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ความเป็นมาของ“ประดู่ในอินวิเตชั่น” 

โดย..ครูสราวุธ เชาวน์ไว 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด ที่มีมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากที่มีความรุนแรงมาก รุนแรง
น้อย  หรือแม้กระทั่งนำมาดัดแปลงผสมกันแบบผิดๆ ซึ่งไมก่่อให้ประโยชน์ต่อตนเอง และมีสารเสพติดบางประเภท
ที่เยาวชนมักเข้าใจผิดที่คิดว่าบริโภคเข้าไปแล้วทำให้มีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

• ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท 
• ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอีน 
• ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย 
• ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน กล่าวคือ อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน 

ตัวอย่างเช่น กัญชา 

จนอาจก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันได้ จนเป็นสาเหตุที่ทำให้แต่ละโรงเรียนต้องหามาตรการเพ่ือเป็นการ
ป้องกันในสาเหตุเบื้องต้น  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เป็นวาระเร่งด่วนในการหา
มาตรการป้องกัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้เสนอแนวทางโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่ง
ในแนวทางที่ควรปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอล  และนักกีฬาของโรงเรียนวัดประดู่ใน
ทรงธรรมได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ  จึงไดเ้สนอให้มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียน โดยได้เขียนเสนอโครงการกีฬา“ประดู่ในอินวิเตชั่น ” ต้านภัยยาเสพติดขึ้น
และได้รับการอนุมัตจิากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  

“ประดู่ในอินวิเตชั่น ” ครั้งที่ 1 ของประดู่ในอินวิเตชั่นมีการเชิญโรงเรียนทั้งหมด 4 ทีม ซึ่งประกอบด้วย   

1.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
2.โรงเรียนทวีธาภิเศก  
3.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  
4.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รวมเป็น 4 ทีม จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  

โดยโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นทีมชนะเลิศ ได้แชมป์ในครั้งแรก และเม่ือการแข่งขันจบสิ้นลง ทำให้นักเรียน
หลายคนให้ความสนใจมาฝึกซ้อมกีฬาในช่วงหลังเลิกเรียน คือเป็นการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์อย่างสูงสุด  
 
 ในปีต ่อมาท่านผู ้อำนวยการท่านเดิมก็กำหนดให้จ ัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด  
ต ิดต ่ออ ีกโดยถ ือเป ็นโครงการต ่อเน ื ่ อ ง  ซ ึ ่ ง ในการจ ัดการแข ่ งข ันก ีฬาฟ ุตซอลต ้านภ ัยยาเสพติด  
“ประดู ่ในอินวิเตชั ่น ครั ้งที ่ 2” มีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจอยากร่วมกิจกรรมด้วย ดังนั ้นในการแข่งขัน  
กีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด “ประดู่ในอินวิเตชั่น ครั้งที่ 2”   มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น 8 ทีม  
และดำเนินการแข่งขันจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผลที่ได้รับทำให้การทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียนลดน้อยลง  ไปจน
ได้รับคำชื่นชมจากสถานีตำรวจนครบาลท่าพระและสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ได้แจ้งในที่ประชุม กก.ตร. 
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ซึ่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมร่วมเป็นกรรมการอยู่โดยแจ้งในที่ประชุมว่า ปัจจุบันนี้การก่อปัญหาทะเลาะวิวาท
ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 2 สถานีตำรวจรับผิดชอบจำนวนการก่อคดีทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียนในระดับ
ห้องเรียนมัธยมศึกษาลดน้อยลงมาก  ในขณะเดียวกัน“ประดู่ในอินวิเตชั่น” ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมีหลายๆ
โรงเรียนขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจนทำให้มีการจัดการแข่งขันในครั้งต่อมาเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งการจัดการแข่งขันใน
ครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้น 12 โรงเรียน ก็ได้รับผลที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัญหานักเรียนใช้สารเสพติด 
นักเรียนทะเลาะวิวาท ระหว่างโรงเรียน ได้หมดไปจนไม่เป็นปัญหาของโรงเรียนอีกต่อไป ต่อมาในครั้งที่ 4 ของการ
แข่งขันประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติด มีการจัดการแข่งขันโดยเพิ่มรุ่นการแข่งขันจากระดับมัธยมศึกษา ให้มี
การเพิ่มในระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในสมัยนั้น คือ ท่าน ผอ.มนัสดากาณฑ์ 
รักษ์พงศ์สถิต โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเชิญชวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ของ
โรงเรียน เพื ่อเป็นการเพิ ่มจำนวนนักเรียนของโรงเรียนไปอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการเชิญทีมโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษามาแข่งขันจำนวน 8 โรงเรียน ได้รับการตอบรับที่ดี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาขอสมัครเข้าแข่งขัน
เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องจัดรับสมัครได้เพียง 8 โรงเรียนเท่านั้น อันมีสาเหตุมาจากจำนวนนัดในการแข่งขันและ
วันแข่งขันซึ่งมีข้อจำกัด ต้องทำการแข่งขันให้เสร็จสิ้น เพราะปัญหาหนึสำคัญของการจัดการแข่งขัน คือ เรื่องของ
ฤดูกาลในช่วงนั้นเพราะเข้าสู่ฤดูฝน เพราะจะทำให้การจัดการแข่งขันได้รับผลกระทบ อีกท้ังยังกระทบต่อการเรียน
การสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เพราะในระหว่างการแข่งขันจะมีนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ เข้ามาภายในโรงเรียนและต้องมีการใช้เครื่องเสียงเพื่อประกาศ รวมถึงปัญหาของเรื่องงบประมาณในการ
จัดการแข่งขันที่สูงขึ้น  โดยครั้งแรกผู้ตัดสินที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงในครั้งต่อๆมา 
และได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มา
อนุเคราะห์ร่วมตัดสินให้ 

