โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”
สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ สมำคมเครือข่ำยงดเหล้ำและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ
1.ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
กำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ปี 2565 เป็ นปี ท่ี 20 ของการรณรงค์ เริ่มตัง้ แต่ปี 2546 ซึ่งสำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ใช้โอกำสรณรงค์ในงำนเทศกำลที่ประชำชนชำวพุทธได้ลด ละ เลิกเหล้ำและอบำยมุขระหว่ำง
พรรษำของศำสนำพุทธ ซึ่งเป็ นกำรใช้ตน้ ทุนทำงวัฒนธรรมมำต่อยอดและตรงกับค่ำนิยมของสังคมไทย และต่อมำได้ถูก
กำหนดให้ทกุ วันเข้ำพรรษำเป็ นวันงดดื่มสุรำแห่งชำติ ตัง้ แต่ปี 2551 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมสำคัญที่จะให้หน่วยงำน
รำชกำร ภำคประชำชน ภำคเอกชน ใช้โอกำสนีเ้ ชิญชวนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบำยมุขต่ำงๆ และเป็ น
โอกำสที่จะลด ละ เลิกไปตลอดโดยถือโอกำสเอำช่วงเข้ำพรรษำเป็ นจุดเริ่มต้น โดยปี นีร้ ะยะเวลำเข้ำพรรษำระหว่ำงวันที่ 14
กรกฎำคม 2565 ถึง 10 ตุลำคม 2565 ซึ่งเป็ นกำรรณรงค์ในภำวะเริ่มผ่อนคลำยจำกกำรควบคุม กำรแพร่ระบำดของไวรัสโค
วิด แตกต่ำงจำกกำรรณรงค์ในระหว่ำงปี 2563-2564 ที่อยู่ในภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด โดยทัง้ สองครัง้ ที่ผ่ำนมำ
กำรดำเนินกำรในกิจกรรมทำได้จำกัด แต่ในครัง้ นีจ้ ะมีกิจกรรมในพืน้ ที่ท่ีสำมำรถดำเนินกำรใกล้เคียงกับสถำนกำรณ์ในอดีต
อีกทัง้ ในสภำวะที่สภำพเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีคนตกงำน ครอบครัวมีรำยได้นอ้ ยลง มีหนีส้ ินมำกขึน้ ค่ำครองชีพที่สงู ขึน้ ทำให้
เกิดภำวะควำมเครียดมำกขึน้ ดังนัน้ ในภำวะนีพ้ ลังของครอบครัวที่จะต้องให้กำลังใจกันและกันและต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ให้สำมำรถสูว้ ิกฤตในภำวะนี ้
จำกผลสำรวจของศูนย์วิจยั ปัญหำสุรำ (ศวส.) หลังจำกเทศกำลเข้ำพรรษำปี 2564 ที่ผำ่ นมำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกตัวอย่ำงประชำชนอำยุ 15 ปี ขึน้ ไป ที่ ไ ด้จ ำกกำรสุ่ม ใน 12 จัง หวัดทั่วทุกภูมิ ภ ำค ในระหว่ำงวันที่ 14 ตุลำคม - 5
พฤศจิกำยน 2564 รวมจำนวน 3,916 ตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70.7 หรือประมำณกำร 38,398,689 คน พบเห็น/
รับรูถ้ ึงสื่อประชำสัมพันธ์ “งดเหล้ำเข้ำพรรษำปี 2564” ส่วนใหญ่รบั รูจ้ ำกโฆษณำทำงโทรทัศน์ รองลงมำคือ โซเชียลมีเดีย
เฉพำะกลุม่ ที่พบเห็น/ รับรูส้ ่ือทำงโทรทัศน์ พบว่ำร้อยละ 80.3 เคยเห็นโฆษณำชุด “สื่อรักให้พกั เหล้ำ” โดย ร้อยละ 89.2 เห็น
ว่ำสื่อ มีผลต่อกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรลด ละ เลิกกำรดื่มได้ในระดับต่ำงๆ ทัง้ นี ้ พบร้อยละ 43.9 เคยบอกต่อ หรือแชร์
ข้อควำมบน Social Network เพื่อชักชวนคนรอบข้ำงให้งดเหล้ำเข้ำพรรษำ แต่ท่ีน่ำพิจำรณำคือ พบเพียงร้อยละ 7.7 ที่ได้
ร่วมลงนำม/ ปฏิญำณตนงดเหล้ำ ลดลงร้อยละ 2.6
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สำหรับผลสำรวจพฤติกรรม “งดเหล้ำเข้ำพรรษำปี 2564” พบร้อยละ 12.8 งดมำได้ตลอดเทศกำลเข้ำพรรษำและ
จะงดต่อไปจนออกพรรษำ เมื่อทำกำรประมำณกำร พบว่ำจำนวนผูท้ ่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดื่ มในช่วงเข้ำพรรษำปี นี ้ มี
จำนวนรวม 6,608,242 คน จำแนกเป็ น งดมำได้ตลอดเทศกำลเข้ำพรรษำและจะงดต่อไปจนออกพรรษำ จำนวน 2,780,216
คน งดเป็ นบำงช่วง (ไม่ครบพรรษำ) จำนวน 1,401,864 คน และไม่งดแต่ลดกำรดื่มลง จำนวน 2,426,162 คน
1) กลุ่มทีด่ มื่ ไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา ไม่ลดทัง้ ปริมาณและความถี่ มีเหตุผลสำคัญที่ไม่งดเหล้ำคือ ดื่ม
เป็ นประจำ/ ดื่มจนติด (อดไม่ได้) ปกติด่มื น้อย ไม่คอ่ ยได้ด่มื อยูแ่ ล้ว และมีคนชวนดื่ม ขัดไม่ได้
2) กลุ่มที่งดมาได้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาและจะงดต่อไปจนออกพรรษา สำเหตุท่ีทำให้งดได้ตลอดคือ งดเป็ น
ประจำทุกปี ปกติด่ืมน้อย ไม่คอ่ ยได้ด่ืมอยู่แล้ว และถือเป็ นช่วงฟื ้ นฟูสขุ ภำพ ร้อยละ 36.9 ตัง้ ใจจะงดต่อไปหลังออกพรรษำ
โดยมีรอ้ ยละ 5.4 ตัง้ ใจจะเลิกตลอดชีวิต ขณะที่เกินครึง่ จะกลับมำดื่ม
3) กลุ่มทีง่ ดเป็ นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) พบร้อยละ 40.5 กลับมำดื่มภำยใน 4 สัปดำห์ งดดื่มเฉลี่ย 44 วัน สำเหตุ
ที่ไม่สำมำรถงดตลอดได้คือ มีคนชวนดื่ม ขัดไม่ได้ ดื่มเป็ นประจำ/ ดื่มจนติด (อดไม่ได้) ปกติด่ืมน้อย ไม่คอ่ ยได้ด่ืมอยู่แล้ว
และชอบเที่ยวสังสรรค์
4) กลุ่มที่ไม่งดแต่ลดการดื่มลง เฉลี่ยดื่มลดลง 44.91% ควำมถี่ ลดลงจำกประมำณ 6 ครัง้ ต่อเดือนในช่วงก่อน
เข้ำพรรษำ เหลือเพียงประมำณ 3 ครัง้ ต่อเดือนในช่วงเข้ำพรรษำ สำเหตุท่ีทำให้ไม่สำมำรถงดตลอดได้คือ มีคนชวนดื่ม ขัด
ไม่ได้ ปกติด่มื น้อย ไม่คอ่ ยได้ด่มื อยูแ่ ล้ว และดื่มเป็ นประจำ/ ดื่มจนติด (อดไม่ได้)
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ สำหรับผูท้ ่ี ลด ละ เลิกกำรดื่มในช่วงเข้ำพรรษำ พบร้อยละ 37.4 หรือประมำณกำร 2,497,805 คน
ระบุประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ ร้อยละ 37.2 ระบุสขุ ภำพร่ำงกำยดีขนึ ้ และร้อยละ 21.8 ระบุสขุ ภำพจิตใจดีขนึ ้ ในกลุม่ ที่ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยได้ พบว่ำในช่วง 3 เดือนประหยัดได้เฉลี่ย 1,432.52 บำท ประมำณกำรทัง้ ประเทศประหยัดได้ 3,397,661,367
บำท และยังพบร้อยละ 40.7 มีควำมตัง้ ใจจะลด ละ เลิก ในช่วงเข้ำพรรษำปี หน้ำด้วย
