
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จดหมายข่าว สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย 

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ 

ชวนครอบครัวไทย
สร้างกุศลใหม่

“งดเหล้า เข้าพรรษา” 

ชวนครอบครัวไทย
สร้างกุศลใหม่

“งดเหล้า เข้าพรรษา” 



\

 ยกตัวอย่างให้แคบลงมาอีก เช่น การดื่มเหล้าหรือน้ำเมาต่างๆ (ที่เป็นการละเมิดศีลข้อ ๕) ที่ไม่เพียงทำให้ตัว

เองและครอบครัวใกล้ตัวเดือดร้อน แต่คนที่เสพติดน้ำเมามากมายทุกวันนี้ทำให้ชุมชนและสังคมเดือดร้อนมากขึ้น

กับการที่เมาแล้วก่ออาชญากรรม เกิดอุบัติเหตุ...จากหน่ึงเป็นสอง...เป็นสาม...ฯลฯ ซ่ึงทุกวันน้ี “น้ำเมา” และ “คน

เมา” กลายเป็นปมปัญหาใหญ่ของประเทศ และทุกประเทศทั่วโลก ที่แม้จะพยายามหายุทธวิธีต่างๆ มาแก้ไข

ปัญหาแต่วิธีการที่ได้ผลที่สุด(ที่ยังไม่ค่อยนำมาใช้กันมากนัก)และแก้ปัญหาได้อย่างถอนรากถอนโคนก็คือศีล๕

ข้อนี่เอง แต่ดูเหมือนว่าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เรามักจะพูดกันแต่ยุทธ์วิธีอื่นๆหลากหลายที่ไกลตัว โดยลืมให้

ความสำคัญกับเรื่อง“ศีล”หรือความเป็นปกติที่มนุษย์เราควรเป็น

 ที่ผ่านมาเราแทบไม่ค่อยได้ยินระดับผู้บริหารบ้านเมืองให้ความสำคัญกับเรื่องศีลธรรมและเน้นย้ำให้ประชาชน

เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้...น่าดีใจและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาพูด

แนะนำให้คนไทยยึดถือศีล ๕ นำทางชีวิต ในรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์” เนื่องในวันเข้า

พรรษาปี ๒๕๕๓ ว่า การนำศีล ๕ มาปฏิบัติในชีวิต ทั้งการไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะการ

เบียดเบียนนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาทั้งการทุจริต คอรัปชั่น การคดโกง ซึ่งจะเป็นปัญหาลูกโซ่ตามมา ซึ่งการ

รักษาศีลและควบคุมกิเลสตัณหาหากทำได้สังคมประเทศชาติจะดีขึ้นมากและหากมีสติการใช้ชีวิตในสังคมก็จะ

ไม่ประมาท...
 ทุกวันนี้เพียงแค่คนไทยละเมิดศีลข้อ๕โดยเฉพาะเรื่องการดื่มน้ำเมาเรื่องเดียวก็ก่อปัญหาให้กับประเทศชาติ

สารพัดเรื่อง และเกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล ท้ังด้านชีวิต ทรัพย์สิน และงบประมาณของแผ่นดิน

ทำนองเดียวกัน ถ้าเพียงแค่นักด่ืมหยุดด่ืมเหล้าและน้ำเมาได้ ความสุขในชีวิตก็จะกลับคืนมา ทั้งเรื่องความสัมพันธ์

ในครอบครัวสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเงินทองที่เหลือเก็บมากขึ้น(เมื่อไม่เอาไปลงขวดเหล้า)ฯลฯซึ่ง๗ปีท่ีผ่านมาใน

ช่วงเข้าพรรษานักด่ืมจำนวนไม่น้อยใช้โอกาสนี้สร้างกำลังใจให้ตนเองเพื่อเลิกดื่มตลอดชีวิตซึ่งก็มีผู้ที่ลดละและ

เลิกได้จริงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ   ในชีวิตคนเราไม่มีหลักประกันใดๆ จะทำให้ชีวิตมีความสุขเท่ากับการมีศีลและมีสติอยู่กับตัวตลอด

เวลา เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง จึงจะได้คำตอบที่มั่นใจกับตัวเอง 

๒   จากใจประธานเครือข่ายฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  

มีศีล...มีสุขบา้นตอ้งมเีสาคำ้ทีแ่ขง็แรง จงึอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ปลอดภัย... การดำเนินชีวิต

ก็ต้องมีศีลกำกับนำทางตามทีห่ลกัศาสนาสัง่สอน ชวีติจงึจะหา่ง ทุกข์ มีสุข

ตามอัตภาพของแต่ละคนตลอดไป 
 เกิดเป็นคนถ้าไม่มีศีล ๕ นำทางชีวิต เราก็จะหลงทางไปกับสิ่งยั่วยวนและ

อบายมุขต่างๆที่ทำ ให้ชีวิตล้มเหลวผิดพลาด เสียหายทุกข์ร้อนได้ง่ายนับตั้ง

แต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ การไป

หลงอบายมุขเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันและเสพติดสิ่งเป็นพิษต่อร่างกาย(เช่น

เหล้าบุหรี่ฯลฯ) โดยคิดว่ามันเป็นความสุข เป็นสิ่งที่น่าลองไม่ผิดกฎหมายแต่

ไม่ฉุกคิดว่ามันผิดศีล (ผิดปกติที่มนุษย์ควรเป็น) และจะพาชีวิตตัวเองและผู้

เกี่ยวข้องไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจ
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    กอหญ้า เรื่องจากปก   ๓  

เทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาถึงอีกครั้ง นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่หลายคนถือเป็น
โอกาสในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตวัเอง โดยเฉพาะนกัดืม่จำนวนไมน่อ้ยทีด่ืม่
จนเคยชิน และใจไม่เข้มแข็งพอที่จะเลิกดื่ม มักใช้โอกาสงานบุญประเพณีนี้
ฝกึฝนพากเพยีรเอาชนะใจตวัเอง พรอ้มๆ กบัคนอกีจำนวนมาก 
 ความสุขพื้นฐานของคนเราเริ่มต้นที่บ้าน แต่ทุกวันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่มีความสุข
ลดลง เพราะมีเหล้าเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกมีปัญหา การ
ด่ืมเหล้านอกจากจะเบียดบังเอาเงินท่ีควรเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นไปลงขวดโดยไร้ประโยชน์
แล้วยังนำความทุกข์ใจมาให้คนในบ้านไม่น้อยโดยเฉพาะลูกดังนั้นกิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษาซึ่งได้ดำเนินการมาจนย่างเข้าสู่ปีที่ ๘ นี้ จึงได้ยกระดับการรณรงค์จากราย
บุคคลมาเป็นระดับครอบครัว เพื่อให้เป็นครอบครัวที่ปลอดเหล้ามากขึ้น โดยให้ลูกซึ่ง
เปรียบดังแก้วตาดวงใจ เป็นผู้ชักชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกดื่มเหล้า ซึ่งเป็นการทำกุศล
ที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นแบบพิมพ์ที่ดีให้กับลูกที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ทุกคน นอกจากนี้
เงินจากการทำงานที่เคยหายไปลงขวดเหล้าเดือนละนับพันบาทหรืออาจมากกว่านี้
(กินเหล้า = กินแรง) ก็จะกลับมาเป็นเงินออมหรือเป็นเงินที่สร้างสุขภายในครอบครัว
ดังเดิม(ดีกว่าไปเพิ่มความร่ำรวยให้เจ้าของธุรกิจน้ำเมาแต่ตัวเองยากจนลง)
 สำหรับสมาชิกชมรมคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ปีนี้จะมีการขยายผลสู่การเป็น
คนต้นแบบให้มากขึ้น โดยเน้นการใช้ครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้เลิกดื่มเหล้า ทั้งนี้ ครอบครัวอาจหมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
ครอบครัวใหญ่ที่ช่วยกันรณรงค์ได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นบุญกุศลนี้ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงได้เพิ่มสื่อ
ทางเลือก ให้ประชาชนสามารถลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในรูปแบบ
ออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง (ที่ HYPERLINK “http://www.stopdrink.com “www.
stopdrink.com) เพ่ือช่วยเพ่ิมการรับรูข้องประชาชนในการทำบุญใหญ่ร่วมกันให้แพร่หลาย
มากขึ้นหรือหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นในการเลิกดื่มเหล้าสามารถ
โทรไปรับบริการได้ที่ “ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา” หมายเลข 1413 (ในวันและเวลา
ราชการ)
 ในปีนี ้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมลงนามปฏิญาณตน
งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมทั้งเขียนไปรษณียบัตรยักษ์ชวนครอบครัวคนไทยทั้งประเทศ
งดเหล้าเข้าพรรษาปี๒๕๕๓ด้วยกัน



ชวนครอบครัวไทยสร้างกุศลใหม่  
“งดเหล้าเข้าพรรษา” 

   ในหลกัการทางศาสนา การทำบญุ
อะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการลด ละ 
เลกิ สิง่ไมด่ตีา่งๆ ในตวัเองออกไปให้
ได้และวันนี้โจทย์ใหญ่สำหรับนักดื่มก็
คือต้องหาวิธีให้ตัวเองตัดขาดจาก
เครื่องดื่มที่อันตรายนี้ให้เร็วที่สุด ไม่
เชน่นัน้นำ้เมากจ็ะยอ้นทำลายทกุอยา่ง
ในชวีติใหเ้สือ่มลงเรือ่ยๆ 




๔   เกาะกระแส 



จาก/หนังสือพิมพ์บ้านเมือง/วันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๕๓

จาก/หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/วันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๓

สสส.ประกาศโรดแม็พ
อีสานปลอดเหล้า พิชิต
ความจน
นายอนุกูล ตังคณานุ-
กูลชัย รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัขอนแกน่ พรอ้ม 
ด้วยเครือข่ายประชา 
คมองค์กรงดเหล้าจาก
ทั้ง ๑๙ จังหวัดภาค
อสีาน ไดจ้ดัเสวนาเพือ่ 
ผลักดันนโยบายสา-
ธารณะวาระประชาชน 
รณรงค์ ให้คนอีสาน 
ลด ละ เลิกเหล้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการลง
นามประกาศเจตนา-

ดีเดย์๒๔ กรกฎาคม ๕๓  
จับจริงโฆษณาน้ำเมา
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

หนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ทีพ่ลเมอืงดพีงึทำกค็อืการเคารพ
กฎหมายบ้านเมือง ไม่เช่นนั้นการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมคงมปีญัหามากมายแนน่อน 



เครื่องดื่มน้ำเมา นอกจากจะเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจน
เป็นปัญหาระดับชาติแล้ว น้ำเมายังเป็น
สาเหตสุำคญัของความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ใน
ครอบครวัไทยดว้ย 

จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๒๘มิถุนายน๒๕๕๓

รมณ์ รณรงค์อีสานไม่กินเหล้าอย่างต่อเนื่อง 
๒๐ ปี ทุกจังหวัดในภาคอีสาน 
 รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ถึงเวลาร่วมมือรวม
พลังเปล่ียนอีสานสูค่่านิยมใหม่ ให้คนอีสานเลิกเหล้า
ตลอดชีวิตเพ่ือพิชิตความยากจน โดยเร่ิมต้นพร้อมกัน
วันเข้าพรรษาปีนี้ โดยตั้งเป้าให้มีหมู่บ้านต้นแบบที่มี
ครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตร้อยละ๒๕ ของแต่ละ
หมูบ้่าน ทุกจังหวัดของภาคอีสาน เพราะเม่ือเลิกเหล้า
แล้วก็จะทำให้เลิกจนครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ท้ังน้ีมีการตัง้เปา้ระยะการทำงานภายใน ๒๐ ป ีซึง่
มัน่ใจวา่ในป ี๒๕๗๒ คนอสีานกวา่ ๕๐๐,๐๐๐ คน 
จะเลิกเหล้าอย่างถาวร ซึ่งขณะนี้ได้มีการมอบสาย
รัดข้อมือเลิกเหล้าตลอดชีวิต ให้กับแกนนำที่ร่วม
รณรงค์ไม่กินเหล้าต่อเน่ือง และไม่กินเหล้าตลอดชีวิต
ให้กับแกนนำเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าในภาคอีสาน
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันรณรงค์อย่าง
จริงจังด้วยความต้ังใจและต่อเน่ือง
 นายนริจุน ์อทุธา ผูอ้ำนวยการศนูย์แก้ไขปัญหา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนกล่าวว่าหากดำเนิน
การอย่างต่อเน่ือง ก็จะสามารถสร้างกลุ่มคนอีสานเลิก
เหล้าตลอดชีวิตได้เป็นจำนวนมาก ถึงวันนั้นก็จะเป็น
บทพิสูจน์ว่าเลิกเหล้าแล้วเลิกจนได้จริง เพราะ
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล้าได้มากถึงปีละ
๑๔๗,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว ซึ่งเงินจำนวนนี้หาก
ช่วยกันเก็บออมเป็นครอบครัว ก็จะสามารถปลดหน้ีให้
หายจนได้ ซึ่งก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของคนอีสาน
เพ่ือหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ท่ีมีเหล้าเป็นตัวการสำคัญ
ซ่ึงคนอีสานจะต้องลุกข้ึนมาต่อสูด้้วยตัวเอง จึงจะทำให้
ยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้าประสพผลสำเร็จได้ใน
อนาคต 
 กำไรของธรุกจินำ้เมาปลีะหลายพนัลา้นบาท 
นั้น ที่แท้ก็คือเงินของเหล่านักดื่มทั้งหลาย โดย
เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ถึงเวลาแล้วที่จะเอาเงิน
จำนวนนั้นกลับมาเป็นเงินออมของตนเองและ
ครอบครวั พรอ้มทัง้ตดัขาดเลกิยุง่เกีย่วกบันำ้เมา 
ทุกชนิดตลอดไป... ไม่มีอะไรยาก หากตั้งใจ 

 เมื่อเร็วๆ นี้นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ มาชี้แจงเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมี ศ.แสวง บุณเฉลิมวิภาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
และดร.ธาตรีใต้ฟ้าพูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ร่วมให้คำอธิบาย
 นพ.สมานกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินคดีกับสื่อทุก
ชนิดที่ลงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าสื่อส่วนใหญ่เข้าใจ
แล้วว่าการลงโฆษณาที่ถูกต้องเป็นอย่างไร มีเพียงเล็กน้อยที่ต้องทำความเข้าใจกัน และที่เชิญสื่อ
ต่างๆ มาในวันนี้ก็เพื่อย้ำกันอีกครั้ง แต่หลังจากวันนี้ที่ได้มีการซักถามและเข้าใจตรงกันแล้ว หาก
ทำผิดอีกจะดำเนินการตามกฎหมายทันที และสำหรับสื่อที่มีปัญหาว่าโฆษณาชิ้นใดจะตีพิมพ์
หรือโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ได้หรือไม่อย่างไร สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน โทร. ๐-
๒๕๐๙-๓๐๓๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือจะส่งข้อมูลมาให้ช่วยดูก็ได้ โดยทางสำนักงานพร้อมที่
จะพิจารณาให้ภายใน ๑ สัปดาห์ 
 นพ.สมานกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาพบว่ามีการโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อย่าง
นิตยสารเกี่ยวกับดาราบางฉบับมีการลงโฆษณาที่หน้าปก ซึ่งได้มีการเตือนไปแล้วหลายครั้งแต่ก็
ยังลงโฆษณาอยู่ ถ้าคิดเป็นเงินค่าปรับน่าจะประมาณ๓๐ ล้านบาท กรณีเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการ
เพราะเตือนแล้วก็ยังฝ่าฝืน ล่าสุดมีบริษัทเหล้าแห่งหนึ่งที่มีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ได้ติดต่อ
ขอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน๕แสนบาทเพื่อรักษาชื่อเสียงและแลกกับการไม่ต้องขึ้นศาลขณะที่ส่วนที่
ยังเป็นปัญหาอยู่คือเวทีมวยที่ยังไม่มีการแก้ไขการโฆษณาที่อยู่ตามเวทีและป้ายรอบเวที 
 สังคมจะดีได้ ถ้าทุกคนร่วมใจกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง 

 นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายในปี ๒๕๕๒พบว่า มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด๒๒,๙๒๕คน เฉลี่ยวันละ
๖๓คนหรือชั่วโมงละ๓คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี๑๒,๐๓๑คนและผู้หญิงอายุ๑๘ปีขึ้น
ไป๑๐,๘๙๔คนส่วนข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อนหญิงทั้ง๑๐ศูนย์ทั่วประเทศพบว่ามีผู้หญิงและเด็ก
ถูกกระทำจากความรุนแรงเข้ารับความช่วยเหลือ เฉลี่ยปีละ๒,๐๐๐ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้ ๔๐% มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีก ๓๐% ถูกกระทำ
รุนแรงทางเพศส่วนใหญ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญที่น่าเป็นห่วงคือ เยาวชนที่เป็น
ผู้ก่อเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น ทำให้ทุกฝ่ายต้องเร่ง
แก้ปัญหานี้
“จากการทำงานใน๔พื้นที่ที่จังหวัดชุมพรอำนาจเจริญเชียงใหม่และสมุทรปราการตั้งแต่
ปี ๒๕๔๗  สามารถลดความรุนแรงในครอบครัวได้ถึง ๗๐% มูลนิธิฯ จึงได้ถอดบทเรียนเป็น
หนังสือ “คู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน” เพื่อให้พื้นที่อื่นนำไป
ทำงานต่อ โดยในหนังสือจะบอกขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด อาทิ การหาคนที่เป็นที่ปรึกษา
วิธีให้คำปรึกษา เทคนิคการให้กำลังใจ การโน้มน้าวคนในชุมชน วิธีการสร้างกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
การหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู ้อื ่น วิธีการจัดค่าย
ครอบครัว ค่ายเยาวชน วิธีการรณรงค์ภายในชุมชน การปรับสภาพแวดล้อมชุมชน หนังสือคู่มือ
จะรวบรวมวิธีการทำงาน ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรรู้ วิธีการประเมินประมวลผลอย่างละเอียด โดย
ได้จัดพิมพ์หนังสือไว้หลายหมื่นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆได้นำไปใช้”นายจะเดจ็กล่าว 
 ผู้สนใจหนังสือ “ คู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน” สามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่ มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร.๐-๒๕๑๓-๑๐๐๑ หรือที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ 



มูลนิธิเพื่อนหญิง ระบุ “เหล้า”  
ต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว 





 เกาะกระแส  ๕








จาก/หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/วันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๓

สธ. ยืนยันไม่ลดภาษี
เหล้าเบียร ์เพราะเป็น
สินค้าทำลายสุขภาพ
ทุกวันนี้ที่คนไทยดื่มน้ำเมากันมากทั้งเด็ก  
ทั้งผู้ใหญ่ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเครื่อง
ดื่มเหล่านี้มีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆ อยู่
มาก ด้วยเหตุนี้  นอกจากไม่ควรจะลดภาษี
ให้แก่สินค้าเหล้า เบียร์ แล้ว ยังควรขึ้นภาษี
ด้วยซ้ำ เพื่อที่จะได้ซื้อมาดื่มกันน้อยลง โดย
เฉพาะวัยรุ่นที่ยังไม่มีรายได้ 
 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเปิดประชุม
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม๒๕๕๓ ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของนาย  
อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ลดภาษีนำเข้าเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเป็น ๐%  เพราะเป็น

จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/
วันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๓

จาก/หนังสือพิมพ์แนวหน้า/วันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๓

เรือ่งของนำ้เมา ปกตกิเ็ปน็สนิคา้ทีท่ำลาย 
สุขภาพและก่อผลกระทบต่อสังคมมาก 
มายหลายดา้นอยูแ่ลว้ แตผ่ลกระทบดา้น 
สิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะไม่ค่อยได้พูด
ถึงกันมากนัก และบ่อยครั้งบริษัทผู้ผลิต
น้ำเมาหลายแห่งก็ขาดความรับผิดชอบ
ในเรื่องนี้  จนเกิดผลกระทบกับผู้คนที่
อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง ดังเช่นที่
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีปัญหาในเรื่องนี้
มานานพอสมควร 

ดีเดย์๒๔ กรกฎาคม ๕๓  
จับจริงโฆษณาน้ำเมา
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

สินค้าอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิด  
ผลเสียต่อเศรษฐกิจประเทศ และเห็น
ควรเพิ่มภาษีสรรพสามิตควบคู่กันไป
ด้วย  เพราะเป็นภาษีที่มีอิทธิพลสูงสุด
ต่อราคาของเครื่องดื่มที่จะทำให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงได้ยากขึ้น เนื่องจาก
จะมีราคาที่สูงขึ้น  
 ส่วนกรณีเรื่องการเพิ่มภาษีสรรพสามิต
สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาต่ำให้
มุ่งเน้นใน๒มิติคือ เครื่องดื่มที่มีราคาต่อ
บรรจุภัณฑ์ต่ำหรือมีราคาต่อขวดหรือกระ
ป๋องต่ำเช่นเบียร์เหล้าปั่น/กับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที ่มีราคาต่อปริมาณแอลกอ-
ฮอล์บริสุทธิ์ต่ำสุด เช่น เหล้าขาว เป็นต้น
เนื ่องจากมีข ้อมูลวิชาการพบว่า ราคา

