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สวัสดี ครับ เพื่อนๆ พี่นอง ภาคี เครือขาย งด เหลา ทุกทาน

เดือน นี้ เปน ครั้งแรก ที่ ผม ได มี โอกาส มา ทักทาย กับ ทุกคน ผาน ชองทาง การ สื่อสาร อีก ทาง หนึ่ง ของ องคกร ใน ฐานะ เพื่อน 

รวมทาง มี จุดหมาย เดียวกัน ที่จะ ทําให สังคม ไทย ลด การ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ลด การ เกิดขึ้น ของ นัก ดื่ม หนาใหม และ ลด

ผลกระทบ ที่จะ มา ทําลาย คุณภาพ ชีวิต ตลอดจน วิถี ชีวิต ของ คนใน สังคม

การ ทํางาน ของ พวกเรา แม อาจจะ ตอง พบ กับ ความ ทาทาย ใน การ ดําเนินงาน บาง เพราะ การ เปล่ียนแปลง พฤติกรรม คานิยม ของ 

คน ที ่ดืม่ แอลกอฮอล นัน้  ไมใช เรือ่ง งาย ทีจ่ะ เปลีย่นแปลง ได อยาง รวดเรว็ หรอื อาจ เปนเรือ่ง สทิธ ิสวนบ ุคคล กต็าม แต ผล กระทบ ที ่

เกิดขึ้น นั้น มหาศาล ทีเดียว  เรา จึง ตอง รวมแรง รวมใจ จับ มือ กับ เดินหนา ตอไป  และ หา เพื่อน รวมทาง ของ เรา ที่มีใจขับเคลื่อนการ

ทํางานเพื่อสังคมใหมากขึ้น

เดอืน นี ้ยงัคงเปน็ชวงเวลา ของ การ รณรงค ใน โครงการ งด เหลา ครบ พรรษา ผม เชือ่ วา ทุกทาน ท่ี เขารวม โครงการ ตลอด ทัง้ 3 

เดอืน หรอื ทาน ที ่ตัง้ใจ งด เหลา ตามกาํหนด เวลา ไว จะ กี ่วนั กต็าม คง พบ กบั ความ เปล่ียนแปลง ของ ตน เอง ไมมาก ก ็นอย และ อยาก 

ขอ ชื่นชม ทุกๆ ทาน ที่ ทําประโยชน เพื่อ ตน เอง และ คน ที่รัก สราง ความ สุข และ ความ อบอุน ใชเวลา ทํา กิจกรรม รวมกัน ใน ครอบครัว 

มากขึน้ และ หาก เปนไปได ก ็ขอ เชญิชวน ให งด เหลา ตอเนือ่ง ไป ตลอดชวีติ เพือ่ ที ่เรา จะ ได ไม ตอง ยุง เกีย่วกบั ของมนึเมา ทาํลาย ทัง้ 

สุขภาพ และ ทําราย คน รอบขาง อีกตอไป

การ รณรงค งด เหลา เขาพรรษา ใน ป 2558 นี ้ได เนน เรือ่ง การ สราง พืน้ที ่ตนแบบ ให มา เปน ศนูย เรยีนรู หรอื “ชมุชน คน สู เหลา” 

เพือ่ ขยายผล ไป ยงั พืน้ ทีอ่ืน่ๆ ที ่สนใจ ใช ฐาน ชมุชน เปน พลงั การ เปลีย่นแปลง พฤต ิกรรมการ ดืม่ และ การ ดาํเนนิ ชวีติ มี มาตรการ ใน 

ชมุชน ที ่เปนตวั จัด ระเบยีบ สิง่ สาํคญั คอื จะ ตอง รวมมอื รวมใจ กนั ดงึ พลงั ของ ทกุคน ออกมา เปน เกราะ ปองกนัภยั ตางๆ ทีจ่ะ เขา มา

สู ชุมชน ของ ตน เอง ให มาก ที่สุด และความ สําเร็จ ที่ เกิดขึ้น ใน ชุมชน ซึ่ง เรา เห็น ได ชัดเจน คือ เรา มี ตนแบบ ที่ สามารถ เปน 

แรงบันดาลใจ ใน การ งด เหลา ให แก ผูอื่น ได

ผม ขอบคุณ คน ตนแบบ ทุกทาน ที่ มี ใจ เสียสละ ความ สุข เพียง ชั่ว ขณะหนึ่ง ของ ตน เอง แลว มา เติม ความ ความ สุข ใน ระยะ

ยาว ให แก คน รอบ ขางใน สังคม เพื่อ ดําเนิน ไป สู จุดหมาย ของ แตละคน ตามที่ ฝน ไว ให สําเร็จนะครับ

ธีระ วัชรปราณี 

ผูจัดการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา
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พษิภยั ของ เครือ่งด่ืม แอลกอฮอล น้ัน อนัตราย อยู ทกุขณะ 

เพราะ หาก ม ีคน เมา หนึง่ คน ที ่ขบัรถ อยู บน ถนน ก ็อาจ เปนสาเหตุ 

หน่ึง ท่ี ทําให อีก หลาย คน ตอง เสียชีวิต ลง ได ดังนั้น การ ที่ นัก ดื่ม 

จาํนวน มาก ได ปฏญิาณตน ตัง้ใจ ลด ละ เลกิ เครือ่งด่ืม แอลกอฮอล 

ตางๆ ใน ชวง เขาพรรษา ผล ดี ท่ีเกิด ข้ึนกับ สังคม สวนรวม ที่ เห็นไดชัด 

ก็ คือ ชวย ลด จํานวน อุบัติเหตุ ท่ี เกิดขึ้น ท้ัง จาก การ ทะเลาะ วิวาท 

อาชญากรรม หรือ ความ ประมาท 

อยางไร ก็ตาม สําหรับ ผู ที่ งด เหลา ครบ พรรษา ได สําเร็จ 

ถือเปน บุคคล ท่ีตอ สูกับ เหลา เพ่ือ ไป หาความ สุข ท่ี แทจริง ของ ตน เอง 

ผล ที่ ได ก็ เกิด กับ ตน เอง และ ยัง เผื่อแผ ไป คน รอบขาง หลังจาก 

ออกพรรษา ไป แลว ใคร ที ่ตัง้ใจ ตอเนือ่ง อยาก งด เหลา ไป อกี เรือ่ยๆ 

เพื่อ รักษา สุขภาพ ก็ ขอ สนับสนุน ให ทุกทาน งด ดื่มได ตลอดชีวิต 

เพราะ ยิ่ง เลิก ได เร็ว ชีวิต ก็ จะ ได “กําไร ความ สุข” กลับ คืน มาเร็ว 

เทานั้น กอน ที่จะ สายเกินไป

เวลา ที่ คน เรา ตั้งใจ และ ทํา อะไร ให สําเร็จ บางคร้ัง 

เรา ตอง ใช ความ พยายาม อยาง มาก และ ตอง ม ีกําลงัใจ เพือ่ 

เปน ตัวกระตุน ให ทํา ส่ิง นั้น ได สําเร็จ ตาม เปาหมาย แม วา

การ เอา ชนะใจ ตัวเอง นั้น อาจ ไมใช เร่ือง งาย แต เมื่อ ทําได 

จะ เกิด ความ ภูมิใจ และ เกิด ความ เชื่อมั่น ใน ตัวเอง ตาม มา

วันที่ 27 ตุลาคมนี้ คือ วันออกพรรษา ขอ รวม อนุโมทนา 

บญุ กบั ทกุทาน ที ่ตัง้ใจ งดเวน การ ดืม่เหลา จน ครบ พรรษา 3 เดอืน 

หรือ ตั้งใจ เพียง ชวงเวลา หนึ่ง ก็ ถือวา ได ประสบผล สําเร็จ ตามที่ 

ตั้งใจ ไว แลว เพราะ ไม เพียง ความ เขมแข็ง ของ จิตใจ และ ความ 

อดทน ที ่เพิม่ขึน้ หรอื สขุภาพ รางกาย แขง็แรง ข้ึน เทานัน้ แต ผล ด ียงั 

สงไป ถงึ ครอบครวั ของ ผู งด เหลา ทกุคน ดวย ที ่ได ลูก-สาม-ีภรรยา 

และ เพื่อน คน ใหม ที่ เปลี่ยนไป จาก คน เกา คือ ไม หลง ขวด เหลา 

มากกวา คนใน ครอบครัว หรือ คน ที่รัก อีกทั้ง ยังมี เงิน เหลือ ได เก็บ

อ อม มากขึ้น ดวย

เวลา ที่ คน เรา ตั้งใจ และ ทํา อะไร ให สําเร็จ บางคร้ัง 

เรื่อง จาก ปก

   “¤¹ÊÙŒàËÅŒÒ 
 งด เหลา ครบ พรรษา”

   “¤¹ÊÙŒàËÅŒÒ 
งด เหลา ครบ พรรษา”
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การ จัด ระเบียบ รานเหลา รอบ สถาน

ศึกษา คง เปนเรื่อง ที่ ตอง ปรับ และ 

ทาํความ เขาใจกนั ไป อกี สกั ระยะ กวา 

ที่ รานเหลา ตางๆ จะ ยอมรับ กติกา 

สังคม ได และ ยอม เสียสละ เพื่อ สวน

รวม บาง อยาง เต็มใจ

เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม ที่ โรงแรม

 เอ บี นา เฮาส กรุงเทพฯ มี การ เสวนา 

เรื่อง “บทเรียนโซน นิ่ง ร านเหลา รอบ 

มหาวิทยาลัย...เรา จะ ไป ทาง ไหน ดี” 

