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ชุมชนสู้เหล้า และนายอ าเภอนักรณรงค ์
ชุมชนคนสู้เหล้า ต.หายโศก อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ์

ชุมชนต้นแบบ มีสต ิมีเงนิเหลือ พร้อมสู้ทกุวิกฤต ปี 2563 
 

อ.พทุไธสง จงัหวดับรุีรมัย ์ มี 7 ต ำบล  90 หมู่บำ้น และมีจ  ำนวนประชำกรประมำณ 45,339 คน  และพืน้มีเขต
ตดิตอ่กบั 3 จงัหวดัคือ ทศิเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ทศิตะวันออก  จงัหวดัมหำสำรคำม  ทศิใต้  จงัหวดัสรุนิทร ์ และ 
จงัหวดันครรำชสีมำ พืน้ท่ีอ ำเภอพทุไธสงเป็นประตขูองนกัเดนิทำงท่ีจะผำ่นไปยงัพืน้ท่ีทัง้ 3 จงัหวดั  ท ำใหปั้ญหำอบุตัเิหตมีุ
ปรมิำณท่ีสงู  และยงัพบวำ่ปัญหำกำรทะเลำะวิวำท  กำรเจ็บป่วย รวมถึงควำมยำกจนในระดบัครวัท่ีนัน้  ซึ่งพบวำ่ปัญหำ
กำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นสำเหตสุ  ำคญั   

ดว้ยเหตผุลดงักลำ่ว คณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ ท่ีน ำโดยนำยนิมิต  ปัทมเจริญ นำยอ ำเภอ
พทุไธสง  บรรจใุหเ้ป็นยทุธศำสตรใ์นกำรขบัเคล่ือนรว่มกนัในระดบัอ ำเภอ และไดมี้กำรขบัเคล่ือนนโยบำยผำ่นกิจกรรมใน
หลำยรูปแบบ เชน่ กำรท ำ MOU  ขบัเคล่ือนงำนศพงำนบญุปลอดเหลำ้รว่มกบัก ำนนัผูใ้หญ่บำ้นทกุหมู ่  มีกิจกรรมปฏิญำณ
ตนงดเหลำ้ในชว่งเชำ้พรรษำท่ีด ำเนินกำรมำตอ่เน่ืองทกุปี  และพฒันำพืน้ท่ีตน้แบบ ต ำบลหำยโศกใหเ้ป็นพืน้ท่ีน ำรอ่งในกำร
ดแูลชว่ยเหลือผูต้ดิสรุำท่ีมีกระบวนกำรท ำงำนกบัคนด่ืม  กำรจดัสภำพแวดลอ้ม และกำรขยำยผลทัง้จำกชมุชนสูช่มุชน และ
ขยำยผำ่นนโยบำยอ ำเภอ 

ต ำบลหำยโศก มี 15 หมู่บำ้น เชน่ จ ำนวนประชำกร 5,276 จ ำนวนนกัด่ืม  มีกำรส ำรวจในระดบัต ำบล1,120คน ติดหนกั
67คน  ควำมทำ้ทำยกำรท ำงำนเรื่องเหลำ้ เน่ืองจำกสงัคมวฒันธรรมมีกำรด่ืมกินในงำนชมุชนแทบทกุงำน ทัง้งำนบญุ
ประเพณี และกำรด่ืมหลงัท ำงำนของวยัแรงงำนจนท ำใหน้กัด่ืมธรรมดำกลำยเป็นด่ืมจนตดิเหลำ้หนกั กำรท ำผิดทำง
กฎหมำยของรำ้นคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยสรุำไมไ่ดด้  ำเนินกำรจรงิจงั รำ้นคำ้ในชมุชนท่ีจ ำหนำ่ยสรุำมีจ ำนวนมำก 49 รำ้น ผูน้  ำชมุชน
บำงทำ่นยงัด่ืมหนกั ไมส่ำมำรถเป็นแบบอยำ่งหรือตกัเตือนลกูบำ้นได ้ปัญหำเศรษฐกิจและครอบครวัท ำใหค้นด่ืมมำกขึน้ 
ชมุชนประกอบอำชีพชำวนำกำรวำ่งงำน ท ำใหด่ื้มมำกขึน้ บำงครอบครวัลกูหลำนไปท ำมำหำกินมีรำยไดส้ง่เสียใหค้รอบครวั 
จงึท ำใหมี้อยูมี่กินสบำยชว่งว่ำงงำนจงึดื่มมำกขึน้  

แผนท่ีสีแดง คือ อ ำเภอพทุไธสง จ.บรุีรมัย ์
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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นายนิมิต  ปัทมเจริญ 

นายอ าเภอนักรณรงค ์   นายอ าเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย  ์

ควำมเดือดรอ้นของพ่ีนอ้งประชำชน อำทิ ปัญหำเรื่องอบุตัิเหต ุ ทะเลำะวิวำท  ควำมรุนแรง  ควำมเจ็บป่วย   และ

