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ลงชื่อ.................................................จัดพิมพ์โดย สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนันสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สปอตรณรงค์ ให้เหล้า = แช่ง ปี 2557 กิจกรรมจำาลองสถานการณ์ผลกระทบจากเหล้า อาทิ อุบัติเหตุ พิการ 
ท้องก่อนวัยอันควร การติดป้ายให้เหล้า=แช่งบนกล่องของขวัญยักษ์ และเหล่าบรรดาซานต้า ซานตี้ เดินรณรงค์แจกสื่อให้เหล้า=แช่งบริเวณ    
ป้ายรถเมล์
   ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำานวยการสำานักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.
ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายฯ รณรงค์ ให้เหล้า = แช่ง มาตั้งแต่ปี 2551 และรณรงค์อย่าต่อเนื่องมากว่า 7 ปี      
หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการซื้อเหล้าเป็นของขวัญ หันมามอบของขวัญที่ไม่ทำาลายสุขภาพแทน                      
โดยปีใหม่ 2558 น้ี สสส.ได้รณรงค์ผ่านสื่อวงกว้าง ทั้งสปอตโฆษณารณรงค์ชุด “ห่วงสามี” และ “อย่าล้อเล่น” สื่อ Viral VDO Online กับเซเล็บ 
ออนไลน์ “บ้ี เดอะสกา” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยในโลกออนไลน์ ให้ร่วมกันมอบของขวัญไม่ใช่เหล้า รวมท้ังได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย    
ในการประทับตราStamp บนจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ด้วยข้อความเชิญชวน ให้ร่วมกันมอบของขวัญไม่ใช่เหล้า  
 ท้ังน้ี จากข้อมูลเอแบคโพลล์ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปี 2556 ระบุว่า ประชาชน 61% มองว่าไม่ควรนำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาเป็นของขวัญ เพราะเป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น อีกทั้งแนวโน้มผู้ที่ได้รับเหล้าเป็นของขวัญลดลงทุกปี จากปี พ.ศ.2551 มี 30.5% และ      
ในปี 2556 ลดลงเหลือ 7.7%  เพราะคนส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่าไม่ต้องการให้ผู้รับของขวัญ ต้องไปประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับผลร้ายใดๆ         
จากของขวัญที่ให้ไปด้วยความปรารถนาดี อย่างไรก็ตาม ได้มีงานวิจัยในปีที่ผ่านๆมาพบว่าเหตุผลที่คนไทยยังมีการให้เหล้าเป็นของขวัญน้ัน 
เพราะมองว่าเป็นท่ีนิยม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หาซื้อง่าย และเป็นของดูดีมีราคาสมฐานะ ดังนั้น กิจกรรมนี้จะสร้างความตระหนักในพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดค่านิยมใหม่จัดงานเลี้ยงท่ีไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 รวมท้ังรณรงค์ให้ผู้ประกอบก�รปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดห้�มก�รจัดโชว์กระเช้�  
ของขวัญที่มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีคว�มผิดต�มม�ตร� 30 ผู้ที่ฝ่�ฝืนมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือท้ังจำ�ท้ังปรับ 
ดร.นพ.บัณฑิต กล่�ว

สสส. เครือข่ายงดเหล้า

ชวนเลิกให้เหล้า
เป็นของขวัญ

จดหมายข่าว

เดินหน้�รณรงค์รับมือปีใหม ่                                                                                 

“ให้เหล้�=แช่ง”ชวนคนไทยส่งคว�มสุข
ไม่ทำ�ร้�ยกันด้วยนำ้�เม�           
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 พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สปอตรณรงค์ ให้เหล้า = แช่ง ปี 2557 กิจกรรมจำาลองสถานการณ์ผลกระทบจากเหล้า อาทิ อุบัติเหตุ พิการ 
ท้องก่อนวัยอันควร การติดป้ายให้เหล้า=แช่งบนกล่องของขวัญยักษ์ และเหล่าบรรดาซานต้า ซานตี้ เดินรณรงค์แจกสื่อให้เหล้า=แช่งบริเวณ    
ป้ายรถเมล์
   ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำานวยการสำานักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.
ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายฯ รณรงค์ ให้เหล้า = แช่ง มาต้ังแต่ปี 2551 และรณรงค์อย่าต่อเนื่องมากว่า 7 ปี      
หวังให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการซื้อเหล้าเป็นของขวัญ หันมามอบของขวัญที่ไม่ทำาลายสุขภาพแทน                      
โดยปีใหม่ 2558 นี้ สสส.ได้รณรงค์ผ่านสื่อวงกว้าง ทั้งสปอตโฆษณารณรงค์ชุด “ห่วงสามี” และ “อย่าล้อเล่น” สื่อ Viral VDO Online กับเซเล็บ 
ออนไลน์ “บี้ เดอะสกา” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยในโลกออนไลน์ ให้ร่วมกันมอบของขวัญไม่ใช่เหล้า รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย    
ในการประทับตราStamp บนจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ด้วยข้อความเชิญชวน ให้ร่วมกันมอบของขวัญไม่ใช่เหล้า  
 ทั้งนี้ จากข้อมูลเอแบคโพลล์ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปี 2556 ระบุว่า ประชาชน 61% มองว่าไม่ควรนำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาเป็นของขวัญ เพราะเป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น อีกท้ังแนวโน้มผู้ท่ีได้รับเหล้าเป็นของขวัญลดลงทุกปี จากปี พ.ศ.2551 มี 30.5% และ      
ในปี 2556 ลดลงเหลือ 7.7%  เพราะคนส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่าไม่ต้องการให้ผู้รับของขวัญ ต้องไปประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับผลร้ายใดๆ         
จากของขวัญที่ให้ไปด้วยความปรารถนาดี อย่างไรก็ตาม ได้มีงานวิจัยในปีที่ผ่านๆมาพบว่าเหตุผลที่คนไทยยังมีการให้เหล้าเป็นของขวัญนั้น 
เพราะมองว่าเป็นที่นิยม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หาซื้อง่าย และเป็นของดูดีมีราคาสมฐานะ ดังนั้น กิจกรรมนี้จะสร้างความตระหนักในพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดค่านิยมใหม่จัดงานเลี้ยงที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ประกอบก�รปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดห้�มก�รจัดโชว์กระเช้�  
ของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคว�มผิดต�มม�ตร� 30 ผู้ท่ีฝ่�ฝืนมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ท้ังปรับ 
ดร.นพ.บัณฑิต กล่�ว
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คำ�สอนที่ดี คือก�รทำ�ให้ดูเป็นแบบอย่�ง 
 เดือนมกราคมของทุกปี มีวันสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่สองวัน คือวันเด็กและวันครู... “เด็ก”  
ที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ดีจากครู  และ“ครู”ที่ต้องเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ที่ดีให้กับลูกศิษย์ 
 เด็กคืออนาคตของชาติ... เด็กวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้เห็น ได้เรียนรู้      
ได้สัมผัส ครูคนแรกของลูกก็คือพ่อแม่ ที่เปรียบเสมือนเสาเข็มสำาคัญของชีวิต สิ่งแรกที่เด็กได้เรียนรู้จากพ่อแม่    
ก็คือต้นทุนชีวิตที่สำาคัญที่จะนำาพาลูกเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป การมีลูกเป็นเรื่องธรรมชาติ การสร้างคน
ให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก แต่ก็จำาเป็นต้องทำา เพราะ“กับดัก” หรือ “หลุมดำา” ในชีวิตคนเราที่จะเกิดขึ้น     
มีมากมาย โดยเฉพาะอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ พ่อแม่จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกในเรื่องเหล่านี้
 อาชีพครู...คืออาชีพของผู้ให้ ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ชีวิต ครูเปรียบดังพ่อแม่คนที่สอง เมื่อถึง        
วัยเรียน ชีวิตของเด็กจะอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้น สิ่งที่เด็กได้รับจากโรงเรียน จะดีหรือเลว ก็อยู่
ที่ครูว่าจะปลูกฝังอะไรในใจเด็ก ด้วยเหตุนี้ พระคุณของครูผู้ประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ และคุณธรรมต่างๆ 
จึงยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำาเนิด อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีเกียรติ และต้องมีอุดมการณ์
ของการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ
 ครทูีด่.ี.. จงึต้องมวีถิชีวีติ มกีารปฏบิตัทิีด่ก่ีอน ถงึแม้ครจูะไม่ใช่ผู้วเิศษทีจ่ะต้องดใีนทกุๆอย่าง แต่อย่างน้อย
ครูที่ดี ก็ต้องมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นต้นทุน เป็นแบบอย่าง อาชีพครูต้องตระหนักเสมอว่าถ้าทำาอะไรไม่ดี 
ไม่ใช่เสียหายแค่ตัวเอง แต่เสียหายไปถึงสถาบันการศึกษาที่สอน ครูดีคนเดียว สามารถสร้างคนได้อีกมาก             
ในทางกลบักนั ถ้าครไูม่ดี กส็ามารถทำาลายทรัพยากรบคุคลของชาติให้สญูเสียได้ ดงันัน้ ครจูงึไม่เพยีงเป็นผูส้ร้างเดก็ 
สร้างอนาคตของเยาวชน แต่ครูยังคือผู้สร้างชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 ในวันนี้ภาพของเด็กเยาวชน พ่อแม่ และครูผู้สอน อาจบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น พ่อแม่บางคน
อาจไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ครูบาอาจารย์บางคนอาจไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์  มีเยาวชนจำานวน
มากที่กำาลังเดินหลงทาง สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ แต่ต้องกลับมามองและช่วยกันแก้ไข
 ถึงพ่อแม่จะบอกลูกเสมอว่าให้ทำาความดี แต่พ่อแม่กลับทำาในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำาสอน ลูกก็คง         
ไม่เชื่อถือ...ครูบอกกล่าวสิ่งดีๆกับเด็กนักเรียนมากมาย แต่หากครูไม่เคย“เป็น”ให้เห็น คำาพูดนั้นก็ไร้ค่า...
เยาวชนเมื่อขาดต้นแบบที่ดี ก็หลงผิดได้ง่าย พ่อแม่จึงต้อง “พูดอย่างไร ทำาอย่างนั้น” และคุณครูทั้งหลายก็ต้อง 
“พูดแล้ว ทำาให้ดู” คำาพูดคำาสอนนั้นจึงจะศักดิสิทธิ์ และมีพลังให้คนทำาตาม

จากãจประ¸านเครือข่ายÏ

คําขวัญวันเด็กจากในหลวง
“...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพ่ือสรางความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได มีความฉลาดรอบรู 

ว าอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพ่ือนําทางชีวิตของตนไปสู ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ...” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ.2527
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ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ วิษณุ ศรีทะวงศ์, อรพรรณ อัจฉราพันธ์

