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เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ
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จากใจประธานเครือข่ายฯ

✎ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

สิ่งที่ร่วมกันทำในวันนี้ ...
ก็เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

สังคมไทยมีปัญหามากมายหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วง หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่เยาวชนและเด็ก

ไทยกลายเป็นนักดื่มตั้งแต่อายุน้อย และพากันดื่มตามกระแสจนเป็นแฟชั่นระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเด็กอย่างมากคือสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทีวีที่ตอกย้ำเชิญชวนอยู่ในบ้าน
ตลอดเวลา แถมสินค้าเครื่องดื่มมึนเมาเหล่านี้ก็มีวางขายทั่วไปแทบทุกหนแห่ง ที่ผ่านมาแม้จะมี
กฎหมายห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี แต่ในทาง
ปฏิบัติก็ยังคงมีการละเมิดฝ่าฝืนกันอยู่ไม่ใช่น้อย ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่ยังมี
วุฒิภาวะน้อย มักเป็นต้นเหตุพาไปสู่การทำความผิดในเรื่องต่างๆ จนเสียอนาคต และอีกจำนวนไม่
น้อยที่ต้องกลายเป็นคนพิการหรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ
การที่ภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ออกมารณรงค์และร่วมกันผลักดันเพื่อให้
มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราเข้าถึงเครื่องดื่มมึนเมา
เหล่านี้ได้ง่ายนัก และป้องกันไม่ให้บริษัทน้ำเมาทั้งหลายสร้างโอกาสชักชวนเด็กๆและเยาวชนให้เข้า
สู่วงโคจรของการดื่มอย่างอิสรเสรีเกินไป และกว่าที่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ... จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมาเป็นกฎหมายได้นั้น ต้องใช้เวลาในการพิจารณากลั่น
กรองกันยาวนานกว่า ๔๓๑ วัน เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล ทั้งผล
ประโยชน์ของบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอง และที่สำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของประเทศ
ชาติ ที่จะต้องสูญเสียไปเพราะคนดื่มเหล้าสร้างปัญหาสารพัดขึ้นมาให้ต้องตามแก้ไข
ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมาธิการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน
กฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มแข็ง และเลือกยืนข้างผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมาโดย
ตลอด รวมทั้งเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศอีกกว่า ๑๓ ล้านเสียง ความสำเร็จในครั้งนี้มา
จากเจตนาดีที่มีต่อลูกหลานของเราและสังคมไทยอย่างจริงใจ ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้จะไม่สามารถ
ควบคุมการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างสิ้นเชิง แต่ก็นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การ
ควบคุมในมาตรการอื่นๆ ต่อไป เพราะสถานภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียง
แค่เครื่องดื่มเพิ่มความสนุกสนานในการสังสรรค์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อชีวิตและ
สังคมอย่างน่ากลัวทีเดียว โดยเฉพาะผู้ที่หลงมัวเมาและเสพติดเป็นประจำ อย่างน้อยพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ คงจะช่วยปกป้องลูกหลานไทยให้รอดพ้นจากวงจรอบายมุข
น้ำเมาได้ระดับหนึ่ง แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามที
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกความปรารถนาดี ที่ร่วมกันทำเพื่อบ้านเมืองของเรา

โครงการ “หยุดเหล้าหยอดกระปุก ถวายพ่อหลวง” เป็นกิจกรรมทีร่ ณรงค์ให้คนไทยหยุดดืม่ แล้วนำเงินค่าเหล้ามาหยอดกระปุกเพือ่ ร่วมบริจาคเข้า
“กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพือ่ มูลนิธชิ ยั พัฒนา” ผูส้ นใจจะเข้าร่วมโครงการมหากุศลนี้ สามารถบริจาคได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” เลขที่ ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ หรือบริจาคที่จุดบริการชำระเงิน ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทัว่ ประเทศ จากนัน้ ให้สง่ สำเนาใบเสร็จหรือใบ pay in ทีเ่ ขียนชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งโทรสารไปที่
๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓ เพือ่ รับใบสำคัญรับเงินจากมูลนิธชิ ยั พัฒนา (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
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กับการร่วมผลักดัน
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“เข็นครกขึ้นภูเขา” สำนวนไทย

หมายถึงการทำในสิ่งที่ยาก ที่ต้องใช้ความ
พยายามอย่างมาก แต่ดูเหมือนการจะออก
กฎหมายมาเพื ่ อ ควบคุ ม การดื ่ ม เครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ
และสร้างปัญหาในสังคมไทย กลับเป็นสิ่งที่
ยากยิ่งกว่า เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาล เรื่องของค่านิยมและความ
เคยชินที่ผิดๆ และกว่าที่ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... จะ
ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ ในคณะรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น ใช้เวลาทั้งสิ้น ๔๓๑
วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เพราะมีความเห็นที่
แตกต่างหลากหลายจากผู้ที่มีอำนาจตัดสิน
ใจ แต่ ใ นที ่ ส ุ ด ความจริ ง ที ่ ว ่ า น้ ำ เมาไม่ ใ ช่
สินค้าธรรมดา และควรมีการควบคุมอย่าง
เข้มงวด ก็เป็นฝ่ายชนะ แม้จะเป็นการชนะที่
เฉียดฉิวก็ตาม
ความสำเร็ จ ในการผลั ก ดั น กฎหมาย
ฉบับนี้ มาจากความร่วมมือร่วมใจของภาคี
เครือข่ายงดเหล้ากว่า ๒๐๐ องค์กร ทั้งภาค
รัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชน อาทิ
บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายครอบครัว
นักบวชทุกศาสนา หน่วยงานภาครัฐในทุก
ระดับ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เครือข่าย
นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กลุ่มบุคคลที่รักสุขภาพ เครือข่ายแท็กซี่
ประชาชนทั่วไปกว่า ๑๓ ล้านเสียง ฯลฯ และ
บุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ร่วมรณรงค์และยืน
อยู ่ ข ้ า งผลประโยชน์ ข องประชาชนมาโดย
ตลอด คือ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบั ญ ญั ต ิ ฉ บั บ นี ้
ท่ า มกลางอุ ป สรรค
และแรงเสียดทานมาก
มายรอบข้ า ง ขณะนี ้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. ... อยู ่ ใ นระหว่ า งรอการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป
สำหรับแนวทางการควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะนำมาบังคับออก
เป็นกฎกระทรวงนั้น คือเรื่อง เวลาในการ
โฆษณาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งมี
ความเห็นร่วมกันว่ากฎหมายใหม่ไม่ควรจะ
บังคับน้อยกว่ากฎหมายเดิม โดยจะมีการ
เสนอให้ โ ฆษณาเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีห้า (๐๐.๐๐ น. ๐๕.๐๐ น.) นอกจากนี ้ ย ั ง จะห้ า มแสดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อ
ทุกประเภท ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เว็บไซต์ ป้ายโฆษณา รวมถึงในเวทีการ
แสดงต่างๆ
ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น จะ
มีการห้ามการสื่อสารทางการตลาดทั้ง

หมด (เช่น การจัดกิจกรรมลานเบียร์ ห้าม
ลดแลกแจกแถม ห้ามชิงโชค ห้ามขายพ่วง
ห้ า มขายเร่ ห้ า มขายโดยเครื ่ อ งอั ต โนมั ต ิ )
และการส่งเสริมการขายจะต้องไม่อวด
อ้างสรรพคุณ หรือชักจูงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม นอกจากนี้เนื้อหาการโฆษณา
จะต้องเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความ
รู้เชิงสร้างสรรค์สังคม และให้ปรากฏได้
เฉพาะภาพลั ก ษณ์
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ผ ลิ ต
ไม่ใช่ภาพของสินค้า
หรื อ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์
เหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณะสุขจะจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ขึ้นที่กรมควบคุมโรค เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
หากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย บทลงโทษจะแรง
กว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะมีทั้งโทษปรับ
(อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐–๒๐,๐๐๐ บาท) และ
โทษจำคุก โดยผู้ผลิตจะได้รับโทษหนักกว่า
ผู ้ จ ำหน่ า ยรายย่ อ ย คาดว่ า กฎหมายนี ้ จ ะ
ประกาศได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
หรือก่อนเทศกาลสงกรานต์
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๐
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นักวิชาการหนุนชาวบ้านต้าน “อีสานเบียร์” ไม่ซื้อ ไม่ดื่ม
ในขณะที ่ ภ าคประชา
สังคมออกมารณรงค์ให้ประชาชนในประเทศ เพลาๆ การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้
น้อยลงเพราะนับวันคนไทย
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะ
น้ำเมาปีหนึ่งๆไม่ใช่น้อย แต่
ฝั่งพ่อค้าก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิต
เครื่องดื่มเหล่านี้ออกมามอม
เมาประชาชนอย่างต่อเนื่อง
และพยายามขายราคาถูกลง
เพื่อให้คนทั่วไปที่มีเงินน้อย
ก็สามารถซื้อมาดื่มได้ ล่าสุด
ได้คลอดสินค้าตัวใหม่ชื่อว่า
“อีสานเบียร์” โดย บริษัท
ขอนแก่น บริวเวอรี่ฯ ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบุญรอดฯ เจ้า
ของเบียร์สิงห์ ปกติเครื่องดื่ม
น้ำเมาเหล่านี้จะมียี่ห้อเป็น
สัตว์ต่างๆ แต่อยู่ๆ ก็มีการนำ
เอาชื่อภาคมาเป็นยี่ห้อการค้า
การกระทำแบบนี้เหมาะสม
หรือไม่ มีนักวิชาการหลาย
ท่านออกมาแสดงความเห็น
น่าสนใจทีเดียว
อาจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม นักวิชาการด้านประวัติ

