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คาํชี �แจง โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  

                                          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เอกสารนี 	เป็นคู่มือสําหรับโรงเรียนและครูเพื�อจดักิจกรรมโครงการโพธิสตัว์ “ลกูขอ  พอ่แม่เลิกเหล้า” 
โดยขอความร่วมมือให้โรงเรียนที�ร่วมโครงการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางดงันี 	  
๑.ก่อนเข้าพรรษา    สํารวจจํานวนผู้ปกครองนกัเรียนทั 	งหมด ที�ดื�มเหล้า และรณรงค์ให้งดเหล้าครบพรรษา 

 

๒.เข้าพรรษา   กจิกรรมภายในโรงเรียน 

๒.๑ ให้นกัเรียนตั 	งสจัอธิษฐานทําหน้าที�โพธิสตัว์ “น้อยลกูขอพอ่แม่เลิกเหล้า” โดยปฏิบตัิตวัตาม 

คณุสมบตั ิ๔ ข้อ พร้อมทั 	งมอบป้ายสมาชิกโพธิสตัว์น้อยฯ ให้คล้องตลอดเข้าพรรษา  
คณุสมบตัิ ๔ ข้อสมาชิกโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แม่เลิกเหล้า” 
๑.ประพฤติศีล ๕ 
 ๒.งดเว้นเหล้า เบียร์บหุรี� และเกม 
 ๓.ชว่ยเหลือพอ่แมใ่ห้เลิกเหล้า เบียร์ 
 ๔.มีนํ 	าใจชว่ยเหลือผู้ อื�น 

๒.๒ จดักิจกรรมตามคู่มือโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แม่เลิกเหล้า” ต่อเนื�องตลอด เข้าพรรษา ๓ เดือน 

   และรวบรวมผล สรุปส่งกลบัมายงัโครงการ 
๒.๓ ขอความร่วมมือรณรงค์ให้ครูในโรงเรียนงดเหล้า และปฏิบตัิศีล ๕ ครบพรรษาเป็นตวัอยา่งแก่ 

         นกัเรียน และชมุชน 

 
๓.ออกพรรษา   

ขอให้สรุปผล (ตามเอกสารที�แนบมา) ส่งกลบัมา พร้อมภาพประกอบ และตวัอย่างผลงาน 

นกัเรียนแต่ละกิจกรรม เพื�อประมวลผลภาพรวม ส่งมาที� สาํนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
(วงเล็บมุมซองว่าโพธิสัตว์น้อย”ลูกขอพ่อแม่เลกิเหล้า ปีกศ.๒๕๕๘) อาคารสพฐ. ๕ ชั �น ๑๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาํเนินนอก, แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 
๑๐๓๐๐ ภายในวันที= ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ตดิต่อสอบถามรายละเอียดได้ที= น.ส.อภศิา  มะหะมาน    ๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔   

อีเมล์apisa_mhm@hotmail.com 

 

 

                 ๑ 

 

 



 

 

 

 การสนับสนุนโรงเรียนที=เข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 
๑. ก่อนเข้าพรรษา สํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)จะจดัส่งสื�อการเรียนรู้ ไปให้โรงเรียนก่อน
เข้าพรรษา  เมื�อโรงเรียนส่งแบบตอบรับกลบัมา  
                                   รายชื�อสื�อที�สนบัสนนุโครงการโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า” 

• คูมื่อจดักิจกรรมโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า” ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

• ชดุ CD สื�อเรียนรู้โครงการโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า”สอดคล้องกบัคา่นิยม หลกั๑๒ ประการ 

• บตัรสมาชิกโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า” พร้อมสายคล้องคอลายธงชาต(ิสําหรับกิจกรรมที� ๕) 

• กระปกุออมสินโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า (สําหรับกิจกรรมที� ๓ ชว่ยพอ่แมอ่อมเงิน) 

• ป้ายสําหรับมอบให้ครอบครัวที�พอ่แมไ่มดื่�มเหล้า เบียร์ เพื�อให้กําลงัใจ  (สําหรับติดหน้าบ้าน)  