ในกำรข้อเสนอต่อกำรรณรงค์ พบว่ำ ร้อยละ 88.7 เห็นด้วยว่ำกำรรณรงค์ให้งดเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ 3 เดือน จะ
ช่วยให้ประเทศไทยลดปริมำณกำรดื่มและจำนวนคนที่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ สอดคล้องกับที่พบว่ำร้อยละ 96.9 เห็น
ว่ำควรมีกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ในปี ตอ่ ๆ ไป ข้อเสนอแนะที่สำคัญได้แก่ 1) เพิ่มระยะเวลำกำรรณรงค์ให้มำกขึน้ มี
ควำมต่อเนื่อง เข้ำถึงทุกเพศทุกวัย 2) ติดป้ำยประกำศ และรณรงค์ผ่ำนสื่อให้มำกขึน้ และ 3) จัดกิจกรรมรณรงค์ท่ีน่ำสนใจ
ในระดับพืน้ ที่ให้มำกขึน้ ทัง้ นี ้ ยังพบกว่ำร้อยละ 87 เห็นว่ำกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมำกต่อกำรควบคุมสติ และ
มีผลเสียมำกต่ออวัยวะต่ำงๆ เช่น ตับ ของผูท้ ่ีด่มื
ส่วนข้อเสนอแนะในกำรรณรงค์ครัง้ ต่อไป ทำงผูศ้ กึ ษำได้เสนอแนวทำง ดังนี ้
1. กำรรณรงค์ง ดเหล้ำเข้ำพรรษำมี ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรลด ละ เลิกกำรดื่ม จึง ควร
สนับสนุนให้มีกำรรณรงค์อย่ำงต่อเนื่องต่อไป โดยเน้นสื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย
2. เนือ้ หำในกำรรณรงค์ควรมุง่ เน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ทำให้ไม่สำมำรถ ลด ละ เลิกกำรดื่มได้ เช่น มี
คนชวนดื่ม อำจรณรงค์โดยใช้ขอ้ ควำม เช่น “งดเหล้ำเป็ นเพื่อนกัน” “เพื่อนชวนเพื่อนงดเหล้ำเข้ำพรรษำ” นอกจำกนี ้ ควร
รณรงค์ให้มีกำรจัดงำนต่ำงๆ ในช่วงเข้ำพรรษำเป็ นงำนปลอดเหล้ำ โดยขอควำมร่วมมือไปยังเจ้ำภำพของงำน อีกประเด็นคือ
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ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรลด ละ เลิกให้มีควำมเข้มข้นขึน้ เปลี่ยนจำกกลุ่มที่ลดปริมำณกำรดื่ม/ งดเป็ นบำงช่วง ไปเป็ น
กำรงดดื่มตลอดพรรษำ
3. ควรส่งเสริมให้มีกำรลงนำม/ ปฏิญำณตนงดเหล้ำ หำกไม่สำมำรถจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ได้ ควรปรับรูปแบบมำใช้
ช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ หรือประยุกต์เป็ นรูปแบบอื่นที่สำมำรถรักษำระยะห่ำงทำงสังคมได้
4. องค์กรด้ำนสุขภำพ/ สำธำรณสุขต่ำงๆ ควรเผยแพร่ขอ้ มูลควำมรู เ้ กี่ ยวกับควำมเสี่ยงและอันตรำยจำกกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้ำถึงประชำชนมำกขึน้
5. ควรขับเคลื่อนมำตรกำรคัดกรอง/ บำบัดผูต้ ิดสุรำอย่ำงจริงจัง ผ่ำนหน่วยบริกำรสุขภำพในระดับพืน้ ที่ รวมถึง
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมูบ่ ำ้ น (อสม.)
2.ผลการดาเนินงานในระดับพืน้ ที่ ปี 2564
โดยผลกำรดำเนินงำนจำกทั่วประเทศ พบว่ำ มี ชุม ชนเข้ำร่วม 513 แห่ง มี คนร่วมโครงกำรรวมทั้งหมดที่ลงชื่อ
31,535 คน ตัดเฉพำะผูท้ ่ี ยัง ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี จำนวน 24,172 คน โดยสำมำรถอยู่ครบพรรษำได้ 16,651 คน
ประหยัดเงินได้ 56,678,828 บำท โดยพืน้ ที่ท่ีดำเนินกำรสำมำรถชวนช่วยเชียร์ให้เลิกเหล้ำได้ต่อเนื่อง เป็ นคนหัวใจเหล็ก
หัวใจเพชร ต่อไป ซึ่งหลังออกพรรษำแล้ว ทำงโครงกำรมีกิจกรรม “ออกพรรษำลำเหล้ำ ” เพื่อมอบเกี ยรติบตั รยกย่องให้
กำลังใจคนที่สำมำรถบรรลุผลตำมที่ตงั้ ใจไว้
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ในส่วนกลุม่ เป้ำหมำยสถำนศึกษำ โครงกำรโพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ ปี 2564 มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
รวม 998 แห่ง และส่งรำยงำนผลจำนวน 543 แห่ง โดยผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ (ผูอ้ ำนวยกำร หรือรองผูอ้ ำนวยกำร) แจ้งว่ำไม่
ดื่มแอลกอฮอล์เลย 537 คน ส่วนที่ด่ืมแจ้งว่ำงดเหล้ำครบพรรษำ 449 คน ในส่วนของครูรว่ มโครงกำร 14,032 คน โดยแจ้ง
ว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 6,028 คน แจ้งว่ำได้งดเหล้ำตลอดพรรษำ 4,401 คน ส่วนนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเขียนจดหมำย
61,746 คน และมีผปู้ กครองที่แจ้งว่ำได้งดเหล้ำเข้ำพรรษำ 41,514 คน
ทัง้ นี ้ กำรรณรงค์โพธิสตั ว์นอ้ ยในช่วงงดเหล้ำเข้ำพรรษำ ไม่ ได้มีมิติเฉพำะแก้ปัญหำปั จจัยเสี่ยง แต่เป็ นกิจกรรมที่
สอดแทรกในหลักสูตรกำรเรียนรู ้ ไม่เพิ่มภำระงำนให้กบั ครูผสู้ อน กำรให้รุน่ พี่ไปสอนรุน่ น้องเกิดเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ี
ดีของนักเรียน ทำให้รุน่ พี่มีควำมมั่นใจในตนเองกล้ำแสดงออกมำกขึน้ เกิดเป็ นภูมิคมุ้ กันตนเองโดยปริยำยเพรำะต้องเป็ น
แบบอย่ำงให้รุน่ น้อง ส่งต่อไปถึงครอบครัวของนักเรียนที่สำมำรถลด ละ เลิกได้ ไม่นบั ว่ำครู หรือบุคลำกรในสถำนศึกษำก็มี
กำรลด ละ เลิกได้ดว้ ยเป็ นแบบอย่ำงที่ดีตอ่ ไป ส่งผลต่อถึงผลกำรเรียนของนักเรียน ควำมประพฤติของนักเรียนดีขนึ ้ เรียกว่ำ
เป็ นประโยชน์แบบบูรณำกำร
รำยละเอียดสำมำรถดูเพิ่มเติมในเวปไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน .com หัวข้อ โครงกำรโพธิสตั ว์นอ้ ย
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ ระหว่างปี 2563 กับ ปี 2564
ปี 2563
รณรงค์ชุมชนสู้ เ หล้ า : เข้ำร่วม 392 แห่ง มีผูเ้ ข้ำร่วมงด
ครบพรรษำ 15,106 คน (หัวใจหิน) งดต่อเนื่อง 3,687 คน
คนหัวใจเหล็ก 1,454 คน คนหัวใจเพชร 1,833 คน สำมำรถ
ประหยัดเงินได้ 21,753,352 บำท
รณรงค์โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : โดยควำม
ร่วมมือกับ สพฐ. พบว่ำ มีสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. แจ้งเข้ำ
ร่ ว มประมำณ 1,623 แห่ ง มี ก ำรส่ ง ผลงำนโรงเรี ย น
ประมำณ 450 แห่ง มีจดหมำยที่เขียนถึงผูป้ กครอง 36,003
ฉบับ ผูป้ กครองเข้ำร่วมโครงกำร 30,210 คน

