรื่องการท าศพจ านวนหนึ่ง เพ่ือเป็นการดูแล
พระสงฆท์ีท่ างานพัฒนาร่วมกัน  
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 เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงประเด็น 
 การขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงประเด็น เป็นการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจาก
ทั้ง 6 ภาค เพ่ือสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ ในรูปแบบประเด็นขับเคลื่อนร่วมกัน ร่วมกับภาคีพัฒนาและภาค
ส่วนต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า  

 โครงการพอเพียง เคียงธรรม  ได้ด าเนินการค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบในการพัฒนาวัดให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ 
ตามหลักบันได 9 ขั้น หรือโคก หนอง นา โมเดล มีวัดเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 20 วัด เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ
พอเพียง เคียงธรรม  

 โครงการสวดมนต์สร้างปัญญา  ได้ด าเนินงานใน 6 ภาค เกิดพ้ืนที่ต้นแบบและชุดความรู้ด้าน 
กระบวนการสวดมนต์สร้างปัญญาในพ้ืนที่ 

 โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
 โครงการพระธรรมทายาทนักพัฒนา สร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ได้ด าเนินงานผ่านกลไกเครือข่าย 

พระสงฆ์นักพัฒนาทั้ง 6 ภาค เพ่ือค้นหาพระธรรมทายาทที่ผ่านการอบรมจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ถอดชุด
ความรู้ ด้านงานพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาเป็นหลักสูตรพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ และอบรมพระธรรมทายาทใช้
ระยะ เวลาการอบรม 1 เดือนเต็ม มีพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 211 รูป สร้าง
เป็นพระแถวสองที่จะสานต่องานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านญาติโยม โดยยึดหลักพุทธธรม น าการพัฒนา 

 โครงการวัดปลอดการพนัน ด้วยหลักพุทธธรรม  มูลเหตุจากรายงานสถานการณ์การพนันใน 
สังคมไทย ปี 2562 พบว่า 57% ของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป 
หรือประมาณ 30.420 ล้านคนเล่นการพนัน และ พบว่า 42% หรือ
คิดเป็นจ านวน 22.749 ล้านคน  เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล มี
วงเงินหมุนเวียนในตลาด การพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล 150,486 
ล้านบาท  และ 33.3% หรือคิดเป็นจ านวน 17.737 ล้านคนเล่น   พนัน
หวยใต้ดิน วงเงินหมุนเวียนในตลาด 153,158 ล้านบาท จากข้อมูล
สถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นว่าวัดหลายแห่งได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับหวย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น
โครงการวัดปลอดพนันจึงมุ่งท่ีจะสร้างวัดต้นแบบบปลอดการพนัน ในพ้ืนที่เพ่ือให้วัดเป็นสถานที่ปลอดอบายมุข 
อย่างแท้จริง  เกิดวัดต้นแบบในทั้ง 6 ภูมิภาค จ านวน 40 วัด ภายใต้กระบวนการ การจัดท าข้อมูลสถานการณ์
การพนันในพื้นที่       การสร้างการกลไกการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน สร้างการเรียนรู้ และสร้างมาตรการทาง
สังคมร่วมกัน เกิดเป็นมติ ข้อตกลง ธรรมนูญต าบล ในพื้นที่ 
 
ประเด็นงานที่ส าคัญอยู่ระหว่างขับเคลื่อน 
ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 

 โครงการวัดปลอดเหล้า บุหรี่ พนัน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ด้วยหลักพุทธธรรม ได้รับการ 
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ด าเนินงาน
ใน 6 ภูมิภาค เป็นโครงการที่ด าเนินการขยายผลจากโครงการวัด
ปลอดการพนัน ด้วยหลักพุทธธรรม  ซึ่ งมีทุนเดิมในการ
ด าเนินงานอยู่ในทั้ง 6 ภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย วัด พระสงฆ์และชุมชนต้นแบบ  120 กรณีทั่วประเทศ โดยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของพ้ืนที่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และมาตรการทางสังคม สร้างพ้ืนที่ต้นแบบ และขยายผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง 
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 โครงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข   
ได้ด าเนินการผ่านกลไกพระสงฆ์นักพัฒนาและประชาคมงดเหล้า 
จังหวัดมีพ้ืนที่น าร่อง 9 จังหวัด ทั่วประเทศ อาศัยเหตุจากกรณี
วัดสิงห์ ที่มีกลุ่มวัยรุ่นแห่นาคอยู่ในอาการเมาเข้าไปท าร้ายครู 
นักเรียนในโรงเรียน และเหตุการทะเลาะวิวาทกันในงานบวชที่มี
การน าเสนอทางช่วงทางสื่อสาธารณะต่างๆ ที่ผ่านมา  โดย
เป้าหมายหลักเพ่ือสร้างค่านิยมด้านงานบวชที่เหมาะสม ส าหรับสังคมไทย ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์งาน
บวชที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างมาตรการทางสังคมร่วมกัน เกิดเป็น
คุณค่าแท้งานบวช ไม่เปื้อนบาป เป็นต้น 

 ท าไมต้องเป็น “บวชสร้างสุข”  
  เดิมเป็นทุกข์แล้วมาบวช กับพระพุทธเจ้า คณะสงฆ์ แอบไปบวช ลาบวช 
จัดงานเรียบง่าย ความหมายวัตถุประสงค์ และความเชื่อ ชัดเจน เพ่ือแสวง
ความหลุดพ้น  ศึกษาปฏิบัติพระธรรม ละเว้นบาปกรรม  แทนคุณพ่อแม่  แต่ 
ณ วันนี้ กระบวนการ วิธีการเข้าสู่การบวชเปลี่ยนไป  

 
กระบวนการท างานเชิงความคิด ฟื้นคุณค่าแท้ เข้าถึงแก่นแห่งการบวช  

 
 
 
 
 

ความหมาย/วัตถุประสงค ์ สิ่งที่เป็นอยู ่
1.บวชเพื่อสืบทอดพระศาสนา ศกึษา
พระธรรม 

กระบวนการไม่เอื้อแก่การให้การศกึษา และ
ปฏิบัติธรรม  

2.แทนคุณพ่อแม ่ ลูกบวชพ่อแม่เป็นหนี้  
3.การบวช คือ การสละ ละสิ่งที่ไม่ดีไม่
งาม บาป อกุศลต่าง ๆ   

-แต่สร้างบาป จัดงานยิ่งใหญ่ มีมหรสพ รถแห่
ใหญ่โต เมามันส์อย่างขาดสติ  
-ดื่มเหล้าในวัด เต้นอนาจารในวัด ในเขตพุทธ
วาส ลบหลดููหมิ่นพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ ์

4.แม่ได้เกาะชายผา้เหลืองลูกเมื่อตก
นรก 

แต่จัดงานดึงพ่อแม่ลงนรกตั้งแต่จดังานฉลอง 
แห่นาค ทะเลาะ ยิง ฆ่ากันตาย   
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 งานจังหวัดเข้มแขง็ 
 

 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมจังหวัดเขม้แข็งเป็นขบวนการต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์หลัก : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมจังหวัดเข้มแข็งเป็นขบวนการต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายงดเหล้า 
กลไกขับเคลื่อน  : นักวิชาการภาค และ ผู้ประสานงานทุกกลุ่มงาน 
กระบวนการ : การจัดการความรู้ 4.0 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด กระบวนการจัดการความรู้ 

1.ประชาคมจังหวัด
เป็นทีมแห่งการ
เรียนรู้  
[Learning 
Organization : 
LO] 

1.1 มีกรอบคิด - 
เป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเองและทีมที่ชัดเจน 
1.2 มีทีม หรือ 
คณะท างาน 
1.3 มีบทบาทหน้าที่
ชัดเจน 
1.4 มีการประชุมต่อเนื่อง 
1.5 มีทักษะ
Coaching/FA/KM/Team 
Manager /การสื่อสาร 
และถักทอภาคีเครือข่าย 

1.Cross function team. 
กระบวนการจัดการการเรียนรู้ แบบข้ามภาค  
ข้ามจังหวัด (Cross ไม่ใช่ Coach) โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในเรื่องความเข้มแข็งการบริหารโครงการและ
การบริหารเครือข่าย  ในระดับปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนในโครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ศักยภาพในการขับเคลื่อนให้เพ่ิมข้ึน 
1.1 Cross function team.ระดับภาค  
1.2 Cross function team.ระดับจังหวัด  
1.3 Cross function team.เชิงประเด็น  
1.3.1 ประเด็นเยาวชน 
1.3.2 ประเด็นสื่อสาร 
2.ถอดบทเรียน Active Learning. 
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติการจริง(Learning by 
doing.) 
3.ถอดบทเรียน Best practice.และลปรร.บทเรียน
จังหวัด ขับเคลื่อนผ่านกลไกนโยบายระดับจังหวัด 
4.ระบบฐานข้อมูล (data center Support) 
1.Online : ฐานข้อมูลเครือข่ายงดเหล้า SDN 
Thailand 
2.Offline : NAS 

2.ประชาคมจังหวัด
มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  

2.1 มีระบบประเมิน
ตนเองเพ่ือพัฒนา 
2.2 มีการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล 

1.หลักการ : ประเมินตนเอง/ภายใน  
2.รูปแบบ : การประเมินเสริมพลัง Empowerment 
Evaluation  
3.กรอบการประเมิน : 5 วัตถุประสงค์ [Objective 
Based]  

3.ประชาคมมีความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 

3.1 มีการท างาน
ขับเคลื่อนนโยบาย และ
เชิงประเด็นร่วมกัน ทั้ง
ภายในและภายนอก 

1.เวทีสร้างความร่วมมือระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติการ 
- วางเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน  
- พัฒนาความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกัน 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด กระบวนการจัดการความรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆเป็น
อย่างดี 

3.2 มีกลไกความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายมุ่งผลลัพธ์ 
3.3 มีการบูรณาการ คน 
งาน งบประมาณ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. เกิดการจัดการความรู้ด้านทิศทางและนโยบาย ระยะที่ 1. ติดตั้งแนวคิดการจัดการความรู้ผ่าน

กิจกรรม KM 4.0 ในเครือข่ายงดเหล้า เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดการความรู้เชิงระบบ เช่น เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีเป้าหมายก าหนด การพัฒนาองค์ความรู้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 

2. เกิดการจัดการความรู้นักปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแบบถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดความรู้เป็นต้นทุนหมุนเวียนการท างานในเครือข่ายงดเหล้า ประเมินเสริมพลัง ติดตามหนุน
เสริมการขับเคลื่อนงานตั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และพัฒนายุทธศาสตร์ปีต่อไป 

3. เกิดการจัดการความรู้ ระบบฐานข้อมูล พัฒนาคลังความรู้ (Knowledge Asset) ในเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า และขยายผลเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ขยายผลเชิงพ้ืนที่ในระดับภูมิภาคได้เอง 

4. เกิด Impact. ในขบวนเครือข่ายงดเหล้า เกิดการยกระดับการจัดการความรู้แบบสรุปบทเรียนการ
ท างาน สู่การถอดองค์ความรู้ไปสู่การขับเคลื่อน แนบเนียนอยู่ในวิถี และเกิดความตระหนักรู้ในการใช้
การจัดการความรู้เชิงระบบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1)การพัฒนาแนวคิดการ
ท างานเชิงยุทธศาสตร์ 2)การให้ความส าคัญกับการถอดองค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อและขยายผล 3)การ
พัฒนา Big Data Technology. ระบบฐานข้อมูลองค์กร 
ปัจจัยส าคัญ 

 มีแม่ยก   : ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 4.0 
 กลุ่มเป้าหมาย : ตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการท างานขับเคลื่อนสังคม 
 กลไก   : มีประสบการณ์และประสานความร่วมมือ 
 กระบวนการ :ออกแบบการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ มีเครื่องมือหลากหลายในการ            

ขับเคลื่อน 
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 กองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเมา 
         โดย สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1.ความส าคัญ 

ตามที่ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP) ท าการวิจัยผลกระทบของการดื่ม
แอลกอฮอล์ในยุคโลกเสรีและสังคมไทย” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และ สสส.
เปิดเผยว่า ร้อยละ 6.2 ได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือเพศ แม้จะมีสัดส่วนที่น้อย แต่ผลกระทบรุนแรงมาก
ที่สุด เช่น ถูกคนดื่มผลัก ท าร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน กดขี่ทางเพศจากคนในครอบครัวหรือเพ่ือน      อีกทั้ง
ยัง พบว่า เด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี ยังได้รับผลกระทบจากเหล้ามือสองถึงร้อยละ 24.6 เช่น ถูกดุด่า
อย่างรุนแรง ถูกทอดทิ้งในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ถูกตีท าร้ายร่างกาย เคยอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงเหล่านี้ ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของ
เด็ก ตลอดจนผลต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย โดยการมีคนดื่มหนักในครอบครัว
เพ่ิมโอกาสที่เด็กจะได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ 3.3 เท่า ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากการดื่มของพ่อแม่
มากที่สุด 5.7% คนแปลกหน้า หรือคนในชุมชน 5.7% ญาติพ่ีน้อง 3.5% และเพ่ือน 1.4% จะเห็นได้ว่า
ผลกระทบจากการดื่มเกิดข้ึนได้หลากหลายเป็นวงกว้างและรอบด้าน  

        “จากการศึกษาพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพียง 1 คน ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเฉลี่ย 2.4 คน ซึ่ง
ประเทศไทยมีนักดื่ม 33% ของประชากร ดังนั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างมากถึงเกือบ 56 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคนไทย ที่จะได้รับผลกระทบ และผู้ได้รับผลกระทบจะมีการจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เฉลี่ยคนละ 8,500 บาทต่อปี   ทั้งนี้ทั่วโลกมีนักดื่มประมาณ 38% ของประชากรโลก คนที่ไม่ดื่มมีมากถึง 62% 
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก  

องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหาผลกระทบจากแอลกอฮอล์ โดยมียุทธศาสตร์
โลกว่าด้วยการลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ให้ความส าคัญในการปกป้องสิทธิและสุขภาพ
ของผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปัญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ หรือถูกละเมิดสิทธิ์
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชน ซึ่งผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อผู้อ่ืนเป็น 1 
ใน 4 หัวข้อส าคัญที่องค์การอนามัยโลก เร่งสนับสนุนให้ท าการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไปใช้พัฒนานโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ  

