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การรณรงคลดปญหาจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ในชวงปใหม 2559 ทีผ่ า นมา
มีนโยบายการยึดรถของผูข บั ขีที่ มี่ การดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ มาตรการเพิม่ เติมนี้
จะมาเสริมมาตรการเดิมทีมี่ อยู เชน การตัง้ ดานบริการ และดานตรวจชุมชน
การออกมารณรงคใหเตรียมความพรอมกอนการเดินทาง รวมทั้งมาตรการ
ทางเลือกในการฉลองปใหม เปลี่ยนจากเมาขามป เปนสวดมนตขามป

นาเสียดาย... ที่การรณรงคสวดมนตขามป ตอง
ออนแรงลงไป และกระแสฉลองเคาทดาวนกลับมาแรง
อีกครั้ง ทั้งนี้จากความเห็นของผูวาการสํานักงานตรวจ
เงิน แผนดิน ที่ ระบุ วา สวดมนต ขาม ป เปน ภารกิจ ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ไมใชหนาที่ของ สสส. ซึ่ง สสส.เห็น
วา เพื่อ ไม ให เกิด ขอถกเถียง ใน สังคม มากกวา นี้ และ
บทบาท ของ สสส.ใน ฐานะ น้ํามัน หลอลื่น เปน หนวย
ประสานพลังสังคม ก็ไดทําหนาที่สรางกระแสสวดมนต
ขามปมาหลายป หนวยราชการทีเกี
่ ย่ วของรับไปดําเนินการ
แลว จึงระงับการสนับสนุนการถายทอดผานทางโทรทัศน
แตยังคงใหพื้นที่ดําเนินการรณรงครวมกับทางวัดตางๆ
และหนวยราชการตอไป
การเปลี่ยนแปลงคานิยมสังคม ซึ่งตองใชความ
ตอเนื่อง และ มี คูแขง จาก ฟาก ธุรกิจ นั้น ตอง ใช ความ
พยายาม ความอดทนสูง เพราะเปนเรื่องทวนกระแส จึง
หวังวาสังคมและหนวยราชการจะรักษากระแสการจัด
กิจกรรมสวดมนตขามป แทนการเมาขามป ใหตอเนื่อง
และเขมขน โดยเครือขายงดเหลาจะขอเปนสวนหนึ่งใน
การรวมสรางการเปลี่ยนแปลงนี้

ธีระ วัชรปราณี
ผูจัดการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา

สําหรับการแกปญหาในชวงเทศกาลที่มีการดื่ม
สูงนั้น เปนหนึ่งในยุทธศาสตรของการลดปญหาความ
รุนแรง และในชวงเทศกาลตรุษจีนที่ผานมา เทศกาล
วาเลนไทน หรือเทศกาลสงกรานตที่จะถึงนี้ เปนสิ่งที่เรา
ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญยิง่ ขึน้ แมวา ยุทธศาสตร
นีอาจ
้ ไมไดลดจํานวนคนดืม่ โดยตรง เพราะการลดนักดืม่
ก็ตองใชยุทธศาสตรเฉพาะดาน อาทิ การรณรงคงดเหลา
ครบพรรษา ตลอดจนการชวนใหลด ละ เลิกตลอดไป
หรือยุทธศาสตรชุมชนคนสูเหล
 า ในการดําเนินการแกไข
ปญหา ดังนั้นการแกปญหาจากแอลกอฮอลจึงไมใชทํา
อยางใดอยางหนึ่ง หรือทําเฉพาะอยางแลวจะแกไขได
แตเราตองทําควบคูกันไปในหลายรูปแบบดวย
ผมขอใหภาคีเครือขายงดเหลาทุกคนมีกําลังใจ
ที่ดีทํางานเพื่อสังคมตอไปครับ
ธีระ วัชรปราณี
กุมภาพันธ 2559

ที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ อรพรรณ อัจฉราพันธ์
ธารดาว ทองแกว้
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3 เรื่องจากปก

“รักดว้ ยหัวใจ...
รักไร้แอลกอฮอล”์
ความรักทีบริ
่ สทุ ธิเป
์ นสิง่ ทีสวยงาม
่
เปนพลังบวกทีทํ่ าใหชีวติ มีพลัง เปรียบดังปุย ทีทํ่ าใหตนไม
งอกงาม เปนพลังแฝงที่ทําใหเรามีความสุข
ปจจุบนั เรามักจะไดยนิ ขาวเกีย่ วกับความรักทีอาจจะ
่
ตองจบลงดวยชีวติ มีการทํารายกันเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ
และสวนใหญมักเปนความรักทีมาจาก
่
การขาดสติ ขาดการยับยัง้ ชัง่ ใจ รักแบบนีจึ้ งเปนความรักทีทํ่ าใหเกิดทุกข
ตามมา แตหากเราลองรูจักรักดวยสติ มองเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทร มีความเขาใจ ความรัก
แบบนี้จะทําใหสุขใจทั้งสองฝาย
คานิยมของความรัก มักถูกสรางใหเกิดกระแสบางอยางขึ้นมา ทั้งในรูปแบบของสินคา กิจกรรม และ
ยิง่ ไปกวานัน้ มักมีของมึนเมาเขามาเกีย่ วของในเทศกาลตางๆมากขึน้ ตามมาดวย แมสังคมอาจมองวาเปนเรือ่ ง
ปกติไปแลว หากลองทบทวนดูใหมวา ถาความรักเกิดขึน้ มาจากความคิด ความรูส กึ และการกระทําทีมี่ สติรูต วั
เราก็จะสรางพลังรักไปยังคนที่เรารักไดมากขึ้น แตหากความรักมาพรอมๆกับความขาดสติ ไมรูวาตนเองทํา
อะไรลงไปบาง โดยเฉพาะเมื่อหลังจากดื่มแอลกอฮอลเขาไปแลวดวย สิ่งที่เราเรียกวาความรัก คงตรงขามกัน
เราจะเห็นวาทุกวันนีหลาย
้
หนวยงานพยายามสรางคานิยม และคํานิยาม“ความรัก” ทีถู่ กตองใหเยาวชน
เกิดเปนความรักที่ดี มีคุณคาทั้งตอตนเองและคนรอบขาง เกิดการสรางกิจกรรมจิตอาสา รณรงคตางๆเกิดขึ้น
เพื่อใหพวกเขาเรียนรูที่จะรักและใหความรักตอผูอื่นไดอยางบริสุทธิ์ สรางความเขาใจในความรัก สรางการให
และการแบงปน เพือ่ ใหความรักเติบโตขึน้ ไปทัง้ รางกายและจิตใจดวยเชนกัน และเราจะมองเห็นประโยชนของ
ความรักไดมากยิ่งขึ้น
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“น้าํ เมา”เปนสินคาอันตราย การคาขายจึงตองควบคุม แต
ถึงอยางนัน้ ก็ยังคงมีผูก ระทําผิดกฎหมายอยูเป
 นประจํา ซึง่ ถาผูมี
หนาทีดู่ แลไมเขมงวด ปญหาสังคมทีเ่ กิดจากน้าํ เมาก็คงไมลดลง
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปดเผยวา กรม
สรรพสามิตไดกําชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสุรา และการออก
ใบอนุญาตขายสุรา ใหเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับดูแล และแกไขปญหาสถานที่
ขายสุราบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา โดยใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการจําหนายสุราของรานคา และสถานประกอบการตางๆทั่วประเทศ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายและคําสั่งของทางราชการ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให
ถูกตองตามกฎระเบียบของบังคับที่เกี่ยวของ
ทัง้ นี้ จากผลการสํารวจการจําหนายสุราของรานคา และสถานประกอบการ บริเวณใกลเคียงสถานศึกษาทัว่ ประเทศในชวงเดือนตุลาคม
ป 2558 - มกราคม 2559 พบวา มีผูกระทําผิดกฎหมายและถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา จํานวนทั้งสิ้น 126 ราย
อยางไรก็ตาม แมเครือ่ งดืม่ มึนเมาจะเปนตนเหตุของปญหาสังคมมากมาย แตถาคาขายอยูใน
 กรอบของกฎหมาย อยางนอย
ก็ถือวาควบคุมไดระดับหนึ่ง
ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต INN News http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=676193
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นายอรรถพร สิงหวิชยั ผูว าราชการจังหวัดสุรนิ ทร กลาววา จังหวัดสุรนิ ทร
ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา ปจจุบันมีการรองเรียนผานสื่อออนไลน
เกี่ยวกับ พฤติการณ ซึ่ง อางวา เปนการ ฝาฝนพระ ราช บัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของสวนราชการตางๆ อันสงผลกระทบตอภาพลักษณที่ดี
งามของขาราชการ จังหวัดสุรินทรพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการปองกันมิใหมีการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของสวนราชการ
ตางๆ จึงใหพิจารณาดําเนินการเขมงวดกวดขัน หามมิใหมีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณตองหามตามพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 หากพบการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย ดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดอยางเครงครัด
ขอบคุณเนื้อหาจาก OK Nation
http://www.oknation.net/blog/ThanakornManeesrl/2016/01/30/entry-1
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เมือ่ เร็วๆนี้ ศาสตราจารยพิเศษวิศษิ ฏ วิศษิ ฏสรอรรถ อธิบดีกรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชน ในฐานะฝายเลขานุการดําเนินงาน
ตามคําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 นายรณรงค ทิพยศิริ ผอ.สวนกํากับและตรวจสอบกรมการปกครอง พรอมเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ
และจับกุมผูฝาฝนคําสั่งหัวหนา คสช.ที่ 22 ซึ่งประกอบดวยกรมพินิจฯ กรมการปกครอง กรมสรรพสามิต และกรมควบคุมโรค กวา 30 นาย
รวมตรวจสอบสถานบริการที่เปดและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลา ที่ราน “โกดังเลา” และราน “LABศูนยวิจัยความสนุก” ในซอย
มหาดไทย ถนนลาดพราว 122 กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองรานเปดอยูตรงขามกัน
ศาสตจารยพิเศษวิศิษฏ เปดเผยวา มีประชาชนรองเรียนวาทั้งสองรานมีการเปดและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลา จึง
บูรณาการกําลังจากหลายหนวยงานเขาตรวจสอบสถานบริการดังกลาว ตามขอสัง่ การของ พล.อ.ไพบูลย คุม ฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุตธิ รรม ในฐานะผูรั บผิดชอบดําเนินนโยบายตามคําสัง่ หน.คสช.ที่ 22/2558 ทีกํ่ าชับใหมีการตรวจตราและจับกุมผูประกอบการ

