
 

 

 

  

 ๑. โครงการ               โพธิสัตวนอย ลูกขอพอแมเลิกเหลา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

   ๒  ลักษณะโครงการ      เปนโครงการยอยภายใตโครงการโรงเรียนปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ดวยคําพอสอน  
   ๓. หลักการและเหตุผล 

 จากการดําเนินโครงการโพธิสัตวนอยลูกขอพอแมเลิกเหลา ป ๒๕๕๓ เปนตนมาในเทศกาลเขาพรรษา ได
พบวาลูกเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการด่ืมเหลา เบียรของพอแม ซ่ึงสงผลตอคุณภาพการเรียนรู  แตในทาง
ตรงกันขามลูกก็เปนผูมีอิทธิพลสําคัญ ตอการเลิกเหลา เบียร บุหรี่ของพอแม โครงการโพธิสัตวนอย ฯ ยังเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักรูพิษภัยเหลา เบียร ซ่ึงสอดคลองกับคานิยม ๑๒ ประการของคนไทยท่ี กําลังบมเพาะให
เกิดข้ึนกับคนไทย สอดคลองกับอัตลักษณ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีไมใหมีเหลาเบียร บุหรี่ในโรงเรียน  ซ่ึงมี
ผลระยะยาวตอคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน คุณภาพประชากรในอนาคต ปญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้น เปน
นโยบายระดับชาติท่ีมีแผนยุทธศาสตรในการสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนดวยการใหการศึกษา ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานท่ีอยูในคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
และท่ีผานมานั้นไดดําเนินการตอเนื่องรวมกับสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.)ต้ังแตป ๒๕๕๓ จนถึง
ปจจุบัน ทําใหเกิดนวัตกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในการสรางภูมิคุมกันตรงตามแผนยุทธศาสตรชาติท่ี
ขับเคลื่อนอยูในปจจุบัน ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการดําเนินงานทําใหนักเรียนไดเรียนรูพิษภัยเหลานําไปสูการ
ขอใหพอแมเลิกเหลา ชวงเขาพรรษา ตลอดชีวิต และเปนบางวัน หรือแมบางคนทําไมสําเร็จแตเด็กๆ ไดเกิดตระหนัก
รูปญหาไปโดยปริยาย (ผลการดําเนินงานตามเอกสารท่ีแนบ) 

      ๑ 

                         
                                              คําพอสอน 
      “ในการดํารงตนในภายหนาน้ัน ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแกฐานะรูจัก              
   ผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพลและไมปลอยตนใหเปนทาสแหง 
   อบายมุขตางๆ ดังน้ีแลว ทานก็จะสามารถเปนที่พึ่งแกตนเองและครอบครัวของทาน  
    และจะเปนที่นับถือของบุคคลอื่น ” 
 
          พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ 



 

 

 

๔ จุดมุงหมาย 
๔.๑ ดานนโยบาย    

    ๔.๑.๑  ความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนโพธิสัตวนอย 
  ไปยังโรงเรียนอยางนอย ๒๐๐โรงเรียน 
     ๔.๑.๒  พัฒนาใหโพธิสัตวนอยฯ อยูในแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูดานคุณธรรม   
                     คานิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ในโรงเรียนตลอดปการศึกษา 

                     ๔.๒ ดานความรวมมือระดับพ้ืนท่ี 
        ๔.๒.๑  เขตพ้ืนท่ีนํารองในโครงการอยางนอย ๑ เขต 
      ๔.๒.๒  เครือขายโรงเรียนรวมรณรงคงดเหลาครบพรรษาท้ังระบบ ๔ ภาค อยางนอย ๒๐๐ แหง 

๔.๓ ดานพัฒนาชุดกิจกรรม 
       ๔.๓.๑   แผนการเรียนรู โพธิสัตวนอยลูกขอพอแมเลิกเหลา ตลอดพรรษาใหโรงเรียนปฏิบัติและ 

สรุปผลสงกลับมา 
       ๔.๓.๒  หนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องเหลาจากภาคีโรงเรียนตนแบบ  

๔.๔ ดานกระแสส่ือสารกับสังคม 
       ๔.๔.๑   จํานวนโรงเรียนท่ีรวมโครงการ และมีนวัตกรรมหรือกรณีศึกษาท่ีสามารถสื่อสารกับสังคมได 
      ๔.๔.๒   ความสนใจของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวและขอมูล 

๔.๕. ดานการพัฒนายกระดับเปนนโยบายระดับโรงเรียน 
        ๔.๕.๑   โรงเรียนปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ดวยคําพอสอน        

