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น้ำเมาไม่มีวันหมดไปจากโลกหรือสังคมไทย
แต่ทำให้ลดน้อยลงได้ ถ้ากฎหมายเข้มงวด

	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำเมา เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่โลกมนุษย์มานานแล้ว 	
ในสมัยพุทธกาลก็มี แต่เพราะน้ำเมาเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้เสียสุขภาพ 	
ทำให้คนขาดสติยั้งคิด ทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ 	
พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้ และได้บอกกล่าวถึงโทษของการดื่มน้ำเมาเอา	
ไว้ด้วยว่ามีโทษถึง ๖ ประการ คือ เสียทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 	
เสียเกียรติเสียชื่อเสียง ขาดความละอาย และบั่นทอนสติปัญญา สองพันกว่าปีที่มีการ	
บอกกล่าวกันมาถึงโทษภัยของภัยของเครื่องดื่มน้ำเมา แต่คนส่วนใหญ่ก็พ่ายแพ้ต่อ	
ความอยาก พ่ายแพ้ความโลภ ตกเป็นทาสน้ำเมา ทำให้ทุกวันน้ีน้ำเมาของไม่ดีท่ีทำให้	
ชีวิตเส่ือมต่ำ กลายเป็นสินค้าเคร่ืองด่ืมท่ีเชิดหน้าชูตาและขายดีท่ีสุด มีคนด่ืมมากท่ีสุด	
ทุกเพศทุกวัย ขณะเดียวกันสังคมก็ได้รับผลกระทบจากการด่ืมอย่างมหาศาลเช่นกัน
 การรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก การดื่มน้ำเมาที่ทำกันอยู่ ไม่ได้มีเป้าหมาย	
ที่จะกวาดล้างน้ำเมาให้หมดไปจากสังคมนี้หรอก เพราะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว...โลก	
มีทั้งมุมมืด มุมสว่าง ในสังคมก็มีคนดีคนชั่วปะปนกันอยู่ ถ้าเมื่อใดคนชั่วเพิ่มจำนวน	
มากขึ้น โดยที่สังคมไม่มีมาตรการควบคุม สังคมก็เดือดร้อนไม่เป็นสุข เช่นเดียวกัน 	
น้ำเมาเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ดื่มได้ แต่ดื่มแล้วมีโทษมีผลเสียมาก เสียทั้งตัวเอง 	
แล้วยังทำให้คนอื่นและสังคมพลอยเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นสังคมจึงควรมีมาตรการ	
ที่เข้มแข็ง กำหนดขอบเขตเรื่องการซื้อการขายให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ใช่ซื้อขายเชิญ	
ชวนกันได้อย่างเสรีเช่นที่เป็นอยู่ เพราะหากยังปล่อยให้สภาพการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไป	
เรื่อยๆ สังคมวุ่นวายแน่นอน ความจริงจะว่าไปแล้ว น้ำเมาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ควรให	้
มีการผลิตขายเสียด้วยซ้ำ
 สภาพสังคมไทยปัจจุบันเหมือนคนเจ็บหนัก ซึ่งหากไม่รีบทำการรักษา (โดยม	ี
มาตรการควบคุมทางกฎหมายที่เข้มงวด เอาจริง) ก็อาจทำให้สังคมล่มสลายได้ การ	
รณรงค์ให้คนลด เลิก การดื่มเหล้า แม้จะไม่สามารถทำให้จำนวนคนดื่มลดลงได้	
มากมาย ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลย แล้วปล่อยให้คนขายน้ำเมาชี้นำบ้านเมือง 	
มอมเมาประชาชนอย่างนี้ต่อไป
	 คนในสังคมอาจจะอ่อนแอได้ แต่กฎหมายบ้านเมืองต้องเข้มงวด เอาจริง

โครงการ “หยุดเหล้าหยอดกระปุก ถวายพ่อหลวง” เป็นกิจกรรมท่ีรณรงค์ให้คนไทยหยุดด่ืม แล้วนำเงินค่าเหล้ามาหยอดกระปุกเพ่ือร่วมบริจาคเข้า  
“กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพ่ือมูลนิธิชัยพัฒนา” ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการมหากุศลน้ี สามารถบริจาคได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ 
ชัยสมรภูมิ ชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” เลขที่ ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ หรือบริจาคที่จุดบริการชำระเงิน ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาท่ัวประเทศ จากน้ันให้ส่งสำเนาใบเสร็จหรือใบ pay in ท่ีเขียนช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งโทรสารไปท่ี  
๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓ เพ่ือรับใบสำคัญรับเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนา (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ ✎

	 เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู	้	
ที่น้ำเมาอบายมุขต้องห้ามในศาสนา 	

เข้ามาเกี ่ยวข้องกับงานบุญประเพณี	

ต่างๆ ของคนไทย จนเป็นธรรมเนียม	

ปฏิบัติไปทั ่วทุกหนทุกแห่ง งานไหน	

งานนั้นเจ้าภาพต้องมีเหล้าไว้เลี้ยงแขก 	

มากบ้างน้อยบ้างตามฐานะ เรื่องของ	

น้ำเมาที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในวิถีชีวิต	

คนไทยวันนี้ เหมือนสิ่งที่กลับหัวกลับ	

หาง ผิดที่ผิดทาง ดังนั้นการที่เครือข่าย	

องค์กรงดเหล้าต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ไม่	

ให้มีเหล้าหรือน้ำเมามาเกี ่ยวข้องกับ	

การจัดงานต่างๆในวัด นอกจากจะ	

เป็นการดึงค่านิยมที่ถูกต้องให้กลับคืน	

มาแล้ว ยังช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิด	

ขึ ้นจากการดื ่มเหล้าเป็นจำนวนมาก	

ด้วย

 จากปี ๒๕๔๖ ที่มีการจัดกิจกรรม	

ทอดกฐินปลอดเหล้าในพื้นที่นำร่องทาง	

ภาคอีสาน (นครราชสีมา มหาสารคาม 	

สุรินทร์ และอุบลราชธานี) เพียงไม่กี	่

จังหวัด มาถึงปี ๒๕๕๐ การทอดกฐิน	

ปลอดเหล้าได้รับการขานรับจากหน่วย	

งาน องค์กร และวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค ทั้ง	

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัน	

ตก และภาคตะวันออก เช่น เครือข่าย	

องค์กรงดเหล้าภาคอีสาน ได้จัดโครง-	

การทอดกฐินปลอดเหล้าเพื ่อพ่อเจ้า	

หลวง ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อทำความดี	

ถวายในหลวง ทอดถวายองค ์กฐ ิน 	

๒๕๙ วัดทั่วภาคอีสาน เกิดวัดต้นแบบ	

กฐินปลอดเหล้าเพิ ่มขึ ้นในอีกหลาย	

จังหวัดที่กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 	

สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 	

นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

 โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีนั้น ใน	

ปีนี้ “กลุ่มคนรักเมืองเพชร” ได้ร่วมกับ	

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ภาย	

ใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน	

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส.) 	

ร่วมกันรณรงค์โครงการทอดกฐินปลอด	

เหล้าในพิธีการฉลององค์กฐิน และประ-	

เพณีแห่เรือองค์ ซึ่งเป็นการสร้างกระแส	

ให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรี ในการที่จะ	

ช่วยกันผลักดันให้เป็นนโยบายจังหวัด ได้	

จัดงานประเพณีที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ต่อไป

	 การทอดกฐินท่ีไม่มีเหล้าเป็นการ 

ทำบุญที่ได้บุญเต็มร้อย ซึ่งนอกจาก 

จะได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนของ 

ศาสนา ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที ่ไม่ 

จำเป็นออกไปแล้ว ยังเป็นการช่วย 

จรรโลงสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย
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ทอดกฐินปลอดเหล้า...ปีที่ ๕
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 สืบเนื่องจาก 

