
ส่วนผสมของเครื่องดื่มน�้าผักน�้าผลไม้
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรเพิ่มพลังงาน 
ประกอบด้วย
•  แอปเปิลแดง     3 ผล 
• มะม่วงสุก     1 ผล 
• เสาวรส     2 ผล
วิธีการท�าเครื่องดื่มน�้าผักน�้าผลไม้
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สูตรเพิ่มพลังงาน
• ปอกเปลือกมะม่วง และ แอปเปิล ผ่า
ครึ่งเสาวรส ใช้แต่เนื้อไม่เอาเมล็ด แล้วน�า
ส่วนผสมทั้งหมดคั้นน�้าด้วยเคร่ืองสกัดแยก
กาก จากนัน้ผสมน�า้แขง็ เสร์ิฟเครือ่งดืม่เยน็ 
ตกแต่งด้วยแอปเปิลฝานบาง ๆ  ตามใจชอบ

 เดือนน้ีถือได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะหนัก ส�าหรับมนุษย์เงิน
เดือน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลูกหลานต้องเข้าโรงเรียนด้วยแล้ว ก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามเข้ามาเม่ือถึงช่วงเปิดเทอม วันนี้เราจะพาทุกท่านมา
ผ่อนคลายความเครียด กับเครื่องดื่มที่หาได้ง่ายๆ ราคาไม่แพงตามท้อง
ตลาดและมีมากในฤดูกาลน้ี เพ่ือจะได้เป็นการเพิ่มพลัง เพิ่มความสดชื่น
สดใส และพร้อมทีจ่ะออกไปลยุงานเพือ่เกบ็หอมรอมรบิไว้ใช้จ่ายเมือ่ยาม
จ�าเป็น

 ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนและ
ภาพประกอบจาก
http://www.yesspathailand.com/
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¡Ñº 3 สหายคลายเหนื่อย

• áÍ»à»�œÅ
 - เป็น “The Healthiest Fruit” กเ็พราะว่าแอปเปิลช่วย
ในการขับ ถ่าย และล้างพิษออกจากล�าไส้ใหญ่ได้ดี 
 - น�้าแอปเปิลหมักมีโพแทสเซียมสูง  ช่วยบ�ารุงเซลล์
เนื้อเยื่อให้สมบูรณ์มีชีวิตชีวา เป็นอาหารรักษาสารพัดโรค 
รวมทั้งโรคปวดข้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ บ�ารุงผิวพรรณ และ
บ�ารุงสุขภาพ

“3 สหายคลายเหนือ่ย” สตูรเพิม่พลงังาน ด้วยส่วนผสมของ แอปเปิล-มะม่วง-
เสาวรส เคร่ืองดื่มสูตรนี้ให้คาร์โบไฮเดรตสูง จึงให้พลังได้ดีมาก และเหมาะ
ส�าหรบัดืม่หลังจากออกก�าลังกาย หรอืหลงัจากผ่านการท�างานทีใ่ช้แรงมากจน
คุณหมดส้ินเรียวแรง คุณจะได้ทั้งวิตามิน เอ ซี โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส และเหล็ก เมื่อความเปรี้ยว กับความหวานของผลไม้มาเจอกัน 
รับรองได้ว่าอร่อยและคลายเหนื่อยแน่นอน

• ÁÐÁ‹Ç§
ที่แก่และสุกเต็มที่ จะมีวิตามินเอ
และวิตามินซีสูง

• àÊÒÇÃÊ 
 - อดุมไปด้วยวติามนิและแร่ธาตรุวมอยูห่ลายชนดิ 
บ�ารุงสายตา ชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
 - มีโพแทสเซียมสูงสูง ที่ช่วยให้มีสติปัญญา จิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส ด้วยการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287 - 288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ. โพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02 948 3300, โทรสาร 02 948 3930

ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557
ปณศ. จรเข้บัว 10230

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในก�าหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ........................................

ลงชื่อ.................................................จัดพิมพ์โดย ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนันสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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จัดท�าâดย ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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เสาวรส เคร่ืองดื่มสูตรนี้ให้คาร์โบไฮเดรตสูง จึงให้พลังได้ดีมาก และเหมาะ
ส�าหรบัดืม่หลงัจากออกก�าลงักาย หรอืหลงัจากผ่านการท�างานทีใ่ช้แรงมากจน
คุณหมดสิ้นเรียวแรง คุณจะได้ทั้งวิตามิน เอ ซี โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส และเหล็ก เมื่อความเปรี้ยว กับความหวานของผลไม้มาเจอกัน 
รับรองได้ว่าอร่อยและคลายเหนื่อยแน่นอน

• ÁÐÁ‹Ç§
ที่แก่และสุกเต็มที่ จะมีวิตามินเอ
และวิตามินซีสูง
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เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในก�าหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
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 งานบุญบัง้ไฟ เปนประเพณหีนึง่ของภาคอสีาน หรอืเรยีก
อกีอย่างหนึง่ว่า“บญุเดอืนหก” ซึง่เปนช่วงฤดฝูนเข้าสู่การท�านา ตกกล้า 
หว่าน ไถ จงึมกีารจดังานบุญบ้ังไฟเพือ่เปนการบูชาแถนขอฝนให้ตก
ต้องตามฤดกูาล ซึง่ชาวบ้านมคีวามเชือ่ว่า พระยาแถนมหีน้าทีค่อยดแูล
ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดกูาล และมคีวามชืน่ชอบไฟเปนอย่างมาก หาก
หมูบ้่านใดไม่จดังานบญุบัง้ไฟบชูา ฝนกจ็ะไม่ตกตามฤดกูาล อาจก่อให้
เกดิภยัพบิตักิบัหมูบ้่านได้ ดงันัน้ จงัหวดัต่างๆในภาคอสีานจงึจดังาน
ประเพณีบญุบัง้ไฟขึน้ช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึเดือนมิถนุายนของทุกป 
เพือ่เตอืนพญาแถน และเชือ่กนัว่าการท�าบญุบัง้ไฟ เปนวิธเีดยีวทีม่นษุย์
ใช้สือ่สารกบัเทวดาเพือ่เปนการขอฝน 
 เมื่อถึงช่วงเวลานี้ซึ่งจะใกล้กับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวัน
ปรนิพิพานของพระพทุธเจ้า ชาวอีสานจะพากันบูชาคณุของพระพทุธเจ้า 
โดยการจดัดอกไม้ ธปูเทยีนมาบชูาพระพทุธรปู นอกจากนี ้ยงัมกีารบวช
พระ บวชเณร เพือ่สบืต่ออายพุระพทุธศาสนาด้วย ซ่ึงการจดังานบญุบัง้ไฟ
มมีากนบัพนัแห่งทัว่อสีาน และแน่นอนว่าทีใ่ดมกีารจดังาน มกีจิกรรม การ
ละเล่นต่างๆ กจ็ะมกีารดืม่ของมนึเมาเพือ่เพิม่ความสนุกสนาน ซึง่ธรุกจิ
น�า้เมากพ็ยายามท่ีจะแทรกตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการจดังานบญุนีด้้วย

เช่นกนั  ปัจจบุนั พธิบีชูาพญา
แถนเพื่ อขอฝนได ้ ถู กลด
บทบาทลง เนือ่งจากชาวบ้าน
ให้ความส�าคัญกบัการแข่งขนั
ในการจดุบัง้ไฟ จนกลายเป็น
เรือ่งของการพนนั และน�าไปสู่
อบายมขุประเภทต่างๆ

2 จากãจประธานเครือข่ายÏ

 ทุกสิง่ทุกอย่างไม่ว่าคน สตัว์ สิง่ของ คณุงามความดหีรอืคณุค่าของสิง่ต่างๆกม็คีวาม
เปลี่ยนแปลงไปไปตามกาลเวลา อยู่ที่ว่าเราจะรักษาสิ่งๆนั้นเมื่อยังคงอยู่ในปจจุบันให้นานแค่
ไหน หรือมีการเพิ่มคุณค่า ความหมายไว้อย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับคนในยุคสมัยนั้นท่ีมีการก�าหนด 
หากเปนสิ่งที่ควรคงไว้ ก็ต้องรักษาให้ดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น ได้ท�าตามแบบอย่างและ
สืบทอดคุณค่าความหมายนั้นให้คงอยู่สืบไป 
 ในแต่ละปงานบุญต่างๆของคนไทยนั้นเกิดขึ้นเปนจ�านวนมาก มีทั้งงานระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ บางงานจะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมสมัยใหม่ได้แทรกซึมเข้าไปมาก จนแทบไม่เหลือรากเหง้าของวัฒนธรรมดั้งเดิม จะ
เห็นเพียงแต่การจัดงานที่เน้นไปในความรื่นเริง มหรสพยิ่งใหญ่ คนสนุกสนาน แต่น้อยคนที่จะ
รู้ว่าจัดงานไปเพื่ออะไร ท�าไมจึงต้องจัดขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่แม้จะชื่นชอบในงานประเพณี
เพราะเปนช่วงเวลาทีจ่ะไปเจอเพือ่นฝูง ได้เจอหนุม่ๆสาวๆ เทีย่วงานกนัสนกุสนาน แต่ถ้ามาก
ไปก็อาจเกินเลย เกิดเหตุทีไ่ม่ค่อยมใีครคาดคิดกนัมาก ทัง้ อบุติัเหตุ ความประมาท ความใจร้อน
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากมีการดื่มสุรายาเมาเข้าไปด้วยแล้ว ยิ่งทวีความรุนแรงหลายเท่า
 ส�าหรบังานบญุในเดอืนพฤษภาคมนี ้หลายพืน้ทีใ่นภาคอสีาน ได้มกีารจัดงานงานบญุ
บั้งไฟ ซึ่งนิยมท�ากันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเปนช่วงฤดูฝนเข้าสู่การท�านา ตกกล้า หว่าน 
ไถ เพือ่เปนการบชูาเทพยดาอารกัษ์หลักบ้านหลกัเมอืงและบชูาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตาม
ฤดูกาล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ท�าให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยในแต่ละปนั้นหลายๆพื้นท่ี
ที่จัดงานได้พยายามท�าเปนต้นแบบ ในเรื่องปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดการพนันในงานบุญ
บัง้ไฟ ส่งผลให้นกัท่องเท่ียว ประชาชนท่ีมาร่วมงานได้เหน็คุณค่าวัฒนธรรม และเคารพศรทัธา
ในการจัดงานมากขึ้น เพราะขึ้นชื่อว่างานบุญแล้ว ไม่ควรมีบาปเข้ามาในงาน 
 อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมงานบุญประเพณีของไทย ให้เปนงาน
บุญที่มาจากใจที่เปนกุศล เพื่อให้วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในงานบุญ สืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน 
เกิดความสุขกาย สุขใจ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าทุกคนครับ

áÁŒ¡ÒÅàÇÅÒà»ÅÕèÂ¹ä»
แตคุณคาความหมายยงัคงอยู

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

ศาสตราจารย์นายแพทย์
อุดมศิลป ศรีแสงนาม



 งานบุญบัง้ไฟ เปนประเพณหีนึง่ของภาคอสีาน หรอืเรยีก
อกีอย่างหนึง่ว่า“บญุเดอืนหก” ซึง่เปนช่วงฤดฝูนเข้าสู่การท�านา ตกกล้า 
หว่าน ไถ จงึมกีารจดังานบุญบ้ังไฟเพือ่เปนการบูชาแถนขอฝนให้ตก
ต้องตามฤดกูาล ซึง่ชาวบ้านมคีวามเชือ่ว่า พระยาแถนมหีน้าทีค่อยดแูล
ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดกูาล และมีความชืน่ชอบไฟเปนอย่างมาก หาก
หมูบ้่านใดไม่จดังานบญุบัง้ไฟบชูา ฝนกจ็ะไม่ตกตามฤดูกาล อาจก่อให้
เกดิภยัพบิตักิบัหมูบ้่านได้ ดงันัน้ จงัหวดัต่างๆในภาคอสีานจงึจดังาน
ประเพณบีญุบัง้ไฟขึน้ช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมถินุายนของทกุป 
เพือ่เตอืนพญาแถน และเชือ่กนัว่าการท�าบญุบัง้ไฟ เปนวธิเีดยีวทีม่นษุย์
ใช้สือ่สารกบัเทวดาเพือ่เปนการขอฝน 
 เมื่อถึงช่วงเวลานี้ซึ่งจะใกล้กับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวัน
ปรนิพิพานของพระพทุธเจ้า ชาวอสีานจะพากันบูชาคณุของพระพทุธเจ้า 
โดยการจดัดอกไม้ ธปูเทยีนมาบชูาพระพทุธรปู นอกจากนี ้ยงัมกีารบวช
พระ บวชเณร เพือ่สบืต่ออายพุระพทุธศาสนาด้วย ซ่ึงการจดังานบญุบัง้ไฟ
มมีากนบัพนัแห่งทัว่อสีาน และแน่นอนว่าทีใ่ดมกีารจดังาน มกีจิกรรม การ
ละเล่นต่างๆ กจ็ะมกีารดืม่ของมนึเมาเพือ่เพิม่ความสนุกสนาน ซ่ึงธรุกจิ
น�า้เมาก็พยายามทีจ่ะแทรกตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการจดังานบญุนีด้้วย

เช่นกนั  ปัจจบุนั พธิบีชูาพญา
แถนเพื่ อขอฝนได ้ ถู กลด
บทบาทลง เนือ่งจากชาวบ้าน
ให้ความส�าคญักบัการแข่งขนั
ในการจดุบัง้ไฟ จนกลายเป็น
เรือ่งของการพนนั และน�าไปสู่
อบายมขุประเภทต่างๆ