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์
อุดมศิลป ศรีแสงน�ม
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 การจะเริ่มต้นทำาสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตาม ความจริงแล้วคนเราสามารถ    
เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาที่ตั้งใจ แต่บางครั้งสำาหรับอีกหลายๆ คน ก็ต้องอาศัยฤกษ์
หรือช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่ยึดถือกัน เช่น วันพระ วันเกิด วันปีใหม่ ฯลฯ
 เดือนมกราคม เดือนแรกของปี บรรยากาศยังเป็นช่วงเวลาแห่งการ  
เริ่มต้น การเลี้ยงฉลอง และการให้ของขวัญ  ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของ
เท่านั้น แต่การให้“ความรู้สึกดีๆ”กับคนที่รัก เคารพ ก็ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่า
ทางใจอย่างมากเช่นกัน
 ธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกสร้างขึ้นโดยธุรกิจนำ้าเมาที่เน้นให้“เหล้า”        
เป็นของขวญัในวาระต่างๆ คงจะค่อยๆหมดความนยิมลงไป หากเราทกุคนช่วยกัน
สร้างค่านิยมที่ดีให้เป็นแบบอย่าง เพราะในเมื่อนำ้าเมาดื่มแล้วมีแต่โทษภัย ดังนั้น 
การนำาสิง่ไม่ดนีีไ้ปให้กับคนท่ีเรารกั เคารพ ก็เท่ากับนำาเอาส่ิงไม่ดไีปให้ และหากว่า      
รู้แล้วแต่ก็ยังทำา ก็เท่ากับเรา“เป็นทาส”นำ้าเมาเต็มตัว
 ทุกวันนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทยอย่างมาก 
การโหมโฆษณาในทุกสื่ออยู่ตลอดเวลา ทำาให้เครื่องดื่มมีโทษและเป็นสิ่งเสพติด
อย่างนำา้เมา เข้ามาแทรกซมึอยูช่วีติผูค้น พร้อมๆกบัการสร้างแนวคิดว่า“นำา้เมา”     
คือความสนุกสนาน คือสีสันของชีวิต ทุกคนต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความ
จริง อะไรคือคำาโฆษณาชวนซื้อเพื่อผลประโยชน์ของนายทุน ที่สำาคัญ ความสุข
จากการดื่มสังสรรค์  เป็นความสุขอายุสั้น ไม่ยั่งยืน และส่วนใหญ่จบลงที่ความ
เจ็บป่วย พิการ อุบัติเหตุ และการเสียชีวิต 
 ชีวิตคนเรา...ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้อง เสียเงิน เสียเวลา เสียสติ กับอบายมุข     
ก็สามารถนำาต้นทุนเหล่านั้น ไปทำาประโยชน์ให้กับครอบครัว หน้าท่ีการงาน 
และสังคมได้อีกมากมาย เรามาสร้างและส่งต่อความสุขให้แก่กันโดยความสุข    
ที่ปลอดจากเหล้ากันดีกว่า
 

คำ�สอนที่ดี คือก�รทำ�ให้ดูเป็นแบบอย่�ง 
 เดือนมกราคมของทุกปี มีวันสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่สองวัน คือวันเด็กและวันครู... “เด็ก”  
ที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ดีจากครู  และ“ครู”ที่ต้องเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ที่ดีให้กับลูกศิษย์ 
 เด็กคืออนาคตของชาติ... เด็กวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้เห็น ได้เรียนรู้      
ได้สัมผัส ครูคนแรกของลูกก็คือพ่อแม่ ที่เปรียบเสมือนเสาเข็มสำาคัญของชีวิต สิ่งแรกที่เด็กได้เรียนรู้จากพ่อแม่    
ก็คือต้นทุนชีวิตที่สำาคัญที่จะนำาพาลูกเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป การมีลูกเป็นเรื่องธรรมชาติ การสร้างคน
ให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก แต่ก็จำาเป็นต้องทำา เพราะ“กับดัก” หรือ “หลุมดำา” ในชีวิตคนเราที่จะเกิดขึ้น     
มีมากมาย โดยเฉพาะอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ พ่อแม่จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกในเรื่องเหล่านี้
 อาชีพครู...คืออาชีพของผู้ให้ ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ชีวิต ครูเปรียบดังพ่อแม่คนที่สอง เมื่อถึง        
วัยเรียน ชีวิตของเด็กจะอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้น สิ่งที่เด็กได้รับจากโรงเรียน จะดีหรือเลว ก็อยู่
ที่ครูว่าจะปลูกฝังอะไรในใจเด็ก ด้วยเหตุนี้ พระคุณของครูผู้ประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ และคุณธรรมต่างๆ 
จึงยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำาเนิด อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีเกียรติ และต้องมีอุดมการณ์
ของการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ
 ครทูีด่.ี.. จงึต้องมวีถิชีีวติ มกีารปฏบิตัทิีด่ก่ีอน ถงึแม้ครจูะไม่ใช่ผูว้เิศษทีจ่ะต้องดใีนทกุๆอย่าง แต่อย่างน้อย
ครูที่ดี ก็ต้องมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นต้นทุน เป็นแบบอย่าง อาชีพครูต้องตระหนักเสมอว่าถ้าทำาอะไรไม่ดี 
ไม่ใช่เสียหายแค่ตัวเอง แต่เสียหายไปถึงสถาบันการศึกษาที่สอน ครูดีคนเดียว สามารถสร้างคนได้อีกมาก             
ในทางกลบักนั ถ้าครไูม่ดี กส็ามารถทำาลายทรัพยากรบคุคลของชาติให้สญูเสียได้ ดงันัน้ ครูจงึไม่เพยีงเป็นผูส้ร้างเดก็ 
สร้างอนาคตของเยาวชน แต่ครูยังคือผู้สร้างชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 ในวันนี้ภาพของเด็กเยาวชน พ่อแม่ และครูผู้สอน อาจบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น พ่อแม่บางคน
อาจไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ครูบาอาจารย์บางคนอาจไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์  มีเยาวชนจำานวน
มากที่กำาลังเดินหลงทาง สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ แต่ต้องกลับมามองและช่วยกันแก้ไข
 ถึงพ่อแม่จะบอกลูกเสมอว่าให้ทำาความดี แต่พ่อแม่กลับทำาในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำาสอน ลูกก็คง         
ไม่เชื่อถือ...ครูบอกกล่าวสิ่งดีๆกับเด็กนักเรียนมากมาย แต่หากครูไม่เคย“เป็น”ให้เห็น คำาพูดนั้นก็ไร้ค่า...
เยาวชนเมื่อขาดต้นแบบที่ดี ก็หลงผิดได้ง่าย พ่อแม่จึงต้อง “พูดอย่างไร ทำาอย่างนั้น” และคุณครูทั้งหลายก็ต้อง 
“พูดแล้ว ทำาให้ดู” คำาพูดคำาสอนนั้นจึงจะศักดิสิทธิ์ และมีพลังให้คนทำาตาม

เรื่องจากปก

ส่งมอบคว�มจริงใจให้กันด้วย...

“ÊØ¢»ÅÍ´àËÅŒÒ”
คําขวัญวันเด็กจากในหลวง

“...วัยเด็กเปนวัยเร่ิมตน เปนวัยเตรียมตัวเพ่ือสรางความเจริญ ม่ันคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได มีความฉลาดรอบรู 
ว าอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพ่ือนําทางชีวิตของตนไปสู ความสุข ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ...” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ.2527
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กองบรรณาธิการ วิษณุ ศรีทะวงศ์, อรพรรณ อัจฉราพันธ์

 การจะเริ่มต้นทำาสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตาม ความจริงแล้วคนเราสามารถ    
เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาที่ตั้งใจ แต่บางครั้งสำาหรับอีกหลายๆ คน ก็ต้องอาศัยฤกษ์
หรือช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่ยึดถือกัน เช่น วันพระ วันเกิด วันปีใหม่ ฯลฯ
 เดือนมกราคม เดือนแรกของปี บรรยากาศยังเป็นช่วงเวลาแห่งการ  
เริ่มต้น การเลี้ยงฉลอง และการให้ของขวัญ  ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของ
เท่านั้น แต่การให้“ความรู้สึกดีๆ”กับคนที่รัก เคารพ ก็ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่า
เริ่มต้น การเลี้ยงฉลอง และการให้ของขวัญ  ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของ
เท่านั้น แต่การให้“ความรู้สึกดีๆ”กับคนที่รัก เคารพ ก็ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่า
เริ่มต้น การเลี้ยงฉลอง และการให้ของขวัญ  ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของ

ทางใจอย่างมากเช่นกัน
 ธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกสร้างขึ้นโดยธุรกิจนำ้าเมาที่เน้นให้“เหล้า”        
เป็นของขวญัในวาระต่างๆ คงจะค่อยๆหมดความนยิมลงไป หากเราทกุคนช่วยกัน



4 ประเด็นข่าว

 สสส. แถลงผลง�นสร้�งเสริมสุขภ�พปี 57 ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้� บุหรี่ อุบัติเหตุ 13 ปี สิงห์อมควัน
ลด 1.21 ล้�นคน คนไทย 82.4% ร่วมงดเหล้�เข้�พรรษ� ประหยัดเงินซื้อเหล้� 2.4 หมื่นล้�นบ�ท

 จากเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิง นำายารักษาโรคประสาทของพี่เขย มาให้เพื่อนในโรงเรียนลองกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำาให้เพื่อน        
เกิดอาการมึนงง เสียการทรงตัว อาเจียน มีอาการคล้ายเมายาและเบลอนั้น เรื่องนี้มีคำาเตือนและคำาแนะนำาจากผู้รู้มาบอกกล่าวกัน
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ยาอีรินมินไฟว์ (Erinmin 5) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท            
ในหมู่ผู้ใช้นิยมเรียกยานี้ในชื่อ Five Five หรือ Happy 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine ตัวยาจะทำาให้มีอาการสับสน มึนงง เสียการทรงตัว ทำาให้
นอนหลับ เคลิ้มฝัน ช่วงที่กินยานี้ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำา ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ ยาวนานกว่า 60 ชั่วโมง หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการ
เสพติด ยิ่งถ้ากินยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนช่วยการหายใจ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
กล่าวต่อว่า ยาดังกล่าวผิดกฎหมาย จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไม่มีการ
อนุมัติทะเบียนตำารับยาในประเทศ ปัจจุบันไม่มีการใช้ในสถานบริการของรัฐ
 อย่างไรก็ดี พญ.พรรณพิมล ให้ข้อแนะนำาถึงการใช้ยาจิตเวชไว้ด้วยว่า ยาจิตเวชไม่ใช่ยาอันตราย แต่เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 
การใช้ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ และผู้กินยานี้ต้องระมัดระวัง เก็บให้พ้นมือผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก และเก็บในที่ปลอดภัย ไม่ควรนำายา  
ทางจิตเวชให้กับคนอื่นกินเอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากร่างกายและการตอบสนองของยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง            
ควรสอนเด็กว่าไม่ควรนำายาไปเล่น หรือให้ผู้อื่นรับประทาน เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ที่มา / http://www.thairath.co.th/content/474079

    ส่วนเรื่อง จะมีการผลักดันร่างกฎหมายห้ามขายเหล้าในช่วงปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. วันที่ 1 ม.ค. และสงกรานต์ เพื่อแก้ปัญหาเมาแล้วขับจนเกิด
อุบัติเหตุหรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันไป ใช้เพียงมาตรการเดียวคงไม่ได้ ซึ่งจะมีการพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาจากการเมาสุราเพิ่มเติม และเมื่อถามถึงร่างกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ เช่น 
ห้ามขายเหล้าบนทางรถไฟ สถานีขนส่ง เป็นต้น นายกฯได้ลงนามเพื่อประกาศใช้แล้วหรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ตามขั้นตอนต้องรอให้นายกฯ ลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ แต่ขณะนี้ตนไม่ทราบว่ามีการลงนามแล้วหรือไม่ เชื่อว่าน่าจะผ่าน แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกฯ ด้วย

ที่มา / http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002587

 วันที่ 8 มกราคม 2558 นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “... “สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในปีนี้มาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะในคืนวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม พบว่า ทั่ว
ประเทศมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จึงทำาให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงร้อยละ 20 มีผู้เสียชีวิต 60 ราย ลดลงจากปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิต 75 ราย โดย
สำานักงานพระพุทธศาสนา สำารวจพบประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในวัดใกล้บ้านมากถึง 6.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จำาเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่าน
มา เพื่อหาวิธีการป้องกัน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดกับคนเดินเท้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และเป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 60 หรือการใช้ความเร็วเกินกำาหนดที่ทำาให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการป้องกันการดื่มแล้วขับที่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง...”     ที่มา / http://stopdrink.com/news-view-7970.htm

 พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มอำานาจให้เจ้าหน้าที่ กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ  ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา และสามารถดำาเนิน
คดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เล่ม 131 ตอน 89 เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้มีผล
บังคับใช้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 มีการแก้ไข 2 ประเด็นสำาคัญคือ หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 เกี่ยวกับกำาหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่
ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จะให้อำานาจเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อ
เห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ และ สอง ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุรา หรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ หรือขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่
 กฎหมายใหม่ระบุอำานาจเจ้าพนักงานจราจรว่า สามารถสั่งให้ผู้ขับขี่ขับรถเข้าช่องทางที่มีกรวยวางตั้งไว้ ให้ไขกระจกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัด
แอลกอฮอล์เข้าไปในรถได้ หรือเรียกให้ผู้ขับขี่เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ รวมทั้งสั่งให้ลงจากรถเพื่อดูว่าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของการเดินได้หรือไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้
ทดสอบให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำาเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้
 สำาหรับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมายใหม่ กรณีผู้ขับขี่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบ เดิมระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
กรณียินยอมให้ทดสอบแต่พบว่าเมาสุราขณะขับรถ ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบขับขี่ 
แต่กฎหมายใหม่ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดในการเอาผิดทางกฎหมาย โดยกรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบ ให้สันนิษฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อน และมีบทลงโทษคือจำาคุกไม่เกิน 
1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้  ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
อีกทั้งการขับรถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาท 

  ที่มา / http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000150272

แพทย์เตือน
กินยาจิตเวชร่วมกับเหล้า

อันตรายถึงตาย

สสส.แถลงผลงาน 13 ปี

 ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า ดังนั้นการทำางานต่อจากนี้จะ มี 5 เรื่อง คือ 1) จัดการปัญหาบุหรี่และแอลกอฮอล์ในชนบท ร่วมกับองค์กรมากขึ้น 2) พัฒนา
สุขภาพเขตเมือง ร่วมกับองค์กรเอกชน วัด กองทัพ สถาบันศึกษา พัฒนาต้นแบบเมืองสุขภาพดี โดยจะนำาร่องในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
เรื่องการได้ใช้ชีวิตที่ดี 3) ดูแลสุขภาพกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ คนชายขอบ และวัฒนธรรมเฉพาะ อาทิ คนมุสลิม 4) 
ขยายฐานผูร้บัประโยชน์ โดยลงไปทำาโครงการสร้างเสรมิสขุภาวะในระดับเลก็ลงมากขึน้ ตัง้เป้าให้มภีาคีเครอืข่ายเพิม่ขึน้อย่างน้อย 4,000 ราย ใน 3 ปี เพิม่ช่องทาง    
การรับรู้ข่าวสารให้ได้ 5 ล้านคน ใน 3 ปี และกระจายศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ และ 5) ทำาให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์     
โดยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ข้อมูล / http://www.dailynews.co.th/  วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

 เมือ่วันที ่13 มกราคม 2558 ทพ.กฤษดา เรืองอารย์ีรชัต์ ผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) แถลงข่าวผลการดำาเนินการที่ผ่านมาว่า สสส.ได้ดำาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย         
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคมต่างๆเป็นเวลา 13 ปี พบว่า สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลง     
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2554 ลดลง ร้อยละ 21.4 เหลือร้อยละ 19.94 ในปี 2556 ขณะที่อัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็ลดลง โดยเดิมตั้งแต่ปี 2538-2547 การดื่มสุราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี แต่ตั้งแต่ปี 2548-5252      
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.5 ต่อปี ต่อจากนี้ไปการลดจำานวนผู้สูบบุหรี่ และผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะทำาได้ค่อนข้างยาก เพราะท่ีเหลอือยูจ่ะเลกิยาก โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท เพราะท่ีผ่านมาน่าจะมา
จากการเข้าไม่ถึงสื่อรณรงค์

 “สวดมนต์ข้ามปี” ช่วยลดผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่ ได้ 20%

 ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2558 แม้ภาพรวมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะลดลงจากปีที่แล้วคือ จาก 367 
ราย เหลือ 341 ราย หรือลดลงร้อยละ 7 แต่พบว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปีก็มีส่วนช่วยชีวิตผู้คนได้หลายชีวิต

คอเหล้าหนาว!.. ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์อาจโดนข้อหา “เมาแล้วขับ”



5 ประเด็นข่าว

 สสส. แถลงผลง�นสร้�งเสริมสุขภ�พปี 57 ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้� บุหรี่ อุบัติเหตุ 13 ปี สิงห์อมควัน
ลด 1.21 ล้�นคน คนไทย 82.4% ร่วมงดเหล้�เข้�พรรษ� ประหยัดเงินซื้อเหล้� 2.4 หมื่นล้�นบ�ท

 จากเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิง นำายารักษาโรคประสาทของพี่เขย มาให้เพื่อนในโรงเรียนลองกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำาให้เพื่อน        
เกิดอาการมึนงง เสียการทรงตัว อาเจียน มีอาการคล้ายเมายาและเบลอนั้น เรื่องนี้มีคำาเตือนและคำาแนะนำาจากผู้รู้มาบอกกล่าวกัน
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ยาอีรินมินไฟว์ (Erinmin 5) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท            
ในหมู่ผู้ใช้นิยมเรียกยานี้ในชื่อ Five Five หรือ Happy 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine ตัวยาจะทำาให้มีอาการสับสน มึนงง เสียการทรงตัว ทำาให้
นอนหลับ เคลิ้มฝัน ช่วงที่กินยานี้ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำา ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ ยาวนานกว่า 60 ชั่วโมง หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการ
เสพติด ยิ่งถ้ากินยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนช่วยการหายใจ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
กล่าวต่อว่า ยาดังกล่าวผิดกฎหมาย จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไม่มีการ
อนุมัติทะเบียนตำารับยาในประเทศ ปัจจุบันไม่มีการใช้ในสถานบริการของรัฐ
 อย่างไรก็ดี พญ.พรรณพิมล ให้ข้อแนะนำาถึงการใช้ยาจิตเวชไว้ด้วยว่า ยาจิตเวชไม่ใช่ยาอันตราย แต่เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 
การใช้ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ และผู้กินยานี้ต้องระมัดระวัง เก็บให้พ้นมือผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก และเก็บในที่ปลอดภัย ไม่ควรนำายา  
ทางจิตเวชให้กับคนอื่นกินเอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากร่างกายและการตอบสนองของยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง            
ควรสอนเด็กว่าไม่ควรนำายาไปเล่น หรือให้ผู้อื่นรับประทาน เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ที่มา / http://www.thairath.co.th/content/474079

    ส่วนเรื่อง จะมีการผลักดันร่างกฎหมายห้ามขายเหล้าในช่วงปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. วันที่ 1 ม.ค. และสงกรานต์ เพื่อแก้ปัญหาเมาแล้วขับจนเกิด
อุบัติเหตุหรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันไป ใช้เพียงมาตรการเดียวคงไม่ได้ ซึ่งจะมีการพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาจากการเมาสุราเพิ่มเติม และเมื่อถามถึงร่างกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ เช่น 
ห้ามขายเหล้าบนทางรถไฟ สถานีขนส่ง เป็นต้น นายกฯได้ลงนามเพื่อประกาศใช้แล้วหรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ตามขั้นตอนต้องรอให้นายกฯ ลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ แต่ขณะนี้ตนไม่ทราบว่ามีการลงนามแล้วหรือไม่ เชื่อว่าน่าจะผ่าน แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกฯ ด้วย

ที่มา / http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002587

ไม่ว่�เทศก�ลไหน... “นำ้�เม�”ก็ยังเป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้คนเสียชีวิตได้ม�กทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
 วันที่ 8 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขว่า แม้อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตช่วง
ปีใหม่ 2558 จะน้อยลง แต่ส่วนใหญ่ยังมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาและขับขี่รถยนต์ โดย
เฉพาะรถจักรยานยนต์มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้น จึงต้องมีการเดินหน้าแก้
ปัญหาเมาแล้วขับ และรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ อย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการตั้ง
ด่านชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งด่านสกัดเพื่อลดความความเสี่ยงของผู้ขับขี่ในการป้องกันอุบัติเหตุ ก็ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งก็จะเดินหน้าทำาลักษณะนี้ในเทศกาลอื่นๆด้วย

 วันที่ 8 มกราคม 2558 นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “... “สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในปีนี้มาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะในคืนวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม พบว่า ทั่ว
ประเทศมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จึงทำาให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงร้อยละ 20 มีผู้เสียชีวิต 60 ราย ลดลงจากปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิต 75 ราย โดย
สำานักงานพระพุทธศาสนา สำารวจพบประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในวัดใกล้บ้านมากถึง 6.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จำาเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่าน
มา เพื่อหาวิธีการป้องกัน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดกับคนเดินเท้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และเป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 60 หรือการใช้ความเร็วเกินกำาหนดที่ทำาให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการป้องกันการดื่มแล้วขับที่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง...”     ที่มา / http://stopdrink.com/news-view-7970.htm

 พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มอำานาจให้เจ้าหน้าที่ กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ  ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา และสามารถดำาเนิน
คดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เล่ม 131 ตอน 89 เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้มีผล
บังคับใช้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 มีการแก้ไข 2 ประเด็นสำาคัญคือ หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 เกี่ยวกับกำาหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่
ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จะให้อำานาจเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อ
เห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ และ สอง ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุรา หรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ หรือขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่
 กฎหมายใหม่ระบุอำานาจเจ้าพนักงานจราจรว่า สามารถสั่งให้ผู้ขับขี่ขับรถเข้าช่องทางที่มีกรวยวางตั้งไว้ ให้ไขกระจกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัด
แอลกอฮอล์เข้าไปในรถได้ หรือเรียกให้ผู้ขับขี่เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ รวมทั้งสั่งให้ลงจากรถเพื่อดูว่าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของการเดินได้หรือไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้
ทดสอบให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำาเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้
 สำาหรับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมายใหม่ กรณีผู้ขับขี่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบ เดิมระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
กรณียินยอมให้ทดสอบแต่พบว่าเมาสุราขณะขับรถ ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบขับขี่ 
แต่กฎหมายใหม่ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดในการเอาผิดทางกฎหมาย โดยกรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบ ให้สันนิษฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อน และมีบทลงโทษคือจำาคุกไม่เกิน 
1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้  ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
อีกทั้งการขับรถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาท 
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สสส.แถลงผลงาน 13 ปี

 ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า ดังนั้นการทำางานต่อจากนี้จะ มี 5 เรื่อง คือ 1) จัดการปัญหาบุหรี่และแอลกอฮอล์ในชนบท ร่วมกับองค์กรมากขึ้น 2) พัฒนา
สุขภาพเขตเมือง ร่วมกับองค์กรเอกชน วัด กองทัพ สถาบันศึกษา พัฒนาต้นแบบเมืองสุขภาพดี โดยจะนำาร่องในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
เรื่องการได้ใช้ชีวิตที่ดี 3) ดูแลสุขภาพกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ คนชายขอบ และวัฒนธรรมเฉพาะ อาทิ คนมุสลิม 4) 
ขยายฐานผูร้บัประโยชน์ โดยลงไปทำาโครงการสร้างเสรมิสขุภาวะในระดับเลก็ลงมากขึน้ ตัง้เป้าให้มภีาคีเครอืข่ายเพิม่ข้ึนอย่างน้อย 4,000 ราย ใน 3 ปี เพิม่ช่องทาง    
การรับรู้ข่าวสารให้ได้ 5 ล้านคน ใน 3 ปี และกระจายศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ และ 5) ทำาให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์     
โดยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ข้อมูล / http://www.dailynews.co.th/  วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

