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สงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยมาช้านาน

แต่ทุกวันนี้ประเพณี
สงกรานต์ผิดเพี้ยนไปจากธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมค่อนข้างมาก ยิ่งพอมีเรื่องของเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง การเล่นสงรานต์เพื่อความสนุกสนานสามัคคี ก็กลายเป็น
เล่นสงกรานต์ด้วยความมึนเมา รุนแรง มีการทะเลาะเบาะแว้ง ล่วงละเมิดทางเพศ และ
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งหากเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ในอนาคตสงกรานต์คงมีแต่เรื่องการดื่มสุรา วัยรุ่นตีกัน และมีคนเจ็บคนตาย
มากมายเพราะเมาแล้วขับรถ
ดังนั้น ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนัก
งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงอยากรื้อฟื้นภาพอันงดงามของสงกรานต์ในอดีต
ให้กลับมาเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยสืบไป ด้วยการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอด
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในจังหวัดนำร่อง ทั้งที่เชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งที่ทำมา
๒-๓ ปี ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้ปลอดเหล้าได้ทั้งหมด แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่
จะสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งก็ต้องใช้เวลา
ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง จึงจะประสบความสำเร็จ

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)

Ú

เรื่องจากปก

สงกรานต์นี้

กองบรรณาธิการ ✎

สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์

วันสงกรานต์แต่เดิมคือวันปีใหม่ของคนไทย เป็นวันดี เป็นช่วง

เวลาที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
นาน คือการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ฟังเทศน์ฟังธรรม ไปรดน้ำขอพร
จากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวที่นับวันจะคลอนแคลนมีปัญหา ให้กลับมาเป็นสถาบัน
ครอบครัวที่อบอุ่นเข็มแข็งเหมือนแต่ก่อน ทางรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่
๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ ๑๔ เมษายนเป็นวัน
ครอบครัวมาหลายปีแล้ว เพื่อทุกคนจะได้อยู่กันพร้อมหน้าและทำกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน
ทว่าวันสงกรานต์ ณ ปัจจุบัน กลับผิดเพี้ยนในสาระสำคัญออกไปทุก
ที จนหนุ่มสาวสมัยใหม่แทบจะไม่เข้าใจกันแล้วว่าคุณค่าของวัฒนธรรม
ที่ดีงามนี้คืออะไร วันสงกรานต์ที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันในวันนี้คือจะได้หยุด
พักผ่อนยาวหลายวัน และมีการเล่นสาดน้ำกันอย่างบ้าคลั่งทั่วประเทศ โดย
เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคต่างๆ ยิ่งมีเครื่องดื่มน้ำเมามาเกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน (เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่สินค้าน้ำเมาจะ

แล้ว ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว ถนนวัฒนธรรม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน เป็นระบบ และเพื่อสืบสาน
คุณค่าประเพณีปีใหม่ไทยไปพร้อมกัน โดยเน้นการขีดโซนคุมเข้มในพื้นที่
เล่นน้ำสงกรานต์ตลอดพื้นที่ และตรวจจับ ปรับจริง ซึ่งหากพบเห็นผู้ถือ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน เจ้าหน้าที่ อปพร.และอาสาสมัคร
ที่ได้รับการอบรม ก็จะเข้าไปหาพร้อมกับแจกน้ำดื่ม ของที่ระลึก ขันน้ำ
พัดคลายร้อน และถุงกันเปียก เพื่อขอแลกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขา
ถือติดมือมา”
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “ม่วนงันสันเล้า บ่กิ๋นเหล้า
ปี๋ใหม่เมือง” ว่า นอกเหนือจากการเล่นสงกรานต์ย้อนยุคตามวิถีล้านนา
แล้ว ยังได้มีการคุมเข้มสำหรับผู้ขับขี่และผู้เล่นน้ำที่มีการดื่มแอลกอฮอล์
ในงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้จัดร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอด
เหล้า เทศกิจ และเจ้าหน้าตำรวจ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการรณรงค์ไป
ตามถนนสายสีแดง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีการเล่นสงกรานต์ คือ ถนนท่า

ขายได้เป็นจำนวนมาก) ทุกอย่างจึงเลยเถิดเกินความพอดี แทนที่จะสนุก
สนานเพียงอย่างเดียว ก็เกิดกรณีเมาแล้วลวนลามสาวๆ เล่นกันแล้วก็เกิด
การทะเลาะวิวาท กลายเป็นสงกรานต์เลือด สงกรานต์น้ำตา เพราะเมาแล้ว
ขับรถด้วยความประมาท จนเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ดังนั้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า(สคล.) และภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกับหัวเมืองใหญ่ จัดโซนเพื่อคุมเข้ม
การเล่นสงกรานต์ ด้วยแนวคิด “สงกรานต์นี้ สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์”
โดยเน้นพืน้ ทีน่ ำร่องที่บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจนั ทร์) จ.ขอนแก่น
ถนนรอบคูเมือง จ.เชียงใหม่ และที่ชุมชนบางลำพู กรุงเทพฯ เพื่อเป็น
การดึงเอาคุณค่าประเพณีที่ดีงามกลับคืนมา และเพื่อสร้างความปลอดภัย
ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นเพราะน้ำเมาเป็นเหตุ
ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสังคม (สสส.) กล่าวว่า “ในแต่ละเทศกาลที่มีวันหยุดยาวๆ
มักจะมีการดื่มแอลกอฮอล์กันมาก แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากขึ้น
ด้วย เพราะผู้ดื่มมีอาการมึนเมา ขาดสติ ขาดความยั้งคิด ก่อให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท การทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศ และการเกิดอุบัติเหตุ อีก
ทั้งเยาวชนที่ดื่มสุราครั้งแรก ก็มักจะเริ่มต้นจากการถูกชักชวนหรือกระตุ้น
ให้ดื่มในงานประเพณีต่างๆ นี้เอง”
นายธนภณ กิตติวิมลชัย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ได้กล่าวถึงงาน “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และ
ถนนข้าวเหนียว สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์” ว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง

แพ ถนนรอบบริเวณคูเมือง และตั้งจุดรณรงค์อีก ๔ จุด บริเวณรอบคูเมือง”
เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า กล่าวว่า นอกจาก ๓ พื้นที่หลักดังกล่าวแล้ว ยังมีพื้นที่
ต่างๆ อีกมากมายที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ปลอดเหล้า เช่น ชุมชนวัดอรุณราชวรารามฯ ซึ่งเป็นการทำงานกับคนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึง
พิษภัยของแอลกอฮอล์ ที่เป็นต้นตอของปัญหาสังคมมากมาย และเป็น
ต้นเหตุให้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในแต่ละท้องถิ่นเสื่อมเสีย จนไม่มีใคร
อยากมาท่องเที่ยว ขอให้แต่ละพื้นที่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ และสนับสนุน
ให้มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาบังคับใช้ให้ได้ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการสกัดกั้นไม่ให้ลานวัฒนธรรม ต้องกลายเป็นลานเบียร์ไป
หมดทั้งประเทศ”
ขณะเดียวกันก็นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานหลายแห่ง (ใน
กทม.) ออกมาขานรับ ช่วยกันจัดระเบียบการเล่นสงกรานต์ให้อยู่ในขอบ
เขตที่เหมาะสมในหลายเรื่อง เช่น ห้ามแต่งตัวโป๊ ห้ามเล่นแป้ง ห้ามใช้ปืน
ฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามปาน้ำแข็งใส่กัน ห้ามลวนลามหญิงสาว ห้ามใช้รถ
บรรทุกถังน้ำเพื่อสาดกัน ห้ามตั้งโต๊ะขายดินสอพองฯ ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะถูก
จับดำเนินคดีตามกฎหมาย
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมแบบนี้ ต้องร่วมกันสืบทอด เพื่อไม่
ให้แก่นสารสาระถูกกลืนหายไปกับลัทธิบริโภคนิยม และกาลเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “น้ำเมา” ที่เป็นตัวการร้ายทำลายสังคมในทุกๆ
มิติ
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“หมอมงคล” จี้คลังเพิ่มภาษีเหล้าเต็มเพดาน ๖๐%
นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด
(เลขที่ สธ.๐๔๒๓.๓/๑๔๘๗) ไปถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้พิจารณา
ขึน้ ภาษีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เนือ่ งจากปัญหา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุนแรงมาก
ขึ้น
ล่าสุดคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากถึง ๑๖.๒ ล้านคน หรือ ๓๒.๗% ของ
ประชากรไทย ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อัตรา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย ๕๘.๐
ลิตรต่อคนต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
อายุ ๑๕–๒๔ ปี และจากการประชุมคณะ
กรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.) เห็นว่ารัฐบาลต้อง
ให้ความสำคัญกับมาตรการการขึ้นภาษีเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุราขาว สุราแช่ สุราผสม
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้ขึ้นภาษีเต็มเพดาน
นพ.มงคลกล่าวอีกว่า ในการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มภาษี

