"ขอจงมีความเพียรที่บริสทุ ธิ์
ปัญญาที่เฉี ยบแหลม
กาลังกายที่สมบูรณ์”
พระราชปรารภจากเรื่องพระมหาชนก
พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ หำทีส่ ดุ มิได้...

คู่มือขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ
..โรงเรียนคาพ่อสอน..
โดยโครงการได้นอ้ มนากระแสพระราชดารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษาแปลงสู่
ภาคปฏิบตั ิ ดังทีไ่ ด้อญั เชิญมานี้

“..ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู
ให้ครูสอนเด็กให้มีนาใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน
แค่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี..”

๑

๑. ทาไมเราต้องร่วมมือกัน
ในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
จริงไหมที่ยักษ์ร้ายปีศาจนาเมาทาร้าย
ทาลายคุณภาพชีวิตนักเรียนและครอบครัว
 นักเรียน เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการที่ผูป้ กครองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความไม่พร้อมในการเรียนรู ้ มีสาเหตุจากพ่อแม่ผูป้ กครองดื่มเหล้า สิง่ ทีต่ ามมาคือความ
รุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ

 นักเรียนเกิดการซึมซับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากครอบครัว คนรอบข้าง
และอิทธิพลจากการโฆษณาในรูปแบบต่างๆเพือ่ กระตุน้ ให้ด่มื

 นักเรียนที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้สมองหยุดเจริญเติบโต
 นักเรียนมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็ นผูด้ ่มื หน้าใหม่ และก่อให้เกิดปัญหาสังคมอืน่ ๆตามมา
อีกทัง้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

และโรคร้ายแรงเช่น มะเร็งตับ ตับแข็ง และอืน่ ๆอีกมาก
 ลูกมีอทิ ธิพลต่อพ่อแม่ดว้ ยเช่นกัน ด้วยสายสัมพันธ์ความรัก
ถ้าคุณครูออกแบบการเรียนรูใ้ ห้ลูกๆช่วยให้พอ่ แม่ เลิกเหล้า โดยให้พ่ๆี ชัน้ โต ไปสอนน้อง
บทเรียนและประสบการตรงเหล่านี้ จะกลายเป็ นภูมิคมุ ้ กันที่ดีให้กบั เด็กๆ ทัง้ พี่และน้อง
 การที่เด็กๆทัง้ พีแ่ ละน้อง ได้ทากิจกรรม ขอให้พอ่ แม่ผูป้ กครองเลิกเหล้านั้น เป็ นการเรียนรูแ้ บบซึม
ซับผ่านประสบการณ์ตรง จากโจทย์ในชีวิตจริงของครอบครัว จะทาให้เด็กๆเกิดความตระหนัก
อย่างมีพลัง

๒

๒.เราตังใจปลูกฝังอะไรในใจเด็ก
๑.ให้นกั เรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ
๒ นักเรียนมีส่วนแก้ปญั หาทาให้ความอบอุ่นในครอบครัวกลับมา
๓.สร้างพื้นฐานคุณธรรม
- ปลอดอบายมุข
- ความเพียร
- ความกตัญญู
- ความสามัคคี
- มีจติ อาสาช่วยเหลือผูอ้ น่ื
๔.ความตระหนักรูใ้ นพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด และปกป้ องตัวเองได้
๕.นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ปญั หาให้ตนเอง สังคม ประเทศชาติ
๖.เห็นคุณค่าในตนเอง (self esteem) จากการทาความดีเพือ่ ผูอ้ น่ื

หากเราไม่ปลูกฝังให้เด็กๆมีพฤติกรรมข้างต้นนี
เด็กๆมีแนวโน้มจะตกเป็นทาสยักษ์ร้ายปีศาจนาเมา
(เป็นนักดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์หน้าใหม่)
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย

๓

๓.“จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”
อนาคตครอบครัว คืออนาคตประเทศชาติ
มุมมองของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
แนวคิดจิตวิทยาแนวใหม่(NLP) ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง กับจิตใต้สานึกของมนุษย์
ข้อมูลต่างๆทีถ่ กู บันทึกไว้ ในจิตใต้สานึก ทีผ่ ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัสของคนเรา โดยเฉพาะทางตาและทางหู จะมีผล
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคนเรา สิง่ ทีเ่ ราเห็น สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ อยู่
เสมอในวัยเด็กจะค่อยๆซึมซับเข้ามาในจิตใจของคนเราทีละน้อย
ทีละน้อย และก่อตัวเป็ นพฤติกรรมของเราในทีส่ ุด (อย่างชนิด
ทีว่ า่ เราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้)

รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล

เด็กๆทีเ่ ติบโตขึ้นมาจาก การเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ ทีพ่ ดู จาไพเราะ ก็มกั จะกลายเป็ นคนที่
พูดจาไพเราะไปด้วย เด็กๆทีม่ คี ุณพ่อแม่ชอบเล่นกีฬา ก็มกั จะชอบเล่นกีฬาไปด้วย
เด็กๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ช่ืนชอบในการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ก็มกั จะเป็ นเด็กที่เห็นว่า การดื่ม
เหล้า สูบบุหรี่ เป็ นเรื่องดีงาม กลายเป็ นเรื่องปกติของชีวิต (มีต่อหน้า๕)
๔

พลังแห่งความรัก เป็ นพลังทีย่ ่งิ ใหญ่ของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังแห่งความรักที่พอ่ แม่มีตอ่ ลูก
และลูกมีต่อพ่อแม่ ถ้าลูกๆได้สง่ พลังแห่งความรัก ความห่วงใย ผ่านจดหมายสื่อรัก ไปยังคุณพ่อ
คุณแม่ ที่ด่มื เหล้า สูบบุหรี่ และคุณพ่อ คุณแม่มีจติ ใจที่ละเอียดอ่อน พอที่จะรับพลังแห่งความรัก
ความห่วงใยนั้นได้ พฤติกรรมในทิศทางที่ดีข้ ึนของคุณพ่อคุณแม่ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่ นอนครับ
ถ้าให้คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ทวั ่ ประเทศ ได้รูจ้ กั จิตวิทยาแนวใหม่ (NLP) ทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับจิตใต้สานึกของคนเราเป็ นอย่างยิ่ง และให้เข้าใจว่า พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ คือบทเรียนที่ดีท่ีสดุ ของ
เด็ก

พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ท่ีสาคัญที่สดุ ต่อเด็กก็คือพฤติกรรมของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ถ้าจะไม่ให้

เด็กดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พ่อแม่ ครู อาจารย์กจ็ ะต้องไม่ด่มื เหล้า ไม่สูบบุหรี่ ถ้าทาได้จะมีสว่ นให้นักดื่ม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ นักสูบหน้าใหม่ ซึ่งเป็ นปัญหาของชาติในปัจจุบนั ก็จะลดน้อยลงไป อย่าง
มากชนิ ดที่เราคาดไม่ถงึ
รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูก้ ่อตัง้ โรงเรียนอมาตยกุล

พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ คือบทเรียนทีด่ ที ส่ี ุดของเด็ก พฤติกรรม
ของผูใ้ หญ่ทส่ี าคัญทีส่ ุดต่อเด็กก็คอื พฤติกรรมของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ถ้าจะไม่ให้
เด็กดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ก็จะต้องไม่ด่มื เหล้า ไม่สูบบุหรี่ ถ้าทาได้
จะมีส่วนให้นกั ดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ นักสูบหน้าใหม่ซง่ึ เป็ นปัญหาของชาติใน
ปัจจุบนั ก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากชนิดทีเ่ ราคาดไม่ถงึ
รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูก้ ่อตัง้ โรงเรียนอมาตยกุล

๕

(๒.)ขันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑.เข้าเวปไซต์ ที่โรงเรียนคาพ่อสอน.com
-มาทีห่ วั ข้อโพธิสตั ว์นอ้ ย
-กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการในเวปไซต์ ทีโ่ รงเรียนคาพ่อสอน.com
๒.ดาวน์โหลดคู่มอื ขับเคลือ่ นโครงการโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี การศึกษา ๒๕๖๕
เพือ่ ศึกษาแนวทางขับเคลือ่ นในภาพรวมตลอดเข้าพรรษา ๓เดือน
๓.ดาวน์โหลดสือ่ ต่างๆทีจ่ ะนาไปใช้ เช่นการ์ตูนจุกกับจ๋าเพราะรักจึงพิทกั ษ์พอ่ เพลง คลิปกรณีศึกษา
๔.โครงการจะจัดส่งสือ่ เช่นเมล็ดพันธุผ์ กั สือ่ รัก ไวนีล เสื้อครูแกนนา เข็มกลัดโพธิสตั ว์นอ้ ยฯไปยังโรงเรียน
เพือ่ ให้โรงเรียนดาเนินการกิจกรรมตลอดพรรษา
๕.ครูแกนนาเข้ากลุม่ ไลน์๖๕โพธิสตั ว์นอ้ ยฯ โดยใช้ช่อื โรงเรียนและตามด้วยชื่อครู เพือ่ ง่ายต่อการ
ติดต่อสือ่ สาร