ทีฝ่ าฝนไม
ปฏิบัติตามคําสั่ง ซึ่งจากการตรวจสอบ พบการกระทําการฝาฝนกฎหมาย
โดยราน LAB ศูนยวิจัยความสนุก พบการจําหนายอาหารและสุราโดยจัดใหมีการแสดงดนตรีสดและยินยอมหรือปลอยปละละเลย
ใหพนักงานนั่งกับลูกคา(นั่งดริ้ง) รวมทั้งยินยอมใหมีการเตนจึงทําการจับกุม และแจงขอกลาวหาแกเจาของรานหรือผูดูแลวา
1. ตั้งสถานบริการไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
2. จําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาหามขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และ
4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยวิธีการหรือในลักษณะตองหามขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
สวนทีร่ านโกดังเลา ก็ดําเนินคดีในขอหาเดียวกัน อธิบดีกรมพินจิ ฯ กลาววา จากการตรวจสอบ พบวาเคยถูกจับกุมดําเนินคดีไปแลว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 แตยังคงมีพฤติการณฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายอีก โดยเจาพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาต
จําหนายสุราไปแลว แตเจาหนาที่ตํารวจยังไมไดมีการออกคําสั่งปดรานดังกลาว ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 เพื่อใหเปนไปตาม
คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 แตอยางใด จึงทําการจับกุมเจาของรานหรือผูดูแลรานนําสงพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง และแจงให
เจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจ สั่งปดสถานที่ดังกลาว เพื่อปฏิบัติตามคําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ตอไป
ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต เดลินิวส
http://www.dailynews.co.th/crime/374732
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บุญกลางบาน
งานโคนม
ปลอดเหลา
เครือขายงดเหลา และ สสส. รวมงานโคนมแหงชาติ ป 2559
ชวนสรางสุขภาพดี ดื่มนมเพื่อสุขภาพ พรอมสานตองาน
เทศกาลทีปลอด
่
เหลา เพือ่ สรางความสุขและความปลอดภัย
ใหประชาชน
สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนประชาชน
รวมสรางสุขภาพดี ในงานเทศกาลโคนมแหงชาติ ประจําป 2559 งานนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา ณ ฟารม
โคนมไทย-เดนมารค อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีรูปแบบการจัดงานทีปลอด
่
เหลา เปนปที่ 3
พรอมรณรงคและสรางการรับรูแก
 ประชาชนไมใหมีการดืม่ – ขายแอลกอฮอลในงาน โดยไดรวมกับ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือ นมไทย – เดนมารค ซึ่งเปนเจาภาพ
ในการจัดงานหลักในครัง้ นี้ ทีน่ อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ
ทีพระราชทาน
่
อาชีพการเลีย้ งโคนมใหแกพสกนิกรชาวไทย และมีการแสดงผลงานความกาวหนา
ทางวิทยาการดานการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนม ทั้งยัง
เผยแพร ความรู ทาง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี การ เกษตร
สมัยใหมสูเกษตรกร รวมถึงการรณรงคใหคนไทยดื่มนมเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง
การจัดงานครั้งนี้ ทางเครือขายประชาคมงดเหลา พรอมดวยเยาวชนนักรณรงคงดเหลาจากภาคกลาง
ไดรวมเปนสวนหนึง่ ของงานโคนมแหงชาติ โดยการออกบูธกิจกรรมในรูปแบบของงาน “บุญกลางบานงานโคนม
ปลอดเหลา” ทีแสดงถึ
่
งการมีสวนรวมของทุกคนในสังคมทีก่ อใหเกิดการจัดงานทีสนุ
่ ก ปลอดภัยไรแอลกอฮอล
เสมือนเปนการจัดงานบุญ งานวัดที่คนมารวมกัน มีความสุขสรางสติรวมกันได ผานการเลนเกมที่สรางการรับ
รูถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีการทดลองใสแวนจําลองการเมา การเตนบีบอยและการแสดงทาง
วัฒนธรรมจากกลุมเยาวชน ตลอดจนการแจกน้ําดื่มเพื่อสุขภาพไรแอลกอฮอล
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สํ า หรั บ การ จั ด งาน เทศกาล โคนม แห ง ชาติ นั้ น ถื อ
เปนงานประจําป ของ จ.สระบุรี ที่ทุกภาคสวนทั้งกลุมเกษตร
บริษัทผูผลิตนมโค กลุมอุตสาหกรรมโคนมตางๆ และหากมี
การจัดงานทีปลอด
่
เหลาอยางตอเนือ่ งตอไปนัน้ จะถือไดวา ทุก
ภาคสวนไดมารวม กันสรางสุขภาพใหประชาชน โดยจะไดทั้ง
สุขภาพกาย คือ ชวนใหประชาชนดืม่ นมเพือ่ ใหมีรางกายแข็งแรง
ไดสุขภาพใจ คือ มาแลวสบายใจ ไมเกิดการทะเลาะวิวาท
จากการเมาสุรา และยังไดความรูดานวิชาการตางๆเพื่อนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน ถือไดวาเปนการรวมพลังรวมกันของ
องคกรดานสงเสริมใหประชาชนเที่ยวไดอยางสนุก ปลอดภัย
เสมือนการรวมกันทําบุญรวมกันใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร “ชิมนม-ชม
ฟารม” ชมการประกวดโคนมประเภทตางๆ การจัดนิทรรศการดานโคนมเกีย่ วกับวิทยาการกาวหนา
ใน การ เลี้ยง โคนม และ พัฒนา อุตสาหกรรม นม ไทย ใน รูปแบบ ทันสมัย การ จัด สัมมนา ทาง
วิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนมไทย การจําหนายผลิตภัณฑนม เมืองคาวบอย คอนเสิรต
