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เด็กประถมเป็นนักดื่มหน้าใหม่
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เมล็ดพันธ์ที่ดจีะเติบโต
เป็นต้นไมท้ี่สมบูรณ์

เมื่อจะปลูกต้นไม ้ สิ่งแรกสุดที่ต้องจัดเตรียมคือเมล็ดพันธุ ์ 
ซึง่แนน่อนวา่คนปลกูยอ่มตอ้งมกีารคดัสรรเปน็อยา่งด ี ไมว่า่
จะเปน็ตน้กลา้หรอืเมลด็พนัธุ ์ ชวีติคนเรากไ็มต่า่งจากตน้ไม ้ 
ตัง้แตเ่กดิจนเตบิใหญ ่สิง่สำคญัทีต่อ้งเตรยีม คอืการปลกูฝงั
สิง่ดงีามใหเ้ดก็ไดซ้มึซาบ รบัรู ้เรยีนรู ้ และอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ทีด่ ีปราศจากอบายมขุทัง้หลาย ทัง้ในบา้นและนอกบา้น  
 แต่ทว่าสังคมทุกวันนี ้เต็มไปด้วยอบายมุขที ่อยู ่รายล้อม  
รอบตัวเด็กแม้กระทั่งภายในบ้าน ด้วยเหตุนี้ เด็กสมัยนี้จึงเติบโต
มาพร้อมความเคยชินที่เห็นพ่อแม่ ผู้ใหญ่ กินเหล้า สูบบุหรี่ เล่น
การพนัน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบายมุขน้ำเมาซึ่งเป็นสิ่งเสพ
ติดที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด แล้วเด็กๆ ก็เลียนแบบและนำมา
ปฏิบัติจริงกันมากขึ้น ด้วยวัยที่เรียกว่า “ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” 
เมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกเชื้อโรคเข้าแทรกซึม มีจุดอ่อน มีตำหนิ  ก็ยาก  
ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง 
 ชีวิตเด็กไทยในปัจจุบันน่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะส่วนใหญ่
เกิดมาก็จะเห็นพ่อแม่หรือคนในบ้านดื่มน้ำเมากันเป็นวิถีชีวิต
ประจำวัน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้เคย
ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มสุราในเด็กและวัยรุ่น” ซึ่ง
ทำให้ได้คำตอบที่เน้นย้ำว่า ครอบครัวมีส่วนสำคัญหรือมีอิทธิพล
อย่างมากสำหรับการเป็นนักดื ่มหน้าใหม่ของเด็กๆ ซึ ่งเป็น
อนาคตของชาติ นั่นคือ 

ยิ่งถ้าครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็น 
(ขาดระเบียบวินัย ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ไม่มีการ
ลงโทษเมื่อทำผิด และขาดการติดตามดูแล) ยิ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สำคัญต่อการดื่มสุราในเด็ก และวัยรุ่น  
 นอกจากนี้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อน
ไม่ดี เป็นเหตุกระตุ้นให้เด็กวัยรุ่นดื่มสุราหรือใช้สาร  
เสพติดในระยะวัยรุ่นตอนกลางและใกล้เป็นผู้ใหญ่  
(http://cas.or.th/index.php/alcoholdb/read/136) 
 การจะรณรงค์ให้คนในสังคมค่อยๆ ลด ละ หรือเลิกการ
เสพติดน้ำเมาอย่างยั่งยืน คำตอบน่าจะอยู่ที่การเริ่มต้นสร้าง
เกราะป้องกันที่เข็งแรงให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่ ด้วยการที่ครอบ 
ครัวหรือโรงเรียนให้ความรู้เรื่องโทษภัยของอบายมุขน้ำเมา 
ว่าร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติมาก  
แค่ไหน  
 สำหรับครอบครัวที่เป็นนักดื่ม ลูกๆ เป็นทั้งกลุ่มเสี่ยง (ที่
จะเสพติดเหล้าเหมือนพ่อแม่) และเป็นพลังดันที ่สำคัญ  
ที่จะช่วยให้พ่อแม่เลิกดื่มเหล้าได้ (อีกทั้งตัวเองก็ไม่ต้องตก  
ไปสู่วงจรชั่วร้ายนั้นด้วย) ด้วยการให้ความรู้เรื่องโทษภัยของ
น้ำเมาแก่เด็กๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ 
ด้วยเหตุนี้ นอกจากการรณรงค์ในภาพกว้างสำหรับนักดื่ม
ทั่วไป และการรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นแล้ว ปัจจุบัน เครือข่าย
องค์กรงดเหล้าก็ได้เน้นการรณรงค์ในกลุ่มเด็กวัยประถม
อย่างจริงจังด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ กลายเป็นนักดื่ม  
หน้าใหม่ ด้วยสองโครงการสำคัญ คือ โครงการโพธิสัตว์น้อย  
และโครงการเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งดำเนินการมาได้
ระยะหนึ่งแล้ว และแน่นอนว่าในอนาคต จะมีการขยายผล
โครงการดังกล่าวให้กว้างขวางและแพร่หลายไปทั่วประเทศ  
 
ทัง้หมดนีถ้อืไดว้า่เปน็การเตรยีมคนทีม่คีณุภาพ (ทีไ่มถ่กู
ลดทอนศกัยภาพดว้ยอบายมขุนำ้เมา) สำหรบัดแูลสงัคม
แทนคนรุน่เกา่ทีจ่ะตอ้งจากไปตามกาลเวลา  

 การดื่มสุราของเด็กเกิดจากเลียนแบบพ่อ
แม่และเพื่อนที่ดื่มสุรา 
 ครอบครัวที่มีปัญหาการดื่ม ยิ่งส่งผลให้เด็ก
มีการดื่มสุรา   
 เด็กเล็กที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก มักตั้งต้น  
ที่บ้าน  
 พ่อแม่ดื่มสุรา มีผลต่ออายุที่เริ่มดื่มของเด็ก 
นั่นคือ ยิ่งพ่อแม่ดื่มมาก เด็กก็ยิ่งดื่มตั้งแต่อายุ
ยังน้อย  
 นอกจากนี้บรรยากาศในครอบครัว การเลี้ยง
ดูของพ่อแม่ มีผลต่อพัฒนาการของเด็กวัยรุ่น 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการดื่มสุราก็พัฒนาไปด้วย 
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ต่ำสุดที่เคยดื่มคือ 7 ปีเท่านั้น และยังพบว่าเด็กร้อยละ 65  เคยไปซื้อเหล้าด้วย
ตนเอง โดยที่ผู้ขายร้อยละ 55 ยอมขายทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย  
 + ที่สำคัญพบว่า เด็ก 100 % รู้จักกับสินค้าเหล้าปั่น เบียร์ปั่น เป็นอย่างดี 
และสามารถแยกแยะยี่ห้อได้โดยรู้จักจาก 1)โฆษณา  2)  สื่อตามร้านค้า ร้าน
อาหาร 3) เห็นของจริง 4) เคยถูกใช้ไปซื้อ 5) เคยดื่มแล้ว  
 + ร้อยละ 59 ของกลุ่มตัวอย่าง บอกว่าอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
โดยเครื่องดื่มที่เด็กอยากลองมากที่สุด คือ 1) เบียร์ 2) เหล้าปั่น 3) เบียร์ปั่น (ซึ่ง
เป็นสินค้าใหม่ มีขายตามร้านขายน้ำผลไม้ปั่นด้วย) ทั้งนี้ มีเด็กยอมรับว่าเคยไป
ทดลองดื่มเหล้าปั่นด้วยตัวเอง โดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป และคิดว่าเหล้าปั่นไม่ใช่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอันตรายมาก เพราะร้านเหล่านี้อยู่ในชุมชนไม่ห่างจาก
โรงเรียน และอยู่รวมกับร้านขายน้ำหวาน น้ำผลไม้ทั่วไป จึงทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย  
 + ส่วนสถานที่ที่เด็กระบุว่ามีสุราจำหน่ายมากที่สุดคือ ร้านอาหารประเภท  
หมูกระทะ ร้านสะดวกซื้อ โดยร้านที่กลุ่มอย่างสามารถซื้อสุราได้ด้วยตนเองคือ   
1) ร้านชำใกล้บ้าน 2) ร้านสะดวกซื้อ  
 + ท้ังยังพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์เห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จาก 
คนในครอบครัว โดยรอ้ยละ 71 บอกวา่ เหน็พอ่ดืม่ ขณะทีร่อ้ยละ 32 เหน็พอ่
 + มีเด็กร้อยละ 35 ระบุว่าเกิดปัญหาครอบครัวหลังจากการดื่ม ซึ่งปัญหาที่พบ
มากที่สุดคือ ทะเลาะวิวาท ทั้งนี้ เด็กร้อยละ 22 เชื่อว่าผู้ใหญ่ดื่มเพราะแก้เครียด  
และอีกร้อยละ 55 คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
  + ที่น่ากังวลอย่างมากคือ เด็กส่วนหนึ่งตั้งใจว่าเมื่ออายุครบ 18 ปี จะ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแน่นอน และจากการพบเห็นประสบการณ์การดื่ม
จากคนในครอบครัว ทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรม เห็นเป็นเรื่องธรรมดา โดยพบว่า
เด็กใช้เวลาเพียง 2 ปี พัฒนาจากการทดลองดื่มมาเป็นนักดื่ม และพบว่ามีเด็ก
อายุ 11 - 12 ปี สามารถดื่มเหล้าถึงครึ่งขวดเพียงลำพัง (http://www. 
vcharkarn .com/vblog/64011) 
 ด้วยสถานการณ์ความจริงที่น่าห่วงดังกล่าว ทำให้การรณรงค์งดเหล้าที่
แต่เดิมเป็นการรณรงค์ในช่วงเทศกาล งานบุญ และงานประเพณีต่างๆ ได้
ขยายขอบข่ายการทำงานไปสู่กลุ่มเด็กๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเติบโตไปเป็น
นักดื่มหน้าใหม่  ด้วย 2 โครงการ คือ โครงการโพธิสัตว์น้อย และโครงการ
รักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น 

