จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ปลอดเหล้า

0 กฎหมายอนุญาตโฆษณาเหล้าได้หลังเที่ยงคืนถึงตีห้า 0
0 วธ.ขอความร่วมมือสาวดริงก์งดแต่งโป๊

0 น้ำเมา...อีกหนึ่งต้นเหตุก่อมะเร็งเต้านม

นักธุรกิจทวนกระแส
ไม่ทำอาชีพ
ผิดศีลธรรม
อ่านหน้า ๑๕

กลุ่มต้านโฆษณาเหล้ายืนยันสู้ต่อไป
0 ไทเกอร์เบียร์ใช้กลยุทธ์ดนตรี ขยายฐานลูกค้าวัยรุ่น
0 “ผับนมสด” สนุกได้ทุกวัยไม่ต้องเมา
Ò

จากใจประธานเครือข่ายฯ

✎ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

“ชนะตนเอง นั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่”

นี่คือคำสอนในศาสนา ที่
สอนให้ทุกคนได้ฝึกเอาชนะความรู้สึกด้านมืดในจิตใจ ที่มักชักนำเราไปสู่ความ
เสื่อมในชีวิต การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมทุกวันนี้ ถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่นำผู้ดื่มไปสู่ความเสื่อมมากมาย ทั้งสติปัญญา ความรับผิดชอบ
เรื่องของสุขภาพ ใครเสพติดมากก็เสื่อมมาก ดังนั้นสิ่งแรกที่นักดื่มทั้งหลายต้อง
ทำให้ได้แล้วชีวิตจะมีความสุข คือการเอาชนะใจตนเองด้วยการเลิกดื่มอย่าง
เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจิตใจก็จะยิ่งอ่อนแอเป็นทาสของน้ำเปลี่ยนนิสัย ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนชะตาชีวิตของคนที่ดื่มเองไปสู่เรื่องราวร้ายๆ ได้ทุกเรื่อง
สามเดือนที่เข้าพรรษา สำหรับผู้ที่ปฏิญาณตนงดดื่มก็คงได้เห็นความ
เปลีย่ นแปลง ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของตนเองแล้วว่าดีกว่าตอนดืม่ เหล้ามาก
มาย ก็อยากจะให้ใช้ความรูส้ กึ ดีๆ นีไ้ ปเป็นบทปฏิบตั กิ นั ต่อ แม้วา่ จะออกพรรษา
แล้วก็ตาม เก็บสะสมความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ให้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากน้ำเมาแล้ว ในชีวิตยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องเอาชนะให้
ได้อีกมาก และในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะ
ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ต่างจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน การเลิกดื่มเหล้าก็
เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูน และเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้
ชีวิตจะดำเนินไปอย่างไร ควรใช้สติเป็นตัวนำทาง ไม่ใช่ให้น้ำเมามา
กำหนดชะตาชีวิต

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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เรื่องจากปก
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แข่งเรือปลอดเหล้าที่จังหวัดน่าน

ต้องยอมรับว่าทุกวัน

นี้เหล้าหรือน้ำเมาได้เข้าไปมี
บทบาทสำคัญ ในทุกกิจกรรม
ทุกงานประเพณีในสังคม ทั้ง
งานสุข งานเศร้า งานรืน่ เริงต่างๆ
จนแทบแยกกันไม่ออก ขณะ
เดียวกัน ส่วนใหญ่ของงานที่มี
เหล้าเข้าไปเกีย่ วข้องก็มกั มีเรือ่ ง
วุ่นวายเกิดขึ้น ทั้งทะเลาะวิวาท
ทำร้ายร่างกาย เกิดอุบัติเหตุ
หรือแม้กระทั่งฆ่ากันตาย ถึง
อย่างนั้น คนทั่วไปก็ไม่ได้ฉุกคิด
ในประเด็นนี้ ปล่อยให้มันผ่าน
ไป ยั ง คงดื ่ ม กั น เหมื อ นเดิ ม
และเกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ดิ ม ๆ ซ้ ำ
แล้ ว ซ้ ำ เล่ า เสมื อ นเป็ น เรื ่ อ ง
ปกติ ธ รรมดา โดยหารู ้ ไ ม่ ว ่ า
ฤทธิ์เดชของการดื่มน้ำเมานั้น
ทำให้สังคมวุ่นวายมากแค่ไหน
ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชน
ลด ละ เลิก เครื่องดื่มของมึน
เมา จึงต้องรณรงค์กันในทุกๆ
งานและทุกกิจกรรมเช่นเดียว
กัน เพื่อเป็นการติดเบรกทาง
สังคม และเป็นการกระตุ้นเรื่อง
จิตสำนึกไปพร้อมๆ กัน
การแข่งเรือปลอดเหล้าที่
จังหวัดน่านในวันนี้ที่จัดเป็น
ปี ท ี ่ ส อง (และมี ก ารแข่ ง ขั น ไปแล้ ว ๓ สนาม
คือ ที่อำเภอท่าวังผา อบต.น้ำปั้ว และเทศบาล
เมืองน่าน) แม้จะไม่ปลอดเหล้า เบียร์ อย่าง
สิ้นเชิง เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติและคุ้นชินกันมา
นาน แต่ อ ย่ า งน้ อ ยการตั ้ ง ชื ่ อ งานนี ้ ว ่ า “แข่ ง
เรือประเพณี ปลอดเหล้า เบียร์” ก็ได้สร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับผู้ชมงานและกอง
เชียร์ทั้งหลาย ได้ระมัดระวังเรื่องการดื่มกันมาก
ขึ้น ร้านค้าที่จำหน่ายเหล้า เบียร์ ก็ลดน้อยลง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความระมัดระวัง

เรื่องการจำหน่ายเหล้ามากขึ้น
ส่ ว นคนที ่ ย ั ง ดื ่ ม อยู ่ เ มื ่ อ เกิ ด
อาการมึนเมา ก็จะได้รับการ
ตักเตือนจากเพื่อนในกลุ่มไม่
ให้ อ อกมาแสดงอาการที ่ ไ ม่
เหมาะสม เนื ่ อ งจากคณะ
กรรมการจัดงานได้มีการแจ้ง
ไปยังกลุ่มกองเชียร์ หมู่บ้าน
ต่างๆ พร้อมทั้งมีการประกาศ
อย่างชัดเจน เรื่องการรณรงค์
แข่งเรือประเพณี ปลอดเหล้า
เบียร์ เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่าง
ทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากองค์กรต่างๆ
ในจังหวัด
การจะเปลี่ยนแปลงความ
เคยชินเรื่องการดื่มเหล้าในงาน
สังสรรค์หรืองานประเพณีต่างๆ
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่ปล่อย
ให้เป็นไปตามแบบเดิมๆ เพราะ
นับวันน้ำเมายิง่ สร้างปัญหาร้าย
แรงขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ จึ ง ต้ อ งมี ก าร
กระตุ้นเตือนสติกันบ่อยๆ โดย
เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ
ต่างๆ เพราะหากไม่มีการเริ่ม
ต้น เรื่องความสำเร็จไม่ต้องพูด
ถึง แต่เมื่อได้เริ่มจุดประกาย
ขึ้นแล้ว และค่อยๆ สานต่อสิ่ง
ที่ทำ วันหนึ่งคนไทยจะตระหนักถึงโทษภัยจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น และดื่มน้ำเมา
กันน้อยลง การแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน
เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยากนำเสนอ เพื่อเป็น
แนวทางให้ อ งค์ ก รและหน่ ว ยงานอื ่ น ๆ นำไป
ต่อยอดทวนกระแส ว่างานประเพณีที่ดีต้องไม่
มีน้ำเมามาเกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมต้องเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้น
แต่เมื่อไหร่ที่นำเหล้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อนั้นทุก
อย่างก็จะกลายเป็นหายนะธรรมไปทันที
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เกาะกระแส
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กฎหมายคุมเหล้า
อนุญาตโฆษณาได้หลังเที่ยงคืนถึงตีห้า

ได้มีความพยายามจากหลายหน่วย
งาน หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ร่วมรณรงค์อยากเห็นโทรทัศน์ไทยไม่มี
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้น
เชิง แต่สุดท้ายมาตรการนี้ก็ไม่สามารถเป็น
จริงได้ในสังคมไทย
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ..สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่
มี นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติ
ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ ต่อ ๕ ให้โฆษณา
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ ตั ้ ง แต่ เวลา
๒๔.๐๐–๐๕.๐๐ น. นพ.มงคล กล่าวว่า
จากเดิมที่ห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ ๑๐๐%
แต่ที่ประชุม กมธ.มีมติให้โฆษณาได้ใน
ช่วงเวลา ๒๔.๐๐–๐๕.๐๐ น ถือว่าไม่ตึง
และไม่ ห ย่ อ นเกิ น ไป ส่ ว นร่ า งของอนุ กรรมาธิ ก ารในส่ ว นร่ า งเดิ ม ที ่ เ สนอให้
โฆษณาในช่วงเวลา ๒๒.๐๐–๒๔.๐๐ น

คิดว่ายังไม่ปลอดภัย เพราะนักดื่มนักเที่ยว
ยังคงเที่ยวอยู่ ในส่วนของผู้ชุมนุมที่สนับสนุนให้มีการห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ ทาง
วิทยุและโทรทัศน์ ๒๔ ชั่วโมง นั้น จริงๆ
แล้วไม่จำเป็นต้องมีม็อบ ทุกฝ่ายในสังคม
ต่างหวังดีกับประเทศและสังคม ไม่ควร
กดดันต่อผู้ปฏิบัติการหรือ กมธ. เพราะเรา
ต้องการให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ และนักดื่ม
ก็ต้องดื่มอย่างมีสติ
เฮ้อ!!..สงสัยน้ำเมาคงจะอยู่คู่สังคม
ไทยไปอีกนานแสนนาน...
(ข้อมูลจาก : www.prachachat.net
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐)

วธ.ขอความร่วมมือ สาวดริงก์งดแต่งตัวยั่วลูกค้า
การค้าขายทุกวันนี้ ขายสินค้าอะไรก็ไม่แข่งขันกันดุเดือด
และล้ำเส้นศีลธรรมเท่ากับการค้าขายน้ำเมา ด้วยเหตุนี้ภาพ
หญิงสาวแต่งตัวโป๊นั่งเชิญชวนลูกค้าริมถนนต่างๆ จึงมีให้
เห็นมากมาย ซึ่งดูแล้วก็ชวนหดหู่ใจกับสภาพสังคมปัจจุบัน
แต่น่าดีใจที่กระทรวงวัฒนธรรมมองเห็นปัญหาเหล่านี้ และ
เริ่มดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้หารือกับ นายวรากรณ์ สามโกเศศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงปัญหาการแต่งกาย
ไม่เหมาะสมของหญิงสาวผูป้ ระกอบอาชีพในสถานบันเทิง ประเภท
คาราโอเกะ คลับ คอฟฟี่ช็อป และบาร์ต่างๆ ที่ออกมานั่งคอย
เรียกลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาริมถนน ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ขัดต่อวัฒนธรรมไทย และทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของ
สังคมไทย เมื่อนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศพบเห็นภาพดัง
กล่าว จึงได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการ
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมไปดำเนินการในเรื่องนี้
ด้าน น.ส.ลัดดา กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูแลและกวดขัน

Ù

เรื ่ อ งการแต่ ง กายที ่ ไ ม่
เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดี รวม
ทั ้ ง จะทำหนั ง สื อ ไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย ที ่
รับผิดชอบออกใบอนุญาต
สถานบันเทิง เพื่อร่วมแก้
ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน
“กรณีนี้ก็เหมือนกับที่ตำรวจกวดขันจับกุมหญิงสาวที่ค้าประเวณี
ที่ยืนหาลูกค้าริมถนนหรือบริเวณใต้ต้นมะขามตามถนนสาย
ต่างๆ ใน กทม. ดังนั้นหญิงสาวและผู้ประกอบการสถานบันเทิง
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยัน
ว่าไม่ได้กดดันเรื่องประกอบอาชีพ แต่อยากให้ทุกฝ่ายคิดถึง
สังคมส่วนรวมด้วย”
สังคมจะดีถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมเป็นหูเป็นตา และร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(ข้อมูลจาก : น.ส.พ.ข่าวสด วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐)

นักวิชาการยื่นหนังสือถึง สนช. หนุนห้ามโฆษณาเหล้าทางทีวี ๒๔ ชม.

