


 “เข้าพรรษา” เทศกาลงานบญุใหญ่ส�าหรบัชาวพทุธ ส�าหรบั
คนไทย ได้เวียนมาถึงอีกครั้ง (23 กรกฎาคม - 19 ตุลาคม 2556) 
คงไม่ต้องพดูกนัแล้วว่าวนัเข้าพรรษามคีวามเป็นมาอย่างไร แต่เรา
จะมาชักชวนพุทธศาสนิกชน ได้หัดฝึกจิตฝึกใจ คู่ขนานกันไปกับ
พระสงฆ์ที่ท่านต้องอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจ�าท่ีตลอดช่วงฤดูฝน 
3 เดือน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นที่รับรู้กันในสังคมมานานถึง 10 ปีแล้ว
เช่นกัน (พ.ศ.2546 –พ.ศ.2556)
 การใช้ชวีติในสงัคมทกุวนันี ้มสีิง่ต่างๆมากมายทีท่�าให้จติใจ
คนไปหลงติดกับดัก แล้วท�าให้จิตใจอ่อนแอ ชีวิตไม่มีความสุขที่ 
แท้จรงิ ถ้าเราไม่ลองฝึกหดั ฝึกใจให้เข้มแข็งบ้าง กเ็ท่ากบัเราสัง่สม
แต่ความอ่อนแอให้ตวัเองตลอดไป...ปัจจบุนัสิง่เสพตดิถกูกฎหมาย
ที่อยู่ใกล้ชิดตัวคนไทยทุกคนมากที่สุด ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือน�้าเมาต่างๆ ซึ่งคนไทยดื่มกันมากติดอันดับโลกเลยทีเดียว 
ไปไหน ท�าอะไร ก็ต้องมีเหล้าเป็นตัวชูโรง เรียกว่าดื่มกันทุกวาระ 
ทุกโอกาส ทุกสถานท่ี ดื่มกันเป็นเรื่องธรรมดาจนแทบจะดื่ม 
ต่างน�้ากันแล้ว ทั้งท่ีก็พอรู้กันว่าดื่มแล้วจะท�าให้สุขภาพเส่ือม 
เป็นโรคต่างๆ แต่นักดื่มก็ท�าเป็นลืมผลเสียมากมายของน�้าเมา
เสียสิ้น 
 ถ้าดูจากข่าวรายวัน ชนชั้นกลางที่เป็นนักดื่ม ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นมักเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ ทั้งชนคนตาย และตัวเองตาย...ผู้ใช้
แรงงาน คนยากจน ผลที่เกิดจากการดื่ม มีหลากหลายทีเดียว ทั้ง
ปล้น จี้ ลักขโมย ท�าร้ายร่างกายจนถึงฆ่ากันตาย แม้กระทั่งคนใน
ครอบครัว (เมื่อถูกจับด�าเนินคดี ก็มักให้การว่า เพราะดื่มเหล้า จึง
ท�าอย่างนั้น อย่างนี้...แต่อย่างไรก็ไม่พ้นความผิดท่ีได้ก่อไว้อยู่ดี)  
เมือ่สิง่ไม่ดทีีอ่ยูใ่กล้ตวัเรามากทีส่ดุและส่งผลกระทบมากทีส่ดุ คอื 
“น�้าเมา” ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนดึงใจออกห่างจากน�้าเมาบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลแห่งบุญ “เข้าพรรษา” ที่พุทธ-

ศาสนิกจะได้ถือเป็นวาระพิเศษบ�าเพ็ญความดีให้กับตัวเอง หัด 
ลด ละ สิ่งที่ตัวเองเสพติด(คนที่ไม่ติดเหล้า ก็อาจฝึกในเรื่องอื่นๆ 
เช่น ไม่นอนดึก หัดกินอาหารเช้า ไปออกก�าลังกาย ฯลฯ...ท�าใน
สิ่งดีๆที่ไม่เคยท�าได้)
 กจิกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” เป็นกจิกรรมทีท่�าพร้อมกนั 
ทั้งประเทศ จึงนับเป็นแรงจูงที่ดีได้อย่างหนึ่ง เพราะเป็นพลังรวม
ของสังคม ส�าหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อน ก็อาจจะตั้งใจเป็นช่วง
เวลาสั้นๆก็ได้ ( 3 วัน 5 วัน 10 วัน 1 เดือน) แล้วค่อยต่อเวลาให้
ตัวเองไปเรื่อยๆเม่ือจิตใจม่ันคงขึ้น บางคนเรียกการกระท�านี้ว่า 
“ฝึกตบะ” “ฝึกความอดทน” “ฝึกความเข้มแข็งของจิตใจ” 
ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อฝึกท�าไปได้นานวันเท่าใด จิตใจของเราก็
จะเข้มแข็งขึ้นมากเท่านั้น 
 ทั้งน้ี อานิสงส์หรือผลดีจากการฝึกใจ “งดเหล้า เข้า
พรรษา” ไม่เพยีงแค่ท�าให้นกัดืม่ดืม่น้อยลง แต่จติใจทีอ่ดทนต่อ
สิ่งยั่วยวนซึ่งคือเหล้าได้แล้วนี้  จะท�าให้เราอดทนในเรื่องอื่นๆ 
ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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 คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับศาสนาเพียงแค่ “พิธีกรรม” ส่วนการลงมือ 
“ท�า” เพื่อลด ละ ความไม่ดีต่างๆในตัวเองนั้น เราไม่ค่อยได้ท�ากันมากนัก
 สมัยเป็นเด็ก พอถึงช่วง “เข้าพรรษา” จะเห็นผู้ใหญ่ในบ้านไปวัด ท�าบุญ
ถวายอาหารพระกันบ่อยขึ้น พราะมีพระสงฆ์อยู่ประจ�าวัดมากกว่ายามปกติ 
บ้างก็ไปถือศีล 5 ศีล 8 นอนค้างที่วัด เป็นการปฏิบัติธรรมสะสมบุญ(ความดี)ให้
กับตัวเองเพิ่มขึ้น...ถึงวันนี้แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่พุทธศาสนิกชนยัง
ถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตักินัอยูไ่ม่น้อย กค็อืการใช้ช่วงเข้าพรรษาเป็นการเริม่ต้น 
ท�าสิ่งใหม่ในชีวิตให้กับตัวเอง
 ปัจจุบัน “น�า้เมา” เป็นอบายมขุทีเ่ข้าถงึประชาชนได้ง่าย ทกุกลุม่ ทกุเพศ 
ทุกวัย และในครอบครัวไทยวันน้ี เรามีสมาชิกในบ้านดื่มน�้าเมากันจนแทบจะ
เป็นปกติ ทั้งพ่อ แม่ ลูก พี่ชาย น้องสาว น้องเล็ก ซึ่งผลจากการดื่ม คนดื่ม ได้
สร้างปัญหาต่างๆให้กบัสงัคมมากมายทัง้ทางตรง ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่กบั
สถาบันครอบครัว จึงได้เกิดการรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา” ขึ้นมา เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว และเป็นการต่อยอดการ “ปฏิบัติธรรม” โดยการลงมือท�าจริงๆ 
การลด ละ การดืม่ฯ ผลดแีรกสดุทีน่กัดืม่จะได้รบักค็อืเรือ่งของสขุภาพ และเรือ่งด ี
อื่นๆตามมาอีกมากมาย ทั้งเงินเหลือเก็บมากขึ้น มีสติในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น 
ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฯลฯ ในด้าน
จิตใจก็ได้ฝึกความอดทน (ซึ่งจะท�าให้อดทนในเรื่องไม่ชอบใจอื่นๆได้เพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน) ในทางธรรมะก็ถือว่าได้สร้างบารมี(ความดี)เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
หลายคนก็ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ...เหน็ไหมว่าแค่ 
“งดเหล้า เข้าพรรษา” คณุกไ็ด้ท�าความดใีนหลายเรือ่งไปพร้อมๆกนั... การตัง้ใจ 
“งดเหล้า เข้าพรรษา” สามารถท�าได้ด้วยตัวเองเพียงล�าพัง(ถ้าคิดว่าใจเข้มแข็ง
พอ) หรืออาจไปตั้งอธิษฐานจิตกับพระที่วัดใกล้บ้าน หรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆที่จัดกิจกรรมนี้ทั่วประเทศก็ได้
 อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ท�าอะไรให้กับ 
ตัวเองเลย 