สุราควบคู่กับมาตรการด้านกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขจึงทำหนังสือถึง
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดำเนินการขึ้น
ภาษี ประกอบกับในการประชุมวาระแรกของ
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สมาชิก สนช. เห็นว่าน่าจะมีการ
เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีด้วย
ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รอง
อธิบดีกรมควบคุมโรค ก็กล่าวว่า การเก็บ
ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กรมสรรพสามิตสามารถประกาศจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม
เต็มเพดานได้ทันที โดยไม่ต้องรออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในกลุ่มสุรากลั่น
เช่น เหล้าขาว ที่อัตราการจัดเก็บภาษีสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ ๕๐ แต่ปัจจุบันจัดเก็บเพียงร้อย
ละ ๒๕ เหล้าแช่พื้นเมือง อัตราการจัดเก็บ
ภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ ปัจจุบันจัดเก็บ
เพียงร้อยละ ๒๕ ส่วนเบียร์นั้นขณะนี้การ
จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ ๕๕ แต่สามารถขยับการ
จัดเก็บจนเต็มเพดานได้คือร้อยละ ๖๐
นพ.ณรงค์ ก ล่ า วถึ ง การพิ จ ารณาร่ า ง
พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ของ

กรรมาธิ ก าร
สนช.ว่า ในวัน
ที่ ๒๐ เมษายน
คณะกรรมาธิการจะเปิดรับ
ฟั ง ความเห็ น
จากผู ้ บ ริ โ ภค
ผู้ประกอบการ สื่อโฆษณา เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณา ภายหลั ง จากที ่ ไ ด้ ร ั บ ฟั ง ข้ อ มู ล
ความจำเป็นในการออกกฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่
ผ่ า นมาก็ ไ ด้ เ สนอข้ อ มู ล สถิ ต ิ ก ารดื ่ ม โดย
เฉพาะข้อมูลความเห็นของธนาคารโลกที่ระบุ
ว่า การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้อง
ดำเนิ น พร้ อ มกั น ในทุ ก มาตรการ ทั ้ ง ด้ า น
มาตรการภาษี การควบคุมการจำหน่าย การ
ควบคุมการโฆษณา และการดำเนินการกับ
ผู้ดื่มที่ก่อปัญหา (เช่น เมาแล้วขับ) และการ
ควบคุมสื่อโฆษณา
พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวอีกว่า การดำเนินมาตรการควบคุมทั้งหมดจะไม่ได้ผล
เลย หากยังปล่อยให้มีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่

ติง สนช.สายครูไม่สนใจร่าง พ.ร.บ.แอลกอฮอล์
การมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องดีที่จะทำให้เด็กๆ และ
เยาวชน เข้าถึงสินค้าที่ทำลายสุขภาพได้
ยากขึ้น และเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมอย่าง
ไม่ต้องสงสัย ทว่าการลงมติของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อผ่านร่างพระราช
บัญญัติฉบับนี้ กลับมีเสียงแตกไม่เป็นเอกฉันท์ จนทำให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจ

Ù

สำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก
ดังนั้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐
เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ประมาณ ๑๐๐ คน ได้จัดกิจกรรมเชิดชูรายชื่อ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ๙๘
คน บนเสาหลักคุณธรรม ในฐานะที่เป็นผู้
สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับขอให้ สนช.ผ่านกฎหมายในขั้น
ต่อไปด้วย “ดวงตาเห็นธรรม”
ด้าน นางสาวอุทุมพร เพชรแดง ประธานสภานิ ส ิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ราชภั ฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะตัวแทนเครือ
ข่ายเยาวชน กล่าวว่า รู้สึกข้องใจว่าทำไม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกจำนวน
๓๔ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น สนช. สายอาจารย์

คณบดี หรืออธิการบดี ผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ที่จะต้องปกป้องเยาวชนโดยตรง จึงไม่รับ
หลักการ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะฉะนั้นในครั้ง
ต่อไป ทางเครือข่ายฯจะขอเข้าพบ สนช. ทั้ง
๓๔ คน เพื ่ อ สอบถามเป็ น ข้ อ มู ล ต่ อ คณะ
กรรมาธิการ สนช. ต่อไป และจะทำเป็นรายงานให้ประชาชนทั้ง ๑๓ ล้านคน ที่ลงนาม
สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ทราบด้วย
เพราะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยเหลือ
ชีวิตผู้ที่กำลังหลงผิดได้อีกไม่ใช่น้อย

พ.ร.บ.คุมเหล้า ผ่าน “สนช.” ยกแรก
หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายรณรงค์
งดเหล้า ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน ให้มี
กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเยาวชนและลูกหลาน
ไทย ไม่ให้เข้าถึงสินค้าเสพติดเหล่านี้ได้
อย่างง่ายดาย ในที่สุด ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับนี้ ก็ผ่าน
สภาฯ แล้วในยกแรก
และเมื ่ อ วั น ที ่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๐
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ชมรมนักกฎหมาย

ต้านเหล้า ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชน
ไม่นะเหล้า-บุหรี่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ
จากแอลกอฮอล์ มูลนิธิเพื่อนหญิง กลุ่มถักทอ
ฝัน เครือข่ายชุมชนครอบครัวอบอุ่น และ
มูลนิธิเพื่อเยาวชน ได้เข้ามอบดอกไม้ให้กำลัง
ใจและขอบคุณ นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส่วนผลักดัน
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลัก
การในวาระที่หนึ่ง ขณะเดียวกัน นพ.มงคล

เครือข่ายผู้หญิงและเด็ก ๔ ภาค เดินสาย
หนุนร่าง พ.ร.บ.เหล้า

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่าย
แรงงานหญิง มูลนิธเิ พือ่ นหญิง พร้อมเจ้าหน้ามูลนิธฯิ และเครือข่ายผูห้ ญิง
และเด็ก ๔ ภาค ประมาณ ๕๐ คน ได้ไปยื่นหนังสือขอความร่วมมือในการ
สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่
ผู้บริหารบริษัท ริชมอนเด้ฯ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ และ
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี
จำกัด
นายบั ณ ฑิ ต กล่ า วว่ า
การยื่นหนังสือครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอร้องวิงวอน ให้บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เนื่องจากมูลนิธิ
เพื่อนหญิงพบว่าที่ผ่านมา ผู้หญิงและเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด
ทางเพศ กระทำชำเรา ข่มขืน และประสบปัญหาทางครอบครัว ร้อยละ ๘๐
ถูกกระทำจากคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ไม่ได้ทำให้
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูญเสียรายได้ เพียงแต่เป็นการจำกัดสถานที่
จำหน่ายให้ซื้อหาได้ยากขึ้น และห้ามโฆษณาสินค้าประเภทนี้ การที่บริษัท
เหล้าบางบริษัทออกมาวิ่งเต้นในการระงับ พ.ร.บ.ฯ นั่นแสดงว่าการทุ่มเงิน
โฆษณาปีละ ๒–๓ พันล้านบาท มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจในการชักจูง
ให้เยาวชนมาดื่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นบริษัทเหล้า-เบียร์ควรรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้
ด้วยการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฯ เพราะที่ผ่านมารัฐต้องสูญเสียเงินเพื่อ
รณรงค์ ฟื้นฟู และป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มน้ำเมาปีละกว่า ๕ แสน
ล้านบาท ซึ่งเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณของประเทศ ในขณะที่
บริษัทเหล้าต่างๆ เสียเงินภาษีให้รัฐเพียงปีละ ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท เท่านั้น

กล่าวว่า ต่อไปคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะ
ประชุมหารือร่วมกันเป็นนัดแรก เพื่อเลือก
ประธานกรรมาธิ ก ารฯ และตำแหน่ ง อื ่ น ๆ
เพราะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แม้จะมีเพียง
๔๐ กว่ามาตรา แต่อาจต้องใช้เวลานาน เนื่อง
จากแต่ละมาตราจะมีรายละเอียดมาก โดย
เฉพาะการห้ามโฆษณา ซึ่งต้องทำความเข้าใจ
ให้ตรงกัน อาจไม่ถูกใจทุกฝ่าย แต่ต้องรับกัน
ได้
ก็คงต้องลุ้นกันต่อ จนกว่ากฎหมาย
ฉบับนี้จะคลอดออกมา และมีผลบังคับใช้

“นพ.ณรงค์ ” ยื น ยั น พ.ร.บ.
คุมเหล้าไม่กระทบเศรษฐกิจ–
ไม่ผิดกฎหมาย

จากการที ่ ค ่ า ยเบี ย ร์ ส ิ ง ห์ ไ ด้ อ อกมาแถลงข่ า ว
คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ระบุว่า หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาออกมาบังคับ
ใช้ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศถอยหลังไปหลายปี
และร่างกฎหมายดังกล่าวยังขัดต่อหลักการค้าระหว่าง
ประเทศ และผิดหลักการค้าเสรีของโลก จึงอยากให้มี
การทบทวน
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “อย่าหลงคารมบริษทั
เหล้ามากเกินไป เราต้องปกป้องคน ๕๐ ล้านคนที่ไม่ดื่ม
เหล้า และความสูญเสียทางสุขภาพ อุบตั เิ หตุ มากกว่ากลุม่
ธุรกิจที่มีคนรวยเพียงไม่กี่คน และต้องเข้าใจว่าเหล้า สุรา
ไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพ การ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นไปตามคำ
แนะนำของธนาคารโลก คงไม่กระทบกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตามที่กล่าวอ้าง และการร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้องทุก
ประการ
นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การทีบ่ ริษทั เหล้าอ้างว่า พ.ร.บ.ฯ
เปิดช่องให้กับเหล้าขาวได้ประโยชน์ ความจริงแล้วเรื่อง
การขึน้ ภาษีเหล้าขาวกับ พ.ร.บ.ฯ เหล้า เป็นคนละเรือ่ ง ไม่
ควรเอามาปนกัน และที่บอกว่าคนไทยดื่มเหล้าขาวมาก
เป็นอันดับหนึ่งนั้น สถิติตัวเลขก็ชัดเจนว่าปัจจุบันมีผู้ดื่ม
เบียร์มากกว่าสุรา ไม่ใช่ดื่มเหล้าขาวมากตามที่กล่าวอ้าง
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การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