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ กลุ่มนัก
วิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นำโดย นาย
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.... สนช. เพือ่ สนับสนุน
การห้ า มโฆษณาเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ท าง
โทรทัศน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมรายชื่ออาจารย์
จำนวน ๑๖๖ คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นายบุ ญ อยู ่ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลในการเข้ า ยื ่ น
หนังสือถึง สนช.ในครั้งนี้ว่า การบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอาชญากรรม
ด้านสุขภาพ และด้านอุบัติเหตุ ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า ธุรกิจสุราเลือกที่จะลงทุนโฆษณา
ทางโทรทัศน์เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมูลค่าถึง
๑,๗๑๒ ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา
พบว่าเยาวชนอายุ ๙–๒๕ ปี สามารถระบุยี่ห้อ
เครือ่ งดืม่ มึนเมาได้มากกว่าหนึง่ ยีห่ อ้ นายบุญอยู่
กล่าวว่า พฤติกรรมการโฆษณาของธุรกิจสุรา
นั้นจะใช้วิธีการโฆษณาตรง เพื่อมอมเมานักดื่ม
หน้าใหม่ และกระตุ้นนักดื่มหน้าเก่า
สำหรับเรื่องการห้ามโฆษณาโดยสิ้นเชิง
นี้ นายบุญอยู่ระบุว่า มีถึง ๓๓ ประเทศ ที่

ครม.ไฟเขียวรีดภาษีเหล้า ๒๕%

การจะลดการบริ โ ภคเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ในสังคม ต้องใช้หลายๆ
มาตรการมาเป็นตัวช่วย ซึง่ การขึน้ ภาษี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นมาตรการ
หนึ่งที่บ้านเรากำลังทำอยู่
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.การปรับปรุงอัตราภาษีสุราและยาสูบ เพื่อปรับปรุงให้
ภาษีสุราและยาสูบมีราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการควบคุมการ
บริโภค เพราะมาตรการและกฎหมายที่ผ่านมายังไม่ได้ผล ยังมี
จำนวนผู้บริโภคสุราและเสพยาสูบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐ
ต้องเสียงบประมาณด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ครม.จึงได้อนุมัติให้ปรับภาษีสุราขาวเป็นอัตราภาษีตาม
มูลค่าร้อยละ ๕๐ และอัตราตามปริมาณ ๑๑๐ บาท/ลิตร แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สุราผสมเปลี่ยนเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
๕๐ แห่งแอลกอฮอล์บริสทุ ธิ์ และอัตราตามปริมาณ ๒๘๐ บาทต่อ
ลิตร สุราพิเศษหรือบรั่นดีเปลี่ยนเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
๔๕ และอัตราตามปริมาณ ๔๐๐ บาทต่อลิตร แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ โดยอัตราใดมากกว่าให้เก็บภาษีตามค่านั้น ส่วนเบียร์
สุราแช่ หรือไวน์ ไม่มีการปรับภาษีเพิ่ม เพราะมีการปรับอัตรา
ภาษีสูงสุดแล้ว ซึ่งการปรับเพิ่มอัตราภาษีดังกล่าว ทำให้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หลายชนิด มีราคาสูงขึ้น ๙–๑๒ บาท
เวลาที่ผักผลไม้หลายชนิดขึ้นราคาเพียงแค่ ๒-๓ บาท
หลายคนประหยัดเงินโดยหยุดกินอาหารเหล่านั้นชั่วคราว มาถึง
กรณีที่วันนี้น้ำเมาต่างๆพากันขึ้นราคา ลองพากันหยุดดื่มดูบ้าง...
คงมีเงินเหลือเก็บกันไม่ใช่น้อย
(ข้อมูลจาก : “ผู้จัดการออนไลน์” วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐)

สามารถห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยสิ้นเชิงได้ ขณะที่อีก ๓๐ ประเทศห้ามการ
โฆษณาทางวิทยุโดยสิ้นเชิง และอีก ๓๐ ประเทศที่ห้ามโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยสิ้นเชิง
และมี ๑๘ ประเทศที่ห้ามโฆษณาป้ายกลางแจ้ง
ทั้งนี้นายบุญอยู่ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ สนช.
ใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ในการปกป้องเยาวชนมากกว่าการปกป้อง
ผลประโยชน์ของฝ่ายธุรกิจน้ำเมา
ผู้บริหารทุกคนมาแล้วก็ไป...แต่สิ่งที่จะ
จารึกอยู่นาน คือความดีงามที่แต่ละคนได้ทำไว้
เพื่อประเทศชาติ
(ข้อมูลจาก : www.bangkokbiznews.com
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐)

กลุ่มต้านโฆษณาเหล้า ยืนยันสู้ต่อไป

การที่จะเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติคนไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องเสพติดน้ำเมาที่อยู่คู่สังคมไทยมาแสนนาน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการ
รณรงค์ให้ประชาชนเพลาๆ การดื่มลงบ้าง ไม่เช่นนั้นสังคมจะมีแต่คนเมาเต็ม
แผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
กว่า ๑,๐๐๐ คน ได้มาร่วมชุมนุมที่บริเวณ
หน้ารัฐสภา เพือ่ ฟังมติของคณะกรรมาธิการฯ
โดยมีการเปิดเวทีอภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย
ของการโฆษณาเหล้า และบทบาทของทุนที่
ครอบงำสังคมไทย พร้อมกับออกแถลงการณ์
เรียกร้องให้กรรมาธิการฯ ใช้ความกล้าหาญ
ในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ เพื่อ
ปกป้องเยาวชนจากการชักจูงของโฆษณาน้ำ
เมา โดยให้พิจารณายืนตามร่างเดิม คือ ห้าม
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เมื่อ คณะกรรมาธิการฯ มีมติด้วยคะแนน ๑๒ ต่อ ๕ อนุญาตให้มีการ
โฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หลังเที่ยงคืนถึงตีห้า นายคำรณ ชูเดชา
ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ได้เป็นตัวแทนในการ
อ่านแถลงการณ์ ว่าทางเครือข่ายฯ ยังไม่พอใจมติดังกล่าว แต่ก็ขอให้กำลังใจ
กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่พยายามผลักดันและเห็นแก่ประโยชน์ของสังคม
และกล่าวว่าพวกเราจะยืนหยัดต่อสู้ ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเหล้า ๒๔ ชั่วโมง
ต่อไป ในวาระ ๒ และวาระ ๓ ซึ่งเชื่อว่าสมาชิก สนช. ๒๐๐ คน น่าจะมีจุดยืน
และอยู่เคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชน
ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ต่อสู้เพื่อความสงบร่มเย็นของสังคมอีกหนึ่งคน
(ข้อมูลจาก : น.ส.พ.ผู้จัดการรายวัน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐)
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การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

“ช้าง” หาทางหลอกขายสินค้า

งัดลูกเล่น ลด “ของแถม” กระตุ้นร้านค้า
แห่สต๊อกเบียร์

แม้กระแสรณรงค์ให้ประชาชนเห็นโทษภัยจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จะทำให้ยอดขายเหล้า เบียร์ ของบริษัทต่างๆ ลดลง แต่บริษัทเหล่านี้ก็มีวิธีการ
มากมายที่จะกระตุ้นยอดขายให้อยู่ในระดับที่เขาต้องการ
อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีแหล่งข่าวจากวงการค้าเบียร์ ออกมาเปิดเผยกับ
“ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บรรดาเอเย่นต์เบียร์ช้าง เบียร์อาชา ได้เริ่มทยอย
แจ้งให้บรรดาซับเอเย่นต์ (ซาปั๊ว) ในหลายๆ พื้นที่รับทราบว่า อีกไม่นานบริษัท
จะมีการปรับลดการให้ส่วนลดหรือสินค้าของแถมเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด
โดยที่ผ่านมา สำหรับเบียร์ช้าง เอเย่นต์จะตั้งราคาไว้ที่ ๓๙๘ บาท/ลัง (หรือ
๓๓.๑๖ บาท/ขวด) หากซาปั๊วซื้อครบ ๑๐๐ ลัง จะได้รับส่วนลดหรือได้รับ
สินค้าเพิ่มอีก ๑๓.๕ ลัง ซึ่งเมื่อรวมจำนวนที่ซื้อบวกกับสินค้าที่ได้รับแถมอีก
๑๓.๕ ลัง ราคาเฉลี่ยของเบียร์ช้างจะอยู่ที่ประมาณ ๓๕๐ บาท/ลัง แต่ถ้าปรับ