จากศิลปน และเลือกซื้อสินคา OTOP
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วัยรุน หรือกลุม เยาวชนสมัยนี้ ถาไมตง้ั ใจเรียนหนังสือ หรือเชือ่ ฟง
ผูป กครอง ครูอาจารย ทําหนาทีของ
่ ตนเองใหดี ก็มีความเสีย่ งสูงที่
จะเกิดปญหาขึน้ ในสังคมได และหากไมมภูี มคุิ ม กันทีดี่ สําหรับตน
เองเพียงพอแลว แนนอนวาผลกระทบอยูแค
 เอือ้ มมือเรานีเ่ อง
วันนีเรา
้ จะไปพูดคุยกับเยาวชนไทยอีกคนหนึง่ ทีมากความ
่
สามารถ
อารติน – ปริญญา มอญเกา นอกจากจะเปนนักเตนบี บอย และทํา
กิจกรรมดานพัฒนาสังคมในหลายๆดานแลว ในอดีตใครจะรูว า เด็กหนุม
คนนี้เคยติดเหลา สูบบุหรี่ มีเรื่องทะเลาะวิวาท และปลนทรัพย แตเขา
สามารถกลับใจ กลาเปลีย่ นแปลงตนเองใหเปนคนใหมทีมี่ คุณคาไดเพียง
แคเอาชนะใจตนเองขึน้ มา และยังเผือ่ แผความตัง้ ใจ ความหวังดี สรางสิง่
ทีดี่ ไปสูคนรอบขางไดอีกมากทีเดียว
“ตัวผมเองเปนเด็กมีปญหาตั้งแตเลือกคบกลุมเพื่อนจนทําให
ชีวิตเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ เรียนไมจบ ดื่มเหลา สูบบุหรี่ ลอง
มาหมดทุก อยาง เมื่อกอนนี่ไมสนใจโลกเลย เอาแตเสเพลกับเพื่อนไป
วันๆ แตพอมาวันหนึ่งก็เลยคิดทบทวนกับตัวเองวา ถาเรายังเปนแบบนี้
อยู มันก็ไมมีอะไรดีขึ้น พอแมก็เสียใจที่ผมทําตัวแบบนี้ เปนโชคดีที่ผม
ยังไดพบกับเพือ่ นกลุม ใหมทีพาไป
่ ในทางทีดี่ เห็นคุณคาของตัวเราเองวา
ชีวติ เราสามารถทําอะไรไดมากกวาการเทีย่ วเตรไปวันๆ เลยคิดวามันไม
ทําใหเราดีขึ้นไดแนๆ ตองขอบคุณชวงเวลาดีๆ และโอกาส ณ ชวงหนึ่ง
ของชีวิต รวมถึงไดเจอกลุมเพื่อนจากสภาเด็กจังหวัดสมุครสาคร กลุม
บีบอยที่ใหโอกาสผมไดมาลองฝกจนเกิดเปนความชอบและพัฒนาตน
เองอยางดี ที่ทําใหผมไดเปลี่ยนตัวเอง ผมเชื่อวาเมื่อมีวิกฤต ก็ยอมมี
โอกาส เมื่อมีโอกาส เราตองรีบความา มันคงจะมีแบบนี้ไมบอย แตถา
เราลองริเริ่มเราก็จะมีความสุข อยางนอยคนรอบขางโดยเฉพาะพอแม
คนที่เรารักก็จะดีใจ”
จากวันทีเคย
่ ผิดพลาด
สูการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้ง
ใหญ เพียง เริ่มจาก การ ชนะ
ใจตนเองใหไดเสียกอน ทําให
อารติน เปนเยาวชนคนหนึ่งที่
ไมเพียงแคตอสูกับความรูสึก
และการกระทําของตนเองได
แลวจบแคนนั้ แตยังเอาใจของ
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เพื่อนๆ นองๆ ที่มีปญหาในการดําเนินชีวิตเชนอดีตเหมือนกันกับเขา
เขามารวมพลังใหเกิดเปนเด็กวัยรุนกลุมใหญที่นําศักยภาพของตนเอง
มาใชประโยชนอยางถูกทาง ไมสรางความเดือดรอนแกใครๆอีก ทีสํ่ าคัญ
อารติน ยังบอกวาการเปดพื้นที่สําหรับเยาวชนเปนสิ่งที่สังคมตองสราง
ขึ้นมาใหมากๆ เพราะทุกวันนี้สิ่งแวดลอม ทําใหเยาวชนเปนไปตามสิ่ง
นัน้ และถาหากเคาเดินไปผิดทางเมือ่ ไหร หากไมมใี ครคอยดึงพวกเขาขึน้
มา แนนอนวาตองกลายเปนปญหาสังคมอยางแนนอนหากยังไมชวยกัน
“ผม ได มี โอกาส ไป
ทํ า กิ จ กรรม กั บ สภา เด็ ก ฯ
งาน จิ ต อาสา ช ว ยเหลื อ
สังคม เปน โชคดี ของ ผม ที่
มี ผู  ใ หญ ที่ ให ก าร ยอมรั บ
และสนับสนุนใหทํากิจกรรม
ตางๆ ผมยึดการเตนบีบอย
เปนจุดศูนยรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของเด็กเยาวชนในพื้นที่ที่มีปญหา
เพราะเมื่อผมเปลี่ยนได เยาวชนที่มีปญหาอื่นๆ ก็ตองเปลี่ยนไดเหมือน
กัน ทุกวันนี้มีสมาชิก 30- 40 คน สวนใหญเปนเด็กนอกระบบการศึกษา
และเคยติดคุกมาแลว ผมวาเด็กเยาวชนสวนใหญตองการพืน้ ทีแสดงออก
่
และ เมื ่ อเขา รู  สึ กว า ตั ว เอง มี คุ ณ ค า ใน การ ทํ ากิจ กรรมที่สรา งสรรค
พฤติกรรมทีไม
่ ดเขา
ี ก็คงไมอยากกลับไปทําแบบนัน้ อีก เพราะคนไมยอมรับ”
“ทุกวันนีหลาย
้
คนในกลุม บีบอยของผมกลับมารับผิดชอบตัวเอง
มากขึน้ ไมกอภาระในสังคม รูจ กั ทํามาหากิน ตนทุนชีวติ ของแตละคนไม
เทากัน การใชชีวิตของแตละคนจึงตางกันเปนเรื่องธรรมดา เยาวชนจึง
อยากรูอยากลองทั้งเพื่อตอบสนองความสงใสของตัวเองหรือเพื่อสราง
การยอมรับในกลุม เพือ่ น และถาความอยากรูอยาก
 ลองนัน้ นํามาซึง่ ความ
ผิดพลาดครั้งสําคัญในชีวิต มันก็ไมคุมกันเลย เพราะฉะนั้น กอนจะทํา
อะไรอยากจะใหนองๆเยาวชนคิดและทบทวนใหดีกอนครับ ที่สําคัญไม
แพกันคือ สังคมตองเปดโอกาสและมีพืน้ ทีสร
่ างสรรคใหแกพวเขาไดรวม
กันสรางสิ่งดีๆรวม กันมากขึ้น”
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ในเทศกาลแหงความรักที่ผานมา เครือขายเยาวชนปองกันปญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม ภายใตการสนับสนุนจากมูลนิธภูิ มพลั
ิ ง
ชุมชนไทย และโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมรณรงคในพืน้ ที่
สาธารณะ โดยสือ่ สารและสงเสียงของเด็กเยาวชนตอประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน พบวา เปนเทศกาลทีมี่ หลายความเชือ่ และเยาวชนสวน
หนึง่ ยังมองวาการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในวันวาเลนไทนยังเปนคานิยมทีน่ าสนใจ
เครือขายเยาวชนนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ไดแก มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ซึง่ รวมกลุม กันในการจัดกิจกรรมสรางสรรคในพืน้ ทีถนน