“สิงห์โวย” รััฐดัน พ.ร.บ.เหล้าเพื่อใคร

วัตถุประสงค์สำคัญของการผลักดัน

ให้มี พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ให้เข้าถึงสินค้าเสพติดประเภทนี้ได้ยาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติ เพราะเหล้าไม่ใช่น้ำผลไม้ที่ดื่มแล้วทำให้สดชื่น
สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณสดใส แต่เหล้าคือสิ่งเสพ
ติด คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษต่อร่างกายอย่างมาก
มายมหาศาล ซ้ำร้ายดื่มมากๆ ทำให้ขาดสติยั้งคิด
ทำผิด ทำบาป ได้ทุกรูปแบบ แม้กระทั่งกรรมหนัก
เช่น การฆ่าพ่อแม่ ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย ก็เป็นข่าว
ให้เราได้รับทราบกันบ่อยๆ ทางหน้าหนังสือรายวัน
ทว่าในมุมมองของพ่อค้า กลับมองว่าคนที่
พยายามทำเพื่อปกป้องลูกหลานไทยทั้งชาติ ไม่ให้
ตกเป็นทาสสิ่งเสพติดถูกกฎหมาย (แต่ผิดทางศีลธรรม) อย่างน้ำเมาจนเสียคน เป็นพวกคับแคบ ไม่รู้
ความเป็นไปของโลก จะทำให้สังคมไม่พัฒนา ฯลฯ
ดังนั้นเมื่อยืนอยู่บนพื้นฐานที่ต่างกัน สิ่งที่เห็นและ
สิ่งที่คิดก็ย่อมแตกต่างอย่างเป็นเส้นขนาน
ดั ง เช่ น ข่ า วนี ้ ท ี ่ นายสั น ติ ภิ ร มย์ ภ ั ก ดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
จำกัด (เจ้าของเบียร์สิงห์-เบียร์ลีโอ) ได้ออกมาให้
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “ต้องการให้ พ.ร.บ.ที่จะ
ออกมาฉบับนี้อยู่ในความยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่ออกมาเพื่อคนกลุ่ม
เดียวเท่านั้น และต้องการสอบถามไปยัง รมว.คลัง
รมว.พาณิชย์ และ รมว.ต่างประเทศ ว่าออก พ.ร.บ.

นี้มาเพื่ออะไร จะตอบคำถามต่างชาติได้อย่างไร
เพราะถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้า และลิดรอน
สิทธิการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค และต่างประเทศ
ที่เคยออกกฎหมายในลักษณะนี้มาใช้ ปัจจุบันก็ได้
ยกเลิกไปแล้ว เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาการลด
การดื่มได้จริง และยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวว่ารัฐบาลจะ
นำคนและงบประมาณมาจากที่ใด เพื่อจะควบคุม
ตามข้อบังคับที่ประกาศออกมา
ทั้งนี้รัฐบาลต้องมองว่าอะไรเป็นปัญหาของ
ประเทศ การที่ประเทศไทยมีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ ๕ ของโลก ความจริงแล้วมาจาก
การดื ่ ม เหล้ า ขาวถึ ง ๗๕% แต่ ร ั ฐ บาลกลั บ วาง
โครงสร้างภาษีผิด โดยช่วยเหลือสุราขาว (๔๐ ดีกรี)
ที่เสียภาษีขวดละ ๑๗.๕๐ บาท (หรือดีกรีละ ๗๐
สตางค์) ขณะที่สุรากลั่นอย่างอื่นเสียภาษีขวดละ
๑๑๐–๑๒๐ บาท สูงกว่าสุราขาว ๑๐ เท่า ส่วน

เบียร์ขวดใหญ่เสียภาษี ๒๒.๗๖ บาท ซึ่งแต่ละปี
สุรากลั่นและเบียร์เสียภาษีให้รัฐถึง ๗๓,๐๐๐ ล้าน
บาท แต่ในทางกลับกันสุราขาวกลับมียอดขายดี
อย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีโฆษณา เช่น ปีที่แล้วเติบโต

๑๔.๘% หรือมียอดขายกว่า ๕๐๐ ล้านลิตร จาก
เดิมปี ๒๕๔๘ ที่มียอดขายจำนวน ๔๐๐ ล้านลิตร
ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง
๔% ที่เหลือเป็นของรายใหญ่
หากไม่สามารถโฆษณาได้อาจจะเปลี่ยนวิธี
การ โดยการหันไปใช้เม็ดเงินในต่างประเทศแทน
เช่น จัดการแข่งขันกอล์ฟที่เวียดนามหรือลาว แล้ว
ถ่ายทอดสดมายังไทย อย่างไรก็ตามบริษัทโชคดีที่
มีแบรนด์แข็งแกร่ง แต่บริษัทคงต้องปรับเป้าหมาย
ยอดขายเบียร์ใหม่ในปีนี้ จากเดิมที่วางไว้ ๑,๐๐๐
ล้านลิตร”
นั่นเป็นความเห็นจากฝ่ายพ่อค้า แต่ข้อมูล
จากสภาพัฒน์ฯ ระบุตัวเลขชัดเจนว่า ปี ๒๕๔๙
คนไทยดื่มเบียร์เพิ่มมากกว่าเหล้าถึงเกือบ ๘ เท่า
โดยยอดจำหน่ายเบียร์ปี ๔๙ เพิ่มจากปี ๔๘ ถึง
๑๘.๕% ในขณะที่ยอดจำหน่ายสุราเพิ่มขึ้นเพียง
๒ .๕% (การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
สื่อ โดยเฉพาะโทรทัศน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สูงมาก) ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ปี ๔๙ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔๗,๑๖๘
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑๑.๗% จากปี ๔๘ ที่สำคัญ
ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติยังระบุว่า ปัจจุบันประชากรไทยยังเสียชีวิต
สูงที่สุดด้วยโรคมะเร็ง และโรคเนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
แล้วแบบนี้ เราควรจะเชื่อใครดีเอ่ย!!!!
(ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐)

แต่พฤติกรรมการดื่มฯ
ค่ายน้ำเมา พยายามจะรณรงค์
เพื่อฉลองช่วงเทศกาลต่างๆ ก็ฝังรากลึกมา
นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนิน
งดจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ นานชีวิต จนกลายเป็
มีผลในการลดปริมาณ
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ การดื่มจึงถึเชืง่แม้อว่วาจะไม่
่าเศรษฐกิจจะไม่ดีคนก็ยังดื่ม

จากกระแสรณรงค์สงกรานต์ปลอด
เหล้า ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) รวมทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื ่ ม แอลกอฮอล์ ที ่ ก ำลั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งผลให้ผู้จำหน่ายเหล้า–เบียร์
งดจัดกิจกรรม รวมทั้งงดเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานสงกรานต์เหมือน
ทุกปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ายน้ำเมาต่างๆ ได้ให้ความเห็นผ่านสื่อใน
มุมมองที่หลากหลาย
นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สงกรานต์ปีนี้ไม่
คึกคักเท่าปีกอ่ น เพราะมีปจั จัยหลายอย่างทีม่ ผี ล
กระทบต่อตลาดฯ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ฯ ที่ยังไม่
ยุติ กระแสรณรงค์งดดื่มเหล้าเบียร์ช่วงเทศกาล
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ประกอบการงดทำ
กิจกรรมการตลาด เพราะไม่ต้องการให้เกิดภาพ
ที่ไม่ดีในความรู้สึกของประชาชนในสังคม ถึงแม้
ว่าจะเป็นช่วงขายที่สำคัญก็ตาม แต่แม้รัฐบาล
ˆ

ในปริมาณเท่าเดิม โดยจะเลือกสินค้าที่เหมาะกับกำลังซื้อของตนเอง”
นายสมชัย สิทธิกุลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจฯ จากค่ายช้าง กล่าวว่า “ช่วงสงกรานต์ปีนี้ทางบริษัทฯ ไม่
มีนโยบายเข้าไปสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ เพราะไม่
อยากตกเป็นจำเลยสังคมมากกว่านี้ แต่เชื่อว่ามาตรการห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้บริโภค ในช่วงเทศกาล
เฉลิมฉลอง เพราะเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย”
จะเห็นว่าสิ่งที่ค่ายน้ำเมาทั้งหลายไม่อยากให้ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลอดออกมานั้น ไม่ใช่กลัวว่าจะขายสินค้าไม่ได้
(เพราะคนที่เสพติดแล้วมักเลิกยาก) แต่กลัวว่ากำไรมหาศาลที่เคยได้ จะ
ลดน้อยลงต่างหาก
(ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐)

เรื่องเหล้าจากรอบโลก
www.stopdrink.com ✎

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เลวร้ายยิ่งกว่ากัญชา
กัญชาเป็นสิ่งเสพติดที่ผิด

