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คำ�นำ�CHONBURI
	 เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	และสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	
ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	 2553	 -	 2554	มีครูจากโรงเรียนต่าง	ๆ	 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 และจังหวัดระยองบางส่วน	
สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 จำานวน	 60	 โรงเรียน	 โดยโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ได้ดำาเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำาเนิน
งานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	ซึ่งสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำาเนินงาน	และมีคุณค่าต่อการดูแล
เยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่	

	 เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	จึงได้รวบรวมกิจกรรมการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่	ของโรงเรียนต่าง	ๆ 	ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง	ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	และจัดทำาเป็น
หนังสือถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดชลบุรี	เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่	 ครู	 ผู้บริหารโรงเรียน	นักการศึกษา	และเครือข่ายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ	

      เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

	 	 	 	 	 	 	 	 				กรกฎาคม	2555 

คณะบรรณาธิการ

1.	 ครูสุวิมล	จันทร์เปรมปรุง		 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล

2.	 ครูวราภรณ์	หงษ์ดิลกกุล		 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

3.	 ครูอนงค์	พัวตระกูล	 	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

4.	 ครูพเยาว์	รุจิโรจน์วงษ์	 	 โรงเรียนสามพรานวิทยา

5.	 ครูศุภรัตน์	ตันติเวชวงศ์		 โรงเรียนโยธินบูรณะ	2	(สุวรรณสุทธาราม)

คณะกรรมการจัดประชุมและรวบรวมข้อมูล

1.	 ครูอุทุมพร	ณ	นคร	 	 โรงเรียนชลราษฎรอำารุง

2.	 ครูธรรมรัตน์	จันทร์ขาว	 	 โรงเรียนประภัสสรวิทยา

3.	 ครูกฤติญา	เซ่งฮะ	 	 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ

4.	 ครูอรษา	กมล	 	 	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี

5.	 ครูวสุพจน์	นออ่อน	 	 โรงเรียนบ้านบึง	“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

6.	 ครูมนัส	เวชนุวัฒน์	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

7.	 ครูทวีศักดิ์	สามารถกิจ	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	(อีเทค)



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 1

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี  
(ปี พ.ศ. 2553 - 2554)

1
ตั้งคณะทำางานด้านการรณรงค์ป้องกัน

แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี

 วิธีดำาเนินงาน

1.	 คัดเลือกบุคลากรที่สนใจทำางานและมีคุณสมบัติเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
2.	 โรงเรียนสรรหาบุคลากรท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษาประกอบด้วยผู้ปกครองเครือข่าย	ตำารวจ	แพทย์	พยาบาล	 

อบต.	อบจ.	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	คณะกรรมการสถานศึกษา
3.	 มีคำาสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
4.	 จัดประชุมคณะทำางานเพ่ือวางแผนดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอ		มีการกำาหนด 

วาระการประชุมชัดเจน
5.	 มีการประชุมครู	ผู้ปกครอง	นักเรียนเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี	และขอความ 

ร่วมมือจากครูทุกคนในการดำาเนินงาน
6.	 คณะทำางานคัดกรอง	ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยนำาครูที่ปรึกษาเข้ามีส่วนร่วมกับคณะ

ทำางาน	ตั้งแต่คัดกรอง	ดูแล	ป้องกัน	และรายงานผล
7.	 มีการติดตามและประเมินผลการทำางานอย่างเป็นระบบ
8.	 มีการรายงานสรุปผลการทำางานต่อผู้บริหารและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ

ถอดบทเรียน



2 โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ประชุมคณะทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้อำานวยการให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนจัดตั้งคณะทำางานโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ติดตามการ
ทำางาน	และให้ขวัญกำาลังใจคณะทำางาน

2.	 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับคณะทำางานในการดำาเนินการ
3.	 คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	ชุมชนเห็นความสำาคัญ	และให้ความร่วมมือ
4.	 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำางานโรงเรียนปลอดบุหรี่
5.	 การได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่าง	ๆ
6.	 ให้งานรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำาในโรงเรียนที่บุคลากรทุกคนต้องถือ

ปฏิบัติ	และมีการบูรณาการเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.	 คณะทำางานดำาเนินงานอย่างเข้มแข็ง	จริงจัง	ต่อเนื่อง	มีทั้งกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่	และ

การช่วยให้เลิก	ตลอดจนประสานกับชุมชนในการเฝ้าระวัง
8.	 มีนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสั่งมาโดยตรงจะทำาให้ผู้บริหารเห็นความสำาคัญมากขึ้น

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือ	
2.	 บุคลากรจำานวนหนึ่งยังสูบบุหรี่ในโรงเรียน	ทำาให้ไม่สามารถในการทำางานได้อย่างเต็มที่
3.	 บุคลากรมีงานหลายด้านทำาให้ไม่สามารถทำางานโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
4.	 บางโรงเรียนตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก	 คณะทำางานย้ายโรงเรียนบ่อย	 ทำาให้

การดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ขาดความต่อเนื่อง		

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรมีคณะทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีโดยเฉพาะ	จะช่วยให้สามารถดำาเนินงานเพ่ือโรงเรียน 
ปลอดบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี

2.	 ควรมีการประชาสัมพันธ์	ท้ังเสียงตามสาย	จดหมายข่าว	เย่ียมบ้านเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ให้มากขึ้น

3.	 ควรนำาเสนอผลงาน/ความสำาเร็จของงาน	ปัญหาอุปสรรคให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบเพ่ือขอความ 
ร่วมมือในการดำาเนินงาน



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 3

วิธีดำาเนินงาน

1.	 ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ปีละครั้ง	ทุกปีและมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย	ณ	เวทีหน้าเสาธง	ในวันงดสูบบุหรี่โลก	หรือวันสำาคัญอื่น	ๆ	เช่น	วันปฐมนิเทศ

2.	 ควรมีกิจกรรมเสริมในวันประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่	 เช่นจัดคอนเสิร์ต	 กีฬา	 ประกวด
คำาขวัญ	 จัดนิทรรศการ	 โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียน	 และเชิญชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานและรับ
ทราบนโยบาย

3.	 ประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีบทลงโทษ	การปรับปรากฏในคู่มือนักเรียนชัดเจน
4.	 ประกาศนโยบายในที่ประชุมครูและที่ประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน
5.	 สิ่งสำาคัญคือการดำาเนินการต่อเนื่อง	หลังจากประกาศนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	

และกระตุ้นเตือนให้ครูและนักเรียนได้รับทราบการทำางานและเป้าหมายของโรงเรียน
6.	 ออกมาตรการโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายแจกจ่ายไปตามหน่วยงาน	ชุมชน	วัด	ติด

ประกาศ	ออกเสียงตามสาย	วิทยุชุมชนให้ชุมชนรับทราบ
7.	 ติดประกาศนโยบาย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	ในจุดที่เห็นเด่นชัด	
8.	 จัดทำาหนังสือประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี	แล้วประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน	ครู	นักการ 

ภารโรง	ผู้ปกครอง	และชุมชนรับทราบ
9.	 มอบหมายให้ครูร่วมรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำาคัญและช่วยกันทำาโรงเรียนให้ปลอดบุหรี ่

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
2.	 ผู้บริหารตระหนักถึงความสำาคัญของการประกาศนโยบาย
3.	 บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือและเห็นความสำาคัญในการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่		

มีการบอกต่อปากต่อปาก		และช่วยกันดูแลจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพื้นที่ในการสูบบุหรี่ใน 
โรงเรียน