ศาสตร์และวัฒนธรรม กล่าว
ว่า กรณีที่เครือข่ายประชาคม
ภาคอีสาน ลุกขึ้นมาคัดค้าน
การนำชื่อ “ภาคอีสาน” ไปตั้ง
เป็นยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่า “อีสานเบียร์” เพราะรูส้ กึ ว่า
เป็นการดูหมิ่นทางวัฒนธรรม
นั้น ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ดี
และกระตุ้นให้สังคมเกิดการ
ตื่นตัว เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนมากว่าระบบทุนนิยมจะ
ทำอะไร ไม่ใช่ว่ามีเงินมีอำนาจ
แล้วทำได้ทันที แต่ต้องศึกษา
และดูว่าคนในท้องถิ่นยอมรับ
หรือไม่ เนื่องจากเบียร์ถูกมอง
ว่าเป็นน้ำเมา เป็นอบายมุข จึง
ไม่แปลกที่ชาวอีสานจะรู้สึกว่า
นี่คือการละเมิดอัตลักษณ์ของ
พวกเขา เพราะคำว่า “อีสาน”
ไม่ใช่ดินแดนว่างเปล่า ไม่มีตัว

ตน แต่ว่ามีคนมากมายอาศัย
อยู่บนพื้นดินนี้ เมื่อพวกเขารู้
สึกว่าถูกละเมิด ก็มีสิทธิ์เต็มที่
ที่จะปกป้องท้องถิ่นของตนเอง
ให้พ้นจากเรื่องที่ถูกมองว่าขัด
กับศาสนา ขัดกับวัฒนธรรม
ของพวกเขา ซึง่ ถ้ามองเป็นภาพ
ใหญ่ ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาให้
กับรัฐบาลด้วยว่า การจะทำ
อะไรกับคนท้องที่ ต้องได้รับ
การยอมรับเสียก่อน ไม่ใช่นึก
จะทำก็ทำ อย่างนี้จะมีปัญหา
ตามมา
ด้ า น รศ.ดร.ปาริ ช าต
สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การใช้
คำว่า “อีสาน” มาตั้งเป็นชื่อ
เบียร์ คือกลยุทธ์ที่จงใจเจาะ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม พยายามทำ
ให้คนอีสานภูมใิ จ และเอาความ
ภูมใิ จนัน้ มาขาย สร้างความรูส้ กึ
แบบแฟนพันธุ์แท้ว่าคนอีสาน
จริงก็ต้องดื่มเบียร์ยี่ห้อนี้ แต่
ภาคธุ ร กิ จ ควรมี ค วามรั บ ผิ ด
ชอบต่อสังคมด้วย การทำแบบ
นี้เหมือนสร้างสัญลักษณ์ให้คน

อี ส านทั ้ ง หมด เป็ น เรื ่ อ งไม่
เหมาะสม ซึง่ คงไม่มกี ฎหมายใด
เอาผิดได้ หรือความสำนึกทาง
จริยธรรมก็คงไม่ทำให้เปลี่ยน
แปลง สิ่งเดียวที่ธุรกิจสนใจคือ
เสียงจากผู้บริโภค ดังนั้นหาก
คนอีสานรวมพลังกันไม่ให้การ
ต้อนรับ ไม่มีความรู้สึกร่วม สุด
ท้ายเบียร์ยี่ห้อนี้ก็หายไปจาก
ตลาด

นายบำรุง เป็นสุข เครือ
ข่ า ยประชาคมอี ส านไม่ ก ิ น
เหล้า กล่าวว่า ขณะนีเ้ ครือข่าย
ได้ขอความร่วมมือไปทุกหน่วย
งาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนใน
๑๙ จังหวัดภาคอีสาน หากมี
ความเห็นร่วมกันว่า “อีสาน
เบียร์” คือการเหยียบย่ำวัฒนธรรมของชาวอีสาน ก็ขอให้
ร่วมลงชือ่ คัดค้าน และขอยืนยัน

ว่าสิง่ ทีท่ ำไม่ได้เกิดจากชอบหรือ
ไม่ชอบบริษทั ใดบริษทั หนึง่ และ
ไม่ใช่การก้าวก่าย ธุรกิจเหล้ามี
สิทธิ์ชอบธรรมในการทำมาหา
กิน แต่อย่ามาละเมิดสิทธิของ
คนอื่น ชื่อสิงสาราสัตว์อื่นมีตั้ง
มากมายที่จะตั้งเป็นยี่ห้อเบียร์
อย่ามาทำร้ายคนอีสานเลย
ทัง้ นี้ ผูส้ อ่ื ข่าวได้พยายาม
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเกี่ยว
กับกระแสต้าน “อีสานเบียร์”
ไปยั ง นายปิ ต ิ ภิ ร มย์ ภ ั ก ดี
ผูจ้ ดั การผ่ายโฆษณาของบริษทั
บุญรอดฯ และนายบุญช่วย
ทองเจริญพูลพร เลขาธิการ
สมาพันธ์ช่วยเหลือภาครัฐลด
ปั ญ หาแอลกอฮอล์ แ ห่ ง ชาติ
(สชอ.) แต่ไม่สามารถติดต่อได้
กรณี ด ั ง กล่ า วทำให้ ไ ด้
คิดว่า คนส่วนใหญ่ที่มุ่งแต่ผล
ประโยชน์มักไม่ค่อยได้คำนึง
ถึ ง เรื ่ อ งศั ก ดิ ศ รี แต่ ค นที ่ ม ี
ศักดิ์ศรีจริงๆ ก็จะไม่สนใจ
เรื ่ อ งของผลประโยชน์ เ ลย
นอกจากความถูกต้องเท่านั้น

ผู้ว่าฯน่าน ประกาศไม่ขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัทเหล้า เบียร์ จัดงานประจำปี
การที่บริษัทน้ำเมาต่างๆ ให้เงินสนับสนุนการ
ทำกิจกรรมแก่องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลาย ที่ดู
เหมือนเป็นการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่มีน้ำใจนั้น แท้จริง
ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นการให้ที่มีเจตนาซ่อนแฝงเป็นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทหรือโลโก้สินค้าทาง
อ้อม ทำให้สินค้าน้ำเมายี่ห้อนั้นๆ เป็นที่รู้จักกว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่รับเงินสนับสนุน
การทำกิจกรรมจากบริษทั เหล่านี้ ก็เท่ากับเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันไปดื่มน้ำเมา
ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดและทำลายสุขภาพกันมากขึ้น ที่
ผ่านๆ มาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีใครคิดถึงประเด็นนี้
แต่ ณ ปัจจุบัน เราต้องคิดกันมากขึ้น และต้องร่วม
มือกันทุกทางที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเรา
เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเหล่านี้ สังคมกำลัง
ต้องการผู้กล้าหาญที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าความถูกต้องดีงาม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ลาน
สร้างสุข ชั้น ๓๕ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

Ù

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานแถลงข่าว
“เทศกาลกาแฟเมืองน่านและงานกาชาดประจำปี
๒๕๕๐ ไม่มีเหล้า เบียร์” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวใน
ครั้งนี้คือ นายสมพงษ์ อนุยุทธพงค์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน ผศ.ดร.วิลาสินี อดุลย์ยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อ
สังคม (สสส.) และนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายสมพงษ์
กล่าวว่า จากผลสำรวจสถิติกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าประชาชนจังหวัดน่านอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
มีอัตราการดื่มที่สูงที่สุดในประเทศ คือร้อยละ
๔๘.๗๙ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีอัตรา
เฉลี่ย ๓๗.๔๔ จึงมีนโยบายเร่งด่วนให้มีการจัดงาน
ประเพณี งานประจำปีปลอดเหล้า–เบียร์ เกิดขึ้น
โดยให้ทกุ ภาคส่วนร่วมผลักดันนโยบายทีจ่ ะดำเนิน
การรณรงค์ลดการดื่มเหล้า–เบียร์ ในงานประเพณี
เพือ่ ไม่ให้วฒั นธรรมทีด่ งี ามเสือ่ มถอยไป และทำการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมกับการสร้างค่านิยม

(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)

ใหม่ “คนจังหวัดน่าน
ไม่ ด ื ่ ม สุ ร า หั น มาดื ่ ม
กาแฟ ซึ่งเป็นผลผลิต
จากชาวน่านดีกว่า”
ดั ง นั ้ น ในการจั ด
งานเทศกาลกาแฟเมืองน่านและงานกาชาดประจำ
ปี ๒๕๕๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๐ ธันวาคม
นายอนุพงษ์ พ่อเมืองน่านจึงประกาศเป็นนโยบาย
ที่จะดำเนินการรณรงค์งดเหล้า โดยไม่ขอรับงบ
ประมาณการสนั บ สนุ น จากบริ ษ ั ท เหล้ า –เบี ย ร์
และไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มมึนเมาไปจำหน่าย
ในบริเวณจัดงานโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำหนดให้
ทุกภาคส่วน งานบุญประเพณี สถานที่ราชการ
วัด ชุมชนต่างๆ เป็นเขตปลอดเหล้า–เบียร์ด้วย
จังหวัดน่านเริ่มนับหนึ่งแล้วในการรณรงค์
ให้คนในจังหวัดลดการดื่มเหล้า–เบียร์ ก็หวังว่า
จังหวัดอื่นๆ จะเห็นดีเห็นงาม และขยายผลกันต่อ
ไปทั่วประเทศ

สรุปภาพรวมเลือกตั้งทั่วประเทศ พบความผิดฝ่าฝืนขายสุรามากที่สุด

สั ง คมทุ ก วั น นี ้ ม ี ป ั ญ หา
มากมายเหลือเกิน และไม่น่าเ
ชื ่ อ ว่ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้
นมักเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอ

ลกอฮอล์อยู่เสมอ ทั้งอุบัติเหตุ
เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ทะเลาะวิวาท
ฆ่าข่มขืน ลักทรัพย์ ฯลฯ ถึงแม้
จะมีกฎหมายควบคุมการดื่มเครื่
องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ แต่ความผิ
ดอันเนื่องมาจากการดื่มน้ำเมาก็
ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำ
สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านไป
ศู น ย์ ร ั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
การเลื อ กตั ้ ง สำนั ก งานตำรวจ
แห่ ง ชาติ โดย พล.ต.อ.วิ เชี ย ร
พจน์โพธิ์ศรี รอง ผบ.ตร.ในฐานะ

ผอ.ศูนย์ฯ ได้ออกมาแถลงผลการ
ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๕๐ ถึง
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๐ ว่าโดยภาพ
รวมสถานการณ์การเลือกตั้งทั่ว
ประเทศเรียบร้อยดี พบการฝ่าฝืน
กฎหมายเลื อ กตั ้ ง ทั ้ ง สิ ้ น ๒๐๙
คดี มีผู้ต้องหา ๒๒๒ คน ในจำนวนความผิดดังกล่าว เป็นข้อหา
จำหน่ายสุรามากที่สุดถึง ๑๘๒
คดี ให้ทรัพย์สิน ๗ คดี และใส่
ร้าย ๔ คดี ...
จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้

หลายคนคิ ด กั น ไปในหลายแง่
มุ ม บ้ า งก็ ว ่ า เพราะน้ ำ เมาทำ
ให้ ข าดสติ ผ ู ้ เ สพก็ เ ลยไม่ เ กรง
กลัวกฎหมาย บ้างก็ว่าคนไทย
เสพติ ด น้ ำ เมาเสี ย จนไม่ ร ู ้ จ ั ก
กาลเทศะเสียเลย ฯลฯ แต่ที่แน่ๆ
เมื ่ อ จิ ต สำนึ ก ของประชาชน
อ่อนแอ กฎกติกาของบ้านเมือง
ก็ต้องเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้นปัญหา
ต่างๆ ไม่มีทางลดลงได้
(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐)

ตั้งอนุกรรมการสอบ “ไทยเบฟฯ” กรณีขายเหล้าพ่วงเบียร์ และขายต่ำกว่าทุน

ธุรกิจน้ำเมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่า
งมหาศาลให้แก่เหล่าบรรดาพ่อค้า และนับวัน
ก็ยิ่งแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพียงเพื่อแย่ง
กันเป็นเจ้าตลาด (คือมอมผู้คนได้มากกว่า
รายอื่นๆ) จากนี้ไปเราคงได้เห็นความขัดแย้ง
กันในเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าอีกหลาก
หลายลักษณะ
นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้า
ภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะก
รรมการแข่งขันทางการค้าว่า ที่ประชุมมีม
ติ ใ ห้ ต ั ้ ง คณะอนุ ก รรมการสอบสวน หลั ง จา
กคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อร้องเรียนของบริษัท

บุญรอดฯ ทีร่ อ้ งเรียนว่าบริษทั ไทยเบฟเวอเรจฯ
จำหน่ายเหล้าพ่วงเบียร์ และขายราคาต่ำกว่าทุน
มีมลู ความจริง เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับกรณีรอ้ ง
เรียนดังกล่าวเกิดขึน้ หลังจากทีบ่ ริษทั ไทยเบฟฯ
ได้ขายสินค้สเบียร์อาชาในราคาต่ำกว่าความเ
ป็นจริง โดยขายในราคาขายปลีกลังละ ๒๔๐
บาท หรือ ๕ ขวด ๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่
ำกว่าราคาโรงงาน ในขณะที่ประกาศของกรม
สรรพสามิตกำหนดไว้ที่ลังละ ๓๒๖.๔๐ บาท
หรือขวดละ ๒๗.๒๐ บาท และขายต่ำกว่าราค
าขายส่งที่ลังละ ๓๗๑ บาท
นายยรรยง กล่าวว่า จากนี้ไปคณะอนุ-

กรรมการสอบสวน
จะทำหน้าที่เหมือน
ตำรวจที ่ จ ะต้ อ งไป
สอบสวนทั้งประเด็น
การขายพ่ ว ง และ
ขายต่ำกว่าทุน คาด
ว่าจะใช้เวลาไม่นาน
เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอกรรมการชุดใหญ่พิจารณา ก่อนส่งอัยการฟ้องร้องต่อไป
บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้จะ
เป็นอย่างไร คงได้มาเล่าสู่กันฟังในโอกาส
ต่อไป
(ข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

สธ.ชี้พิษเหล้าทำลายชาติ ผลวิจัยชี้ชัดปีเดียวสังคมเสียหายสองแสนล้าน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที ่ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธาน
ปิดการประชุมวิชาการสุรา
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง
“สุราไม่ใช่สินค้าธรรม” ซึ่ง
จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
(ศวส.) และภาคีเครือข่าย
๒๐ องค์กร
นพ.มงคล กล่าวว่า การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การบริโภค เป็นปัญหาสำคัญ
ของประเทศ ในแต่ละปีมีคน

ไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถึง ๑๖.๒ ล้านคน และเสีย
เงินซื้อไปเกือบ ๒ แสนล้าน
บาท นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายถึง ๑๙๗,๕๗๖
ล้านบาท ขณะทีร่ ฐั บาลมีราย
ได้จากภาษีสรรพสามิตสุรา
เพียงปีละประมาณ ๗๐,๐๐๐
ล้านบาท นั่นหมายถึงรัฐขาด
ทุนปีละกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้าน

บาท รัฐจึงต้องทบทวนแนว
คิดว่าต้องเข้มงวดกับการควบ
คุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์
อย่างเข้มข้น เนื่องจากสุรา
ไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือน
สินค้าทั่วๆ ไป เพราะก่อให้
เกิ ด ปั ญ หาตามมามากมาย
ทั้งค่ารักษาพยาบาล ต้นทุน
การสูญเสียผลิตภาพจากการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ
จากการขาดงานและการสูญ
เสียประสิทธิภาพในการทำ

งาน ต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้ อ งร้ อ งคดี
ต้ น ทุ น จากทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ เ สี ย
หาย รวมแล้วสูงกว่าภาษีที่
เก็บได้ และรัฐต้องสูญเสียงบ
ประมาณในการแก้ไขปัญหา
จากการบริ โ ภคเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ ใ นภายหลั ง
จำนวนมหาศาล…
แบบนี้แหละที่สำนวน
โบราณท่านว่า “ได้ไม่คุ้ม
เสีย”

ı

การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

กิจกรรมเคลือบยาพิษ...
ไทเกอร์เบียร์ทุ่ม ๒๐ ล้าน
จัดเทศกาลดนตรีและศิลปะ

ศิลปะทุกแขนงเป็นเรื่องของ
ความละเอียดอ่อน ช่วยขัดเกลาจิต
วิญญาณของผู้เสพได้ ถ้าหากเป็น
ศิลปะที่บริสุทธิ์จริงๆ แต่เหล้าหรือ
น้ำเมา เป็นอบายมุข เป็นของหยาบ
(ในทางศาสนา) ถึงจะซ่อนแฝงอย่าง
ไร แต่ เ ป้ า หมายที ่ แ ท้ ข องน้ ำ เมา
และศิลปะ ยังไงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องเดียว
กัน ทุกวันนี้การมีเสรีทางการค้าโดย
เฉพาะการผลิตและขายน้ำเมาสารพัด
ชนิดและสารพัดยี่ห้อ ทำให้ทุกค่าย
ต่างงัดกลยุทธ์กันเพื่อแย่งชิงลูกค้า
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่
นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย
เอเชีย แปซิฟิกฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย

(ข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)

“ไทยเบฟ” เผย ๙ เดือนแรก
มีรายรับ ๗.๑ หมืน่ ล้านบาท

บุญรอดส่ง “อีสานเบียร์”
ชน “เบียร์อาชา”

ในขณะที่ภาคประชาชนมีสถิติตัวเลขที่ระบุว่าคนไทยยิ่งดื่มมากยิ่งยากจนลง
แต่ในส่วนของพ่อค้าผู้ผลิตดูเหมือนเป็นความภาคภูมิใจ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับ
ตัวเลขรายรับที่เพิ่มขึ้นๆ โดยไม่สนใจว่าเบื้องหลังที่มาของเงินกำไรมากมายนั้น ได้
เกิดโศกนาฏกรรมชีวิตของผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มน้ำเมานี้อย่างไรบ้าง
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผลการดำเนินการในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๕๐
บริษทั มียอดขายเพิม่ ขึน้ ๒,๑๑๓ ล้านบาท เป็น ๗๑,๒๙๙ ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียว
กันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากยอดขายสุราที่เพิ่มขึ้น ๕๔๗ ล้านบาท
และยอดขายเบียร์และน้ำดื่มที่เพิ่มขึ้นอีก ๑,๖๑๓ ล้านบาท ทำให้ไทยเบฟมีกำไรเบื้องต้น
เพิ่มขึ้นเป็น ๒๑,๓๒๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๔% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายฐาปน กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เบียร์แอลกอฮอล์ต่ำของเรามียอดขายที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ขยายสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายเบียร์ทั้งหมด โดยจะเห็น
ได้ว่าในช่วงไตรมาสที่สามของปี ๒๕๔๙ เบียร์แอลกอฮอล์ต่ำมีสัดส่วนเพียง ๑๖.๒% ของ
ปริมาณเบียร์ทั้งหมด แต่ในช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้สัดส่วนเพิ่มเป็น ๓๕.๔% ของ
ปริมาณเบียร์ทั้งหมด ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ในช่วง ๙
เดือนแรกของปี ๕๐ เท่ากับ ๑๕,๔๒๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๔๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น
๒.๙% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทางด้านธุรกิจสุราของไทยเบฟนั้น ยอดจำหน่ายสุราขาวในชนบทปรับตัวลดลง
ในช่วง ๙ เดือนแรกของปีนี้ ในขณะที่ยอดจำหน่ายสุราสีปรับตัวเพิ่มขึ้น ๑๑.๖% หรือ
ประมาณ ๘๔.๖ ล้านลิตร จากการที่ผู้บริโภคในเขตเมืองหรือใกล้เขตเมือง มีกำลังซื้อมาก
ขึ้นและเพิ่มการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
นี่ขนาดเครือข่ายงดเหล้าต่างๆ พยายามรณรงค์ให้ลด ละ การดื่มลงบ้างตาม
วาระที่สมควรหยุด บริษัทเหล้ายังรวยเพิ่มขึ้นเป็นพันล้าน ถ้าหากไม่มีการกระตุก ไม่มี
การเตือนสติในเรื่องค่านิยมผิดๆ ที่สร้างกระแสกันอยู่เลย นึกภาพดูกันเองว่าสังคมจะ
เป็นอย่างไร