 ทัง้นีเ้มือ่ปลายเดือน เมษายน ทีผ่่านมา สสส.ร่วมกบั เครอืข่าย
องค์กรงดเหล้า และพืน้ทีท่ีม่กีารจดังานบัง้ไฟปลอดเหล้าในภาคอสีาน จงึ
ได้จดัเวทเีพือ่วางมาตรการชมุชน เพือ่ขบัเคลือ่น “งานบญุบัง้ไฟปลอด
เหล้า” ประจ�าปี 2558 ขึน้ ณ ทีว่่าการอ�าเภอราศไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ หวงั
ช้ีชวนลูกหลานพญาแถน สร้างค่านยิมใหม่ทีด่งีาม ไม่เมา ไม่พนนั ป้องกนั
ปัญหาและลดความเสีย่งต่างๆเพ่ือความปลอดภยั ตลอดจนร่วมกนัฟืน
คุณค่า สืบสานงานบญุประเพณี เพือ่ปกป้องพธีิขอฝนอนัศกัดิส์ทิธ์ิ ให้พ้น
จากภัยน�า้เมาอย่างยัง่ยนื โดยมผีูแ้ทนพืน้ทีที่มี่การจดังานบญุบัง้ไฟปลอด
เหล้าในภาคอสีาน 9 พ้ืนที ่เข้าร่วมแลกเปลีย่นข้อมลูท่ีน่าสนใจ ได้แก่ พืน้ท่ี
บญุบัง้ไฟตะไลล้านปลอดเหล้า ต�าบลกดุหว้า จงัหวดักาฬสนิธุ ์ บญุบัง้ไฟ
ตมูใหญ่ปลอดเหล้า ต�าบลตมูใหญ่ จงัหวดับรุรีมัย์  บญุบัง้ไฟชมุชนอุทยัทศิ
ปลอดเหล้า จงัหวดัมหาสารคาม บญุบัง้ไฟพระลบัปลอดเหล้า ต�าบลพระลับ 
จั งหวั ดขอนแก ่น    
บุญบ้ังไฟเอราวัณ
ปลอดเหล้า จังหวัด
เลย บุญบั้งไฟหว้า
ใ ห ญ ่ ป ล อ ด ภั ย 
จงัหวดัสกลนคร  บุญ
บั้งไฟราศีไศลปลอด
เหล้า จงัหวดัศรสีะเกษ  บญุบัง้ไฟโบราณปลอดเหล้าต�าบลเสยีว จงัหวดั
ศรสีะเกษ  และบญุบัง้ไฟต�าบลบ้านแจ้งปลอดเหล้า จงัหวดัร้อยเอด็
  เพือ่เปลีย่นแปลงค่านยิมในการจดังานบญุประเพณ ีทีไ่ม่มเีครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์เข้ามาเกีย่วข้องและปกป้องเดก็เยาวชนจากภยัน�า้เมา พร้อม
หาแนวทางสกดัการเกดินกัดืม่หน้าใหม่ หลายพืน้ที ่กไ็ด้ร่วมกนัพสิจูน์ให้
เหน็เป็นรปูธรรมแล้วว่า งานประเพณปีลอดเหล้ากส็นกุสนานได้  อีกทัง้มี
ความปลอดภยัจากปัญหาต่างๆทีเ่กิดจากคนเมาได้อย่างส้ินเชงิ ถอืเป็น
ความพยายามทีน่่าชืน่ชม ทีห่ลายพืน้ทีไ่ด้ร่วมกนัใช้มาตรการทางสงัคม ช่วย
กนัดแูลปกป้องกนัไม่ให้ธรุกิจน�า้เมา เข้ามาท�าร้ายเดก็เยาวชนของตนเอง 
ตลอดจนการหาแนวทาง การสร้างกฎกตกิาร่วมกันของทกุหมูบ้่านเพือ่ให้
ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมงานบุญในภาคอีสาน เป็นงานบุญสะอาด ทรง
คุณค่า และอยูคู่่กบัชาวอสีานตราบนานเท่านาน
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3 เรื่องจากปก

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

ศาสตราจารย์นายแพทย์
อุดมศิลป ศรีแสงนาม



4 ประเด็นข่าว

  นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” ทาง 
FM 100.5 MHz ว่าประเทศไทยควรเสนอยาแรงในการแก้ปัญหาเมาแล้วขบัอย่างเดด็ขาด โดยต้องเน้นไปทีเ่มาแล้วขบัไม่ใช่แค่เป็นฆาตกรแล้ว แต่
ยาแรงกว่านั้นต้องขังด้วย ปัจจุบัน คนไทยรู้กันหมดแล้วว่าการลงโทษเมาแล้วขับจ�าคุกสูงสุด 10 ปี และปรับสูงสุด 2 แสนบาท ไม่มีโอกาสโดนจับ
ง่ายๆ โดนตรวจก็น้อยมาก และถ้าโดนก็สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะฉะนั้นโทษที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้แบบแรงๆ จึงถือว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เมา
แล้วขับดีขึ้น
  “ผมเสนอว่า รฐับาลทกุยคุ ทกุสมยั ควรสนใจและใส่ใจเรือ่งนี ้โดยยกเป็นวาระขึน้มาและต้องเหน็ประเดน็เหล่านีอ้ยูใ่นสายตา  เพราะว่า
ประชาชนตายด้วยอุบตัเิหตตุ่อปี ประมาณ 24,000คน รับได้หรอืไม่ อย่าบอกว่าท�าเตม็ทีแ่ล้ว เพราะตายจ�านวน 300 กว่าคนทกุเทศกาลไม่ใช่เรือ่ง
ธรรมดา แนวทางระยะสั้นที่ให้ได้ผลพรุ่งนี้เลย คือบอกว่าท�าทุกวิถีทาง น�าเอาคนเมาแล้วออกมาข้างนอกก่อเหตุวุ่นวายเข้าคุก จังหวัดไหน เข้าคุก
เท่าไหร่ ให้บอกมา สั่งวันนี้รายงานมาทุกจังหวัด บอกมาเลยว่าเข้าคุกกี่คน อย่างนี้แล้วได้ผลเลย ได้ผลเป็นยาแรงทันที”นพ.แท้จริง กล่าว
   ส่วนการการวางแผนระยะยาวนัน้ การจะห้ามขายนัน้ไม่มปีระโยชน์ ระยะยาวต้องมาดวู่าท�าอย่างไรให้กฎหมายศักดิส์ทิธิ ์เหมอืนโมเดล
เหมือนญี่ปุ่น ที่ท�าส�าเร็จแล้ว วันนี้ถ้าคนเมาแล้วเจอคุก เชื่อว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงในการบังคับใช้ของผู้มีอ�านาจ เราต้องติดตามผล และเอาตัวเลข
มาแฉในช่วงต่างๆ เพราะตอนนี้สถานการณ์คือ 365 วันอันตราย 
  ท�าอย่างไรที่เราจะรู้ว่าผู้ก่อเหตุที่ดื่มแอลกอฮอล์ เม่ือเกิดอุบัติเหตุแล้ว ต้องวัดแอลกอฮอล์ทุกรายได้หรือไม่  ท�าแค่นี้เชื่อว่าสามารถลด
ยอดผู้เสียชีวิตไปกว่า 50 % แล้ว
    http://mcot-web.mcot.net/fm1005/content.php?id=5548790cbe0470c5228b4597#.VVgS8fntmko

 จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ เป็นภาพชายคนหนึ่งมีอาการเมาสุรา พูดจากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.บึงกุ่ม ที่จะเข้าไป
ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ทั้งยังบอกด้วยว่า “เดี๋ยวดาวจะหลุดจากบ่า”
 ท้ังน้ี ชายคนดังกล่าวได้ควักบัตรพนักงานอัยการ ท่ีระบุท้ังช่ือ ต�าแหน่ง และสังกัด ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจดูด้วย (นาย ธนพล จูฑะเตมีย์ 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ส�านักงานคดียาเสพติด ด�ารงต�าแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) พร้อมกล่าวในตอนท้ายว่า “ไปเจอ
กันที่โรงพัก”
   ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้ออกมาแถลงถึงกรณีดังกล่าวว่า ตามท่ีมีข่าวทาง
สื่อมวลชน พร้อมคลิปภาพชายคล้ายคนเมาสุรา พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นั้น ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นพบว่าชายดังกล่าวเป็นพนักงานอัยการจริง โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมาะสม และกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน
 ดังนั้น ส�านักงานอัยการสูงสุดจึงมีค�าสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เก่ียวกับพฤติกรรมของอัยการคนดังกล่าว ผลการ
ด�าเนินการจะแถลงให้ทราบอย่างละเอียดโดยเร็ว

 http://www.thairath.co.th/content/494077   /  https://www.youtube.com/watch?v=vl3PScklp6E

  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบัโรงงานต้นแบบ บรษิทั ยางโอตาน ิจ�ากดั และบรษิทั 
โอตานิ เรเดียล จ�ากัด จัดเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่คุณภาพชีวิตแรงงาน คือความ
มั่นคงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง...จริงหรือ?” เน่ืองในวันแรงงานแห่งชาติ 1 
พฤษภาคม 2558
        นายแสงชัย ลิมปิโชติพงษ์ ผู้บริหารบริษัท ยางโอตานิ จ�ากัด และ
บรษิทั โอตาน ิเรเดยีล จ�ากดั กล่าวว่า ทางบริษทัได้มกีารรณรงค์เรือ่งการลด ละ 
เลกิ เหล้า การพนนั ยาเสพตดิ และพฤตกิรรมเสีย่ง รวมทัง้การขบัขีไ่ม่ปลอดภยั
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้เนือ่งจากว่ากลุม่คนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
การจดักจิกรรมรณรงค์ดงักล่าว คอืตวัพนกังานเอง หากพนกังานมคีณุภาพชวีติ
ที่ดี จะส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯจะต้องมีบท
ลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ผลกระทบจากการดื่ม
ของแรงงานที่มักพบ คือ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ น�าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
ในครอบครวั การขาดลามาสาย ซึง่สภาพการท�างานและสิง่แวดล้อมจะมผีลต่อ
อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ สร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของ
แรงงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ        
    http://stopdrink.com/news-view-8387.htm

มูลนิธิหญิงชาวก้าวไกล ชวนทุกบริษัทลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน

เลขาธิการมลูนธิิเมาไม่ขบั
เสนอยาแรง เมาแล้วขับ

ท�าผิดสั่งขังทันที

  1.การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติของท้ังตัวผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่
ต�ารวจเองก็ตาม ท่ีคิดว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการสนุกสนาน เป็นช่วงท่ีสามารถท�าผิดกฎหมายได้ทุกฉบับ ถือเป็นวิธีคิดที่อันตรายเพราะมี
ข้อมูลแน่ชัดแล้วว่าสงกรานต์ และปีใหม่ เป็นช่วงที่มีคนเจ็บ ตายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด
 2.กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นกฎหมายพิเศษ ท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจท่ีแม้ว่าจะมีความช�านาญในการจับกุม แต่ไม่
ช�านาญในเทคนคิพเิศษเหล่านี ้แม้แต่พนกังานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเองกยั็งไม่มคีวามช�านาญมากพอ โดยเฉพาะกบันกัดืม่ทีว่นันีเ้รยีกว่า“ศรธีนญ
ชัย”มาเอง จับไม่ได้       ไล่ไม่ทัน นพ.สมาน กล่าวว่า วิธีแก้ปัญหาอาจจะดูว่าตึงเข้มเกินไป แต่จ�าเป็นต้องท�าคือการออกกฎหมายห้ามขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ โดยเร่ิมก�าหนดเอาวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียจ�านวนมาก เช่น เทศกาลปีใหม่ คือ วันท่ี 31 
ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม ส่วนเทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ 12-13 เมษายน
              ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพวกศรีธนญชัยขี้เมาทั้งหลายจะได้ไม่มีข้ออ้างนั่นนี่ อย่างไรก็ตาม ต้อง
ท�าความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า นี่เป็นกฎหมายห้ามขายเท่านั้น ไม่ได้ห้ามดื่ม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการดื่มฯในช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง ก็วางแผนซื้อเก็บไว้ที่
บ้าน เกบ็ไว้ดืม่กบัครอบครวั ดืม่แล้วกน็อน ไม่ต้องขบัรถขบัราออกมาซือ้ข้างนอกอกี เพราะไม่มขีาย…แน่นอน ไม่ว่าจะมกีฎหมายออกมาสกักีฉ่บบั 
ถ้าคนจะฝ่าฝืนก็ย่อมฝ่าฝืน ไม่เช่นนั้นคงไม่มีภาพที่ เจ้าหน้าที่ต้องมาไล่ตรวจ ไล่จับอยู่อย่างนี้ 
  ดงันัน้ สิง่ทีต้่องท�าควบคูกั่นไปคอื การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส�านกึและค่านยิมทีถ่กูต้อง เรือ่งการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม พอเหมาะ พอควร โดยมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่เกิดปัญหาต่างๆ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433938030236230&set=a.1380736502223050.1073741828.100008601401094&type=1&hc_location=ufi

