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            คําพอสอน 
    “ในการดํารงตนในภายหนาน้ัน   ทานจะตองประพฤติใหดีใหเหมาะสมแก
ฐานะรูจักผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไมเสเพล และไมปลอยตน
ใหเปนทาสแหงอบายมุขตางๆ ดังน้ีแลว ทานก็จะสามารถเปนท่ีพ่ึงแกตนเองและ
ครอบครัวของทาน  และจะเปนท่ีนับถอืของบุคคลอ่ืน ” 
 

 

 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย: ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ 
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                     ทําไมตองโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” 

สถานการณ์ความรุนแรงการดมื
เครืองดมืแอลกอฮอล์ของเยาวชน
เราต้องจบัมือกนัช่วยเยาวชน

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 

สถานการณ์โลก

• ประชากรโลก 3.3 ล้านคนเสียชีวิตจากการดืมเครอืงดืมทีมีแอลกอฮอล ์

• 5.9 % ของคนตายทวัโลก

• อนัตรายจากการดืมเครอืงดืมแอลกอฮอล ์เป็นสาเหตกุารเกิดโรค
มากกวา่  200 โรค และเป็นสาเหตสุาํคญัของการเกิดอบุติัเหต ุ

• บริโภคเครอืงดืมแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตและความพิการ 
โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 20-39 ปี

WHO,2015  
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25.19 40.55
7.3 13.81

*การสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรแีละการดมืสุรา ปี 2557 สาํนกังานสถติแิห่งชาติ
*ศนูยว์จิบัปญัหาสุรา “รายงานสถานการณ์การบรโิภคเครอืงดมืแอลกอฮอลใ์นสงัคมไทย ประจาํปี 2558”

• อายุเฉลียทีเริมดืม 16.7 ปี ลดลงจากปี 2554 (17.2 ปี เป็น 16.7 ปี) 

• พฤติกรรมดืมก่อนขบั และเคยได้รบับาดเจบ็หรืออบุติัเหต ุ9.9%  ซึงสูงกว่าวยัอืนๆ 

เยาวชนผูนั้กดืม อาย ุ15-24 ปี 

 
 

• เยาวชนชายทีดืมหนักในปัจจบุนั (85.9 %) มากกว่าเยาวชนหญิง(14 %)
• เยาวชนไทยผูดื้มหนักเป็นประจาํทุกๆ 10 คน จะเป็นเยาวชนชายถึง 9 คน
• ปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธิทีเยาวชนดืมเฉลีย 6.92 ลิตร/คน/ปี
       เยาวชนชายดืมเฉลีย(7.83 ลิตร/คน/ปี) 

เยาวชนหญิงดืมเฉลีย(3.01 ลิตร/คน/ปี)
• ค่าใช้จ่ายในการดืมเฉลีย
        เยาวชนชายค่าใช้จ่ายเฉลีย 606 บาท/เดือน
        เยาวชนหญิงค่าใช้จ่ายเฉลีย 526 บาท/เดือน

เยาวชนผูนั้กดืม อาย ุ15-24 ปี 

ดืมหนัก :  ดมืเหลา้ > ¼ ขวดใหญ่   หรอื ดมืเพยีวๆ 5 เป๊ก/ตอง  ดมืผสมโซดา 8 แกว้           
ดมืเบยีร ์4 กระป๋อง หรอื 2 ขวดใหญ่  ดมืนําผลไมผ้สมแอลกอฮอล ์4.5 ขวดขนึไป

*การสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรแีละการดมืสุรา ปี 2557 สาํนกังานสถติแิห่งชาติ
*ศนูยว์จิบัปญัหาสุรา “รายงานสถานการณ์การบรโิภคเครอืงดมืแอลกอฮอลใ์นสงัคมไทย ประจาํปี 2558”

ดืมหนักปัจจุบนั :  ดมืหนกัอย่างน้อย 1 ครงัใน 1 สปัดาห ์ในรอบ 12 เดอืนทผีา่นมา 

ดืมหนักประจาํ :  ดมืหนกัอย่างน้อย 1 ครงัใน 1 สปัดาห ์ในรอบ 12 เดอืนทผีา่นมา
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ครอบครัว