กฎหมายในบ้านเรา ใครเสพหรือมี
ไว้ในครอบครอง หากถูกจับได้จะมี
ความผิดและถูกลงโทษหรือดำเนิน
คดีตามกฎหมาย แต่เมื่อเร็วๆนี้ มี
งานวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษระบุว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (ที่
คนไทยติดกันมาก) อันตรายกว่า
กัญชาและยาอีซึ่งเป็นสารเสพติด
ที่ผิดกฎหมายเสียอีก และการจัด
อันดับในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แนะนำให้
บรรจุเข้าไปในกฎหมายของอังกฤษ
ด้วย การศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ใน

วารสาร Lancet โดยศาสตราจารย์ David Nutt และทีมวิจัย
แห่งมหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ ที่ได้เสนอโครงร่างการ
จัดประเภทของวัตถุอันตรายโดย
ยึดหลักความจริงที่มีผลกระทบต่อ
สังคม ซึ่งผลการจัดอันดับพบว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จัด
อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก
ศาสตราจารย์ Nutt ได้จำแนกความรุนแรงของยาเสพติดออก
เป็ น ๓ ประเภท คื อ ๑. ผลต่ อ
ร่างกาย (physic harm) ๒. การ
ทำให้ เ สพติ ด (dependence)
และ ๓. ผลกระทบต่ อ สั ง คม
(Social harm) และได้นำเกณฑ์นี้
ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ จิตแพทย์
ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช) เป็น
ผู้ประเมินสารเสพติดกว่า ๒๐ ชนิด

ได้แก่ เฮโรอีน โคเคน ยาอี ยาบ้า
(amphetamine) และแอลเอสดี
เป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยได้นำคะแนน
มาจัดอันดับคะแนนรวมทั้งหมด ผล
การวิจยั พบว่าสารเสพติดหลายชนิด
ไม่เข้ากับเกณฑ์การจัดประเภทของ
สารเสพติดให้โทษในกฎหมายของ
อั ง กฤษที ่ ใช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บ ั น ซึ ่ ง ผู ้
เชี่ยวชาญค่อนข้างเห็นไปในแนว
ทางเดียวกัน สำหรับเฮโรอีนและ
โคเคนนั้นใครๆ ก็รู้ว่าครองแชมป์
อันดับแรกๆ ในเรื่องของอันตราย
ตามมาด้วย บาบิทูเรท และ เมทาโดน ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้นอยู่ในอันดับที่ ๕ และบุหรี่อยู่
ในอันดับที่ ๙ ของอันดับสารเสพ
ติดที่ก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด
ขณะที ่ ก ั ญ ชาอยู ่ ใ นอั น ดั บ ที ่ ๑๑
และยาอีอยู่ลำดับที่ ๑๘ เกือบท้าย
สุดของตาราง
ตามกฎหมายในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
ระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ในขณะ
ที ่ ก ั ญ ชาและยาอี น ั ้ น ผิ ด กฎหมาย
แต่เมื่อพิจารณาจากผลการรายงาน
ที่ผ่านมา รวมถึงผลการศึกษาของ
คณะกรรมการสภาผู ้ แ ทนราษฎร
ทำให้ เ กิ ด คำถามขึ ้ น มาต่ อ ความ
สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์ ของ
ระบบการจัดอันดับสารเสพติดที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ Nutt
กล่าวว่า “ระบบที่ใช้จำแนกใน
ปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมและ
ทำขึ้นมาตามอำเภอใจ กฎเกณฑ์
ถูกตั้งขึ้นมาตามเหตุผลทางการ
เมืองมากกว่าอยู่บนพื้นฐานความ
เป็ น จริ ง ในแง่ ส ุ ข ภาพและผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม” ซึ่งแต่
ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ในการจัด

แบ่งสารเสพติดที่ต่างกันไป และไม่
มีประเทศใดที่มีระบบการจัดแบ่ง
สารเสพติดเหมือนงานวิจัยชิ้นนี้เลย
ศาสตราจารย์ Nutt หวังว่างาน
วิ จ ั ย ดั ง กล่ า วจะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การอภิ ป รายกั น ในอั ง กฤษ ใน
ประเด็ น ที ่ ว ่ า ทำอย่ า งไรให้ ส าร
เสพติดที่เป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคม
ตอนนี้อย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สมควรได้รับการควบคุม และยัง
คาดหวังว่าแนวทางนี้จะถูกนำไป
ใช้ ใ นระดั บ สากลต่ อ ไป และได้
เรียกร้องให้มีการส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึง
อันตรายของสารเสพติดมากกว่านี้
แม้ว่าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่
ยังใช้มันอยู่ทุกวัน
ศาสตราจารย์ ดร.Leslie
Iversen ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัช
วิทยา แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน
วิจัยนี้ ได้ให้ทัศนะว่า “นี่เป็นครั้ง
แรกที ่ ม ี ก ารจั ด ประเภทของสาร
เสพติดโดยใช้พื้นฐานทางวิชาการ
และเมื ่ อ อ้ า งอิ ง ตามเกณฑ์ ข อง
งานวิจัยแล้ว บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็สมควรจะถูกควบคุม
ตามกฎหมายด้วย”
สำหรับกฎหมายไทยนั้น ได้
จัดยาเสพติดและสารที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ยาเสพติด
ชนิดร้ายแรง มี ๓๘ รายการ (ที่
สำคัญคือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน
(ยาบ้ า ) เอ๊ ก ซ์ ต าซี (ยาอี ) และ
แอลเอสดี ) ประเภทที ่ ๒ ยา
เสพติ ด ให้ โ ทษทั ่ ว ไป มี ๑๐๒
รายการ (ที ่ ส ำคั ญ คื อ ใบโคคา
โคคาอีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้น

ของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน
ฝิ่นยา-ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่ง
เพื่อใช้ในทางยา และฝิ่น-ฝิ่นดิบ
ฝิ่นสุก หรือมูลฝิ่น) ประเภทที่ ๓
ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็น
ต้นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษ
ประเภทที ่ ส องผสมอยู ่ (เช่ น ยา
แก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย) ประเภทที่ ๔
ได้ แ ก่ ส ารเคมี ท ี ่ ใช้ ใ นการผลิ ต ยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ หรือ
๒ มี ๓๒ รายการ (ที่สำคัญเช่น
อาเซติค แอน ไฮไดรด์ และอาเซติล
คลอไรด์) ประเภทที่ ๕ ได้แก่ยา
เสพติดที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท ๑-๔
มี ๔ รายการ (ได้แก่ กัญชา พืช
กระท่อม พืชฝิ่น ทุกส่วนของพืช
กั ญ ชา ทุ ก ส่ ว นของพื ช กระท่ อ ม
และพืดเห็ดขี้ควาย)
จะเห็นว่าการจัดอันดับความ
รุนแรงของสารเสพติดในประเทศ
ไทยนั้น ก็ไม่ได้เข้ากับเกณฑ์ของ
ศาสตราจารย์ Nutt เลย อย่างไร
ก็ ต าม บ้ า นเราเองตอนนี ้ ก ็ ไ ด้ ม ี
ความพยายามผลักดัน พ.ร.บ.ออก
มาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ
ของรัฐบาลในระดับหนึ่ง และถ้า
กฎหมายคลอดออกมาแล้ว ความ
สำคัญก็คงอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างจริง ไม่เช่นนั้นกฎหมายที่
ออกมาก็เสมือนไม่มีกฎหมายอะไร
เลย
(ที่มา : http://www.Foxnews.com/
story/0,2933,260749,00.html)
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ประธานเครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์โลก
ถึง นายมีชัย ฤชุพันธ์