ถึงแม้น้ำเมาจะมีอยู ่คู ่โลกนี ้มา
นานแสนนานแล้วก็ตาม แต่ในอดีต 
การด่ืมน้ำเมายังด่ืมกันอยูใ่นวงจำกัด 
ไม่ได้แพร่หลายไปทั่วทุกกลุ่ม และ
เกือบจะแทบทุกครอบครัว เหมือน
ดังเช่นวันนี้ เมื่อก่อนแม้จะมีการ
ดื่มบ้างก็เป็นเรื่องของพวกผู้ใหญ่ที่
ต้องเข้าสังคมหรือมีงานเล้ียงสังสรรค์ 
เท่านั้น ประเภทที่ติดเหล้าจนต้องนั่ง
ดื่มคนเดียวทุกวันนั้นมีน้อยมาก แต่
ปัจจุบันพฤติกรรมการดื่มน้ำเมาในสังคม
ไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะมันกลายเป็น
เครื่องดื่มสามัญประจำบ้าน (ที่มีแช่อยู่ในตู้เย็น) ของ
คนส่วนใหญ่ไปเสียแล้ว ด้วยค่านิยมและความเคยชิน
ผิดๆ ที่ยึดถือตามๆ กันมา ตลอดจนอิทธิพลของการ
โฆษณาที่คลอบคลุมไปทั่วทั้งสังคม  
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อพ่อแม่ดื่มเหล้าให้ลูกเห็นมาตั้งแต่
เด็ก  จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะจดจำเรียนรู้และนำ
มาเลียนแบบในที่สุด ซึ่งการเลียนแบบผู้ใหญ่ของเด็ก
สมัยนี้น่ากลัวตรงที่เลียนแบบในเรื่องไม่เหมาะสมด้วย
วัยที่น้อยลงเรื่อยๆ เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
เสพติดสิ่งเสพติด สูบบุหรี่ และดื่มน้ำเมา (โดยคิดว่าเก๋ 
เท่ห์) ลำพังแค่เรื่องน้ำเมาอย่างเดียว ก็เป็นต้นเหตุให้
เกิดปัญหาสังคมมากมายจนตามแก้กันแทบไม่ไหว
แล้ว ดังนั้น หากปล่อยให้พฤติกรรมการดื่มดำเนินไป
เรื่อยๆ ตามกระแส (กิเลส) ของผู้คน ผลกระทบต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็จะยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบที่จะเกิดกับเด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่ปัจจุบันกลายเป็น  
กลุ่มเป้าหมายใหม่ของธุรกิจน้ำเมาไปแล้ว  
 ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองน้ี เคยมีงานวิจัยช้ินหน่ึงท่ีได้สะท้อน 
ภาพจริงในสังคมให้ได้รับรู้กันว่า เดี๋ยวนี้อายุเพียงแค่   
7 ขวบ ก็ริลองดื่มเหล้ากันแล้ว ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ 
จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เคย
ทำการศึกษา การรับรู ้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ต่อการยับย้ังปัญหา และพฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว ซึ่งสำรวจเมื่อวันที่ 
1 - 31 กรกฎาคม 2552 โดยกลุ ่มตัวอย่าง คือ
ชั้นประถมปีที่  2 - 6  จำนวน 1,583 คน พบว่า  
 + กลุ ่มตัวอย่าง 43 % ยอมรับว่าเคยลองดื ่ม
ดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะผู้ที่ให้
ลองคือ บิดา หรือคนในครอบครัว   
 + สำหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มคือ 9  ปี ขณะที่อายุ

“เครือข่ายงดเหล้า”
ลุยป้องกันเด็กประถม
เป็นนักดื่มหน้าใหม่
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โครงการโพธิสัตว์น้อย 
 “อภิสา มะหะมาน” เจ้าหน้าที ่
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้รับผิดชอบ
โครงการโพธิสัตว์น้อย กล่าวถึงที่มา
ของโครงการนี้ว่า “....โครงการโพธิสัตว์

น้อยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.)  เนื ่องจากในปัจจุบัน
สถานการณ์นักดื่มหน้าใหม่ได้ถอยไปถึงเด็กประถมมากขึ้น  
เราจึงใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเริ่มโครงการ โดยมีความเชื่อ
ว่าพลังของเด็กช่วงวัยนี้คือเด็กๆ ชั้นประถมมีอิทธิพลกับ
พฤติกรรมการเลิกดื่มเหล้าของพ่อแม่ จึงอยากกระตุ้นให้
เด็กเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เน้นในด้านบวก
คือเป็นโพธิสัตว์น้อยสัญลักษณ์แห่งความดี 
 โพธิสัตว์น้อย หมายถึงหัวใจของผู้ที่มีความเสียสละ 
เป็นผู้ให้ มุ่งหวังให้สังคมดีงาม  ซึ ่งก็มาจากพระพุทธ
ศาสนา  เพราะเราเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสำคัญที่
จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุราได้ โครงการโพธิสัตว์น้อยได้เริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาปี 2552 และ ปี 2553 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กประถมในสังกัด สพฐ. ซึ่งรูป
แบบกิจกรรมเราเน้นไปที่การประสานงานกับโรงเรียน

อานิสงค์โครงการโพธิสัตว์น้อย 
ผอ.โรงเรียนวัดเนินยาง เลิกดื่มเหล้า 
ตลอดชีวิต 
 อาชีพครูได้ชื่อว่าเป็น “พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์” ของ
ชาติ เป็นเบ้าหลอมที่จะสั่งสอนให้ลูกศิษย์เติบโตเป็น
คนดีในภายภาคหน้า หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของครู  
คือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้นักเรียนได้เลียนแบบ 
ครูพูดสอนอย่างไรก็ต้องทำได้อย่างนั้น แต่ในยุคที่
น้ำเมาแพร่ระบาดเต็มเมือง วันนี ้เราจึงได้เห็นว่า  
ครูเอง (ทั้งหญิง ชาย) ก็ดื่มน้ำเมากันไม่น้อย ซึ่งหาก
ครูคนใดสามารถเลิกดื่มได้ ก็จะเป็นคุณูปการแก่เด็ก
และเยาวชนของชาติอย่างมาก 
 นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 
2 ได้เล่าถึงที ่มาของการเสพติดน้ำเมาทั้งที ่ยังสอน
หนังสือ จนกระทั่งถึงวันที่สามารถเลิกเหล้าได้อย่าง
เด็ดขาด 

ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนก็ยังดื ่มและสูบบุหรี ่อยู ่
ประจำขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว เพราะตำแหน่งหน้าที่ซึ่ง
ต้องพบกับผูค้นตลอดเวลา ในบางคร้ังเพ่ือมิตรภาพ และ
งานสังสรรค ์ จนกระทั่ง สุขภาพเริ่มทรุดโทรม เริ่มปวด
ตามข้ออย่างรุนแรง จึงไปหาหมอ หมอวินิจฉัยว่าควรเลิก
เหล้า บุหรี่เสีย แต่ผมก็ยังไม่เลิกดื่ม และยังสูบทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาส 
 ...ปี พ.ศ.2551 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการชวน
พ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ได้คิดว่าอย่างน้อย