ปี 2564
รณรงค์ ชุ ม ชนสู้ เ หล้ า : เข้ำ ร่ ว ม 513 แห่ ง มี ค นร่ ว ม
โครงกำรเฉพำะผูท้ ่ียังดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี จำนวน
24,172 คน โดยสำมำรถอยู่ครบพรรษำได้ 16,651 คน คน
หัวใจเหล็ก 659 คน คนหัวใจเพชร 1190 คน ประหยัดเงิน
ได้ 56,678,828 บำท
โครงการโพธิ สั ต ว์ น้ อ ย ลู ก ขอพ่ อ แม่ เ ลิ ก เหล้ า มี
โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 998 แห่ง และรำยงำนผลจำนวน
543 แห่ง โดยผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ (ผูอ้ ำนวยกำร หรือรอง
ผูอ้ ำนวยกำร) แจ้งว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอล์เลย 537 คน ส่วนที่
ดื่มแจ้งว่ำงดเหล้ำครบพรรษำ 449 คน ในส่วนของครู ร่วม
โครงกำร 14,032 คน โดยแจ้งว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 6,028
คน แจ้งว่ำได้งดเหล้ำตลอดพรรษำ 4,401 คน ส่วนนักเรียน
ได้รว่ มกิจกรรมเขียนจดหมำย 61,746 คน และมีผปู้ กครอง
ที่แจ้งว่ำได้งดเหล้ำเข้ำพรรษำ 41,514 คน
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นอกจำกนัน้ ในกำรดำเนินกำรสนับสนุนหน่วยงำน/องค์กร ภำคเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรม รัฐวิสำหกิจ ที่จะ
รณรงค์ภำยในองค์กรตนเอง ทำงโครงกำรได้ออกแบบระบบบริหำรจัดกำรสมำชิกที่จะเข้ำร่วมรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
แบบออนไลน์ ทำให้หน่วยงำน/องค์กรสมัครเข้ำระบบและสำมำรถบันทึกชื่อสมำชิกองค์กรที่ง ดเหล้ำเข้ำพรรษำและให้
ติดตำมผลตลอด 3 เดือนจนสำมำรถออกใบประกำศยกย่องได้ ซึ่งเป็ นกำรจัดกำรนำร่อง โดยมีห น่วยงำนที่ร่วมทดลอง
ได้แก่
- ธนำคำร ธกส. จำนวนผูร้ ว่ มโครงกำรจำนวน 535 คนทั่วประเทศ
- สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองตำก จ.ตำก จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม 91 คน
- องค์กำรส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) 4 คน
- โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะองค์กรในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 1 คน
- Atos IT Solutions and Services 2 คน
- ที่ทำกำรปกครอง อำเภอบำงระจัน 67 คน
- ที่ทำกำรปกครอง อำเภอเมืองสิงห์บรุ ี 72 คน
- อบต. ตำบล บำงพรหม 23 คน
- อบต.ตำบลโคกสว่ำง 40 คน
- อบต.ตำบลบอน 21 คน
- กศน.อำเภอบุณฑริก 16 คน
หมำยเหตุ : หน่วยงำนภำคเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรม และรัฐวิสำหกิจ ที่ผ่ำนมำร่วมโครงกำรน้อย เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดโควิดทำให้ตอ้ งควบคุมลดกิจกรรมในองค์กร