4.	 มีการประสานงานที่ดีของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

2CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี



4 โรงเรียนปลอดบุหรี่

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 การไม่ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ทำาให้ไม่มีหลักฐานในการลงโทษ
ปรับเมื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง

2.	 นโยบายไม่ชัดเจน	และขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	เข้มงวด
3.	 การไม่สามารถดำาเนินการกับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในชุมชนเมื่อมีผู้แจ้งเข้ามาได้ทันท่วงทีเนื่องจากครู

ติดภาระในการสอน	เมื่อไปถึงก็ไม่ทันการณ์
4.	 การนำานโยบายสู่การปฏิบัติยังอยู่ในระดับน้อย
5.	 โรงเรียนยังไม่สามารถดำาเนินการกับชุมชนที่มาใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว

สูบบุหรี่
6.	 โรงเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการปรับผู้ที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
7.	 โรงเรียนยังไม่สามารถดำาเนินการกับครู	นักการภารโรง	ยาม	ผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร		และเป็นรูปแบบเดียวกัน	โดยมูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นผู้จัดทำาแล้วเผยแพร่ให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

2.	 ดึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ตำารวจเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศนโยบาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำางานร่วมกันต่อไป

3.	 สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่	เช่น	การสร้างเครือ 
ข่ายน้องช่วยพี่	เป็นกำาลังสำาคัญในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

4.	 สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมเรื่องการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ของนักเรียนให้แก่ชุมชนโดย
การถ่ายภาพหรือจดชื่อนักเรียนที่สูบบุหรี่แจ้งให้โรงเรียนดำาเนินการ

โรงเรียนบุญจิตวิทยาประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี	ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
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อาจารย์ภัทรพล	ปลงไสว	ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา	ประกาศนโยบาย
วิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่	โดยการมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ให้กับนักศึกษา

ผู้อำานวยการโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
รับมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนวัดดอนดำารงธรรมประกาศนโยบายโดยมอบ
ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ให้กับครูและนักเรียน

โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
ประกาศนโยบาย	วิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
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การติดป้าย 
“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย”

วิธีดำาเนินงาน

1.	 จัดทำาป้ายในหลากหลายรูปแบบโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบป้าย	เช่น	ป้ายไวนิล	 
ป้ายพลาสติก	 ป้ายผ้า	 ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	 และนำาป้ายแต่ละชนิดใช้งานให้เหมาะสม	 เช่นใช้จัด
นิทรรศการ	ใช้เดินรณรงค์	เป็นอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน	สอนน้อง	ฯลฯ

2.	 ขออนุญาตติดป้ายตามสถานที่ต่าง	ๆ	ที่วางแผนไว้
3.	 ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณที่เห็นเด่นชัดหลาย	ๆ 	จุด	เช่น	หน้าประตู 

โรงเรียน	อาคารเรียน	และติดป้ายในจุดที่มักมีผู้แอบไปสูบบุหรี่
4.	 นำาป้ายท่ีได้รับจากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ีซ่ึงใช้ในการประกาศนโยบายแล้ว	 ไปติดในบริเวณ 

ที่เห็นเด่นชัด	เป็นการถาวร
5.	 จัดทำาป้ายให้น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
6.	 นำาป้ายมาใช้ในการรณรงค์ในโอกาสต่าง	ๆ	เพื่อความคุ้มค่าของการใช้งาน
7.	 รณรงค์ให้นักเรียนร่วมมือกันในการเตือนสติบุคคลที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนโดยชี้ให้ดูป้าย
8.	 ประเมินผลประสิทธิ์ภาพของป้ายโดยการสัมภาษณ์	เพื่อนำาไปใช้ในการปรับปรุง

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน
2.	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนและองค์กรภายนอกโรงเรียน
3.	ได้รับป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.	ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน	โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำา
5.	มีนักเรียน	ผู้ปกครอง	บุคลภายนอก	เห็นป้ายแล้วสะดุดตานำาไปบอกต่อ

3CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี
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 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ป้ายมีขนาดเล็กไป	และไม่น่าสนใจ	ไม่สะดุดตา	
2.	 ป้ายเก่า	ชำารุด	ถูกทำาลาย	ถูกแกะทิ้งเพราะทำาด้วยพลาสติก	ที่แตกหักง่าย
3.	 จำานวนป้ายมีน้อย	ไม่เพียงพอ
4.	 มีงบประมาณจำากัด
5.	 ความไม่แข็งแรงในการติดป้าย	ทำาให้ป้ายชำารุด	หลุดหล่น

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรทำาป้ายด้วยไวนิลเป็นการถาวรและติดไว้	ณ	จุดที่กำาหนด
2.	 ควรออกแบบป้ายให้มีขนาดใหญ่	มีมาตรฐานเดียวกัน	
3.	 ควรออกแบบป้ายให้ดึงดูดความสนใจ	โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบป้าย
4.	 ควรจัดทำาป้ายให้มั่นคงแข็งแรงมีจำานวนมากขึ้นและดูแลซ่อมแซมป้ายที่ชำารุดให้อยู่ในสภาพพร้อม 

ใช้งานได้
5.	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการติดตั้งและรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาป้าย
6.	 มีกล้องวงจรปิด	ถ้าพบการทำาลายให้อบรมและลงโทษนักเรียน

3

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณที่เห็นเด่นชัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ด้านหน้าวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่หน้าประตูวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่หน้าประตูวิทยาลัย
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โรงเรียนวัดดอนดำารงธรรมติดป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณที่เห็นเด่นชัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในห้องประชุมของวิทยาลัย

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายที่ประตูโรงเรียนและในบริเวณที่เห็นเด่นชัด

โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ติดป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณที่เห็นเด่นชัด
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วิธีดำาเนินงาน

1.	 ออกแบบสต๊ิกเกอร์โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม	อาจประกวดเพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีหลากหลาย	คำา 
พูดโดนใจวัยรุ่น

2.	 วางแผนกำาหนดสถานที่ที่จะติดสติ๊กเกอร์	 เช่น	 ห้องอาหาร	 สำานักงาน	 ห้องสุขา	 พาหนะของ
โรงเรียน	ของครูอาจารย์	พาหนะที่รับ-ส่งนักเรียน	ห้องพักครู	ทางขึ้น-ลงบันได	จุดเสี่ยงต่าง	ๆ

3.	 ประสานเจ้าของสถานที่	และผู้เกี่ยวข้องในการติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์	ณ	จุดที่กำาหนด	โดยครู
เป็นผู้ควบคุมในการติดสต๊ิกเกอร์ของนักเรียนแกนนำาตามความเหมาะสม	ไม่ปล่อยให้นักเรียนติดเอง 
เพราะจะทำาให้ดูรกไม่สวยงาม

4.	 ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์ให้นักเรียนนำาไปติดที่บ้าน	 และนักเรียนแกนนำานำา
ไปติดที่ร้านค้า	ในชุมชน

5.	 ฝากครูที่ปรึกษาแจกสติ๊กเกอร์เมื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนติดสติ๊กเกอร์
2.	 ได้รับความร่วมมือจากครู	 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะคณะกรรมการนักเรียนในการติด

สติ๊กเกอร์
3.	 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
4.	 ได้รับสติ๊กเกอร์สนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	และหรือ	หน่วยงานอื่น
5.	 สติ๊กเกอร์มีสีสันเด่นชัด	น่าสนใจและสื่อความหมายได้ตรงจุด

