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โครงการ “SMASHED วยัใสไกลแอลกอฮอล์”  สานต่อเจตนารมณ์ รณรงค์ยบัยั<งนักดื?มเยาวชนไทยก่อนวยั ผ่าน

กจิกรรมละครการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 

 
บรรยากาศละครประเดน็ศึกษา “SMASHED วยัใสไกลแอลกอฮอล์”  

ณ โรงเรียนวดัอัยยิการาม จังหวดัปทุมธานี เดือนธันวาคม 2561 

 

ดว้ยความตระหนักถึงปัญหาการดื5มแอลกอฮอล์ก่อนวยัอนัควรในสังคมไทย สถานเอกอคัรราชทูต

องักฤษ ประจาํประเทศไทย สถาบนั Collingwood learning (องคก์รกระบวนการเรียนรู้สาํหรับเยาวชน สหราช

อาณาจกัร) และมูลนิธิแกไ้ขปัญหาการดื5มแอลกอฮอล ์(มปอ.) จึงร่วมกนัสานต่อโครงการละครประเด็นศึกษา 

“SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์” เป็นปีที? 2 จดักิจกรรมละครเพื5อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Theatre-in-

Education) มุ่งยบัย ัPงวฒันธรรมการดื5มแอลกอฮอลข์องเยาวชนที5อายยุงัไม่ถึงเกณฑ ์สอดคลอ้งกบันโยบายการ

เรียนรู้แบบ ‘Active Learning’ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที5เน้นพฒันาทกัษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

สถานการณ์จาํลอง เรียนรู้จากปัญหา ซึ5 งนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ซึ5 งตัPงแต่เริ5มโครงการเมื5อปี

พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั ไดจ้ดัแสดงละครประเด็นศึกษาไปแลว้จาํนวน 75 รอบ เดินสายไปยงั 35 โรงเรียน ทัPง



		
	

2 
	
	

ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ลพบุรี และอ่างทอง โดยมีนกัเรียนไดรั้บประโยชน์

จากโครงการกวา่ 4,999 คน 

 

โครงการ ‘SMASHED วยัใสไกลแอลกอฮอล’์ เกิดขึPนครัP งแรกในสหราชอาณาจกัร เมื5อปีพ.ศ. 2547 โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื5อหยดุย ัPงวฒันธรรมการดื5มแอลกอฮอลข์องเยาวชนที5อายยุงัไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมายผา่นการใช้

ศิลปะการแสดงละครเวทีร่วมกบัการอมรมเชิงปฏิบติัการและการใชสื้5อการเรียนการสอนที5เนน้การมีปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน พร้อมทัPงยงัมีการวิธีการประเมินผลอยา่งชดัเจน ประสบความสาํเร็จจนไดรั้บรางวลั 

“แนวทางการปฏิบติัที5ดี” (Good Practice Award)  จากรัฐบาลสหราชอาณาจกัร ปัจจุบนัโครงการไดข้ยายผลไป

ยงัประเทศต่างๆ เขา้ถึงโรงเรียนกวา่ 2,700 แห่ง และมีนกัเรียนกวา่ 540,000 คนเขา้ร่วม ใน 22 ประเทศทั5วโลก
1  

 

สาํหรับประเทศไทย โครงการละครประเดน็ศึกษาโดดเด่นดว้ยการเล่าเรื5องที5สนุก เขา้ใจง่าย ภายใต้

บริบทที5เหมาะสมกบัสงัคมไทย เนน้การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูนกัแสดง และนกัเรียน โดยถ่ายทอดผา่นตวัละคร

หลกั 3 ตวัคือกากา้ เจมส์ และบอย ซึ5 งทัPงสามคนเป็นเยาวชน เพื5อนรักนกัดื5ม ที5ไม่ตระหนกัถึงผลเสียของการดื5ม

แอลกอฮอล ์ทาํใหท้ัPงสามตอ้งพบเจอกบับทสรุปที5แตกต่างกนัออกไป เนื5องมาจากผลของการดื5มแอลกอฮอล์

ก่อนวยั หลงัจากจบการแสดง มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ใหแ้สดงความ