ปัญหำควำมยำกจนของครวัเรือนท่ีไมผ่ำนเกณฑ ์จปฐ.  ในพืน้ท่ีอ ำเภอพุทไธสง  พบว่ำกำรด่ืมสุรำเป็นสำเหตอุันดบัตน้ๆ

เหมือนกนัทกุต ำบล  พชอ.พทุไธสงจงึไดข้บัเคล่ือนประเดน็รณรงคง์ดเหลำ้คูก่บัอบุตัเิหตเุป็นประเดน็หลกั 

เรำมีต ำบลหำยโศก  เป็นต ำบลตน้แบบ “ชมุชนคนสูเ้หลา้” มีกำรชว่ยเหลือผูต้ิดสรุำ ผำ่นชมรมคนหวัใจเพชรภำยใต้

กระบวนกำรสตบิดัท่ีขบัเคล่ือนโดย รพ.สต.  ในระดบัชมุชนไดมี้ท ำ MOU รว่มกบัรำ้นคำ้ใหป้ฏิบตัติำมกฎหมำย  มีกำรรณรงค์

งดเหลำ้เขำ้พรรษำและรณรงคง์ำนศพปลอดเหลำ้   ซึ่งท ำตอ่เน่ืองมำกว่ำ 10 ปี  ผมจึงน ำเอำบทเรียนประเด็นงำนงดเหลำ้

เขำ้พรรษำและงำนศพปลอดเหลำ้ขยำยเป็นนโยบำยอ ำเภอ ครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้ 7 ต ำบล  และในปีนีผ้มจะลงพื ้นท่ีไปให้

ก ำลังใจคนงดเหล้ำเข้ำพรรษำจนถึง ชุมชน  และครอบครัว และหวังว่ำกิจกรรมนีจ้ะประโยชนส์ูงสุดจะเกิดกับพ่ีน้อง

ประชำชนทกุคน 
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ทำ่นนำยอ ำเภอ น ำก ำนนัผูใ้หญ่บำ้นรว่มกนัลง MOU  ขบัเคล่ือนประเด็นงำนศพปลอดเหลำ้ใหเ้ป็นวำระรว่มของ
อ ำเภอพทุไธสง  โดยเฉพำะ ในพืน้ท่ีต  ำบลหำยโศก มีกำรพฒันำธรรมนญูต ำบลและมำตรกำรงำนศพปลอดเหลำ้  ซึ่งมี
คณะท ำงำนท่ีด ำเนินกำรเฝำ้ระวงักิจกรรมในพืน้ท่ีๆก ำหนดไวใ้นธรรมนญูต ำบลวำ่ไมใ่หมี้กำรเลีย้งเหลำ้ เช่นในชว่งปลำยปี 
62 ทำงพืน้ท่ีไดมี้กำรท ำผำ้ป่ำสำมคัคีและจะมีกำรเลีย้งเหลำ้  แตค่ณะท ำงำนไดเ้ขำ้ไปเจรจำและท ำควำมเขำ้ใจถึงมำตรกำร
ชมุชน  จนท ำใหก้ำรจดังำนยกเลิกกำรเลีย้งเหลำ้  และในกำรขบัเคล่ือนงำนศพปลอดเหลำ้  ไดมี้กำรวำงระดบัควำมเขม้ขน้
ไว ้4 ระดบั  ซึ่งระดบัท่ี 4 ท่ีเขม้ขน้มำกท่ีสดุคือกำรจดังำนศพปลอดเหลำ้  ปลอดกำรพนนั  ปลอดน ำ้อดัลม และไมห่อ่กลบั
บำ้น  โดยมีคณะท ำงำนในระดบัต ำบลตดิตำมประเมินผลมำตรกำรอย่ำงใกลช้ิดทกุงำน 

 
 

ประธานชมรมคนหัวใจเพชร  ต าบลหายโศก “เลิกเหล้า  เราจะหายโศก” 
 

 เรำเริ่มก่อตัง้ชมรมคนหวัใจเพชร ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2560  ตอนนัน้มีสมำชิก 9 คน ในปี พ.ศ. 61  มีสมำชิกเพิ่มขึน้อีก  
38  คน และในปี พ.ศ.2562 มีสมำชิก เพิ่มขึน้อีก 47 คน รวม 94 คน   พวกเรำตัง้ใจท่ีจะช่วยกันลดปัญหำจำกกำรด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีชมุชนของเรำ  เพรำะเรำเช่ือวำ่ “เลกิเหลา้ แลว้เราจะหายโศก”   สมกบัช่ือของต ำบลเรำ  เรำจงึ
ไดร้่วมรณรงคง์ดเหล้ำเข้ำพรรษำ   และรณรงคง์ำนศพ งำนบุญประเพณีท่ีมีในต ำบลของเรำให้เป็นงำนปลอดเหล้ำ   
สนบัสนนุกำรท ำ MOU  รำ้นคำ้ไม่ขำยเหลำ้ มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง แลว้เรำยงัท ำงำนช่วยเลิกร่วมกับ 
รพ.สต. ท่ีใชก้ระบวนกำรสติบ  ำบดัมำเป็นเครื่องมือ  ปี พ.ศ.2562 คนในต ำบลพุทไธสงร่วมปฏิญำณตนบวชใจงดเหลำ้
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เขำ้พรรษำ 322 คน  มีคนท่ีลดปริมำณกำรด่ืม 72 คน  มีคนท่ีงดได ้3 เดือน  150 คน และมีคนท่ียงังดตอ่เน่ือง  (หวัใจเหล็ก)  
72 คน   และในกระบวนกำรสติบ  ำบดัมีคนติดเหลำ้เขำ้ร่วมจ ำนวน 17 คน  สำมำรถลดกำรด่ืมได ้7 คน  อีก10คนยังงด
ตอ่เน่ืองและตัง้ปณิธำนวำ่จะงดตอ่ตลอดชีวิต  ท ำเรำประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 435,276 บำท 

 ในช่วงกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด 19  ชมรมคนหวัใจเพชรไดร้ว่มกบัผูน้  ำชมุชนเฝำ้ระวงักำรตัง้วงด่ืมเหลำ้ในแต่
ละชมุชน   ประชำสมัพนัธแ์ละขอควำมรว่มมือกบัรำ้นคำ้ทัง้ 53 รำ้นคำ้ท่ีรว่ม MOU เพ่ืองดกำรขำยเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์กุ
ชนิด และปฏิบตัิตำมนโยบำยของรฐัอย่ำงเคร่งครดั  รวมทัง้ร่วมส ำรวจขอ้มูลคนติดเหลำ้และเฝ้ำระวงัอำกำรถอนพิษสรุำ
รว่มกบัเจำ้หนำ้ท่ีจำก รพ.สต.  ซึ่งไดร้บัควำมรว่มมือจำกทกุฝ่ำยเป็นอยำ่งดี 
 ใน ชว่งเขำ้พรรษำ ปี พ.ศ.2563  เรำยงัคงรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำและวำงระบบกำรตดิตำมอยำ่งเขม้ขน้  โดยกำร
พฒันำศกัยภำพทีมแกนน ำชมรมคนหวัใจเพชรในทกุหมูบ่ำ้นใหมี้ควำมรูใ้นกำรท ำงำน  แบง่โซนกนัรบัผิดชอบท่ีชดัเจน และ
มีกระบวนกำรติดตำม ชวน  ช่วย  ชม  เชียร ์ ตลอดช่วงเขำ้พรรษำใหต้่อเน่ือง   รวมทัง้ยงัใชม้ำตรกำรงำนศพและงำนบุญ
ประเพณีปลอดเหลำ้ และ MOU รำ้นคำ้ท่ีไดล้งนำมไวร้ว่มกันอย่ำงเครง่ครดั  ซึ่งคาดว่าท้ังต าบลจะมีคนร่วมลงนามงด
เหล้าเข้าพรรษาไม่น้อยกว่า 350 คน แต่ส่ิงทีย่กระดับขึน้คือเราจะท างานเข้าถงึกลุ่มเดก็เยาวชน และดืม่ทีห่นักได้
มากขึน้ และคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทีสิ่น้เปลืองจากเหล้าได้ไม่น้อยกว่า 449,400 บาทในปีนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยทรงฤทธ์ิ  ปะเมโท   แกนน ำชมรมคนหวัใจเพชร  รว่มน ำทีมคนงดเหลำ้ท่ีเขำ้รว่มกระบวนกำรสติบ  ำบดั ตัง้ปฏิญำณตน
ในชว่งเริ่มตน้ของกระบวนกำรสตบิ  ำบดั  
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บุญเตมิ  ฉากไธสง : เจ้าของฉายา “บุญเตมิ 3000 ปี” คนต้นแบบเลิกเหล้า  มีเงนิเหลือ พร้อมสู้ทุกสถานการณ ์
 

 “บญุเติม  3000  ปี”  ฉำยำนีไ้ม่ใช่ไดม้ำฟลุ๊คๆ  แตเ่ป็นเพรำะเขำเป็นนกัด่ืมตวัยง  ด่ืมหนกั ด่ืมตอ่เน่ือง  ด่ืมไดน้ำน  
ด่ืมไดท้น ด่ืมขำ้มวนัขำ้มคืนจนเพ่ือนหลำยคนตอ้งยกนิว้ใหแ้ละเป็นท่ีมำของฉำยำ บญุเตมิ 3000 ปี 

 บุญเติม   ฉำกไธสง  เป็นคนขยนั  อธัยำศยัดี  เป็นท่ีรกัใคร่ของเพ่ือนและลกูหลำนในละแวกบำ้น  ในวยัหนุ่มบญุ
เตมิไดเ้ดนิทำงไปท ำงำนประเทศซำอดุอิำระเบีย อีกทัง้ไดเ้รียนรูง้ำนชำ่งมำจำกพอ่ตำ  และพฒันำฝีมือจนช ำนำญในวิชำช่ำง
หลำยแขนง   พอกลบัมำอยูท่ี่หมู่บำ้นดว้ยควำมเป็นคนท่ีอธัยำศยัดีและมีควำมประณีตในวิชำช่ำงจงึมีคนมีงำนเขำ้มำอย่ำง
ตอ่เน่ืองและเป็นรำยไดห้ลกัในกำรเลีย้งดคูรอบครวั   

บญุเติม  เริ่มด่ืมเหลำ้ตัง้แตใ่นช่วงวยัรุน่ และด่ืมหนกัขึน้เรื่อยๆ   แตก่่อนเป็นคนยิม้ง่ำย  ใจเย็น  ใจดี  แตพ่กัหลงัๆ  
เม่ือเมำแลว้จะเป็นคนเสียงดงัโวยวำย  กลำยเป็นคนอำรมณร์อ้น  เม่ือโดนขดัใจจำกคนในบำ้นขำ้วของอะไรท่ีอยู่ใกลมื้อจะ
ถกูควำ้งปำกระจดักระจำยจนพงัเสียหำย   หนกัเขำ้จงึกลำยเป็นมีมีปำกเสียงกบัลกูกบัเมียอยู่บอ่ยครัง้  งำนท่ีท ำก็คอ่ยๆหด
หำยลงเพรำะเมำจนไปท ำงำนไม่ได ้ ประกอบกับรำยไดท่ี้ไดม้ำจำกท่ีเคยมำใชจ้่ำยในครอบครวั  ก็ตอ้งน ำไปจ่ำยเป็นค่ำ
เหลำ้ และบำงครัง้ก็ไม่พอจนภรรยำตอ้งเอำเงินท่ีเก็บไวใ้ชจ้่ำยในครอบครวัไปตำมจ่ำยเพิ่ม   แมจ้ะมีคนชวนใหเ้ลิกเหลำ้
หลำยครัง้ แตบ่ญุเตมิก็ยงัไมย่ินยอมพรอ้มใจท่ีจะเลิก 

จนกระทั่งเม่ือกลำงปี 2562  บุญเติมไดต้ดัสินใจเลิกเหลำ้  โดยกำรชวนของทีมสติบ  ำบดัและชมรมคนหวัใจเพชร
ต ำบลหำยโศก  และคอยใหก้ำรช่วยเหลือ  พำตัง้เป้ำหมำยในชีวิต  ใชโ้ปรแกรมสติบ  ำบดัช่วยเลิก  และติดตำมเสริมพลงั
เย่ียมบำ้น รวมทัง้นำยอ ำเภอพทุไธสง  ไดล้งพืน้ท่ีผกูขอ้มือเสรมิพลงัใจ    บญุเตมิ สำมำรถงดเหลำ้ไดแ้ละตดัสินใจเลิกเหลำ้
ตลอดชีวิต  ท ำใหค้นในชมุชนใหค้วำมเช่ือมั่น  งำนตอ่เติม  งำนช่ำงมีเขำ้มำไม่ขำดสำย  เงินทองท่ีไดม้ำสำมำรถเก็บออม
และใชจ้ำ่ยดแูลครอบครวัไดเ้ตม็ท่ี  ท ำใหค้วำมสขุกลบัมำสูค่รอบครวัฉำกไธสงอีกครัง้   
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คุณพ่อเวช  มีตุวงศ์  (แกนน าคนหวัใจเพชรต าบลหายโศก) 

เกือบ  20  ปีที่ผมหลงทางไปกับน ้าเมาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ในช่วงวยัหนุ่มผมก็เป็นคนหนึ่งท่ีด่ืม “เหลำ้” จนเขำ

เรียกว่ำไอห้นุ่มขีเ้มำ  พอตัง้ใจจะบวชก็มีคนคอยใหค้  ำสบประมำทเขำคงเห็นเป็นแค่ไอค้นขีเ้หลำ้เอำดีไม่ได ้  มีครัง้หนึ่งท่ี

ขวดเหลำ้ตกลงไปในน ำ้คร  ่ำผมยงัเก็บขึน้มำด่ืมโดยไม่รูส้ึกรงัเกียจ และเคยแอบถอนเงินในบญัชีภรรยำไปเลีย้งเหลำ้เพ่ือน

และสนองตนัหำของตนเองนำนเขำ้ไม่ใช่แค่ด่ืมเหลำ้แต่กลบัมีสิ่งอ่ืนอีกมำกมำยจนครอบครวัแทบจะล่มสลำย  พอมีสติได้

ตรองดชีูวิตของตนเองจึงตัง้ใจเลิกเหลำ้และปฏิญำณตนต่อพระเจำ้ใหญ่วดัหงษ์พระคู่บำ้นคู่เมืองพุทไธสง  ในครัง้นัน้ผม

ตดัสินใจหกัดิบ  จนเกิดอำกำรลงแดง ซึ่งมนัทรมำนจนแทบเอำชีวิตไมร่อดแตก็่ตอ้งทน  และไดก้ ำลงัใจจำกครอบครวัจนท ำ

ใหห้ยดุเหลำ้ไดโ้ดยเด็ดขำด จนถึงปัจจบุนั  และเป็นแกนน ำขบัเคล่ือนชมรมคนหวัใจเพชรต ำบลหำยโศกเพ่ือช่วยคนอ่ืนๆท่ี

ตดิเหลำ้ใหเ้ลิกเหลำ้และสรำ้งชีวิตใหมท่ี่ดีกวำ่เดมิ”     

  
\ 

เมียดีใจ ซือ้ทองใหบ้ญุเตมิ 

รบัขวญัในฐำนะสำมีใหม่ 
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นายสมทรง ชุบไธสง  อายุ  44  ปี  คนหัวใจเหล็ก ต้นแบบเลิกเหล้า / แกนน าชมรมคนหัวใจเพชร   
 สมทรง  ชบุไธสง  อดีตนกัด่ืมระดบัคอทองแดงท่ีเหลำ้ไดพ้รำกครอบครวัอนัเป็นท่ีรกั และท ำใหเ้ขำตอ้งวนเวียนเขำ้
ออกโรงพยำบำลจนเกือบเอำชีวิตไม่รอด  จนเม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ.2562  เขำไดป้ระสบอบุตัิเหตเุพรำะสำเหตมุำจำกกำร
เมำ  เขำไดร้บักำรชว่ยเหลือจำกทีมสติบ  ำบดัของ รพ.สต.หำยโศกและแกนน ำคนหวัใจเพชร  จนกระทั่งวนันีเ้ขำสำมำรถเลิก
เหลำ้ไดอ้ย่ำงเด็ดขำดและปฎิญำณตนอย่ำงแน่วแน่ว่ำจะเลิกด่ืมตลอดชีวิต  และหนัมำเขำ้รวมเป็นสมำชิกชมรมคนหวัใจ
เพชรต ำบลหำยโศก  ท่ีเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรชว่ยนกัด่ืมอีกหลำยคนใหเ้ลิกเหลำ้ไดอ้ยำ่งเขำ 
 

“ ผมเคยน็อคเขำ้โรงพยำบำล 6 ครัง้ สำเหตมุำจำกกำรด่ืมเหลำ้หนกัทุกครัง้  ครอบครวัมีปัญหำจนไดแ้ยกทำงกบั
ภรรยำ  ญำต-ิพ่ีนอ้ง พอ่-แมแ่ละคนรอบขำ้งรงัเกียจ เอือมระอำ ชำวบำ้นพำกนัพดูจำดถูกูถำกถำงทัง้ตนเองและพอ่แม่   

ก่อนสงกรำนต ์เดือนเมษำยำ 2562  ผมเมำและเกิดอบุตัิเหตตุกยุง้ขำ้วอำกำรปำงตำย เจำ้ของบำ้นบอกใหเ้อำผม
ออกจำกบำ้นของเขำเพรำะกลวัผมตำยใส ่ ชว่งเขำ้รกัษำตวัท่ีโรงพยำบำงเพ่ือนฝงูท่ีเคยด่ืมดว้ยกนัหำยหมด ไมมี่คนมำเย่ียม
เยียน  มีแคพ่่อและแม่ท่ีแก่ชรำมำคอยดแูล   ผมไดเ้อำควำมผิดพลำดทกุอย่ำงมำเป็นครูสอนตวัเอง  และท ำใหผ้มตดัสินใจ
เลิกเหลำ้โดยเดด็ขำดโดยเขำ้รบักำรชว่ยเหลือจำกคณุหมอใน รพ.สต.ใกลบ้ำ้น จำกวนันั้นถึงวนันี ้6 เดือนกบัควำมุง่มั่นตัง้ใจ 
ผมเลิกไดท้ัง้ สรุำและบหุรี่ และไดต้ัง้ปณิธำณจะเลิกไปตลอดชีวิต “ 
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นายสุดใจ   โค้งอาภาส : คนหัวใจเหล็ก ต้นแบบเลิกเหล้า และวิทยากรช่วยเลิก 

สดุใจ อำย ุ58 ปี   ปี พ.ศ.2523  เม่ือก่อนไปท ำงำนอยู่ซำอดุิอำรเบีย  ตม้เหลำ้ขำยใหก้บัแรงงำนท่ีไปท ำงำนอยู่ซำอุ

ฯ  จนถกูทำงกำรจบัได ้และเอำตวัไปทรมำนเพ่ือใหซ้ดัทอดไปหำคนท่ีรว่มท ำผิด  ซึ่งทรมำนจนแทบเอำชีวิตไม่รอด และถกู

มลูนิธิปวีณำ  ไปจบักวำดลำ้งแรงงำนท่ีท ำผิดกฎหมำย  ท ำใหโ้ดดตกึ4 ชัน้หนีตำย  ท ำใหบ้ำดเจ็บจนตอ้งเกือบถกูตดัขำทัง้

สองขำ้ง  แต่ตดัสินใจท่ีจะกลบัมำรกัษำท่ีเมืองไทย เม่ือปี 53 และรกัษำขำจนหำย   สุดใจมีเงินกลบัเมืองไทย 4 ลำ้นบำท   

เม่ือก่อนด่ืมหนกัมำก  ด่ืมจนเงินท่ีหำมำไดห้มด  หมดไปรถสองคนั  ด่ืมจนท่ีนำท่ีมรดกตอ้งขำยเอำเงินมำกินเหลำ้    เมียสอง

สำมคนเขำก็จำกไป  ด่ืมแลว้บำ้บิ่นขบัรถกระโดดบน่ ำ้  ขบัไปปีนตน้ไม ้เสียเงินเสียทองซ่อมรถไปไม่นอ้ย   ชีวิตก็ล ำบำกขึน้

เรื่อย คนท่ีเคยรกัก็จำกไป  ญำตพ่ีินอ้งก็อืมระอำไมอ่ยำกคบคำ้ดว้ย 

เม่ือตน้ปี 2562 สดุใจไดไ้ปอบรมอำชีพกบักรมแรงงำน  อบรม 4 วนั เขำ้ใหเ้บีย้เลีย้ง 1,800 และกลอ่งเครื่องมือรำคำ 

4,500 บำท  พออบรมเสรจ็ก็ด่ืมเตม็ท่ี  เงินเบีย้เลีย้งเอำไปกินเหลำ้หมด  เดนิสำยกินเหลำ้ตดิตอ่กนั 5 วนั 5 คืน  ไมไ่ดกิ้นขำ้ว 

จนน๊อค  กระเพำะทะล ุ หลงัผำ่ตดัรกัษำตวัจำก รพ.บรุีรมัย ์ ก็ไดม้ำรกัษำอำกำรอยู่ท่ี รพ.สต.หำยโศก  และไดถ้กูชวนใหม้ำ

เลิกเหลำ้ในโครงกำรสติบ  ำบดั  ซึ่งท ำใหมี้โอกำสไดท้บทวนตนเอง  ทบทวนควำมผิดพลำดในอดีต  ลูกเตำ้ท่ีแยกกันอยู่

กลบัมำบอกว่ำถำ้พ่อเลิกเหลำ้ไดจ้ะกลบัมำสรำ้งบำ้นใหอ้ยู่   และสิ่งส ำคญัท่ีเป็นแรงบนัดำลใจใหอ้ยำกเลิกเหลำ้ คือค ำพดู
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ของลกูชำยท่ีใหส้ญัญำไวก้ับพ่อในวนันัน้เอง  และตอนนีส้ดุใจ  ไดน้  ำเอำควำมลม้เหลวในอดีตของตนเองมำเป็นอทุำหรให้

ชว่ยคนเลิกเหลำ้ และไดเ้ป็นก ำลงัส ำคญัของกำรขบัเคล่ือนชมรมคนหวัใจเพชรอีกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมัย   บุญทุม  : คนบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 63 
 นำยสมยั  บญุทมุ  อำย ุ56 ปี  ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ 15  ต  ำบลหำยโศก  ดว้ยควำมท่ีเป็นผูน้  ำหมู่บำ้น    นำยสมยับญุทมุ  
จึงมีเพ่ือนและคนรูจ้กัเป็นจ ำนวนมำก  เป็นคนอธัยำศยัดี ชอบอำสำและช่วยงำนส่วนรว่ม   กำรเขำ้สงัคมท ำใหน้ำยสมยัอด
ไมไ่ดท่ี้จะรว่มวงดื่มกบัเพ่ือฝงูอยูเ่ป็นประจ ำ  และหลำยครัง้ท่ีเสรจ็จำกภำระกิจหรือกำรประชมุนำยสมยัจะไปตอ่กบัเพ่ือนๆท่ี
เป็นผูน้  ำดว้ยกัน   ซึ่งก็จะมีกำรด่ืมกินและพดูเจเฮฮำตำมประสำเพ่ือนๆฝงู  กระทั่งนำยสมยัประสบอุบตัิเหตจุำกกำรขบัข่ี
รถจกัรยำนยนต ์ สำเหตมุำจำกกำรเมำ ถึง 2 ครัง้  โดยครัง้ล่ำสดุเกิดขึน้เม่ือประมำณเดือน มีนำคม พ.ศ.2563  จนตอ้งส่ง
ตวัเขำ้รกัษำท่ีโรงพยำบำลในตวัเมืองบรุีรมัย ์ และพกัฟ้ืนอยู่หลำยวนั  ในช่วงเขำ้พรรษำปีนี ้ทำง รพ.สต.และชมรมคนหวัใจ
เพชรต ำบลหำยโศก  จึงไดช้วนนำยสมยั   รว่มปฏิญำณตนบวชใจ และตัง้ใจว่ำจะเลิกเหลำ้ใหไ้ดอ้ย่ำงนอ้ยตลอด 3 เดือน
ของชว่งเขำ้พรรษำ 
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MOU ร้านค้าไม่ขายเหล้า (ปฏบิัตติามกฎหมาย) 
นางสมพร  กอคูณกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก 
 

ในปี พ.ศ.2560 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหำยโศกรว่มกบัทกุภำคส่วนในต ำบล ไดมี้เก็บขอ้มลูภำยใตโ้ครงกำรลด
และปรบัเปล่ียนพฤติกรรมกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นต ำบลหำยโศก  โดยมีกำรจดัเก็บขอ้มลูระดบัครวัเรือนทกุครวัเรือน 

พบปัญหำดำ้นเด็กและเยำวชนในชมุชนคือปัญหำวยัรุน่เรียนไม่จบ ปัญหำนกัด่ืมหนำ้ใหม่ ปัญหำกำรเสพสำรเสพติด และ

ปัญหำเรื่องกำรขบัรถเร็วแลว้เกิดอบุตัเิหต ุ ซึ่งตน้ทำงพบวำ่สว่นหนึ่งมำจำกกำรขำยเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์หก้บัเด็ก-เยำวชน 

ดงันัน้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจึงไดน้  ำข้อมูลดงักล่ำวมำประชุมเพ่ือระดมหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ซึ่งท่ีประชุมมี

ขอ้คิดเห็นว่ำควรท ำงำนกบัรำ้นคำ้ผูป้ระกอบกำรเพ่ือไมใ่หข้ำยเหลำ้ใหก้บัเด็กและเยำวชนในต ำบล  ดงันัน้จึงไดเ้ชิญรำ้นคำ้

ทกุรำ้นมำประชมุเพ่ือคืนขอ้มูลดงักลำ่ว และรบัฟังควำมคดิจำกผูป้ระกอบกำร โดยเริ่มจำกกำรขอควำมควำมรว่มมือและรบั

สมัครรำ้นคำ้ท่ีสมัครใจไม่ขำยเหลำ้และปฏิบตัิตำมกฎหมำย พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ ขณะเดียวกันก็มีกำร

ประชมุประชำคมเพ่ือพฒันำขอ้ตกลงรว่มกนั จนสำมำรถพฒันำเป็นบนัทึกขอ้ตกและลงนำมรว่มกนั (MOU)   ระหวำ่งรำ้นคำ้

กบัผูน้  ำชมุชนโดยมีรำ้นคำ้เขำ้รว่มโครงกำรจ ำนวน 49 รำ้น  ซึ่งในกำรท ำงำนรว่มกบัรำ้นคำ้ท ำใหปั้ญหำอบุตัเิหตแุละปัญหำ

ท่ีมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีลดลงเป็นอย่ำงมำก  และในช่วงกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโควิด 19  ทำง อบต.  ชมรมคน

หัวใจเพชร  รพ.สต. และแกนน ำในพืน้ท่ีไดล้งพืน้ท่ีเพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับรำ้นคำ้ในกำรงดกำรจ ำหน่ำยเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ์ ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัและควำมรว่มมือเป็นอย่ำงดี  ท ำใหก้ำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวร้สัโควิด 2019  

ในพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไดอ้ยำ่งรำบรื่นและชมุชนเกิดควำมสงบเรียบรอ้ย 
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ชุมชนบ าบัด ชุมชนคนสู้เหล้า : นำงเพ็ญจนัทร ์ บญุถึง ผอ.รพ.สต.หำยโศก /  นำงสมุำลี  โพธ์ิสิทธิพนัธุ ์พยำบำลวิชำชีพ /

วิทยำกรสตบิ  ำบดั 

กำรท ำงำนดำ้นกำรบ ำบดั รพ.สต.พบปัญหำกำรด่ืมในครอบครวัท่ีมีปัญหำหนกัโดยครอบครวัมีนกัด่ืมท ำใหปั้ญหำ

ในครอบครวัมำกขึน้ และคณุภำพชีวิตและควำมสขุในครอบครวัลดลง  บำงรำยกระทบกบัสขุภำพจิต  มีปัญหำซมึเศรำ้ และ

กำรเจ็บป่วยตำมมำ   เม่ือต ำบลหำยโศกไดร้บักำรทำบทำมใหเ้ขำ้รว่มโครงกำรสติบ  ำบดัในปี พ.ศ.2561 และไดเ้ริ่มตน้ท ำงำน

กบันกัด่ืมอยำ่งจรงิจงั   และไดท้  ำงำนกบัคนด่ืมท่ีเป็นนกัด่ืมหนกัมีกลุม่เปำ้หมำยท่ีคดัเลือกเขำ้รว่ม 15 คน 

เริ่มตน้ท ำงำนสติบ  ำบดันดันกัด่ืมไว ้15 คน แตม่ำจริงๆแคค่นเดียว  จึงหำวิธีกำรใหม่ลงพืน้ท่ีไปหำจนถึงบำ้น   และ

น ำมำเขำ้กระบวนกำรจนได ้แต่เม่ือผ่ำนกระบวนกำรท่ี 1 คนท่ีเป็นกลุ่มเปำ้หมำยก็ไม่ไดม้ำรว่ม จึงไดมี้กำรปรบักระบวนกำร

ใหเ้หมำะสมกับเวลำ  วิถีชีวิต และควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำยกระบวนกำรสติบ  ำบดั จึงมีกำรปรบักระบวนกำรเพ่ือให้

สำมำรถปรบัใชเ้พ่ือช่วยคนด่ืมไดจ้ริง   โดยใชก้ระบวนกำรท ำสมำธิ  ตัง้สติ  รูต้วั  รวมถึงกำรสรำ้งสัมพนัธ์ภำพ และกำร

ส่ือสำร  กำรฝึกสติเมตตำตนเองและผูอ่ื้น  ซึ่งกำรท ำงำนผ่ำนโครงกำรสติบ  ำบดัในรอบปี พ.ศ.2562  มีคนติดเหลำ้เขำ้ร่วม

บ ำบดัจ ำนวน 17 คน  สำมำรถลดกำรด่ืมได ้7 คน  อีก10คนยงังดต่อเน่ืองและตัง้ปณิธำนว่ำจะงดต่อตลอดชีวิต  เป็นกำ ร

ด ำเนินกำร 

 
นำงเพ็ญจนัทร ์ เป็นวิทยำกรในกระบวนกำรสตดิบ ำบดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              คุณสุมาลี  เป็นวิทยากรสตบิ าบัด และลงพืน้ทีต่ดิตามให้ก าลังใจคนเลิกเหล้า  
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รพ.สต. หายโศก ได้เก็บข้อมูลการคัดกรองผู้ดืม่สุรา โดยใชก้ระบวนกำร คือ  
1.กำรเขำ้ถึงชมุชน ควำมสนิทสนมของรพ.สต.ใหก้ำรดแูลคนทัง้ชมุชน รูพื้น้ฐำนครอบครวั นิสยัใจคอ พืน้เพ ท ำให้

กำรบอกกล่ำวตกัเตือนกลำยเป็นควำมหว่งใยและควำมหวงัดี ไมใ่ชก่ำรหกัหำรน ำ้ใจ  
2.อสม.ในชมุชนเขม้แข็ง เขำ้ใจกำรคดักรองกลุม่ติดเบือ้งตน้ เชน่กำรประเมินกำรด่ืม ,กำรเกิดอบุตัเิหตท่ีุตอ้งพบ

แพทยบ์อ่ยๆ,กำรคดักรอง Audit กลุม่ตดิสรุำ  
3.คดักรองดว้ยกลุม่ชมุชนคนสูเ้หลำ้ แกนน ำคนหวัใจหินและหวัใจเพชรท่ีเขำ้ถึง เขำ้ใจ และเป็นกลุม่ท่ีเขำ้ใจกนั หรือ

เป็นกลุม่นกัด่ืมท่ีคุน้เคย จงึประเมินคนติดเหลำ้ท่ีจ  ำเป็นตอ้งบ ำบดัไดง้่ำย  
4.กลุม่สตบิ  ำบดั มีกำรคดักรองกลุม่บ  ำบดัดว้ยAuditผูต้ิดสรุำ 26 คะแนนขึน้ไป หรือกลุม่ท่ีครอบครวัชมุชนเป็นหว่ง 

สรำ้งควำมเดือดรอ้นหรือผลกระทบกบัชมุชนมำกท่ีสดุ และสมคัรใจบ ำบดัจะไดร้บักำรพิจำรณำเป็นพิเศษในกำรเขำ้
กระบวนกำรบ ำบดั  

5.รพ.สต.เป็นผูใ้หบ้ริกำรไดพ้บเห็นและสมัผสันกัด่ืมดแูลกนัมำตลอดท ำใหรู้จ้กัมกัคุน้หนำ้นกัด่ืม เชน่ เกิดอบุตัิ
บอ่ยครัง้  และมีกระบวนกำรตดิตำม  ลงเย่ียมเสรมิพลงัในระดบัครวัเรือนรว่มกบัแกนน ำชมรมคนหวัใจเพชร 

 

 
 
 
 
 

 