http://www.dailynews.co.th/article/315224



5 ประเด็นข่าว

  นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” ทาง 
FM 100.5 MHz ว่าประเทศไทยควรเสนอยาแรงในการแก้ปัญหาเมาแล้วขบัอย่างเดด็ขาด โดยต้องเน้นไปทีเ่มาแล้วขบัไม่ใช่แค่เป็นฆาตกรแล้ว แต่
ยาแรงกว่านั้นต้องขังด้วย ปัจจุบัน คนไทยรู้กันหมดแล้วว่าการลงโทษเมาแล้วขับจ�าคุกสูงสุด 10 ปี และปรับสูงสุด 2 แสนบาท ไม่มีโอกาสโดนจับ
ง่ายๆ โดนตรวจก็น้อยมาก และถ้าโดนก็สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะฉะนั้นโทษที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้แบบแรงๆ จึงถือว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เมา
แล้วขับดีขึ้น
  “ผมเสนอว่า รฐับาลทกุยคุ ทกุสมยั ควรสนใจและใส่ใจเรือ่งนี ้โดยยกเป็นวาระข้ึนมาและต้องเหน็ประเดน็เหล่านีอ้ยูใ่นสายตา  เพราะว่า
ประชาชนตายด้วยอุบตัเิหตตุ่อปี ประมาณ 24,000คน รับได้หรอืไม่ อย่าบอกว่าท�าเตม็ทีแ่ล้ว เพราะตายจ�านวน 300 กว่าคนทกุเทศกาลไม่ใช่เรือ่ง
ธรรมดา แนวทางระยะสั้นที่ให้ได้ผลพรุ่งนี้เลย คือบอกว่าท�าทุกวิถีทาง น�าเอาคนเมาแล้วออกมาข้างนอกก่อเหตุวุ่นวายเข้าคุก จังหวัดไหน เข้าคุก
เท่าไหร่ ให้บอกมา สั่งวันนี้รายงานมาทุกจังหวัด บอกมาเลยว่าเข้าคุกกี่คน อย่างนี้แล้วได้ผลเลย ได้ผลเป็นยาแรงทันที”นพ.แท้จริง กล่าว
   ส่วนการการวางแผนระยะยาวนัน้ การจะห้ามขายนัน้ไม่มปีระโยชน์ ระยะยาวต้องมาดวู่าท�าอย่างไรให้กฎหมายศกัดิส์ทิธิ ์เหมอืนโมเดล
เหมือนญี่ปุ่น ที่ท�าส�าเร็จแล้ว วันนี้ถ้าคนเมาแล้วเจอคุก เชื่อว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงในการบังคับใช้ของผู้มีอ�านาจ เราต้องติดตามผล และเอาตัวเลข
มาแฉในช่วงต่างๆ เพราะตอนนี้สถานการณ์คือ 365 วันอันตราย 
  ท�าอย่างไรที่เราจะรู้ว่าผู้ก่อเหตุที่ดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ต้องวัดแอลกอฮอล์ทุกรายได้หรือไม่  ท�าแค่นี้เช่ือว่าสามารถลด
ยอดผู้เสียชีวิตไปกว่า 50 % แล้ว
    http://mcot-web.mcot.net/fm1005/content.php?id=5548790cbe0470c5228b4597#.VVgS8fntmko

 จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ เป็นภาพชายคนหนึ่งมีอาการเมาสุรา พูดจากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.บึงกุ่ม ที่จะเข้าไป
ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ทั้งยังบอกด้วยว่า “เดี๋ยวดาวจะหลุดจากบ่า”
 ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวได้ควักบัตรพนักงานอัยการ ที่ระบุทั้งช่ือ ต�าแหน่ง และสังกัด ให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจดูด้วย (นาย ธนพล จูฑะเตมีย์ 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ส�านักงานคดียาเสพติด ด�ารงต�าแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) พร้อมกล่าวในตอนท้ายว่า “ไปเจอ
กันที่โรงพัก”
   ล่าสุด เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้ออกมาแถลงถึงกรณีดังกล่าวว่า ตามท่ีมีข่าวทาง
สื่อมวลชน พร้อมคลิปภาพชายคล้ายคนเมาสุรา พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นั้น ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจสอบแล้ว เบ้ืองต้นพบว่าชายดังกล่าวเป็นพนักงานอัยการจริง โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมาะสม และกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน
 ดังนั้น ส�านักงานอัยการสูงสุดจึงมีค�าสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมของอัยการคนดังกล่าว ผลการ
ด�าเนินการจะแถลงให้ทราบอย่างละเอียดโดยเร็ว

 http://www.thairath.co.th/content/494077   /  https://www.youtube.com/watch?v=vl3PScklp6E

                นพ.สมาน ฟตูระกลู ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้น�าในการขับเคลื่อนและออกตรวจตามย่านต่างๆ เปิด
เผยว่า เท่าทีไ่ด้ออกตรวจพืน้ทีพ่บว่า สถานการณ์ในปีนีถ้อืว่าดขีึน้มากกว่าหลายๆ ปีทีผ่่านมา แต่
ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย ส่วนใหญ่มาจาก 2 สาเหตุ คือ

  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบัโรงงานต้นแบบ บรษิทั ยางโอตาน ิจ�ากดั และบรษิทั 
โอตานิ เรเดียล จ�ากัด จัดเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่คุณภาพชีวิตแรงงาน คือความ
มั่นคงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง...จริงหรือ?” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 
พฤษภาคม 2558
        นายแสงชัย ลิมปิโชติพงษ์ ผู้บริหารบริษัท ยางโอตานิ จ�ากัด และ
บรษิทั โอตาน ิเรเดยีล จ�ากดั กล่าวว่า ทางบริษทัได้มกีารรณรงค์เรือ่งการลด ละ 
เลกิ เหล้า การพนนั ยาเสพตดิ และพฤตกิรรมเสีย่ง รวมท้ังการขบัขีไ่ม่ปลอดภยั
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้เนือ่งจากว่ากลุม่คนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
การจดักจิกรรมรณรงค์ดงักล่าว คอืตัวพนกังานเอง หากพนกังานมคีณุภาพชวีติ
ที่ดี จะส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯจะต้องมีบท
ลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ผลกระทบจากการดื่ม
ของแรงงานที่มักพบ คือ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ น�าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
ในครอบครวั การขาดลามาสาย ซึง่สภาพการท�างานและสิง่แวดล้อมจะมผีลต่อ
อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ สร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของ
แรงงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ        
    http://stopdrink.com/news-view-8387.htm

มูลนิธิหญิงชาวก้าวไกล ชวนทุกบริษัทลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน

เลขาธิการมลูนธิิเมาไม่ขบั
เสนอยาแรง เมาแล้วขับ

ท�าผิดสั่งขังทันที

สั่งสอบแล้ว
อัยการเมาไม่เป่า
แถมขูต่�ารวจเมือ่ขอตรวจแอลกอฮอล์

“สธ.”แจงผลการลงพื้นที่ตรวจจับ
การทำ ผิดกฎหมายคุมเหล้า

  1.การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติของทั้งตัวผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจเองก็ตาม ที่คิดว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการสนุกสนาน เป็นช่วงที่สามารถท�าผิดกฎหมายได้ทุกฉบับ ถือเป็นวิธีคิดท่ีอันตรายเพราะมี
ข้อมูลแน่ชัดแล้วว่าสงกรานต์ และปีใหม่ เป็นช่วงที่มีคนเจ็บ ตายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด
 2.กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นกฎหมายพิเศษ ท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่แม้ว่าจะมีความช�านาญในการจับกุม แต่ไม่
ช�านาญในเทคนคิพเิศษเหล่านี ้แม้แต่พนกังานเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุเองกยั็งไม่มคีวามช�านาญมากพอ โดยเฉพาะกบันกัดืม่ท่ีวนันีเ้รยีกว่า“ศรธีนญ
ชัย”มาเอง จับไม่ได้       ไล่ไม่ทัน นพ.สมาน กล่าวว่า วิธีแก้ปัญหาอาจจะดูว่าตึงเข้มเกินไป แต่จ�าเป็นต้องท�าคือการออกกฎหมายห้ามขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ โดยเร่ิมก�าหนดเอาวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียจ�านวนมาก เช่น เทศกาลปีใหม่ คือ วันที่ 31 
ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม ส่วนเทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ 12-13 เมษายน
              ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพวกศรีธนญชัยขี้เมาทั้งหลายจะได้ไม่มีข้ออ้างนั่นนี่ อย่างไรก็ตาม ต้อง
ท�าความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า นี่เป็นกฎหมายห้ามขายเท่านั้น ไม่ได้ห้ามดื่ม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการดื่มฯในช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง ก็วางแผนซื้อเก็บไว้ที่
บ้าน เกบ็ไว้ดืม่กบัครอบครวั ดืม่แล้วกน็อน ไม่ต้องขบัรถขบัราออกมาซือ้ข้างนอกอกี เพราะไม่มขีาย…แน่นอน ไม่ว่าจะมกีฎหมายออกมาสกักีฉ่บบั 
ถ้าคนจะฝ่าฝืนก็ย่อมฝ่าฝืน ไม่เช่นนั้นคงไม่มีภาพที่ เจ้าหน้าที่ต้องมาไล่ตรวจ ไล่จับอยู่อย่างนี้ 
  ดงันัน้ สิง่ทีต้่องท�าควบคูกั่นไปคอื การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส�านกึและค่านยิมทีถู่กต้อง เรือ่งการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม พอเหมาะ พอควร โดยมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่เกิดปัญหาต่างๆ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433938030236230&set=a.1380736502223050.1073741828.100008601401094&type=1&hc_location=ufi

http://www.dailynews.co.th/article/315224
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 เข้าสู่การเปดเทอมใหม่ประจ�าปการศึกษา 2558 กันแล้ว 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้เตรยีมตวัเรยีนตลอดการศกึษาอย่างมคีวามสขุ ใน
ปนี้ สพฐ.ได้จัดโครงการเปดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นกัเรียนในช่วงเปดเทอม โดยได้ร่วมกบัส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงด
เหล้า จัดกจิกรรมร่วมกบั 40 โรงเรยีนน�าร่อง ใน 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ 
เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าสูก่ารเรยีนตลอดการศกึษาอย่างมคีวามสขุ มคีวาม
พร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ โดยเน้นไปทีก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของนกัเรยีน ส่งเสรมิให้เปนคนดีมศีลีธรรม ควบคูกั่น รวมถงึเปนช่อง
ทางที่จะช่วยขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศที่อยากจะแก้ไข
ปญหาเด็กนักเรียนให้กลับมาเรียนในโรงเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ 
ด้วยการเริ่มต้นจากให้ความรักก่อนให้ความรู้ 

ปราสาท ยอดอานนท์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขมาประมาณ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ครู 
นกัเรยีน รุน่พีรุ่น่น้อง ได้มาสร้างสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั และมคีวามตระหนกัในการดแูลตนเอง
ไม่ให้หลงผดิไปยุง่เกีย่วกบัอบายมขุต่างๆ แม้จะมอียูร่อบๆตวัเรากต็าม โดยได้น�าแนวคดิ
เช่ือมโยงกับผู้ปกครอง มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้วยเช่นกันและมีการน�าตัวอย่าง
เด็กดีมาเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน โดยการด�าเนินงานนั้นจะมีพี่ที่เข้ามาดูแลน้อง ครูจะ
ผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน มีกรรมการชุมชน มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพและระเบียบใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขสงบแก่ผู้ปกครอง 

การจัดกิจกรรมตามโครงการน้ีได้ใช้โอกาสในช่วงปฐมนิเทศของ
นกัเรยีน ในเวลาเปิดเทอม โรงเรยีนต่างๆจะมกีารออกแบบกจิกรรม
แตกต่างกันไป แต่จะมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกัน คือ เน้นการ
ใส่ใจของครกัูบนกัเรยีน ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างรุน่พีสู่รุ่น่น้องมาก
ขึ้น และประพฤติตนเป็นคนดี ไม่หลงใหลในอบายมุข เพราะมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และมีแบบอย่างท่ีดีให้ได้ปฏิบัติตาม ซึ่ง
ช่วยลดปัญหาต่างๆในโรงเรียนได้ ลองไปฟังความคิดเห็นของ
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนน�าร่องในแต่ละภาคกันบ้าง ว่า ทาง
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างไร เกิดผลอย่างไรขึ้นบ้าง และ
กจิกรรมดงักล่าวช่วยท�าให้พฤตกิรรมของเด็กนกัเรยีนเปลีย่นไปใน
ทางที่ดีได้เพียงใด

หลังจากทีท่�ากจิกรรมเปิดเทอมสร้างสขุไปแล้ว กพ็บว่า เดก็ๆมคีวามสขุ
ดทีัง้ในการเรียน การใช้ชวีติ และถอืว่าเป็นกจิกรรมท่ีเอ้ือให้เกดิกจิกรรม 
อื่นๆ ที่สร้างสรรค์และส่งเสริมคุณธรรมท้ังต่อครู นักเรียน และคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เด็กๆจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาเรียนที่นี่ เด็กกล้ามา
หาครมูากข้ึน และเป็นเดก็ด ีอ่อนน้อมถ่อมตน โดยชมุชนได้ให้ความร่วม
มือเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่โรงเรียน ชุมชนจะต้องสานสัมพันธ์กัน 
เพราะถือว่าเป็นเครือข่าย และทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ด้านครูเสาวนีย์ ภิระบัน ครูที่ปรึกษา บอกว่า บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเวียงห้าว ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดง เช้ามาชาวบ้านที่นี่มัก
จะมีการตัง้วงเหล้ากนัแล้ว เชือ่ว่าเดก็ๆอาจจะได้รบัการซมึซับเมือ่ผูป้กครองดืม่กจ็ะส่งผลกระทบต่อเดก็โดยตรง ทางโรงเรยีนจงึต้องให้ความรูเ้กีย่ว
กบัเหล้าบหุรี ่พิษภยัและความรนุแรงของผลกระทบต่างๆทีเ่กดิขึน้ มกีารโอบกอดนกัเรียน และท�าให้เดก็
เกดิแรงจงูใจอยากเรยีนหนงัสอื มีการจงูแขนเพือ่ส่งต่อจากรุน่พีไ่ปยงัรุน่น้อง สร้างความรกัต่อกนัมากขึน้ 
โดยพบว่าเดก็เกิดความร่วมมอืมากขึน้ และรูว่้าทีค่รดูนุัน้ จรงิๆแล้วหวงัด ีเดก็บางคนจะกลวัไม่กล้าเข้าหา
ครู แต่กิจกรรมนี้ช่วยได้ เรารู้เลยว่าเด็กกับครูจะไม่ห่างกันแล้ว เพราะมีความใกล้ชิดกันซึ่งผ่านกิจกรรม
เหล่านี ้การจดักจิกรรมนีเ้พือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัถงึความรกัของคร ูซึง่เปรยีบเสมอืนพ่อแม่คนท่ี 2 หาก
ครูให้ความรักแก่เด็กนักเรียนแล้ว ก็จะช่วยท�าให้พฤติกรรมเด็กไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่หลงผิดไปพึ่ง
อบายมุขทั้งเหล้า บุหรี่