ท ี ่คนไทยเสพติด 

เครื่องดื่มแอลกอ-

ฮอล์ก ันมากมาย  

และด่ืมจนเป็นนิสัย  

น้ำเมาจึงเป็นสิ ่ง 

หนึ่งที่ถูกนำมาใช ้

เป็นเครื่องมือ เป็นสินบน เป็นของกำนัล  

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงนี ้ที ่จะมีการ 

เลือกตั้ง นักการเมืองจำนวนไม่น้อยนิยม 

ใช้วิธีแจกเหล้า เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง 

อันทรงเกียรติ หากปล่อยให้สถานการณ ์

ดังกล่าวเกิดขึ้นและผ่านไปอย่างที่เคย 

ทำๆ กันมา แล้วเมื่อไหร่เราจะได้คนดีที ่

แท้จริงไปบริหารประเทศ

 เม ื ่อว ันท ี ่  ๒๖ ต ุลาคม ๒๕๕๐  

นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ ผู้ประสานงาน 

ประชาคมเครือข่าย 

ควบคุมแอลกอฮอล์  

กรุงเทพมหานคร  

พร้อมสมาชิกกว่า  

๒๐ คน เดินทาง 

มายังอาคารศรีจุล- 

ทรัพย์ สำนักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อ 

เรียกร้องให้ กกต.จับตา ตรวจสอบการ 

ก ักต ุนเคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล ์ของห ัว 

คะแนน และนักการเมือง เพราะจากการ 

เฝ้าจับตาความเคลื ่อนไหวของนักการ 

เมืองภายในชุมชน พบว่า ๒–๓ เดือน 

ก่อนจะถึงวันเลือกตั ้ง นักการเมืองจะ 

กว้านซื้อเหล้า เบียร์ ไว้เพื่อให้หัวคะแนน 

ไปจัดเลี้ยงชาวบ้านในชุมชน และยังพบ 

อีกว่า บรรดาร้านค้าต่างๆ ในชุมชนจะ 

เป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมืองด้วย ซึ่ง 

ข ้อมูลนี ้สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ 

วิจัยกสิกรไทย ที่ระบุว่ามียอดซื้อเหล้าพุ่ง 

สูงในช่วงก่อนเลือกตั ้งอย่างชัดเจน จึง 

ขอให้ กกต.ทั ่วประเทศตรวจสอบการ 

กักตุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างใกล้ชิด  

และขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้า 

ระวังการซื้อสิทธิขายเสียงในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการใช้เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ 

แลกคะแนนเสียง

 บ้านเมืองเป็นของทุกคน เพราะ 

ฉะนั้นก็ต้องช่วยกันสกัดกั้น อย่าให้คน 

ที่ไม่มีคุณธรรม ไม่มีคุณภาพ มาทำหน้าที่ 

แทนเรา
(ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐)

ภาคประชาชน ร้อง กกต. จับตานักการเมืองตุนเหล้าแลกเสียง

“หมอมงคล” เร่งนำร่าง พ.ร.บ.คุมเหล้าเข้าสภา มั่นใจประกาศใช้ทันปีใหม่
 ปลายปีแบบนี ้ม ีวาระ 

ให้เฉลิมฉลองกันได ้ตลอด  

และเป็นช่วงเวลาท่ีน้ำเมาขาย 

ดีเป็นพิเศษ บรรดาพ่อค้า 

ต่างก็เริงร่ากับเม็ดเงินมหา- 

ศาลที่ไหลมาเข้ากระเป๋า แต่ 

ในอีกมุมหนึ่งที่พ่อค้าไม่รู ้ว่า 

จะเคยคิดและรู้สึกสดุดใจกัน 

บ้างหรือไม่ กับจำนวนคน 

บาดเจ็บและเสียชีวิตที่จะเพิ่ม 

มากขึ ้นด้วยเช่นกัน เพราะ 

เหล้าเป็นต้นเหตุ ดังนั ้นถ้า  

พ.ร.บ.ฯ ออกมาทันบังคับใช้ 

ในช่วงนี้ จะเป็นเรื่องดีอย่าง 

ยิ่งสำหรับสังคม

 นพ.มงคล ณ สงขลา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา- 

ธารณสุข ได้กล่าวตอนหนึ ่ง 

ในงานแถลงข่าว “โครงการ 

ทอดกฐินปลอดเหล้า ตามแนว 

ค ิดเศรษฐก ิจพอเพ ียง” ป ี  

๒๕๕๐ ณ ว ัดชลประทาน 

รังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐  

ว่าช่วงเวลาที ่เหลือของการ 

ทำงาน จะเร ่งผล ักด ันร ่าง 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ผ่านการ 

พิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญ ในวาระที่ ๑ แล้ว ต่อ 

ไปจะนำเสนอต่อสภานิติบัญ- 

ญัต ิแห ่งชาต ิ ภายในเด ือน 

พฤศจ ิกายน เพ ื ่อให ้ม ีการ 

พิจารณารับร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้ให ้

มีผลบังคับใช้ทันที โดยคิดว่า 

น่าจะทันบังคับใช้ก่อนปีใหม ่

แน่นอน หากมีกฎหมายดัง 

กล่าวออกมาใช้ จะทำให้เจ้า 

หน้าที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการลดปัญหาการบาดเจ็บ  

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ  

ทั้งทางจราจร การทำร้ายร่าง 

กายจากสาเหตุการเมาเหล้า  

รวมทั ้งป ัญหาอาชญากรรม 

อื ่นๆ ที ่เก ิดจากการขาดสติ 

เพราะเหล้าอย่างได้ผลยิ่งขึ้น

 ขอภาวนาให้เป็นเช่นน้ัน  

เพราะนี ่จะเป ็นผลงานชิ ้น 

สำคัญของท่านที่ฝากไว้ให้แก่ 

สังคมและลูกหลานไทยทุกคน

(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์ 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐)
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กฎหมายคุมเหล้าห้ามลดราคา–ขายพ่วง
 เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที ่ไม ่
ควรจะขายดี และปล่อยให้มีการส่งเสริมการ 
ขายได้ตามใจทุกรูปแบบ เพราะเป็นสิ่งเสพ 
ติด ดื่มแล้วทำลายสุขภาพ และผู้ดื่มมักก่อ 
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อมมากมาย แต่บรรดาผู้ผลิตก็พยายาม 
หากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขายสินค้าให้ได้มากๆ  
ทว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ... มีขอบเขต 
ที่ทำให้เหล่าพ่อค้ารู ้สึกอึดอัดใจ 
อยู่มิใช่น้อย
 การพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ- 
ฮอล์ พ.ศ. .... โดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสร็จสิ ้นไปแล้ว  
จากนี้ไปร่างดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของ 
สภา ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ก่อนจะประกาศ 
เป็นกฎหมายใช้บังคับ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาห- 
กรรมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์พลิกโฉมไปใน 
หลายๆ ด้าน ซึ่งสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ก ับการซื ้อ การขาย และการโฆษณา ใน  
พ.ร.บ.ฯ นี้ได้แก่

 * ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในวัด สถานที่ปฏิบัติพิธีทางศาสนา สถานพยา- 
บาล สถานที่ราชการ (ยกเว้นในส่วนร้านค้า 
หรือสโมสร) หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการ 
น้ำมันเช้ือเพลิง (ป๊ัมน้ำมัน) และร้านค้าในบริเวณ 
ที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์ 
มาเก็ตในปั๊มน้ำมันต่างๆจะจำหน่ายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ไม่ได้
 * ผู ้ที ่มีสิทธิ ์ซื ้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ได้จะต้องมีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ โดยผู้ขายจะ 
ต้องขอดูบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ออก 
โดยราชการก่อนขายสินค้าทุกครั้ง และต้องไม ่
จำหน่ายให้กับบุคคลที่มึนเมาครองสติไม่ได้  
รวมถึงไม่ให้จำหน่ายผ่านตู้อัตโนมัติ หรือเร่ขาย
 * ห้ามบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลด 
ราคาเพื่อส่งเสริมการขาย ห้ามแจก แถม รวม 
ถึงการบังคับซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม

 * สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ จะ 
โฆษณาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ได้ตั ้งแต่เวลา  
๒๔.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. ยกเว้นสำหรับการถ่าย 
ทอดสดรายการระดับชาติต่างๆ ทั้งในและต่าง 
ประเทศ และห้ามโฆษณาทุกกรณีบนป้าย 
โฆษณา
 * ในส ่วนของการจ ัดก ิจกรรมการ 

ตลาดนั ้นไม่ได้ห้ามทั ้งหมด ยก 
เว้นกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับกีฬา 
สมัครเล่น การศึกษา การแพทย์  
และการสาธารณสุข
 * พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ครอบ- 
คลุมไปถึงการห้ามนำชื ่อ หร ือ 

เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปเป็น 
ส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายการค้า เพื่อ 
เป็นการโฆษณาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ทาง 
อ้อม... โดยกำหนดบทเฉพาะกาลไว้ ๑๘๐ วัน
 ห้ามแค่นี้คงไม่ทำให้ขาดทุนกำไรมาก 
นักหรอก... นึกว่าเห็นแก่ลูกหลานเด็กๆ  
และประเทศชาติก็แล้วกัน

(ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐)