เราเป็นคนไทย องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเหน็ดเหนื ่อยมาตลอด
พระชนม์ชีพ ในขณะนี้พระองค์ทรงพระประชวร เราจะต้องมาทำอะไรเพื่อในหลวง
สักครั้ง จึงอยากจะทำความดีด้วยการเลิกเหล้า และงดบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ซึ่งจะ
ปฏิบัติเฉพาะเดือนธันวาคมเท่านั้น ปี พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมโครงการ
ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า  
อยู่หัว อย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าก็ยังคงปฏิบัติเช่นนั้น 
 ปี พ.ศ.2553 ทางโรงเรียนได้นักเรียนจัดทำโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวาย
ในหลวง บังเอิญมีโครงงานหนึ่งที่โดนใจมาก คือ โครงงานเนินยางน้องพี่งด
เหล้าบุหรี่ทำดีเพื่อพ่อ โดยกลุ่มเด็กดีสีฟ้าแดง ซึ่งนักเรียนที่จัดทำมีความต้องการ
ที่จะสร้างเจตคติต่อ ผู้ปกครอง พี่ๆ ศิษย์เก่า ให้เห็นโทษและพิษภัยจากการดื่มเหล้า 
สูบบุหรี่ มีอยู่กิจกรรมหนึ่งคือคำมั่นสัญญาของเรางดเหล้าเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นการ
ชักชวนผู้ใหญ่ประกอบด้วยครู อาจารย์ ผู้ปกครอง รุ่นพี่ มาให้สัญญาร่วมกัน  
 ผมเห็นความตั้งใจจริงของเด็ก ขนาดเด็กยังทราบว่าเหล้า บุหรี่ ไม่มี
ประโยชน์ต่อตัวเราเลย เสียทั้งเวลา เงิน และสุขภาพ ปัจจุบันผมจึงให้คำมั่น
สัญญาและจะปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป คือการเลิกเหล้า งดบุหรี่ ตลอดชีวิต 

โดยตรง โดยให้คุณครูและนักเรียนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ เช่น การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของการดื่มสุรา โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง 
จะผลิตสื่อไปให้โรงเรียน เช่น คู่มือกิจกรรมเพื่อเป็นทิศทางในการจัดกิจกรรม 
แบนเนอร์  โปสเตอร์  สติ๊กเกอร์ และใบปฏิญาณตนฯ นอกจากนี้ เรายังมี
เกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที ่เป็นแกนนำ รวมถึงบุคคลที ่ร ่วม
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย 
 ผลการดำเนินงานในปีแรก (2552) มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้า
โครงการจำนวน 303 โรงเรียน ซึ่งในปีแรกผลที่เห็นได้ชัดเจนคือ  ผู้บริหาร
โรงเรียนหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกดื่มเหล้าได้ เพราะ
รู้สึกละอาย และจากการสอบถามคุณครูหลายโรงเรียน พบว่า สาเหตุที่เข้า
ร่วมโครงการเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์เรื่องเหล้ามีผลกระทบต่อการเรียนของ
เด็ก  ซึ่งเมื่อก่อนเคยคิดว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหา
ที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น ถ้าพ่อแม่ดื่มเหล้า เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะมา
โรงเรียน และเด็กจะซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ นั่นคือเริ่มที่จะหันมาดื่มเหล้า
ด้วยตนเอง จนเกิดปัญหาการหนีเรียนตามมา ซึ ่งในปีต่อๆ ไป เราก็จะ
พยายามพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพมากขึ้น คล้ายๆ กับโครงการตาวิเศษ  
ที่เมื่อเห็นสัญลักษณ์แล้วก็จะไม่กล้าทิ้งขยะ…” 

 “...ผมเริ ่มดื ่มเหล้า 
สูบบุหรี ่ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 
2524 ตอนนั้นเรียนอยู ่
มัธยมศึกษา เพราะเห็น
เพื ่อนๆ ดื่มและสูบบุหรี ่
แลดูโก้เก ๋ ทันสมัย หลัง
จากนั ้นก ็เลยดื ่มเหล้า 
สูบบุหรี ่เรื ่อยมา จนรับ
ราชการครู และได ้ร ับ
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โครงการรักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น 
 “สุรา” หรือน้ำเมาต่างๆ เป็นสิ่งเสพติดที่ทำให้ผู้ดื่มขาด
สติ จนสามารถทำร้ายร่างกายและจิตใจคนในครอบครัว 
และคนรอบข้างได้ง่ายมาก หรือหากจะพูดว่าเหล้าหรือ
น้ำเมา เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สถาบันครอบครัวล่มสลาย  
ก็ไม่ผิดเลย 
 งานวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิง ระบุว่า ประมาณ 70 - 

80 % เหล้าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบในครอบครัว ไม่ว่า
จะเป็นการทะเลาะวิวาท ความรุนแรงทางเพศ การข่มขืนทำอนาจาร ฯลฯ เช่นนี้
แล้ว หากไม่ช่วยกันหาวิธีการป้องกัน สถาบันครอบครัวก็อาจล่มสลายไดใ้นไม่ช้า 
 “มาลัย มินศรี”  ผู้ริเริ่มโครงการรักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น บอกเล่าถึง
ความเป็นมาของโครงการนี้ว่า “...มีแนวคิดจากเยาวชน คือแทนที่จะไปรณรงค์  
ให้คนที่ดื่มเหล้าเลิกดื่มเพื่อสุขภาพของตนเอง เราก็ยกระดับความสำคัญให้เป็น 
การเลิกเหล้าเพื่อครอบครัว คือทำเพื่อลูก ไม่ได้ทำเพื่อตนเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุด
คือลดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว โดยให้ลูกเป็นจุดเชื ่อมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว  
 โครงการนี้ เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันเด็กปี 2553 ซึ่งเบื้องต้น กลุ่ม  
เป้าหมาย จะเริ่มที่เด็กในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานครก่อน จากนั้นจึง
ค่อยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วประเทศแบบกองทัพมด โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ 1) กระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหันมาสนใจปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น 2) สร้างพลัง
เครือข่ายเด็ก เยาวชน ชุมชน ให้ออกมาเรียกร้องต่อสังคมในเรื่องภัยใกล้ตัวที่
คุกคามสิทธิเด็กและความปลอดภัย  3) สร้างกระแสรณรงค์การสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น (รักลูกเลิกเหล้า) ในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งน่าดีใจที่เด็กๆ รุ่นใหม่
สามารถเรียนรู้และรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้เร็ว มีความคิดความอ่านที่โตกว่าปกติ นี่
ก็เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กมีความรู้เท่าเทียมผู้ใหญ่ ซึ่งในปี 2554 นี้ ก็จะ
เดินงานรณรงค์นักดื่มหน้าใหม่ โดยการให้ความรู้เกี ่ยวกับโทษและพิษภัยของ
แอลกอฮอล์อย่างจริงจัง...” 

 การรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ของโครงการ “รักลูก
เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” ปี 2553 ที่ผ่านมา อาทิ 
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 รายการบ่ายนี้  
มีคำตอบ ช่อง 9 อสมท. รายการโต๊ะข่าวสังคม ช่อง 
9 อสมท.ฯลฯ 
 การเข้าพบและยื ่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี   
และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ เนื่องในโอกาส  
วันเด็กแห่งชาติ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 กิจกรรมอื่นๆ อาทิ แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนัก
พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับชุมชนกรุงเทพฯในการจัดงาน
วันเด็ก จัดเวทีระดมความคิดประธานนักเรียนประถม 
100 โรงเรียน ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ จัดงานวันเด็ก 200 
อบต. ฯลฯ 

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า กล่าวถึง โครงการทั้งสองซึ่งเป็นการรณรงค์ในกลุ่ม
เด็กประถมว่า “ความจริงเรามีกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์  
อยู่หลายกลุ่ม อย่างเช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมาก
มักจะเป็นผู้ใหญ่ เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป แล้วทำไม  
จึงมาทำโครงการโพธิสัตว์น้อยและโครงการรักลูกเลิกเหล้า 
ครอบครัวอบอุ่นอีก ทั้งนี้เพราะกลุ่มเด็กระดับประถม เป็น  
กลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต ซึ่งในความ
เป็นจริงเด็กเหล่านี้ก็เริ่มเป็นนักดื่มกันไปแล้ว ตามที่งานวิจัยฯ เคยระบุว่าอายุต่ำสุด
ที่เริ่มดื่มคือ อายุ 7 ขวบ  เมื่อจะป้องกันและแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ก็ต้องรณรงค์กับ  
พ่อแม่ด้วย แล้วในกลุ่มเด็กประถมพวกเขาจะเข้าใจและชัดเจนในเรื่องของความดี 
ความชั่วได้ดี ต่างจากกลุ่มวัยรุ่นที่กลายเป็นนักดื่มด้วยความอยากรู้อยากลอง ซึ่ง
การรณรงค์กับเด็กวัยนี้ก็เท่ากับได้ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม จำนวนวัยรุ่นที่จะกลาย
เป็นนักดื่มหน้าใหม่ หรือผู้ใหญ่ที่จะกลายเป็นคนเสพติดน้ำเมาเพราะค่านิยมและ
ความเคยชินแบบผิดๆ ก็จะค่อยๆ ลดลง...” 
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ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดนที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอด
เวลาแม้อยู่คนละมุมโลก โดยเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การรับรู้ข้อมูลในทุกมิติเป็นไป
อย่างรวดเร็วก็คืออินเตอร์เน็ต พูดได้ว่าใครมีเครื่องมือนี้ก็ได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มี ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มการรับรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานและองค์กร  
 ไหนๆ วิถีชีวิตประจำวันของคนทำงานส่วนใหญ่ก็ต้องอยู ่หน้าจอคอมพิวเตอร์และ  
อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ก็ใช้ศักยภาพของเครื่องมือนี้ให้เต็มที่กันไปเลย ล่าสุด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตเพื่อสุขภาวะ  
“Fineday TV” ทีวีที่เปลี่ยนทุกวันเป็นวันสุข โดยนำเสนอรายการที่ส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ 
คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ อีกทั้งยังเป็น
แหล่งรวบรวมสื่อโทรทัศน์ที่ สสส.ผลิต และสนับสนุน  