นักวิจัยอาวุโสระดับโลกในด้านปัญหาและนโยบายแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมางานวิจัยเกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ สนใจที่ผลกระทบโดยตรงที่เกิดกับตัวผู้ดื่มเป็นหลัก ซึ่งเป็นการศึกษาเพียงด้านเดียว แต่
ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มนักวิจัยกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษา
ผลกระทบของผู้ดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่น ถูกรบกวนก่อความร าคาญ 
ถูกท าร้ายร่างกาย ทรัพย์สินถูกท าให้เสียหาย โดยสารรถที่คนขับดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งผลวิจัยมีข้อค้นพบ
ส าคัญ คือ ทุกประเทศมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มจ านวนมาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมมากกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ  

กล่าวโดยสรุปสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อเด็กเยาวชน คือ  
1. แต่ละปี มีนักดื่มหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นปีละ 250,000 คน  การส ารวจปี 2551 มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี จ านวนประมาณ 670,000 คน (ร้อยละ 12.7) จากประชากรกลุ่มอายุนี้
ประมาณ 5 ล้านคน และแนวโน้มนักดื่มครั้งแรกเฉลี่ยอายุน้อยลง โดยผู้ชาย อายุ 13 ปี ส่วนผู้หญิงดื่ม
ครั้งแรกอายุ 14 ปี ซึ่งการดื่มสุราในช่วงวัยเด็กเยาวชนในภาวะที่ร่างกายจิตใจก าลังพัฒนา แอลกอฮอล์
ส่งผลต่อการพัฒนาการเหล่านี้ 
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2. เด็กเยาวชนเหล่านี้ อาจเป็นผู้กระท าความรุนแรง หรือการก้าวพลาด อันมีเหตุปัจจัยหนึ่งคือการดื่ม
แอลกอฮอล์ แล้วการเมาขาดสติน าไปสู่การใช้ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งท าให้ชีวิตการเรียนหรือการงาน
ต้องสะดุดเสียโอกาสเสียเวลาชีวิตไปช่วงหนึ่ง หรือ อย่างน้อยที่สุด คือ การเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะ
วิวาท ท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต 

3. เด็กเยาวชนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว จากอุบัติเหตุ จากภัยสังคมที่มีสาเหตุจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการถูกเป็นเหยื่อจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ กรณีน้องแก้ม เยาวชนที่
ถูกพนักงานรถไฟท าร้ายจนเสียชีวิต กรณีต ารวจจังหวัดตรังเสียชีวิตจากการถู กคนเมาชน ขณะ
ช่วยเหลือคนได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งนายต ารวจผู้นี้มีลูกซึ่งยังเล็กขาดผู้น าครอบครัว เสียโอกาสต่างๆในชีวิต 

4. ครอบครัวไทย มากกว่า 30% ที่มีสมาชิกเป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว  

ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีความรับผิดชอบต่อลูกหลาน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเมา ทั้งนี้ ให้จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพ่ือจะเป็นการระดม
ทุน และด าเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน รวมทั้งสนับสนุนการรณรงค์ของจิตอาสาต่างๆ  
2.เป้าหมายกองทุน : สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยพลเมืองจิตอาสา 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเมาเป็นไปตามระเบียบกองทุน 
2. ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง ไม่แสวงหาผลประโยชน์การเมือง และไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองกับผู้ใด 

4.คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คือ คณะกรรมการตามสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
เป็นโดยต าแหน่ง และกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเพิ่มได้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นายธีระ วัชรปราณี    นายกสมาคมฯ 
2.นายนิรุจน์ อุทธา  ผู้ประสานงานภาคอีสานตอนบน    
3.นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานภาคตะวันตก 
4.นายสอน ข าปลอด  ผู้ประสานงานภาคเหนือตอนล่าง 
5.นายบ ารุง เป็นสุข  ผู้ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง 
6.นายธงชัย ยงยืน  ผู้ประสานงานภาคเหนือตอนบน 
7.นายทะนงชัย บูรณพิสุทธิ์ ผู้ประสานงานภาคกลางและตะวันออก 
8.นายวันอาฟันดี เจ๊าะสาเหาะ ผู้ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง 
9.นายองอาจ พรหมมงคล  ผู้ประสานงานภาคใต้ตอนบน 
10.นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้ประสานงานส่วนกลาง  
11.นางสาววมรุจี สุขสม  ผู้ประสานงานส่วนกลาง  
12.นายชัยณรงค์ ค าแดง  ผู้ประสานงานกรุงเทพมหานคร และกองเลขาฯ 
 
ที่ปรึกษา  ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี   ผู้อ านวยการเครือข่ายงดเหล้า  

อาจารย์ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ  ชมรมคนหัวใจเพชร 
 

5.บทบาทหน้าที ่
1.คณะกรรมการกองทุน ด าเนินการวางแผนนโยบายการใช้เงินกองทุน และแนวทางการระดมทุน  
2.ให้มีการแต่งตั้งผู้มีสิทธิเบิกเงิน จ านวน 2 ใน 3 ให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บสมุดบัญชี ท ารายงานการใช้

งบประมาณทุกปีเป็นอย่างน้อย  
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3.ด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีจากกรรมการที่แต่งตั้ง ให้โปร่งใส ทุกปี ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.ให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรืออาจจะมากกว่านั้นตามเหมาะสม 
 

6.การพิจารณาและอนุมัติเงินช่วยเหลือ 
1.ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ให้ใช้แบบขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ (แบบ ช.1) ในการ

เขียนเสนอโดยมีผู้ประสานงานจังหวัด หรืออาสาสมัครในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เสนอโดยให้ผู้ประสานงาน
ภูมิภาคของเครือข่ายงดเหล้าได้ตรวจเช็คข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วให้ประสานเวียนแบบพร้อม
เอกสารแนบต่างๆ ให้กรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 

2.ผลการพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามมติของกรรมการ ถือเป็นการสิ้นสุด 
3.ค าจ ากัดความ 
ได้รับผลกระทบ หมายถึง  ผลกระทบจากผู้ดื่มสุราเป็นผู้ก่อเหตุจาก อุบัติเหตุทางถนน , ทะเลาะวิวาท 

กระท าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้ดื่มสุรา จนท าให้เกิดความสูญเสีย และสมควร
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 

ความสูญเสีย หมายถึง เสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกาย พิการทุพพลภาพ และจิตใจ 
ผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยา หมายถึง ครอบครัว หรือบุคคลที่มีสถานะเศรษฐกิจของครอบครัว

ที่จะล าบากมากขึ้นจากความสูญเสีย 
4.เกณฑ์การเพื่อช่วยเหลือเยียวยา 
(1) การพิจารณาที่จะมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนกี่ครั้งในแต่ละปี ให้กรรมการกองทุนฯ

พิจารณาตามสถานภาพทางการเงินของกองทุนฯ ว่าในปีนี้มีวงเงินโดยรวมที่สามารถมอบได้เท่าไหร่ 
 (2) กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจครอบครัว 
(3) กรณีบาดเจ็บ ได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 5 ,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสภาพ

ปัญหา 
 (4)รอบการพิจารณา  
     1.กรณีเร่งด่วน ภายใน 3 วัน  
     2.กรณีทั่วไป ทุก 4 เดือน   
 

7.ที่มาของเงินกองทุน 
คณะกรรมการสามารถจัดหาทุนได้ตามแนวทางดังนี้ 
7.1 เงินบริจาค 
7.2 รายได้หรือเงินสบทบจากการบริหารงานและกิจกรรมของนิติบุคคล 
7.3 เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน ราชการและเอกชน 
7.4 ดอกเบี้ยเงินฝาก 
7.5 รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง การรับด าเนินโครงการ 
7.6 รายได้อ่ืนๆ 
7.7 ไม่รับเงินจากธุรกิจแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
 
 
 

8.บัญชีธนาคารกองทุนส่วนกลาง 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์ 
ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเมา 
หมายเลข บัญชี  057 -0 -35812-4 
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 งานเด็กปฐมวัย 
 

 โครงการปลูกพลังบวก หนูน้อยปฐมวัยใจเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบด าเนินงานโครงการ 
ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตส านึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

องค์ประกอบ การด าเนินงานของโครงการฯ 
1.ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 

1.วิเคราะห์งานวิจัย 
2.ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อเยาวชน/บุหรี่และ
เหล้ามืองสอง 
3.รวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 

2.พัฒนาสื่อและนวัฒกรรม 1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
2. ก าหนดสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. จัดท าแผนชุดกิจกรรมเหล้า/บุหรี่ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  
4. จัดท าคู่มือครู ชุดกิจกรรมปลูกพลังบวก     
5. จัดท าชุดกิจกรรมความรู้ผู้ปกครอง 
6. คัดเลือกนิทาน/เพลง/เกม/ใบกิจกรรมประกอบแผนชุดกิจกรรมเหล้า/
บุหรี่ 
7.จัดท าสื่อออนไลน์ เพจ Do ดิดี เพื่อสร้างฐานคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.จัดท าคลิป “การสื่อสารพลังบวกส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

3.น าไปใช้สู่การปฎิบัติการ 1. ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ
จากสังกัด สพฐ.,เอกชน, อบจ.,อปท.,พม.,อว., จ านวน 42 แห่ง 
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องค์ประกอบ การด าเนินงานของโครงการฯ 
2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน,ครูปฐมวัย,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้อ านวยการกองการศึกษา,ศึกษานิเทศก์ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ส าหรบัเด็กปฐมวัย 
3. สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการปลูกพลังบวกฯ         
4.นิเทศติดตามสถานศึกษาในโครงการปลูกพลังบวกฯ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกพลังบวกฯ    
6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เวทีถอดบทเรียน” 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ/มอบโลห์สถานศึกษาต้นแบบ  
8. มีการพัฒนาแผนชุดกิจกรรม 

4.ยืนหยัดคุณภาพ 
 

1.แต่งตั้งคณะท างานระดับภูมิภาค 4 ภาค ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคกลาง,
ภาคอีสาน    
2.พัฒนาและปรับปรุงชุดกิจกรรมพลังบวก 
3.จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการปลูกพลังบวกฯส าหรับสถานศึกษา
เครือข่าย/ต้นแบบ 
- แนวทางการด าเนินงานโครงการพลังบวกฯ         
- แนวทางการประเมินสถานศึกษาต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4.จัดท าคู่มือนิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
5.จัดท าสื่อนิทานพ้ืนบ้าน 

5.สร้างเครือข่าย 1.สร้างเครือข่ายสถานศึกษา 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ปี 2562   
-ภาคเหนือ: น่าน  จ านวน  21  แห่ง                            
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ จ านวน  21 แห่ง 
-ภาคกลาง : ราชบุรี 22  แห่ง                                   
-ภาคใต้ : ชุมพร  จ านวน  33  แห่ง 
2.สร้างเครือข่ายสถานศึกษา 4 จังหวัด รุ่นที่ 2  ปี 2563 
-ภาคเหนือ : น่าน จ านวน  453  สถานศึกษา /แพร่  จ านวน  20 
สถานศึกษา /เชียงใหม่ จ านวน  21  สถานศึกษา 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ จ านวน  24 สถานศึกษา/ขอนแก่น  
5 สถานศึกษา 
-ภาคกลาง : ราชบุรี จ านวน  28  สถานศึกษา/สมุทรสาคร จ านวน 11 
สถานศึกษา /กาญจนบุรี จ านวน  20  สถานศึกษา 
-ภาคใต้ : ชุมพร จ านวน 17 สถานศึกษา / ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 2 แห่ง 
3.การขยายเครือข่ายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
-ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด/ยโสธร/
ขอนแก่น 
-ภาคกลางและตะวันออก สิงห์บุรี / ปทุมธานี /ระยอง - ภาคใต้ ภูเก็ต 
4.จัดสรรชุดกิจกรรมปลูกพลังบวกให้กับสถานศึกษาตามจ านวนห้องเรียน
ปฐมวัย 
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องค์ประกอบ การด าเนินงานของโครงการฯ 
6.สู่เป้าหมายแหล่งเรียนรู้ 
 

1.สนับสนุนสถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางสถานศึกษาต้นแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
2.นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3.ประเมินสถานศึกษาต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
5.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ 

7.ผลักดันสู่นโยบาย 
 

1.น าเสนอไปสู่การก าหนดนโยบายในระดับกระทรวง 
- กระทรวงศึกษาธิการ                         
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
- กระทรวงสาธารณสุข                        
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
2. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงต่างๆ 
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ กับหน่วยงานและ
องค์กร  ที่เกี่ยวข้อง 
4. ท าบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) 
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 งานเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า 
 

 เครือข่ายเยาวชน YSDN และรางวัล SDN Youth Award   
 

 เนื่องจากนักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลง โดยเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงของการดื่ม การสูบ 
และการไม่เสพ นอกจากนี้พบว่า เด็กและเยาวชนในสถานพินิจร้อยละ 40.8 ยอมรับว่าก่อคดีภายใน 5 ชั่วโมง
หลังดื่มแอลกอฮอล์ และยังมีคดีเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ คือร้อยละ 55.9 ของคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย ดังนั้นโครงการ “เครือข่ายเยาวชน YSDN และรางวัล SDN Youth Award” จึงมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน สร้างเครือข่ายแกนน าเยาวชน และส่งเสริมให้แกนน าเยาวชนได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ พร้อมๆไปกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบที่หลากหลายในการลดละเลิก
แอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

กรอบการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
- จ านวนผู้ดื่มหน้าใหม่ มีแนวโน้มอายุนอ้ยลงเร่ือยๆ 
- เยาวชนไม่มีเวทีได้แสดงความรู้ ความสามารถ 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
- พัฒนาแกนน าเยาวชนเข้มแข็งตัวจริงเสียงจริง โดยจ าแนกเครือข่ายเยาวชน
เป็น 4 กลุ่ม 

 
- พัฒนาเครือข่ายเยาวน เช่นจัดเวทแีลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพทั้งใน
ระดับภาคและระดับประเทศ 
- ส่งเสริมให้เครือข่ายเยาวชนมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นการจัดลาน
ชุมชน, ลานวัฒนธรรม, ถนนเด็กเดิน, ร้านนมสร้างสุข เป็นต้น 
- ส่งเสริมให้เครื่อข่ายเยาวชนได้เข้ารว่มกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
- เครือข่ายเยาวชน เช่ือมงานกับเครือขา่ยอื่นๆ เช่น กรมกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่าย ม.ปลอดเหล้า เครือข่าย 3D เน็ต
ไอดอล  เป็นต้น 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- ป้องกันนกัดื่มหน้าใหม ่ลดนักดื่มหนา้เก่า 
- เครือข่ายเยาวชนที่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์
กิจกรรมและวัฒนธรรมสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”   
 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- แกนน าเยาวชนต้นแบบในสาขาตา่งๆ ได้แก่ สาขาเฝ้า
ระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย, สาขากีฬาและ
นันทนาการ, สาขาพัฒนาเยาวชน และจัดกระบวนการ
เรียนรู้, สาขาสื่อมวลชน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์, 
และสาขาดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม  
- แกนน าเยาวชนที่มีศักยภาพในการรณรงค์และมีเครือ
ขายในการท างาน 
- เครือข่ายการท างานระหวา่งแกนน าเยาวชน SDN กับ
เครือข่ายภายนอก 
- ระบบฐานข้อมูลเยาวชน  SDN  
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ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   
1. การพัฒนาศักยภาพของแกนน าเยาวชน และเครือข่าย ในแต่ละพ้ืนที่ 
2. การส่งเสริมให้แกนน าเยาวชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ 
3. สร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนที่หลากหลาย โดยผนวกเข้ากับต้นทุนเดิมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ

การสื่อสารบน Platform ใหม่ๆ ที่วัยรุ่นสนใจ 
3. จัดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกและมอบรางวัลเพ่ือให้ก าลังใจให้แก่แกนน าเยาวชนผู้มีบทบาทในการ

รณรงค์และขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายสาขา 
4. การจัดท าฐานข้อมูลแกนน าเยาวชน และเครือข่าย 

 

  

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

QR CODE ฐานขอ้มลูเยาวชน ปี 63 
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 SDN Futsal NO L Cup Inspired by Thai PBS 
 

 เนื่องจากนักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลง ประกอบกับเยาวชนที่เล่นกีฬาเช่น ฟุตซอล 
หลายคนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด และการเล่นการผนัน รวมถึงการแบ่ง
เวลา ดังนั้น ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัด
โครงการ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 Inspired by Thai PBS “เพ่ือน
กันมันส์โนแอล”(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

กรอบการด าเนินงาน 

 
 
 
  

ความส าคัญ 
- จ านวนผู้ดื่มหน้าใหม่ มีแนวโน้มอายุนอ้ยลงเร่ือยๆ  
- สอดแทรกความรู้และรณรงค์ปัจจัยเส่ียง (แอลกอฮอล์ บหุรี่ ยาเสพ
ติด และการพนัน) แก่เยาวชน 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- จ านวนเยาวชนที่สนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 74 ทีมในปี 2561 เป็น 192 ทีมในปี 2563 
- เกิดเครือข่ายการท างาน โดยกรมพลศึกษาเห็นความส าคัญและร่วมเป็นพันธมติรในการด าเนินงาน 
- เกิดต้นแบบผู้ฝกึสอนกีฬาที่ไม่สูบ ไม่ดืม่ 
- เกิดเครือข่ายของผู้ฝึกสอนกีฬาที่ไม่พฤติกรรมเส่ียง (แอลกอฮอล ์บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน) 
- เกิดวัฒนธรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล ที่ไม่มีการขายและไม่ดื่ม ไม่สูบบุหร ีไม่เสพยากเสพติด และไม่มีการพนัน 
- เกิดนักกีฬาต้นแบบที่ไม่มีพฤตกิรรมเส่ียง  
- เกิดเครือข่ายนกักีฬาที่ไม่มีพฤตกิรรมเส่ียง 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- เยาวชน มีความรู้และลดพฤตกิรรมปัจจัยเส่ียง (แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยา
เสพติด และการพนัน) รวมถึงรัก 
การออกก าลัง และมีน้ าใจนกักีฬา  
- สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผู้ฝึกสอน ผู้จัดการ และคณะท างาน
ที่ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง 

กระบวนการด าเนินงาน 
- พัฒนาผู้ฝึกสอน(โค้ช) ผู้จัดการทีม และคณะท างานในทีม
ฟุตซอลเยาวชน ให้มีความรู้และความเขา้ใจปัจจยัเส่ียง 
รวมถึงระเบียบวินยั การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนในเรื่อง 
- จัดการแข่งขันฟุตซอลอย่างต่อเนื่องทั้งระดับจังหวัด ระดับ
โซน ระดับภาค และชิงแชมป์แห่งประเทศไทย โดย
พัฒนาการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน และถ่ายทอดผ่าน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องปัจจัยเส่ียงให้แก่เยาวชน 
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ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   
จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 4 จัดงานภายใต้แนวคิด SDN FUTSAL NO - L  CUP #2020 

Inspired by Thai PBS “เพ่ือนกันมันส์โนเอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) โดยจัดระหว่างเดือนธันวาคม 
2563 – เมษายน 2564 โดยทีมฟุตซอล (ทั้งทีมที่มีสังกัดและทีมอิสระ) ต้องสมัครแข่งระดับภาคก่อน แล้วจึง
คัดเลือกทีมที่ได้ล าดับที่หนึ่งและสองมาแข่งในระดับโซน (ซึ่งมี 10 โซน ได้แก่ เหนือตอนบน เหนือตอนล่าง 
อีสานตอนบน อีสานตอนล่าง ตะวันออก ตะวันตก กลาง ใต้ตอนบน ใต้ตอนล่าง และโซนกรุงเทพ) การแข่งขัน
ระดับจังหวัดนี้จะจัดในเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2562 

จากนั้นจะคัดเลือกล าดับที่หนึ่งและสองของแต่ละโซนมาแข่งขันในระดับภูมิภาค (มี 5 ภูมิภาค ได้แก่ 
ภูมิภาคเหนือ, ภูมิภาคอีสาน, ภูมิภาคกลางและภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกและ กทม., และภูมิภาคใต้) โดย
จะจัดแข่งขันในเดือนเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ซึ่งจะคัดเลือกทีมแชมป์และรองแชมป์ในรอบภูมิภาคจะ
ผ่านเข้ารอบไปชิงระดับประเทศ รวม 10 ทีมและอีก 2 ทีม คัดเลือกจากทีมล าดับที่ 3 ที่มีคะแนนประตูได้เสียดี
ที่สุดดีที่สุด เพ่ือไปแข่งระดับประเทศ 

การแข่งขันระดับประเทศ จะมีทีมท่ีผ่านการคัดเลือกมา 12 ทีมซ่ึงจัดแข่งขันในเดือนมีนาคม - เมษายน 
2563 ทั้งนี้จะมีรางวัลแชมป์และรองแชมป์ รวมถึงรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า และรางวัลทีมมารยาทดี  โ ดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้คัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่การแข่งขันในระดับภูมิภาคเป็นต้นไปจะมีการถ่ายทอด
ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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 STOPDRINK Music Award และ คอนเสิร์ตโคตรอินดี ้

 
 เนื่องจากนักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลง โดยเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนักดื่มหน้าใหม่ 
ประกอบกับนักดนตรีซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเยาวชนหลายคนเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการดื่มสูง และธุรกิจ
แอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ Music Marketing เข้ามาส่งเสริมการดื่มการขายอย่างแพร่หลาย รวมทั้งผลกระทบจาก
การดื่มในคอนเสริ์ต เกิดเป็นข่าวเศร้าและความสูญเสียอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นจึงจัดท าโครงการ 
“STOPDRINK Music Award และ คอนเสริ์ตโคตรอินดี้” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างค่านิยมไม่ดื่มให้แก่
เยาวชนที่ชอบดนตรีผ่านการแต่งและร้องเพลง รวมถึงให้เยาวชนนักดนตรีร่วมรณรงค์ไม่ดื่มในกลุ่มเยาวชน
ด้วยกันโดยการร้องเพลง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

กรอบการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความส าคัญ 
- จ านวนผู้ดื่มหน้าใหม่ มีแนวโน้มอายุนอ้ยลงเร่ือยๆ 
- เยาวชนนักดนตรีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดื่ม 
- สนับสนุนสื่อรณรงค์ที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชน 
 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานมี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) STOPDRINK Music 
Award และ 2) คอนเสร์ิตโคตรอินดี้ 
1. STOPDRINK Music Award เป็นการรับสมัครวงดนตรีอายุ
ไม่เกิน 22 ปี โดยวงที่สมัครต้องส่งผลงานมาด้วย จากนั้น 
Audition ให้เหลือ 20 วงเพื่อมาร้องเพลงประกวด ซึ่งทั้ง 20 วง
ต้องแต่งเพลงและร้องเพลงรณรงค์งดเหล้าด้วย  
2. โคตรอินดี้ เป็นการจัดคอนเสร์ิตโคตรอินดี้ ที่ไม่มีการสูบ ไม่ดื่ม 
และไม่เสพ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เทศกาลดนตรีอื่นๆ  
3. ค้นหาศิลปินต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม ด้วยการสัมภาษณ์ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- เยาวชนนักดนตรีที่เป็นต้นแบบของการไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม 
- บทเพลงเพื่อรณรงค์ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่มในกลุ่มเยาวชน 
- การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในกลุ่มนักดนตรี 
- สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่อง “สนุกได้แม้ไม่มีเหล้า” 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- บทเพลงเพื่อรณรงค์ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่มจากผลงานของนักดนตรีเยาวชน 
- นักดนตรีเยาวชนต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม 
- งานคอนเสร์ิตโคตรอินดี้ ที่มีวงดนตรีเข้าร่วม 200 วง มีวยัรุ่นรวมงานนับหมืน่คน  
- เครือข่ายนกัดนตรี และวงดนตรีที่ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม 
- นักดนตรีต้นแบบของการไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม 
- ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีขึ้น และให้การสนับสนุนบุตรหลานให้เล่นดนตรีมากขึ้น 
- เร่ิมมีการพูดถึงค่านิยมใหม่ “สนุกได้แม้ไม่มีเหล้า” 
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ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   
1. การจัดประกวด STOPDRINK Music Award ในรูปแบบวงดนตรี full brand (ในปีที่ผ่านมาจัดแบบ 

acoustic โดยแต่ล่ะวงมีสมาชิกไม่เกิน 3 คนเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานะการณ์การระบาดของโรคโควิค) โดยวง
ที่ผ่านการ Audition ต้องแต่งและร้องเพลงรณรงค์งดเหล้าด้วย 

2. จัดคอนเสริ์ตโคตรอินดี้ และคอนเสริ์ตสัญจรเพื่อรณรงค์ไปโรงเรียนต่าง ๆ 
3. พัฒนาเว็บไซต์ และ Facebook ที่รวบรวมและน าเสนอเพลงรณรงค์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ 

Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเยาวชน 

 

 
  



50 
 

 SDN Run for Friends และวิ่งพักตับ ตับๆๆๆๆๆ  
 

 การดื่มเหล้า-ติดสุราเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
เป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวและดึงประชาชนจ านวนมากที่เข้ามาร่วม หลายคนตั้งใจลดละเลิก
เหล้าเบียร์ในช่วง 3 เดือนและสามารถท าได้ส าเร็จ แต่อย่างไรก็มีคนอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพเหล่านั้นได้ ท าอย่างไรเราจะสร้างกิจกรรมเพ่ือหันเหความสนใจและปลุกให้ผู้คนตื่นตัวหันมา
ดูแลสุขภาพของตนเองในระยะยาว กิจกรรมการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพก็เป็นกุศโลบายวิธีหนึ่ง ที่สามารถน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ เปลี่ยนแปลงผู้คนวงสังคม เปลี่ยนวงดื่มเป็นวงวิ่ง วงออก าลังกาย SDN Run 
for friends และวิ่งพักตับ คือ หนึ่งในกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในระยะยาว พร้อมไปกับเป็นการระดมทุนน าไปสู่การตั้งกองทุนเยียวยาเด็กเยาวชนและครอบครัวผู้
ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ทั้งคนดื่มและไม่ดื่ม ใน
การระดมพลังเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมนี้ 

กรอบการด าเนินงานของโครงการว่ิงพักตับ ตับๆๆๆๆๆ  และ SDN Run for Friends  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตั้งแต่ปี 2561 ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends แล้ว 3 ครั้ง (ครั้งที่1 วันที่ 23 

กันยายน 2560, ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2561, ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562, แต่ปี 2563 งด
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
 นอกจากนี้ได้จัดโครงการ VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ 90 k.90 days “ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งด
เหล้า” แล้ว 19 สนาม ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ 

1. ภาคเหนือตอนบน  
- ณ สวนสาธารณะลานปลาบึก 7 สี อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
- ณ ข่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

2. ภาคเหนือตอนล่าง  
- ณ เทศบาลเมืองชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

  - ณ จุดชมวิวเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
  3. ภาคอีสานตอนบน ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (จัดแล้ว 2 ครั้ง) 

4. ภาคอีสานตอนล่าง 
- ณ สวนใหม่สุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
- ณ เกาะกลางน้ า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends  แล้ว 3 ครั้ง  
- จัดโครงการ VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ 90 k.90 days  “ตับ..จะกลับมาดี 
เริ่มวันนี้งดเหล้า” แล้ว 19 สนาม 
- ให้การช่วยเหลอืผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 20 ราย  

กระบวนการด าเนินงาน 
- โครงการเดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends   
- โครงการ VIRTUAL RUN วิ่งพกัตับ 90 k.90 days  “ตับ..จะกลบัมาดี 
เร่ิมวันนี้งดเหล้า” 
 

ความส าคัญ 
- ผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอลล์มีจ านวนมาก ทั้ง
ผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- เพื่อระดมทุนชว่ยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
- เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและส่งเสริมค่านิยมการ
ดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท าเอง” 
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5. ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (จัดแล้ว 2 ครั้ง) 
6. ภาคตะวันตก  ณ อุทยานหินเขางูราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (จัดแล้ว 2 ครั้ง) 
7. ภาคกลาง 

- ณ วัดภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ณ ตลาดลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

8. ภาคใต้ตอนบน 
- ณ ภูเขาหญ้า ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  
- ณ ลานอุโบสถวัดบ้านหงาว ภูเขาหญ้า ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  
- ณ โรงเรียนบ้านสวนพริก ต าบลตากแดด อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา  

9. ภาคใต้ตอนล่าง  
- ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
- ณ ถนนบายพาส จังหวัดสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  

การด าเนินการในปี 2564 ยังคงเน้นการจัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย แต่
รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์ของโรคโควิค เช่น อาจปรับเปลี่ยนเป็นการวิ่งออนไลน์ หรือการจ า
หน่วยสินค้าที่เก่ียวข้องกับการวิ่ง เช่น เสื้อ  
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 ซรีีย์กีฬามันส์ๆ ร่วมกับ Thai PBS 
 

 เนื่องจากนักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีสาเหตุประการ
หนึ่งคือ ไม่มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ Lifestyle กับเยาวชน ดังนั้นส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) จึงร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กรมพลศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมาคมกีฬาต่างๆ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสากลอาทิเช่น เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ให้กับเด็กและเยาวชน 
รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือสอดแทรกการรณรงค์ไม่ดื่มให้กับประชาชนในกลุ่มเฉพาะ เช่นจัดการ
แข่งขันศึกควายเหล็ก (รถไถนา) ล้อเลื่อนชนเผ่า และมีความพยายามเชื่อมโยงกับโค้ชผู้ฝึกสอนที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนในการขับเคลื่อนค่านิยมไม่สูบไม่ดื่มไม่พนันร่วมกัน เป็นต้น 
กรอบการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการด าเนินการงานในปี 2564   

1. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาเป้าหมาย และถ่ายทอดออกโทรทัศน์และ
ช่องทางการสื่อสาร Online ต่างๆ 

2. ให้ความรู้และสอดแทรกการรณงค์ระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬา ด้วยการสนับสนุนสื่อรณรงค์และ
ร่วมกับ สคล. จังหวัดและศูนย์ภาคประสานเจ้าภาพจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ    

3. จัดหน่วยเฝ้าระวังการกระท าความผิดตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 
4. ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการด าเนินงานเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) กรมควบคุมโรค กรมพลศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิหยุดการพนัน  

 
 
 

สคล. รว่มสื่อสารการรณรงค์ “สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์” ผ่านการถ่ายทอดสดกีฬาทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

ความส าคัญ 
- จ านวนผู้ดื่มหน้าใหม่ มีแนวโน้มอายุนอ้ยลงเร่ือยๆ และ
เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดื่มมากขึ้น 
- สอดแทรกความรู้และรณรงค์ลด ละ เลิกกับประชากรกลุ่ม
เฉพาะ เช่น ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ต่างจังหวัด ชาวเขา 
เป็นต้น  
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- พื้นที่แข่งขันกีฬาทุกแห่งไม่มีการขายและดื่มแอลกอฮอล์ 
- เกิดภาคีร่วมในการผลักดันนโยบายลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- เกิดการรับรู้ประเด็น “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”  “งดเหล้า เล่ียงพนัน”  “เพื่อนกัน มันส์ NO L  
- เกิดเครือข่ายเยาวชนกลุ่มนักกีฬาที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน 
- เกิดต้นแบบของนักพีฬาเยาวชน และนักกีฬาทีมชาติที่ไม่ดื่ม  
- เกิดเครือข่ายผู้ฝกึสอนกีฬาเยาวชนที่น าประเด็นเร่ืองปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ไปใช้ก ากับดูแลเยาวชน 
 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- เยาวชน และประชาชนกลุ่มเฉพาะมีความตระหนกั มี
ความรู้ และปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล์ 
- ลดอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม ่
 

กระบวนการด าเนินงาน 
สคล. ร่วมกับ Thai PBS จัดการแข่งขนั อาทิเช่น 
- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน  
- การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง 
- การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียน สพฐ. 
-  เทควันโด 
- ศึกควายเหล็ก (การแข่งขันรถไถนา)    
- การแข่งขันล้อเล่ือนชนเผ่า   
- การแข่งขัน Street Football   
- การแข่งขัน Street Basketball เป็นต้น 
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เป้าหมาย 
1. สร้างความตระหนัก “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ให้กับนักกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาสากล เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง 
2. พ้ืนที่แข่งขันกีฬาทุกแห่งปลอดจากการจ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. เกิดภาคีร่วมในการผลักดันนักกีฬาเยาวชนให้มีแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีม

ชาติไทยโดยมีสุขภาวะที่ดีปลอดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
4. ลดอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ 

 

การด าเนินงาน    
    สคล. เน้นการสร้างความร่วมมือสื่อสารสาธารณะ  ไม่เน้นการเป็น Sponsorship  

สคล. ประสานความร่วมมือสื่อสารรณรงค์กับ 2 หน่วยงานภายในของสถานี Thai PBS คือส านัก
โทรทัศน์ และฝ่ายสารคดีและสาระประโยชน์ ส านักรายการ   โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแต่ละส านักที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

                        

 

สคล. เข้าร่วมด าเนินงานรณรงค์สื่อสาร สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ กับส านักรายการสถานีโทรทัศน์ 
Thai PBS ดังนี้ 

1. การรณรงค์สื่อสารการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเยาวชน สพฐ. (OBEC) ได้แก่  
- การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียน สพฐ. ชาย หญิง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  

ภาคอีสาน  ภาคใต้   ภาคกลาง  ปี 2559-2561 
- การแข่งขัน Street Basketball นักเรียน สพฐ ชาย หญิง 4 ภูมิภาค ปี 2559-2561 
- การแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. ชาย หญิง 4 ภูมิภาค ปี 2560-2561  

2. ร่วมสื่อสารงานรณรงค์กีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง  Thai PBS U-18 Women Volleyball ปี 
2558 ต่อมาในปี 2559 เปลี่ยนเป็นรายการ Thai PBS Girls Volleyball Super Series  อายุไม่
เกิน 17 ปี จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับกรมพลศึกษา และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ 
สนามจังหวัดนนทบุรี  อ่างทอง และนครราชสีมา 

3. ร่วมสื่อสารงานรณรงค์กีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนชาย  Thai PBS Youth Sepak Takraw Men 
Series  และนักเรียนหญิง Thai PBS Youth Sepak Takraw Girl Series อายุ ไม่ เกิน 15 ปี  
ร่วมกับกรมพลศึกษา และสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ณ 
สนามแข่งขันไทยพีบีเอส กทม. และราชบุรี  โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมามูลนิธิหยุดพนันได้เข้า
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

4. ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี และสื่อสารงานรณรงค์ ไม่
ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน และ เพ่ือนกัน มันส์ NO L ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  กับไทยพีบีเอส  

                        ส านักโทรทัศน ์                      แนวทางการด าเนินงาน 
เน้นการถ่ายทอดสดกีฬาพืน้บ้าน อาทิ  ศึกควายเหล็ก (การแข่งขันความเร็ว
ของรถไถนา)  การแข่งขันลอ้เลือ่นชนเผ่า  การแข่งขนั Street Football  
การแข่งขนัตะกรอ้ลอดห่วง เป็นต้น 

1. สนับสนุนสือ่รณรงคแ์ละรว่มกับ สคล. จงัหวัดและศนูย์ภาคประสาน
เจ้าภาพจัดกิจกรรมในการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์   

2. จัดหน่วยเฝ้าระวังการกระท าความผิดตาม พรบ.    
เป้าหมายคือสื่อสารผ่านหน้าจอโทรทัศน์โดยเน้น ภาพสวยสนุก ตื่นเต้น เร้า
ใจ 

 เป้าหมาย สคล. เพือ่สร้างโอกาสในการด าเนินงานชุมชนให้เกดิความเข้มแข็ง 
ลดการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 

  ฝ่ายสารคดีและสาระประโยชน์  ส านักรายการ                                     แนวทางการด าเนินงาน 
 เนน้การจัดการแข่งขันและถ่ายทอดกีฬาเยาวชนสากล คือ  การแข่งขนักฬีา
เซปักตะกรอ้นกัเรียนทั้งประเภทชายและหญิง   การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอล
หญิง  โดยเชญิ สคล. และภาคอีื่น ๆ เข้ารว่มเป็นองค์กรร่วมจัด  อาทิ กรม
พลศึกษา สมาคมกีฬาตะกรอ้แห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย  สพฐ. เพือ่ผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนโดยรวม  

สนับสนุนสือ่รณรงคแ์ละรว่มกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นนักกีฬาที่มีสขุภาพดี 
ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ และไม่พนัน  ร่วมเชิดชคูวามสามารถให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและมีพลังในการพฒันาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และเป็น
นักกีฬาทีมชาต ิ 

 เป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสูก่ารเป็นนักกีฬาอาชีพและนกักีฬาทีม
ชาติไทยในอนาคต 

เป้าหมาย สคล. เพือ่สร้างเครอืข่ายนกักฬีาเยาวชนทีม่ีสุขภาวะที่ด ีและลด
นักดืม่หน้าใหม่  
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กรมพลศึกษา  สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิหยุดพนัน และปี 2563 ได้รับการ
สนับสนุนจาก ปปส. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมรณรงค์ด้วย  โดยท าการ
ถ่ายทอดสดผ่าน Page : Thai PBS , www.vipa.me , และ Facebook Live  เครือข่ายงดเหล้า 

     การสื่อสารรณรงค์ งดเหล้า เลี่ยงพนัน ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กับส านักโทรทัศน์ Thai PBS ในการ
ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และ Page : Thai PBS ดังนี้ 

1. การแข่งขัน ศึกควายเหล็ก (การแข่งขันรถไถนา) เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ณ สนาม
จังหวัดพิษณุโลก  นครสวรรค์  ชัยนาท  สุพรรณบุรี สนับสับเปลี่ยน ปีละ 5 สนาม 

2. การแข่งขัน เทควันโด “เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน” ชิงแชมป์ 4 ภูมิภาค เหนือ  อีสาน  กลาง และใต้  และ 
แชมป์ชนแชมป์ ที่กรุงเทพมหานคร  ปี 2560-2561 

3. การแข่งขันตะกร้อเดี่ยว Takraw Super Match งดเหล้า เลี่ยงพนัน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน 
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

4. การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงชายและหญิง งดเหล้า เลี่ยงพนัน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ทาง
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

 ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมด าเนินงานกับ Thai PBS 
1. เกิดการรับรู้ประเด็น “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”  “งดเหล้า เลี่ยงพนัน”  “เพ่ือนกัน มันส์ NO L” 
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเยาวชน โดยสื่อสารสร้างความจดจ าให้กับนักกีฬาด้วยการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่

เสพ และไม่พนัน  ซึ่งเป็นการโต้แย้งกับการสื่อสารของกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ 
3. เกดิภาคีร่วมในการผลักดันนโยบายลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4. เกิดเครือข่ายเยาวชนกลุ่มนักกีฬาที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน 
5. เกิดเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนที่น าประเด็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ไปใช้ก ากับดูแลเยาวชน 

 

http://www.vipa.me/
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 งานข้อมูลและการสื่อสาร 
 

 การสื่อสารสาธารณะและระบบข้อมูลเครอืข่ายงดเหล้า 

การสื่อสาร คือ การบอกต่อ หรือเผยแพร่ถ้อยค าข้อความ หรือหนังสือ ที่ได้จากการฟัง พูด อ่าน เขียน จาก
บุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ประกอบไปด้วยการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

 
การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ออกสู่ภายนอกองค์กร ซึ่งมีหลายรูปแบบ และเผยแพร่ได้หลายช่องทางข่าว 
คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน จ าเป็นต้องมีข่าวสารที่ดี ที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม การเลือกข่าวสารส าหรับเผยแพร่ จึงจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการ
เผยแพร่ สิ่งที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องเลือกให้ถูกต้อง 
องค์ประกอบของข่าว : การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมี 
สาระ ส าคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “ 5 W 1 H ” ดังต่อไปนี้ 
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับข่าว 
2. ท าอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระท าหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
3. ที่ไหน (Where) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนที่ไหน 
4. เมื่อไร (When) การกระท าหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด 
5. ท าไมและอย่างไร (Why and How) ท าไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา 

ภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ : ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา 
รายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งนิยมชมชอบต่อบุคคลและหน่วยงานได้ดียิ่งข้ึน 
การสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนย่อมเกิดปัญหาได้  อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไขมีดังนี้ 
1.  ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ขาดพ้ืนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะสื่อสาร  ไม่สนใจ  มีทัศนคติไม่ดี 
     วิธีแก้ไข   :  ศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้  ท าใจให้เป็นกลาง ปรับทัศนคติ เพ่ือเปิดใจ      
ให้พร้อมรับสาร 
2. สาร มีความซับซ้อน  เยิ่นเย้อ  หรือมีลักษณะขัดแย้งกันเอง 
    วิธีแก้ไข  :  เลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ต้องการ  วิธีการเดียวกัน ย่อมไม่สามารถเสนอ     
ให้บุคคลหลากหลายระดับความรู้  อาชีพ และประสบการณ์  มีความเข้าใจได้เท่าเทียมกัน 
3. ภาษา  ที่ใช้ในการสื่อสารไม่ตรงประเด็น  ใช้ภาษาผิดระดับ 
    วิธีแก้ไข   :  ใช้ถ้อยค าชัดเจน  ไม่ใช้ศัพท์หรือค ายากโดยไม่จ าเป็น  ใช้ประโยคสั้นกระทัดรัด  เข้าใจง่าย 
4. สื่อน าสารขัดข้อง  ท าให้ผู้รับสารไม่สามารถรับสารได้หรือรับไม่สะดวก 
    วิธีแก้ไข  :   ให้เลือกสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม  ใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือให้การส่งสารน่าสนใจ และช่วยให้เข้าใจ      
ได้ง่ายขึน้ 
ช่องทางการน าเสนอ : สามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย และเว็บไซต ์
 



56 
 

 

       
 

     
 

   
 
การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพ่ือให้ได้ทราบและเข้าใจ น าไปสู่การปฏิบัติภายใต้แนวทาง
เดียวกันและเป็นไปตามนโยบายขององค์กร  
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 Creative &Design ออกแบบสื่อรณรงค์อย่างไรให้โดนใจกลุม่เป้าหมาย 
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 “แอลกอฮอล์ พอกันท”ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แอลกอฮอล์พอกันที 
 เป็นรายการที่สร้างแรงบัลดาลใจจากคนที่เคยดื่มหนัก จนถึงจุดต่ าสุดของชีวิตที่โดนเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท าร้าย แต่สุดท้ายค าตอบที่ได้ว่าตอนนั้นเราดื่มท าไม จุดสุดท้ายเมื่อพบเจอกับค าตอบกลับไม่ใช่สิ่งที่
ต้องการแล้วกลับมาเปลี่ยนตัวเองจนเลิกดื่มและตั้งเป้าหมายชีวิตกับตัวเองแล้วท าให้มันส าเร็จ 
 

ความยาวรายการ 5-7นาที  
 

กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มวัยรุ่นและวันท างานที่ต้องหาแรงบัลดาลใจในชีวิตจากคนที่เคยล้มเหลวมาก่อน 
 
ท าไมถึงเลือกที่จะท ารายการแบบนี้ 
 

1.เราต้องการท ารายการที่ออกมาให้ทันสมัยมากขึ้นไม่ใช่รายการที่ต้องน าเคสตัวอย่างมานั่งสัมภาษณ์แต่เราจะน าเอา   
กิจวัติประจ าวันของแขกรับเชิญมาส่าในรายการ พร้อมเล่าเร่ืองของเขาผ่าน วิดีโอ Insre เพื่อนให้รายการไม่น่าเบื่อ  
2.เป็นรายการที่ไม่ใช้เจาะประเด็นแค่เรื่องเหล้าอย่าวงเดียว แต่รายการแอลกอฮฮล์พอกันทีเป็นมากกว่ารายการที่นั่ง
สัมภาษณ์ แต่เรากลับน ามุมมองความคิด ทัศนคติ การใช้ชีววิตของแขกรับเชิญมาใส่ในเนื้อหาของรายการแล้ว แล้วจึง
แทรกประเด็นเร่ือง แอลกอฮอล์ 
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ประเด็นของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แขกรับเชิญ EP1-2  
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Story Board แอลกอฮอล์พอกันที 
 
 
 
 
 
MOOT&TONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ผ่านทาง Pang 
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 งานบูรณาการการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่เข้าสู่สถานศึกษาของ สพฐ. 
 