บริษัทเหล้านอก
ใช้ศิลปะเป็นสื่อ
เพื่อเข้าถึงเยาวชน

“บาคาร์ด”ี ชวนโจ๋
หยิบขวดระเบิดไอเดีย

กลยุทธ์การขายน้ำเมานั้น นอก
จากซื้อขายกันแบบตรงๆ แล้ว การจัดกิจกรรมหลากหลายของแต่ละ
บริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ลูกค้า เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถเพิม่ ยอดขายได้
ด้วยแนวคิดดังกล่าว ทำให้บริษทั น้ำเมาหลายยีห่ อ้ หันมาทำการ
ตลาดแบบอ้อมๆ ทำนองนีก้ นั มากขึน้ บริษทั บาคาร์ดี (ประเทศไทย)
จำกัด ผูน้ ำเข้าสุราต่างประเทศ ก็ได้คดิ โครงการ “Barcardi Breezer
Free Spirit in Art 2007” ขึน้ มา แล้วชักชวนให้นสิ ติ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดงานศิลปะตกแต่งขวดแบบไม่จำกัด
เทคนิคและจินตนาการ ด้วยวัตถุประสงค์ทผ่ี จู้ ดั การผลิตภัณฑ์ คือ คุณ
กัญทิพา โกยะวาทิน บอกว่าเป็นโครงการทีต่ ง้ั ใจให้สอดรับกับเยาวชน
“ปีที่ผ่านมาเราให้ส่งเป็นภาพวาดศิลปะโดยมีขวดเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากจำนวนผูเ้ ข้าประกวด ปีนอ้ี ยากจะเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น เรา
เชื่อว่ารูปแบบการประกวดแบบนี้ นอกจากจะตอบโจทย์วัตถุประสงค์
ของโครงการได้ดที ส่ี ดุ แล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็นตัวผลิตภัณฑ์เราด้วย”
ทัง้ นีผ้ ลงานทีผ่ เู้ ข้าประกวดส่งมานัน้ จะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง ๒๐ ชิน้
เพือ่ นำไปเดินสายแสดงกิจกรรมทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่อไป
แหม!..ดีจังเลย ถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญน้องๆ เยาวชนทั้งหลายที่
อยากให้พ่อแม่เลิกดื่มเหล้า ลองส่งงานศิลปะ ขวดเหล้าของพ่อกับ
ความทุกข์ใจของลูกและครอบครัวส่งไปดูบ้าง... บางทีอาจเป็นแรง
บันดาลใจให้บริษัทน้ำเมาเลิกขายสินค้าเหล่านี้ก็เป็นได้นะ
(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐)

ˆ

ลดส่วนที่เป็นของแถมเหลือเพียง ๑๑.๕ ลัง ราคาเบียร์ช้างก็จะเพิ่มขึ้นลังละ
๕–๖ บาท หรือประมาณ ๓๕๖ บาท/ลัง แต่ก็ไม่ได้กระทบกับราคาขายปลีกต่อ
ขวด ถึงอย่างนั้น ผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการเหล้า เบียร์ ต่างก็มีความเห็นไปใน
ทางเดียวกันว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ประเด็นหลักอยู่ที่บริษัทเบียร์พยายาม
จะผลักดันเบียร์เข้าสู่ตลาด เพื่อรองรับหน้าขายเบียร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่ง
เป็นช่วงที่ขายดีมาก
ในขณะทีซ่ าปัว๊ เหล้า เบียร์ รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ตัง้ ข้อสังเกตว่าการ
ปรับราคาเบียร์อาชาดังกล่าว เป็นผลมาจากทีเ่ หล้าขาวมียอดขายชะลอตัวและที่
ผ่านมายี่ปั๊วเบียร์อาชาก็ได้ลดสัดส่วนการขายพ่วงกับเหล้าขาวลง จึงมีการใช้วิธี
ปรับราคาเบียร์อาชาขึน้ ไปอีก เพือ่ เป็นการเฉลีย่ ราคากับเหล้าขาวทีข่ ายได้นอ้ ยลง
ทุกช่วงเทศกาลที่มีการขายน้ำเมากันอย่างคึกคัก ผลที่ตามมาเสมอก็คือ
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำเมาเป็น
เหตุหลัก...ไม่ทราบว่าบรรดาพ่อค้าน้ำเมาทั้งหลาย ได้เคยรู้สึกสะดุดใจในโศก
นาฏกรรมเหล่านี้บ้างหรือไม่...อยากรู้จริงๆ
(ข้อมูลจาก : น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐)

ไทเกอร์เบียร์ งัดกลยุทธ์มิวสิก ขยายฐาน
ลูกค้าวัยรุ่น

การค้าขายน้ำเมาจะเป็นอาชีพหรือธุรกิจทีผ่ ดิ
ศีลธรรมหรือไม่อย่างไร ดูเหมือนบริษทั น้ำเมาต่างๆ
จะไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องนี้เลย นอกจากเรื่องเดียวที่
ทุกบริษัทให้ความสำคัญมาก นั่นคือทำอย่างไรจึง
จะขายสินค้าน้ำเมาของตัวเองได้มากกว่าคนอื่น
นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์
ไทเกอร์ เปิดเผยว่า การเติบโตของเบียร์ไทเกอร์ที่เปิดตัวมา ๓ ปี ในประเทศไทย นับ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มลูกค้ารับทราบถึงตัวแบรนด์ แต่ยังไม่ครอบคลุมมากพอ บริษัทฯ
จึงรุกเดินหน้าทำกิจกรรม และวางสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดย
จะโฟกัสไปที่กลุ่มวัยรุ่น อายุ ๒๐–๓๕ ปี เพราะเป็นฐานลูกค้าที่กว้าง น่าสนใจ โดยจะ
ใช้งบ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ๒๐–๓๐% ของงบการตลาดทั้งหมด เพื่อจัดทำโครงการ Tiger Translate Thailand ยึดกลยุทธ์ มิวสิก แอนด์ อาร์ต ช่วยสร้างแบรนด์
ให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น แทนกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ไปจนถึงกลางปี ๒๕๕๑
ล่าสุดเราจัดงาน “อาร์ต แอนด์ มิวสิก ปาร์ตี้” สไตล์อินดี้ โดยเปิดโอกาสให้กับ
กลุ่มวัยรุ่นที่มีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออก ได้แสดงฝีมือทางการแสดง (นัก
ดนตรีในผับ) โชว์บทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ เข้าประกวด โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ใน
แนวทางของบริษัทฯ แม่ที่ทำทั่วโลก แต่ในประเทศไทยนับว่าเป็นครั้งแรก
“ในปีที่ผ่านมาการเติบโตของไทเกอร์โตเพียงตัวเลขหลักเดียว ผ่านร้านอาหาร
กว่า ๘๐% ช่องทางค้าปลีก ๒๐% และมีส่วนแบ่ง ๑–๒% ในตลาดรวมที่มีมูลค่าอยู่
๙.๕ หมื่นล้านบาท ในขณะที่ตลาดสแตนดาร์ดระดับกลางมีส่วนแบ่งอยู่ ๑๒–๑๓%
หรือมูลค่า ๑ หมื่นล้านบาท และบริษัทฯ เชื่อว่ายอดการเติบโตโดยรวมจะสามารถเพิ่ม
เป็นตัวเลข ๒ หลักในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน จากการปรับเปลี่ยนทิศทางการทำตลาด
และการขยายฐานลูกค้า”
ถ้าน้ำเมาขายดี วัยรุ่นดื่มกันมาก คนเมากันมาก ปัญหาสังคมก็มากตามไปด้วย...
แล้วน้ำเมาสมควรจะเติบโตขึ้นกว่านี้หรือ!!!
(จาก : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐)

เรื่องเหล้าจากรอบโลก

บาร์นำ้ แข็งแห่งดูไบ...
เรื่องนี้มีทีเด็ด
ตะวันออกกลางเป็นดินแดนที่ร้อนและแห้งแล้ง ภูมิ

ประเทศแบบนีค้ งไม่มใี ครอยากไปเทีย่ วนักหรอก เพราะมองไปทาง
ไหนก็เห็นแต่ทะเลทรายเวิ้งว้างสุดสายตา หาสีเขียวของต้นไม้แทบไม่เจอ ว่าแล้วก็มี
คนกล้าคิดนอกกรอบลุกขึน้ มาสร้าง “บาร์นำ้ แข็ง” เพือ่ คลายความร้อนกาย (ร้อนใจด้วย
หรือเปล่าไม่รู้) ให้บรรเทาลงบ้าง บาร์นี้อยู่ที่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ความพิเศษของบาร์น้ำแข็งคือ ทุกอย่างในสถานที่แห่งนี้ที่มีเนื้อที่ ๒,๔๐๐ ตาราง
ฟุต ล้วนถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็ง (ขนาดน้ำหนัก ๔๐,๐๐๐ ตัน) ไม่ว่าจะเป็นกำแพง โต๊ะ
เก้าอี้ ถ้วย แก้ว จาน รูปปั้น ม่าน และโคมไฟห้อยระย้าขนาด ๗ ฟุต โดยการออกแบบ ตัดและตกแต่ง จากห้องตกแต่งแช่แข็งของบริษัท ไอซ์คัลเจอร์
อิงค์ ในประเทศแคนาดา ก่อนจะถูกส่งมายังดูไบเพื่อประกอบกันเป็นบาร์น้ำแข็งที่มีอุณหภูมิประมาณ ๒๑ องศาเซลเซียล บรรยากาศภายในบาร์ เขา
จะใช้หลอดไฟที่ให้ความร้อนน้อยเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลาย ส่วนเก้าอี้ที่ทำจากน้ำแข็งนั้นจะถูกคลุมด้วยพรมขนแกะเพื่อให้ลูกค้านั่งสบาย และเสิร์ฟ
อาหารด้วยภาชนะสแตนเลสเพื่อเก็บความร้อน ซึ่งทางร้านจะบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบว่าถ้าอยากกินอาหารร้อนๆ ก็ต้องรีบกินทันที ไม่เช่นนั้นอาหาร
จะเย็นลงภายในเวลา ๑๕ นาที
ผู้ที่เข้าไปใช้บริการจะต้องจ่ายเงิน ๑๗ ดอลล่าร์ (หรือประมาณ ๕๗๘ บาท) จากนั้นลูกค้าจะได้รับถุงมือ รองเท้ากันหนาว เสื้อคลุม และ
เครื่องดื่ม ๑ แก้ว สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถทนความหนาวที่อุณหภูมิ ๒๑ องศาเซลเซียลได้นาน ทางร้านก็มีห้องปรับตัวที่เรียกว่า “บัฟเฟอร์ โซน”
ไว้ให้นั่งปรับอุณหภูมิ ก่อนที่จะเข้าสู่ความหนาวเย็นภายในร้าน บาร์น้ำแข็งนี้สร้างด้วยเงินสูงถึง ๑๐๒ ล้านบาท และเปิดตัวไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ด้วยความหวังว่าจะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
ขึ้นชื่อว่า “บาร์” ร้อยทั้งร้อยเปิดมาเพื่อขายน้ำเมาเป็นหลัก แต่ถ้าใครคิดจะมานั่งดื่มน้ำเมาในบาร์น้ำแข็งที่นี่ ขอบอกว่าเสียใจด้วยครับผม ร้านนี้
ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะทำให้คนเสียคนขายเลย เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม หากจะมาเที่ยวเขาก็มีแต่น้ำผลไม้และช็อกโกแลตร้อนๆ เท่านั้น ไว้
บริการลูกค้า...อ่านแล้วรู้สึกดีจัง ก็เลยนำมาเผยแพร่กันต่อ เผื่อว่าคนทำกิจการบาร์ในบ้านเราอาจมีความคิดใหม่ๆ ต่อยอดจากเรื่องนี้ก็เป็นได้
(จากคอลัมน์แกะรอยต่างแดน / หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐)