โดย มี กลุ ม นักศึกษา และ อาจารย จาก 

หลาย สถาบัน รวมกัน สะทอน อุปสรรค 

ปญหา การ ทํางาน ใน พื้นที่  หลัง มี คํา สั่ง 

หัวหนาคสช.ที่22/2558 เพื่อ จัด ระเบียบ 

รานเหลา รอบ สถานศึกษา ซ่ึง ท่ีผานมา 

หลาย มหาวิทยาลัยพ บ ปญหา คือ คน 

ทํางาน ถูก ขมขู คุกคาม จาก เจาของ ธุรกิจ 

สถาน ประกอบการ เนื่องจาก เก่ียวของ 

กับ ผล ประโยชน มหาศาล ซ่ึง ใน สวน 

ของ มหาวิทยาลัย เอง ได อาศัย มติ ของ 

จังหวัด ใน การ จัดโซน นิ่ง รานเหลา ที่ สรุป

วา ไม ควร จะ นอย กวา 300 เมตร  ซึ่ง ใน 

การ ดาํเนนิการ ถอืเปน มต ิกาํหนด รวมกนั 

ของ หนวยงาน ทุก ภาค สวน ที่ เกี่ยวของ 

ใน จังหวัด ไมใช แค มหาวิทยาลัย เปน คน 

ดําเนินการ เพียง ฝายเดียว จึง อยาก ฝาก 

ไป ยัง ภาค สวน ตางๆ ที่ เก่ียวของ ให เรง 

ดําเนินการ ควบคุม รานเหลา รอบ สถาน

ศกึษา อยาง จรงิจงั โดย ใช คาํ สัง่ คสช.เปน 

เครื่องมือ เพื่อ ปกปอง คุมครอง นักศึกษา 

และ ผู ที่ ไดรับ ผล กระทบ โดย ตรง

ดาน นาย คาํร ณ ชเูด ชา ผู ประสานงาน เครอืขาย เฝาระวงั อตุสาหกรรม สรุา กลาว วา คาํ สัง่ 

คสช.ออกมา เพือ่ บงัคบัใช กฎหมาย ที ่ม ีอยู เดมิ ให เขม ขึน้ แต การ ให เจาหนาที ่ใช อาํนาจ และ ดลุพนิจิ 

เอง และ ไม กําหนด ขอบเขต ที่ ชัดเจน ถึง พื้นที่ หาม ขาย เหลา จะ ทําให มี ปญหา และ ขอ รองเรียน ตาม 

มา อกีทัง้ กลุม ธรุกจิ แอลกอฮอล ที ่เสยี ผล ประโยชน ตาง ออกมา โวยวาย ขมขู ลาสดุ ผูบรหิาร เจาหนา

ท่ี ของ มหาวิทยาลัย หลาย แหง ถูก ขมขู จาก สถาน บันเทิง ช่ือ ดังท่ี ต้ังอยู รอบ มหาวิทยาลัย ลักษณะ แอบอาง 

ผู มี ช่ือเสียง มี ตําแหนง หนาที่ ใหญโต วา มา เปน หุนสวน ลงทุน รวมกัน ทําให เจาหนาที่ เอง ไมมี

ใคร กลา เขาไป ตรวจสอบ จึง ขอให ภาครัฐ เรง หา กลไก ปกปอง คน ทํางาน ดวย อีกทั้ง หาก จะ มี การ 

ออกกฎหมาย บังคับ เฉพาะ ราน ใหม ไม ให ขาย แต ให ราน เกา ยังอยู เชื่อ วา แนวคิด ดังกลาว ไม ชวย 

แกปญหา อะไร ซ้าํ ยงั เปนการ เลอืก ปฏบิตั ิที ่ไม เปนธรรม อกีดวย จงึ ขอให ควบคมุ ให ตรงจดุ และ เปน 

รปูธรรม ที ่ชดัเจน เสมอ เหมอืนกนั และ สวน ธรุกจิ แอลกอฮอล เอง ก ็ควร คาํนงึถงึ ผล กระทบ ให ความ 

รวมมือ ทํา ตามกฎหมาย  หยุด หากิน กับ เด็ก และ เยาวชน

ภายหลัง การ เสวนา ได มี ตัวแทน เครือขายฯ อาน แถลงการณ แสดง จุดยืน และ มี ขอเสนอ ตอ 

หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ดังนี้  

1. เครือขายฯ สนับสนุน แนว มาตรการ 

ของ รัฐบาล ใน การ ควบคุม สถาน บริการ ราน

เหลา รอบ สถานศึกษา โดย ใช หลัก บูรณาการ 

การ ทาํงาน รวมกบั หนวยงาน ตางๆ ใน การ กาํหนด 

โซนน่ิง ของ แตละ สถาบัน อยาง เปน รูปธรรม ท่ี ชัดเจน 

2. เครือขายฯ สนับสนุน การ จัดโซน 

นิ่ง ปลอด ราน จําหนาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

รอบ สถานที ่ใกลเคยีง สถานศกึษา ตาม ลกัษณะ 

จุด เสี่ยง และ พฤติ กรรมการ เขาถึง ของ นักศึกษา 

แตละ สถาบัน ซึ่ง ตอนนี้ มี หลาย สถาบัน ที่ กําหนด 

รัศมี ไป แลว เชน มหาวิทยาลัย นเรศวร กําหนด 

ไว 500 เมตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล 

ธัญบุรี กําหนด 300 เมตร ท้ังน้ี มี ขอแนะนํา วา 

อาจจะ ยดึ ระยะ หลกั ขัน้ต่าํ300 เมตร ตาม ขอเสนอ

 มติ คณะกรรมการ นโยบาย ควบคุม เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล แหงชาติ 

3. เครือขายฯ สนับสนุน การ กระตุน เตือน

ประชา สัมพันธ ผล กระทบ การ 

บริโภค การ รูเทาทัน กลยุทธ เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล กับ นักศึกษา และ บุคคล กร 

และ การ สงเสริม กจิกรรม นกัศกึษา และ พืน้ที ่

สรางสรรค สําหรับ นักศึกษา ใน สถาบัน 

4. เครือข ายฯ สนับสนุน ให  

มีการศึกษา วิจัย การ ปองกัน แกไข 

ปญหา ผล กระทบ การ บริโภค เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล และ พื้นที่ เสี่ยง รอบ สถาบัน 

การ ศึกษา เพื่อให เห็น ความ แตกตาง กอน 

และ หลัง การโซน นิ่ง พื้นที่

ทีม่า : http://www.matichon.co.th
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“ËÁÍÊÁÒ¹”á¨§»Á´ÃÒÁ‹Òâ¾Êµ�ÃÙ»µÔ´¢Ç´àºÕÂÃ� ªÕ้µŒÍ§´Ù·Õ่à¨µ¹Ò 
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วันที่  12 ต.ค.  2558  มูลนิธิ สื ่อ

 เพื ่อเยาวชน   รวมกับ เครือขาย รณรงค 

ป องก ันภ ัย แอลกอฮอล     จ ัด  เสวนา 

“ผา การ ตลาด ซอนเง่ือน แฝง โฆษณา นํ้าเมา...

เลี ่ยง หรือ ทาทาย กฎหมาย”   ที ่ โรงแรม

 มิราเคิล แกรนด โดย นพ.ส มาน ฟู ตระกูล 

ผอ.สํานักงาน คณะกรรมการ ควบคุม 

เครื่องดื่ม แอลกอฮอล กรม ควบคุม โรค 

กระทรวง สาธารณสขุ กลาว วา กรณ ีศลิปน 

ดารา คน มี ชื่อเสียง โพสต ภาพ เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล ตามพ.ร.บ.ควบคุม เคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอลพ.ศ.2551 มาตรา 32 มี หลัก