กลุม่ ไลน์๖๕โพธิสตั ว์นอ้ ยฯ

เวปไซต์ ที่โรงเรียนคาพ่อสอน.com

๖

(๓.)แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนโพธิสัตว์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๖๕
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและผู้ปกครอง

๑.มีจดหมายขอความร่วมมือผูป้ กครอง ให้งดเหล้าครบพรรษา หรืองดตลอดไป และออมเงินร่วมกับลูกใน
พรรษาเพือ่ เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ลูก และทาให้ครอบครัวอบอุ่น
๒.เชิญชวนให้ครู บุคลากรในโรงเรียนงดเหลา้ ครบพรรษา หรืองดต่อเนื่องเป็ นแบบอย่างแก่ผปู ้ กครอง
๓.เชิญผูใ้ หญ่บา้ น หรือผูน้ าชุมชน กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมเป็ นคณะทางานขับเคลือ่ นและงดเหล ้า
๔.สนับสนุ นให้ครูแกนนา /คณะครูในโรงเรียนดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของโครงการตลอด
๓เดือน (รายละเอียดในแนวทางกิจกรรมโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
๕.เมื่อออกพรรษาให้ เชิดชู ยกย่อง ให้กาลังใจ โดยมอบเกียรติบตั รหน้าเสาธง หรืออื่นๆทีเ่ หมาะสมแก่
- ครอบครัวนักเรียนทีง่ ดเหล้าครบพรรษา /งดตลอดไป
- ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน ทีใ่ ห้ความร่วมมือ และร่วมงดเหล้าครบพรรษา
- ครู และบุคลากรในโรงเรียนทีง่ ดเหล้าครบพรรษา/งดตลอดไป
- ครู /บุคลากร ทีไ่ ม่ดม่ื เหล้า เบียร์ และเครื่องดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ทกุ ชนิด
- นักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

๗

บทบาทครูผู้สอน
ผู้ขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทังรุ่นพี่รุ่นน้อง
๑.สารวจครอบครัวนักเรียนในชัน้ เรียน ว่ามีใครดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลที่มี
ประโยชน์ระยะยาวต่อโรงเรียน
๔
๒.ศึกษาข้อมูลกิจกรรมในโครงการและให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า และเขียน
ขอบคุณหากพ่อแม่ไม่ด่ืม
๓.พานักเรียนรุน่ พีเ่ รียนรูพ้ ษิ ภัยจากยักษ์รา้ ยปี ศาจน้ าเมา เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ และให้คาปรึกษา
นักเรียนในการใช้คู่มอื พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่จากยักษ์รา้ ยปี ศาจน้ าเมา ไปสอนน้องชัน้ เล็ก โดยจับคู่ชนั้
เรียน เช่น ป.๔ ไปสอนน้องป.๒ โดยคุณครูพจิ ารณาตามความเหมาะสมในการจับคู่ชนั้ เรียน และดาเนิน
กิจกรรมตามคู่มอื ตลอดเข้าพรรษา
๓.เป็ นที่ปรึกษา รับฟัง ให้กาลังใจแนะนานักเรียนในการดูแลพ่อแม่ทง่ี ดเหล้า ติดตามผลการงดเหล้า
ของผูป้ กครอง และสรุปผล ส่งผูบ้ ริหารโรงเรียน และส่งผลมายังโครงการ (ตามสภาพจริง)
๔.เชิญผูป้ กครองที่ตง้ั ใจลด เลิกเหล้าจากกิจกรรม เข้ากลุม่ ไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต “พ่อแม่โพธิสตั ว์
น้อยฯ เพือ่ ใช้กระบวนการกลุม่ เสริมแรงบวก โดยนักจิตวิทยาช่วยเลิกเหล้าแบบกัลยาณมิตร
๕.คุณครูสามารถคิดกิจกรรมอื่นๆเพิม่ เติมได้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวนักเรียน

กลุม่ ไลน์พอ่ แม่โพธิสตั ว์นอ้ ย
ฯ

๖มอบเมล็ดพันธุผ์ กั (ทีโ่ ครงการส่งไปให้) แก่นกั เรียนพีแ่ ละน้องคู่หอ้ งพีส่ อนน้องร่วมกันปลูก และช่วยกัน
ดูแลตลอดพรรษา หรือให้นกั เรียนนาไปปลูกร่วมกันกับครอบครัว “พ่อแม่ลกู ปลูกด้วยกัน”
หากมีผลผลิตก่อนออกพรรษา ให้นกั เรียนเก็บผลผลิตไปมอบให้ผูป้ กครอง (ลูกทาเพือ่ พ่อแม่)
๗.ติดตามผลการงดเหล้าเข้าพรรษาของผูป้ กครอง พฤติกรรมนักเรียน และรายงานผลตามสภาพจริง
มายังโครงการในเวปไซต์ทโ่ี รงเรียนคาพ่อสอน.com หลังออกพรรษา โดยมีแนวทางรายงานตามหัวข้อใน
หน้า ๑๒-๑๓
๘

บทบาทนักเรียน
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองและ
น้องๆ
๑.ให้นักเรียนรุน่ พี่ศึกษาคู่มือกิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่จากยักษ์รา้ ยปี ศาจน้ าเมา โดยมีคุณครูเป็ นที่
ปรึกษา และมาสอนน้องชัน้ เล็ก
๒.ดาเนิ นกิจกรรมตามที่คุณครูพาทาในคูม่ ือตลอด ๓ เดือนเข้าพรรษา โดยปรึกษาคุณครูแกนนา
และครูประจาชัน้
๓.เป็ นทีป่ รึกษาให้กาลังใจเพือ่ นๆ และน้องชัน้ เล็กในการช่วยพ่อแม่จากยักษ์รา้ ยปี ศาจนา้ เมา (เลิกเหล ้า)
๔.รายงานการงดเหล้าของครอบครัวให้คุณครูรบั ทราบเป็ นระยะ

๙

บทบาทครูระหว่างพรรษา

การดาเนิ นกิจกรรมระหว่างพรรษา
๑.ถ้ามีกรณีศึกษา / เรื่องราวทีป่ ระทับใจ คุณครูสามารถส่งข้อมูลกิจกรรม และภาพ เพือ่ เผยแพร่
มายังไลน์กลุม่ โพธิสตั ว์นอ้ ยฯตามคิวอาร์โค้ตนี้ (การส่งภาพและเรื่องราวนี้มใิ ช่เป็ นการรายงานผล
โครงการ)

กลุม่ ไลน์ครูแกนนา๖๕โพธิสตั ว์นอ้ ยฯ

๑๐

บทบาทครูเมื่อออกพรรษา

คุณครูรายงานผลมายัง เวปไซต์ ทีโ่ รงเรียนคาพ่อสอน.com
ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อมูลของโรงเรียน (ตามสภาพจริง) จะเป็ นประโยชน์ต่อการป้ องกัน
แก้ไขปัญหาอบายมุขให้ประเทศชาติ

๑๑

แนวทางการรายงานผล โดยไม่ต้องทาเล่มรายงานแต่เข้ามารายงานในเวปไซต์

หัวข้อรายงานโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
ปีการศึกษา๒๕๖๕
๑. กิจกรรมที่ทา
-ตามแนวทางโครงการ................................................................................
-กิจกรรมที่ทาเพิ่ม.......................
๒.ผูเ้ ข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา
 ครูแกนนาที่รว่ มรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
จานวน
คน
 ผูบ้ ริหารที่งดเหล้าเข้าพรรษา
จานวน คน
 ผูบ้ ริหารที่ไม่ด่ืมเหล้า
จานวน...............
 ครูท่ีงดเหล้าเข้าพรรษา
จานวน คน
 ครูท่ไี ม่ด่ืมเหล้า
จานวน คน
 ผูป้ กครองที่งดเหล้าครบพรรษา
จานวน คน
 ผูป้ กครองทีง่ ดเหล้าไม่ครบพรรษา
จานวน.....คน
 นักเรียนที่รว่ มโครงการ
จานวน.........คน

๑๒

๓. ภาพรวมการดาเนิ นงานตามแนวทางโครงการโพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
โรงเรียนทาอะไรบ้าง
(
(
(
(
(
(
(

) ผูบ้ ริหารมีจดหมายถึงผูป้ กครองนักเรียนทัง้ หมดเพือ่ ขอความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษา
) ครูสารวจผูป้ กครองทีด่ ม่ื เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
) ครูใช้สอ่ื ทีโ่ ครงการฯ ส่งไป เป็ นสือ่ สร้างความตระหนักให้นกั เรียน
) ครูให้นกั เรียนศึกษาคู่มอื พีส่ อนน้องแล้วไปสอนน้อง
) เชิญชวนให้ผูบ้ ริหารงดเหล้าเข้าพรรษา
) เชิญชวนให้ครูทงั้ หมดในโรงเรียนงดเหล ้าเข้าพรรษา
) ร่วมมือกับผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชนให้ชมุ ชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ผลเป็ นอย่างไร
๔. กิจกรรมในโครงการฯที่นักเรียนทา