วันงดขายเหล้า
ในลิทัวเนีย

สัจธรรมของน้ำเมาคือเป็นสิ่งเสพติด

ให้โทษ แต่ปรากฏว่าผู้คนทั่วโลกต่างลุ่มหลง
และตกเป็นทาสของเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นจำนวน
มาก ประเทศไทยเองก็ดื่มกันจนติดอันดับ ๕
ของโลกเลยทีเดียว แม้จะได้มีการรณรงค์และ
พยายามให้มีวันงดดื่ม-งดขายสุราแห่งชาติสัก
๑ วัน ก็ยังไม่เป็นผล แต่ที่ประเทศลิทัวเนีย (อยู่
ในทวีปยุโรป) เขาทำได้แล้ว นับเป็นเรื่องที่น่า
ยินดีด้วยอย่างยิ่ง
เมื่อเร็วๆ นี้ทางรัฐบาลลิทัวเนีย ได้ฤกษ์
ประกาศให้วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นวัน
ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑ วัน ซึ่งที่ห้าม
ขายในวันที่ ๑ กันยายน ก็เพื่อให้เป็นที่สังเกตใน
วันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ เรื่องนี้เป็นผลมาจาก
ส่วนหนึ่งของการแปรญัตติเรื่องกฎหมายควบ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีการเสนอให้วันที่ ๑
กันยายน เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยการห้ามนี้คลอบคลุมไปถึงทุกคน ไม่ว่าจะ
เป็นแขกในงานเลี้ยง หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ก็ไม่ยกเว้น หนังสือพิมพ์ “Lieeuvos Rytas
Daily” รายงานว่าพอมีประกาศของรัฐบาลออก
มา ตู้เย็นในห้องพักตามโรงแรมจะถูกล็อกไว้
แม้แต่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของประเทศลิทัวเนียก็ต้องงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน
เมื ่ อ กฎหมายบั ง คั บ กั น จริ ง จั ง อย่ า งนี ้
ปฏิกิริยาจากผู้ค้าน้ำเมาเป็นอย่างไร!!!.. ปรากฏ
ว่าสมาชิก ๓๐๐ คนจากสมาคมโรงแรมและร้าน

อาหารในลิทัวเนีย ได้เตรียมรายการส่งเสริม
การขายแบบพิ เ ศษ เพื ่ อ เป็ น การขออภั ยต่ อ
ลูกค้าที่ต้องงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไป ๑
วัน หรือเจ้าของร้านอาหารบางคนก็ได้พยายาม
หาช่องทางที่จะเลี่ยงกฎหมาย โดยใช้ ๓ วิธี คือ
๑. ให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่วงหน้า
ก่อนวันงดดื่ม ๒. เสิร์ฟแอลกอฮอล์ฟรี แล้วไป
บวกเพิ่มกับราคาอาหารในวันที่ ๑ กันยายน
๓. เป็นวิธีการที่กำลังได้รับการพิจารณา คือการ
จดบันทึกรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูก
ขายไปในวันที่ ๑ กันยายน และจะเรียกเก็บเงิน
จากลูกค้าหลังเที่ยงคืนของวันที่ ๒ กันยายน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าชื่นชมคือมาตรการ
ทางสังคมที่จะควบคุมน้ำเมานี้ได้เกิดขึ้นแล้ว...
พลุได้จุดไปแล้ว ส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนนั้นก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคอยดูกันต่อไป ที่สำคัญ
เมื่อได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว ก็ย่อมต้องมีก้าวต่อ
ไป...ตอนนี้กำลังลุ้นว่าบ้านเราจะทำได้บ้างหรือ
เปล่า ฝ่ายบริหารบ้านเมืองจะเห็นดีเห็นงามกับ
เรื่องนี้มากแค่ไหน
(ที่มา : The Baltic Times 22 August 50)
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หน้าต่างความคิด
✎ อารีกุล พวงสุวรรณ

Indochina Workshop on
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เมื่อวันที่ ๑–๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ สภาแห่งชาติประเทศลาวได้จัดเวิร์ก
ช็อปเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีองค์การ IOGT International
เป็นผู้สนับสนุนทุน ผู้เข้าร่วมประชุมมีประมาณ ๕๐ คน เป็นสมาชิกสภาแห่ง
ชาติ และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
ประเทศลาว เวียดนาม และเขมร ส่วนไทยเข้าร่วมในฐานะวิทยากร การ
ประชุมส่วนใหญ่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นการนำเสนอปัญหา สถานการณ์ และ
นโยบายที่ ๓ ประเทศต้องการ ส่วนวิทยากรไทย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นำ
เสนอเรื่องสถานการณ์ปัญหาสุราในระดับโลก และสถานการณ์ปัญหาสุรา
ประสบการณ์และนโยบายในประเทศ ส่วนนางอารีกุล พวงสุวรรณ นำ
เสนองานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าซึ่งเป็นงานในภาคปฏิบัติและแสดง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจ
และซักถามอย่างมาก
q สรุปข้อมูลแต่ละประเทศ r
เขมร
มีข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าปริมาณสุราเพิ่มขึ้นจาก ๙ ล้าน
กล่องในปี ๐๔ เพิ่มเป็น ๑๓ ล้านกล่องในปี ๐๗ สาเหตุมาจากโฆษณา และ
งานเทศกาลรื่นเริง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในด้านสาธารณสุข ความรุนแรงใน
ครอบครัว อุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ได้มีการออกมาตรการทางกฎหมาย ๒ ฉบับ
คือ ๑) กฎหมายคุ้มครองเหยื่อผู้ได้รับความรุนแรงและบทลงโทษผู้กระทำ
และ ๒) กฎหมายจราจร การห้ามดื่มเหล้าขณะขับรถ อย่างไรก็ตาม ที่นี่ก็
ไม่มีกฎหมายที่ควบคุมสุราโดยเฉพาะ เขมรดูให้ความสนใจและเสนอให้มี
การตั้งคณะทำงานในภูมิภาค และควรมีมติในระดับภูมิภาคที่จะต่อสู้กับ
ปัญหาสุรา เช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆ เช่นแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์
และภัยพิบัติ (น่าสนใจมาก)
ลาว
มีข้อมูลแต่ไม่ได้ระบุตัวเลขชัดเจนว่าจำนวนร้านจำหน่ายสุราเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัว มีรายงานการสำรวจว่าวัยรุ่น
อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีดื่มมากขึ้น (ร้อยละ ๔๐ ดื่ม) การผลิตสุราเพิ่มจากปี ๑๙๗๓
จาก ๔๗๐,๐๐๐ ลิตร เป็นประมาณ ๑๐๐ ล้านลิตรในปี ๒๐๐๖ ลาวมีปัญหา
เรื่องการลักลอบนำเข้าสุราด้วย เนื่องจากพรมแดนติด ๕ ประเทศ สุราเป็น
เหตุให้คนตายร้อยละ ๘ ในช่วงปีใหม่ลาว และเกือบครึ่งหนึ่งของการตาย/
บาดเจ็บมาจากสุรา แต่สุราก็ทำรายได้ให้รัฐมากถึงเกือบ ๓๐๐ แสนล้านกีบ
(~๑ พันล้านบาท) ลาวมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กที่ต้องให้ปลอดจากสุรา
ยาเสพติด และกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้เด็กไปซื้อสุราให้ผู้ใหญ่ กฎหมายการ
เก็บภาษีจากเหล้า (๑๕ ดีกรี > เสีย ๗๐% <๑๕ ดีกรี เสีย ๖๐% และเบียร์
เสีย ๕๐%) ลาวอยากให้มีกิจกรรมการวิจัย รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และอยากให้มีความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

¯

						
เวียดนาม
หลังประกาศอิสรภาพเมื่อปี ๑๙๔๖ รัฐประกาศห้ามผลิตเหล้าเถื่อน
ปริมาณก็ลดลง แต่ช่วงหลังรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญอีกเลย ปริมาณการ
บริโภคโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ๓๓.๕ ชายดื่มร้อยละ ๖๔ สุราเป็นเหตุของ
ความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๖๐-๗๐ เป็นเหตุให้เกิดการ
ตายจากอุบัติเหตุจราจร ปัจจุบันที่เวียดนามมีผู้ป่วยทางจิตจากสุราเพิ่มมาก
ขึ้น ประชากรเวียดนามร้อยละ ๓๐-๓๕ เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งทำให้เกิด
ปัญหาสุขภาพเรื่องตับมาก การสำรวจแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างอาชีพและสถานะทางเศรษฐสังคมกับการดื่มสุรา
IOGT สนับสนุนให้เวียดนามทำกิจกรรมรณรงค์ทดลองในหลายพื้นที่และ
หลายกลุ่มอายุ แต่จะเน้นไปในทางให้การศึกษาและความรู้ มีการฝึกอบรม
กิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีสัมมนาระดับสมาชิกรัฐสภาและ
ท้องถิ่นด้วย ซึ่งสภากังวลในประเด็นอุบัติเหตุมากกว่าเพราะมีคนตายมาก
ถึง ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี ซึ่งมากกว่า ๑๐ ปีก่อน ๓-๔ เท่า จึงได้มีการร่าง
กฎหมายเพื่อควบคุมสุรา ซึ่งคาดว่าคงได้รับการพิจารณาและอนุมัติภายใน
ปี ๒๐๑๐ ขณะนี้หลายกระทรวงได้มีกฎให้ระงับการเสิร์ฟไวน์นำเข้าในงาน
เลี้ยงต่างๆ และไม่ให้ดื่มสุราในช่วงอาหารกลางวันและช่วงเวลาทำงาน
ข้อสังเกต
๑. ไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการควบคุมการบริโภคสุรา เมื่อ
เทียบกับ ๓ ประเทศ ซึ่งเพิ่งจะเริ่มตระหนักว่าสุราเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับ
การควบคุม เวียดนามดูมีความก้าวหน้ามากกว่าอีก ๒ ประเทศเพราะได้ทำงาน
กับ IOGT มานานพอสมควร
๒. ประเด็นปัญหาใหญ่ของ ๓ ประเทศ คือ ๑) การขาดความรู้พื้นฐาน
ข้อมูล งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสุรา ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและ
ประเทศ ๒) ไม่มีนโยบายหรือกฎหมายโดยตรง หรือมีแบบอ้อม เช่น กฎหมาย
คุ้มครองเด็ก ซึ่งมีอยู่น้อยมาก และเมื่อไม่มีความรู้หรือข้อมูล ก็ทำให้ไม่มีการ
สร้างนโยบายรองรับ แม้เวียดนามเองซึง่ ดูจะให้ความสำคัญมากกว่า แต่กม็ เี พียง
แค่การสำรวจชิน้ เดียวเท่านัน้
๓. กรอบความคิดในเรื่องพื้นฐานปัญหาและนโยบาย ยังต้องได้รับความรู้
และการแบ่งปันกับนานาประเทศเพิ่มเติม เช่น ภาษีจากสุราเป็นรายได้หลักของ
รัฐ ทำให้มกี ารจ้างงานและช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศดี การเชือ่ ว่าการดืม่ เหล้า
ฝังอยู่ในวัฒนธรรม การไม่ดื่มเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก นโยบายควบคุมควร
เป็นแบบนุ่มนวล (soft) ควรมีข้อยกเว้น การนำเสนอกฎหมายควบคุมเหล้าโดย
ตรงทำได้ยากต้องใช้คำเลี่ยง เช่น เวียดนาม ใช้คำว่า alcohol abuse control
law แทน ซึ่งทำให้นำเสนอต่อนักการเมืองได้ง่ายขึ้น และการให้ความสำคัญใน
การควบคุมคุณภาพการผลิตสุรา (ปัญหาเหล้าเถือ่ น เน้นมาก)
4. ในงานเลีย้ งรับรอง เจ้าภาพมีการเสิรฟ์ ไวน์แดง
5. ลาวและเวียดนามไม่มี NGO ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเขมร (Kim Eng)
ทีม่ แี ละค่อนข้างเข้มแข็ง ซึง่ เป็นสมาชิกของ APAPA แล้ว
6. ดูประเด็นความต้องการของ ๓ ประเทศ และประสานกับบุคลากรหลัก
ของแต่ละประเทศไว้แล้ว เพือ่ สร้างงานหรือเครือข่ายต่อ (เชือ่ มกับศวส.)
๗. IOGT เริม่ ถอนการสนับสนุนในภูมภิ าค เนือ่ งจากลาวและเวียดนามมีสภา
พรรคเดียว และมองว่าเศรษฐกิจในภูมภิ าคนีด้ ขี น้ึ จึงมุง่ ลงทุนไปยังอัฟริกาแทน