พระไพศาล วิสาโล
 “งดเหล้า ท�าให้เราพูดดี คิดดี ท�าดี ซึ่งก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัวดีขึ้น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น เราจะเป็นท่ี

ยอมรับ นับหน้าถือตาของผู้คนมากขึ้น พูดอะไรคนก็จะฟัง เพราะสิ่งที่

เราพดูนัน้มาจากสต ิมาจากความจรงิใจทีไ่ม่ได้ถกูเหล้าท�าให้หมดสตไิป”

แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต
 “ทุกอย่างเป็นการเดินทางที่จะท�าให้คุณเข้าถึงเป้าหมายได้ อย่า

หลงทางเสียก่อนนะคะ ถึงแม้ว่าคุณอาจก�าลังมีมารเข้ามาบ้าง คุณลอง

กลบัไปทีล่มหายใจแห่งสต ิแล้วบอกตวัเองว่า ถ้าไม่มมีาร ปัญญากไ็ม่เกดิ 

มนัมาแค่ล่อคณุเท่านัน้แหละคะ เหน็มารมาจ๊ะเอ๋ โบกมอืบ๊ายบาย แล้วก้าว 

ต่อไปเลยนะคะ คุณท�าได้ค่ะ”

อานิสงส์ของการงดเหล้าเข้าพรรษา 

3<< เรื่องจากปก >>



 จากผลการส�ารวจพบว่า ปัจจุบันคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
ดื่มเหล้ามากถึง 17 ล้านคน และในจ�านวนนี้เกือบ 4 ล้านคนอยู่ในขั้นติด
เหล้า ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งรณรงค์ให้คนไทยลด ละ 
การดื่มฯ โดยถือเอาฤกษ์ช่วงเข้าพรรษาชวนนักดื่มให้ลองหยุดดื่มกันบ้าง
 เมือ่วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวการจัดโครงการ 
“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท�าดีถวายในหลวง 2556” โดยมี นายแพทย์ 
ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
ในงานฯ และได้กล่าวว่า จะมกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้คนไทยลด ละเลกิ การดืม่
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจ�าปี 2556 เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระชนมายุครบ 86 พรรษา และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชันษาครบ 100 ปี
 ด้วยการร่วมลงชื่อปฏิญาณตน งดดื่มเหล้าตลอดช่วงเทศกาลเข้า
พรรษา ในสมดุท�าความดจี�านวน 150,000 เล่ม ได้ทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โรงงาน วัด และโรงเรียนทุกแห่ง หรือลง
นามผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ที่ www.thai antialcohol .com และ 
www.1king1heart.net ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 หลังจากนั้นจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดทูลเกล้าฯถวายพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ณ โรงพยาบาลศริริาช ประมาณเดอืนสงิหาคม 2556 
ซึง่ในเบือ้งต้นได้ตัง้เป้าให้มผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯครัง้นีไ้ม่ต�า่กว่า 10 ล้านคน 
 http://www.mcot.net/site/content?id=51b97db4150ba038160000cb#.UeJAFo2-2Sp

เพลงงดเหล้าเข้าพรรษา
แต่งและขับร้องโดย หมอล�า ล�าดวน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานีสธ.ชวนคนไทยร่วมปฏิญาณตน

งดเหล้าเข้าพรรษานี้

 “ตอนนีล้กูชายเรยีนอยู.่..เรยีนหนงัสอื...ส่วนแม่เองกท็�างาน ส่งเงนิให้
ลูกเรียน ก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองล�าบาก เราถึงได้ท�างานหาเงินทุกวัน...ถาม
ว่ามันเหนื่อยมั้ย มันก็เหนื่อย...แต่มันจ�าเป็น เพราะลูกเราต้องกินต้องใช้.... 
ไม่เคยบอกลูกเลยว่าเราล�าบากแค่ไหน...ไม่อยากให้เขามากังวลกับเรา...
เดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ....ก็อยากให้ลูกตั้งใจเรียน...ใช้เงินให้คุ้ม
ค่า...แม่ขอแค่นี้แหละค่ะ...(อย่าให้ความเหนื่อยของพ่อแม่ ไปกองอยู่แต่
ก้นขวดเหล้า)

งดกินเหล้าเมื่อตอนเข้าพรรษา ลดสุรา ลดค่าดีกรี
งดกินเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ เสริมบารมีบุญวาสนา
งดกินเหล้าเข้าพรรษากี่ครั้ง ตั้งใจหวังพึ่งแรงศรัทธา
พระพุทธเจ้า องค์ศาสดา
ผมขอบูชา พึ่งบารมี
เลิกดีกรี มีชัยมีโชค
ทุกข์และโศกให้หมดสิ้นไป งดกินเหล้าเข้าพรรษาคราใด 
ขอให้มีชัย โชคดีตลอดกาล
ขอวอนวานมวลชาวประชา มาเรามาชวนกันเลิกเหล้า
เข้าพรรษาเลิกเสพเลิกเมา อายุยืนยาว ปลอดเหล้าสุรา...
  วันเข้าพรรษาหันมาท�าดี

(เปิดในชมุชน ในงานบญุประเพณต่ีางๆ กส็ร้างบรรยากาศทีค่กึคกัได้โดย
ไม่ต้องมีเหล้า และให้ความรู้สึกที่ดีในการเลิกเหล้าด้วย)
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AMxZxoEryv0

คลิปเตือนสติวัยรุ่น “ส่งลกูมาเรียน”
เข้าไปเปิดชมกันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=FeHHqVAQ9EU

&feature=youtu.be
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 ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เชิญชวน 
ให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมโครงการ “งดเหล้า เข้าพรรษา” โดยงดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนของการเข้าพรรษา ซึ่งคุณหมอบอกว่าจะเป็นก้าวแรก 
ของการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป ทั้งนี้ การงดดื่มแอลกอฮอล์ บางคนสามารถ 
“หักดิบ”งดได้ทันที แต่การ “หักดิบ”ท�าได้ในผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ไม่มากนักเท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม นพ.พรเทพ กล่าวว่า จากงานวิจัยกลุ่มอาการของโรคที่เกิด
จากหยุดเหล้าในทันที พบว่าบางรายอาจมีอาการน้อยแค่ตัวสั่น เหงื่อออก บาง
รายอาจมอีาการหนกั โดยเฉพาะในกลุม่ผูเ้ป็นพษิสรุาเรือ้รงั ทีเ่รยีกว่าอาการลงแดง 
ซึ่งจะเกิดหลังหยุดดื่มเหล้า 12-72 ชั่วโมง โดยมีอาการหงุดหงิด ตัวสั่น วิตกกังวล 
โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อ่อนเพลีย คิดอะไรไม่ออก หัวใจเต้นเร็ว ซึ่ง
คนกลุ่มนี้ต้องมีการวางแผนการอดเหล้าล่วงหน้าก่อนเข้าพรรษา และปรึกษา 
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องสุรา (ได้แก่ ฮอตไลน์ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่ 
คิดจะเลิกเหล้า 02-379 1020 / สายด่วน-ยาเสพติดธัญรักษ์ 1165 / สายด่วน
เลิกเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์ 1413 / หรือโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ) หรือผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือ
เพ่ือนๆ ท่ีต้องให้การสนับสนุนและเข้าใจอารมณ์ต่างๆของผู้ที่อยู่ในช่วงงดสุราใน
ระยะเริ่มต้นด้วย