ใครท�าไม่ดีก็ให้ละทิ้งไป สร้างให้เขาอบอุ่นใจที่จะมาโรงเรียน เรียนให้มีความหวัง แม้บางคนจะเรียนไม่เก่ง สอบตก ติด 0 แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้
หากต้ังใจ และไม่ได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขเฉพาะภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังได้น�านักเรียนทั้งหมดมาร่วมอบรมที่วัด จัดค่ายเยาวชนต้น
กล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ซึ่งจะมีพระมากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน มีการเทศน์ให้ฟังในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ เด็กๆก็จะชอบและซึมซับ สิ่งไหนที่ดี
กค็วรท�าต่อไป โดยเราได้ส่งเสรมิเรือ่งการให้เด็กไหว้ครู และครกูอดเดก็ทกุๆคน เพราะเชือ่ว่าเดก็จะรูส้กึอบอุน่ 
สบายใจ มีความสุขในการเรียนมากขึ้น และจะเห็นว่าครูพึ่งได้ ช่วยเหลือเราได้เสมอ จากการจัดกิจกรรมที่
ผ่านมานัน้ สถติเิรือ่งการทะเลาะวิวาท สบูบหุร่ี ดืม่เหล้า เมือ่เทียบกบัในปีท่ีผ่านๆมาก็ลดลง แต่เน้นว่าโรงเรียน
ต้องท�ากิจกรรมแบบต่อเน่ืองและบ่อยๆ เพื่อเป็นการต่อยอดการท�าดีของเด็ก และส่งเสริมเด็กในการเรียน 
การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และจะท�าความ
ดีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเผื่อแผ่ไปยังคน
รอบข้าง ถ้าเราเสริมอย่างถูกทาง ก็จะ
เป็นการสร้างภูมิที่ดีต่อเด็กให้เติบโตไป
เป็นคนดีต่อไป

เร่ือง : อรพรรณ อจัฉราพนัธ์
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เกศ ปาณะการ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเวียงห้าว จังหวัดเชียงราย
 ทางโรงเรียนได ้จัดกิจกรรมเป ิดเทอมสร ้างสุข               
โดยในปีนีท้ดลองท�าเป็นปีแรก โดยจดักจิกรรมในช่วงเปิดเทอม 
ซ่ึงเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนท้ังโรงเรียนท่ีจะได้มาเจอพร้อม
หน้าพร้อมตาครั้งแรกร่วมกัน มีการท�าพิธีกรรมทางภาคเหนือ 
คือ บายศรีสู่ขวัญ และการดื่มอ้อผญา ที่เป็นกุศโลบายของทาง
ภาคเหนือ โดยตักน�้าผึ้งมาจากในบาตรแล้วใส่ต้นอ้อที่ท�าขึ้นมา
เป็นแก้วเล็กๆไว้ให้เด็กดื่ม มีความเชื่อที่ว่า เมื่อเด็กดื่มแล้วจะ
เป็นคนดี เรียนหนังสือเก่ง ไม่มีพิษมีภัย หรือฝักใฝ่ในทางที่ไม่ดี 
เดก็ๆกจ็ะตืน่เต้นดใีจตามจนิตนาการของพวกเค้าและจะมหีมอ
ส่งเสริมสุขภาพ มาพูดคุยเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด เพราะ

การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ได้ใช้โอกาสในช่วงปฐมนิเทศของ
นกัเรยีน ในเวลาเปิดเทอม โรงเรียนต่างๆจะมกีารออกแบบกจิกรรม
แตกต่างกันไป แต่จะมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกัน คือ เน้นการ
ใส่ใจของครกูบันกัเรียน ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างรุ่นพ่ีสูรุ่น่น้องมาก
ขึ้น และประพฤติตนเป็นคนดี ไม่หลงใหลในอบายมุข เพราะมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และมีแบบอย่างที่ดีให้ได้ปฏิบัติตาม ซ่ึง
ช่วยลดปัญหาต่างๆในโรงเรียนได้ ลองไปฟังความคิดเห็นของ
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนน�าร่องในแต่ละภาคกันบ้าง ว่า ทาง
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างไร เกิดผลอย่างไรขึ้นบ้าง และ
กจิกรรมดงักล่าวช่วยท�าให้พฤตกิรรมของเดก็นกัเรียนเปลีย่นไปใน
ทางที่ดีได้เพียงใด

หลังจากทีท่�ากจิกรรมเปิดเทอมสร้างสขุไปแล้ว ก็พบว่า เดก็ๆมคีวามสขุ
ดทีัง้ในการเรียน การใช้ชวีติ และถอืว่าเป็นกจิกรรมทีเ่อ้ือให้เกิดกจิกรรม 
อื่นๆ ท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณธรรมทั้งต่อครู นักเรียน และคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เด็กๆจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาเรียนที่นี่ เด็กกล้ามา
หาครมูากข้ึน และเป็นเดก็ด ีอ่อนน้อมถ่อมตน โดยชมุชนได้ให้ความร่วม
มือเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่โรงเรียน ชุมชนจะต้องสานสัมพันธ์กัน 
เพราะถือว่าเป็นเครือข่าย และทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดี 

โรงเรยีนจะอยูห่่างไกลชมุชน และในหมูบ้่านจะมโีรงเหล้าเสรทีีต้่มเองท�าเอง แต่ทีผ่่านมากไ็ด้มกีารรณรงค์
ขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน ทุกหมู่บ้าน โดยขอลดการขายสุราในวันพระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยอม
ปฏิบัติตาม และร้านค้าที่งดขายก็จะมีป้ายติดไว้ที่หน้าร้านน้ัน สิ่งส�าคัญคือ ได้เน้นให้ครูท�าตนเป็นแบบ
อย่างแก่นักเรียน โดยห้ามครูดื่มเหล้าให้เด็กเห็น

 ด้านครูเสาวนีย์ ภิระบัน ครูที่ปรึกษา บอกว่า บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเวียงห้าว ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดง เช้ามาชาวบ้านที่นี่มัก
จะมีการตัง้วงเหล้ากนัแล้ว เชือ่ว่าเดก็ๆอาจจะได้รบัการซมึซับเมือ่ผู้ปกครองดืม่กจ็ะส่งผลกระทบต่อเดก็โดยตรง ทางโรงเรยีนจงึต้องให้ความรูเ้กีย่ว
กบัเหล้าบหุรี ่พษิภยัและความรนุแรงของผลกระทบต่างๆทีเ่กดิขึน้ มกีารโอบกอดนกัเรยีน และท�าให้เดก็
เกิดแรงจงูใจอยากเรยีนหนงัสอื มกีารจงูแขนเพือ่ส่งต่อจากรุน่พีไ่ปยงัรุน่น้อง สร้างความรกัต่อกนัมากขึน้ 
โดยพบว่าเดก็เกดิความร่วมมอืมากขึน้ และรูว่้าทีค่รดูนุัน้ จรงิๆแล้วหวงัด ีเดก็บางคนจะกลวัไม่กล้าเข้าหา
ครู แต่กิจกรรมน้ีช่วยได้ เรารู้เลยว่าเด็กกับครูจะไม่ห่างกันแล้ว เพราะมีความใกล้ชิดกันซึ่งผ่านกิจกรรม
เหล่านี ้การจดักจิกรรมนีเ้พือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัถงึความรกัของคร ูซึง่เปรยีบเสมอืนพ่อแม่คนที ่2 หาก
ครูให้ความรักแก่เด็กนักเรียนแล้ว ก็จะช่วยท�าให้พฤติกรรมเด็กไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่หลงผิดไปพึ่ง
อบายมุขทั้งเหล้า บุหรี่

เอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อ�านวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยา จังหวัดชุมพร
 จะมีการคุยกับครูเสมอว่า อยากให้เข้ามาที่โรงเรียนแล้วมีรอยยิ้ม มีความสุข โดยเน้น
ว่าให้ครูต้องหน้าไม่บ้ึง เพราะเด็กๆเห็นจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ หรือมีปัญหาก็ไม่กล้ามาซักถาม 
กจิกรรมในช่วงเปิดเทอมนัน้ได้เน้นไปทีเ่รือ่งของการความเข้าใจกนั โดยมท้ัีงเดก็เก่าและเดก็ใหม่ 
เน้นการพูดให้ก�าลังใจในเชิงบวก ให้มีความหวังว่า เม่ือเปิดเทอมมาต้องเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

ใครท�าไม่ดีก็ให้ละทิ้งไป สร้างให้เขาอบอุ่นใจที่จะมาโรงเรียน เรียนให้มีความหวัง แม้บางคนจะเรียนไม่เก่ง สอบตก ติด 0 แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้
หากต้ังใจ และไม่ได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขเฉพาะภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังได้น�านักเรียนทั้งหมดมาร่วมอบรมที่วัด จัดค่ายเยาวชนต้น
กล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ซึ่งจะมีพระมากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน มีการเทศน์ให้ฟังในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ เด็กๆก็จะชอบและซึมซับ สิ่งไหนที่ดี
กค็วรท�าต่อไป โดยเราได้ส่งเสรมิเรือ่งการให้เด็กไหว้ครู และครกูอดเดก็ทกุๆคน เพราะเช่ือว่าเดก็จะรูสึ้กอบอุน่ 
สบายใจ มีความสุขในการเรียนมากขึ้น และจะเห็นว่าครูพึ่งได้ ช่วยเหลือเราได้เสมอ จากการจัดกิจกรรมที่
ผ่านมานัน้ สถติเิรือ่งการทะเลาะวิวาท สบูบหุร่ี ดืม่เหล้า เมือ่เทยีบกบัในปีทีผ่่านๆมาก็ลดลง แต่เน้นว่าโรงเรยีน
ต้องท�ากิจกรรมแบบต่อเนื่องและบ่อยๆ เพื่อเป็นการต่อยอดการท�าดีของเด็ก และส่งเสริมเด็กในการเรียน 
การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และจะท�าความ
ดีอย่างต่อเน่ืองพร้อมกับเผื่อแผ่ไปยังคน
รอบข้าง ถ้าเราเสริมอย่างถูกทาง ก็จะ
เป็นการสร้างภูมิท่ีดีต่อเด็กให้เติบโตไป
เป็นคนดีต่อไป

เรือ่ง : อรพรรณ อัจฉราพนัธ์
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ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทัพบกตรึงกําลัง หนุนฝกทักษะสรางกําลังพลใหเขมแข็งสมเปนชายชาติทหาร 
พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขผลกระทบจากการดื่มสุราในคายกอนจะ
ลามไปถึงครอบครัวและสังคม เรงประสานนโยบายรวมกับเครือขายงดเหลาพรอม
ขยายเครือขายอศจ.นักรณรงคงดเหลาทั่วประเทศ
 กลางเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกบั กองอนศุาสนาจารย์ กรมยทุธศกึษาทหารบก และกองทพัภาค จดัอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพเครอืข่าย อศจ.นกัร
ณรงค์งดเหล้า “Smart Soldier” หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาและการบ�าบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปญหาการดื่มสุราและผู้ได้
รับผลกระทบในครอบครัว โดยหวังให้เกิดเครือข่ายอนุศาสนาจารย์ นักรณรงค์งดเหล้าเพิ่มขึ้นไปทั่วประเทศ สามารถป้องกันและ
แก้ไขปญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคล่ือนนโยบายการ
ท�างานของกองทัพบกให้เข็มแข็ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของก�าลังพลในค่ายทหารให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

พลตรีสิทธิพล ชินส�าราญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
 กล่าวว่า ปัจจบัุนยังมข้ีาราชการทหารบางส่วนทีม่ค่ีานยิมการดืม่เครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์เป็นประจ�า และไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ 
บางรายตดิหนียื้มสิน เกิดปัญหาครอบครวั และยงัเสียภาพลกัษณ์ของกองทพัตาม
มา อกีทัง้ต้องสญูเสยีทรัพยากรบคุคลเนือ่งจากการตดิสรุา ทัง้นีจ้ากนโยบายของ
ผูบ้ญัชาการทหารบก ได้มกีารส�ารวจและประเมนิผล เร่ืองคณุภาพชวีติของก�าลงั
พลในหลายมิติ ส่วนหนึ่งคือด้านสุขภาพ ดังนั้นการให้ก�าลังพลเข้ามาร่วมอบรม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า ถือเป็นการส่ง
เสรมิในทางตรง ท�าให้ครอบครัวมีความสขุไม่ต้องมีหนีส้นิ และผูท้ีเ่ข้ารับการอบรม
ทัง้หมดนีเ้ป็นอนศุาสนาจารย์ มีหน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะคอยดแูลควบคุมรวมทัง้ส่งเสริม
ให้ก�าลังพลในค่ายทหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ท�าหน้าที่ให้มากขึ้นเช่นกัน
 และจากนโยบายของกองทพับกกม็คีวามสอดคล้องกนัอยู ่โดยเป็นการ
ช่วยกันขยายผล ที่ส�าคัญผู้ที่มาอบรมเป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้ว จึงเป็นต้นแบบที่
ดไีปในตวั ทัง้นีเ้มือ่จบโครงการจะมกีารประเมนิผล โดยดจูากการดคู่าใช้จ่ายการ
เบิกจ่ายสินค้าในสวสัดกิาร ท่ีผ่านมาจนถึงทุกวันนีก้ารด่ืมสรุาในค่ายทหารนัน้ลด
ลงไปมาก ทั้งการรับน้องใหม่ในค่าย เชื่อว่าหากร่วมมือกันจะส่งผลที่ดีต่อไปใน
ระยะยาวทั้งต่อกองทัพเอง และตัวบุคคล