เกณฑ การ พิจารณา ความ ผิด 2 กรณี คือ 

1.โฆษณา เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ไมวา วิธี 

ใด ให ประชาชน เห็น ไดยิน หรือ ทราบ ขอ

ความ เพื่อ ประโยชน ทาง การ คา หาก พบ 

วา ดารา ทํา จริง แลว เกิด ประโยชน ทาง การ 

คา ตอ ธุรกิจ นี้ เขาขาย ขัดตอ กฎหมาย แลว 

ไม จําเปน ตอง มี การ รับเงิน คาจาง หรือไม 

แต ถา มี ขอมูล ยืนยัน หรือ เชื่อมโยง วา ไดรับ 

คาจาง ให โพสต ยอม เปนความ ผิด ที่ เห็น 

ได อยาง ชัดเจน ขึ้น  2.การ แสดงช่ือ หรือ 

เครื่องหมาย ของ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล เพื่อ 

อวดอาง สรรพคุณ หรือ ชักจูงใจ ให ผูอื่น ดื่ม 

โดย ตรง หรือ ออม แม ดารา หรือ บุคคล ที่ มี 

ชื่อเสียง จะ ไมได ทํา เพื่อ ประโยชน ทาง การ 

คา ของ ธุรกิจ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล หรือ

ไม ไดรับ คาจาง ก็ อาจ เขาขาย อวดอาง 

สรรพคุณ หรือ ชักจูงใจ ให ผูอ่ืน ดื่ม ยอม เปน

ความ ผิด เชนกัน 

ดร.บุญ อยู ขอ พร ประเสริฐ คณะ 

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย เกริก คณะ 

อนุกรรมการ ราง ระเบียบ ประกาศ คํา สั่ง 

ตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

พ.ศ.2551 กลาว วา หาก ดู จาก เว็บไซต จะ เห็น

วา ดารา กลุม น้ี เปน สวนหน่ึง ของ กิจกรรม ตางๆ 

ใน เว็บไซต ของ ธุรกิจ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล อาจ 

ทํา อยาง ตอเน่ือง และ เปนไปได วา จะ จัด ในนาม 

บรษิทั หรอื อ ีเจน ซี ่ที ่บรษิทั จาง มา จงึ ควร ให ขอมลู 

ประชาชน ระมัดระวัง การ โพสต ภาพ เพราะ เหลา 

เบียร เปน สินคา ที่ มี การ ควบคุม โดย กฎหมาย 

จะ บอกวา ไมรู กฎหมาย เพื่อให ตัวเอง พนผิด นั้น 

ไมได ไม อยาง นั้น เขา จะ ใช ประชาชน ที่ รู ไม เทา

ทัน กลาย เปน เครื่องมือ ทําการ ตลาด เชน ให คน 

มา กด ไลค กด แชร สิ่ง ที่ นาหวง คือ การ บังคับใช 

กฎหมาย ยัง ไม สมบูรณ เทาที่ควร เพราะ ปญหา 

กําลัง เจาหนาท่ี มี ไม เพียงพอ อีกท้ัง การ จับกุม 

ยัง ไม ชัดเจน ที่ สําคัญ กลยุทธ ของ ธุรกิจ นี้ พัฒนา 

ปรับ รูปแบบใหมๆ ใช เทคนิค เขามา ชวย เพื่อ หลีก

เลี่ยง กฎหมาย สาว ไมถึง ตน ตอ เพราะ มี การ จาง 

บรษิทั ลกู มา ไว รบัผดิแทน การ ตดัปญหา คอื ตอง 

ออกกฎหมาย หาม โฆษณา อยาง เด็ดขาด ทุก รูป

แบบ เชน เดียว กับ บุหรี่

ดาน ผศ.ดร. นิษฐา ห รุน เกษม อาจารย 

ประจาํ ภาควชิา นิเทศศาสตร มหาวทิยาลยั ราชภฏั 

พระนคร กลาว วา บริษัท เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

ประกาศตัว รุก ตลาด ทุมเงิน รอย ลาน เพื่อ ปรับ 

รสชาติ ดีไซน ขวด ใหม หวัง เพิ่ม การ ผลิต ให ได ตาม 

เปา 1.8 พัน ลาน ลิตร ตอ ป เนน ปรับ ภาพลักษณ 

แบรนด และ กระจาย สินคา ให ถึง มือ นัก ดื่ม ทําการ 

ตลาด แบบ จง ใจ และ จัดฉาก ให ดู เสมือนวา มี 

ความ”พราเลอืน”คอื ลงทนุ ยอม โลโก สนิคา ให เปน 

โทน หมน มืด ดํา เพื่อให โฆษณา ทาง โทรทัศน ได ทั้ง

วัน ท้ังคืน รวมถึง สราง กระแส ทาง โซเชี ยล ผูก ตัว 

แบรนด กับ เหลา เซเลป ให แพรกระจาย ทางโลก 

ออนไลน เปน กลยุทธ แบบ ปากตอปาก ตอกย้ํา คํา 

วา new look ตอกย้าํ ขอมลู เรือ่ง รสชาต ิบรรจภุณัฑ 

สถานที่ หา ซื้อ อยางไร ก็ตาม มาตรา32 คํา วาการ 

ชักจูงใจ ให ด่ืม มีความหมาย ไป ถึง การ จูงใจ เพื่อ

ให เหน็ คลอยตาม เพือ่ การ ดืม่ ไมวา จะ ใน ทนัททีนัใด 

หรือ ใน อนาคต ดวย ซึ่ง งานวิจัย ยืนยัน วา มี ผล โดย

เฉพาะ กับ เยาวชน แนนอน

ที่มา http://www.stopdrink.com/news-

view-9104.htm
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Á.·Ñ¡ÉÔ³ ¨Ñ´ ÃÑº¹ŒÍ§»ÅÍ´àËÅŒÒ 
ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃØ‹¹¾Õ่ÃØ‹¹¹ŒÍ§
´ŒÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
áººäÃŒáÍÅ¡ÍÎÍÅ�     

ªÇ¹¹ÔÊÔµáÅÐ»ÃÐªÒª¹ 3000 ¤¹ 
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒªØÁª¹ ª‹ÇÂªÒÇºŒÒ¹
´Ó ¹Ò 99 äÃ‹!!! µÍ¡Â้Ó á¹Ç¤Ô´ÃÑºãªŒÊÑ§¤Á 

¾ÃŒÍÁ¹Ó Ã‹Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ÀÒ¤ãµŒ
ÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹�á¡‹ªØÁª¹ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊØ¢

¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔ¶Õ¤¹·ŒÍ§¶Ô่¹วันที่ 27 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

จัดกิจกรรมรับนิสิตใหมชั้นปที่ 1 ตามโครงการ “ออกปากนองดํานาตาม

ประสาคนใต” โดยมุงใหผูเรียนมีความสัมพันธกับคนในสังคม ผานสวน

งานทางวชิาการและกจิกรรมของสถานศกึษา สอดคลองกบันโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่เนนการทําประโยชนเพื่อรับใชสังคม มีกิจกรรมรับนอง

ใหมและประชุมเชียรในรูปแบบที่สรางสรรค ปลูกฝงการ มีจิตสาธารณะ

ใหแกนิสิต ภายในงานมีการรวมกันดํานา 99 ไร ของนิสิตใหม นิสิตปจจุบัน 

และครชูาวนาเขารวมถงึ 3000 คน ณ แปลงนาเกษตรอนิทรยีบานในโพะ 

หมู12 ต.ตะโหมด จ.พัทลุง

นายเทวนิทร ลูตาม นายกองคการนสิติ ม.ทกัษณิ จ.สงขลา 

กลาววา หลงัจากทีม่หาวทิยาลยัไดประกาศยกเลกิการรบันองแบบรนุแรง 

ซึ่งอาจเปนการลิดรอนสิทธิของนองใหมเพื่ออางใหเกิดความสามัคคี

ในหมูคณะ หรือมีการดื่มเหลา ความจริงนั้นมิตรภาพไมไดเกิดมาจาก

วงเหลา แตมาจากความจริงใจ สรางสิ่งที่ดีรวมกันมากกวา จึงใหมีการ

จัดกิจกรรมรับนองดํานาเกิดขึ้น นองๆจะไดรูคุณคาของขาวมากข้ึน มี

การชวยเหลือกัน สรางความสามัคคีกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ

มหาวทิยาลยั คอื การสรางประโยชนเพือ่รบัใชสงัคม ในครัง้นีจ้ะมคีรชูาว

นาซึง่เปนชาวบานมารวมกจิกรรมเพือ่สรางการมสีวนรวมระหวางสถาน

ศึกษากับชาวบานมากขึ้น และครั้งนี้ถือเปนการนํารองมหาวิทยาลัยใน

ภาคใต ที่มีการรวมมือระหวางชุมชน สวนกิจกรรมตอยอดที่จะจัด คือ 

หลังจากที่นองป 1 ดํานา ไปแลว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ทางพี่ๆป 4 ที่กําลัง

จะจบการศึกษา ก็จะมารวมกันเก่ียวขาว ถือเปนการสิ้นสุดโครงการ 

เปนกิจกรรมที่เชื่อมประสานของรุนพี่สูรุนนองไดเปนอยางดี 

ดานนายสุพัตร เขียวจีน ผูใหญ บาน ใน โพะ หมู 12 

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กลาววา หมู 12 นี้มีพื้นที่ทํานาประมาณ 200 

กวาไร  กอนหนานี้ชาวบานที่นี่ไมไดทํานา แมจะมีผืนนาเปนของ

ตัวเองก็ตาม ทําใหนารกราง เพราะคนเขาเมืองไปทําอาชีพอื่นกัน

หมด แตมาเปลี่ยนแนวคิดเมื่อ 2549 จนทุกวันนี้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการ

ทํานาขาวสังขหยด เปนขาวชั้นหนึ่งของภาคใต โดยเมื่อปที่แลวก็

ไดเขารวมโครงการกับทาง ม.ทักษิณ ก็มีนักวิชาการไดมาสอน

ใหชาวบานทํานาแบบเกษตรอินทรีย เพื่อสรางความปลอดภัยจาก

อันตรายและสารพิษท่ีอาจสะสมในรางกาย ทําใหชาวบานเขารวม

โครงการดวยจาํนวนมาก และพอรูวามกีารจดักจิกรรมรบันองดาํนา

ชาวบานก็สบายใจวามีคนมาชวย เพราะการทํานาตองใชเวลา 

ใชแรงงาน และตองอดทน จึงถือวาเปนการกิจกรรมการรับนองที่ดี 

วัยมันสรูทันแอลกอฮอล

เพราะชวยฝกใหเดก็ไดรู ไดทาํจรงิ 

และเขามามีสวนรวมกับสังคม 

ชุมชนมากข้ึน และยังทําใหคน

รุนใหมท่ีไมรูจักกระบวนการผลิต

ขาว ก็จะไดเรียนรูวิธีการทั้งหมด 

โดยมีครูชาวนาซึ่งเปนชาวบานท่ี

ทํานา มาสอน และชื่นชมที่มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสวนรวม 

มากกวาเพือ่ความสนุกสนานหรอื

สรางความเดือดรอนใหผูอื่น
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¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¨Ñ´¡Ô¹à¨à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾ ªÇ¹Å´ÍºÒÂÁØ¢
´ŒÒ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ§´àËÅŒÒË¹Ø¹!!! §´¢Í§ÁÖ¹àÁÒ Å´¤ÇÒÁàÊÕ่Â§à¡Ô´âÃ¤

 ËÇÑ§ª‹Ç§¡Ô¹à¨ ª‹ÇÂ¤¹§´àËÅŒÒ¤Ãº¾ÃÃÉÒ ä´ŒÊÓ àÃ็¨
เมื่อตนเดือนตุลาคมที่ผานมา   ที่ทําเนียบรัฐบาล   สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลา (สคล .) 