( ) จดหมายสือ่ รักขอพ่อแม่เลิกเหล้าทัง้ โรงเรียน
( ) พ่อแม่ลูกปลูกด้วยกัน (โรงเรียนให้เมล็ดพันธุผ์ กั แก่นกั เรียนไปปลูกทีบ่ า้ นร่วมกับคุณพ่อคุณแม่
หรือผูป้ กครอง)
( ) ออมสินสือ่ รักพิทกั ษ์ครอบครัว (นักเรียนและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยกันทาเป็ นกระปุกออมสิน
นาเงินทีไ่ ม่ตอ้ งไปซื้อเหล้ามาหยอดกระปุก)
( ) ดูสอ่ื จุกกับจ๋า เพราะรักจึงพิทกั ษ์พอ่
( ) วาดภาพระบายสี “อันตรายจากยักษ์รา้ ยปี ศาจนา้ เมา”
( ) การบ้านครอบครัวโพธิสตั ว์นอ้ ยฯ
( ) กิจกรรมอื่นๆทีค่ ุณครูเสริมให้นกั เรียนทาเพิม่ (ถ้ามี) ระบุ
 ผลทีป่ รากฏในการขับเคลือ่ นโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าตลอดพรรษา
และสะท้อนความรูส้ กึ ความคิดเห็นของครูแกนนา ผูบ้ ริหาร (ความเรียง)
 ตัวอย่างกรณีศึกษาของครอบครัวนักเรียนทีป่ รับเปลีย่ นพฤติกรรมและน่าประทับใจ
 ภาพกิจกรรมทีท่ าตลอด ๓ เดือน
 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
๑๓

๕.การหนุนเสริมจากโครงการ
 ช่วงเข้าพรรษา :สื่อเพื่อการทากิจกรรม
๑.เมล็ดพันธุผ์ กั สือ่ รัก
๒.แบนเนอร์
๓.เสื้อครูแกนนา
๔.หนังสือนิทานคุณย่าหมอน้อยกับหญ้าวิเศษ เล่ม๒
๕.เข็มกลัดโพธิสตั ว์นอ้ ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
๖.ไวนีลบทกล่าว “เด็กดีทโ่ี รงเรียนคาพ่อสอน”
 หลังออกพรรษา
๑.เกียรติบตั รสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการในทุกกลุม่ หลังจากรายงานผลตามสภาพจริงกลับมา
ในเวลาทีก่ าหนด
๒.กระปุกออมสิน และขวดน้ า เป็ นกาลังใจให้นกั เรียนทีเ่ ป็ นกรณีศึกษาทาให้พอ่ แม่เลิกเหล้า
ครบพรรษา หรือตัง้ ใจเลิกต่อเนื่อง

หมายเหตุ การหนุนเสริมหลังออกพรรษา จะจัดส่งให้เฉพาะโรงเรียน
ที่รายงานผลกลับมาตามเวลาที่กาหนด และขอความร่วมมือในการรายงาน
ตามสภาพจริง เพื่อเราจะได้พัฒนาให้ดีขนร่
ึ วมกันทังยังเกิดประโยชน์ต่อ
การช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมให้ประเทศ

๑๔

บทส่งท้าย






พฤติกรรมของผู้ใหญ่ คือบทเรียนทีด่ ที ส่ี ุดของเด็ก
พฤติกรรมของผูใ้ หญ่ทส่ี าคัญทีส่ ุดต่อเด็กก็คอื พฤติกรรมของ
พ่อแม่ ครู อาจารย์
ถ้าจะไม่ให้เด็กดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ก็จะต้อง
ไม่ดม่ื เหล้า ไม่สูบบุหรี่
ถ้าทาได้จะมีส่วนให้นกั ดืม่ แอลกอฮอล์หน้าใหม่
นักสูบหน้าใหม่ซง่ึ เป็ นปัญหาของชาติในปัจจุบนั
ก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากชนิดทีเ่ ราคาดไม่ถงึ

รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนอมาตยกุล

ขอขอบคุณ คุณครูทุกคนที่มีนาใจต่อเด็กๆและอยู่เคียงข้างในการต่อสู้
กับยักษ์ร้ายปีศาจนาเมาที่ทาร้ายครอบครัวเด็กๆ

๑๕