ร.อ.พุทธิพงษ์ ขุนศิริ
อนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 12
ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี 
“ผมอยากเข้ามาร่วมรณรงค์งด
เหล้าเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของ
ก�าลังพลให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน ้า ท่ีตั้ งแต ่แรกแล ้ว 
เพราะเคยได ้ยินจากเพื่อนๆ      
รุ ่น พ่ีที่ เป ็นอนุศาสนาจารย ์
เหมือนกันได้ช่วยเหลือก�าลังพล
ได้มาก มีการจัดกิจกรรมที่ดี 
ประกอบกับเคยเห็นเวลาที่ มี
โฆษณาทางทีวี ท่ีเกี่ยวกับการ
เชิญชวนให้คนงดเหล้า ก็รู้สึกว่ามีส่วนช่วยสะท้อนสังคมได้ พอมา
คราวนีไ้ด้มโีอกาสเหมาะสม เลยตอบตกลงเข้าร่วมอบรมทนัท ีโดย
เราจะมกีจิกรรมต่างๆเข้ามาสนบัสนนุ เพือ่การต่อยอดความรูท้ีไ่ด้
อบรมมา ที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรม ก็ส่งผลให้
ก�าลังพลหลายนายสามารถเลิกเหล้าได้ แต่บางคนก็อาจไม่ค่อย
ชอบเกีย่วกบักจิกรรมท่ีเราจัดขึน้ เพราะไม่ตรงกบัความชอบส่วนตวั”
 “เราก็พยายามเลือกกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น           
ให้ก�าลังพลอยากเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ตนเอง และได้น�าโยบายของกองทัพมาประยุกต์ให้เข้ากับการ
ท�างานของเรา เช่น เร่ืองความสุขของก�าลังพล ซ่ึงมี 4 อย่าง คือ 
1.สุขเพราะการมีทรัพย์ แค่เราเลิกเหล้าบุหรี่ ก็ได้ทรัพย์แล้ว 2.สุข
เพราะการใช้จ่ายทรัพย์ จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส�าหรับเค้า เรา
แนะน�าเรือ่งการใช้จ่าย ท�ายงัไงทีไ่ม่ต้องจ่ายค่าเหล้า เอาเงนิมาเกบ็
ไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าไหม 3.สุขเพราะไม่มีหนี้ เราก็พยายามบอกหนี้
ท่ีเกิดจากการดื่มสุรา พอเวลาไม่มีเงินด่ืมเหล้าก็ไปยืมคนอื่น เป็น
หนี้เพราะเหล้าแบบนี้คงไม่ดีแน่ 4.การงานไม่มีโทษ มีการปฏิบัติ
งานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ท�าในสิ่งที่ผิดๆ เราสามารถตอบโจทย์
ของนโยบายได้ และสามารถท�าได้เป็นรปูธรรม และถอืว่าช่วยก�าลัง
พลได้โดยตรง นอกจากนี้ระหว่างอนุศาสนาจารย์ด้วยกัน เราก็ได้
มีการแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นกันอยู่เสมอ เพ่ือท�าให้การ
ด�าเนินงานสร้างเสริมจริยธรรมในกองทัพส�าเร็จลุล่วง และก�าลัง
พลมีคุณภาพ”

 โดยบูรณาการท�างานให้เข้ากับโครงการหน่วยทหารสีขาว
ปลอดยาเสพติดและโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5 ของกองทัพบก
ต่อไป ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 นาย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีพลตรีสิทธิพล ชิน
ส�าราญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานเปิดงานและให้
ก�าลงัใจผูเ้ข้าอบรมซึง่เป็นอนศุาสนาจารย์จากทัว่ประเทศ ถอืเป็นก�าลงั
ที่ส�าคัญในการช่วยพัฒนาก�าลังพลในค่ายทหาร เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและท�าหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถทั้งกายและจิตใจ โดยการจัดงานอบรมร่วมกับเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้าในครัง้นีส้อดคล้องกบัการด�าเนนิงานของกองทพับก
ด้วยเช่นกัน
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ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทัพบกตรึงกําลัง หนุนฝกทักษะสรางกําลังพลใหเขมแข็งสมเปนชายชาติทหาร 
พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขผลกระทบจากการด่ืมสุราในคายกอนจะ
ลามไปถึงครอบครัวและสังคม เรงประสานนโยบายรวมกับเครือขายงดเหลาพรอม
ขยายเครือขายอศจ.นักรณรงคงดเหลาทั่วประเทศ
 กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกบั กองอนศุาสนาจารย์ กรมยทุธศกึษาทหารบก และกองทพัภาค จดัอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย อศจ.นกัร
ณรงค์งดเหล้า “Smart Soldier” หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาและการบ�าบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปญหาการดื่มสุราและผู้ได้
รับผลกระทบในครอบครัว โดยหวังให้เกิดเครือข่ายอนุศาสนาจารย์ นักรณรงค์งดเหล้าเพิ่มขึ้นไปทั่วประเทศ สามารถป้องกันและ
แก้ไขปญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการ
ท�างานของกองทัพบกให้เข็มแข็ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของก�าลังพลในค่ายทหารให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ร.อ.พุทธิพงษ์ ขุนศิริ
อนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 12
ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี 
“ผมอยากเข้ามาร่วมรณรงค์งด
เหล้าเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ก�าลังพลให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน ้าที่ตั้ งแต ่แรกแล ้ว 
เพราะเคยได ้ยินจากเพื่อนๆ      
รุ ่น พ่ีที่ เป ็นอนุศาสนาจารย ์
เหมือนกันได้ช่วยเหลือก�าลังพล
ได้มาก มีการจัดกิจกรรมท่ีดี 
ประกอบกับเคยเห็นเวลาที่ มี
โฆษณาทางทีวี ท่ีเกี่ยวกับการ
เชิญชวนให้คนงดเหล้า ก็รู้สึกว่ามีส่วนช่วยสะท้อนสังคมได้ พอมา
คราวนีไ้ด้มโีอกาสเหมาะสม เลยตอบตกลงเข้าร่วมอบรมทนัท ีโดย
เราจะมกีจิกรรมต่างๆเข้ามาสนบัสนนุ เพือ่การต่อยอดความรูท้ีไ่ด้
อบรมมา ที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรม ก็ส่งผลให้
ก�าลังพลหลายนายสามารถเลิกเหล้าได้ แต่บางคนก็อาจไม่ค่อย
ชอบเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ราจดัขึน้ เพราะไม่ตรงกบัความชอบส่วนตวั”
 “เราก็พยายามเลือกกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น           
ให้ก�าลังพลอยากเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ตนเอง และได้น�าโยบายของกองทัพมาประยุกต์ให้เข้ากับการ
ท�างานของเรา เช่น เรื่องความสุขของก�าลังพล ซึ่งมี 4 อย่าง คือ 
1.สุขเพราะการมีทรัพย์ แค่เราเลิกเหล้าบุหรี่ ก็ได้ทรัพย์แล้ว 2.สุข
เพราะการใช้จ่ายทรัพย์ จ่ายในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับเค้า เรา
แนะน�าเรือ่งการใช้จ่าย ท�ายงัไงทีไ่ม่ต้องจ่ายค่าเหล้า เอาเงนิมาเกบ็
ไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าไหม 3.สุขเพราะไม่มีหนี้ เราก็พยายามบอกหนี้
ที่เกิดจากการดื่มสุรา พอเวลาไม่มีเงินด่ืมเหล้าก็ไปยืมคนอื่น เป็น
หนี้เพราะเหล้าแบบนี้คงไม่ดีแน่ 4.การงานไม่มีโทษ มีการปฏิบัติ
งานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ท�าในสิ่งที่ผิดๆ เราสามารถตอบโจทย์
ของนโยบายได้ และสามารถท�าได้เป็นรปูธรรม และถือว่าช่วยก�าลงั
พลได้โดยตรง นอกจากนี้ระหว่างอนุศาสนาจารย์ด้วยกัน เราก็ได้
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกันอยู่เสมอ เพ่ือท�าให้การ
ด�าเนินงานสร้างเสริมจริยธรรมในกองทัพส�าเร็จลุล่วง และก�าลัง
พลมีคุณภาพ”

ร.อ.บญุฤทธิ ์ฉิมพมิล
ผูช่้วยอนศุาสนาจารย์ มลทลทหารบกท่ี 15
ค่ายรามราชนเิวศน์ จ.เพชรบรุี
“ผมเคยร่วมกจิกรรมและได้อบรมมา
แล้ว ได้กลับไปรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
กับพลทหารประจ�าการ ลูกจ้าง รวม
ถึงเด็ก และชุมชนรอบข้างของค่าย
ทหาร อนุศาสนาจารย์ถือว่าเป็น
ก�าลังหลักที่ช่วยรณรงค์ลด ละ เลิก
อบายมุข ส่งเสริมจริยธรรม โดยทุก 
1 เดือนจะมีการอบรมให้ความรู้แก่
อนุศาสนาจารย์ในเรื่องต่างๆตาม
วาระเดือนละ 1 ครั้ง ตอนนี้ก็ได้ขอ
อนมุตัผิูบ้งัคบับญัชา เพือ่ท�ากจิกรรม
อบรมหน้าแถวทุกเช้าวันอังคารและศุกร์ เรียกว่าธรรมะบรรยาย 
โดยสามารถสอดแทรกคณุธรรมได้ทกุเรือ่ง เป็นการปลกูฝังจติส�านกึ
ให้แก่ก�าลงัพล อย่างน้อยกไ็ด้ประโยชน์น�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้”
 “จบการอบรมนี้ไป ผมคิดว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เพือ่ช่วยเหลอืก�าลงัพลให้ลด ละ เลกิเหล้าได้ในเบือ้งต้น ซึง่ได้ฝกให้
มีการท�าแบบสอบถาม การตรวจแบบสอบถาม เพื่อจะได้รู้จริงว่า 
คนที่ตอบตั้งใจจะเลิกเหล้านั้น เค้าตอบตามความจริงหรือไม่ เพื่อ
ที่จะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้อย่างถูกต้อง และการอบรมนี้ก็
เป็นการช่วยอนุศาสนาจารย์ในการท�างานได้ดี โดยครั้งนี้เป็นการ
อบรมอย่างทางการ คือมนีโยบายจากผูบ้งัคบับญัชาการทีใ่ห้มาร่วม
เพื่อเป็นประโยชน์ในการท�างานของอนุศาสนาจารย์ต่อไป”

 โดยบูรณาการท�างานให้เข้ากับโครงการหน่วยทหารสีขาว
ปลอดยาเสพติดและโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5 ของกองทัพบก
ต่อไป ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 นาย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีพลตรีสิทธิพล ชิน
ส�าราญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานเปิดงานและให้
ก�าลังใจผู้เข้าอบรมซึง่เป็นอนศุาสนาจารย์จากทัว่ประเทศ ถือเป็นก�าลงั
ที่ส�าคัญในการช่วยพัฒนาก�าลังพลในค่ายทหาร เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและท�าหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถทั้งกายและจิตใจ โดยการจัดงานอบรมร่วมกับเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้าในครัง้นีส้อดคล้องกบัการด�าเนนิงานของกองทพับก
ด้วยเช่นกัน

 ส�าหรบักจิกรรมการอบรม มกีารฝกทกัษะแบบกลุม่ สงัเกต
อาการคนตดิเหล้า การฝกทกัษะการใช้แบบเชค็ข้อมลูเพือ่แบ่งกลุม่
พฤตกิรรมการดืม่ การฝกทกัษะการให้ค�าปรกึษา (ให้ความรูเ้พือ่เลกิ
เหล้าเฉพาะราย)กลวิธีการรณรงค์งดเหล้าเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม โดยเน้นการน�าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละบคุคล
มากที่สุด เราลองมาฟังความรู้สึกของตัวแทนจากอนุศาสนาจารย์
บางส่วนที่ได้เข้ารับการอบรมกันบ้างว่า แต่ละท่านมีความตั้งใจใน
การอบรมและความคาดหวังจากการอบรมนี้อย่างไรกันบ้าง

ผูช่้วยอนศุาสนาจารย์ มลทลทหารบกท่ี 15ผูช่้วยอนศุาสนาจารย์ มลทลทหารบกท่ี 15
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10 เกาะกระแส

รณรงค์กิจกรรม “เมา+ขับ=ฆาตกร”
 เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีกลุ่มนักปั่นจักรยานจากท่ีต่างๆ 
ได้มารวมตัวกนับรเิวณอนสุาวรย์ีประชาธปิไตย เพือ่ร่วมป่ันรณรงค์ในชือ่กจิกรรม 
“เมา+ขับ=ฆาตกร” โดยมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการติดแผ่นป้ายรณรงค์
ไว้ด้านหลังของนักปั่นทุกคน ก่อนที่จะร่วมจุดเทียน และยืนไว้อาลัยแก่นักปั่นที่
เสียชีวิต