 ต่อมาครั้งถัดไปในครั้งที่ 4 และ 5 ของการแข่งขันประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติดได้รับความสนใจ
จากโรงเรียนต่างๆเพิ่มขึ้นจึงทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมในสมัยนั้นคือ  นายสมเด็จ เจริญผล ได้
เข้าของบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์
ด้วยดีให้งบประมาณในการแข่งขันจำนวน  หนึ ่งแสนสองหมื ่นบาท จึงทำให้การจัดการแข่งขันฟุตซอล 
ประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและให้มีการเพิ่มรุ่นการ
แข่งขันจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยแบ่งเป็น 5 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วย รุ่นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 รุ่นนักเรียนชายอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นนักเรียนชายอายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นนักเรียนชายอายุไม่เกิน 18 ปี และ 
รุ่นนักเรียนหญิงไม่จำกัดอายุ เหตุที่เพิ่มรุ่นนักเรียนหญิงเป็นเพราะสาเหตุมาจากปัจจุบันนี้การส่งเสริมด้านกีฬา  
ฟุตซอลในประเภทผู้หญิงมีการส่งเสริมน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่จะจัดการแข่งขันเฉพาะประเภททีมชาย ดังนั้น  
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของกีฬาฟุตซอลในประเภทนักเรียนหญิง  
ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีทีมในโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจจัดส่งทีมเข้าร่วมเป็นจำนวน 12 ทีม ซึ่งในต่อมา  
กีฬาฟุตซอลในทีมนักเรียนหญิงของโรงเรียนต่างๆที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้มีการ
พัฒนาจนในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสร้างนักกีฬา
ของตนเองไปสร ้างช ื ่อเส ียงให ้แก ่น ักก ีฬาและโรงเร ียนเป ็นอ ันมาก น ักก ีฬ าเม ื ่อมาแข ่งในรายการ 
ประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติด   สามารถไปแข่งขันในระดับอาชีพและมีนักกีฬาบางคนสามารถเข้าสู่ทำเนียบ
ระดับทีมชาติช ุดใหญ่ โดยเฉพาะมีนักกีฬาของโรงเร ียนวัดประดู ่ในทรงธรรมในตำแหน่งผู ้ร ักษาประตู  
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นายไกรมาตร ศรีละพันธ์ สามารถขึ้นสู่ระดับนักกีฬาฟุตซอลในตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมชาติไทยได้ในช่วงหนึ่ง  
และยังมีนักกีฬาคนอื่นๆที่สามารถใช้กีฬาฟุตซอลเพื่อไปเป็นอาชีพโดยเล่นอยู่ในทีมสโมสรของประเทศไทย  
จึงเป็นจุดประสงค์ที ่ต้องเพิ ่มมาอีกข้อหนึ ่งในจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตซอลประดู่ ในอินวิเตชั่น 
ต้านภัยยาเสพติดโดยให้เพิ่มในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว และต่อโรงเรียน 