การที่ประชาชนเสพติดเครื่องดื่มประเภทมึนเมามากๆ ปัญหา
สังคมสารพัดก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่น่าแปลกที่บริษัทผู้ผลิตน้ำเมา
ออกมาขาย ตัดการรับรู้ในเรื่องเหล่านี้ไปได้อย่างไร และนับวันก็ยิ่ง
มอมเมากันหนักขึ้นด้วยการพยายามเข้าถึงบริโภคให้มากที่สุดในทุก
วิธีการ ล่าสุดค่ายเบียร์สิงห์ก็ออกสินค้าเบียร์ตัวใหม่ที่ราคาถูกลง
เพื่อหวังให้คนเงินน้อยก็สามารถซื้อมาดื่มได้
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ”
รายงานว่า บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ส่งเบียร์ตัวใหม่ชื่อ
“อีสานเบียร์” ออกวางตลาด โดยช่วงแรกเน้นวางจำหน่ายเฉพาะใน
เขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยเบียร์ตัวใหม่เป็นเบียร์ราคาถูกที่มีราคาใกล้
เคียงกับเบียร์อาชาของค่ายไทยเบฟฯ เน้นการเจาะร้านค้าปลีกราย
ย่อยที่มีตู้แช่และร้านอาหารบางส่วน โดยตั้งราคาขายส่งไว้ที่ ๓๖๐
บาท/ลัง ซึ่งในช่วงทดลองทำตลาดนี้ หากซื้อ ๒ ลัง แถม ๑ ลัง หรือ
เฉลี่ยราคาขายส่งประมาณ ๓๐ บาท/ขวด แต่หากเป็นช่วงโปรโมชั่น
ราคาจะอยู่ที่ประมาณ ๒๐ บาท/ขวด ใกล้เคียงกับเบียร์อาชา
ผูค้ ร่ำหวอดในวงการเบียร์แสดงความเห็นในเรือ่ งนีว้ า่ จากนีไ้ ปการ
แข่งขันของเบียร์ราคาถูกจะรุนแรงมากขึ้น และการที่ค่ายสิงห์ฯเร่งเปิด
เบียร์ตัวใหม่เข้าสู่ตลาด ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากเรื่องของ พ.ร.บ.คุม
เหล้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. เพราะหาก พ.ร.บ.ฯ มีผล
บังคับใช้ จะทำให้การเปิดตัวสินค้าใหม่ทำได้ยากกว่าที่เป็นอยู่ และเป็น
ที่คาดกันว่าตลาดรวมของเบียร์ไทยน่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ
๘๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยกลุ่มบุญรอดฯ และไทยเบฟฯ มีส่วนแบ่งตลาด
ใกล้กันประมาณ ๔๕% ที่เหลือเป็นของค่ายไฮเนเก้นและรายย่อยอื่นๆ
เอ้า!..มอมเมากันเข้าไป ไม่กลัวบาปกรรมกันบ้างเลยหรือ!!!

ยอดขายเพิ่มขึ้น ๒.๑ พันล้าน

(ข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
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เบี ย ร์ ไ ทเกอร์ เปิ ด เผยว่ า
ไทเกอร์เบียร์ได้ลงทุนประมาณ ๒๐ ล้านบาท เพื่อจัด
เทศกาลดนตรี แ ละศิ ล ปะ
Tiger Translate Music & Art Festival ภายใต้โครงการ
Tiger Translate Thailand ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง
ทำให้ยี่ห้อแบรนด์ไทเกอร์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มวงการศิลปิน ครีเอทีฟ คนทำงานวงการบันเทิง คนทำ
งาน รวมทั้งกลุ่มคนทั่วไป นางสาวยชญ์วัลย์ กล่าวว่า กิจกรรม
ภายใต้โครงการ Tiger Translate Thailand ดึงดูดให้กลุ่ม
ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างความรู้สึกดีๆ ต่อ
แบรนด์ไทเกอร์ให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีอีกด้วย...
ผู้ผลิตทุกรายพูดถึงแต่วิธีการที่จะดึงให้คนเข้าถึง
น้ำเมา แต่ไม่มีสักรายที่พูดถึงข้อเสียภายหลังการดื่ม

เปิดตัวตัดหน้า
กม.ห้ามโฆษณาเหล้า

(ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)

การ

สามารถหยุดพฤติกรรม
การดื่มในเยาวชนได้หรือไม่

ดื่มเหล้าที่หลายคนเชื่อฝังใจว่าทำให้
การพูดคุยสังสรรค์สนุกสนานมากขึ้น
นัน้ แท้ทจ่ี ริงมันคือ ฆาตกรร้ายทีส่ ามารถทำลายชีวติ
ให้จบสิ้นลงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่จะมี
สักกี่คนที่ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยร้ายแรงของ
เครื่องดื่มมหันตภัยเหล่านี้ และไม่ตกเป็นเหยื่อราย
ต่อไป
ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ มีวัยรุ่น
ชาว Minnesota จำนวน ๓ คน เสียชีวิต โดยมีสาเหตุ
เกีย่ วข้องกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์... Brian Threet วัย
๒๓ ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตในอพาร์ทเมนต์ St.Cloud...
Jenna Foellmi นักศึกษามหาวิทยาลัย Winona
State University เสียชีวิตในอพาร์ทเมนต์นอก
มหาวิทยาลัย จากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักนาน
กว่า ๑๒ ชั่วโมง…Amanda Jax อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัย Minnesota State University เสียชีวิต
เนื่องจากภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ หลังจากงานเลี้ยง
ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ ๒๑ ปี...
Ariel Johanna Cohen ผู้อำนวยการหน่วย
บริการสุขภาพแห่ง Hazelden’s Center สำหรับ
เยาวชนและครอบครัวใน Plymouth กล่าวว่า สิ่งที่
เราจำเป็นต้องทำในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองคือ การ
พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นห่วงของเรา พวกเราต้องการ
ให้พวกเขาพูดว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ ๒๑ ปี
พวกเรารู้ความจริงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยืนยันคำว่า
“ไม่” และหมายถึง “ไม่จริงๆ” นั้น จะพบกับความ
สำเร็จ
ในรัฐมินนิโซต้า เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์
สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านได้ โดยไม่ถือ

ว่าผิดกฎหมาย ส่วนในรัฐวิสคอนซิน ตามหลักของ
กรมสรรพากร ถือว่าพ่อแม่ทส่ี ง่ั เบียร์ทม่ี แี อลกอฮอล์ให้
กับลูกๆ ในขณะที่อยู่ในบาร์นั้น เป็นเรื่องถูกกฎหมาย
Cohen กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องการคืออยากให้พ่อ
แม่สร้างความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดื่มของลูกๆ หากว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งไม่สมควร มันก็เป็นสิ่งไม่สมควรในบ้านของ
คุณด้วย และเยาวชน
ทีอ่ ายุตำ่ กว่าเกณฑ์ดม่ื
แอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่ง
ไม่ ส มควร Cohen
กล่าวต่อว่า ทันทีที่เรา
พูดว่า “พ่อแม่รู้ว่าลูก
กำลังดืม่ ” สิง่ ทีเ่ ราต้อง
พูดต่อคือ “พ่อแม่ไม่
อยากเห็นลูกดืม่ เพราะมันเป็นอันตรายสำหรับตัวลูก”
Rob Turrisi นักวิจัยแห่ง Penn State University เชื่อว่าการพูดคุยอย่างเรียบง่ายระหว่างพ่อแม่
และลูกๆในวัยก่อนเข้าวิทยาลัย สามารถลดจำนวน
เด็กที่ดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ และเขาได้แจกแผ่นพับที่
แสดงข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อกระตุ้น
ให้เหล่าบรรดาผู้ปกครองได้พูดคุยกับลูกๆ เกี่ยวกับ
เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากการ
สำรวจกลุ่มนักเรียนกว่า ๑๐๐ คน พบว่า กลุ่มเด็กที่
พ่อแม่ได้รับแจกแผ่นพับ สามารถควบคุมการดื่มของ
ตนเองได้ดีกว่ากลุ่มเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้รับแจกแผ่น
พับ…
ก็เป็นข้อมูลที่น่าศึกษาและนำมาขยายผลกัน
ต่อไป

ที่มา http:// wcco.com/local/good.question.drinking.2.625859.html วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
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หน้
าต่างความคิด
โพสต์ทูเดย์ เสาร์ ๑๕ ธ.ค. ๕๐