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051837

สบืเนือ่งจากกรณนัีกศกึษาสาวมหาวทิยาลัยชือ่ดงัในจงัหวดัเชยีงใหม่ ขบัรถเก๋งชนกลุม่นักป่ันจกัรยาน จนเป็น
เหตุให้มผีูเ้สยีชวีติถงึ 3 รายนัน้ โดยถูกแจ้ง 3 ข้อหา คอื 1.ขับรถโดยประมาท ท�าให้ผูอ้ืน่เสยีชวีติ 2.กระท�าการท�าให้ทรัพย์สนิ
ผู้อื่นเสียหาย และ 3.ขับขี่รถในขณะเมาสุรา และยังคงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ว่า
กฎหมายประเทศไทยนั้นไม่ยุติธรรม ลงโทษเบาเกินไป เกาะกระแสในเดือนนี้จึงน�าข่าวและการร่วมรณรงค์ “เมา
+ขบั=ฆาตกร” เพือ่ไว้อาลยัแด่ผูส้ญูเสยี รวมถงึบทลงโทษของในประเทศต่างๆเกีย่วกบักรณเีมาแล้วขับ จะเป็นอย่างไรลอง

“ศาลอินเดียจ�าคุก 5 ปี
«ุปตาร์อินเดีย คดีเมาแล้วขับชนคนตาย”
เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม2558 ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงานจากนครมมุไบ ประเทศ
อินเดีย อ้างส�านักข่าวเพรสทรัสต์ ที่ระบุว่า ผู้พิพากษาดี.ดับเบิลยู เดชปันเด แห่ง
ศาลนครมุมไบ พบว่า นายซัลมาน ข่าน วัย 49 ปี ท�าผิดจริงตามข้อกล่าวหาฆ่าคน
ตาย ในคดีขับรถแลนด์ ครุยเซอร์ พุ่งชนชาย 5 คนที่นอนหลับอยู่ริมฟุตบาท แล้ว
ขับรถหลบหนีไป เหตุการณ์น้ีท�าให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้พิพากษาคนเดิมบอกว่า 
หลังจากฝ่ายโจทก์กับจ�าเลยโต้แย้งกันไปแล้ว เขาได้ข้อสรุปว่า การลงโทษจ�าคุก
นายข่านเป็นเวลา 5 ปี ถือว่า มีความเหมาะสม ก่อนหน้านี้ อัยการกล่าวต่อศาล
ว่า จากการสอบพยานหลายปากที่รอดชีวิต บอกว่านายข่านเป็นคนขับรถ และ
ดื่มแอลกอฮอล์จนมีอาการมึนเมา เป็นเหตุให้เขาขับรถพุ่งชนกลุ่มคนเร่ร่อนเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้นายข่าน เป็นหนึ่งในนักแสดงยอดนิยมของบอล
ลีวู้ด ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า 90 เรื่อง ในอาชีพนักแสดง 27 ปี ซึ่งการที่เขา
ต้องโทษจ�าคกุ 5 ปี ท�าให้นายข่านกลายเป็นดาราระดบัแถวหน้าของบอลลวีูด้ราย
ที ่2 ต่อจากนายสญัชยั ดตัต์ ดารารุน่เกา ท่ีต้องโทษจ�าคุกไปแล้วในคดคีรอบครอง
อาวุธปืนของผู้ก่อการร้ายที่ใช้โจมตีนครมุมไบเมื่อปี 2536

 http://www.stopdrink.com/news-view-8417.htm  /  http://www.dailynews.co.th/

foreign/319252

“สาวฟลอริดา เมาแล้วขับ
ดับ 2 ศพ คุก 24 ปี
ห้ามขับรถตลอดชีวิต”
  เคย์ลา เมนโดซา หญิงสาววัย 20 ปี ใน
ฟลอรดิา ก่อเหตเุมาแล้วขบัทีเ่ป็นทีฮ่อืฮาในปี 2013 
เธอออกไปดื่มเหล้าที่บาร์  และโพสต์ในทวิตเตอร์ว่า 
“2 drunk 2 care” แล้วขับรถชนรถที่สวนมา ท�าให้
สองสาววัย 21 ปี เสียชีวิต เธอสารภาพว่าเมาจนจ�า

เหตกุารณ์ไม่ได้  จ�าไม่ได้ว่าเธอขบัรถผดิเลนและพุง่เข้าชนรถของสองสาว ซึง่หนึง่ในผูเ้สยีชวีตินัน้เป็น
วันเกิดของเธอพอดี เคย์ลา เมนโดซา มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าเกณฑ์ถึง 2 เท่า แม่ของเหยื่อผู้
เสียชีวิตร�่าไห้พลางกล่าวว่า “เธอท�าลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วเสี้ยววินาที...เธอท�าทุก
อย่างพงัทลาย” พีส่าวของผูเ้สยีชวีติกล่าวว่า “เราจะเรยีกการเมาแล้วขบัว่าเป็นอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ด้วย
ความบงัเอญิไม่ได้หรอกนะ” ในขณะทีผู่ท้�าความผดิเองกเ็สยีใจไม่แพ้กัน เธอกล่าวด้วยน�า้ตานองหน้า
ว่า “ถึงเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ฉันก็ต้องทนอยู่กับมันทุกวัน ความจริงที่ว่าฉันเป็นคนฆ่าพวกเขา” คดี
นี้ศาลตัดสินจ�าคุก 24 ปี และหลังจากที่พ้นโทษแล้ว เธอถูกห้ามขับรถตลอดชีวิตด้วย

 http://gawker.com/woman-who-tweeted-2-drunk-2-care-before-fatal-crash-get-1702178537

ฤทธิข์องแอลกอฮอลต์อ่สมองและการนอนหลบั

 ในกรณขีองนกัศึกษาท่ีเชยีงใหม่ท่ีขบัรถไปชนคนขีจ่กัรยาน และท�าให้คนขีจ่กัรยานเสยีชวีติถงึ 3 คน นกัศกึษาคนนีพู้ดเองว่าเธอหลบัใน 
ซึง่น่าจะเป็นความจรงิ เพราะหลบัในมหีลายสาเหต ุในกรณขีองนกัศึกษาคนนีห้ลบัในเกดิจากการดืม่แอลกอฮอล์ (ระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 
67 mg %) ประกอบกับการนอนหลับไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องดื่มแล้วขับอย่าง
เคร่งครดัแล้ว กต้็องให้ความรูแ้ละเตอืนคนขบัทุกคนถงึผลเสยีของแอลกอฮอล์ และการนอนหลบัไม่เพยีงพอด้วย  เพือ่ให้ระวงัเรือ่งหลบัในให้มาก 
เพราะเมื่อหลับในเกิดขึ้น จะเกิดความสูญเสียมากมายตามมา ทั้งที่เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
 เราจึงต้องให้ความรู้กับประชาชน นอกจากให้รับทราบว่าแอลกอฮอล์เป็นยานอนหลับแล้ว ยังเป็นยานอนหลับชนิดที่ไม่ดีอีกด้วย คือ
ท�าให้หลับไม่ลึก หลับๆ ตื่นๆ ตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่น ยังง่วง ถ้าขับรถก็มีโอกาสหลับในได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ดื่ม ภาครัฐต้องรณรงค์ 2 เรื่องพร้อมๆกัน 
คือง่วง เมา เราไม่ขับ นอนหลับให้พอเพียง ไม่ใช่เมาไม่ขับ เพียงอย่างเดียว

http://www.dailynews.co.th/article/321939 /



11 เรื่องน่ารู้

รณรงค์กิจกรรม “เมา+ขับ=ฆาตกร”
 เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีกลุ่มนักปั่นจักรยานจากที่ต่างๆ 
ได้มารวมตัวกนับรเิวณอนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เพือ่ร่วมป่ันรณรงค์ในชือ่กิจกรรม 
“เมา+ขับ=ฆาตกร” โดยมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการติดแผ่นป้ายรณรงค์
ไว้ด้านหลังของนักปั่นทุกคน ก่อนที่จะร่วมจุดเทียน และยืนไว้อาลัยแก่นักปั่นที่
เสียชีวิต

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051837

สบืเนือ่งจากกรณนีกัศกึษาสาวมหาวทิยาลัยชือ่ดงัในจังหวดัเชยีงใหม่ ขบัรถเก๋งชนกลุม่นกัป่ันจกัรยาน จนเป็น
เหตุให้มผีูเ้สยีชวีติถงึ 3 รายนัน้ โดยถูกแจ้ง 3 ข้อหา คอื 1.ขบัรถโดยประมาท ท�าให้ผูอ้ืน่เสยีชวีติ 2.กระท�าการท�าให้ทรัพย์สนิ
ผู้อื่นเสียหาย และ 3.ขับขี่รถในขณะเมาสุรา และยังคงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ว่า
กฎหมายประเทศไทยนั้นไม่ยุติธรรม ลงโทษเบาเกินไป เกาะกระแสในเดือนนี้จึงน�าข่าวและการร่วมรณรงค์ “เมา
+ขับ=ฆาตกร” เพือ่ไว้อาลยัแด่ผูส้ญูเสยี รวมถงึบทลงโทษของในประเทศต่างๆเกีย่วกบักรณเีมาแล้วขบั จะเป็นอย่างไรลอง

เวลาที่คนเราอดนอนหรือนอนไม่พอ สิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นตัวเองได้ชัดเจน คือเกิด
อาการสึกวิงเวียน สมองไม่แล่น การทรงตัวไม่ค่อยดี คิดอะไรเชื่องช้าสับสน ฯลฯ  ดูๆไป
อาการก็ไม่แตกต่างจากการเมาค้างเลย ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนี้ นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ 
ประธานทนุง่วงอย่าขบั ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ มลูนธิริามาธบิดี ก็ได้ให้ความรูเ้กีย่วกบัน�า้เมาทีม่ผีลต่อสมอง
และการนอนหลับ ว่า..

“สาวฟลอริดา เมาแล้วขับ
ดับ 2 ศพ คุก 24 ปี
ห้ามขับรถตลอดชีวิต”
  เคย์ลา เมนโดซา หญิงสาววัย 20 ปี ใน
ฟลอรดิา ก่อเหตเุมาแล้วขบัท่ีเป็นทีฮ่อืฮาในปี 2013 
เธอออกไปดื่มเหล้าที่บาร์  และโพสต์ในทวิตเตอร์ว่า 
“2 drunk 2 care” แล้วขับรถชนรถที่สวนมา ท�าให้
สองสาววัย 21 ปี เสียชีวิต เธอสารภาพว่าเมาจนจ�า

เหตกุารณ์ไม่ได้  จ�าไม่ได้ว่าเธอขบัรถผดิเลนและพุง่เข้าชนรถของสองสาว ซ่ึงหนึง่ในผูเ้สยีชวีตินัน้เป็น
วันเกิดของเธอพอดี เคย์ลา เมนโดซา มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าเกณฑ์ถึง 2 เท่า แม่ของเหยื่อผู้
เสียชีวิตร�่าไห้พลางกล่าวว่า “เธอท�าลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วเสี้ยววินาที...เธอท�าทุก
อย่างพงัทลาย” พีส่าวของผูเ้สยีชวีติกล่าวว่า “เราจะเรียกการเมาแล้วขับว่าเป็นอุบติัเหตทุีเ่กดิขึน้ด้วย
ความบงัเอญิไม่ได้หรอกนะ” ในขณะทีผู่ท้�าความผดิเองกเ็สยีใจไม่แพ้กัน เธอกล่าวด้วยน�า้ตานองหน้า
ว่า “ถึงเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ฉันก็ต้องทนอยู่กับมันทุกวัน ความจริงที่ว่าฉันเป็นคนฆ่าพวกเขา” คดี
นี้ศาลตัดสินจ�าคุก 24 ปี และหลังจากที่พ้นโทษแล้ว เธอถูกห้ามขับรถตลอดชีวิตด้วย

 http://gawker.com/woman-who-tweeted-2-drunk-2-care-before-fatal-crash-get-1702178537

ฤทธิข์องแอลกอฮอลต์อ่สมองและการนอนหลบั

ดืม่น้อย ระดบัแอลกอฮอล์ต�า่กว่า 50 mg% เปรยีบเหมอืนกนิยาคลายเครยีด ท�าให้คนท่ีปกตเิวลาสงัสรรค์กบัเพือ่นๆ 
หรอืเวลาเข้าสงัคมแล้วไม่กล้าพดู ไม่กล้าแสดงออก จะไม่กลวั จะกล้าพดูจา กล้าแสดงออก กล้าท�า บางครัง้มากเกนิ
ไป เช่นพูดเสียงดัง เอะอะ โวยวาย อาจมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว ทะเลาะกับผู้อื่น หากขับรถ อาจจะคึกคะนอง ขับ
เร็ว ขับแข่งกัน แซงผู้อื่น ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ดื่มมาก ระดับแอลกอฮอล์สูงกว่า 50 mg% กฎหมายไทยถือว่าเข้าขั้นเมา เปรียบเหมือนกินยานอนหลับ จะเกิด
อาการง่วง ซึม ไม่ได้คึกคะนองอีกแล้ว และในที่สุดจะหลับไป ถ้าขับรถจะขับช้าลง รถส่ายไปมา เพราะคนขับไม่ได้
ควบคุม เวลาชนจะชนเต็มที่เพราะไม่ได้หักหลบหรือเหยียบเบรก ถ้าดื่มมากเช่นแข่งกันดื่มวิสก้ีเป็นขวดๆ เหมือน
กับดื่มน�้าขวด ระดับแอลกอฮอล์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 300-400 mg% จะหมดสติ หยุดหายใจ ตายได้ทันที 

คนที่นอนเพียง 4 ชั่วโมงถึงแม้ไม่ได้ดื่มเลย
ความสามารถในการขับรถเท่ากับคนดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์ 50 mg%

คนที่ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืน
ความสามารถในการขับเท่ากับคนดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์ 100 mg% 

คนที่นอนน้อย นอนไม่พอแล้วไปดื่มแอลกอฮอล์ จะยิ่งเกิดการหลับในได้ง่ายกว่าคนที่นอนพอเพียง เช่นนอนเพียง 
4 ชั่วโมง แล้วดื่มแอลกอฮอล์ 1 แก้ว จะเท่ากับคนนอนเต็มที่ ดื่มแอลกอฮอล์ 6 แก้ว 