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร (กทม.) นางผสุด ีตามไท รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้เป็น
ประธาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา 
เพื่อตนเองและครอบครัว” โดยจะมีการตั้งจุดปฏิญาณตน 89 วัด 89 ชุมชน และ
จะสร้าง 89 ครอบครัว ให้เป็นต้นแบบการงดเหล้า เพื่อเป็นพลังส่งเสริมชุมชนให้
เข้มแข็ง พร้อมทั้งชวนคนรุ่นใหม่รณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ชูนิ้วก้อย “สัญญา
งดเหล้าเข้าพรรษา”โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กทม. เครือข่าย
ประชาคมงดเหล้ากรุงเทพ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 13 องค์กร 
 http://www.dailynews.co.th/bkk/218484

กรมควบคุมโรค แนะ
 10 วิธีเตรียมตัว

“งดเหล้า” ก่อนเทศ
กาลเข้าพรรษา

 การเลิกเหล้าไม่ใช่เรื่องยาก  หากท�าตามค�าแนะ 10 ข้อ ดังนี้ คือ 1) 
ตั้งใจจริง 2) ตั้งเป้าว่าจะเลิกเพื่อใคร 3) หยุดทันที หักห้ามใจเมื่อต้องเข้า
สังคม
4) ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ดื่มเหล้า
พร้อมรับประทานอาหาร ดื่มน�้าเปล่าคู่กับเหล้า เปลี่ยนขนาดแก้ว เป็นต้น 
5) ตั้งเป้าลดปริมาณการด่ืมในแต่ละวันแต่ละครั้ง 6) หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการไปผับ บาร์ สถานบันเทิง หรือเลี่ยงจากกลุ่ม 
ดื่มเหล้า 7) ท�ากิจกรรมอื่นแทนการนั่งดื่มสังสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ท�าบุญ 
อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบอื่นๆ 8) ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เช่น 
ไม่ว่างต้องไปท�าธุระ หรือหมอห้ามดื่ม 9) หาที่พึ่งทางใจจากคนรอบข้าง 
เช่น พ่อ แม่ เพื่อนสนิท คนรัก ลูก 10) หากเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ ให้ปรึกษา
หน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านการอดเหล้า
 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ 
กระทรวงสาธารณสุข 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 02-
590-3333
 http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/35380

กทม.ชวนประชาชนชูนิ้วก้อย

สัญญา “งดเหล้าเข้าพรรษา”
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 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ให้วันเข้าพรรษาเป็นวัน 
งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย ผู้แทน 20 กระทรวง ตัวแทน
เหล่าทัพ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย สมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ผู้แทนจาก 
5 ศาสนา และผู้แทนกรุงเทพมหานคร
 นายสรวงศ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา และใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในปี 2556นี้ กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดท�า “โครงการรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2556” ภายใต้แนวคิด “ท�าความดีถวายในหลวง” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลฯ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งได้มีมติเห็นชอบประกาศให้เทศกาลเข้าพรรษา 
3 เดือน เป็นช่วงงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกส่วนราชการ ต�ารวจ ทหาร และสถานประกอบการร่วม
สนับสนุนกิจกรรมนี้ รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดย
พร้อมเพรียงกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเห็นถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ส่งเสริมให้คนไทยงด ลด ละ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง 
 นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อพ.ศ. 2551 ได้ก�าหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปี
นี้ตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556
 http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-44-34/item/78472

 รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและ
อบายมุขรอบมหาวิทยาลัยว่า ตนเองมีแนวคิดที่จะด�าเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ได้มีการ
ก�าหนดพืน้ที ่300 เมตรรอบมหาวทิยาลยัเป็นเขตควบคมุการจ�าหน่ายสรุา ซึง่ในส่วนของ มทร.ธญับรีุ นัน้ ได้รายงานเร่ืองนีใ้ห้ 
นายวริชั โหตระไวศยะ รองอธกิารบด ีมทร.ธญับรุ ีได้รบัทราบ และท�าหนงัสอืเชญิผูป้ระกอบการร้านเหล้ารอบมหาวทิยาลยั ส่วน
ราชการทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ เพือ่ขอประชามติร่วมกัน ให้มีการก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ชดัเจนว่า ควรเป็น 300 เมตร หรอื 500 เมตร 
เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสรุา ซ่ึงในเบ้ืองต้น ตนได้หารอืกับ นายน�าศกัดิ ์อุทัยศรสีม นายก อบต.คลอง 6 ซึง่ดแูลสิง่ก่อสร้างในพ้ืนที่
คลอง 6 ซึ่งก็ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า 
 อย่างไรก็ตาม นายก อบต.คลอง 6 ได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และต้อง
ขอขอบคุณ นายสุวิทย์ ค�าดี นายอ�าเภอคลองหลวง ที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง รศ.สุจิระ กล่าว
  http://www.thairath.co.th/content/edu/355820

 โรงพยาบาลสวนปรงุ เปิดเผยข้อมลูทีน่่าเป็นห่วงส�าหรับสถานการณ์การดืม่แอลกอฮอล์ว่า ปัจจบุนัผูป่้วยพิษสรุาเรือ้รงั
อายุน้อยลง แต่มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพราะเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อย 
 นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือ่พฒันาแผนยทุธศาสตร์ควบคุมแอลกอฮอล์ ท่ีจงัหวดัพะเยา ว่า จากเดมิผูป่้วยโรคสรุาเร้ือรังจะอยูใ่นกลุม่คนอายมุาก 
40 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่าอายุ 20 ปีกลางๆ ก็ป่วยและมารักษาตัวด้วยพิษสุราเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งเมื่อสืบประวัติก็พบว่า
ส่วนใหญ่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อย ตั้งแต่ช่วงเข้าวัยรุ่น และมีอัตราการดื่มที่หนัก ท�าให้แสดงอาการเร็ว ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง 
เพราะก่อนอายุ 25 ปี เซลล์สมองยังไม่หยุดการพัฒนา ดังนั้น การดื่มตั้งแต่อายุน้อยจึงท�าลายเซลล์สมองให้เกิดความ 
เสยีหายมาก นพ.ปรทิรรศ กล่าวอกีว่า ปัจจบุนั รพ.สวนปรงุ มผีูป่้วยจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ข้ารกัษาตวัเปน็ผูป่้วย
ในประมาณ 2,000 รายต่อปี และผู้ป่วยนอกอีกจ�านวนมาก โดยผู้ป่วยในจะใช้เวลาในการรักษาตัวประมาณ 2-5 สัปดาห์ 
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 10,000 บาท คิดเป็นการสูญเสียด้านสุขภาพจ�านวนมาก แต่ถือว่าดีกว่าไม่เข้ารับการรักษาและ
ปล่อยให้อาการรุนแรง เพราะจะเป็นเหตุท�าให้ก่อความรุนแรง เช่น คลุ้มคลั่ง ท�าร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะ 
คนในครอบครัวที่กลายเป็นเหยื่อจ�านวนมาก รวมถึงการก่ออาชญากรรม เช่น ทุบตี ฆ่ากันด้วยวิธีโหดร้าย
 อย่างไรก็ตาม นพ.ปริทรรศ กล่าวว่า การติดเหล้าก็คล้ายกับการป่วยด้วยโรคอื่นๆ หากรู้ตัวเร็ว พบเร็ว ก็สามารถ
บ�าบัดรักษาให้หายได้เร็ว และลดโอกาสเสี่ยงที่จะกลับไปติดเหล้าซ�้า
 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079362

ครม. เห็นชอบโครงการ “งดดื่มสุราแห่งชาติฯ”

หนุนคนไทยงดดื่มช่วงเข้าพรรษา

อึ้ง! พบผู้ป่วยสุราเรื้อรังอายุน้อยลง

และครึ่งหนึ่งต้องกลับมารักษาซ�้า

มทร.ธัญบุรี ยึดแบบจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย แบบ มธ.
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา คณะ
กรรมการธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วม
กบัส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน(สคล.เหนือบน) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของ 6 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน โดยมภีาคเีครอืข่าย ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
และผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วม 200 คน
 นางอรุณี ช�านาญยา ประธานคณะกรรมาธิการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า 6 
จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ล�าปาง 