อันตรายของ CSR เทียม
และโฆษณาภาพลักษณ์

ต้องยอมรับว่ากระแสสังคมที่กำลังมาแรงในตอนนี้ คือแนวคิดเรื่อง
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม หรือ CSR (Corporate social responsibility) ถึงขนาดถูกนำเอาไปถกเถียงกันใน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ
กลายเป็นข้ออ้างหนึง่ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
โดยสิ่งที่พ่วงตามมาในการอภิปราย เมื่ออ้างถึง CSR ก็คือ การโฆษณาภาพลักษณ์ ซึ่งมีสมาชิก สนช. บางคนพยายามเสนอคำอธิบาย (ที่นิยามโดยตัวเอง)
ของโฆษณาภาพลักษณ์ไว้วา่ เป็นการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สงั คม และยืนยัน
ว่า ควรยินยอมให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาภาพลักษณ์ในสื่อ
ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ข้อเสนอแบบถอดตำราทิง้ ของ สนช. รายนี้ จึงเป็นอุบายอัน
แยบยล ด้วยการกลบภาพของสินค้าอันตรายที่ให้โทษต่อสังคม ไว้ด้วยคำว่า
“ภาพลักษณ์” “สร้างสรรค์สงั คม” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ในฐานะนักวิชาการด้านสื่อ ผู้เขียนจึงขอยกเอากรณีของร่าง พรบ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาวิเคราะห์การเป็น CSR แบบเทียม และโฆษณาภาพ
ลักษณ์ ที่ศัพท์วิชาการบางแห่งเขาใช้ว่า โฆษณาสีเทา ซึ่งขณะที่เขียนบทความ
ชิ้นนี้ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังจ่อคิวเข้าสู่การพิจารณา
วาระที่สองและสามใน สนช. โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า
อย่างแน่นอน
ประเด็นแรก คือข้อพิจารณาเรื่อง CSR ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่
ตอบสนองต่อประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กบั คน ชุมชน และสังคม อย่างยัง่ ยืน หรือพูดง่ายๆ ก็คอื เป็นการบูรณาการ
เอาเป้าหมายเพือ่ สังคม เข้าไปในการดำเนินกิจการ ซึง่ ต้องทำด้วยความสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม แก่นของ CSR จริงๆ นัน้ อยูท่ ค่ี วามมุง่ มัน่ ขององค์กรในการนำประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้ ย้อนกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวน
การดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นอยูข่ องตนเอง ซึง่ ผูร้ ใู้ นเรือ่ งนีห้ ลายท่านได้บอกไว้วา่ เป็น
แนวทางทีแ่ สดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมามากทีส่ ดุ เช่น การกำหนด
ว่าองค์กรจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรและเท่าใด เป็นต้น
เพราะมิเช่นนั้น การทำ CSR ที่เห็นกันทั่วๆไป ก็จะเป็นเพียงแค่แนว
ทางหนึ่งของการทำประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพเท่านั้น เช่น การบริจาค
ผ้าห่มเพื่อสาธารณกุศล การสมทบทุนซื้อหมวกกันน็อกแจกชาวบ้าน ซึ่งน่าคิด
ว่าหากสินค้าของบริษัทนั้น คือสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้ว
ขับ หรือการทำให้ครอบครัวยากจนลงเรื่อยๆ เพราะยิ่งดื่มยิ่งจน การใช้การตลาด
ผ่านรูปแบบของการบริจาค หรือการรณรงค์ ก็คงจะเป็นเพียงน้ำตาลเคลือบยา
พิษเท่านั้นยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนจะมีหลายกรณีทีเดียวที่บริษัทใช้งบประมาณ
ด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของตัวเอง มากกว่างบ
ประมาณที่นำไปให้แก่สังคมจริงๆ เสียอีก
มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ CSR ขององค์กรธุรกิจไทย ทำ
โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เมื่อราวสอง
ปีก่อน พบว่า เหตุผลในการทำ CSR ของบริษัทส่วนใหญ่คือ เห็นว่าเป็นการ
พัฒนาชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าให้องค์กร (๕๓.๓%) ในขณะที่
มองว่าเพราะเป็นสิ่งที่คาดหวังจากชุมชนและสังคมในอันดับต่ำสุด (๖.๖%)
ซึ่งดูจะสวนทางกับหลักการ CSR แบบยั่งยืน ที่ต้องนำเอาสิ่งที่สังคม หรือ
ผู้บริโภคต้องการมาเป็นแนวทางดำเนินกิจการ ผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อสรุปในงาน
วิจัยข้างต้นนี้ ที่บอกไว้ว่า หากการทำ CSR เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการสร้าง
ภาพลักษณ์ จะทำให้เกิดการรับผิดชอบต่อสังคมเพียงผิวเผิน และในระยะ
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ยาวก็จะสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจได้ยาก
ดังนั้น เรื่องของ CSR หากหยิบมาปะ
หน้าไว้แบบเทียมๆ เพียงเพื่อให้สินค้าที่มีผล
กระทบต่อสังคม แปลงร่างเป็นเพียงสินค้าธรรมดาที่พอมีกำไรก็หยิบยื่นให้สังคม
บ้างนั้น อีกไม่นานสังคมที่เขาห่วงใยลูกหลาน และต้องการการบริโภคที่ยั่งยืน
เขาคงเลิกเชื่อถือไปทีละน้อย ดังเช่นที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บอกไว้เมื่อเร็วๆ นี้ว่า หากธุรกิจสุราไม่เปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่น
รับรองว่าล้มละลายหมดแน่นอน
ประการที่สองคือ เรื่องการโฆษณาภาพลักษณ์ ที่พ่วงมาพร้อมกับการทำ
CSR ของธุรกิจสุรา ซึ่งมีความพยายามที่จะนิยามเสียใหม่ว่าเป็นโฆษณาสร้าง
สรรค์สังคมนั้น ดูเหมือนจะเป็นการนิยามแบบนอกตำราอีกเช่นกัน เพราะคำ
จำกัดความของการโฆษณาภาพลักษณ์ก็คือ การสร้างความนิยมให้แก่สินค้า
โดยการเลี่ยงไม่นำเสนอคุณลักษณะของสินค้า แต่ใช้วิธีผูกโยงสินค้าเข้ากับ
คุณค่าหรือความนิยมของสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้สินค้ามีภาพ
ลักษณ์ควบคูไ่ ปกับคุณค่านัน้ ทัง้ นีก้ ็เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคจดจำ ระลึกถึงสินค้านัน้
ได้ สร้างความคุ้นเคยหรือชื่นชมต่อภาพลักษณ์หรือตราสินค้า และในที่
สุดก็คือการตัดสินใจบริโภค เป้าหมายของการโฆษณาภาพลักษณ์ จึงเป็น
คนละเรื่องกับโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ยิ่งกลยุทธ์ของโฆษณาภาพลักษณ์คือ
การเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับคุณค่าที่ดีงามในสังคมด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้โฆษณา
ประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และการชักจูงใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่ยังแยกแยะและกลั่นกรองสารที่รับจากสื่อได้น้อย
งานวิจัยของนักวิชาการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงให้
เห็นว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลอย่างมากต่อ
เยาวชนในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยม เริ่มตั้งแต่ระดับที่
รู้สึกชอบโฆษณาเพราะถ่ายทำได้สวยงาม เนื้อหาที่พูดถึงความมีน้ำใจแบบคน
ไทย ไปจนถึงระดับที่บอกว่าแค่ได้ยินเสียงนักร้องหรือเสียงเพลงก็ระบุได้ทันทีว่า
เป็นโฆษณาเบียร์ยี่ห้อใด อีกทั้งยังเพิ่มความชื่นชมขึ้นไปอีกที่ใช้นักฟุตบอลไทยที่
เด็กๆ ชื่นชอบมาโฆษณา ซึ่งทัศนคติในแง่บวกนี้ส่งผลต่อความภักดีในตรา
สินค้า โดยที่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอายุบอกว่าจะดื่มเบียร์ยี่ห้อนี้แน่นอน
เมื่อโตขึ้น
ดังนัน้ การทีธ่ รุ กิจสุราทีท่ ำกำไรถึง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี พยายามวิง่ เต้น
พูดผ่านปากของ สนช. บางคนว่า โฆษณาภาพลักษณ์ไม่ส่งผลเสียต่อสังคม
นั้น อันที่จริงแล้วกลับยิ่งส่งผลหนักเป็นทวีคูณ คุณมานิตย์ รัตนสุวรรณ
อดีตนายกสมาคมโฆษณาธุรกิจฯ คนแรกยังยืนยันว่า โฆษณาภาพลักษณ์
ของสุรานั้นเป็นโฆษณาแบบศรีธนญชัย เพราะแค่เห็นโลโกสินค้า คนดื่ม
ก็อยากดื่มแล้ว หากการโหวตของ สนช. ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เป็นการรับรองให้
สินค้าอันตรายที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของคนไทยถึงปีละ
เกือบ ๑ ล้านราย สามารถทำโฆษณาภาพลักษณ์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก็เท่า
กับ สนช. ที่ยกมือเหล่านั้น กำลังเปิดโอกาสให้ธุรกิจน้ำเมาขยายผลในสิ่ง
ที่ทำร้ายเด็กและสังคมออกไปมากขึ้น
อย่าห่วงกับเรื่องรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเพียงแค่ ๓% ของงบ
โฆษณาทั้งประเทศ แต่กรุณาห่วงชีวิตของเด็กไทยกว่า ๒๐ ล้านคน ที่จะตก
เป็นทาสของพิษภัยจากน้ำเมามากขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ใช้ความกล้าหาญ
ตัดสินใจในสิ่งที่เป็นคุณต่อสังคมไทยทั้งมวลเถิด

