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โครงการรณรงคง์ดเหล้าเข้าพรรษา 2565 “ซุปเปอรแ์ม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบยีร”์ 

ส ำนกังำนเครือข่ำยองคก์รงดเหลำ้ สมำคมเครือขำ่ยงดเหลำ้และลดปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภำพ 
 

1.ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

กำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ ปี 2565 เป็นปีท่ี 20 ของการรณรงค ์เริ่มตัง้แตปี่ 2546 ซึ่งส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุ
กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.) ใชโ้อกำสรณรงคใ์นงำนเทศกำลท่ีประชำชนชำวพทุธไดล้ด ละ เลิกเหลำ้และอบำยมขุระหว่ำง
พรรษำของศำสนำพุทธ ซึ่งเป็นกำรใชต้น้ทุนทำงวฒันธรรมมำต่อยอดและตรงกับค่ำนิยมของสงัคมไทย และต่อมำไดถู้ก
ก ำหนดใหท้กุวนัเขำ้พรรษำเป็นวนังดด่ืมสรุำแหง่ชำต ิตัง้แตปี่ 2551 ซึ่งมตคิณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วำมส ำคญัท่ีจะใหห้น่วยงำน
รำชกำร ภำคประชำชน ภำคเอกชน ใชโ้อกำสนีเ้ชิญชวนลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และอบำยมุขต่ำงๆ และเป็น
โอกำสท่ีจะลด ละ เลิกไปตลอดโดยถือโอกำสเอำช่วงเขำ้พรรษำเป็นจดุเริ่มตน้ โดยปีนีร้ะยะเวลำเขำ้พรรษำระหว่ำงวนัท่ี 14 
กรกฎำคม 2565 ถึง 10 ตลุำคม 2565 ซึ่งเป็นกำรรณรงคใ์นภำวะเริ่มผ่อนคลำยจำกกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโค
วิด แตกตำ่งจำกกำรรณรงคใ์นระหว่ำงปี 2563-2564 ท่ีอยู่ในภำวะกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด โดยทัง้สองครัง้ท่ีผ่ำนมำ
กำรด ำเนินกำรในกิจกรรมท ำไดจ้  ำกดั แตใ่นครัง้นีจ้ะมีกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีสำมำรถด ำเนินกำรใกลเ้คียงกบัสถำนกำรณใ์นอดีต 
อีกทัง้ ในสภำวะท่ีสภำพเศรษฐกิจท่ีไม่ดี มีคนตกงำน ครอบครวัมีรำยไดน้อ้ยลง มีหนีส้ินมำกขึน้ คำ่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ท ำให้
เกิดภำวะควำมเครียดมำกขึน้ ดงันัน้ ในภำวะนีพ้ลงัของครอบครวัท่ีจะตอ้งใหก้ ำลงัใจกนัและกนัและตอ้งปรบัเปล่ียนวิถีชีวิต
ใหส้ำมำรถสูว้ิกฤตในภำวะนี ้

จำกผลส ำรวจของศนูยว์ิจยัปัญหำสรุำ (ศวส.) หลงัจำกเทศกำลเขำ้พรรษำปี 2564 ท่ีผำ่นมำ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลู
จำกตัวอย่ำงประชำชนอำยุ 15 ปีขึน้ไป ท่ีไดจ้ำกกำรสุ่มใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภำค ในระหว่ำงวันท่ี 14 ตุลำคม - 5 
พฤศจิกำยน 2564 รวมจ ำนวน 3,916 ตวัอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 70.7 หรือประมำณกำร 38,398,689 คน พบเห็น/ 
รบัรูถ้ึงส่ือประชำสมัพนัธ ์ “งดเหลำ้เขำ้พรรษำปี 2564” ส่วนใหญ่รบัรูจ้ำกโฆษณำทำงโทรทศัน  ์รองลงมำคือ โซเชียลมีเดีย 
เฉพำะกลุม่ท่ีพบเห็น/ รบัรูส่ื้อทำงโทรทศัน ์พบวำ่รอ้ยละ 80.3 เคยเห็นโฆษณำชดุ “ส่ือรกัใหพ้กัเหลำ้” โดย รอ้ยละ 89.2 เห็น
วำ่ส่ือ มีผลตอ่กำรสรำ้งควำมตระหนกัในกำรลด ละ เลิกกำรด่ืมไดใ้นระดบัตำ่งๆ ทัง้นี ้พบรอ้ยละ 43.9 เคยบอกตอ่ หรือแชร์
ขอ้ควำมบน Social Network เพ่ือชกัชวนคนรอบขำ้งใหง้ดเหลำ้เขำ้พรรษำ แต่ท่ีน่ำพิจำรณำคือ พบเพียงรอ้ยละ 7.7 ท่ีได้
รว่มลงนำม/ ปฏิญำณตนงดเหลำ้ ลดลงรอ้ยละ 2.6  
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ส ำหรบัผลส ำรวจพฤติกรรม “งดเหลำ้เขำ้พรรษำปี 2564”  พบรอ้ยละ 12.8 งดมำไดต้ลอดเทศกำลเขำ้พรรษำและ
จะงดตอ่ไปจนออกพรรษำ เม่ือท ำกำรประมำณกำร พบว่ำจ ำนวนผูท่ี้ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมกำรด่ืมในช่วงเขำ้พรรษำปีนี ้มี
จ  ำนวนรวม 6,608,242 คน จ ำแนกเป็น งดมำไดต้ลอดเทศกำลเขำ้พรรษำและจะงดตอ่ไปจนออกพรรษำ จ ำนวน 2,780,216 
คน งดเป็นบำงชว่ง (ไมค่รบพรรษำ) จ ำนวน 1,401,864 คน และไมง่ดแตล่ดกำรด่ืมลง จ ำนวน 2,426,162 คน 

1) กลุ่มทีด่ืม่ไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเขา้พรรษา ไม่ลดทัง้ปริมาณและความถี ่มีเหตผุลส ำคญัท่ีไม่งดเหลำ้คือ ด่ืม
เป็นประจ ำ/ ด่ืมจนตดิ (อดไมไ่ด)้ ปกตด่ืิมนอ้ย ไมค่อ่ยไดด่ื้มอยูแ่ลว้ และมีคนชวนด่ืม ขดัไมไ่ด ้ 

2) กลุ่มที่งดมาไดต้ลอดเทศกาลเขา้พรรษาและจะงดต่อไปจนออกพรรษา สำเหตท่ีุท ำใหง้ดไดต้ลอดคือ งดเป็น
ประจ ำทกุปี ปกติด่ืมนอ้ย ไม่คอ่ยไดด่ื้มอยู่แลว้ และถือเป็นช่วงฟ้ืนฟูสขุภำพ  รอ้ยละ 36.9 ตัง้ใจจะงดตอ่ไปหลงัออกพรรษำ 
โดยมีรอ้ยละ 5.4 ตัง้ใจจะเลิกตลอดชีวิต ขณะท่ีเกินครึง่จะกลบัมำด่ืม 