ผลส�ารวจสุขภาวะครอบครัวไทยปี 55 ยังน่าห่วง

การดื่มเหล้ายังคงเพิ่มขึ้น

 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงนโยบายการรับน้องทั้งนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาว่า เพื่อป้องปรามไม่ไห้เกิดปัญหาตามมา ได้สั่งการให้
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก�าชับสถานศึกษาในสังกัด ให้
ดูแลการจดักิจกรรมรบัน้องให้เป็นไปตามมาตรการรบัน้องปีการศกึษา 2556 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เน้นการจัดกิจกรรมรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ และ
ห้ามสถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานศึกษาโดยเด็ดขาด 
 ขณะที่  ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ได้ท�าหนังสือเวียนแจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
เกี่ยวกับประกาศ ศธ. เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2556 โดยมีนโยบายให้การจัดกิจกรรม
ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่
กระทบการเรยีน รวมทัง้การจดักจิกรรมต้องอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ที่ต้องก�ากับดูแลให้กิจกรรมเป็นไปในลักษณะ

สธ.ไฟเขียวรับน้องฯได้ในสถาบัน

ก�าชับต้องเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ และห้ามดื่มเหล้า

 การดื่มน�้าเมา เป็นอบายมุข เป็นต้นเหตุของปัญหามากมายในสังคมไทย แม้หน่วยงานต่างๆจะร่วมมือกันรณรงค์ต่อ
เนื่องยาวนานมากว่า 10 ปี แต่การดื่มก็ไม่ได้ลดลง (เป็นข้อมูลที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วมิลทพิย์ มสุกิพนัธ์ อาจารย์ประจ�าสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้เปิดเผยผลส�ารวจการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี 2555 โดยท�าการสอบถามและเก็บข้อมูลจาก
ครอบครัวในพื้นที่ต่างๆ ทุกฐานะ ทุกชนชั้น กว่า 4,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ซึ่งจากผลการส�ารวจ พบว่าครอบครัวของ
คนไทยยังมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ทั้งสุรา หวยใต้ดิน และการพนัน โดยเรื่องการบริโภคคือดื่ม
สุรานั้น จากผลส�ารวจปี 2554 และ 2555 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ร้อยละ 61.3 และร้อยละ 61 พบว่าครอบครัวไทย
มีบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุราเป็นประจ�า ชี้ให้เห็นว่าการดื่มสุราของคนไทยยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง แม้หลายหน่วยงาน
พยายามจะรณรงค์หลายรูปแบบ
 จากข้อมลูดงักล่าว ถอืเป็นโจทย์ใหญ่ส�าหรบัทุกหน่วยงานและทุกองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัการดืม่ฯ 
ที่จะต้องหาวิธีแก้ไขให้ผลดียิ่งขึ้น
 http://www.mcot.net/site/content?id=51c29908150ba0092600020e#.UefLlo2-2Sp

และแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง และมีอัตราการดื่มสูงที่สุดใน
ประเทศตดิต่อกนัมาหลายปี โดยเฉพาะจงัหวัดพะเยา เป็นจงัหวดัท่ีตดิอนัดบัดืม่มาก
ที่สุดในประเทศ และมีนักดื่มวัยรุ่นมากที่สุดด้วย 
 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาปัญหาครอบครัวแตกแยก การหย่าร้าง การใช้ก�าลัง 
การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการดื่ม ซึ่งจากปัญหาทั้งหมด ท�าให ้
ทุกภาคส่วนต้องสร้างยทุธศาสตร์การท�างานร่วมกนั เพือ่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNM01qUXdOemc1T1E9PQ==&ampsubcatid=

กมธ.เด็ก จับมือ สสส. - เครือข่ายงดเหล้า
แก้ปัญหา “6 จว.เหนือ” หลังครองแชมป์ขี้เมา

สร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบยีบ กฎหมาย 
วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม และ
ห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ด
ขาด 
 ทั้ งนี้  องค ์กรนิสิตนักศึกษาที่
จะจัดกิจกรรมต้องท�ารายละเอียด
โครงการเสนอขออนุมัติก่อน พร้อม
ทั้งให้สถาบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การรับน้อง และ
ให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ได้ด้วย นอกจากนี้ ก็ให้สถาบันประเมินผล
กจิกรรม และมกีารยกย่องนสิตินกัศกึษาทีจ่ดักจิกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ให้มีบท
ลงโทษทางวนิยักบัผูท้ีจ่ดักจิกรรมขดัต่อสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน หลกัความเสมอภาค 
และกฎระเบียบ 
 ทั้งหมดนี้ ผู้บริหารแต่ละสถาบันฯต้องถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ
ด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 http://www.thaipost.net/news/130513/73438
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 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) 
ร่วมกับส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ร่วมกัน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอ 
พ่อแม่เลิกเหล้า” ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556  เพื่อ
ให้เกิดกระแสลกูชวนพ่อแม่เลกิเหล้า และรณรงค์ให้
ผูป้กครองลด ละ เลิกดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยมี 
นางศริพิร กจิเกือ้กลู รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
และโฆษกกระทรวงศกึษาธกิารฝ่ายข้าราชการประจ�า 
เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ
 ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า 
จากการส�ารวจสถานการณ์ครอบครัวไทย ตั้งแต ่
ปี 2552-2555 พบว่า ครอบครัวไทยร้อยละ 61 มี 
ผูท้ีด่ืม่สรุาเป็นประจ�า ซึง่ย่อมส่งผลกระทบไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่งในกรณีที่ครอบครัวมีเด็กและเยาวชน 
ขณะเดียวกัน ก็มีรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
พบว่า แต่ละปีมนีกัด่ืมหน้าใหม่เพิม่ขึน้ 250,000 คน 
และมีเด็กเยาวชนถูกท�าร้าย และกระท�าความ
รุนแรงจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องเร่งช่วยกันแก้
ปัญหานี้
 “กระทรวงศกึษาธกิารก�าลงัด�าเนนิการปฏริปู
หลกัสตูรการศกึษา และถอืว่าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิรปูดังกล่าว โดยการใช้บนัทกึความดเีป็น
สือ่ให้เดก็ๆได้พดูคยุกบัพ่อแม่ และขอให้พ่อแม่ท�าดี
ร่วมกนั ด้วยการงดเหล้า ลดอบายมขุ และยงัเป็นสือ่ 
ให้ได้บอกเล่าความภาคภูมิใจที่สามารถขอร้องให้

พ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่ง
บางคนก็สามารถท�าให้พ่อแม่สัญญาว่าจะเลิก
ตลอดชีวิต นอกจากนี้ บางโรงเรียนยังได้ขยาย
ผลไปยงัชมุชน ทีเ่ดก็ไปร้องขอให้ร้านค้าในชมุชน
งดจ�าหน่ายเหล้าในวันพระ ท�าให้ผู้ใหญ่ในชุมชน
ต้องตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
เยาวชน ถึงแม้บางคนยังท�าไม่ส�าเร็จ แต่ความดี
ของตัวเขาเองได้ถูกบันทึกสู่ใจเขาไปเรียบร้อยแล้ว 
และแปรเปลี่ยนเป็นภูมิคุ้มกันบ่มเพาะอยู่ภายในใจ 
เขานั่นเอง
 โครงการฯนี้ เป็นโครงการที่มีความส�าคัญ มี
ผลต่อจิตใจ ของเด็กและเยาวชน สามารถสะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดจากตัวเด็กได้โดยตรง ในเรื่องของ
การเลิกเหล้า ลดอบายมุขของพ่อแม่ ท�าให้เด็กมี
ความพร้อม มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และ
เป็นการเพิ่มพูนทางปัญญา เกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
ของกระบวนการคิดของเด็ก และส่งผลให้เด็กเห็น
ถึงความไม่ดีของเหล้า อบายมุขต่างๆ นอกจากนี้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการฯ ยังฝึกให้เด็กได้
คิด วิเคราะห์แก้ปัญหา ใช้ความสามารถทางภาษา
สร้างสรรค์ศิลปะทางด้านค�าพูด คิดเรียบเรียงน�า
เสนอในการพูดกับพ่อแม่ เพื่อชักจูงให้เลิกเหล้า 
โดยมคีณุครคูอยช่วยเหลอืเป็นพีเ่ลีย้ง เป็นทีป่รกึษา 
และให้ก�าลังใจแก่เด็กๆ”
 นางสาวภารณิ ีฝ้ันเฝือ นกัเรยีนชัน้ ม.๕ จาก
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตัวแทนของคณะนักเรียน
ในโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อยด�าเนินการมาเป็น
ระยะเวลา ๔ ปีแล้ว โดยเกดิขึน้มาจากความเชือ่มัน่ 
ในพลังความดีงามของสถาบันครอบครัว และพลัง