 เมือ่วันที ่13 มกราคม 2558 ทพ.กฤษดา เรืองอารย์ีรชัต์ ผู้จัดการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) แถลงข่าวผลการดำาเนินการที่ผ่านมาว่า สสส.ได้ดำาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย         
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคมต่างๆเป็นเวลา 13 ปี พบว่า สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลง     
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2554 ลดลง ร้อยละ 21.4 เหลือร้อยละ 19.94 ในปี 2556 ขณะที่อัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็ลดลง โดยเดิมตั้งแต่ปี 2538-2547 การดื่มสุราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี แต่ต้ังแต่ปี 2548-5252      
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.5 ต่อปี ต่อจากนี้ไปการลดจำานวนผู้สูบบุหรี่ และผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะทำาได้ค่อนข้างยาก เพราะทีเ่หลอือยูจ่ะเลิกยาก โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท เพราะท่ีผ่านมาน่าจะมา
จากการเข้าไม่ถึงสื่อรณรงค์

สธ. ชี้เมาแล้วขับ
ต้นเหตุอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

 “สวดมนต์ข้ามปี” ช่วยลดผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่ ได้ 20%

 ช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2558 แม้ภาพรวมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะลดลงจากปีที่แล้วคือ จาก 367 
ราย เหลือ 341 ราย หรือลดลงร้อยละ 7 แต่พบว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปีก็มีส่วนช่วยชีวิตผู้คนได้หลายชีวิต

คอเหล้าหนาว!.. ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์อาจโดนข้อหา “เมาแล้วขับ”



6 บทความ

 เด็กๆทุกคนคืออนาคตของชาติ ชาติจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของทรัพยากรบุคคลซึ่งก็คือเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ที่จะเติบโตขึ้นมาและช่วยรับ
ภาระต่างๆของประเทศชาติตามความสามารถต่อไป(เป็นรุ่นๆ) ผู้ใหญ่ในวันหน้าจะมีคุณภาพ 
มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับเบ้าหลอมและสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
มาในวัยเยาว์ จากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และค่านิยมต่างๆในสังคม
 คนหนุ่มสาวสมัยใหม่จำานวนมากมีความคิดว่าแต่งงานแล้วจะไม่มีลูก เหตุผลหลักๆ
ที่ได้ยินได้ฟังมาคือ “สังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมค่อนข้างแย่ เต็มไปด้วยอบายมุขสารพัด ไม่
มั่นใจว่าจะปกป้องลูกได้ดีแค่ไหน...ไม่อยากให้ลูกเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ฯลฯ” 
ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ก็ต้องทำา
หน้าที่หนักขึ้น เพื่อที่จะนำาพาลูกหลานไทยทุกคนไปให้พ้นจาก “ปากเหวนรก” (อบายมุข
ต่างๆ) ซึ่งสมัยนี้“นำ้าเมา”เป็นอบายมุขใกล้ตัวที่มีโทษภัยมากมาย สามารถฆ่าคนได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม
 ดังนั้น คำาพูดที่ว่า “สร้�งคน = สร้�งช�ติ” จึงเป็นความจริงที่สุด ในทางกลับกัน ผู้ที่
ขุดหลุมพราง สร้างกับดัก เพื่อมอมเมาเยาวชนให้หลงเป็นเหยื่ออบายมุข ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่
ไม่สร้างสรรค์ ไม่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ ก็เหมือนเป็นการไปตัดตอนการเติบโตอย่างงดงาม
ตามธรรมชาติของเด็ก... เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ แทนที่จะใส่ปุ๋ยที่ดีเพื่อให้ต้นไม้เติบโต 
งอกงาม ก็กลับเอาสิ่งเป็นพิษมาราดรดจนต้นไม้เหี่ยวเฉา
 คำ�พูดสวยหรู คำ�สอนที่แสนดี หรือคำ�ขวัญใดๆจะไม่มีคว�มหม�ยเลย ถ้�สิ่งที่
พูด สิ่งที่บอกกับเด็กนั้น ไม่มีตัวอย่�งให้เห็นจริงเลย

เด็กนครฯ ขอของขวัญวันเด็ก
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในตำาบล
ช้างกลาง อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ เด็กๆก็ได้มอบป้ายสถานที่ราชการปลอดเหล้าให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลช้างกลาง เพื่อขอเป็นของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็ก พ.ศ.2558 

เยาวชนร้อยเอ็ดร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุปีใหม่
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์ลด
อุบัติเหตุของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน...
เริ่มที่ตัวเยาวชนเองหันมาร่วมรับผิดชอบสังคมตามสถานภาพเท่าที่ทำ ได้

อนาคตของเด็กไทย
อยู่ในมือของผู้ใหญ่ทุกคน



7 ข่าวเยาวªน

เยาวชนศรีสะเกษจัดงานวันเด็ก
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ทีมงานเยาวชนเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง สมาพันธ์เด็ก
และเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การขับเคลื่อน“โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ
เยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดศรีสะเกษ” ร่วมส่งมอบความสุขให้น้องๆตำาบลเสียว 
จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันเด็ก โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลเสียว โรงเรียนเสียว และประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้ง
ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อเด็กๆในครั้งนี้

เด็กนครฯ ขอของขวัญวันเด็ก
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในตำาบล
ช้างกลาง อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ เด็กๆก็ได้มอบป้ายสถานที่ราชการปลอดเหล้าให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลช้างกลาง เพื่อขอเป็นของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็ก พ.ศ.2558 

เยาวชนร้อยเอ็ดร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุปีใหม่
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์ลด
อุบัติเหตุของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นประธานเปิดงาน

รองผู้บังคับการฯร้อยเอ็ด
ให้กําลังใจเยาวชน
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด (และอีกตำาแหน่งคือ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้ออกเยี่ยมให้กำาลังใจแก่เยาวชนฯที่
ร่วมกิจกรรมในงานกาชาด ทำาให้งานมีสีสัน และช่วยให้ไม่มีเหล้าใน
สถานที่จัดงาน

กิจกรรมเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน...
เริ่มที่ตัวเยาวชนเองหันมาร่วมรับผิดชอบสังคมตามสถานภาพเท่าที่ทำ ได้



8 เกาะกระแส

 “ครู” คือต้นแบบ เปรียบ
เสมือนพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ ที่จะสร้�งคน
ให้มีคุณภ�พ ดังนั้น ครูที่ดีที่จะไปสั่ง
สอนลูกศิษย์ ควรต้องมีคุณธรรมพื้น
ฐ�นที่สำ�คัญคือศีล 5 ให้ได้เสียก่อน ไม่
เช่นนั้นแล้ว“แบบพิมพ์”ที่ออกม�ก็
อ�จบิดเบี้ยวไปต�มต้นแบบ

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” พ.ศ.2558 จำานวน 202 คน จากทั่วประเทศ 
ณ หอประชุมคุรุสภา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยความร่วม
มือกันของสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า(สคล.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) คุรุสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือ
ข่ายครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ เพื่อยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่
ดำาเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุข ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น
แบบ และสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรเขตพื้นที่การ
ศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน พร้อมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
พลเมืองดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ (ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) โดยมีรอง
เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานมอบรางวัล
 น�งรัตน� ศรีเหรัญ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้น
พื้นฐ�น กล่าวว่า “ครู”คือบุคลากรที่สำาคัญที่สุดในระบบการจัดการศึกษา 
ฉะนั้น ครู ผู้บริหารศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นแบบอย่างสำาคัญ 
การจัดพิธีมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขในครั้งนี้ ช่วยยกย่องบุคลากร
ทางการศึกษาที่ดำาเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุข เพิ่มกำาลังใจในการ
ทำางาน และเพิ่มจำานวนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข “จากการติดตามครูดี
ไม่มีอบายมุขตั้งแต่ปี 2555 พบว่า เกิดการขยายความร่วมมือในการปกป้อง
เยาวชนให้พ้นภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผ่านการเรียนการสอนและ

ประชาชนไม่เห็นด้วยเลี้ยงเหล้างานวันครู
 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า กล่าวว่า “โครงการครูดีไม่มีอบายมุข” ได้ดำาเนินการเป็นปีที่ 4 
แล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มีจำานวน 202 คนจากทั่วประเทศ 
และยังคงสร้างเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไป เชื่อว่า
ปัญหาในรั้วโรงเรียนสามารถลดลงได้ ถ้าโรงเรียนวางระบบการศึกษา 
วางรากฐานที่ดี ครูเป็นผู้ที่คอยชี้นำาในทางที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น และรองรับผลกระทบที่อาจตามมา ก็จะช่วยสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่นักเรียน และสามารถเรียนรู้ ดำาเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบ
           “ที่น่าสนใจ งานนี้มีการเผยผลสำารวจความคิดเห็นของผู้
ปกครอง รวบรวมจากแบบสอบถามจากนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำาพ่อสอน และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อย ลูกขอ
พ่อแม่เลิกเหล้า จำานวน 79 แห่งทั่วประเทศ พบว่าผู้ปกครองเห็นด้วยที่การจัดงานวันครูแห่งชาติไม่ควรมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
งาน เพื่อให้เป็นต้นแบบและดำารงคุณค่า เป็นวันแห่งการรำาลึกถึงความสำาคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อ
ประโยชน์ของชาติ เหตุผลสำาคัญ คือ “ครู” ควรเป็นตัวอย่างให้แก่ศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณ ธรรมจริยธรรม เพื่อให้ลูกศิษย์
ดำาเนินตามคำาสอนนั่นเอง”

ต้นแบบครูผู้กล้าเปลี่ยน
 นางทิชา ณ นคร ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก หรือ ครู “ป้ามล” ต้นแบบครูผู้กล้าเปลี่ยน 
ดึงเด็กที่ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม ได้แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เพื่ออนาคตลูกหลานไทย (ผู้ใหญ่) ควรทำาอย่างไรดี” เนื่องในโอกาสวันครู ณ 
โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์  เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิสื่อเพื่อ
เยาวชน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นการพนัน เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ สสส. มีเนื้อหาสำาคัญ ว่า ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะ
ทำาให้ทุกคนเห็นว่า ความพิการทั้งกาย และจิตใจของเด็กๆนั้นมาจากเชื้อโรคที่เรียกว่า “คนทำา”  การที่สังคมวางเฉยต่อเรื่องเหล่านี้จึงไม่ต่างอะไร
จากการเป็นผู้เพาะเชื้อ และขอให้เชื่อว่าความผิดพลาดในชีวิตของเด็กไม่ได้เกิดจาการไม่มีทักษะอาชีพ แต่เป็นเพราะเด็กยังไม่มีทักษะในการ
จัดการกับความทุกข์ ความรัก ความจน ความคับแค้นในชีวิต แม้สถานพินิจฯ จะเป็นสถานที่ที่สามารถบำาบัดฟื้นฟูเยาวชน และคืนคนดีกลับสู่
สังคม แต่ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่าเด็กที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงของผู้คุมจะหมดศรัทธาในระบบความ ยุติธรรม ไม่ศรัทธาในผู้ใหญ่ ไร้ศรัทธา
ในเจ้าหน้าที่ และที่เลวร้ายที่สุดคือ เขาจะยอมแพ้ที่จะศรัทธาในความดีที่เหลืออยู่ในตัวเอง
        “กระบวนการที่ใช้ คือจะให้เด็กๆมองที่ตัวเอง ว่าเขามีอะไรที่หายไป มีอะไรที่เหลืออยู่ อย่าให้ปัญหาต่างๆมาปิดกั้นแสงสว่างและ
โอกาสในชีวิต ซึ่งผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เพราะเด็กเหมือนต้นไม้พวกเขาโตเข้าหาแสงเสมอ จึงอยากให้ผู้ใหญ่ช่วย
ทำาตัวเป็นแหล่งกำาเนิดแสงให้เด็ก เพราะการไปด่าไปว่าเด็กซำ้าๆ ไม่ได้ทำาให้อะไรๆ ดีขึ้น ผลคือ เด็กจะจำาไม่ได้อีกต่อไปว่าตัวเองก็มีด้านดีอยู่  เมื่อ
เด็กเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น เราต้องช่วยกันเป็นครู คอยหล่อหลอมเด็ก สร้างเด็กด้วยความเข้าใจ อย่าลืมว่าเด็กทุกคนต้องการ
ความรักในปริมาณที่มาก และจะต้องการมากที่สุดในวันที่เขาทำาเรื่องไม่ดี ทำาเรื่องเลวร้ายที่สุด วันที่เขาโดนจับ วันที่เด็กหญิงคนหนึ่งตั้งท้อง วันที่
เขาเป็นผู้แพ้  ทุกวันนี้สังคมไทยมีพื้นที่ดีๆที่ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ทำาสิ่งดีๆ สร้างสรรค์ น้อยมาก แต่กลับปล่อยให้ผู้ใหญ่บางกลุ่ม บางพวก เห็น
เด็กเยาวชนเป็นเหยื่อ หาผลประโยชน์แม้จะทำาลายชีวิตอนาคตของเยาวชน เช่น บรรดาอบายมุข สิ่งเสพติดทั้งหลาย ผู้มีอำานาจในสังคมไทยจึง
ต้องตระหนักถึงปัญหานี้ให้มาก” นางทิชา กล่าว