3) กลุ่มทีง่ดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) พบรอ้ยละ 40.5 กลบัมำด่ืมภำยใน 4 สปัดำห ์งดด่ืมเฉล่ีย 44 วนั สำเหตุ
ท่ีไม่สำมำรถงดตลอดไดคื้อ มีคนชวนด่ืม ขดัไม่ได ้ด่ืมเป็นประจ ำ/ ด่ืมจนติด (อดไม่ได)้ ปกติด่ืมนอ้ย ไม่คอ่ยไดด่ื้มอยู่แลว้ 
และชอบเท่ียวสงัสรรค ์ 

4) กลุ่มที่ไม่งดแต่ลดการดื่มลง เฉล่ียด่ืมลดลง 44.91% ควำมถ่ีลดลงจำกประมำณ 6 ครัง้ต่อเดือนในช่วงก่อน
เขำ้พรรษำ เหลือเพียงประมำณ 3 ครัง้ตอ่เดือนในช่วงเขำ้พรรษำ สำเหตท่ีุท ำใหไ้ม่สำมำรถงดตลอดไดคื้อ มีคนชวนด่ืม ขดั
ไมไ่ด ้ปกตด่ืิมนอ้ย ไมค่อ่ยไดด่ื้มอยูแ่ลว้ และดื่มเป็นประจ ำ/ ด่ืมจนตดิ (อดไมไ่ด)้ 

ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ส  ำหรบัผูท่ี้ลด ละ เลิกกำรด่ืมในช่วงเขำ้พรรษำ พบรอ้ยละ 37.4 หรือประมำณกำร 2,497,805 คน 
ระบปุระหยดัคำ่ใชจ้่ำยได ้รอ้ยละ 37.2 ระบสุขุภำพรำ่งกำยดีขึน้ และรอ้ยละ 21.8 ระบสุขุภำพจิตใจดีขึน้ ในกลุม่ท่ีประหยดั
ค่ำใชจ้่ำยได ้พบว่ำในช่วง 3 เดือนประหยดัไดเ้ฉล่ีย 1,432.52 บำท ประมำณกำรทัง้ประเทศประหยดัได ้3,397,661,367 
บำท และยงัพบรอ้ยละ 40.7 มีควำมตัง้ใจจะลด ละ เลิก ในชว่งเขำ้พรรษำปีหนำ้ดว้ย 

ในกำรขอ้เสนอต่อกำรรณรงค ์พบว่ำ รอ้ยละ 88.7 เห็นดว้ยว่ำกำรรณรงคใ์หง้ดเหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ 3 เดือน จะ
ชว่ยใหป้ระเทศไทยลดปรมิำณกำรด่ืมและจ ำนวนคนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์งได ้สอดคลอ้งกบัท่ีพบวำ่รอ้ยละ 96.9 เห็น
ว่ำควรมีกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ ในปีตอ่ๆ ไป ขอ้เสนอแนะท่ีส ำคญัไดแ้ก่ 1) เพิ่มระยะเวลำกำรรณรงคใ์หม้ำกขึน้ มี
ควำมตอ่เน่ือง เขำ้ถึงทกุเพศทกุวยั 2) ติดปำ้ยประกำศ และรณรงคผ์่ำนส่ือใหม้ำกขึน้ และ 3) จดักิจกรรมรณรงคท่ี์น่ำสนใจ
ในระดบัพืน้ท่ีใหม้ำกขึน้ ทัง้นี ้ยงัพบกว่ำรอ้ยละ 87 เห็นว่ำกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลเสียมำกตอ่กำรควบคมุสติ และ
มีผลเสียมำกตอ่อวยัวะตำ่งๆ เชน่ ตบั ของผูท่ี้ด่ืม 

สว่นขอ้เสนอแนะในกำรรณรงคค์รัง้ตอ่ไป ทำงผูศ้กึษำไดเ้สนอแนวทำง ดงันี ้
1. กำรรณรงคง์ดเหล้ำเข้ำพรรษำมีควำมส ำคัญต่อกำรสรำ้งควำมตระหนักในกำรลด ละ เลิกกำรด่ืม จึงควร

สนบัสนนุใหมี้กำรรณรงคอ์ยำ่งตอ่เน่ืองตอ่ไป โดยเนน้ส่ือโทรทศัน ์และโซเชียลมีเดีย 
2. เนือ้หำในกำรรณรงคค์วรมุง่เนน้ไปท่ีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตผุลท่ีท ำใหไ้มส่ำมำรถ ลด ละ เลิกกำรด่ืมได ้เชน่ มี

คนชวนด่ืม อำจรณรงคโ์ดยใชข้อ้ควำม เช่น “งดเหลำ้เป็นเพ่ือนกัน” “เพ่ือนชวนเพ่ือนงดเหลำ้เขำ้พรรษำ” นอกจำกนี ้ควร
รณรงคใ์หมี้กำรจดังำนตำ่งๆ ในชว่งเขำ้พรรษำเป็นงำนปลอดเหลำ้ โดยขอควำมรว่มมือไปยงัเจำ้ภำพของงำน อีกประเดน็คือ 
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ควรปรบัเปล่ียนพฤติกรรมกำรลด ละ เลิกใหมี้ควำมเขม้ขน้ขึน้ เปล่ียนจำกกลุ่มท่ีลดปริมำณกำรด่ืม/ งดเป็นบำงช่วง ไปเป็น
กำรงดด่ืมตลอดพรรษำ  

3. ควรส่งเสริมใหมี้กำรลงนำม/ ปฏิญำณตนงดเหลำ้ หำกไม่สำมำรถจดักิจกรรมในพืน้ท่ีได ้ควรปรบัรูปแบบมำใช้
ชอ่งทำงออนไลนม์ำกขึน้ หรือประยกุตเ์ป็นรูปแบบอ่ืนท่ีสำมำรถรกัษำระยะหำ่งทำงสงัคมได ้

4. องคก์รดำ้นสุขภำพ/ สำธำรณสุขต่ำงๆ ควรเผยแพร่ขอ้มูลควำมรูเ้ก่ียวกับควำมเส่ียงและอนัตรำยจำกกำรด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์หเ้ขำ้ถึงประชำชนมำกขึน้  

5. ควรขบัเคล่ือนมำตรกำรคดักรอง/ บ ำบดัผูต้ิดสุรำอย่ำงจริงจงั ผ่ำนหน่วยบริกำรสุขภำพในระดบัพืน้ท่ี รวมถึง
อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมูบ่ำ้น (อสม.) 
 