“โพธสิตัว์น้อย ลกูขอพ่อแม่เลกิเหล้า”

ของเด็กๆที่อยู่ในวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่
ในวัยเรียนรู้ และสามารถแยกแยะความดี ความ 
ไม่ดีออกจากกัน และยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ด
พันธุ์ความดีงามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้- 
อ�านวยการโรงเรยีน และคร ูช่วยเป็นพีเ่ลีย้ง แนะน�า 
ซึง่จะสร้างความมัน่คง มัน่ใจให้เดก็ๆ ได้บอกเล่าถงึ
ความรู้สึกที่เห็นพ่อแม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ผ่านพื้น
ที่เล็กๆ ในบันทึกความดี เป็นช่องทางสื่อสารไปยัง
พ่อแม่อีกทางหนึ่ง
 นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวฯ ยังมีการ
แสดงละครส้ัน “ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร การเลิก
เหล้า ลดอบายมขุ” จากตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีน
มาบอ�ามฤตวิทยา จังหวัด ชุมพร และมีการมอบ
เกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองของน้องๆนักเรียน ที่
สามารถเลิกเหล้าได้จ�านวน 7 ราย อีกทั้งมีการ
มอบบันทึกความดีของเด็กๆ โดยรองเลขาธิการ 
สพฐ. เป็นผู้รับมอบ
 http : / /www.moe.go . th/moe/th/news/deta i l .
php?NewsID=33357&Key=news2

 “น�้าเมา” เสพติดแล้วเลิกยาก ต้องใช้ก�าลังใจและแรงบันดาลใจ 
อย่างมาก โดยเฉพาะจากคนในครอบครัวที่เรารักและรักเรา

แถลงข่าวโครงการ

ครั้งที่ 4 ปี 2556
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 เดก็วนันีค้อือนาคตทีเ่ป็นความหวงัของสงัคม
ในวันข้างหน้า แต่ทว่าเด็กส่วนใหญ่วันนี้กลับตกอยู่
ในวงล้อมของอบายมุขน�้าเมาอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่ง
นอกจากครอบครัวแล้ว โรงเรียนก็เป็นสถานที่ที่จะ
เสรมิภมูคิุม้กนัทางด้านจติใจให้กบัเดก็และเยาวชน
ได้เติบโตไปอย่างเป็นคนทีส่มบรูณ์พร้อมทัง้ร่างกาย
และจิตใจ
 เม่ือเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น 
มาลากลุ กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานเครอืข่าย 
องค์กรงดเหล้า (สคล.) และ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ/กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริม
สร้างเครอืข่ายวถิพีทุธ/เครอืข่ายครดูไีม่มอีบายมขุ/
เครอืข่ายครทูีป่รกึษาโครงงานคณุธรรมฯ/ เครอืข่าย
เยาวชนไทยท�าดีถวายในหลวง/และชุมชนเรียนรู้
โรงเรยีนปลอดเหล้า บุหรี ่ได้จดัโครงการ “เปิดเทอม 
สร้างสขุ เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัให้เยาวชน” โดยเน้น 
ให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษภัยและสามารถปกป้อง 
ตัวเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดย
ใช้โอกาสการปฐมนิเทศในช่วงวันเปิดภาคเรียน 
เสริมสร ้างคุณธรรมจริยธรรมให ้แก ่ผู ้ เรียน 
ได้น�าไปใช้ป้องกันตนเอง จากภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข และ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน 
มาเรียน โดยมี ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน
 ดร.จิรพรรณ กล่าวว่า ยินดีและขอชื่นชมที่
ได้เห็นความร่วมมือของคุณครู นักเรียน ที่ร่วมกัน
ปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะเยาวชนเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ การสร้าง 
การเรียนรู้ และการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง-ดี 
และมีความสุข จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเยาวชนถูก
มอมเมาจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซึ่งเป็นประตูไปสู่
ยาเสพติด ท่ีจะท�าให้เกิดการสูญเสียก�าลังส�าคัญ
ของประเทศชาติ จึงขอสนับสนุนและเชิญชวนให้
โรงเรียนทั่วประเทศทุกสังกัด ร่วมกันสร้างรั้วแห่ง
รักและความอบอุ่น เพื่อโอบล้อมเยาวชนให้พ้นภัย
จากน�้าเมาและบุหรี่ โดยท�าให้วันเปิดเทอม เป็นวัน
ทีส่ร้างความสขุและสร้างภมูคิุม้กนัให้เยาวชนต่อไป
 ครูมะลิษา บรรณาภูมิ จากโรงเรียนบ้านท่า
เลื่อนสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในตัวแทน
ครูจากโรงเรียนน�าร่อง กล่าวว่า เยาวชนเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักที่ธุรกิจเหล้า เบียร์ บุหรี่ ต้องการให้
เป็นลูกค้ารายใหม่ โดยใช้วิธีการสร้างภาพลักษณ์ 
ให้เหน็เป็นความเท่ ความสนกุ ความเป็นเพือ่น การ
เข้าสังคม โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งพฤติกรรมการดื่ม-สูบ ของผู้ปกครอง 
หรือคนในครอบครัว นับว่ามีผลเป็นอย่างมากต่อ
การเร่ิมดื่มของเยาวชน อีกทั้งกลุ่มเพื่อนก็มีผลต่อ
การดื่ม การสูบเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มหลังนี้จะ
เป็นจุดเร่ิมต้นและส่งผลต่อเนื่องให้เกิดพฤติกรรม

การเลียนแบบได้ค่อนข้างมาก ดังน้ัน การที่มี
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น
น้อยที่สุด 
 “การด�าเนินโครงการของโรงเรียนน�าร่อง 
14 โรงเรียนนั้น ได้มีแนวทางการป้องกันตั้งแต่ช่วง
ปฐมนิเทศในช่วง เปิดภาคเรียน โดยจะมีกิจกรรม
ทั้งในช่วงระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ซึง่แต่ละกจิกรรมกจ็ะ ได้พยายาม
สอดแทรกหลักธรรมข้อคิดมาเตือนสติ อาทิ การ
น้อมน�าหลักธรรมด�ารงชีวิตของในหลวงมาปรับ
ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ�าวัน การท�ากิจกรรม 
พระในบ้าน โดยการแสดงความเคารพและกตัญญู
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเรามา ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เน้นความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันดูแลสอดส่อง 
ไม่ให้เกิดพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม รวมถึงมี
การจัดช่วงเวลาที่แบ่งฐานเรียนรู ้ และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของผู้ที่เคยตกเป็นทาสของเหล้าบุหรี่ 
แล้วเปลีย่นแปลงตนเองในทางทีถ่กูต้อง ซึง่กจิกรรม
เหล่านี้ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆร่วมกันได้ โดยมี
ครทูีป่รกึษาคอยให้ค�าแนะน�าและให้ก�าลงัใจซึง่เป็น
สิ่งส�าคัญของนักเรียน” ครูมะลิษา กล่าว
 “โรงเรียน”บ้านหลังที่สอง... “คุณครู”พ่อ
แม่คนที่สอง...จึงเป็นเบ้าหลอมที่ส�าคัญไม่น้อย
ส�าหรับเด็กนักเรียน
 http://www.ryt9.com/s/tpd/1642138 
 http://news.mthai.com/pr-news/234546.html