น่ารู้

กองบรรณาธิการ ✎

ริดื่มหนัักตั้งแต่วัยรุ่น

แนวโน้มติดคุกเพิ่มเกือบสองเท่า

น้ำเมาเป็นเครื่องดื่มมหันตภัย

ที่ก่อปัญหาสังคมให้กับทุกประเทศทั่วโลก
ทีม่ กี ารปล่อยให้คา้ ขายและดืม่ กันได้อย่าง
อิสระตามใจ วันนี้ที่อังกฤษเองก็มีงาน
วิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับการดื่มน้ำเมาที่น่า
สนใจ เช่น …วัยรุ่นที่ดื่มหนักเป็นประจำ
มีแนวโน้มสูงที่จะติดยา เป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรัง รวมทั้งต้องคดีอาญาเมื่ออายุ ๓๐
ปี
นี่เป็นการศึกษาและติดตามผลวัยรุ่น
อังกฤษ ๑๑,๐๐๐ คน ที่เกิดในปี ๑๙๗๐ พบ
ว่า คนที่เมาหนักเป็นประจำเมื่ออายุ ๑๖ ปี มี

แนวโน้มสูงที่จะติดยาเสพติด เป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรัง เรียนไม่จบ กลายเป็นคนเร่ร่อน หรือ
ป่วยทางจิต ทั้งนี้นักวิจัยพบว่า เมื่ออายุ ๑๖
ปี กลุ่มตัวอย่าง ๑ ใน ๔ ดื่มเหล้าเป็นประจำ /
๑ ใน ๕ ดื่มหนัก คือดื่มมากกว่า ๔–๕ แก้ว
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง / และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ ๓๐ ปี นักวิจัยพบความเชื่อม
โยงระหว่างการดืม่ หนักในช่วงวัยรุน่ กับปัญหา
ร้ายแรงในชีวิตในวัยผู้ใหญ่ กล่าวคือ วัยรุ่นที่
ดืม่ หนักมีแนวโน้มมากขึน้ เกือบสองเท่า (๙๐%)
ที่จะต้องคดีอาญาเมื่ออายุ ๓๐ ปี / คนเหล่านี้
มีแนวโน้มมากขึ้น ๖๐% ที่จะเป็นโรคพิษสุรา

น้ำเมา...อีกหนึ่งต้นเหตุก่อมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงยิ่งดื่มมากยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ทุกวันนีผ้ หู้ ญิงทัว่ โลกเสียชีวติ จากโรคมะเร็งเต้านม
ปีหนึ่งกว่าห้าแสนคน และนอกเหนือจากสาเหตุอื่นๆ เช่น
การกินอาหารไขมันสูง ความเครียด ฯลฯ แล้ว หลายคน
อาจไม่ทราบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำเมาทุกชนิด
ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญด้วยเช่นกัน
ดร.อาร์เธอร์ แคลตสกี จากโครงการ เดอะ ไคเซอร์
เพอร์มาเนนท์ เมดิคัล แคร์ โปรแกรม ในโอ๊คแลนด์ เปิดเผยต่อ
ที่ประชุมมะเร็งยุโรปว่าจากการศึกษาวิจัยในผู้หญิงหลายหมื่น
คนพบว่า ปริมาณสุราที่ดื่มคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าประเภทของ
สุรา (พูดภาษาชาวบ้านคือ น้ำเมาชนิดไหนก็มีผลต่อการเป็นมะเร็งเหมือนกัน) ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดื่มเหล้าของผู้หญิงจำนวน ๗๐,๐๐๐ คน ที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน
โดยผู้หญิงเหล่านี้ตรวจสุขภาพในช่วงปี ๒๕๒๑–๒๕๒๘ ปรากฏว่ามีผู้หญิงเกือบ ๓,๐๐๐ คน
ในจำนวนนี้เป็นมะเร็งเต้านมก่อนปี ๒๕๔๗
นอกจากนีค้ ณะนักวิจยั ยังพบว่า ผูห้ ญิงทีด่ ม่ื เหล้าวันละ ๑–๒ แก้ว มีความเสีย่ งเป็นมะเร็ง
เต้านมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๐ (เมือ่ เทียบกับผูท้ ด่ี ม่ื ไม่ถงึ วันละ ๑ แก้ว) แต่หากดืม่ เกินวันละ ๓ แก้ว จะ
เสีย่ งเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๓๐ ส่วนทีเ่ คยมีผลการศึกษาอืน่ ๆ บอกว่าการดืม่ เหล้าแต่พอควรช่วยป้อง
กันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นั้น คณะนักวิจัยชุดนี้คิดว่าอาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ช่วยให้เกิด
คอเลสเตอรอลชนิดดี ทีช่ ว่ ยลดการเกิดลิม่ เลือด และลดความเสีย่ งการเป็นโรคเบาหวาน แต่ขณะ
เดียวกันแอลกอฮอล์กจ็ ะไปเพิม่ ความเสีย่ งการเป็นมะเร็งเต้านมตามผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั ชิน้ นี้
งดดื่มนั่นแหละดีที่สุด!!!
(จากคอลัมน์ข่าววิทยาการ/หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐)

เรื้อรัง / มีแนวโน้ม ๗๐% ที่จะกลายเป็นคน
ดื่มหนักและดื่มประจำ / มีแนวโน้ม ๔๐% ที่
จะใช้ยาเสพติด ประสบอุบัติเหตุ มีปัญหา
ทางจิต รวมถึงถูกไล่ออกจากโรงเรียน / และ
มีแนวโน้มมากขึ้น ๓๐% ที่จะเรียนไม่จบ
รายงานจากนักวิจยั ของสถาบันสุขภาพ
เยาวชนในลอนดอน ที่ตีพิมพ์ในเจอร์นัล ออฟ
เอพิเดมิโอโลจี แอนด์ คอมมิวนิตี้ เฮลท์ ชี้ว่า
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มของวัยรุ่นชัดเจน
มาก เนื่องจากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ
ของพัฒนาการด้านสังคม ร่างกายและจิตใจ
ขณะเดียวกันรายงานชิ้นนี้ยังออกมาในช่วง
เวลาที่วัยรุ่นริอ่านดื่มเหล้ากันมากขึ้น โดย
สถิติของศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขของอังกฤษ
ระบุว่า เด็กผู้ชายอายุ ๑๑–๑๓ ปี ที่เคยดื่ม
เหล้าในสัปดาห์ก่อนหน้าการสำรวจ ดื่มเหล้า
เฉลี่ย ๑๑ แก้วในปี ๒๐๐๖ โดยเพิ่มขึ้นกว่า
ปี ๒๐๐๐ ทีด่ ม่ื เพียง ๘ แก้ว ขณะทีเ่ ด็กผูห้ ญิง
วัยเดียวกันดื่มเพิ่มจาก ๕ แก้ว เป็น ๘ แก้ว
แฟรงค์ ซูดนี จากแอลกอฮอล์ คอนเซิรน์
กล่าวว่าผลการศึกษานีต้ อกย้ำว่าการดืม่ เหล้า
ตัง้ แต่วยั รุน่ จะส่งผลหลอกหลอนถึงวัยผูใ้ หญ่
ศาสตราจารย์ ม าร์ ต ิ น แพลนต์ จาก
มหาวิทยาลัยเวสต์ ออฟ อิงแลนด์ สำทับว่า
ปัญหานีร้ ะบาดหนักเพราะมีเหล้าราคาถูกวาง
ขายกลาดเกลื่อน
ดร.รัสเซลล์ ไวเนอร์ ผู้นำการวิจัย เสริม
ว่าทางการควรมีนโยบายออกมาจัดการกับ
ปัญหานี้ นอกเหนือจากการจำกัดการจำหน่าย
เหล้าแก่เยาวชน
จะคอยดูตอ่ ไปว่ารัฐบาลอังกฤษจะมี
แนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
(ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐)

˘

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
✎ จิราลักษณ์

สวัสดีคะ่ เพือ่ นสมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ฉบับนีเ้ รามี “เรือ่ งเหล้า” มาเล่าสูก่ นั ฟังค่ะ เป็นเรือ่ งของ