3.แนวทางการรณรงค์ปี 2565
ในปี 2565 ทำงสำนักงำนฯ จึงได้ออกแบบกำรดำเนินกำรเน้นเชิงคุณภำพในพืน้ ที่ ต่อเนื่อง ในชุมชน สถำนศึกษำ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และกำรรณรงค์ในภำพกว้ำง ซึ่ง ปี นี ม้ ี กำรดำเนินกำรส ำคัญ คือ กำรร่วมมื อ กับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค และ กรมกำรปกครอง ในกำรรณรงค์ร่วมกัน ผ่ำน
แนวคิด งดเหล้ำเข้ำพรรษำ มหำมงคล “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้ำ” ลด ละ เลิกเหล้ำ บุหรี่ อบำยมุข เพื่อสร้ำงสุขให้สงั คม
ตนเอง ครอบครัว โดยจะดำเนินกำรสนับสนุนสื่ อกำรรณรงค์ต่ำงๆ ให้กับพื น้ ที่ อำเภอ 878 แห่ง นอกจำกนั้น จะมี กำร
สนับสนุนในอำเภอเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงน้อย 40 แห่งโดยใช้งบประมำณของเครือข่ำยงดเหล้ำแต่ละจังหวัด และ
ส่วนกลำงสนับสนุน และ ยังเน้นพืน้ ที่ชมุ ชนเชิงคุณภำพ จำนวน 193 แห่งทั่วประเทศ รวมทัง้ ชุมชนขยำยผล 500 แห่ง ที่จะ
ติดตำมพัฒนำคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชรให้ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม เป็ นชุมชนพึ่งตนเอง และกำรรณรงค์
ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ โดยสรุปจำกกำรนำข้อเสนอแนะ บทเรียนจำกปี ท่ีผำ่ นมำมำ
ปรับใช้ ดังนี ้
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1. แนวคิดกำรรณรงค์เน้นที่ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว กำรเลิกเหล้ำเพื่อควำมสุขของครอบครัว สัมพันธ์กบั ปัญหำ
ควำมเครียดควำมกดดันจำกภำวะปัญหำทำงเศรษฐกิจ
2. กลุม่ เป้ำหมำยในชุมชนทั่วประเทศ ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือของหน่วยงำนหลัก คือ กรมควบคุมโรค และกรมกำร
ปกครอง และเน้นกำรทำงำนชุมชนเชิงคุณภำพของเครือข่ำยงดเหล้ำ
3. กำรรณรงค์ในกลุม่ สถำนศึกษำ ยังต่อเนื่องเรื่องพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุดดื่มเหล้ำ เนื่องจำกสำมำรถตอบโจทย์
กำรเรียนกำรสอน กำรแก้ปัญหำปั จจัยเสี่ยงไปพร้อมกัน โดยจะขยำยควำมร่วมมือไปยังสถำนศึกษำที่สังกัด
กรุงเทพมหำนคร , กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และอำชีวะศึกษำ
นิยามศัพท์
- คนหัวใจหิน งดเหล้ำได้ครบ 3 เดือน , คนหัวใจเหล็ก งดเหล้ำได้แต่ยงั ไม่ถึง 3ปี และคนหัวใจเพชร ประกำศเลิก
ตลอดชีวิต : เป็ นกำรมอบใบประกำศสำหรับผูท้ ่ีรว่ มโครงกำรในชุมชนที่ดำเนินกำร
- โพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ : เป็ นโครงกำรรณรงค์ในสถำนศึกษำที่ส่งเสริมให้นกั เรียนทำควำมดีโดยกำร
ขอให้พอ่ แม่ผปู้ กครองลดละเลิก ในช่วงเข้ำพรรษำ
4.เป้ า หมายแผนการรณรงค์ : เกิดความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรในการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติท่ีเ ป็ นมติ
คณะรัฐมนตรี และสามารถเข้าถึงกลุ่ม ประชำชนในกลุ่มเป้ำหมำยมี กำรงดเหล้ำ บุหรี่ อบำยมุขช่วงเข้ำพรรษำ ช่วยให้
สุขภำพดี ครอบครัวมีควำมสุข ประหยัดเงิน ในภำวะเศรฐกิจที่ไม่ดี
5.กรอบแนวคิดภาพรวมแผนการรณรงค์
5.1 กลไกโครงสร้าง : ภำพรวมกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ ซึ่งดำเนินกำรมำกว่ำ 20 ปี และเป็ นมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งป็ นโอกำสของกำรรณรงค์ในภำพรวมทัง้ ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นเจ้ำของประเด็นและร่วมดำเนินกำร โดย
โครงกำรนีม้ ีองค์ประกอบกำรดำเนินจำกหลำยส่วน ดังกรอบแนวคิดนี ้
5.1.1 ด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะ หรือ Air war ดำเนินกำรโดย สำนัก Social Marketing ของ สสส.
5.1.2 ด้ำนกำรติดตำมสำรวจผลกำรดำเนินงำน โดยศูนย์วิจยั ปัญหำสุรำ
5.1.3 ด้ำนกำรรณรงค์ในพืน้ ที่
(1) กำรรณรงค์โดยสำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ซึ่งมีงบประมำณที่จดั ทำไว้แล้ว ได้แก่ กำรรณรงค์ใน
ชุมชนคนสูเ้ หล้ำ และโครงกำรโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ
(2) กำรร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำร โครงกำรโพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ
(3) กำรร่วมมือกับกรมกำรปกครอง และสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.2 Concept / theme การรณรงค์ : เน้นกำรยกย่องให้กำลังใจสถำบันครอบครัว ให้ครอบครัวได้ใช้โอกำส ลด ละ
เลิก กำรให้กำลังใจกันและกัน เพื่อควำมอบอุ่นของครอบครัว ในสภำวะที่เกิดปั ญหำทำงเศรษฐกิจ ปั ญหำผลกระทบต่อ
รำยได้อำชีพและควำมเครียดทำงสังคมต่ำงๆ
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5.3 รู ปแบบกิจกรรมในพืน้ ที่ :
โครงกำรนีเ้ น้นกำรสนับสนุนกำรสื่อสำรสำธำรณะ กำรผลิตสื่อสนับสนุน ส่วนกิจกรรมจะใช้งบจำกโครงกำรในพืน้ ที่
5.3.1 การรณรงค์ในพืน้ ที่ปฏิบัติการของเครือข่ายงดเหล้าในกลุ่มรณรงค์ในชุ มชนคนสู้ เหล้า เป้ำหมำย
500 แห่ง โดยใช้กระบวนกำร 5 ช. คือ ชวน ช่วย เชียร์ เชิดชู และชง คนเลิกเหล้ำครบพรรษำ (คนหัวใจหิน) หรือคนงดเหล้ำ
ต่อเนื่องแต่ยงั ไม่ถึง 3ปี (คนหัวใจเหล็ก) คนที่ตงั้ ใจเลิกตลอดชีวติ (คนหัวใจเพชร) (ซึ่งจะใช้งบประมำณจำกโครงกำรที่มีอยู่
แล้ว) ตัวอย่ำงกิจกรรม
- ก่อนเข้ำพรรษำ เชิญชวนมำร่วมโครงกำร โดยแบบฟอร์มรับสมัคร
- ระหว่ำงพรรษำ ช่วยชมเชียร์ ให้กำลังใจผูท้ ่ีรว่ มโครงกำรอย่ำงน้อย 3 ครัง้ ใน 3 เดือน
- ออกพรรษำ เชิดชู เป็ นกำรมอบรำงวัล ยกย่อง สร้ำงแรงจูงใจ
โดยมีคมู่ ือตำม QR code

