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ความเป็นมาและผลงานรณรงคใ์นระดับพืน้ที ่
ภายหลงัท่ีก่อตัง้ สสส.ปี 2544 ภารกิจการแกปั้ญหาปัจจยัเส่ียงจากแอลกอฮอล ์ไดเ้ริ่มตน้โดยการรณรงคง์ดเหลา้

เขา้พรรษา ปี 2546 เป็นปีแรก โดย ศ.นพ.อดุมศลิป์ ศรีแสงนาม ไดเ้ป็นประธานในการประชมุหารือและออกแบบการรณรงค ์
โดยอาศยัจงัหวะโอกาสตน้ทนุของสงัคมไทย คือ ชว่งเขา้พรรษาท่ีประชาชนจ านวนมากมีการลดละเลิกอบายมขุอยูแ่ลว้เป็น
ธรรมเนียมปฏิบตัติอ่ๆ กนัมา ซึ่ง สสส. สามารถตอ่ยอดจากโอกาสนีใ้นการชกัชวนรณรงคไ์ด ้โดยอาศยัเครือข่ายทางศาสนา 
สายสขุภาพ ไดแ้ก่ สนัติอโศก วดัพระธรรมกาย พระสงฆน์กัพฒันา ผูน้  าศาสนาอ่ืน สายสขุภาพ ไดแ้ก่ เครือขา่ยหมออนามยั 
เครือข่ายนกัวิ่งและออกก าลงัเพ่ือสขุภาพ และเครือข่ายทางสงัคมตา่งๆ โดยมีพฒันาการการรณรงค ์มาตามล าดบั ดงันี ้  

ปี 2546 - 2548 เป็นชว่งระยะแรกของการรณรงคจ์งึตอ้งการใหเ้กิดเป็นกระแสวงกวา้ง เนน้ Theme รณรงคง์ดเหลาั
เพ่ือแมเ่พ่ือชีใ้หเ้ห็นวา่ปัญหาการด่ืมนัน้ แมไ่ดร้บัความทกุขอ์ยา่งไร ซึ่งท าใหผ้ลส ารวจพบวา่ ในปีแรกมีผูง้ดและลดการด่ืม
แอลกอฮอลถ์ึงรอ้ยละ 40.6 เพิ่มขึน้โดยประมาณการวา่นกัด่ืมประมาณ 60% ท่ีปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม คือ นกัด่ืมประมาณ
หนึ่งในสาม ไมไ่ดด่ื้มเลย ประมาณ รอ้ยละสิบหา้ ตัง้ใจจะงดแตง่ดไมไ่ดต้ลอดสามเดือน และอีกรอ้ยละย่ีสิบแมจ้ะไมไ่ดง้ด
แตก็่ลดการด่ืมลงปัจจบุนั 

ตอ่มาไดเ้นน้ประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ คือ การด่ืมท าใหส้ญูเสียรายได ้ในปี 2549 - 2551 เพ่ือชีใ้หเ้ห็นว่าในระดบั
ครอบครวั และระดบัประเทศการงดเหลา้ท าใหค้นมีรายไดม้ากขึน้ และมีความสขุขึน้ ทัง้นี ้2551 รฐับาลไดป้ระกาศวนังดด่ืม
สรุาแหง่ชาติ โดยก าหนดใหว้นัเขา้พรรษาทกุปี ท าใหเ้กิดกลไกการท างานท่ีฝ่ายหนว่ยงานราชการตา่งๆ จะมีสว่นรว่มในการ
ด าเนินการ 

ปี 2552- 2556 แนวทางรณรงคเ์ปล่ียนเป็นความสขุของคนเลิกด่ืมและครอบครวั "สขุปลอดเหลา้" ชีใ้หเ้ห็นว่าเม่ือ
คนเลิกเหลา้จะมีความสขุ และมีกิจกรรมตา่งๆท่ีทดแทน รวมทัง้ มิตรภาฟไมไ่ดเ้กิดในวงเหลา้ดว้ย อยา่งไรก็ตาม เริ่ม
น าเสนอในแง่มมุของศาสนาเนน้ใหถ้ึงวนัส าคญัของชาวพทุธ และการลดละเลิกท าใหมี้ความสขุเหมือนไดค้นใหม่ 