สพฐ.จับมือองค์กรงดเหล้า–สสส. จัดโครงการ

“เปิดเทอมสร้างสุขฯ”
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 “เยาวชน” คือผู้ที่จะเติบโตไปเป็นผู้รับผิดชอบสังคมในวันข้างหน้า แต่ทว่าเยาวชนทุกวันนี้กลับถูกหลอกล่อ 
ด้วยอบายมุขน�้าเมาอย่างใกล้ชิดและเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ดังนั้น หากพวกเขา 
ไม่ตื่นตัวลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง และรู้เท่าทัน “กับดัก” ในรูปแบบต่างๆแล้ว วันข้างหน้าเราคงมีคนที่ติดน�้าเมา 
เตม็บ้านเมอืง แล้วลองคดิดวู่าสงัคมทีบ่รหิารโดยคนทีส่ตสิมัปชญัญะไท้เตม็ร้อยนัน้ จะมผีลเสยีมากแค่ไหน เราคงต้องช่วย
กันสร้าง “ก�าแพงเยาวชน” ให้แข็งแรงมากขึ้น ไม่เช่นนั้นจะต้านภัยน�้าเมาที่มีอยู่ทุกซอกทุกซอยไม่ไหวแน่  

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 สภาเยาวชนเขตตลิ่งชัน ได้รวมพลังเยาวชน ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อตัวเองและครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กันท�าความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2556 เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน และพ่อแม่ให้เลิก 
ดื่มเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษา

 เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2556 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักรณรงค์ งดเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จังหวัด
เชียงรายขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ใน
เขตอ�าเภอเวียงป่า-เป้า อ�าเภอเมือง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย และอ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 40 คน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกอันดีผ่านเรื่อง
ราวและประสบการณ์ที่เด็กๆทุกคนได้พบมา จนก่อให้เกิดแรงผลักดันและ 
แรงใจที่จะขับเคลื่อนงานด้านรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติดต่อไป

เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

เยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก รณรงค์งดเหล้า

สภาเยาวชนตลิ่งชัน ร่วมรณรงค์สัญญางดเหล้าฯ 
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 เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2556  เครอืข่ายประชาคม
งดเหล้าและเครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างเมืองกรุงเทพฯ 
ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี 
ตามไท และ นายแพทย์โกวิท ยงวานิชกิจ รอง 
ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย และหัวหน้ากองวัฒนธรรม 
ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่ร่วมหารอื
แนวทางในการสร้างอาสาเฝ้าระวงัภยัเมอืงและยาเสพตดิ 
พร้อมแนวทางในการควบคมุปัญหาทีเ่กดิจากเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครจะขับเคลื่อน
ด้วยการประสานความร่วมมือกับส�านักงานเทศกิจและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมระดับเขต ให้
มีการตรวจเตือนผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และ
จัดตั้งอาสาเฝ้าระวังภัย ภายในสิ้นปีนี้

 เป็นประจ�าทุกปีที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในช่วงเปิดภาคเรียน 
เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา และสานสัมพันธ์น้องพี่ เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
รั้วมหาวิทยาลัย และได้มีการน�าบทเรียนและปัญหาในปีที่ผ่านมาร่วมพูดคุยกัน โดยเฉพาะ
เรือ่งของการรบัน้องทีร่นุแรง และละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล จนเกดิเป็นนโยบายการรบัน้องอย่าง
สร้างสรรค์ขึ้นในปีนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ก�าหนดทิศทางและแนวทางในการรับน้อง
ใหม่ไว้อย่างชดัเจนว่าจะ “รบัน้องอย่างสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมขุ” ซึง่ในโอกาส
นี้ ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมการรับน้องประชุมเชียร์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถ
เข้ามาสังเกตการณ์กิจกรรมห้องเชียร์ หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับทางสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ 
ได้ด้วย

 ปัจจุบันสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนยัง 
น่าเป็นห่วง ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน 
และส่วนใหญ่นักดื่มเหล่านี้คือกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงศึกษาธิการ 
จงึเดนิหน้ารณรงค์อย่างจรงิจงั โดยระดมนสิติ นกัศกึษา มาร่วมคดิ สร้างสรรค์
กิจกรรมรอบด้าน ทั้งในสถาบันและชุมชนโดยรอบ ภายใต้กิจกรรมปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา พร้อมจัดสัมมนาเสริมแนวทางรณรงค์ 
ซึง่การจดักจิกรรมครัง้นีไ้ด้รบัความสนใจจากสถาบนัการศกึษา 117 สถาบนั 
และมีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม 347 คนจากทั่วประเทศ

มช.เน้นนโยบาย “รับน้องปลอดอบายมุข”

สสส.จับมือกระทรวงศึกษาฯ
เดินหน้ารณรงค์ รับน้อง
“รักน้อง ปลอดเหล้า บุหรี่”

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า
และเครือข่ายเยาวชนฯ

เข้าพบรองผู้ว่าฯกทม.
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ข้อมูล:	 แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)	 	
	 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

เกาให้ถูกที่คัน •	ขึ้นภาษีสรรพสามิตเต็มเพดาน
•	บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น

•	เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน
•	ห้ามโฆษณาทุกช่องทาง

•	เตรียมแผนรับมือเขตการค้าเสรี	โดยเฉพาะ	FTA	ไทย-ยุโรป

สะดวกซื้อ
ปี 2554 มีใบอนุญาตจ�าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	602,211 ใบ
ทั่วประเทศ

ซื้อง่าย
อายุต�่ากว่า 20 ปีก็เมาได้
ผู้ขาย	99.9%
ไม่เคยขอดูบัตรประจ�าตัวประชาชน

ขายคล่อง
เยาวชนกว่า	80%
ไม่หนักใจกับราคา
และคิดว่าตนเองมีก�าลังซื้อ

เร็วทันใจ
สถิติโดยเฉลี่ยพบว่า
ใช้เวลาเพียง 45 นาที
ก็สามารถเดินหาร้านค้า
ได้ไม่ยาก

การตลาดยวนใจ
เห็นแล้วเปรี้ยวปาก เพราะในแต่ละปี
อุตสาหกรรมสุราทุ่มงบโฆษณา
สูงถึง	2,433 ล้านบาท

ใกล้สถานศึกษา
อยู่ใกล้รั้วสถาบันแค่เอื้อม
ไม่เกินรัศมี 500 เมตร

1.	ห้ามขายเยาวชนอายุต�่ากว่า	20	ปี

2.	ห้ามขายนอกเวลาที่ก�าหนด

3.	ห้ามขายในสถานที่ที่ก�าหนด

4.	เปิด-ปิดสถานบันเทิงตามเวลาที่ก�าหนด

5.	ห้ามขายรอบสถานศึกษาในรัศมี	500	เมตร
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 “ค่านิยม”ในสังคมใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามเสมอไป เพราะในหลายๆเร่ืองก็เป็นเพราะ
ถูกกับกิเลสความชอบของคนหมู่มาก ก็เลยท�า
หรือปฏิบัติตามๆกัน แต่ถ้าใครเห็นว่าสิ่งไหนไม ่
ถูกต้อง ไม่มีประโยชน์ แถมยังมีผลเสียตามมา 
เราก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามกระแส แต่การที่จะ 
“ทวนกระแส” ก็ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นประโยชน์ และมีความกล้าที่จะเปล่ียนแปลง
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ดังเช่น “แลคต้า (ธนรัชต์ แสนสุข) 
และ “อิม” (พฤฒินันท์ ช่างหิน) เจ้าบ่าว เจ้าสาว 
ที่กล้าริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆกับการจัดงาน “แต่งงาน
ปลอดเหล้า” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ.2556 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่าย
พหลโยธิน(เสาธง) อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แรงบันดาลใจที่จัดงานแต่งฯปลอดเหล้า

 คอืทีผ่มอยากจัดให้เป็นงานปลอดเหล้า กเ็นือ่ง 
มาจากส่วนหนึง่ตวัเองท�างานในเครอืข่ายงดเหล้า ก็
เคยคดิอยูใ่นใจว่าหากแต่งงาน กอ็ยากจะจดังานให้
เป็นงานปลอดเหล้า เพือ่ทีจ่ะได้เป็นงานมงคลอย่าง
แท้จริง แต่ก็จะไม่ฝืนท�า หากทางพ่อแม่ทั้งของผม
เองและของเจ้าสาวไม่เห็นด้วย หรือไม่สนับสนุน
แล้วทางครอบครัวเจ้าบ่าว เจ้าสาว เหน็ด้วยหรอืไม่