่ คนเดินวันอาทิตย
จังหวัดเชียงใหม เพื่อสื่อสารประเด็นที่พยายามขับเคลื่อนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
คานิยมลดความเสีย่ งโดยการลดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลและมีความรักแบบปลอดภัย
และรูเทาทันธุรกิจและสื่อสังคมออนไลน
นางสาว กัญญา รัตน อินทะนี แกนนํา ชมรม สรางเสริม
สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตัวแทนเครือขายปองกันปญหา
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม กลาววา
กิจกรรมในครั้งนี้เปนการจัดอยางตอเนื่องเปนปที่ 3 ยังเนนการลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการหากิจกรรมสรางสรรคและ
กิ จ กรรมทางเลื อกในการ ลดผลกระทบจากการดื่มใน ชว ง เทศกาล
วันวาเลนไทนโดยในปนี้ใชแคมเปญภายใตแนวคิด orange in love รัก
เทาเทียมรูเ ทาทัน ซึง่ เปนการกระตุน ใหมีวิธคิี ดในการทีจะ
่ มีความรักแบบ
ปลอดภัยและไมทํารายผูหญิงและใชความรุนแรง โดยกิจกรรมนี้จะมีการทําอยางตอเนื่องรวมไปถึงจะเชื่อมโยง ไปในกิจกรรมวันรณรงคสตรี
สากลโดยพยายามที่จะสื่อสารมิติการดื่มมีผลกระทบตอการใชชีวิตของผูหญิงรวมไปถึงผูหญิงอาจจะไดรับความรุนแรงจากการดื่มก็เปนได
ดังนั้นจึงเปนวิธีการที่เยาวชนจะสื่อสารไปยังคนรุนใหมและคนในสังคมใหตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุราการมีเพศสัมพันที่ไมปลอดภัย
การใชสือ่ สังคมออนไลนรวมไปถึงการยุตความรุ
ิ
นแรงตอสตรี และกิจกรรมรณรงคดังกลาวยังมีการขับเคลือ่ นพรอมกันกับเยาวชนใน 4 ประเทศ
ไดแก ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
นักศึกษาทัง้ 4 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําปายคําความรณรงคทีหลากหลาย
่
เพือ่ กระตุน เตือนใหกับผูค นทีเดิ
่ นทางมาในบริเวณถนนคนเดิน
จังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธกิจกรรมในเครือขาย พรอมทัง้ มีการเตรียมของขวัญทีร่ ะลึก ถุงยางอนามัย และดอกกุหลาบมอบใหกับผูค น
ที่เดินทางมาบริเวณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะมีขอความรณรงคเพื่อกระตุนเตือนถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พรอมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่อสรางสีสันและบรรยากาศในเทศกาลแหงความรัก
ขอบคุณที่มาจาก เครือขายปองกันปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม
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รูทันการตลาดน้ำเมา
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ใคร จะ คิ ด ว า เรื่ อ ง สี ของ ขวด
น้าํ เมา จะมีผลกับการดืม่ และยอดขาย
แต ก็ เปน เรื่องจริงที่กําลัง ขับเคี่ยวกัน
อยู ซึ่ง คุณสรกล อดุลยานนท เขียน
เลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคอลัมน MarketThink ประชาชาติธุรกิจออนไลน วา
ผม ก็ ไดยิน ขาว เรื่อง นี้ จาก คนใน
แวดวง ธุ ร กิ จ อาหาร และ เครื่ อ งดื่ ม มา
เหมือ นกั น แต เนื่อ งจาก เปนการ พูดคุย
แบบผานๆก็เลยไมไดซักถามอยางจริงจัง
มา กระตุก อีกครั้ง เมื่อ มี คน เลา วา เพื่อน
ที่ เปน เอ เยนต เบียร ชาง บอกวา ยอดขาย
ตอนนี้ดีมาก แตผมก็ยังไมเชื่อนักเพราะ
เบียร ชาง เพิ่ง เจอ กระแส โจมตี เรื่อง การ
ใช ดารา โฆษณา สินคา แบบ เนียนๆ ยอด
ขายจะเพิ่มไดอยางไร แตพอเห็นสกูปขาว
ของ“ประชาชาติธุรกิจ” ผมจึงเริม่ หาขอมูล
อยางจริงจัง...สถานการณเปลี่ยนไปจริงๆ
ครับ
กลยุทธของ“เบียรชาง”ไดผลจริงๆ
นอกเหนือจากกลยุทธการตลาดตางๆแลว
สิ่งที่เขาทําก็คือ...
1. โฟกัส ยกเลิกเบียรชางรสชาติ
ตางๆหมด เหลือเพียงหนึ่งเดียว คือ ชาง
คลาสสิก ไมมชี างไลท หรือชางเอ็กซปอรต
อีกแลว
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2. ลดปริมาณแอลกอฮอลลงจาก
6% เปน 5.5% รสชาติก็เปลี่ยนไปดวย
3.เปลีย่ นสีขวดใหม จาก“สีนา้ํ ตาล”
เปน“สีเขียว” ประเด็นนี้นาสนใจครับ
สําหรับสินคา “เบียร” เรื่อง“สี”ของ
ขวดกลายเปนตัวแบงชนชั้นวรรณะ เวลา
เรา นึกถึง เบียร พรีเมี่ยม ราคาแพง ตั้งแต
ในอดีตจนถึงปจจุบันสวนใหญจะเปน “สี
เขียว” ตัง้ แต“คลอสเตอร”จนถึง“ไฮเนเกน”
“สีเขียว” ทั้งนั้น ทั้งที่ขวดสีเขียวตนทุนต่ํา
กวาขวดสีน้ําตาล แต “ความรูสึก”ของ
คนทั่วไป รูสึกวาเบียรขวดสีเขียวราคา
แพงกวา นักธุรกิจอาหารคนหนึ่งเคยบอก
ผม วา คน เริ่มตน กอน จะ เปน คน กําหนด
มาตรฐาน เชนถาใครทํา“ตมยํา”เปนราย
แรก และ ไดรับ ความ นิยม รสชาติ นี้ ก็ จะ
เปนมาตรฐาน เหมือนถาบานไหนคุณแม
ทํา “พะโล”รสเค็ม ไม หวาน ลูก ก็ จะ ติด
วา“พะโล”ทีอร
่ อยตอง“เค็ม” หรือทีคน
่ ทัว่ ไป
รูส กึ วา“เบียร”เกรดสูงกวา “เหลาขาว” บน
โตะที่มีเบียรวางอยูดูเทกวาเหลาขาว ทั้งที่
ราคาเหลาขาวอาจแพงกวา มันเปนเรื่อง
ของ“ความรูสึก”
ดั ง นั้ น เมื่ อ “คลอ สเตอร ” และ
เบียร พรีเมี่ยม ยี่หอ ตางๆ เลือก ใช“ขวด สี
เขียว”เปนหลัก คน ดื่ม เบียร ก็ จะ รูสึกวา