ในปี 2557-2558 ไดป้รบัเปล่ียนขอ้ความรณรงคจ์ากเดมิเป็น "งดเหลา้เขา้พรรษา เปล่ียนเป็น "งดเหลา้ครบพรรษา" 
และเนน้การลงไปท างานในชมุชน ท าใหเ้กิดเป็นพืน้ท่ีรูปธรรม และสามารถท าการรณรงคไ์ดต้อ่เน่ืองทัง้ปีได ้ตลอดจน
สามารถชว่ยเหลือผูท่ี้ด่ืมหนกัไดม้ากขึน้ จนพฒันามาเป็นชมุชนคนสูเ้หลา้ เพ่ือเพิ่มความส าเรจ็ในระดบัพืน้ท่ี จากเดมิเนน้
การวดัผลการเปล่ียนแปลงในระดบัประเทศ โดยมีการพฒันาชมุชนวิจยัขึน้ 4 แหง่ 4 ภาค คือ บา้นชอนสมบรูณ ์จ.ลพบรุี, 
บา้นวงัวา้ จ.นา่น , บา้นโนนบอน จ.อบุลราชธานี และบา้นวงัเลา จ.นครศรีธรรมราช แตล่ะจงัหวดัมีชมุชนรูปธรรม "ชมุชน
คนสูเ้หลา้" รวมทัง้หมด 588 แหง่ และมีชมุชนแหลง่เรียนรู ้46 แหง่ โดยปี 2558 การรณรงคใ์ชแ้นวคดิเรื่อง "เปล่ียนคนเมา 
เป็นคนใหม"่ และเนน้การท างานเก็บขอ้มลูชมุชนมากขึน้ วางระบบกลไกการเก็บขอ้มลูการเปล่ียนแปลงในชมุชน คือ 
จ านวนคนงดเหลา้จ านวนเงินท่ีประหยดัได ้จ านวนรา้นคา้ท่ีเขา้รว่มงานประเพณีชมุชนปลอดเหลา้ เป็นตน้ และในปี 2559 
การศกึษาวิจยัชมุชนพบวา่ คนในชมุชนกลบัไปด่ืมใหมร่ะหวา่งพรรษาเกินกวา่ครึง่ท่ีตัง้ใจงด ท าใหก้ารรณรงคใ์นชมุชนเนน้
ใหเ้กิดความตอ่เน่ือง ไดเ้สนอยกยอ่งใหค้นเลิกเหลา้ครบ 3 เดือนเป็นคนหวัใจหิน และเริ่มวางแนวทางใหค้นท่ีเลิกตลอดชีวิต
เป็นคนหวัใจเพชร 
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ปี 2560 เนน้ความรว่มมือของชมุชนจนถึงระดบัอ าเภอ และจงัหวดั ในการ ชวน ชว่ย เชียรค์นเลิกเหลา้ และชวนให้
งดเหลา้ไปตลอดทัง้ปี โดยเริ่มจากก่อนเขา้พรรษา จดักิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตน จากนัน้ระหว่างพรรษามีการใหก้ าลงัใจ
คนเลิกเหลา้ครบพรรษาคนหวัใจหิน ซึ่งจะมีการจดัเวทียกยอ่งในชว่งออกพรรษา โดยมีการสนบัสนนุใหค้นเลิกเหลา้ครบ 3 ปื 
ขึน้ไปเป็นนกัรณรงค ์"คนหวัใจเพชร" ก่อตัง้เป็นชมรมคนเลิกเหลา้นกัรณรงค ์"คนหวัใจเพชร" เพ่ือชว่ยเหลือใหก้ าลงัใจคนท่ี
ก าลงัเลิกเหลา้ใหส้ามารถท าความตัง้ใจไดส้  าเรจ็ โดยจะท าทกุจงัหวดั และจะท าตอ่เน่ืองไมใ่ชเ่ฉพาะในชว่งเขา้พรษาเท่านัน้ 
ซึ่งจะเป็นกลไกการท างานรณรงคร์ว่มกบักลไกภาครฐัท่ีมีกระทรวงสาธารณสขุเป็นก าลงัส าคญั โดยปีนี ้มีการด าเนินการ
เขม้ขน้เก็บขอ้มลูผูด่ื้มเพ่ือตดิตามชว่ย ชม เชียร ์ใหง้ดเหลา้ครบพรรษาใน 174 หมูบ่า้น มีชมุชนสูเ้หลา้ระดบัหมูบ่า้นขยาย
ผลสูร่ะดบัต าบลจ านวน 59 ต าบลและไดร้บัการยกระดบัเป็นแหลง่เรียนรูช้มุชนคนสู้เหลา้ระดบัต าบล จ านวน 9 ต าบล         
มีกลไกอ าเภอท่ีใหค้วามรว่มมือรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา ทัง้ 98 อ าเภอ โดยมี 30 อ าเภอท่ีรว่มด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง 
ชว่ยขยายผลจากชมุชนคนสูเ้หลา้ท่ีเป็นแหลง่เรียนรูไ้ปสูช่มุชนอ่ืนๆ ในอ าเภอ นอกจากนีย้งัไดจ้ดัการอบรมผูน้  าคนหวัใจ
เพชรได ้320 คน จากสมาชิกคนหวัใจเพชรในปีท่ี 1 จ านวน 3,000 คน และมีคนหวัใจเพชรตน้แบบท่ีมางานแถลงข่าวเปิดตวั
คนหวัใจเพชร 89 คนท่ีวดัชลประทานฯ อีกดว้ย ถือไดว้า่วงจรการท างานดา้นการณรงคม์าถึงพฤติกรรมระดบับคุคลและท า
ใหเ้กิดนกัรณรงคใ์นชมุชนเกิดขึน้แลว้ 

