ความเป็ นมาและผลงานรณรงค์ในระดับพืน้ ที่
ภายหลังที่ก่อตัง้ สสส.ปี 2544 ภารกิจการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงจากแอลกอฮอล์ ได้เริ่มต้นโดยการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา ปี 2546 เป็ นปี แรก โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้เป็ นประธานในการประชุมหารือและออกแบบการรณรงค์
โดยอาศัยจังหวะโอกาสต้นทุนของสังคมไทย คือ ช่วงเข้าพรรษาที่ประชาชนจานวนมากมีการลดละเลิกอบายมุขอยูแ่ ล้วเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั ติ อ่ ๆ กันมา ซึ่ง สสส. สามารถต่อยอดจากโอกาสนีใ้ นการชักชวนรณรงค์ได้ โดยอาศัยเครือข่ายทางศาสนา
สายสุขภาพ ได้แก่ สันติอโศก วัดพระธรรมกาย พระสงฆ์นกั พัฒนา ผูน้ าศาสนาอื่น สายสุขภาพ ได้แก่ เครือข่ายหมออนามัย
เครือข่ายนักวิ่งและออกกาลังเพื่อสุขภาพ และเครือข่ายทางสังคมต่างๆ โดยมีพฒ
ั นาการการรณรงค์ มาตามลาดับ ดังนี ้
ปี 2546 - 2548 เป็ นช่วงระยะแรกของการรณรงค์จงึ ต้องการให้เกิดเป็ นกระแสวงกว้าง เน้น Theme รณรงค์งดเหลัา
เพื่อแม่เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าปัญหาการดื่มนัน้ แม่ได้รบั ความทุกข์อย่างไร ซึ่งทาให้ผลสารวจพบว่า ในปี แรกมีผงู้ ดและลดการดื่ม
แอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 40.6 เพิ่มขึน้ โดยประมาณการว่านักดื่มประมาณ 60% ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ นักดื่มประมาณ
หนึ่งในสาม ไม่ได้ด่มื เลย ประมาณ ร้อยละสิบห้า ตัง้ ใจจะงดแต่งดไม่ได้ตลอดสามเดือน และอีกร้อยละยี่สิบแม้จะไม่ได้งด
แต่ก็ลดการดื่มลงปัจจุบนั
ต่อมาได้เน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจ คือ การดื่มทาให้สญ
ู เสียรายได้ ในปี 2549 - 2551 เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าในระดับ
ครอบครัว และระดับประเทศการงดเหล้าทาให้คนมีรายได้มากขึน้ และมีความสุขขึน้ ทัง้ นี ้ 2551 รัฐบาลได้ประกาศวันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ โดยกาหนดให้วนั เข้าพรรษาทุกปี ทาให้เกิดกลไกการทางานที่ฝ่ายหน่วยงานราชการต่างๆ จะมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินการ
ปี 2552- 2556 แนวทางรณรงค์เปลี่ยนเป็ นความสุขของคนเลิกดื่มและครอบครัว "สุขปลอดเหล้า" ชีใ้ ห้เห็นว่าเมื่อ
คนเลิกเหล้าจะมีความสุข และมีกิจกรรมต่างๆที่ทดแทน รวมทัง้ มิตรภาฟไม่ได้เกิดในวงเหล้าด้วย อย่างไรก็ตาม เริ่ม
นาเสนอในแง่มมุ ของศาสนาเน้นให้ถึงวันสาคัญของชาวพุทธ และการลดละเลิกทาให้มีความสุขเหมือนได้คนใหม่
ในปี 2557-2558 ได้ปรับเปลี่ยนข้อความรณรงค์จากเดิมเป็ น "งดเหล้าเข้าพรรษา เปลี่ยนเป็ น "งดเหล้าครบพรรษา"
และเน้นการลงไปทางานในชุมชน ทาให้เกิดเป็ นพืน้ ที่รูปธรรม และสามารถทาการรณรงค์ได้ตอ่ เนื่องทัง้ ปี ได้ ตลอดจน
สามารถช่วยเหลือผูท้ ่ีด่มื หนักได้มากขึน้ จนพัฒนามาเป็ นชุมชนคนสูเ้ หล้า เพื่อเพิ่มความสาเร็จในระดับพืน้ ที่ จากเดิมเน้น
การวัดผลการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาชุมชนวิจยั ขึน้ 4 แห่ง 4 ภาค คือ บ้านชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี,
บ้านวังว้า จ.น่าน , บ้านโนนบอน จ.อุบลราชธานี และบ้านวังเลา จ.นครศรีธรรมราช แต่ละจังหวัดมีชมุ ชนรูปธรรม "ชุมชน
คนสูเ้ หล้า" รวมทัง้ หมด 588 แห่ง และมีชมุ ชนแหล่งเรียนรู ้ 46 แห่ง โดยปี 2558 การรณรงค์ใช้แนวคิดเรื่อง "เปลี่ยนคนเมา
เป็ นคนใหม่" และเน้นการทางานเก็บข้อมูลชุมชนมากขึน้ วางระบบกลไกการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือ
จานวนคนงดเหล้าจานวนเงินที่ประหยัดได้ จานวนร้านค้าที่เข้าร่วมงานประเพณีชมุ ชนปลอดเหล้า เป็ นต้น และในปี 2559
การศึกษาวิจยั ชุมชนพบว่า คนในชุมชนกลับไปดื่มใหม่ระหว่างพรรษาเกินกว่าครึง่ ที่ตงั้ ใจงด ทาให้การรณรงค์ในชุมชนเน้น
ให้เกิดความต่อเนื่อง ได้เสนอยกย่องให้คนเลิกเหล้าครบ 3 เดือนเป็ นคนหัวใจหิน และเริ่มวางแนวทางให้คนที่เลิกตลอดชีวิต
เป็ นคนหัวใจเพชร
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ปี 2560 เน้นความร่วมมือของชุมชนจนถึงระดับอาเภอ และจังหวัด ในการ ชวน ช่วย เชียร์คนเลิกเหล้า และชวนให้
งดเหล้าไปตลอดทัง้ ปี โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตน จากนัน้ ระหว่างพรรษามีการให้กาลังใจ
คนเลิกเหล้าครบพรรษาคนหัวใจหิน ซึ่งจะมีการจัดเวทียกย่องในช่วงออกพรรษา โดยมีการสนับสนุนให้คนเลิกเหล้าครบ 3 ปื
ขึน้ ไปเป็ นนักรณรงค์ "คนหัวใจเพชร" ก่อตัง้ เป็ นชมรมคนเลิกเหล้านักรณรงค์ "คนหัวใจเพชร" เพื่อช่วยเหลือให้กาลังใจคนที่
กาลังเลิกเหล้าให้สามารถทาความตัง้ ใจได้สาเร็จ โดยจะทาทุกจังหวัด และจะทาต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในช่วงเข้าพรษาเท่ านัน้
ซึ่งจะเป็ นกลไกการทางานรณรงค์รว่ มกับกลไกภาครัฐที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็ นกาลังสาคัญ โดยปี นี ้ มีการดาเนินการ
เข้มข้นเก็บข้อมูลผูด้ ่มื เพื่อติดตามช่วย ชม เชียร์ ให้งดเหล้าครบพรรษาใน 174 หมูบ่ า้ น มีชมุ ชนสูเ้ หล้าระดับหมูบ่ า้ นขยาย
ผลสูร่ ะดับตาบลจานวน 59 ตาบลและได้รบั การยกระดับเป็ นแหล่งเรียนรูช้ มุ ชนคนสู้เหล้าระดับตาบล จานวน 9 ตาบล
มีกลไกอาเภอที่ให้ความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทัง้ 98 อาเภอ โดยมี 30 อาเภอที่รว่ มดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ช่วยขยายผลจากชุมชนคนสูเ้ หล้าที่เป็ นแหล่งเรียนรูไ้ ปสูช่ มุ ชนอื่นๆ ในอาเภอ นอกจากนีย้ งั ได้จดั การอบรมผูน้ าคนหัวใจ
เพชรได้ 320 คน จากสมาชิกคนหัวใจเพชรในปี ท่ี 1 จานวน 3,000 คน และมีคนหัวใจเพชรต้นแบบที่มางานแถลงข่าวเปิ ดตัว
คนหัวใจเพชร 89 คนที่วดั ชลประทานฯ อีกด้วย ถือได้วา่ วงจรการทางานด้านการณรงค์มาถึงพฤติกรรมระดับบุคคลและทา
ให้เกิดนักรณรงค์ในชุมชนเกิดขึน้ แล้ว
ปี 2561 - 62 โครงการได้รณรงค์โดยใช้ชมุ ชมคนสูห้ ล้าต่อเนื่อง โดยมีนายอาเภอนักรณรงค์จานวน 157 แห่งที่ได้รบั
รางวัลเป็ นกลไกสาคัญ ยังคงทาให้มีการปฏิญาณตนงดเหล้าก่อนเข้าพรรษา และระหว่างพรรษา ได้เพิ่มเรื่องการวิ่งรณรงค์
พักตับ ใน 9 สนาม 9 ภูมิภาคและเน้นการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูคนหัวใจหินในช่วงออกพรรษายังดาเนินการต่อ เพื่อให้
เกิดเป็ นประเพณีปฏิบตั ิ คือ ก่อนเข้าพรรษามีพีธีปฏิญาณตน ระหว่างพรรษามีกิจกรรมชวน ช่วยเชียร์ และออกพรรษา มีการ
ยกย่องมอบรางวัล โดยทาให้เป็ นชุมชนคนสูเ้ หล้า มีคนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ในชุมชนทาให้เกิดความต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทางาน
รณรงค์ 3 เดือนแล้วจบรอขึน้ โครงการใหม่ปีหน้า โดยมีรายงานผลในชุมชนสูเ้ หล้า คือ มีการรณรค์ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษา
ใน 1,557 ชุมชน และมี 430 ชุมชน ยกระดับเป็ นชุมชนคนสูเ้ หล้า เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าตลอดทัง้ ปี มีคนหัวใจเพชร
ในชมรมคนหัวใจเพชรทั่วประเทศ จานวน 4,802 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพให้เป็ นผูน้ าคนหัวใจเพชรซึ่งมีภารกิจชวน ช่วย