“สพฐ.”มอบร�งวัลครูดีไม่มีอบ�ยมุข ปีที่ 4

โครงการอื่นๆ เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย
ทำาดีถวายในหลวง โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า รวมทั้ง
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้า บุหรี่ นี่คือ
การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่” รองเลขาธิการ 
สพฐ. ยืนยันต้องช่วยกันบ่มเพาะพลเมืองดี
 ด้�นน�ยยงยุทธ นุชบัว ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ วัย 54 ปี จ�ก
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร จังหวัดปทุมธ�นี กล่าวถึงความรู้สึกในการรับรางวัล
ครั้งนี้ว่า “ครูต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่สูบ ไม่ดื่ม มีสติในการ
ทำางาน มุมานะเพียรพยายามที่จะหาความรู้ ปลูกฝังความดีมีจริยธรรมให้
เจริญงอกงามในใจเด็ก เวลานี้เป็นห่วงเรื่องสื่อและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี จะ
ค่อยๆ บั่นทอนจิตใจของเด็กให้ไขว้เขว หรือเดินผิดทางได้”
 น�งธมลพรรณ ต�ส�ย ครูคส.3 โรงเรียนเวียงห้�ว อ.พ�น 
จ.เชียงร�ย กล่าวว่า “เป็นเกียรติในชีวิตความเป็นครูที่ได้รับมอบรางวัลครู
ดีไม่มีอบายมุข ที่ผ่านมาทำางานอย่างตั้งใจ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ตลอดจนท้องถิ่นที่ให้งบมาช่วยงานรณรงค์กับเด็กนักเรียน เน้นกิจกรรม
รณรงค์ให้เด็กปลอดอบายมุข ดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้ามาทำากิจกรรม เพื่อจะได้รู้
ได้เห็นพฤติกรรม เห็นความจริง และกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
แล้วยังมีการทำาแผนที่จุดเสี่ยงเรื่องอบายมุข ช่วยลดปัญหาของมึนเมาและ
ยาเสพติดในโรงเรียนให้ลดลง ฝากให้ครูรุ่นใหม่ช่วยกนัสร้างเดก็ให้เป็นคนดี 
ครทูัว่ประเทศต้องเป็นแบบอย่างแก่ศษิย์ ปัจจุบนัยงัมคีรูทีป่ระพฤตตินไม่
เหมาะสมบ้าง กข็อให้ปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่คารพ” 
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ครูดฯีด้านสาธารณสุข
 นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กล่าวหลังจากรับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ด้านสาธารณสุข ที่
คุรุสภา ว่า “อบายมุขเป็นสิ่งที่เลวร้ายรุนแรงที่สุดในชีวิตมนุษย์ การ
เอาชนะอบายมุขได้ เป็นพื้นฐานของความผาสุกแห่งชีวิต การที่คนจะ
ลดละเลิกอบายมุขได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องได้พบผู้ที่มีสัจจะคือผู้ที่
ปฏิบัติได้ จึงจะได้ฟังสัจจะนั้น แล้วพากเพียรปฏิบัติจนพ้นทุกข์ตาม 
การศึกษาที่ถูกต้องที่จะพามนุษย์มีความผาสุกนั้น ต้องสามารถพาผู้
เรียนลดละเลิกอบายมุขได้ ถ้าการศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่ง
โดยไม่มีความดี การศึกษานั้นจะเป็นเครื่องมือให้คนมีศักยภาพในการ
ทำาให้ตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ทรมานและฉิบหาย
เท่านั้น ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที่ให้โอกาสกระผมได้
มาผสานพลังแห่งความดีครับ”

ประชาชนไม่เห็นด้วยเลี้ยงเหล้างานวันครู
 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า กล่าวว่า “โครงการครูดีไม่มีอบายมุข” ได้ดำาเนินการเป็นปีที่ 4 
แล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มีจำานวน 202 คนจากทั่วประเทศ 
และยังคงสร้างเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไป เชื่อว่า
ปัญหาในรั้วโรงเรียนสามารถลดลงได้ ถ้าโรงเรียนวางระบบการศึกษา 
วางรากฐานที่ดี ครูเป็นผู้ที่คอยชี้นำาในทางที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น และรองรับผลกระทบที่อาจตามมา ก็จะช่วยสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่นักเรียน และสามารถเรียนรู้ ดำาเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบ
           “ที่น่าสนใจ งานนี้มีการเผยผลสำารวจความคิดเห็นของผู้
ปกครอง รวบรวมจากแบบสอบถามจากนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำาพ่อสอน และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อย ลูกขอ
พ่อแม่เลิกเหล้า จำานวน 79 แห่งทั่วประเทศ พบว่าผู้ปกครองเห็นด้วยที่การจัดงานวันครูแห่งชาติไม่ควรมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
งาน เพื่อให้เป็นต้นแบบและดำารงคุณค่า เป็นวันแห่งการรำาลึกถึงความสำาคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อ
ประโยชน์ของชาติ เหตุผลสำาคัญ คือ “ครู” ควรเป็นตัวอย่างให้แก่ศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณ ธรรมจริยธรรม เพื่อให้ลูกศิษย์
ดำาเนินตามคำาสอนนั่นเอง”

ต้นแบบครูผู้กล้าเปลี่ยน
 นางทิชา ณ นคร ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก หรือ ครู “ป้ามล” ต้นแบบครูผู้กล้าเปลี่ยน 
ดึงเด็กที่ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม ได้แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เพื่ออนาคตลูกหลานไทย (ผู้ใหญ่) ควรทำาอย่างไรดี” เนื่องในโอกาสวันครู ณ 
โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์  เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิสื่อเพื่อ
เยาวชน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นการพนัน เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ สสส. มีเนื้อหาสำาคัญ ว่า ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะ
ทำาให้ทุกคนเห็นว่า ความพิการทั้งกาย และจิตใจของเด็กๆนั้นมาจากเชื้อโรคที่เรียกว่า “คนทำา”  การที่สังคมวางเฉยต่อเรื่องเหล่านี้จึงไม่ต่างอะไร
จากการเป็นผู้เพาะเชื้อ และขอให้เชื่อว่าความผิดพลาดในชีวิตของเด็กไม่ได้เกิดจาการไม่มีทักษะอาชีพ แต่เป็นเพราะเด็กยังไม่มีทักษะในการ
จัดการกับความทุกข์ ความรัก ความจน ความคับแค้นในชีวิต แม้สถานพินิจฯ จะเป็นสถานที่ที่สามารถบำาบัดฟื้นฟูเยาวชน และคืนคนดีกลับสู่
สังคม แต่ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่าเด็กที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงของผู้คุมจะหมดศรัทธาในระบบความ ยุติธรรม ไม่ศรัทธาในผู้ใหญ่ ไร้ศรัทธา
ในเจ้าหน้าที่ และที่เลวร้ายที่สุดคือ เขาจะยอมแพ้ที่จะศรัทธาในความดีที่เหลืออยู่ในตัวเอง
        “กระบวนการที่ใช้ คือจะให้เด็กๆมองที่ตัวเอง ว่าเขามีอะไรที่หายไป มีอะไรที่เหลืออยู่ อย่าให้ปัญหาต่างๆมาปิดกั้นแสงสว่างและ
โอกาสในชีวิต ซึ่งผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เพราะเด็กเหมือนต้นไม้พวกเขาโตเข้าหาแสงเสมอ จึงอยากให้ผู้ใหญ่ช่วย
ทำาตัวเป็นแหล่งกำาเนิดแสงให้เด็ก เพราะการไปด่าไปว่าเด็กซำ้าๆ ไม่ได้ทำาให้อะไรๆ ดีขึ้น ผลคือ เด็กจะจำาไม่ได้อีกต่อไปว่าตัวเองก็มีด้านดีอยู่  เมื่อ
เด็กเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น เราต้องช่วยกันเป็นครู คอยหล่อหลอมเด็ก สร้างเด็กด้วยความเข้าใจ อย่าลืมว่าเด็กทุกคนต้องการ
ความรักในปริมาณที่มาก และจะต้องการมากที่สุดในวันที่เขาทำาเรื่องไม่ดี ทำาเรื่องเลวร้ายที่สุด วันที่เขาโดนจับ วันที่เด็กหญิงคนหนึ่งตั้งท้อง วันที่
เขาเป็นผู้แพ้  ทุกวันนี้สังคมไทยมีพื้นที่ดีๆที่ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ทำาสิ่งดีๆ สร้างสรรค์ น้อยมาก แต่กลับปล่อยให้ผู้ใหญ่บางกลุ่ม บางพวก เห็น
เด็กเยาวชนเป็นเหยื่อ หาผลประโยชน์แม้จะทำาลายชีวิตอนาคตของเยาวชน เช่น บรรดาอบายมุข สิ่งเสพติดทั้งหลาย ผู้มีอำานาจในสังคมไทยจึง
ต้องตระหนักถึงปัญหานี้ให้มาก” นางทิชา กล่าว

“สพฐ.”มอบร�งวัลครูดีไม่มีอบ�ยมุข ปีที่ 4

โครงการอื่นๆ เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย
ทำาดีถวายในหลวง โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า รวมทั้ง
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้า บุหรี่ นี่คือ
การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่” รองเลขาธิการ 
สพฐ. ยืนยันต้องช่วยกันบ่มเพาะพลเมืองดี
 ด้�นน�ยยงยุทธ นุชบัว ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ วัย 54 ปี จ�ก
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร จังหวัดปทุมธ�นี กล่าวถึงความรู้สึกในการรับรางวัล
ครั้งนี้ว่า “ครูต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่สูบ ไม่ดื่ม มีสติในการ
ทำางาน มุมานะเพียรพยายามที่จะหาความรู้ ปลูกฝังความดีมีจริยธรรมให้
เจริญงอกงามในใจเด็ก เวลานี้เป็นห่วงเรื่องสื่อและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี จะ
ค่อยๆ บั่นทอนจิตใจของเด็กให้ไขว้เขว หรือเดินผิดทางได้”
 น�งธมลพรรณ ต�ส�ย ครูคส.3 โรงเรียนเวียงห้�ว อ.พ�น 
จ.เชียงร�ย กล่าวว่า “เป็นเกียรติในชีวิตความเป็นครูที่ได้รับมอบรางวัลครู
ดีไม่มีอบายมุข ที่ผ่านมาทำางานอย่างตั้งใจ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ตลอดจนท้องถิ่นที่ให้งบมาช่วยงานรณรงค์กับเด็กนักเรียน เน้นกิจกรรม
รณรงค์ให้เด็กปลอดอบายมุข ดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้ามาทำากิจกรรม เพื่อจะได้รู้
ได้เห็นพฤติกรรม เห็นความจริง และกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
แล้วยังมีการทำาแผนที่จุดเสี่ยงเรื่องอบายมุข ช่วยลดปัญหาของมึนเมาและ
ยาเสพติดในโรงเรียนให้ลดลง ฝากให้ครูรุ่นใหม่ช่วยกนัสร้างเดก็ให้เป็นคนดี 
ครทูัว่ประเทศต้องเป็นแบบอย่างแก่ศษิย์ ปัจจุบนัยังมีครูทีป่ระพฤตตินไม่
เหมาะสมบ้าง กข็อให้ปฏบัิตตินให้เป็นทีเ่คารพ” 
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 1. ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉล�กของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. …

 2. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งรถไฟ พ.ศ. ...