• ไวนีลขนาด ๑x๓ ติดหน้าโรงเรียน  /สตกิเกอร์งดเหล้าครบพรรษา 

•  เสื 	อยืดงดเหล้าครบพรรษา สําหรับครูแกนนํา  

๒. เข้าพรรษา        กิจกรรมโพธิสตัว์น้อยสญัจร  (เฉพาะโรงเรียนนําร่อง ๔ ภาค) 

 

๓.ออกพรรษา      ยกยอ่งให้กําลงัใจผู้ ร่วมโครงการ จดัส่งเกียรติบตัร เมื�อโรงเรียนส่งสรุปผลกลบัมา 
    ประเภทเกียรติบตัรที�มอบให้ 

   ๓.๑โรงเรียน    

 ๓.๒ ครูแกนนํา        
 ๓.๓ ผู้ปกครองงดเหล้าครบพรรษา   

            ๓.๔  ผู้ปกครองที�ตั 	งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต 

            ๓.๕ นกัเรียนที�ทําให้พอ่แม่งดเหล้าครบพรรษา  ไม่ครบพรรษา หรือเลิกได้ตลอดชีวิตจากกิจกรรมนี 	 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

   



 

 

 
               ผลการดาํเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
                              โรงเรียนสังกัดสพฐ.  ปีการศกึษา ๒๕๕๗   
 

 

 

    
                                            ๓         

โรงเรียน(แห่ง) ครูงดเหล้า

(คน) 

นักเรียนร่วม

โครงการ(คน) 

ผู้ปกครองงดเหล้า

ครบพรรษา(คน) 

เงนิค่าเหล้าจากที=

ลูกบันทกึ(บาท) 

๑๓๐ ๑,๙๕๙ ๑๙,๕๐๕ ๙,๘๙๗ ๑๐,๖๗๐,๔๐๐ 

 

                               สิ=งที=เกดิขึ �นใน งดเหล้าเข้าพรรษา  
  กับโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เศรษฐกจิ

ครอบครัว 

ตระหนกัรู้ในพิษภยั
เหล้าที�กระทบตอ่การ
จดัการศกึษา หรือการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

และมีความร่วมมือ
ตอ่เนื�องในรูปแบบ
เครือข่าย/ร.ร.นําร่อง
โพธิสตัว์น้อยฯ กบั
สคล. 

มีสว่นร่วมในการ
แก้ปัญหาเหล้า/ร่วม
งดเหล้า /เวลาสอน
เดก็เตม็ที� และเป็น
หลกัสําคญัในการที�
ทําให้ลกูขอพอ่แม่
เลิกเหล้า และเป็น
แกนนําในการ
ทํางานตอ่เนื�อง 

ได้เรียนรู้ ปฏิบตัศีิล ๕
พิษภยัจากเหล้า 
วิธีการทําให้พอ่แม ่ลด 
ละ เลิกเหล้า ผา่น
บนัทกึการเรียนรู้
โพธิสตัว์น้อย ลกูขอ
พอ่แมเ่ลิกเหล้า และ
เป็นกรณีศกึษาขยาย 
 

ได้รับรู้ความรู้สึกของ
ลกูๆ ตอ่การที�เห็นพอ่แม่
ดื�มเหล้า และมีเวลาให้
ครอบครัวเพิ�มจากเดมิ 

และเป็นกรณีศกึษา
ให้กบัโรงเรียน 

ลดรายจ่ายภายใน

ครอบครัว 



 
               แบบสรุปโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๕๘  (ชุดที= ๑ ภาพรวม)  

ชื�อ-สกลุ...................................................................เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน........................................................สงักดั
............................................ที�อยู.่............................................................................................................... 
.................................................................................................................สงักดั.................................................. 
โทร/แฟกซ์................................................ชื�อ-สกลุ คณุครูแกนนําโพธิสตัว์น้อย.......................................................โทร-อีเมล์
............................................................................................................................................................ผลการสาํรวจจาํนวน