 ตอนแรกท่ีคุยกัน ก็จะจัดงานเลี้ยงแบบมี
เหล้าเนื่องจากเป็นค่านิยมของสังคม ที่เห็นว่างาน
แต่งงานต้องเลี้ยงเหล้า เพราะเป็นงานสนุก ต้องมี
การสงัสรรค์กนั แต่สดุท้ายเมือ่ได้คยุกนัอกีครัง้เรือ่ง
งานแต่งงานปลอดเหล้า ทางพ่อแม่เจ้าสาวซึ่งเป็น
เจ้าภาพหลกัในการจดังาน กไ็ด้เปลีย่นใจมาจดังาน

ปลอดเหล้า ซึง่ทัง้ทางญาติๆ ของเจ้าสาวและของผม
เองก็เข้าใจและสนับสนุนครับ
ในการ์ดเชิญ ได้แจ้งกับแขกไหมว่าไม่เลี้ยงเหล้า

 ในการ์ดเชิญไม่ได ้แจ้งให้แขกทราบครับ 
เนือ่งจากตอนแรกนัน้ไม่ได้ตัง้ใจว่าจะจดังานปลอด
เหล้า และได้มีการเตรียมงานบางอย่างล่วงหน้าไป
แล้ว ไม่ทันได้คุยประเด็นปลอดเหล้า และไม่อยาก
จะไปบังคับให้ทางพ่อแม่เจ้าสาวที่ได้เตรียมงานมา
แล้วต้องเปลี่ยนตามเรา
ใช้เครื่องดื่มอะไรแทนแอลกอฮอล์

 เราใช้น�้าผลไม้ 100% เป็นเครื่องดื่มครับ
ได้เปรยีบเทยีบไหมว่างานแต่งเลีย้งเหล้า กบังาน

แต่งปลอดเหล้า ค่าใช้จ่ายเล้ียงแขกแตกต่างกัน

มากแค่ไหน

 เปรียบเทียบคร่าวๆ งานแต่งปลอดเหล้าจะ
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องด่ืมลงมาเล็กน้อย 
เน่ืองจากเมื่อไม่มีการเลี้ยงเหล้า แต่สิ่งที่ได้น�ามา
ทดแทนคือน�้าผลไม้นั้น มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับค่า
เหล้าครับ (คงหมายถึงเหล้ามีราคาแพง แต่น�้าผล
ไม้อย่างดีก็ราคาพอๆกับเหล้า ถ้าจะคิดถึงมูลค่า 
แต่น�้าผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า)
แขกทีม่าในงาน พอใจหรอืพดูถึงงานเล้ียงแบบน้ี

อย่างไรบ้าง

 เนือ่งจากแขกทีม่างานเลีย้งส่วนใหญ่เป็นญาติ
สนิท รวมถึงเพื่อนสนิท ก็คิดว่าหลายคนคงเข้าใจ 
เนื่องจากผมก็ท�างานตรงนี้กับเครือข่ายงดเหล้า มี
เหตผุลมากเพยีงพอทีจ่ะตดัสนิใจจดังานปลอดเหล้า
ครบั ส่วนข้อดอีืน่ๆคงเป็นเรือ่งของความภาคภมูใิจ
ที่ได้จัดงานปลอดเหล้า ได้ท�าในสิ่งที่ดี ท�าให้งาน

ที่จัดเป็นงานมงคลอย่างแท้จริง ไม่มีอบายเข้ามา
แอบแฝงครับ
มีอะไรอยากฝากถึงคู่บ่าวสาวที่อยากจัดงานแบบ

นี้บ้างไหม 

 สิ่ งที่คิดว ่ายากที่สุดของการจัดงานแต ่ง 
ปลอดเหล้า น่าจะเป็นเรื่องการท�าความเข้าใจกับ
พ่อแม่และญาตพิีน้่องของทัง้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวครบั 
ซึง่หากไม่สามารถท�าความเข้าใจตรงส่วนนีไ้ด้ แทนที่
การจดังานจะเป็นงานแห่งความสขุสมหวงั จะกลาย
เป็นเรือ่งของความขดัแย้งกนัเองแทน แล้วงานทีจ่ดั
ออกมาบรรยากาศอาจจะไม่ดีมากนัก ในส่วนของ
แขกที่เชิญมาร่วมงาน ก็ควรต้องแจ้งให้ทราบด้วย
ว่าเป็นงานปลอดเหล้า วธิทีีง่่ายทีส่ดุคอืแจ้งให้ทราบ
ด้วยการเขียนก�ากับลงไปในการ์ดเชิญครับ
 ผลเสียของเหล้าหรือน�้าเมามีมากมาย หาก
ตั้งใจคิดดีๆ ก็เชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่สามารถ
น�ามาเป็นข้อตัดสินใจได้ว่างานบุญประเพณี
ต่างๆนั้น หากไม่มีน�้าเมา จะได้ “บุญ” ได้ความ 
“อิ่มใจ” เต็มๆมากกว่างานบุญเลี้ยงเหล้าหลาย
เท่านัก
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ชมรมจักรยานฯร่วมรณรงค์งดเหล้า
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทีมจักรยานกรุงเทพฯ ร่วมกับส�านักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ปั ่นจักรยานเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

สคล.ผนึกก�าลัง ปปส.ร่วมจัดงาน “โคตรอินดี้ 4 ภาค”
 ส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดงาน “เทศกาลดนตรีอินดี้ ครั้งที่ 9” กิจกรรมดีๆที่เปิดพื้นที่ให้
เยาวชนได้แสดงออกทางดนตรี โดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยงานจะจัดขึ้น
ที่จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 17 สิงหาคม) จังหวัดขอนแก่น (31 สิงหาคม) มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ หาดใหญ่ (14 กันยายน) และที่สนามม้านางเลิ้ง กรุงเทพฯ (9 พฤศจิกายน)

จังหวัดสกลนคร ประกาศนโยบายสาธารณะ “งานบุญปลอดเหล้า”
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้
ท�าพธิลีงนาม(MOU) ความร่วมมอืงานบญุประเพณ ีงานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนนั ร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการ และเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่อ�าเภอสว่างแดนดิน เป็นการสนองต่อนโยบายของจังหวัดโดยท่าน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์

เครือข่ายงดเหล้านครนายก ร่วมจัดงานวันยาเสพติดโลก
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอปากพลี ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดงาน 
“วันต่อต้านยาเสพติดโลกและคืนคนดีสู ่สังคม” โดยมี นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย ์
นายอ�าเภอปากพล ีเป็นประธานในพธิ ีณ ทีว่่าการอ�าเภอปากพล ีและมอบเกยีรตบิตัรให้กบั
ผูท้ีไ่ด้รบัการบ�าบดัยาเสพตดิเพือ่เป็นสิง่ยนืยนัให้กบัเหล่าผูท้ีผ่่านการบ�าบดัให้เป็นคนดขีอง
สังคม ซึ่งจะช่วยต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์งดเหล้าต่อไป

จังหวัดล�าพูน จัดงาน “ข่วงยอผะหญาฮักษาคุณแผ่นดิน
คนต้นแบบเลิกเหล้า ปี2556”

 เม่ือวันนี้ 22 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
ศนูย์ประสานความร่วมมอืเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเหล้า บหุรี ่และอบุตัเิหต ุจงัหวดั
ล�าพูน ร่วมกับภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้จัดงาน “ข่วงยอ
ผะหญาฮักษาคุณแผ่นดิน คนต้นแบบเลิกเหล้า จังหวัดล�าพูน ปี 2556” เพื่อเป็น
ก�าลังใจ และท�าให้เห็นว่ามีบุคคล ชุมชน ที่สามารถประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างให้มากขึ้น
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 เมื่อวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านไป ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อง
เที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดงาน “เทศกาลรื่นรมย์ ชม ชิม ริมน�้าเจ้าพระยา” ที่
สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร เพื่อส่งเสริมขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมฯ ให้เป็น
ที่รู ้จักในหมู่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น และภายในงานนี้ 
เครือข่ายประชาคมงดเหล้ากรุงเทพและเครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างเมือง ก็ได้ร่วม
รณรงค์ “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” โดยชวนผู้ที่มาร่วมงานถ่ายรูปที่บูธ “Do D Like 
ใช่..คนท�าดี” แล้วแชร์ ทาง facebook, twitter, instagram เพื่อร่วมรณรงค์ลด
ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน เอดส์ โดยมีดาราหลายคนร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

