
	 ต้นเดือนมีนาคม	ที่ผ่านมา	นางสุกัญญา	งามบรรจง	ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ร่วมด้วย	ภก.สงกรานต์	ภาคโชคดี	
ผูอ้�านวยการส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า	(สคล.)	และส�านกังานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)		ได้ร่วมกนั	แถลงข่าวเปิดตวัสือ่สร้างพลงั
ปลูกจิตใต้ส�านึก	และเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน�า	เพื่อเรียนรู้												
การใช้สือ่สร้างสรรค์		ในโครงการ	สือ่สร้างพลงัปลกูจติใต้ส�านกึ	“เดก็ไทยคดิ
ได้ต้านภัยน�้าเมา”
		 โครงการเด็กไทยคิดได้ฯ	เป็นการใช้พลังสื่อสร้างจิตใต้ส�านึก	
ประกอบด้วยการใช้นิทานเล่าเรื่อง	โดยมีเพลงและเกมเข้ามาบูรณาการ						
เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย	ต่อยอดการเรียนรู้	อาทิ	กิจกรรมศิลปะต่อยอด
นิทานสร้างสรรค์	รวมถึงกิจกรรมเคลื่อนไหว	ร้อง	เล่น	เต้น	อ่าน	ที่เพิ่มความ
สนกุสนาน	มาช่วยสนบัสนนุข้อมลู	เพ่ือเป็นการตอกย�า้รบัรูแ้ละจดจ�าได้ง่ายขึน้		
	 จึงขอเชิญชวนให้คุณครูและผู้ที่สนใจ	ร่วมสร้างสรรค์สื่อ	ร้อง	เล่น	
เต้น	อ่าน	เพื่อปลูกพลังจิตใต้ส�านึกเด็กปฐมวัย	(เด็กอายุ	1-	7	ขวบ)	หัวข้อ	
“เด็กไทยคิดได้	ต้านภัยน�้าเมา”	โดยสามารถจัดท�าเป็นสื่อได้หลายประเภท	
เช่น	ถ่ายท�าเป็นคลิปหนังสั้น	ส่งเป็นสื่อ	หรือตามความถนัด	โดยผู้ส่งชิ้นงาน
เข้าประกวดทกุท่านจะได้รับเกยีรตบิตัรและหนงัสอืนิทานจากโครงการเดก็
ไทยคิดได้ต้านภัยสังคม	และของรางวัลอ่ืนๆอีกมากมาย	ระยะเวลาการรับ
สมัคร	ตั้งแต่วันที่	15	มีนาคม2558	ถึงวันที่	31	มิถุนายน	2558	
	 กรอกใบสมคัรและส่งสือ่มาท่ี	110/287	ซอยโพธิแ์ก้ว	แยก	4	ถนน
นวมินทร์	แขวงนวมินทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240	หมายเลขโทรศัพท์	
02-948-3932	โทรสาร	02-948-3930	สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร	ได้ที่	
www.stopdrink.com

รวมสรางสรรคสื่อ ในหัวขอ
“เด็กไทยคิดได ตานภัยนํ้าเมา”

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในก�าหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ........................................
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ท�าร้ายสตรี       
ด้วยการหยุดภัยที่เกิดจากน�้าเมา

ความรุนแรงหยุด



 ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญิงในสงัคมไทย	เกิดจากหลาย
สาเหตุ	ทั้งการถูกคุกคามทางด้านร่างกายและจิตใจ	การถูกท�าร้าย
ร่างกายจากคนในครอบครัว	การถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา	สถานที่ท�างาน	พื้นที่สาธารณะ	และในครอบครัว	
	 ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องการด�าเนินคดีเมื่อผู้หญิงถูกท�าร้ายโดย
สามี	ในสังคมก็มีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงอยู่	น่ันคือพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง	พ.ศ.2550	แต่กฎหมายดังกล่าว
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก	อีกทั้งผู้หญิงหรือภรรยาที่ถูกผู้ชายท�าร้าย
มักจะเกิดความอับอาย	ไม่กล้าแจ้งความเอาเรื่อง	และคนส่วนใหญ่								
ทีพ่บเหน็เหตกุารณ์มกัมองว่าเป็นเรือ่งของสามภีรรยาและเรือ่งภายใน
ครอบครัว	จึงท�าให้การช่วยเหลือถูกละเลย	บ่อยครั้งถึงขั้นเสียชีวิต

หยุดท�าร้ายสตรี หยุดความรุนแรง       

2 จากใจประธานเครือข่ายÏ

8 มีนาคม วันสตรีสากล
 (International Women’s Day)

 “ผู”้หญงิวนันี.้..ต้องมสิีทธเิสรภีาพ	ความเป็นธรรม	และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในสงัคม	นีค่อืเสยีงเรยีกร้อง
จากกลุ่มผู้หญิงทั่วโลก	ที่รวมพลังกันบอกกล่าวให้ได้ยินเสมอในเดือนมีนาคมของทุกปี
	 บางคนบอกว่า...ไม่ใช่แค่วันที่	8	มีนาคม	เพียงแค่วันเดียว	พรุ่งนี้	หรือวันอ่ืนๆทุกวัน	สิ่งที่ผู้ชายควรท�า	คือ								
ให้เกียรติผู้หญิง	ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือเชื้อชาติที่แตกต่างกัน	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ควรเลิกใช้ความรุนแรงในทุก											
รูปแบบ	(ความจริงเราก็มีกฎหมาย	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง	พ.ศ.2550	อยู่	แต่	พ.ร.บ.ฯ	ยัง
ไม่เป็นทีรู่จั้กกนัมาก	เพราะส่วนใหญ่ผูห้ญงิหรอืภรรยาทีถู่กผูช้ายท�าร้ายมกัจะอาย	และคนทีพ่บเหน็กม็กัคดิว่าเป็นเรือ่ง
ของสามีภรรยา	จึงท�าให้การช่วยเหลือถูกละเลยไป)	บางก็ว่า...	คงไม่ต้องเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคชาย-หญิง				
หากทุกชีวิต	ทุกเพศ	รู้หน้าที่ของตัวเอง	แล้วท�าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์หรือดีที่สุด
	 ถ้าหยบิยกเอาเรือ่งสรรีะร่างกายมาพดูกนั	แน่นอนว่าผู้หญงิ	ผู้ชาย	แขง็แรงไม่เท่ากนั	หรอืการประกอบอาชพีต่างๆ		
แม้หลายอาชีพที่เสี่ยง	ผู้หญิงจะท�าได้เช่นเดียวกับผู้ชาย	เช่น	ขับเครื่องบิน	แข่งรถ	เป็นวิศวกร	ฯลฯ	แต่ก็มีผู้หญิงไม่มาก
ที่เลือกท�าอาชีพเหล่าน้ัน	ซ่ึงถ้าถกเถียงกันเรื่องน้ี	เราอาจไม่ได้ค�าตอบที่ต้องการ	แต่สิ่งท่ีผู้ชายท้ังโลกควรเป็นในฐานะ			
ทีเ่ป็นเพศท่ีแขง็แรงกว่า	คอืการเป็นสภุาพบุรษุ	ใช้ความแขง็แรงเพือ่การคุม้ครองปกป้อง	ไม่ใช่ใช้ก�าลังทีเ่หนอืกว่าท�าร้าย
ผู้หญิง
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันผู้หญิงส่วนหนึ่งก�าลังแสดงความเท่าเทียมกับผู้ชาย	ด้วยการเลียนแบบการกระท�า	
คอื	การดืม่เหล้า	สบูบุหรี	่เสพยาเสพตดิ	ฯ	พฤตกิรรมเหล่านีท้ีก่�าลงัเป็นอยูใ่นสงัคม	นอกจากจะดไูม่เท่าเทยีมแล้ว	แท้จรงิ
ยังท�าให้ผู้หญิงที่ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	เสี่ยงชีวิตและสุขภาพทรุดโทรมมากกว่าเพศชายด้วยซ�้า
	 ทกุคนไม่สามารถเลอืกเพศตวัเองได้ว่าอยากเกดิมาเป็นหญิง	เป็นชาย	แต่เมือ่เกดิมาแล้ว	ทกุชวิีตมคีวามเท่าเทยีม
กันในการเลือกที่จะท�าสิ่งที่ดี	เป็นคนดี	และเป็นพลเมืองดีของสังคม	และประเทศชาติ
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ประธานที่ปรึกษา	ศ.นพ.	อุดมศิลป	ศรีแสงนาม	ที่ปรึกษา	ภก.สงกรานต์	ภาคโชคดี,	ธีระ	วัชรปราณี	บรรณาธิการ	ธารดาว	ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ	วิษณุ	ศรีทะวงศ์,	อรพรรณ	อัจฉราพันธ์
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ในสถานศึกษา	สถานที่ท�างาน	พื้นที่สาธารณะ	และในครอบครัว	
	 ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องการด�าเนินคดีเมื่อผู้หญิงถูกท�าร้ายโดย
สามี	ในสังคมก็มีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงอยู่	นั่นคือพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง	พ.ศ.2550	แต่กฎหมายดังกล่าว
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก	อีกทั้งผู้หญิงหรือภรรยาที่ถูกผู้ชายท�าร้าย
มักจะเกิดความอับอาย	ไม่กล้าแจ้งความเอาเรื่อง	และคนส่วนใหญ่								
ทีพ่บเหน็เหตกุารณ์มกัมองว่าเป็นเรือ่งของสามภีรรยาและเรือ่งภายใน
ครอบครัว	จึงท�าให้การช่วยเหลือถูกละเลย	บ่อยครั้งถึงขั้นเสียชีวิต

	 ส�าหรบัผูห้ญงิ...การมคีูร่กัหรอืสามทีีใ่จร้อน	ขีโ้มโห	กเ็ป็นเรือ่ง
ที่เสี่ยงกับการถูกท�าร้ายอยู่แล้ว	หากเป็นนักดื่มด้วย	น�้าเมาก็จะเป็นตัว
กระตุ้นที่ท�าให้คนใจร้อน	ขี้โมโห	มีความยับยั้งชั่งใจหรือความอดทน					
อดกลัน้น้อยลงไปอกี	นัน่หมายความว่าความเสีย่งท่ีจะถกูท�าร้ายร่างกาย
ก็มากขึ้นด้วย	
	 จากข้อมูลพบว่า	ในสังคมไทยมีปัญหาการหย่าร้างสูงมาก							
ปีละกว่าแสนคู่	(ที่มา	:	นสพ.คม-ชัด-ลึก	วันที่	14	เมษายน	2557)	และ
ส่วนหนึง่กม็สีาเหตมุาจากสามขีีเ้มา	จึงมคี�าแนะว่าการมชีวีติครอบครวั
ที่อบอุ่น	มีความสุข	ต้องไม่ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่ฯ	(ที่มา:	เรื่อง	คุณลักษณะ
ครอบครัวที่อบอุ่น	12	ข้อ,	กรมอนามัย)	
	 การที่ธรรมชาติให้สรีระร่างกายที่แข็งแรงกว่าแก่ผู ้ชาย																	
ก็คงเพ่ือให้ใช้ท�าหน้าที่ปกป้อง	ดูแล	คุ้มครองป้องกัน	คงไม่ได้ให้ใช้							
พละก�าลังนัน้มาเพ่ือท�าร้ายเพศท่ีอ่อนแอกว่า(คอื	ผูห้ญงิ)แน่นอน	ดงันัน้							
ถ้าผู้ชายในครอบครวัลด	ละ	การดืม่ลงได้	กเ็ท่ากบัได้ช่วยลดความรนุแรง
ในสังคมด้วย