 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่เข้าสู่สถานศึกษาของ สพฐ. 
 

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของเด็กเยาวชน ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพชีวิต และพัฒนาการเจริญเติบโต แต่ปัจจัยส าคัญของปัญหานี้ไม่ใช่พุ่งเป้าปัญหาไปที่ตัวเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเป็นการมองในกรอบปัญหาที่แคบ ไม่เห็นปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เด็กเยาวชนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้า 2 
ตัวนี้ โดยโครงการนี้ ได้เล็งเห็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาเหล้าบุหรี่ของนักเรียนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ บริหารโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
มีสถานศึกษาในสังกัดกว่า 30,405 แห่ง จ านวนนักเรียนกว่า 6,847,609 คน จ านวนครู 376,864 คน (ข้อมูล
รายงานประจ าปี 2560 สพฐ.) และเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกันจากระดับประถมศึกษาสู่มัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัด 
ซึ่งกลไกของ สพฐ.ในการด าเนินงานเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ครอบคลุมทุกจังหวัด แต่ด้วยวิธีการด าเนินงานเพ่ือ
ก ากับดูแลเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ดังกล่าวท าให้มีการควบคุมสั่งการและวางโครงสร้างยึดโยงการตัดสินความดี
ความชอบของสถานศึกษา การก าหนดกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนที่มาจากส่วนกลาง ท าให้สถานศึกษา
ต่างๆ ในพ้ืนที่มีภารกิจมากจากการก าหนดมาจากส่วนกลาง และจะต้องด าเนินการตามแนวทางส่วนกลางของ 
สพฐ. เป็นหลัก ซึ่งโครงการนี้ได้เล็งเห็นโอกาสนี้ว่าหากสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด 
สพฐ. ในส่วนกลางแล้วจะสามารถสร้างกระแส และสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่โดยใช้
ต้นทุนต่ า แต่ได้ประโยชน์มาก 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศค าสั่งให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่ ในสมัยที่
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2561 โดยมีค าสั่งเป็น
นโยบายให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่ จัดตั้งให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ซึ่งผลส ารวจจากฐานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้
สารเสพติดในสถานศึกษา Care and Trace addiction in school system (CATAS System) พบว่า มี
จ านวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ในฐานข้อมูล 7,753,266 คน มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติดเหล้าบุหรี่ จ านวน 102,607 คน (1.32%) เกี่ยวข้องเฉพาะเหล้า 33% เกี่ยวข้องเฉพาะบุหรี่ 41% เกี่ยวข้อง
ทั้งเหล้าบุหรี่ 26% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารอัดส าเนา)   

การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าสู่ระบบการศึกษา สังกัดสพฐ.
นั้น โครงการได้น้อมน าพระบรมราโชวาท และกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช  มาเป็นแรงบันดาลใจ เป็นพลัง เป็นแนวทาง ด้วยการถอดรหัสค าสอนให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมลงสู่โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นผู้ปฏิบัติ 2 เรื่องส าคัญ คือ 

1.การใช้ชี วิตของครู  : พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: 25 มิถุนายน 2496 

“ในการด ารงตนในภายหน้านั้น ท่านจะต้องประพฤติให้ดีให้เหมาะสมแก่ฐานะรู้จักผิดและชอบ 
ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพลและไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว ท่านก็จะ
สามารถเป็นที่พ่ึงแก่ตนเองและครอบครัวของท่าน และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น” 

2.กระบวนการเรียนการสอน : พระราชกระแสรับสั่ง เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 3 ข้อส าคัญ คือ 
1.ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู 
2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าสอน

เด็กช่วยสอนเพื่อที่เรียนช้ากว่า 
3.ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 
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อุดมการณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้ง 2 ข้อนี้ได้พยายามแปลงลงสู่การปฏิบัติให้

เกิดขึ้นจริง และถือว่าเป็นเป้าหมายเชิงกระบวนการของครู ซึ่งจะเห็นว่าสภาพการเรียนการสอนปัจจุบันนั้น 
ส่วนใหญ่คือเน้นการแข่งขัน มีการส่งเสริมความเป็นเลิศโดยแยกห้องเรียน Gifted ห้อง King ห้อง Queen หรือ
มีโรงเรียนส าหรับคนเรียนเก่งเฉพาะขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ และท่าทีบทบาทของครูก็ถูกระบบการประเมินผล
ความดีความชอบด้วยเอกสารผลงาน การประเมินที่เน้นผลลัพธ์ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ท าให้ครูแม้จะรักเด็ก 
แต่ก็ไม่สามารถแสดงออกถึงความรักได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ภูมิคุ้มกันของเด็กนักเรียนที่แท้จริงจึงเป็นแบบตาม
มีตามเกิด ใครต้นทุนชีวิตดีกว่าก็หลุดพ้นได้ ใครต้นทุนต่ าหากไม่มีโอกาสก็ตกเป็นทาสของอบายมุขและระบบ
การศึกษาที่ขาดหวิ่นของสังคมไทย   
 โครงการนี้ จึงหวังจะเป็นเส้นใยบางๆ ที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของอุดมการณ์ความเป็นครู และสร้างความ
ต่อเนื่องของโครงการทั้งต่อเนื่องแบบปีต่อปี และต่อเนื่องแบบท ากิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้ง สร้าง
กระแสการรับรู้ต่อสังคมผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ การประสานให้เกิดนโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษาและพฤติกรรม
ครู ทั้งระดับนโยบายคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ สพฐ. และระดับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบ และเครือข่าย เพ่ือติดตามผลเป็น
รูปธรรม 

 

โครงการนี้ จึงได้ริเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระยะเวลาด าเนินงาน ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ระยะการค้นหาวิธีการท างานร่วมกับ สพฐ.ปี ก่อนปี 2554  
 กล่าวโดยสรุปปัญหาเหล้าในสถานศึกษานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีนโยบายชัดเจน

และความคิดเห็นของนักการศึกษาส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดื่มเหล้าของนักเรียน หรือการดื่มของสังคมไม่ใช่
ปัญหาระดับชาติ แต่อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาการสูบบุหรี่จะมีการตื่นตัวมาก่อนแล้วเพราะมีการรณรงค์และมี
กฎหมายมาควบคุมการสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี 2535 และสังคมมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่มาก่อน แต่ปัญหาการ
ดื่มเหล้าเริ่มอย่างจริงจังในช่วงที่มีการรณรงค์โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 
2546 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้เสนอกฎหมายและผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์
ในปี 2551 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ห้ามดื่มห้ามขาย ซึ่งเมื่อระยะเริ่มต้นการใช้
กฎหมายนี้ ทางโครงการได้เริ่มประสานความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสังกัดส านักนวัตกรรม
การศึกษา สพฐ. โดยพยายามท่ีจะให้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีนโยบายให้โรงเรียนตระหนักในปัญหาเหล้าบุหรี่ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโครงการที่มีหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ด าเนินการอยู่ และมีกิจกรรมที่เน้นไปที่การก าหนดตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหลักผ่านกลไกศึกษานิเทศน์ใน
แต่ละพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในตัวชี้วัดนั้นมีเรื่องสถานศึกษาต้องปลอดเหล้าบุหรี่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่โครงการค้นพบคือ
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การแก้ปัญหาไม่ได้ท าอย่างจริงจัง ตัวชี้วัดไม่ได้น าไปสู่การแก้ปัญหาการดื่มและสูบบุหรี่ โดยเฉพาะปัญหาที่
ครอบครัวของนักเรียนเป็นผู้ดื่มผู้สูบ ในชุมชนมีการดื่มการสูบการขาย ซึ่งข้อจ ากัดของโครงการทั่วไปคือมักจะ
จ ากัดการแก้ปัญหาที่ตัวสถานศึกษาเท่านั้น อีกทั้ง ตัวครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของนักเรียนเป็นปัญหาใหญ่ส าคัญที่ยัง
ดื่มและสูบอยู่ที่ท าให้โครงการยังเข้าไม่ถึงปัญหาที่แท้จริง 

ปัญหาที่ค้นพบในช่วงเวลาดังกล่าว คือ 
1.โครงการของกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เน้นสถานที่เป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่ ไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลและ

ชุมชน ผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นผู้ท าให้เกิดปัญหา และต้องมีส่วนในการแก้ปัญหา 
2.นักเรียนมีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา แต่การดื่มเหล้าจะดื่มนอกสถานศึกษา ท าให้ขอบเขตการ

แก้ปัญหาไม่ถึงตัวปัญหาที่แท้จริง 
3.ครู พ่อแม่ และชุมชน (รวมถึงร้านค้า) คือแหล่งบ่มเพาะทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน แต่ครู 

พ่อแม่ และชุมชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
4.กระบวนการเรียนการสอน เป็นแบบสั่งการมากกว่าการใช้ความรัก และความเข้าใจ และการเรียนรู้

ปัญหาของเหล้าบุหรี่ยังเรียนแต่ตัวหนังสือไม่มีอุปกรณ์ หรือเกมส์ หรือกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมที่จะให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท า  

 

นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  และโรงเรียน
คุณธรรม อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี แต่ค าว่าคุณธรรม หรือวิธีพุทธ เป็นการด าเนินการที่ไม่ได้เน้นเจาะจงปัญหา
จากเหล้าบุหรี่ ท าให้ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหา ส่วนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เน้นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ผิด
กฎหมายมากกว่า ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์และยาสูบระดับชาติ ก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ในสถานศึกษาสอดคล้องกับยโยบายของรัฐบาลแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาส าคัญส่งผลต่อการเรียน
การสอน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชน และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

ระยะที่ 2 ริเริ่มใช้รางวัลครูเป็นโครงการน าร่อง ต่อเนื่องด้วยโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
ในช่วงเข้าพรรษา 

ปี 2554 ทางโครงการนี้ จึงริเริ่มในการเสนอการมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 1 เพ่ือมุ่งเป้าไปที่
ครูให้เกิดการตื่นตัว และสร้างเครือข่ายครูที่เล็งเห็นปัญหาจากเหล้าบุหรี่ที่แท้จริง ซึ่งครูเหล่านี้ยังมีอยู่ หลาย
ท่านเคยประสบเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ที่ดื่มเหล้า เป็นความรู้สึกจ าฝังใจและจะ
พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ าเหมือนอย่างที่เขาเป็นมาก่อน โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดออกมาจาก
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้สามารถด าเนินการร่วมกับ สพฐ. ได้เป็นการใช้กลยุทธ์สร้างความร่วมมือแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ท าจากสิ่งที่ สพฐ.มีก่อน ในปีแรกนั้นทางเลขาธิการ สพฐ. ได้มามอบรางวัลด้วยตนเอง ท าให้
เกิดกระแสรับรู้จุดเริ่มต้นว่าทาง สพฐ. มีการให้รางวัลครูรางวัลในแนวคุณธรรมจริยธรรมนี้ด้วย (สพฐ.มีรางวัล
มอบให้กับครูกว่า 40-50 แบบในแต่ละปีส่วนใหญ่เน้นรางวัลทางวิชาการ)  นอกจากนั้น ได้ออกแบบ
กระบวนการมอบรางวัล คือ 

1.การคัดเลือกจะใช้คุณสมบัติ 2 ส่วนคือ พฤติกรรมของครูต้องไม่ดื่มไม่สูบในปัจจุบัน และต้องมีผลงาน
ในการแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ทั้งในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา และมีการตรวจทานผู้ที่เข้าข่ายได้รางวัลอย่าง
จริงจัง 

2.ในปีแรกจะคัดเลือกโดยการใช้ความร่วมมือจากครูแกนน าโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งมีใจที่อยากแก้ปัญหา
เหล้าบุหรี่อย่างจริงจังประมาณ 15 ท่านในขณะนั้น ได้เสนอครูจ านวน 84 คนมารับรางวัล ต่อมาได้ประกาศรับ
สมัครโดยผ่านกลไกสื่อสารของ สพฐ. ให้ครูสามารถส่งผลงานตรงมายังคณะท างานได้เลย ซึ่งเหตุที่ไม่เลือกใช้
กลไกคัดเลือกจากพ้ืนที่มานั้น เพราะคณะท างานมีประสบการณ์การคัดเลือกครูจากพ้ืนที่มาเป็นล าดับว่ามักจะ
มีการส่งคนที่ตนเองรักชอบส่วนตัวมากกว่า จึงได้ออกแบบการส่งผลงานโดยตรงและมีการตรวจสอบทาน
ประวัติผลงานในระหว่างการพิจารณาตัดสินการมอบรางวัล  
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3.ในการมอบรางวัลโครงการได้ออกแบบว่าจะไม่เชิญมาแล้วมอบรางวัลเท่านั้น แต่ต้องมาเข้าค่ายการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก่อน 2 วัน โดยได้ร่วมมือกับ อ.เกียรติวรรณ อมาตยกุล เจ้าของ
โรงเรียนอมาตยกุล ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดการศึกษาแนวนีโอฮิวแมนนิส คือเน้นการเตรียมตัวของเด็กและ
การให้ความรัก ความปรารถนาดีอย่างชัดเจนเช่นการกอด การใช้ค าพูด การแสดงออกของครู รวมทั้ง ได้น า
บุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจมาเป็นวิทยากรเพ่ือให้ครูได้เสริมแรงบวก ได้แก่ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้มี
ชื่อเสียงด้านการค้าหาตนเอง โดยลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วออกเดินจากเชียงใหม่มาสมุย 
แล้วเขียนเป็นหนังสือมีผู้สนใจอ่านมากมาย ได้มาถ่ายทอดอุดมการณ์การใช้ชีวิตและคุณค่าของความเป็นครู 
รวมทั้ง อ.ธนิตย์ ศรีกลิ่นดี ครูดนตรีไทยในอดีตต่อมาเป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง นอกจากจะได้แรงบันดาลใจ
แล้วยังมีเพลงขลุ่ยให้ซาบซึ้งถึงคุณค่าความหมายของความเป็นครูที่ก าลังหดหายไปกับสังคมแข่งขันแบบนี้ และ 
อ.ระพี สาคริก  ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนั้น ยิ่งตอกย้ าว่าอุดมการณ์เสียสละคุณค่าของตนเองนั้นยิ่งใหญ่ดังประวัติ
ผลงานของอาจารย์ตลอดชีวิตการเป็นครูของท่าน 