 ในกรณขีองนกัศกึษาทีเ่ชยีงใหม่ทีขั่บรถไปชนคนขีจ่กัรยาน และท�าให้คนขีจ่กัรยานเสยีชวีติถงึ 3 คน นกัศึกษาคนนีพ้ดูเองว่าเธอหลบัใน 
ซึง่น่าจะเป็นความจรงิ เพราะหลบัในมหีลายสาเหต ุในกรณขีองนกัศกึษาคนนีห้ลบัในเกดิจากการดืม่แอลกอฮอล์ (ระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 
67 mg %) ประกอบกับการนอนหลับไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องดื่มแล้วขับอย่าง
เคร่งครดัแล้ว กต้็องให้ความรูแ้ละเตอืนคนขบัทกุคนถงึผลเสยีของแอลกอฮอล์ และการนอนหลบัไม่เพยีงพอด้วย  เพือ่ให้ระวงัเรือ่งหลบัในให้มาก 
เพราะเมื่อหลับในเกิดขึ้น จะเกิดความสูญเสียมากมายตามมา ทั้งที่เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
 เราจึงต้องให้ความรู้กับประชาชน นอกจากให้รับทราบว่าแอลกอฮอล์เป็นยานอนหลับแล้ว ยังเป็นยานอนหลับชนิดท่ีไม่ดีอีกด้วย คือ
ท�าให้หลับไม่ลึก หลับๆ ตื่นๆ ตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่น ยังง่วง ถ้าขับรถก็มีโอกาสหลับในได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ดื่ม ภาครัฐต้องรณรงค์ 2 เรื่องพร้อมๆกัน 
คือง่วง เมา เราไม่ขับ นอนหลับให้พอเพียง ไม่ใช่เมาไม่ขับ เพียงอย่างเดียว

http://www.dailynews.co.th/article/321939 /



12 เรื่องเหล้าจากรอบâลก

  กฎหมายห้ามจ�าหน่ายเบียร์ในร้านสะดวกซ้ือของ
อินโดนีเซีย ชาติที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมากที่สุดใน
โลก ก�าลงัส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรษิทัผลติเบยีร์และสรุา ทัง้
ยังสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเคร่งศาสนาอิสลาม และผู้ผลิต

จับตาธุรกิจน�้าเมา หลังอินโดนีเซีย
ออกกฎหมายห้ามขายเหล้า
ในร้านค้าปลีก

เครื่องดื่มมึนเมา ที่นายโจโก วิโดโด ผู้น�าอินโดนีเซีย เคยประกาศตัวเป็นมิตรและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กฎหมายนี้อาจส่งผลก
ระทบต่อยอดขายเบียร์ในอินโดนีเซียถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ จ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกขนาดเล็กใน
สัดส่วน 60% ของปริมาณสินค้าที่จ�าหน่ายในตลาด
  นายจอห์น กัลวิน กรรมการบริหารของดิอาจิโอ อินโดนีเซีย ผู้ผลิตเบียร์และสุรา และผู้จัดจ�าหน่ายสุรายี่ห้อกินเนส ใน
อินโดนีเซีย กล่าวว่า บริษัทเป็นกังวลเก่ียวกับกฎหมายนี้มาก เน่ืองจากจะจ�าหน่ายเบียร์ท่ัวประเทศแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ทั้งนี้ 
กฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 มีกฎระเบียบหลายข้อที่ผู้ผลิตและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตาม 
โดยห้ามให้ร้านสะดวกซื้อ จ�าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมมากกว่า 1% ซึ่งพุ่งเป้าไปที่เบียร์เป็นหลัก เนื่องจากไวน์
และเหล้าไม่ได้วางขายในร้านค้าประเภทนี้ แต่กฎหมายนี้ ยังอนุญาตให้จ�าหน่ายเบียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารได้
 กฎหมายนี้ท�าให้ขายเบียร์อย่างเสรีไม่ได้อย่างเดิม แต่ก็ไม่ได้ห้ามขายทั้งหมด ส่วนคนที่อยากดื่ม ก็ต้องมีความพยายาม
มากขึ้นในการซื้อมาดื่มเท่านั้นเอง

 http://stopdrink.com/news-view-8362.htm

  ฉากการดื่มแอลกอฮอล์ แทบจะเป็นสิ่งคู่กันกับส่ือบันเทิงในเกาหลีใต้ รวมท้ังแนว
โน้มการให้ศิลปินท่ีอายุยังน้อยมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับโฆษณาเครื่องดื่มประเภทนี้ ท�าให้
ทางการเกาหลใีต้เตรยีมออกกฎเหลก็ ห้ามศิลปินอายตุ�า่กว่า 25 ปี เป็นพรเีซน็เตอร์ให้โฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มวัยรุ่น

เกาหลีใต้จะห้ามดาราวัยรุ่นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  จากมาดหนุ่มผู้เย็นชา แต่ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไหร่เป็นต้องเผลอใช้พลัง
พิเศษสร้างความป่ันป่วนหลายต่อหลายครัง้ แม้นีจ่ะเป็นเพียงบทบาทในจอของ
พระเอกหนุ่ม คิม ซู ยอน ในซีรี่ส์ยอดฮิต You Who Came From The Stars 
หากกระแสความดงัจากละครโทรทศัน์ ท�าให้เขากลายเป็นพระเอกทีป่รากฏโฉม
ในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดถึง 40,000 คร้ังเมื่อปี 2557…เราจะ
พบเหน็ฉากการดืม่แอลกอฮอล์ในสือ่บนัเทงิแดนโสมแทบทกุเรือ่ง ทัง้ฉากอกหกั 
เสียใจ หรือการเปิดเผยความรู้สึกของตัวละคร โดยเฉพาะ“โซจู”เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ยอดนิยมของคนเกาหลี และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ 

 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกน�าเสนอผ่านสื่อบันเทิง รวมถึงการใช้เหล่าไอดอลวัย 20 ปีต้นๆ มาเป็น
พรีเซ็นเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากข้ึน ท�าให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกร่างกฎหมายห้ามศิลปินวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 25 ปี เป็น
พรเีซน็เตอร์โฆษณาเครือ่งดืม่มนึเมา เพือ่ลดจ�านวนวยัรุน่ทีห่นัมาดืม่สุรามากขึน้จนนา่เป็นห่วง ยนืยันจากข้อมลูของทางการเกาหลใีต้ ที่
ระบุว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 20 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีดื่มสุรามากท่ีสุดถึงร้อยละ 64.8 และเกาหลีใต้ยังท�าสถิติเป็นประเทศท่ีประชากรดื่มสุรา
มากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณ 13.7 ช็อตต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่านักดื่มชาวรัสเซียถึง 2 เท่า  ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็น
ชอบของรัฐสภาเกาหลีใต้ จะมีผลให้ศิลปินวัยรุ่นอย่าง อี จี อัน นักร้องวัย 21 ปี ต้องยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างโซจูทันที 
  ทั้งนี้ ความพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปี 2012 หลังจากราชินีสเก็ตน�้าแข็ง คิม ยู นา ที่ขณะนั้นอายุเพียง 22 
ปี เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง และสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในแวดวงกีฬาถึงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม
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 หนังสือที่คนเราอ่าน หรือเรื่องที่เราชอบ ประทับใจ มัน
จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดในตอนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยและใน
ขณะนี้หนังสือนิทานดีๆที่อยากแนะน�าให้มีไว้ประจ�าบ้านและใน
โรงเรียนต่างๆ ก็คือ “นิทานต้านเหล้า” หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 8 
เล่ม (ได้แก่ หยดเดยีว/มงักรน้อยผู้พทิกัษ์/สูตรลับน�า้สีทอง/ภตูน้อย
อยากเก็บดาว/เกิดอะไรขึ้น/สวนสวยของคุณกัมกั้ม/ทองดี หมาย
อดนกัขดุ/ติง๋ตัง๋) เป็นหนงัสอืต้นแบบในโครงการ “พลงัจติใต้ส�านกึ 
หนนู้อยใจเข้มแข็ง” ซึง่โครงการนีเ้ริม่ท�านทิานต่อต้านการสบูบหุรี่
มาก่อน และต่อมาก็ท�าเรื่องการต่อต้านการดื่มเหล้า 

นิทานตานเหลา

 ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับพลังจิตใต้ส�านึกกับนิทานนี้ เกิดขึ้น
ทีต่่างประเทศ โดยเริม่ใช้นทิานกบัเดก็ปฐมวยัให้ซมึซบัว่าเหล้าและ
บหุรีเ่ป็นส่ิงไม่ด ีพอโตขึน้มาเป็นวยัรุน่ แม้จะเกดิความอยากรอิยาก
ลอง แต่พลังจิตใต้ส�านึกท่ีติดตัวมาตั้งแต่เด็กจะต่อต้าน ท�าให้ไม่
อยากเข้าไปยุง่เกีย่วกบัพวกสิง่เสพตดิเหล่านี ้ ซึง่มผีลการวจิยัทีเ่กบ็
ตัวอย่างมาเป็นสิบปี (รอเด็กคนเดียวกันโตเป็นวัยรุ่น) ผลออกมา
น่าพอใจว่าอตัราเดก็ทีเ่คยอ่านหรอืฟังนิทานเกีย่วกบัเหล้าและบหุรี่ 
จะรับสิ่งเสพติดน้อยกว่าเด็กที่ไม่เคยอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องเหล้า
และบหุรีเ่ลย ด้วยเหตนุี ้ผูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆในประเทศไทย 
จึงน�ามาเป็นแนวทาง ในการริเร่ิมโครงการชุดนิทานต่อต้านเหล้า
และบุหรี่ให้กับเด็กไทยบ้าง

หากสนใจหนังสือนิทานต้านเหล้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-948-3300
http://www.facebook.com/cloudbookfanpage / http://www.thairath.co.th



13 หนังสือดีน่าอ่าน

เครื่องดื่มมึนเมา ที่นายโจโก วิโดโด ผู้น�าอินโดนีเซีย เคยประกาศตัวเป็นมิตรและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กฎหมายนี้อาจส่งผลก
ระทบต่อยอดขายเบียร์ในอินโดนีเซียถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ จ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกขนาดเล็กใน
สัดส่วน 60% ของปริมาณสินค้าที่จ�าหน่ายในตลาด
  นายจอห์น กัลวิน กรรมการบริหารของดิอาจิโอ อินโดนีเซีย ผู้ผลิตเบียร์และสุรา และผู้จัดจ�าหน่ายสุราย่ีห้อกินเนส ใน
อินโดนีเซีย กล่าวว่า บริษัทเป็นกังวลเก่ียวกับกฎหมายนี้มาก เน่ืองจากจะจ�าหน่ายเบียร์ทั่วประเทศแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ทั้งนี้ 
กฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 มีกฎระเบียบหลายข้อที่ผู้ผลิตและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตาม 
โดยห้ามให้ร้านสะดวกซื้อ จ�าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมมากกว่า 1% ซึ่งพุ่งเป้าไปที่เบียร์เป็นหลัก เนื่องจากไวน์
และเหล้าไม่ได้วางขายในร้านค้าประเภทนี้ แต่กฎหมายนี้ ยังอนุญาตให้จ�าหน่ายเบียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารได้
 กฎหมายนี้ท�าให้ขายเบียร์อย่างเสรีไม่ได้อย่างเดิม แต่ก็ไม่ได้ห้ามขายทั้งหมด ส่วนคนที่อยากด่ืม ก็ต้องมีความพยายาม
มากขึ้นในการซื้อมาดื่มเท่านั้นเอง
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  ฉากการดื่มแอลกอฮอล์ แทบจะเป็นสิ่งคู่กันกับสื่อบันเทิงในเกาหลีใต้ รวมทั้งแนว
โน้มการให้ศิลปินที่อายุยังน้อยมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับโฆษณาเครื่องดื่มประเภทนี้ ท�าให้
ทางการเกาหลใีต้เตรยีมออกกฎเหลก็ ห้ามศิลปินอายตุ�า่กว่า 25 ปี เป็นพรเีซ็นเตอร์ให้โฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มวัยรุ่น

เกาหลีใต้จะห้ามดาราวัยรุ่นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกน�าเสนอผ่านสื่อบันเทิง รวมถึงการใช้เหล่าไอดอลวัย 20 ปีต้นๆ มาเป็น
พรีเซ็นเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากข้ึน ท�าให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกร่างกฎหมายห้ามศิลปินวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 25 ปี เป็น
พรเีซน็เตอร์โฆษณาเครือ่งดืม่มนึเมา เพือ่ลดจ�านวนวยัรุน่ทีห่นัมาดืม่สุรามากขึน้จนนา่เป็นห่วง ยนืยันจากข้อมลูของทางการเกาหลใีต้ ที่
ระบุว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 20 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีดื่มสุรามากที่สุดถึงร้อยละ 64.8 และเกาหลีใต้ยังท�าสถิติเป็นประเทศท่ีประชากรดื่มสุรา
มากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณ 13.7 ช็อตต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่านักดื่มชาวรัสเซียถึง 2 เท่า  ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็น
ชอบของรัฐสภาเกาหลีใต้ จะมีผลให้ศิลปินวัยรุ่นอย่าง อี จี อัน นักร้องวัย 21 ปี ต้องยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างโซจูทันที 
  ทั้งนี้ ความพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปี 2012 หลังจากราชินีสเก็ตน�้าแข็ง คิม ยู นา ที่ขณะนั้นอายุเพียง 22 
ปี เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง และสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในแวดวงกีฬาถึงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม
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 หนังสือที่คนเราอ่าน หรือเรื่องท่ีเราชอบ ประทับใจ มัน
จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดในตอนท่ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยและใน
ขณะนี้หนังสือนิทานดีๆที่อยากแนะน�าให้มีไว้ประจ�าบ้านและใน
โรงเรียนต่างๆ ก็คือ “นิทานต้านเหล้า” หนังสือชุดนี้มีท้ังหมด 8 
เล่ม (ได้แก่ หยดเดียว/มงักรน้อยผูพ้ทัิกษ์/สตูรลับน�า้สทีอง/ภตูน้อย
อยากเก็บดาว/เกิดอะไรขึ้น/สวนสวยของคุณกัมก้ัม/ทองดี หมาย
อดนกัขดุ/ต๋ิงต๋ัง) เป็นหนงัสอืต้นแบบในโครงการ “พลงัจติใต้ส�านกึ 
หนนู้อยใจเข้มแข็ง” ซึง่โครงการนีเ้ริม่ท�านทิานต่อต้านการสบูบหุรี่
มาก่อน และต่อมาก็ท�าเรื่องการต่อต้านการดื่มเหล้า 