ปี 2561 - 62 โครงการไดร้ณรงคโ์ดยใชช้มุชมคนสูห้ลา้ตอ่เน่ือง โดยมีนายอ าเภอนกัรณรงคจ์  านวน 157 แหง่ท่ีไดร้บั
รางวลัเป็นกลไกส าคญั ยงัคงท าใหมี้การปฏิญาณตนงดเหลา้ก่อนเขา้พรรษา และระหว่างพรรษา ไดเ้พิ่มเรื่องการวิ่งรณรงค์
พกัตบั ใน 9 สนาม 9 ภมูิภาคและเนน้การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชคูนหวัใจหินในชว่งออกพรรษายงัด าเนินการตอ่ เพ่ือให้
เกิดเป็นประเพณีปฏิบตั ิคือ ก่อนเขา้พรรษามีพีธีปฏิญาณตน ระหว่างพรรษามีกิจกรรมชวน ชว่ยเชียร ์และออกพรรษา มีการ
ยกย่องมอบรางวลั โดยท าใหเ้ป็นชมุชนคนสูเ้หลา้ มีคนหวัใจหิน เหล็ก เพชร ในชมุชนท าใหเ้กิดความตอ่เน่ืองไมใ่ชแ่คท่  างาน
รณรงค ์3 เดือนแลว้จบรอขึน้โครงการใหมปี่หนา้ โดยมีรายงานผลในชมุชนสูเ้หลา้ คือ มีการรณรคล์ดละเลิกเหลา้เขา้พรรษา 
ใน 1,557 ชมุชน และมี 430 ชมุชน ยกระดบัเป็นชมุชนคนสูเ้หลา้ เพ่ือรณรงคล์ด ละ เลิกเหลา้ตลอดทัง้ปี มีคนหวัใจเพชร    
ในชมรมคนหวัใจเพชรทั่วประเทศ จ านวน 4,802 คน ผา่นการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นผูน้  าคนหวัใจเพชรซึ่งมีภารกิจชวน ชว่ย 
เชียร ์แลว้จ านวน 550 คน และเริ่มจดัตัง้เป็นชมรมคนหวัใจเพชร ได ้30 ชมรม 
 ปี 2563 เป็นปีท่ีมีปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด ท าใหต้อ้งปรบัเปล่ียนกิจกรรมในพืน้ท่ี และ theme รณรงค์
ทางส่ือมวลชนใชแ้นวคิดการใชชี้วิตท่ีมีความปลอดภยั ใหมี้สต ิพรอ้มสูท้กุวิกฤต ิและการลดละเลิกเหลา้ท าใหล้ดเส่ียง มีเงิน
เหลือ โดยพืน้ท่ีชมุชนมีขอ้จ ากดัในการรณรงคเ์ชิญชวน แตไ่ดป้รบัแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์มีการน าแนวคดิ
เรื่องการชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชน่ การปลกูผกั การชว่ยเหลือปัจจยัส่ี เป็นตน้ โดยมีชมุชนเขา้รว่ม
โครงการ 392 แหง่ มีผูเ้ขา้รว่ม คนงดครบพรรษา 15,106 คน (หวัใจหิน) งดตอ่เน่ือง 3,687 คน คนหวัใจเหล็ก 1,454 คน คน
หวัใจเพชร 1,833 คน สามารถประหยดัเงินได ้21,753,352 บาท  ในสว่นของการรณรงคโ์พธิสตัวน์อ้ยลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหลา้ 
โดยความรว่มมือกบั สพฐ. พบวา่ มีสถานศกึษาสงักดั สพฐ. แจง้เขา้รว่มประมาณ 1,623 แหง่ มีการสง่ผลงานโรงเรียน 
ประมาณ 450 แหง่ มีจดหมายท่ีเขียนถึงผูป้กครอง 36,003 ฉบบั  ผูป้กครองเขา้รว่มโครงการ 30,210 คน 
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ปี 2564 ผลการด าเนินงานจากทั่วประเทศ พบว่า มีชมุชนเขา้รว่ม 513 แห่ง มีคนรว่มโครงการรวมทัง้หมดท่ีลงช่ือ 
31,535 คน ตดัเฉพาะผูท่ี้ยังด่ืมแอลกอฮอลใ์นรอบ 1 ปี จ  านวน 24,172 คน โดยสามารถอยู่ครบพรรษาได ้16,651 คน 
ประหยดัเงินได ้56,678,828 บาท โดยพืน้ท่ีท่ีด  าเนินการสามารถชวนช่วยเชียรใ์หเ้ลิกเหลา้ไดต้่อเน่ือง เป็นคนหวัใจเหล็ก 
หัวใจเพชร ต่อไป ซึ่งหลังออกพรรษาแลว้ ทางโครงการมีกิจกรรม “ออกพรรษาลาเหลา้” เพ่ือมอบเกียรติบตัรยกย่องให้
ก าลงัใจคนท่ีสามารถบรรลผุลตามท่ีตัง้ใจไว ้