การที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายสักฉบับ เพื่อควบคุมสินค้ามากพิษภัยอย่างเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์นั้น ดูค่อนข้างจะยากลำบากไม่ใช่น้อย เพราะแต่ละฝ่าย (ผู้รณรงค์ และเจ้าของสินค้า)
ต่างก็มีเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเอง อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วกฎหมายก็น่าจะคุ้มครอง
ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เรื่องความพยายามที่จะจำกัดขอบเขตการซื้อการขายสินค้าน้ำเมาให้
อยู่เป็นที่เป็นทาง ที่บ้านเรากำลังรณรงค์กันอย่างเต็มที่นั้น แม้ในระดับนานาชาติก็เห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังจดหมายที่ นายเดเร็ก รัทเธอฟอร์ด ประธานเครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์โลก (Global
Alcohol Policy–GAPA) เขียนถึง นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใจความว่า
ไม่มีภูมิภาคใดในโลกนี้ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ๔ ปีก่อน รายงานสุขภาพ
โลกขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประชากรโลกร้อยละ ๓.๒ (๑.๘ ล้านคน) ตายก่อนวัยอันควร และเป็น
สาเหตุของภาระโรคในระดับโลกทั้งหมดถึงร้อยละ ๔ ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก แอลกอฮอล์เป็นภาระโรคร้อยละ ๖.๒–๘.๓ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แอลกอฮอล์เป็นภาระโรคร้อยละ ๑.๖–๖.๒ และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศประมาณร้อยละ ๑–๔.๕
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขณะเดียวกันรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผู้ชายและผู้หญิงก็เริ่มจะมีความคล้ายคลึงกัน แม้ว่าผู้ชายจะได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยตรงมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็มักจะตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงที่มา
จากการบริโภคแอลกอฮอล์ ปัจจุบันรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
ก็นับเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากที่สุด ซึ่งหากไม่มีการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ประเทศต่างๆ
ก็จะเผชิญกับปัญหาด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อย่างแน่นอน
อนึง่ รายงานสุขภาพโลกขององค์การอนามัยโลกในระดับภูมภิ าคทุกฉบับ ได้แสดงถึง
ความห่วงใยต่ออันตรายที่เกิดจากรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและผู้หญิง ด้วย
เหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงมีมติว่าด้วยเรื่องแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในรอบ
๑๘ ปี ทัง้ นีเ้ พราะปัจจุบนั กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ได้ปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์
ทางด้านการตลาด หันมาเจาะกลุม่ วัยรุน่ และผูห้ ญิงกันมากขึน้ โดยการเปลีย่ นรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของเครื่องดื่ม เช่น ทำออกมาในรูปแบบของน้ำผลไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการควบคุมตนเอง (Self Regulation) ในเรื่อง
ของการโฆษณาและการเป็นผู้สนับสนุนทางด้านกีฬา และตั้งแต่บัดนั้นมา วัฒนธรรมแห่งความมึนเมา ติดเหล้า ก็ได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง
บริษัทผู้ผลิตและบริษัทโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะปฏิเสธเสมอว่า เยาวชนไม่ใช่เป้าหมายหลักของการโฆษณา หรือปฏิเสธว่าการ
โฆษณาไม่ได้มีผลต่อการดื่มของเยาวชน ซึ่งขัดแย้งอย่างมากกับความเป็นจริง อย่างเช่นการศึกษาในอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า เยาวชนที่เห็นการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะดื่มมากขึ้น และผลจากการศึกษานี้ก็ได้ถูกนำเสนอไปยังทุกรัฐบาลในโลกนี้อย่างชัดเจนว่า หากนัก
การเมืองจริงจังในการต่อสู้กับปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนแล้ว จะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณา
เครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์โลก ใคร่ขอยกย่องรัฐบาลไทยที่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องนับสิบปี ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่ควรได้รับการชื่นชม จากผู้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพในระดับสากล ว่าเป็น
ตัวอย่างที่รัฐบาลอื่นๆ ควรจะทำตาม ที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดนโยบายการป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล การวิ่งต้านเหล้าและล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึง
ความจริงจังในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะมุ่งมั่นผลักดันมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปอย่างจริงจังในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งจะเป็น
ตัวอย่างที่ดี ที่ไม่เพียงแต่ทำให้สถานะทางนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยที่ดีอยู่แล้วนั้นก้าวหน้าไปอีกขั้น แต่ยังทำให้ประเทศไทยได้แสดง
ตัวอย่างภาวะผู้นำทางการเมือง ที่จำเป็นจะต้องมีการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่เยาวชนในระดับนานาชาติอีกด้วย
ณ วันนี้ประชาชนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่ผู้พิจารณากฎหมาย
ว่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นอันดับแรก..และขอภาวนาให้ความถูกต้องจงมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปด้วยเถิด...
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เครื่อง

ดื่มที่สุภาพสตรีทั้งหลายจะเลือกดื่มก็คือน้ำ
เปล่า น้ำส้ม หรือน้ำผลไม้ต่างๆ แต่วันนี้เมื่อ
สังคมทุนนิยม (ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย) ได้นำเอาเครื่องดื่มน้ำเมามาป็นเครื่องมือ
สร้างความร่ำรวยให้กับตนเองและกลุ่มพวก
พ้อง และพยายามสร้างค่านิยมขึ้นมาใหม่ (ผ่าน
การโฆษณาอย่างต่อเนื่องยาวนาน) ว่าการดื่ม
เครื ่ อ งดื ่ ม เหล่ า นี ้ เ ป็ น เรื ่ อ งธรรมดา ก็ ท ำให้
ผู้หญิงแทบจะทั่วโลกเปลี่ยนพฤติกรรม (ที่
ส่งเสริมสุขภาพ) หันมาดื่มน้ำเมาร่วมกับผู้ชาย
อย่างสนุกสนาน (โดยไม่ใส่ใจว่าดื่มแล้วจะมี
ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง) เมื่อเป็นอย่างนี้
นักวิจัยก็ทนไม่ไหว ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้าง
เพื ่ อ เป็ น การดึ ง รั ้ ง สติ ข องผู ้ ค น (โดยเฉพาะ
สาวๆ) ไม่ให้ถูกเขาหลอกจนหมดตัว และเจ็บ
ป่วยเป็นโรคต่างๆ
ล่าสุด มีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มกับขนาดสมองของกลุ่มตัวอย่าง
เกือบ ๒,๐๐๐ ราย พบว่าการดื่มเบียร์แม้วันละ