2.ผลการด าเนินงานในระดับพืน้ที ่ปี 2564  

โดยผลกำรด ำเนินงำนจำกทั่ วประเทศ พบว่ำ มีชุมชนเข้ำร่วม 513 แห่ง มีคนร่วมโครงกำรรวมทั้งหมดท่ีลงช่ือ 
31,535 คน ตดัเฉพำะผูท่ี้ยังด่ืมแอลกอฮอลใ์นรอบ 1 ปี จ  ำนวน 24,172 คน โดยสำมำรถอยู่ครบพรรษำได ้16,651 คน 
ประหยดัเงินได ้56,678,828 บำท โดยพืน้ท่ีท่ีด  ำเนินกำรสำมำรถชวนช่วยเชียรใ์หเ้ลิกเหลำ้ไดต้่อเน่ือง เป็นคนหวัใจเหล็ก 
หัวใจเพชร ต่อไป ซึ่งหลังออกพรรษำแลว้ ทำงโครงกำรมีกิจกรรม “ออกพรรษำลำเหลำ้” เพ่ือมอบเกียรติบตัรยกย่องให้
ก ำลงัใจคนท่ีสำมำรถบรรลผุลตำมท่ีตัง้ใจไว ้
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ในสว่นกลุม่เปำ้หมำยสถำนศกึษำ โครงกำรโพธิสตัวน์อ้ย ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหลำ้ ปี 2564 มีโรงเรียนเขำ้รว่มโครงกำร
รวม 998 แห่ง และส่งรำยงำนผลจ ำนวน 543 แห่ง โดยผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ (ผูอ้  ำนวยกำร หรือรองผูอ้  ำนวยกำร) แจง้ว่ำไม่
ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย 537 คน ส่วนท่ีด่ืมแจง้ว่ำงดเหลำ้ครบพรรษำ 449 คน ในส่วนของครูรว่มโครงกำร 14,032 คน โดยแจง้
ว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์6,028 คน แจง้ว่ำไดง้ดเหลำ้ตลอดพรรษำ 4,401 คน ส่วนนักเรียน ไดร้่วมกิจกรรมเขียนจดหมำย 
61,746 คน และมีผูป้กครองท่ีแจง้วำ่ไดง้ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 41,514 คน  

ทัง้นี ้กำรรณรงคโ์พธิสตัวน์อ้ยในช่วงงดเหลำ้เขำ้พรรษำ ไม่ไดมี้มิติเฉพำะแกปั้ญหำปัจจยัเส่ียง แต่เป็นกิจกรรมท่ี
สอดแทรกในหลกัสตูรกำรเรียนรู ้ไมเ่พิ่มภำระงำนใหก้บัครูผูส้อน กำรใหรุ้น่พ่ีไปสอนรุน่นอ้งเกิดเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์
ดีของนกัเรียน ท ำใหรุ้น่พ่ีมีควำมมั่นใจในตนเองกลำ้แสดงออกมำกขึน้  เกิดเป็นภูมิคุม้กนัตนเองโดยปริยำยเพรำะตอ้งเป็น
แบบอยำ่งใหรุ้น่นอ้ง  สง่ตอ่ไปถึงครอบครวัของนกัเรียนท่ีสำมำรถลด ละ เลิกได ้ไมน่บัวำ่ครู หรือบคุลำกรในสถำนศกึษำก็มี
กำรลด ละ เลิกไดด้ว้ยเป็นแบบอย่ำงท่ีดีตอ่ไป สง่ผลตอ่ถึงผลกำรเรียนของนกัเรียน ควำมประพฤตขิองนกัเรียนดีขึน้ เรียกว่ำ
เป็นประโยชนแ์บบบรูณำกำร 

รำยละเอียดสำมำรถดเูพิ่มเตมิในเวปไซต ์www.ท่ีโรงเรียนค ำพอ่สอน .com หวัขอ้ โครงกำรโพธิสตัวน์อ้ย 

ตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในพืน้ที ่ระหว่างปี 2563 กับ ปี 2564 

ปี 2563 ปี 2564 
รณรงคชุ์มชนสู้เหล้า : เขำ้ร่วม 392 แห่ง มีผูเ้ขำ้ร่วมงด
ครบพรรษำ 15,106 คน (หวัใจหิน) งดต่อเน่ือง 3,687 คน 
คนหวัใจเหล็ก 1,454 คน คนหวัใจเพชร 1,833 คน สำมำรถ
ประหยดัเงินได ้21,753,352 บำท   

 

รณรงค์ชุมชนสู้เหล้า  : เข้ำร่วม 513 แห่ง มีคนร่วม
โครงกำรเฉพำะผูท่ี้ยังด่ืมแอลกอฮอลใ์นรอบ 1 ปี จ  ำนวน 
24,172 คน โดยสำมำรถอยู่ครบพรรษำได ้16,651 คน คน
หวัใจเหล็ก 659 คน คนหวัใจเพชร 1190 คน ประหยดัเงิน
ได ้56,678,828 บำท 

รณรงคโ์พธิสัตวน้์อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : โดยควำม
รว่มมือกบั สพฐ. พบว่ำ มีสถำนศกึษำสงักดั สพฐ. แจง้เขำ้
ร่วมประมำณ 1,623 แห่ง  มีกำรส่ งผลงำนโรง เรียน 
ประมำณ 450 แหง่ มีจดหมำยท่ีเขียนถึงผูป้กครอง 36,003 
ฉบบั  ผูป้กครองเขำ้รว่มโครงกำร 30,210 คน  
 

โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  มี
โรงเรียนเขำ้รว่มโครงกำร 998 แห่ง และรำยงำนผลจ ำนวน 
543 แห่ง โดยผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ (ผูอ้  ำนวยกำร หรือรอง
ผูอ้  ำนวยกำร) แจง้ว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย 537 คน ส่วนท่ี
ด่ืมแจง้ว่ำงดเหลำ้ครบพรรษำ 449 คน ในส่วนของครูร่วม
โครงกำร 14,032 คน โดยแจง้ว่ำไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์6,028 
คน แจง้ว่ำไดง้ดเหลำ้ตลอดพรรษำ 4,401 คน ส่วนนกัเรียน 
ไดร้ว่มกิจกรรมเขียนจดหมำย 61,746 คน และมีผูป้กครอง
ท่ีแจง้วำ่ไดง้ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 41,514 คน 
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นอกจำกนัน้ ในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนหน่วยงำน/องคก์ร ภำคเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรม รฐัวิสำหกิจ ท่ีจะ
รณรงคภ์ำยในองคก์รตนเอง ทำงโครงกำรไดอ้อกแบบระบบบริหำรจดักำรสมำชิกท่ีจะเขำ้ร่วมรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ
แบบออนไลน ์ท ำใหห้น่วยงำน/องคก์รสมัครเขำ้ระบบและสำมำรถบนัทึกช่ือสมำชิกองคก์รท่ีงดเหลำ้เขำ้พรรษำและให้
ติดตำมผลตลอด 3 เดือนจนสำมำรถออกใบประกำศยกย่องได ้  ซึ่งเป็นกำรจัดกำรน ำร่อง โดยมีหน่วยงำนท่ีร่วมทดลอง 
ไดแ้ก่  