เบียรขวดสีเขียวเปนเบียรพรีเมี่ยม “ชาง”
จึงใชจิตวิทยาเรือ่ งนีมา
้ ยกระดับ“เบียร
ช า ง” และ กลาย เป น “จุ ด เปลี่ ย น”ที่
สําคัญ ของ เกม นี้ นอกจากนั้น กระแส
โจมตี เรื่อง ดารา โปรโมท เบียร ขวด สีเขียว
ที่ โดน กระหน่ํา อยาง หนัก กรณี ดังกลาว
ภาพลักษณอาจจะเสียไปบาง แตการรับ
รูกวางขวางอยางยิ่ง ในมุมการตลาดอาจ
จะเปนความผิดพลาดครั้งใหญของเบียร
สิงหที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา แตถามองใน
เชิงความถูกตองเบียรสิงหไมผิด แตอาจ
ผิ ด พลาด ในทาง การ ตลาด เพราะ เมื่ อ
คูแ ขงตองการโฆษณาวาเปลีย่ นขวดเปน“สี
เขียว” การหยิบยกเรือ่ งนีขึ้ น้ มาเปนประเด็น
กลับทําใหขาวนี้ดังขึ้น คนแทบทั้งประเทศ
รูว า เบียรชางเปลีย่ นเปนขวดสีเขียวแลวสม
ประสงคของ “เบียรชาง” ครับ นาจับตา
มองวา “เบียรสิงห” จะแกเกมเรื่องนี้อยาง
ไร เพราะสงครามครั้งนี้เพิ่งเริ่มยกใหม
สําหรับคนดื่มแลว ไมวาจะขวด
สีใด น้าํ เมาก็เปนสิง่ ทีทํ่ าลายสติปญ
 ญา
อยูนั่นเอง
ขอบคุณเนือ้ หาจากเว็บไซต ประชาชาติ
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1453706501
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จากนวัตกรรมชุดนิทานตนแบบระดับปฐมวัยสูโ ครงการ “พลังจิต
ใตสาํ นึก หนูนอ ยใจเขมแข็ง” ทีบ่ รู ณาการและรอยเรียงออกมาเปนตนทุน
ชีวติ เสริมพลังความมัน่ ใจของตนเองในทางทีด่ ี กลาทีจ่ ะปฏิเสธไมขอ งแวะ
สิง่ ทีเ่ ปนพิษภัย เปนอีกหนึง่ ในการทํางานขับเคลือ่ นประเด็นลดปจจัยเสีย่ ง
ตัง้ แตเด็กในระดับปฐมวัย และเปนเรือ่ งใหมในสังคมไทยทีส่ ามารถพัฒนา
ไปสูส อ่ ื ประกอบการเรียนการสอนสําหรับครู พอ แม ผูป กครอง นักพัฒนา
การดานเด็ก โดยใชกบั เด็กเล็กตัง้ แตในครรภถงึ อายุ 12 ขวบ ซึง่ ทีมนักวิชา
การและผูเ ชีย่ วชาญทีส่ รางสรรคสอ่ ื ไดนาํ ไปขยายผลเพือ่ เปดมุมมองและ
สามารถใชไดจริงสําหรับเด็กปฐมวัย
สําหรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครูปฐมวัย เฟสที่ 1 ป 2558 ไดรบั
ความสนใจจากครูโรงเรียนอนุบาลและครูผดู แู ลเด็กจากศูนยเด็กเล็กและ
ครูพเี่ ลีย้ ง รวมแลว 18 รุน คือ กรุงเทพมหานคร 6 รุน , กําแพงเพชร 1 รุน ,
ภูเก็ต 1 รุน , สงขลา 1 รุน , ยโสธร 5 รุน , เชียงใหม 3 รุน และศรีสะเกษ 1 รุน
รวมจํานวนครูผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 1,211 คน
นางมาลัย มินศรี ผูประสานงานโครงการ
กลาววา “การอบรมครูในครั้งนี้เปนการเปดโอกาส
ใหครูที่เขารับการอบรมไดยอนคิดถึงเบื้องลึกของการ
ออกแบบและผลิตสื่อสําหรับเด็ก ไดเรียนรูถึงกระบวน
การใชสื่ออยางมีความหมาย ไดฝกทักษะการใชสื่อ
ดวยตนเอง จนเขาใจและเปดกระบวนทัศนใหมในการ
วิเคราะห ใครครวญ และสังเคราะหสื่อ สามารถ ใชสื่อ
ได เ ต็ ม ศั ก ยภาพ เปนการเปด โลกแหงการเรีย นรู
ที่ไมจําเปนตองพูดถึงเรื่องการหาม ขู หรือโทษภัย
ของเหลา บุหรี่ แตการเรียนรูผานสื่อแบบนี้ทําใหรูจัก
เรื่องราวของเหลา บุหรี่อ ยางนาสนใจ ทําใหเด็กๆ
ไดเขาใจชีวิต พรอมรับมือตอความเสี่ยงตางๆ โดยมี
การเชื่อมโยงจากนิทาน
สูชีวิตจริง หรือในขณะ
ที่ ร  อ งเล น เต น ไปนั้ น ก็
ซึ ม ซั บ วิ ธี คิ ด ที่ สื่ อ ถึ ง
ความเปนตัวเอง ความ
กลาที่จะบอกสิ่งที่คิดออ
กมาอยางมั่นใจผานสื่อ
ตางๆ เปนการกระตุน
ใหเกิดพลวัตรการเรียนรู และบมนิสยั พฤติกรรมเชิงบวก
ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว”
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อาจารยคมคาย พฤกษากร โรงเรียนวัดพระนอน
หนอนผึง้ สพป.เชียงใหมเขต 4 ครูผเู ขารับการอบรมเปดเผย
ความรูส กึ วา “ไดผา นการอบรมมาเยอะ ประทับใจเทคนิคการ
ผลิตสือ่ จากวิทยากร วิธกี ารนําเขาสูเ รือ่ งการละลายพฤติกรรม
เด็กซึง่ สําคัญมาก คือ การใสใจกับเด็ก เชน เรือ่ งลมหายใจ เขา
ยังสามารถคิดไดอยางสรางสรรค นําความละเอียดของเนือ้ หา
มาสรางความเขาใจใหทราบถึงความสนใจจากเด็ก เขาถึงวา
นิทานเรื่องนี้ สวนนี้ บรรทัดนี้ควรจะใหเด็กไดรับรูอะไรมาก
ทีส่ ดุ จะนําเขาชวงไหนจะหยุดตอนไหนทีจ่ ะใหเด็กไดคดิ ไดพดู ตออยางไร หรือสือ่ สารกลับ
มาอยางไร คิดวาทางเครือขายงดเหลาและ สสส. เลือกวิทยากรไดดีมานําเสนอนาสนใจ
มาก โครงการนีด้ มี าก ไมอยากใหหายไป และควรจะมีการติดตามผลวา ครูทอี่ บรม เรียนรู
ไปแลวจะตอยอดหรือ นําไปใชอยางไร”
ครูนันรุจา แพทยวงศ (ครูน้ํา) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จ.เชียงใหม ครูอกี หนึง่ ทานทีเ่ ขารับการอบรมในครัง้
นีก้ ลาววา “เปนโครงการทีด่ มี าก ทําไหไดทราบเทคนิคในการเลานิทาน
ที่ดี สําคัญมากที่สุด จะตองมีจังหวะ ประกอบกับการเนนคํา คําพูด
บางคํา การเวนวรรค สามารถนํามาบูรณาการการเลาเรื่องตางๆไดดี
ชอบสื่อที่ทําเปนกระดาษแผนเดียวแลวแบงเปนหกชอง เกาชอง คิด
วานาจะสามารถนํามาใชผลิตสื่อไดหลากหลาย สรางเปนเกมการ
ศึกษา และสื่อเพื่อการสรางเสริมประสบการณก็ไดดวย อยากจะนํา
สื่อสําหรับการอบรมกลับไปทดลองใช สําหรับกลุมครู เราคุยกันวาจะ
นําไปชวยกันผลิตเปนสือ่ การเรียนการสอนทีโ่ รงเรียนของพวกเราตอไป”
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ยอนกลับไปปทผ่ี า นมา รานเหลา
รอบสถานศึกษาตางๆ ตองปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย หลังรัฐบาลออกกฎหมาย
หามขายแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา
ต่ํากวา 300 เมตร ...มหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต เป น อี ก หนึ่ ง สถานศึ ก ษาที่
นํารองเปนตนแบบและพรอมปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางเครงครัด โดยไดมี
การสรางพืน้ ทีค่ วามสุขทดแทน มีแนวคิด
วา เมื่อเราเอาอะไรออกไป ก็ตองหา
อะไรเขามาทดแทนสิ่งที่ขาด ดังนั้น
รานเหลาเมือ่ เอาออกไปแลว ทําอยาง
ไรที่นักศึกษาจะไดมีกิจกรรมหลังเลิก
เรียนทีส่ นุก มีบรรยากาศดีๆนัง่ ปารต้ี