ลูกชายคนหนึ่ง ที่ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นภาพพ่อคู่กับขวดเหล้าตลอดเวลา เพราะพ่อมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ
ให้ผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่น ต้องนำเจ้านายไปเที่ยวหลังเลิกงานและกลับบ้านดึกบ่อยๆ พ่อฆ่าเวลาระหว่างรอเจ้านาย
โดยการดื่ม จนทำให้ติดต้องดื่มทุกวันก่อนนอนอย่างน้อย ๑ แบน เงินเดือนแต่ละเดือนไม่พอใช้จ่าย ครอบครัวต้องเป็น
หนี้นอกระบบ จนต้องขายที่นาผืนสุดท้ายเพื่อใช้หนี้แต่ก็ไม่พอ ที่แย่ที่สุดคือพ่อถูกเลิกจ้างเพราะไม่มีใครอยากเอาชีวิตมาฝากไว้
กับ “คนขี้เมา”
ครอบครัวเราเริ่มมีปัญหามากเพราะพ่อไม่มีรายได้ แต่รายจ่ายเท่าเดิม พ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกวัน
สุดท้ายชีวิตคู่ก็จบลง แต่ยังคงอยู่ด้วยกันเพราะถ้าแยกไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ลูกชายก็มีปัญหากับที่ทำงาน
กลับมาที่บ้านก็เจอสภาพพ่อแม่บึ้งตึงใส่กัน พ่อก็เมาหัวราน้ำ ลูกอยู่ในสภาพเหมือนตกนรกทั้งเป็น
สุดท้ายลูกชายตัดสินใจคุยกับพ่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะ “เหล้า” ทั้งนั้น ในที่สุดพ่อตัดสินใจเลิก
เหล้าเด็ดขาด สุขภาพพ่อดีขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขมาก ถึงแม้พ่อกับแม่จะไม่ได้เป็น
สามี-ภรรยากันเหมือนเดิมแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ต่อมาพ่อได้งานใหม่เป็นพนักงานขับรถให้ผู้บริหารของ
บริษัทแห่งหนึ่ง พ่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยวัย ๕๑ ปี หลังจากที่อยู่กับเหล้ามานานกว่า ๒๐ ปี
เหตุการณ์ทำนองนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใคร เชื่อว่าทุกคนก็สามารถแก้ปัญหาในแบบเดียวกันได้ ขอเพียงคนใน
ครอบครัวเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ ที่สำคัญคือความคิดของเราเอง ลองชั่งใจดูว่าระหว่าง
ครอบครัวกับเหล้าอะไรสำคัญที่สุด
เรื่องที่นำมาเล่าคงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเลิกบ้างไม่มากก็น้อย ส่วนเพื่อนๆที่มีเรื่อง
ราวกรณีศึกษาที่น่าสนใจ สามารถเขียนจดหมายมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ โดยส่งมาที่ศูนย์ปรึกษา
ปัญหาเลิกเหล้า ๗๐/๒๙๔ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
๑๐๒๔๐ หรือโทรมาพูดคุยได้ที่ ๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐...สวัสดีค่ะ

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
✎ จุฑามาศ

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ...ฉบับนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเอเอที่เกิดขึ้นในเมือง

ไทยมาเล่าสู่กันฟัง...เริ่มที่กรุงเทพฯกันก่อนนะคะ
กลุ่มเอเอภาษาไทยในกรุงเทพฯ มีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด
รักษาผู้ติดแอลกอฮอล์ กลุ่มเอเอเปิดกลุ่มมาประมาณ ๑ ปีกว่า กลุ่มเอเอไม่ใช่หมอ ไม่ได้จ่ายยา ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เกี่ยวกับ
ศาสนา สมาชิกทุกคนหาหนทางของตนเอง ที่จะค้นหาความหมายของชีวิต สมาชิก คือ ผู้ที่อยากหยุดดื่มเหล้า การเป็น
สมาชิกไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีการจดชื่อ ประวัติ หรือข้อมูลใดๆ ถ้าคุณบอกว่า “คุณเป็นสมาชิก” คุณก็เป็นสมาชิก
ในที่ประชุมเอเอ มีการพูดคุยกันว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น และตอนนี้เป็นอย่างไร ต่าง
คนต่างพูดถึงประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ความหวัง ไม่มีการติดตามผล กลุ่มเอเอใช้วิธีไม่ดื่มเหล้า
๒๔ ชั่วโมง และไม่ดื่มแก้วแรก โดยมีความเป็นนิรนาม เป็นพื้นฐานสำคัญ ให้ใช้ชื่อเล่น
หรือชื่อต้น สมาชิกที่เจอกันในที่ประชุม เรื่องที่เล่าในที่ประชุม พอออกจากที่ประชุม ทุก
สิ่งจะถูกทิ้งไว้ที่นี่...ถ้าอยากเลิกเหล้า กลุ่มเอเอถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ
สำหรับในกรุงเทพฯ มีกลุ่มอยู่ ๒ แห่ง ทุกคนสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึก ๘ ชั้น กองจิตเวช ชั้น ๑ แผนกผู้ป่วยนอก ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐–
๑๙.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐–๒๘ ต่อ ๙๓๑๘๙
PSI Center ๙/๒ ซอยสุขุมวิท ๔๓ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเอเอ โทรศัพท์ ๐-๒๒๓๑-๘๓๐๐ และ www.aathailand.org
ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องราวของผู้ที่เข้ากลุ่มและหยุดดื่มได้ ชีวิตใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ

Ò

น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

“พลังใส” วอนรัฐสกัดน้ำเมา

บ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง

ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะช่วยดูแลประเทศชาติตามความสามารถ อย่าคิดว่า “ธุระไม่ใช่” ถ้าคิดแบบนี้สังคมคงแย่แน่เลย ตอนนี้คนไทยดื่มเหล้ากันมากจนสังคมมีปัญหามาก
มาย หลายฝ่ายพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ แม้แต่เด็กๆ เยาวชนในหลายจังหวัดเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดาย
มีการรวมกลุ่มกันช่วยทำกิจกรรมและช่วยรณรงค์ให้คนลด ละ การดื่มเหล้า เท่าที่พวกเขาพอจะทำได้ อย่าง
เช่น เมื่อต้นเดือนตุลาคม เครือข่ายพลังใส วัยสร้างสรรค์ ๔ ภาค จากจังหวัดนครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์ และสมุทรสงคราม ได้มารวมตัวกัน เพื่อยื่นแถลงการณ์ข้อเรียกร้องของเยาวชนให้รัฐบาลช่วยแก้
ปัญหาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายคำรณ ชูเดชา ผูอ้ ำนวยการโครงการสกัดนักดืม่ หน้าใหม่ กล่าวว่าเยาวชนตัวแทนพืน้ ทีน่ ำร่องเหล่านี้
ทำงานในระดับพืน้ ที่ นอกจากเขาจะยืน่ เรือ่ งให้ผใู้ หญ่ในจังหวัด อบต. และพ่อแม่ทบ่ี า้ นแล้ว เขามีสทิ ธิย์ น่ื เรือ่ งให้
ผูบ้ ริหารประเทศด้วย ...ใช่แล้ว พลังเยาวชนเหล่านีพ้ วกเขาคืออนาคตของชาติ คือผูท้ จ่ี ะมารับช่วงดูแลบริหารบ้าน
เมืองรุน่ ต่อไป สำหรับแถลงการณ์ ๕ ข้อ ของพลังใสฯ ทีเ่ รียกร้องต่อรัฐบาล ได้แก่ ข้อ ๑. อยากให้รฐั บาลมีนโยบาย
ทีช่ ดั เจนในการจัดสภาพแวดล้อมปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เพือ่ ปกป้องเยาวชนและสกัดนักดืม่ หน้าใหม่ ข้อ ๒. ขอ
ให้รฐั บาลเร่งผ่าน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยเร็ว และเร่งกำหนดมาตรการบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม ข้อ
๓. ขอให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน หันมาให้ความสำคัญและร่วมมือกันอย่างจริงจัง
เพือ่ จัดสภาพแวดล้อมปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ข้อ ๔. ขอให้ผใู้ หญ่เปิดพืน้ ทีแ่ ละสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออก
ในทางทีส่ ร้างสรรค์มากขึน้ และข้อ ๕. ขอให้ผใู้ หญ่เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เยาวชน โดยเฉพาะเรือ่ งเหล้าและอบายมุข
“น้องเมย์” น.ส.เมธาพร นิเวชรัตน์ อายุ ๑๕ ปี จากโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กลุ่มพลังใสฯ ชุมชนบ้าน
ตลาดศุกร์ จ.นครศรีธรรมราช เล่าว่า “น้ำตกพรหมคีรีมีชื่อเสียงมากในอำเภอพรหมคีรี อยากให้น้ำตกปลอดเหล้า
ร้านค้าไม่จำหน่ายสุรา คาดว่ารัฐบาลน่าจะเห็นใจ เพราะเราเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทำเพื่อ
ตัวเองแต่เราทำเพื่อประเทศ ทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าเหล้าบุหรี่ไม่เคยนำประโยชน์มาให้เรา ดื่มตอนแรกอาจสนุก
แต่ต่อไปมันทุกข์ ไม่มีใครดื่มเหล้าแล้วได้ดี”
“น้องเบนซ์” น.ส.ปัทมาภรณ์ บุญทัน ชั้น ม.๖ โรงเรียนบัวขาว กลุ่มพลังมดพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เล่าว่า “ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากของชาวอีสาน ที่ผ่านมาเวลามีงานจะมีการนำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาร่วมในขบวนแห่ รู้สึกว่าไม่ดีแก่ผู้พบเห็น เพราะมีผู้ชมมาจากหลายจังหวัด และไม่ดีแก่เยาวชนเอง
พวกเรากลุ่มพลังมดอยากช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมปลอดเหล้า และอยากให้ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ และอยากให้ทุกประเพณีปลอดเหล้าเช่นกัน ส่วนนักดื่มหน้าใหม่ที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากการชักจูงจาก
เพื่อนๆ สื่อโฆษณา พวกเรากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง หากรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรเลิก”
“กร” นายนิกร สังขศิริ อายุ ๑๗ ปี ชั้น ม.๖ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม พูดถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นว่า “การท่องเที่ยวที่อัมพวาในยามค่ำคืน มีต้นลำพูและหิ่งห้อยให้ได้ชมกันสวยงามมาก การชมต้องใช้ความเงียบ
แต่กลับมีนักท่องเที่ยวดื่มเหล้าโวยายถือว่าไม่สุภาพ เพราะบริเวณนั้นไม่ได้เป็นที่สาธารณะ แต่เป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป
ทำให้เกิดความรำคาญ และชาวบ้านอาจคิดว่าการมีต้นลำพูอยู่หน้าบ้านเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ไม่ค่อยดี จึงตัดต้นลำพูทิ้งไป
ทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลง อยากให้มีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อผลักดันไปแล้วก็อยากให้มีผลต่อสังคม จังหวัด
ไปถึงประเทศ และสามารถยกระดับได้ว่าเมืองไทยปลอดเหล้า ถ้า
ทำได้ ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเมืองไทยจะดีหมด ส่วนการสกัด
นักดื่มหน้าใหม่ อยากให้วัยรุ่นมีสติ ถ้ามีเพื่อนกลุ่มที่ดีก็จะชักจูงไป
ในทางที่ดี ฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือ พยายามรวมกลุ่มดีให้
เป็นกลุ่มใหญ่ และขยายออกไปในวงกว้าง”
“น้องหมิว” ด.ญ.ศรวดี บุญประดิษฐ์ อายุ ๑๔ ปี โรงเรียน
บ้านบึงนาจาน จ.เพชรบูรณ์ พูดถึงปัญหาการดื่มเหล้าในสังคมว่า
“การที่เราดื่มไม่ได้ทำให้เราดีเลย เกิดโรคต่างๆ ร่างกายทรุดโทรม
ที่เพชรบูรณ์เยาวชนดื่มเหล้ากันมากและจับกลุ่มมั่วสุมแข่งรถ เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง หลังจากที่เราขอร้องไปยังรัฐบาลแล้วอยากเห็น
ความเข้มงวดมากขึ้น สิ่งที่ขอวันนี้ขอมอบให้เป็นของขวัญสำหรับ
เยาวชนทุกคน”
หวังว่าเสียงเล็กๆ เหล่านี้คงจะไม่หายไปเลยเหมือนคลื่น
กระทบฝั่งนะครับ
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เครื่องดื่มทางเลือก
✎ คนกันเอง

