
การสร้างความตระหนัก 

เก่ียวกับการสูบบุหร่ี 

ให้กับเยาวชน 
เครอืข่ายครเูพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี  
สนับสนุนโดย มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี 

และสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 



ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

  

     1. ทาํไมต้องสร้างความตระหนักเก่ียวกบั 

         การสบูบหุร่ีแก่เยาวชน 

       2. แนวทางการสร้างความตระหนักเก่ียวกบั 

         การสบูบหุร่ีแก่เยาวชน 

      



ช่วงชีวิตท่ีสาํคญั  
วยัเดก็ วยัรุ่น คือ วยัแห่งการเรียนรู้ 



ทาํไมต้องสร้างความตระหนักเก่ียวกบั 

การสบูบหุร่ีแก่เยาวชน 

• สมองเดก็วยัรุน่กาํลงัเปิดรบัส่ิงใหม่ สนใจเรียนรูส่ิ้งรอบตวั 
 

• เดก็วยัรุน่ต้องการรู ้ลอง และสมัผสัส่ิงต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงเลือก

ท่ีจะเช่ือหรอืทาํส่ิงไหน 
 

• การสอดแทรกเรือ่งบหุร่ีทุกครัง้ท่ีมีโอกาส ทาํให้สมองสะสม 

องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ นําไปสู่การยืนยนัว่าจะไม่สบูบหุร่ี 
 



 

แนวทางการสร้างความตระหนัก 

เก่ียวกบัการสบูบหุร่ีแก่เยาวชน 
 

1. ผา่นการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร 
 

2. ผา่นการจดัการเรียนการสอน 
 



 

• สอดแทรกในกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ 

นิทรรศการวิชาการ วนัสาํคญัทางศาสนา กิจกรรมกีฬาสี 

• จดักิจกรรมอบรมทกัษะชีวิต    เช่น ค่ายอบรมนักเรียนแกนนํา 

• สอดแทรกในกิจกรรมเย่ียมบา้น  กิจกรรมประชมุผูป้กครอง 
 

• กิจกรรมรณรงคน์อกโรงเรียน  เช่น วนังดสบูบหุร่ีโลก กิจกรรม

มมุเพ่ือนในสวนสตัวด์สิุต 

แนวทางการสรา้งความตระหนักเรือ่งบหุร่ี 

ผา่นการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร 



วตัถุประสงค์ 
 

 

• เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนเกดิความรู้           

ความเข้าใจในวงกว้าง 
 

 

 

• เป็นการสร้างกระแสให้เกดิความเคล่ือนไหวในการดาํเนินงาน

เก่ียวกับการทาํให้โรงเรียนปลอดบุหร่ีเป็นระยะๆ ต่อเน่ือง 



สอดแทรกในกิจกรรมวนัวิชาการของโรงเรียน 
การแสดงละคร/ออกบธู 



 

ค่ายพฒันานักเรียนแกนนํา 
 



อบรมเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
การทาํส่ือรณรงคเ์รื่องบหุร่ีในโรงเรียน 



การจดัเสียงตามสาย 

ให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองพษิภยัของบุหร่ีแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน 



สอดแทรกในการประชุมผู้ปกครอง 



สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
ชดุนิทรรศการเคล่ือนท่ี 



กิจกรรมวนังดสบูบหุร่ีโลก 
จดัทาํป้ายผา้เดินรณรงคใ์นชมุชน แจกสต๊ิกเกอร ์



กจิกรรมมุมเพือ่นทีส่วนสัตว์ดุสิต 



 

• สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
 

• จดัเป็นรายวิชาเลือกเสรี / วิชาพิเศษ 
 

• สอดแทรกในกิจกรรมทกัษะชีวิตและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

เช่น กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชมุนุม กิจกรรมลกูเสือ  

    เนตรนารี  
 

• สอดแทรกในกิจกรรมโฮมรมู 

แนวทางการสรา้งความตระหนักเรือ่งบหุร่ี 

ผา่นการจดัการเรียนการสอน 



วตัถุประสงค์ 

 

   เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกในห้องเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียน 
 

 - มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองบุหร่ี  
 

 - ปรับเปล่ียนเจตคตเิก่ียวกับการสูบบุหร่ีให้ถูกต้อง เหมาะสม 
 

 - ได้ฝึกทกัษะจากการลงมือทาํ 
 



เทคนิคการสอดแทรกในการจดัการเรียนรู้ 

• การเรียนรู้โดยการถาม-ตอบ 

• การอธิบายประกอบส่ือ 

• จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 

• มอบหมายงานให้ค้นคว้าและรายงานในชัน้เรียน 

• ลงมือปฏบัิตด้ิวยการทดลอง 

• เรียนรู้ด้วยการแสดงละคร/บทบาทสมมุต ิ

• การทาํโครงงาน 



ปลกูฝังเร่ืองผลจากการสบูบหุร่ีตัง้แต่ชัน้อนุบาล 



สอดแทรกในกิจกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาล 

เต้น 

ร้องเพลง 

เล่านิทาน 

เล่นเกม 
ทาํโมบาย 

ต่อจ๊ิกซอ 



สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในรายวิชาสขุศึกษา 
โครงงานแบบจาํลองผลจากการสบูบหุร่ี 



 

สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในรายวิชาศิลปะ 
 

วาดภาพระบายสีท่ีแท้งคน้ํ์าของโรงเรียน 



 

สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในวิชาภาษาไทย 
กิจกรรมการประกวดการประดิษฐท่ี์คัน่หนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