   ๕ กลุมเปาหมาย 
      ๕.๑ เปาหมายเพ่ือสรางการเรียนรูสูภูมิคุมกันลดนักด่ืมแอลกอฮอลหนาใหม 

     -  นักเรียนระดับอนุบาล 
     -  ประถมศึกษา 
     - มัธยมศึกษา  
       สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  อยางนอย ๒๐๐ โรงเรียน 

        ๕.๒ เปาหมายเพ่ือลดนักด่ืมแอลกอฮอลหนาเกา 
     -  ผูปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางนอย ๒๐,๐๐๐ คน 

     ๖. ระยะเวลา       กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙  

    ๗. สถานท่ี   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

    ๘ การดําเนินงาน 
 ๘.๑ ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเชิญแถลงขาวรวมกัน 
     ๘.๒  รับสมัครโรงเรียน โพธิสตัวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” ๒๐๐ โรงเรียน /จัดสงสื่อสนับสนุน 
 ๘.๓  ประสานสื่อมวลชนทําขาวเผยแพร 
    ๘.๕  ประสานโรงเรียนตนแบบเพ่ือเผยแพรผลงาน 
 ๘.๗  เผยแพรหนวยการเรียนรูบูรณาการเหลา บุหรี่ในแผนการสอน  
 ๘.๘  เวทีถอดบทเรียน โครงการโพธิสัตวนอย เพ่ือสื่อสารขอมูลผลการดําเนินงานใหสํานักงาน 
        คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน /โรงเรียน/ สังคมไดรับรู และระดมความรวมมือในปการศึกษา๒๕๕๙ 
 
           ๒ 



 

 

 

       ๙ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑  ความรวมมือ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูพิษภัยเหลา 
           บุหรี่เขาสูการเรียนการสอน 

   ๙.๒   ความรวมมือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
                      ท่ัวประเทศ/และภาคี 

 ๙.๓  กระแสลูกชวนพอ แมเลิกเหลา และคนเลิกเหลาตลอดพรรษาเพ่ิมข้ึนจากการชวนของลูก 
 ๙.๔  นักเรียนตระหนักรูพิษภัยเหลา  และมีทัศนคติไมยุงเก่ียวกับเหลา บุหรี่ดวยการทํากิจกรรมขอพอแม 
 เลิกเหลา   
 ๙.๕  นําไปเปนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูดานคุณธรรม 

 

๑๐ ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ๑. สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.)   
    ๒. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
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สรุปโครงการโพธิสัตวนอย  ลูกขอพอแมเลิกเหลา ปการศึกษา  2558 
โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมและสงแบบสรุปเพ่ือขอรับเกียรติบัตร จํานวน  96  โรงเรียน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๔ 

17 โรงเรียน 

21  โรงเรียน 

30 โรงเรียน 

12 โรงเรียน 

7  โรงเรียน 

9 โรงเรียน 



 

 

 

 

 

เปรียบเทียบจาํนวนผู้ปกครองทีดืมก่อนเข้าพรรษา และเข้าพรรษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ๕ 

ผู้ปกครองงดเหล้าครบพรรษา

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ใต้

เหนือ

กลาง

ตะวนัออก

ตะวนัตก

ภาค 
ผูป้กครองทีดืมก่อนเขา้พรรษา

(คน) 

ผูป้กครองงดเหลา้ครบพรรษา 

(คน) 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,486 1,072 

ใต ้ 1,239 272 

เหนือ 1,672 843 

กลาง 4,907 2,514 

ตะวนัออก 2,701 1,828 

ตะวนัตก 1,570 788 

ภาคกลาง 2,514  คน 

ภาคตะวนัออก   

1,828 คน ภาคเหนือ  2,514  คน 

ภาคใต ้272  คน 

ภาคอีสาน 1,072  คน ภาคตะวนัตก 788  คน 



 

 

 

กจิกรรมช่วยพ่อแม่ออมเงนิ ช่วงเข้าพรรษา แต่ละภาค 

 

 
 

 

นักเรียนทีเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยขอพ่อแม่เลกิเหล้าเข้าพรรษา 

 
 

     ๖ 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

อีสาน ใต้ เหนือ กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก

จํานวนเงินออม 1,653,159 83,955 267,110 1,709,025 3,307,707 295,706

จาํนวนเงนิออม

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

อีสาน ใต้ เหนือ กลาง ตะวนัออก ตะวนัตก

จํานวนนกัเรียนทีเข้าร่วม 1,763 678 1,384 4,556 5,910 1,875

จาํนวนนักเรียนทเีข้าร่วม