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ผู้บริหารบางโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าติดสติ๊กเกอร์ทำาให้รก	ดูสกปรกและไม่สวยงาม		
2.	 สติ๊กเกอร์ข้อความธรรมดา	ไม่ถูกใจวัยรุ่น	
3.	 สติ๊กเกอร์ถูกทำาลาย	แกะทิ้ง	โดยเฉพาะในจุดที่เป็นมุมอับของโรงเรียน	เช่นห้องสุขา
4.	 ได้รับการสนับสนุนสติ๊กเกอร์จำานวนน้อยไม่เพียงพอกับการใช้งาน

การติดป้าย 
“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย”

4CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี
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 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรออกแบบสติ๊กเกอร์พิเศษให้ดึงดูดความสนใจวัยรุ่น	และควรใช้คำาขวัญสั้นๆถ้อยคำากะทัดรัด
2.	 มูลนิธิฯ	ควรจัดประกวดออกแบบสต๊ิกเกอร์	จัดประกวดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
3.	 ควรจัดทำาสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่เป็นสติ๊กเกอร์กลางๆ	และสามารถใช้ได้ทุกที่
4.	 สติ๊กเกอร์ควรมีคุณภาพดี	ติดรถยนต์แล้วไม่เป็นรอย
5.	 ควรส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสติ๊กเกอร์
6.	 โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของโรงเรียนปลอดบุหร่ีโดยใช้สต๊ิกเกอร์ 

เป็นสื่อ
7.	 ควรมีสติ๊กเกอร์สำารองเพื่อติดทดแทนสติ๊กเกอร์ที่ถูกทำาลาย

 

โรงเรียนชลกันยานุกูลติดสติ๊กเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ประตูโรงยิมและในบริเวณห้องน้ำาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาติดสติ๊กเกอร์รณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในจุดที่มองเห็นได้เด่นชัด

โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่บริเวณที่นั่งพักผ่อนและพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่หน้าประตูวิทยาลัย



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 11

โรงเรียนประภัสสรวิทยาติดสติ๊กเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ในห้องน้ำาของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังติดสติ๊กเกอร์รณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงอาหารของวิทยาลัย

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาติดสติ๊กเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ในบริเวณหน้าห้องน้ำาของโรงเรียน

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาติดสติ๊กเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณอาคารที่เห็นได้เด่นชัด

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาติดสติ๊กเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ในบริเวณอาคารให้เห็นเด่นชัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาติดสติ๊กเกอร์รณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณหน้าห้องน้ำาของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังติดสติ๊กเกอร์รณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในรถรับส่งนักเรียนของวิทยาลัย



12 โรงเรียนปลอดบุหรี่

 วิธีดำาเนินงาน

1.	 ดึงงานประชาสัมพันธ์เข้ามาร่วมเป็นคณะทำางาน		วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอด 
บุหรี่	เน้นนักเรียนมีส่วนร่วม

2.	 การประชาสัมพันธ์ควรดำาเนินการควบคู่ไปกับการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
3.	 ทีมงานประชาสัมพันธ์ควรผ่านการอบรมเพ่ือให้มีศักยภาพในการทำางานด้านประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ	 

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
4.	 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่ทุกรูปแบบและหลากหลาย	 ได้แก่	 การใช้	 SMS	

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ของโรงเรียน	วิทยุโรงเรียน	บอร์ดนิเทศ	ป้ายประชาสัมพันธ์	กิจกรรม
หน้าเวทีเสาธง	 เอกสารแผ่นพับ	 ที่คั่นหนังสือ	 วารสารโรงเรียน	 จดหมายข่าว	 การขึ้นหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ว่าโรงเรียนปลอดบุหรี่	 จัดประกวดแฟนซี	 ประกวดคำาขวัญ	 เปิดเพลง	คลิป	ภาพ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้นักเรียนดูช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน	 การแสดงบทบาท
สมมติ	 จัดทำาสื่อคอสเพลย์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์	 ป้ายผ้าเดินรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ใน
ชุมชนและกีฬาภายใน	การทำาหนังสือแจ้งผู้ปกครองโดยตรง	

5.	 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่โดยบูรณาการกับกิจกรรมอื่น	ๆ 	เช่น	กิจกรรม
กีฬาสี	งานแห่เทียนพรรษา	กิจกรรมลดโลกร้อน	กิจกรรมวิ่งควาย	งานประเพณีสงกรานต์	กีฬา

6.	 การจัดประชุมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแจ้งโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่	ด้วยวาจา	หรือ	
แจกเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

7.	 มีการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ว่าบุคลากรในและนอกโรงเรียนสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหว
ของงานรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ดีเพียงไร

8.	 มีการอบรมผู้นำาชุมชน	ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
9.	 มีการอบรมขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนให้ช่วยแจ้งข่าวเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียน

สูบบุหรี่
10.	ให้นักเรียนทำาการ์ดวันพ่อ	วันแม่เพ่ือชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้เลิกสูบบุหร่ี/เห็นความสำาคัญของบ้าน 

ปลอดบุหรี่
11.	ใช้คาบประชุมระดับในการประชาสัมพันธ์เรื่องการไม่สูบบุหรี่
12.	ใช้กิจกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนในห้องมีการดูแลกันเองและเฝ้า

ระวังไม่ให้นักเรียนในห้องสูบบุหรี่

5CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 13

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะดึงดูดความสนใจได้ดี

2.	 ทีมงานประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือดำาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้ม
แข็ง	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3.	 ผู้บริหารเสริมแรงให้กำาลังใจและติดตามการทำางานของทีมงานประชาสัมพันธ์

4.	 คณะทำางาน	ครูและชุมชน	ให้ความร่วมมือดี	

5.	 มีการประสานกับหน่วยงานภายนอก	 ภาคีเครือข่ายครูนักรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี	 และผู้นำาชุมชน 
อย่างสม่ำาเสมอ

6.	 ได้รับสื่อที่หลากหลายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากมูลนิธิ	ช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีสีสัน

7.	 โรงเรียนมีวิทยุชุมชน	/	ใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อทำาให้สามารถจัดรายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอด
บุหรี่ได้อย่างกว้างขวาง

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

2.	 ครูและนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่	เพราะเห็นว่าไม่จำาเป็น		
และบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้มีน้อย

3.	 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่	ดำาเนินการไม่น่าสนใจ	ไม่ต่อเนื่อง	และไม่สม่ำาเสมอ

4.	 ขาดการจัดทำาเว็บบอร์ดของโรงเรียนเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่

5.	 ขาดการประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรจัดอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กับครู	และนักเรียนที่ดำาเนินงานรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่

2.	 ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่แปลกใหม่	และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม

3.	 ควรจัดให้มีมุมแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

4.	 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรจัดทำาไฟล์ข้อมูลเรื่องโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 
และสปอร์ตความรู้เร่ืองบุหร่ี	แล้วแจกจ่ายไปท่ัวทุกโรงเรียน	เพ่ือให้ทุกโรงเรียนมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

5.	 ควรสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อรณรงค์	แล้วมูลนิธิฯเผยแพร่	

6.	 ควรสร้างนักเรียนแกนนำาเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่

5



14 โรงเรียนปลอดบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำารุง	๒	ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนประภัสสรวิทยามีการประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ทางเสียงตามสาย

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ทางเสียงตามสาย



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 15

 วิธีดำาเนินงาน

1.	 จัดประชุมครูในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องเช่น	 สุขศึกษาและพลศึกษา	 กิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรม
ลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 กิจกรรมชุมนุม	 กิจกรรมโครงงาน	 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา	 วิทยาศาสตร์		
ศิลปศึกษา		กิจกรรมโฮมรูม	มอบหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่และวางแผนในการนำาไปสอดแทรก
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับชั้น	 จัดทำาเป็นหลักสูตรบูรณาการเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่	 อาจ
จัดการอบรมครูถ้ามีความจำาเป็น