รวมกับ สภา ศิลปน เพ่ือ พระพุทธศาสนา และ กรมการ ศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม นํา โดย นาย วีระ โรจนพ จน รัตน 

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง วัฒนธรรม เขาพบ นายกรัฐมนตรี ี เพื่อ รณรงค เชิญชวน ลด ละ เลิกสุรา ใน ชวง 

เทศกาล ถือศีล กิน เจ ประจําป 2558 ภายใต แนวคิด “งด เหลา ถือศีล กิน เจ พรอมดวย ศิลปน จาก คาย 

อาร สยาม มา รวม แจก สื่อ รณรงค ให แก สื่อมวลชน ณ ตึก บัญชาการ ทําเนียบ รัฐบาล”

รวมกับ สภา ศิลปน เพ่ือ พระพุทธศาสนา และ กรมการ ศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม นํา โดย นาย วีระ โรจนพ จน รัตน รวมกับ สภา ศิลปน เพ่ือ พระพุทธศาสนา และ กรมการ ศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม นํา โดย นาย วีระ โรจนพ จน รัตน 

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง วัฒนธรรม เขาพบ นายกรัฐมนตรี ี เพื่อ รณรงค เชิญชวน ลด ละ เลิกสุรา ใน ชวง 

เทศกาล ถือศีล กิน เจ ประจําป 2558 ภายใต แนวคิด “งด เหลา ถือศีล กิน เจ พรอมดวย ศิลปน จาก คาย 

รวมกับ สภา ศิลปน เพ่ือ พระพุทธศาสนา และ กรมการ ศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม นํา โดย นาย วีระ โรจนพ จน รัตน 

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง วัฒนธรรม เขาพบ นายกรัฐมนตรี ี เพื่อ รณรงค เชิญชวน ลด ละ เลิกสุรา ใน ชวง 

เทศกาล ถือศีล กิน เจ ประจําป 2558 ภายใต แนวคิด “งด เหลา ถือศีล กิน เจ พรอมดวย ศิลปน จาก คาย 

เภสชักร สงกรานต ภาค โชคด ีผู อาํนวยการ 

สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลา(สคล.) กลาว 

วา การ กิน เจ น้ัน เปนการ สรางเสริม สุขภาพ ท่ี ดี อีก ทาง 

หนึง่ ชวย ชาํระ จติใจ ให บรสิทุธิ ์ซึง่ ทกุคน สามารถ ทาํได 

รวมกนั และ นอกจาก ขอหาม ใน ชวง เทศกาล กนิ เจ ที ่เรา 

ยึด ปฏิบัติ กัน มา ตาม ประเพณี มา นาน อาทิ หาม ทาน 

เนื้อ สัตว หาม ทาน ผัก ท่ี มี กล่ิน ฉุน หาม ทานอาหาร รส

จัด สํารวม กาย วาจา ใจ รักษาศีล หนึ่ง ใน ขอหาม อีก อยาง หนึ่ง ก็ คือ หาม ดื่มสุรา และ ของมึนเมา ขอ นี้ ก็ 

เปน สิง่ สาํคญั เพราะ ของมนึเมา ถอืเปน สิง่ แปลกปลอม ใน รางกาย ที ่ทาํลาย สขุภาพ และ อวยัวะ ภายใน 

กอ ให เกิดผล กระทบ ตอ คน รอบขาง จึง เชิญชวน ทุกทาน มา รวม งด เหลา ถือศีล กิน เจ ระหวาง วันที ่

13 - 21 ตุลาคม 2558 เปน โอกาสดี อีก ชวง หนึ่ง ที่ ประชาชน จะ ได ละเวนจาก อบายมุข ทําความดี สราง 

สิ่ง ที่ ดี รวมกัน โดย การ ละ บาป รับ บุญ อยาง นอย การ งดเวน จาก การ ไม ดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ก็ เปน 

อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ ทําให เรา ดําเนิน ชีวิต ไป ไมผิด ศีล เพราะ เมื่อ ศีล ขอ ที่ 5 เรา ไม ทําผิด แลว ขอ อื่นๆ ก็ ละเวน ได 

ไมยาก เทศกาล ถอืศลี กนิ เจ นี ้เปน อกี ชวง หนึง่ ที ่ประชาชน จะ ได รวมกนั ทาํ สิง่ ด ีเพือ่ ตน เอง ได และ เปนการ 

สงทาย กิจกรรม งด เหลา เขาพรรษา โดย การ ลด ละ เลิก สิ่ง ที่จะ มา ทําลาย สุขภาพ และ เติม สิ่ง ที่ ดี ตอ 

รางกาย ก็ จะ ชวย ให ประชาชน สามารถ งด เหลา ได จน ครบ พรรษา 3 เดือน ตามที่ ตั้งใจ ไว สําเร็จ
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ปา แกว ภรรยา ของ ลงุ เลศิ บอกวา เมือ่กอน เปนหนี ้เปน สนิ มาก เพราะ 

มี เงิน เทาไหร ลุง ก็ เอาไป ดื่มเหลา แทบ ไมมี เงินเก็บ ไว ใชจาย ใน ครอบครัว 

เจาของ ที ่เคา ให ลงุ ทาํ ชวยงาน รบัจาง บางท ีก ็เลีย้ง เหลา หลงั เลกิงาน บางท ีลงุ ก ็

ไป หา ดืม่เหลา กบั คนใน หมูบาน พอ มาถงึบาน ทีไร ทุกคน ก ็ตอง หลบ เพราะ เมา 

แลว อาละวาด น้ําเมา เหมือน เปนน้ํา เปลี่ยน นิสัย เมา ทีไร ตอง มา ทําราย คน ที่ 

บาน ทุกครั้ง ปา แกว ตอง หวาดกลัว และ เจ็บตัว ทุกครั้ง เพราะ ถูก ทําราย ทั้ง ราง 

กาย และ จิตใจ ดวย คําพูด และ การ กระทํา ที่ ปา แกว ตอง ทน มา เกือบ 30 ป ครั้ง

หน่ึง เคย ใช กฎหมาย มา บงัคบั ลงุ เลศิ เพราะ ไมม ีวธิ ีไหน ทีจ่ะ ทาํให ความ รนุแรง 

ลดลง หลังจากที่ เจอ มรสุม ชีวิต จาก น้ําเมา ใน ชีวิต ครอบครัว แต เหมือน สวรรค 

มา โปรด เพราะ เมื่อ เขาพรรษา ปน้ี สามารถ เปลี่ยน ชีวิต ของ คน ที่ ติดเหลา เมา 

หนัก ทุกวัน ให กลาย เปน คน ที่ ไม แตะตอง น้ําเมา งด เหลา ได สําเร็จ

“ต้ังแต แตงงาน กนั ลงุ เคา ก ็ดืม่เหลา แลว ทกุๆ ครัง้ ที ่ลงุ เลศิ แก เมา กลบั 

มา บาน ฉนั ก ็ตอง เจบ็ตวั ทกุครัง้ แต ก ็ทน ตลอด เพราะ ตดัสนิใจ ใชชวีติ อยู ดวยกนั 

มา เคย โดน ทําราย รางกาย หนา ตอหนา เพ่ือนบาน บางท ีก ็ไป ฟนที ่โรงพยาบาล 

ก ็มี เหมือนวา เมา แลว ฉนั ก ็กลาย เปน ลกูบอล เลย ก ็วา ได  ทัง้ เตะ ทัง้ ถบี เมือ่ ป ที่

แลว ตอง ไป แจงความ ที ่โรงพกั เอา กฎหมาย มา ขู เพราะ มนั ไมไหว แลว แต ชวีติ 

ฉัน ก็ ยัง กลับ มา มี ความ สุข ได อีกครั้ง เพราะ เมื่อ เขาพรรษา มี เหตุ ให ลุง แก ตอง 

งด เหลา เพราะ ฉัน ชวน แก ไป งานแห เทียน แลว อางวา ให ชวย ไป ดู หลาน ดวย 

พอดี ไป เห็น งาน ของ โรงพยาบาล โชคชัย จัด กิจกรรม งด เหลา เขาพรรษา ฉัน ก็ 

ไป ดูๆ เคา มี การ เดิน รณรงค และ ให ความรู เลยไป ลอง ถาม เคา ถาม ไป ถาม 

มา เลย ได ถอื ปาย รณรงค กบั เคา ดวย แลว พอด ีคน ถอื ปาย ขาด  กเ็ลยใหลงุเขา 

มา ชวย ถือ พอ เสร็จ กิจกรรม กลับ มา บาน ฉัน ถาม วา งด เหลา ได ไหม เขา ก็ วา 

ได ฉัน อึ้ง ไป เลย ไม คิดวา จะ เปน แบบนี้ เหมือน เปน วัน แหงชาติ ที่ ฉัน มี ความ 

สขุ ทีส่ดุ ใน ชวีติ เลย หลงัจากนัน้ พอ ไป งานเลีย้ง ลงุ เคา ก ็จะ ดืม่ น้าํอดัลม แทน 

จาก ความ ทุกขใจ กลาย เปนความ สุขใจ ขึ้น มา ทันที โครงการ นี้ ทําให ชีวิต ฉัน 

เปลี่ยนไป เลย ตอนนี้ เลย ลอง ชวน เพื่อนบาน และ ญาติๆ ดู บาง เพราะ เห็นวา 

ดีมาก อยาก ให มี แบบนี้ ไป เรื่อยๆ จะ ได ดลใจ ให งด เหลา ไป ตลอด ก็ ภาวนา 

ขอให ลุง แก งด เหลา ไป ได เรื่อยๆ”

ดาน ลงุ เลศิ บอกวา พอ ลอง เลกิ ได แลว รูสกึ ได เลย วา มนั ตางกนั มาก 

ระหวาง ดื่ม และ ไม ดื่ม คือ ไม ออนเพลีย ไป ไหน ไป ได แลว ที่ สําคัญ สังคม ไม 

รังเกียจ เพราะ ตอนที่ เมา ไป ทาง ไหน คน ก็ หันหนาหนี เช่ือ วา เวลา กิน เหลา ก็ 

อาจ สบายใจ ไป พักหนึ่ง เพราะ สติ ไมอยู กับ ตัว ไม รูเรื่อง อะไร แต พอ ผล ที่ เกิด

ขึ้น หลังจาก การ เมามัน รุนแรงมาก โดยเฉพาะ ที่เกิด ขึ้นกับ ครอบครัว

“บางคน ก็ ไม เชื่อ ผม วา จะ เลิก ได เพราะ เรา เมา มา นาน เมา ทุกวัน 

ขึ้นชื่อ ใน หมูบาน เหตุการณ ที่ ไม อยาก ให เกิด มัน ก็ เกิด มา งด เหลา ครั้งนี้ ได ก็