หยุดท�าร้ายสตรี หยุดความรุนแรง       
ด้วยการหยุดภัยที่เกิดจากน�้าเมา

3 เรื่องจากปก

8 มีนาคม วันสตรีสากล

 “ผู”้หญงิวนันี.้..ต้องมสีทิธเิสรภีาพ	ความเป็นธรรม	และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในสงัคม	นีค่อืเสยีงเรยีกร้อง
จากกลุ่มผู้หญิงทั่วโลก	ที่รวมพลังกันบอกกล่าวให้ได้ยินเสมอในเดือนมีนาคมของทุกปี
	 บางคนบอกว่า...ไม่ใช่แค่วันท่ี	8	มีนาคม	เพียงแค่วันเดียว	พรุ่งนี้	หรือวันอื่นๆทุกวัน	สิ่งที่ผู้ชายควรท�า	คือ								
ให้เกียรติผู้หญิง	ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือเชื้อชาติที่แตกต่างกัน	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ควรเลิกใช้ความรุนแรงในทุก											
รูปแบบ	(ความจริงเราก็มีกฎหมาย	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง	พ.ศ.2550	อยู่	แต่	พ.ร.บ.ฯ	ยัง
ไม่เป็นทีรู่จั้กกนัมาก	เพราะส่วนใหญ่ผูห้ญงิหรอืภรรยาทีถู่กผูช้ายท�าร้ายมกัจะอาย	และคนทีพ่บเหน็ก็มกัคดิว่าเป็นเรือ่ง
ของสามีภรรยา	จึงท�าให้การช่วยเหลือถูกละเลยไป)	บางก็ว่า...	คงไม่ต้องเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคชาย-หญิง				
หากทุกชีวิต	ทุกเพศ	รู้หน้าที่ของตัวเอง	แล้วท�าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์หรือดีที่สุด
	 ถ้าหยบิยกเอาเรือ่งสรรีะร่างกายมาพดูกัน	แน่นอนว่าผูห้ญงิ	ผูช้าย	แขง็แรงไม่เท่ากนั	หรอืการประกอบอาชพีต่างๆ		
แม้หลายอาชีพที่เสี่ยง	ผู้หญิงจะท�าได้เช่นเดียวกับผู้ชาย	เช่น	ขับเครื่องบิน	แข่งรถ	เป็นวิศวกร	ฯลฯ	แต่ก็มีผู้หญิงไม่มาก
ที่เลือกท�าอาชีพเหล่าน้ัน	ซ่ึงถ้าถกเถียงกันเรื่องนี้	เราอาจไม่ได้ค�าตอบที่ต้องการ	แต่สิ่งที่ผู้ชายทั้งโลกควรเป็นในฐานะ			
ทีเ่ป็นเพศท่ีแขง็แรงกว่า	คอืการเป็นสภุาพบรุษุ	ใช้ความแขง็แรงเพือ่การคุม้ครองปกป้อง	ไม่ใช่ใช้ก�าลังทีเ่หนอืกว่าท�าร้าย
ผู้หญิง
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันผู้หญิงส่วนหน่ึงก�าลังแสดงความเท่าเทียมกับผู้ชาย	ด้วยการเลียนแบบการกระท�า	
คอื	การดืม่เหล้า	สบูบุหรี	่เสพยาเสพตดิ	ฯ	พฤตกิรรมเหล่านีท้ีก่�าลงัเป็นอยูใ่นสงัคม	นอกจากจะดไูม่เท่าเทยีมแล้ว	แท้จรงิ
ยังท�าให้ผู้หญิงที่ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	เสี่ยงชีวิตและสุขภาพทรุดโทรมมากกว่าเพศชายด้วยซ�้า
	 ทกุคนไม่สามารถเลอืกเพศตวัเองได้ว่าอยากเกดิมาเป็นหญงิ	เป็นชาย	แต่เมือ่เกดิมาแล้ว	ทกุชวีติมคีวามเท่าเทยีม
กันในการเลือกที่จะท�าสิ่งที่ดี	เป็นคนดี	และเป็นพลเมืองดีของสังคม	และประเทศชาติ

จดหมายข่าววิถีสุข  จัดพิมพ์โดยส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประธานที่ปรึกษา	ศ.นพ.	อุดมศิลป	ศรีแสงนาม	ที่ปรึกษา	ภก.สงกรานต์	ภาคโชคดี,	ธีระ	วัชรปราณี	บรรณาธิการ	ธารดาว	ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ	วิษณุ	ศรีทะวงศ์,	อรพรรณ	อัจฉราพันธ์



4 ประเด็นข่าว

	 เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	ที่โรงแรมเอเชีย	เขตราชเทวี	นายพีระพงษ์	สายเชื้อ	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	ปี	2558	เพื่อเป็นแนวทางด�าเนินงานควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ	และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ	200	คน											
เข้าร่วมการประชุม
		 นายพีระพงษ์	กล่าวว่า	ขณะนี้สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ	มีความรุนแรงและขยายวงกว้าง	โดยเฉพาะ										
ในกลุม่เยาวชนมแีนวโน้มเป็นนกัด่ืมหน้าใหม่มากขึน้	กทม.จงึให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างต่อเนือ่ง	
จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	และกรมสรรพสามิต	ในการจดัท�า	แผนยทุธศาสตร์ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2558-2559	
เพื่อใช้เป็นกรอบการท�างานควบคุม	ป้องกัน	และจัดการปัญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และมีความ
สอดคล้องกับแผนฯระดับชาติ
		 นายพรีะพงษ์	กล่าวต่อว่า	การประชมุวนันีจ้ะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น	และเสนอแนวทางในการด�าเนนิ
งานป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	ซึง่แผนยทุธศาสตร์ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์กรงุเทพมหานคร	
ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์	คือ	1.การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	2.การลดปริมาณการบริโภคของสังคม	3.การส่งเสริมลดเลิกการบริโภค	4.การลด
ความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค	และ	5.การบริหารจัดการ	ซึ่ง	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ผู้ว่าฯกทม.	ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	จะได้ลงนามประกาศใช้แผนดังกล่าว	เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	เพื่อเป้าหมายให้
กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย	ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	และป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์
  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/639041

	 การห้ามจ�าหน่ายสุราในวันพระใหญ่	 เช่น	มาฆบูชา	วิสาขะบูชา																								
วันเข้าพรรษา	ฯ	นอกจากเป็นเรื่องของสามัญส�านึกแล้ว	ปัจจุบันยังเป็นกฎหมายที่
ใช้บังคับกับร้านค้าด้วย	แต่ถึงอย่างนั้น	ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เนืองๆ
	 วันพระใหญ่	“มาฆบูชา”ปีนี้	(4	มีนาคม)	พล.ต.อ.เรืองศักดิ์	จริตเอก									
รอง	ผบ.ตร.	จึงได้สั่งการให้สถานีต�ารวจทุกแห่ง	ด�าเนินการเข้มงวดในการห้าม
จ�าหน่ายสุราในวันมาฆบูชา	โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกประเภทรับทราบ	
(ยกเว้นโรงแรม)	เรื่องงดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด	ทั้งชนิดขายส่งและ
ขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด	24ชั่วโมง	ในวันที่	4	มีนาคม	ขณะเดียวกันก็ก�าชับ
การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามเส้นทางต่างๆอย่างเข้มงวดด้วย
	 หากการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างจรงิจงั	สม�า่เสมอ	ปัญหาต่างๆจาก	
“น�้าเมา”	ก็ลดลงได้จริงเช่นกัน

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=602419

กทม.จับมือ ตร.- สสส.
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

สงกรานต์กรุงเทพฯ ปีนี้

ยึดหลัก 4 ป.
เพื่อความปลอดภัย

	 เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2558	นายนรนิทร์	แป้นประเสรฐิ	ผูป้ระสานงาน	
เครอืข่ายเฝ้าระวงัแอลกอฮอล์	กรงุเทพฯ	นายธรีะภัทร์	คหะวงศ์	ผูป้ระสานงาน	
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดืม่หน้าใหม่	และแกนน�าชมุชนกรงุเทพฯ	กว่า	30	คน
ได้เข้าพบ	พล.ต.ต.วิชัย	สังข์ประไพ	ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ	กทม.	ณ	ศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร	(เสาชงิช้า)	เพือ่ให้ก�าลงัใจและสนบัสนนุนโยบายจดัระเบยีบ
ทางเท้า	พร้อมยื่นหนังสือให้	กทม.เร่งบังคับใช้กฎหมายใหม่	ห้ามขายเครื่อง
ดืม่แอลกอฮอล์บนทางเท้าและผวิการจราจร	และขอให้	เร่งก�าหนดมาตรการ
รับมือสงกรานต์	จัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้าให้เป็นจริง
	 พล.ต.ต.วชิยั	สงัข์ประไพ	ทีป่รกึษาผูว่้าฯ	กทม.กล่าวถงึการก�าหนด
แผนยทุธศาสตร์ในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ว่า	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอ
การลงนาม	ส่วนการรณรงค์ป้องกันปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และท�าผิดกฎหมายในช่วงสงกรานต์นั้น	ขณะนี้	กทม.อยู่ระหว่างหารือร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปลอดเหล้าช่วงสงกรานต์ท่ีถนนสีลม	โดยก�าหนดรูปแบบ	4	ป.ได้แก	่
1.ปลอดภัย	(รวมถึงปลอดแอลกอฮอล์)	2.ไม่โป๊	3.ไม่เปลือย	4.ไม่แป้ง												
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต	์					
และสามารถลดการเกดิอุบัตเิหต	ุการกระท�าทีข่าดสตแิละการล่วงละเมดิทางเพศได้
	 ก็หวังว่าการจัดงานสงกรานต์ในปีนี้	จะราบรื่นมากขึ้น	และลด
ปัญหาต่างๆ	ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

 http://www.thairath.co.th/content/487318

ใช้ 5 แผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วกรุง

น่าห่วง!..4ปี นักดื่มหญิงเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนราย

จ�าพวก	Spy	สาโท	กระแช่	เหล้าแดงผสมโค้ก	แล้วเพ่ิมดีกรี	ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการดื่ม	ได้แก่	ปัญหาครอบครัว	28.91%	ความรัก	25.59%								
การท�างาน	23.63%	โดยส่งผลกระทบต่อตนเองคือ	อุบัติเหตุ	เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ	ถูกล่วงละเมิด	และครอบครัว
		 “ที่ผ่านมา	ผู้หญิงเข้ามาขอรับค�าปรึกษาจากมูลนิธิฯ	เพิ่มมากขึ้น	เกือบทั้งหมดถูกมอมเหล้า	แล้วน�าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ	ดังนั้น	
ทางออกคือผู้หญิงต้องพยายามห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง	เช่น	ร้านเหล้า	ผับ	บาร์	หรือกิจกรรมที่มีของมึนเมา											
หากต้องเข้าไปก็ต้องระมดัระวงั	ท้ังนี	้ปัญหาคุกคามทางเพศส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบัวยัรุน่	นสิตินกัศกึษา	จงึเหน็ด้วยกับนโยบายให้ร้านเหล้าอยูห่่าง
ไกลสถานศึกษา	และควบคุมใบอนุญาตขายไม่ให้มีมากเกินไป”	น.ส.วสุนันท์	กล่าว
  https://www.facebook.com/wmp2010/posts/419506778216671