5.3.2 การรณรงค์โดยนายอาเภอ 878 แห่ง โดยควำมร่วมมือ กรมกำรปกครอง และสำนักงำนคณะกรรมกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โดยกรมกำรปกครอง จะมีหนังสือขอควำมร่วมมือจัดกิจกรรมปฏิญำณตน
เนื่องในวันงดดื่มสุรำแห่งชำติ เชิญชวนให้กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น อส. ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อบำยมุข ต่ำงๆ และ
ทำกำรบูรณำกำรประเด็น แก้ปัญหำร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย แก้ไขควำมยำกจน ลดผลกระทบ ลด
รำยจ่ำยตำมนโยบำยลดอบำยมุข สร้ำงสุขให้สงั คม โดยมีคมู่ ือสำหรับนำยอำเภอในกำรดำเนินกำร ตำม QR code นี ้

5.3.3 การรณรงค์ โ พธิ สั ต ว์ น้ อ ย ลู ก ขอพ่ อ แม่ เ ลิ ก เหล้ า ร่ว มกับ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร โดยส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื น้ ฐำน โดยรู ปแบบกิ จ กรรม รับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วม และมี คู่มื อกำรดำเนินกิ จ กรรมใน
สถำนศึกษำ รำยละเอียดตำม QR code