 
 

ในสว่นกลุม่เปา้หมายสถานศกึษา โครงการโพธิสตัวน์อ้ย ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหลา้ ปี 2564 มีโรงเรียนเขา้รว่มโครงการ
รวม 998 แห่ง และส่งรายงานผลจ านวน 543 แห่ง โดยผูบ้ริหารสถานศกึษา (ผูอ้  านวยการ หรือรองผูอ้  านวยการ) แจง้ว่าไม่
ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย 537 คน ส่วนท่ีด่ืมแจง้ว่างดเหลา้ครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครูรว่มโครงการ 14,032 คน โดยแจง้
ว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์6,028 คน แจง้ว่าไดง้ดเหลา้ตลอดพรรษา 4,401 คน ส่วนนักเรียน ไดร้่วมกิจกรรมเขียนจดหมาย 
61,746 คน และมีผูป้กครองท่ีแจง้วา่ไดง้ดเหลา้เขา้พรรษา 41,514 คน  

ทัง้นี ้การรณรงคโ์พธิสตัวน์อ้ยในช่วงงดเหลา้เขา้พรรษา ไม่ไดมี้มิติเฉพาะแกปั้ญหาปัจจยัเส่ียง แต่เป็นกิจกรรมท่ี
สอดแทรกในหลกัสตูรการเรียนรู ้ไมเ่พิ่มภาระงานใหก้บัครูผูส้อน การใหรุ้น่พ่ีไปสอนรุน่นอ้งเกิดเป็นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์
ดีของนกัเรียน ท าใหรุ้น่พ่ีมีความมั่นใจในตนเองกลา้แสดงออกมากขึน้  เกิดเป็นภูมิคุม้กนัตนเองโดยปริยายเพราะตอ้งเป็น
แบบอยา่งใหรุ้น่นอ้ง  สง่ตอ่ไปถึงครอบครวัของนกัเรียนท่ีสามารถลด ละ เลิกได ้ไมน่บัวา่ครู หรือบคุลากรในสถานศกึษาก็มี
การลด ละ เลิกไดด้ว้ยเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ไป สง่ผลตอ่ถึงผลการเรียนของนกัเรียน ความประพฤตขิองนกัเรียนดีขึน้ เรียกว่า
เป็นประโยชนแ์บบบรูณาการ 

