
เหลียวหลงัแลหนา้ 10ปี ท่ีผา่นมา และ 7ปี จากน้ี

มมุมองจากภาคประชาสงัคม

ธีระ วชัรปราณี
ผจก.ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า



นายอ าเภอ
เจ้าคณะอ าเภอ
สสอ. ท้องถิ่น

ฯลฯ

แกนน าอาสาสมัครนักรณรงค์งดเหล้า (อ.สคล.)
ชวน ช่วย เชียร์ ให้ลด ละ เลิก

หวัใจหิน     
งดได้3 เดือน

หวัใจเหลก็
ไม่ถึง 3 ปี

หวัใจเพชร 
3 ปีขึน้ไป

ชมรมคนใจเพชร-
ชมุชนแหลง่เรียนรู้

ขยายผล
คน หมู่บ้าน ต าบล ใกล้เคียง 

หรือท่ีสนใจ

ข้อมูลผลลัพธ์ 
จ านวนคน /บุคคลที่

เลิก /เงนิที่
ประหยัด/งาน
เทศกาลปลอด
เหล้า/ร้านค้า 

รวมถึง โรงงาน บริษัท
หน่วยงาน ฯลฯ

นโยบายระดบัประเทศ

ชุมชน.....?........

ปรับ
สภาพแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพ

เลกิเหล้า
แล้วได้อะไร?

1.วงจรการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ชมุชน  อ าเภอ

ช่วยให้คน
ลดละเลิก



ระบบ www.tas.go.th

สมาชิก Alcohol 

Watch

สง่กลไก
ราชการในพืน้ที่

เข้าระบบจาก
สว่นกลางลงถึงจงัหวดั

ฟ้องสังคม

ร่วมเสนอมาตรการ/
กฎหมาย /ปกป้อง

กฎหมาย

ส่งระบบ
ราชการ

2.วงจรการเฝ้าระวงัการตลาดและสนบัสนุนนโยบายกฎหมาย

สง่กลไก
ราชการอ่ืนๆ

เคสหนกัท าจดหมายร้องเรียน

เฝ้าระวัง เกบ็ข้อมูล
รายการเข้าข่ายผิด
กฎหมาย และ
จัดท ารายงานFacebook:

Alcoholwatch.thai

เคสดี : จดหมายขอบคณุ

Alcohol watch Report
ให้ฝ่ายปกครอง/การเมือง/สงัคม
รู้เทา่ทนัรายการเข้าข่ายผิดกฎหมาย และให้รู้เท่าทนั CSR 

http://www.tas.go.th/


3.วงจรงานประเพณีเทศกาลการท่องเท่ียวปลอดเหลา้

ต้นแบบ !!!
ประเพณีเทศกาลการทอ่งเท่ียว 
ปลอดเหล้า

นโยบายสาธารณะ
งานบญุประเพณีปลอดเหล้า
ระดบัจงัหวดั/ภาค/ลุม่น า้/ประเทศ
ชาติพนัธุ์ / อนภุมูิภาค ฯลฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จดัท าคูมื่อจดังานปลอดเหล้า

สื่อสาธารณะเผยแพร่

รูปแบบงานสอดคล้องกบัโควิด “เลก็ มีความหมาย ปลอดภัย”



4.การป้องกนันกัด่ืมหนา้ใหม่

ระดบัปฐมวยั

ระดบัประถม และมธัยมศกึษา

ระดบัอาชีวะศกึษา

ระดบัอมุศกึษา

นอกระบบการศกึษา = กลุม่เยาวชนงดเหล้า / สภาเดก็เยาวชน / กลุม่ตา่งๆ 

ท าให้กลไกในระบบการศกึษา
มีสว่นร่วมในการสร้างภมิูคุ้มกนั

งานที่สง่เสริมทศันคติ พฤติกรรม
ท่ีเป็นวิถีชีวิตของเดก็เยาวชน
Every day life project

ต้องการผู้ใหญ่ท่ีเข้าใจเดก็

จิตวิทยาช่วงวยั

มีการสื่อสารสาธารณะท่ีเข้าถงึเดก็เยาวชน

ให้ความส าคญักบัวยัรุ่นหญิง



กองทุนช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัน ้ าเมา
• ท่ีมาของรายได้ : 