ดี มัน ชวย ให ความ อยาก กิน เหลา ลดลง ได แค ลอง เริ่มทํา อาจ แค ชวงนี้ หยุด 

ให ได กอน ถา นึกถึง เหลา ก็แค หา อะไร กิน แทน จะ ได ลืม เรา อยา ไป พะวง กับ 

มนั มาก ก ็จะ ทาํได สาํเรจ็ และ ตอง คอยๆ งด อยาง คอย เปน คอย ไป เดีย๋ว มนั ก ็

ขยาย เวลา ไป ได เอง ไมยาก หรอก แม เปนชวง ระยะ หนึง่ ก ็ทาํให เรา สบายใจ ที่

จะ ทํา เพราะ เปนความ ตั้งใจ เรา ได สูกับ ใจ เรา เอง ดีใจ ที่ ผม ทําได”
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ดื่มเหลา มา ตั้งแต อายุ 18 ป เนื่องจาก ชวง นั้น ไป เกี่ยวขาว แลวไป เจอ 

เหลา ท่ี มี คน ฝง ไว ใน ดิน จึง ลอง ด่ืม ไป 1 จอก หลังจากน้ัน มา ก็ เร่ิมมี การ ด่ืม รวมกับ 

กลุม ผูใหญ ท่ี เปน ผูชาย มากขึ้น อีก สาเหตุ ที่ ทําให ดื่ม คือ ตน เอง อยาก โต เปน 

ผูใหญ แลว และ อยากดื่ม เพื่อ ความ สนุก ดื่มเหลา หนัก ใน ชวง ที่มา รับราชการ 

ครู ซ่ึง ผล กระทบ ท่ี ตาม มา หลังจาก ดื่มเหลา คือ เกิด ปญหา กัน ใน กลุม เพราะ 

คุย กัน ไม รูเรื่อง และ เคย เกิด อุบัติเหตุ กับ ตน เอง มาแลว จาก การ ขี่ มอเตอร ไซต 

และ จักรยาน ดื่มเหลา มา เปน ระยะเวลา ประมาณ 31 ป ก็ ตัดสินใจ เลิกเหลา 

ได ใน ป 2546 เพราะ ธรรมะ  

“แรงบันดาลใจ ท่ี ทําใหผ ม เลิกเหลา ได ทุกวันน้ี เพราะ ได ไป เขา คาย 

ปฏิบัติ ธรรม โดย ระหวางที่ เขา คาย อยู นั้น ใน ชวง ตี 3 ขณะ ที่ นอนหลับ อยู เกิด 

อาการ เหมือน มี อะไร สัก อยาง มา ทับ จึง อธิษฐาน จิต ไป วา ขอ อุทิศ สวน บุญ

กุศล ที่ ทํา มา ให แก เจากรรม ใน เวร ให ได ไป ใน ภพ ภูมิ ที่ ดีๆ จากนั้น รางกาย ก็ 

คอยๆ คลาย ลง แลว พอ ออกจาก คาย มา ก็ เกิด ความคิด ที่วา ไม อยาก ดื่มเหลา 

อีก อาจ ดวย เพราะ เรา อยาก รักษาศีล ทําความดี อยาง นอย ก็ ศีล 5 จึง ทําให 

ผม งด ดื่มเหลา ตั้งแต วัน นั้น เปนตนมา ประมาณ 10 กวา ป แลว ที่ เลิกเหลา ทุก

¹ÒÂÃÑ°ÇØ²ÔªÑÂ ã¨¡ÅŒÒ 
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คู สามภีรรยา ที ่ม ีอาชพี รับจาง ทัว่ไป หา เชา กนิ ค่าํ และ ดืม่เหลา หนกั ทัง้สอง คน 

ทาํให ม ีหนีส้นิ เงนิ ไม พอ ใชจาย ประจาํวนั ไมมเีงนิ ตดิ กระเปา ไมมเีงนิ ให ลกู ไป โรงเรียน 

จนได มา เขา โครงการ งด เหลา เขาพรรษา จาก คาํ เชญิชวน ของ ผูใหญ บาน และ เหน็ ความ 

เปลี่ยนแปลง ที่ เกิดขึ้น เมื่อ ฝาย ภรรยา ลอง งด เหลา ดูกอน แลว พบ วา สุขภาพ ดี ไม เจ็บ

ปวย เริ่มมี เงินเก็บ เลย ลอง ชวน สามี รวม โครงการ ดวย และ เมื่อ ทั้งคู เลิกเหลา ได อยาง 

เด็ดขาด แลว ความ สําเร็จ ใน ชีวิต ก็ เริ่ม เกิดขึ้น ครอบครัว มี ความ สุข สุขภาพ แข็งแรง มี 

เศรษฐกิจ ใน ครัวเรือน ที่ มั่นคง จนถึง ทุกวันนี้

“ฉัน ดื่มเหลา ทุกวัน เมา ทุกวัน ลุง ก็ นั่ง ดื่ม ไป ดวยกัน นี่แหละ บางที ไป เจอ 

เพ่ือนๆ กัน ก็ ดื่ม ตอ ยาว ไป ทํางาน ตลอด แต เงินทอง ก็ ไมคอย มี ใช พอได เงิน มา ทีไร ก็ 

ตอง เอาไป ลง ขวด เหลา ทุกครั้ง แต เมื่อ 3 ป ที่แลว ผูใหญ บาน เคา ชวน มา เขา โครงการ 

งด เหลา เขาพรรษา เลย ลอง เขารวม โครงการ ดู พวก ชาวบาน สวนใหญ ก็ รวม โครงการ 

ดวย เหมอืนกนั จากที ่เมือ่กอน ตอง ยมืเงนิ ชาวบาน เคา มา ใช เพราะ เวลา ลกู ไป เรยีน เรา 

ไมมเีงนิ ให ไป ตอนนี ้ม ีเงนิ ตดิ กระเปา ไม ขาด เรา ก ็อยู บาน เลีย้ง หลาน แลว ม ีทีน่า ให คน 

เชา 10 กวา ไร เมื่อกอน เวลา หลาน ขอเงิน กิน ขนม เรา ก็ ไม ให เพราะ กลัว ไมมีเงิน ไป ซื้อ 

เหลา กนิ ตัง้แต เริม่มี โครงการ งด เหลา ใน หมูบาน เกดิขึ้น มา ชาวบาน เคา งด เหลา กนั ได 

เกอืบ ทัง้ หมูบาน แลว เพราะ เหน็ ความ เปลีย่นแปลง กบั ชวีติ ม ีเงนิเกบ็ ไว ใชจาย มากขึน้ 

ไม ตอง ไป ยืมเงิน ใคร และ ไมมี หนี้” 

¹ÒÂ¨ÃÑÊ - ¹Ò§á»‡§Ã่Ó  ¾Ø‹Á¾Ç§ 
ºŒÒ¹ËÑÇá· µÓ ºÅºŒÒ¹¡Ã‹Ò§ ÍÓ àÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡

วนันี้ พยายาม เปน ผูนํา ตนแบบ ใน การ ไม ดืม่เหลา และ ได จัด กจิกรรม รณรงค ใน งานบุญ ตลอดจน งาน อวมงคล ตางๆ ใน ชุมชน มี การ ประชุม ถงึ แนว ทางใน การ แกไข 

ปญหา รวมกัน กับ ชาวบาน เรื่อง คา ใชจาย ที่ สูญ เสียไป กับ การ เลี้ยง เหลา ทําให เคา เห็นวา เปน เรื่องสําคัญ ที่ ตอง ชวยกัน แกไข ปญหา เหลานี้ มากขึ้น”
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วิวาท จะ เอา ปน ไป ยิง เพ่ือน ตอน เมา แต โชคดี ท่ี 

ตํารวจ ระงับ เหตุ ไว ได กอน ไม อยาง น้ัน แลว ชีวิต คง 

เปล่ียน จาก หนา มือ เปน หลังมือ เพราะ เหลา เลย ก็ วา 

ได ประกอบ กับ ชวง น้ัน เปนชวง รถเมล ข้ึนราคา มี 

กระแส วิภาค วิจารณ หนัก มาก รศ.ดร.สุขุม  นวล สกุล 

อดีต อธิการบดี ม.รามคําแหง สมัย น้ัน ก็ได ชักชวน ให 

เขารวม เวที เพราะ รูจัก กัน ผม ก็ได ชวยงาน ทาน จน 

เร่ือง ดังกลาว สงบ ไป แลวจึง ถูก ชักชวน ให มา เปน 

วิทยากร บรรยาย งาน ตางๆ เพราะ ผม ชอบ ศึกษา 

สนใจ เร่ือง การเมือง สังคม ก็ เลย ทําให มี คน รูจัก มาก

ข้ึน และ เม่ือ มา รูจัก กลุม ท่ี ทํา กิจกรรม รณรงค งด เหลา 

ใน จ.นนทบุรี ได รู ถึง พิษภัย ของ เหลา เกิด แนวคิด ท่ี 

อยากจะ ทํา กิจกรรม เพ่ือ สังคม บาง จึง ได มา เขารวม 

เปน คณะทํางาน และ ใช โอกาสน้ี งด เหลา เพ่ือ สราง 

คุณคา ของ ตน  เพราะ อยาก ให เปน ท่ียอมรับ ของ 

ผูอ่ืน ทุกวันน้ี ผม เปน แกนนํา ชักชวน คน เลิกเหลา 

โดย ใช ประสบการณ ชีวิต ท่ีผานมา ของ ตัว ผม เอง 

เปน อุทาหรณ”