- ธนำคำร ธกส. จ ำนวนผูร้ว่มโครงกำรจ ำนวน 535 คนทั่วประเทศ 
 - ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอเมืองตำก จ.ตำก จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม  91 คน 
 - องคก์ำรสง่เสรมิโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) 4 คน 
 - โครงกำรสง่เสรมิสขุภำวะองคก์รในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 1 คน 

- Atos IT Solutions and Services 2 คน 
- ท่ีท ำกำรปกครอง อ ำเภอบำงระจนั 67 คน 

 - ท่ีท ำกำรปกครอง อ ำเภอเมืองสิงหบ์รุี 72 คน 
 - อบต. ต ำบล บำงพรหม 23 คน 
 - อบต.ต ำบลโคกสวำ่ง 40 คน 
 - อบต.ต ำบลบอน 21 คน 
 - กศน.อ ำเภอบณุฑรกิ 16 คน 

หมำยเหตุ : หน่วยงำนภำคเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรม และรฐัวิสำหกิจ ที่ผ่ำนมำร่วมโครงกำรนอ้ย เนื่องจำกสถำนกำรณแ์พร่
ระบำดโควิดท ำใหต้อ้งควบคมุลดกิจกรรมในองคก์ร 

 
3.แนวทางการรณรงคปี์ 2565 

ในปี 2565 ทำงส ำนกังำนฯ จึงไดอ้อกแบบกำรด ำเนินกำรเนน้เชิงคณุภำพในพืน้ท่ีต่อเน่ือง ในชุมชน สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และกำรรณรงคใ์นภำพกว้ำง ซึ่งปีนีมี้กำรด ำเนินกำรส ำคัญ คือ กำรร่วมมือกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์กรมควบคมุโรค และ กรมกำรปกครอง ในกำรรณรงคร์่วมกัน ผ่ำน
แนวคิด งดเหลำ้เขำ้พรรษำ มหำมงคล “ซุปเปอรแ์ม่พ่อ พอแลว้เหลำ้” ลด ละ เลิกเหลำ้ บหุรี่ อบำยมขุ เพ่ือสรำ้งสขุใหส้งัคม 
ตนเอง ครอบครัว โดยจะด ำเนินกำรสนับสนุนส่ือกำรรณรงคต์่ำงๆ ให้กับพืน้ท่ีอ ำเภอ 878 แห่ง นอกจำกนั้น จะมีกำร
สนบัสนุนในอ ำเภอเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงนอ้ย 40 แห่งโดยใชง้บประมำณของเครือข่ำยงดเหลำ้แต่ละจงัหวัด และ
ส่วนกลำงสนบัสนนุ และ ยงัเนน้พืน้ท่ีชมุชนเชิงคณุภำพ จ ำนวน 193 แห่งทั่วประเทศ รวมทัง้ชมุชนขยำยผล 500 แห่ง ท่ีจะ
ติดตำมพฒันำคนหวัใจหิน หวัใจเหล็ก หวัใจเพชรใหป้รบัเปล่ียนแนวคิด พฤติกรรม เป็นชุมชนพึ่งตนเอง  และกำรรณรงค์
ควำมรว่มมือกบัสถำนศกึษำโพธิสตัวน์อ้ยลกูขอพ่อแม่เลิกเหลำ้ โดยสรุปจำกกำรน ำขอ้เสนอแนะ บทเรียนจำกปีท่ีผำ่นมำมำ
ปรบัใช ้ดงันี ้
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1. แนวคิดกำรรณรงคเ์นน้ท่ีควำมสมัพนัธใ์นครอบครวั กำรเลิกเหลำ้เพ่ือควำมสขุของครอบครวั สมัพนัธก์บัปัญหำ
ควำมเครียดควำมกดดนัจำกภำวะปัญหำทำงเศรษฐกิจ 

2. กลุม่เปำ้หมำยในชมุชนทั่วประเทศ ผำ่นกลไกควำมรว่มมือของหน่วยงำนหลกั คือ กรมควบคมุโรค และกรมกำร
ปกครอง และเนน้กำรท ำงำนชมุชนเชิงคณุภำพของเครือข่ำยงดเหลำ้  

3. กำรรณรงคใ์นกลุม่สถำนศกึษำ ยงัตอ่เน่ืองเรื่องพี่สอนนอ้งชว่ยพ่อแม่หยดุด่ืมเหลำ้ เน่ืองจำกสำมำรถตอบโจทย์
กำรเรียนกำรสอน กำรแกปั้ญหำปัจจยัเส่ียงไปพรอ้มกัน โดยจะขยำยควำมร่วมมือไปยงัสถำนศึกษำท่ีสังกัด
กรุงเทพมหำนคร , กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และอำชีวะศกึษำ 

นิยามศัพท ์
- คนหวัใจหิน งดเหลำ้ไดค้รบ 3 เดือน , คนหวัใจเหล็ก งดเหลำ้ไดแ้ต่ยงัไม่ถึง 3ปี และคนหวัใจเพชร ประกำศเลิก

ตลอดชีวิต : เป็นกำรมอบใบประกำศส ำหรบัผูท่ี้รว่มโครงกำรในชมุชนท่ีด ำเนินกำร 
- โพธิสตัวน์อ้ย ลกูขอพ่อแม่เลิกเหลำ้ : เป็นโครงกำรรณรงคใ์นสถำนศึกษำท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนท ำควำมดีโดยกำร

ขอใหพ้อ่แมผู่ป้กครองลดละเลิก ในชว่งเขำ้พรรษำ 
 
4.เป้าหมายแผนการรณรงค์ : เกิดความร่วมมือจากหน่วยงาน/องคก์รในการรณรงคว์ันงดด่ืมสุราแห่งชาติท่ีเป็นมติ
คณะรฐัมนตรี และสามารถเขา้ถึงกลุ่มประชำชนในกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรงดเหล้ำ บุหรี่ อบำยมุขช่วงเขำ้พรรษำ ช่วยให้
สขุภำพดี ครอบครวัมีควำมสขุ ประหยดัเงิน ในภำวะเศรฐกิจท่ีไมดี่  
 
5.กรอบแนวคิดภาพรวมแผนการรณรงค ์

5.1 กลไกโครงสร้าง : ภำพรวมกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ ซึ่งด  ำเนินกำรมำกวำ่ 20 ปี และเป็นมตคิณะรฐัมนตรี 
ซึ่งป็นโอกำสของกำรรณรงคใ์นภำพรวมทัง้ประเทศ เพ่ือใหห้น่วยงำนต่ำงๆ เป็นเจำ้ของประเด็นและร่วมด ำเนินกำร โดย
โครงกำรนีมี้องคป์ระกอบกำรด ำเนินจำกหลำยส่วน ดงักรอบแนวคดินี ้