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจัดว่า
มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ปรับ
ตามราคาต่อค่าครองชีพของต่างประเทศ โดย
ราคาเบียร์ของไทยถูกกว่าราคาเฉลี่ยนานา 
ชาติถึง ๒.๓๖ เท่าในขณะที่ราคาสุรากลั่นหรือ
เหล้าขาวของไทยก็ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานา
ชาติถึงร้อยละ๗๕
“ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่แท้จริง เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มี
แนวโน้มลดลง ซึ ่งสวนทางกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที ่สูงขึ ้น จึงทำให้คนไทยมีกำลังซื ้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น เพราะรายได้สูงขึ้น
แต่ราคาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มต่ำ
ลง จึงเสนอว่าควรจะมีการทบทวนเรื่องการจัด
เก็บภาษีใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกันเยาวชนนักดื ่มหน้าใหม่ทันต่อสถาน
การณ์”นางพรรณสิริกล่าว  
 กเ็ปน็ไปตามสจัธรรม สิง่ใดดมีคีณุคา่  
ก็ต้องพัฒนาให้ยิ่งขึ้น สิ่งใดเป็นโทษเป็น
ภัยก็ต้องสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามแพร่หลาย 
จนทำรา้ยผูค้นและสงัคมใหเ้สยีหาย 

 นางอรวรรณ ศุขมาศ อายุ ๗๑ปี ชาวตำบลวังขนาย อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้โรงงานเหล้าเล่าว่า ครอบครัว
ของตนเองได้รับผลกระทบอย่างมากที่โรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นมานาน
กว่า ๕ ปี จนตอนนี้มีอาการแน่นหน้าอกเป็นประจำ เมื ่อไปตรวจ
ร่างกายที่โรงพยาบาล หมอบอกว่านางมีอาการของโรคภูมิแพ้และหาก
ปล่อยไว้เช่นนี้หรือนานกว่านี้อาจจะเป็นโรคปอดได้ และหมอยังได้
แนะนำให้ตนเองไปร้องเรียนกับหน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ลงมา
ตรวจสอบดูแล ซึ่งก็ได้ร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งแล้ว แต่เรื่องก็เงียบ
หายไปไม่ได้รับการแก้ไข
 นายหล่วง ธีระวิทย์ อายุ๘๑ปีชาวตำบลวังขนายอีกคนหนึ่งเล่า
ว่า เขาและลูกมีอาชีพปลูกผักและไร่ผักของเขาอยู่ติดกับบ่อน้ำเสียของ
โรงงานผลิตเหล้า น้ำที่ใช้รดผักก็ใช้น้ำในบ่อน้ำใต้ดินซึ่งอยู่ลึกประมาณ
๑๕ เมตร ซึ่งแต่ก่อนที่ยังไม่มีโรงงานเหล้า ผลผลิตการปลูกผักก็ดีมา
โดยตลอดไม่มีผลกระทบอะไรแต่เมื่อไม่กี่วันนี้เขาได้สูบน้ำขึ้นมารดผัก
ปรากฏว่าน้ำมีสีแดงและเมื่อนำน้ำนี้ไปรดผัก ทำให้ผักไม่เจริญเติบโต
ผลผลิตลดลง แล้วพอรดผักไปนานๆ ผักก็ตาย เขาจึงต้องหยุดปลูกผัก
และปล่อยที่ดินทิ้งร้างเพราะทำกินไม่ได้
 เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายพิเชฐ มะโนรมณ์นายกเทศมนตรี
ตำบลวังขนายก็ได้รับคำตอบว่าทางเทศบาลได้รับการร้องเรียนจากชาว

บ้านมานานแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ทำหนังสือถึงเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เรื ่องดังกล่าวก็เงียบหายไป ชาวบ้านก็ร้องเรียนมา
เรื่อยๆ แต่ทางเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องได้ เนื่องจาก
โรงงานสุราดังกล่าวขึ้นอยู่กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางเทศบาลจึงได้แต่
นำความเดือดร้อนของชาวบ้านเสนอไปยังทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น
 การอยู่ร่วมกันในสังคม หากทุกคนถือหลักเอื้ออาทร นึกถึง
ใจเขาใจเรา ไม่เบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่า คนที่มีมากช่วยเหลือผู้ที่
ขาดแคลน  ไม่เอาเปรียบกัน สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกมากทีเดียว 
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ชาวบ้านร้องเรียนโรงเหล้า
ปล่อยของเสีย จนเจ็บป่วย
เพาะปลูกไม่ ได้ผล





๖   หน้าต่างความคิด   

 คำพูดที่ว่าเมืองไทยคือประเทศที่มียอดผู้ดื่ม
สรุามากเปน็อนัดบั ๕ ของโลก ดจูะเปน็ขอ้เทจ็จรงิ 
ที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง กับความเข้าใจอีกข้อที่ถูก 
ปลกูฝงัมาตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุวา่ สยามมพีระพทุธ 
ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะข้อปฏิบัติ
พื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทุกคนท่องจำมาตั้งแต่เด็กก็
คือศีล ๕ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ระบุไว้ชัดเจนว่าชาวพุทธ
ที่ดีควรละเว้นการบริโภคน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท แต่กลับมีผู้ละเมิดข้อห้ามถึง ๑๕ 
ล้านคนหรือ ๑ ใน ๔ ของประชากรเลยทีเดียว 
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เอง ทำให้ในปี ๒๕๔๖
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เกิดความ
คิดว่าน่าจะหยิบเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นช่วง
เวลาสำคัญของชาวพุทธมาทำกิจกรรมรณรงค์เพื ่อลด
ปริมาณการดื ่มของคนไทยให้น้อยลงกว่านี ้ ซึ ่งจากผล
สำรวจของศูนย์วิจัยเอแบคโพลพบว่า จำนวนนักดื่มที่เข้า
ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามีทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยในปีแรกมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง ๔๐.๔ %
แบ่งเป็นนักดื่มที่งดเหล้าตลอด๓ เดือน๑๙.๘%และงด
เหล้าเป็นบางช่วง ๒๐.๖% และในแต่ละปีตัวเลขนี้ก็ขยับ
ขึ้นเรื่อยๆ ปีละประมาณ๑% ผลที่แสดงออกมานี้ ทำให้
เกิดข้อสงสัยว่าแล้วคนไทยเลิกเหล้าเองไม่เป็นหรืออย่างไร
ทำไมต้องใช้กิจกรรมช่วยด้วย และที่สำคัญรูปแบบที่ว่านี้
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมไทยอย่างที่หลาย
คนคาดหวังไว้หรือไม่  หรือจะเป็นเพียงแค่วาระชั่วคราว
อย่างชื่อโครงการที่ว่า“งดเหล้าเข้าพรรษา”กันแน่

อย่างไรก็ตามเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อความเจริญแบบโลกตะวันตกกล้ำกราย
มาสู่สังคมไทยมากขึ้น อะไรหลายอย่างในเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรื่องการ
ดื่มเหล้าก็เช่นกัน เพราะหากสังเกตถึงอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจแอลกอฮอล์
จะพบว่าสูงมากถึงขนาดมีเงินไปอุดหนุนสโมสรฟุตบอลชื่อดังในต่างประเทศเลยด้วย
ซ้ำไม่เพียงแค่นั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมก็เปลี่ยนไปมากจากเดิมที่มีผับบาร์ไม่กี่
แห่ง แต่ตอนนี้มีเกลื่อนถนน แม้แต่รอบๆ สถานศึกษาเองก็มีเต็มไปด้วยร้านเหล้า
พระมหาอมรมิตร คัมภีรธัมฺโม แห่งวัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ จังหวัดอุทัยธานี
ซึ ่งจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามาแล้วหลายปี บอกว่า ทุกวันนี้อายุของผู้ดื ่ม
แอลกอฮอล์ในเมืองไทยค่อนข้างต่ำลงเรื่อยๆ ที่สำคัญวัตถุประสงค์ของการดื่มก็
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ดื่มแก้เหนื่อย ก็กลายเป็นการดื่มเพื่อเมา หรือเพื่อความบันเทิง
มากขึ้นเรื่อยๆ
“อาตมาคิดว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นบางคนก็เลิกดื่มไป
เลย ที่สำคัญปกติช่วงเข้าพรรษาเขางดกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่กลับกันก็คือ เราเห็นภาพ
ของเด็กมหาวิทยาลัยที่ยังไม่สามารถหาเงินได้ แต่มานั่งดื่มกันเต็มไปหมด ซึ่งหาก
เป็นสมัยก่อนเด็กอายุ๑๘–๒๐ปียังไม่เสพของมึนเมาเหล่านี้กันหรอกหรือถ้ามี
ใครคิดริลองก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยว่ากล่าวตักเตือนอยู่เสมอ แต่พอมายุคนี้
สถานการณ์กลับตาลปัตร ภาพเหล่านี ้กลายเป็นเรื ่องปกติมากๆ ที ่สำคัญการ
โฆษณาก็เปลี่ยนไป เพราะเล่นกับจิตใต้สำนึกของคนดู อย่างเรื่องเหล้านี้ก็พยายาม
จะขายว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกสนาน เป็นเรื่องของน้ำใจเพื่อน เป็นเรื่องของ
การช่วยเหลือกันแล้วพออัดเรื่องพวกนี้เข้าไปมากๆมันก็จะเข้าไปสร้างค่านิยมให้แก่
คนดูโดยเฉพาะเด็กๆจนเกิดเป็นความชินชา”

เลิกเหล้าผ่านโมเดลวัฒนธรรม
 ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ลำบาก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามหา
มาตรการต่างๆ มาสู้กับศัตรูตัวฉกาจนี้อย่างเต็มที และการที่วิถีชีวิตคนไทยผูกพัน
กับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมายาวนาน  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ “วัฒน-
ธรรม” จะถูกดึงมาใช้กับการรณรงค์เรื ่องเหล้า นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประ
เทศแรกๆ ที่ริเริ่มโครงการนี้ จนถึงขนาดที่ประเทศตะวันตกต้องขออนุญาต
มาดูงานเลยทีเดียว “กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือช่วงวัยทำงาน๓๕ ปีขึ้นไป
เนื่องจากเข้าพรรษาเป็นช่วงคนที่มีวุฒิภาวะหน่อยหนึ่งเนื่องจากสัมพันธ์กับศาสนา
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นตอนนี้เราก็มีกระบวนการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตัวเลขก็น่าสนใจมี
คนที่อยู่ในวัยเรียนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามากพอสมควรอายุ๑๕-๒๔
ปีงดเหล้าตลอด๓เดือนและบางช่วงประมาณ๗๐%จาก๒ล้านคนและโมเดล
นี้เท่าที่ทราบมีเพียงประเทศสวีเดนที่จัดกิจกรรมคล้ายๆกันคือจัดงาน“คริสต์มาส
สีขาว” และเปิดรับสมัครครอบครัวที่ต้องการฉลองคริสต์มาสแบบไร้แอลกอฮอล์ ซึ่ง
ดำเนินการมา๒-๓ปีแล้ว
 ขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ยังไม่เห็นประเทศใดใช้
โมเดลนี ้ในการรณรงค์งดเหล้า อย่างพม่า ลาว หรือกัมพูชา ธุรกิจเครื ่องดื ่ม