ห้องเรียน

เพือน

ครู

โรงเรียน

การทจีะลดปญัหาเสยีงต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะปญัหาจากการดมืเครอืงดมืที
มแีอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนควรทตีอ้ง
เรมิตงัแต่ในครอบครวั  สถานศกึษา 
และชุมชน  เพอืสรา้งภมูคิุม้กนั 
โดยเฉพาะในสถานศกึษาทมีคีร ู
หอ้งเรยีน และเพอืน ซงึเป็น
สภาพแวดลอ้มทเีหมาะสาํหรบัใหเ้กดิ
การรบัรู ้เรยีนรูแ้ละตอกยาํการรบัรูถ้งึ
อนัตรายทมีต่ีอสุขภาพลดโอกาสและ
ปจัจยัเสยีงต่างๆ ของเดก็และเยาวชน

 

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งช่องปาก/คอหอย

มะเร็งเต้านม(ผู้หญิง)

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งตับ

มะเร็งลําไส้

Cancer Research UK

อนัตรายจากการดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์

 
                                       ขอบคุณขอมูลจากศูนยวิจัยปญหาสุรา 

                                                            ๓ 
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ความเปนมา โครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”  เปนโครงการยอยของโครงการโรงเรียนปลอดเหลา   
ปลอดบุหร่ีดวยคําพอสอน ซึ่งประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ในสวนของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งสถานการณปจจุบันเยาวชนดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลอายุนอยลงไปเร่ือยๆ จํานวนผูดื่มมากขึ้น (ขอมูลจากศูนยวิจัยปญหาสุรา) ดังขอมูลเบ้ืองตนจาก
ศูนยวิจัยปญหาสุรา  ซึ่งทุกภาคสวนตองรวมมือกันท่ีจะหยุดย้ังความรุนแรงน้ี เพ่ืออนาคตของเยาวชนท่ีจะ
เติบโตเปนพลเมืองดี มีคุณภาพตอไป 
วัตถุประสงค 
 ๑.นอมนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (คําพอสอน) เปนทิศทางการ
แกปญหาและแปลงสูภาคปฏิบัติลงสูเยาวชนไทย  
 ๒.ลดนักดื่มแอลกอฮอลหนาใหม ซึ่งปจจุบันมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ถาจะชวยเยาวชนใหพนภัย
นํ้าเมา และมีภูมิคุมกันดานคุณธรรม ตองเร่ิมบมเพาะปลูกฝงตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ทําอยางตอเน่ือง  
 ๓.บูรณาการกับนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือหลักนโยบาย คือ ๑. ยึดกระเเส      
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ใหครูรักเด็กเเละเด็กรักครู ใหครูสอนเด็กใหมีนํ้าใจตอ
เพ่ือน ไมใหเเขงขันกัน เเตใหเเขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวาชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา เเละใหครูจัด
กิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี โดยขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวบูรณาการกับ
โพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” 
 ๔. ลดนักดื่มหนาเกา คือผูปกครอง และบุคคลหรือองคกรในทองถิ่น 
 ๕.ปลูกฝงคุณธรรมไปพรอมกับการแกปญหาสังคม ผานกิจกรรมในบันทึกการเรียนรู                  
โพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”  

กลุมเปาหมาย 
 ๑.นักเรียนระดับอนุบาล –มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.ผูปกครองนักเรียน 
 ๓.บุคคลท่ัวไป 
      โดยโครงการเปนโครงการที่นักเรยีนสามารถเขารวมไดทุกคน มิใชเฉพาะกับนักเรียนที่    
คุณพอคณุแมด่ืมเหลา เบียรเทาน้ัน เพราะกิจกรรมในโครงการมุงปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐานเชนศีล๕  
ความกตัญ ู และอื่นๆ 
  
 
 
      ๔ 
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แนวทางการดําเนินโครงการโพธิสัตวนอย”ลูกขอพอแมเลิกเหลา” ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.การเขารวมโครงการ 
  ๑.๑โรงเรียนสงใบสมัครเขารวมโครงการกลับมาท่ี    
apisa_mhm@hotmail.com หรือ  apisa9@gmail.com  
ภายในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 
๒.รูปแบบกิจกรรม 
    ๒.๑ กอนเขาพรรษา    
         -  สํารวจจํานวนผูปกครองนักเรียนท้ังหมดท่ีดื่มเหลา และรณรงคใหงดเหลาครบพรรษา 
         -  ประชาสัมพันธใหความรูเร่ืองพิษภัยจากเหลา และผลกระทบ ท้ังโรงเรียน และรณรงคใหครูงดเหลา 
         -  ประชาสัมพันธใหนักเรียนทําความดีในการชวยใหพอแมเลิกเหลาครบพรรษา หรือตลอดชีวิต 
 

๒.๒เขาพรรษา    
    - นักเรียนตั้งสัจอธิษฐานทําหนาท่ีโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” 
โดยปฏิบัติคุณสมบัติ ๔ ขอสมาชิกโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”คือ  
 ๑.ประพฤติศีล ๕           ๒.งดเวนเหลา เบียรบุหร่ี และเกม 
 ๓.ชวยเหลือพอแมใหเลิกเหลา  ๔.มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 

 
๒.๓ จัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลาดังน้ี 
• ระดับอนุบาล 

- คุณครูสรางการเรียนรูพิษภัยเหลาใหกันนักเรียนโดย ผานบทเพลงโพธิสัตวนอย“ลูกขอพอแม           
เลิกเหลา” (ท่ีโครงการสงใหโรงเรียน) หรือดาวนโหลดไดท่ี 

www.alcoholsmokefreeschool.com. www.vitheebuddha.com หรือนิทานท่ีครูแตง
ขึ้นมาเก่ียวกับความไมดีของเหลา เบียร  
หรืออ่ืนๆ โดยเหมาะสมกับวัย 

- จากน้ันนักเรียนวาดภาพ ระบายสี หัวขอ“หนูรักพอแม”ตามแนวทาง โพธิสัตวนอยลูกขอพอแม
เลิกเหลาระดับอนุบาล(ดาวนโหลดไดท่ี www.alcoholsmokefreeschool.com 

www.vitheebuddha.com เพ่ือขอใหคุณพอคุณแม งดเหลาครบพรรษา หรือ ตลอดชีวิต 
หรือเปนจํานวนวันท่ีทําได เพ่ือนําเงินคาเหลา เบียร ท่ีไมตองเสียไปมาหยอดกระปุกออมสิน 
เปนทุนการศึกษาใหลูก 
 
 
 
 

                                       ๕ 
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• ระดับประถมศึกษา 
- คุณครูใชบันทึกความดี โพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”บูรณาการกับลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู 
โดยโครงการจะจัดสงบันทึกการเรียนรูโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ไปยังโรงเรียนท่ีสงใบสมัครตอบรับเขารวมโครงการกหรือดาวนโหลดเอกสารไดท่ี ท่ีอีเมล 
www.alcoholsmokefreeschool.com  หรือ www.vitheebuddha.com.coรือ  

- คุณครูแจกบันทึกการเรียนรูโพธิสัตวนอยฯใหนักเรียนคนละ ๑ เลม ใหนักเรียนทํากิจกรรม 
ตลอดพรรษา ซึ่งในเลมมีท้ังหมด ๑๔ บท ดาวนโหลดบทเพลงโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแม 
เลิกเหลา” ท่ีใชในกิจกรรมไดท่ี www.alcoholsmokefreeschool.com  หรือ 
www.vitheebuddha.com 

 
• ระดับมัธยมศึกษา 

- นักเรียนทําโครงงาน “เพ่ือนจริง ไมท้ิงกัน” ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี 
www.alcoholsmokefreeschool.com  หรือ www.vitheebuddha.com  บูรณาการกับ  

    “ใหครูรักเด็กใหเด็กรักครู” (กระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 
               โดยกอนเร่ิมทํากิจกรรมขอใหคุณครู ช่ืนชม หรือใหกําลังใจนักเรียนในการทําความดีคร้ังน้ี 
               และระหวางการเรียนรูหรือการทํากิจกรรมของนักเรียนถาเกิดปญหาอุปสรรค ขอใหคุณครู  
               เปนกําลังใจ เปนท่ีปรึกษาใหนักเรียน (เด็กๆ ตองการกําลังใจจากคุณครู) 
 
๔.ออกพรรษา  
    ๔.๑ ระดับอนุบาล 
          - คุณครูรวบรวมผลงานนักเรียน โพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมงดเหลา”(ระดับอนุบาล) พรอมสรุป 
            ผลการ งดเหลาของผูปกครอง และยอดเงินการออม ในเอกสารแบบสรุปโครงการโพธิสัตวนอย  
             ลูกขอพอแมเลิกเหลา ปการศึกษา ๒๕๕๙ (สรุปชุดท่ี ๑ - ๔) ดาวนโหลดไดท่ี     

             www.alcoholsmokefreeschool.com  และ  www.vitheebuddha.com 
  ๔.๒  ระดับประถมศึกษา 
          -   รวบรวมบทท่ี ๑๔  (สรุปการเรียนรูโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” หนา๓๒) 
              ของนักเรียนทุกคน 

-  สงบันทึกการเรียนรูโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”ท่ีนักเรียนทําจํานวน ๕ เลม  
- สรุปผลการงดเหลาของผูปกครอง และยอดเงินออม ในเอกสารแบบสรุปโครงการโพธิสัตวนอย  

               “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” ปการศึกษา ๒๕๕๙ (สรุปชุดท่ี ๑ - ๔) ดาวนโหลดไดท่ี     

                  www.alcoholsmokefreeschool.com  และ  www.vitheebuddha.com 
 

 
                          ๖ 

 
 
 



คาํชีแจง โครงการโพธิสตัว์น้อย ๕๙ 

     ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา 
         - คัดเลือกโครงงาน “เพ่ือนจริงไมท้ิงกัน” ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง เพ่ือคัดเลือกสําหรับเผยแพร  

             www.alcoholsmokefreeschool.com  และ  www.vitheebuddha.com 

             http://stopdrink.com/     เฟสบุค โรงเรียนปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ดวยคําพอสอน 
             และนําเสนอในงานมหกรรมการศึกษาเพ่ือปองกันแกไขปญหาเหลา บุหร่ี ระดับชาติคร้ังท่ี ๒  
           ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

- สรุปผลการ ในเอกสารแบบสรุปโครงการโพธิสัตวนอย  ลูกขอพอแมเลิกเหลา ปการศึกษา ๒๕๕๙  
(สรุปชุดท่ี ๑ - ๔) ดาวนโหลดไดท่ี     

            www.alcoholsmokefreeschool.com  และ  www.vitheebuddha.com 
                                                           
๕. การสงกลับผลการดาํเนินงาน  
    สงผลการดําเนินงานโครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมงดเหลา”ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกระดับช้ัน            
    มาท่ี สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  อาคารสพฐ. ๕ ช้ัน ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ  
    ถนนราชดําเนินนอก  แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  
    (โดยวงเล็บมมุซองวาโครงการโพธิสัตวนอย)  กําหนดสงไมเกิน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  
    ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ น.ส.อภิศา  มะหะมาน  โทร. ๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔   
      อีเมล apisa9@gmail.com       
 
๖. การสนับสนุนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” 
      ๖.๑  สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.)จะจัดสงส่ือการเรียนรู ไปใหโรงเรียน   
  เม่ือโรงเรียนสงแบบตอบรับเขารวมกลับมา  
      ๖.๒  โรงเรียนท่ีมีกรณีศึกษา/การขยายผล/นวัตกรรม ท่ีเปนตัวอยางตอสังคมและสงผลตอนักเรียน  
           ในระหวางพรรษา  หรือออกพรรษา  สามารถแจงมาเพ่ือการส่ือสารท่ีกวางขึ้น 
       ๖.๓  โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการอยางตอเน่ือง - เขมขน ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษา
  ของนักเรียน จะมีผลตอการสมัครโครงการครูดีไมมีอบายมุข ประจําป ๒๕๖๐ 
       ๖.๔  เวทีถอดบทเรียน เพ่ือขยายผลและยกยอง ใหกําลังใจโรงเรียนท่ีมีน้ําใจชวยเด็กๆ                      
  ผานโครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”  
 

       รายละเอียดส่ือรณรงค ท่ีสนับสนุนโครงการโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” 
     ๑. บันทึกการเรียนรโูพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา” ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ๒. CD เพลงโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา”มีท้ังมีเสียงรอง และดนตรสีําหรับฝกรอง  
     ๓. กระปุกออมสินโพธิสัตวนอย “ลูกขอพอแมเลิกเหลา  เน่ืองจากมีจํากัดถาของหมด โรงเรียนสามารถใหเด็กๆ 
       นําวัสดุตางๆมาทํากระปุกออมสินไดดวยตนเอง 
     ๔. ไวนีลขนาด ๑x๓ ติดหนาโรงเรยีน ขอความงดเหลาครบพรรษา /สติ๊กเกอรงดเหลาครบพรรษา 
     ๕. เสื้อยดืงดเหลาครบพรรษา สําหรับครูแกนนํา  
     ๖. เกียรติบัตรสําหรับโพธิสัตวนอยฯ /ผปูกครองท่ีงดเหลาครบพรรษา/ครูท่ีงดเหลาครบพรรษา/ครูท่ีไมดืม่เหลา 
       ไมสูบบุหรี่ /ครูแกนนําโพธิสัตวนอยฯ /ผบูริหาร/โรงเรยีน  จัดสงใหโรงเรียนเม่ือโรงเรียนจัดสง 
      สรุปผลการ ดําเนินโครงการโพธิสัตวนอยฯ ตลอดพรรษา 

๗ 