๑ ดริ๊งส์ เท่ากับ ๑ แก้ว
ผลการสแกนสมองถูกนำมาเปรียบเทียบ
กับพฤติกรรมการดื่มของผู้ชายและผู้หญิง
ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
ระหว่างแอลกอฮอล์กับขนาดสมอง โดยสมอง
ที ่ ม ี ข นาดใหญ่ ท ี ่ ส ุ ด มั ก เป็ น ของคนที่ไม่ดื่ม
ส่วนที่เล็กที่สุดเป็นของคนที่ดื่มจัดที่สุด และ
ปริมาณการหดตัวของเนื้อสมองจะเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการดื่ม โดยผู้ที่ดื่มจัดขนาดสมอง
จะเล็กกว่าคนที่ไม่เคยดื่ม ๑.๖ เท่า ในขณะที่
กระบวนการเสื่อมตามธรรมชาติที่มีการตาย
ของเซลล์สมอง ก็ทำให้เนื้อสมองฝ่อลงเพียง
๐.๑๙%ต่อปีเท่านั้นเอง งานวิจัยระบุว่าผู้หญิง
ที่ดื่มเหล้ามานานและเป็นผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่
อ่อนแอต่อผลกระทบนี้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้การศึกษาที่นำเสนอต่อ
ที่ประชุมประจำปี อเมริกัน อะคาเดมี ออฟ
ไม่ถึงครึ่งลิตร ก็มีสิทธิ์สมองฝ่อได้ และยิ่ง นิวโรโลจี้ ไม่ได้ลงลึกว่าความเสียหายดังกล่าว
ดื่มมากเท่าไรเนื้อของสมองก็ยิ่งน้อยลง โดย มีมากน้อยเพียงใดในระยะยาว รวมถึงผลทาง
เฉพาะผู้หญิงที่จะได้รับผลกระทบนี้มากกว่า กายภาพจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือ
ผู ้ ช าย ซึ่งการค้นพบนี้เกิด ขึ้นหลังจากเกิด ผลต่อขนาดสมองแบบถาวร แต่ก็มีการศึกษา
กระแสความกังวล เกี่ยวกับวัฒนธรรมผิดๆ วิจัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า การที่เซลล์
ที่ผู้หญิงสมัยใหม่ทำตัวไม่เป็นสุภาพสตรีชอบ ถูกทำลายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจนำไป
ดื่มน้ำเมาแข่งกับผู้ชาย นักวิจัยจากวิทยาลัย สู ่ อ าการสู ญ เสี ย ความจำ มี อ าการสั บ สน
เวลเลสลี แมสซาซูเสตส์ สหรัฐอเมริกา จึงได้ และเกิดปัญหาอวัยวะต่างๆ ทำงานไม่ประสาน
ใช้เครื่องสแกนเพื่อหาขนาดสมองของผู้ชาย กันได้ เมื่อมีอาการสมองฝ่อก็จะไปเพิ่มความ
ผู้หญิง วัยกลางคนและสูงวัย จำนวน ๑,๘๓๙ เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมชักมากขึ้น และการดื่ม
คน โดยอาสาสมัครมีทั้งคนที่เลิกเหล้าแล้วเด็ด หนักอาจทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้
ขาด และผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นนักดื่มรุ่นเล็ก (คือ
นี ่ ไ ม่ ใ ช่ ง านวิ จ ั ย ชิ ้ น แรกที ่ ค ้ น พบว่ า
ดื่มแค่สัปดาห์ละ ๘ ดริ๊งส์) นักดื่มรุ่นกลาง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพทั้งทาง
(ดื่มสัปดาห์ละ ๘-๑๔ ดริ๊งส์)
ตรงและทางอ้ อ ม แต่ เ ป็ น
และนักดื่มรุ่นใหญ่ (ดื่มเกิน
การค้นพบที่ตอกย้ำยิ่งขึ้นว่า
๑๔ ดริ๊งส์) การศึกษาไม่ได้
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น
พิ จ ารณาปั จ จั ย ของปริ ม าณ
สิ่งที่ไม่ควรดื่มเลย สำหรับ
เครื่องดื่ม ดังนั้น จึงระบุว่า
ผู้ที่รักตัวเองและรักสุขภาพ
เบียร์ ๑ ดริ๊งส์ เท่ากับ ๑ ไพนท์
(๐.๔๗๓ ลิตร) และไวน์ เหล้า
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ศูนย์ปรึกษา
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สวัสดีค่ะ สมาชิก “ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” ทุกๆท่าน ฉบับนี้ ใครที่มีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่ดื่มเหล้า ห้ามพลาดนะคะ
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เพราะเรามีวิธีการช่วยเหลือคนที่ติดเหล้าให้สามารถเลิกเหล้าได้ คงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่า สาเหตุที่ทำให้คนดื่มเหล้าส่วน
ใหญ่มาจากความเครียด หรือบางคนอาจไม่มีเรื่องให้เครียดหรือกลุ้มใจ แต่ที่ดื่มก็เพื่อผ่อนคลายหรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ แต่
ไม่ว่าจะดื่มด้วยสาเหตุใดเหล้าก็สามารถทำให้เราติดได้ทั้งนั้น แล้วเมื่อคิดจะเลิกทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า
ไม่มียาตัวใดที่จะช่วยให้ไม่อยากดื่มเหล้าหรือเลิกเหล้าได้จริง ใครต่อใครโดยเฉพาะ นักดื่ม มักพูดกันเสมอว่า “เลิกได้หรือ
ไม่ได้ มันอยู่ที่ใจ จะเลิกเมื่อไรก็เลิกได้” ใช่เลยค่ะ ถ้าใจเราอยากจะเลิกไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไรเราก็เลิกได้ แต่ !!!! คงไม่ใช่
สำหรับทุกคนเสมอไป บางครั้ง บางคน มีแค่ “ใจ” (ของตัวเอง) อย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอสำหรับที่จะหยุดดื่ม
สิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งที่หลายๆ คนอาจมองข้ามไป นั่นก็คือ “กำลังใจ” โดยเฉพาะกำลังใจ
จากคนใกล้ชิดหรือครอบครัว ซึ่งมีความหมายกับคนที่กำลังจะหันหลังให้กับขวดเหล้าเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งบางครั้งเราอาจลืมหรือคิดว่าไม่มีความสำคัญซึ่งเป็นความคิดที่ “ผิดมหันต์” คนใกล้ชิดหรือ
ครอบครัวมีความสำคัญมากเพราะเป็นทั้งความหวัง กำลังใจ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนเรา
บางคนอาจไม่รตู้ วั ว่าตนเองได้กลายเป็นเป้าหมายหรือแรงจูงใจทีท่ ำให้คนๆหนึง่ อยากเดินออกจาก
เส้นทางของนักดื่ม ซึ่งหากเราไม่ใส่ใจกับความสำคัญที่เขามอบให้ ตัวเราเองอาจจะกลายเป็นคนที่
ทำลายความหวังและกำลังใจของเขาก็ได้ เพราะฉะนัน้ เราควรร่วมเดินทางไปพร้อมกับเขา เพือ่ ช่วย
ให้เขาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปพร้อมกันแล้ว สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องทราบคือ
อาการทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ เขาไม่ได้ดม่ื เหล้า แล้วเราจะเข้าใจเขามากขึน้ ว่าทำไมนักดืม่ จึงเลิกเหล้าไม่ได้
อาการขาดเหล้าอย่างอ่อน จะเกิดหลังจากหยุดดื่มเหล้า ๑๒–๗๒ ชั่วโมง ซึ่งคนที่ติด
เหล้าจะมีอาการหงุดหงิด มือสั่น ตัวสั่น วิตกกังวล โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อ่อนเพลีย
ไม่มีแรง คิดอะไรไม่ออก ปวดศีรษะ เหงื่อออกที่ใบหน้าและฝ่ามือ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หัวใจเต้น
ส่วนอาการขาดเหล้าอย่างรุนแรง จะเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มประมาณ ๒๔–๔๘ ชั่วโมง สมองจะสับสน มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์อย่างรวดเร็ว มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา มีความไวต่อแสงและเสียง
มีอาการชักกระตุก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เหงื่อออกมาก กระสับกระส่าย มือสั่นตัวสั่น ถ้าผู้ดื่มมีอาการขาดเหล้า
อย่างรุนแรงควรรีบนำไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา เพราะถ้าหักดิบ อาจทำให้เกิดอันตรายกับตัวผู้ดื่มเอง
เมื่อทราบอาการที่อาจเกิดแล้วก็คอยสังเกตช่วงเวลาที่เขามีอาการ เช่น ถ้ามีอาการหงุดหงิดกระวนกระวาย ก็ควร
หลีกเลี่ยง ไม่พูดจาหรือกระตุ้นให้ผู้ดื่มหงุดหงิดมากขึ้น หรือถ้าผู้ดื่มมีอาการเหนื่อยเพลีย ควรให้ดื่มน้ำหวานเพื่อให้พลังงาน
แก่ร่างกาย แต่ถ้ามีอาการเกร็งกระตุกหรือชักควรรีบนำส่งโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ก็ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเสียใหม่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เก็บแก้วที่เคยใช้ดื่มให้มิดชิด และ
ไม่ทำอาหารที่เคยใช้เป็นกับแกล้มเพราะจะทำให้ผู้ดื่มรู้สึกเปรี้ยวปากอยากดื่ม นอกจากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านแล้ว
อาจไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งครอบครัว หรือไปเล่นกีฬาก็ได้
สิ่งที่คนใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบครัวควรจะมีให้มาก คือ “ความอดทน” โดยต้องอดทนกับอารมณ์หงุดหงิด
หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้ดื่มให้ได้ ไม่พูดตำหนิ หรือสบประมาทว่าจะเลิกดื่มไม่ได้ ที่สำคัญคือ “ไม่คาดหวัง” ว่าผู้ดื่ม
จะทำได้ตามแผนที่วางไว้ทุกอย่าง เพราะถ้าผู้ดื่มพลาดพลั้งไปดื่มหรือทำตามแผนไม่ได้ นอกจากจะทำให้เราหงุดหงิดแล้วยัง
ทำให้ผู้ดื่มหมดกำลังใจ และรู้สึกกดดันตัวเองว่าต้องทำให้ได้ แล้วถ้าพลาดเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแย่มาก ทำไมเรื่องง่ายๆ แค่นี้
ก็ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจ ให้เขาได้ลองพยายามใหม่อีกครั้ง โดยมีเราคอยยืนอยู่เคียงข้างและจะไม่ทิ้งเขา
ไปไหน ถึงแม้ว่าจะต้องล้มสักกี่ครั้ง ทุกคนก็พร้อมที่จะพยุงให้เขากลับมายืนได้อีก เพราะในความเป็นจริง ไม่มีใครที่จะล้มไป
ตลอดชีวิตหรอก
การเดินทางเพียงลำพัง เมื่อเจออุปสรรคอาจทำให้รู้สึกเหงาและท้อแท้ได้ แต่ถ้ามีใครสักคนร่วมเดินทางไปด้วย
ไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคจะมากมายแค่ไหน ก็จะทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับผู้ที่รู้สึกว่า
ตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดาย สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้ ที่ ๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐ (ศูนย์ปรึกษา ปัญหาเลิกเหล้า) รับรองว่าคุณจะ
ไม่ต้องเดินทางเพียงลำพังอีกต่อไป เพราะที่นี่มีทั้งกำลังใจและเพื่อนที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณเสมอ
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น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

พลังวัยใส...พิชิตภัยแอลกอฮอล์

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคต

ระยองเขต ๒ กล่าวว่า “ปัจจุบันการดื่ม
และเด็กที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง
เหล้าได้กลายเป็นค่านิยม และการรณรงค์
ในวันนี้ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งกับผู้อื่น
สร้างจิตสำนึกเราไม่สามารถที่จะบอกกัน
ได้ในวันข้างหน้า ปัจจุบันถึงแม้เยาวชน
ได้ มันต้องอยู่ที่ตัวเราเอง ทำยังไงให้
ส่ ว นใหญ่ จ ะหลงค่ า นิ ย มฉาบฉวยจอม
ตัวเองมีสติ และสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้
ปลอม และตกเป็นทาสอบายมุขสิ่งเสพ
เรารู้จักมีจิตสำนึก”
ติดอย่างน่าเป็นห่วง แต่ก็ใช่ว่า
นายบุญเกิด ลอยแก้ว ผู้
เราจะหมดหวั ง กั บ เยาวชนทั ้ ง
อำนวยการโรงเรี ย นวั ง จั น ทร์
หลายเสี ย ที เ ดี ย ว เพราะยั ง มี
วิทยา กล่าวว่า “ปัญหาการดื่ม
เด็กๆ อีกไม่น้อยที่เป็นตัวอย่างที่
เหล้ามีอยู่ทุกโรงเรียน ส่วนจะมี
ดีที่น่าเลียนแบบ และพร้อมจะ
มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพ
เป็นผู้นำพาสังคมไปสู่เส้นทางที่
แวดล้อมที่เป็นอยู่ เช่น พ่อแม่
ถูกต้อง
อาชีพการงาน ร้านค้าต่างๆ สิ่ง
สำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้ม
ดั ง เช่ น เยาวชนจาก ๔
โรงเรี ย น ในจั ง หวั ด ระยอง
แข็งไม่ให้เด็กและเยาวชนเหล่า
อันประกอบด้วย กลุ่มไม้หอม
นี้ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า และ
โรงเรียนนิคมวิทยา กลุม่ ต้นกล้า
สิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งก็ต้องอาศัย
ศรี ต รั ง โรงเรี ย นปลวกแดง
ความร่วมมือกันทั้งทางบ้าน ชุม
พิ ท ยาคม กลุ ่ ม ผึ ้ ง งานน้ อ ย
ชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”
โรงเรี ย นวั ง จั น ทร์ ว ิ ท ยา และ
กำนันสุชาติ จิตต์อารี ตัว
กลุ ่ ม อมยิ ้ ม โรงเรี ย นชำนาญ
แทนจากชุมชนปลวกแดง กล่าว
สามั ค คี ว ิ ท ยา ที ่ ไ ด้ ร วมตั ว กั น
ว่า “เหล้าเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั คนไทย
ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายโนแอล”
มานาน เพราะฉะนั้นงานรณรงค์
แล้วตระเวนจัดกิจกรรมรณรงค์
ที่เรากำลังทำกันอยู่จึงเป็นการ
เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ใน
ทวนกระแสในสังคม ซึ่งถือเป็น
พื้นที่มาตลอดเวลา ๑ ปี เพื่อ
เรื ่ อ งที ่ ย ากในการทำงาน จึ ง
ร่วมกันผลักดันนโยบาย “สถาน
อยากขอให้ทุกฝ่ายอดทนในการ
ศึกษาปลอดเหล้า” ให้เป็นจริง
ทำงาน และเชื ่ อ ว่ า พลั ง ของ
และในที่สุดเจตนารมณ์ที่ดีนี้ก็ได้รับการขานรับจากผู้ใหญ่ในพื้นที่ เยาวชนเด็กรุ่นใหม่ จะเป็นพลังต่อต้าน และเป็นพลังที่จะปูพื้นฐาน
อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ตลอด ต่อไปได้ในอนาคต”
จนองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายต่างตอบรับที่จะร่วมมือกัน
และ ณ วันนี้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื่อผลักดันสิ่งที่เด็กๆ เรียกร้องให้เกิดขึ้นเป็นจริง แม้ว่าจะเกิดขึ้น ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันนักดื่มหน้า
ได้ยากก็ตาม
ใหม่ และสร้างความร่วมมือในพื้นที่อย่างแข็งขัน เพื่อให้มีพื้นที่
นายนิวัฒน์ เนื่องจำนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบใน
การศึกษาระยองเขต ๑ กล่าวว่า “เราต้องยอมรับความจริงว่า การ การดำเนินงาน “สถานศึกษาปลอดเหล้า” เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ที่เราจะทำให้สถานศึกษาปลอดเหล้าได้เป็นเรื่องยาก แต่เราทำให้ สถานศึกษาอื่นๆ ได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้ทั่วประเทศ
มันลดลงได้ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนทำให้เป็นแนวทางเดียว
ขอปรบมือให้กับน้องๆ กลุ่มนี้ ที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้
กัน งานนี้ก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น และเราต้องทำอย่างต่อเนื่อง”
กับสังคม...ขอให้ความฝันดังกล่าวเกิดเป็นจริงได้ในเร็วๆ วัน
นายโอภาส ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา
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ดับกระหายด้วย