 ข่าวนี้อาจเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขายน้ำเมา แต่เป็นข่าวร้ายสำหรับ 
สังคมไทย เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ณ บัดนี้ น้ำเมาได้เข้าคลอบงำวิถีชีวิตของคนไทยจน 
แทบจะแยกกันไม่ออกแล้ว และคนที่เล็งผลเลิศก็มักใช้ “น้ำทำลายสติปัญญา” นี่แหละ  
เป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธ เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เสพติด 
เหล้าและชอบของฟรี
 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี  
๕๐ ปริมาณการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ ๑,๔๓๖.๓ ล้านลิตร (เพิ่มขึ้น 
เพียง ๑๕%) ซึ่งต่ำกว่าช่วง ๖ เดือนแรกปี ๔๙ ที่ปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง ๑๒.๘% ทั้งนี้เมื่อมีการเลือกตั้ง จะทำให้กำลังซื้อกลับเข้าสู่ระบบ 
เศรษฐกิจอีกครั้ง ประการสำคัญ เม็ดเงินต่างๆ ที่พรรคการเมืองใช้ไปในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งคาดว่าจะมีมากกว่าหมื่นล้านบาท จะถูกส่งผ่าน 
ไปยังธุรกิจภาคส่วนต่างๆ อาทิ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ยานยนต์ ปั๊มน้ำมัน ร้านถ่ายรูป สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้รับความนิยม 
ใช้เลี้ยงสังสรรค์หัวคะแนนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ คาดว่ายอดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนวัน 
เลือกตั้ง ๑-๒ เดือน เนื่องจากบรรดาหัวคะแนนของผู้สมัครจะเริ่มมีการสั่งซื้อสุราและเบียร์ตุนไว้ เพื่อเป็นของฝาก ของกำนัล จัดเลี้ยงหัวคะแนนและ 
ชาวบ้าน ในช่วงออกหาเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด...
 คำขวัญหนึ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำอยู่เสมอทุกฤดูกาลเลือกตั้ง คือให้เลือกคนดีเข้าสภา แต่เหล้าหรือน้ำเมาเป็นของไม่ดี ดังนั้นหากนักการเมือง 
หรือหัวคะแนนพรรคไหนใช้น้ำเมามาล่อขอคะแนน ฟันธงไปเลยว่านักการเมืองคนนั้นไม่ดีแน่นอน ในเมื่อยังไม่รู้ว่าเหล้าไม่ดี ทำลายคน ทำลาย 
สังคม แล้วจะไปเป็นผู้บริหารดูแลประชาชนและประเทศชาติให้เป็นสุขได้อย่างไร

(ข้อมูลจาก : ข่าวสด วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐)

ผลพลอยเลือกตั้ง กระตุ้นน้ำเมาขายดีขึ้น
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ค่ายน้ำเมา
แย่งกันขาย
แย่งกันรวย
ช่วงปลายปี
รับเม็ดเงินสะพัด
ช่วงเลือกตั้ง
และปีใหม่

ˆ

การตลาดน้ำเมา
กระจิบข่าว✎

 คุณภาพของเบียร์ (ที  ่
ดื่มแล้วเมา เป็นเครื่องดื่มเสพ 
ติด ฯลฯ) ที่พ่อค้านำมาเสนอ 
เป็นจุดขาย คืออะไร?
 นายปัญญา ผ่องธัญญา  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยเอเชีย  
แปซิฟิกฯ ผู้ผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  
เบียร์ไทเกอร์ และเบียร์เชียร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ประกาศเป้าหมาย 
ระยะ ๕ ปี โดยตั้งเป้าจะสร้างความเติบโตของธุรกิจเป็นสองเท่า คิดเป็น 
มูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๑ บริษัทฯ ได้ 
ตั้งงบการตลาดไว้ประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท จากเดิม ๑,๐๕๐ ล้านบาท  
โดยจะใช้กลยุทธ์กระตุ้นตลาด โดยการมอบประสบการณ์การดื่มที่มีคุณ- 
ภาพสูงกว่าแก่ผู้บริโภค ด้วยการลงทุน ๖๐ ล้านบาท เพื่อเพิ่มจำนวนตู ้
แช่เบียร์ซับซีโร่ ๑,๕๐๐ เครื่อง สำหรับติดตั้งในผับและร้านอาหารทั่ว 
ประเทศ โดยตู้แช่ดังกล่าวจะปรับอุณหภูมิของเบียร์ให้อยู่ในระดับพร้อม 
ดื่ม และได้รสชาติที่ดีที ่สุด นายปัญญาคาดการณ์ว่า ตลาดเบียร์ในปี  
๒๕๕๐ จะมีมูลค่า ๑๐๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยเติบโต ๕% และในปี ๒๕๕๑  
ตลาดเบียร์จะมีมูลค่าประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในส่วนของเบียร ์
ไฮเนเก้นเองนั้นในปี ๕๐ คิดว่าจะเติบโตประมาณ ๓% ส่วนไทเกอร์เบียร์ 
และเบียร์เชียร์ คาดว่าจะเติบโตประมาณ ๒๐% ...
 แม้ขบวนการต่างๆ จะทำให้เบียร์มีรสชาติดีข้ึนกว่าเดิม แต่ยังไงๆ 
ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เสพติด เป็น 
เครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ ฯลฯ และยิ่งดื่มยิ่งจนทันตาเห็นเลย

(ข้อมูลจาก: ประชาชาติธุรกิจ/๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐)

ไฮเนเก้นทุ่มงบขยายตลาดเบียร์
พร้อมชูคุณภาพมัดใจคอเบียร์

 นายสมชัย สุทธิกุลพาณิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
จากค่ายเบียร์ช้าง เบียร์อาชา กล่าวว่า...เท่าที่เห็นในขณะนี ้
ค่ายบุญรอดฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์สิงห์ ลีโอ และไทเบียร์  
ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง ได้นำกลยุทธ์เทรดโปรโมชั่น ซื้อ ๒ ลัง  
แถม ๑ ลัง เพื่อกระตุ้นตลาดและสู้ศึกกับเบียร์อาชาในตลาด 
เบียร์ราคาถูก และเป็นกลยุทธ์การแจ้งเกิดของยี่ห้อน้องใหม่  
“อีสานเบียร์” แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ 
เบียร์อาชาและเบียร์ช้าง และบริษัทจะไม่ออกสินค้าใหม่หรือ 
โปรโมชั่นมาต่อสู้ในช่วงนี้...
 นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  
ค่ายน้ำเมายี่ห้อสิงห์ กล่าวว่า...เชื่อว่าในช่วงปลายปีไปจนถึง 
ต้นปีหน้า ยอดขายเบียร์จะกระเตื้องขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก 
มีการเลือกตั้ง ทำให้เม็ดเงินสะพัดขึ้นกว่าปกติในช่วงที่เป็น 
ฤดูขายปลายปี...
 อยากให้นักดื่มลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูบ้าง นำเงินที ่
จะซื้อเหล้าแพงๆ มาหยอดกระปุกแทน รวยเสียเอง ดีกว่า 
ไปส่งเสริมให้พ่อค้าน้ำเมาร่ำรวยมั่งคั่งแต่เพียงฝ่ายเดียว แต ่
คนซื้อกลับยากจนและมีแต่สูญเสีย

(ข้อมูลจาก: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/๙ พฤศจิกายน ๕๐)

 สินค้าประเภทน้ำเมาทั้งหลาย จะขายดีเป็นพิเศษใน 
ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะปลายปีที่มีการเฉลิมฉลองกัน 
ทั่วทั้งประเทศ และในปีนี้ที่บริษัทน้ำเมาทุกค่ายดีใจเป็น 
พิเศษ คือมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นไป 
อีก เพราะในกระบวนการเลือกตั้ง ผู้สมัครจำนวนไม่น้อย 
ใช้น้ำเมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงกับชาวบ้าน (ที่ติด 
เหล้าและชอบดื่มเหล้าฟรี)
 นางสุวพักตร์ กัลยาณสันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ค่าย 
น้ำเมา “วิสกี้ชีวาส” เผยว่า ช่วงปลายปีนี้บริษัทได้จัดแคมเปญ 
การตลาดครั้งใหญ่ตัวสินค้า “ชีวาส รีกัลป์ ๑๒ ปี” เพื่อกระตุ้น 
ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ด้วยการลดราคา ๒๐๐ บาท 
ต่อขวด จากปกติราคาขวดละ ๙๙๘ บาท เหลือ ๗๙๘ บาท  
(สิ้นสุดแคมเปญ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑) ส่วนตัวสินค้า “ชีวาส  
รีกัลป์ ๑๘ ปี” ไม่ได้ลดราคา แต่จัดรายการพิเศษในรูปแบบ 
กิ๊ฟท์เชต โดยยังคงราคาเดิมที่ ๒,๖๔๐ บาท โดยแคมเปญทั้ง 
สองนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่ม หลังจากที่ซบเซา 
มาตลอดเกือบทั้งปี และล่าสุดได้วางจำหน่ายวิสกี้ยี่ห้อบาลัน- 
ไทน์ขนาด ๑ ลิตร ราคา ๕๙๕ บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ 
ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่...