ตำ รวจคุมเข้มห้ามจำ หน่ายสุราวันมาฆบูชา



5 ประเด็นข่าว

	 เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	ที่โรงแรมเอเชีย	เขตราชเทวี	นายพีระพงษ์	สายเชื้อ	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	ปี	2558	เพื่อเป็นแนวทางด�าเนินงานควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ	และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ	200	คน											
เข้าร่วมการประชุม
		 นายพีระพงษ์	กล่าวว่า	ขณะนี้สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ	มีความรุนแรงและขยายวงกว้าง	โดยเฉพาะ										
ในกลุม่เยาวชนมแีนวโน้มเป็นนกัด่ืมหน้าใหม่มากขึน้	กทม.จงึให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างต่อเนือ่ง	
จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	และกรมสรรพสามิต	ในการจดัท�า	แผนยทุธศาสตร์ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2558-2559	
เพื่อใช้เป็นกรอบการท�างานควบคุม	ป้องกัน	และจัดการปัญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และมีความ
สอดคล้องกับแผนฯระดับชาติ
		 นายพรีะพงษ์	กล่าวต่อว่า	การประชมุวนันีจ้ะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็	และเสนอแนวทางในการด�าเนนิ
งานป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์กรงุเทพมหานคร	
ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์	คือ	1.การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	2.การลดปริมาณการบริโภคของสังคม	3.การส่งเสริมลดเลิกการบริโภค	4.การลด
ความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค	และ	5.การบริหารจัดการ	ซึ่ง	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ผู้ว่าฯกทม.	ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร	จะได้ลงนามประกาศใช้แผนดังกล่าว	เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	เพื่อเป้าหมายให้
กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย	ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	และป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์
  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/639041

	 เม่ือวันท่ี	5	มีนาคม	2558	มูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล	ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน						
วันสตรีสากล	8	มีนาคม	ณ	ลานกิจกรรมเกาะพญาไท	
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	โดยมีท้ังการแสดงละครสะท้อน
ปัญหา	และการเสวนาเพื่อให้ความรู้
		 นางสาววสุนันท์	น่ิมบุตร	ฝ่ายส่งเสริมภาคี
เครือข่าย	มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล	กล่าวในเวทีเสวนา	
“ผู ้หญิงกับสุรา	มายาคติและผลประโยชน์”	ว ่า											
จากข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	ผู ้หญิงมี						
แนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น	ปี	2554	-	
2557	ดื่มเพิ่มขึ้นถึง	636,428	ราย	เฉลี่ย	159,107					
รายต่อปี	ส่วนผลวจัิยวถิกีารดืม่สรุาของแรงงานหญงิปี	
2557	ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	พบว่า	แรงงานหญิงเริ่มดื่มสุราครั้งแรก	

	 การห้ามจ�าหน่ายสุราในวันพระใหญ่	 เช่น	มาฆบูชา	วิสาขะบูชา																								
วันเข้าพรรษา	ฯ	นอกจากเป็นเรื่องของสามัญส�านึกแล้ว	ปัจจุบันยังเป็นกฎหมายที่
ใช้บังคับกับร้านค้าด้วย	แต่ถึงอย่างนั้น	ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เนืองๆ
	 วันพระใหญ่	“มาฆบูชา”ปีนี้	(4	มีนาคม)	พล.ต.อ.เรืองศักดิ์	จริตเอก									
รอง	ผบ.ตร.	จึงได้สั่งการให้สถานีต�ารวจทุกแห่ง	ด�าเนินการเข้มงวดในการห้าม
จ�าหน่ายสุราในวันมาฆบูชา	โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกประเภทรับทราบ	
(ยกเว้นโรงแรม)	เรื่องงดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด	ทั้งชนิดขายส่งและ
ขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด	24ชั่วโมง	ในวันที่	4	มีนาคม	ขณะเดียวกันก็ก�าชับ
การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามเส้นทางต่างๆอย่างเข้มงวดด้วย
	 หากการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างจรงิจงั	สม�า่เสมอ	ปัญหาต่างๆจาก	
“น�้าเมา”	ก็ลดลงได้จริงเช่นกัน

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=602419

กทม.จับมือ ตร.- สสส.
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

และท�าผิดกฎหมายในช่วงสงกรานต์นั้น	ขณะนี้	กทม.อยู่ระหว่างหารือร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท้ังภาครัฐและเอกชน	เพ่ือด�าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปลอดเหล้าช่วงสงกรานต์ท่ีถนนสีลม	โดยก�าหนดรูปแบบ	4	ป.ได้แก	่
1.ปลอดภัย	(รวมถึงปลอดแอลกอฮอล์)	2.ไม่โป๊	3.ไม่เปลือย	4.ไม่แป้ง												
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต	์					
และสามารถลดการเกิดอุบัตเิหต	ุการกระท�าทีข่าดสตแิละการล่วงละเมดิทางเพศได้
	 ก็หวังว่าการจัดงานสงกรานต์ในปีนี้	จะราบรื่นมากขึ้น	และลด
ปัญหาต่างๆ	ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

 http://www.thairath.co.th/content/487318

ใช้ 5 แผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วกรุง

น่าห่วง!..4ปี นักดื่มหญิงเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนราย

จ�าพวก	Spy	สาโท	กระแช่	เหล้าแดงผสมโค้ก	แล้วเพ่ิมดีกรี	ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการดื่ม	ได้แก่	ปัญหาครอบครัว	28.91%	ความรัก	25.59%								
การท�างาน	23.63%	โดยส่งผลกระทบต่อตนเองคือ	อุบัติเหตุ	เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ	ถูกล่วงละเมิด	และครอบครัว
		 “ที่ผ่านมา	ผู้หญิงเข้ามาขอรับค�าปรึกษาจากมูลนิธิฯ	เพิ่มมากขึ้น	เกือบทั้งหมดถูกมอมเหล้า	แล้วน�าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ	ดังนั้น	
ทางออกคือผู้หญิงต้องพยายามห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ไม่เข้าไปในพื้นที่เส่ียง	เช่น	ร้านเหล้า	ผับ	บาร์	หรือกิจกรรมท่ีมีของมึนเมา											
หากต้องเข้าไปกต้็องระมดัระวงั	ทัง้นี	้ปัญหาคกุคามทางเพศส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบัวยัรุน่	นสิตินกัศกึษา	จงึเหน็ด้วยกบันโยบายให้ร้านเหล้าอยูห่่าง
ไกลสถานศึกษา	และควบคุมใบอนุญาตขายไม่ให้มีมากเกินไป”	น.ส.วสุนันท์	กล่าว
  https://www.facebook.com/wmp2010/posts/419506778216671

ตำ รวจคุมเข้มห้ามจำ หน่ายสุราวันมาฆบูชา



6 น่ารู้จัก

คนหัวใจหิน
ÊÁÁÒ´ ÊÕ·Ò

 เหตุการณ์ส�าหรับคนที่จะลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายๆครั้งนั้น มีความเหมือนกันอยู่ และก�าลังใจในการลด ละ เลิกก็
เป็นสิ่งที่ส�าคัญ คนต้นแบบที่น่ารู้จักประจ�าเดือนนี้ คือ คุณสมมาด สีทา เป็นอีกผู้หนึ่งที่กล้าตัดสินใจตนเองเข้าร่วมลด ละ เลิกเหล้าในช่วง
เข้าพรรษาเมือ่ปีทีผ่่านมาได้ส�าเรจ็ และวนันีเ้ค้าได้เป็นแรงบลัดาลใจให้หลายๆคนหันมารักสขุภาพและเหน็คณุค่าในตัวเองมากข้ึนเช่นกนั 
 

คน

	 “ชวีติประจ�าวนัผมมอีาชพีท�าไร่เป็นหลกั	ทกุวนัหลงัเสรจ็งาน
ในไร่แล้ว	เลยตั้งวงเหล้ากับเพื่อนๆ	แก้เหนื่อยจากงาน	เป็นแบบนี้มา
นานหลายสิบปี	จนได้มีโอกาสเป็นคณะท�างานของหมู่บ้านที่ท�าเรื่อง
หมูบ้่านศลี	5	ตามนโยบายของหมูบ้่าน	ผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รบัให้
ดแูลในเรือ่งศลีข้อ	5	กย็งัแปลกใจว่าจะท�าหน้าทีน่ีไ้ด้ไหม	เพราะเรากย็งั
ไม่ได้ลดละเลิกได้เลย	ใครที่ไหนจะมาฟังเรา”
	 เมื่อปี	2557	หมู่บ้านชอนสมบูรณ์	อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัด
ลพบรุ	ีได้จดักจิกรรมตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	แน่นอนว่า
คณะท�างานกต้็องเสยีสละเข้าร่วมเป็นกลุม่แรกๆ	แต่สมมาตรรูส้กึเหมอืน
โดนบังคับมามากกว่า	เพราะเคยงดแล้วแต่ก็หลวมตัวกลับไปดื่มทุกที
	 “พวกผมไม่รูว่้าเป็นโครงการอะไร	ส�าคญัแค่ไหน	ต้องท�าอะไร
บ้าง	แค่รูว่้าให้ไปลงชือ่เพือ่งดเหล้าเข้าพรรษา	เลยลงัเลใจไม่กล้าเข้าร่วม
เพราะผมยงังดไม่ได้	แต่คดิว่าคงท�าให้จบๆไป	ไม่ได้คิดต่อว่า	จะรู้ผลไหม
ว่าใครหยดุดืม่ไม่ดืม่จรงิหรอืเปล่า	จะมกีารเกบ็ข้อมลูอะไรต่อไปไหม	แต่
กไ็ม่ได้อะไร	เลยลองมาคุยกบัแกนน�าว่า	ไหนๆเค้ากจ็ดัขึน้แล้ว	อกีอย่าง
เราก็ได้มาร่วมแล้วอยากจะลองอีกสักคร้ัง	ถึงเราจะรู้สึกว่าเหมือนโดน
บังคับมา	คิดในใจว่าจะท�าได้รึเปล่าเพราะเคยลองหลายครั้ง	แต่ก็กลับ
ไปดื่มใหม่ทุกที	มาคราวนี้ได้มาเป็นแกนน�าในการรวมชาวบ้านมาร่วม
กิจกรรม	บอกกับตัวเองว่า	จะไปบอกคนอื่นให้มาร่วมโครงการได้ยังไง	
ถ้าเรายงัไม่เป็นตวัอย่าง	ไหนๆคราวนีม้าร่วมแล้วกข็อลองอกีสักครัง้แล้ว
กนั	เลยจรงิจงักบัการงดเหล้ามากขึน้	ไม่พยายามไปในทีท่ีเ่ค้าตัง้วง	หรอื
เวลาเพื่อนชวนก็พยามเลี่ยง”	

เรื่อง/ภาพ�โดย�อรพรรณ�อัจ©ราพันธ์

“วันแรกที่ตื่นขึ้นมา รู้สึกอยากดื่มจนน�้าลายไหล เพื่อนก็ชวนแต่เราก็ใจแข็ง
บอกว่าไม่บาปหรอก แต่ก็ต้องห้ามใจตัวเอง เราก็ต้องดูใจว่าท�าได้ไหม ปกติกินเหล้าขาวเปนหลัก

ถ้าอยู่ตรงไหนก็จะมีเพื่อนโทรมาชวนไปรวมกัน ถ้าไม่ไปเราก็กังวลว่าจะเสียน�้าใจ บางคนพอออกพรรษาก็บอกว่า
รอให้เรากินก่อนถึงจะกินตาม ตอนนี้มีเพื่อนหลายคน ที่ผมไปชวนมาร่วมโครงการ ผมว่าอยู่ที่ใจ สิ่งแวดล้อม การพูดจา

มีกิจกรรมส่งเสริม การที่คนๆนึงจะลด ละ สุรานั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใจเราไม่เข้มแข็งเอง เราไม่กล้าเอาชนะตนเอง
ไม่กล้าก้าวข้ามสิ่งแวดล้อมที่จะท�าให้เราต้องล้มเลิก ความตั้งใจ ไม่เพียงแต่เรื่องของการงดเหล้า แต่เรื่องอื่นๆ