ผู้ปกครองทั �งโรงเรียนที=ดื=มเหล้าก่อนเข้าพรรษา......................................................คน 

(๑) ผู้ปกครองงดเหล้าครบพรรษาจํานวน..........คน        (๒) เลกิตลอดจากที�ลกูขอ...............คน    
(๓) งดไมค่รบ.......คน                                            (๔) นกัเรียนร่วมเป็นสมาชิกโพธิสตัว์น้อยฯ...............คน   
(๕) ผู้ปกครองที�เลกิเหล้าจากกิจกรรมนี 	....................       (๖)ครูงดเหล้าถือศีล ๕ ครบพรรษา...................        
(๗) ผู้ อํานวยการโรงเรียนงดเหล้าครบพรรษา...........คน 
(๘)ครูงดเหล้าถือศีล ๕ ครบพรรษาและเป็นแกนนําโครงการโพธิสตัว์น้อยฯ............คน 

• โรงเรียนและนกัเรียนสามารถทําให้ผู้ปกครองในโรงเรียนประหยดัเงินจากการงดเหล้าครบพรรษาเป็นเงินทั 	งหมด................... บาท 

               สรุปผลโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าฯปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สามารถขยายตารางได้) 

นักเรียน 
ระดับชั �น  
 

จํานวน
นกัเรียนที�
เป็นสมาชิก
โพธิสตัว์
น้อยฯ (คน) 

                      ผู้ปกครอง 
 

 รวมเงินออม
จากคา่เหล้า 
แตล่ะ
ห้องเรียน 
(บาท)              

ชื�อสมาชิกโพธิสตัว์น้อย 
“ลกูขอพอ่แมเ่ลกิเหล้า” 
ที�ทําให้พอ่แมง่ดเหล้า
ครบพรรษา/ตลอดชีวติ/ 
หรือไมค่รบพรรษา 

 

 

   ชื�อครูประจําชั 	น 

        เบอร์โทร 
งดเหล้า 
ครบ
พรรษา 
   (คน) 

 ตั 	งใจเลกิ
ดื�มตลอด 

     (คน) 

 ไมด่ื�มอยู่
แล้ว 
 (คน)    

ตัวอย่าง 
ป.๒ 

 ๒๐ ๑๐     ๕ ๕ ๕,๐๐๐ ด.ญ.นารีย์ คําแดง พอ่
แมง่ดเหล้าไมค่รบ
พรรษาแตม่ีความตั 	งใจ
งดตอ่ 

ครูสร้อยฟ้า  ยอแสง 
๐๘๙-๓๗๔๘๘๓๔ 

        

        

        

        

        

        

        

วนัที�สรุป.................................              ลายมือชื�อ.................................................................. 
                     (                                                ) 

                                                                                                                                          ผู้ อํานวยการโรงเรีย 

        ๔ 

           



 

                   
 

 

             แบบสรุปโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๕๘  
                                             (ชุดที= ๒กจิกรรม)  

 ๑.ให้คณุครูสะท้อนผลการทํากิจกรรม ๘ กิจกรรม ตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน ว่าเป็นอยา่งไรบ้าง มีข้อดี และมีข้อควร
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
๒.ข้อเสนอแนะตอ่โครงการ 
       
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

 

 
       ๕ 



     
 
                     แบบสรุปโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๕๘  
                                                    (ชุดที= ๓ รายนามครู)  

                        รายนามคณุครูที�งดเหล้า และปฏิบตัิศีล ๕ ครบพรรษา  (ถ้าเป็นครูแกนนําขีด / ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

        

                                                                                       ๖ 

 

 

ลาํดบั

ที� 

ชื�อ-สกลุ ชื�อเลน่ อาย ุ วิชาที�สอน เบอร์โทร แกน

นํา(/) 

                         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

 

 

                 แบบสรุปโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๕๘ (ชุดที= ๔)     
                           รายนามผู้ปกครองที�ตั 	งสจัอธิษฐานงดเหล้า และปฏิบตัิศีล ๕  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