กับเพือ่ นโดยไมตอ งไปรานเหลา
อาย - พัชราพร ทุมโคตร ครีเอทีฟ จากสํานักงานพัฒนาสังคม และ ศาลาดนตรี
สุรยิ เทพ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึง่ ในทีมงานเจาของโปรเจค “ลานแบร” พืน้ ทีส่ ดุ ครีเอท เปนตัวแทน
บอกเลาเรื่องราวพื้นที่ความสุขในครั้งนี้วา เปนการโปรโมทพื้นที่สรางสรรค เพราะนอกจากการ
ออกบูธขายของแบบ Art Box มีของขายแบบเนนขายไอเดียกันแลว ยังเปดเวทีแสดงความสามารถ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และที่สําคัญงานนี้ไมจําเปนตองมีแอลกอฮอล
“กอนที่จะมีลานแบรเกิดขึ้น เดือนที่ผานมาเราไดจัดคอนเสิรต ชื่อ “นั่งลานเลา” คือมี
หลากหลายเรื่องราวมาเลาสูกันฟงแบบบันเทิง สบายๆ ผอนคลาย บรรยากาศเหมือนไปเที่ยว
รานเหลา ไปนั่งที่ลานเบียร แตเราไมมีเหลาเบียรขายในงาน สุดทายดวยเวลาจํากัด เลยจัดเปน
ลานกิจกรรม มีดนตรีสดมาเลน มีการออกบูธขายสินคา แตกไ็ มใชแบบขายทุกอยาง เพราะตอง
เลือกรานทีม่ าออกบูธดวย วาตองไมขายแอลกอฮอล กลุม ทีน่ กั ศึกษาทีช่ อบเทีย่ ว แตละวันอาจจะ
ดืม่ มาก ดืม่ นอย หรือไมไดดมื่ ก็ตาม แตบรรยากาศทีค่ นุ ชินกับกลุม เพือ่ น เปนสิง่ ทีเ่ ขายังคงตอง
การ วงดนตรี ก็เปนวงที่เคยเลนในรานเหลา แตพอเขาไมมีที่ใหเลน ก็ตองชวยกันหาทางออก
อยาบีบบังคับเคาในการเขารวมกิจกรรม แคมพี นื้ ทีใ่ หเคามีตวั ตน และแสดงออกในทางทีเ่ หมาะ
สม เราก็จะลดปญหาที่เกิดจากความเสี่ยงตางๆในสังคมได”
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“จัดงานนี้ขึ้นมาครั้งที่ 2 แลว ปรากฎวา
นั ก ศึ ก ษาติ ด ต อ เข า มาขอร ว มกิ จ กรรมเองเลย
เค า อยากโชว ค วามสามารถของกลุ  ม โปรโมท
กิจกรรมของคณะ ทีมงานก็เลยคุยกันวา อยาก
ให มี ก ารจั ด เป น ประจํ า ทุ ก ๆเดื อ น มี ก ารใช สื่ อ
เพื่อการประชาสัมพันธ โดยทําใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ตอนนี้เรามีเฟสบุค ก็ใชชองทาง
นี้ ใ นการช ว ยเผยแพร ทํ า แบบสตอรี่ เ ป น รู ป หมี
สัญลักษณของงานเพือ่ บอกเลาเรือ่ งราว ปรากฏวา
มีคนแชรกันเยอะมาก เพราะความนารัก นาสนใจ
และดึงคนมาเที่ยวงานมากขึ้น เปนอีกศุกรนึงที่
ทําใหคนไมไปรานเหลา แตเคามางานเราแทน แคนี้
ก็สุขใจแลวคะ”
กิจกรรมภายในงานมีทงั้ เสือ้ ผา รานอาหาร
แบบ Food Truck เนนวาใครมีไอเดียดีๆก็เขามา
รวมออกบูธ ที่สําคัญยังมีพื้นที่ Wall Art ใหระบาย
สีเติมจินตนาการ ซึ่งเปนธีมในแตละเดือนวาเปน
เรื่องอะไร สัญลักษณของงานนี้ จุดเดนอยูที่ “หมี”
ซึ่งเปนตัวแทนของการดูแล ใสใจกัน และเปนที่มา
ของลานแบร (BEAR) ซึง่ มาจาก ลานเบียร (BEER)
แตไมมีเบียรขายในมหาวิทยาลัย โดยใชแนวคิด
วา ไมมีเบียรก็ไดเอ เปนการเลนตัวอักษร เลนคํา
นอกจากนี้ยังมีการนําความรักมอบใหคนอื่นดวย
การทํ า บุ ญ โดยทํ า สมุ ด แฮนเมดขึ้ น มา ไม หั ก
คาใชจายเพื่อเอาเงินนี้ไปมอบใหนองดอยโอกาส
ดวย
กิจกรรมนารักแบบนี้ ใครที่สนใจ ติดตาม
ขาวสารการจัดงาน “ลานแบร” เดือนตอไปไดทาง
FB : ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
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เปนอีกหนึ่งงานที่มีกิจกรรมนารัก และ
อมยิ้มกันตั้งแตเขามาในงานเลยก็วาได เพราะ
เปนการเปดพื้นที่สรางสรรคใหทุกเพศ ทุกวัย
เขามารวมทํากิจกรรมกันไดแบบสบายใจ โดย
ในงานนี้ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ร  ว ม กั บ เครื อ ข า ย
อุ ต รดิ ต ถ ติ ด ยิ้ ม สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ
องคกรภาคีเครือขายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
กว า 30 องค ก ร ได ร  ว มกั น จั ด งานเทศกาล
อุตรดิตถติดยิ้มและดีจังฟอรั่ม ภายใตแนวคิด
“ศิลปะเลาเรื่องเมืองอุตรดิตถ” เมื่อวันที่ 13 – 14
กุมภาพันธ 2559 ณ บริเวณหอนาฬิกา – สวน
สาธารณะริ ม น า น ตํ า บลท า อิ ฐ อํ า เภอเมื อ ง
อุตรดิตถ เพื่อเปดพื้นที่เรียนรูและสรางสรรคให
กับเด็กและเยาวชน ประชาชน และผูส นใจทัว่ ไป
ในงานนีม้ เี ครือขายจากตางประเทศมารวมดวย อาทิ ปนงั บาหลี ลาว และ
ญี่ปุน เดินทางมารวมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พรอมจัดใหมีการแสดงวัฒนธรรม ทั้ง
การเรียนรูว ฒ
ั นธรรมของอาเซียน ภาพถายเลาเรือ่ งราวของคนในชุมชนสมัยกอน
การสราง งานศิลปะบนพื้นถนน ฯลฯ งานนี้เปนพื้นที่ที่ทําใหครอบครัว กลุมเพื่อน
ตลอดจนคูร กั ไดพากันมาเลนเดิน ไดใชเวลารวมกัน และเปนแหลงเรียนรูท มี่ ชี วี ติ
ที่นาสนใจในชวงเทศกาลวันแหงความรัก เพื่อสรางความสุขรวมกันใหมากขึ้น
กิจกรรมรวมจัดภายในงานเทศกาลอุตรดิตถติดยิ้มและดีจงั ฟอรัม่ มีความ
หลากหลายมาก เพราะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทีน่ า สนใจ แกลเลอรี่ภาพถาย
ชุมชนยิ้มได การแสดงแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งโขนไทย ระบําจีน
เตนรํา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของประเทศลาว รวมไปถึงละครเรื่อง “เงาะ” จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ การประชันกลองไทย สะบัดชัย มังคละ กลองยาว ปูเสือ่
ดูหนังตลุง เลเลออีสาน “กลองขาวนอยฆาแม” การเชิดหุน เลานิทาน เปดจินตนาการ
เบิกบานทัง้ ครอบครัว เติมแตงลวดลายบนถนนใหมสี สี นั ดวยเม็ดทราย และอิม่ อรอย
ไปกับเมนูอาหารอาเซียน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่นาสนใจอื่นๆ อาทิ
กลุมแมลงปอปกแกวรวมกับเครือขายงดเหลาจังหวัดอุตรดิตถรวมจัดกิจกรรม
รณรงคสรางการรับรูแ ละเชิญชวนใหผมู ารวมงานไดรบั ความรูเ กีย่ วกับพิษภัยของ
แอลกอฮอล ทีส่ าํ คัญสิง่ ทีผ่ มู ารวมงานจะไดรบั กลับไป มีความสุขและสนุกกันแลว
ยังปลอดภัยเพราะงานนีจ้ ดั แบบไมตอ งมีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมาเกีย่ วของในงาน
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กิจกรรมรณรงคงดเหลา