“ผับนมสด”

สนุกได้แบบไร้แอลกอฮอล์

พูดถึงผับทุกคนต้องนึกไปถึงเครื่องดื่มมึนเมาที่ขายกันเป็นหลักในผับทุก

แห่ง และบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยแสงสีเสียงและควันบุหรี่ ทั้งที่ความจริงคนเราสามารถมีความสุขได้ โดยไม่ต้องเอาตัวไปอยู่ในสถานที่อโคจรแบบนั้น ว่าแล้วหนุ่มอารมณ์ดี
“อภิวัฒน์ พุทธิสิมมา” ผู้ช่วยช่างภาพแห่งสีสันบันเทิง ก็ขอสร้างสีสันให้กับธุรกิจนมสด
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถมาร่วมสนุกสนานได้เหมือนไปเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง
หลาย ในรูปแบบของ “รถผับนมสด”
อภิวัฒน์เล่าถึงผับนมสดว่าเป็นรถขายนมสด ที่ประยุกต์นำเครื่องเสียงและไฟดิสโก้
ที่ใช้ในผับมาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับลูกค้า เพราะเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมมี
ความสุขและสนุกสนานเมื่อได้ยินเสียงเพลง และเพื่อให้บรรยากาศผับนมสดดูเต็มรูปแบบ
เขาจึงได้ออกแบบการแต่งตัวให้ดูสนุก เข้ากันได้กับการเป็นผับนมสด หนุ่มอภิวัฒน์เล่าถึง
ที่มาของแนวคิดดังกล่าว ว่าเกิดจากความต้องการที่จะเห็นเด็กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่ ได้มีกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน เช่น เด็กคนไหนที่เต้นสวยก็จะได้ดื่มนมฟรี เป็นต้น
ประกอบกับความเชื่อที่ว่าทุกคนมีดนตรีในหัวใจ เมื่อมีโอกาสทำตรงนี้ก็อยากให้ลูกค้า
ได้มีความสุข นอกเหนือจากที่ได้ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
“ในส่วนของสูตรนมสดเป็นรสชาติที่เราคิดสูตรขึ้นมาเอง
จากการตระเวนชิมมาหลายที่ ปัจจุบันมี ๓ รสชาติให้เลือก
คือ กาแฟ ชา และโกโก้ และเร็วๆ นี้จะมีรสใหม่ๆ ออกมาอีก
๓ รส คือ ชาเขียว โอวัลติน และผลไม้นมสด ที่ผ่านมาได้ลูกค้า
เป็นกลุ่มกองละคร งานของทีวีช่อง ๓ และนักแสดงที่ต้องการ
ทำบุญวันเกิดเลี้ยงเด็กกำพร้า และลูกค้าทั่วไป ที่มองหาเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพไปเสิร์ฟในงานเลี้ยงต่างๆ เช่น งานวันเกิด ทำบุญบ้าน เป็นต้น ซึ่งในช่วง
แรกก็อาศัยการบอกกันแบบปากต่อปาก... ผลตอบแทนที่ได้จากการขายนมสด เดือนหนึ่ง
ประมาณ ๑๐,๐๐๐–๒๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงครอบครัว
นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่”
สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพขายนมสดแบบคุณอภิวัฒน์ เจ้าตัวบอก
ว่ายินดีให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะอยากช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาส
ทางสังคม ตกงาน มีปัญหาครอบครัว เพราะตัวเขาเองก็เคยเผชิญกับปัญหา
ดังกล่าวมาก่อน จึงอยากหยิบยืน่ โอกาสตรงนีใ้ ห้ อยากเห็นคนไทยด้วยกันมีรายได้
และมีอาชีพที่สุจริต ขอแต่ให้ตั้งใจทำจริง มีความพยายามก็ประสบความสำเร็จได้
นอกเหนือจากมีดนตรีในหัวใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และประกอบสัมมา
อาชีพแล้ว คุณอภิวัฒน์ยังมีน้ำใจคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังผู้ที่ลำบากกว่า โดย
ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง...อยากบอกว่าสังคมเรากำลังขาดแคลน
คนแบบนี้ มีโอกาสก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยแล้วกัน
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(เก็บเรื่องดีๆนี้มาจาก : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
สนใจขอคำแนะนำที่ ๐๘๕–๑๑๐๖๓๔๕
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กองบรรณาธิการ ✎

มหาดไทย ร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง

ผลพวงที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ นับวันยิ่งร้ายแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย กระทรวงมหาดไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคม อบจ. สมาคม อบต. สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร “โครงการทัว่ ถิน่ ไทย ลด ละ เลิก เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ทำความดีถวายในหลวง ๘๐ พรรษา”
เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
กรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรเกิดความรู้สึก “เป็น
เจ้าของปัญหา” ร่วมกัน

ผ้าป่าอีสานต้านการโฆษณาเหล้า

การโฆษณาน้ำเมาเปรียบเหมือนมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัว ซึ่งหากผู้บริหารประเทศไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง ก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
น้ำเมาเจริญเติบโต มีผลกำไรมากมายมหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็ไปก่อความเสียหายทางสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย
ประชาสังคมงดเหล้า ๑๙ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๒๒ องค์กร จำนวน ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนภาคอีสาน
ส่งไปรษณียบัตรถึง สนช. เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุน
การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อทุกชนิด
โดยจัดทำพิธีทอดผ้าป่าอีสานต้านโฆษณาเหล้า ณ
ศูนย์พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน เพื่อ
รวบรวมไปรษณียบัตรส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนร่วมส่งไปรษณียบัตรไม่น้อย
กว่าหนึ่งแสนคน

เครือข่ายแท็กซี่จัดอบรมบุคคลต้นแบบ

เพื่อลดปัญหาเมาแล้วขับ ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหา
สุขภาพ และปัญหาความยากจน ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
อาชีพคนขับแท็กซี่ เครือข่ายแท็กซี่และสามล้อไทย
ปลอดภัยใสสะอาด จึงได้ร่วมกับ สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
จัดอบรมบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อจะได้เลิกเหล้า เลิกจน ขณะ
เดียวกันก็ได้เป็นการทำความดีถวายแด่องค์พระเจ้า
อยู่หัวด้วย
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สัมภาษณ์

✎ กองบรรณาธิ ก าร

“ไม่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

นี่คือจุดยืนของ ภัทริน สอโสตถิกุล ทายาท
เจ้เป้าหมายสำคั
าของห้
า
งซี
ค
อนสแควร์
ในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการมักมี
ญคือผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆ และเพราะคนส่วนใหญ่แยกเรื่อง
ของศีลธรรมออกไปจากชีวิตและหน้าที่การงานอย่างเด็ดขาด ดังนั้นน้อยคนนักที่จะทราบว่ามีหลายอาชีพ
ที่ศาสนาบัญญัติห้ามเอาไว้ไม่ให้ทำ (ได้แก่ การค้าขายมนุษย์ ขายสุราของมึนเมา ขายยาพิษ ค้าสัตว์ให้
เขานำไปฆ่าเป็นอาหาร) เพราะเป็นบาปทั้งแก่ตัวเองโดยตรงหรือสังคมโดยอ้อม คุณภัทริน ซอโสตถิกุล
หรือ “คุณแป้ง” ทายาทรุน่ ทีส่ ามของเจ้าสัวซีคอนสแควร์ แม้เป็นคนรุน่ ใหม่ แต่เธอได้นอ้ มนำเอาคำสอน
ของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างสอดคล้องไปพร้อมๆ กัน

เธอเล่าถึงชีวติ ตัวเองในหนังสือเรือ่ ง “กล่องบุญ” ที่
เป็นผูเ้ ขียน
ฉันเคยสงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไม...เกิด เรียนหนังสือ
เพื่อให้ได้เกรดดีๆ อยู่ในโรงเรียนดังๆ พูดอังกฤษเก่งๆ
แข่งกันสวยหล่อกิบ๊ เก๋ จีบสาว สมหวังและอกหักกับความ
รัก จบมาแข่งกันมีงานทีไ่ ด้เงินเดือนสูงๆ แล้วก็ถงึ เวลามี
ครอบครัว มีลกู เหนือ่ ยกับการเลีย้ งลูก แล้วก็เร่งหาเงิน
ชือ่ เสียง หรือเล่นการเมือง หลังจากนัน้ ก็เริม่ แก่ มีหลาน
เลีย้ งหลาน อวดหลาน เริม่ เจ็บป่วย เหีย่ วยาน และตาย
ในทีส่ ดุ ...แล้วคนเกิดมาทำไม...ฉันถามเพือ่ นคนหนึง่ ตอน
มัธยม เค้าว่า “เธอคิดมากไปหรือเปล่า” ...ฉันถามเพือ่ น
อีกคนหนึ่งตอนอยู่จุฬาฯ เค้าว่า “เธอปกติหรือเปล่า”...
แต่วันนี้ฉันมีคำตอบแล้ว
ชีวิตฉันเริ่มต้นเมื่ออายุ ๒๗ เป็นปีที่ฉันได้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการเกิด รูถ้ งึ คุณค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์
ส่วนก่อนหน้านั้น ฉันเป็นเพียง “หนูถีบจักร” ที่ไม่เคย
เห็น “โลก” รูเ้ พียงว่า ต้องถีบๆๆๆๆ และถีบให้เร็วกว่าคน
อื่น แต่...ก็ยังไม่รู้ว่าถีบทำไม นี่คือชีวิตของฉัน...ต่อมา
เมือ่ ชีวติ ใหม่ “ทางธรรม” ของฉันเกิดแล้ว ฉัน “รู”้ ว่า
ฉันต้องทำอะไร แต่ความโง่ ความขีเ้ กียจ และ “ใจ” ฉันเอง
ทีท่ ำให้ฉนั เดินทางช้า ฉันยังสนุกกับโลกที่ “กระแส” ช่าง
แรงเหลือเกิน ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป ฉันคงเดินถอยหลัง...
แย่แน่ๆ ...ทำให้ฉันเริ่มออกแบบ “แกนชีวิต” ให้ตนเอง
เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ฉันใช้เป็นตัวช่วย เพื่อไม่ให้ตนเอง
ออกนอกลู่นอกทางด้วยความประมาท ฉันเรียกมันว่า
“แผนทีบ่ ญุ และบัญชีบญุ ” บรรจุอยูใ่ น “กล่องบุญ” ใบนี.้ ..
เชือ่ ว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั จะใช้ “กล่องบุญ” เป็นตัวควบคุมใจ คุม
ชีวติ ให้อยูใ่ นทางโลกและทางธรรมอย่างมีความสุข เป็นผู้
ไม่ประมาท และไม่เสียชาติเกิดอันได้มายาก (อ่านเพิ่ม
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เติมได้จากหนังสือ “กล่องบุญ” โดย ภัทริน ซอโสตถิกุล)
การศึกษา
จบมัธยมต้นจาก ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยม
ปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ (เหรียญทอง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังเรียนจบก็เริม่ ทำงานทันที เพราะ
คิดว่าประสบการณ์จากการทำงานจะสอนให้เห็นจากของ
จริง เป็นการเรียนรูจ้ ากความเข้าใจ และนับตัง้ แต่วนั แรก
ทีเ่ ข้าทำงานจนถึงวันนีไ้ ด้ความรูใ้ หม่ๆ ตลอดเวลา จึงยัง
ไม่มองการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่เรียนรู้จากการ
สัมมนา อ่านหนังสือ และเก็บเกีย่ วประสบการณ์จากการ
สังเกต ถ้าเมือ่ ใดทีร่ สู้ กึ ว่าเริม่ นิง่ แป้งอาจกลับไปเรียนต่อ
ในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ที่สามารถทำงานและเรียน
ไปด้วยได้ และจะเลือกเรียนในสิง่ ทีต่ อ้ งการรู้ เพือ่ มาช่วย
ในเรื่องของงานที่ทำอยู่ค่ะ
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงแรกแป้งเข้ามาดูในส่วนงานขาย งานบริการ จน
ได้รบั การโปรโมตเป็นผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั ซีคอนดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาและบริหารโครงการ
Tutor Square, โครงการ IT Seacon และโครงการ
Health & Beauty จนถึงปี ๒๕๔๕ จึงออกมาตัง้ บริษทั
ของตัวเอง คือ บริษทั รีโนวา จำกัด ซึง่ จะดูแลบริหารอยู่
๓ โครงการ คือ Season Trendy Mall ช็อปปิง้ แนวใหม่
ของคนอินเทรน์อยูท่ ช่ี น้ั ๒ ซีคอนสแควร์ โครงการทีส่ อง
คือ Season Food Market ศูนย์รวมร้านค้าและอาหาร
ที่ทันสมัย ๒๐ ร้าน โครงการที่สามคือ Garden Mall
ตลาดนัดต้นไม้และสัตว์เลี้ยงอยู่ด้านข้างซีคอนสแควร์
กิจกรรมยามว่าง
ทำงานวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ แต่แป้งก็มเี วลาให้ตวั เอง