๓ เดือนเข้าพรรษา
ถึงเวลา“งดเหล้า”
(ชั่วคราว) 






     น่ารู ้  ๗
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แอลกอฮอล์เพิ่งเริ่มตั้งไข่ เพราะฉะนั้นการรณรงค์ ด้วยโมเดลนี้จึง
ไม่เกิด แต่ถ้าเป็นประเทศศรีลังกา แม้ว่าจะไม่มีการรณรงค์เรื่องนี้
แต่ด้วยความที่สังคมพุทธเข้มแข็งมาก อีกทั้งกฎหมายก็ห้ามการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดใดๆ จึงทำให้ปริมาณนักดื ่ม
ถูกจำกัดโดยปริยาย”

ชั่วคราวหรือถาวร
 แม้เมืองไทยจะเป็นต้นแบบของโมเดลที่ว่านี้ แต่คำถามที่ตามมา
อยู่เสมอก็คือโครงการนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหน
 แต่ส ิ ่งหนึ ่งท ี ่ เห ็นช ัดมากขึ ้น ก ็ค ือการขยายตัวในแง ่ของ
ผู้สนับสนุน โดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายปกครองและภาครัฐ ซึ่งเริ่มมี
เรื ่องนี้เข้ามาอยู่ในจิตใจมากยิ่งขึ ้น จากสมัยเริ ่มแรกที่ถูกจำกัด
เพียงแค่วัดกับชาวบ้านเท่านั้น
 นายธีระ วัชรปราณี อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นปีละ
๑%จะดูไม่มากนักแต่ถ้ามาดูจากปริมาณจริงๆก็ถือว่าจำนวนคน
ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีมีค่อนข้างมาก “ถ้าเทียบกับจำนวนผู้ที่
ดื่มแอลกอฮอล์แล้วลด จะประมาณ๔ - ๕ ล้านคนในแต่ละปีที่งด
เหล้าเข้าพรรษา จำนวนคนขนาดนี้ ถ้าคิดเป็นตัวเงินที่ประหยัดได้
จากการสำรวจประมาณ๑,๔๐๐บาทต่อเดือนคูณ๔.๕ล้านคนก็
จะประหยัดได้๖,๐๐๐ล้านบาทต่อเดือนขณะที่การรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาลงทุนประมาณ๑๘ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ก็ต้องยอมรับ
ความจริงว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจจะได้ผลเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
เพราะจากการสำรวจของ สคล. พบว่า มีมากถึง ๘๐% ที่กลับไป
ดื่มต่อ แม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ แต่การที่ทำให้ ๓ เดือนมีคนงด
เหล้าได้มากถึง๔๐%ก็ถือว่าน่าภูมิใจและคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเสียอีก
 ตอนนี้ทางเครือข่ายจะเริ่มปรับแนวทางการทำงานเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มนักดื่มมากขึ้น โดยใช้พลังครอบครัวซึ่งน่าจะทำให้โครงการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผมเชื่อว่าเท่าที่เราทำงานมา คนที่ได้รับผล
กระทบมากที่สุดคือคนในครอบครัวของคนที่ดื่ม พลังเหล่านี้แหละ
ครับที่จะช่วยทำให้ผู้ดื่มมีกำลังใจที่จะลด ละ เลิก นี่ก็เป็นการปรับ
เปลี่ยนการทำงานใหม่ของเรา”นายธีระกล่าว
	 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาดี
ของคนทำงานรณรงค์ที่ได้หว่านโปรยไปทั่วทุกภูมิภาค   
จะเกิดดอกออกผลทำให้นักดื่มทั้งหลายตื่นรู้ และเห็น
ความจริงว่าน้ำเมานั้นเป็นเครื่องดื่มอันตรายที่ไม่ควรไป
เกี่ยวข้องเลย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 
ก่อมะเร็งเต้านม


การสถาบันมะเร็ง กล่าวว่า เป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภค
ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป ขณะที่งานวิจัยในต่างประเทศก็
ออกมาระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงให้ผู้หญิง  
นักดื่มเป็นมะเร็งเต้านมกันมากขึ้น  
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้ในปี๒๕๔๖สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันไคเซอร์
เพอร์มาเนนเต เมืองโอ๊กแลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเตือนสตรีที่ป่วย
เป็นมะเร็งเต้านมและรักษาหายแล้ว ว่าไม่ควรกลับมาดื ่มเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์อีก เพราะมันจะเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงให้โรคร้ายกลับมา
เป็นได้อีก ซึ ่งคำเตือนดังกล่าว ได้มาจากการศึกษาข้อมูลผู้หญิงชาว
อเมริกันจำนวน๑,๙๐๐คนที่รอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมในระยะ
เริ่มแรก (ระหว่างปี๒๕๔๐ -๒๕๔๓)จากนั้นติดตามเก็บข้อมูลอีก๘ปี
พบว่า ผู ้หญิงที่มีประวัติการดื่มเครื ่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ๓ - ๔ แก้ว
ต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำถึง ๓๐%  และยิ่งผู้หญิง
เหล่านี้ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าใดความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคเดิมก็ยิ่ง
มากขึ้นเท่านั้น
 นักวิจัยอธิบายถึงความเกี่ยวโยงระหว่างแอลกอฮอล์กับมะเร็งเต้านม
ว่า “แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มส่งผลต่อระดับการหมุนเวียนของฮอร์โมน
เอสโตรเจนในร่างกาย อีกทั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเอส-
โตรเจนดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ในระดับปานกลางถึงมากอาจเป็น
ตัวเร่งให้เกิดมะเร็ง และผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
ควรลดการบริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ให้น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ แก้ว
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่อ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินปกติ”
 จะว่าไปก็เห็นความเชื่อมโยงอยู่เหมือนกัน ที่หญิงไทย
ปัจจุบันหันมาดื่มน้ำเมาแทนน้ำเหมือนผู้ชายมากขึ้น และถ้า
คิดว่าไม่กลัวกับการเป็นมะเร็งเต้านมก็จงดื่มต่อไป แต่ถ้า  
ไม่อยากทรมานกับการเป็นโรคร้ายยอดฮิตนี้ ก็เลิกดื่มน้ำเมา
ทุกชนิดดีกว่า 
 ไม่ดื่ม... ไม่เสื่อม... ไม่เสี่ยง... ดีที่สุด 


ขึ้ นชื่ อ ว่ า โ รคมะ เร็ ง
ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น 
แล้วทราบกันหรือไม่วา่
ปัจจุบันผู้หญิงไทยอายุ
ตำ่กวา่ ๔๐ ป ีเปน็มะเรง็ 
เต้านมถึงร้อยละ ๓๓.๔ 
(มากกว่า มะเร็งปาก
มดลกู) ซึง่สงูกวา่ผูห้ญงิ 
อเมริกันที่ ส่ วนใหญ่
เป็นในผู้สูงอายุ ส่วน
สาเหตุนั้น ผู้อำนวย



   

“เฟสบุ๊ค” เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงอยู่ ในขณะนี้ กำลังถูกใช้เป็นเครื่อง
มือในการโฆษณาสินค้าจำพวกเหล้าและเบียร์
โดยบริษัทผู้ผลิตหลายราย และปัญหาก็กำลังเพิ่ม
ดีกรีความรุนแรงขึ้นตามระดับความนิยมการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงทำให้เกิดความวิตก
กังวลกันว่าผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
คนรุ่นใหม่ กำลังตกเป็นเหยื่อบริษัทเหล้าที่ต้อง 
การกระตุ้นการดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการโฆษณา
และจัดโปรโมชั่นผ่านสื่อใหม่นี ้

๑๙๓ ชาติรวมพลัง
ต้านโฆษณาน้ำเมาออนไลน์

ของผลิตภัณฑ์เบียร์ของบริษัทนี้แล้วมากกว่า 
๔๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่บริษัทเหล้าและเบียร์
อื่นๆ ก็มีผู้ตอบรับเฟสบุ๊คของพวกเขาใน
ระดับเกือบๆ ครึ่งล้านแล้วเช่นกัน	 	

	 ก็ เป็นอีกหนึ่ งยุทธวิ ธี ของธุ รกิ จ
น้ำเมาที่ต้องจับตามองอย่างไม่กะพริบ 
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ หากการ
กระทำดงักลา่วเขา้ขา่ยผดิกฎหมาย กต็อ้ง 
ถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น 

 ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกครั้งที่ผ่านมาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับความตั้งใจในการต่อสู้กับปัญหา
เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทเหล้าและ
เบียร์ โดยประเทศสมาชิกทั้ง ๑๙๓ ประเทศ เห็นพ้องกันว่าจะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อสกัดกั้น
ปัญหาไม่ให้บานปลายออกไป ทั้งยังได้ส่งสารไปยังบริษัทน้ำเมาทั้งหลายว่า ณ ตอนนี้รัฐบาลของ
แต่ละประเทศทั่วโลกรู้เท่าทันถึงปัญหานี้กันหมดแล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมพบว่าแค่
ในเครือข่ายเฟสบุ๊คเพียงอย่างเดียว บริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งของโลก ก็มีผู้ตอบรับเฟสบุ๊ค

ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กวัยรุ่นกับการ
ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักทำให้พ่อแม่
ทั้งหลายอดเป็นห่วงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อน เด็กหลายคนดื่มเหล้าจน
ขาดสติ ซึ่งอาจมาจากความคะนอง บวกกับการ
ยั่วยุของเพื่อนๆ ดังนั้น ก่อนที่ลูกจะเข้าสู่ช่วงวัย
ดังกล่าว พ่อแม่จึงควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก
เสียแต่เนิ่นๆ ด้วยการให้ความรักและการเอาใจ
ใส่ เนื่องจากมีการวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ่นที่ได้รับ
ความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ 
มักโตขึ้นเป็นคนที่ไม่ติดเหล้า ถ้าเทียบกับเด็กวัย
เดียวกันแต่ไม่ได้รับสองสิ่งนี้จากผู้ปกครอง 
 การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาวัยรุ่นอเมริกันจำนวน 
๕,๐๐๐ ราย ที่มีอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๙ ป ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ และความ
สัมพันธ์ของพวกเขากับพ่อแม่ ซึ่งทีมวิจัยพบว่า ความ