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ยกตัวอย่ามานั้น ได้ให้ข้อคิดว่าการมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขนั้น แม้ว่าจะเป็น
เรื่องรางวัลเป็นสิ่งภายนอก แต่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือสร้างความยึดโยงอุดมการณ์และสร้างสายสัมพันธ์ของความ
เป็นครูในด้านจิตวิญญาณด้านใน รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมครู และสังคมทั่วไปที่มองมายังอาชีพครู ซึ่งมี
รูปธรรมที่แสดงให้เห็นมากกว่าหนังสือกรอบจริยธรรมครูเท่านั้น แต่จะต้องท าด้วยสติรู้ว่าอาจจะมีครูบางคน
ที่มารับรางวัลที่ไม่มีคุณสมบัติมากพอ ซึ่งเป็นปกติธรรมดาของการมอบรางวัลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ด้วย
กระบวนการมอบรางวัลที่ต่อเนื่อง มีเครือข่ายครูที่ได่รางวัลมากขึ้น สังคมสื่อมวลชนที่จับตามากขึ้น ย่อมท าให้
ครูท่านนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปโดยปริยาย 

4.เมื่อมอบรางวัลแล้วครูที่ได้รางวัลจะมีการด าเนินในพ้ืนที่ต่อได้แก่ กิจกรรมในระหว่างการรณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษา ได้แก่ โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นพื้นฐานที่ครูสามารถน าไปด าเนินการได้ 
และ กิจกรรมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่ งยืนคือการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง
โรงเรียนอมายตยกุล ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ซึ่งโครงการจะพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบขยาย
ออกไป ซึ่งการจะด าเนินการดังกล่าวได้นั้น ปัจจัยส าคัญคือการพร้อมของผู้อ านวยการโรงเรียนต้องมุ่งมั่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหม่ รื้อทิ้งกระบวนการแบบเก่าที่เน้นสั่งการ และอ านาจลงโทษ ดังนั้น 
จึงเป็นเรื่องยากที่ต้องค่อยๆ ท าไป เพราะหากสถานศึกษานั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วนักเรียนจะมีภูมิคุ้มกัน
ไปโดยไม่ต้องมารณรงค์ และจะปรับเปลี่ยนไปถึงครอบครัว และชุมชนด้วย 

จะเห็นได้ว่า การมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จึงเป็นหัวใจหลักของการท างานบูรณาการร่วมกับ สพฐ. 
โดยใช้กิจกรรมที่ง่าย และต้นทุนต่ า แต่ต้องการการประสานและการท างานที่อาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
ครูจิตอาสาที่เสียสละมาร่วมกันจัดงานดังกล่าว ทั้งการอ่านประวัติการพิจารณาตัดสิน และการจัดงานวันมอบ
รางวัลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับใน
กระบวนการในที่สุด โดยจะพบว่าปี 2561 มีผู้ส่งใบสมัครประมาณ 20,000 คน และปี 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งใบ
สมัคร 35,000 คน ซึ่งจะท าการคัดเลือกให้เหลือประมาณ 300 คน 
           นอกจากนั้น ในแต่ละปี จะมีการมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน โดยแบบแด่บุคคลผู้ที่เป็น
แบบอย่างให้แก่ครูที่มีรับโล่  โดยมีรายนามดังนี้ 

ศาสตราจารย์ระพี   สาคริก       ปี 2555 
อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี         ปี 2556 
ดร.ใจเพชร   กล้าจน  (หมอเขียว)        ปี 2557 
อาจารย์ ปัญญา   ปุลิเวคินทร์  (ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ) ปี 2558 
อาจารย์เดชา   ศิริภัทร  (ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ)    ปี 2559 
อาจารย์ประมวล  เพ็งจันทร์          ปี 2560 
ผศ.รัศมี  กฤษณมิษ                    ปี 2561 
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ระยะที่ 3 การขยายกิจกรรมจากครูดีมีมีอบายมุข ไปสู่นโยบายดีวันครูปลอดเหล้า งานเลี้ยงวัน
เกษียณอายุปลอดเหล้า และโรงเรียนค าพ่อสอนต้นแบบ 

การยกระดับที่ส าคัญ คือการเสนอนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความตกลงกันของเครือข่ายครูดีไม่มี
อบายมุข ได้แก่ การเสนอให้งานวันครูปลอดเหล้า และการจัดงานเกษียณอายุปลอดเหล้า ซึ่ง สพฐ. ก็ได้มี
ประกาศเป็นนโยบายออกไป ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า งานเลี้ยงดังกล่าวทุกแห่งที่จัดขึ้นคงไม่มีที่ปลอดเหล้าหมดทุกแห่ง 
แต่เป็นกระแสสังคมในเครือข่ายของครูทั่วประเทศที่จะตระหนักและระมัดระวังในพฤติกรรมของตนเอง 
      นโยบายงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปี 2561 (ปีที่ 1) โดยใช้ต้นทุนงานความร่วมมือกับ 
สพฐ.ให้ สพฐ.ประกาศไปยัง 225 เขตท่ัวประเทศ     
     นโยบายงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในการจัดงานวันครู (ปีที่ 4 ) ใช้ต้นทุนงานความ
ร่วมมือกับสพฐ.ให้สพฐ.ประกาศ ไปยัง ๒๒๕ เขตท่ัวประเทศ  
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โครงการโรงเรียนค าพ่อสอนต้นแบบ โดยการรับสมัครโรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่บูรณาการปัญหาเหล้าบุหรี่ และเสริมรูปแบบการเรียนรู้วิชาการ 
          1 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ           จ.เชียงใหม่ 
          2 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร        จ.อุดรธานี 
          3 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี    จ.นครราชสีมา 
          4 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก  จ.ชุมพร 
          5 โรงเรียนวัดอัมพาวาส   จ.ชุมพร 
          6 โรงเรียนวัดนาทิการาม   จ.ชุมพร 
          7 โรงเรียนคลองกก   จ.ชุมพร 
          8 โรงเรียนเขาพนมแบก   จ.สุราษฎร์ธานี 
          9 โรงเรียนนาม่วง            จ.สงขลา 
          10 โรงเรียนบ้านลาแล   จ.ยะลา 
          11 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย  จ.ปัตตานี 
  12 โรงเรียนคลองใหม่   จ.สมุทรปราการ 



67 
 

   กระบวนการส าคัญ คือ การจัดอบรมครู และผู้บริหารในหลักสูตรส าคัญ 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 จิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส มุ่งเน้นให้ครูเข้าใจการสร้าง self esteem ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้าน

บวก ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง และมีทักษะวิชาการท่ีสร้างการเรียนรู้แบบ Active learning 

 งาน พลังกลุ่ม และความสุข โดยทีมเสมสิกขาลัย มุ่งเน้นการเรียนรู้การท างานของครูให้เป็น
ทีม การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าการสั่งการ การเป็นผู้น าในสถานศึกษา  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยทีมเสมสิกขาลัย เป็นการเสริมทักษะครูในการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

จะเห็นได้ว่า ระยะนี้ โครงการได้มีผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และต่อยอดการด าเนินการไปสู่นโยบาย 
โดยมุมมองจากบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าการท างาร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า มีมิติที่หลากหลาย และ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ได้แก่ การที่ครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เป็นแบบอย่างให้
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน การมีนโยบายงานเลี้ยงวันครู งานเลี้ยง
เกษียณอายุปลอดเหล้า อีกทั้ง การที่โรงเรียนต้นแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน และครู
ได้จริง และกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ท าให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่จะน าไป
พิจารณาต่อยอดในระยะต่อไป 

 
ระยะที่ 4 การขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผล และการจัดท าชุดความรู้ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการการ

เรียนรู้ 
       ในการเสนอโครงการครั้งนี้ จะเป็นระยะการท างานที่ท้าทายยิ่งขึ้น เพราะจะน าเอาผลที่ได้รับที่
ด าเนินการมานั้นขยายขับเคลื่อนเครือข่าย และจะท าการสรุปถอดเป็นบทเรียนชุดความรู้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 3 
ปี คือปี 2563 –2565 ทั้งนี้ ในแต่ละปี จะมีแนวทางดังนี้ 
 ปี 2563 – 2564 (กันยายน 63-สิงหาคม 64) วางกลไกครูจิตอาสาและโรงเรียนค าพ่อสอนต้นแบบ 
พร้อมทั้ง ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการบูรณาการ 
 ปี 2564 – 2565 (กันยายน 64-สิงหาคม 65) กลไกครูจิตอาสาและโรงเรียนค าพ่อสอนต้นแบบ จะ
ด าเนินการเชื่อมเครือข่ายครูดีฯ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ
การปฏิรูปการศึกษา และการศึกษาในแนว Active Learning และผลการศึกษาทางวิชาการจะน าไปสู่การขยาย
ผลท าให้นโยบายที่มีการประกาศออกมาแล้วได้น าไปปฏิบัติมากข้ึน   
 โดยโครงการจะเสนอเป็นระยะ 1 ปี ก่อน และจะเสนอต่อเนื่องหลังจบในระยะนี้แล้ว 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
โรงเรียนค าพ่อสอน คือ โรงเรียนที่น ากระแสรับสั่ง ในการปฏิรูปการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 จ านวน 3 
ข้อส าคัญมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ 1.ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู  2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อ
เพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าสอนเด็กช่วยสอนเพ่ือที่เรียนช้ากว่า 3.ให้ครู
จัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 
 

โรงเรียนแนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ คือ การเรียนรู้ที่พัฒนาแนวคิดมาจาก พี.อาร์.ซาร์การ์ 
(P.R.Sarkar) โยคีชาวอินเดียที่ได้น าศาสตร์ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน เช่น มีการให้เด็กๆ ฝึกสมาธิ ท าโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ๆรวมเข้าไปด้วย 
โดยให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในเด็กเล็ก  หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ แนวนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ มี
หลักการว่า สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในวัยต้นของชีวิต(วัยเด็ก) มีอิทธิพลต่อ คุณธรรมและความสุข ส่วนความ
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เก่งและความฉลาดของแต่ละคน เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว ทั้งนี้ความเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นต้อง
เกิดจากศักยภาพที่ส าคัญ 4 ด้าน และการศึกษาที่่ดีต้องอาศัยศักยภาพทั้ง 4 ด้าน นี้ไปพร้อมกันด้วย คือ 
1. ร่างกาย (PHYSICAL) จะต้องแข็งแรง 
2. จิตใจ (MENTAL) มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความมีน้ าใจ (SPIRITUAL) มีเมตตาช่วยเหลือคนอ่ืนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน 
4. วิชาการ (ACADEMIC) เรียนรู้ และฝึกฝนหาวิชาความรู้ เพื่อหนทางในการพัฒนาตนเอง 
รูปแบบการเรียน จุดเด่น ของโรงเรียนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนของโรงเรียนแบบนีโอ-ฮิวแมน
นิสต์ต้องสอดคล้องกับหลักการทั้ง 4 ข้อ คือ คลื่นสมองต่ า การประสานของเซลล์สมอง ภาพพจน์ต่อตัวเอง 
และการให้ความรัก ซึ่งต้องไปด้วยกัน จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ไปในทิศทางท่ีดี 
1. คลื่นสมองต่ า 
ประสิทธิภาพการท างานของคนเราจะเปลี่ยนไปตามคลื่นสมองที่เราส่ง ยิ่งต่ าลงมากเท่าไรยิ่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเท่านั้น เพราะแสดงว่ามีความสงบทางจิตใจ อารมณ์ดี ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์สูง เกิดสมาธิจิตใจ
เป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก 
กิจกรรม : ฝึกท าโยคะ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าห้องเรียน จะช่วยให้กล้ามเนื้อและประสาทผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่
สร้างให้เด็กเกิดภาวะคลื่นสมองต่ า ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เช่น เตรียมความ
พร้อมให้เขาเรียนหนังสือได้อย่างสบายใจ หรือ กิจกรรมการเล่านิทาน การกอด เสียงเพลง ท่าที หรือแม้แต่
ค าพูดจากคนรอบข้าง มีส่วนท าให้คลื่นสมองต่ าได้เช่นเดียวกัน 
2. การประสานของเซลล์สมอง แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ เชื่อว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝน
กันได้ ไม่ข้ึนอยู่กับกรรมพันธุ์แต่ข้ึนกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ความฉลาดเกิดจากเซลล์สมองประสานเข้าด้วยกัน 
เรียกว่า เซลล์ประสานประสาท ถ้าใครมีมากคนนั้นจะเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้เร็ว เซลล์ประสานประสาทนี้จะ
ขยายตัวได้ดีเมื่อมือกับเท้าท างานมาก เพราะสองส่วนนี้จะมีปลายประสาทอยู่มาก ดังนั้นกิจกรรมในแนวคิด
นีโอ-ฮิวแมนนิสต์จึงเน้นให้เด็กเรียนและเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ให้เด็กได้ออกนอกห้อง ปีนป่าย วิ่งเล่น เพ่ือให้
มือกับเท้าท างานมากท่ีสุด 
แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ ไม่เชื่อเรื่องให้เด็กเรียน หรือ เล่น อย่างเดียว เพราะช่วงที่สมองของคนเรา
เจริญเติบโตมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 3-6 ปี ดังนั้นจึงต้องเรียนบ้าง เล่นบ้าง โดยกระจายให้เหมาะสมและใช้วิธีการ
ที่จูงใจให้เด็กเรียนรู้ด้วยคลื่นอัลฟาหรือคลื่นสมองต่ ามากที่สุด 
กิจกรรม : ผสมผสานการเรียนและการเล่นเข้าด้วยกัน เปลี่ยนการท่องจ าตัวหนังสือของเด็ก มาท าให้เขารู้จัก
ตัวหนังสือเหล่านี้ผ่านเกม ที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกัน โดยวิ่งไปตามพ้ืนห้องให้เป็นรูปตัวอักษร หรือเล่น
เกมบัตรค าสนุก นับตัวเลขจากสิ่งของหรือผลไม้ หากเป็นวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พาเด็กๆ ไปสัมผัส
กับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เช่น การไปเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนสาธารณะ ไปดูปลาในบ่อ รู้จักสัญญาณ
ไฟจราจรริมถนน เป็นต้น 
3. ภาพพจน์ของตัวเอง (SELF CONCEPT) วัยเด็กเป็นวัยที่มีการรับรู้สูงที่สุด เป็นเรื่องของจิตใต้ส านึก จึง
ควรปลูกฝังเรื่องด้านบวกและเรื่องท่ีดี เพราะถ้าจิตใต้ส านึกบันทึกไว้แต่เรื่องด้านลบ ได้ยินคนพูดเรื่อยๆ ว่าไม่
เก่ง ซน เมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เก่ง ซน ซุ่มซ่าม เมื่อภาพพจน์ที่มีต่อตัวเองเป็นลบ พฤติกรรมที่
ออกมาก็จะเป็นลบด้วย บทบาทของครูจึงเป็นเรื่องส าคัญ แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ พฤติกรรมของ
ครูคือบทเรียนที่ดีที่สุดของเด็ก เช่น ถ้าครูพูดจาไพเราะ เด็กจะพูดจาไพเราะ ดังนั้นคนที่เป็นครูจึงต้องสมบูรณ์
พร้อมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวและเทคนิคการสอน เด็กจึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 
4. การให้ความรัก ถ้าเด็กรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเต็มที่ ความรักของเด็กคนนั้นย่อมเผื่อแผ่ไปถึงผู้อ่ืน แต่ถ้า
เด็กรู้สึกขาดความรัก เขาย่อมเรียกร้องต้องการการแสดงออกซ่ึงความรัก เพ่ือที่จะท าให้เขาได้รับความรัก จึง
เป็นเรื่องปกติที่คุณครูในโรงเรียนนีโอ-ฮิวแมนนิสต์จะเป็นคุณครูที่มีบุคลิกอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ค าชม
พร้อมสัมผัสเด็กด้วยการกอดซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก 
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สรุปสภาพแวดล้อมเรียน และกิจกรรม การสอนแนวนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ 
 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์สร้างบรรยากาศและกิจกรรมในโรงเรียนด้วยการให้เด็กนั่งสมาธิ