คิดเห็นวา่หากเป็นนกัเรียนที5ตกอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนักบัตวัละคร นกัเรียนจะปฏิบติัตนแตกต่างไปอยา่งไร 

โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัเลือกฉากสาํคญั และพลิกบทใหต้วัละครคิดและตดัสินใจต่างจากเดิม ซึ5 งกระบวนการ

ดงักล่าวทาํใหน้กัเรียนตระหนกัและเขา้ใจขัPนตอนการ ตดัสินใจ รวมไปถึงสาเหตุและผลลพัธ์จากการดื5มสุรา ซึ5 ง

นาํไปสู่การปรับเปลี5ยนทศันคติของนกัเรียนไดน้ั5นเอง 
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 ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561  
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นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื?มแอลกอฮอล์ 

(มปอ.) กล่าวว่า “โครงการ SMASHED เป็นส่วนหนึ5 งในความมุ่งมั5นของ

มูลนิธิฯ ในการดาํเนินการตามกลยุทธ์ขององค์การอนามยัโลกในการลด

ปัญหาการดื5มอยา่งเป็นอนัตราย โดยมูลนิธิฯ ทาํงานร่วมกบัพนัธมิตรทัPงจาก

ภาครัฐและเอกชนจดักิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ กบั

กลุ่มเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ5งที5ช่วยแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุดและต่อเนื5อง 

โดยเนน้ 3 เรื5องหลกัๆ คือต่อตา้นการดื5มแลว้ขบั ยบัย ัPงนกัดื5มก่อนวยั และให้

ความรู้เกี5ยวกบัการดื5มอยา่งรับผดิชอบ” 

 

 

ทัPงนีP การสาํรวจขององคก์ารอนามยัโลกพบว่า ประเทศไทยมีนกัดื5มหนา้ใหม่ที5เป็นเยาวชนเพิ5มมากขึPน 

การป้องกนัปัญหานกัดื5มก่อนวยัจึงตอ้งปลูกฝังเยาวชนตัPงแต่เนิ5นๆ โดยจากการวดัผลของโครงการ นกัเรียนที5เขา้

ร่วมกิจกรรมมากถึง 72% เรียนรู้ว่าหากมีปัญหาจากการดื5มสุรา ไม่ว่าจะเป็นเพื5อน หรือคนรอบขา้ง สามารถขอ

ความช่วยเหลือไดจ้ากที5ไหน (เพิ5มขึPนจากก่อนรับการฝึกอบรม 26%)  ส่วนนกัเรียน 74%  มีความรู้ความเขา้ใจ

มากขึPนเกี5ยวกบัผลของการดื5มสุราก่อนวยัอนัควร (เพิ5มขึPนจากเดิม 53%) สะทอ้นให้เห็นชดัเจนว่านักเรียนมี

ความรู้และความเขา้ใจรอบดา้นมากขึPนวา่ทาํไมจึงควรปฏิเสธการดื5มก่อนวยั แทนการหา้มแต่เพียงอยา่งเดียว อนั

จะช่วยใหส้ามารถยบัย ัPงปัญหานกัดื5มก่อนวยัในประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ั5งยนื 
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นางอษุา จริตธรรม รองผู้อาํนวยการโรงเรียนวดัอยัยกิาราม กล่าววา่ “โครงการ

นีP ถือเป็นความร่วมมือที5ดีที5ส่งเสริมการศึกษาไทยให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 

Active Learning ของกระทรวงศึกษาธิการซึ5 งเน้นพฒันาทกัษะกระบวนคิด

วิเคราะห์ผา่นกิจกรรมนอกหอ้งเรียน ทาํใหเ้ด็กๆ สนุกจากการเรียนรู้ จดจาํได ้

และนาํความรู้ที5ไดม้าเป็นทกัษะชีวิต ใชใ้นการต่อรองกบัแรงกดดนัจากเพื5อน

หรือคนรอบขา้ง เพื5อเลือกปฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสม เชื5อว่าโครงการนีP จะ

สร้างความแตกต่างที5ดีขึPนให้แก่นักเรียน และนาํไปสู่การเปลี5ยนแปลงดา้น

พฤติกรรมต่อไปในระยะยาว” 