น่ารู้

กองบรรณาธิการ ✎

แพทย์ระบุคนไทยดื่มหนัก สูบจัด
ส่งผลแก่ก่อนวัย
ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหากถาม

ความรู้สึกกันจริงๆ แล้ว เชื่อว่าทุกคน
อยากคงความเป็นหนุม่ เป็นสาวของตัวเอง
ไว้ ใ ห้น านที ่ ส ุ ด เท่ า ที ่ จ ะเป็ น ไปได้ ไม่ ม ี
ใครอยากหน้าตาแก่กว่าอายุจริงหรอก
แล้วการที่คนเราจะมีใบหน้าที่แลดูอ่อน
กว่าวัยหรือแก่กว่าวัยนั้น ส่วนหนึ่งเป็น
เรื่องของกรรมพันธุ์ และอีกหลายปัจจัย
เป็นพฤติกรรมของเราเองทั้งนั้น
วิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้คนส่วนใหญ่
ดูแก่กว่าอายุที่แท้จริง และเจ็บป่วยกันง่าย
ซึง่ นอกจากเรือ่ งของกรรมพันธุท์ ไ่ี ม่สามารถ
แก้ไขอะไรได้แล้ว หลายคนยังมีพฤติกรรม
ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำเติมเข้าไปอีก เช่น กิน
อาหารไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกำลัง
กาย พักผ่อนน้อย นอนดึก มีความเครียด
สู ง สู บ บุ ห รี ่ และดื ่ ม เหล้ า ใครก็ ต ามที ่
ดำเนินชีวิตแบบที่ว่ามานี้ หน้าตาจะดูทรุดโทรมกว่าคนที่อายุเท่ากันที่ใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพ ยิ่งคนที่สูบบุหรี่จัดและดื่มเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นกิจวัตรประจำวัน
หน้าตาก็จะยิ่งสูงวัยกว่าอายุจริงไปอีกเป็น
สิบๆปี
เมือ่ เร็วๆ นี้ นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
อายุรวัฒน์ ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน
คนไทยอยู่ในภาวะแก่ก่อนวัยกันมากขึ้น
นั่นคือ มีใบหน้าสูงวัยกว่าอายุ และมีสุขภาพไม่แข็งแรงสมวัย โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๘
ประเทศไทยมีคนแก่ก่อนวัยถึง ๖.๖ ล้าน
คน และคาดว่ า ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สถิ ต ิ
ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มเป็น ๗.๖ ล้านคน
ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายหลั่งสาร
อนุมูลอิสระมากกว่าปกติ ฮอร์โมนหนุ่ม
สาวลดลง และปัจจัยจากภาวะความเครียด

โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ
เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และนอนดึก
มีผลทำให้แก่ก่อนวัยถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
ที เ ดี ย ว และการแก้ ป ั ญ หาก็ ไ ม่ ใช่ ก าร
กระหน่ำกินวิตามินหรืออาหารเสริมอย่าง
ที่ปฏิบัติกันอยู่ หรือใช้ยารักษาเมื่อเจ็บป่วย
แต่หลักการแพทย์แห่งอนาคต จะเน้นเรื่อง
การปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม ในการดู แ ล
สุขภาพให้แข็งแรง และมีอายุยืนยาวตาม
อายุขัยที่ควรจะเป็น
ดังนั้นใครที่รู้ตัวเองว่ามีการกระทำที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก็ควรรีบทำคืนในสิ่งที่
ควรกระทำเสีย เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์
ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ นอนแต่
หัวค่ำ ตื่นแต่เช้า ไม่สะสมความเครียดในใจ
ไม่สูบบุหรี่ และดื่มเหล้า โดยเฉพาะ ๒ อย่าง
หลังนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพอย่างมาก
ผู้ที่ดื่มเหล้าอย่างหนักก็เข้าข่ายดื่มกินสิ่งที่
ไม่มีประโยชน์ คนกินเหล้ากินแล้วเมาคงไป
ออกกำลังกายไม่ได้ หรือตั้งวงกันทีก็แทบ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน เมื่อดื่มหนักก็เมาค้าง

กันข้ามวันข้ามคืน นอน ตื่น ไม่เป็นเวลา
ฯลฯ ดังนั้นถ้าลด ละ หรือเลิกการดื่มเหล้า
หรือน้ำเมาทุกชนิดได้ ก็จะได้สุขภาพที่ดี
กลับคืนมาเป็นรางวัลชีวิต
ขอเป็นกำลังใจให้กับนักดื่มทุกคน
ได้ซาบซึ้งถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเร็ว ก่อนที่จะสายเกินไป
(ข้อมูลบางส่วนจาก : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑)

˘

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
✎ ระฆังเซน

สวัสดีครับ...สมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีๆ ที่ทางศูนย์ฯมีความภูมิใจ

ที่อยากจะนำเสนอผลงาน “ทำอย่างไรเมื่อคนที่คุณรักติดแอลกอฮอล์” ของ นพ.พิชัย แสงชาญชัย
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบำบัดรักษาด้านนี้มาเป็นเวลานาน ไม่ทราบ
ว่าหลังจากที่ได้นำเสนอเรื่องนี้ไป มีใครบ้างที่อ่านแล้วรู้สึกว่าจี๊ดๆ เหมือนกำลังโดนว่าขึ้นมาทันทีหรือเปล่า…
ถ้ามี ทางศูนย์ฯ ต้องขอน้อมรับกับสิ่งที่ทำให้ท่านต้องคิดแบบนั้น เราไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างไร หวังเพียงให้ท่านหลุดออกจากวังวนแห่ง
น้ำเมาเท่านั้นครับ เหมือนกับภรรยาของสามีท่านหนึ่งที่บอกกับผมว่า “เหมือนตกอยู่ในนรกอเวจีเลยก็ว่าได้”
อย่างไรก็ตาม ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาที่นพ.พิชัยได้เขียนไว้ เพื่อเป็นแนวทางนำพาชีวิตออกจากเงื่อนปมที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างโดยตรง
แต่อาจจะเป็นผู้จับมือเขาร่วมด้วยหรืออาจเป็นคนเชียร์ก็ได้นะครับ

ทำอย่างไรเมื่อคนที่คุณรักติดแอลกอฮอล์ (๒)

๑. คุณควรเรียนรู้เรื่องโรคติดแอลกอฮอล์ วิธีดูแลบำบัดรักษา หรืออาจเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง
๒. หยุดการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม โดยระลึกและทบทวนถึงการกระทำที่สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าว และหยุดการ
กระทำนั้น
๓. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับผิดชอบในผลของพฤติกรรมจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง
๔. คุณควรหมั่นดูแลตนเองด้วย โดยทั่วไปสมาชิกในครอบครัวอาจดูแลผู้ติดสุราจนลืมดูแลตนเอง การดูแลตนเอง ได้แก่
		 - ปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของผู้ป่วย
- กลับมาดูแลจิตใจของตนเองให้เป็นสุขตามที่ควรจะเป็น
		 - หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
- กระทำตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นในครอบครัว เช่น การดูแลสมาชิกอื่นในครอบครัว
			 ๕. แสวงหาความช่วยเหลือ เพราะการแก้ปัญหาสมาชิกในครอบครัวติดแอลกอฮอล์มักไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง ดังนั้นอาจต้อง
ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษา เป็นต้น
ชีวิตของเราน้อยครั้งนักที่จะยอมรับแต่จำทน หรือยอมจำนนแบบฝืนๆ ภรรยาของผู้ดื่มหลายท่านก็เป็นแบบนี้ แรกๆ
ก็จะบอกกับตัวเองว่าต้องยอมจำทนไปเดี๋ยวสักวันก็คงดีขึ้น จนทุกอย่างเหมือนอาหารมันติดอยู่ที่ลำคอ คือกลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออก สุดท้ายก็ป่วยทั้งกายและใจ กว่าจะรู้ตัวก็แทบดับสิ้น บางรายใช้พิษแก้พิษ เช่น เมื่อสามีไม่หยุดดื่มก็ขอดื่มบ้าง
ซื้อให้สามีดื่มให้เต็มที่ หรือสามีร้ายมาก็ร้ายตอบ ฟังแล้วได้แต่...??? หวังว่าภรรยาทุกท่านจะมีสติรู้ตัวโดยไว แล้วรวบรวม
ความกล้าหาญมาดูแลตนเองและสามีด้วยการสร้างแรงจูงใจให้แก่กันและกัน นำพาชีวิตออกจากวงจรอุบาทว์นี้โดยไว
ทางศูนย์ฯเป็นกำลังใจให้ครับ
หมายเหตุ : ทางศูนย์ฯขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ที่ผ่านโครงการ “คนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ”

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซด์ www.stopdrink.com
“เหตุที่ดี ย่อมนำสู่ผลที่ดี”

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
✎ สมัครใจ-อาสา

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ...กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับเรื่องราวของกลุ่มเอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบำบัดรักษาผู้ติด