 3. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถ�นีขนส่ง พ.ศ. …

 4. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่�เรือโดยส�รส�ธ�รณะ พ.ศ. …

 5. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถ�นที่ที่อยู่ในกำ�กับดูแลใช้สอย
  ของร�ชก�ร วิส�หกิจ หรือหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. …

 6. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่อง กำ�หนดวันห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เรื่องก�รห้�มข�ย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ในวันม�ฆบูช� วันวิส�ขบูช� วันอ�ส�ฬหบูช� วันเข้�พรรษ�และวันออกพรรษ� โดยยกเว้นก�รข�ยเฉพ�ะร้�นค้�
  ปลอดอ�กรภ�ยในท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ 

 7. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่อง กำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�ง พ.ศ. ...ส�ระสำ�คัญของร่�ง
  ประก�ศฉบับนี้คือ ห้�มข�ยและห้�มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งส�ธ�รณะที่ใช้ในก�รสัญจร
  (คำ�นิย�มของ “ท�ง” ต�ม พ.ร.บ.จร�จรท�งบก พ.ศ.2522 นั้น หม�ยคว�มว่� ท�งเดินรถ ช่องเดินรถช่องเดินรถ
  ประจำ�ท�ง ไหล่ท�ง ท�งเท้� ท�งข้�ม ท�งร่วมท�งแยก ท�งล�ด ท�งโค้ง สะพ�น และล�นที่ประช�ชน
  ใช้ในก�รจร�จรและให้หม�ยคว�มรวมถึงท�งส่วนบุคคลที่เจ้�ของยินยอมให้ประช�ชนใช้ในก�รจร�จร)

 การดื่ม การซื้อ การขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย) หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ ก็มีแต่ก่อปัญหา
สังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่ดูมีวัฒนธรรมที่สงบงามอย่างประเทศลาว แต่กลับดื่มลำ้าหน้าประเทศอื่นๆในอาเซียน
ทั้งนี้ สื่อของทางการลาวรายงานตัวเลขดังกล่าวโดยอ้างข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติปลายปีที่แล้ว 
ก่อนที่สภาฯจะลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งได้กำาหนดมาตรการออกมาจำานวนหนึ่ง ที่คาด
ว่าจะทำาให้การซื้อขายเครื่องดื่มประเภทนี้ยากขึ้น และมีราคาแพงขึ้น
        จากการสำารวจโดยกระทรวงสาธารณสุขลาวในหนึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า มีชาวลาวถึง 75% บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
และในจำานวนนั้น 32% ดื่มเป็นประจำา 68% ดื่มบางโอกาส อีก 6% ดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง (หนังสือพิมพ์ลาวพัดทะนา สื่อของ
สมาคมนักข่าวแห่งชาติรายงาน) ปัจจุบัน ชาวลาวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากกว่า 15 ลิตรต่อคนต่อปี 
“ตัวเลขที่ไม่พึงปรารถนานี้เป็นภาระหนักหน่วงทางเศรษฐกิจ คิดเป็นเงินถึง 15,000 ล้านกีบ หรือคิดเป็นประมาณ 2% ของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ” นอกจากนั้น ยังทำาให้มีผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งกว่า 2,000 ราย มีผู้เสียชีวิตปีละหลายร้อยคนจากการขับขี่อันเนื่อง
มาจากดื่มสิ่งมึนเมา สาเหตุที่ทำาให้ชาวลาวดื่มสิ่งมึนเมามาก ก็เนื่องจากสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มประเภทนี้ได้ง่าย กล่าวคือ 85% ของ
ร้านที่จำาหน่ายอยู่ใกล้เคหสถานของประชาชนไม่เกิน 100 เมตร นอกจากนั้น 7% ยังมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เก็บไว้ในครัวเรือนอีก
ด้วย
        นอกจากนี้ รายงานของกระทรวงสาธารณสุขระบุด้วยว่า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โดย 40% เป็นการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัว 36% เป็นการทะเลาะวิวาทที่ไม่มีจุดประสงค์เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
11% มีความพยายามกระทำาการล่วงละเมิดทางเพศ อีก 10% เป็นการคุกคามทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์โดยบังคับข่มขืนใจ  กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแอลกอฮอล์จะช่วยบรรเทาผลกระทบและผลร้ายจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอันดีของชาติ และทำาให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีการห้าม และจำากัดเวลา 
สถานที่จำาหน่ายและดื่ม จำากัดการโฆษณา รวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีอากรให้สูงขึ้น เพื่อผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว
ขอเป็นกำาลังใจให้กับ “บ้านพี่ เมืองน้อง” ของเรา แก้ปัญหานี้ได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำาเร็จ
        ที่มา / http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000000758

 เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ทบทวนข้อเสนอแนะเรื่องห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ที่ออก
อากาศหรือถ่ายทอดสดทางออนไลน์ โดยเบื้องต้น ให้เป็นการห้ามชั่วคราวก่อน และตามด้วยการห้ามแบบถาวรภายในระยะ 5-10 ปี เพื่อควบคุม
วัฒนธรรมการดื่มหนักของคนในประเทศ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าบริษัทผลิตสุรา จะใช้กลยุทธ์การเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาทำาตลาด
กับกลุ่มคนหนุ่มสาว ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกีฬามีความเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น
 ทุกวันนี้ เรื่องโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เพียงเป็นวาระแห่งชาติ แต่เป็นวาระแห่งโลกที่ต้องผนึกกำาลังกัน เพื่อคุ้มครอง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ที่มา/ http://www.bangkokbiznews.com/14-12-2014

 “ลาว”
ขี้เมาอันดับหนึ่งในอาเซียน

พ.ร.บ.แอลกอฮอล์
แก้หรือสร้างปัญหาคงระบุยากแต่เรารับได้แค่ ไหน

หน้าต่างความคิด

 การอยู่ร่วมกันในสังคม ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรื่องถูก ผิด เหมาะสม ถูกต้อง... น่าจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นต่างทำาให้เราต้องมาคิด ว่าทำาอย่างไรจึงจะเข้าใจความจริงตรงกัน… กระทู้นี้ในเว็บไซต์ Pantip.com     เป็น
เสียงหนึ่งของความเห็นต่างที่ต้องรับฟัง
 สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภายใต้ร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบกฎหมาย
ควบคุมเหล้า 7 ฉบับ เตรียมประกาศใช้เดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สื่อหลายฉบับรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ฯ ครัง้ท่ี1/2557 ทีม่รีองนายกฯ (ยงยทุธ ยทุธวงศ์) เป็นประธาน มมีตเิหน็ชอบร่างกฎหมายจำานวนทัง้สิน้ 7 ฉบบั ประกอบด้วย  

 ทั้งนี้  ร่างกฎหมายที่บัญญัติห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งผลกระทบต่อต่อร้านค้าในเขต ห้ามขาย ห้ามบริโภค อาทิ 
ถนนข้าวสาร ถนนพัฒน์พงศ์ ถนน Walking Street ของพัทยา ถนนบางลาของภูเก็ต ถนนอาร์ซีเอ  ซึ่งผู้ประกอบการและบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติจะไม่สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณทางได้อย่างเด็ดขาด  โดยทำาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลด ร้านค้าต้องปิด
กิจการ ทำาให้เป้าหมายการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศมีผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากหลายจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของประเทศ 
 อนึ่ง การประกอบกิจการของร้านเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมในเรื่อง อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การจำาหน่ายให้เด็กและ
เยาวชน ดังนั้น การที่หน่วยงานรัฐออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าว จะสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่สำาคัญของประเทศไทย  โดยร่างกฎหมายนี้จะมีการเสนอลงนามและประกาศใช้ในช่วงเดือน
มกราคม 2558 อย่างแน่นอน ดังนั้น หากภาคเอกชน สมาคมร้านค้า และบรรดาผู้ประกอบการไม่ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารประเทศ ใน
อนาคตธุรกิจท่องเที่ยวและบริการคงได้รับผลกระทบที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้…*ทั้งนี้ตามความรู้สึก...การนั่งด่ืมเล็กๆน้อยใน 
side walk ถือเป็นเสน่ห์และความทรงจำามากกว่าในร้านอาหารที่ตกแต่งแบบเทียบกันไม่ได้
 ก�รทำ�ให้ทุกคนเข้�ใจตรงกันหมดในเรื่องต่�งๆ  คงเป็นไปไม่ได้ แต่ทุกคนก็มีหน้�ที่ต้องเข้�ใจคว�มจริง(ที่ไม่อิงผลประโยชน์และกิเลส
ส่วนตัว) ด้วยเช่นกัน

ที่มา / http://pantip.com/topic/33103965



11

 1. ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉล�กของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. …

 2. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งรถไฟ พ.ศ. ...

 3. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถ�นีขนส่ง พ.ศ. …

 4. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่�เรือโดยส�รส�ธ�รณะ พ.ศ. …

 5. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถ�นที่ที่อยู่ในกำ�กับดูแลใช้สอย
  ของร�ชก�ร วิส�หกิจ หรือหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. …

 6. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่อง กำ�หนดวันห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เรื่องก�รห้�มข�ย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ในวันม�ฆบูช� วันวิส�ขบูช� วันอ�ส�ฬหบูช� วันเข้�พรรษ�และวันออกพรรษ� โดยยกเว้นก�รข�ยเฉพ�ะร้�นค้�
  ปลอดอ�กรภ�ยในท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ 

 7. ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
  เรื่อง กำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�ง พ.ศ. ...ส�ระสำ�คัญของร่�ง
  ประก�ศฉบับนี้คือ ห้�มข�ยและห้�มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งส�ธ�รณะที่ใช้ในก�รสัญจร
  (คำ�นิย�มของ “ท�ง” ต�ม พ.ร.บ.จร�จรท�งบก พ.ศ.2522 นั้น หม�ยคว�มว่� ท�งเดินรถ ช่องเดินรถช่องเดินรถ
  ประจำ�ท�ง ไหล่ท�ง ท�งเท้� ท�งข้�ม ท�งร่วมท�งแยก ท�งล�ด ท�งโค้ง สะพ�น และล�นที่ประช�ชน
  ใช้ในก�รจร�จรและให้หม�ยคว�มรวมถึงท�งส่วนบุคคลที่เจ้�ของยินยอมให้ประช�ชนใช้ในก�รจร�จร)