5.1.1 ดำ้นกำรส่ือสำรสำธำรณะ หรือ Air war ด ำเนินกำรโดย ส ำนกั Social Marketing ของ สสส.  
5.1.2 ดำ้นกำรตดิตำมส ำรวจผลกำรด ำเนินงำน โดยศนูยว์ิจยัปัญหำสรุำ 
5.1.3 ดำ้นกำรรณรงคใ์นพืน้ท่ี 

(1) กำรรณรงคโ์ดยส ำนกังำนเครือขำ่ยองคก์รงดเหลำ้ ซึ่งมีงบประมำณท่ีจดัท ำไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ กำรรณรงคใ์น
ชมุชนคนสูเ้หลำ้ และโครงกำรโพธิสตัวน์อ้ยลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหลำ้  

(2) กำรรว่มมือกบักระทรวงศกึษำธิกำร โครงกำรโพธิสตัวน์อ้ย ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหลำ้ 
(3) กำรรว่มมือกบักรมกำรปกครอง และส ำนกังำนคณะกรรมกำรควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 

5.2 Concept / theme การรณรงค ์: เนน้กำรยกย่องใหก้ ำลงัใจสถำบนัครอบครวั ใหค้รอบครวัไดใ้ชโ้อกำส ลด ละ 
เลิก กำรใหก้ ำลงัใจกันและกัน เพ่ือควำมอบอุ่นของครอบครวั ในสภำวะท่ีเกิดปัญหำทำงเศรษฐกิจ ปัญหำผลกระทบต่อ
รำยไดอ้ำชีพและควำมเครียดทำงสงัคมตำ่งๆ 
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5.3 รูปแบบกิจกรรมในพืน้ที ่:  
โครงกำรนีเ้นน้กำรสนบัสนนุกำรส่ือสำรสำธำรณะ กำรผลิตส่ือสนบัสนนุ สว่นกิจกรรมจะใชง้บจำกโครงกำรในพืน้ท่ี 
5.3.1 การรณรงคใ์นพืน้ที่ปฏิบัติการของเครือข่ายงดเหล้าในกลุ่มรณรงคใ์นชุมชนคนสู้เหล้า เป้ำหมำย  

500  แหง่ โดยใชก้ระบวนกำร 5 ช. คือ ชวน ชว่ย เชียร ์เชิดช ูและชง คนเลิกเหลำ้ครบพรรษำ (คนหวัใจหิน) หรือคนงดเหลำ้
ตอ่เน่ืองแตย่งัไม่ถึง 3ปี (คนหวัใจเหล็ก) คนท่ีตัง้ใจเลิกตลอดชีวติ (คนหวัใจเพชร) (ซึ่งจะใชง้บประมำณจำกโครงกำรท่ีมีอยู่
แลว้) ตวัอยำ่งกิจกรรม 

- ก่อนเขำ้พรรษำ เชิญชวนมำรว่มโครงกำร โดยแบบฟอรม์รบัสมคัร 
- ระหวำ่งพรรษำ ชว่ยชมเชียร ์ใหก้ ำลงัใจผูท่ี้รว่มโครงกำรอยำ่งนอ้ย 3 ครัง้ใน 3 เดือน 
- ออกพรรษำ เชิดช ูเป็นกำรมอบรำงวลั ยกยอ่ง สรำ้งแรงจงูใจ 
โดยมีคูมื่อตำม QR code 

 
 

 
5.3.2 การรณรงคโ์ดยนายอ าเภอ 878 แห่ง โดยควำมร่วมมือ กรมกำรปกครอง และส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์กรมควบคมุโรค โดยกรมกำรปกครอง จะมีหนงัสือขอควำมร่วมมือจดักิจกรรมปฏิญำณตน
เน่ืองในวนังดด่ืมสรุำแหง่ชำต ิเชิญชวนใหก้ ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น อส. ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บหุรี่ อบำยมขุตำ่งๆ และ
ท ำกำรบรูณำกำรประเด็นแกปั้ญหำรว่มกบัหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือสรำ้งควำมปลอดภยั แกไ้ขควำมยำกจน ลดผลกระทบ ลด
รำยจำ่ยตำมนโยบำยลดอบำยมขุ สรำ้งสขุใหส้งัคม โดยมีคูมื่อส ำหรบันำยอ ำเภอในกำรด ำเนินกำร ตำม QR code นี ้

 
 

5.3.3 การรณรงค์โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน โดยรูปแบบกิจกรรม รับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วม และมีคู่มือกำรด ำเนินกิจกรรมใน
สถำนศกึษำ รำยละเอียดตำม QR code 
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6.ขอบเขตของการเสนอโครงการ และ วัตถุประสงค ์ 

เน่ืองจากแผนการด าเนินงานรณรงคมี์หลายส่วน และมีพืน้ท่ีไดเ้ตรียมการรงบประมาณไวแ้ลว้ โครงการท่ีเสนอนีจ้ึง
เป็นการเสนอเพ่ือการสนบัสนุนกลไกกรมการปกครองท่ีจะด าเนินการรณรงคส์รา้งกระแสและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในทุก
อ าเภอทั่วประเทศ และสนบัสนนุการผลิตส่ือ จงึมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้  

6.1 เพ่ือสนบัสนนุนำยอ ำเภอและกลไกขบัเคล่ือนรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำผำ่นกรมกำรปกครอง 
6.2 เพ่ือสนบัสนนุและประเมินผลควำมรว่มมือกบักระทรวงศกึษำธิกำรกิจกรรมโพธิสตัวน์อ้ยลกูขอพ่อแมเ่ลิกเหลำ้ 
6.3 เพ่ือผลิตและสนบัสนนุส่ือรณรงคใ์หก้บัพืน้ท่ีด  ำเนินกำรและหนว่ยงำนองคก์รท่ีสนใจน ำไปรณรงคใ์นพืน้ท่ี 

 
7.ข้ันตอนการด าเนินการ และรายละเอียดงบประมาณ 

7.1 สนับสนุนการรณรงคก์ลไกระดับอ าเภอผ่านกรมการปกครอง 878 อ าเภอ 

 ในการทบทวนการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะจากศนูยว์ิจยัปัญหาสรา ท่ีแนะน าใหมี้กิจกรรมเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย

ผูด่ื้มแอลกอฮอล ์ตลอดจนผูสู้บบหุรี่ และอบายมขุต่างๆ จ าเป็นตอ้งอาศยักลไกระบบหลกัท่ีสามารถสรา้งความร่วมมือได้

กวา้งขวางและเป็นพืน้ท่ีบรูณาการหน่วยงานตา่งๆ ซึ่งกรมการปกครอง ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงายราชการส่วนภูมิภาค โดยมี

นายอ าเภอและกลไกการปกครอง ไดแ้ก่ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น กรรมการหมู่บ้าน และอาสารักษาดินแดน (อส.) และมี