2.	 มีการจัดทำาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครอง/บุคลากรในชุมชน
3.	 มีการจัดทำาหลักสูตรในลักษณะค่ายอบรมนักเรียนแกนนำา	 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นหลักสูตร

เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
4.	 มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ	 “ห้องเรียนสีขาว”	 ให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	 มีสื่อที่ครูทุกกลุ่มสาระสามารถยืมไปใช้สอนได้	 เช่น	 โปสเตอร์	 หุ่นจำาลอง	 อุปกรณ์การ
ทดลองเรื่องสารพิษ	 ผลผลิตจากโครงงานของนักเรียน	 โดยสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อในการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสร้างความสนใจในการเรียนรู้

5.	 มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนเช่น	ตำารวจ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	พระ
6.	 มีกิจกรรมเสริมเช่น	การให้นักเรียนสืบค้นความรู้เก่ียวกับบุหร่ีจากอินเทอร์เน็ตนำาเสนอในหลากหลาย 

รูปแบบ	เช่น	คลิป	หนังสือเล่มเล็ก	โปสเตอร์		
7.	 สนับสนุนให้แต่ละระดับช้ันมีการนำาความรู้เก่ียวกับบุหร่ีไปจัดทำาโครงงาน	โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระ	 

จัดการประกวดโครงงานดีเด่น
8.	 จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน	เช่น	จัดฉายคลิปวิดีโอ	เรื่องบุหรี่	ให้แก่นักเรียนในช่วงเวลาพักกลางวัน
9.	 การจัดทำา	e-book	เรื่องบุหรี่	แล้วเผยแพร่ทางเว็บไซด์
10.	การจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง	เรื่องบุหรี่ทั้งในโรงเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา
11.	จัดกิจกรรมนำานักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปศึกษาดูงานสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากบุหรี่				

ค่ายธรรมะ	การบวชสามเณรและศีลจาริณี		

6CHONBURI
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บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ



16 โรงเรียนปลอดบุหรี่

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้อำานวยการโรงเรียนเห็นความสำาคัญของการบูรณาการเรื่องบุหรี่ในสาระต่างๆ
2.	 ได้รับการสนับสนุนสื่อที่ทันสมัยจากกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3.	 การได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ
4.	 การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น
5.	 การรายงานให้ผู้บริหารรับรู้	ภายหลังเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	แล้วให้ข้อเสนอ

แนะในการบูรณาการ	จะทำาให้มีการสั่งการจากผู้อำานวยการ
6.	 ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่
7.	 ได้รับคู่มือครูจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
8.	 กิจกรรมเรื่องบุหรี่มีความแปลกใหม่	ทันสมัย	น่าสนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ไม่ได้บูรณาการเรื่องบุหรี่ในกลุ่มสาระวิชาอื่น	ส่วนใหญ่บูรณาการในกลุ่มสาระวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา	หรือ	 ในวิชาที่ครูผู้ผ่านการอบรมรับผิดชอบสอนอยู่	 เพราะธรรมชาติของบางรายวิชาไม่
เอื้อต่อการบูรณาการเรื่องบุหรี่

2.	 ครูได้รับมอบให้บูรณาการหลายเนื้อหาสาระ	จึงเห็นความสำาคัญเรื่องบุหรี่เป็นรอง
3.	 ไม่มีการประเมินผลกิจกรรมบูรณาการเรื่องบุหรี่
4.	 ยังขาดความชัดเจนในการบูรณาการเรื่องหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่
5.	 ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสมใจเรื่องบุหรี่

แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 ควรอบรมครูทั้งโรงเรียนให้มีความรู้เรื่องบุหรี่	 และเห็นความสำาคัญของการบูรณาการเรื่องบุหรี่ใน
การเรียนการสอน

2.	 ควรจัดทำาคู่มือครูที่ปรึกษา	เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
3.	 ผู้บริหารควรทำาหนังสือแจ้งให้ครูทุกกลุ่มสาระบูรณาการเรื่องบุหรี่	ในช่วงเดือนพฤษภาคม	ถึง

มิถุนายน

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาบูรณาการรณรงค์เรื่องบุหรี่ในกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียน
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โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	พัทยา	บูรณาการรณรงค์
ป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่และยาเสพติดในกิจกรรมกีฬาสี

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์บูรณาการรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังรณรงค์
ต้านภัยบุหรี่และยาเสพติดในกิจกรรมวันพ่อ

โรงเรียนชลราษฎรอำารุง	๒	จัดกิจกรรมบูรณาการ
ความรู้เรื่องสารพิษในควันบุหรี่โดยเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนพานทองชนูปถัมภ์บูรณาการกับชุมชน
เชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนวัดดอนดำารงธรรมบูรณาการการกิจกรรมอื่น
โดยจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ในกิจกรรมวิชาการ
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 วิธีดำาเนินงาน

1.	 จัดอบรมนักเรียนแกนนำา	โดยรับสมัครนักเรียนที่สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	บางโรงเรียน
มอบหมายคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการ	 บางโรงเรียนใช้นักเรียนในชุมนุม	 บางโรงเรียน
ใช้นักเรียนกลุ่มเดียวกับโครงการ	To	be	number	one	บางโรงเรียนใช้นักเรียนYC		บางโรงเรียน
จัดอบรมร่วมกับนักเรียนแกนนำาอนามัยโรงเรียน	บางโรงเรียนใช้สารวัตรนักเรียน	ควรจัดการอบรม 
ต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้มีการถ่ายทอดงานรณรงค์รุ่นต่อรุ่น			

2.	 จัดตั้งชมรมทำาลายบุหรี่
3.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	ในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่	การ

แสดงละครเรื่องบุหรี่	การตั้งชุมนุมปลอดบุหรี่	การจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง	การตอบปัญหาเรื่องบุหรี่
การประกวดเพลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่	การเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

4.	 จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ	คำาขวัญ	วาดภาพ	ลานดนตรี	กีฬา	โปสเตอร์	ร้องเพลง	ละคร
เวที	ป้ายผ้าเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	ประกวดห้องเรียนพฤติกรรมดี	กิจกรรมจิตอาสา	แข่งขันตอบ
ปัญหา	นิทรรศการ	จัดเวทีเปิดเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถ

5.	 จัดกิจกรรมนักสืบน้อยเพื่อรายงานข้อมูลเมื่อพบนักเรียนที่สูบบุหรี่
6.	 นักเรียนแกนนำาจัดทำาสื่อรณรงค์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
7.	 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อให้เกิดการดูแลกันเองแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
8.	 มีคะแนนให้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นกำาลังใจในการทำางาน

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	ส่งเสริมสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการดำาเนินกิจกรรม
2.	 มีครูที่เข้มแข็งและเสียสละรับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และมีทีมงานที่ดี
3.	 การส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำาเป็นที่รู้จักของนักเรียนในโรงเรียน	เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่น

อยากเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อดำาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

7CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี

ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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4.	 การเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านผู้นำาและการออกแบบกิจกรรม
รณรงค์	นักเรียนแกนนำาให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยจิตอาสา	และมีความ
รับผิดชอบสูง

5.	 การจัดกิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับวัย	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	และน่าสนใจ
6.	 มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายทำางานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
7.	 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
8.	 ผู้ปกครอง	ผู้นำาชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
9.	 ครูผู้รับผิดชอบมีการประสานกับภาคีเครือข่ายอยู่เสมอ	 ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมใน

ลักษณะเครือข่าย	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับโรงเรียนอื่น	ๆ
10.	มีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมสนับสนุน

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 นักเรียนแกนนำาเป็นกลุ่มที่มีความสามารถมากจึงถูกดึงไปทำางานหลากหลาย	 ทำาให้เวลาที่จะต้องใช้
ในกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่จึงไม่เพียงพอ	และการพัฒนานักเรียนแกนนำาไม่ต่อเนื่อง

2.	 ขาดงบประมาณสนับสนุน	ครูที่รับผิดชอบ	ต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการดูแลนักเรียนแกนนำา	
3.	 นักเรียนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม	มุ่งเน้นวิชาการมากกว่า	นักเรียนไม่กล้าเสนอตัวเป็นนักเรียนแกนนำา
4.	 การประเมินผลและสรุปเพื่อนำาไปพัฒนายังไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
5.	 การจัดกิจกรรมใช้เวลาไม่เหมาะสม	ไม่ตรงเป้าหมาย
6.	 โรงเรียนยังขาดประสบการณ์ในการสร้างนักเรียนแกนนำา

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 มีการประชาสัมพันธ์ให้เห็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2.	 จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ	 เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม	และส่งเสริมให้นักเรียน

เป็นเจ้าของกิจกรรมรณรงค์เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี	คิดสร้างงานและดำาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง	โดย 
ครูเป็นที่ปรึกษา

3.	 มีการเสริมแรงให้กำาลังใจนักเรียนแกนนำา
4.	 ควรจัดให้มีการอบรมครูและทีมงานที่จะไปอบรมนักเรียนแกนนำา

7

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	
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นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยามีส่วนร่วม
ในการติดสติ๊กเกอร์ในห้องน้ำาของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำารุง	๒	ร่วมจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่แก่น้อง	ๆ	ในโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนพานทองชนูปถัมภ์มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน

และร่วมแจกเอกสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชน
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ไปรษณียบัตรที่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลส่งเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก	จำานวน	3,500	ฉบับ
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นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
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 วิธีดำาเนินงาน

1.	 การคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ได้นักเรียน	กลุ่มเสี่ยง	และกลุ่มมีปัญหา
2.	 ครูสร้างสัมพันธภาพก่อนการสัมภาษณ์	ให้คำาปรึกษาเชิงบวกกับนักเรียนกลุ่มปัญหาเป็นรายบุคคล	

และบันทึกประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
3.	 เยี่ยมบ้านเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.	 เชิญวิทยากร	จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องบุหรี่	แก่นักเรียนที่สูบบุหรี่
5.	 จัดกิจกรรมค่ายเลิกบุหรี่	ค่ายคุณธรรม	จัดที่โรงเรียนโดยมีครูควบคุมอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้การบำาบัด

รักษาได้ผลดี	 และประสบความสำาเร็จ	 มีกิจกรรมให้สาบานต่อหน้าสิ่งศักด์สิทธิ์ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี่อีกต่อไป

6.	 จัดเพื่อนคอยดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่
7.	 จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน	 มอบงานสาธารณประโยชน์ให้ทำาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่	 เช่น	 กวาด

ใบไม้	เก็บขยะ	ล้างห้องน้ำา
8.	 กำาหนดเงื่อนไข	หรือ	สัญญาใจด้านบวก	เช่น	เลิกบุหรี่แล้วได้รับทุนการศึกษา
9.	 กำาหนดระเบียบ	การลงโทษนักเรียนท่ีสูบบุหร่ีอย่างชัดเจน	และเม่ือพบว่านักเรียนสูบบุหร่ีต้องดำาเนินการ 

อย่างเข้มงวด	 เช่น	 ทำาทัณฑ์บน	พักการเรียน	 การปรับ	 รายงานตัวทุกวัน	 ใส่เสื้อสำานึกผิดแล้ว
บำาเพ็ญประโยชน์	ใช้ระบบการตัดแต้มเมื่อสูบบุหรี่

10.	ประสานครูที่เคยสูบบุหรี่	มาเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่ให้นักเรียนกลุ่มสูบบุหรี่
11.	เสริมแรงให้กำาลังใจนักเรียนสูบบุหร่ีท่ีพยายามเลิกบุหร่ี	โดยประสานความร่วมมือกับคนท่ีรักนักเรียน
12.	จัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เบี่ยงเบนไปจากการเข้าถึงบุหรี่	เช่น	เล่น 

ดนตรี	เล่นกีฬา
13.	กลุ่มนักเรียนท่ีติดบุหร่ีควรประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีส่งต่อเพ่ือบำาบัดรักษา	อาจมีการทำา	MOU	 

กับโรงพยาบาลเพื่อร่วมกันดำาเนินการช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
14.	ติดตามผลนักเรียนกลุ่มสูบบุหรี่อย่างใกล้ชิด	 เป็นกันเอง	 และเข้าถึงปัญหา	 ติดตามพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่	เมื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น
15.	เฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน	ตรวจปัสสาวะ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	หรือวิธีอื่นอย่าง

เข้มข้น	ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีพื้นที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน	ถ้านักเรียนไม่สูบเลยตลอดเวลา	7	-	8	
ชั่วโมง	ต่อเนื่องกัน	นักเรียนก็จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
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การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
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16.	นำานักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปทัศนศึกษาโรงพยาบาล	ให้เห็นโทษภัยจากบุหรี่
17.	ประสานกับชุมชนในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแจ้งให้โรงเรียนทราบเมื่อมีนักเรียนสูบบุหรี่

ในชุมชน	และขอความร่วมมือจากร้านค้าไม่จำาหน่ายบุหรี่ให้กับนักเรียน
18.	จัดทำาสื่อ/สารคดีเรื่องโทษและอันตรายจากบุหรี่ใช้สอนและให้นักเรียนไปขยายผลที่บ้าน
19.	มีโครงการวิจัยการเลิกสูบบุหรี่ด้วยยาหญ้าหมอน้อย
20.	การใช้ศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ	โดยให้นักเรียนเข้าโบสถ์มีครูดูแลให้ลดละเลิกบุหรี่
21.	โรงเรียนที่เป็นระบบปิดจะดูแลง่ายเนื่องจากนักเรียนจะอยู่กับครูตลอด	ครูจะสร้างสัมพันธภาพเพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ครูสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสมัครใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
2.	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
3.	 การได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาในการคัดกรองและดูแลนักเรียน
4.	 การอำานวยความสะดวกในการจัดทำาแบบฟอร์มบันทึกประวัตินักเรียนสูบบุหรี่
5.	 การได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการรับส่งต่อ	เพื่อบำาบัดรักษา
6.	 การมีนักเรียนแกนนำาที่มีจิตอาสาดูแลเพื่อนให้เลิกบุหรี่
7.	 ผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้ความสำาคัญกับปัญหาการสูบบุหรี่	และ

ให้ความร่วมมือดำาเนินงาน
8.	 คณะทำางานมีการทำางานอย่างต่อเนื่อง
9.	 เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 นักเรียนไม่ตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่	และมองว่าตนเองไม่ติดบุหรี่จะเลิกเมื่อไรก็ได้
2.	 นักเรียนคบเพื่อนที่สูบบุหรี่	มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่	และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เอื้อต่อการ

สูบบุหรี่	ถึงแม้จะไม่สูบในโรงเรียนจึงเป็นอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน
3.	 นักเรียนหญิงรับฝากบุหรี่เข้าโรงเรียนและนำาบุหรี่มาขายในโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ
4.	 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น	อยู่กับญาติ	ครอบครัวแตกแยก	ขาดความอบอุ่น	มีเวลาว่างมาก		

