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เรื่อง  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน 
 หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” 

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ระเบียบการโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้านฯ 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่พืชกัญชากลายเป็นสิ่งที ่ถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนทุกคน
รวมถึงเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชาได้อย่างง่ายดาย ในขณะท่ี
ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเสพกัญชาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความ
ผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับผลกระทบต่อสมอง
และมีพัฒนาการล่าช้า เชาวน์ปัญญาลดลง เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) 
ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชนผู้เป็นด่ังอนาคตของชาติ จึงได้จัดให้มี
โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบของโทษภัยจากกัญชาและยาเสพติด 

ในการนี้ ชมรมสื่อดีดิจิทัล จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนนิสิตในสถาบันของท่าน เข้าร่วม
โครงการฯ และขอความสนับสนุนจากท่านในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 
คณะหรือสาขา ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าถึงช่องทางการ
สมัครได้อย่างท่ัวถึง รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

ชมรมสื่อดีดิจิทัล หวังเป็นอย่างยิ่งในความสนับสนุนจากท่าน เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจ
และเสริมเกราะป้องกันภัยให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภท และพัฒนาไปสู่ 
การเป็นเยาวชนที่เก่งและดี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายชวลิต เนียมสุวรรณ) 
 ประธานชมรมส่ือดีดิจิทัล 



โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน 

หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” 

1. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย นับว่ามีปริมาณมาก

ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรายงานยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ในเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การพัฒนาและความท้าทายล่าสุด ปี 2565 จัดทำโดยสำนักงาน

ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ชี้ว่าการค้ายาเสพติดในภูมิภาค

กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการขยายตัว สูงขึ ้นในกลุ่มผู ้เสพ 

จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรทั้งบุคคลและ

งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด และมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์จากการใช้กัญชา ทำให้ประชาชน  

ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดความเข้าใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ

กัญชา รวมถึงการนำกัญชามาใช้เพื ่อสันทนาการ ในความเห็นทางการแพทย์ ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ ่งนิรันดร 

ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าสารแคนาบินอยด์ในกัญชา 

ส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจต่อผู้ใช้ 

โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี หญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร มีผลต่อการพัฒนาการของสมอง 

ทำใหเ้กิดปัญหาด้านพัฒนาการท่ีล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม ลดระดับสติปัญญา และเกิดความผิดปกติของสภาวะ

ทางอารมณ์ 

ชมรมสื ่อดีดิจิทัล (D New Media) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดให้มีโครงการ 

"บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน" ขึ้น เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้ตระหนัก

ถึงความสำคัญและรู้เท่าทันโทษภัยจากกัญชาและยาเสพติด โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุ “โทษของกัญชา  

และยาเสพติด” ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ข้อที่ 4 “...ให้ส่งเสริม 

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหรือการผลิตส่ือนวัตกรรม เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจาก

ทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนหรือชุมชนที่อยู ่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือ

หน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง” รวมไปถึงการสร้างกระแสให้เกิด

ความต่ืนตัวเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 



2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง แก่เยาวชนเรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด  
2.2 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในโทษของกัญชาและยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

       ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
2.3 เพื ่อสร้างกระแสให้เกิดความตื ่นตัวในโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา  

        และส่ือออนไลน์ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New Media) 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

วันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม - วันเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม 2565 
 

6. รูปแบบโครงการฯ  

 โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัญชา และยาเสพติด” เป็นโครงการท่ี

ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป  ในนามกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชา 

และยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis) เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษ

และผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสร้างกระแสให้เกิดความตื่นตัวในโทษของกัญชาและ  

ยาเสพติดในสถานศึกษาและส่ือออนไลน์  โดยท่ีแต่ละทีมส่งผลงาน ดังนี้ 

6.1 ร่วมกันหาคำตอบในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน   

6.2 นำเสนอโทษของกัญชาและยาเสพติด ในร ูปแบบคลิปวิด ีโอ ผ่านช่องทางออนไลน ์ไ ด้  

      ทุกช่องทาง เช่น Tiktok, Youtube เป็นต้น และแชร์ลิงก์ผ่านทาง Facebook โดยตั ้งค่า 

      ความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #โทษของกัญชาและยาเสพติด  

     #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน #กัญชา      

6.3 ส่งคำตอบในข้อ 6.1 และลิงก์คลิปวิดีโอที ่แชร์ผ่านทาง Facebook ในข้อ 6.2 ท่ีเว็บไซต์  

     www.dnewmedia.tv 
 

7. กำหนดการ 

ที่ กิจกรรม กำหนดการ 

1 
รับสมัคร และส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ 
 www.dnewmedia.tv 

วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันท่ี 20 กันยายน 2565 (วันเยาวชนแห่งชาติ) 
3 พิธีมอบรางวัล วันท่ี 15 ตุลาคม 2565  

     หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

http://www.dnewmedia.tv/


8. เกณฑ์การตัดสินและพิจารณารางวัล 
 8.1 เกณฑ์คะแนนคำตอบ  หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด" 

  1. ตอบได้ตรงประเด็น  
           - บอกโทษ พิษภัย ผลเสีย ของกัญชาและยาเสพติด 

  - บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
  และเยาวชน 

  - บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม   
    ประเทศชาติ และผลทางด้านศีลธรรม 

 2. เป็นประโยค/ข้อความท่ีสมบูรณ์ เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย 
 3. ส่ือความได้ชัดเจน ไม่วกวนสับสน 
8.2 ขั้นตอนการตัดสิน 

    1. ต้องเขียนครบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน พร้อมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับโทษของกัญชาและ 

      ยาเสพติดผ่านทาง Facebook จึงนำมาพิจารณาเพื่อให้คะแนน 

       2. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อตามเกณฑ์ในข้อ 8.1 เพื่อสรุปผลรางวัล 

    ลำดับต่างๆ  

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

9. รางวัลที่จะได้รับ 

 

ระดับรางวัล รางวัลที่จะได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ 
100,000 บาท 

โล่เกียรติยศสำหรับทีม และเหรียญเชิดชูเกียรติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
50,000 บาท 

โล่เกียรติยศสำหรับทีม และเหรียญเชิดชูเกียรติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
30,000 บาท 

โล่เกียรติยศสำหรับทีม และเหรียญเชิดชูเกียรติ 

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 5,000 บาท 

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 1,000 บาท 

                หมายเหตุ    

 1) รางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 จำนวน 20 รางวัล    

 2) รางวัลชมเชยอันดับท่ี 2 ทุกทีมท่ีมีผลงานผ่านเกณฑ์ตามท่ีโครงการกำหนด         

 3) เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ  

 

 



10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

10.1 ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New Media)   

    โทรศัพท์ 08-4686-4494, 06-5326-2494  

   Facebook Fanpage : D New Media 
 

 10.2 สมัครเข้าร่วมโครงการ www.dnewmedia.tv 
 
 

 

 

Facebook Fanpage : D New Media 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ www.dnewmedia.tv 