ก็ต้องอยู่ที่ใจของเราด้วย ถ้าใจเราพยายาม เราตั้งใจสิ่งที่เราคิดไว้ก็จะส�าเร็จ”    
   สมมาด สีทา

“ รู้สึกว่าเหมือนโดนบังคับมา คิดในใจว่าจะท�าได้รึเปล่าเพราะเคยลองหลายครั้ง แต่ก็กลับไปดื่มใหม่ทุกที มาคราวนี้
ได้มาเปนแกนน�าในการรวมชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม บอกกับตัวเองว่า จะไปบอกคนอื่นให้มาร่วมโครงการได้ยังไง 
ถ้าเรายังไม่เปนตัวอย่าง ไหนๆคราวนี้มาร่วมแล้วก็ขอลองอีกสักครั้งแล้วกัน เลยจริงจังกับการงดเหล้ามากขึ้น      
ไม่พยายามไปในที่ที่เค้าตั้งวง หรือเวลาเพื่อนชวนก็พยามเลี่ยง” 

	 “ผมมาเจอกับครูตู้	เค้าเป็นนักวิจัยในชุมชน	เลยได้มีการพูด
คุยกันกับชาวบ้าน	หลายคนสะท้อนว่า	ดื่มแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย	จึง
ท�าให้เกิดกิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันได้	โดยใช้ชื่อ	
“คนหัวใจหิน”	กลุ่มนี้นอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
หมู่บ้านหรือสร้างกิจกรรมให้แก่คนที่งดเหล้าแล้ว	ยังสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหน่ึง	จนออกมาเป็นกิจกรรมการออกแบบขวด
ลวดเป็นรปูสตัว์	ซึง่เป็นของประดบัตกแต่ง	ถอืเป็นกจิกรรมทีห่ลายๆคน
มาช่วยกันได้	ที่ส�าคัญเป็นกิจกรรมที่เราได้รู้ว่ามีคนจริงใจและให้ก�าลัง
ใจเรามากแค่ไหนในการงดเหล้าบ้าง	ทัง้คนในครอบครวั	คนรอบข้าง	เรา
ไม่เอาเวลาว่างไปลงกับขวดเหล้าเหมือนเมื่อก่อน
	 “ผมมเีงนิเกบ็จากการหยอดกระปกุ	เคยลองค�านวณค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายไปตั้งแต่ตอนอายุ	18	ปี	ตอนนี้อายุ	48	แล้ว	ตกประมาณเดือนละ	
20	ขวด	ปีนงึกเ็ยอะมาก	ประมาณ			7	แสนกว่าบาท	ทีจ่่ายไปกบัค่าเหล้า	
ถ้าเอาเงนิตอนนัน้มากซ็ือ้รถกระบะใหม่	ๆ ในตอนนีไ้ด้แล้ว	แต่ทีผ่่านมา
ก็ไม่ใช่จะเสียเฉพาะเงิน	แต่เราเสียท้ังเวลา	เสียท้ังความคิด	รู้สึกว่า
เสียดายมากจริงๆ”

ค�าคมชวนคิด  – ทุกอย่างอยู่ที่ใจ 



7 น่ารู้จัก

คนหัวใจหิน
ÊÁÁÒ´ ÊÕ·Ò

 ครูตู ้หรือคุณจารุวรรณ	แก่นทรัพย์	นักวิชาการอิสระ	ที่เน้นท�างาน
เชิงสร้างสรรค์	ใช้โอกาสหลังเกษียณในการท�างานมาเป็นนักอาสาท�างานวิจัย	
คืนความรู้สู่ชุมชน	โดยน�าความรู้และทักษะของตนเองเข้ามาช่วยเหลือผู้อื่น	
หลงัจากทีไ่ด้มกีารเข้ามาหารอื	ร่วมกบัทางเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า	ภาคกลาง	
ก็ได้เลือกหมู่บ้านชอนสมบูรณ์	จังหวัดลพบุรีซ่ึงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่ีมีการ
รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	เมื่อปี	2557	โดยได้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้น�าความคิดในชุมชน
	 “การท�างานค่อนข้างยากและซับซ้อน	เพราะเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยว
กับชุมชน	และกว่าจะได้ข้อมูลการดื่มในชุมชนต้องใช้เวลาพอสมควร	บวกกับ
ระยะเวลาในการลงไปท�าวิจัยก็มีเวลาจ�ากัด	เริ่มจากศูนย์เลย	เพราะถามใคร
เรากไ็ม่รู	้แต่จะมผีูช่้วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกนัไล่ทลีะคน	ว่ามคีนทีด่ืม่เท่าไหร่	ดืม่
แบบไหน	โชคดทีีช่าวบ้านเค้ายงัมกีลุม่ต่างๆทีม่าร่วมกนัท�างานเพือ่เป็นนกัวจิยั
ท้องถิน่	ทัง้	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	ต�ารวจ	กเ็ลยท�าให้การท�างานแบบมส่ีวนร่วม
มากขึ้น	เพราะมีกลุ่มที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของคนที่จะงดเหล้า	ซึ่งเราต้อง
ดกู่อนว่าทีผ่่านมาบทบาทของชมุชนท�าอะไรมาบ้าง	และเคยท�าอะไรส�าเรจ็มา
บ้าง	แล้วค่อยหากิจกรรมที่เสริมลงไปอีกที”
	 กว่าจะเข้าใจและยอมรบัจากคนในหมูบ้่าน	ต้องใช้ใจน�าทาง	ไม่อย่าง
นัน้จะกลายเป็นคนแปลกหน้าทีเ่ค้าไม่กล้าเปิดใจพดูคุยกบัเรา	ท�าให้หาทางออก
คนละทางและการงดเหล้าไม่ส�าเร็จ	จึงได้น�ากิจกรรมเสริมอาชีพมาเป็นสื่อ
กลางที่ท�าให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมท�าระหว่างการงดเหล้า	และเป็นการสร้าง
รายได้อีกทางหนึ่งมากกว่าเอาเงินไปลงขวดเหล้า

 เหตุการณ์ส�าหรับคนที่จะลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายๆครั้งนั้น มีความเหมือนกันอยู่ และก�าลังใจในการลด ละ เลิกก็
เป็นสิ่งที่ส�าคัญ คนต้นแบบที่น่ารู้จักประจ�าเดือนนี้ คือ คุณสมมาด สีทา เป็นอีกผู้หนึ่งที่กล้าตัดสินใจตนเองเข้าร่วมลด ละ เลิกเหล้าในช่วง
เข้าพรรษาเมือ่ปีทีผ่่านมาได้ส�าเรจ็ และวนันีเ้ค้าได้เป็นแรงบลัดาลใจให้หลายๆคนหันมารักสขุภาพและเหน็คณุค่าในตัวเองมากข้ึนเช่นกนั 
 

เรื่อง/ภาพ�โดย�อรพรรณ�อัจ©ราพันธ์

“วันแรกที่ตื่นขึ้นมา รู้สึกอยากดื่มจนน�้าลายไหล เพื่อนก็ชวนแต่เราก็ใจแข็ง
บอกว่าไม่บาปหรอก แต่ก็ต้องห้ามใจตัวเอง เราก็ต้องดูใจว่าท�าได้ไหม ปกติกินเหล้าขาวเปนหลัก

ถ้าอยู่ตรงไหนก็จะมีเพื่อนโทรมาชวนไปรวมกัน ถ้าไม่ไปเราก็กังวลว่าจะเสียน�้าใจ บางคนพอออกพรรษาก็บอกว่า
รอให้เรากินก่อนถึงจะกินตาม ตอนนี้มีเพื่อนหลายคน ที่ผมไปชวนมาร่วมโครงการ ผมว่าอยู่ที่ใจ สิ่งแวดล้อม การพูดจา

มีกิจกรรมส่งเสริม การที่คนๆนึงจะลด ละ สุรานั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใจเราไม่เข้มแข็งเอง เราไม่กล้าเอาชนะตนเอง
ไม่กล้าก้าวข้ามสิ่งแวดล้อมที่จะท�าให้เราต้องล้มเลิก ความตั้งใจ ไม่เพียงแต่เรื่องของการงดเหล้า แต่เรื่องอื่นๆ

ก็ต้องอยู่ที่ใจของเราด้วย ถ้าใจเราพยายาม เราตั้งใจสิ่งที่เราคิดไว้ก็จะส�าเร็จ”    
   สมมาด สีทา

	 “เรามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเสวนาคนหัวใจหิน	เป็นชื่อที่ชาวบ้านเค้าคิดขึ้นมา	เป็นกิจกรรมแรกท่ีเราท�ากับชาวบ้าน	
เพื่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลกัน	โดยได้ร่วมกันหาวิธีการต่างๆ	พยายามให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นและต่อยอด
อาชพีได้	ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นคนทีง่ดเหล้าทีม่าเข้าร่วมในกจิกรรม	แต่เราท�าร่วมกนัหมด	เพราะเชือ่ว่าคนทีไ่ม่ได้ดืม่กส็ามารถ
เป็นก�าลังใจให้กันได้	อยากให้เค้าอยู่ได้ด้วยตนเอง	และมีความภูมิใจในบริบทรอบตัวมากขึ้น	กิจกรรมต้องสร้างความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการงดเหล้า	ไม่น่าเบื่อ	และได้รับประโยชน์ร่วมกัน	การที่เราเข้าไปท�าวิจัย	เราเสมือนคนแปลกหน้า	และท�าให้ไม่
กล้าที่จะเปิดใจกับเรา	เราจึงต้องหากิจกรรมที่ช่วยละลายพฤติกรรมและท�าให้ชาวบ้านยอมรับ	เต็มใจ	ไม่ได้คาดหวังว่าเค้าจะ
เลกิ	แต่ขอให้ลดลงและจะเป็นแรงก�าลังใจให้เค้าเสมอ	พอมาถงึจดุทีเ่ค้าวางใจเราได้และรูสึ้กว่าเราอยากช่วยเค้าจรงิๆ	ชาวบ้าน
เค้าจะส่งใจมาให้เราเองและร่วมมือกันท�ากิจกรรมที่เราช่วยกันคิดให้ส�าเร็จมากขึ้น”	
 “บอกตวัเองว่าไม่ได้คาดหวงัว่าจะได้รบัผลตอบแทน ขอให้เราได้ท�าหน้าทีเ่ตม็ที ่เพยีงแค่เราได้เห็นความสขุของ
คนที่ไดดู้แลสุขภาพ เห็นคณุคา่ตนเอง สามารถสะทอ้นความคิดดีๆไปถึงคนอื่น เราช่วยคนหนึ่งชีวติแต่เคา้สามารถเผยไป
อีกหลายคน ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้ว”

“ รู้สึกว่าเหมือนโดนบังคับมา คิดในใจว่าจะท�าได้รึเปล่าเพราะเคยลองหลายครั้ง แต่ก็กลับไปดื่มใหม่ทุกที มาคราวนี้
ได้มาเปนแกนน�าในการรวมชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม บอกกับตัวเองว่า จะไปบอกคนอื่นให้มาร่วมโครงการได้ยังไง 
ถ้าเรายังไม่เปนตัวอย่าง ไหนๆคราวนี้มาร่วมแล้วก็ขอลองอีกสักครั้งแล้วกัน เลยจริงจังกับการงดเหล้ามากขึ้น      
ไม่พยายามไปในที่ที่เค้าตั้งวง หรือเวลาเพื่อนชวนก็พยามเลี่ยง” 