เหงาจึงต้องพึ่งบุหรี่
5.	 ครูมีความรู้และทักษะในการให้คำาปรึกษาน้อย	และไม่เป็นกัลยาณมิตร
6.	 การให้คำาปรึกษากับนักเรียนที่สูบบุหรี่ใช้เวลามาก	ครูมีภาระงานสอนตามตารางเวลา
7.	 มีร้านค้าบุหรี่ใกล้โรงเรียน	และมีบุหรี่แบ่งขายในชุมชน
8.	 คนในชุมชน	และผู้ปกครองขาดความรู้และไม่ตระหนักในกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็ก
9.	 ผู้ปกครองสูบบุหรี่ไม่เป็นต้นแบบที่ดีทั้งในบ้านและชุมชน	จึงไม่เห็นความสำาคัญและไม่สามารถดูแล

ช่วยเหลือบุตรหลานให้เลิกสูบบุหรี่ได้	ไม่มาพบครูตามนัดหมาย
10.	ครูมีภาระงานมากจึงขาดการติดตามนักเรียนที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
11.	การช่วยให้เลิกต้องใช้เวลานานและต่อเนื่อง
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แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

1.	 สร้างกระบวนการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล	ควรเน้นการป้องกันให้นักเรียนทุกคน
มีภูมิคุ้มกันตนเองจากบุหรี่

2.	 ควรแยกนักเรียนสูบบุหรี่ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
3.	 ครูควรเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาแนวร่วมในการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยเหลือ

นักเรียน
4.	 ควรประสานขอความร่วมมือจากเพื่อนนักเรียน	เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่
5.	 ควรเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องบุหรี่ให้แก่นักเรียนที่สูบบุหรี่
6.	 นักเรียนที่ประสงค์เลิกบุหรี่	ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง
7.	 โรงเรียนที่มีระบบซีซ่าควรเพิ่มการแจ้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่	เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่ใน

โรงเรียน

โรงเรียนชลราษฎรอำารุง	๒	เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้
เพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

โรงเรียนนิคมวิทยาใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อย
เพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
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โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	พัทยา	จัดกลุ่มให้คำาแนะนำาปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเชิญวิทยากรมาอบรม
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่
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 วิธีดำาเนินงาน

1.	 แต่งตั้งผู้ปกครอง/ผู้แทนชุมชน/กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน	/	สมาชิก	อบต.	/	พระ	/	เจ้าหน้าที่อนามัย	เป็น
คณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

2.	 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่	 และขอความร่วมมือในการป้องกัน		
ควบคุมแลเด็กในปกครอง		ไม่ให้เกี่ยวข้องกับบุหรี่	โดยมีหนังสือขอความร่วมมืออย่างเด่นชัด		เช่น		
ไม่ใช้ให้ไปซื้อบุหรี่	จุดบุหรี่	หยิบบุหรี่	โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล	สถานีตำารวจ	เป็น
วิทยากร

3.	 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมสำาคัญของชุมชน	 กิจกรรมแห่เทียน	 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดการเดิน
รณรงค์เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก				

4.	 เย่ียมบ้านนักเรียน	พร้อมนำาเอกสารแผ่นพับเร่ืองบุหร่ีไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครอง	และพบปะพูดคุยแลก 
เปลี่ยนทัศนะเรื่องบุหรี่

5.	 ส่งเสริมนักเรียนรณรงค์บ้านและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่
6.	 ทำาจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่	ผ่านนักเรียนอนุบาล 
7.	 จัดวิทยุชุมชน	เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่/ส่ง	SMS	ถึงผู้ปกครอง
8.	 จัดศูนย์การเรียนรู้	ห้องเรียนสีขาวเป็นศูนย์ที่ชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาได้	
9.	 ชมเชย	แสดงความยินดี	และมีการเผยแพร่ยกย่องผู้ปกครองที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ	
10.	ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าโดยรอบโรงเรียนและในชุมชนทราบถึงนโยบาย	และยกย่องร้านค้าที่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร	ครู	นักเรียนแกนนำา	และชุมชนเป็นอย่างดีในการดำาเนินกิจกรรม 
เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.	 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำาคัญของการขยายผลสู่ชุมชน
3.	 ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	เช่น	การเฝ้าระวังและแจ้งให้โรงเรียนทราบ

เมื่อเห็นนักเรียนสูบบุหรี่ในชุมชน
4.	 การมีภาคเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกันดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
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ขยายผลการรณรงค์
สู่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
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 ปัญหาและอุปสรรค

1.	 บทบาทของครูคือการสอนในโรงเรียน	ทำาให้มีเวลาจำากัดไม่สามารถทำางานขยายผลสู่ชุมชนได้เต็มที่
2.	 ผู้ปกครองมีทัศนะว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติในสังคม

 แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น

 1.	กระจายงานให้ครูทุกท่านมีส่วนร่วม	มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
 2.	ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น
	 3.	มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรแจกสติ๊กเกอร์ให้แก่โรงเรียนอย่างเพียงพอ
	 4.	ควรจัดทำาคู่มือครูที่ปรึกษาในการประสานกับผู้ปกครอง	เพื่อการไม่สูบบุหรี่
	 5.	ควรจัดทำาคู่มือบ้านปลอดบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำารุง	๒	ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์	แจกเอกสารความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในชุมชน

นักเรียนโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยามีส่วนร่วมในการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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โรงเรียนบ้านป่ายุบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์แจกเอกสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้กับคนในชุมชน
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คว�มคิดเห็นของครูจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อก�รดำ�เนินง�น

ภ�ยหลังเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่

กับเครือข่�ยครูนักรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

1. ผลของก�รดำ�เนินง�นภ�ยหลังจ�กได้เข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี ่

1) จำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน

คุณครูส่วนใหญ่	(73.34%)	กล่าวว่า	จำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง	โดยแสดงความคิดเห็นดังนี้		

1.	 โรงเรียนมีการกำาหนดนโยบายชัดเจน	เข้มงวด	และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
2.	 นักเรียนรับรู้ข้อมูลและมาตรการการลงโทษ	ทำาให้ตระหนักและกลัวการลงโทษเพิ่มมากขึ้น 
3.	 นักเรียนมีกิจกรรมที่สนใจทำาไม่มีเวลาที่จะไปสูบบุหรี่
4.	 ผู้บริหาร	ครู	นักการ	นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่	และมีจิตสำานึกที่ดีขึ้น
5.	 มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	คอยตักเตือนกัน	ชักชวนกันทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
6.	 มีการรณรงค์ทุกรูปแบบ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ติดป้าย	แจกสื่อ	ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
7.	 ครูในโรงเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด
8.	 มีการกำากับติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	จริงจัง	ต่อเนื่อง	และประสานกับผู้ปกครอง

โดยตลอด
9.	 จัดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่

นอกจากนี้	ครูรายงานว่า	ไม่แน่ใจ	(23.33%)	เกี่ยวกับจำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง	หรือเพิ่ม
ขึ้น	เนื่องจาก

1.	 ยังไม่มีการสำารวจและตัวเลขยืนยันที่ชัดเจน
2.	 โรงเรียนพยายามรณรงค์ทุกวิถีทาง	 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายสาเหตุและเรากำาลังแก้ปัญหาที่

ปลายเหตุ
3.	 ขาดการติดตามและประเมินผล

2) การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนดีมาก	และประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
•	 ได้รับคำาแนะนำาชมเชยให้กำาลังใจจากเพ่ือนครู	ให้ความสำาคัญเอาจริงเอาจังและเห็นด้วยท่ีโรงเรียน 