สถานีโทรทัศนอ์ินเตอร์เน็ตเพื่อสุขภาวะ
(Rerun) ตลอดจนรายการบันเทิงที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ชม 
  
 ทั ้งนี ้  ผู ้ประสานงานท่านใดต้องการ  
เผยแพร่กิจกรรมของภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะ
เป็นงานสัมมนา งานเสวนา เวทีวิชาการ 
งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว 
สามารถส่งข้อมูลและกำหนด การมาได้ที ่
คุณวันทนีย์ (คุณน้อง) “mailto: nongwanta 
nee@hotmail.com” หรือท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
089-117-7614 ซึ่งจะประสานงานเก็บภาพ
การถ่ายทอดสดหรือเทปบันทึกภาพกิจกรรม
นั้นๆ เพื่อเผยแพร่ลงใน www.finedaytv.com 
หรือหากภาคีเครือข่ายมีสารคดี เทปบันทึก
กิจกรรม ซีดีหรือดีวีดีเพื่อเผยแพร่เรื่องราว
ของงาน หรือองค์ความรู้ และประเด็นต่างๆ 
สามารถติดต่อเพ่ือนำมาเผยแพร่บนผังรายการ 
ของ Finedaytv กันได้เลย 
  
ต่อไปนี้ภาคีเครือข่ายทั้งใกล้ ไกล ก็
สามารถเชื่อมโยงการรับรู้ซึ่งกันและกัน
ได้ตลอดเวลาอีกทางหนึ่งแล้ว อย่าลืมไป
ใช้บริการกันให้มากๆ นะครับ.... 

 รวมทั้งเป็นสื่อที่สนับสนุนการรณรงค์
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นเยาวชน กลุ่มคนทำงานภาคี
เครือข่ายสสส. มีรูปแบบการนำเสนอใน
ลักษณะผังรายการประจำวันแบบ Real Time 
และแบบที ่ผู ้ชมสามารถเลือกดูรายการ  
ย้อนหลังได้ตลอดทั้งวัน ลักษณะรายการที่
นำเสนอได้แก่ 
 
รายการถ่ายทอดสด (LIVE) กิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
กิจกรรมของ สสส.และภาคีเครือข่าย 
 
รายการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ จาก
ภาคีเครือข่ายสสส. เช่น งานแถลงข่าว
งานสัมมนา เวทีเสวนา งานกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
รายการ Who R U?  ที่สัมภาษณ์บุคคล
ต่างๆที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิตให้กับผู้ชม  
 
รายการ I’m Fine : Talk วาไรตี้  นำ
เสนอเรื่องราวสนุก เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจในช่วงนั้น 
 
รายการสัญจรเก็บภาพเรื่องราวต่างๆ
จากชุมชน องค์กร หน่วยงานที่ทำงาน
ด้านสุขภาวะในทุกมิต ิ
 
รายการที่สสส.เคยสนับสนุนการผลิต
และออกอากาศในช่องทางต่ า งๆ 
 
รายการโทรทัศน์ ซีรีส์ และ ภาพยนตร์
ที่มีเนื้อหาในด้านสุขภาวะในมิติต่างๆ 
ที่ เคยเผยแพร่ในช่องต่างๆ มาแล้ว  
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ขอบคุณข้อมูลและภาพจากนิตยสาร   

 

ทุกวันนี้ปฏิ เสธไม่ ได้ ว่ าน้ ำ เมาหรือ  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุสำคัญ
ของปัญหามากมายในสังคม ตลอดจน
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุนี้ 
หากไม่รีบหามาตรการป้องกัน น้ำเมา  
ก็จะขยายผลในทางเสียหายมากขึ้น
เรื่อยๆ  
 เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญมี จิตรใจ ผู้จัดการ
บริษัทยางโอตานิ จำกัด นางสาวประนอม   
เชียงอั๋ง ตัวแทนสหภาพแรงงาน บริษัท วาไทย 
อ ุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พร ้อมด้วย  
ผู้ประกอบการในเครือข่ายโรงงานสีขาว ลด ละ 
เลิกเหล้า 22 โรงงาน และมูลนิธิเพื ่อนหญิง 
จำนวน 30 คน เข้ายื ่นจดหมายเปิดผลึกต่อ  
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู ้ช ่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องให้
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นแม่งานประสานงาน
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เพื่อผลักดันนโยบายให้สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นเขตห้ามขาย 
ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 นางสาวประนอม กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในโรงงานนำมาสู ่ปัญหาสารพัด 
อาทิ การทะเลาะวิวาท ประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง รวมไปถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสุขภาพของคนงานเอง ที่ผ่านมาจึงได้เกิด
โครงการ “โรงงานสีขาว ลด ละ เลิก เหล้า” ใน
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ กระทรวงแรงงานฯ และ
มูลนิธิเพื่อนหญิง โดยได้ดำเนินโครงการฯ มา 
กว่า 3 ปี และประสบผลสำเร็จไม่น้อย อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่ามีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง จำหน่ายและบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานจนเกิดปัญหา 
เนื ่องจากยังไม่ม ีกฎหมายหรือข้อบังคับใด  
ท่ีสามารถนำมาใช้ควบคุมการจำหน่ายและบริโภค 
ได้อย่างจริงจัง “โรงงานส่วนใหญ่มีกฎห้ามดื่ม
เหล้าในโรงงาน ซึ่งมีโทษตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน 
ไปจนถึงไล่ออก แต่เมื่อพนักงานกระทำความผิด 
เจ้าของโรงงานกลับไม่กล้าลงโทษพนักงาน 
เพราะเกรงจะเกิดปัญหาขาดแคลานแรงงาน ซึ่ง
เป็นกำลังผลิตที่สำคัญของโรงงาน” นางสาว
ประนอม กล่าว 

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมห้าม
โรงงานเป็นเขตห้ามขายห้ามดื่มน้ำเมา

 ด้านนายบุญมี จิตรใจ ก็กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่หลักในการดูแลสถานประกอบ
การให้มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทำงาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน  
และลดผลกระทบโดยรวมของโรงงาน จึงเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาผลักดันนโยบายให้
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นเขตห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย 1)  ออก
กฎหมายห้ามขายและห้ามดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยใช้ 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ออก
เป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจกำหนดข้อยกเว้นต่างๆ ไว้ เช่น ดื่มได้เฉพาะที่พักส่วน
บุคคล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 2) ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มตัว
ชี้วัดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลต่อ
ผลิตภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ 3) ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการนโยบายฯ สนับสนุนนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ 
 ขณะที่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวภายหลังรับข้อเรียกร้องว่า เห็นด้วยกับทางเครือข่ายฯ เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯ มีนโยบายชัดเจนที่ไม่ต้องการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน
ประกอบการ เพราะพนักงานจะไม่มีความปลอดภัย และกระทบต่อปัญหาสุขภาพตามมา ทั้งนี้  
ในส่วนของข้อกฎหมายที่ต้องการผลักดันให้เป็นโรงงานห้ามขาย ห้ามดื่ม ทางกระทรวงฯ เห็นด้วย 
แต่คงต้องพิจารณาให้รอบด้าน เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย 
ทำให้เจ้าหน้าที่หรือใครฉวยโอกาสเพื่อหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ยินดีเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการรณรงค์ต่างๆ และคงต้องขอความร่วมมือจากทางมูลนิธิเพื่อนหญิงด้วยเช่นกัน หาก
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ 

 ค่านิยมผิดๆ ที่ส่งเสริมการดื่ม 
ทำใหท้กุภาคสว่นในสงัคมไดผ้ลกระทบ 
มากมายเหลือเกินแล้ว วันนี้ ถึงเวลา
ตอ้งชว่ยกนัสรา้งคา่นยิมใหมว่า่นำ้เมา 
เป็นเครื่องดื่มอันตราย ดื่มแล้วเกิด
ผลเสียทั้งกับตัวเองครอบครัว หน่วย
งาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
และแม้ว่าไม่อาจจะลดจำนวนคนดื่ม
ได้ทั้งหมด แต่การเริ่มต้นที่ดีเพื่อลด 
เลิก การดื่ม ย่อมเกิดผลดีตามมา
แน่นอน 

