
การขับเคลือ่นและการด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหร่ีและสุรา ระดบัประถมศึกษา 

นายธีร์  ภวงัคนันท์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพฒันาการแนะแนว 

ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



อนาคตของชาต ิ

จะเป็นเช่นไร 

      เดก็ในวันนีค้ือก าลังพฒันาชาติ
ในวันหน้า แต่สภาพของเดก็ไทยใน
ปัจจุบัน มีความน่าวติกกังวลสูง 
 

พืน้ฐานครอบครัวเปลี่ยนแปลง 
สังคมแวดล้อมเปล่ียนไป 

สิ่งยั่วยวน ชวนมั่วสุม รายล้อม 

      หลายเหตุและปัจจยัที่ท าให้
สถานการณ์ของเดก็ไทยในปัจจุบนั
น่าเป็นห่วงยิ่งนัก 

 เรียนมาก รู้น้อย 
 คดิแก้ปัญหาไม่เป็น 
 ตดิการพนัน ตดิยา ตดิเกม ตดิเน็ต  
 มั่วสุม  
 ท้องในวยัเรียน 
 บ้าดารา  
 ชอบศัลยกรรม 
 ลอกการบ้าน กอ็ปงาน โกงข้อสอบ 
 หนักไม่เอา  เบาไม่สู้ อู้ตลอด 
 ตกงาน เตะฝุ่น  

สถานการณ์เดก็ไทยในปัจจุบัน 
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เหตุหลกั ๆ ของสถานการณ์เดก็ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

วิกฤตสถาบันครอบครัว 

การไหลบ่าทางวัฒนธรรม/ค่านิยม 

...ส่ือ... 

การเสพสุรา/บุหร่ี 

ไม่ใส่ใจสุขภาพเดก็ 

การแตกแยก/ความรุนแรง 

ใช้ยาในทางที่ผิด 

ติดเกม 
อยู่กบัคนอืน่ไม่ได้ 

แว้น/สก๊อย 
ทะเลาะววิาท 

วติกกงัวล 

เหงา/โดดเดี่ยว/ไม่มีใครคบ 

ฆ่าตัวตาย 



  
  ระดับช้ันประถมศึกษา  จ านวน   6,829 คน 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษา  จ านวน 28,217 คน 
  รวมทั้งส้ิน   จ านวน 35,046 คน  

ข้อมูลนักเรียนทีเ่กีย่วข้องกบัเหล้า/บุหร่ี 

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



รัฐบาล 

สังคม ก.สาธารณสุข การเมือง 

เศรษฐกจิ 

ระบบงาน
คุ้มครอง นร. 

ครอบครัว 

ชุมชน 

ระบบการเรียนรู้ 

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบงาน 
ส่งเสริมความ 
ประพฤติ นร. 

นักเรียน : ด/ีปัญญา/สุข 

ก.ศึกษาธิการ 

ก.การพฒันา 
สังคมฯ 

  ความสัมพนัธ์ของระบบเครือข่ายการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน 

องค์กรเอกชน 

ธีร์  ภวงัคนันท์ :  ปรับปรุง 24 มิถุนายน 2560 

กระทรวง 
อืน่ ๆ 

ต ารวจ 
เอกชน คทง.ด้านเดก็ 



- การเรียนรู้จากครอบครัว                                                                              
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง         

 

 
 
 
- การเรียนรู้จาก                       
   นอกระบบ              
   ฯลฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท 

ว 

ค 

ส 

พ 

ศ 

ก 

ภ 

ความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะ  
คุณลกัษณะ 

ประสบการณ์ของผู้เรียน + 

กจิกรรมแนะแนว 
เรียนรู้ของตนเอง 

กจิกรรมนักเรียน 
พฒันาตนเอง 

กจิกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ปฏิบตัิตนเพือ่สังคม 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน เป้าหมาย 

คุณลกัษณะ อนัพงึประสงค์ 

กรอบแนวคดิความสัมพนัธ์ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน กบั 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ระบบการเรียนรู้ 

+ 
ระบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน สมรรถนะส าคัญ      

2. การคดิ                               
1. การส่ือสาร 

5. การใช้เทคโนโลย ี

3. การแก้ปัญหา 
4. การใช้ทกัษะชีวติ 

8. มจีิตสาธารณะ  

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มวีนัิย 
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. อยู่อย่างพอเพยีง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

สรุปโดย : ว่าที ่ร.ต. ดร.ประสงค์ สังขไชย 



การป้องกนัและแก้ไขปัญหาบุหร่ี และเหล้าในสถานศึกษา 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ี และการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

 การจัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

 การห้ามขายบุหร่ีในโรงเรียนรวมถึงเฝ้าระวงัมิให้มีการสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียน  
              และการป้องกนัผู้สูบบุหร่ีหน้าใหม่ 

 การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

 การงดเข้าร่วมกจิกรรม หรือสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการธุรกจิยาสูบ 

ด าเนินงานตามค าส่ัง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ 
ในลกัษณะที่คล้ายกบัสถานบริการ 
 



การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
การเยีย่มบ้านนักเรียน  

การให้ค าปรึกษา/แนะแนวให้กบันักเรียนและครอบครัว  

การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 

การส่งเสริมพฒันากลุ่มนักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (Youth Counselor: YC) 

การคดักรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง เสพ ค้า และจัดกระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

การเพิม่องค์ความรู้ให้กบัผู้ปกครองเครือข่ายในการดูแลนักเรียนให้เหมาะกบัช่วงวยั 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 



 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3. การส่งเสริมพฒันานักเรียน 4. การป้องกนัและแก้ไข 

พฤตกิรรม 
ดขีึน้ 

 2. การคดักรองนักเรียน  

แผนภาพแสดงกระบวนการ 
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ของ สพฐ. 

กลุ่มวางใจ (ปกติ) กลุ่มห่วงใย (เส่ียง) กลุ่มใกล้ชิด (มปัีญหา) 

ครูแนะแนว   
ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

ครูประจ าช้ัน  
ครูท่ีปรึกษา 

ไม่ดขีึน้ 5. การส่งต่อ 

ไม่ดขีึน้ ดขีึน้ สหวชิาชีพ 

ภายใน ภายนอก 

พฤตกิรรม 
ดขีึน้ 



การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางสังคม 
การบูรณาการความรู้เร่ืองพษิภยัของบุหร่ี ในรายวชิา และกจิกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลกัสูตร  
โดย สพฐ. ได้บรรจุเร่ืองโรคทีเ่กีย่วข้องกบับุหร่ีเข้าไว้ในหลกัสูตรการเรียนการสอน 

การให้ความรู้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา (อนัตราย/การปฏิบัติตนทีเ่หมาะสมในโรงเรียน) 

ค่ายทกัษะชีวติรวมพลงัเด็กและเยาวชนปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวงั 

ส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่านกจิกรรมจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ ดนตรี กฬีา ฯลฯ 

จัดกจิกรรมรณรงค์วนัลดสูบบุหร่ีโลก 

โครงการยุวชนต ารวจ สพฐ. 

โครงการ TO BE NUMBER ONE (การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึน้) 

การด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ี 



การเฝ้าระวงัและส่งเสริมความประพฤตนัิกเรียน 

จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและออกตรวจร่วมบริเวณพืน้ทีเ่ส่ียงภายในโรงเรียนและรอบสถานศึกษา และ
ในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ 

จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิก าลงั โดยร่วมกบัฝ่ายต ารวจ 
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถ่ิน ฝ่ายทหาร และหน่วยงานอืน่ ๆ  ในการเข้าสุ่มตรวจพืน้ทีน่อกโรงเรียน สุ่มตรวจ
ปัสสาวะ รับแจ้งข่าว/เบาะแส 

อบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  
ขณะนีม้ี พสน. จ านวน 26,250 คน  

โครงการ 1 โรงพกั 1 โรงเรียน (ขณะนีม้ีสัดส่วน 1 โรงพกั 3 โรงเรียน) 

การจัดสภาพแวดล้อมในและนอกสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหร่ีและเหล้า 



การคุ้มครองและช่วยเหลอืนักเรียน 
ช่วยเหลอืนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนทีต้่องการเลกิบุหร่ีให้ได้เข้าถึงบริการ 

การติดตามผลและพฤติกรรมการเลกิสูบบุหร่ีและดื่มสุราของนักเรียน 

โครงการพฒันาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 



โครงการ  ๗๐ คน  ๗๐ ความด ีน้อมถวายราชสดุด ี ๗๐ ปี  
แห่งการครองราชย์โดยธรรมของพ่อ 

 นักเรียนกลุ่มตดิยาต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทีด่ ีครู เพือ่น 
ต้องไม่ประนามเขาครับ การสร้างคุณค่าในตนเองยงัคงเป็นเร่ืองหลกัครับ  
ในกลุ่มของ 70 ความดมีเีดก็กลุ่มตดิยาอยู่ด้วยครับ 2 คนทีเ่ป็นข่าวไงครับ  
ตอนนีด้ขีึน้มากครับ ถ้าเขารู้สึกว่าตนเองมค่ีาส าหรับคนอืน่เขาจะลดยาครับ  
ในโครงการเราวางแผนให้ "ครูตเีดก็ด้วยความรู้สึก" ครับ คอื บอกให้รู้ว่า 
ครูเสียใจเมอืเกดิกรณเีขาท าผดิ แต่ครูจะให้โอกาสและรอดูหนูค่อย ๆ เปลีย่น  
เมือ่เดก็รักครูเขาจะแคร์ความรู้สึกตอนนีว้ธีินีไ้ด้ผลครับ 