 

“สําหรับปีต่อๆ ไปเราตัPงเป้าว่าจะเดินสาย นาํโครงการนีP ไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ มากขึPน เพราะการดื5มสุรา

ในทางที5 เ ป็นอันตรายนัP น เป็นปัญหาในหลายๆ  พืPนที5 ในประเทศไทย  หากได้รับการสนับสนุนจาก

สถาบนัการศึกษาและภาครัฐ เราเชื5อว่าโครงการ SMASHED วยัใสไกลแอลกอฮอล์ จะเป็นประโยชน์และ

สามารถสร้างแรงผลกัดนัที5ยิ5งใหญ่ให้กบันักเรียน อนันาํไปสู่การเปลี5ยนแปลงที5ดีขึPนไดใ้นสังคม” นายปริญ 

กล่าวสรุป 
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รูปภาพเพิ?มเตมิ 

 
นายปริญ มาลากลุ ณ อยธุยา (ซา้ย) ประธานมูลนิธิแกไ้ขปัญหาการดื5มแอลกอฮอล ์(มปอ.) และ 

นางอุษา จริตธรรม (ขวา) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัอยัยกิาราม  

 
บรรยากาศละครประเดน็ศึกษา “SMASHED  

วยัใสไกลแอลกอฮอล”์ 

 
บรรยากาศละครประเดน็ศึกษา “SMASHED  

วยัใสไกลแอลกอฮอล”์ 
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บรรยากาศละครประเดน็ศึกษา “SMASHED  

วยัใสไกลแอลกอฮอล”์ 

 
บรรยากาศละครประเดน็ศึกษา “SMASHED  

วยัใสไกลแอลกอฮอล”์ 

 

 

# # # 
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เกี?ยวกบัสถานเอกอคัรราชทูตองักฤษประจาํประเทศไทย 

สถานทูตองักฤษ กรุงเทพฯ เป็นตวัแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจกัรในประเทศไทย ในการพฒันาความสมัพนัธ์

ระหวา่งรัฐบาลของทัPงสองประเทศ  

เราเผยแพร่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลองักฤษ การเมือง เศรษฐกิจ ความมั5นคง การคา้การลงทุน เรายงัให้การ

บริการการยื5นคาํร้องขอวซ่ีาเพื5อเดินทางเยอืนสหราชอาณาจกัรเพื5อการท่องเที5ยว การศึกษา การอยูอ่าศยั หรือการ

ทาํงาน ทางสถานทูตองักฤษ กรุงเทพฯ และเครือข่ายกงสุลทั5วประเทศมีหนา้ที5ใหค้วามช่วยเหลือดูแลชาวองักฤษ 

ทัPงที5เดินทางมาท่องเที5ยวและพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  

 

เกี?ยวกบัคอลลงิวูดเลร์ินนิ?ง 

คอลลิงวูด เลิร์นนิ5ง ก่อตัPงขึPนเมื5อปี 2548 ณ สหราชอาณาจกัร จุดมุ่งหมายคือการใชล้ะครเวทีเป็นสื5อการสอน 

โดยไดต้ระเวนแสดงและจดัเวร์ิคช็อปในโรงเรียนมากกวา่ 400 แห่งต่อปีในสหราชอาณาจกัร หวัขอ้ในการแสดง

มีหลากหลาย ตัPงแต่แอลกอฮอล ์ยาเสพติด การกลั5นแกลง้หรือข่มเหงรังแก ความปลอดภยับนทอ้งถนน การรี

ไซเคิล ไปจนถึงปัญหาคนไร้บา้น ซึ5 งไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากสถาบนัการศึกษาและองคก์รต่างๆ ซึ5 ง

โครงการหลกัของเราคือ Smashed Project ที5ประสบความสาํเร็จและขยายออกไปหลายประเทศทั5วโลก หลงัจาก

เกิดขึPนในเดือนเม.ย. พ.ศ. 2558 

สาํหรับขอ้มูลเพิ5มเติม สามารถเยี5ยมชมไดที้5เวบ็ไซต ์https://www.collingwoodlearning.com 

 