และเล่นโยคะ เพ่ือให้เด็กอยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ ามากที่สุด เพราะจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ที่ดีตามมา 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ และร้องเพลงร่วมกัน เรียนรู้
เรื่องของคุณค่าชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ความสงบ ความกล้าหาญ และความสนุกสนาน ผ่านการเล่น
เกมส์ 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์เรียนรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและท่องจ าเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดย
สามารถอธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักศีลธรรม และประเมินผลการกระท าของตนเองได้ 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ให้เด็กมีโอกาสท ากิจกรรม เช่น ท างานอาสาสมัคร ร่วมงาน
เทศกาลในหมู่บ้าน ไปทัศนศึกษา เพ่ือให้เกิดแรงเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นรางวัลจากการค้นพบการ
เรียนรู้เอง 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ การเกษตร และ
ภูมิศาสตร์ จากการท าสวน ให้เด็กได้ดูแลต้นไม้ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้อยู่กับธรรมชาติ ฤดูกาล และ
ได้รู้จักชีวิตความเป็นอยู่โดยรอบ 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย 

 แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ให้ก าลังใจ ให้รางวัล ด้วยการคิดและพูดในสิ่งที่ดีอยู่เสมอ 

 

สิ่งท่ีเด็กจะได้รับจากแนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ 
โรงเรียนแนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
โดยใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาในทุกด้านของชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จะท าให้คนเรามีความสุขในชีวิตได้
ง่าย มุ่งมั่นในการกระท าจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ มุ่ง
พัฒนา อัจฉริยภาพในตัวเด็กทุกคนให้ปรากฏออกมามากท่ีสุด โดยจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจด้วย 
โรงเรียนที่เปิดสอนแนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ โรงเรียนอมาตยกุล 
Website : http://www.amatyakulschool.com/ 
แหล่งที่มา เวปไซต์รักลูก : https://www.rakluke.com/school-
zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99
%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0
%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-
%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1361/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานศึกษา 3หมื่นแห่ง 
นักเรียน 6.8ล้านคน 

บุคลากรการศึกษา 3.7
แสนคน 

สร้างปัจจัยแวดล้อมให้สถานศึกษา
และบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนครูดีไม่มีอบายมุข/นโยบาย

งานเลี้ยงปลอดเหล้า/รณรงค์
เข้าพรรษาโพธิสัตว์น้อย 

พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการ
แก้ปัญหาแบบบูรณาการระหว่าง
การป้องกันปัจจัยเสี่ยงกับการจัด

การศึกษา 

ส่งเสริมกลไกเครือข่าย
ครูดีไม่มีอบายมุข 10 

รุ่นในพื้นที่ร่วม
ประชาคมงดเหล้า 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์
การบูรณาการ

การศึกษาและการ
แก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง/
ถอดบทเรียนครูดีฯ 

เครือข่ายจิตอาสาครูดีไม่มีอบายมุขท่ัวประเทศ10รุ่นมีการด าเนินการต่อยอดขยายผล และ
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงกับการจัดการการเรียนรู้ของ

นักเรียนเพื่อเสนอต่อฝ่ายนโยบาย ในระยะเวลา 2563 - 2565 
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 มอบโล่รางวัลครูดี โรงเรียนดี ไมม่ีอบายมุข คร้ังที่ 9 

หมวดหมู่ ข่าวงดเหล้าทั่วไทย, วันที่ 7 มกราคม 63 / อ่าน : 745 
 

 
ศธ. หนุน สพฐ. – สสส. เครือข่ายงดเหล้าและภาคีเครือข่าย มอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 426 คน และ
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 27 แห่ง 

ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ 
อบายมุขและการพนัน ให้ประเทศชาติ ในขณะที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า เด็กและเยาวชน อายุ15-24 ปี 
หรือกลุ่ม “นักดื่มหน้าใหม่” จ านวน 2,282,523 คน หรือร้อยละ 23.91 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของเยาวชน
ทั้งหมด อาจเป็นนักดื่มประจ าและนักดื่มหนักเพิ่มมากขึ้น 

 

https://www.stopdrink.com/categories/view/5
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วันที่  6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายอนายอนุชา บู รพชัยศรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดี
ไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 4) ประจ าปี พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้นายอ านาจ วิ
ชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ โครงการครูดีไม่มี
อบายมุข จัดโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.), 
เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งได้คัดเลือกบุคลากรการศึกษาที่มีคุณสมบัติปลอด
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน อีกท้ังท าหน้าที่ ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดอบายมุข เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และน าข้อเสนอให้เกิดการจัด
การศึกษา เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ณ 
ห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการที่ดี และมีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นรางวัลที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่
เป็นการแข่งกับใจตนเอง นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  “ครูดีไม่มีอบายมุข” ท าให้
เห็นว่าการด ารงตนอยู่ในศีลธรรมปลอดอบายมุขเป็นสิ่งส าคัญที่สังคมปรารถนาให้มี โดยเฉพาะผู้เป็นครู ซึ่งท า
หน้าที่อบรมบ่มเพราะลูกหลานไทย การที่จะร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ให้
ประเทศชาติ ซึ่งมีผลต่อข้าราชการครู ตั้งแต่ระดับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาลงมาถึงเยาวชน ครอบครัว ให้
ปลอดภัยจากอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ การและพนัน ด้วยอบายมุขท าความเสียหายให้กับการศึกษา สังคม 
ประเทศชาติ โดยเฉพาะความเสียหายต่อเยาวชนที่ก าลังเติบโต เขาต้องอาศัย พ่อแม่ และครู เป็นผู้บ่มเพาะ
หล่อหลอมให้มีปัญญา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้มีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 
นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการรายงาน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีล่าสุด (2560) โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า เด็กและเยาวชน 
อายุ 15-24 ปี หรือกลุ่ม “นักดื่มหน้าใหม่” จ านวน 2,282,523 คน หรือร้อยละ 23.91 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 
ของเยาวชนทั้งหมด ที่ระบุว่าดื่มสุราในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยนักดื่มประจ าและนักดื่มหนักมีสัดส่วนลดลง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (นักดื่มประจ า ข้อมูลปี 2557 จ านวน 703,885 คน ปี 2560 จ านวน 684,598 คน ส่วน
นักดื่มหนัก ข้อมูลปี 2557 จ านวน 1,122,797 คน ปี 2560 จ านวน 1,005,462 คน ซึ่งในวันข้างหน้าประเทศ
ไทยอาจมีเยาวชนที่เป็นนักดื่มประจ าและนักดื่มหนักเพ่ิมมากข้ึน 
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ส าหรับผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 453 คน เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) จ านวน 426 คน ได้แก่ (1.)ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 
18 คน (2) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 83 คน (3) ระดับครูผู้สอน จ านวน 325 คน และโล่ประกาศ
เกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข(รุ่นที่ 4) จ านวน 27 โรงเรียน 

ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร สพม.10 ประธาน
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) รับโล่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข กล่าวว่า หลังจากการประชุมปฏิบัติการ
ระดับชาติ “การจัด การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยค าพ่อสอน” ครั้งที่ 4 เครือข่ายครูดี
ไม่มีออบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ได้มีการร่วมกันตั้งปณิธาน และร่วมกันหารือวิธีการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเป็นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ       
ต่อท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  (1) ควรมีนโยบายที่สนับสนุนโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเหล้า เบียร์ บุหรี่ อบายมุข ที่ลงสู่ผู้เรียนโดยตรง เช่น โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ครูดีไม่มี
อบายมุข (2)ปรับปรุงหลักสูตรเรื่องการลดละเลิกเหล้าเบียร์บุหรี่อบายมุข ให้ครอบคลุมทุกประเภทการศึกษา
และทุกช่วงวัย (3)สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณ เพ่ือ
เป็นแบบอย่างในการเลิกอบายมุข (4) กระทรวงฯ เป็นแกนหลักประสานความร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนๆและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ อย่างเป็นรูปธรรม (5) สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูดีไม่มี
อบายมุขโดยก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเลื่อนวิทยฐานะ 

 
 

นางสาวริมล โพธิ์ชัยรัตน์ โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ ผู้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 9 กล่าวว่า 
กิจกรรมที่พานักเรียนท าคือ กิจกรรมพ่ีสอนน้อง คือพ่ีมัธยม ม. 3 สอนน้องประถม เขียนจดหมายขอให้พ่อ-แม่
เลิกเหล้าเข้าพรรษาในปีที่ผ่านมา เมื่อผู้ปกครองได้รับจดหมายก็จะตื้นตันเพราะไม่เคยได้รับจดหมายจากลูกมา
ก่อน บางคนก็อาจจะรู้สึกผิด บางคนก็ประทับใจ และได้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา บางคนมีแนวโน้มว่าจะเลิก
เหล้าตลอดไปเพ่ือลูก นับว่าเห็นผลชัดเจน ตัวอย่างของทางโรงเรียนฯ เคสของน้องไปรท์ ที่เขียนจดหมายชวน
คุณพ่อให้เลิกเหล้าได้ส าเร็จ และมีโอกาสเข้าพบท่านนายกฯ พร้อมกับพ่ีมัธยมที่ท ากระบวนการพี่สอนน้องด้วย 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ไม่ใช่สอนเฉพาะตัวบุคคลเอง ได้ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 
ตราบใดที่ยังเป็นคุณครู จะท าหน้าที่เช่นนี้ จะสอนสิ่งที่ดีๆ จะเป็นแบบอย่างที่ดี จากที่ได้เข้ามาสัมผัสและเริ่ม
เข้ามาเป็นครูจิตอาสาในเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขนี้เพราะตั้งใจท าเพ่ือพ่อหลวง ร. 9 คนที่อยู่บนฟ้า ที่คอย
มองดูพวกเราอยู่เสมอ ในขณะที่สังคมยังแย่อยู่เราต้องช่วยกันสร้างให้ดีขึ้นให้ได้ 
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นางศศิธร บุตรเมือง ผอ.โรงเรียนบ้านสันดาบ สพป.สมุทรสาคร ผู้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 9 กล่าวว่า   
ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน และได้ท ากิจกรรมตามแนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนการสอนเรื่องความพอเพียง ปลอดอบายมุขและ ตระหนักในโทษภัยของเหล้า บุหรี่ ในปีที่แล้วจึง
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีฯ รับโล่ในนามโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขรุ่น 3 ปีการศึกษา 2561 และปีนี้ก็สามารถ
ได้รับการคัดเลือกได้มารับโล่เป็นรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 9 ปีการศึกษา 2562 ต่อเนื่องกันค่ะ ส าหรับ
กิจกรรมให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูซึ่งจะท าให้เด็กและครู มีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น มีกิจกรรมเยี่ยม
บ้าน เพ่ือจะได้รับทราบถึงปัญหาโดยจะน ามาวิเคราะห์กันเป็นรายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวในชุมชน      
มีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้าและการพนัน ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อทางโรงเรียนได้รับโล่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
มาแล้วนั้น ท าให้ชุมชนโดยรอบ มีความตระหนักมากข้ึนในเรื่องของอบายมุขต่างๆ 
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 เครือข่ายงดเหล้า-สสส.ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ แก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ 

Mon, 2020-10-05 20:39 -- hfocus team 
Print this page 

 
 
เครือข่ายงดเหล้า-สสส.ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ปี
ที3่ เพื่อแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ปัจจัยเสี่ยงเห็นผลชัดเจน พร้อมขอให้กระทรวงศึกษาน าแนวทางไปใช้ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร13ตุลาคม นี้ 
 
วันที่ 5 ต.ค. ที่ห้องประชุมคุรุสภา ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดแถลงรายงานผลการด าเนินงานปีที่ 3 โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ             
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 1.ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู 2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อ
เพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าสอนเด็กช่วยสอนเพ่ือที่เรียนช้ากว่า          
3.ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี โดยมีโรงเรียนต้นแบบ 12 แห่ง 
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานแถลงผลงาน กล่าวว่า      
รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ด้วยการน้อมน าค าสอนของพระองค์ท่าน มาสู่ภาคปฏิบัติ      
เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทยที่น าไปสู่การเป็นคนดี มีศีลธรรม พ่ึงตนเองได้ ปลอดอบายมุข และได้น าผลจากการท า
ดีนั้น น้อมถวายเป็นพระราชสักการะ โดยน้อมน าค าสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ เป็นก้าวที่  2                   
คือ “สร้างความดีท่ีตน ด้วยทศพิธราชธรรม สร้างอาหารให้เราและโลกด้วย โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งภาพรวม
การขับเคลื่อนโรงเรียนค าพ่อสอนนั้น ตรงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ              
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 2.  มี พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง -มีคุณธรรม 3.มีงานท า -มีอาชีพ และ4.การเป็นพลเมืองดี     
 

https://www.hfocus.org/print/20255
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ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ได้น าเสนอผลการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาครูผ่านโรงเรียนค าพ่อสอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะการเรียนรู้ และพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด โดยใช้โมเดลเชิงเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ และสารเสพติดของนักเรียน พบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
โรงเรียนค าพ่อสอน คือ การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของครูให้สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ได้แก่ ทักษะ
การแสดงความรัก ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ ทักษะด้านจิตตะศึกษา ทักษะการถามเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโครงการในระดับคะแนน 4.57 จาก 5 และเกิดความตระหนักรู้
ในโทษของแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด ในระดับ 3.83 จาก 4 จนเกิดเป็นพฤติกรรมการปกป้องตนเองได้ ใน
ระดับ 3.45 จาก 4 รวมทั้ง ได้ติดตามสอบถามเชิงคุณภาพในสถานศึกษาแล้วพบว่าความสัมพันธ์ของครูกับ
นักเรียนดีมาก ผลการเรียนดีขึ้น และชุมชนมีความพอใจ ซึ่งการปรับคุณลักษณะครู คือค าตอบในการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งโครงการนี้เอาปัญหาปัจจัยเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการศึกษาในโรงเรียนได้ส าเร็จ 