	 “ผมมาเจอกับครูตู้	เค้าเป็นนักวิจัยในชุมชน	เลยได้มีการพูด
คุยกันกับชาวบ้าน	หลายคนสะท้อนว่า	ดื่มแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย	จึง
ท�าให้เกิดกิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันได้	โดยใช้ชื่อ	
“คนหัวใจหิน”	กลุ่มนี้นอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
หมู่บ้านหรือสร้างกิจกรรมให้แก่คนที่งดเหล้าแล้ว	ยังสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง	จนออกมาเป็นกิจกรรมการออกแบบขวด
ลวดเป็นรปูสตัว์	ซึง่เป็นของประดบัตกแต่ง	ถอืเป็นกิจกรรมทีห่ลายๆคน
มาช่วยกันได้	ท่ีส�าคัญเป็นกิจกรรมที่เราได้รู้ว่ามีคนจริงใจและให้ก�าลัง
ใจเรามากแค่ไหนในการงดเหล้าบ้าง	ทัง้คนในครอบครวั	คนรอบข้าง	เรา
ไม่เอาเวลาว่างไปลงกับขวดเหล้าเหมือนเมื่อก่อน
	 “ผมมเีงนิเกบ็จากการหยอดกระปกุ	เคยลองค�านวณค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายไปตั้งแต่ตอนอายุ	18	ปี	ตอนนี้อายุ	48	แล้ว	ตกประมาณเดือนละ	
20	ขวด	ปีนงึกเ็ยอะมาก	ประมาณ			7	แสนกว่าบาท	ท่ีจ่ายไปกับค่าเหล้า	
ถ้าเอาเงนิตอนนัน้มากซ็ือ้รถกระบะใหม่	ๆ ในตอนนีไ้ด้แล้ว	แต่ทีผ่่านมา
ก็ไม่ใช่จะเสียเฉพาะเงิน	แต่เราเสียทั้งเวลา	เสียท้ังความคิด	รู้สึกว่า
เสียดายมากจริงๆ”

ค�าคมชวนคิด  – ทุกอย่างอยู่ที่ใจ 
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	 ผ่านไปแล้วเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์กับค่ายพัฒนากระบวนการ	โพธิสัตว์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า	ที่เด็กๆวัยประถมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ	ได้น�า
ความตั้งใจของตนเองถ่ายทอดออกมาเป็นโครงงาน	ผ่านเวทีระดับประเทศในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	64	ซึ่งเป็นการเรียนรู้	ฝกคิดและน�าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�า
วัน	ส�าหรับค่ายฯนี้	จัดขึ้นโดย	ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	ร่วมกับ	ส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	เครอืข่ายโรงเรยีนปลอดเหล้าปลอดบหุรีด้่วยค�าพ่อ
สอน	และเครอืข่ายครดีูไม่มอีบายมขุ	เพือ่ให้เกดิความร่วมมอือย่างต่อเนือ่งกับนโยบายของ	
สพฐ.ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ลดนักดื่มหน้าเก่า	และน�าองค์ความรู้มาใช้พร้อมขยาย
ผลระดับประเทศต่อไป	ทั้งในโรงเรียนสังกัด	สพฐ.และสังกัด	กทม.	มีนักเรียนจาก	31	
โรงเรียนเข้าร่วมกว่า	100	คน	จัดขึ้น	ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	จ.ปทุมธานี
	 กิจกรรมในค่ายฯ	ได้ให้พี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนที่เคยท�า
กจิกรรมรณรงค์	มาเป็นคณะท�างานจดักจิกรรมหลกั	เน้นบทบาทและการถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	เพ่ือสร้างแกนน�าต่อไป	โดยได้เน้นให้เกิดการระดมพลังเด็กๆในระดับ
ประถมมาร่วมกันคิดหาทางให้พ่อแม่ผู้ปกครอง	เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ซึ่งจะมีครูที่
ปรึกษา	เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมกัน

จัดคายหนุนเด็กไทยวัยประถมสูการเปนนักคิด
แกไขปญหาแอลกอฮอลและอบายมุขดวยตนเอง

	 ผ่านไปแล้วเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์กับค่ายพัฒนากระบวนการ	โพธิสัตว์น้อย

เครือขายง
ดเหลา

รวมพลังวัย
จิ๋ว

ชวนพอจาแมจาเลิกเหลาเพ่ือหนู

	 คุณครูวราพร	ค�าปา(ครูอ้อ)	คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ	งานโพธิสัตว์น้อย	หนึ่งในเครือข่าย
โรงเรยีนแกนน�า	จังหวดัเชยีงใหม่	“การเปิดรับค่ายนีส้�าหรบัน้องใหม่จรงิๆ	โดยเฉพาะคณุครมูใีจอยากท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียน	พัฒนาสังคมแวดล้อมรอบโรงเรียน	นักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการท�าโครงงาน	เพราะ
ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจ	เชื่อว่าคุณครูที่พาเด็กเข้ามาร่วมนั้น	อยากจะได้กระบวนการในการท�าโครง
งานมาก	เพื่อจะได้ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละโรงเรียน	เพราะโรงเรียนหลายที่ยังไม่มีความรู้ที่แน่นในการท�า	ที่
ต้องค้นหาทีม่า	สาเหต	ุมกีารทดลอง	อะไรคอืปัญหาและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร	ท�าให้พฒันาร่วมกบัโครง
งานได้ดี	ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดเอง	มีการต่อยอดและน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม	เราอยากให้เด็กได้รับ
กระบวนการคิดเพื่อเอาไปขยายผล	สิ่งส�าคัญคือการถ่ายทอดจากพี่เลี้ยง	ซึ่งเด็กจะมีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่าง	
และสามารถสอนน้องๆรุ่นต่อไปได้”

 นางสาวชลธิชา สังฆะสา (ไกด์)	อายุ	16	ปี	ชั้น	ม.4	โรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา	“ตอนแรกหนูก็
เป็นเหมือนน้องๆ	เพราะเราไม่รู้ว่าครูชวนมาค่ายอะไร	เพราะทางบ้านมีปัญหา	ชอบทะเลาะกัน	ปัญหาหลัก
เริ่มมาจากเหล้า	เลยเกิดภาวะเครียดไม่รู้จะคุยกับใคร	กลัวน้องรู้ปัญหาของที่บ้านและก็กลัวเป็นเหมือนเรา	
เลยไปคุยกับครู	ครูเลยชวนมาผ่อนคลายโดยท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ	พอเข้ามาท�ากิจกรรมแบบนี้	พบว่า
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	คือ	รู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้น	สามารถท�าให้พ่อแม่หันหน้าคุยกันมากข้ึน	การดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่ลง	หนูว่าการเปล่ียนแปลงต้องเริ่มมาจากความรักด้วย	ตอนนี้น้องๆหลายคนท่ีมีปัญหาก็เข้ามา
ปรึกษาเรา	เร่ิมไว้ใจเรามากขึ้น	หนูเชื่อว่าทุกคนย่อมมีปัญหาชีวิต	ถ้าไม่ได้ระบายก็จะเครียด	แต่หากระบาย
ออกมาเรากะมีชีวิตที่ดีขึ้น	อยากให้เข้ามาปรึกษากันเพื่อท�าให้ต่อไปเรารู้จักปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม”

ฟงเสียงพี่ๆทีมพี่เลี้ยงและคุณครูกันไปแลว
ลองมาฟงเสียงของพลังวัยจิ๋วกันบางวาเคาไดอะไรจากการเขาคายในครั้งนี้

เหล้าไม่ดีต่อเรายังไง	พี่ๆได้สอน	เรื่องการท�าโครงงานในโรงเรียนกับ
เพ่ือน	ซ่ึงปกติที่โรงเรียนพวกเราจะมีการท�ากิจกรรมบ้านหลังเรียน	
เชิญนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาท�ากิจกรรมกับพวกเรา	ตามความสนใจหลัง
เลิกเรียน	โดยมีคุณครูที่ปรึกษามาช่วยดูแลนักเรียน	แม้จะมีรุ่นพี่บาง
คนแอบดื่มเหล้า	แต่ตอนนี้ลดลงแล้ว	อยากให้เก็บเงินไว้เป็นทุนการ
ศึกษาไม่ใช่ไปลงทุนกับของพวกนี้
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 นางสาวจันทนา ภิรมย์พร  (สาว)	อายุ	18	ปี	โรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา	“หนูเป็นคนหนึ่งท่ีมีรุ่นพี่
ชกัชวนให้ไปเข้าค่ายและคอยให้ก�าลังใจให้เราไปชวนพ่อลด	ละเลิกกนิใบกระท่อม	และสบูใบจาก	ซึง่ตอนนีพ่้อกล็ด
ได้บ้างแล้ว	วธิกีารต่างๆทีห่นไูปชวนพ่อให้ลด	ละ	เลกินัน้กม็าจากการไปร่วมอบรมในค่ายทีผ่่านมา	ท�าให้เราได้ความ
รู	้เพือ่ปรบัเปล่ียนคนทีบ้่านได้	บางทต้ีองใช้เวลา	ส�าหรบัค่ายนีม้รีปูแบบคล้ายกบัเป็นการฝกงาน	ฝกภาวะความเป็น
ผูน้�า	โดยหวงัว่าหลังจากทีน้่องๆประถมได้รบัความรูจ้ากการฝกอบรมภายในค่ายแล้ว	อยากให้ไปขยายผลท่ีโรงเรยีน
ของตนเองต่อไป	เพราะคิดว่าหากท�าได้ส�าเร็จ	น้องๆก็จะมีความสุข	ครอบครัวคนรอบข้างก็จะมีความสุขตามไป
ด้วย	ซึ่งการอบรมแบบรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งจะเป็นวัยใกล้เคียงกัน	ท�าให้เข้าถึงและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น”	

จัดคายหนุนเด็กไทยวัยประถมสูการเปนนักคิด
แกไขปญหาแอลกอฮอลและอบายมุขดวยตนเอง

ชวนพอจาแมจาเลิกเหลาเพ่ือหนู

ด.ช.นพฤทธิ ์กลิน่ถอืศลิ (น่อล) 
ด.ช.ธนวฒัน์ ทองเนดิ (ต้นน�า้) 
ด.ช.สาวิชญ์ นิลเศษ (เน็ต) 
จากโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง	
จ.ราชบุรี	บอกว่า	คุณครูชวนมา	
เพราะเราจะได้ลดปัญหาในครัว
เรือน	ปัญหาเหล้า	บุหรี่มีมากใน

ด.ช.นพฤทธิ ์กลิน่ถอืศลิ (น่อล) 
ด.ช.ธนวฒัน์ ทองเนดิ (ต้นน�า้) 
ด.ช.สาวิชญ์ นิลเศษ (เน็ต)
จากโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง	
จ.ราชบุรี	บอกว่า	คุณครูชวนมา	
เพราะเราจะได้ลดปัญหาในครัว
เรือน	ปัญหาเหล้า	บุหรี่มีมากใน	 คุณครูวราพร	ค�าปา(ครูอ้อ)	คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ	งานโพธิสัตว์น้อย	หนึ่งในเครือข่าย

โรงเรยีนแกนน�า	จังหวดัเชยีงใหม่	“การเปิดรับค่ายนีส้�าหรบัน้องใหม่จรงิๆ	โดยเฉพาะคณุครมูใีจอยากท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียน	พัฒนาสังคมแวดล้อมรอบโรงเรียน	นักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการท�าโครงงาน	เพราะ
ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจ	เชื่อว่าคุณครูท่ีพาเด็กเข้ามาร่วมนั้น	อยากจะได้กระบวนการในการท�าโครง
งานมาก	เพื่อจะได้ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละโรงเรียน	เพราะโรงเรียนหลายที่ยังไม่มีความรู้ที่แน่นในการท�า	ที่
ต้องค้นหาทีม่า	สาเหต	ุมกีารทดลอง	อะไรคอืปัญหาและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร	ท�าให้พฒันาร่วมกับโครง
งานได้ดี	ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดเอง	มีการต่อยอดและน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม	เราอยากให้เด็กได้รับ
กระบวนการคิดเพื่อเอาไปขยายผล	สิ่งส�าคัญคือการถ่ายทอดจากพี่เลี้ยง	ซึ่งเด็กจะมีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่าง	
และสามารถสอนน้องๆรุ่นต่อไปได้”