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอเป็นคณะกรรมการบรูณาการหนว่ยงาน รวมทัง้ การเป็นหนว่ยประสานความ

รว่มมือระหวา่งหนว่ยงานเพ่ือแกปั้ญหาความยากจนตามนโยบายรฐับาล ทั่วประเทศประกอบไปดว้ย 878 แหง่  

 จากการร่วมประชุมความร่วมมือโดยส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์กรมการปกครอง 

เจา้หนา้ท่ี สสส. ส านกัปัจจยัเส่ียงหลกั  และเครือขา่ยงดเหลา้ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชมุส านกับรหิารการ

ปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง (วงัไชยา) ไดเ้ห็นความส าคญัในบทบาทของกรมการปกครองท่ีจะช่วยท าใหเ้กิดการเขา้ถึง

กลุม่เปา้หมายผูด่ื้ม ผูส้บู และอบายมขุตา่งๆ สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมขุ สรา้งสขุใหส้งัคม” 

และมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งจะท าการน าร่องทดลองเป็นปีแรกท่ีจะสนับสนุน

งบประมาณใหก้บักลไกอ าเภอ  

วัตถุประสงค ์ 
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1. เพ่ือประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทกุชว่งวยัทราบถึงโทษและพิษภยัของการด่ืมแอลกอฮอล์ 

บหุรี่ อบายมขุตา่งๆ รวมทัง้ การรณรงค ์“ด่ืมไมข่บั” ลดผลกระทบจากอบุตัเิหต ุ

 2. เพ่ือเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ประกาศ

เจตนารมณ ์หรือขอ้ตกลงรว่มกนัในการงดหรือลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์บหุรี่ และอบายมขุ 

แนวทางกิจกรรม คือ  

(1) ใชส่ื้อประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทกุชว่งวยัทราบถึงโทษและพิษภยัของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

บหุรี่ อบายมขุผา่นช่องทางตา่ง ๆ เชน่ ส่ือออนไลน ์ประชาสมัพนัธผ์า่นหอกระจายข่าว แผน่พบัประชาสมัพนัธ ์ปา้ย

ไวนิลประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ  

  (2) น าแนวทางสรา้งความเขม้แข็งตามหลัก “บวร” เป็นกลไกในการขับเคล่ือนใหเ้กิดการ  บูรณาการ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมทัง้บูรณาการประเด็นจากหน่วยงานต่างๆไดแ้ก่ หมู่บา้นรกัษาศีล 5 , หมู่บา้นสรา้ง

เสรมิสขุภาพ , โรงเรียนรกัษาศีล 5 และการแกปั้ญหาความยากจน เป็นตน้ 

(3) จัดกิจกรรม รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษามหามงคล วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ “ลดอบายมุข สรา้งสุขให้

สงัคม” เพ่ือรณรงคใ์หน้กัเรียน นกัศกึษา ขา้ราชการในสงักดั และประชาชนทั่วไปงดหรือลดการด่ืมแอลกอฮอลเ์พ่ือ

สรา้งคา่นิยมในการลดการด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล ์โดยแบง่เป็น 3 ระยะ 

  ก่อนเขา้พรรษา บูรณาการประเด็นรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา กับประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายของ

อ าเภอ หรือ พชอ. และเชิญชวนใหส้มคัรเขา้รว่มโครงการโดยมีคูมื่อ และแบบฟอรม์ท่ีใชต้าม QR code 

  ระหว่างพรรษา บูรณาการด าเนินงานตามภารกิจอ าเภอในพืน้ท่ี เพ่ือติดตามใหก้ าลังใจผูท่ี้ตัง้ใจงด/ลด

เหลา้ บหุรี่ อบายมขุ 

  ออกพรรษา ยกยอ่งช่ืนชมใหก้ าลงัใจ หรือมอบเกียรติบตัรบคุคลท่ีสามารถบรรลคุวามตัง้ใจได ้หรือคดัเลือก

บคุคลตน้แบบเลิกเหลา้ บหุรี่ อบายมขุได ้

  (4) สรุปผลการด าเนินงาน และรวบรวมรายช่ือผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ รายงานผล ในระบบรายงานผลการ

ด าเนินงานผา่นเวปไซต ์www.sdnthailand.com 

 
7.2 สนับสนุนและติดตามประเมินผลโครงการโพธิสัตวน้์อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

(โครงการยอ่ยนีเ้ป็นสว่นหนึ่งในโครงการหลกัคือ โรงเรียนค าพอ่สอน) 

ความส าคัญ นกัเรียนเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการท่ีผูป้กครองด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์นกัเรียนประสพ

ปัญหาไม่มีความพรอ้มในการเรียนรู ้หากมีพ่อแม่ผูป้กครองด่ืมเหลา้จะน ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครวั ปัญหาเศรษฐกิจ 

ฯลฯ  และเกิดการซึมซบัพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจ์ากครอบครวัและอิทธิพลจากการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ

เพ่ือกระตุน้ใหด่ื้ม ท าใหเ้กิดผูด่ื้มหนา้ใหม่ และก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมอ่ืนๆตามมา  ในขณะเดียวกนัลกูก็มีอิทธิพลตอ่พ่อแม่
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ดว้ยเช่นกัน ดว้ยสายสมัพนัธค์วามรกั ถา้คณุครูออกแบบการเรียนรูใ้หลู้กๆช่วยใหพ้่อแม่ เลิกเหลา้ โดยใหพ่ี้ๆ ไปสอนนอ้ง  

บทเรียนและประสบการตรงเหลา่นี ้จะกลายเป็นภมูิคุม้กนัท่ีดีใหก้บัเดก็ๆ ทัง้พี่และนอ้ง 

การท่ีเดก็ๆทัง้พี่และนอ้ง ไดท้  ากิจกรรม เขียนจดหมายส่ือรกั ขอใหพ้อ่แมผู่ป้กครองเลิกเหลา้นัน้ เป็นการเรียนรูแ้บบ

ซมึซบัผา่นประสบการณต์รงดว้ยโจทยใ์นชีวิตจรงิของครอบครวั จะท าใหเ้ดก็ๆเกิดความตระหนกัอยา่งมีพลงั 

ดงัตวัอยา่ง ผูป้กครองเขียนจดหมายมาใหก้ าลงัคณุครูใหท้  ากิจกรรมตอ่เน่ือง 

 
พืน้ทีต่้นแบบ : โรงเรียนคลองใหม่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1  

   
โรงเรียนไดร้ว่มโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ตัง้แตปี่ ๒๕๖๑ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ช่ือนายสราวธุ  พิบลูยส์วสัดิ ์ ได้

สนบัสนนุใหค้รูเขา้รว่มโครงการโรงเรียนค าพอ่สอน ซึ่งนอ้มน ากระแสพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการศกึษาวา่ 

1 ใหค้รูรกัเดก็ และใหเ้ดก็รกัครู  

2.ใหค้รูสอนเด็กใหมี้น า้ใจตอ่เพ่ือน ไม่ใหแ้ข่งขนักนั แคใ่หแ้ข่งกบัตวัเอง ใหเ้ด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียน

ชา้กวา่  
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3.ใหค้รูจดักิจกรรมใหเ้ดก็ท ารว่มกนั เพ่ือใหเ้ห็นคณุคา่ของความสามคัคี..” 