ÅíÒ»Ò§¨Ñ´ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¡®ËÁÒÂ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 พระสาธิต ธีรปฺโญ ประธานเครือขาย
ประชาคมงดเหลาจังหวัดลําปาง รวมกับ ทีมวิทยากรทหาร ตํารวจ ปกครอง
สรรพสามิต และสาธารณสุข จัดอบรมใหความรูเ รือ่ ง พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลฯ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ แกกํานัน ผูใหญบาน จังหวัด
ลําปาง รุนที่1 จํานวน 310 คน ณ โรงแรมบุษน้ําทอง

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡®ËÁÒÂ¤ØÁàËÅŒÒ·ÕèÊØÃÔ¹·Ã

Ê×èÍÍÒÊÒÊØÃÔ¹·ÃÅ§¾×é¹·Õè§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚

เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่
สคร.นครราชสีมา สรรพสามิต เจาหนาที่ ตํารวจ และ เครือขาย สื่อ
อาสา สุรินทร ได ออก ตรวจ ประชา สัมพันธ และ บังคับใช กฎหมาย
พ.ร.บ.ยาสูบ และพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ในโรงเรียน บขส.
รานคา ฯลฯ รอบเขตเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 เครือขายสือ่ อาสาสุรนิ ทร รวมกับ
เจาหนาทีตํ่ ารวจ สภ.เมืองสุรนิ ทร ไดลงพืน้ ทีเพื
่ อ่ ตรวจ ประชาสัมพันธ
และบังคับใชกฎหมายฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 แก ร า นค า และ ผู  ที ่ ม า ท อ งเที ่ ย ว ใน งาน ประจํ า ป
ณ วัดเทพสุรินทร

“¾ÐàÂÒ” Ã‹ÇÁ MOU á¡Œ ä¢»˜ÞËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ หองประชุมภูกามยาว ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา นายธงชัย ยงยืน หัวหนาศูนยประสานงานเครือขาย
องคกรงดเหลาภาคเหนือตอนบน เปนสักขีพยานจัดลงนามความรวมมือ
MOU กับทุกหนวยในการแกไขปญหาแอลกอฮอลของจังหวัด
ในการประชุมหัวหนาสวนราชการครั้งแรกของจังหวัดพะเยา โดยมี
นายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ ผูว าราชการจังหวัดประธานคณะกรรมการ
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ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และนายศรีโรจน นิมานพัชรี ประธานศูนย
แกไขปญหาการบริโภคแอลกอฮอลจังหวัดเยา
โดยมีขอตกลงรวมกัน 4 ขอ ดังนี้
1.ใหขาราชการเปนแบบอยาง ในการปฏิบตั ตาม
ิ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
2. ควบคุม กํากับ ไมใหมีการจําหนายหรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่ หรือบริเวณตองหามตามพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
3.ใหสวนราชการทีมี่ อํานาจหนาทีตาม
่ พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและเครงครัด
4. สนับสนุน สงเสริม กิจกรรมจัดงานประเพณีระดับจังหวัด
อําเภอปลอดแอลกอฮอล
ทั้งนี้ ทุกหนวยงานจะประสานความรวมมือระหวางกัน และจะ
สนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามบันทึกขอตกลงใหเกิดโยชนสูงสุดตอไป
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เรื่องนารู