 การดื่ม การซื้อ การขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย) หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ ก็มีแต่ก่อปัญหา
สังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่ดูมีวัฒนธรรมที่สงบงามอย่างประเทศลาว แต่กลับดื่มลำ้าหน้าประเทศอื่นๆในอาเซียน
ทั้งนี้ สื่อของทางการลาวรายงานตัวเลขดังกล่าวโดยอ้างข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติปลายปีที่แล้ว 
ก่อนที่สภาฯจะลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งได้กำาหนดมาตรการออกมาจำานวนหนึ่ง ที่คาด
ว่าจะทำาให้การซื้อขายเครื่องดื่มประเภทนี้ยากขึ้น และมีราคาแพงขึ้น
        จากการสำารวจโดยกระทรวงสาธารณสุขลาวในหนึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า มีชาวลาวถึง 75% บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
และในจำานวนนั้น 32% ดื่มเป็นประจำา 68% ดื่มบางโอกาส อีก 6% ดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง (หนังสือพิมพ์ลาวพัดทะนา สื่อของ
สมาคมนักข่าวแห่งชาติรายงาน) ปัจจุบัน ชาวลาวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากกว่า 15 ลิตรต่อคนต่อปี 
“ตัวเลขที่ไม่พึงปรารถนานี้เป็นภาระหนักหน่วงทางเศรษฐกิจ คิดเป็นเงินถึง 15,000 ล้านกีบ หรือคิดเป็นประมาณ 2% ของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ” นอกจากนั้น ยังทำาให้มีผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งกว่า 2,000 ราย มีผู้เสียชีวิตปีละหลายร้อยคนจากการขับขี่อันเนื่อง
มาจากดื่มสิ่งมึนเมา สาเหตุที่ทำาให้ชาวลาวดื่มสิ่งมึนเมามาก ก็เนื่องจากสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มประเภทนี้ได้ง่าย กล่าวคือ 85% ของ
ร้านที่จำาหน่ายอยู่ใกล้เคหสถานของประชาชนไม่เกิน 100 เมตร นอกจากนั้น 7% ยังมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เก็บไว้ในครัวเรือนอีก
ด้วย
        นอกจากนี้ รายงานของกระทรวงสาธารณสุขระบุด้วยว่า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โดย 40% เป็นการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัว 36% เป็นการทะเลาะวิวาทที่ไม่มีจุดประสงค์เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
11% มีความพยายามกระทำาการล่วงละเมิดทางเพศ อีก 10% เป็นการคุกคามทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์โดยบังคับข่มขืนใจ  กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแอลกอฮอล์จะช่วยบรรเทาผลกระทบและผลร้ายจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอันดีของชาติ และทำาให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีการห้าม และจำากัดเวลา 
สถานที่จำาหน่ายและดื่ม จำากัดการโฆษณา รวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีอากรให้สูงขึ้น เพื่อผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว
ขอเป็นกำาลังใจให้กับ “บ้านพี่ เมืองน้อง” ของเรา แก้ปัญหานี้ได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำาเร็จ
        ที่มา / http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000000758

 เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ทบทวนข้อเสนอแนะเรื่องห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ที่ออก
อากาศหรือถ่ายทอดสดทางออนไลน์ โดยเบื้องต้น ให้เป็นการห้ามชั่วคราวก่อน และตามด้วยการห้ามแบบถาวรภายในระยะ 5-10 ปี เพื่อควบคุม
วัฒนธรรมการดื่มหนักของคนในประเทศ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าบริษัทผลิตสุรา จะใช้กลยุทธ์การเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาทำาตลาด
กับกลุ่มคนหนุ่มสาว ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกีฬามีความเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น
 ทุกวันนี้ เรื่องโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เพียงเป็นวาระแห่งชาติ แต่เป็นวาระแห่งโลกที่ต้องผนึกกำาลังกัน เพื่อคุ้มครอง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด
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“นิวซีแลนด์”
เล็งห้ามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งกีฬา

 “ลาว”
ขี้เมาอันดับหนึ่งในอาเซียน

พ.ร.บ.แอลกอฮอล์
แก้หรือสร้างปัญหาคงระบุยากแต่เรารับได้แค่ ไหน

เรื่องเหล้าจากรอบโลก

 การอยู่ร่วมกันในสังคม ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรื่องถูก ผิด เหมาะสม ถูกต้อง... น่าจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นต่างทำาให้เราต้องมาคิด ว่าทำาอย่างไรจึงจะเข้าใจความจริงตรงกัน… กระทู้นี้ในเว็บไซต์ Pantip.com     เป็น
เสียงหนึ่งของความเห็นต่างที่ต้องรับฟัง
 สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภายใต้ร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบกฎหมาย
ควบคุมเหล้า 7 ฉบับ เตรียมประกาศใช้เดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สื่อหลายฉบับรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ฯ ครัง้ที1่/2557 ทีม่รีองนายกฯ (ยงยทุธ ยทุธวงศ์) เป็นประธาน มมีตเิหน็ชอบร่างกฎหมายจำานวนทัง้สิน้ 7 ฉบบั ประกอบด้วย  

 ทั้งนี้  ร่างกฎหมายที่บัญญัติห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งผลกระทบต่อต่อร้านค้าในเขต ห้ามขาย ห้ามบริโภค อาทิ 
ถนนข้าวสาร ถนนพัฒน์พงศ์ ถนน Walking Street ของพัทยา ถนนบางลาของภูเก็ต ถนนอาร์ซีเอ  ซึ่งผู้ประกอบการและบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติจะไม่สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณทางได้อย่างเด็ดขาด  โดยทำาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลด ร้านค้าต้องปิด
กิจการ ทำาให้เป้าหมายการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศมีผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากหลายจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของประเทศ 
 อนึ่ง การประกอบกิจการของร้านเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมในเรื่อง อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การจำาหน่ายให้เด็กและ
เยาวชน ดังนั้น การที่หน่วยงานรัฐออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าว จะสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่สำาคัญของประเทศไทย  โดยร่างกฎหมายนี้จะมีการเสนอลงนามและประกาศใช้ในช่วงเดือน
มกราคม 2558 อย่างแน่นอน ดังนั้น หากภาคเอกชน สมาคมร้านค้า และบรรดาผู้ประกอบการไม่ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารประเทศ ใน
อนาคตธุรกิจท่องเที่ยวและบริการคงได้รับผลกระทบที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้…*ทั้งนี้ตามความรู้สึก...การนั่งด่ืมเล็กๆน้อยใน 
side walk ถือเป็นเสน่ห์และความทรงจำามากกว่าในร้านอาหารที่ตกแต่งแบบเทียบกันไม่ได้
 ก�รทำ�ให้ทุกคนเข้�ใจตรงกันหมดในเรื่องต่�งๆ  คงเป็นไปไม่ได้ แต่ทุกคนก็มีหน้�ที่ต้องเข้�ใจคว�มจริง(ที่ไม่อิงผลประโยชน์และกิเลส
ส่วนตัว) ด้วยเช่นกัน

ที่มา / http://pantip.com/topic/33103965
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 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานและเสนอแนวคิด
ในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรม
นครแพร่ทาวเวอร์ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี 

 “นม”เป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกวันนี้ในท้องตลาดมีนมหลากรสชาติให้เลือกดื่ม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ดีต่อ
สุขภาพจริงๆก็ควรเป็นนมรสจืด ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาสนับสนุนในเรื่องนี้
 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้เด็กไทยดื่มนมจืด เพื่อ
ช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงว่า นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำาหรับทุกวัย เพราะในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมี
แคลเซียมในปริมาณสูงเหมาะสำาหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมโคสด 100 เปอร์เซ็นต์ ไขมันตำ่า รสจืด จะมีคุณค่าทาง
โภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยนำ้าตาลและกลิ่นต่างๆ เนื่องจากมีแคลเซียมในปริมาณมาก ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
ด้านความสูง โดยมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดื่มนมวันละประมาณ 2 แก้ว ร่วมกับการออกกำาลังกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายนำ้า บา
สเก็ตบอล และโหนบาร์ จะช่วยเพิ่มความสูงได้ 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กดื่มนมจืด เป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดพฤติกรรมติดหวาน ลดเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคอ้วน สร้างความแข็งแรงให้กับฟันและช่วยป้องกันฟันผุ เพราะมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่า 
นมธรรมชาติเป็นอาหารที่ส่งเสริมความแข็งแรงของฟัน แต่หากมีการเติมนำ้าตาลเพิ่มลงไปในนม จะทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคฟันผุทันที และ
หากแปรงฟันไม่สะอาด ก็จะยิ่งทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุขึ้นอีกหลายเท่า โดยเฉพาะเด็กในชนบท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผลการสำารวจ
ทันตสุขภาพแห่งชาติของสำานักทันตสาธารณสุข เมื่อปี 2555 พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี  มีการดื่มนมจืดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.33 เป็นร้อยละ 44.2 
โดยเด็กในภาคกลางจะมีการดื่มนมจืด น้อยที่สุดคือร้อยละ 31.7
         ทางด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และธง
โภชนาการแนะนำาไว้ก็คือ ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย วัยเด็กยังต้องการความเจริญเติบโต มีความต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เด็กก่อน
วัยเรียนให้ดื่มนมชนิดธรรมดาวันละ 2-3 แก้ว วัยเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว ส่วนวัยผู้ใหญ่ต้องการสารอาหารเพิ่มการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แนะนำาให้
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ดื่มนมชนิดพร่องมันเนยหรือขาดมันเนย เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันเกินดื่มวันละ 1 แก้ว ส่วนหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรวันละ 2 
แก้ว ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือแนะนำาให้ดื่มนมหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 1 แก้ว 
  สำาหรับผู้ที่ดื่มนมแล้วท้องอืด ท้องเสีย ซึ่งมักเกิดในผู้ที่ดื่มนมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้ดื่มเป็นประจำาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคนเอเชียส่วนใหญ่
จะมีนำ้าย่อยนำ้าตาลแลคโตสซึ่งอยู่ในนมลดลงมากเมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป จึงไม่เพียงพอที่จะไปย่อยนำ้าตาลแลคโตสในนม วิธีแก้ไขคือให้เริ่มด้วยการดื่ม
นมในปริมาณน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ และควรดื่มนมหลังอาหาร ไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง ทั้งนี้ การสนับสนุน
ให้เด็กดื่มนมจืดเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นภาระงานของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำาเนินการ โดยร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมทั้งพฤติกรรมลดหวาน
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาในระยะยาว” อธิบดี
กรมอนามัย กล่าว 
 “นม”ทางเลือกเพื่อสุขภาพดี รักใครก็อย่าลืมชวนกันแข็งแรงด้วยการดื่มนมเป็นประจำา
  ข้อมูล / http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=7614

จังหวัดแพร่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าเมา

ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการจำาหน่ายสุรา อยากรณรงค์
ให้ดื่มถูกที่ ถูกเวลา ในด้านการรณรงค์ก็อยากให้มีต่อไป 
  นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่กล่าวว่า 
ทางเครือข่ายมีดาวของจังหวัด ได้แก่ การสนับสนุนงานบุญประเพณี
ปลอดนำ้าเมา การสร้างเยาวชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการลดนักดื่ม
หน้าใหม่ และเสริมเพื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย  มีการ
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักรณรงค์  กิจกรรม “เล่า
เรื่องเหล้าออนทัวร์ในรั้วโรงเรียน” กิจกรรมละครตะลอนออนทัวร์ 
สนับสนุนพื้นที่รูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานศพ
ปลอดเหล้า งานบวช กฐินปลอดเหล้า การประชุมชี้แจงนโยบายบังคับ
ใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 แก่ผู้ประกอบ
การจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งทีม
เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ลงพื้น
ที่ปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังและตรวจเตือนการละเมิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์
  และจากการทำางานที่ผ่านมา คณะทำางานประชาคมฯ ก็ได้
ค้นพบว่า การทำางานเชิงนโยบายจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนทั้งภาค
รัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมลดจำานวนนักดื่มหน้าใหม่ในเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมาย  การควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน  การดูแลผู้มี
ปัญหาสุราและผู้ติดสุรา การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน
การลดละเลิก
  นายปกรณ์ วชิรัคกุล สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
รายงานสถานการณ์ผู้ติดสุราที่เข้ารับการบำาบัด ในโรงพยาบาล
จังหวัดแพร่ รวมทั้งรายงานผลการดำาเนินโครงการยุทธศาสตร์ป้องกัน
นักดื่มหน้าใหม่ในส่วนการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตร์“โครงการสานพลังร่วมใจแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัด
แพร่”ปี 2558 – 2559ได้แก่ การสร้างเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์รุ่น
ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ สนับสนุนชุมชนต้นแบบที่จัดบุญประเพณีปลอด
เหล้า ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และสานพลังชุมชนในการจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