เชียร์ แล้วจานวน 550 คน และเริ่มจัดตัง้ เป็ นชมรมคนหัวใจเพชร ได้ 30 ชมรม
ปี 2563 เป็ นปี ท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพืน้ ที่ และ theme รณรงค์
ทางสื่อมวลชนใช้แนวคิดการใช้ชีวิตที่มีความปลอดภัย ให้มีสติ พร้อมสูท้ กุ วิกฤติ และการลดละเลิกเหล้าทาให้ลดเสี่ยง มีเงิน
เหลือ โดยพืน้ ที่ชมุ ชนมีขอ้ จากัดในการรณรงค์เชิญชวน แต่ได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการนาแนวคิด
เรื่องการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกผัก การช่วยเหลือปั จจัยสี่ เป็ นต้น โดยมีชมุ ชนเข้าร่วม
โครงการ 392 แห่ง มีผเู้ ข้าร่วม คนงดครบพรรษา 15,106 คน (หัวใจหิน) งดต่อเนื่อง 3,687 คน คนหัวใจเหล็ก 1,454 คน คน
หัวใจเพชร 1,833 คน สามารถประหยัดเงินได้ 21,753,352 บาท ในส่วนของการรณรงค์โพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
โดยความร่วมมือกับ สพฐ. พบว่า มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. แจ้งเข้าร่วมประมาณ 1,623 แห่ง มีการส่งผลงานโรงเรียน
ประมาณ 450 แห่ง มีจดหมายที่เขียนถึงผูป้ กครอง 36,003 ฉบับ ผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการ 30,210 คน
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ปี 2564 ผลการดาเนินงานจากทั่วประเทศ พบว่า มีชมุ ชนเข้าร่วม 513 แห่ง มีคนร่วมโครงการรวมทัง้ หมดที่ลงชื่อ
31,535 คน ตัดเฉพาะผูท้ ่ี ยัง ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี จานวน 24,172 คน โดยสามารถอยู่ครบพรรษาได้ 16,651 คน
ประหยัดเงินได้ 56,678,828 บาท โดยพืน้ ที่ท่ีดาเนินการสามารถชวนช่วยเชียร์ให้เลิกเหล้าได้ต่อเนื่อง เป็ นคนหัวใจเหล็ ก
หัวใจเพชร ต่อไป ซึ่งหลังออกพรรษาแล้ว ทางโครงการมีกิจกรรม “ออกพรรษาลาเหล้า ” เพื่อมอบเกี ยรติบตั รยกย่องให้
กาลังใจคนที่สามารถบรรลุผลตามที่ตงั้ ใจไว้

ในส่วนกลุม่ เป้าหมายสถานศึกษา โครงการโพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี 2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
รวม 998 แห่ง และส่งรายงานผลจานวน 543 แห่ง โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ผูอ้ านวยการ หรือรองผูอ้ านวยการ) แจ้งว่าไม่
ดื่มแอลกอฮอล์เลย 537 คน ส่วนที่ด่ืมแจ้งว่างดเหล้าครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครูรว่ มโครงการ 14,032 คน โดยแจ้ง
ว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 6,028 คน แจ้งว่าได้งดเหล้าตลอดพรรษา 4,401 คน ส่วนนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเขียนจดหมาย
61,746 คน และมีผปู้ กครองที่แจ้งว่าได้งดเหล้าเข้าพรรษา 41,514 คน
ทัง้ นี ้ การรณรงค์โพธิสตั ว์นอ้ ยในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา ไม่ ได้มีมิติเฉพาะแก้ปัญหาปั จจัยเสี่ยง แต่เป็ นกิจกรรมที่
สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนรู ้ ไม่เพิ่มภาระงานให้กบั ครูผสู้ อน การให้รุน่ พี่ไปสอนรุน่ น้องเกิดเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีของนักเรียน ทาให้รุน่ พี่มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกมากขึน้ เกิดเป็ นภูมิคมุ้ กันตนเองโดยปริยายเพราะต้องเป็ น
แบบอย่างให้รุน่ น้อง ส่งต่อไปถึงครอบครัวของนักเรียนที่สามารถลด ละ เลิกได้ ไม่นบั ว่าครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาก็มี
การลด ละ เลิกได้ดว้ ยเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ไป ส่งผลต่อถึงผลการเรียนของนักเรียน ความประพฤติของนักเรียนดีขนึ ้ เรียกว่า