น้ำสับปะรด

เกิดเป็นคนไทยนี่แสนจะโชคดีจังเลย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ใน
สวนในไร่ก็มีผักผลไม้หลากหลายชนิดให้กินกันทั้งปี ซึ่งนอกจากจะกินกัน
สดๆ แล้ว ก็นำมาคั้นเป็นน้ำผักน้ำผลไม้บำรุงสุขภาพได้แทบทั้งสิ้น
สับปะรดเป็นผลไม้ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นผลไม้ที่มีน้ำมาก
เหมาะทีเดียวกับการนำมาคั้นเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย เสริมสุขภาพ หรือ
เป็นเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงต่างๆ ทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่น่า
แปลกที่แม้นว่าน้ำสับปะรดจะมีขายทั่วไปในร้านค้าต่างๆ ในรูปแบบของน้ำผลไม้กล่อง ทว่าดูเหมือนจะได้รับความนิยมน้อย
กว่าน้ำส้ม น้ำฝรัง่ หรือน้ำผลไม้ชนิดอืน่ ๆ (เท่าทีส่ งั เกตนะ) ไม่รเู้ หมือนกันว่าเพราะอะไร ทัง้ ทีน่ ำ้ สับปะรดมีกลิน่ หอม รสชาติดี
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยหน้าผลไม้ชนิดใดๆ และในบ้านเราก็ปลูก
กันมาก
สรรพคุณและคุณค่าทางอาหารของสับปะรดทีห่ ลายคนอาจไม่ทราบ
คือ สับปะรดมีน้ำตาลฟรุกโตสในปริมาณสูง ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้
ได้ทันที มีวิตามินซี กรดผลไม้ เกลือแร่ชนิดต่างๆ และมีเอ็นไซม์โบรมีลินที่
สามารถช่วยย่อยอาหารได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดและด่าง ลดอาการแน่นท้อง
ช่วยให้ชุ่มคอ แก้กระหาย และช่วยระงับอาการเจ็บคอได้ ฯลฯ รู้สรรพคุณกัน
อย่างนี้แล้ว อยากลองดื่มน้ำสับปะรดกันบ้างหรือยัง
การนำสับปะรดมาคั้นเป็นน้ำผลไม้ทำได้ไม่ยาก จะคั้นด้วยมือ คั้นด้วยเครื่องแยกกาก หรือจะใช้วิธีปั่นแล้วกรอง
กากทีหลังก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกอย่างไร คั้นเสร็จใส่น้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็นสักพัก ดื่มแก้กระหายรับรองว่าชื่นใจจริงๆจาก
น้ำตาลผลไม้ โดยไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาล เพราะส่วนใหญ่สับปะรดจะมีรสหวาน ขณะเดียวกันน้ำสับปะรดเองยัง
สามารถนำไปผสมกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นหรือสมุนไพรต่างๆ เพื่อดัดแปลงรสชาติให้หลากหลายได้ด้วย ซึ่งเท่าที่ได้เคยดื่มมา
ก็มีทั้ง น้ำสับปะรด+น้ำบัวบก น้ำสับปะรด+โหระพา น้ำสับปะรด+กระชาย น้ำสับปะรด+คึ่นช่าย
น้ำสับปะรด+ แครอท น้ำสับปะรด+แอปเปิล ฯลฯ ซึ่งแต่ละสูตรที่ยกตัวอย่างมานี้ก็ล้วนแต่รสชาติ
ดีทั้งสิ้น ถ้าไปสั่งตามโรงแรมต่างๆ แก้วหนึ่งราคาแพงเหมือนกัน ๖๐–๘๐ บาท หากซื้อมาทำเอง
ก็จะประหยัดเงินได้มาก
ข้อที่ควรระวังก็คือเราต้องเลือกดื่มเครื่องดื่มให้เหมาะกับสุขภาพของตนเอง น้ำ
สับปะรดอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคบาหวาน เพราะมีน้ำตาลมาก
ส่วนผู้ที่มีสุขภาพปกติทั่วไปก็สามารถดื่มได้ แต่ก็ไม่ใช่ดื่มซ้ำซาก
อย่างเดียวเป็นประจำ การดื่มน้ำผลไม้ที่จะให้ได้ประโยชน์ต่อ
สุขภาพสูงสุด ก็เหมือนๆ กับหลักของการกินอาหารนั่นแหละ
คือต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้หลากหลาย เพื่อที่เราจะ
ได้รับสารอาหารหลายๆ ชนิด
เห็นมัย้ ว่าผลไม้ทห่ี ลายคนคิดว่าเป็นผลไม้ธรรมดาๆ นัน้
ความจริงแล้วมีประโยชน์ไม่น้อยเลย
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ร่วมแรงแข็งขัน เพื่อผลักดัน พ.ร.บ.ฯ

ธุรกิจน้ำเมาเป็นเรือ่ งของผลประโยชน์
มหาศาล ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องดื่มที่ทำ
ลายคนและสังคมอย่างมหันต์ด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ เมือ่ จะมีกฎหมายออกมาควบคุมสินค้า
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นขอบเขตที ่
เหมาะสม (ไม่ใช่มีขายทั่วไปเต็มบ้านเต็ม
เมือง และโฆษณาชวนดื่มกันอย่างไม่บันยะ
บันยัง) ผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดจากการที่กฎหมายฉบับนี้จะออกมาบังคับใช้ ก็คือผู้ขาย
ที่ต้องเสียโอกาสในการขาย ซึ่งไม่สามารถ
ขยายฐานลูกค้าได้อย่างเสรีอีกต่อไป จึงมี
หลายบริษทั ทีอ่ อกมาเคลือ่ นไหวคัดค้าน และ
มีข่าวเป็นกระแสว่าอาจถึงขั้นล็อบบี้เพื่อไม่

ให้ พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้ หากเป็นเช่นนั้น
จริง ความเสียหายอันใหญ่หลวงจะตกอยู่กับ
ประชาชนและสังคมไทยโดยรวมนั่นเอง
ดังนั้นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย
แอลกอฮอล์และภาคีกว่า ๒๖๕ องค์กร จึง
ต้องออกมาแสดงเจตจำนงถึงความจำเป็นที่
จะต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ได้
คลอดออกมาอย่างถูกต้องชอบธรรม (โดย
ไม่เกิดเหตุอันทำให้ต้องแท้งเสียก่อนระหว่าง
ทาง) อาทิ การเสวนาเรื่อง “ศาสนสัมพันธ์
ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.ฯ” โดยผู้แทนจากศาสนา