7

6.ขอบเขตของการเสนอโครงการ และ วัตถุประสงค์
เนื่องจากแผนการดาเนินงานรณรงค์มีหลายส่วน และมีพืน้ ที่ได้เตรียมการรงบประมาณไว้แล้ว โครงการที่เสนอนีจ้ ึง
เป็ นการเสนอเพื่อการสนับสนุนกลไกกรมการปกครองที่จะดาเนินการรณรงค์สร้างกระแสและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุก
อาเภอทั่วประเทศ และสนับสนุนการผลิตสื่อ จึงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
6.1 เพื่อสนับสนุนนำยอำเภอและกลไกขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำผ่ำนกรมกำรปกครอง
6.2 เพื่อสนับสนุนและประเมินผลควำมร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรกิจกรรมโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ
6.3 เพื่อผลิตและสนับสนุนสื่อรณรงค์ให้กบั พืน้ ที่ดำเนินกำรและหน่วยงำนองค์กรที่สนใจนำไปรณรงค์ในพืน้ ที่
7.ขั้นตอนการดาเนินการ และรายละเอียดงบประมาณ
7.1 สนับสนุนการรณรงค์กลไกระดับอาเภอผ่านกรมการปกครอง 878 อาเภอ
ในการทบทวนการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากศูนย์วิจยั ปั ญหาสรา ที่แนะนาให้มีกิจกรรมเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ผูด้ ่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนผูส้ ูบบุหรี่ และอบายมุขต่างๆ จาเป็ นต้องอาศัยกลไกระบบหลักที่สามารถสร้างความร่วมมือได้
กว้างขวางและเป็ นพืน้ ที่บรู ณาการหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกรมการปกครอง ในฐานะที่เป็ นหน่วยงายราชการส่วนภูมิภาค โดยมี
นายอาเภอและกลไกการปกครอง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่ บา้ น กรรมการหมู่บ ้าน และอาสารัก ษาดินแดน (อส.) และมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเป็ นคณะกรรมการบูรณาการหน่วยงาน รวมทัง้ การเป็ นหน่วยประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล ทั่วประเทศประกอบไปด้วย 878 แห่ง
จากการร่วมประชุม ความร่วมมื อโดยสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ กรมการปกครอง
เจ้าหน้าที่ สสส. สานักปัจจัยเสี่ยงหลัก และเครือข่ายงดเหล้า ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสานักบริหารการ
ปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (วังไชยา) ได้เห็นความสาคัญในบทบาทของกรมการปกครองที่จะช่วยทาให้เกิดการเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายผูด้ ่มื ผูส้ บู และอบายมุขต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สงั คม”
และมาตรการเร่ง ด่ว นของรัฐ บาลในการแก้ปั ญหาความยากจน ซึ่ง จะทาการน าร่องทดลองเป็ น ปี แรกที่ จ ะสนับ สนุน
งบประมาณให้กบั กลไกอาเภอ
วัตถุประสงค์
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1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยทราบถึงโทษและพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์
บุหรี่ อบายมุขต่างๆ รวมทัง้ การรณรงค์ “ดื่มไม่ขบั ” ลดผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ
2. เพื่ อ เชิ ญ ชวนผู้เ ข้า ร่ว มโครงการงดเหล้า เข้า พรรษามหามงคล “ลดอบายมุข สร้า งสุข ให้สัง คม” ประกาศ
เจตนารมณ์ หรือข้อตกลงร่วมกันในการงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบายมุข
แนวทางกิจกรรม คือ
(1) ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยทราบถึงโทษและพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
บุหรี่ อบายมุขผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผา่ นหอกระจายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(2) นาแนวทางสร้างความเข้ม แข็ง ตามหลัก “บวร” เป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนให้เกิ ดการ บูรณาการ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมทัง้ บูรณาการประเด็นจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ หมู่บา้ นรักษาศีล 5 , หมู่บา้ นสร้าง
เสริมสุขภาพ , โรงเรียนรักษาศีล 5 และการแก้ปัญหาความยากจน เป็ นต้น
(3) จัดกิจกรรม รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล วันงดดื่มสุราแห่งชาติ “ลดอบายมุข สร้างสุขให้
สังคม” เพื่อรณรงค์ให้นกั เรียน นักศึกษา ข้าราชการในสังกัด และประชาชนทั่วไปงดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อ
สร้างค่านิยมในการลดการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ
ก่อนเข้าพรรษา บูรณาการประเด็นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กับประเด็นที่เกี่ ยวข้องตามนโยบายของ
อาเภอ หรือ พชอ. และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีคมู่ ือ และแบบฟอร์มที่ใช้ตาม QR code
ระหว่างพรรษา บูรณาการดาเนินงานตามภารกิจอาเภอในพืน้ ที่ เพื่อติดตามให้กาลังใจผูท้ ่ีตงั้ ใจงด/ลด
เหล้า บุหรี่ อบายมุข
ออกพรรษา ยกย่องชื่นชมให้กาลังใจ หรือมอบเกียรติบตั รบุคคลที่สามารถบรรลุความตัง้ ใจได้ หรือคัดเลือก
บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุขได้
(4) สรุปผลการดาเนินงาน และรวบรวมรายชื่อผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ รายงานผล ในระบบรายงานผลการ
ดาเนินงานผ่านเวปไซต์ www.sdnthailand.com
7.2 สนับสนุนและติดตามประเมินผลโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
(โครงการย่อยนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งในโครงการหลักคือ โรงเรียนคาพ่อสอน)
ความสาคัญ นักเรียนเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการที่ผปู้ กครองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนประสพ
ปั ญหาไม่มีความพร้อมในการเรียนรู ้ หากมีพ่อแม่ผปู้ กครองดื่มเหล้าจะนามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ
ฯลฯ และเกิดการซึมซับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากครอบครัวและอิทธิพลจากการโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อกระตุน้ ให้ด่ืม ทาให้เกิดผูด้ ่ืมหน้าใหม่ และก่อให้เกิดปั ญหาสังคมอื่นๆตามมา ในขณะเดียวกันลูกก็มีอิทธิพลต่อพ่อแม่
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ด้วยเช่นกัน ด้วยสายสัมพันธ์ความรัก ถ้าคุณครู ออกแบบการเรียนรู ใ้ ห้ลูกๆช่ วยให้พ่อแม่ เลิกเหล้า โดยให้พ่ีๆ ไปสอนน้อง
บทเรียนและประสบการตรงเหล่านี ้ จะกลายเป็ นภูมิคมุ้ กันที่ดีให้กบั เด็กๆ ทัง้ พี่และน้อง
การที่เด็กๆทัง้ พี่และน้อง ได้ทากิจกรรม เขียนจดหมายสื่อรัก ขอให้พอ่ แม่ผปู้ กครองเลิกเหล้านัน้ เป็ นการเรียนรู แ้ บบ
ซึมซับผ่านประสบการณ์ตรงด้วยโจทย์ในชีวิตจริงของครอบครัว จะทาให้เด็กๆเกิดความตระหนักอย่างมีพลัง
ดังตัวอย่าง ผูป้ กครองเขียนจดหมายมาให้กาลังคุณครูให้ทากิจกรรมต่อเนื่อง