มีบทลงโทษอย่างชัดเจน
•	 ประสานสร้างความเข้าใจในการทำากิจกรรม
•	 ครูและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกันดูแลเป็นหูเป็นตา	 แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันและไม่สูบ 

บุหรี่ในโรงเรียน
•	 บุคลากรในโรงเรียนทำางานเป็นเครือข่ายประสานงานเป็นทีม	ท้ังแจ้งข้อมูล	แจ้งเบาะแส	ติดต้ัง 

กล้องวงจรปิดในสถานที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่
•	 ครูทุกคนเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
•	 เกิดจากการประชุมชี้แจงให้เข้าใจแล้วทำางานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน
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3) การได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 นักเรียนแกนนำาให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์	 รณรงค์	 สอดส่องดูแลและรายงานครู		
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

•	 นักเรียนแกนนำาให้ความร่วมมือ	ตั้งใจและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี
•	 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ	ไม่นำาบุหรี่เข้ามาในโรงเรียน	เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน

ดีขึ้น
•	 นักเรียนสามารถดำาเนินการให้มีเพื่อนสอนเพื่อน	พี่สอนน้องได้เป็นอย่างดี

4) การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่       

•	 ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดทำากิจกรรมโครงการต่าง	ๆ
•	 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่ไม่สูบบุหรี่
•	 อนุญาตให้ลงโทษนักเรียนที่สูบบุหรี่ตามเงื่อนไขได้
•	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ให้ลูกเห็น	บางคนเลิกในที่สุด
•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือแจ้งข่าวนักเรียนสูบบุหรี่ในชุมชน
•	 การไปเยี่ยมบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลลูกไม่ให้สูบบุหรี่

2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับครูเมื่อเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่

1) การได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ และการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็น	ดังนี้

•	 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถตอบคำาถามและข้อสงสัยในการดำาเนิน
กิจกรรม

•	 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการไม่สูบบุหรี่
•	 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย	 เป็นรูปธรรม	 ปฏิบัติได้จริง

และสามารถนำาความรู้ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี
•	 สามารถนำาไปใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นโทษของบุหรี่ได้
•	 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียนเพื่อนำามาปรับใช้ใน

โรงเรียน
•	 ได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้นและสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตมาประกอบการ

ทำางาน
•	 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแนวทางในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

2)  การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็น	ดังนี้

•	 เป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่	ทำาให้ครูที่เคยสูบบุหรี่จะไม่สูบในโรงเรียน
•	 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและต้องดำาเนินการในทุก

โรงเรียน
•	 มองเห็นแนวทางที่จะผลักดันการดำาเนินงานให้ประสบความสำาเร็จ
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•	 เปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่เป็นเชิงรับให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
•	 ทำาความรู้จักและเข้าใจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	ให้กำาลังใจให้ลด	ละเลิกบุหรี่ให้ได้
•	 ทำางานเป็นระบบมากขึ้น	มีการวางแผนการทำางานในรูปแบบ	PDCA	มีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ทำา

เฉพาะวันงดสูบบุหรี่โลก	มีการประสานขอความร่วมมือ	ส่งต่อสถาบันที่เกี่ยวข้อง
•	 การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ทำาเพียงลำาพังไม่ได้	ต้องอาศัยความร่วมมือกันสร้าง

เครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน	 เพื่อผนึกกำาลังกัน	 ประสานงานกันทำางานอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง

•	 มีการแต่งต้ังคณะทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีข้ึนมาแยกจากคณะทำางานด้านสารเสพติด	 
เอดส์	และอบายมุข

•	 ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องเลิกสูบบุหรี่	“การเลิกสูบบุหรี่	นำาสิ่งดีๆสู่ชีวิต”
•	 โรงเรียนควรมีการรณรงค์	ประชาสัมพันธ์	การนิเทศ	กำากับ	ติดตามอย่างจริงจังต่อเนื่อง
•	 ต้องการให้โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนไม่ใช่การสร้างภาพ
•	 การช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหร่ีเป็นภารกิจท่ีสำาคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องดำาเนินการ	 มิใช่เป็นหน้าท่ี 

ของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว

3)  ความพึงพอใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่.

	 ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็น	ดังนี้

•	 พอใจท่ีได้ช่วยเหลือนักเรียนให้เห็นโทษของบุหร่ี	เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเลิกสูบบุหร่ีในท่ีสุด
•	 พอใจที่สามารถสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนในการเป็นคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
•	 พอใจปานกลางเนื่องจากมีงานมาก	และมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ
•	 พอใจที่ไม่ได้ทำางานอย่างโดดเดี่ยว	แต่มีคนจำานวนมากทำางานแบบเดียวกับเรา
•	 พอใจที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
•	 พอใจที่ปัจจุบันบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไม่สูบบุหรี่
•	 พอใจ	 มั่นใจในตัวเองในการทำางานรณรงค์โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เนื่องจากสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ได้

4) การได้รับการยอมรับและขวัญกำาลังใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็น	ดังนี้

•	 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและครูอาจารย์
•	 การได้รับการยอมรับเป็นผลมาจากจำานวนผู้สูบบุหรี่ที่ลดน้อยลง
•	 มีขวัญกำาลังใจมากจากการที่ได้พบคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน	ทำาให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
•	 การได้รับการยอมรับจากนักเรียน	และได้รับขวัญกำาลังใจจากผู้บริหาร
•	 ผู้บริหารให้กำาลังใจ	คณะครูช่วยกันทำางานและมีข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันให้โครงการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่ประสบความสำาเร็จ
•	 ได้รับการสนับสนุนสื่อและกำาลังใจจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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5)  เพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 ครูที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็น	ดังนี้

•	 มีอิทธิพลมากเพราะคนกลุ่มนี้จะช่วยกันปกป้องนักเรียนจากพิษภัยบุหรี่
•	 ถ้าทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันโครงการนี้ต้องประสบความสำาเร็จแน่นอน
•	 ได้รับข่าวสาร	ความรู้	ได้รับสื่อต่างๆทำาให้สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนางานได้
•	 ได้ประสบการณ์ใหม่ที่นำาไปใช้ในการปรับปรุงงานที่ทำาอยู่
•	 การมีเครือข่ายคนทำางานแบบเดียวกันทำาให้การทำางานง่ายขึ้น	
•	 การมีเครือข่ายทำาให้มีการรวมกลุ่มกัน	เกิดพลัง	มีการระดมความคิดและได้แนวร่วมในการช่วยกัน 

แก้ปัญหาการสูบบุหรี่
•	 ทำาให้ทราบว่ายังมีคนที่มีความคิดแบบเรา	มีความปรารถนาดีต่อนักเรียนเหมือนกับเรา	ทำาให้มี

กำาลังใจที่จะทำางานมากขึ้น
•	 ทำาให้มั่นใจว่าถ้ามีเครือข่ายที่เข้มแข็งยั่งยืนทั้งในและนอกโรงเรียน	ถึงเราจะไม่อยู่ในตำาแหน่ง

หน้าที่เดิม	โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็สามารถดำาเนินต่อไปได้
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รายชื่อครูที่เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน อำาเภอ จังหวัด

1 ครูณัฐพิศิษฐ์	ธนะวรเสฐ เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

2 ครูวชิระ	โรจน์ศิริทรัพย์ บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี

3 ครูจรัญ	บุพชาติ บ้านอ่างกระพงศ์ บ่อทอง ชลบุรี

4 ครูฉกาจชัย	โคตรสาร อาชีวพระมหาไถ่	พัทยา บางละมุง ชลบุรี

5 ครูสัญญา	สำาเภา อักษรเทคโนโลยีพัทยา บางละมุง ชลบุรี

6 ครูวสุพจน์	นออ่อน บ้านบึง	"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บ้านบึง ชลบุรี