อ่านเรื่องนี้...ก่อนยื่นเหล้าให้ลูกชิม 
ตนเองได้ และแม้ว่าเพื่อนจะมีส่วนสำคัญอย่าง
มากสำหรับเด็กวัยรุ่น แต่พ่อแม่ก็มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของเด็กๆ เช่นกัน พ่อแม่ต้องเข้าใจ
ว่าคุณมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆ ไม่ใช่ไปควบคุมพฤติกรรม
ของเด็กๆให้ได้อย่างใจ”	 	
	 ส่วนพ่อแม่ที่ให้ลูกชิมแอลกอฮอล์ก่อน
วัยอันควร เพื่อหวังว่าพวกเขาจะดื่มมันอย่าง
รับผิดชอบนั้นอาจเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี  ผล
การศึกษาของ The National Institute on Al-
cohol Abuse and Alcoholism สหรัฐอเมริกา
ที่ทำการศึกษาเด็กวัยรุ่นจำนวน ๒๒,๐๐๐ ราย 
เกี่ยวกับนิสัยการดื่ม พบว่า การทำเช่นนั ้น
จะทำให้เด็กๆ มีปัญหาด้านการดื่มตามมาใน
อนาคต เนื ่องจากพบว่า การให้เด็กได้ชิมรส
แอลกอฮอล์ตั ้งแต่อายุไม่ถึง ๑๕ ปี จะทำให้
แอลกอฮอล์มีความสำคัญต่อชีวิตของเด็กคนนั้น
ไปตลอดชีวิต หนึ่งในทฤษฏีที่อธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ก็คือ สมองของเด็กวัยรุ่นจะทำการเชื่อม
โยงระหว่างการดื ่มแอลกอฮอล์กับการสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจเข้าด้วยกัน ทำให้พวกเขา
มองหาเหล้า-เบียร์มาดื่มเวลาที่พวกเขารู้สึกไม่ดี
นั่นเอง
 ในอกีมมุหนึง่ หากเดก็อยูใ่นสิง่แวดลอ้ม 
ที่ไม่มีการดื่มให้เห็น และในครอบครัวไม่มี
ใครดื่ม (ให้ดูเป็นตัวอย่างด้านลบ) ก็เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดึงไม่ให้เด็กๆ พลัดหลง
เข้าไปในวงจรอบายมุขน้ำเมาได้ 

รักของผู้ปกครองนั้นอาจมีส่วนน้อยมากที่จะสกัดกั้นการทดลองดื่มเหล้าของเด็กๆ เนื่องจากไม่ว่า
อย่างไร เด็กๆ ก็อยากทดลองอยู่ดี แต่มันสามารถช่วยให้เด็กๆ เหล่านั้นไม่เสพติดกับการดื่มเหล้าได้
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าความสัมพันธ์กับผู้ปกครองก็มีผลอย่างมากเด็กที่มีพ่อแม่ที่เข้มงวดจนทำให้
พวกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้นั้น เสี่ยงต่อการกลายเป็นขี้เมาประจำชั้นได้มากกว่า
เด็กที่มีพ่อแม่ให้ความรักและเอาใจใส่พวกเขาถึงสองเท่าเลยทีเดียว
 ทั้งนี้ การให้ความรักและความเอาใจใส่นั้นต้องไปร่วมกัน เพราะนักวิจัยพบว่าหากพ่อแม่ให้แต่
ความรักเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เอาใจใส่ในพฤติกรรมของลูก ก็มีส่วนทำให้ลูกกลายสภาพเป็นขี้เมา
ได้เช่นกันศาสตราจารย์สตีเฟน บาห์ร นักวิจัยกล่าวว่า “แม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีผลมากนักต่อการ
ตัดสินใจดื่มเหล้าของเด็กๆ (เพราะอย่างไรเด็กก็อยากจะทดลองอยู่แล้ว) แต่การดูแลเอาใจใส่ของ
พ่อแม่ที่มีต่อเด็กคนนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเหล้าของเด็กๆ ในอนาคตอย่างมาก ว่าจะกลาย
เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของพวกเขาหรือไม่  เนื่องจากพบว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัว
ที่ให้ความรักความอบอุ่น ลูกจะมีความรับผิดชอบและสามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มเหล้าของ

จาก:“http://www.thaihealth.or.th”

จาก:“http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?
NewsID=9530000088713&Keyword=%e0%cb%c5%e9%d2”

๘  เรื่องเหล้าจากรอบโลก  



       

 การตลาดน้ำเมา แสงตะวัน   ๙

จาก:“http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?
NewsID=9530000088713&Keyword=%e0%cb%c5%e9%d2”

จาก/น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ/วันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๓

สินค้าน้ำเมา ยึดเว็บไซต์  
“ตอกย้ำแบรนด์”ช่วงโลว์ซีซั่น 
ช่วงเข้าพรรษาและหน้าฝน ถือว่าเป็น “โลว์ซีซั่น” 
ของตลาดน้ำเมา ประกอบกับความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย “ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”   
ทีม่ผีลบงัคบัใชม้า ๓ ป ีและมปีระกาศกฎกระทรวง 
ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า อะไรที่ทำได้ อะไรบ้าง  
ที่ทำไม่ได้ แต่เหล่าผู้ประกอบการก็ไม่ได้หยุดนิ่ง
ในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า(Brand 
awareness) กับกลุ่มนักดื่ม 
 เป็นเรื ่องปกติที่ช่วงนี้กิจกรรมทางการตลาดภาค
สนามของสินค้าน้ำเมาต่างๆ อาจจะสร่างซาลงไปบ้าง
เนื่องจากมี “ฝน” เป็นตัวแปร ดังนั้นค่ายต่างๆ จึงหัน
ไปทำกิจกรรมทางการตลาดในช่องทางอื่นแทนและสิ่ง
ที่หลายๆ ค่ายให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ 
การอาศยัชอ่งวา่งทางกฎหมาย สือ่กบักลุม่เปา้หมาย 
ผ่านเว็บไซต์ (เพราะมาตรา๓๒วรรค๓ของพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่ว่าด้วยการห้ามการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดว่า “บทบัญญัติ
ในวรรค ๑ และวรรค ๒ มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณา
ท่ีมีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร”) ดว้ยเหตนุี ้ ทกุคา่ย
(ไม่ว่าจะเป็น ช้าง ไฮเนเก้น ซานมิเกล สิงห์ รวมทั้ง
๑๐๐ไปเปอร์ส (เพอร์นอตริคาร์ดฯลฯ )จึงเจียดเม็ด
เงินส่วนหนึ่ง(ซึ่งไม่มากนัก) เปิดเซอร์ฟเวอร์ใน
ต่างประเทศ เพื่อเปิดเว็บไซต์ไว้สื่อสารกับกลุ่มเป้า
หมายสำหรับสินค้าแต่ละตัวเป็นการเฉพาะ 
 ผู้บริหารบริษัทเหล้านอกรายใหญ่ กล่าวว่า ตาก
กฎหมายที่ระบุไว้ดังกล่าวทำให้ทุกค่ายจึงหันมาลงทุน
ทำเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางกันระยะหนึ่งแล้ว และที่
สำคัญเป็นการลงทุนที่ไม่มากนัก ขณะเดียวกันก็ลด
งบฯจากสื่ออื่นๆลงเนื่องจากมีข้อจำกัด ซึ่งโดยหลักๆ 
กย็งัเนน้การสือ่สารกบักลุม่ลกูคา้เปา้หมายผา่นเรือ่ง 
ของดนตรีและกีฬา แต่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่ฟุตบอลที่
เป็นกีฬายอดนิยมของผู้ชายไทยมากกว่า อีกช่อง
ทางหนึ่งก็คือ การสร้างสังคมหรือชุมชน (Com-
munity) กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจและสมัครเข้าเป็น
สมาชิก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมให้
สมาชิกได้รับทราบ 
 จากการสำรวจเว็บไซต์ของค่ายน้ำเมาต่างๆ ใน
ขณะนี้ พบว่าค่ายบุญรอดฯ ดูเหมือนจะแอ็กทีฟ
มาก ที่เปิดเว็บไซต์สำหรับเบียร์ทั้ง ๓ แบรนด์ และ
แต่ละเว็บไซต์ก็มีความเคลื่อนไหวในการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เช่น 
เว็บไซต์ลีโอ นอกจากมีการโพสต์ภาพจากกิจกรรม

ต่างๆ ที่จัดกับสมาชิก (อาทิ เซ็กซี ่
ลีโอ เกิร์ล / ลีโอ ทริป คอนเสิร์ต
ฯลฯ) แล้ว ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก
และผู้สนใจร่วมสนุก ขณะท ี่เว็บไซต์
สิงห์ ไลท์ มีแคมเปญสิงห์ไลท์เวิลด์
เอ ็กซ์พลอเรอร ์ 2010 พาคนไทย
ไปร่วมสัมผัสและเปิดประสบการณ์
ความท้าทายในสถานที่ต่าง ๆ ถึง ๕
ประเทศ ล่าสุดหลังจากที่สิงห์ได้ทุ่ม