นิทานตานเหลา

 ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับพลังจิตใต้ส�านึกกับนิทานนี้ เกิดขึ้น
ทีต่่างประเทศ โดยเริม่ใช้นทิานกบัเดก็ปฐมวยัให้ซมึซบัว่าเหล้าและ
บหุรีเ่ป็นสิง่ไม่ดี พอโตขึน้มาเป็นวยัรุ่น แม้จะเกดิความอยากรอิยาก
ลอง แต่พลังจิตใต้ส�านึกที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กจะต่อต้าน ท�าให้ไม่
อยากเข้าไปยุง่เกีย่วกบัพวกสิง่เสพตดิเหล่านี ้ ซึง่มผีลการวจิยัท่ีเกบ็
ตัวอย่างมาเป็นสิบปี (รอเด็กคนเดียวกันโตเป็นวัยรุ่น) ผลออกมา
น่าพอใจว่าอตัราเด็กทีเ่คยอ่านหรอืฟังนิทานเกีย่วกบัเหล้าและบุหรี่ 
จะรับสิ่งเสพติดน้อยกว่าเด็กที่ไม่เคยอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องเหล้า
และบหุรีเ่ลย ด้วยเหตนุี ้ผูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆในประเทศไทย 
จึงน�ามาเป็นแนวทาง ในการริเร่ิมโครงการชุดนิทานต่อต้านเหล้า
และบุหรี่ให้กับเด็กไทยบ้าง

 นทิานต้านเหล้า มกีารเปิดตวักนัไปแล้วทีค่รุสุภาเมือ่เดอืน
มนีาคม 2558  “น้าเมฆ” หนึง่ในผู้เขยีนนทิานเรือ่ง “สูตรลับสีทอง” 
ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจท่ีท�าให้เขียนนทิานเรือ่งนีว่้า... “ตอนทีเ่ข้าไป
เยี่ยมชมการผลิตเบียร์ในโรงกล่ันจริงๆ ได้เห็นค�าโฆษณาว่าใช้
วัตถุดิบช้ันดี จนได้เบียร์รสชาติดี แต่เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่า น�้าที่
ได้จากส่วนผสมดีๆ เมื่อต้มและหมักจนกลายเป็นน�้าสีทอง กลับมี
รสชาติขมและส่งผลเสียให้ร่างกาย ผมจึงสมมติให้นายโต้ง(ใน
นทิาน)เป็นตวัแทนของเดก็ๆ เมือ่โตขึน้ วนัหนึง่เขาอยากลองดืม่น�า้
สีทองที่บอกว่าดี จนพบด้วยตนเองว่าไม่จริง จึงต้องเทน�้าสีทองทิ้ง
เสียทั้งหมด”
 ส�าหรับเรื่องย่อของนิทาน “สูตรลับสีทอง” มีว่า...มีชาย
คนหนึ่งช่ือโต้ง เขากับสุนัขคู่ใจเห็นขวดน�้าลอยมา จึงเปิดออกมา 
พบว่ามีสูตรน�้าวิเศษที่โฆษณาชวนเช่ือไว้ว่ามีรสชาติอร่อย เม่ือดื่ม
เข้าไปแล้วจะแข็งแรง หน้าตาดี โต้งไม่รอช้าออกตามหาส่วนผสม
ตามใบบอก ไม่ว่าสถานที่น้ันจะอยู่ไกลหรืออันตรายอย่างไร อาทิ 
น�า้จากพญานาค ดอกไม้จากไร่ยกัษ์ตาเดยีว หรอืข้าวจากไร่ตัก๊แตน
ยักษ์ เขาก็ดั้นด้นไปหาวัตถุดิบมาปรุงน�้าวิเศษจนได้ โต้งต้มน�้าจน
เดอืดแล้วใส่วัตถดุบิลงไป หมกัรอไว้ พอมาด ูน�า้กลายเป็นน�า้สทีอง
มฟีองลอยปดุๆขึน้มา โต้งไม่รอช้า อยากชมิไวๆ แต่แค่ได้กลิน่กร็ูส้กึ
ว่าเหม็นตุๆ แล้ว และเมื่อโต้งด่ืมน�้าสีทองเข้าไป เขาก็แทบจะต้อง
บ้วนทิง้ทนัท ีเพราะน�า้มรีสขม ไม่อร่อยเลย แถมกนิเข้าไปแล้วหน้า
แดง มีผดขึ้นทั่วตัว ปวดหัว จนเดินโซเซไปมาน่าอับอาย  เมื่อผ่าน
เหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายมาแล้ว โต้งพบว่าน�า้สทีองกคื็อ เหล้า เบยีร์ และ
สุราต่างๆ นั่นเอง เขาจึงตัดสินใจเทน�้าสีทองทิ้งทั้งหมด…
 เรือ่งนีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างของนทิานเล่มหนึง่ ส่วนนทิานอกี 
7 เรื่อง ก็ลองไปหาอ่านกันดูว่าจะมีเรื่องราวท่ีสนุกและมีสาระ
อย่างไรกนับ้าง ทีแ่น่ๆคอืทกุเรือ่งจะสอดแทรกความคดิทีว่่าการดืม่
แอลกอฮอล์เป็นสิง่ไม่ดไีว้ และเสรมิกจิกรรมพร้อมค�าถามท้ายเล่ม
ไว้ให้เด็กๆได้ชวนกันคิดชวนกันท�า นิทานชุดนี้เหมาะส�าหรับ
ครอบครัวท่ีต้องการสอนลูกและเหมาะส�าหรับคุณครูไว้ใช้สอนลูก
ศิษย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

หากสนใจหนังสือนิทานต้านเหล้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-948-3300
http://www.facebook.com/cloudbookfanpage / http://www.thairath.co.th



งานบุญบั้งไฟ “ปลอดภัย ปลอด
เหล้า” อ.อุทุมพรพิสัย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ประชาคมงดเหล้า 
จ.ศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญ
ประเพณี “บุญบั้งไฟ ปลอดภัย ปลอดเหล้า” 
อ�าเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ หน่วยงานและ
ส่วนราชการในท้องที่ อาทิ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหัวช้าง นายก อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน และพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกัน
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟที่ดีงามให้ยืนยาว
สืบไป อบรมครูแกนน�า กทม.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ครูแกนน�าเพื่อการเรียนรู้ในการใช้สื่อเสริมสร้าง
พลังจิตใต้ส�านึกส�าหรับเด็กปฐมวัย กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์

งานแถลงข่าวกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 กรมพลศึกษา สสส. สคล.  
สพฐ. และ ไทยพีบีเอส แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลเยาวชน ThaiPBS U-18 Woman Volley-
ball 2015 ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท เพื่อเฟ้นหา
นักกีฬารุ่นใหม่ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกทาง
ด้านกีฬา และพัฒนาไปสู่เส้นทางอาชีพ

สคล.ภาคกลาง ประชุมถอดบทเรียนสงกรานต์ปี58
วันที่ 26 เมษายน 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง จัดเวที
ประชุมสรุปบทเรียนการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยปี58 และแลก
เปลี่ยนวิธีการท�างานของเครือข่ายฯภาคกลาง 8 จังหวัด เพื่อสาน
พลังและเชื่อมการท�างานในแต่ละจังหวัดให้มีความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์วิว จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเสริมพลังแกนน�าเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
เมือ่วนัที ่3-6 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง จดักจิกรรม 
โครงการเสริมพลังแกนน�าเยาวชนร ่วมรณรงค ์ เฝ ้าระวังบังคับใช ้ 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จ.นนทบุรี ณ วัดไผ่เหลือง 
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ประชุมเครือข่าย สคล.ภาคใต้
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2558  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมเวทีสานพลังเครือ
ข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ครา
วน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งการพูดคุยเชื่อมโยงงานเกาะแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า
ปลอดภัย สู่การผลักดันนโยบายแต่ละจังหวัด และเรื่องของหนังสือเด็กปฐมวัยสู่ศูนย์เด็กเล็กใน
แต่ละพื้นที่

 กิจกรรม Smart soldier รุ่นที่ 2
วนัที ่6-8 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ กองทพับก โดย กองอนุ

ศาสนาจารย์ กรมยทุธศกึษาทหารบก จดัอบรมพฒันาศักยภาพ อศจ.ทบ นกัรณรงค์งดเหล้า รุน่ที ่2 จ�านวน 65 นาย หลักสตูร “การให้ค�าปรกึษาและ
การบ�าบดัเพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจในผูม้ปัีญหาการดืม่สรุาและผูไ้ด้รบัผลกระทบในครอบครวั” ณ โรงแรมชวาลนั รสีอร์ท จงัหวดันครปฐม
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อบรมครูแกนน�า กทม.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ครูแกนน�าเพื่อการเรียนรู้ในการใช้สื่อเสริมสร้าง
พลังจิตใต้ส�านึกส�าหรับเด็กปฐมวัย กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์

สคล.ภาคกลาง ประชุมถอดบทเรียนสงกรานต์ปี58
วันที่ 26 เมษายน 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง จัดเวที
ประชุมสรุปบทเรียนการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยปี58 และแลก
เปลี่ยนวิธีการท�างานของเครือข่ายฯภาคกลาง 8 จังหวัด เพื่อสาน
พลังและเช่ือมการท�างานในแต่ละจังหวัดให้มีความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์วิว จ.พระนครศรีอยุธยา

สคล.ร่วมส่งน�้าใจไปเนปาล
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 
ตัวแทนจากส�านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า และ ส�านักงาน
ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร ้ า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้น�าเงิน
บริจาคจากพนักงาน ไปร่วมสมทบ
ทุนเพ่ือการช่วยเหลือชาวเนปาล
จากเหตุแผ่นดินไหว
ผ่านรัฐบาล ณ ท�าเนียบรัฐบาล 

ประชมุเตรยีมพร้อม
จดังานบัง้ไฟปลอดเหล้า
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  
เค รือข ่ ายองค ์กรงด เหล ้ า           
จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเตรียม
ความพร ้อมการจัดงานบุญ
บั้งไฟปลอดเหล้าใน 10 จังหวัด
ภาคอีสาน ณ โรงแรมพรหม
พิมาน จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งการ
หาแนวทางท�าให้งานบุญบั้งไฟ 
ที่มีมากกว่า 1,000 แห่งทั่วภาค
อีสาน ปลอดภัย ปลอดเหล้า 
และการพนัน ให้ได้เพิ่มขึ้น

สคล.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมค่ายวัยใส 
เมือ่วันที ่24-25 เมษายน 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สงิห์บรุี 
จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนวัยใส รวมใจเป็นหนึ่งไม่พึ่งแอลกอฮอล์
และยาเสพติด ณ ห้องประชุม รพสต.ต�าบลหัวป่า จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการเสริมพลังแกนน�าเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
เมือ่วนัที ่3-6 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง จดักจิกรรม 
โครงการเสริมพลังแกนน�าเยาวชนร ่วมรณรงค ์ เฝ ้าระวังบังคับใช ้ 
พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และบุหร่ี จ.นนทบุรี ณ วัดไผ่เหลือง 
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 งานบุญบั้งไฟ ต.เสียว “บ่เมากะม่วนได้”
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ รท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอ�าเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนกองก�าลังรักษาความสงบ
ประจ�าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยประชาชน ได้ร่วม
กันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ ของต�าบลเสียว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นายสม
พงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเสียว ประกาศชัดเจน “ปลอดเหล้า 
ปลอดการพนัน” และเป็นไปตามกติกาการประกาศของจังหวัด ในเรื่องของขนาด
บั้งไฟ และเวลาการจุด โดยมี ต�ารวจ ทหาร อปพร.ชรบ. ผู้น�าชุมชน ก�านันผู้ใหญ่
บ้าน คอยให้การดูแล

ประชุมเครือข่าย สคล.ภาคใต้
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2558  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมเวทีสานพลังเครือ
ข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ครา
วน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งการพูดคุยเชื่อมโยงงานเกาะแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า
ปลอดภัย สู่การผลักดันนโยบายแต่ละจังหวัด และเรื่องของหนังสือเด็กปฐมวัยสู่ศูนย์เด็กเล็กใน
แต่ละพื้นที่

 กิจกรรม Smart soldier รุ่นที่ 2
วนัที ่6-8 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ กองทพับก โดย กองอนุ

ศาสนาจารย์ กรมยทุธศกึษาทหารบก จดัอบรมพฒันาศักยภาพ อศจ.ทบ นกัรณรงค์งดเหล้า รุน่ที ่2 จ�านวน 65 นาย หลักสตูร “การให้ค�าปรกึษาและ
การบ�าบดัเพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจในผูม้ปัีญหาการดืม่สรุาและผูไ้ด้รบัผลกระทบในครอบครวั” ณ โรงแรมชวาลัน รสีอร์ท จงัหวดันครปฐม
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