โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์ ” สานต่ อเจตนารมณ์ รณรงค์ ยบั ยั<งนักดื?มเยาวชนไทยก่ อนวัย ผ่ าน
กิจกรรมละครการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์

บรรยากาศละครประเด็นศึกษา “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์ ”
ณ โรงเรี ยนวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี เดือนธันวาคม 2561

ด้วยความตระหนักถึ งปั ญหาการดื5 มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควรในสังคมไทย สถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษ ประจําประเทศไทย สถาบัน Collingwood learning (องค์กรกระบวนการเรี ยนรู ้สาํ หรับเยาวชน สหราช
อาณาจักร) และมูลนิ ธิแก้ไขปั ญหาการดื5มแอลกอฮอล์ (มปอ.) จึงร่ วมกันสานต่อโครงการละครประเด็นศึกษา
“SMASHED วัย ใสไกลแอลกอฮอล์ ” เป็ นปี ที? 2 จัด กิ จ กรรมละครเพื5 อ การศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Theatre-inEducation) มุ่งยับยัPงวัฒนธรรมการดื5มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที5อายุยงั ไม่ถึงเกณฑ์ สอดคล้องกับนโยบายการ
เรี ยนรู ้ แบบ ‘Active Learning’ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ที5 เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิ ด การเรี ยนรู ้ จาก
สถานการณ์จาํ ลอง เรี ยนรู ้จากปั ญหา ซึ5 งนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในชี วิตประจําวัน ซึ5 งตัPงแต่เริ5 มโครงการเมื5อปี
พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั ได้จดั แสดงละครประเด็นศึกษาไปแล้วจํานวน 75 รอบ เดินสายไปยัง 35 โรงเรี ยน ทัPง
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ในกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี นครราชสี มา ลพบุรี และอ่างทอง โดยมีนกั เรี ยนได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า 4,999 คน
โครงการ ‘SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์’ เกิดขึPนครัPงแรกในสหราชอาณาจักร เมื5อปี พ.ศ. 2547 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื5อหยุดยัPงวัฒนธรรมการดื5มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที5อายุยงั ไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายผ่านการใช้
ศิลปะการแสดงละครเวทีร่วมกับการอมรมเชิงปฏิบตั ิการและการใช้สื5อการเรี ยนการสอนที5เน้นการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน พร้อมทัPงยังมีการวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน ประสบความสําเร็ จจนได้รับรางวัล
“แนวทางการปฏิบตั ิที5ดี” (Good Practice Award) จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ปั จจุบนั โครงการได้ขยายผลไป
ยังประเทศต่างๆ เข้าถึงโรงเรี ยนกว่า 2,700 แห่ง และมีนกั เรี ยนกว่า 540,000 คนเข้าร่ วม ใน 22 ประเทศทัว5 โลก1
สําหรับประเทศไทย โครงการละครประเด็นศึกษาโดดเด่นด้วยการเล่าเรื5 องที5สนุก เข้าใจง่าย ภายใต้
บริ บทที5เหมาะสมกับสังคมไทย เน้นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู นกั แสดง และนักเรี ยน โดยถ่ายทอดผ่านตัวละคร
หลัก 3 ตัวคือกาก้า เจมส์ และบอย ซึ5 งทัPงสามคนเป็ นเยาวชน เพื5อนรักนักดื5ม ที5ไม่ตระหนักถึงผลเสี ยของการดื5ม
แอลกอฮอล์ ทําให้ทP งั สามต้องพบเจอกับบทสรุ ปที5แตกต่างกันออกไป เนื5องมาจากผลของการดื5มแอลกอฮอล์
ก่อนวัย หลังจากจบการแสดง มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ ให้แสดงความ
คิดเห็นว่าหากเป็ นนักเรี ยนที5ตกอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกันกับตัวละคร นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนแตกต่างไปอย่างไร
โดยให้นกั เรี ยนช่วยกันเลือกฉากสําคัญ และพลิกบทให้ตวั ละครคิดและตัดสิ นใจต่างจากเดิม ซึ5 งกระบวนการ
ดังกล่าวทําให้นกั เรี ยนตระหนักและเข้าใจขัPนตอนการ ตัดสิ นใจ รวมไปถึงสาเหตุและผลลัพธ์จากการดื5มสุ รา ซึ5 ง
นําไปสู่ การปรับเปลี5ยนทัศนคติของนักเรี ยนได้นนั5 เอง
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ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ ไขปัญหาการดื?มแอลกอฮอล์
(มปอ.) กล่าวว่า “โครงการ SMASHED เป็ นส่ วนหนึ5 งในความมุ่งมัน5 ของ
มู ลนิ ธิฯ ในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลกในการลด
ปั ญหาการดื5มอย่างเป็ นอันตราย โดยมูลนิ ธิฯ ทํางานร่ วมกับพันธมิตรทัPงจาก
ภาครั ฐ และเอกชนจัด กิ จ กรรมให้ค วามรู ้ แ ละรณรงค์ในรู ป แบบต่ างๆ กับ
กลุ่มเป้ าหมายและเป็ นส่ วนหนึ5 งที5ช่วยแก้ไขปั ญหาอย่างตรงจุดและต่อเนื5 อง
โดยเน้น 3 เรื5 องหลักๆ คือต่อต้านการดื5มแล้วขับ ยับยัPงนักดื5มก่อนวัย และให้
ความรู ้เกี5ยวกับการดื5มอย่างรับผิดชอบ”