ไฮเนเก้นทุ่มงบ ๘๐ ล้าน ชูกิจกรรม
ทำหนังส้ัน ไล่ล่าหาไอเดียแฟนคลับผ่านเว็บไซต์
 นับวันเทคนิคการแย่ง 
ล ูกค ้าระหว่างบร ิษ ัทน้ำเมา 
ต่างๆ ยิ่งเข้มข้น และใช้เงินเป็น 
จำนวนมาก
 นายรอนนี่ เตียว ผู้อำนวย 
การฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย 
เอเชีย แปซีฟิกฯ เปิดเผยว่า ใน 
ช่วงเทศกาลปลายปีนี้ บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท จัดกิจกรรมประ- 
กวดแนวคิดในการทำหนังสั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญหลัก เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค  
ได้แก่ แคมเปญ Heineken-A World without Strangers ที่เชื่อมโยงกับโฆษณา 
ชุด Just Say Hi ภายใต้แนวคิด “โลกนี้ไม่มีคนแปลกหน้า เพียงแต่เราเปิดใจ”  
และแคมเปญการแข่งขัน “ไฮเนเก้น โรด ทู เดอะ รอยัล โทรฟี่” ที่รวมทุกกิจกรรม 
กอล์ฟภายใต้ธีมเดียวกัน เพื่อมุ่งมอบประสบการณ์กอล์ฟระดับเวิลด์คลาสแก่นัก 
กอล์ฟ โดยเป็นแคมเปญต่อเนื่อง ๓ ปี นับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ซึ่งจุดประสงค์ 
หลักของการจัดแคมเปญทั้งสอง เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ (ยี่ห้อ)  
กับลูกค้า แทนที่จะเล่นสงครามราคาเพื่อกระตุ้นการดื่มเหมือนเบียร์ในตลาดล่าง
 นายเตียวกล่าวว่า ทางบริษัทฯได้เน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่เข้ามา 
กระตุ้นตลาดเพื่อสร้างสีสัน เช่น การนำ ไฮเนเก้น ปาโก้ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ขวด 
อะลูมิเนียมเข้ามาจำหน่าย และช่วงปลายปีจะนำถังเบียร์ขนาด ๕ ลิตร กลับเข้า 
มาทำตลาดอีกครั้งเพื่อรับเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี พร้อมเปิดลานเบียร์สดใน 
เดือนพฤศจิกายนนี้...
 อุดหนุนน้ำเมามากๆ เราก็เมามาก เมาแล้วได้อะไร เสียอะไร คงต้องตั้งคำ
ถามกับตัวเองกันบ้างนะ

(ข้อมูลจาก: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐)



 วิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และงานวิจัย 

ต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจสาเหตุแห่งการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ได้กว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือจาก “จน เครียด  

กินเหล้า” และยังเอ้ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ท่ีเสพติดเคร่ือง 

ดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตด้วย ดังเช่นงานวิจัยชิ้นนี้

 จากการศึกษางานวิจัยฉบับใหม่ พบความผันแปรจากปกต ิ

ของหน่วยพันธุกรรม (A variant of gene) ที่เกี่ยวข้องกับการ 

สื่อสารในหมู่เซลล์สมองมีผลโดยตรงต่อการบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ในหนูทดลอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัด 

ว่า ความผันแปรจากปกติของหน่วยพันธุกรรมที่ส่งผลอย่างเดียว 

กันกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ปรากฏในมนุษย์ 

หรือไม่

 หน่วยพันธุกรรมที่รู้จักกันในนามของ Grm7 ได้ถอดรหัส 

ปลายประสาทสัมผัสแบบรอง ซ่ึงเป็นตัวยับย้ังการปล่อยสาร Glu- 

tamate หรือโมเลกุลสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างปลาย 

ประสาท (Neurotransmitter Molecule) ซึ่งเซลล์สมองใช้ใน 

การสื่อสารซึ่งกันและกัน นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงความผันแปรของ 

หน่วยพันธุกรรมหรือภาวะท่ีมีอยู่หลายรูปแบบ (Polymorphism)  

ซ่ึงลดจำนวนตัวนำรหัส RNA (mRNA) ของ Grm7 ในเน้ือเย่ือสมอง  

mRNA เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยพันธุกรรมกับส่วนของโปรตีน 

ในพันธุกรรม หนูท่ีมีความผันแปรของหน่วยพันธุกรรมสูงด่ืมแอล- 

กอฮอล์มากกว่าหนูที่มีระดับ Grm7 mRNA ในสมองสูงกว่า

 “นี่เป็นผลงานที่ทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะการระบุหน่วย 

พันธุกรรมท่ีเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์  

เป็นงานที่ยากมาก” นพ. Ting-ki Li ผู้อำนวยการแห่ง NIAAA  

กล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงหน่วยพันธุกรรมต่างๆ ท่ีอธิบาย 

ถึงระดับความชัดเจนของภาวะเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(Alcoholism) อย่างไรก็ตาม ข้อ 

เท็จจริงที่ว่ามีหน่วยพันธุกรรม 

มากมายที ่มีปฏิกิริยายาต่อกัน 

และกัน และปัจจัยทางสิ ่งแวด 

ล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม 

การดื่ม ได้ทำให้การทำวิจัยที่มี 

วัตถุประสงค์ในการแบ่งแยก 

หน่วยพันธุกรรมต้องหยุด 

ชะงัก

 เพื ่อเอาชนะต่อความ 

ยากลำบากข้างต้น Dr. Csaba 

Vadasz ศาสตราจารย์ด้านงานวิจัยจิตวิทยาแห่งภาควิชาจิต 

วิทยา School of Medicine, New York University และผู ้

ร่วมวิจัยได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความ 

ใกล้เคียงของภูมิหลังของกลไกทางพันธุกรรม และทำให้เกิด 

ความแตกต่างของลักษณะของการดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  

เพื่อบ่งชี้ถึงหน่วยโครโมโซม (Chromosomal Region) และ 

ในที่สุดได้ Grm7 ที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์

 “การค้นพบของพวกเรา สนับสนุนหลักฐานที่ปรากฏจาก 

บทบาทสำคัญของสารรับส่งสัญญาณในทางเดินของสมองแสดง 

ถึงการเสพติด” Dr. Vadasz กล่าว “ขณะที่ระบบการไหลเวียน 

ของเลือด (Dopamine) เป็นศูนย์กลางของการใช้ทั้งในทางที่ถูก 

และทางท่ีผิดของสสารของสารเคมี (Neurochemistry) ในระบบ 

ประสาท รายงานการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบ  

Glutamate นั้นมีบทบาทที่ชักจูงให้เกิดการดื่มและติดสุรา

 หากการศึกษาวิจัยในอนาคตแสดงให้เห็นถึงความเหมือน 

ในความผันแปรของหน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจาก 

แอลกอฮอล์ในมนุษย์ การค้นคว้าของ Dr. Vadasz และทีมงาน 

จะนำไปสู่หนทางใหม่ๆในการพัฒนายา เพื่อรักษาอาการพึ่งพา 

หรือติดแอลกอฮอล์ Dr.Vadasz คาดว่ายาดังกล่าวจะออกแบบ 

ให้ควบคุมระดับ GRM7 ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของหน่วยพันธุ- 

กรรมด้วยตนเอง

 การศึกษาชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก National Insti- 

tute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) ซึ่ง 

เป็นหน่วยงานของ National Institutes of Health (NIH) และ 

กองทัพอเมริกา

 หากการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ในอนาคต 

เราคงได้อานิสงส์จากการคิดค้นเหล่านี้ เพื่อลดจำนวนนักดื่ม  

และผู้ที่ดื่มจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

˜

การบ่งชี้หน่วยพันธุกรรมที่ส่งอิทธิพล
ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(ที่มา : Science Daily www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071205153142.htm    6 December 2007)



หน้าต่างความคิด
 

¯

	 ทุกวันนี้ถ้าอ่านข่าวหรือข้อมูลต่างๆ หลายคนต้องเคยเจอ	

คำว่า CSR กันมาบ้าง บางคนอาจรู ้และเข้าใจความหมายของคำ	

คำนี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที ่ไม่ได้ให้ความสนใจมาก่อน อยาก	

บอกว่ารู้ไว้ก็ดีเหมือนกัน จะได้เข้าใจโลกและสังคมปัจจุบันมากขึ้น 	

ลองอ่านบทความนี้ดูนะ...

 ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (โดยเฉพาะฝ่ายซ้าย) คง	

มองว่านักคิดอย่าง อดัม สมิธ กับนักธุรกิจระดับโลกอย่าง บิล เกตส์ 	

นั้น ไม่ต่างอะไรกับบิดาและบุตรแห่งทุนเสรีนิยมอันสุดขั้ว แต่ในอีก	

ด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนัก คือแนวคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อ	

สังคมของบุคคลทั้งสองนี้ ก่อนตาย อดัม สมิธ ได้ยกเงินเก็บเกือบทั้ง	

หมดของเขาให้กับองค์กรการกุศล ขณะที่บิล เกตส์ ได้ก่อตั้งมูลนิธิใน	

นามของเขาและภรรยาเพื่อเป็นองค์กรการกุศล และในปีหน้านี้จะครบ	

กำหนดเวลาที่เขาได้ประกาศอำลาตำแหน่งสถาปนิกซอฟต์แวร์ของ	

ไมโครซอฟท์ เพื่อจะได้มีเวลาอุทิศตนเพื่องานกุศลของมูลนิธิบิลล์และ	

เมลินดา เกตส์ มากขึ้น ภาคฝั่งประเทศไทยเอง การทำกิจกรรมเพื่อ	

สังคมขององค์กรธุรกิจ หรือที่เรียกกันติดปากว่า CSR กำลังเป็น	

กระแสที่ถูกพูดถึงกันมาก	

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนม	ี

การต้ังคำถามว่าการทำ CSR 

ขององค์กรธุรกิจต่างๆ นั้น	

ทำเพื่อสังคมจริงหรือ

	 CSR คืออะไร
 จากการสำรวจของ	

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วม	

กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์เมื่อ ๒ ปีก่อน พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ใช	้

ฐานคนกรุงเทพฯ เป็นหลัก มีความเข้าใจเรื่อง CSR ในระดับ ๓.๘ จาก	

คะแนนเต็ม ๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยเริ่มเข้าใจและเห็นว่า	

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น แต	่

ผู้บริโภคที่ตกสำรวจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มี	

อาชีพเกี่ยวกับภาคการเกษตร และชนชั้นแรงงานที่หาเช้ากินค่ำ อาจ	

จะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปว่า CSR คืออะไร

 นายศิริชัย สาครรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ	

การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เคยให้นิยาม	

ความหมายของ “corporate social responsibility” หรือ “CSR” ว่า 	

“ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” โดยคุณศิริชัยอธิบายว่า กระแส	

ของโลกในเรื่อง CSR นี้ เริ่มเข้มข้นจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๐ เมื่อ 	

“OECD” ซี่งเป็นองค์กรของประเทศที่รวยที่สุดของโลก ได้ออกแนว	

ปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้ามชาติต่างๆ ทั่วโลกว่าไม่เพียงแต่ต้องทำกิจ-	

กรรม CSR แต่ยังเสนอให้บรรษัทข้ามชาตินั้นๆ ติดต่อค้าขายกับคู่ค้า	

ทั่วโลก “เฉพาะที่มี CSR” อีกด้วย เพราะฉะนั้นในโลกยุคใหม่ ธุรกิจใด	

ที่ไม่มี CSR ก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ได้ 	

นั่นคือ ถ้าธุรกิจใดสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจใดที่ยังใช้แรง	

งานเด็ก มีปัญหาด้านแรงงาน และอื่นๆ ก็จะมีปัญหาในการทำธุรกิจ	

ค้าขายกับประเทศ OECD

 ในประเทศไทยเอง CSR เริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากขึ้น หลัง	

จากการจุดกระแสการทำธุรกิจแบบธรรมาภิบาล และกระแสการ	

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลพวงที่ตามมาจากกระแสดังกล่าว ทำให	้

องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมากมาย ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการทำ	

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมมากขึ้น (จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน/  

๖ พ.ย. ๕๐)

	 ธุรกิจขายนม ขายน้ำผลไม้ ขายเสื้อ ขายผงซักฟอก ขายปากกา 	

ดินสอ ฯลฯ หากขายดีมีกำไรมาก แล้วนำรายได้บ้างส่วนมาช่วยเหลือ	

สังคมบ้างผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ (หรือพูดแบบตรงๆ ก็คือการ	

โฆษณาสินค้าหรือบริษัททางอ้อมนั่นแหละ) จะแอบแฝง จริงใจ หรือ	

ไม่จริงใจอย่างไร ก็ยังดี เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้บริโภค 	

แล้วการท่ีบริษัทเหล่าน้ีนำกำไรมาช่วยเหลือสังคม ประชาชน	

ก็ได้ประโยชน์ แต่ถ้าขายเหล้า คนซื้อมาดื่มแล้วเมา เมา	

แล้วขับรถชนคนตาย หรือตัวเองตาย เมาแล้วไปข่มขืน ไป	

ปล้น ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฯลฯ สินค้าประเภทนี้ว่ากันตามจริง	

แล้วไม่ควรค้าขายด้วยซ้ำ เพราะเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพ	

ผู้ดื ่มโดยตรง แถมสังคมก็พลอยเดือดร้อนเมื่อคนเมา	

ขาดสติแล้วไปทำผิดในเรื่องต่างๆ ขายน้ำเมาผู้ที่ได้ประ-	

โยชน์แบบเต็มๆ ก็คือเจ้าของกิจการ ส่วนผู้บริโภคหรือคน	

ซื้อมาดื่มมีแต่เสียกับเสีย

 การที่บริษัทน้ำเมาต่างๆ ที่ขายสินค้าทำลายสุขภาพ (แล้วรวย	

กันมากๆ) มาคืนกำไรให้สังคมด้วยการชวนเล่นกีฬาบ้าง เล่นดนตรี	

บ้าง ฯลฯ ค่อนข้างจะขัดแย้งกันมาก เพราะคนดื่มน้ำเมาไม่มีทางจะ	

เล่นกีฬาได้ดี หรือขายสินค้าที่ทำให้คนบาดเจ็บ เสียชีวิต ครอบครัว 	

และสังคมมีปัญหา แล้วทำดีด้วยการแจกโน่น แจกนี่ วิธีการเช่นนี้ไม	่

น่าจะใช่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงใจ เพราะเงินที่	

ได้มาและนำไปบริจาค เป็นเงินที่มาจากคราบน้ำตา คราบเลือด ความ	

ทุกข์ ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความพิการ ของลูกค้านักดื่ม สิ่งของ	

มากมายที่นำไปจ่ายแจก เทียบมูลค่าไม่ได้กับที่คนต้องบาดเจ็บและ	

เสียชีวิตปีละเป็นหมื่นๆ

	 หากรับผิดชอบต่อสังคมจริง ควรเลิกขายน้ำเมา แล้ว 

ไปขายน้ำ ขายสมุด ดินสอ หรืออะไรก็ได้ ที่แม้กำไรน้อย  

แต่ผู้บริโภคซื้อไปกินไปใช้ แล้วเขาไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องพิการ  

หรือเสียชีวิต นี่แหละจริงใจที่สุด

เมื่อธุรกิจ
คืนกำไรให้สังคม 



น่ารู้
กองบรรณาธิการ ✎

˘

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ เป็นเครื่อง 

ดื่มเพื่อความสนุกสนานที่นอกจากจะทำลาย 

สุขภาพร่างกายผู ้ดื ่มในทันทีแล้ว ยังก่อผล 

กระทบร้ายแรงอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้ง 

การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุ  

การบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต การฆาตกรรม  

การก่ออาชญากรรม ฯลฯ ทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ 

ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบและเกิด 

ปัญหาสังคมสารพัด จากการดื่มน้ำเมาของคน 

ในสังคม แต่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบ 

ชะตากรรมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ 

ประเทศจะใช้มาตรการอะไร เพื ่อลดปัญหา 

สังคมที่มีเครื่องดื่มมึนเมาเป็นต้นเหตุ

 การที่มีผู้ให้สมญานามเครื่องดื่มน้ำเมา 

ว่าเป็นฆาตกรนั้น ดูจะถูกต้องตามความเป็น 

จริง ที่เกิดขึ้นจริงในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก น้ำ 

เมาเป็นฆาตกรที่สามารถปลิดชีวิตผู้คนได้ทันที  

ถ้าดื่มจนเมาแล้วยังขับรถจนเกิดอุบัติเหตุ หรือ 

เป็นฆาตกรเลือดเย็นที ่ค่อยๆ ฆ่ากันให้ตาย 

อย่างทรมานจากโรคร้ายต่างๆ ถึงอย่างนั้นเมื่อ 

ยังไม่เจ็บ ยังไม่พิการ ยังไม่ล้มป่วย คนจำนวน 

มากก็ชะล่าใจ ยังคงดื่ม ยังคงเสพ ยังคงสนุก 

สนาน และคิดว่าน้ำเมาเป็นตัวช่วยทำให้ชีวิต 

มีรสชาติ หารู้ไม่ว่าทุกขณะที่ดื่ม ฆาตกรร้ายก็ 

ซุ่มเงียบอยู่ไม่ห่างกาย และเมื่อใดที่เผลอสติ  

บางครั้งแม้เสี้ยววินาที ก็สามารถทำให้ชีวิตจบ 

สิ้นลงอย่างง่ายดาย

 วารสารออนไลน์ The Lancet เล่มที่  

๓๖๕/๙๔๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  

รายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตและพิการที่เกิด 

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากทั่วโลกนั้น ม ี

จำนวนใกล้เคียงกับที่เกิดจากสาเหตุของบุหรี่ 

และโรคความดันโลหิตสูง กล่าวได้ว่าร้อยละ  

๔ ของภาระโรคจากทั่วโลกมาจากเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ ร้อยละ ๔.๑ มาจากบุหรี่ และ 