เกิด และ เติบโต มา แบบ เด็ก ไร บาน ชีวิต 

ตอง พ่ึงพา ตน เอง จึง ใชชีวิต เปน โจร ลัก เล็ก ขโมย 

นอย เพ่ือ ประทัง ให ชีวิต อยู รอดไป วัน ๆ และ เร่ิม ด่ืม

เหลา ต้ังแต อายุ 12 ขวบ ตอมา ถูก จับ ขอหา ขโมย 

ของ ผูอ่ืน ถูก จําคุก นาน 6 เดือน ใน ชวง ท่ี ถูก คุม

ขัง อยู น้ัน ประพฤติ ปฏิบัติตน จนได เล่ือนข้ัน เปน 

นักโทษ ช้ันดี ได มา อยู บาน นาย ตํารวจ ทาน หน่ึง เม่ือ 

พนโทษ นาย ตํารวจ ได พามา ฝาก ให อยู ใน อุปการะ 

พระ เทพ กิตติ เมธี(พระ กิตติ วุฒโฑ) วัด มหาธาตุ ฯ 

“หลวงพอ ทาน ตองการ ใหบรร พ ชา เปน 

สามเณร แต ผม ก็ ขอ เปน เด็กวัด กอน สุดทาย 

กราบเรียน ทาน วา ไม ตองการ ท่ีจะ บวช ทาน จึง ไป 

ฝาก งาน ให เปน กระเปา รถเมล เปน เด็ก เก็บเงิน อยู 

4 ป ก็ สอบ เปน นายตรวจ พอ เร่ิม เก็บ เงินได บาง มี 

เพ่ือน มากข้ึน ก็ เลย มี ผูหญิง มา ติดพัน ทําให ใน ชวง

น้ี เปนชวง ท่ี ด่ืมเหลา หนัก มาก ทํางาน ประมาณ 20 

ป ใน ตําแหนง นายตรวจ ก็ มา สอบ เปน ผูตรวจ ได ก็ 

ย่ิง ด่ืม หนักข้ึน ไป อีก คร้ังหน่ึง เคย เกิดเหตุ ทะเลาะ 

“เวลา ไป งานเลี้ยง ตางๆ พอ มี ใคร ยื่น แกว เหลา 

ให ผม ก็ ยกมือไหว ขอบคุณ แต ก็ บอกวา เลิกเหลา แลว 

แต เรื่อง ของ ความ สัมพันธ ระหวาง เพื่อน หรือ ลูกบาน 

ก็ ไมได ตัดขาด เรา สามารถ พบปะ พูดคุย ได เสมอ เพียง

แค เรา ไมได ดื่มเหลา กับ พวกเขา ดวย เทานั้น หลังจาก 

เลิกเหลา มา 13  ป รูสึกวา สุขภาพ รางกาย ยังแข็ง

แรง ดี ที่ผานมา มี แนวคิด ที่จะ สราง คุณภาพ ชีวิต ให กับ 

คนใน ชุมชน โดย การ เชิญชวน ให คน เลิกเหลา แม ใน 

ชวง ป แรกๆ ยัง ไมคอย มี ใคร ปฏิบัติ ตา มมาก นัก แต ใน 

ฐานะ ผูนํา จํา เปนตน ทําตน เอง ให เปน แบบอยาง ที่ ดี 

คนใน ครอบครัว ทั้ง ภรรยา และ ลูก ก็ รูสึก ช่ืนชม ใน ตัว

เรา และ ชวยกัน บอกกลาว พี่นอง ให ทําตาม เพราะ เห็น 

ถงึ ผล ด ีที ่ตาม มาจาก การ เลกิเหลา และ บุหร่ี ลกูบาน ก ็ให 

ความ เคารพ พรอมกับ ให ความ รวมมือ ใน กิจกรรม งาน

บุญ ตางๆ ที ่เรา พยายาม รณรงค ให เหน็ โทษ ภยั ของ เหลา 

พยายาม ไมเอา เหลา มา เกีย่วของ ใน งาน ทกุวนันี ้ผม เกบ็

เงนิ เลก็ๆ นอยๆ ดวย การ หยอด กระปกุ แลว เอาไป ทาํบญุ 

ตางๆ ที ่พอ จะ ชวย ได แม เพยีง ไมมาก แต เรา ก ็เตม็ใจ ที ่ได 

ทํา จากที่ เมื่อกอน ตอง ทุบ กระปุก แลว เอามา ซ้ือ เหลา 

เสมอ เลย อยาก ให ทุกคน ตั้งใจ ทํา สิ่ง ดีๆ อยาง นอย ก็ 

เปนความ สุข ของ ตัวเอง และ เผื่อแผ ไป ยัง คน รอบขาง”

สาเหตุ แรกเริ่ม ที่ ทําให ดื่มเหลา 

มาจาก เพ่ือน ชวน ดื่มมาเร่ือยตั้งแตยัง

ไมเปนผูใหญบาน พอได มา เปน กํานัน ก็ 

ยิ่ง ดื่ม มากข้ึน เพราะ สังคม รอบๆ ตัว มี เหตุ 

ให ตอง ดื่ม ตลอด หรือ เมื่อ ตะวันตกดิน ทีไร 

ตอง ตั้งวง สังสรรค กับ กลุม เพ่ือน เปนประจํา 

และ จะ มีเ หลา เตรียมไว ใต เบาะ รถ เสมอ 

จนกระทั่ง อายุ 53 ป จึง ตัดสินใจ เลิกเหลา 

อยาง เด็ดขาด เนื่องจาก ได ไป เยี่ยม เพื่อน ที่ 

ปวย ใน โรงพยาบาล แลว เหน็ เพ่ือน ถกู ครอบ 

ออกซเิจน อาการ อยู ใน ขัน้ โคมา แพทย บอก

วา เปน เพราะ มี พฤติกรรม ดื่มเหลา และ สูบ

บุหรี่ มาก ทําให ตน เอง เกิด คิด ขึ้น มา วา มี 

พฤติกรรม แบบนี้ เหมือนกัน หาก วันหนึ่ง 

เกดิเร่ือง แบบนี ้ข้ึนกบั ตน เอง คง ไมด ีแน และ 

ดวย หนาที่ การ งาน ที่ เปน ขาราชการ ถา มัว

แต เมาเหลา แลว ใคร จะ เชื่อถือ ระหวางทาง 

กลับ บาน จึง ตัดสินใจ ทิ้ง ขวด เหลา และ บุหร่ี  

พรอม ปฏิญาณ กับ ตน เอง วา จะ เลิกเหลา 

ตลอดชีวิต

µÓ ºÅºÒ§ÃÑ¡¾Ñ²¹Ò 
ÍÓ àÀÍºÒ§ºÒÇ·Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ
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ผู เปน แรงบันดาลใจ ให กับ ลูกนอง ชวน กัน งด เหลา ครบ 

พรรษา ภายใต คาํพดู ทีว่า 3 เดอืน งด ให ได กอน คอย มา อด 9 เดือน 

ซึ่ง ผล ของ การ งด เหลา ครบ พรรษา ใน ป แรก ทําให รูสึก อยาก เลิก 

บหุรี ่ดวย และ ไมนาน ก ็ทาํสาํเรจ็ กบั การ เลกิ สบูบหุรี ่จนถงึ ทกุวนันี้

“ผม รวม โครงการ งด เหลา เขาพรรษา มา 6 ป แลว ตั้งแต 

ป 2552 ตั้งใจ ที่จะ งด เหลา เพ่ือ สุขภาพ ของ ตน เอง เหมือน เปน 

เทศกาล พัก ตับ สวน บุหร่ี ก็ เปนของ คู กันที่ พยายาม ลดปริมาณ 

การ สูบ ลง จน ทุกวันนี้ เลิก ได แลว  และ ใน ป ที่ผานมา ก็ ลอง ชวน

 ผู ใต บังคบั บัญชา ให มา รวม โครงการ งด เหลา เขาพรรษา ดวย อยาง 

นอย รางกาย จะ ได สดชืน่ พรอม ทาํงาน สวนใน ปนี ้พบ วา หลาย คน 

อยาก มา รวม โครงการ มากขึน้ เวลา ม ีงานเลีย้ง สงัสรรค ก ็พยายาม 

เลือก ดื่ม น้ําเปลา แทน เหลา ผม อยาก ให ทุกทาน ลอง ลด ละ เลิก 

อยาง นอย ก็ ใชเวลา 3 เดือน ใน ชวง เขาพรรษา เปน จุด เริ่มตน ใน 

การ รกัษา สขุภาพ ที ่ด ีคอยๆ เริม่จาก วนันี ้แลว คอย ขยาย ชวงเวลา 

ก ็สามารถ ทาํได ทกุคน ถา ม ีความ ตัง้ใจ และ อยาก ดแูล สขุภาพ ของ 

ตวัเรา เอง ที ่สาํคญั ไม กอ ให เกดิผล กระทบ ตอ คน รอบขาง และ ลด 

ปญหา ที่เกิด จาก สิ่ง มึนเมา ทั้งหลาย เหลานี้ ลง ได มาก”

¹ÒÂ ¾ÒÅÕ »�›¹àÊ×Í
µ.Ë¹Í§âÊ¹ Í.àÅÒ¢ÇÑÞ ¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