เป็ นประโยชน์แบบบูรณาการ
รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในเวปไซต์ www.ที่โรงเรียนคาพ่อสอน .com หัวข้อ โครงการโพธิสตั ว์นอ้ ย
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ ระหว่างปี 2563 กับ ปี 2564
ปี 2563
รณรงค์ชุมชนสู้ เ หล้ า : เข้าร่วม 392 แห่ง มีผูเ้ ข้าร่วมงด
ครบพรรษา 15,106 คน (หัวใจหิน) งดต่อเนื่อง 3,687 คน
คนหัวใจเหล็ก 1,454 คน คนหัวใจเพชร 1,833 คน สามารถ
ประหยัดเงินได้ 21,753,352 บาท
รณรงค์โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : โดยความ
ร่วมมือกับ สพฐ. พบว่า มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. แจ้งเข้า
ร่ ว มประมาณ 1,623 แห่ ง มี ก ารส่ ง ผลงานโรงเรี ย น
ประมาณ 450 แห่ง มีจดหมายที่เขียนถึงผูป้ กครอง 36,003
ฉบับ ผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการ 30,210 คน

ปี 2564
รณรงค์ ชุ ม ชนสู้ เ หล้ า : เข้า ร่ ว ม 513 แห่ ง มี ค นร่ ว ม
โครงการเฉพาะผูท้ ่ียังดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี จานวน
24,172 คน โดยสามารถอยู่ครบพรรษาได้ 16,651 คน คน
หัวใจเหล็ก 659 คน คนหัวใจเพชร 1190 คน ประหยัดเงิน
ได้ 56,678,828 บาท
โครงการโพธิ สั ต ว์ น้ อ ย ลู ก ขอพ่ อ แม่ เ ลิ ก เหล้ า มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 998 แห่ง และรายงานผลจานวน
543 แห่ง โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ผูอ้ านวยการ หรือรอง
ผูอ้ านวยการ) แจ้งว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล์เลย 537 คน ส่วนที่
ดื่มแจ้งว่างดเหล้าครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครู ร่วม
โครงการ 14,032 คน โดยแจ้งว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 6,028
คน แจ้งว่าได้งดเหล้าตลอดพรรษา 4,401 คน ส่วนนักเรียน
ได้รว่ มกิจกรรมเขียนจดหมาย 61,746 คน และมีผปู้ กครอง
ที่แจ้งว่าได้งดเหล้าเข้าพรรษา 41,514 คน

นอกจากนัน้ ในการดาเนินการสนับสนุนหน่วยงาน/องค์กร ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ที่จะ
รณรงค์ภายในองค์กรตนเอง ทางโครงการได้ออกแบบระบบบริหารจัดการสมาชิกที่จะเข้าร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
แบบออนไลน์ ทาให้หน่วยงาน/องค์กรสมัครเข้าระบบและสามารถบันทึกชื่อสมาชิกองค์กรที่ง ดเหล้าเข้าพรรษาและให้
ติดตามผลตลอด 3 เดือนจนสามารถออกใบประกาศยกย่องได้ ซึ่งเป็ นการจัดการนาร่อง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมทดลอง
ได้แก่
- ธนาคาร ธกส. จานวนผูร้ ว่ มโครงการจานวน 535 คนทั่วประเทศ
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตาก จ.ตาก จานวนผูเ้ ข้าร่วม 91 คน
- องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) 4 คน
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 คน
- Atos IT Solutions and Services 2 คน
- ที่ทาการปกครอง อาเภอบางระจัน 67 คน
- ที่ทาการปกครอง อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี 72 คน
- อบต. ตาบล บางพรหม 23 คน
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- อบต.ตาบลโคกสว่าง 40 คน
- อบต.ตาบลบอน 21 คน
- กศน.อาเภอบุณฑริก 16 คน
หมายเหตุ : หน่วยงานภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมาร่วมโครงการน้อย เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโควิดทาให้ตอ้ งควบคุมลดกิจกรรมในองค์กร
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