ร้อยละ ๔.๔ มาจากโรคความดันโลหิตสูง  

นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิด 

โรคอื่นๆ อีกกว่า ๖๐ โรค ซึ่งรวมไปถึงมะเร็ง 

เต้านม และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันด้วย  

และในขณะที่มีการทำการศึกษาทบทวน เกี่ยว 

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสาธารณสุข  

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นั้น กฎหมาย 

ฉบับใหม่ของอังกฤษจะอนุญาตให้ผับ บาร์  

และไนต์คลับที่ไม่มีใบอนุญาต เปิดได้ตลอด  

๒๔ ชั่วโมง

 อนึ่งในการคิดทบทวน Robin Room 

จาก Stockholm University ประเทศสวีเดน 

Thomas Babor จาก University of Con- 

neticut ประเทศสหรัฐอเมริกา และ J rgen 

Rehm จาก Centre for Adiction and  

Mental Health ประเทศแคนาดา ได้ประเมิน 

งานวิจัยด้านนโยบายและทางเลือกเพื ่อการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าการขึ้น 

ราคาสินค้า และลดการวางสินค้าโชว์เพื่อจำ- 

หน่าย สามารถลดอัตราการบริโภคลงได้ และ 

จากการใช้ระบบวิเคราะห์และประเมินราคา 

แบบยืดหยุ่นที่สัมพันธ์กับข้อมูลการเสียชีวิต  

ผู ้เขียนพบว่า ถ้าเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ใน 

อ ังกฤษขึ ้นราคาร ้อยละ  

๑๐ จะลดอัตราการเสีย 

ชีวิตจากโรคตับแข็งในผู ้

ชายได้ถึงร้อยละ ๗ และใน 

ผู ้หญิงได้ถึงร้อยละ ๘.๓  

และลดอัตราการเสียชีวิต 

ที่มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ลงได้อย่างชัด 

เจน โดยในผู ้ชายลดการ 

เสียชีว ิตลงได้ถ ึงร ้อยละ  

๒๘.๘ และในผู ้หญิงลดการเสียชีวิตลง 

ได้ถึงร้อยละ ๓๗.๔

 นอกจากนี ้ ปัญหาที ่เกี ่ยวข้องกับ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถควบคุมได้ 

โดยการกำหนดวัน เวลา ในการจำหน่าย  

รวมถึงจำนวนและประเภทของร้าน 

ขาย และทั้งๆ ที่ผู ้เขียนได้ชี ้ชัด 

ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงจากงานวิจัย  

ที ่เน้นย้ำถึงมาตรการที ่ม ีประ- 

สิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ แต่การควบคุมก ็

ล้มเหลว เพราะงานวิจัยไม่ได้มีผล 

ต่อการตัดสินใจทางด้านนโยบาย  

ศาสตราจารย์รูม กล่าวว่า “ความ 

แตกต่างโดยส้ินเชิงระหว่างผลงาน 

วิจัยที่กล่าวถึงมาตรการที่มีประ- 

สิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ และทางเลือกด้าน 

นโยบาย ร ัฐบาลพ ิจารณาใน 

หลายๆ กรณี ผลประโยชน์จาก 

อุตสาหกรรมสุรามีอิทธิพลอย่างยิ่ง 

ในการยับยั้งนโยบาย และพยายามเน้นย้ำถึง 

กลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้การ 

ศึกษา”

 สุดท้ายศาสตราจารย์รูมสรุปเกี ่ยวกับ 

เรื่องนี้ว่า “มีความขัดแย้งสูงขึ้นระหว่างการ 

เจรจาเรื่องแอลกอฮอล์ในข้อตกลงการค้า และ 

การโต้เถียงเรื่องแอลกอฮอล์เป็นสินค้าธรรมดา  

กับการเจรจาที่ถูกจำกัดในประเภทสินค้า เช่น  

ยาสูบและเวชภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงด้าน 

สาธารณสุข ในตลาดทั่วไปและตามข้อตกลง 

ทางการค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ นโยบายเรื ่อง 

แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องระดับชาติหรือ 

ระดับท้องถิ่นอีกต่อไป ในทางกลับกันข้อตกลง 

ว่าด้วยการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับนานาชาต ิ

ฉบับใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีควบคู่ไปกับครอบ 

อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ”

 มีอีกหลายมาตรการที่บ้านเราควรทำ 

เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มเหล้า แต่ยัง 

ไม่ได้ทำ ในขณะที่ปัญหาก็มีแต่พอกเพิ่มขึ้น 

ทุกวัน และหากไม่มีมาตรการที่ชัดเจนทาง 

กฎหมายออกมาควบคุมการดื่มเลย สังคมคง 

เต็มไปด้วยความเสื่อม

“ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ”
ฆาตกรที่น่ากลัว ๑ ใน ๓ ของโลก

เมื่อธุรกิจ
คืนกำไรให้สังคม 



Ò

 สวัสดีทุกท่านค่ะ...ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว  ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเวลานอน สวมเสื้อผ้าทำร่างกายให้อบอุ่นอยู ่
เสมอ เมื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว  ก็อย่าลืมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นด้วยความรักความเข้าใจกันด้วยนะคะ
 การคิดจะหยุดดื่มเหล้า เป็นสิ่งที่ใครๆก็อาจทำได้
 การบอกว่าจะหยุดดื่มเหล้า ใครหลายคนก็อาจทำได้
 การปฏิบัติตัวหยุดดื่มเหล้า ใครบางคนก็อาจทำได้
 แต่ การหยุดดื่มและไม่หวนกลับไปดื่มใหม่ จะมีสักกี่คนที่ทำได้
 “เกิดใหม่” (นามสมมติ) อยู่ในวังวนของน้ำเมามานานกว่า ๓๐ ปี จนกระทั่งได้มาพบกับ “กลุ่มเอเอ” เขาจึงหันหลังให้กับน้ำเมา  
ปีศาจตัวร้าย ที่นำความหายนะมาสู่ชีวิตอย่างเด็ดขาด
 “เกิดใหม่” เป็นคนจังหวัดทางภาคอีสาน รู้จักกับของเมาตั้งแต่ยังเล็กๆ เพราะพ่อเป็นคนดื่มเหล้าจัดมาก ส่วนพี่ชายก็ติดเฮโรอีน เมื่อ 
อายุ ๑๔-๑๕ ปี ก็เริ่มหัดสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ด้วยความคิดว่าเป็นเรื่องสนุก ดูเท่ห์ หลังจากนั้นไม่นาน พ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคดีซ่าน เมื่อพ่อจากไป “เกิดใหม่” ก็ขาด 
ที่พึ่ง ทำให้หันไปติดเพื่อนแทน และเริ่มตั้งแก็งค์ ทำตัวเป็นเจ้าพ่อประจำอำเภอ จนชาวบ้านเอือมระอา  ซึ่งนอกจากเหล้าเขายังเล่นยาเสพติดอีกหลายชนิด
 ช่วงเวลานั้นชีวิตของเขามืดหม่นมาก ไม่มีวันใดที่จะไม่เมา เขาติดเหล้ามาก จนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ เพื่อนที่คบกันอยู่ก็เริ่มหายไปทีละคน ทั้ง 
ตัวเหลือแค่กระเป๋าใบเดียว ก็ยังเอาไปแลกเพื่อที่จะได้เมา เมื่อหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง “เกิดใหม่” จึงพยายามหาทางเลิกโดยการเข้าโรงพยาบาล พอออกจากโรง 
พยาบาล ก็กลับไปเมาอีก ตอนนั้นเขามีความคิดว่าจะเลิกเมื่อไรก็ได้ แม้กระทั่งตอนบวชพระ พอมีเพื่อนมาชวนเล่นยา ชวนดื่มเหล้า เขาก็กลับไปติดอีกครั้ง โดย 
รวมแล้ว เขาพยายามที่จะเลิกเอง ๒๐ ครั้งขึ้นไป โดยเลิกกับพระที่วัด ๕ วัดขึ้นไป เข้ารักษาที่สถานพยาบาลต่างๆเกือบ ๓๐ ครั้ง สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่เกิด 
เพราะเหล้าเป็นเหตุคือ ประสบอุบัติเหตุรถล้มเกือบเสียชีวิต ทำให้สูญเสียความจำไปนานกว่า ๑ เดือน
 จนเมื่อมาทำงานที่ขอนแก่น ได้รู้จักกับกลุ่มเอเอ จึงรู้ว่าตัวเองเป็นคน “ขี้เมา” เขาเริ่มยอมรับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามวิธีการ ๑๒ ขั้นตอน  
จนทำให้หยุดเหล้ามาได้นาน ๖ ปี ทุกวันนี้เขาบอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ มีหน้าที่การงาน เพื่อนบ้านเริ่มยอมรับ มีความสุขมากขึ้น ฯลฯ และหนึ่งในวิธีการที ่
ทำให้เขาหยุดดื่มได้นั้น ก็คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้หยุดดื่มเหล้า เพราะใครจะเข้าใจคนดื่มเหล้าได้ดีเท่ากับคนดื่มเหล้า
 สนใจกลุ่มเอเอ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๒๓๑-๘๓๐๐ และ www.aathailand.org