ต่างๆ การวางดอกไม้ยังเสาคุณธรรมอันเป็น
ทีร่ วมของ ๑๓ ล้านรายชือ่ ผูส้ นับสนุน พ.ร.บ.ฯ
และรายชื่อของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ ๙๘ คน ที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้
การแสดงของเด็ ก ๆจากหลายชุ ม ชน และ
มอบดอกไม้เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อ
ผลักดัน พ.ร.บ.ฯ แก่ อาจารย์ตวง อันทะไชย
และคณะ ที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่หน้า
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐
ที่สุดแล้วคนไทยทั้งประเทศก็ได้แต่
หวังว่า ผู้มีอำนาจและบริษัทน้ำเมาจะเห็น
แก่ผลประโยชน์และความสงบสุขของสังคม
ส่วนรวม เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
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ความจำเป็น
ที่ต้องร่วมกัน
ผ ลั ก ดั น
พ. ร. บ. ฯ

ÒÙ

เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ แต่นับวันจะหาคนที่นับถือพุทธจริงๆ และ

น้อมนำเอาหลักคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตน้อยมาก คนส่วน
ใหญ่สมัยนี้ใช้เหตุผลของความต้องการส่วนตัวมากำหนดวิถีชีวิตตนเองมากกว่าความ
จริงหรือความถูกต้อง ขอยกตัวอย่างเรื่องการดื่มน้ำเมา การขายน้ำเมา ซึ่งเป็นสิ่งเสพ
ติดและผิดศีลธรรมทั้งคนซื้อคนขาย แต่ก็มีการซื้อขายดื่มกินกันเป็นเรื่องปกติสามัญ
จนแทบไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่เครื่องดื่มน้ำเมาทุกชนิดมีแต่โทษ และ
สังคมไทยวันนี้เป็นยุคที่น้ำเมาแทบจะครองเมืองอยู่แล้ว
เป็นเรื่องน่าแปลก...ที่พอจะมีกฎหมายออกมาควบคุมเครื่องดื่มมึนเมาเหล่านี้ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมและประชาชนทั้งประเทศ กลับมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนไม่น้อย
(ทั้งๆ ที่ควรจะเห็นดีเห็นชอบด้วย เพราะเป็นการทำความดี) โดยเฉพาะจากผู้ที่เสียผล
ประโยชน์ ดังนั้น ถ้าคนในสังคมมีความคิดที่กลับหัวกลับหางอย่างนี้ ก็นับว่าเป็นเรื่อง
อันตรายอย่างยิ่ง ลองฟังนานาทัศนะจากตัวแทนของศาสนาต่างๆ ที่ออกมาสนับสนุน
ให้มีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสังคมไทย

อีหม่ามสมใจ รื่นพิทักษ์
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายมุสลิม ภาคกลาง

คุณอัมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช
ตัวแทนศาสนาซิงก์
แห่งประเทศไทย

คุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง
ตัวแทนจาก
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก

พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสันนจิตโต
เจ้าอาวาสวัดโนนตากลาง
จ.นครราชสีมา

“....เบียร์และเหล้านั้น นำมา
ซึ่งภัยพิบัติมากมาย ในเมื่อ
ธุรกิจน้ำเมายังคงมีการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเสรี ก็จะ
ทำให้เยาวชนหลงผิดมากขึ้น
ทำให้เป็นที่ลำบากใจสำหรับ
นักการศาสนาทุกศาสนา ที่
พยายามเรียกร้องคนสู่ความดี
แต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่ม
หนึ่งที่อาศัยเงินเป็นหลัก หวัง
ผลกำไรโดยอยู่บนพื้นฐานของ
การผลิตสิ่งที่เป็นอบายมุข ซึ่ง
เป็นการมอมเมาเยาวชน...”

“...แม้ อ งค์ ศ าสดาของทุ ก
ศาสนาจะเสด็จมาประทับอยู่
ณ เบื้องหน้าของทุกคน แต่
หากทุกคนเมามายไปด้วยฤทธิ์
ของแอลกอฮอล์ ก ็ ย ่ อ มจะไร้
ความหมาย และศาสดาทุ ก
พระองค์คงจะเสียใจอย่างยิ่ง
ต่อผู้ที่อ้างชื่อว่าเป็นศาสนิก
ของท่าน อย่างไรก็ตาม มนุษย์
จะหลุดพ้นจากกลียุคได้ ก็ต่อ
เมื่อได้น้อมนำเอาหลักธรรม
แห่ ง ศาสนามาปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ๆ
เท่านั้น...”

“...วันนี้ประชาชนกำลังร่วม
แรงร่ ว มใจกั น ผลั ก ดั น ให้ ม ี
พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ม ี
แอลกอฮอล์ ออกมามี ผ ล
บังคับใช้เพื่อสังคมไทยในวัน
ข้างหน้า ก็ขอฝากความหวังไว้
กับตัวแทนประชาชนในสภา ให้
ตระหนักถึงหน้าที่และศักดิ์ศรี
อันชอบธรรม ขณะเดียวกันทุก
คนก็ควรใช้วิจารณญาณให้เท่า
ทันน้ำเมา ว่าเป็นสิ่งที่ทำลาย
ทั ้ ง สุ ข ภาพ ทั ้ ง สั ม พั น ธภาพ
และความหวังในครอบครัวไป
ในคราวเดียวกัน...”

“...สุ ร าไม่ ใช่ ส ิ น ค้ า ธรรมดา
และไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย
ศีลห้าข้อสุดท้ายก็ห้ามเอาไว้
เพราะเป็นของร้าย มีโทษที่สุด
ทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองและต่อคน
รอบข้าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้พระ
พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์
มากว่าสองพันปีแล้ว อย่างไรก็
ตาม ในวันนี้พระสงฆ์ในประเทศไทยไม่สามารถรณรงค์ต่อ
กรกับฝ่ายผู้ผลิตได้ เนื่องจาก
ไม่ อ าจต้ า นทานกระแสของ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มี
บทบาทต่อสังคมอย่างมาก แต่
หาก พ.ร.บ.ฯฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้แล้ว จะสามารถช่วยเหลือ
เยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ ไ ม่ ใ ห้ ต ก
เป็ น ทาสของน้ ำ เมาได้ ใ นวั น
ข้างหน้า...”

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

สคล.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้า ภายใต้แนวคิด
“สงกรานต์นส้ี นุกได้ ไร้แอลกอฮอล์” เพือ่ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้อยูใ่ นกรอบทีเ่ หมาะสม และมีความปลอดภัยแก่ผมู้ าร่วมงานมากทีส่ ดุ

ส่งมอบ 13 ล้านชือ่ เพือ่ สนับสนุน พ.ร.บ.คุมเหล้า
เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เครือข่ายภาคีงดเหล้าทุกภาคส่วน ทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมรณรงค์วง่ิ ต้านเหล้า ๔ ภาค ได้มารวมตัวกัน ณ ท้องสนามหลวง
เพือ่ ส่งมอบรายชือ่ ประชาชนจากทัว่ ประเทศจำนวน ๑๓ ล้านชือ่ แด่ นายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม รองนายกรัฐมนตรี เพือ่ สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว

Òı

หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

นานาทัศนะของ สนช.
ต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ถึงแม้ว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (ด้วยคะแนนเสียง ๙๘ ต่อ ๓๔ และงดออกเสียง ๕) แต่หลายๆ คนก็ยังสนใจใคร่ที่จะทราบว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติแต่ละท่าน มีความคิดเห็นต่อเรื่อง พ.ร.บ.ฯ นี้อย่างไรบ้าง ก็เลยเก็บตกเอามาฝากกันพอเป็นสังเขปเท่าที่มีเนื้อที่นี่แหละ...
อาจารย์ตวง อันทะไชย ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ... กล่าว
ว่า จากการที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูป
การเมือง ฝ่ายบริหารบ้านเมืองจึงไม่อาจที่
จะละเว้นการปฏิรูปสังคมได้ อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ย่อมจะมีบางส่วน
ที่ไม่สมบูรณ์พร้อม โดยส่วนตัวเห็นว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟัง
และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์มากขึ้น โดย
ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด และย้ำว่ากฎหมาย
ฉบับนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมากต่อสังคมไทย จึงขอให้ทุก
ฝ่ายให้การสนับสนุนด้วย

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประธานสภาคนพิการแห่ง
ประเทศไทย) เห็นว่า พ.ร.บ.คุมน้ำเมา จะช่วยลด
จำนวนผู้พิการเหยื่อเมาแล้วขับรายใหม่ได้ พร้อม
กันนีย้ งั ได้เสนอมาตรการให้มกี ารช่วยเหลือผูพ้ กิ ารจากกรณีขา้ งต้นด้วย

นพ.มงคล ณ สงขลา รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า...เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา ดังนั้นผู้ที่
จะบริโภคก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ขาดวุฒิภาวะ ก็ไม่ควรที่จะข้อง
แวะ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดภัยต่อสังคมอย่างรอบด้าน นับเนื่อง
จากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฯ
ดังกล่าว เพราะเห็นว่ากฎหมายไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาสังคมได้จริง โดยเฉพาะเรื่องการห้าม
โฆษณา ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ เว้นเสียแต่ว่าจะห้าม
ขายหรือห้ามผลิต นอกจากนี้ยังกล่าวว่าอีกว่า สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการอบรมสั่งสอนของศาสนา
พุทธ และยังเป็นการทำลายธุรกิจเครื่องดื่มด้วย

ดร.สมภพ เจริญกุล หนึ่งในผู้ร่วมอภิปราย
ระบุ...หาก พ.ร.บ.ฯ นี้มีผลบังคับใช้ จะส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ และกระเทือนรายได้ของ
ประเทศเป็นอย่างมาก

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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