พืน้ ทีต่ ้นแบบ : โรงเรียนคลองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1

โรงเรียนได้รว่ มโครงการโรงเรียนคาพ่อสอน ตัง้ แต่ปี ๒๕๖๑ ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อนายสราวุธ พิบลู ย์สวัสดิ์ ได้
สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคาพ่อสอน ซึ่งน้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการศึกษาว่า
1 ให้ครูรกั เด็ก และให้เด็กรักครู
2.ให้ครูสอนเด็กให้มีนา้ ใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียน
ช้ากว่า
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3.ให้ครูจดั กิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี..”
โรงเรียนได้นาแนวคิดว่า พี่สอนน้อง ส่งเสริมให้นกั เรียนรุ ่นพี่ได้ช่วยคุณครู ในการเรียนรูเ้ พื่อแก้ปัญหา เพราะเด็กๆ
ด้วยกันจะเข้าใจและสื่อสารกันได้ดี อีกทัง้ เป็ นการเสริมพลังความมั่นใจของรุน่ พี่ (self esteem) โดยในปี นี ้ ทางโรงเรียนต้อง
ปรับการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยการสลับนักเรียนมาโรงเรียน แต่ไม่ได้ทาให้เป็ นอุปสรรคที่จะดาเนินโครงการ พี่สอนน้องชวน
พ่อแม่หยุดเหล้า อีกทัง้ จะเป็ นการเรียนรูพ้ ิษภัยและการระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

พีส่ อนน้องเขาพาทาอะไรบ้าง :
เด็กชายศิวกานต์ ศรีเพชร (น้องบอส) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ
พี่ๆสอนให้เขียนจดหมายสื่อรัก ขอให้พอ่ กับแม่เลิกเหล้า
ผมอยากให้พอ่ เลิกเหล้า จึงได้เขียนจดหมายสื่อรักให้พอ่ บอกพ่อว่า “ผมรักพ่อครับ”
..เมื่อก่อนพ่อชอบดื่มเหล้า บางวันพ่อก็จะดื่มเหล้าอย่างเดียวเลย
แม่ก็เคยขอให้พอ่ เลิกดื่มเหล้า แต่ก็ไม่สาเร็จ พี่ๆก็สอนเขียนจดหมายบอกพ่อ..
รูส้ กึ ว่าพ่อก็จะมีแรงสูข้ นึ ้ มาเลย ดีใจมากๆครับ
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คุณสุมาลี ศรีเพชร ผูป้ กครองของน้องบอส
เมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ซักที อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจว่าจะทาเพื่ อใครแต่พอที่โรงเรียนมี
กิจกรรมนี ้ มีพ่ีสอนน้องเขียนจดหมายมาให้คณ
ุ พ่อ คุณพ่อเขาจะเกิดความรูส้ กึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่าสาหรับลูก และทางโรงเรียน
ก็ให้ความสาคัญให้คณ
ุ ค่ากับเรื่องนี ้ ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวมาก
ได้อะไรจากกิจกรรมพีส่ อนน้อง :
นายฉัตรมงคล จินดางาม (น้องเบิรด์ ) เมื่อก่อนผมเคยเป็ นเด็กขีเ้ กียจ จะอยู่เฉยๆ ไม่ชอบเขาหาน้องๆ แต่พอได้ทา
กิจกรรมตรงนี ้ คิดว่าสามารถ ปลูกจิตสานึกผมขึน้ มาได้วา่ ผมควรสอนน้องๆในทางที่ดี และผมก็เห็นว่าเพื่อนๆคนอื่นๆก็เข้า
กับน้องๆได้ดี เพราะในเวลาพักเที่ยงก็จะมีนอ้ งๆ วิ่งเข้ามาหา มาเล่นด้วย บางทีตอนพี่ๆสอบน้องๆก็จะมาให้กาลังใจรู ส้ ึกดี
มากๆเลยครับ