รายละเอียดสามารถดเูพิ่มเตมิในเวปไซต ์www.ท่ีโรงเรียนค าพอ่สอน .com หวัขอ้ โครงการโพธิสตัวน์อ้ย 
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ตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในพืน้ที ่ระหว่างปี 2563 กับ ปี 2564 

ปี 2563 ปี 2564 
รณรงคชุ์มชนสู้เหล้า : เขา้ร่วม 392 แห่ง มีผูเ้ขา้ร่วมงด
ครบพรรษา 15,106 คน (หวัใจหิน) งดต่อเน่ือง 3,687 คน 
คนหวัใจเหล็ก 1,454 คน คนหวัใจเพชร 1,833 คน สามารถ
ประหยดัเงินได ้21,753,352 บาท   

 

รณรงค์ชุมชนสู้เหล้า  : เข้าร่วม 513 แห่ง มีคนร่วม
โครงการเฉพาะผูท่ี้ยังด่ืมแอลกอฮอลใ์นรอบ 1 ปี จ  านวน 
24,172 คน โดยสามารถอยู่ครบพรรษาได ้16,651 คน คน
หวัใจเหล็ก 659 คน คนหวัใจเพชร 1190 คน ประหยดัเงิน
ได ้56,678,828 บาท 

รณรงคโ์พธิสัตวน้์อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : โดยความ
รว่มมือกบั สพฐ. พบว่า มีสถานศกึษาสงักดั สพฐ. แจง้เขา้
ร่วมประมาณ 1,623 แห่ง  มีการส่ งผลงานโรง เรียน 
ประมาณ 450 แหง่ มีจดหมายท่ีเขียนถึงผูป้กครอง 36,003 
ฉบบั  ผูป้กครองเขา้รว่มโครงการ 30,210 คน  
 

โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  มี
โรงเรียนเขา้รว่มโครงการ 998 แห่ง และรายงานผลจ านวน 
543 แห่ง โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้  านวยการ หรือรอง
ผูอ้  านวยการ) แจง้ว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย 537 คน ส่วนท่ี
ด่ืมแจง้ว่างดเหลา้ครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครูร่วม
โครงการ 14,032 คน โดยแจง้ว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์6,028 
คน แจง้ว่าไดง้ดเหลา้ตลอดพรรษา 4,401 คน ส่วนนกัเรียน 
ไดร้ว่มกิจกรรมเขียนจดหมาย 61,746 คน และมีผูป้กครอง
ท่ีแจง้วา่ไดง้ดเหลา้เขา้พรรษา 41,514 คน 

 

นอกจากนัน้ ในการด าเนินการสนับสนุนหน่วยงาน/องคก์ร ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม รฐัวิสาหกิจ ท่ีจะ
รณรงคภ์ายในองคก์รตนเอง ทางโครงการไดอ้อกแบบระบบบริหารจดัการสมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา
แบบออนไลน ์ท าใหห้น่วยงาน/องคก์รสมัครเขา้ระบบและสามารถบนัทึกช่ือสมาชิกองคก์รท่ีงดเหลา้เขา้พรรษาและให้
ติดตามผลตลอด 3 เดือนจนสามารถออกใบประกาศยกย่องได ้ ซึ่งเป็นการจัดการน าร่อง โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมทดลอง 
ไดแ้ก่  

- ธนาคาร ธกส. จ านวนผูร้ว่มโครงการจ านวน 535 คนทั่วประเทศ 
 - ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอเมืองตาก จ.ตาก จ านวนผูเ้ขา้รว่ม  91 คน 
 - องคก์ารสง่เสรมิโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) 4 คน 
 - โครงการสง่เสรมิสขุภาวะองคก์รในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 คน 

- Atos IT Solutions and Services 2 คน 
- ท่ีท าการปกครอง อ าเภอบางระจนั 67 คน 

 - ท่ีท าการปกครอง อ าเภอเมืองสิงหบ์รุี 72 คน 
 - อบต. ต าบล บางพรหม 23 คน 
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 - อบต.ต าบลโคกสวา่ง 40 คน 
 - อบต.ต าบลบอน 21 คน 
 - กศน.อ าเภอบณุฑรกิ 16 คน 

หมายเหตุ : หน่วยงานภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และรฐัวิสาหกิจ ที่ผ่านมาร่วมโครงการนอ้ย เนื่องจากสถานการณแ์พร่
ระบาดโควิดท าใหต้อ้งควบคมุลดกิจกรรมในองคก์ร 

 
 