ที่มา / http://www.lannastopdrink.com/1594.html

 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่
แพร่ โรงพยาบาลแพร่ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอทั้ง 8 อำาเภอ สถานี
ตำารวจภูธรทั้ง 8 อำาเภอ สถานีตำารวจภูธรจังหวัดแพร่ สำานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานเขตประถมศึกษาแพร่เขต 
1 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดแพร่ สำานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน    
  นายสมศักดิ์ สมบุญโต กล่าว ว่าการรณรงค์เรื่องเหล้านั้นเป็น
สิ่งที่ควรทำา ตนเองเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สนับสนุนให้คนดื่มสุรา แม้ว่าทั่ว
โลกมีจำานวนนักดื่มเยอะ แต่กลับพบว่าไม่มีปัญหามากเท่ากับเมืองไทย 
เพราะฉะนั้นหน่วยงานในจังหวัดแพร่จะต้องช่วยกันระดม และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น จังหวัดแพร่ถือเป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านระดับต้นๆ
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 เรื่องน่ารู้

เรื่องเหล้าจากรอบโลก

 “นม”เป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกวันนี้ในท้องตลาดมีนมหลากรสชาติให้เลือกดื่ม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ดีต่อ
สุขภาพจริงๆก็ควรเป็นนมรสจืด ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาสนับสนุนในเรื่องนี้
 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้เด็กไทยดื่มนมจืด เพื่อ
ช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงว่า นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำาหรับทุกวัย เพราะในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมี
แคลเซียมในปริมาณสูงเหมาะสำาหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมโคสด 100 เปอร์เซ็นต์ ไขมันตำ่า รสจืด จะมีคุณค่าทาง
โภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยนำ้าตาลและกลิ่นต่างๆ เนื่องจากมีแคลเซียมในปริมาณมาก ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
ด้านความสูง โดยมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดื่มนมวันละประมาณ 2 แก้ว ร่วมกับการออกกำาลังกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายนำ้า บา
สเก็ตบอล และโหนบาร์ จะช่วยเพิ่มความสูงได้ 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กดื่มนมจืด เป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดพฤติกรรมติดหวาน ลดเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคอ้วน สร้างความแข็งแรงให้กับฟันและช่วยป้องกันฟันผุ เพราะมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่า 
นมธรรมชาติเป็นอาหารที่ส่งเสริมความแข็งแรงของฟัน แต่หากมีการเติมนำ้าตาลเพิ่มลงไปในนม จะทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคฟันผุทันที และ
หากแปรงฟันไม่สะอาด ก็จะยิ่งทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุขึ้นอีกหลายเท่า โดยเฉพาะเด็กในชนบท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผลการสำารวจ
ทันตสุขภาพแห่งชาติของสำานักทันตสาธารณสุข เมื่อปี 2555 พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี  มีการดื่มนมจืดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.33 เป็นร้อยละ 44.2 
โดยเด็กในภาคกลางจะมีการดื่มนมจืด น้อยที่สุดคือร้อยละ 31.7
         ทางด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และธง
โภชนาการแนะนำาไว้ก็คือ ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย วัยเด็กยังต้องการความเจริญเติบโต มีความต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เด็กก่อน
วัยเรียนให้ดื่มนมชนิดธรรมดาวันละ 2-3 แก้ว วัยเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว ส่วนวัยผู้ใหญ่ต้องการสารอาหารเพิ่มการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แนะนำาให้
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ดื่มนมชนิดพร่องมันเนยหรือขาดมันเนย เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันเกินดื่มวันละ 1 แก้ว ส่วนหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรวันละ 2 
แก้ว ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือแนะนำาให้ดื่มนมหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 1 แก้ว 
  สำาหรับผู้ที่ดื่มนมแล้วท้องอืด ท้องเสีย ซึ่งมักเกิดในผู้ที่ดื่มนมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้ดื่มเป็นประจำาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคนเอเชียส่วนใหญ่
จะมีนำ้าย่อยนำ้าตาลแลคโตสซึ่งอยู่ในนมลดลงมากเมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป จึงไม่เพียงพอที่จะไปย่อยนำ้าตาลแลคโตสในนม วิธีแก้ไขคือให้เริ่มด้วยการดื่ม
นมในปริมาณน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ และควรดื่มนมหลังอาหาร ไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง ทั้งนี้ การสนับสนุน
ให้เด็กดื่มนมจืดเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นภาระงานของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำาเนินการ โดยร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมทั้งพฤติกรรมลดหวาน
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาในระยะยาว” อธิบดี
กรมอนามัย กล่าว 
 “นม”ทางเลือกเพื่อสุขภาพดี รักใครก็อย่าลืมชวนกันแข็งแรงด้วยการดื่มนมเป็นประจำา
  ข้อมูล / http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=7614

จังหวัดแพร่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าเมา

ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการจำาหน่ายสุรา อยากรณรงค์
ให้ดื่มถูกที่ ถูกเวลา ในด้านการรณรงค์ก็อยากให้มีต่อไป 
  นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่กล่าวว่า 
ทางเครือข่ายมีดาวของจังหวัด ได้แก่ การสนับสนุนงานบุญประเพณี
ปลอดนำ้าเมา การสร้างเยาวชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการลดนักดื่ม
หน้าใหม่ และเสริมเพื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย  มีการ
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักรณรงค์  กิจกรรม “เล่า
เรื่องเหล้าออนทัวร์ในรั้วโรงเรียน” กิจกรรมละครตะลอนออนทัวร์ 
สนับสนุนพื้นที่รูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานศพ
ปลอดเหล้า งานบวช กฐินปลอดเหล้า การประชุมชี้แจงนโยบายบังคับ
ใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 แก่ผู้ประกอบ
การจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งทีม
เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ลงพื้น
ที่ปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังและตรวจเตือนการละเมิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์
  และจากการทำางานที่ผ่านมา คณะทำางานประชาคมฯ ก็ได้
ค้นพบว่า การทำางานเชิงนโยบายจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนทั้งภาค
รัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมลดจำานวนนักดื่มหน้าใหม่ในเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมาย  การควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน  การดูแลผู้มี
ปัญหาสุราและผู้ติดสุรา การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน
การลดละเลิก
  นายปกรณ์ วชิรัคกุล สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
รายงานสถานการณ์ผู้ติดสุราที่เข้ารับการบำาบัด ในโรงพยาบาล
จังหวัดแพร่ รวมทั้งรายงานผลการดำาเนินโครงการยุทธศาสตร์ป้องกัน
นักดื่มหน้าใหม่ในส่วนการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตร์“โครงการสานพลังร่วมใจแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัด
แพร่”ปี 2558 – 2559ได้แก่ การสร้างเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์รุ่น
ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ สนับสนุนชุมชนต้นแบบที่จัดบุญประเพณีปลอด
เหล้า ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และสานพลังชุมชนในการจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

ที่มา / http://www.lannastopdrink.com/1594.html

“สธ.”หนุนเด็กไทย

ดื่มนมจืด
ลดนิสัยติดหวาน

เพ่ือสุขภาพที่ดี



 “ไนท์พาราไดซ์” หาดใหญ่ 2558
 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่อง
เที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วม
จัดงาน “Night Paradise Hatyai Countdown” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557-1 
มกราคม 2558 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนธรรมนูญวิถี อำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา 
โดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการต้อนรับปีใหม่ที่รื่นเริงสนุกสนาน ปลอดภัย และไร้
แอลกอฮอล์

เครอืข่ายงดเหล้าภาคกลาง 8 จงัหวดั ร่วมป่ันจกัรยานถวายพระพร
 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วยประชาคมงดเหล้า 
ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และคณะ
เยาวชนเครือข่ายฯ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สร้างเสริมสุขภาพในการใช้จักรยาน โดยปั่นจักรยานจากตัวเมืองชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
2557 มาถึงโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รวมระยะทาง 333 กิโลเมตร เพื่อร่วมลง
นามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

14 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า

ประชุมแผนพัฒนา 3 ปีฯ
 วันที่ 14 -15 มกราคม 2558  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัด
ประชุมพัฒนาโครงการประชาคมลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ และ
อุบัติเหตุ ปี 2558 ณ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจากทุกภาคเข้าร่วมประชุม

งานวันเด็กจังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ 10 มกราคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเครือข่าย
เยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเทศบาล
ตำาบลหนองฉาง ซึ่งมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก 

เทศกาลอาหารปลอดภัยปลอดเหล้าฯ เชยีงราย
 วันที่ 6 – 9 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองเชียงราย และโครงการอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย ร่วมคืนพื้นที่ปลอดการสูบ และการดื่มแอลกอฮอล์ มอบให้ประชาชน
เชียงราย ในงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชนเผ่า และฮาลาลไร้แอลกอฮอล์ ณ 
บริเวณสวนสาธารณะกลางเมือง (สวนตุง-โคมเฉลิมพระเกียรติ)

แถลงข่าว การจัดงานเทศการโคนมฯ
 วันที่ 14 มกราคม 2558 สำานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาล
โคนมแห่งชาติ 2558 ที่จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ณ โรงแรมดิเอเมอรัล รัชดา 
โดยปีนี้เน้นส่งเสริมการจัดงานโคนมที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กับดินแดน “สุขปลอดเหล้า” ซึ่งงานจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ 
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



 “ไนท์พาราไดซ์” หาดใหญ่ 2558
 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่อง
เที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วม
จัดงาน “Night Paradise Hatyai Countdown” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557-1 
มกราคม 2558 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนธรรมนูญวิถี อำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา 
โดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการต้อนรับปีใหม่ที่รื่นเริงสนุกสนาน ปลอดภัย และไร้
แอลกอฮอล์

เชยีงใหม่ เคาน์ดาวน์ 2015
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำานักงานเชียงใหม่ และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จัดงานเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ในงาน 
“เชียงใหม่ เคาท์ดาวน์ เฟสติวัล 2558” (Chiangmai Countdown Festival 2015) ระหว่างวันที่ 
25 - 31 ธันวาคม 2557 ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สวดมนต์ข้ามปีจังหวัดน่าน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะสงฆ์จังหวัดน่าน 
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัด
กิจกรรมส่งท้ายปีเพิ่มบุญเพิ่มปัญญา ด้วยการสวดมนต์
ข้ามปี ณ วัดมิ่งเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น
ประธานเปิดงาน และร่วมสวดมนต์ข้ามปี

รณรงค์งดเหล้าปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
มูลนิธิมิราเคิลฯ และแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการขับขี่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
รถใช้ถนน ณ จุดพักรถลำาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

เครอืข่ายงดเหล้าภาคกลาง 8 จงัหวดั ร่วมป่ันจกัรยานถวายพระพร
 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วยประชาคมงดเหล้า 
ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และคณะ
เยาวชนเครือข่ายฯ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สร้างเสริมสุขภาพในการใช้จักรยาน โดยปั่นจักรยานจากตัวเมืองชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
2557 มาถึงโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รวมระยะทาง 333 กิโลเมตร เพื่อร่วมลง
นามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เครอืข่ายงดเหล้า ชวนคนไทยมอบความจรงิใจ
ส่งให้กนัในทุกเทศกาล
 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) จัดขบวนกิจกรรมรณรงค์ 
“ของขวัญจริงใจ...ไร้แอลกอฮอล์” เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนหน่วยงานภาค
รัฐ และกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยเชิญชวนให้รับ-มอบ
กระเช้า ที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแสดงถึงความจริงใจของผู้ให้ที่จะส่ง
มอบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ผู้รับ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา ผลกระทบที่มาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาล

15 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า

ประชุมแผนพัฒนา 3 ปีฯ
 วันที่ 14 -15 มกราคม 2558  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัด
ประชุมพัฒนาโครงการประชาคมลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ และ
อุบัติเหตุ ปี 2558 ณ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจากทุกภาคเข้าร่วมประชุม

งานวันเด็กจังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ 10 มกราคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเครือข่าย
เยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเทศบาล
ตำาบลหนองฉาง ซึ่งมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก 