จาก : http://www.stopdrink.com/index.php?modules=news&type=1&id=3449 
 



  

 

8  กิจกรรมงดเหล้า  
 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วม
กับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง 
ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 
งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมวิชาการ 
“การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” ณ 
โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิ-
ภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
ทั้งนี้มี อบต. และเทศบาลในพื้นที่ 14 
จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุมประมาณ 
200 คน  

ประชุมการบังคับใช้
พ.ร.บ.ฯที่ภาคใต้


ประชุม
การบังคับใช้
พ.ร.บ.ฯ
ที่ภาคอีสาน



การประชุมวิชาการ “การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” ภาคกลาง จัดขึ้น เมื่อวันที่ 
มกราคม 2554  ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ  

เม ื ่อว ันที ่ 7 มกราคม 2554 ณ 
ประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา คณะกรรมการเคร ือข ่าย
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพังงา ร่วม
กับ สำนักงานควบคุมโรค เขต 11 
นครศรีธรรมราช ได้เปิดเวทีประชุม
สัมมนาเพื ่อพัฒนาความรู ้ แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ และประเมิน
สถานการณ์ในพื ้นที ่ โดยมีผู ้นำ
ชุมชนจากทุกตำบล เข้าร่วมประชุม 

ประชุมการบังคับใช้
พ.ร.บ.ฯที่ภาคใต้



ประชุมการบังคับใช้
พ.ร.บ.ฯภาคกลาง

ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายประชาคมงดเหล้า

จังหวัดพังงา

การประชุมวิชาการ “การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” ในภาคอีสาน จัดขึ้นเมื่อวัน
14 มกราคม 2554  ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอน-
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี อบต.และเทศบาล  
ในพื้นที่ภาคอีสาน 19 จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน 
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ความอ้วนและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ำให้“มะเร็งเต้านม”
เพิ่มขึ้นในอังกฤษ

มะเร็งเต้านมนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร   
ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันตัวเลขของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั้นรวมถึงความอ้วน และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากเกินไป 
 ณ วันนี้ มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในอังกฤษ และเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิง
อังกฤษเสียชีวิตปีละหนึ่งหมื ่นสองพันคน แม้ว่าจะมีการรณรงค์ตรวจหามะเร็งเต้านม  
แต่เนิ ่นๆ เพื่อให้สามารถรักษาได้หายขาด แต่ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยก็ยังคงเพิ่มขึ ้นทุกปี 
ปัจจุบัน ผู้หญิงอังกฤษจำนวนมากถึง 1 ใน 8 ที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม โดยกลุ่มอายุที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุดก็คือ  50 – 69 ปี ขณะเดียวกัน  ยิ่งอายุมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตามไป
 ส่วนสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากรูปแบบการดำเนินชีวิต   
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และความอ้วน ซึ่งถือเป็น 2  จาก              : http://www.krobkruakao.com/ 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเป็นมะเร็งมากที่สุด 
ซึ ่งแพทย์แนะนำว่าหากสามารถควบคุม
ปัจจัยเสี ่ยงใน 2 เรื ่องนี ้ได้ ก็จะช่วยลด
โอกาสการเกิดโรคมะเร็งลงได้ 
  

เมื่อรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้แล้ว ก็รีบ  
ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม จะได้ไม่ต้องเป็น
ทุกข์กับโรคภัยที่ไม่พึงปรารถนา 

ระบบภูมิคุ้มกันเปรียบเหมือนยามเฝ้าบ้าน ที่คอยสอดส่อง
ตรวจตราไม่ให้ผู้ร้าย (คือเชื้อโรค)เข้ามาในบ้าน และตราบ
ที่ยามยังทำหน้าที่ได้โดยไม่มีบกพร่อง เราก็ไม่เจ็บไม่ป่วย 
หรืออาจป่วยบ้างเล็กๆ น้อยๆ ถ้ายามเผลอจนเชื้อโรค
สามารถเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้ ปัจจุบัน น้ำเมาหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายแย่ลง  

 เมื ่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ วิจัยพบว่า เหล้าได้
เข้าไปกำราบโปรตีนต่อต้านเชื้อโรคที่จำเป็นกับการต่อสู้กับเชื้อ
แบคทีเรียและไวรัสจนสิ้นฤทธิ์ ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ 
โดยแพทย์พบว่า การปล่อยตัวดื่มเหล้าจนเมาหนักเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเกิดอาการเมาค้างเท่านั้น หากยัง
ปล่อยตัวดื่มจนเมามายเป็นประจำ จะทำให้เป็นโรคภัยต่างๆ ได้
ง่าย 
 ดร. สเตเฟน ปรูเอตต ์ จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ แห่งมหา-
วิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบในการทดลองกับหนู
ว่า โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคเหล่านี้บางตัวยังคงไม่ฟื้น แม้จะกินเวลา  
นานกว่า 24 ชั ่วโมงแล้วก็ตาม และกล่าวว่าคอเหล้าทั้งหลาย  
ควรจะจำไว้เป็นบทเรียน จะได้ไม่ดื่มหนักเกินไปนักในคราวต่อไป  
 นายดอน เชนเกอร์ ผู้อำนวยการของกองทุนห่วงใยภัยของ

งานวิจัยค้นพบ
น้ำเมาทำลายภูมิคุ้มกัน

ร่างกาย

จาก : http://www.vcharkarn.com/vblog/65681 

แอลกอฮอล์ ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “บัดนี้ภัยของแอลกอฮอล์
ต่อระบบภูมิคุ ้มกันโรคได้เป็นที ่ประจักษ์กันแล้ว ว่ามันก่อ
อันตรายระยะสั้นขึ้นได้ในทันที และมีหลักฐานของภัยที่มีต่อ
ร่างกายของมนุษย์ในระยะยาวที่ยังคงปรากฏทวีขึ้นอีก”  
 หากจะดื ่มน้ำหวานสีสวยสักแก้ว แต่พอมีคนมาบอกว่า  
ถ้าดื่มน้ำแก้วนี้เข้าไปแล้วอาจท้องเสีย อาจคลื่นไส้ อาเจียน   
เชื่อว่าหลายคนคงเกิดอาการลังเลและต้องชั่งน้ำหนักความคิด
อย่างมากว่าจะดื่มหรือไม่ดื่ม แต่น่าแปลกนะ!! พอเป็นน้ำเมา  
ที่นอกจากทุกคนจะรู้กันดีแล้วว่า ดื่มเข้าไปก็ต้องเมา ปวดหัว 
มึนงง ขาดสติ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ 
แล้วยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่ค้นพบตลอดเวลา ว่าเหล้าหรือ
น้ำเมาทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย และนับวันก็ยิ่งประจักษ์แจ้ง
ว่าน้ำเมามีโทษมหันต์ แต่กลับไม่มีใครรู ้สึกกลัวหรือห่วงใย
สุขภาพของตัวเอง เหมือนกับที่รู้สึกตระหนักถึงความปลอดภัย
เมื่อจะดื่มเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีโทษภัยหรือทำลายสุขภาพน้อยกว่า 
 

เชื่อเหลือเกินว่าหากนักดื่มตระหนักถึงโทษภัยของน้ำเมา
อย่างเข้าถึงจิตใจแล้ว คงเป็นแรงบันดาลที่จะทำให้เลิกดื่ม
ได้ไม่ยาก 
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วันที่ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม  
ศรีพฤทเธศวร เครือข่ายเยาวชนผลึกกำลัง 
ร่วมรณรงค์ ประสานพลังเยาวชนงดเหล้า
ศรีสะเกษ จำนวน 150 คน จากโรงเรียน
กำแพง มหาวิทยาลัยราชัฏศรีสะเกษ มหา- 
ว ิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ สภา  
เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม  
จิตอาสา เยาวชนพัฒนาสังคม ได้จัดตั ้ง   
“เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าไร้แอลกอฮอล์
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช” เพื่อ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สวน
สาธารณะหมู่บ้านยลประภา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 โดยมี
ครอบครัวชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนำอาหารและเครื่องดื่มมา
แบ่งปัน และร่วมเล่นเกมต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน  

สคล.จัดงานวันเด็ก

วันที ่ 8 มกราคม 2554 สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) ร่วมกับศูนย์การทหารราบ ค่าย
ธนะร ัชย ์ อำเภอปราณบุร ี จ ังหว ัด
ประจวบคีร ีข ันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็ก 
พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษภัย
ของเคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล์ แก ่เด ็ก 
เยาวชน และครอบครัว กำลังพล เพื่อ
ช ่วยลดปัญหาทะเลาะวิวาท ความ
รุนแรง และเพื่อสุขภาพของกำลังพล 
โดยมี พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา   
ผูบั้ญชาการศนูย์ฯ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม 
ในบูธต่างๆ ด้วย 