โรงเรียนไดน้  าแนวคิดว่า พ่ีสอนนอ้ง ส่งเสริมใหน้กัเรียนรุ่นพ่ีไดช้่วยคณุครูในการเรียนรูเ้พ่ือแกปั้ญหา เพราะเด็กๆ 

ดว้ยกนัจะเขา้ใจและส่ือสารกนัไดดี้ อีกทัง้เป็นการเสรมิพลงัความมั่นใจของรุน่พ่ี (self esteem)  โดยในปีนี ้ทางโรงเรียนตอ้ง

ปรบัการเรียนรูข้องนกัเรียน โดยการสลบันกัเรียนมาโรงเรียน แตไ่มไ่ดท้  าใหเ้ป็นอปุสรรคท่ีจะด าเนินโครงการ พ่ีสอนนอ้งชวน

พอ่แมห่ยดุเหลา้ อีกทัง้ จะเป็นการเรียนรูพ้ิษภยัและการระมดัระวงัเรื่องการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 

  
 
พีส่อนน้องเขาพาท าอะไรบ้าง :  
เดก็ชายศวิกานต ์ศรีเพชร (นอ้งบอส) นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนคลองใหม ่จ.สมทุรปราการ 

พ่ีๆสอนใหเ้ขียนจดหมายส่ือรกั ขอใหพ้อ่กบัแมเ่ลิกเหลา้  

ผมอยากใหพ้อ่เลิกเหลา้ จงึไดเ้ขียนจดหมายส่ือรกัใหพ้อ่ บอกพอ่วา่ “ผมรกัพอ่ครบั” 

..เม่ือก่อนพอ่ชอบด่ืมเหลา้ บางวนัพอ่ก็จะด่ืมเหลา้อย่างเดียวเลย  

แมก็่เคยขอใหพ้อ่เลิกดื่มเหลา้ แตก็่ไมส่  าเรจ็ พ่ีๆก็สอนเขียนจดหมายบอกพอ่.. 

รูส้กึวา่พอ่ก็จะมีแรงสูข้ึน้มาเลย ดีใจมากๆครบั 
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คณุสมุาลี  ศรีเพชร ผูป้กครองของนอ้งบอส 

เม่ือก่อนคุณพ่อก็เคยอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ไดซ้ักที อาจจะไม่มีแรงบนัดาลใจว่าจะท าเพ่ื อใครแต่พอท่ีโรงเรียนมี

กิจกรรมนี ้มีพ่ีสอนนอ้งเขียนจดหมายมาใหค้ณุพอ่ คณุพอ่เขาจะเกิดความรูส้กึวา่ตวัเองมีคณุคา่ส าหรบัลกู และทางโรงเรียน

ก็ใหค้วามส าคญัใหค้ณุคา่กบัเรื่องนี ้ใหค้วามส าคญักบัสถาบนัครอบครวัมาก 

ได้อะไรจากกิจกรรมพีส่อนน้อง : 

นายฉัตรมงคล จินดางาม (นอ้งเบิรด์) เม่ือก่อนผมเคยเป็นเด็กขีเ้กียจ จะอยู่เฉยๆ ไม่ชอบเขาหานอ้งๆ แตพ่อไดท้  า

กิจกรรมตรงนี ้คดิวา่สามารถ   ปลกูจิตส านกึผมขึน้มาไดว้า่ ผมควรสอนนอ้งๆในทางท่ีดี และผมก็เห็นวา่เพ่ือนๆคนอ่ืนๆก็เขา้

กบันอ้งๆไดดี้ เพราะในเวลาพกัเท่ียงก็จะมีนอ้งๆ วิ่งเขา้มาหา มาเล่นดว้ย บางทีตอนพ่ีๆสอบนอ้งๆก็จะมาใหก้ าลงัใจรูส้ึกดี

มากๆเลยครบั 

 
น้องเบิรด์ (ถอืไมค)์ 
น้องๆมีความเปล่ียนแปลงทีด่ขีึน้อย่างไร   

คณุอารีวรรณ จินดาราม ผูป้กครองของนอ้งเบริด์ 

เปล่ียนแปลงจรงิๆ จากเดมิท่ีนอ้งเบริด์ไมเ่คยพดูคยุไมเ่ลน่ดว้ยกนั ไมเ่คยนอนคยุกนั เดี๋ยวนี ้ดีขึน้มากๆ 

อยูท่ี่บา้นก็จะสอนนอ้ง สอนท าการบา้น สอนนอ้งวา่เราเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนัเราตอ้งรกักนั ชว่ยเหลือกนั  

สอนใหน้อ้งพดูจาดีดีอยา่วา่พอ่แม ่ตอ้งพดูเพราะๆ เวลาต่ืนมาเม่ือก่อนจะไมค่อ่ยท าอะไร   

เดี๋ยวนีเ้ขาท าเองหมดงานไหนท่ีเขาชว่ยพอ่แมไ่ด ้เขาก็จะท าเลยไมต่อ้งบอกไมต่อ้งวา่เหมือนก่อน  

ประทับใจอะไรบ้าง ส าหรับกิจกรรมพีส่อนน้องชวนพ่อแม่เลิกเหล้า  

น.ส.พนารตัน ์กลุก าพล ครูประจ าชัน้ประถมศกึษา โรงเรียนคลองใหม ่จ.สมทุรปราการ 

กิจกรรมนี ้ท าใหเ้กิดความประทบัใจหลายอยา่ง ท่ีสดุเลยก็คือ ประทบัใจผูป้กครอง 
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ท่ีเขาสามารถเลิกเหลา้ไดใ้นชว่งเขา้พรรษา ระยะเวลาสัน้ๆเพียง ๓ เดือน เขาก็เลิกเหลา้ไดแ้ลว้ 

บางคนก็อาจจะยงัเลิกไมไ่ด ้แตเ่ขาก็มีความพยายามท่ีจะเลิก  

หลงัจากท ากิจกรรมชว่งเขา้พรรษาผา่นไปแลว้ หลายคนก็สามารเลิกเหลา้ เลิกบหุรี่ได ้ 

กิจกรรมพีส่อนน้องท าให้นักเรียนเปล่ียนแปลงได้ 

น.ส.รมิล  โพธ์ิรตัน ์ครูประจ าชัน้นกัเรียนมธัยม โรงเรียนคลองใหม ่จ.สมทุรปราการ 

เด็กๆเปล่ียนแปลง จากท่ีเคยเอาเปรียบเพ่ือนเขาก็เริ่มท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน จากบางคนท่ีบแกว่าไม่เคยรกัเด็ก ไม่เคย