ประกวดแข่งขันคาํขวัญ  
ด้วยการประดษิฐ์เป็นที่ค่ันหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดแข่งขันคาํขวัญ  

ด้วยการประดษิฐ์เป็นที่คั่นหนังสือ 
 

ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 



สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในวิชาวิทยาศาสตร ์
โครงงานทดลองสารพิษในควนับหุร่ี 



 

สอดแทรกในวชิาคณติศาสตร์ 
 



บทความคุณภาพชีวติประชากรกบัภัยบุหร่ี 



สอดแทรกเร่ืองบุหร่ีในวชิาภาษาต่างประเทศ 



 

สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในกิจกรรมชมุนุม 

 



 

สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในกิจกรรมลกูเสือเนตรนารี 
 

 



สอดแทรกเรือ่งบหุร่ีในกิจกรรมแนะแนว 
การทาํโครงงานเพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี 



โครงงานประเภทสํารวจ   
(Survey  research  project) 

 

1. การสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสาํเร็จในการเลิก 

   สูบบุหร่ี 

2. การสาํรวจความคดิเหน็ของนักเรียนและบุคลากร 

   ในโรงเรียนในการช่วยให้โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

3. การสาํรวจและเฝ้าระวังการจาํหน่ายบุหร่ีในชุมชน 

   ใกล้โรงเรียน 

 



โครงงานสัมภาษณ์บุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 

ในการเลกิสูบบุหร่ี 

ข้อค้นพบ  1. นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะที่ได้ไปใช้ในการสัมภาษณ์บุคคลที่เลิกบุหร่ีได้ 

  2. นักเรียนมีค่านิยมในการเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี 

              3. ได้ศึกษาวิธีการเลิกบุหร่ีที่หลากหลายทัง้อุปสรรคและความสาํเร็จนํามาจัดทาํเป็น 

                 แผนภมูเิส้นทางการเลิกสูบบุหร่ี 

 



โครงงานสํารวจความคดิเห็นของนักเรียนและบุคลากร       

ในโรงเรียนเพือ่โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ข้อค้นพบ  1. นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะที่ได้ไปใช้ในการออกแบบสาํรวจความคดิเหน็ 

  2. นักเรียนได้ฝึกทกัษะในการทาํโพลนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี 

              3. ได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและข้อเสนอแนะในการทาํให้โรงเรียนปลอดบุหร่ี 



โครงงานประเภทพฒันาหรือประดษิฐ์คดิค้น   
(Developmental  research  project  or  Invention)  

 1. การแต่งและบรรเลงเพลง 

    2. ท่าเต้นโดนใจ 

       3. คอสเพลย์รณรงค์ 

         4. โปสเตอร์รณรงค์สุขาอนามัย 

           5. ป้ายผ้ารณรงค์ 

            6. คลปิแอบถ่าย 

            7. การ์ตูนรณรงค์ 

      8. พีส่อนน้อง 



 

โครงงานพีส่อนน้อง 
 

 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการสอนน้อง 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 

                   3.ได้ผลผลติส่ือรณรงค์ที่นักเรียนผลติขึน้จากความคดิสร้างสรรค์นําไปใช้ได้จริง 

 



 

โครงงานแต่งและบรรเลงเพลง 
 

 

 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการแต่งเพลง 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้เพลงเป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติเพลงรณรงค์ทีนั่กเรียนผลติขึน้จากความคดิสร้างสรรค์นําไปใช้ได้จริง 

 
 



โครงงานท่าเต้นโดนใจโรงเรียนปลอดภยัจากควนัพษิ 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการคดิท่าเต้นทีส่ร้างสรรค์ 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้การเต้นเป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติการเต้นรณรงค์ที่นักเรียนคดิขึน้จากความคดิสร้างสรรค์นําไปใช้ได้จริง 
    



โครงงานคอสเพลย์รณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการผลติคอสเพลย์ทีส่ร้างสรรค์ 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้คอสเพลย์เป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติคอสเพลย์รณรงค์ที่นักเรียนผลติขึน้นําไปใช้ในกฬีาสีและเดนิรณรงค์ 



ใชค้อสเพลยร์ณรงคใ์นวนักีฬาสีและการเดินรณรงคใ์นชุมชน 



โครงงานคลปิแอบถ่ายวยัใสไร้ควนับุหร่ี 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนได้ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพือ่นในสถานทีห้่ามสูบบุหร่ี 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้คลปิเป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติคลปิแอบถ่ายทีนั่กเรียนผลติขึน้นําไปใช้รณรงค์ได้จริง 



โครงงานการ์ตูนปลอดควนัพษิ 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการผลติการ์ตูนหลายรูปแบบ 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้การ์ตูนเป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติการ์ตูนรณรงค์ทีนั่กเรียนผลติขึน้นําไปใช้สอนน้องอนุบาล 



โครงงานโปสเตอร์รณรงค์เพือ่โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ข้อค้นพบ   1.นักเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะทีไ่ด้ไปใช้ในการผลติโปสเตอร์และคําขวญั 

    2.นักเรียนมค่ีานิยมในการเป็นนักรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ีโดยใช้โปสเตอร์เป็นส่ือ 

                   3.ได้ผลผลติโปสเตอร์รณรงค์ทีนั่กเรียนผลติขึน้นําไปใช้รณรงค์สุขาปลอดบุหร่ี 



   

         ขอบคณุ 
                ท่ีรว่มสรา้ง 

                เยาวชน 

                ปลอดบุหรี่ 
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