งานวันเด็กที่ค่ายธนะรัชต์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ   
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ชุมชนทวดทอง  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้สนับสนุนสื่อรณรงค์ลดเลิกเหล้าและร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน ซึ่งมีเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 400 คน อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้   
ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน  

งานวันเด็กที่นครศรีธรรมราช

สานพลังเยาวชนงดเหล้า
ศรีสะเกษ

เป ็นเคร ือข ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์งานบุญ
ปลอด เหล ้ าประจำ
จ ั ง ห ว ั ด ศ ร ี ส ะ เ ก ษ   
ตามนโยบายของ นาย  
สมศกัดิ ์สวุรรณสจุรติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สมาคมเยาวชนพัฒนา
เมือง และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การในหัวข้อ “รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” 
ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี แพทย์หญิงมาลินี   
สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการระดมความ
คิดเห็นจากประธานสภานักเรียนของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน เพื่อ  
หาแนวคิดในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์   

สมาคมเยาวชนฯร่วมหารือแนวทาง
แก้ ไขปัญหาน้ำเมา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ที่ทำเนียบ
ร ัฐบาล เคร ือข ่ายเด ็กและเยาวชน  
งดเหล้าจำนวน ร่วมกับ สำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสร ิมส ุขภาพ (สสส.) เข ้าพบนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี 
เพื ่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครง 
การ “รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น
ปีที่ 5” พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ในบ้าน
เมือง ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนเนื่อง 
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 

เยาวชนขอของขวัญ
จากนายกรัฐมนตรี…
เร่งแก้ ไขปัญหาจากน้ำเมา

 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  
สุขภาพ (สสส.) พร้อมเครือข่ายเด็กและเยาวชนงดเหล้า ได้เข้าพบ นายชินวรณ์   
บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอพรปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ 
โครงการ “รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ปี 5” ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่   
29 ธันวาคม 2554 พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษา   
ธิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างจิตสำนึกดี โดยการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม  
ให้แก่เยาวชนมากขึ้น  

เด็กร้องขอให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
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“ก็เห็นชัดว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของ
อุบัติเหตุร้ายแรง มีสาเหตุมาจาก
เรื่องของแอลกอฮอล์ เราก็พยายาม
เข้มงวดกวดขันมากขึ้น”  

 ...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากคำกล่าวก่อนหน้านี้ 
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ในงานการประชุมสุราวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “สุราในโลกเสรี” ที่จัดโดย
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งก็สะท้อนได้
ชัดว่านายกรัฐมนตรีตระหนักดีถึง “ปัญหา
อุบัติเหตุ” จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 ขณะเดียวกัน นายกฯ ก็ยังกล่าวไว้ใน
งานเดียวกันนี้ด้วยว่า...“สิ่งที่เราพยายามจะ
เน้นคือในเร ื ่องของปัญหาภาพรวมของ
สุขภาพของคน โรค ความเจ็บป่วย หรือ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม”...คำ
พูดเหล่านี้สะท้อนว่านายกฯ ตระหนักดีถึง 
“ปัญหาสุขภาพ” อันเกี่ยวพันกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประเด็นคือ ขณะนี้ทั้งสอง
ปัญหาดังกล่าวยังรุนแรง  
 การดื่ม – การเมา ยังคงบั่นทอนชีวิต  
คนไทยอย่างมาก แม้ว่า นายกฯ อภิสิทธิ์ มี
ไอเดียแก้ปัญหานานแล้ว 
 ทั้งนี้ จากที่ “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” เคย
สะท้อนไว้เมื่อวันก่อน ว่าดูเหมือนคนไทยยัง
ไม่ค่อยกลัวนักฆ่าในรูปแบบเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ ปัญหาอุบัติเหตุเพราะเมา ปัญหา
สุขภาพเพราะดื่มเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์จึง  
ยังรุนแรง เมื่อลองย้อนดูวิสัยทัศน์นายกฯ 
อภิสิทธิ์ ก็ดูเหมือนจะมีไอเดียลดปัญหานี้  
ตั้งแต่ก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว  
 เช่น...ใน 100 ปณิธานการเมืองที่สุด
ของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือ 
“ร้อยฝัน วันฟ้าใหม่” หน้า 201- 202 
ความฝันที่ 60 “ดูแลการบริโภคสุรา” ท่ี
ระบุไว้ว่า “...การด่ืมสุราของคนไทยได้เพ่ิมข้ึน 
อย่างรวดเร็ว และมีผูด่ื้มหน้าใหม่ โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ความสูญเสียที่เกิด
จากการดื่มสุรามีมาก เช่น ความสูญเสีย

แก้ปัญหาจากน้ำเมา
นายกรัฐมนตรีไอเดียเยอะ
ทั้งเขียน-พูด“รอทำ”


จากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการดื่มสุรา ซึ่ง
เป็นสาเหตุการเสียชีว ิตอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ  
 รัฐควรมีมาตรการที ่จะลดการดื ่มสุรา 
โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน และควร
จะมีมาตรการควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้ที่ไม่ดื่ม 
แต่ได้ร ับผลกระทบจากผู ้ดื ่มแอลกอฮอล์ 
มาตรการที่จะออกมาจะต้องเป็นการดำเนิน
การอย่างเป็นระบบครบวงจร จะต้องพิจารณา 
ในหลายแง่มุมเชื่อมโยงกัน ทั้งสิทธิ เสรีภาพ 
มิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องมีการ
จัดลำดับความสำคัญและจุดเน้นที่เหมาะสม 
เช่น การเข้มงวดกวดขันการขายสุราบริเวณ
ใกล้สถานศึกษา การเข้มงวดเรื ่องการดื่ม 
และการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น 
 มาตรการการห้ามโฆษณาที่มีข้อยกเว้น
มิให้ใช้บังคับหรือจำกัดในเรื่องการถ่ายทอด
สดกีฬา จะเก ิดปัญหาการโฆษณาจาก  
ต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาบริษัทที่ผลิตสุรา
และผลิตภัณฑ์อื ่นๆ เช่น น้ำดื่ม ที่ใช้ตรา  
สินค้ายี่ห้อเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบและมีลักษณะที่เอื้อต่อ
กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ หรือกลุ่มท่ีครองตลาด 
อยู่ในปัจจุบัน ประการสำคัญเมื่อไม่มีการ
โฆษณาค่าใช้จ่ายมหาศาลในการตลาดของ
บริษัทผลิตสุราก็จะหมดไป ดังนั้น ควรขึ้น
ภาษีเหล้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลดราคา
เพื่อจูงใจให้มีการดื่มมากขึ้น และน่าจะถือ
โอกาสนี้ ปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ ให้เก็บตามดีกรีของแอลกอฮอล์ 
 ภาษีที่เก็บได้เพิ่มขึ้น ควรนำไปใช้ในการ
รณรงค์ รวมทั้งโฆษณาให้คนตระหนักถึง
อันตรายของเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ และ
ชดเชยการสูญเสียรายได้ของวงการกีฬาใน
ปัจจุบัน ส่วนเรื่องการกำหนดอายุขั้นต่ำของ
ผู ้ซื ้อสุรานั ้น ผมไม่เห็นด้วยที ่จะเพิ ่มเป็น   
25 ปี เป็นไปได้อย่างไรที่คนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
แล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว กลับถูกมองว่าขาด
วิจารณญาณในการจะดื่มหรือไม่ นอกจากนี้ 

การกำหนดอายุขั้นต่ำ 25 ปี ก็ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง เพราะบุคคลอายุ 20 ปี
สามารถเข้าสถานบันเทิงได้ ดังนั้น ถ้าจะ
เพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อสุราจาก 18 ปี ควร
เป็น 20 ปี และควรพิจารณาต่อไปด้วยว่า 
ควรมีการกำหนดอายุขั ้นต่ำของผู ้ดื ่มสุรา
หรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดนี้จะได้
ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบังคับใช้
กฎหมายด้วย รัฐจึงควรมีการจัดตั้งกลไกขึ้น
มาเฉพาะ เพื่อติดตาม กำกับดูแลมาตรการ
ต่างๆ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยควรมีการ
ประเมินผลของมาตรการต่างๆ เป็นระยะๆ 
เพื่อทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อ
ไป ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคม
และสุขภาวะโดยรวม ที่เกิดจากการดื่มสุรา 
เป็นสำคัญ...” 
 ทั้งนี้ นอกจากไอเดียที่เคย “เขียน” ไว้ 
กับปัญหาที ่เกิดจากน้ำเมาและแนวทาง
แก้ไขปัญหานี้ นายกฯอภิสิทธิ์ก็เคย “พูด” 
ไว้ ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรการ
ทางภาษีที่ต้องมีออกมาอย่างถูกจุด ซึ่งสอด 
คล้องกับที ่มีผลวิจัยของนักวิชาการชี ้ว ่า
จำเป็นต้องทำควบคู่กับมาตรการรณรงค์ลด
การดื่ม เพื่อให้ได้ผลจริง หรือกรณีเขตการ
ค้าเสรีที่จะทำให้มีน้ำเมาจากต่างชาติทะลัก
เข้าไทยมากขึ้น นายกฯอภิสิทธิ์ก็เคยพูดถึง
แล้ว ซึ่งจากที่ทั้งเขียน - ทั้งพูดไว้ ก็สะท้อน
ชัดว่านายกฯตระหนัก และมีไอเดีย “แก้
ปัญหาจากน้ำเมา” ไม่น ้อย แต่ก ับการ 
“ทำ” ของรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ “มีผลต่อการ  
แก้ปัญหาอาชญากรรม” ที ่เป็น 1 ใน 9 
มาตรการ “ปฏิรูปประเทศ” ที่รัฐบาลชูออก
มาล่าสุดด้วย เอาเข้าจริงก็ดูจะยังแกว่งๆ   
ไม่จะแจ้ง...  