ทัPงนีP การสํารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยมีนกั ดื5มหน้าใหม่ที5เป็ นเยาวชนเพิ5มมากขึPน
การป้องกันปั ญหานักดื5มก่อนวัยจึงต้องปลูกฝังเยาวชนตัPงแต่เนิ5นๆ โดยจากการวัดผลของโครงการ นักเรี ยนที5เข้า
ร่ วมกิจกรรมมากถึง 72% เรี ยนรู ้ว่าหากมีปัญหาจากการดื5มสุ รา ไม่ว่าจะเป็ นเพื5อน หรื อคนรอบข้าง สามารถขอ
ความช่วยเหลือได้จากที5ไหน (เพิ5มขึPนจากก่อนรับการฝึ กอบรม 26%) ส่ วนนักเรี ยน 74% มีความรู ้ความเข้าใจ
มากขึPนเกี5 ยวกับผลของการดื5 มสุ ราก่อนวัยอันควร (เพิ5มขึPนจากเดิ ม 53%) สะท้อนให้เห็ นชัดเจนว่านักเรี ยนมี
ความรู ้และความเข้าใจรอบด้านมากขึPนว่าทําไมจึงควรปฏิเสธการดื5มก่อนวัย แทนการห้ามแต่เพียงอย่างเดียว อัน
จะช่วยให้สามารถยับยัPงปั ญหานักดื5มก่อนวัยในประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง5 ยืน

3

นางอุษา จริตธรรม รองผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม กล่าวว่า “โครงการ
นีP ถือเป็ นความร่ วมมื อที5 ดีที5ส่งเสริ มการศึ กษาไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย
Active Learning ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ5 ง เน้น พัฒ นาทัก ษะกระบวนคิ ด
วิเคราะห์ผา่ นกิจกรรมนอกห้องเรี ยน ทําให้เด็กๆ สนุกจากการเรี ยนรู ้ จดจําได้
และนําความรู ้ที5ได้มาเป็ นทักษะชีวิต ใช้ในการต่อรองกับแรงกดดันจากเพื5อน
หรื อคนรอบข้าง เพื5อเลื อกปฏิ บตั ิ ตนได้อย่างเหมาะสม เชื5 อว่าโครงการนีP จะ
สร้ างความแตกต่างที5 ดีขP ึ นให้แก่ นักเรี ยน และนําไปสู่ การเปลี5 ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมต่อไปในระยะยาว”
“สําหรับปี ต่อๆ ไปเราตัPงเป้ าว่าจะเดิ นสาย นําโครงการนีP ไปมอบให้โรงเรี ยนต่างๆ มากขึPน เพราะการดื5 มสุ รา
ในทางที5 เ ป็ นอัน ตรายนัP นเป็ นปั ญ หาในหลายๆ พืP น ที5 ใ นประเทศไทย หากได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สถาบัน การศึ ก ษาและภาครั ฐ เราเชื5 อ ว่า โครงการ SMASHED วัย ใสไกลแอลกอฮอล์ จะเป็ นประโยชน์แ ละ
สามารถสร้ างแรงผลักดันที5 ยิ5งใหญ่ให้กบั นักเรี ยน อันนําไปสู่ การเปลี5ยนแปลงที5 ดีขP ึนได้ในสังคม” นายปริ ญ
กล่าวสรุ ป
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รู ปภาพเพิม? เติม

นายปริ ญ มาลากุล ณ อยุธยา (ซ้าย) ประธานมูลนิธิแก้ไขปั ญหาการดื5มแอลกอฮอล์ (มปอ.) และ
นางอุษา จริ ตธรรม (ขวา) รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดอัยยิการาม
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เกีย? วกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
สถานทูตอังกฤษ กรุ งเทพฯ เป็ นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลของทัPงสองประเทศ
เราเผยแพร่ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมือง เศรษฐกิ จ ความมัน5 คง การค้าการลงทุน เรายังให้การ
บริ การการยืน5 คําร้องขอวีซ่าเพื5อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื5อการท่องเที5ยว การศึกษา การอยูอ่ าศัย หรื อการ
ทํางาน ทางสถานทูตอังกฤษ กรุ งเทพฯ และเครื อข่ายกงสุ ลทัว5 ประเทศมีหน้าที5ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวอังกฤษ
ทัPงที5เดินทางมาท่องเที5ยวและพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
เกีย? วกับคอลลิงวูดเลิร์นนิ?ง
คอลลิงวูด เลิร์นนิ5 ง ก่อตัPงขึPนเมื5อปี 2548 ณ สหราชอาณาจักร จุดมุ่งหมายคือการใช้ละครเวทีเป็ นสื5 อการสอน
โดยได้ตระเวนแสดงและจัดเวิร์คช็อปในโรงเรี ยนมากกว่า 400 แห่งต่อปี ในสหราชอาณาจักร หัวข้อในการแสดง
มีหลากหลาย ตัPงแต่แอลกอฮอล์ ยาเสพติด การกลัน5 แกล้งหรื อข่มเหงรังแก ความปลอดภัยบนท้องถนน การรี
ไซเคิล ไปจนถึงปั ญหาคนไร้บา้ น ซึ5 งได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ซึ5 ง
โครงการหลักของเราคือ Smashed Project ที5ประสบความสําเร็ จและขยายออกไปหลายประเทศทัว5 โลก หลังจาก
เกิดขึPนในเดือนเม.ย. พ.ศ. 2558
สําหรับข้อมูลเพิ5มเติม สามารถเยีย5 มชมได้ที5เว็บไซต์ https://www.collingwoodlearning.com
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