แน่นอนค่ะ...ทุกเช้าประมาณ ๑ ชั่วโมง เล่นโยคะ นั่ง
สมาธิ ก่อนนอนจะอ่านหนังสือทีช่ อบ เช่น หนังสือธรรมะ
หนังสือเกี่ยวกับการตลาดและการบริหาร วันอาทิตย์
เรียนโยคะ หรืออาจเดินทางไปพักผ่อน ไปปฏิบตั ธิ รรมที่
วัดไกลกังวล จังหวัดชัยนาท และที่ยุวพุทธิกสมาคมค่ะ
นำธรรมะมาใช้ในการทำธุรกิจอย่างไร
ทัง้ ๓ โครงการทีแ่ ป้งทำ เรามีจดุ ยืนทีช่ ดั เจนในเรือ่ ง
ที่จะไม่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา นั่นหมายถึงจะไม่มี
การจำหน่ายสุราในโครงการ รวมไปถึงการนำสุราเข้ามา
ดื่มในโครงการด้วย...อย่างลานด้านหน้าการ์เด้นส์มอลล์
เนือ่ งจากเป็นบรรยากาศในสวน จึงมีรา้ นค้าติดต่อเข้ามา
มากที่อยากทำลานบาร์เบียร์ โดยเสนอให้ค่าเช่าราคาสูง
เพราะว่ารายได้เขาเยอะ แต่เรามีจุดยืนที่จะไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ เราเลยระบุในสัญญาเลยว่า ถ้ามาเปิดร้านใน
ที่นี้ จะต้องไม่มีการจำหน่ายสุราในโครงการด้วย
ศีลข้อห้าในหนังสือกล่องบุญมีนยั ยะทีค่ นสมัยใหม่
ควรศึกษาและตระหนักให้มากๆ
ฉันรูส้ กึ ว่าศีลข้อ ๕ “การไม่ดม่ื เหล้า” เป็นข้อทีค่ น
ในสังคมผิดกันมากที่สุด...เพื่อนฉันบางคนบอกว่าขอถือ
ศีล ๔ เท่านัน้ เนือ่ งจากการดืม่ เหล้าไม่นา่ เข้าข่ายผิดศีล
เพราะไม่ได้เบียดเบียนใคร และถือเป็นมารยาทสังคมที่
เลี่ยงไม่ได้ แต่แท้จริงแล้ว การดื่มเหล้า ดื่มไวน์ คือการ
เบียดเบียนตัวเอง “การขาดสติสมั ปชัญญะ” ทำให้ตวั เอง
ต้องเดือดร้อนแน่นอน และพาลจะทำให้คนอืน่ เดือดร้อน
ต่อไปเป็นทอด เช่น ทำร้ายร่างกายคนใกล้ชดิ ขับรถชน
คนตายเพราะดืม่ เหล้า เป็นต้น ดังนัน้ ศีลข้อ ๕ จึงขยาย
รวมไปถึง การไม่ดื่มเหล้า ไม่ขายเหล้าและสิ่งเสพติดทุก
ชนิด เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบธรรม ควรจะหลีกเลี่ยง
สาธุ!!!

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

ชาวใต้รวมใจสนับสนุน พ.ร.บ.คุมเหล้า
เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่ายประชาชนในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และตัวแทนเยาวชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ณ ศาลากลาง จังหวดนครศรีธรรมราช

คอนเสิรต์ Live in Aday
นิตยสาร Aday ร่วมกับ สสส. และ สคล. จัดคอนเสิรต์ Live in Aday เพือ่ ให้เหล่าบรรดาวัยรุน่ ได้มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ โดยไม่มเี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ณ
เจเจมอลล์ จตุจกั ร เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

กทม.จัดเสวนา ลด ละ เลิก สุราฯ
เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดเสวนาในหัวข้อ “ลด ละ
เลิกสุรา น่าจะเริ่มที่ข้าราชการ (กทม.)” ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย–ญีป่ นุ่ )

มอบรางวัลศิลปินคุณธรรมฯ
คณะกรรมการโครงการรวมใจศิลปิน เพือ่ พระพุทธศาสนา ร่วมกับ สสส.
และ สคล. จัดงานมอบรางวัลศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี
๒๕๕๐ ณ วัดสะเกษ เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
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หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

สลด! ๑๐ เณร

ตั้งวงก๊งเหล้าในกุฏิ
วิญญาณของตนเองนั้น ยังเป็นสัจธรรมอยู่เสมอ สิ่งที่เสื่อมมากๆ คือ
“คน” ต่างหาก ที่ไม่ได้น้อมนำเอาคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต แต่กลับอยู่แบบหลักลอย ไหลไปตามกระแส สุดแต่อำนาจ
ของกิเลสจะพาไป บวกกับกฎกติกาที่ไม่เอาจริงในสังคม จึงมักมีเรื่อง
กลับหัวกลับหางให้เราได้สลดหดหู่กันบ่อยๆ
นี่คือพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๕ กันยายน
ขอแสดงความเห็นกรณีเณรดื่มเหล้าอีกสักหน่อย ความจริงแล้ว
๒๕๕๐ ที่รายงานข่าวว่า ตำรวจหนองคายได้รับแจ้งว่าที่วัดศรีคุณ- ผู้ที่จะมาบวชในพระศาสนานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นลด
เมือง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีเสียงผู้ชายและผู้หญิงเอะอะ ละกิเลสเป็นเป้าหมายสำคัญ (ส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีก
ดังลั่นจากห้องบนกุฏิ เมื่อตำรวจไปถึงพบสามเณรประมาณ ๒๐ รูป เรื่องหนึ่ง) ต้องการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธเจ้า และช่วยสืบทอด
และนักเรียนหญิง ๔ คน ตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่าง คำสอนของศาสนา โดยผู้ที่จะมาบวชนั้นได้ฝึกหัดขัดเกลาตนเองมา
พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง อย่างไรก็ตามสามารถจับกุมสามเณร แล้วระดับหนึ่ง ไม่ใช่มาบวชเพราะไม่มีงานทำ มาอยู่วัดสบายดีเพราะ
ได้ ๖ รูป อยู่ในอาการเมาสุรา และนักเรียนหญิงชั้นมัธยมหนึ่ง ๔ คน ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานก็มีกิน ฯลฯ ก็เชื่อว่าวัดต่างๆ ที่ใช้หลักดัง
พร้อมของกลางคือเหล้าขาว ๔ ขวด...
กล่าวในการรับคนเข้ามาเป็นพุทธบุตร จะไม่มีเรื่องเสื่อมต่ำเกิดขึ้น
เชื่อว่าใครที่ได้อ่านข่าวก็คงรู้สึกคล้ายกัน คือหดหู่ใจกับภาพ อย่างเด็ดขาด เพราะอบายมุขเหล่านี้แม้แต่ในฆราวาสที่ครองเรือน
ความเป็นจริงของสังคมในยุควัตถุนิยม ในยุคที่น้ำเมาครองแผ่นดิน ก็ต้องตัดขาดไม่ไปข้องเกี่ยวอยู่แล้ว
เพราะไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือมองหน้ามองหลัง จะเห็นขวดเหล้า
ภาพรวมของสังคมวันนี้ค่อนข้างบูดเบี้ยว ส่วนใหญ่เป็นชาว
ร้านขายเหล้า คนกินเหล้า และคนเมาเหล้า เต็มบ้านเมือง ใครๆ ดื่ม พุทธกันแค่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ค่อยรู้ว่าศาสนาสอนให้ทำอะไร
เหล้าเราอาจมองเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นกันบ่อย แต่วันนี้ เด็กนักเรียน ห้ามไม่ให้ทำอะไร หรือศาสนาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขอย่างไร
ดื่มเหล้า ครูดื่มเหล้า หมอดื่มเหล้า และพระเณรก๊งเหล้า นับเป็น
ถ้าศึกษาและปฏิบัติตามก็จะรู้ว่าการดื่มน้ำเมาเป็นการผิดศีล
สัญญาณอันตรายที่บอกให้ทราบว่าสังคมกำลังตกอยู่ในภาวะเสื่อม เป็นทางนำตัวเองไปสู่ความเจ็บป่วยทางกาย และความเสื่อมทางจิต
ถอยอย่างแรง…อ่านข่าวแล้วหลายคนรู้สึกเศร้าใจ และมองว่าเป็น วิญญาณ หากคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เราก็จะไม่มีคน
เพราะศาสนาเสื่อมกระมังจึงเกิดเรื่องไม่คาดคิดเช่นนี้ แต่โดยส่วนตัว ดื่มน้ำเมากันเกลื่อนประเทศ
มองว่าศาสนาไม่ได้เสื่อม คำสอนต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน
ศีลธรรมหรือธรรมะนี่แหละที่จะช่วยพัฒนาคนและพัฒนา
และบัญญัติเป็นพระวินัย เป็นศีลให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิต สังคมได้อย่างสมบูรณ์ไปพร้อมๆกัน
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