 เด็กหญงิวศิน ีอุสาห์ (สมาย) อายุ	14	ปี	ชัน้	ม.2	โรงเรยีนป่าแดงวทิยา	“อยากพฒันาศกัยภาพ
ตนเอง	และเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ฝกความกล้าแสดงออก	ฝกความเป็นผู้น�า	และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่น
น้อง	การมาท�างานแบบนี้ท�าให้หนูได้ความรู้ถึงพิษภัยของอบายมุขที่จะมาท�าลายความสุขของเราและ
ครอบครัว	เราได้เห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนท�า	ก็อยากเป็นแบบเค้าบ้าง	ที่ส�าคัญครอบครัวสนับสนุน	จ�าได้ว่าตอน
ทีพ่่อดืม่เหล้า	ครอบครวัเราจะมกีารทะเลาะกนัเสมอ	พ่อเมาหนกัทกุวนั	หนก็ูลองใช้วธีิการพดูคยุถงึปัญหา	
ใช้วิธีการขอร้อง	ชวนไปท�ากิจกรรมร่วมกัน	เช่น	ออกก�าลังกาย	จากที่พ่อเคยดื่มหนักๆ	ก็สัญญาให้ว่าจะ
ลดให้	แม้จะใช้เวลานานแต่เราก็ต้องอดทน	ส�าหรับเพื่อนๆที่เคยหรือยังไม่เคยท�ากิจกรรมแบบนี้	ถือเป็น
กิจกรรมที่ดี	น�าไปใช้กับคนในครอบครัว	ยังใช้กับชุมชนได้ด้วย”

 นางสาวชลธิชา สังฆะสา (ไกด์)	อายุ	16	ปี	ชั้น	ม.4	โรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา	“ตอนแรกหนูก็
เป็นเหมือนน้องๆ	เพราะเราไม่รู้ว่าครูชวนมาค่ายอะไร	เพราะทางบ้านมีปัญหา	ชอบทะเลาะกัน	ปัญหาหลัก
เริ่มมาจากเหล้า	เลยเกิดภาวะเครียดไม่รู้จะคุยกับใคร	กลัวน้องรู้ปัญหาของที่บ้านและก็กลัวเป็นเหมือนเรา	
เลยไปคุยกับครู	ครูเลยชวนมาผ่อนคลายโดยท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ	พอเข้ามาท�ากิจกรรมแบบนี้	พบว่า
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น	คือ	รู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้น	สามารถท�าให้พ่อแม่หันหน้าคุยกันมากข้ึน	การดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่ลง	หนูว่าการเปล่ียนแปลงต้องเริ่มมาจากความรักด้วย	ตอนน้ีน้องๆหลายคนท่ีมีปัญหาก็เข้ามา
ปรึกษาเรา	เร่ิมไว้ใจเรามากข้ึน	หนูเช่ือว่าทุกคนย่อมมีปัญหาชีวิต	ถ้าไม่ได้ระบายก็จะเครียด	แต่หากระบาย
ออกมาเรากะมีชีวิตที่ดีขึ้น	อยากให้เข้ามาปรึกษากันเพื่อท�าให้ต่อไปเรารู้จักปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม”

ฟงเสียงพี่ๆทีมพี่เลี้ยงและคุณครูกันไปแลว
ลองมาฟงเสียงของพลังวัยจิ๋วกันบางวาเคาไดอะไรจากการเขาคายในครั้งนี้

ด.ญ.ทิพย์วิมล สีตอง (มิ้นท์) 
ด.ญ.พรรณวษา มาด ี (ตุกติก๊) 
ด.ญ.จินุชนันท์ แจ่มโกง (บีม) 
เด็กประถมจากโรงเรียนบ้าน
หนองกะท้าว		จ.พิษณุโลก	บอก
ว่า	ตื่นเต้นมากที่ได้มาเข้าค่าย	
กลับไปจะบอกเพื่อนๆว่าการดื่ม

เหล้าไม่ดีต่อเรายังไง	พี่ๆได้สอน	เรื่องการท�าโครงงานในโรงเรียนกับ
เพ่ือน	ซ่ึงปกติท่ีโรงเรียนพวกเราจะมีการท�ากิจกรรมบ้านหลังเรียน	
เชิญนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาท�ากิจกรรมกับพวกเรา	ตามความสนใจหลัง
เลิกเรียน	โดยมีคุณครูที่ปรึกษามาช่วยดูแลนักเรียน	แม้จะมีรุ่นพี่บาง
คนแอบดื่มเหล้า	แต่ตอนน้ีลดลงแล้ว	อยากให้เก็บเงินไว้เป็นทุนการ
ศึกษาไม่ใช่ไปลงทุนกับของพวกนี้

สังคมนี้	พวกผมไม่ชอบอยู่แล้ว	เพราะเรารู้ว่าไม่ดีเลยไม่อยากไปยุ่ง
เกี่ยว	มันท�าให้สุขภาพเสีย	เราจึงต้องบอกเพื่อนๆให้ได้รู้และท�าให้
ส�าเรจ็	มาเข้าค่ายนีรู้ส้กึสนกุและดใีจมาก	พวกพีเ่ลีย้งก็ใจดี	มีกิจกรรม
ให้ท�าร่วมกัน	และกลับไปจะไปชวนพ่อแม่ให้งดเหล้าเพื่อจะได้เกิด
ความสุขกันทั้งครอบครัว



10 รู้ทันการตลาดน้ำ�เมา

เผยผลส�ารวจ
คนไทยรู้ทันโฆษณาแฝงบริษัทน�้าเมา
	 การโฆษณาของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีหลายรูปแบบ	ทั้งทางตรง	ทางอ้อม	แต่ไม่ว่าจะเป็นการตลาดในรูปแบบ
ไหน	คนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าล้วนแต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งสิ้น
	 นายสุริยัน	บุญแท้	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย	ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ	(SAB)	น�าเสนอผลส�ารวจ	“ผลการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษาปี	2557”	

ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิด พ.ร.บ.ฯ จังหวัดสุรินทร์
	 วันท่ี	13	มีนาคม	2558	เครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์	ร่วมกับเจ้าหน้า
ต�ารวจ	ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าในงาน	ผกูพทัธสมีาตดัหวายฝังลกูนมิติ	วดัเฉลมิ
พระเกียรติ	(วัดบ้านอาลอ)	จังหวัดสุรินทร์	พบร้านค้าจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จ�านวนมาก	เครอืข่ายสือ่อาสาสรุนิทร์จงึได้แจ้งไปยงัเจ้าหน้าท่ี	เพือ่
ด�าเนินคดีร้านค้าที่ท�าผิดกฎหมาย	พ.ร.บ.ควบคุมเหล้าต่อไป	ขณะเดียวกัน	
เครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์	ก็ได้รณรงค์และแจกส่ือเพื่อให้ความรู้กับประชาชน
ที่มาเที่ยวงานและท�าบุญด้วย
	 ทางด้านก�านันต�าบลนาดี	ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าท่ีเครือข่ายฯท่ี
ได้มาเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบั	พ.ร.บ.ควบคมุเหล้าให้กบัประชาชน	จงึท�าให้งาน
วัดที่จัดขึ้นไม่มีเหตุความรุนแรง	ทั้งเรื่องการทะเลาะวิวาท	และอุบัติเหตุต่างๆ

ร้อยละ 49  เห็นว่าการสนับสนุนกิจกรรมกรรมต่างๆ อาทิ งานบุญประเพณี กีฬา
 ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวข้องกับ
 เรื่องประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการโฆษณาแฝง

ร้อยละ 21.8 เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมทั้งฝ่ายจัดงานและธุรกิจเครื่องดื่ม

ร้อยละ 19 เห็นว่าเป็นการสร้างค่านิยมที่สนับสนุนให้เยาวชนดื่ม 

ร้อยละ 15 ที่คิดว่าเป็นการคืนก�าไรให้สังคม  

 ส�าหรับการส�ารวจเรื่องห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นของแนวทางที่ช่วยควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง       
มีแนวทางทั้งหมด 11 แนวทาง แต่พบว่า 3 แนวทางแรก ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะช่วยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง คือ 
  1. การห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานกีฬาของรัฐ (ร้อยละ 64.3 2.) 
  2. การห้ามขายเหล้าเบียร์บนทางสาธารณะ เช่น ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ไหล่ทาง ขอบทาง ทางเท้า ทางข้าม สะพาน       
และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร (ร้อยละ 60.4) และ 
 3. การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด สวนสาธารณะ ชายหาด ลานกิจกรรมชุมชน ศาลา ป้ายรถ
ประจ�าทาง เป็นต้น (ร้อยละ 59.9)

ข้อมูล / http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013046

ร้อยละ 56.2 เห็นว่าควรเลิกสนับสนุนงานบุญประเพณี 

ร้อยละ 49.6 ระบุว่าควรงดสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

ร้อยละ 42.9 ระบุว่าด้านศิลปวัฒนธรรม และ

ร้อยละ 12 ควรให้งดสนับสนุนทุกกิจกรรม

เมื่อสอบถามว่าควรงดการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มหรือไม่

ประเด็นเร่ืองความคิดเห็นต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
ว่าจากการส�ารวจประชาชนอายุ�15�ปีขึ้นไป�ใน�25�จังหวัด�พบว่า



11 สายตรงภูมิภาค

กฎหมำยควบคุมกำรดืม่สุรำ
ไม่ได้ห้ำมเรือ่งกำรดืม่สุรำของประชำชน 

แต่ช่วยจัดระเบียบสินค้ำเหล่ำนี้
ในเรือ่งของเวลำซื้อขำย สถำนทีห่้ำมขำย 
และอำยุผู้ซื้อ ผู้ดืม่ เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหำ

กับสังคมส่วนรวม ดังนั้น เมือ่มีกฎหมำย 
จึงต้องมีกำรบังคับใช้กฎหมำย

ตำมมำอย่ำงเคร่งครัด

เผยผลส�ารวจ
คนไทยรู้ทันโฆษณาแฝงบริษัทน�้าเมา
	 การโฆษณาของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีหลายรูปแบบ	ท้ังทางตรง	ทางอ้อม	แต่ไม่ว่าจะเป็นการตลาดในรูปแบบ
ไหน	คนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าล้วนแต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งสิ้น
	 นายสุริยัน	บุญแท้	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย	ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ	(SAB)	น�าเสนอผลส�ารวจ	“ผลการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษาปี	2557”	

ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิด พ.ร.บ.ฯ จังหวัดสุรินทร์
	 วันที่	13	มีนาคม	2558	เครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์	ร่วมกับเจ้าหน้า
ต�ารวจ	ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าในงาน	ผกูพทัธสมีาตดัหวายฝังลกูนมิติ	วดัเฉลมิ
พระเกียรติ	(วัดบ้านอาลอ)	จังหวัดสุรินทร์	พบร้านค้าจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จ�านวนมาก	เครอืข่ายสือ่อาสาสรุนิทร์จงึได้แจ้งไปยงัเจ้าหน้าที	่เพือ่
ด�าเนินคดีร้านค้าท่ีท�าผิดกฎหมาย	พ.ร.บ.ควบคุมเหล้าต่อไป	ขณะเดียวกัน	
เครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์	ก็ได้รณรงค์และแจกส่ือเพื่อให้ความรู้กับประชาชน
ที่มาเที่ยวงานและท�าบุญด้วย
	 ทางด้านก�านันต�าบลนาดี	ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่เครือข่ายฯที่
ได้มาเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบั	พ.ร.บ.ควบคมุเหล้าให้กบัประชาชน	จงึท�าให้งาน
วัดที่จัดขึ้นไม่มีเหตุความรุนแรง	ทั้งเรื่องการทะเลาะวิวาท	และอุบัติเหตุต่างๆ