                                  ๗ 

ลาํ

ดบั

ที� 

ชื�อ-สกลุ อาชีพ อาย ุ

(ปี) 

งดเหล้า
ครบ
พรรษา 
(ขีด /  ) 

งดเหล้า 
(วนั) 

ศีล ๕ 
ครบ
พรรษา 
(ขีด /  ) 

เบอร์โทร 
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                ๘ 

                            



            
 

กิจกรรมที= ๑      อะไรซ่อนอยู่ในขวด   

 วัตถุประสงค์   สร้างความตระหนกัรู้ “ทําไมต้องขอให้พอ่แม่เลิกเหล้า”  
 อุปกรณ์             ๑.ตบัสด (ไก่ หรือหมก็ูได้) 

๒.เหล้าขาว   หรือเหล้าสี  เบียร์ (ใช้กระดาษปิดฉลาก
สินค้าที�ขวดเพื�อไม่ให้เป็นโฆษณาแฝง) 

              ๓.ถ้วยพลาสติกสีขาว๒- ๓ ใบ 
 ขั �นตอน              ๑. นําตบัใส่ในถ้วยทั 	ง ๓ ให้เด็กๆสงัเกตสีของตบัว่าเป็นอย่างไร 

            ๒. เทเหล้าขาวหรือเหล้าสีใส่ในถ้วยที� ๑ เบียร์ ใส่ในถ้วยที� ๒ ให้ท่วมชิ 	นตบั  
              ทิ 	งไว้  ประมาณ  ๒๐นาที  ให้เด็กๆสงัเกตการเปลี�ยนแปลงของตบั 

คาํถามชวนคดิชวนคุย 

       ๑. “อะไรทําให้สีของตบัเปลี�ยนไป” 
        ๒. ถ้าเราดื�มเหล้า เบียร์หรือเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย 

             เด็กๆคิดว่าจะมีผลต่อตบัหรืออวยัวะภายในที�เหล้า เบียร์ผ่านเข้าไป 

              หรือไม่ อย่างไร 
        ๓.นอกจากผลเสียในด้านสขุภาพแล้ว เด็กๆคิดว่า มีความเสียหายอะไรอีก  
            บ้างที�ซ่อนอยู่ในเหล้า เบียร์ และส่งผลเสียอะไรอีกบ้าง  

สืบค้นความจริง 
         เด็กๆ ช่วยกนัหาคําตอบต่อไปนี 	  
.๒๑. ปัญหาเหล้า ที=เดก็ๆมองเหน็ในโรงเรียน                                                           

 ก) มีคนมาใช้สถานที�โรงเรียนจดังานแล้วเลี 	ยงเหล้า 
ข) ....................................................................................................................................... 
ค)........................................................................................................................................  
ง) ......................................................................................................................................... 
จ) .......................................................................................................................................... 

 

ปัญหาเหลา่นี 	ก่อให้เกิดโทษภยัอะไรตามมา 
ก) ....................................................................................................................................... 
ข) ........................................................................................................................................ 
ค) ........................................................................................................................................ 
ง) ........................................................................................................................................ 
จ) ......................................................................................................................................... 
.       ๙ 



 
 
๒. ปัญหาเหล้าบุหรี= ที=มองเหน็ในครอบครัว 
 ก) พอ่แม่ดื�มเหล้าเบียร์ให้ลกูเห็น 

ข) ............................................................................................................................................. 
ค)............................................................................................................................................... 
ง)........................................................................................................................................... 
จ............................................................................................................................................... 

ปัญหาเหลา่นี 	ก่อให้เกิดโทษภยัอะไรตามมา 
ก) ............................................................................................................................................. 
ข) ............................................................................................................................................. 
ค) ............................................................................................................................................ 
ง) ............................................................................................................................................ 
จ) ........................................................................................................................................... 
 