แต่ในการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 6 ของรายการประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วม 
เป็นจำนวนมากถึง 108 ทีม กับ 32 โรงเรียน และ 5 รุ ่นการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก  
ในการนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมทุกท่าน บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกัน  
เป็นอย่างดี จนทำให้การจัดการแข่งขันสำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม  
อีกทั้งยังทำให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครได้มอบงบประมาณในการดำเนินการ
จัดการแข่งขันในครั้งที่ 7 เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน  การจัดการแข่งขันประดู่
ในอินวิเตชั่น ครั้งที่ 7 ต้องเลื่อนออกไปเหตุเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เกิดระบาดหนักทั้งทั่ว
โลกและประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่จากการดำเนินการด้วยมาตรการป้องกัน 
ประกอบกับการวางแผนที่ดี มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้การจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพ
ติด ประดู่ในอินวิเตชั่น ครั้งที่ 7 จึงได้เกิดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2565 ในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ขอเข้า
ร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 35 โรงเรียน 104 ทีม และแข่งขันใน 5 รุ่นเช่นเดิม และยังได้รับความกรุณาพร้อมทั้ง
คำแนะนำควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเอื้อมพร วอนยิน ที่ได้ให้ความ
กรุณาอนุญาตให้จัดการแข่งขันพร้อมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี การจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยา
เสพติด “ประดู่ในอินวิเตชั่น ครั้งที่ 7” จึงได้จัดการแข่งขันจนสำเร็จไปได้ด้วยดี 

 ดังนั้น เมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึง ครั้งที่ 7 ในครั้งสุดท้าย ต้องยอมรับว่าการจัดการแข่งขันได้
บรรล ุตามเป้าประสงค์อย ่างส ูง ย ังได ้กำหนดว ัตถ ุประสงค์ไว ้ ในเร ื ่องของนักเร ียนห ่างไกลยาเสพติด  
การเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และที่เพิ ่ม คือ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการกีฬา  
ฟุตซอล การสร้างชื่อเสียงแก่ตนเอง และสถาบันโรงเรียน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างแท้จริง 

 หากแต่การดำเนินการเพียงเท่าน ี ้ย ังม ิอาจจะทำให้ป ัญหาต่างๆได ้ท ุเลาเบาบางลงอย่างถาวร  
เรายังคงต้องร่วมมือกันดำเนินการมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มาในรูปแบบต่างๆ 
หวังเพียงว่าบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตจะได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกัน ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติด 
ให้หมดไปจากเยาวชนของชาติต่อไป 

ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด “ประดู่ในอินวิเตชั่น ต้านภัยยาเสพติด...”  ในครั้ง
ต ่อไป คงต ้องได ้ ร ับการด ูแลและอ ุปถ ัมภ ์ ในงบประมาณจากหน ่วยงานอ ื ่นๆ เหตุ พราะโรงเร ียน 
วัดประดู่ในทรงธรรม มิอาจจะดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบันนี้การแข่งขันฟุตซอล “ประดู่ในอินวิเตชั่น 
ต้านภัยยาเสพติด” เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพ 
และต่างจังหวัด ได้ให้ความสนใจ  วางใจ ในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน รายการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประดู่ในอิน
วิเตชั่น  ต้านภัยยาเสพติด 
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 สุดท้ายขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน โดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมแรง 
ร่วมใจ จนทำให้รายการประดู่ในอินวิเตชั่นต้านภัยยาเสพติดดำเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณท่านผู้ บริหาร 
ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของปัญหาและหาวิธีการแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สราวุธ เชาวน์ไว 

20 มีนาคม 2565 

  