7 ครูจุรีพร		ปิยะโสภาสกุล คลองกิ่วยิ่งวิทยา บ้านบึง ชลบุรี

8 ครูรุ่งรัตน์	ไตรวาส บ้านบึง	"มนูญวิทยาคาร" บ้านบึง ชลบุรี

9 รอง	ผอ.สนใจ	ด่านปาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี

10 ครูอรษา	กมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี

11 ครูเดือนเพ็ญ	จึงสว่าง วัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง ชลบุรี

12 รอง	ผอ.สิทธินันท์	มลชู บ้านป่ายุบ	(บุ้นกีประชานุเคราะห์) บ้านบึง ชลบุรี

13 ครูคีรี	กนะกาศัย บ้านมาบกรูด บ้านบึง ชลบุรี

14 รอง	ผอ.เย็นดี	ธนวุฒิคติวรกุล กุญแจคริสเตียนวิทยา บ้านบึง ชลบุรี

15 ครูไตรภูมิ	แย้มหงษ์ทอง กุญแจคริสเตียนวิทยา บ้านบึง ชลบุรี

16 ครูสันทิด	เจริญศิลป์ วัดหนองน้ำาเขียว บ้านบึง ชลบุรี

17 ครูมาโนช	แย้มเสนาะ ชุมชนบ้านอ่างเวียน บ้านบึง ชลบุรี

18 ครูรมย์รวินท์	ตันติฤทธิผล บ้านป่าแดง บ้านบึง ชลบุรี

ภาคผนวก
CHONBURI
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดชลบุรี
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19 ครูอนัน	ช่อเจริญ บ้านหนองข่า พนัสนิคม ชลบุรี

20 ครูทวีศักดิ์	สามารถกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก พานทอง ชลบุรี

21 ครูณรัณธกรณ์	นาราณฐนันท์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง ชลบุรี

22 ครูสมหมาย	ทับสุวิช พานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง ชลบุรี

23 ครูเอกรักษ์	อัตจริต วัดหนองกะขะ	(บุญยิ่งประชานุกูล) พานทอง ชลบุรี

24 ครูอุทุมพร	ณ	นคร ชลราษฎรอำารุง	 เมือง ชลบุรี

25 ครูบุษบา	ทันสมัย ชลกันยานุกูล เมือง ชลบุรี

26 ครูวิชัย	ลิ้มประเสริฐ ชลกันยานุกูล เมือง ชลบุรี

27 ครูชินวัฒน์	สงวนบุญญพงษ์ ชลกันยานุกูล	แสนสุข เมือง ชลบุรี

28 ครูบุญสืบ	มะปรางหวาน ชลกันยานุกูล	แสนสุข เมือง ชลบุรี

29 ครูปนิตา	วรรณประพฤติ ชลราษฎรอำารุง	2 เมือง ชลบุรี

30 ครูกฤติญา	เซ่งฮะ เมืองชลพณิชยการ เมือง ชลบุรี

31 ครูพิสิฎฐ์	พลายเวช หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เมือง ชลบุรี

32 ครูมนัส	เวชนุวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมือง ชลบุรี

33 ครูสนธยา	สร้อยคีรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมือง ชลบุรี

34 ครูธรรมรัตน์	จันทร์ขาว ประภัสสรวิทยา เมือง ชลบุรี

35 ครูนพพา	อ่องสมบูรณ์ ประภัสสรวิทยา เมือง ชลบุรี

36 ครูณรงค์เดช	บุญสาง พงศ์สิริวิทยา เมือง ชลบุรี

37 ครูพิกุล		วงษาศิลชัย วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เมือง ชลบุรี

38 ครูโกศล	เฉลิมโชควัฒนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ เมือง ชลบุรี

39 ครูศราวุช	พงษ์มา สามมุกคริสเตียนวิทยา เมือง ชลบุรี

40 ครูธวัชชัย	ติยะสุทธิพันธ์ ปรีชานุศาสน์ เมือง ชลบุรี

41 ครูสุกัญญา	โอเจริญ ปรีชานุศาสน์ เมือง ชลบุรี

42 รอง	ผอ.ประพัฒน์	กังวานพณิชย์ บ้านสวนอุดมวิทยา เมือง ชลบุรี

43 ครูสมคิด	สีหะไตร วัดบุญญราศรี เมือง ชลบุรี
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44 ครูสมคิด	บรรพต วัดดอนดำารงธรรม เมือง ชลบุรี

45 ครูยุคลธร	รัตนะ วัดดอนดำารงธรรม เมือง ชลบุรี

46 รอง	ผอ.อุทัยวรรณ	ฝอยหิรัญ ชุมชนวัดหนองรี เมือง ชลบุรี

47 ครูกรุณา	เหลืองสุวาลัย วัดราษฎร์สโมสร เมือง ชลบุรี

48 ครูวรกิจ	ชวนะเวช วอนนภาศัพท์ เมือง ชลบุรี

49 ครูทีปกร	บัวแย้ม สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี

50 รอง	ผอ.สุวธิดา	เกิดโต ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

51 ครูพรภพ	สินสงวน ทุ่งสุขลาพิทยา	กรุงไทยอนุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี

52 ครูวรรณา	เสนีย์วงศ์ บุญจิตวิทยา ศรีราชา ชลบุรี

53 ครูนงลักษณ์	อริยธนพงศ์ ดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี

54 ครูรัชเกล้า	ปัทมบงกช ดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี

55 ครูเอกภพ	อรุณศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

56 ครูพัฒนา	ธรรมวศิล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

57 ครูธงชัย	น้ำาใส วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

58 ครูเพ็ญพร	พูลสมบัติ เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา ชลบุรี

59 ครูกชกร	บ้านภูมิ บ้านเขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

60 ครูฐิติมา	อุปถัมภ์ บ้านเขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

61 ครูตฤณ	น้าวแสง บ้านบ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

62 ครูพัทธนันท์	พุทธมา บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

63 ครูอมร	ชัยรัตน์กรกิจ สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี

64 ครูสมชาย	จักแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

65 รอง	ผอ.นรินทร์	นิพิฐพงษ์ ชุมชนบ้านคลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี

66 ครูอนุชิต	สงวนหงษ์ ชุมชนบ้านคลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี

67 ครูสุวัฒชัย	รู้คุณ นิคมวิทยา นิคมพัฒนา ระยอง

68 ครูอำานวยพร	สืบเสนาะ นิคมวิทยา นิคมพัฒนา ระยอง
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69 รอง	ผอ.โกมล	ศิริพันแก้ว บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง ระยอง

70 ครูอรุณ	คงทรัตน์ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง ระยอง

71 รอง	ผอ.อุทุมพร	บุญญา อักษรบริหารธุรกิจ บ้านฉาง ระยอง

72 ครูนพดล	กิมกัว ระยองวิทยาคมปากน้ำา เมือง ระยอง

73 รอง	ผอ.สมศักดิ์	บุญสุทธิ วัดป่าประดู่ เมือง ระยอง

74 ครูวัชรินทร์	เนียมอิ่ม วัดป่าประดู่ เมือง ระยอง

75 ครูรพีพรรณ	เนื่องจำานงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง

76 ครูวิวัฒน์	ชูเชิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง

77 ครูณรงค์ฤทธิ์	สมนึก วังจันทร์วิทยา วังจันทร์ ระยอง



อีเมล์ : info@smokefreeschool.net  เว็บไซต์ http://www.smokefreeschool.net
ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/SmokeFreeSchool
เผยแพร่เดือนสิงหาคม 2555