85 อปท.เดินหน้าท�าความดี สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย 
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “เวที 85 อปท. 
ท�าความดีถวายในหลวง 85 พรรษา” ในโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
อปท. รณรงค์ลดเหล้า บุหร่ี อุบัติเหตุ ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 
โดยมี นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

7 สคล.รณรงค์งดเหล้า ในงาน
“เทศกาลรื่นรมย์ ชม ชิม ริมน�้าเจ้าพระยา”

8 ชาวนครฯให้ก�าลังใจต�ารวจท่ีท�าหน้าท่ีรกัษากฎหมาย
 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณหน้า บก.ภ.นครศรีธรรมราช จังหวัด 
นครศรธีรรมราช ได้มกีลุม่พลงัมวลชน นกัเรยีน นกัศกึษา และตวัแทนเจ้าหน้าที่ 
มูลนิธิต่างๆในจังหวัดฯ กว่า 100 คน ไปให้ก�าลังใจกับ พล.ต.ต.รณพงษ์ 
ทรายแก้ว ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ รอง 
ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ.เมือง
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เดินหน้าปฏิบัติหน้าท่ี 
จับคนขับรถเมาแล้วขับบนท้องถนนต่อไป

9 งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า จังหวัดขอนแก่น
 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ณ ชุมชนบ้านผือ อ�าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟปลอดเหล้า เป็นปีที่ 4 
เพื่อสนองพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง และสนองนโยบายงานบุญ
ปลอดเหล้าและการพนนั ของผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น นายสมศกัดิ์ 
สุวรรณสุจริต โดยการจัดงานครั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส.
ได้ร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานด้วย

สธ.ลงพื้นที่ ตรวจร้านเหล้าเขตลาดพร้าว
 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นายเเพทย์ชลน่าน ศรีเเก้ว 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี
ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่เเอลกอฮอล์ กรมควบคมุโรค 
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เเละภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ส�ารวจ
ร้านค้า เเละห้างสรรพสินค้าในย่านลาดพร้าว เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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“น�้าเมา”
สิ่งเสพติดถูกกฎหมาย...
ภัยอันตรายใกล้ตัว

เมื่อเอ่ยถึง “ยาเสพติด” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็น
ปัญหาในสงัคม เชือ่ว่าคนส่วนใหญ่จะนกึถงึเฮโรอนี ยาม้า ยาม้า ฯลฯ เป็นอนัดบั
แรก จะมีชาวบ้านหรือประชาชนสักกี่คนที่รู ้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(เหล้า) 
หรือ “น�้าเมา” ก็เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกขึ้นบัญชีไว้เช่นกัน

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ  สนับสนุนโดย ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ประธำนที่ปรึกษำ  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม  ที่ปรึกษำ  ภก.สงกรำนต์ ภำคโชคดี, ธีระ วัชรปรำณี  บรรณำธิกำร  ธำรดำว ทองแก้ว

กองบรรณำธิกำร  วิษณุ ศรีทะวงศ์, กนิษฐำ ทับทิมเทศ, อรพรรณ อัจฉรำพันธ์, ไชยเชษฐ์ ชำวเมืองทอง, ประยัติ เกรัมย์

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287 - 288 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 - 2948 - 3300 โทรสำร 0 - 2948 - 3930

 ทั้ งนี้  จากรายงานของ
ศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรม
ศึกษา (สหราชอาณาจักร) ได้
จัดอันดับของยาเสพติดที่ร ้าย
แรงที่สุด 10 อันดับไว้ดังนี้ คือ 
1.เฮโรอีน  2.โคเคน 3.บาร์บิวทวัเรท 
4.เมทาโคน 5.แอลกอฮอล์ 6.เคตามีน 
7.เบนโซไดอะซปีีน 8.แอมเฟตามนี (ยาบ้า)  
9.บุหรี่ 10.บูพรีนอร์ ซึ่งในกลุ่มยาเสพติดทั้งหมด 
10 อันดับนี้ มี “เหล้า และบุหรี่” ที่ขายได้อย่างถูกกฎหมาย 
 สิง่ทีน่่าคดิ คอื “เหล้า” อนัตรายเป็นล�าดบัที ่5... “ยาบ้า” อนัตรายรอง
ลงมาจาก “เหล้า” อยูท่ีล่�าดบั 8...แปลว่าอนัตรายน้อยกว่าน�า้เมา แต่ “เหล้า” 
กลบัเป็นสิง่เสพตดิทีถ่กูกฎหมาย มขีายทัว่ไป แทบจะทกุซอก ทกุซอย ทกุถนน
ในประเทศ แม้จะมีกฎหมายเก่าและใหม่ออกมาควบคุม เพ่ือไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเข้าถึงได้เร็วเกินไป (เพราะทุกวันน้ีเด็กและเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อ 
การตลาดของสินค้าเครื่องดื่มน�้าเมากันเป็นจ�านวนมาก) แต่การบังคับใช้
กฎหมายก็ยังไม่เข้มแข็งและคลอบคลุมอย่างเสมอภาค (บางแห่งเอาจริง 
บางแห่งละเลย จนเกดิเป็น 2 มาตรฐาน ทีท่�าให้ลกัลัน่) หน�าซ�า้ ผลกระทบทีเ่กดิ

จากการดืม่ คนดืม่ การขายทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ ส่งผลกระทบทัง้
ตวัผูด้ืม่เอง ทัง้ครอบครวั ชมุชน และสงัคมเป็นวงกว้าง มากมายและร้าย
แรงแทบจะทกุวนั (คนกนิเหล้ามกัก่ออาชญากรรม ฆ่า และท�าร้ายผูอ้ืน่)
 ในขณะที่ “ยาบ้า” ซึ่งอันตรายน้อยกว่าเหล้า แต่ทางต�ารวจให้

ความส�าคัญมากกว่า และตามจับกันอย่างไม่ลดละ ทั้งจับเป็น จับตาย 
(งานนี้ต�ารวจมักวิสามัญฯคนขายยาบ้าบ่อยๆ...อีกทั้งยังได้เงินตอบแทน

เป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าของยาบ้าด้วย) ตามที่เป็นข่าวรายวันแทบทุกวัน 
ถ้าต�ารวจตามจับการขายน�้าเมาที่ผิดกฎหมายเช่นนี้บ้าง เราคงได้เห็นสถิติดีๆ 
เกิดขึ้นกับการณรงค์งดเหล้าอย่างแน่นอน...แต่ก็นั่นแหละ ความเป็นจริงใน 
บ้านเรา บางครัง้กซ็บัซ้อนและเกดิกรณ ี“ลบูหน้าปะจมกู” อยูบ่่อยๆ ประเดน็นี้ 
ก็เป็นโจทย์ส�าคัญที่ท�าให้การรณรงค์งดเหล้ายังไม่ราบรื่น สะดวก ง่าย แม้จะ
มีกฎหมายรองรับให้ท�าได้ทั้งจับ ปรับ และจ�าคุก (ไม่มีโทษถึงตาย แม้จะก่อ 
ความเสียหายมากมาย บ่อย ถี่ กว่ายาบ้าหลายเท่า)
 อยากฝากไว้เป็น “การบ้าน” ส�าหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
งาน...เพือ่ลกูหลานไทยในอนาคต และสงัคมทีส่งบ ร่มเยน็ จากการทีส่ิง่เสพ
ติดถูกกฎหมายนี้อยู่ในระบบกฎหมายอย่างแท้จริง
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