๓. ปัญหาเหล้าบุหรี= ที=มองเหน็ในชุมชนของเรา 
 ก) ร้านค้าขายเหล้าเบียร์บหุรี�ให้เดก็นกัเรียน 

ข) คนไปกินเหล้าและเลน่การพนนัในวดั เมื�อมีงานศพ 
ค)............................................................................................................................................... 
ง)...........................................................................................................................................
จ)............................................................................................................................................... 

.ปัญหาเหล่านี 	ก่อให้เกิดโทษภยัอะไรตามมา 
ก) ............................................................................................................................................ 
ข) ............................................................................................................................................ 
ค).............................................................................................................................................. 
ง)...............................................................................................................................................
จ............................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๑๐ 
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ื?�%"��� %!2�����"�������  #$�0����*��%�A ึ
ื?�%"��� %!2��    
             วตัถปุระสงค์  ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหาที�เกิดจริง 
 อปุกรณ์         - 
 ขั 	นตอน      ๑. ตั 	งคําถามวา่ที�บ้านของเดก็ๆ คณุพ่อหรือคณุแมดื่�มเหล้า เบียร์ไหม 

         ๒. ให้เดก็ๆบอกความรู้สึกที�เห็นพอ่ แม ่ดื�มเหล้า เบียร์ และเกิดอะไรขึ 	นบ้าง 
                                 เมื�อมีคนในบ้านดื�มเหล้า เบียร์ 
      ๓. เดก็ๆชว่ยกนัหาคําตอบและบนัทึกวา่ อะไรบ้างที�ทําให้พอ่ แม ่ดื�มเหล้า  
          เบียร์ 
      ๔.ให้เด็กๆ เขียนจดหมาย บอกความรู้สกึที�แท้จริงที�เห็นพอ่แมดื่�มเหล้า เบียร์  
          และวาดรูปประกอบ และนําไปกราบขอให้พอ่แมเ่ลิกเหล้าด้วย 

          ความ หว่งใย  
     ๕. ให้เด็กๆ ลงมือปฏิบตัิการจริง โดยให้เดก็ๆบนัทกึกิจกรรม เป็นรายสปัดาห์ และผลที�  
          เกิดขึ 	น 

 ชวนคิดชวนคุย    ๑.ลกูที�ทําให้พอ่แมเ่ลิกเหล้า แสดงว่าทําหน้าที�ลกูกตญัQแูล้วหรือไม ่อย่างไร 
            ตัวอย่าง      ตารางปฏิบตัิการโพธิสตัว์น้อย “ลกูขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า”  (ปรับได้ตามความเหมาะสม)         

 

ตัวอย่าง   บันทกึปฏิบัตกิารโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”ปี ๒๕๕๘ 
  ชื=อ-สกุล.........................................................................ชื=อเล่น............ชั �น........โรงเรียน..................... 

 

 

      

หมายเหต ุ วาดภาพประกอบให้น่ารักได้เลย 

       ๑๑ 

 

สปัดาห์ที� ๑/สิ�งที�ทํา/ผล
ที�เกิดขึ 	น 

สปัดาห์ที�๒/สิ�งที�ทํา/ผลที�
เกิดขึ 	น 

    สปัดาห์ที�๓/สิ�งที�ทํา/
ผลที� เกิดขึ 	น/ 

    สปัดาห์ที�๔/สิ�งที�ทํา
ผลที� เกิดขึ 	น/ 
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       ๑ 

 

วนั/เดือน/ปี 
  

 งด เหล้า เบียร์ที�เคยซื 	อ        

       (จํานวน Xราคา) 

   

 นําไป
หยอด
กระปุก 
(บาท) 

 

ความรู้สึกของลกู 

และคนในบ้าน   

           

        เหตุการณ์ที=เกิดขึ �นในบ้าน 

 

สุข 

 

ทุก
ข์ 

 

เฉย
ๆ 

 

ตวัอยา่ง ๑ 
ก.ค.๕๘ 

เบียร์ ๒ ขวดละ ๔๖บ. x ๒(๔๖x 
๒) 

              
๙๒ 

    /    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

ตลอดพรรษารวมเป็นเงิน 
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