คดิจะดแูลนอ้งเล็กๆแตต่อนนีเ้ขาดแูลกนั มีความผกูพนักนั และครูก็รูสกึวา่ครูมีคณุคา่มากขึน้ดว้ย 

  รูปแบบกิจกรรม 

 - ประชมุวางแผนกิจกรรม การท าส่ือและออกแบบกาประเมินผล 

 - ประกาศรบัสมคัรสถานศกึษาท่ีรว่มโครงการผา่นเวปไซต ์

 - สถานศกึษาศกึษาคูมื่อ และรบัฟังการบรรยายแนวทางผา่นระบบ ZOOM 

 - จดัสง่ส่ือใหก้บัสถานศกึษาท่ีสมคัรเขา้รว่ม 500 โรงเรียนแรก 

 - ในระหวา่งพรรษาตดิตามสนบัสนนุแลกเปล่ียนผา่นระบบออนไลน ์

 - ลงพืน้ท่ีท าส่ือ และจดัการประเมินผล 

 - น าเสนอผลการด าเนินงาน 
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ผลทีไ่ด้รับ  

โครงการเริ่มทดลองด าเนินการ 2552 โดยใหส้ถานศกึษาสมคัรเขา้มาไมไ่ดบ้งัคบั และเริ่มมีการบนัทกึรวบรวมขอ้มลู 

ปี 2562 ซึ่งมีสถานศกึษาเขา้รว่ม 1,979 แหง่ โดยสามารถรวบรวมขอ้มลูได ้377 แหง่ ซึ่งมีขอ้มลูคือ มีผูป้กครองงดเหลา้ครบ

พรรษา 16,691 คน ผูบ้ริหารและคุณครูงดเหลา้ครบพรรษา 4,662 คน นักเรียนเขียนจดหมายส่ือรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

22,722 คน นกัเรียนท่ีพ่อแม่ไม่ด่ืมก็เขียนจดหมายขอบคณุ 21,997 คน  และเราไดข้ออนุญาตครอบครวัของนักเรียน น า

กรณีศกึษาท่ีคณุพอ่เลิกเหลา้ไดม้าท าส่ือสรา้งสรรค ์เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัโรงเรียนอ่ืนๆ  



15 
 

ปี 2563 จ  านวนโรงเรียนเขา้ร่วม 1,623 แห่ง มีกำรส่งผลงำนโรงเรียน ประมำณ 450 แห่ง มีจดหมำยท่ีเขียนถึง

ผูป้กครอง 36,003 ฉบบั  ผูป้กครองเขำ้รว่มโครงกำร 30,210 คน มีกำรจดัท ำวิดีโอ จ ำนวน 5 รำยกำร 

- รร. ไทยรฐัวิทยำ 67 บำ้นนำพรุ อ.สขุส ำรำญ จ.ระนอง https://www.youtube.com/watch?v=ujEQ-sCvbww 
- รร.วดัโสมนสั กรุงเทพมหำนคร https://www.youtube.com/watch?v=IuzNhv-hDl0 
- รร.บำ้นลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่https://www.youtube.com/watch?v=JK0Rww6cKo0 
- รร.ทรำยทองรำษฎรอ์ทุิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=nUKJI3Y8Rvo 
- รร.กดุหวัชำ้ง จ.นครรำชสีมำ  https://www.youtube.com/watch?v=M2LLDyFrc5s 

 ปี 2564 โรงเรียนเขา้รว่ม 998 แห่ง และรายงานผลจ านวน 543 แห่ง โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้  านวยการ หรือ

รองผูอ้  านวยการ) แจง้ว่าไม่ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย 537 คน ส่วนท่ีด่ืมแจง้ว่างดเหลา้ครบพรรษา 449 คน ในส่วนของครูร่วม

โครงการ 14,032 คน โดยแจง้วา่ไมด่ื่มแอลกอฮอล ์6,028 คน แจง้วา่ไดง้ดเหลา้ตลอดพรรษา 4,401 คน สว่นนกัเรียน ไดร้ว่ม

กิจกรรมเขียนจดหมาย 61,746 คน และมีผูป้กครองท่ีแจง้ว่าไดง้ดเหลา้เขา้พรรษา 41,514 คน มีการจดัท าวิดีโอจ านวน 6 

รายการไดแ้ก่ 

- โรงเรียนบา้นทุง่เอีย้งสามคัคี สพป.พิษณโุลก เขต 2 

- โรงเรียนบา้นคลองไทร สพป.นครสวรรค ์เขต 2 

- โรงเรียนวิเชียรมาต ุสพม.ตรงั กระบี่ 

- โรงเรียนจกุเสม็ด สพป.ชลบรุี เขต 3 

- โรงเรียนบา้นคลองแขยง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

- โรงเรียนบา้นควนคีรีวงศ ์สพป.สรุาษธานี เขต 3 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=M2LLDyFrc5s
https://www.youtube.com/watch?v=-F4rHP7XEYw
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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. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกิดการรบัรูโ้ทษและพิษภยัของการด่ืมแอลกอฮอล ์บหุรี่ อบายมขุตา่งๆ รวมทัง้ ผลกระทบจากการ “ด่ืมแลว้ขบั” 

ในกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทกุชว่งวยัทราบถึง 

 2. มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการงดเหลา้เขา้พรรษามหามงคล “ลดอบายมุข สรา้งสุขใหส้งัคม” ประกาศเจตนารมณ ์หรือ

ขอ้ตกลงร่วมกันในการงดหรือลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบายมุข สมคัรเขา้มาและรายงานผล อย่างนอ้ย 

100,000 คน โดยมีการจดัท ารายงานสรุปผลกิจกรรมจากพืน้ท่ี 

3. จ ำนวนสถำนศกึษำเขำ้รว่มโพธิสตัวน์อ้ยฯ อยำ่งนอ้ย 1,000 แหง่และสง่ผลงำน อยำ่งนอ้ย 600 แหง่ โดยมีกำร
จดัท ำรำยงำนสรุปผลกิจกรรมจำกพืน้ท่ี และมีกำรตอ่ยอดกำรด ำเนินงำนลดละเลิกและกำรปรบัสภำพแวดลอ้มตอ่เน่ือง 

https://www.youtube.com/watch?v=ToPU3YBAEQ8
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4. เครือขำ่ยควำมรว่มมือหน่วยงำนหลกั ตอบรบักำรรณรงคแ์ละมีควำมเจำ้ของประเด็นปัญหำจำกแอลกอฮอลม์ำก
ขึน้ เน่ืองจำกประเดน็ปัญหำจำกแอลกอฮอลไ์มไ่ดน้โยบำยหลักของหนว่ยงำนเหลำ่นี ้
 
 
 
 
 