• จากการจดังานวิ่ง “ SDN Run for Friends” 

ตัง้แตปี่ 2559 – 60 – 61 – 62 (63 ปีนีง้ดจดั)
• เงินบริจาคจากบคุคลตา่งๆ

จากการดื่มแล้วขับ 8 เคส :
ผู้ เสียหาย เสียชีวิต 12 บาดเจ็บ
สาหสั 1 พิการ 1 เสียหาย
ทรัพย์สิน 1
จากความรุนแรงในครอบครัว / 
ชุมชน 4 เคส : เสียชีวิต 4 ราย
ท าสามีเมาเสียชีวิต 1 ราย ขาดท่ี
พึง่ 2 ราย
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เหลยีวหลงั 10ปี

เครือข่ายพืน้ที่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน

ต้นน า้ ป้องกันหน้าใหม่
ผู้ได้รับผลกระทบ
งดเหล้าเข้าพรรษา
งดเหล้าตลอดชีวิต
ชมุชนสู้ เหล้า
ชมรมคนหวัใจเพชร
ชมุชนสวสัดิการและอาชีพ
ชมุชนสขุภาวะ

นอกสถานศกึษา:
กิจกรรมสร้างสรรค์
ดนตรี
กีฬา
ศิลปวฒันธรรม
จิตอาสา

ในสถานศกึษา:
ปฐมวยั
ประถมมธัยม
อาชีวะ
อดุมศกึษา

เฝ้าระวัง :
ผ่าน TAS
สง่ข้อมลูตรงให้
หน่วยงาน

เคสสีเทา??

งานประเพณีเทศกาล
การท่องเที่ยว :
ต้นแบบงานปลอดเหล้า
นโยบายสาธารณะงาน
งานปลอดเหล้าทัง้จงัหวดั
นโยบายการท่องเท่ียว
ปลอดภยั

กลางน า้ ปรับสภาพแวดล้อม ปลายน า้ / ช่วยเลกิ

ย้อนกลับไปป้องกันหน้าใหม่

กลไกทางการ

กลไกไม่เป็นทางการ

De normalization



แลหน้า 7 ปี : 3 เร่งด่วน 4 จุดเน้น
1.สถานการณ์ทศันคติพฤติกรรมของคนยคุโควิด  วยัรุ่น ผู้หญิง พนกังาน/แรงงาน  ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง !!! มีกลุม่เรียกร้องให้การด่ืมเป็นคา่นิยมเสรี เห็นวา่รัฐควบคมุมากเกินไป 
2.ลงทนุในการวางระบบข้อมลู การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือติดตามทศันคติ พฤติกรรม และการ
ปรับตวัท่ีรวดเร็วขึน้ให้ทนัสถานการณ์ “รายจงัหวดั-อ าเภอ”
3.เตรียมรองรับการแก้ไข หรือปรับปรุง พรบ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551

4.เครือขา่ยผู้ได้รับผลกระทบ กลุม่เยาวชนนกัรณรงค์ และชมรมคนหวัใจเพชร จะเป็นเสียง และ พลงั
ขบัเคลื่อน ท่ีเปลี่ยนจาก “เหย่ือ” สูก่ารเป็น “ผู้ เปลี่ยนแปลง”
5.เปลี่ยนจากการไลจ่บัปลาเลก็  โดยสร้างความร่วมมือ ให้มาเป็นพวกเรา (ท าตามกฎหมาย) 
มุง่เปา้ในการล้อมจบัปลาใหญ่ (บงัคบัใช้กฎหมาย)

6.ผู้บริหารหน่วยงานราชการ สถานศกึษา ศาสนสถาน และท้องท่ีท้องถ่ิน ต้องมีสว่นร่วมรณรงค์ และ
ต้องท าตามกฎหมาย เป็นเปา้หมายท่ีเรายงัให้ความส าคญัน้อยไป ... ก าหนดตวัชีว้ดัรายจงัหวดั!!

7.สงัคมผู้สงูอาย ุถกูคร่ึงเดียว อีกคร่ึง คือ สงัคมท่ีเดก็เยาวชนมีคณุภาพ??