น.ส.ริมล  โพธิ์ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ  กล่าวว่า โรงเรียนคลองใหม่ เป็นโรงเรียนระดับ
ขยายโอกาสในชุมชนที่แวดล้อมด้วยโรงงาน และชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาชีพรับจ้าง โดยมีนักเรียนหลายคนจะ
ประสบปัญหาในครอบครัว การใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้ปกครองมีการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อเด็กนักเรียนเมื่อ
โรงเรียนได้เริ่มใช้กระบวนการตามกระแสพระราชด ารัส โดยเริ่มเปลี่ยนที่ครูให้ครูเปิดประตูหัวใจให้ครูรักเด็ก
และให้เด็กรักครูก่อน รวมทั้งการสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตตัวเองโดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ครูเป็นคนที่ใจร้อนมาก และเป็นคนที่มุ่งมั่นแต่เรื่องของการสอนเพียงอย่าง
เดียว จนมองข้ามการให้ความรักกับนักเรียน การเรียนการสอนจึงค่อนข้างตึงเครียด เกิดช่องว่างระหว่างครูและ
นักเรียนขึ้นมา หลังเข้าร่วมโครงการท าให้ใจเย็นมากข้ึนและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่างๆ ของเด็กเสมอ 
บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ และก็เป็นผลให้คะแนน O-Net วชิาภาษาอังกฤษ  
ในปีที่ผ่านมาเพ่ิมมากข้ึน 
 
น.ส.นาวิกา สมไสยา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จ.อุดรธานี กล่าวว่า ตนเองอาศัยอยู่กับตา
ยาย ท าให้รู้สึกว่าห่างไกลจากพ่อแม่ จึงรวมกลุ่มกับเพ่ือนตั้งแต่ตอนเรียน ม.ต้น ใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ ดื่มเหล้าเบียร์
สูบบุหรี่ ท าตัวต่อต้านสังคม มีปากเสียงกับครูตลอด แต่จุดเปลี่ยนของชีวิตโดยตนเองเริ่มคิดว่าท าไมเราท าตัวแย่ 
แต่ก็ไม่กล้า ไม่รู้ที่จะแก้ตัวอย่างไร พอดีมีครูสุดารัตน์  แสงสิทธิ์ ซึ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูได้สอบถามและให้
ก าลังใจตนเอง ให้เวลากับตนเองท่ีจะพูดคุยด้วย ท าให้เกิดความม่ันใจและรู้ว่าสิ่งที่ตนเองท ามานั้นก้าวพลาดนั้น 
ยังสามารถแก้ไขได้โดยคุณครูให้โอกาส ให้ความรัก ตามแนวทางของโรงเรียนค าพ่อสอน ท าให้ตนเองกลับมา
ใหม่ได้ และปัจจุบันเป็นรองประธานนักเรียน จึงมั่นใจว่าหากครูเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสรับฟัง นักเรียนทุก
คนจะมีที่พ่ึง จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการน าแนวทางเน้นให้ครูเปลี่ยนความคิดความเชื่อ แล้วนักเรียนจะมี
ความสุข และไม่อยากจะยุ่งเก่ียวกับเหล้าบุหรี่ยาเสพติด 
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เด็กชายพีรวุธ สอนสุวรรณ นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก จ.ชุมพร กล่าวว่า ก่อนที่โรงเรียน
จะเข้าโครงการนี้ ผมรู้สึกกลัวครูเพราะครูเสียงดัง ไม่กล้าอยู่ใกล้ครู ไม่กล้าพูดคุยกับครู กลัวครู ไม่กล้าช่วย
คุณครูท างาน แต่พอโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน คุณครูใจดีมากขึ้น มีเหตุผล ไม่ดุด่า ท าร้าย
จิตใจ และไม่ลงโทษให้เกิดความเจ็บปวด ตอนนี้ผมรักครู สนิทกับครู กล้าพูดคุยปรึกษาคุณครูมากขึ้น แม้เรื่อง
ส่วนตัวก็กล้าปรึกษา เช่นเรื่องพ่อแม่ และตอนนี้ผมมีน้ าใจ อยากช่วยงานครู 

นายธีระ วัชรปราณี ผจก.เครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า โครงการจะด าเนินการพัฒนาต้นแบบ และขยายผลเป็น
พ้ืนที่เรียนรู้ส าหรับสถานศึกษาที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกระแสครูใช้
ความรุนแรงกับนักเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะทิศทางการศึกษาของเราเน้นไปที่ความส าเร็จและผลการเรียน 
มากกว่าจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ และการแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน เช่น ในครอบครัวที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ ท าให้นักเรียนไม่มีความสุข แต่โรงเรียนสามารถเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้  
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 โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (ภายใต้โรงเรียนค าพ่อสอน) 

โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (ภายใต้โรงเรียนค าพ่อสอน) 
กิจกรรมพี่สอนน้องชวนพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-๑๙ ปี ๒๕๖๓ 
โดยการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีที่ ๑๒ 

 

ความส าคัญ  นักเรียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผู้ปกครองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียน
ประสบปัญหาไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หากมีพ่อแม่ผู้ปกครองดื่มเหล้าจะน ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว 
ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ และเกิดการซึมซับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากครอบครัวและอิทธิพลจาก
การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ดื่ม ท าให้เกิดผู้ดื่มหน้าใหม่ และก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา   

ในขณะเดียวกันลูกก็มีอิทธิพลต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกัน ด้วยสายสัมพันธ์ความรัก ถ้าคุณครูออกแบบการ
เรียนรู้ให้ลูกๆ ช่วยให้พ่อแม่ เลิกเหล้า โดยให้พ่ีๆ ไปสอนน้อง  บทเรียนและประสบการณ์ตรงเหล่านี้             
จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กๆ ทั้งพ่ีและน้อง 

การที่เด็กๆ ทั้งพ่ีและน้อง ได้ท ากิจกรรม เขียนจดหมายสื่อรัก ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเหล้านั้น     
เป็นการเรียนรู้แบบซึมซับผ่านประสบการณ์ตรงด้วยโจทย์ในชีวิตจริงของครอบครัว จะท าให้เด็กๆ เกิดความ
ตระหนักอย่าง   มีพลัง 
 ผลที่ได้รับปีท่ีผ่านมา มีสถานศึกษาเข้าร่วม ๑,๙๗๙ แห่ง โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้ ๓๗๗ แห่ง ซึ่งมีข้อมูล
คือ มีผู้ปกครองงดเหล้าครบพรรษา ๑๖,๖๙๑ คน ผู้บริหารและคุณครูงดเหล้าครบพรรษา ๔,๖๖๒ คน นักเรียน
เขียนจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า ๒๒,๗๒๒ คน นักเรียนที่พ่อแม่ไม่ดื่มก็เขียนจดหมายขอบคุณ ๒๑,๙๙๗ 
คน     และเราได้ขออนุญาตครอบครัวของนักเรียน น ากรณีศึกษาที่คุณพ่อเลิกเหล้าได้มาท าสื่อสร้างสรรค์      
เพ่ือสร้าง       แรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆ  
เป้าหมายปี ๒๕๖๓ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ สถานศึกษาต้องปรับการเรียนการ
สอน จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมตั้งไว้ที่ ๑,๐๐๐ แห่ง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วม
โครงการ 
 Link  http://www.xn--42cf8cbyvfb1e3ab0d9a5l1a0itd.com/forms/form1 
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พื้นที่ต้นแบบ : โรงเรียนคลองใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต ๑  

 

โรงเรียนได้ร่วมโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อนายสราวุธ  พิบูลย์สวัสดิ์         
ได้สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ซึ่งน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการศึกษาว่า 
๑ ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู  
๒.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพ่ือนที่
เรียนช้ากว่า  
๓.ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี..” 
 ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้น าแนวคิดว่า พ่ีสอนน้อง ส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพ่ีได้ช่วยคุณครูในการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา เพราะเด็กๆ ด้วยกันจะเข้าใจและสื่อสารกันได้ดี อีกท้ังเป็นการเสริมพลังความม่ันใจของรุ่น
พ่ี (self esteem) โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนต้องปรับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการสลับนักเรียนมาโรงเรียน แต่
ไม่ได้ท าให้เป็นอุปสรรคที่จะด าเนินโครงการ พ่ีสอนน้องชวนพ่อแม่หยุดเหล้า อีกทั้ง จะเป็นการเรียนรู้พิษภัย
และการระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ 

  

พี่สอนน้องเขาพาท าอะไรบ้าง :  

เด็กชายศิวกานต์ ศรีเพชร (น้องบอส) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ 
พ่ีๆ สอนให้เขียนจดหมายสื่อรัก ขอให้พ่อกับแม่เลิกเหล้า 
ผมอยากให้พ่อเลิกเหล้า จึงได้เขียนจดหมายสื่อรักให้พ่อ บอกพ่อว่า “ผมรักพ่อครับ” 
..เมื่อก่อนพ่อชอบดื่มเหล้า บางวันพ่อก็จะดื่มเหล้าอย่างเดียวเลย  
แม่ก็เคยขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้า แต่ก็ไม่ส าเร็จ พ่ีๆก็สอนเขียนจดหมายบอกพ่อ.. 
รู้สึกว่าพ่อก็จะมีแรงสู้ขึ้นมาเลย ดีใจมากๆ ครับ 
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คุณสุมาลี  ศรีเพชร ผู้ปกครองของน้องบอส 
เมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ซักที อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจว่าจะท าเพ่ือใคร 
แต่พอที่โรงเรียนมีกิจกรรมนี้ มีพ่ีสอนน้องเขียนจดหมายมาให้คุณพ่อ  
คุณพ่อเขาจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าส าหรับลูก และทางโรงเรียนก็ให้ความส าคัญให้คุณค่า 
กับเรื่องนี้ ให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวมาก 
 

ได้อะไรจากกิจกรรมพี่สอนน้อง : 

นายฉัตรมงคล จินดางาม (น้องเบิร์ด) เยาวชนโพธิสัตว์น้อยฯ กลุ่มพ่ีสอนน้อง 
จากโรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ 
เมื่อก่อนผมเคยเป็นเด็กข้ีเกียจจะอยู่เฉยๆ ไม่ชอบเขาหาน้องๆ แต่พอได้ท ากิจกรรมตรงนี้ คิดว่าสามารถ              
ปลูกจิตส านึกผมขึ้นมาได้ว่าผมควรสอนน้องๆ ในทางที่ดีและผมก็เห็นว่าเพ่ือนๆ คนอ่ืนๆ ก็เข้ากับน้องๆ ได้ดี
เพราะในเวลาพักเที่ยงก็จะมีน้องๆ วิ่งเข้ามาหามาเล่นด้วยบางทีตอนพ่ีๆสอบน้องๆ ก็จะมาให้ก าลังใจรู้สึกดี
มากๆ เลยครับ 
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น้องเบิร์ด (ถือไมค์) 
 

น้องๆ มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไร   
 

คุณอารีวรรณ จินดาราม ผู้ปกครองของน้องเบิร์ด 
เปลี่ยนแปลงจริงๆ จากเดิมที่น้องเบิร์ดไม่เคยพูดคุยไม่เล่นด้วยกัน ไม่เคยนอนคุยกัน เดี๋ยวนี้ ดีขึ้นมากๆ 
อยู่ที่บ้านก็จะสอนน้อง สอนท าการบ้าน สอนน้องว่าเราเป็นพ่ีเป็นน้องกันเราต้องรักกัน ช่วยเหลือกัน  
สอนให้น้องพูดจาดีดีอย่าว่าพ่อแม่ ต้องพูดเพราะๆ เวลาตื่นมาเม่ือก่อนจะไม่ค่อยท าอะไร   
เดี๋ยวนี้เขาท าเองหมดงานไหนที่เขาช่วยพ่อแม่ได้ เขาก็จะท าเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องว่าเหมือนก่อน  
 

ประทับใจอะไรบ้าง ส าหรับกิจกรรมพี่สอนน้องชวนพ่อแม่เลิกเหล้า  
 

น.ส.พนารัตน์ กุลก าพล ครูประจ าชั้นประถมศึกษา โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ 
กิจกรรมนี้ ท าให้เกิดความประทับใจหลายอย่าง ที่สุดเลยก็คือ ประทับใจผู้ปกครอง 
ที่เขาสามารถเลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา ระยะเวลาสั้นๆเพียง ๓ เดือน เขาก็เลิกเหล้าได้แล้ว 
บางคนก็อาจจะยังเลิกไม่ได้ แต่เขาก็มีความพยายามที่จะเลิก  
หลังจากท ากิจกรรมช่วงเข้าพรรษาผ่านไปแล้ว หลายคนก็สามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ได้  
 

กิจกรรมพี่สอนน้องท าให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงได้ 
 

น.ส.ริมล  โพธิ์รัตน์ ครูประจ าชั้นนักเรียนมัธยม โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ 
เด็กๆ เปลี่ยนแปลง จากที่เคยเอาเปรียบเพ่ือนเขาก็เริ่มท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน จากบางคนที่บอกว่าไม่เคยรักเด็ก ไม่
เคยคิดจะดูแลน้องเล็กๆ แต่ตอนนี้เขาดูแลกัน มีความผูกพันกัน และครูก็รู้สึกว่าครูมีคุณค่ามากขึ้นด้วย 
 

กิจกรรมโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้าจะมีส่วนในการหยุดโควิด-๑๙ ได้อย่างไร 
หยุดได้..เพราะคนที่ไม่ไปปาร์ตี้สังสรรค์ก็จะไม่ไปรวมตัวกัน เขาก็อยู่บ้านตัวเองอยู่กับครอบครัว เมื่อไม่ไป
รวมกันอยู่ โควิดก็จะไม่เพ่ิมการแพร่ระบาด ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ 
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