 
การดำเนินการที่ “ถูกจุด ครบ
วงจร” ยังต้องรอดู??. 

จาก              วันที่ 17 มกราคม 2554 
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ดื่มมากตายมาก...รัสเซียเพิ่งจัด
เบียรเ์ป็นของมึนเมา

ชาวรัสเซียขึ้นชื่อในเรื่องการเป็น  
นักดื่ม โดยเฉพาะวอดก้าที่ดื่มกันมาก
กว่าครึ่งค่อนประเทศทั้งหญิงชาย 
และเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจาก
การดื่มเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  
จนนักวิจัยต้องออกมาเรียกร้องให้
รัฐบาลรัสเซียหยุดการจำหน่ายเหล้า
ชนิดนี้ในราคาถูก และให้เก็บภาษี
แพงๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของ
ประชากร 
 นักวิจัยคนดังกล่าวคือ ศาตราจารยเ์ดวดิ 
ซาริดเซ ่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมะเร็งรัสเซีย 
ซึ่งได้ทำการสำรวจในเมืองอุตสาหกรรมใหญ ่  
3 แห่ง (เมืองทอมสก์ เมืองบาร์นาอูล และ
เมืองบิกสก์) พบว่า เหล้าวอดก้าทำให้ชาว  
รัสเซียเสียชีวิตไปแล้ว 3 ล้านราย นับแต่ปี 

2530 (ที ่ร ัฐบาลยุติมาตรการควบคุมการ
โดยผู้เสียชีวิต 3 ใน 4 เป็นผู้ชาย ที่เหลือเป็น
ผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 - 54 ปี โดยทุกปีชาว  
รัสเซียตายเพราะเหล้าวอดก้า 30,000 ราย 
ซึ่งมากกว่าที่ทหารรัสเซียเสียชีวิตในสงคราม
อัฟกานิสถานท่ียาวนานกว่า 10 ปีถึงสองเท่า 
(“http://www.healthcorners.com/2007/
Read.php?id=1048” ) 
 ประสาอะไรกับเบียร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มี
ดีกรีความเมาน้อยกว่าที่จะไม่ดื่มกันต่างน้ำ 
(และลืมไปเลยว่าแท้จริงก็คือเครื่องดื่มมึน 
เมาที่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นกัน)   
จน ณ วันนี้ รัฐบาลเครมลินไม่อาจรับได้กับ
ชื่อเสียในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไป จึงได้เตรียม
ออกกฎหมายใหม่ โดยจัดให้เบ ียร ์ เป ็น  
เครื่องดื่มประเภทมึนเมาเป็นครั้งแรก (นับ  

แต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย) พร้อมสั่งห้าม
จำหน่ายในตอนกลางคืน และจำกัดขนาด
ขวดและกระป๋องที ่ 0.33 ลิตร ซึ ่งก ็ค ือ  
กระป๋องเล็กที ่วางขายทั ่วไปนั ่นเอง ทั ้งนี ้ 
รัฐมนตรีสาธารณสุขรัสเซียกล่าวว่า ชาว  
ร ัสเซ ียจะได้ม ีส ุขภาพแข็งแรงกันเส ียที 
(“http://www.stopdrink.com/index.php? 
modules=news&type=4&id=3455”)  
 ก็ต้องดูกันไปว่ามาตรการดังกล่าว
จะช่วยให้คนรัสเซียดื่มน้อยลง เมา
น้อยลง และตายน้อยลงหรือไม่ ที่
สำคัญที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับ
บ้านเราคือ ไม่ควรปล่อยปละละเลย
ไปจนถึงขั้นดื่มน้ำเมาต่างน้ำ แล้วจึง
ค่อยมาออกมาตรการควบคุมซึ่งอาจ
ไม่ได้ผลหรือสายเกินไป 

เผยผลสอบเครื่องบินผู้นำโปแลนดต์ก
สาเหตุมาจากผู้บริหารขี้เมากดดันนักบิน


อยู่บนถนน หากคนขับรถดื่มเหล้า
เมาแล้วขับรถ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งกับตัวเองและรถคันอื่นๆ ได้ตลอด
เวลา แตบ่นฟา้ทีก่ปัตนัไมไ่ดด้ืม่นำ้เมา 
ก็เป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินตกและ
เสยีชวีติหมดทัง้ลำได ้(รา้ยกาจจรงิๆ) 
 เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่รัสเซียซึ่งทำ 
การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสาร 
ทูโปเลฟ - 154 (ซึ ่งผลิตในรัสเซีย) ตก
ขณะพยายามร่อนลงจอดในสภาพที่มีหมอก
จัด ใกล้เมืองสโมเลนส์ค ทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ของรัสเซีย เมื ่อวันที ่ 10 เมษายน 
2553 (จนทำให้ประธานาธิบดีเลคคาซ 
ซินสกี้ ของโปแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งถือ
เป ็นโศก นาฏกรรมที ่ เลวร ้ายที ่ส ุดของ
โปแลนด์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) เปิดเผย

ผลสอบโดย ระบุว่า เป็นความผิดของนักบิน
ชาวโปแลนด์ โดยกล่าวว่า นักบินถูกกดดัน
โดยพลเอกอันเดอร์เซจ บลาซิค ผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศโปแลนด์ ให้นำเครื่องลงใน
สภาพอากาศที่ย่ำแย่ ซึ่งขณะนั้น พลเอกบ
ลาซิค นั่งอยู่ในห้องนักบินและกำลังดื่มสุรา
บนเครื่องบินลำดังกล่าว 
 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญพบปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดของพลเอกบลาซิค 0.06 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งเขาดื่มอยู่ในห้องนักบินจนถึงช่วงเวลาเกิด
อุบัติเหตุ และเพียงพอที ่จะทำให้เขาใช้
เหตุผลน้อยลง และการนั่งอยู่ในห้องนักบิน
ของเขาไปกดดันด้านจิตใจของนักบินที่ต้อง
นำเครื ่องบินลงจอดให้ได้ท่ามกลางสภาพ
อากาศเลวร ้าย ผลที ่ เก ิดข ึ ้นตามมาคือ 
ประธานาธิบดีคาซซินสกี ้ และผู ้โดยสาร

จำนวน 95 คน ซึ ่งรวมทั ้งภริยาของเขา   
เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีผู ้  
รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว  
  เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการพลเรือน
ระหว่างรัฐของรัสเซีย ซึ ่งทำการสอบสวน
อุบัติเหตุเครื ่องบินตกหลายครั ้งของอดีต  
สหภาพโซเวียต กล่าวว่า นักบินถูกพลเอก  
บลาซิค กดดันให้นำเคร่ืองลงจอด ถ้อยแถลง 
ดังกล่าวมีขึ้นในที่ประชุมแถลงข่าว ซึ่งเป็น 
การประกาศผลการสอบสวนสุดท้าย และใน
รายงานผลการสอบสวนดังกล่าว ไม่พบ
ความผิดของศูนย์ควบคุมการจราจรทาง
อากาศของรัสเซีย 
 
นี้คือพิษสงทางอ้อมของน้ำเมาและ
คนเมาที่เราคาดไม่ถึงจริงๆ 

จาก                        วันที่ 13 มกราคม 2554 



 

14  แวดวงภาคี 

แท็กซี่พิษณุโลกขานรับ
เป็นภาคีเครือข่ายฯ



เม ื ่อว ันท ี ่ 27 มกราคม 
เคร ือข่ายองค์กรงดเหล้า 
ภาคเหนือตอนล่าง และ 
เคร ือข่ายองค์กรงดเหล้า
จ ังหวัดพิษณุโลก นำทีม  
โดย คุณสอน ขำปลอด   
ผู ้ประสานงาน และคณะ
ทำงานเครือข่าย ได้เข้าพบ 
คุณจักรกฤษณ์ ผู ้จ ัดการ
บริษัทแท็กซี่ พิษณุโลก เพื่อ
เชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยและแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย ร่วมกับเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ทั้งนี ้ ทาง  
บริษัทฯ มีแท็กซี่จำนวน 49 
คัน และกำลังจะขยายเพิ่ม
มากขึ ้นในอนาคต โดย  
เบื้องต้นจะเริ่มรายงานข่าว
สารผ่านทางคลื่นวิทยุชุมชน
ก่อน จากนั ้นจึงจะมีการ
เป ิดเวท ีแลกเปล ี ่ยนก ัน  
ต่อไป 