ดื่มเหลา มา ตั้งแต อายุ 17 ป จน มี ครอบครัว 

ก็ ยัง ดื่ม ทํางาน รับจาง ได เงิน มา เทาไหร ก็ หมดไป กับ 

คา เหลา กิน แบบ ชนิด หมดตัว ติดหนี้ รานคา รอบๆ บาน 

ทุก ราน ขึ้น ชื่อวา เปน นัก ดื่ม ตัวยง แถม ยัง ชอบ ทะเลาะ 

ววิาท กบั ภรรยา เปนประจาํ เรือ่ง คา ใชจาย ใน ครอบครวั 

ไม พอใช จนกระท่ัง ผอ.รพ.สต.หนองโสน ได สงให ไป เขา 

คาย ครอบครัว เม่ือ ป 2555 ตัดสินใจ เลิก แบบ หัก ดิบ 

แตกลับ ตอง เขา โรงพยาบาล ดวย เชนกัน เพราะ เกร็ด 

เลอืด ต่าํ จน มา คดิ อยาง จรงิจงั อกีท ีวา หาก ยงั ไม ลด การ 

ดื่มเหลา ลง ปญหา ที่ มี อยู ก็ ไม หายไป จึง ทําใหเกิด การ 

เปลี่ยนแปลง ตน เอง ขึ้น มา จริงจัง อีกครั้ง

“ผม ไป เขา คาย ที่ เคา จัด ขึ้น เกี่ยวกับ การ ให 

ความ รู  เรื่อง พิษภัย ของ เหลา มี ครอบครัว หลาย 

ครอบครัว เขารวม มี การ พูดคุย ถึง สาเหตุ ปญหา ที่เกิด 

จาก การ ดื่มเหลา และ รูสึกวา คนใน ครอบครัว เปน สิ่ง 

สาํคญั ท่ี เรา ตอง ดาํเนนิ ชวีติ ตอไป ลกู เมยี ก ็อยาก ให เรา 

งด เหลา เพื่อ สุขภาพ คณะทํางาน วัน น้ัน ก็ ชวน ให เรา 

ลองทาํ ด ูวา จะ ได ไหม ผม คดิในใจ วา ทัง้ๆที ่คน อืน่ เขา ยัง 

หวง เรา  แลว ตัวเรา ทําไม ไม หวง ตัวเอง บาง เลย ตัดสินใจ 

หัก ดิบ ดู แต รางกาย เรา เหมือน ตาน ทําให ช็อค 

แลว ตอง เขา โรงพยาบาล ทนัท ีจากนัน้ มา ก ็ไมคอย 

อยาก ทํา อะไร เพราะ มัน ไมมี แรงกระตุน ตอเนื่อง 

แต หลังจากนั้น มา คิดดู อีกที วา ถา คอยๆ ลด ละ 

แลวก ็เลกิ ตาม คาํ แนะนาํ ที ่เคา ให มา แลวก ็ปรึกษา 

หมอ ที่ ทํา โครงการ งด เหลา ก็ พบ วา เรา เริ่ม ทําได 

จน ในที่สุด สามารถ ทําได สําเร็จ หลัง เลิกเหลา ได 

แลว ชีวิต ความ เปนอยู ของ ผม ดีขึ้น ลูกสาว กลา 

พา เพื่อน มา เที่ยว บาน เพราะ ไมอาย ที่ มี พอ ไม เปน

 ข้ีเหลา อยาง แตกอน เพราะ เมา แลวก็ พูดจา เสียง ดัง 

บางท ีเอา ขาว ไป กนิ แลว ไม ตอง กนิ น้าํเปลา เพราะ 

กิน เหลา แทน น้ํา เลย ก็ วา ได ตอนนี้ มี สุขภาพ ดีขึ้น 

มี เงินเก็บ เอา ไว ตอเติม บาน ซื่อ รถ มอเตอร ไซต ได 

และ ตอนนี้ เก็บเงิน ซื้อ รถยนต เพื่อ เอา ไว ใช คาขาย 

ทาํมาหากนิ ประกอบ อาชพี ตวั ผม เอง คดิวา ทกุคน 

จะ เลิกเหลา ได ตอง มี แรงบันดาลใจ และ ตั้งใจทํา 

ไป เรื่อยๆ การ กิน เหลา เหมือนกับ ขุด ดิน ไว แลว ตัก

น้าํ ใสไว เรือ่ย เมือ่ มนั เตม็ที ่มนั ก ็ตอง หยดุ ได สกัวนั”
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¢Íº¤Ø³¤¹ä· Â·Õ่Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

งดเหลาครบพรรษา 
à¾×่Í¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢·Õ่á·Œ¨ÃÔ§

ãËŒµÑÇ¤Ø³àÍ§ ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§áÅÐÊÑ§¤Á
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เลาเรื่องเหลา

¢Íº¤Ø³¤¹ä· Â·Õ่Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

งดเหลาครบพรรษา 
à¾×่Í¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢·Õ่á·Œ¨ÃÔ§

ãËŒµÑÇ¤Ø³àÍ§ ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§áÅÐÊÑ§¤Á

à·Ã¹´�ãËÁ‹...
ÃŒÒ¹¤ŒÒäÁ‹¢ÒÂàËÅŒÒ

จังหวัด พิษณุโลก... ผู ใหญ บาน 

มาโนช ชาง พินิจ อายุ 43 ป เจาของ รานคา 

ชุมชน บาน หัวแท ตําบล บาน กราง อําเภอ 

เมือง จังหวัด พิษณุโลก เลิก ขาย เหลา เพราะ 

มี ยาย คน หน่ึง มา ซื้อ เหลา ที่ ราน กิน ประจํา 

เขา ก ็บอก ยาย ให เลกิเหลา ได แลว เพราะ เสยี 

สุขภาพ ลําบาก ลูกหลาน ยาย ก็ โตกลับ ไป 

วา“เอ็ง เลิก ขาย ขา ก็ เลิก กิน” คําพูด ของ ยาย 

ทําให สะดุด คิด เขา จงึ ขาย เหลา ที ่เหลอือยู ใน 

ราน จน หมด แลว ไม สั่ง เพิ่ม เลิก ขาย เหลา มา 

จน บัดนี้ สวน ยาย ก็ เลิก ดื่ม ตามที่ พูด ไว จริงๆ 

จน วันนี้ ไดรับ โล คน ตนแบบ เลิกเหลา ดวย

จงัหวดั เชยีงใหม...นาย สม ฤทธิ ์ ศริวิรรณ อาจารย โรงเรยีน 

บาน ทุง จํา เริง เลา วา ด่ืมเหลา-สูบบุหรี่ มา ต้ังแต เปน วัยรุน สาเหตุ 

คือ กลัว เพื่อน หาวา ไม แมน พอ แตงงาน มี ลูก สอง คน ก็ เลิก อยาง เด็ด

ขาด เพราะ กลัว เปน ตัวอยาง ที่ ไมดี สวน ภรรยา เปดราน ขาย ของชํา 

แนนอน วา ขาย เหลา ดวย เพราะ กําไร ดี อยู มา วันหนึ่ง ลูกชาย วัยรุน 

นาย ธรรมนญู  ศริวิรรณ ผู ม ีโอกาส เขา คาย อบรม เยาวชน ตนแบบ เหน็ 

ความ เลวราย ของ สุรา จงึ ขอให พอแม เลิก ขาย “หาก พอแม รกั ผม จรงิ 

ผม อยาก ให พอแม เลกิ ขาย เหลา เบยีร บหุรี”่ ธรรมนญู เขยีน จดหมาย 

ให พอแม กอน ออกจาก บาน เพื่อ ไป เรียนตอ ที่ อําเภอ อื่น หลัง เขา นํา 

ดอกมะล ิกราบเทา พอแม ขออภยั ที ่ตน เคย ทาํให แม รองไห ตอน แม ไป 

เยี่ยม ที่ หอพัก ขณะ เรียนปวช.แลว เห็น เขา มั่ว อบายมุข อยู กับ เพื่อนๆ 

ปรากฏ วา ผาน ไป สอง วนั แม โทรศพัท มา บอกวา เลกิ ขาย เหลา แลว จา

จังหวัด ระยอง... “สุ กัญญา 

ตัม พานุ วัตร” เจาของ ปมน้ํามัน และ มินิ

มารท ที่ ขาย เหลา เบียร บุหร่ี มา นาน 

14 ป จนกระทั่ง ได ฟง พระ เทศน เรื่อง 

โทษ ของ ผูผลิต ผู ดื่ม ผูขาย ที่ ตอง รับ ผล 

กรรม ดวย จงึ เหน็วา ไมคุม ตดัสนิใจ “หกั 

ดบิ ขรบิ กาํไร” เลกิ ขาย ทนัท ีแลว ข้ึน ปาย 

ขนาดใหญ ที ่หนา มนิมิารท ดวย ขอความ 

วา “ตมั พาน ุวตัร งด ขาย เหลา เบยีร บหุรี ่

เพราะ เรา หวงใย ใน สขุภาพ ของ ทาน และ 

ครอบครัว”

ประเทศไตหวัน...“หลิน” ชาว จังหวัด สุพรรณบุรี 

ไป เปดราน“สพุรรณ ไกยาง” ใน นคร ไทเป เพือ่ หา คา ใชจาย 

ภายใน ครอบครัว ที่ ไตหวัน และ สงเสีย เลี้ยงดู ครอบครัว ท่ี 

ไทย ตอน เปดราน เพื่อนๆ แนะนํา วา ควร ขาย สุรา ดวย เพื่อ 

ดึงดูด ลูกคา หลิน คิดวา ขาย เบียร กระปอง นิดหนอย คง 

ไมเปนไร แต ตอมา ตอง เพิ่มจํานวน ขึ้น เพราะ ลูกคา เรียก

รอง  จน วันหนึ่ง เจาหนาที่ ศูนย ปฏิบัติ ธรรม ไทเป ได ชวน 

เธอ ให เลกิ ขาย เบยีร กระปอง เธอ จงึ ตดัสนิใจ เลกิ ขาย เครือ่ง

ดื่ม มึนเมา ทุกชนิด ตลอดไป แถม ยัง ตั้งใจ เปน “ตน บุญ ตน

แบบ” ให แก รานคา ไทย อีก 40 กวา ราน ใน ยาน ซินจ วง ซึ่ง 

ถือวา เปน ยาน Thai Town ของ ไตหวัน

จังหวัด พังงา...“อุทัย เพ็ง พา” อายุ 67 ป เจาของ รานคา ชุมชน ตําบล บาน 

ตากแดด อาํเภอ เมอืง จงัหวดั พงังา เปดราน ขาย เหลา มา กวา 10 ป วนันี ้เลกิ ขาย เหลา 

อยาง เดด็ขาด โดย เริ่มจาก หยดุ ขาย เฉพาะ วนัพระ ตอมา ลูกเขย ทาํ โครงการ งด เหลา 

เขาพรรษา ก็ เลย เขารวม โครงการ ดวย อยูๆ ก็ คิดได วา ทําไม หยุด แค 3 เดือน ใน เมื่อ 

หยุด ขาย แลวก็ หยุด ตลอดไป เลย ดีกวา เพราะ การ กิน เหลา ก็ ผิด ศีล อยู แลว

เรียบเรียง จาก : http://www.thairath.co.th/content/525878

·Ø¡ÇÑ¹¹Õé ·Õè ¤¹ ä·Â ́ ×èÁàËÅŒÒ ¡Ñ¹ ÁÒ¡ 

¨¹ µÔ´ÍÑ¹ Ñ́º âÅ¡ Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ à¾ÃÒÐ 

ÃŒÒ¹ ¢ÒÂ àËÅŒÒ ÁÕ ÁÒ¡ÁÒÂ ËÒ «×éÍ ä Œ́ §‹ÒÂ 

¶ŒÒ ÃŒÒ¹ ¢ÒÂ àËÅŒÒ µ‹Ò§æ ¾ÃŒÍÁã¨¡Ñ¹

 äÁ‹ ¢ÒÂ  á¹‹¹Í¹ Ç‹Ò ̈í  Ò¹Ç¹“¹Ñ¡ ́ ×èÁ”

Å´Å§ ä´Œ á¹‹¹Í¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¹Õé áÁŒ 

¨Ð ́ ÙàËÁ×Í¹ à¾ŒÍ½˜¹ à»š¹ä»ä´Œ ÂÒ¡ 

áµ‹ ÁÑ¹ ¡ç àÃÔèÁ à¡Ô´ ¡ÃÐáÊ ́ Õ§ÒÁ à»š¹ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ ¢Öé¹ áÅŒÇ
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กิจกรรมรณรงคงดเหลา

วนัที ่3 ตลุาคม 2558 ประชาคม งด เหลา อาํเภอ ไชยา จังหวดัส ุราษฎร 

ธาน ีจดั กจิกรรม รณรงค งด เหลา ดวย การ แจก เครือ่งดืม่ ทางเลอืก ใน งาน ตปีา 

สืบสาน ศิลปะ ไทย โบราณ ซึง่ จดั ข้ึน เปน ครัง้แรก ณ สวนสาธารณะ เฉลมิ พระ 

เกียรติ แหลม โพธิ์ (พุมเรียง)  อําเภอ ไชยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลารวม จัด 

นทิรรศการ ให ความ ร ูเกีย่วกบั การ ลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ใน งาน 

“องคการ ใสสะอาด” ที ่จดั โดย กฟผ. และ อกี หลาย องคกร ที ่รวม รณรงค ดาน 

คุณธรรม จริยธรรม ให แก บุคลากร อยาง ตอเนื่อง อาทิ ศูนย คุณธรรม และ 

กรม อนามยั โดย ม ีการ แจก สือ่ ประชา สมัพนัธ และ เชญิชวน ให บคุลากร ของ 

กฟผ.งด เหลา ละเวน อบายมุข  เพื่อ สุขภาพ ที่ ดี

วันที่ 30 กันยายน 2558 เครือขาย งด เหลา จังหวัด นาน 

รวม กับ อนุ ศาสนา จารย ทหารพราน จังหวัด ทหารบก นาน จัด 

กจิกรรม รณรงค งด เหลา และ แกปญหา ยาเสพตดิ ใน โรงเรยีน“รกั 

ลูก เลิกเหลา” ณ โรงเรียน บานนา ทุง อําเภอ ภูเพียง จังหวัด นาน 

โดย มี คณะครู และ นักเรียน เขารวม กิจกรรม กวา 200 คน

¡Ô¨¡ÃÃÁ§Ò¹Ê×ºÊÒ¹ÈÔÅ»Ðä·Â·Õ่ Í.äªÂÒ

¡¿¼. ¨Ñ´ “Í§¤�¡ÒÃãÊÊÐÍÒ´” 
ªÇ¹ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒ¾´Õ

 “ãªŒ¹้Ó ÍÂ‹Ò§ÃÙŒ¤Ø³¤‹ÒÏ” Í.ÁÇ¡àËÅ็¡ ¨.¹‹Ò¹ ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ á¡Œ»˜ÞËÒ 
ÂÒàÊ¾µÔ´ ã¹ âÃ§àÃÕÂ¹

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลา จัด 

กิจกรรม รณรงค และ เชิญชวน ให ประชาชน ลด ละ เลิก แอลกอฮอล 

พรอม สาธิต เมนู น้ําดื่ม เพื่อ สุขภาพ ที่ มี สวนผสม จาก นมสด ใน งาน 

“ใช น้าํ อยาง รูคณุคา ใน อตุสาหกรรม โคนม ไทย” ซึง่ จดั โดย องคการ สง

เสริม กิจการ โคนม แหง ประเทศ ไทย (อ.ส.ค.) ณ อาคาร อเนกประสงค 

อ.ส.ค. อําเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี เพื่อ เทิด พระ เกียรติ พระ 

อัจฉริยะ ดาน การ จัดการ น้ํา ของ พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว
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วนัที ่26 - 27 กนัยายน 2558 เครอืขาย งด เหลา จงัหวดั กาฬสนิธุ 

ได จดั กจิกรรม งานบญุ ประเพณ ีแขง เรอืยาว ปลอด เหลา-เบยีร  ชงิ ถวย 

พระราชทาน สมเดจ็ พระนางเจา สริ ิกติติ ์พระ บรม ราชนินีาถ และ ชงิ ถวย 

พระราชทาน สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดาฯ ประจําป 2558 ณ สนาม 

ลําน้ํา ปาว อําเภอ กมลาไสย  จังหวัด กาฬสินธุ

วั น ที่  2 4 

กั น ย า ย น  2 5 5 8 

โครงการ ยทุธศาสตร 

ควบคุม เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล จังหวัด 

พะเยา จัด กิจกรรม 

เพ่ือ สราง ความ รูความ 

เขาใจ แก ผู ประกอบ

การ  โ ร งก ล่ัน  สุ รา 

และ อาสาสมัคร สาย

สืบ สุรา  เกี่ ยวกับ 

วันท่ี 11-13 กันยายน 2558 เครือขาย องคกร งด เหลา จังหวัด อุทัยธานี ได 

จัด อบรม คาย แกนนํา เยาวชน เครือขาย เฝาระวัง ปญหา เหลา บุหรี่ และ ปจจัย เสี่ยง 

ณ บานสวน รีสอรท อําเภอ บานไร จังหวัด อุทัยธานี โดย มี นาย นพดล ขยัน การ นาวี 

สาธารณสุข อําเภอ บานไร  เปน ประธาน เปด การ อบรม

á¢‹§ àÃ×Í »ÅÍ´ àËÅŒÒ ¨. ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø� ¨.¾ÐàÂÒ ¨Ñ´ »ÃÐªØÁ ÃŒÒ¹¤ŒÒ àËÅŒÒ 
à¾× ่Í ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ à¢ŒÒã¨ àÃ× ่Í§ ¡®ËÁÒÂ 

§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ¡Ô¹à¨ ÍÓ àÀÍËÒ´ãËÞ‹

ÍºÃÁ¤‹ÒÂá¡¹¹Ó àÂÒÇª¹¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ

วนัท่ี 19-20 กนัยายน 2558 เครอืขาย องคกร งด เหลา ภาค 

กลาง ได จัด กิจกรรม รณรงค งด เหลา ใน งาน แขง เรือยาว ประเพณี 

เทิด พระ เกียรติ ชิง ถวย พระราชทาน สมเด็จ พระนางเจา สิริ กิตติ์ 

พระ บรม ราชินีนาถ ณ บริเวณ ทาน้ํา วัด พนัญ เชิง-วรวิหาร  จังหวัด 

พระนคร ศรี อยุธยา

á¢‹§àÃ×Í»ÅÍ´àËÅŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÍÂØ¸ÂÒ
วันที่ 24 กันยายน 

2558 อาจารย มานพ แยม 

อุทัย ผู  ทรงคุณวุฒิฯ จาก 

สสส. ได ร วม แถลงขาว 

เทศกาล กิน เจ หาดใหญ 

2558 “กนิ เจ ถกูปาก ถกูใจ 

ถกู อนามยั ไร แอลกอฮอล” 

ณ วัด ถาวรวรา ราม ซึ่ง ใน 

ปนี้ จะ เนน ใน เรื่อง อาหาร 

กฎหมาย สุรา ชุมชน ณ หอประชุม ท่ีวาการ อําเภอ จุน จังหวัด พะเยา 

โดย มี ผู วาราชการ จังหวัด พะเยา  เปน ประธาน เปด การ ประชุม

เพื่อ สุขภาพ โดย งาน จะ จัด ขึ้น ระหวาง วันที่ 13-21 ตุลาคม 2558
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ÇÔ¶Õ ÊØ¢ ªÇ¹ ¤Ø³ ÁÒ Ã‹ÇÁ Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁ »ÃÐ·Ñºã¨ ËÃ×Í ÇÅÕ à´็´æ ã¹ ËÑÇ¢ŒÍ 

สง คํา ตอบ มา ทาง   Facebook  พิมพ คํา วา 

เครือขาย งด เหลา แลว สง มา ใน Inbox (กลอง ขอความ)

ภายใน วันที่  30  ตุลาคม  2558 ประกาศ 

รายชื่อ ผู โชคดี  จํานวน  10  ทาน  ใน วันที่ 

3  พฤศจิกายน  2558  ทาง 

Facebook เครือขาย งด เหลา

 “à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒã¹»‚¹Õ้
¤Ø³à»ÅÕ่Â¹á»Å§µ¹àÍ§ãËŒà»š¹¤¹ãËÁ‹

ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§”

รายชื่อ ผู โชคดี  จํานวน  10  ทาน  ใน วันที่ 
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