งบฯเป็นสปอนเซอร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้เปิดเว็บไซต์สิงห์แมนฯ
ยูไนเต็ตขึ้นมาอีกโดยเฉพาะ
 ส่วนไทเกอร์เบียร์ก็มีการโปรโมตกิจกรรม๖แพ็กชาเลนจ์2010ขณะที่
เบียร์ซานมิเกล ที่นอกจากสื่อถึงตัวสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมและเรื่องราวเกี่ยว
กับดนตรี กีฬา แฟชั่น เพลง และกิจกรรมที่ให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกด้วย ส่วน
ค่ายเบียร์ช้างก็ใช้เว็บไซต์ไทยเบฟฯ ในการสื่อสาร และไม่มีเว็บไซต์เบียร์ช้าง
โดยเฉพาะยกเว้นเฟดเดอร์บรอย ท่ีมีการทำเว็บไซต์ข้ึนมาต่างหาก น่ีเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการตลาดของค่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
 นายฉัตรชัย วิรัตนโยสินทร์ ผู ้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำกัด แสดงความเห็นว่า เว็บไซต์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือทางการตลาดที่จะใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมาย และส่วนใหญ่มัก
จะหวังผลในแง่ของการย้ำแบรนด์มากกว่าที่จะหวังผลด้านยอดขาย 
เขายอมรับว่าหากจะวัดความแรงหรือประสิทธิผลของ Website กับ 
Mass media แล้ว เว็บไซต์ยังเป็นอะไรที่สู้สื่อแมสไม่ได้ แต่ในเมื่อการ
โฆษณาผ่านสื่อโดยเฉพาะมีข้อจำกัดมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อทีวี สื ่อ
สิ่งพิมพ์อาจจะลดลงไปบ้าง ทุกคนก็ต้องหันมาหาช่องที่ยังพอจะทำได้ แต่ใน
ภาพรวมแล้ววันนี้เว็บไซต์ยังอยู่ในฐานะ“สื่อประกอบ”แต่ยังไม่ใช่“สื่อหลัก”
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าสินค้าน้ำเมาจะขายดีหรือขายไม่ดีสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้น
แทบทุกครั้งเมื่อบริษัทน้ำเมาจัดกิจกรรมต่างๆ ก็คือ การทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก นี่ต่างหากคือพิษภัยของน้ำเมา
เพราะไม่ว่าจะขายที่ไหน จะดื่มเมื่อไหร่ อย่างไร น้ำเมาก็เป็นเครื ่องดื่ม
ที่ทำลายสุขภาพ และทำลายสติจนคนดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจเสมอมาก
บ้างน้อยบ้างตามปริมาณการดื่ม และแม้ธุรกิจน้ำเมาจะพยายามหาช่อง
ทางในการทำการตลาดเพื ่อเลี ่ยงกฎหมาย แต่หน้าที ่ของคนทำงานด้าน
รณรงค์ก็คือสร้างปัญญาให้คนเห็นสัจธรรมของน้ำเมาให้ได้
 เมื่อมีสติรู้เท่าทันแล้ว การตลาดใดๆ ก็ไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าใจ
ความจริงถูกหลอกเป็นเหยื่อน้ำเมาได้อีกต่อไป 



 

๑๐  น้ำเมากับเยาวชน 



เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมคุรุ
สภากลุม่พทุธธรรมเพือ่สงัคม ร่วมกับสำนกั 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง 
เสรมิสขุภาพ (สสส.) และสำนกังานเครอืขา่ย 
องคก์รงดเหลา้ (สคล.) แถลงข่าวเปิดโครงการ
“โพธิสัตว์น้อยชวนครอบครัวเลิกเหล้าเข้า
พรรษา” เพ่ือรณรงค์ให้สถานศึกษาและบุคลากร
ร่วมเป็นต้นแบบของชุมชนและสังคม ในการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยมีนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์-
ศ ิร ิก ุล ผู ้ช ่วยร ัฐมนตร ีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าฝ่าย
บริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเท มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานกลุ่ม
พุทธธรรมเพื่อสังคมกล่าวว่าจากสถิติที่ผ่านมา
พบว่ามีชาวพุทธจำนวนหนึ่งที่มีความตั้งใจ ลด
ละ เลิก สุรา แต่ยังขาดแรงจูงใจ ทั ้งนี ้ลูกๆ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปกครองที่ยังคง
ดื่มอยู่ได้ โดยใช้ต้นทุนของวัฒนธรรมดั้งเดิม
ด้านศาสนาและความสัมพันธ์ในครอบครัวที ่
เข้มแข็ง ซึ ่งปีนี ้กิจกรรมโพธิสัตว์น้อยชวน
ครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษาจัดเป็นปีที่ ๒ 
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ โรงเรยีน โดยอาศัยช่วงเวลาสำคัญ ๒ 
โอกาส คือ ช่วงโอกาสวนัเขา้พรรษา ตัง้แต ่
๒๗ กรกฎาคม - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ
ช่วงโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้
มีบทบาทในการเชิญชวนและรณรงค์ให้ผูป้กครอง
ลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้

สพฐ.จับมือมหาจุฬาฯเร่งปลูกฝัง 
ศีลธรรมเยาวชนตั้งกลุ่มโพธิสัตว์น้อย
หนุนเด็กทั่วประเทศชวนครอบครัว
เลิกเหล้า 

สถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนได้มีส่วนร่วม
สร้างสังคมคุณธรรมปราศจากแอลกอฮอล์โดย
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือ มีจิตอาสาเพื่อ
รณรงค์ ถือว่ามีจิตที่ดีในการตอบแทนคุณบิดา
มารดาให้มีศีลธรรม มีสุขภาพดี พ้นจากภัยทั้ง
หลายอันเกิดจากสุรา จึงได้ให้ชื่อเยาวชนกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มโพธิสัตว์น้อย ซ่ึงปทีีผ่า่นมา มโีรงเรยีน 
นกัเรยีน และผูป้กครอง เขา้รว่มกจิกรรมจาก 
ทั่วประเทศจำนวน ๓๐๓ โรงเรียน และมีผู้
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า ๗๔,๐๐๐ คน
 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า กลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ซึ่งจากผลการ
สำรวจในปีที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ
๗-๑๓ปีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๒-๖
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน๑,๔๒๙
คนพบว่า ๙๑.๓% เป็นครอบครัวที่ดื่มเครื่อง
ดื ่มแอลกอฮอล์ โดยมีบิดาเป็นบุคคลที่ทำให้
เกิดพฤติกรรมการดื่มเลียนแบบ / ๙๘.๙ %
รู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์/ กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน ๘๖.๙% เห็นเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์จากร้านค้าใกล้บ้าน/๖๔.๗%เคยถูก
คนในครอบครัวใช้ให้ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
/ ๖๑.๓ %  มีความรู ้สึกด้านลบต่อการดื ่ม
แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว โดย๗๗.๖%
เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ และพบว่า๘๑.๕%  เด็กชอบ
และมีความสุขที่ครอบครัวงดเหล้าในช่วงเข้า
พรรษาไดซ่ึงโดยภาพรวมแล้วพบว่าเด็กในระดับ
ชั้นประถมศึกษามีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าเด็ก
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหากมีการ
ส่งเสริมความรู้ด้านโทษภัยของเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ และสร้างภมิูคุ้มกันไม่ให้เยาวชนไทยเข้า
สู่วงจรการเป็นนักดื่มรุ่นเยาว์ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพต่อไป
 พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกไม่เสพติดอบายมุข
ฉันใด ลูกๆ ทุกคนก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งเช่น
กันที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่ดื่มเหล้า ซึ่งอย่าง
น้อยก็ทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขตาม
อัตภาพของตนเอง 

จาก:“http://lent.stopdrink.com/?p=1918”

นายนพดล กรรณิกา ผู ้อำนวยการศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัย
ความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(สกศ.) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจต่อเนื่อง
ภายใต ้โครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย เรื่อง
เกรดตก เครียด ดื่มเหล้า จากตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงนักศึกษา
ปริญญาเอกทั ้ง ๗๖ จังหวัดทั ่วประเทศ
จำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๐๘๘ ตัวอย่าง ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม๒๕๕๒ที่ผ่าน
มา พบว่า นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ในภาคการเรียนครั้งล่าสุดต่ำกว่า ๒.๐๐ มี
สัดส่วนของคนที่รู้สึกเครียด หมดหวังในชีวิต
มากกว่ากลุ่มคนที่มีผลการเรียนดีกว่า กล่าว
คือ ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่ำกว่า๒.๐๐ร้อยละ๔๐รู้สึกเครียดหมด
หวังในชีวิต ขณะที่ร้อยละ ๓๓.๙ ในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระหว่าง
๒.๐๐ - ๓.๐๐ รู้สึกเครียด หมดหวังในชีวิต
และในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน
มากกว่า ๓.๐๐ ร้อยละ ๒๕.๗ รู้สึกเครียด
หมดหวังในชีวิตเช่นกันจะเห็นได้ว่าย่ิงนักเรียน
นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ยิ่งมีจำนวนคนที่
เครียดหมดหวังในชีวิตมากขึ้น
 ในการสำรวจครั้งนี้ นายนพดล กล่าวว่า
นักเรียนนักศึกษาที ่มีผลการเรียนต่ำกว่า
๒.๐๐ส่วนใหญ่หรือร้อยละ๕๖.๗ดื่มเหล้า
ในช่วง๖เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีสัดส่วนของคน
ที่ดื่มเหล้าสูงกว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนระหว่าง ๒.๐๐ - ๓.๐๐ ที่ดื่ม
เหล้าร้อยละ ๔๙.๖ และในกลุ่มนักเรียนนัก
ศึกษาที่มีผลการเรียนมากกว่า ๓.๐๐ ที่ดื่ม
เหล้าร ้อยละ ๓๔.๐ เม ื ่อพิจารณากลุ ่ม
นักเรียนนักศึกษาที่รู้สึกเครียดหมดหวังใน
ชีวิต จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
แม้แต่ในกลุ่มนักเรียนชั ้นประถมศึกษายัง
รู ้สึกเครียด หมดหวังในชีวิตสูงถึงร้อยละ
๒๓.๑  แต่จะมากสุดในกลุ ่มนักเรียนนัก
ศึกษาปวช.และปวส.ที่มีอยู่ร้อยละ๓๕.๕

เผยผลวิจัยพบเด็ก
“ปวช.-ปวส.”
ดื่มเหล้ามากสุด
เฉลี่ยอายุ ๑๙ ปี  
ต่ำสุดแค่๑๐ปี



น้ำเมากับเยาวชน  ๑๑  

    

เผยผลวิจัยพบเด็ก
“ปวช.-ปวส.”
ดื่มเหล้ามากสุด
เฉลี่ยอายุ ๑๙ ปี  
ต่ำสุดแค่๑๐ปี

 และในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอยู่
ร้อยละ๓๒.๗
 เมื่อจำแนกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ดื่ม
เหล้า พบว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ปวช. 
ปวส. มีกลุ่มคนที่ดื่มมากที่สุดคือร้อยละ 
๖๓.๓ และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีร้อย
ละ ๖๐.๖ ส่วนกลุ่มที่สูงกว่าปริญญาตรีมีอยู่
ร้อยละ๕๐.๓ ตามลำดับ นายนภดล กล่าวว่า
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือค่าเฉลี่ยของอายุใน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ดื่มเหล้า พบว่า 
มีอายุเฉลี่ย ๑๙  ปี และอายุต่ำสุดเพียง ๑๐ 

จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๕๓

ก้าวสู่ปีที่๖
“รับน้องปลอดเหล้า”
ไม่ต้องเมาก็สนุกได้

มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดกิจกรรมรับน้อง
สรา้งสรรค ์ปราศจากสิง่เสพตดิและความรนุแรง 
พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่าย U-Network 
ขยายความร่วมมือจากนักศึกษาทั่วประเทศ 
โดยมีเป้าหมายใหญ่ คือ “มหาวิทยาลัยปลอด
เหล้าและบุหรี่” โดยมีเป้าหมายใหญ่ คือ 
“มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่” 
เมื่อวันที่ ๒๑มิถุนายน๒๕๕๓สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดงานแถลงข่าวและสัมมนาความร่วมมือการจัด
กิจกรรมรับน้องสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ใน
โครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ แผน
งานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอด
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานศกึษา และตวัแทน 
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศณ ห้อง
ประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม โดยมีนายไชยยศ จริเมธากร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในพธิ ี
นายไชยยศ กล่าวถึงโครงการรับน้องปลอด
เหล้าในปีนี้ว่า มาตรการต่างๆ ที่ใช้นั้นเป็นเพียง
ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญ คือ จิตใจของนักศึกษา
แต่ละคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหวังอยาก
ให้นักศึกษามีชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัยแต่หากนิสิต
นักศึกษาไม่ปลกูฝังความรูสึ้กท่ีดีให้แก่กันมาตรการ
ต่างๆก็คงสำเร็จผลได้ยากหลายมหาวิทยาลัยที่มี
แหล่งอมายมุขร้านเหล้าผับคาราโอเกะอาบอบ
นวดกระทรวงก็จะประสานขอความร่วมมือในการ
ออกกฎกระทรวง และพิจารณาตามข้อกฎหมาย
ว่าสถานเริงรมย์ต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาแค่
ไหน ซึ่งจะต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้อง
 จากโครงการน้ี ผมหวังว่าสถิติเร่ืองเหล้าท่ีเก่ียว
ข้องกับนักศึกษาจะลดลง นักศึกษาแยกแยะถกูผิด
ได้มากขึ้น ว่าความสนุกสนานต่างๆ สามารถเกิด

ปีเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
กลุ่มนายทุนที่ขายเหล้ากำลังประสบความ
สำเร็จทางธุรกิจค่อนข้างสูงมากในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา 
 ยิ่งตัวเลขปรากฏผลออกมาเช่นนี้ ทั้ง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ยิ่งต้องมี
บทบาทร่วมกันมากขึ้น เพื่อหาวิธีป้องกัน 
ไม่ให้สินค้าน้ำเมาทำลายชีวิตลูกหลานของ
เราได้ง่ายเกินไป 

การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศไทย
ซ่ึงปฏิญญาน้ีจะเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการท่ีเยาวชน
จะได้ร่วมพัฒนาตนเองและสร้างสังคมที่ยั่งยืน”
 ปุณยภพ บุญนำ ประธานสภานักศึกษา
มรภ.จันทรเกษม อธิบายความเป็น U-Network
ว่า เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหลัก จำนวน
๑๑แห่งที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานขอ
ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับโครงการรับน้องปลอดเหล้า รวมถึง
กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ โดย ๑๑ สถาบันที่เป็น
เครือข่าย U-Network ได้แก่ มรภ.จันทรเกษม /
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
/ ม.ขอนแก่น / ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ / มรภ.สุร ินทร์/ ม.แม่โจ้ /ม.วลัย
ลักษณ์ /ม.นเรศวร/ ม.มหาสารคาม / และ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 “ปีที่แล้ว มรภ.จันทรเกษม ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ จาก สสส. เกี ่ยวกับกิจกรรมรับน้องสร้าง
สรรค์ปีนี้จึงดำเนินการสานต่ออย่างจริงจังมากขึ้น
โดยมีการจัดประกวดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
ของแต่ละคณะ ทุกสาขา ในมหาวิทยาลัย โดย
กำหนดกรอบ๕ข้อได้แก่ไม่ดื่มสุราสารเสพติด
/ไม่มีการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ทำรุนแรงกับน้อง /
ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือสื ่อไปในทางลามก
อนาจาร / ไม่มีคำพูดหยาบคาย และปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งทั้ง ๕ ข้อนี้ จะนำมา
พิจารณาขั ้นต้น แล้วตัดสินกันที ่รูปแบบความ
สร้างสรรค์อีกรอบ สาขาที ่ชนะเลิศ ก็จะได้รับ
รางวัลตอบแทนเป็นเงิน ๕,๐๐๐บาท ขณะเดียว
กันก็จะเตรียมโครงการให้ผู ้ปกครองได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมรับน้องมากขึ้น เช่น สามารถ
เข้ามาสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆได้”
    ปุณยภพกล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันไม่ปิดบัง
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่า มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ใกล้
เคียงกับแหล่งอบายมุข แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ปัญหา เพื่อขอความ
ร่วมมือ และประสานเพื่อช่วยกันแก้ไข โดยที่ผ่าน
มามีการประสานไปยังสน.โชคชัยเพื่อจัดการเข้ม
งวด ดูแลสถานบริการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์แก่นักศึกษาเป็นต้น
 พวกเขาเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่จะมารับ
ช่วงต่อในการดูแลสังคมและบริหารประเทศ 
ก็หวังว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี้จะผลิดอกออกใบ แผ่
กิ่งก้านสาขาให้ร่มครึ้มไปทั่วทั้งแผ่นดิน  

ขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องที่
สำคัญคือการปลูกฝังสำนึกแก่เด็ก เพราะหาก
พยายามเข้มงวด แต่เด็กขาดความใฝ่ดี การใช้
กฎบังคับมากแค่ไหนก็คงไม่เพียงพอ กระทรวง
ศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังความรู้สึก
และความคิดดีๆสู่ตัวนักศึกษาให้มากขึ้น  
 ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผน
งานทุนอุปถัมภ์ฯ สสส. เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ในการดำเนินการโครงการเป็นปีที่ ๖ ว่า ประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดีเรื ่อยมา มีสถาบันการ
ศึกษาตอบรับมากขึ้นตามลำดับ ในปี ๒๕๕๓ นี้
มีสถาบันการศึกษาต่างๆตอบรับรวม๑๐๙สถาบัน
“การดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า สถิติการรับน้อง
ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง นัก
ศึกษาเห็นด้วยกับโครงการว่าสามารถช่วยลดปัญหา
ความรุนแรงจากการรับน้องในสถานศึกษาลงได้
ถึง ๓ ใน๔ ซึ่งในอนาคต สสส. ตั้งเป้าหมายให้
สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดเหล้าบุหรี่๑๐๐%
ดังนั้น ในปีนี้เราจึงเน้นการสร้างเครือข่ายให้กว้าง
ขวางมากขึ้นของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านU-Net-
work ซึ่งคาดว่าจะมีนิสิตนักศึกษาร่วมกิจกรรม
และเกิดเป็นเครือข่ายรับน้องปลอดเหล้าที ่ม ี
ประสิทธิภาพได้ต่อไป
 โดย ๑๑ สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน
การสร้างเครือข่าย ได้ร่วมกันสร้างปฏิญญาความ
ร่วมมือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวม ๕
ประเด็น ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะ
ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายกฎระเบียบ
และข้อบังคับของสถาบันการศึกษา และกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด / ดำรงไว้ซึ่งการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง โดยจะเคารพซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ
ของความเป็นมนุษย์ / มุ ่งเน้นการดำเนินงาน
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งจะร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและจะร่วมกัน
ก่อตั้งเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา ในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนานโยบาย

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?
NewsID=9530000085563&Keyword=%e0%c1%d2





ภาคแรงงานร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา



เครือข่ายเกสรชุมชนร่วม
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการ
งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ณ สถานีขนส่ง 
หมอชิต ๒ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทาง
กลับบ้านทำความดีร่วมกัน โดยมีตัวแทนศิลปิน
และนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๗
ร่วมรณรงค์และแจกสื ่อประชาสัมพันธ์ภายใน
งานด้วย

รณรงค์“งดเหล้า
เข้าพรรษา”ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต๒

วันที่๒๖กรกฎาคม๒๕๕๓นายสงกรานต์ ภาคโชคดีผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าและนายธีระ วัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมเปิดงาน
“แรงงานไทย ร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่จัดโดยองค์กรภาคีอาทิมูลนิธิเพื่อนหญิงมูลนิธิเมาไม่ขับกระทรวงแรงงาน
และสสส.ณ.......?

กิจกรรมองค์กร 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
งดเหล้าฯทั่วประเทศ

ช่วงระหว่างวันที่๒๐–๒๓กรกฎาคม๒๕๕๓
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆกว่า๑๗
จังหวัดเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
คนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งนอกจากจะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพและได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาแล้ว
ยังประหยัดเงินในกระเป๋าทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นด้วย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เครือข่ายเกสร
ชุมชน ๑๑๐ ชุมชน และวัด ๑๕ แห่ง ในเขต
กรุงเทพฯจัดประชุมเตรียมงานโครงการ“เกสร
ชุมชน งดเหล้าเข้าพรรษา” ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างนครหลวง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
เพื ่อส่งเสริมแกนนำชุมชนและเยาวชนกลุ ่ม
เกสรชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ครอบครัว ในการรณรงค์ ลด เลิก อบายมุขใน
เทศกาลเข้าพรรษาซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมลงนาม
ปฏิญาณตนงดเหล้าฯ ๓,๐๐๐ คน และมี
ครอบครัวที ่เลิกเหล้าถาวรไม่น้อยกว่า ๑๕๐
ครอบครัว



 กิจกรรมองค์กร  ๑๓  







แถลงข่าว
“วันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ”
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๕๓
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขสพร้อมด้วย
นพ.ไพจิตร์ วราชิตปลัด

ประชาคมภาคใต้ประชุมวางแผน
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
 วันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๕๓สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ร่วมกับประชาคมงดเหล้า๑๔จังหวัดภาคใต้จัดประชุมวางแผน
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี๒๕๕๓และโครงการนำร่อง
รณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนณ
โรงแรมไทยโฮเต็ลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

กิจกรรมองค์กร 

กระทรวงสาธารณสุขนพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุลรองอธิบดีกรมควบคุม
โรคนพ.สมาน ฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และนายธีระวัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกัน
แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ณ
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สสส.และเครือข่ายงดเหล้าชวน
ครม.งดเหล้าเข้พรรษาปี๕๓

วันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๕๓นายธีระ วัชรปราณีผู้จัดการ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)นำทีมเยาวชนจาก

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันน้ำเมาพร้อมด้วยศิลปินจากอาร์เอสฯ
และนักแสดงจากช่อง๗เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีเพื่อติดเข็มกลัดและมอบสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้นายก
รัฐมนตรีก็ได้ลงนามปฏิญาณตนพร้อมเขียนไปรษณียบัตรยักษ์

ชวนครอบครัวคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาปี๒๕๕๓นี้ด้วย

ทหารอากาศจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
วันที่๒๕มิถุนายน๒๕๕๓สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับ
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ (อย.)กองทัพอากาศดอนเมือง
นำทหารฝึกประจำการ๓กองพัน(ทหารเกณฑ์ผลัดที่๑ปี๒๕๕๓)กว่า
๕๐๐นายร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาปี๒๕๕๓ภายใต้ชื่องาน
“อย.งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วงเวลาแห่งบุญ”โดยมีนาวาอากาศเอก   
เอกศักดิ์ เทภาสิตเสนาธิการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่ทหารฝึกประจำการ





๑๔  แวดวงภาค ี

 วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ รว่ม
กับประชาคมจังหวัดนครนายก สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล 
และหนว่ยงานภาครฐัหลายองคก์ร จดักจิกรรม “เทเหลา้ เผา
บหุรี”่ เชญิชวนใหป้ระชาชนหนัมาลด ละ เลกิ เหลา้และบหุรี ่
เนือ่งในเทศกาลวนัเขา้พรรษา  ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ ร. ๙ 
งานนีไ้ดร้บัเกยีรตจิากผูว้า่ราชการฯเปน็ประธานเปดิงาน 

กิจกรรม“เทเหล้าเผาบุหรี่”ที่นครนายก

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ชาวท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดงาน
บุญประเพณีที่ไม่มีการเลี้ยงเหล้า พร้อมกันนี้  ยังได้เชิญชวนให้
ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความดีเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา เนื่องในวาระครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำความดีถวายในหลวง 
ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกันไป 

ท่าวุ้งลพบุรีชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับชาวบ้าน
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณ วัดพระสิงห์พระอารามหลวง ซึ่ง
ในงานนี้ ผู้ว่าฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่มาทำบุญ กลับไปบอกญาติพี่
น้องให้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้ที่ปฏิญาณตน
งดเหล้าตลอด ๓ เดือน ทางจังหวัดจะมอบเกียรติบัตรให้เป็น
ที่ระลึกส่วนผู้ที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
จะมอบพระพุทธรูปสิงห์๑เมืองเชียงรายให้เป็นรางวัล

งานบุญเข้าพรรษาที่เชียงราย

 วันที ่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เครือข่ายภาคประชาชน
และเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ
และประชาชนบริเวณถนนคนเดินจำนวนหลายร้อยคน ได้ลง
นามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมกันนี ้ได ้ม ีการ
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต และ
สถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ปฏิญาณตนงดเหล้าฯที่เชียงใหม่








    แวดวงภาค ี ๑๕  

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับ
ชาวบ้าน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณ วัดพระสิงห์พระ
อารามหลวง ซึ่งในงานนี้ ผู้ว่าฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่มาทำบุญ
กลับไปบอกญาติพ่ีน้องให้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
โดยผู้ที่ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอด๓ เดือน ทางจังหวัดจะ
มอบเกียรติบัตรให้เป็นที่ระลึก ส่วนผู้ที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอด
ชีวิต เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายจะมอบพระพุทธรูปสิงห์ ๑
เมืองเชียงรายให้เป็นรางวัล

งานบุญเข้าพรรษาที่เชียงราย

 วันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๕๓นายวิศวศะศิสมิตผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทองนำประชาชนประมาณ๕๐๐คนซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษานอกจากนี้ ผู้ว่าราชการ

ผู้ว่าฯอ่างทองนำปฏิญาณตนงดเหล้าฯ

จังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ทั้ง ๒
ท่านได้พร้อมกันลงนามปฏิญาณตน
งดเหล้าเข้าพรรษา เพื ่อเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน
ทั่วไปด้วย

“เทเหล้าเผาบุหรี่”
ที่ลำพูน

 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม๒๕๕๓ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูนสร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จำนวนกว่า ๔๐๐
คน ร่วมใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาณ วัดแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีปลัดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
เป็นประธานเปิดงานจากนั้นผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษภัยต่อสังคม

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ชาวอำเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมอธิษฐานจิต
งดเหล้าเข ้าพรรษา ณ วัดสามชุก จ ังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้สนใจข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้
เป็นจำนวนไม่น้อย

ชาวสามชุก
ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา








๑๖  หน้าสุดท้าย มีนา 



จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	
๑๑๐/๒๘๗-๒๘๘หมู่ที่๖ซอยโพธิ์แก้วแยก๔ถนนโพธิ์แก้ว

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพฯ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์๐-๒๙๔๘-๓๓๐๐โทรสาร๐-๒๙๔๘-๓๙๓๐

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๑ มีนาคม-เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อ “เขา” เลือกเศรษฐกิจ
มากกว่าชีวิตคน

นโยบายสงกรานต์เลือดบั น ทึ ก




จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 จัดพิมพ์โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณีบรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้วกองบรรณาธิการ
ชัยณรงค์คำแดง,พิมพ์มณีเมฆพายัพ,สุวรรณบุญแท้,กมลพรมูลจันทร์,มาลัยมินศรี,กนิษฐาติ้ววงศ์,ประญัติเกรัมย์,อรพรรณอัจฉราพันธ์

จะให้อสม.ทั่วประเทศที่มี๙๗๐,๐๐๐คนเดิน
เคาะประตูบ้านแจกใบสั่งตนเองในการทำความ
ดีเข้าพรรษาด้วยการสร้างสุขภาพ ซึ่งได้จัดพิมพ์
จำนวน๓๐ ล้านใบ แจกให้ประชาชนอายุ ๓๕
ปีขึ้นไป โดย อสม.๑ คนแจกให้กลุ่มที่ดูแล ๙
คน ซึ่งในใบสั่งทำความดีจะมีทั้งหมด ๙ ข้อ 
ได้แก่ ๑) การตั้งใจลดน้ำหนักตัวเอง โดยให้
ระบุน้ำหนักที่ต้องการลดในช่วง ๓ เดือน (การ
ลดน้ำหนักที่ดีไม่ควรเกินสัปดาห์ละ๑กิโลกรัม)
๒) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ๓วันต่อสัปดาห์
ครั้งละ๓๐นาที ๓) กินผักผลไม้ทุกมื้อ ๔)
กินข้าวกล้องทุกมื้อ๕) ลดการกินหวาน มัน 
เค็ม ๖) กินเจหรือมังสวิรัติทุกวันพระหรือ
วนัเกดิ ตลอดชว่งเขา้พรรษา ๗) ดืม่นำ้เปลา่ 
แทนน้ำอัดลม/น้ำที่มีรสหวาน ๘) งดเหล้า 
หรืองดบุหรี่ ๙) สวดมนต์ไหว้พระ หรือ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด และ
ทำจิตใจให้สงบ โดยเลือกทำกี่ข้อก็ได้ตามความ
พร้อม
 ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลทุกเดือน และจะ
ประเมินบุคคลต้นแบบทำดีเข้าพรรษาเมื่อครบ
3 เดือน ซึ่ง นพ.ไพจิตต์ มั่นใจว่าการรณรงค์
ครั้งนี้จะช่วยให้การป้องกันควบคุมโรค
เรื้อรังได้ผลดียิ่งขึ้น และจะสามารถลดการ
สูญเสียจีดีพีได้ร้อยละ ๑๐ – ๒๐ 
 เมื่อเราป่วย ประเทศชาติก็สูญเสีย แต่
ถ้าเราสุขภาพดี  การพัฒนาประเทศก็จะไม่
สะดุดหรือติดขัด 

ข้อมูลจาก/http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000099315

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของชาวพุทธที่สืบ 
ทอดกันมานานในช่วงเข้าพรรษ ก็คือการ
ฝึกหัดลด ละ เลิก ในสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่ทำร้าย
ตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มี
ความเข้มแข็งและมีความอดทนมากขึ้น ซึ่ง
ก็เป็นอิสระที่ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่
ส่วนใหญ่ผู้ที่อยากพัฒนาจิตใจของตนเอง 
มักใช้ฤกษ์ดีวันพระใหญ่ (อาสาฬหบูชา) 
และช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนเป็นจุดเริ่มต้น
ทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง 
 ทุกวันนี้คนไทยมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
หรือที่เรียกว่า โรควิถีชีวิต (เช่น โรคหัวใจขาด
เลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์
อัมพาต) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเอง อีกทั้งยังเพิ่มภาระครอบครัวใน
การดูแล รวมถึงการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
ขาดกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ (เพราะประชาชน
เจ็บป่วยมากจึงทำงานได้ไม่เต็มที่) ตัวอย่างเช่น
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประเทศไทยสูญเสียรายได้
จากผลผลิตประชาชาติ หรือจีดีพี (GDP) 
เพราะโรคหัวใจ อัมพาต และเบาหวาน ราว 
๔,๒๐๐ ล้านบาท ในอีก ๕ ปีข้างหน้า หรือปี 
๒๕๕๘ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ๕๒,๑๕๐ ล้าน

บาทซึ่งเป็นเงินไม่ใช่น้อยเลย
  ปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้คิดโครงการ
ที ่ส่งเสริมสุขภาพและสอดคล้องกับเทศกาล
เข้าพรรษาให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กับโครง
การ “แจกใบสั่งตัวเองทำความดี” โดยระดม
อสม.ทั่วประเทศแจกใบสั่งตัวเองทำความดี ให้
คนไทยอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐ ล้าน
คน เลือกทำตลอดช่วงเข้าพรรษา เพื่อสร้าง
สุขภาพดีให้ตัวเอง เช่น คุมน้ำหนัก ออกกำลัง
กาย งดเหล้าบุหรี่ เพื่อต่อสู้กับ “โรควิถีชีวิต”
ท ี ่กำล ังระบาดหนักในไทย (ผลการตรวจ
สุขภาพคนไทยอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในปี ๒๕๕๒ 
พบว่า คนเหล่านี้เริ่มป่วยโดยที่ตัวเองไม่รู้
นับล้านคน และผู้ที่กำลังจะป่วยเพิ่มอีกกว่า 
๔ ล้านคน) นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการรวม
พลคนรักสุขภาพทำดีเข้าพรรษาเพื่อรณรงค์ให้
ประชา ชนไทยทุกคน หันมาปร ับเปลี ่ยน
พฤติกรรมของตัวเองโดยใช้วันเข้าพรรษาเป็น
ฤกษ์ดีเพื่อเริ่มต้นและสืบสาน
 ตามแนวทางศาสนาที่กล่าวว่า ความไม่มี
โรคเป็นลาภอันประเสริฐตามโครงการดังกล่าว

“สธ.” ริเริ่มโครงการ  
“ใบสั่งตัวเองทำความดีเข้าพรรษา”