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
 ระฆังเซน✎

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
สมัครใจ-อาสา✎

 สวัสดีครับ...สมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า Happy Birthday เพราะในเดือน พ.ย. ปี ๕๐ นี้ ทาง 

ศูนย์ปรึกษาฯ ได้ครบรอบ ๓ ขวบแล้วครับ ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ฯที่ทำให้เจ้าหน้าที่ มีโอกาสทำหน้าที่ดีๆแบบนี้ และ 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ทำให้ศูนย์ฯได้มีโอกาสได้ให้บริการครับ ช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมานั้น ผู้ที่ขอรับ 

บริการโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ภรรยา ลูก แม่ ฯลฯ ในฉบับนี้จึงขอหยิบผลงานบางส่วน 

ของ พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคนที่คุณรักติดแอลกอฮอล์” หนึ่งในวิธีการก็คือ การหยุด 

ส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม โดยขอให้ผู้อ่านระลึกและทบทวนถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุน 

พฤติกรรมดังกล่าว และหยุดการกระทำนั้น...

 การส่งเสริมพฤติกรรมการติดแอลกอฮอล ์หมายถึง การกระทำจากบุคคลรอบข้างที่เอื้อให้ผู้ป่วยยังคงดื่ม หรือช่วยให ้

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางร้ายที่เกิดจากการดื่ม เพราะเป็นเหมือนการให้รางวัลหรือแรงเสริม โดยปกติ ญาติที่ใกล้ชิดมักไม่มีเจตนาร้าย ใน 

การมีพฤติกรรมดังกล่าว แต่อาจเกิดจากความสงสาร ทนผู้ป่วยรบเร้าไม่ไหว อย่างไรก็ตาม การคงพฤติกรรมดังกล่าวไว้จะทำให้ปัญหา 

การดื่มรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นญาติท้อแท้สิ้นหวัง และละทิ้งผู้ป่วยไปในที่สุด

 ตัวอย่างของการส่งเสริมพฤติกรรมการติดแอลกอฮอล์

 - ภรรยารอสามีที่ไปเมามาจากนอกบ้าน โดยจัดอาหารรอรับไว้ เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หลังจากอาเจียน

 - ภรรยาที่ช่วยโทรไปที่ทำงาน เพื่อลาป่วยแทนสามี เนื่องจากป่วยจากการเมามาเมื่อคืนนี้

 - ภรรยาที่ยอมทำตามสามีทุกๆอย่าง เพราะกลัวถูกทิ้ง

 - ลูกที่ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนกับพ่อที่ติดเหล้า เพื่อจะได้ใกล้ชิดพ่อ

 - ฯลฯ

 เมื่ออ่านจบแล้วขอให้ใจที่เป็นกลางพิจารณาจากความเป็นจริงว่า การกระทำของเรามีส่วนในการ 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยอยากดื่มบ้างหรือเปล่า และช่วงน้ีหน้าหนาวแล้ว เหมาะท่ีเป็นขออ้างให้ผู้ป่วยอยากด่ืม เราลองมาช่วยกันหยุด 

พฤติการส่งเสริมการดื่มของผู้ป่วยกันนะครับ โอกาสหน้าทางศูนย์ฯจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์ของ พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย  

จาก รพ.พระมงกุฎเกล้ามานำเสนออีกครับ ขอบคุณครับ 



 เมื่อเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่น ผับ–เธค เป็นสถานที่หนึ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่อยากไป 

เที่ยวและหาประสบการณ์ชีวิต ทั้งที่ความจริงแล้วมันคือสถานที่อโคจร ไม่ควรไปเที่ยว  

เพราะในเธคมีแต่เสียงดนตรีอึกทึก มีผู้ชายผู้หญิงจับคู่กันเต้นรำ มีคนกินเหล้าเมาแล้ว 

เอะอะโวยวาย หรือไม่ก็ทะเลาะล้มโต๊ะทำร้ายร่างกายกัน (จนถึงตายก็มีเป็นประจำ) ใน 

เธคไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ บรรยากาศแวดล้อมก็อบอวลไปด้วย 

หมอกควันบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพ วัยรุ่นจำนวนมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต้องเสีย 

ประวัติ เสียอนาคต และเสียชีวิต ก็เพราะเที่ยวนี่แหละ บางคนไม่ได้ชอบบรรยากาศ 

ในเธค เพียงแค่อยากไปเต้นรำสนุกสนานกับเพื่อนๆ จึงมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่ต้องพา 

ลูกวัยรุ่นไปดูว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันในสถานที่แบบนี้ ซึ่งเมื่อไปเห็นแล้ว เด็กๆ ที่มี 

สติเข้าใจชีวิตก็เลือกที่จะไม่ไปอีก

 เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาการ 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและ 

เยาวชนแห่งประเทศไทย และสภาเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดทั่วประเทศ เนื่อง 

ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ 

โดยมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รอง 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย ์เป็นประธานเปิดงาน และให ้

โอวาทแก่บรรดาเยาวชน

 นายเอก วงศ์อนันต์ ประธาน 

สภาเด็กและเยาวชนฯ กล่าวว่า สิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการขณะนี้คือ โอกาสที่จะได้ 

แสดงศักยภาพและความคิด ในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และ 

ประเทศชาติ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับคำประกาศ 

เจตนารมณ์ของสภาเด็กและเยาวชน ในปี ๒๕๕๐ นี้ คือการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม 

อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาเรื่องการเป็นนักดื่ม 

หน้าใหม่และการสูบบุหรี่ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่อยากเสนอคือ ให้ภาครัฐจัดสถานที่นัดพบ 

พูดคุย ฟังเพลง สำหรับเยาวชนที่ปลอดเหล้าบุหรี่ แทนที่จะเป็นผับ-เธค รอบมหาวิทยาลัยเหมือนในปัจจุบัน

 นายเอก กล่าวว่า อัตราการเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาแม้จะจำนวนไม่มาก แต่ถ้าปล่อยให้มีการเพ่ิมข้ึนต่อไป ก็จะมากข้ึนๆ ท่ีสำคัญตอน 

น้ีได้มีการรณรงค์เร่ืองการไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหร่ี แต่ไม่มีการรณรงค์ว่าจะให้คนได้ด่ืมหรือกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 

อย่างไร ซ่ึงเร่ืองน้ีก็เป็นแผนงานหน่ึงท่ีสภาเด็กและเยาวชนจะร่วมกันทำ ตอนน้ีมีการเปิดผับ–เธค มากมาย จะมีสักแห่งหรือไม่ท่ีจะเป็น 

ผับ–เธค ท่ีปลอดเร่ืองแอลกอฮอล์ ท่ีทุกคนสามารถเข้าไปด่ืมกิน ฟังเพลง และสังสรรค์นันทนาการร่วมกัน เหมือนท่ีต่างประเทศเจริญ 

แล้วมี...

 โลกของวัยรุ่นก็ยังเป็นโลกของความสนุกสนาน ดังนั้นถ้ามีสถานที่ให้พวกเขาได้รวมตัวกันแบบไม่มีน้ำเมามายุ่ง 

เกี่ยว นับเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเยาวชนทำผิดเพราะเหล้าเป็นต้นเหตุได้มากทีเดียว

น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

เด็กไทยอยากได้ ผับ-เธค ปลอดเหล้า

ÒÒ



เครื่องดื่มทางเลือก
คนกันเอง✎

ÒÚ

ชวนชิม
น้ำอบเชย
(Cinna-lemon)

	 เด็กๆ หรือคนรุ่นใหม่สมัยนี้ ส่วนใหญ่จะรู้จักแต่น้ำอัดลมยี่ห้อต่างๆ หรือไม	่

ก็เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้รสหวาน ในโอกาสนี้เลยอยากนำเสนอเครื่องดื่มสมุนไพรที่	

มากประโยชน์และรสชาติดีให้ได้ลองด่ืมกันบ้าง น่ันคือ น้ำอบเชย ฟังดูแล้วรู้สึกเหมือน	

จะเชยสมชื่อใช่ไหม ไม่เป็นไร...ชื่อเชยแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพ แค่นี้ก็น่าลองแล้วล่ะ

	 มาทำความรู้จักกับอบเชยเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมชนิดนี้กันสักนิดก่อนนะคะ...		