“àÁÒ¤ŒÒ§”

àÃ×่Í§¸ÃÃÁ´Ò
·Õ่äÁ‹¸ÃÃÁ´Ò
เครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ระโยชน เชน น้าํ ผลไมตา งๆ ดืม่ แลว
ทําใหรสู กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปรา แตดมื่ “น้าํ เมา” นอกจาก
จะทําใหขาดสติ การรับรูไมเต็มรอยแลว ยังสงผลกระทบ
ตอรางกายมากมาย ซึ่งอาการที่พบบอยก็คือ“เมาคาง”
อาการเมาคาง เปนภาวะหรืออาการทีค่ ลายกับไขหวัด
ใหญ คือ การที่รางกายขาดน้ํา เปนผลที่เกิดหลังจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่มากเกินรางกายจะสามารถ
รับได สงผลใหเสียสมดุลของฮอรโมน เกิดการเปลีย่ นแปลงของ
สารสื่อประสาท และสารทางชีวภาพอื่นๆในรางกาย
ปฏิกริ ยิ าของรางกายเมือ่ เกิดอาการเมาคาง ไดแก ปวด
หัว มึนหัว เวียนศีรษะ คอแหง ผิวหนาแหง
ริมฝปากแหง หนาบวม ตาบวมผื่นแดง รอยแดง หนา
ซีดเซียว คลื่นเหียน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองขึ้น ทองเฟอ
หรือทองรวง ถายเหลว รับประทานอาหารไมได เบือ่ อาหาร นอน
ไมได สะลึมสะลือ กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง มือสั่น
ใจสัน่ เหนือ่ ย เหงือ่ ออก หรือออนเพลีย หมดแรงลุกไมขนึ้ ตัวเย็น
กลามเนือ้ เกร็ง(ตะคริว) ความดันโลหิตลดลง และรูส กึ ไมสบาย
สะดุง ตกใจงาย
ทั้งนี้ นอกเหนือจากอาการที่มองเห็นทางรางกายแลว
อาการเมาคางยังมีผลทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น คนที่เปน
โรคหัวใจจึงมีอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการเมา
คางงายกวาคนปกติดวย เปนการเพิ่มการทํางานของหัวใจ
ปรากฏการณนี้มีผลตอการตายจากโรคหัวใจ นอกจากนี้
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อาการเมาค า งยั ง ส ง ผลเสี ย ต อ ประสาท โดยทําใหการ
แพรของคลื่นสมองชากวาปกติเปนเวลาหลายชั่วโมง หลังจาก
รางกายขจัดแอลกอฮอลออกไปแลว และการทํางานของกลาม
เนื้อรวมกับประสาทบกพรองเปนเวลานาน แมวาจะไมปรากฏ
แอลกอฮอลในเลือดแลวก็ตาม ซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบ
อื่นๆแลว อาการเมาคางยังทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและขาดสาร
อาหารดวย
อาการเมาคางเกิดจากหลายปจจัย และอาการที่เกิด
ขึ้นไมไดสัมพันธกับปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มแตเพียงอยาง
เดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยเสริมอื่นๆดวย เชน กระเพาะอาหาร
วางกอนดื่ม อดนอนมากอนหรือนอนหลับไมเพียงพอ มีความ
เครียดเปนทุนเดิม ปจจัยทางดานสังคมจิตวิทยา การเพิ่มการ
การเคลือ่ นไหวรางกายขณะดืม่ หรืออยูใ นภาวะขาดน้าํ เปนตน
และยังขึ้นอยูกับปริมาณการดื่มในชวงเวลาหนึ่งๆตอน้ําหนัก
ของคนดืม่ พูดงายๆวาน้าํ หนักนอยมีสทิ ธิไ์ ปไว และสุดทายเปน
เรื่องของอายุ นั่นคือยิ่งแกยิ่งเมาคางไดงาย
อยางไรก็ตาม แมจะมีวธิ แี กอาการเมาคางมากมาย
สารพัดวิธี แตทไี่ ดผลรอยเปอรเซ็นต คือเลิกดืม่ ไปเลย จะ
ไดไมตองมาพบเจอกับอาการที่แสนทรมาน ซึ่งไมคุมกับ
ความสนุกสนานเล็กนอยที่ไดรับระหวางดื่ม
ขอบคุณที่มาจาก กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=967

26/2/2559 17:11:18

¹้ÓÁÐ¾ÃŒÒÇ

ª‹ÇÂá¡ŒÍÒ¡ÒÃ
àÁÒ¤ŒÒ§!!!
มีหลายคนที่ “เมา” โดยไมตั้งใจ และไมใชนักดื่ม แตเพราะทน
เพือ่ นๆ ชักชวนไมไหว ก็เลยลืมตัวดืม่ เกินกวาระดับทีร่ างกายจะรับไหว จน
เกิดอาการ“เมาคาง” สําหรับวิธีบรรเทาอาการเมาคางนั้น มีมากมายมาย
สารพัดวิธี ทั้งกินยา บําบัดดวยกลิ่นหอม กินอาหารบางชนิด ดื่มน้ําผลไม
ตางๆ หรือน้ําสมุนไพร แตที่ทุกคนสามารถหาไดงายที่สุด ก็คือน้ํามะพราว
ซึ่งปจจุบันมีขายทั่วไป ทั้งเปนลูกสด บรรจุกระปอง บรรจุขวด ฯลฯ แตถา
เปนน้ํามะพราวสดใหมก็ยิ่งดี
น้ํามะพราว มีคุณคาทางโภชนาการสูง เพราะอุดมไปดวยแรธาตุ
หลากหลายชนิด ทั้งแคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม วิตามินซี บี 2
บี 5 และบี 6 กรดโฟลิก และกรดอะมิโนตางๆ ที่สําคัญรางกายสามารถ
ดูดซึมกลูโคสจากน้ํามะพราวไปใชไดอยางรวดเร็ว ทําใหรางกายสดชื่น
ซึ่งนอกจากจะชวยลดอาการขาดน้ําจากการเมาคางแลว น้ํามะพราวยังมี
ประโยชนอื่นๆอีกมากมาย เชน
ชวยชะลออาการอัลไซเมอร มีฮอรโมนเอสโตรเจน ชวยเสริมการ
สรางคอลลาเจนและอีลาสติน ชวยชะลอริว้ รอยกอนวัยอันควร ชวยกระตุน
การเจริญเติบโตและแบงเซลลไดดี มีฤทธิ์ขับปสสาวะ ขับของเสีย และ
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สารพิษออกจากรางกาย ทําใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส มีปริมาณ
เกลือแรที่จําเปนสูง ชวยบรรเทาความออนเพลียจากอาการทองเสีย
หรือทองรวงได

ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต Sanook
http://men.sanook.com/4089/
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