ร้อยละ 49  เห็นว่าการสนับสนุนกิจกรรมกรรมต่างๆ อาทิ งานบุญประเพณี กีฬา
 ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวข้องกับ
 เรื่องประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการโฆษณาแฝง

ร้อยละ 21.8 เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมทั้งฝ่ายจัดงานและธุรกิจเครื่องดื่ม

ร้อยละ 19 เห็นว่าเป็นการสร้างค่านิยมที่สนับสนุนให้เยาวชนดื่ม 

ร้อยละ 15 ที่คิดว่าเป็นการคืนก�าไรให้สังคม  

 ส�าหรับการส�ารวจเรื่องห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นของแนวทางที่ช่วยควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง       
มีแนวทางทั้งหมด 11 แนวทาง แต่พบว่า 3 แนวทางแรก ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะช่วยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง คือ 
  1. การห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานกีฬาของรัฐ (ร้อยละ 64.3 2.) 
  2. การห้ามขายเหล้าเบียร์บนทางสาธารณะ เช่น ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ไหล่ทาง ขอบทาง ทางเท้า ทางข้าม สะพาน       
และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร (ร้อยละ 60.4) และ 
 3. การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด สวนสาธารณะ ชายหาด ลานกิจกรรมชุมชน ศาลา ป้ายรถ
ประจ�าทาง เป็นต้น (ร้อยละ 59.9)

ข้อมูล / http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013046

ร้อยละ 56.2 เห็นว่าควรเลิกสนับสนุนงานบุญประเพณี 

ร้อยละ 49.6 ระบุว่าควรงดสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

ร้อยละ 42.9 ระบุว่าด้านศิลปวัฒนธรรม และ

ร้อยละ 12 ควรให้งดสนับสนุนทุกกิจกรรม

ประเด็นเร่ืองความคิดเห็นต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
ว่าจากการส�ารวจประชาชนอายุ�15�ปีขึ้นไป�ใน�25�จังหวัด�พบว่า

ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิด พ.ร.บ.ฯ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
	 วนัที	่7	มนีาคม	2558	ทมีงานควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และยาสบู	
โดยหัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ทหารจากจังหวัดทหารบก	
ต�ารวจจาก	สภ.เวยีงสระ	เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง	สสอ.	สสจ.	เครอืข่ายสือ่มวลชน	
และเจ้าหน้าท่ีจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	สุราษฎร์ธานี	ได้เข้าปฏิบัติงานใน
พื้นที่อ�าเภอเวียงสระ	ในงาน	บ้านส้องคลาสสิกไบค์	ครั้งที่	4	“ส�านึกดี	สังคมดี”	
ในเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบการกระท�าความผิด	แต่เมื่อเข้าตรวจผู้มาเที่ยวงาน
ทีน่ัง่อยูบ่นพืน้สนาม	พบว่าเป็นกลุม่วยัรุน่	เป็นเดก็และเยาวชนจ�านวนมาก	และ
พบว่ามีทั้งเบียร์	บุหรี่	และหม้อรากู่ท่ีถูกจุดสูบและพ่นควันอยู่เป็นจ�านวนมาก
หลายกลุ่ม
	 เม่ือสอบถามจึงทราบว่ามีการแจก	แถม	โดยภายนอกสนามกีฬา
สามารถซ้ือได้จากร้านค้านอกสนามกีฬา	ซึ่งสามารถน�าเข้ามาดื่มกินได้ภายใน
งาน	โดยผู้จดังานท�าทว่ีาได้มกีารตรวจเตอืนแล้ว	เพือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าทีเ่ข้าใจ
ว่ามกีารเข้มงวดในการจดังาน	จงึมกีารแจ้งข้อหาส�าหรบัผูที้เ่ข้าข่ายกระท�าความ
ผิด	และได้มีการน�าไปเปรียบเทียบปรับที่สถานีต�ารวจเวียงสระ



12 พื้นที่ต้นแบบ�

1.  บ้านชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี
เน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิารจดัการให้เป็นรปูธรรม	
เห็นคุณค่าของความเป็นคน	มีการหากิจกรรมให้ท�าระหว่างงดเหล้าเข้า
พรรษา	เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

2. บ้านตากแดด จ.พังงา
เกดิจากการรวมตวัของนกัดืม่	ทีอ่ยากจะงดเหล้า	ปี	2556	ชาวบ้านมามส่ีวน
ร่วมมากขึ้น	จึงเพิ่มกฎในการเข้าร่วมโครงการ	เช่น	งดบุหรี่	งดหวย	มีร้าน
ค้าที่ไม่ขายเหล้าตลอดพรรษา	วันพระ	ขยายสู่ต�าบลอื่น

3. บ้านหัวแท จ.พิษณุโลก
ขยายกลุม่เป้าหมายโดยใช้ตัวอย่างจรงิทีด่	ีน�าสิง่ตรงข้าม	คอืข่าวคนดืม่เหล้า
แล้วเสียชีวิต	เปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรม	ส่งผลให้เกิดคนเลิกเหล้าได้
จ�านวนมากและกลายเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง

4. บ้านดอกบัว จ.พะเยา
การท�าปฏญิาณครวัเรอืน	เพือ่ให้คนในครอบครวัคอยตกัเตอืนกนั	และขยาย
สู่นโยบายระดบัสูงข้ึน	จนถึงระดบัจังหวดั	เน้นแก้ปัญหาด้วยมตชิมุชน	และ
ข้อตกลงร่วมกัน

5. ชุมชนโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กทม.
มีการสร้างเด็กเยาวชนเครือข่ายเกสรชุมชนกรุงเทพฯ	ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกับครอบครัวและชุมชน	ห่างไกลจากเหล้า	บุหรี่สิ่งเสพติด
และหวงแหนของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ตนเอง

เครอืข่ายงดเหล้าและ สสส. จดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู ้  ชู 10 พืน้ทีร่ปูธรรม “ชมุชนคนสูเ้หล้า” 
นักวิชาการร่วมสะท้อนพร้อมเสนอแนะเป็น
แนวทางการขบัเคลือ่นงานงดเหล้าเข้าพรรษา
เชงิรกุ หวงั!! ขยายผลในวงกว้าง  เพิม่ต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู ้ทั่วประเทศ 77 ชุมชน                
77 จังหวัด โดยน�าความรู ้ จาก 10 พื้นที่             
รูปธรรมเป็นแนวทางเพื่อได้แนวทางการ       
ขบัเคลือ่นงานงดเหล้าครบพรรษา และแนวทาง
การด�าเนินงานชุมชนรูปธรรม ในปี 2558                                                  
มี ดร.นพ.บณัฑติ ศรไพศาล จาก สสส. ส�านกั 1 
กล่าวเปิดงาน  ณ ห้องประชมุแกรนด์ฮอลล์ 2 
โรงแรมรามาการ์เด้น กรงุเทพฯ

 เทศกาลสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทย เป็น
เทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ�ากลบัเป็นเทศกาลแห่งการสญูเสยี แม้จะมคีวาม
พยายามของทกุภาคส่วนในการป้องกนัเรือ่งอบุตัเิหตุ
ทางถนนในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ตาม เป็นเรื่องที่
ทกุฝ่ายยงัคงต้องให้ความร่วมมือและเหน็ปัญหาร่วม
กันเพื่อหาทางแก้ไขมากขึ้น

	 เมือ่วันที	่16	มนีาคม	2558	เครอืข่ายภาครัฐ	ภาคประชาชน		และ
องค์กรเอกชนต่างๆกว่า	700	คน	ทัว่ประเทศ
อาท	ิสสจ.	ปภ.	ต�ารวจ	สรรพสามติ	ชมุชนต่างๆ	เครอืเยาวชน	เครอืข่ายองค์กร
งดเหล้า	กระทรวงวฒันธรรม	และกระทรวงมหาดไทย	ฯลฯ	ได้ร่วมกนัระดม
ความคิดในงาน	“เวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย																
ปี	2558	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	เพ่ือลดความสูญเสียส�าหรับ
เทศกาลสงกรานต์ท่ีก�าลงัจะมาถงึ	โดยมนีายระพ	ีผ่องบพุกิจ	หัวหน้าผู้ตรวจ
ราช	กระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานและปาฐกถาให้หวัข้อ	“เปลีย่นเทศกาล
สงกรานต์ให้เป็นเทศกาลแห่งความสขุ”

6. ต�าบลล�าเภาลูน จ.สุรินทร์
ปฏบิตักิารพิชติเหล้าระดบัครวัเรอืน	เป็นการสร้างเงอืนไขการท�าความดใีห้
แก่กันในครอบครัว	และผ่านการติดตามโดยครู	มีการเซน	MOU	แล้วติดไว้
หน้าบ้าน	เพื่อเป็นเครื่องหมายช่วยเตือนใจ	

7. บ้านหนองบัว จ.มหาสารคาม
หมูบ้่านรกัษาศลี	5	น�าบทเรยีนชวีติมาเป็นเครือ่งเตือนใจ	เกดิ	ชุมชนต้นแบบ
งานศพปลอดเหล้ากฐินปลอดภัย	รวมถึงผู้น�าได้ท�าเป็นตัวอย่าง

8. บ้านทองมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนจัดการตนเอง	เพื่อหามติเป็นมาตรการของชุมชนในการป้องกันและ
ลดปัจจยัเสีย่ง	แก้ปัญหา	โดยสร้างกระบวนการจดัการเพือ่ให้ชมุชนเข้มแขง็	
ด�าเนินการในหลายชุมชนหลายอ�าเภอ

9. ต�าบลยาบี จ.ปัตตานี
หมูบ้่านไทยพทุธ	หมูเ่ดยีวในต�าบล	มกีารใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
พืน้ท่ี-คนต้นแบบ	มกีารจดัการความรูร่้วมกบัชุมชน	และภาครฐั	เพือ่ให้เกดิ
กติกาชุมชนจัดการด้วยตนเอง

10.  ต�าบลหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ธรรมนูญสุขภาพต�าบล	เป็นเครื่องมือในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	
ขับเคลื่อนงานโดยผู้สูงอายุ	สร้างชุมชนเข้มแข็ง	ไม่ต้องพึ่งภาครัฐที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหาร

เวทผีนึกก�าลงัทางสงัคม
เพือ่ขับเคลือ่นสงกรานต์
ปลอดภัย ปี2558

ส�าหรับ 10 พื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมดังนี้



13 รายงาน

เครอืข่ายงดเหล้าและ สสส. จัดเวทแีลกเปล่ียน
เรยีนรู ้  ชู 10 พ้ืนทีรู่ปธรรม “ชุมชนคนสูเ้หล้า” 
นักวิชาการร่วมสะท้อนพร้อมเสนอแนะเป็น
แนวทางการขบัเคลือ่นงานงดเหล้าเข้าพรรษา
เชิงรกุ หวงั!! ขยายผลในวงกว้าง  เพ่ิมต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู ้ทั่วประเทศ 77 ชุมชน                
77 จังหวัด โดยน�าความรู ้ จาก 10 พื้นที่             
รูปธรรมเป็นแนวทางเพื่อได้แนวทางการ       
ขบัเคลือ่นงานงดเหล้าครบพรรษา และแนวทาง
การด�าเนินงานชุมชนรูปธรรม ในปี 2558                                                  
ม ีดร.นพ.บณัฑติ ศรไพศาล จาก สสส. ส�านกั 1 
กล่าวเปิดงาน  ณ ห้องประชมุแกรนด์ฮอลล์ 2 
โรงแรมรามาการ์เด้น กรงุเทพฯ

 เทศกาลสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทย เป็น
เทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ�ากลบัเป็นเทศกาลแห่งการสญูเสีย แม้จะมีความ
พยายามของทกุภาคส่วนในการป้องกนัเรือ่งอุบัติเหตุ
ทางถนนในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ตาม เป็นเรื่องที่
ทกุฝ่ายยงัคงต้องให้ความร่วมมอืและเหน็ปัญหาร่วม
กันเพื่อหาทางแก้ไขมากขึ้น

	 เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2558	เครอืข่ายภาครัฐ	ภาคประชาชน		และ
องค์กรเอกชนต่างๆกว่า	700	คน	ทัว่ประเทศ
อาท	ิสสจ.	ปภ.	ต�ารวจ	สรรพสามติ	ชมุชนต่างๆ	เครอืเยาวชน	เครอืข่ายองค์กร
งดเหล้า	กระทรวงวฒันธรรม	และกระทรวงมหาดไทย	ฯลฯ	ได้ร่วมกนัระดม
ความคิดในงาน	“เวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย																
ปี	2558	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	เพ่ือลดความสูญเสียส�าหรับ
เทศกาลสงกรานต์ทีก่�าลงัจะมาถงึ	โดยมนีายระพ	ีผ่องบพุกิจ	หวัหน้าผู้ตรวจ
ราช	กระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานและปาฐกถาให้หวัข้อ	“เปล่ียนเทศกาล
สงกรานต์ให้เป็นเทศกาลแห่งความสขุ”

6. ต�าบลล�าเภาลูน จ.สุรินทร์
ปฏบิตักิารพิชติเหล้าระดบัครวัเรอืน	เป็นการสร้างเงอืนไขการท�าความดใีห้
แก่กันในครอบครัว	และผ่านการติดตามโดยครู	มีการเซน	MOU	แล้วติดไว้
หน้าบ้าน	เพื่อเป็นเครื่องหมายช่วยเตือนใจ	

7. บ้านหนองบัว จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านรกัษาศลี	5	น�าบทเรยีนชวีติมาเป็นเครือ่งเตอืนใจ	เกดิ	ชมุชนต้นแบบ
งานศพปลอดเหล้ากฐินปลอดภัย	รวมถึงผู้น�าได้ท�าเป็นตัวอย่าง

8. บ้านทองมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนจัดการตนเอง	เพื่อหามติเป็นมาตรการของชุมชนในการป้องกันและ
ลดปัจจยัเสีย่ง	แก้ปัญหา	โดยสร้างกระบวนการจดัการเพือ่ให้ชมุชนเข้มแข็ง	
ด�าเนินการในหลายชุมชนหลายอ�าเภอ

9. ต�าบลยาบี จ.ปัตตานี
หมูบ้่านไทยพทุธ	หมูเ่ดยีวในต�าบล	มกีารใช้กระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม
พืน้ท่ี-คนต้นแบบ	มีการจดัการความรูร่้วมกบัชุมชน	และภาครฐั	เพือ่ให้เกดิ
กติกาชุมชนจัดการด้วยตนเอง

10.  ต�าบลหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ธรรมนูญสุขภาพต�าบล	เป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	
ขับเคลื่อนงานโดยผู้สูงอายุ	สร้างชุมชนเข้มแข็ง	ไม่ต้องพึ่งภาครัฐที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหาร

เวทผีนึกก�าลงัทางสงัคม
เพือ่ขบัเคลือ่นสงกรานต์
ปลอดภัย ปี2558

	 ภายในงานมีการแสดงละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง	
“คุณค่า...หรอื	คุณฆ่า	สงกรานต์”	ทีส่ะท้อนปัญหาสงัคมท่ีเกดิขึน้
จากอบุตัเิหตุทางถนน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	
และการดื่มแล้วขับ	การเสวนาในหัวข้อ	“บทเรียนและความ
พยายามในการท�าให้สงกรานต์ปลอดภยั”	รวมถงึการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เพือ่ระดมความคดิเหน็	จากทัง้	77	จงัหวดั	เพือ่แลก
เปล่ียนประสบการณ์การท�างานของแต่ละภาคส่วน	เพือ่หาแนวทาง
ทีด่ท่ีีสดุ	ในการแก้ไขและการป้องกันปัญหาในช่วงสงกรานต์



มอบรางวัลศิลปินคุณธรรม
	 วันที่	4	มีนาคม	2558		สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา	 และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	 ร่วมกับส�านักงานเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้า	ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา	 เนื่องในวันมาฆบูชา	 พร้อมกันนี้ผู้แทนเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า	ได้น�าศิลปินและนักแสดง	อาทิ	เอส-กัณตพงษ์,	ดิวและ
ตูมตาม	เดอะสตาร์,	ไชยา	มิตรชัย		เต้ย	-		พงศกร	เมตตาริกานนท์	
ฯลฯ	กล่าวปฏิญาณตนรักษาศีล	5	งดเว้นการดื่มสุรา	อบายมุข	
และท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ทั้งต่อตนเองและคนในสังคม

อ�าเภอนาดูน	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยมี	 นายอ�านวย	 ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธี

14 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า

วิ่งต้านเหล้า 2015 นายขนมต้มซูเปอร์มินิมาราธอน
	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2558	 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาค
กลาง	จัดกิจกรรมรณรงค์	“วิ่งต้านเหล้า	2015	นายขนมต้มซูเปอร์
มินิมาราธอน”	ระยะทาง	5	และ16	กิโลเมตร	ณ	อนุสาวรีย์นายขนม
ต้ม	บริเวณสนามกีฬากลาง		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการลด	ละ	การดื่มเหล้าแล้ว	ยัง
เป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

งานดอกล�าดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย
	 เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง	ได้ร่วมกิจกรรม
งานดอกล�าดวนบาน	 ซึ่งเป็นการสืบสานงานประเพณีสี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษ	ประจ�าปี	2558	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	13-15	มีนาคม	
2558	 ณ	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดศรีสะเกษ	 ภายใต้แนวคิด	 “เที่ยวสนุกปลอดภัย	 ไร้
แอลกอฮอล์”	โดยมี	ฯพณฯอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานในพิธี

งาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 9”
	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวัน
ออก	 จัดกิจกรรมรณรงค์งดขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน	 ใน
งาน“มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่	9”	ที่จัดโดยศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	14-17	มีนาคม	2558

เวทีแลกเปลี่ยน
โครงการสวดมนต์
ภาคใต้
	 โครงการสวดมนต์	
สร้างปัญญา	 พัฒนาสุขภาวะ	
จัดเวทีติดตามหนุนเสริมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	
ภาคใต้ตอนบน	 ครั้งที่	 1	 ณ	

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคตะวันออก
	 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก	ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	ชลบุรี
สรรพสามิตภาค2	และสรรพสามิตพื้นที่	ในภาคตะวันออก	และ
สาธารณสุขจังหวัดภาคระวันออก	ณ	THE	SEZ	HOTEL	จังหวัด
ชลบุรี	เมื่อวันที่10-11	มีนาคม	2558	ในประเด็นส�าคัญคือ	การ
ศึกษาข้อกฎหมายและประกาศต่างๆ	 เพื่อควบคุมการบริโภค	
การจ�าหน่าย	การป้องกัน	และการเข้าถึง	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบของเยาวชน

โรงแรมนิภาการ์เด้นท์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	11	
มีนาคม	2558



รณรงค์มาฆบูชา ไม่ขายสุราและงดดื่ม
	 วันที่	3	มีนาคม	2558		เภสัชกรสงกรานต์	ภาคโชคดี	
ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	(สคล.)
	 ร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพฯ	 ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	 และกลุ่มเยาวชนนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	จัดขบวนรณรงค์	“มาฆบูชา	ไม่ขาย
สุรา	ชวนงดดื่ม”	พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์วันส�าคัญทางพุทธศาสนาให ้ กับผู ้
ประกอบการย่านถนนข้าวสาร	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู ้ประกอบการที่ขายสุราได้รับทราบถึงประกาศส�านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับใหม่	 เรื่องก�าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	ฉบับที่	5	ที่ก�าหนดวันห้ามขายสุราในวันส�าคัญทาง
พุทธศาสนา	ได้แก่วันมาฆบูชา	วิสาขบูชา	วันอาสาฬหบูชา	วัน
เข้าพรรษา	และวันออกพรรษา	(ยกเว้นเฉพาะในสนามบิน)	

มอบรางวัลศิลปินคุณธรรม
	 วันที่	4	มีนาคม	2558		สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา	 และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	 ร่วมกับส�านักงานเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้า	ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา	 เนื่องในวันมาฆบูชา	 พร้อมกันนี้ผู้แทนเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า	ได้น�าศิลปินและนักแสดง	อาทิ	เอส-กัณตพงษ์,	ดิวและ
ตูมตาม	เดอะสตาร์,	ไชยา	มิตรชัย		เต้ย	-		พงศกร	เมตตาริกานนท์	
ฯลฯ	กล่าวปฏิญาณตนรักษาศีล	5	งดเว้นการดื่มสุรา	อบายมุข	
และท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ทั้งต่อตนเองและคนในสังคม

สคล.ร่วมรณรงค์ฯ
ในงาน “พระธาตุนาดนู”
		 เครือข่ายองค์กรงด
เหล้าจังหวัดมหาสารคาม	 จัด
กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในงาน
บุญประจ�าปีของจังหวัด	 “งาน
นมัสการพระธาตุนาดูน”	 ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่	 28	
กุมภาพันธ์	ถึง	วันที่	8	มีนาคม	
2558	 ณ	 พระบรมธาตุนาดูน	  ประชุมแกนน�าเยาวชนอีสานล่าง

	 วันที่	28	กุมภาพันธ์	2558		เครือข่ายแกน
น�าเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง	ภาคอีสานตอนล่าง	จัด
ประชุมแกนน�าเยาวชน	8	จังหวัด	ณ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	เพื่อหาแนวทางการขับ
เคลื่อนงานงดเหล้าส�าหรับเยาวชนต่อไป

ผนึกก�าลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งสายน�้า
		 วันที่	 3	 มีนาคม	 2558	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 กรุงเทพฯ	 สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 และประชาคมจังหวัด	 จัดเวทีพูดคุย	 เพื่อผนึก
ก�าลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แข่งเรือปลอดเหล้า	เพื่อให้ประเพณีแข่งเรือด�ารงคุณค่า
แห่งวัฒนธรรมสายน�้าสืบไปตราบนานเท่านาน

อ�าเภอนาดูน	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยมี	 นายอ�านวย	 ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธี

15 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า

งาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 9”
	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวัน
ออก	 จัดกิจกรรมรณรงค์งดขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน	 ใน
งาน“มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่	9”	ที่จัดโดยศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	14-17	มีนาคม	2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคตะวันออก
	 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก	ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	ชลบุรี
สรรพสามิตภาค2	และสรรพสามิตพื้นที่	ในภาคตะวันออก	และ
สาธารณสุขจังหวัดภาคระวันออก	ณ	THE	SEZ	HOTEL	จังหวัด
ชลบุรี	เมื่อวันที่10-11	มีนาคม	2558	ในประเด็นส�าคัญคือ	การ
ศึกษาข้อกฎหมายและประกาศต่างๆ	 เพื่อควบคุมการบริโภค	
การจ�าหน่าย	การป้องกัน	และการเข้าถึง	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบของเยาวชน


