โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงานพัฒนาเครือข่ายรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2555
นางสาว พวงเพ็ชร สนิสุริวงษ์ ผู้ประสานงาน

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการทํางานทางด้านการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังมา
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา กับกับการเริ่มต้นแคมเปญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ที่
ปฏิเสธไม่ได้ว่า สามารถสร้างกระแสให้ชาวไทยเริ่มหันมามองและสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ําเมาได้
อย่างดียิ่ง จากการเก็บสะสมประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา รวมไปถึงความร่วมมือของภาคประชาชน ทําให้
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นองค์กรๆ หนึ่งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วในขณะนี้
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ก็มกี ารพัฒนางานด้านการรณรงค์เพื่อลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึ้นทั่วโลก มีทั้งประเทศที่กําลังเริ่มต้น และประเทศที่มีการทํางานมานานจนกระทั่งมีการออกกฎหมาย
ควบคุมภายในประเทศ บทเรียนการทํางานจึงแตกต่างกันออกไป ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศที่มีความ
เข้มแข็งในการพัฒนาการทํางานเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ทําให้หลาย
ประเทศที่ประสบปัญหาเดียวกันค่างให้ความสนใจบทเรียนการทํางานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมประสานความสัมพันธ์กับประเทศที่มีการทํางานทางด้านการรณรงค์ลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะให้เกิดการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้น และเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการทํางานซึ่งกันและกันอีกด้วย

ผลงานที่ผ่านมา
 มีการเชื่อมประสานกับเครือข่ายต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว และ
มาเลเซีย ซึ่งมีพรหมแดนติดต่อกับประเทศไทย และมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ใกล้เคียงกันในพื้นที่
 ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนประเด็นทางด้านแอลกอฮอล์
 มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารการทํางานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในเว็บไซต์ภาคภาอังกฤษ

 ต้อนรับการมาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของเครือข่ายจากประเทศเกาหลี มหาวิทยาลัยซัมยุก ที่ สสส.
ชุมชนตัวอย่างหลังไปรษณีย์สําเหร่ และกลุ่มไม้ขีดไฟทีจ่ ังหวัดโคราช
 ต้อนรับเจ้าหน้าที่ IOGT คุณโยฮัน ที่มาร่วมงานเยาวชนนักรณรงค์ StopDrink Innovation ที่จังหวัด
ปทุมธานี
 ต้อนรับการมาศึกษาดูงานของคณะนักเรียนปริญญาโทจากต่างประเทศของมหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ณ สํานักงานฯ
 เดินทางไปร่วมประชุมความร่วมมือไทย-ลาว ในการจัดตั้งองค์กร สสส. ในประเทศลาว ณ กรุงเวียง
จันทร์
 ต้อนรับการมาศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานทางด้านสุขภาพจากประเทศภูฏาน ณ สํานักงานฯ
 ร่วมประชุมการมาศึกษาดูงานของฉือจี้ และเรียนรู้การทํางาน และแนวทางในการดําเนินงานที่ สสส.
 ต้อนรับการมาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของเครือข่ายจากประเทศเกาหลี มหาวิทยาลัยซัมยุก ที่ สสส.
โรงพยาบาลวิเศษัยชาญ จ.อ่างทอง และเครือข่าย ชุมชนสันติอโศก และสํานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า กรุงเทพมหานคร
 เข้าร่วมต้อนรับคณะ Prolead จากประเทศต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานที่ สสส. ประเทศไทย
 เชื่อมประสานการทํางานกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน
ประชุมนโยบายแอลกอฮอล์โลก

แนวทางในการดําเนินงาน
 ติดต่อสื่อสารกับทางเครือข่ายฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการทํางานตามงานบุญประเพณีที่
เกิดขึ้นในบ้านเรา
 สนับสนุนการทํางานของเครือข่าย ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ และสื่อบางชนิดที่เป็น
ประโยชน์
 มีการจัดงานร่วมกันระหว่างประเทศ
 ต้อนรับการมาศึกษาดูงานภายในประเทศ

กลยุทธ์ในการทํางาน
 เรียนรู้การทํางานของเครือข่ายฯ ที่มีการเข้าไปทํางานในประเทศต่างๆ
 เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อให้การรณรงค์สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
 สนับสนุนให้เจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหาและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 สนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถผลิตสื่อเป็นของตัวเอง

ข้อจํากัดในการทํางาน
 ข้อจํากัดภายในองค์กร
 สคล. ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายต่างประเทศ
 ค้นหาบทเรียนในการทํางานของเครือข่ายให้หลากหลายมากขึ้น
 สื่อที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษมีปริมาณน้อย

 ข้อจํากัดภายนอกองค์กร
 งบประมาณในการทํางานของเครือข่ายต่างประเทศแตกต่างกัน
 วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน
 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละประเทศต่างกัน
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง

วัตถุประสงค์
1. เชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กร NGOs ในต่างประเทศในประเด็นการต่อต้านการตลาดน้ําเมา
และการผลักดันนโยบาย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการทํางานของแต่ละประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย
 ภาคีเครือข่ายต่างประเทศที่ทํางานด้านการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทํางานทางด้านต่างประเทศในไทย
 องค์กรที่เกี่ยวกับการทํางานทางด้านสุขภาพ

ระยะเวลา
 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – มีนาคม 2556 ( 1 ปี)

วิธีการทํางาน
1. การจัดทํา Profile องค์กรต่างๆ ทั่วโลก
- จัดทํา Profile เครือข่ายต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น
• กลุ่มที่เป็นองค์กร NGOs แบ่งเป็น 6 โซน
-

กลุ่มประเทศยุโรป,

-

แอฟริกา,

-

อเมริกาเหนือ,

-

อเมริกาใต้,

-

เอเซียตะวันออก,

-

เอเซียตะวันตก

• กลุ่มที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เครือข่าย IOGT International / GAPA / APAPA
ฯลฯ
• กลุ่มองค์กรนานาชาติด้านสุขภาพ WHO, UNICEF, UNF, World Bank etc,.
• กลุ่มการประชุมประจําปี เช่น ประชุม GAPC, การประชุมสมัชชาสุขภาพโลกว่าด้วยเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์, การประชุม ISBRA ฯลฯ เป็นต้น

2. เชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กร NGOs ในต่างประเทศในประเด็นการ
ต่อต้านการตลาดน้ําเมา และการผลักดันนโยบาย
ขั้นตอนที่ 1
-

ศึกษาและวิเคราะห์ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

-

เชื่อมประสานขอความร่วมมือจากองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้
เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2
มีการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 3
ติดตามผลการทํางาน และการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเครือข่าย

3. ให้การสนับสนุนประเทศทีเ่ ราเคยมาศึกษาดูงาน และอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาการ
รณรงค์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 1
1.1 สื่อสารกับเครือข่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน กลุ่มอาร์เซียน (ได้แก่ ลาว มาเลเซีย.) , เกาหลีใต้,
ภูฏาน, มองโกเลีย
1.2 ศึกษาและทําความเข้าใจการทํางานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศนั้นๆ
1.3 ทําการวิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานของเครือข่ายต่างประทศ

ขั้นตอนที่ 2
2.1 ค้นหาข้อมูล และบทเรียนในการทํางานที่มีความใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถ
นําไปใช้ได้ ต่อการทํางานของประเทศนั้นๆ

2.2 เชื่อมประสานความร่วมมือจากองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทํางาน

ขั้นตอนที่ 3
3.1 มีเวทีแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจเพื่อสานต่อความร่วมมือในการทํางานในบางประเทศ การขับเคลื่อนงาน
ร่วมกัน มาตรการในการสนับสนุนการทํางาน การผลักดันทางนโยบาย โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในเขต
อาเซียน เช่น ประเทศลาว และประเทศมาเลเซีย

ขั้นตอนที่ 4
4.1 ติดตามการทํางานของเครือข่าย และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการทํางานของแต่ละประเทศผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ
หัวข้อ

วิธีการ

กําหนดเวลา

4.1.1 สร้างเพจเฟซบุ๊คภาคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ ทุกอาทิตย์
ในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายต่างประเทศโย
เฉพาะ
4.1.2 พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานในการ
สื่อสารงานตามประเด็นต่างๆ เช่น เคมเปญทาง
สังคม, การผลักดันทางนโยบาย, เหตุการณ์
สําคัญทีเ่ กิดขึ้น
เดือนละ 2 ครั้ง
 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็น 4.1.3 รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่
ประโยชน์ต่อการทํางานต่อ
4.1.4 สร้าง Group Mail ของเครือข่าย
ประเทศนั้นๆ
ต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อการสื่อสารการ
ทํางานที่สําคัญ หรือประเด็นที่สําคัญ
4.1.5 Update ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย เดือนละ 2 ครั้ง
 ติดตามการทํางานของ
หลักๆ ที่สําคัญ โดยเฉพาะทางอีเมล์และ
เครือข่ายต่างๆ และสื่อสารการ
เว็บไซต์
ทํางานของทางบ้านเราเป็น
4.1.6 Update การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะๆ
ประเด็นแอลกอฮอล์
 เพิ่มช่องทางการสื่อสารในโซ
เชียล มีเดีย ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร

 เก็บข้อมูลของเครือข่ายต่างๆ ที่ 4.1.7 Update ผลงานวิจัยต่างๆ ในต่างประเทศ เดือนละ 2 ครั้ง
ทีเ่ ป็นประโยชน์
ได้ เพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูล
4.1.8 Update ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
ขององค์กรเพื่อการ
หลักๆ ที่สําคัญ
ติดต่อสื่อสาร
4.1.9 แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เครือข่าย
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4.1.10 ติดตามการตอบสนองของเครือข่าย ความ ตลอดระยะเวลาที่ทํา
 ประเมินผลการทํางาน
ร่วมมือต่างที่เกิดขึ้น
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือในการทํางานเพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
2. แต่ละประเทศได้นําบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
และมีการอัพเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
3. ช่องทางในการสื่อสารทาง Social Network ทําให้มีการเผยแพร่การทํางานด้านการรณรงค์ใน
ประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้เพิ่มมากขึ้น
4. มี Connection กับเครือข่ายต่างๆ และสามารถขอความร่วมมือได้ง่ายมากขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
 มีการทํา Profile องค์กรต่างๆ ภาคีเครือข่ายลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้ความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติ ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการผลักดันประเด็นต่างๆ อย่างน้อย 60
องค์กร โดยควรแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 55 โดย profile นี้จะอยู่ในเวปไซต์

 มีการแปลข่าวสารจากภายนอกเพื่อสื่อสารในเวปไซต์ www.stopdrink.com เดือนละอย่าง
น้อย 2 ข่าว
 มีการอัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญการรณรงค์ทางสังคม, การผลักดันนโยบาย, และ
เหตุการณ์สําคัญๆ ที่เกิดขึ้น อย่างน้อย เดือนละ 3 ข่าว ในเวปไซต์ และทําการส่งเข้าไป
ระบบ mail list