สุรา แบบช่วยเหลือกันเอง (Self help Group) ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายเครือข่ายออกไป ในสองพื้นที่ คือ ในอำเภอ
นาแก จ.นครพนม และ ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ค่ะ
x ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม ได้ทดลองเปิดกลุ่มเอเอเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเอเอใน
จ.สกลนคร และผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมกลุ่มเอเอ ตลอดจนข้าราชการครู
ที่เป็นผู้สนับสนุน สิ่งที่เกิดขึ้นในการเปิดกลุ่มครั้งแรก คือ ผู้เข้ากลุ่มมีความตั้งใจที่จะหยุดดื่ม หรือลดปริมาณลง รวมถึงใน
เรื่องบุหรี่และยาเสพติด จากสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการหยุดดื่มได้นานหลายปี สิ่งสำคัญอย่างมาก ก็คือ การที่สมาชิก
เป็นคนในหมู่บ้าน และเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้เข้ากลุ่ม มีความเชื่อและอยากที่จะเลียนแบบในสิ่งที่ดี
x โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นสถานบำบัดอีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ประสบปัญหาจากสุรา ทาง
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้ผ่านการศึกษา เรียนรู้กลุ่มเอเอ จากเครือข่ายกลุ่มเอเอต่างๆ ได้มีความสนใจที่จะเปิดกลุ่มเอเอขึ้น
ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งทางผู้บริหารให้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง และเปิดโอกาสให้บุคลากร
สาธารณสุขจากหน่วยงานอื่น เข้าศึกษากลุ่มเอเอด้วย
...การเปิดกลุ่มเอเอแห่งใหม่ทั้งสองพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมาก ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์จาก
สุรา ไม่เพียงแต่ช่วยผู้ที่อยากเลิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนในครอบครัวของเขา เพื่อนบ้าน ฯลฯ และสังคมไทยของเราด้วยค่ะ
ความดีที่ท่านทำ ไม่สูญเปล่าแน่นอนค่ะ
หากท่านอยากเลิกเหล้า สามารถติดต่อกลุ่มเอเอได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๑-๘๓๐๐ หรือ www.aathailand.org ค่ะ
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น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

เยาวชนกรุงเทพฯ เชิญชวนนายกฯ
ร่วมรณรงค์มอบกระเช้าปลอดเหล้า

ที่ผ่านๆ มาถึงเทศกาลเฉลิมฉลองทีไร กระเช้าของขวัญที่มีขวดเหล้าและเครื่องดื่มมึนเมาต่างขายดิบขายดี ทั้งที่บางครั้งผู้ให้และ

ผู้รับก็ไม่ได้เป็นนักดื่ม แต่เพราะไม่ได้คิดมาก ขี้เกียจเลือก เขาจัดกระเช้าไว้แล้ว จึงซื้อเพราะสะดวกดี เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำตามๆ
กัน และบางคนก็ไม่เคยฉุกคิดว่าการมอบกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับญาติมิตร ก็เหมือนกับมอบยาพิษให้กับคนที่เรารัก (โดยไม่
เจตนา) นั่นเอง แต่หลังจากที่มีการรณรงค์ในเรื่องการมอบกระเช้าของขวัญปลอดเหล้ากันมาหลายปี ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั้งหลายก็เริ่ม
ปรับตัวกันมากขึ้น
นายชูชาติ ยิ้มงาม นายกสมาคมเยาวชนกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำแบบสำรวจสัดส่วนทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้าง
สรรพสินค้า ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก เพื่อติดตามพฤติกรรมการมอบของขวัญของคนกรุงเทพฯ พบว่าเทศกาลมอบของขวัญในปี ๒๕๕๑
ร้อยละ ๔๘.๗๗ เป็นกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ ๕๑.๒๓ เป็นกระเช้าที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกระเช้าที่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีสถิติเพิ่มขึ้น ๑.๔๔% จากปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้จัดอันดับ จากการสุ่มสำรวจ ๔๓ สาขา ใน ๑๐ ห้างร้านชื่อดัง โดยเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๔๙
และ ปี ๒๕๕๐ พบว่าห้างร้านที่มีการจำหน่ายกระเช้าปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมและสมควรยกย่อง คือ
จัสโก้ (มีอัตราการจัดกระเช้าปลอดเหล้าเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ ๕๔.๙ เป็นร้อยละ ๘๘) เดอะมอลล์
(จัดกระเช้าปลอดเหล้าเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ ๓๘.๑ เป็นร้อยละ ๕๖.๙) TOP (เพิ่มจากร้อยละ ๓๖.๔
เป็นร้อยละ ๔๒.๙) แม็คโคร (เพิ่มจากร้อยละ ๓๑.๙ เป็นร้อยละ ๔๑.๗) เซ็นทรัลเวิลด์ (เพิ่มจากร้อย
ละ ๔๐.๘ เป็นร้อยละ ๔๒.๙) เป็นต้น ในขณะที่ห้างเสรีเซ็นเตอร์มีอัตราเพิ่มในการจำหน่ายกระเช้า
ที่มีแอลกอฮอล์ จากเดิมร้อยละ ๓๒.๕ เพิ่มเป็นร้อยละ ๖๗.๔ และปีนี้ร้านค้าที่ตั้งโชว์กระเช้าปลอด
แอลกอฮอล์มากกว่า ๕๐% ขึ้นไป ได้แก่ ห้างจัสโก้ เทสโก้ โลตัส และเดอะมอลล์ และแน่นอนว่ากระเช้า
ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีราคาสูงกว่ากระเช้าทั่วไปเกือบ ๓ เท่า
แล้วจะซื้อเครื่องดื่มมีพิษภัยราคาแพงมาทำลายสุขภาพกันทำไม

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมาคม
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่าย
องค์ ก รงดเหล้ า และศิ ล ปิ น จากค่ า ย RS
แชมป์ - ธนพล แย้ ม พายภิ ร มย์ และ ยุ ้ ย นพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ได้เป็นตัวแทน
เยาวชนเข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ แด่นายก
รัฐมนตรี พร้อมกับยื่นหนังสือเชิญชวนให้นายก
รัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมในการ
มอบกระเช้าปลอดเหล้า เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
และนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเหล่าเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นโทษภัยอันร้ายแรงของ
เครื่องดื่มน้ำเมา และร่วมกันรณรงค์เพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของคนในสังคม

ÒÒ

เครื่องดื่มทางเลือก
✎ คนกันเอง

PAPAYA
smoothie
วันก่อนไปจ่ายตลาดนัดใกล้บ้าน ที่นี่

เขาจะมีพืชผักผลไม้ไร้สารพิษมาขายทุกวันอาทิตย์
แล้วผลไม้ที่ตั้งใจซื้อทุกครั้งก็คือมะละกอพันธุ์ฮาวาย
ที่มีกลิ่นหอมและหวาน บางครั้งแม่ค้ามะละกอหายไปนาน
ก็ต้องซื้อตามตลาดหรือในห้างบ้าง แต่รสชาติต่างกันจนบอกไม่ถูก
ได้สัมผัสจริงๆ ว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ จะรสดีมาก คะน้าก็หวาน ดอกอัญชันสด
ก็หวาน กะหล่ำปลีสดก็หวาน แตงกวาก็หวาน ยิ่งมะละกอนี่หวานเจี๊ยบเลย เพราะฉะนั้น
อาทิตย์หนึ่งเจอกันที ลูกค้าคนนี้ก็แทบจะเหมาเข่งเพราะความโลภ แล้วพอมะละกอสุก
พร้อมกัน เอาละซิ... คราวนี้กินไม่ทัน (เป็นนิสัยที่ไม่ควรเลียนแบบ)
มะละกอพันธุ์ฮาวายที่ซื้อมาตั้งใจเลือกผลขนาดย่อมๆ จะได้กินทีเดียวหมด คนเดียวหนึ่งผลหรือบาง
ครั้งก็สองผล (โดยไม่กินข้าวเย็น) แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ อะไรที่กินบ่อยๆ ซ้ำซาก ก็เบื่อได้เหมือนกัน
เหลือบดูมะละกอสุกอีกหนึ่งตะกร้าว่าจะดัดแปลงทำอะไรดี ก็บังเอิญเหลือเกินว่าหยิบนิตยสารเล่มหนึ่ง
ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เปิดดูคอลัมน์ต่างๆ แหม! ถูกใจจริงๆ เจอสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีมะละกอด้วย
เขาตั้งชื่อว่า PAPAYA smoothie ซึ่งก็คือมะละกอปั่นนั่นเอง แถมทำง่ายเสียด้วย
ส่วนผสมของ PAPAYA smoothie มีมะละกอสุกหั่นเป็นชิ้น ๑ ถ้วย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ½ ถ้วย
น้ำแข็งก้อนเล็ก ½ ถ้วย น้ำผึ้ง (ตามชอบ) ๑-๒ ช้อนโต๊ะ เกลือเล็กน้อย วิธีทำ คือ ปั่นทุกอย่างรวมกันจนเป็น
เนื้อเดียวกัน ทำเสร็จแล้วดื่มทันที นี่เป็นสูตรที่เขาบอกมา แต่เวลาทำจริงๆ ก็อาจดัดแปลงสัดส่วนเพิ่มลดกันได้
ตามความชอบ... เป็นเครื่องดื่มสีสวยที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันดู และสำหรับสาวๆ ที่กำลังลดความอ้วน
เครื่องดื่มมะละกอปั่นสูตรนี้ใช้ได้เลย ดื่มแล้วอิ่มแบบไม่อึดอัด และยังช่วยระบายท้องตามธรรมได้อย่างดีทีเดียว
แล้วจากสูตรนี้เราสามารถดัดแปลงโดยใช้ผลไม้อื่นๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น กล้วยหอม ส้ม สับปะรด
แอปเปิ้ล ฯลฯ เรียกว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็ผสมนั่นผสมนี่ตามมีตามได้ (แบบมีศิลปะ) เราก็จะได้อาหารและ
เครื่องดื่มรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่จำเจ ยิ่งเป็นผลไม้สุกสดใหม่ ทำแล้วดื่มทันทีจะมีประโยชน์มาก
ลองดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก:
นิตยสาร HEALTH&CUISINE
มกราคม ๒๐๐๘
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กองบรรณาธิการ ✎
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โครงการ “ลอยกระทงสร้างสุข สนุกได้ ไม่มีเหล้าเบียร์”