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด
ลำพูน จัดกิจกรรม “สานพลังเครือข่าย
หริภุญชัย ต้านภัยน้ำเมา บุญหลวง 
เมืองปลอดเหล้า” ณ ห้องประชุม
องค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพูน   
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 โดยมี 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย รองผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
เปิดงาน ซ ึ ่งนอกจากการนำเสนอ
โครงการคนต้นแบบลด ละ เล ิก   
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังได้มี  
การมอบโล่รางวัลแก่ชุมชนที่สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในงานศพที่ไม่จัดเลี ้ยง
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์รวม 6 ชุมชน
ด้วย 

กิจกรรม“สานพลังเครือข่าย
หริภุญชัยต้านน้ำเมาบุญหลวง
เมืองปลอดเหล้า”

งานกาชาดร้อยเอ็ด
ปลอดน้ำเมา

เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2554  เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวัง ได้ร่วม
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ลงพื้นที่แจกสื่อ 
อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
สติ๊กเกอร์ ป้ายเขตห้ามดื่มฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่แจ้งเบาะแสร้านค้า  
ที่แอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าเที่ยวชมงานเป็นอย่างดียิ่ง 

เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554  จังหวัด
ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สรรพสามิตพื้นที่ สาธารณ-
สุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรม เทศบาลเมือง สถานีตำรวจภูธร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นักเรียน นักศึกษา และเครือข่าย
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่า
ไทย ศรีสะเกษปลอดเหล้า ซึ่งผลจากการจัดงานฯ สามารถลดคดี
อุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทลงได้เป็นศูนย์คดี เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 



 

 

    แวดวงภาค ี15  

สวดมนต์ข้ามปีจังหวัดสระบุรี


เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระบุรี 
จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยพระภิกษุสงฆ์ทั ้งหมดได้ลงสวดธรรมจักรกัปปะ-
วัฒนะสตูร มงคลสตูร และพระปริตรอ่ืนๆ ซ่ึงมีประชาชน 
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี ้เป็นจำนวน
มากกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงบรรดาเยาวชนที่นอกจาก
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แล้ว ยังได้ถือป้ายรณรงค์และ
แจกสติ๊กเกอร์งดดื่มน้ำเมาแก่ผู้ที ่มาเที่ยวงานกาชาด
และมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วย 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 นายยุทธนา 
วิริยะกิตต ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นประธานเปิดงาน “2554 ปีใหม่ เร่ิมต้นใหม่ 
ชีวิตใหม่ ตั้งใจรักษาศีล” ภายใต้โครงการ  
ใต้ร่มบารมี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 โดยภายในงานได้มีการเชิญชวนให้ผู้ร่วม
งาน หมั่นทำทาน รักษาศีล งดเหล้าในบุญ
ประเพณีทุกประเภท ฯลฯ เพื่อให้ครอบครัว
อบอุ่นเป็นสุข เลิกเหล้า เลิกจน เลิกอบายมุข
ทุกประเภทได้อย่างถาวร อนึ่ง การจัดงาน  
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร 
รวมทั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือ
องค์กรงดเหล้า (สคล.) 

สุรินทร์
รับปีใหม่
ตั้งใจ
ถือศีล



แถลงข่าวจัดงาน
NightParadiseHatyai
Countdown2011เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 สำนักงานกอง 
ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาพันธ์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่, 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สาขาภาค
ใต้) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัด
สงขลา จัดแถลงข่าวงานการจัดงาน Night 
Paradise Hatyai Countdown 2011 ณ 
หน้าห้างสรรพสินค้าเซ ็นทร ัลหาดใหญ่ 
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยจุดเด่น
ของการจัดงานในครั้งนี้คือ การสร้างพื้นที่
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
โดยสิ้นเชิง 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ เรื่อง ห้ามมิให้นำเข้าไป หรือ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเท่ียว 
และรบกวนสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 18 ต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 จำ
ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง
อุทยานฯ ต่างๆ พร้อมใจกันขานรับนโยบายนี้ทันที 

อุทยานฯต้องเป็นสถานที่
ปลอดน้ำเมา



 

 

 

16  หน้าสุดท้าย 

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
110/287 - 288 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก้ว  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ 0 - 2948 - 3300 โทรสาร 0 - 2948 - 3930 

 
 

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว กองบรรณาธิการ   
ชัยณรงค์ คำแดง, พิมพ์มณี เมฆพายัพ, สุวรรณ บุญแท้, กมลพร มูลจันทร์, มาลัย มินศรี, กนิษฐา ติ้ววงศ์, ประญัติ เกรัมย์, อรพรรณ อัจฉราพันธ์ 

ด้วยแนวคิดและความเชื ่อว ่าการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นรากฐาน
สำคัญในการพัฒนาต่อยอดไปด้านอื ่นๆ 
ด้วยเหตุนี ้ นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร 
จึงมีนโยบายที ่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับ
นโยบายสร้างการศึกษาให้กับเด็กๆและเยาวชน เพราะเห็นว่าหาก
สามารถทำสองเรื ่องดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะทำให้การ
พัฒนาด้านอื่นๆประสบผลสำเร็จตามไปด้วย 
          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว 
อีกเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษและได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อ
เนื ่อง คือ การรณรงค์โครงการปลอดเหล้า เพื่อให้ภายใน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารปลอดจากเหล้า โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซึ่งโครงการรณรงค์ปลอดเหล้าของเทศบาลเมืองพิบูลมังสา-
หารมีโครงการหลักๆ อยู่ 4 โครงการ คือ 1) โครงการปลอดเหล้า
ในช่วงเข้าพรรษา โดยจะมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน  
ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา 2) 
โครงการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า โดยตลอดการจัดการ  
แข่งขันเรือยาวประเพณี จะไม่มีเหล้าเข้ามาเกี ่ยวข้องในงาน  
เด็ดขาด ซึ่งโครงการนี้ สสส.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งาน 3) โครงการเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ดื่ม เป็นการรณรงค์เพื่อ
ให้การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปด้วยความสนุกสนานตามประเพณี
อย่างแท้จริงโดยไม่มีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง 4) โครงการ
รณรงค์การจัดงานแต่งงาน หรืองานมงคลอื่นๆ ไม่มีแอลกอ-

ฮอล ์ โดยจะทำการรณรงค์ให้การจัดงานต่างๆ เหล่านี้ปราศจาก
แอลกอฮอล์ หากงานไหนไม่มีเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ก็จะมีงบ
ประมาณส่วนตัวเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
  “ผมมองว่าเหล้าจะทำให้คนเราขาดสติในการทำอะไรในทุกเรื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนน และการกินเหล้าทำให้ครอบครัวเสียประโยชน์ในหลาย
เรื่อง จึงคิดว่าน่าจะมีการรณรงค์ให้ทำกิจกรรมปลอดเหล้าอย่าง
จริงจัง นอกจากนี้ การจัดทำโครงการต่างๆ นั้น เราอยากให้เยาวชน
ของเรารู้ว่าการที่เขาดื่มแอลกอฮอล์มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่
ยาเสพติดประเภทอื่นๆ เป็นการทำลายชีวิตและอนาคตของตัวเอง” 
  นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำ
เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะรัฐบาลถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้มีการ
เลิกเหล้าโดยใช้เงินไปเป็นจำนวนมาก แต่อีกทางหนึ่งก็ยังมีการ
อนุญาตให้มีการผลิตเหล้าขายอย่างมากมาย ตัวผมเองในฐานะของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเห็นว่า  
นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาด้านต่างๆ แล้ว การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรณรงค์ให้ประชาชนเลิก  
ยุ ่งเกี ่ยวกับเหล้า และสิ่งเสพติดอื่นๆ ก็เป็นอีกหน้าที่ที ่สำคัญที่  
ผู้นำท้องถิ่นน่าจะทำได้ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้การพัฒนาด้านอื่นๆ 
ประสบความสำเร็จตามไปด้วย  
  
นับเป็นวิสัยทัศน์ที่นำสมัยอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร เพราะ
ตราบใดที่ประชาชนยังขาดสติ ไม่มีคุณภาพ หลงเสพติดอยู่
กับอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะน้ำเมา ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ต้นแบบท้องถิ่นเลิกเหล้า

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย
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จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อ “เขา” เลือกเศรษฐกิจ
มากกว่าชีวิตคน

นโยบายสงกรานต์เลือดบั น ทึ ก
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