น้องเบิรด์ (ถือไมค์)
น้องๆมีความเปลี่ยนแปลงทีด่ ขี นึ้ อย่างไร
คุณอารีวรรณ จินดาราม ผูป้ กครองของน้องเบิรด์
เปลี่ยนแปลงจริงๆ จากเดิมที่นอ้ งเบิรด์ ไม่เคยพูดคุยไม่เล่นด้วยกัน ไม่เคยนอนคุยกัน เดี๋ยวนี ้ ดีขนึ ้ มากๆ
อยูท่ ่ีบา้ นก็จะสอนน้อง สอนทาการบ้าน สอนน้องว่าเราเป็ นพี่เป็ นน้องกันเราต้องรักกัน ช่วยเหลือกัน
สอนให้นอ้ งพูดจาดีดีอย่าว่าพ่อแม่ ต้องพูดเพราะๆ เวลาตื่นมาเมื่อก่อนจะไม่คอ่ ยทาอะไร
เดี๋ยวนีเ้ ขาทาเองหมดงานไหนที่เขาช่วยพ่อแม่ได้ เขาก็จะทาเลยไม่ตอ้ งบอกไม่ตอ้ งว่าเหมือนก่อน
ประทับใจอะไรบ้าง สาหรับกิจกรรมพีส่ อนน้องชวนพ่อแม่เลิกเหล้า
น.ส.พนารัตน์ กุลกาพล ครูประจาชัน้ ประถมศึกษา โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมนี ้ ทาให้เกิดความประทับใจหลายอย่าง ที่สดุ เลยก็คือ ประทับใจผูป้ กครอง
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ที่เขาสามารถเลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา ระยะเวลาสัน้ ๆเพียง ๓ เดือน เขาก็เลิกเหล้าได้แล้ว
บางคนก็อาจจะยังเลิกไม่ได้ แต่เขาก็มีความพยายามที่จะเลิก
หลังจากทากิจกรรมช่วงเข้าพรรษาผ่านไปแล้ว หลายคนก็สามารเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ได้
กิจกรรมพีส่ อนน้องทาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงได้
น.ส.ริมล โพธิ์รตั น์ ครูประจาชัน้ นักเรียนมัธยม โรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ
เด็กๆเปลี่ยนแปลง จากที่เคยเอาเปรียบเพื่อนเขาก็เริ่มทาอะไรเพื่อคนอื่น จากบางคนที่บแกว่าไม่เคยรักเด็ก ไม่เคย
คิดจะดูแลน้องเล็กๆแต่ตอนนีเ้ ขาดูแลกัน มีความผูกพันกัน และครู ก็รูสกึ ว่าครูมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ ด้วย
รู ปแบบกิจกรรม
- ประชุมวางแผนกิจกรรม การทาสื่อและออกแบบกาประเมินผล
- ประกาศรับสมัครสถานศึกษาที่รว่ มโครงการผ่านเวปไซต์
- สถานศึกษาศึกษาคูม่ ือ และรับฟั งการบรรยายแนวทางผ่านระบบ ZOOM
- จัดส่งสื่อให้กบั สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม 500 โรงเรียนแรก
- ในระหว่างพรรษาติดตามสนับสนุนแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์
- ลงพืน้ ที่ทาสื่อ และจัดการประเมินผล
- นาเสนอผลการดาเนินงาน
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ผลทีไ่ ด้รับ
โครงการเริ่มทดลองดาเนินการ 2552 โดยให้สถานศึกษาสมัครเข้ามาไม่ได้บงั คับ และเริ่มมีการบันทึกรวบรวมข้อมูล
ปี 2562 ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม 1,979 แห่ง โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้ 377 แห่ง ซึ่งมีขอ้ มูลคือ มีผปู้ กครองงดเหล้าครบ
พรรษา 16,691 คน ผูบ้ ริหารและคุณครู งดเหล้าครบพรรษา 4,662 คน นักเรียนเขียนจดหมายสื่ อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า
22,722 คน นักเรียนที่พ่อแม่ไม่ด่ืมก็เขียนจดหมายขอบคุณ 21,997 คน และเราได้ขออนุญาตครอบครัวของนักเรียน นา
กรณีศกึ ษาที่คณ
ุ พ่อเลิกเหล้าได้มาทาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั โรงเรียนอื่นๆ
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ปี 2563 จานวนโรงเรียนเข้าร่วม 1,623 แห่ง มีกำรส่งผลงำนโรงเรียน ประมำณ 450 แห่ง มีจดหมำยที่เขียนถึง
ผูป้ กครอง 36,003 ฉบับ ผูป้ กครองเข้ำร่วมโครงกำร 30,210 คน มีกำรจัดทำวิดีโอ จำนวน 5 รำยกำร
- รร. ไทยรัฐวิทยำ 67 บ้ำนนำพรุ อ.สุขสำรำญ จ.ระนอง https://www.youtube.com/watch?v=ujEQ-sCvbww
- รร.วัดโสมนัส กรุงเทพมหำนคร https://www.youtube.com/watch?v=IuzNhv-hDl0
- รร.บ้ำนลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=JK0Rww6cKo0
- รร.ทรำยทองรำษฎร์อทุ ิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=nUKJI3Y8Rvo
- รร.กุดหัวช้ำง จ.นครรำชสีมำ https://www.youtube.com/watch?v=M2LLDyFrc5s
ปี 2564 โรงเรียนเข้าร่วม 998 แห่ง และรายงานผลจานวน 543 แห่ง โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ผูอ้ านวยการ หรือ
รองผูอ้ านวยการ) แจ้งว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอล์เลย 537 คน ส่วนที่ด่ืมแจ้งว่างดเหล้าครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครู ร่วม
โครงการ 14,032 คน โดยแจ้งว่าไม่ด่มื แอลกอฮอล์ 6,028 คน แจ้งว่าได้งดเหล้าตลอดพรรษา 4,401 คน ส่วนนักเรียน ได้รว่ ม
กิจกรรมเขียนจดหมาย 61,746 คน และมีผปู้ กครองที่แจ้งว่าได้งดเหล้าเข้าพรรษา 41,514 คน มีการจัดทาวิดีโอจานวน 6
รายการได้แก่
- โรงเรียนบ้านทุง่ เอีย้ งสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
- โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป.นครสวรรค์ เขต 2
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
- โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 3
- โรงเรียนบ้านคลองแขยง สพป.กาแพงเพชร เขต 2
- โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษธานี เขต 3

https://www.youtube.com/watch?v=-F4rHP7XEYw

https://www.youtube.com/watch?v=EmKMV2dMfWc
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https://www.youtube.com/watch?v=ToPU3YBAEQ8

https://www.youtube.com/watch?v=ho4Wm_V_q9Q

https://www.youtube.com/watch?v=1E71gRk921w

https://www.youtube.com/watch?v=MO6h6aHS7AA
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดการรับรู โ้ ทษและพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อบายมุขต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบจากการ “ดื่มแล้วขับ”
ในกลุม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยทราบถึง
2. มีผเู้ ข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สงั คม” ประกาศเจตนารมณ์ หรือ
ข้อตกลงร่วมกันในการงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบายมุข สมัครเข้ามาและรายงานผล อย่างน้อย
100,000 คน โดยมีการจัดทารายงานสรุปผลกิจกรรมจากพืน้ ที่
3. จำนวนสถำนศึกษำเข้ำร่วมโพธิสตั ว์นอ้ ยฯ อย่ำงน้อย 1,000 แห่งและส่งผลงำน อย่ำงน้อย 600 แห่ง โดยมีกำร
จัดทำรำยงำนสรุปผลกิจกรรมจำกพืน้ ที่ และมีกำรต่อยอดกำรดำเนินงำนลดละเลิกและกำรปรับสภำพแวดล้อมต่อเนื่อง
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4. เครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนหลัก ตอบรับกำรรณรงค์และมีควำมเจ้ำของประเด็นปัญหำจำกแอลกอฮอล์มำก
ขึน้ เนื่องจำกประเด็นปัญหำจำกแอลกอฮอล์ไม่ได้นโยบำยหลักของหน่วยงำนเหล่ำนี ้
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