เทศกาลลอยกระทงเป็นอีกหนึง่ งานประเพณี ทีท่ างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันรณรงค์ให้เป็นงานประเพณีปลอดเหล้าเบียร์มาหลายปีแล้ว เพือ่ ให้ประชาชนได้รว่ มกันอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามเอาไว้
โดยที่ไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จนประเพณีดั้งเดิมผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ซึ่งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหล
ายองค์กรที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ต่างร่วมกันจัดงาน “ลอยกระทงปลอดเหล้า” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
“เทศกาลลอยกระทง ไร้ แ อลกอฮอล์ วิ ถ ี แ ห่ ง สายน้ ำ
วั ฒ นธรรมบางลำพู ” ณ สวนสาธารณะสั น ติ ช ั ย ปราการ
ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

“งานลอยกระทงประเพณี ๘๐ ปีทำดีเพื่อพ่อ” ณ หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ ๑ โดยมี
องค์กรที่ร่วมจัดงานได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน และห้างบิ๊กซีสาขา
แจ้งวัฒนะ

งานแถลงข่าว “ลอยกระทง สร้างสุขสนุกได้ ไม่มเี หล้าเบียร์”
โดยกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสำ
นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์

ÒÛ

สัมภาษณ์

✎ กองบรรณาธิ ก าร

สังคมน้ำเมา ในมุมมองของ

อาจารย์ระพี สาคริก

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัย ๘๕ ปี ท่านนี้ เป็นครูบาอาจารย์ทส่ี ง่ั สอนให้ความรูแ้ ก่ลกู ศิษย์มายาวนานหลาย

ต่อหลายรุ่น ขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างในดำเนินชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ในครรลอง
แห่งความดีงามมาตลอด เป็นบุคคลที่เราสามารถเคารพรักได้อย่างสนิทใจ และ
ท่ามกลางกระแสอบายมุขที่ครอบงำ
สังคมไทยอย่างมากขณะนี้ โดยเฉพาะ
เรือ่ งของเครือ่ งดืม่ มึนเมาต่างๆ ทีย่ งั ไม่มี
กฎหมายบังคับใช้โดยสมบูรณ์ เมื่อมี
โอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ระพี
ในเรื่องนี้ อาจารย์ก็มีแง่คิดดีๆ มาฝาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วย
อาจารย์คดิ อย่างไรทีม่ กี ารโฆษณาเครือ่ ง
ดืม่ มึนเมาผ่านสือ่ ต่างๆ และเด็กๆ ก็ซมึ ซับ
เรื่องเหล่านี้ทุกวัน
ความจริงอยู่ที่ใจเขา...ถ้าเขาทำไม่ดี
กรรมก็เล่นงานเขาเอง คนเรามักจะนำ
เอากิเลสไปใส่ แล้วก็บอกคนอืน่ ว่ารูปธรรม
อย่างนี้ๆ เป็นของดี โดยไม่รู้ว่าคุณกำลัง
ทำลายเขา
เรือ่ ง พ.ร.บ.ฯ ทีจ่ ะออกมาคุม้ ครองเยาวชน แต่ยังไม่ผ่านวาระ ๒ อาจารย์คิด
ยังไงคะ
สงสารสังคมไทย คนเรา...ลองตกไป
อยู่ในหลุมพวกนี้แล้ว น่าสงสารมาก
เดี๋ยวนี้ธุรกิจน้ำเมามักจะใช้วิธีตอบแทน
สังคมด้วยการช่วยเหลือเรื่องเงินทอง
และวัตถุต่างๆ
นั่นไม่ใช่บุญคุณจริง เป็นบุญคุณทาง
วัตถุ บุญคุณแท้จริงต้องอยู่ที่ใจบริสุทธิ์...
เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยน เวลานี้คนเราติด
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ยึดในเรื่องวัตถุกันมากจนลืมเรื่องจิตใจ...
คุณธรรมเป็นผลของการปฏิบัติจริยธรรม
ปฏิบตั อิ อกมาจากความจริงทีอ่ ยูใ่ นใจ เมือ่
ติดยึดในเรือ่ งวัตถุมาก ความจริงใจของคน
ก็ลดลง มันกลายเป็นหมกเม็ดอะไรต่อ
อะไรไว้...ตรงนีเ้ ป็นจุดสำคัญ คนเราทุกวันนี้
ที่ไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมก็เพราะความ
ติดยึด...พอติดยึด ปัญญาก็บอด

ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าทางกายหรือ
ทางวัตถุ การโฆษณาสินค้าน้ำเมาผ่านสื่อ
ก็คอื การนำกิเลสไปมอบให้แก่ผอู้ น่ื เปรียบ
ได้กับการทำลายอย่างเป็นรูปธรรม ขณะ
เดียวกันเยาวชนที่หลงทางพลาดพลั้งใน
ชีวติ ก็มไี ม่นอ้ ยทีต่ น้ ธารของปัญหามาจาก
ผู้ใหญ่ สำหรับผู้มีบทบาทพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขอให้ระลึกว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่อง
มีเยาวชนจำนวนมากที่พลั้งพลาดกลาย มือ...ทว่าสิง่ สำคัญคือการรักษาจิตวิญญาณ
เป็นอาชญากรเพราะน้ำเมาเป็นต้นเหตุ ของตน ในด้านความรักและความซื่อสัตย์
นั ่ น แหละ!.. เด็ ก เสี ย เพราะผู ้ ใ หญ่ ทั้งต่อแผ่นดินและต่อเพื่อนมนุษย์ เอาไว้
ต้องขุดค้นตรงนี้ให้เจอ ที่สุดของวันนี้...ก็ อย่างมั่นคง...
ยังไม่ถึงที่สุด โอกาสหน้าจะได้เห็นที่สุดที่
มันลึกกว่านี้...
ถ้าท่านสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
ทั้งหลายจะเห็นชอบในข้อเรียกร้องของ
อาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึง สนช. ซึ่ง ภาคีเครือข่ายงดเหล้า ก็คือว่าเป็นพระ
ทำหน้าที่พิจารณา พ.ร.บฯ บ้างไหมคะ คุ ณ กั บ ประเทศชาติ แ ละเยาวชนไทย
คุณธรรมของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ซึ่ง อย่างเหลือล้นทีเดียว
ส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน ต้องเริ่มต้น
ที่ตัวเอง และต้องเกิดขึ้นภายใน คือให้

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

มอบกระเช้าปลอดเหล้า
เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายธีระ วัชระปราณี ผูจ้ ดั การสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายชัยภัทร หมัน่ กิจ เลขาธิการสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เข้ามอบกระเช้าแด่ นายวีระ โรจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ ขอพรปีใหม่ พร้อมเชิญชวนให้ขา้ ราชการในกระทรวงฯ
ร่วมรณรงค์ในเรือ่ งการรับและมอบกระเช้าปีใหม่ทไ่ี ร้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

งานกาชาดปลอดเหล้า-เบียร์
เมือ่ วันที่ ๒–๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทีผ่ า่ นไป จังหวัดน่านได้จดั งานกาชาดปลอดเหล้า–เบียร์ เพือ่ สร้างค่านิยมใหม่ให้งานประเพณีตา่ งๆ ของจังหวัดไม่มนี ำ้ เมา
มาเกีย่ วข้อง นับเป็นตัวอย่างทีด่ ที น่ี า่ เลียนแบบ เพราะนอกจากผูม้ าเทีย่ วงานจะมีความปลอดภัยแล้ว ยังประหยัดเงินทีจ่ ะต้องจ่ายเป็นค่าเหล้า–เบียร์ ได้ไม่ใช่นอ้ ย

เทศกาลกาแฟเมืองน่าน
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผศ.ดร.วิลาสินี อดุลย์ยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสาร
สาธารณะเพือ่ สังคม (สสส.) และ นายธีระ วัชระปราณี ผูจ้ ดั การสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รว่ มกันแถลงข่าว การจัดงาน “เทศกาลกาแฟเมืองน่านและ
งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๐ ปลอดเหล้า–เบียร์” ณ ลานสร้างสุข ชัน้ ๓๕ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ
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หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

งานมหกรรมอาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ ๗
ตลาด ๑๐๐ ปี สามชุก

นับเป็นตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน) ที่น่าไปเที่ยวชมสำหรับทุกครอบครัว เพราะยังมี
สภาพบรรยากาศของบ้านเรือนและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตให้เราได้สัมผัส น่าดีใจที่ชาวชุมชนแห่งนี้เห็นคุณค่าของสิ่งดีงามเมื่อวันวาน ตลาดแห่งนี้จึงไม่ได้
ถูกแปรสภาพไปเป็นศูนย์การค้าตามวิถีสังคมทุนนิยม แต่ชาวสามชุกได้ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสถาปัตยกรรมไม้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้สำหรับชุมชน ซึ่งที่นี่เขาจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยที่สามชุกมาหลายปีแล้ว และในปีนี้ชาวตลาด ๑๐๐ ปีสามชุก
ก็ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม มหกรรมอาหาร “อร่อยดี กินฟรี
ทั้งตลาด ปราศจากเหล้าเบียร์” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชนและผู้ไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดงานที่ประชาชนสามารถมีความสุข และสนุกได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเมามาเป็นตัวช่วย สำหรับผู้ที่
พลาดโอกาสไม่ได้ไปงานนี้ เรามีภาพบรรยากาศมาฝาก

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

๗๐/๓๐๐-๑ หมู่ที่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓
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จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ประธานทีป่ รึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ทีป่ รึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว กองบรรณาธิการ
ขวัญชนก ชูเกียรติ, พิมพ์มณี เมฆพายัพ, สุวรรณ บุญแท้, กมลพร มูลจันทร์, มาลัย มินศรี, สร้อยอักษร อ่อนพฤกษ์ภูมิ, ศิริพร พรหมวงศ์