แท่งอบเชยหรือซินนามอน	(Cinnamon)	เป็นเคร่ืองเทศกล่ินหอมท่ีได้มาจากเปลือกไม้ช้ันในท่ีแห้งแล้วของต้นอบเชย		

แท่งอบเชยจะมีสีน้ำตาลแดง	 มีลักษณะเหมือนแผ่นไม้แห้งที่หดงอหลังจากโดนความชื้น	 อบเชยเป็นเครื่องเทศที	่

ทำให้อาหารหลายชนิดมีกลิ่นหอม	เช่น	สตู	พริกแกงกระหรี่ประเภทผัด	ต้มพะโล้	ฯลฯ	ส่วนประเทศทางตะวันตก	

มักใส่อบเชยในของหวานเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่น	เช่น	ซินนามอนโรลล์	ใช้ผงอบเชยละเอียดโรยหน้ากาแฟใส่นม		

ใช้ผงอบเชยกับน้ำตาลโรยหน้าเพรทส์เซล	หรือเป็นส่วนประกอบในลูกอม	หมากฝรั่ง	และยาสีฟัน	เป็นต้น

	 นอกจากมีกลิ่นหอมแล้วอบเชยยังมีสรรพคุณทางยาด้วย	เนื่องจากมีสารแทนนิน	(ที่ให้รสฝาด)	สูง	จึงนิยม	

นำมาใช้ในยาตำรับแผนโบราณ	เช่น	เป็นส่วนผสมในยาหอมต่างๆ	โดยใช้ส่วนของเปลือกลำต้น	แก้จุกเสียด	แน่น	

ท้อง	หรือใช้ในการทำยานัตถุ์สำหรับสูดดม	เพื่อเพิ่มความสดชื่น	ลดอาการอ่อนเพลีย	แก้โรคท้องร่วง	เพราะมีสาร	

ช่วยต้านแบคทีเรียในกระเพราะอาหาร	ขับปัสสาวะ	ช่วยในการย่อยอาหาร	และละลายไขมัน	นอกจากนี้เปลือก	

ลำต้นที่อายุมากกว่า	๖	ปี	หรือใบกิ่งยังนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย	(Essential	oil)	ได้อีกด้วย

	 อ่านสรรพคุณทางยาของอบเชยกันไปมากมายแล้ว	 หลายคนคง	

สงสัยว่าจะนำอบเชยมาทำเป็นเคร่ืองด่ืมได้อย่างไร...น้ำอบเชยเป็นเคร่ืองด่ืม	

ที่รสชาติหอมน่าลิ้มลองไม่น้อยค่ะ	 วิธีทำก็แสนง่าย	 เริ่มจากต้มน้ำให้	

เดือด	จากนั้นใส่แท่งอบเชยลงไป	(มากน้อยตามต้องการ)	แล้วต้มต่อ	

อีกประมาณ	๑๐	นาที	จึงค่อยปิดไฟ	เติมน้ำตาล	ทิ้งไว้ให้เย็น		

เวลาจะดื่มให้บีบมะนาวหรือฝานมะนาวเป็น	

ชิ้นบางๆ	ใส่ลงไป

	 แค่นี ้ก็ได้เครื ่องดื ่มแปลก	

ใหม่กลิ่นหอมไว้ดื่มแก้กระหาย หรือ	

เล ี ้ยงส ังสรรค์ญาติม ิตรในวาระ	

ต่างๆ อ้อ...ถ้าบอกว่าน้ำอบเชยแล้ว	

กลัวไม่มีคนกล้าด่ืม จะเปล่ียนช่ือใหม่	

ให้เก๋ไก๋ว่า “Cinna–lemon” ก็เข้าท่า	

ดีนะ



แวดวงภาคี
กองบรรณาธิการ ✎

ใคร-ทำอะไร-
ที่ ไหน-อย่างไ

ร

ÒÛ

ทอดกฐินปลอดเหล้า ๔ ภาค
	 การทอดกฐินถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสังคมไทย ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง	

พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี และตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ที่ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภค	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศกอ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดกฐินปลอดเหล้า ในพื้นที่จังหวัดนำร่องภาคอีสานหลายจังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม 	

สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จนเกิดกระแสสังคมทำให้มีการจัดงานทอดกฐินปลอดเหล้าอย่างกว้าง และในปี ๒๕๕๐ นี้ที่เป็นปีมหามงคล พระบาท	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา วัด องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศทั้ง ๔ ภาค ต่างพร้อมใจกันทอดกฐินปลอด	

เหล้า เพื่อให้งานบุญของชาวพุทธเป็นงานบุญที่แท้จริง ขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัวด้วย เชื่อว่าในอนาคตแนวคิดดังกล่าวนี้จะได้รับการสืบทอดทำตามกันมากขึ้นเรื่อยๆ

กฐิน จ.เพชรบุรี

กฐิน จ.สมุรสาคร

กฐิน ธนบุรี กฐิน จ.พิษณุโลก กฐิน ภาคอีสาน



ÒÙ

สัมภาษณ์
กองบรรณาธิการ

อาจารย์คิดอย่างไรท่ีมีการโฆษณาเคร่ือง 

ด่ืมมึนเมาผ่านส่ือต่างๆ และเด็กๆ ก็ซึมซับ 

เรื่องเหล่านี้ทุกวัน

 ความจริงอยู่ที่ใจเขา...ถ้าเขาทำไม่ดี  

กรรมก็เล่นงานเขาเอง คนเรามักจะนำ 

เอากิเลสไปใส่ แล้วก็บอกคนอ่ืนว่ารูปธรรม 

อย่างนี้ๆ เป็นของดี โดยไม่รู้ว่าคุณกำลัง 

ทำลายเขา

เร่ือง พ.ร.บ.ฯ ท่ีจะออกมาคุ้มครองเยาว- 

ชน แต่ยังไม่ผ่านวาระ ๒ อาจารย์คิด 

ยังไงคะ

 สงสารสังคมไทย คนเรา...ลองตกไป 

อยู่ในหลุมพวกนี้แล้ว น่าสงสารมาก

เดี๋ยวนี้ธุรกิจน้ำเมามักจะใช้วิธีตอบแทน 

สังคมด้วยการช่วยเหลือเรื ่องเงินทอง 

และวัตถุต่างๆ

 นั่นไม่ใช่บุญคุณจริง เป็นบุญคุณทาง 

วัตถุ บุญคุณแท้จริงต้องอยู่ที่ใจบริสุทธิ์...  

เดี ๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยน เวลานี้คนเราติด 

ยึดในเรื่องวัตถุกันมากจนลืมเรื่องจิตใจ... 

คุณธรรมเป็นผลของการปฏิบัติจริยธรรม  

ปฏิบัติออกมาจากความจริงท่ีอยู่ในใจ เม่ือ 

ติดยึดในเร่ืองวัตถุมาก ความจริงใจของคน 

ก็ลดลง มันกลายเป็นหมกเม็ดอะไรต่อ 

อะไรไว้...ตรงน้ีเป็นจุดสำคัญ คนเราทุกวันน้ี 

ที่ไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมก็เพราะความ 

ติดยึด...พอติดยึด ปัญญาก็บอด

มีเยาวชนจำนวนมากที่พลั้งพลาดกลาย 

เป็นอาชญากรเพราะน้ำเมาเป็นต้นเหตุ

 นั ่นแหละ!.. เด็กเสียเพราะผู ้ใหญ่  

ต้องขุดค้นตรงนี้ให้เจอ ที่สุดของวันนี้...ก็ 

ยังไม่ถึงที่สุด โอกาสหน้าจะได้เห็นที่สุดที ่

มันลึกกว่านี้...

อาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึง สนช. ซึ่ง 

ทำหน้าที่พิจารณา พ.ร.บฯ บ้างไหมคะ

 คุณธรรมของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ซึ่ง 

ส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน ต้องเริ่มต้น 

ที่ตัวเอง และต้องเกิดขึ้นภายใน คือให้ 

ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าทางกายหรือ 

ทางวัตถุ การโฆษณาสินค้าน้ำเมาผ่านสื่อ  

ก็คือการนำกิเลสไปมอบให้แก่ผู้อ่ืน เปรียบ 

ได้กับการทำลายอย่างเป็นรูปธรรม ขณะ 

เดียวกันเยาวชนที่หลงทางพลาดพลั้งใน 

ชีวิต ก็มีไม่น้อยท่ีต้นธารของปัญหามาจาก 

ผู้ใหญ่ สำหรับผู้มีบทบาทพิจารณาพระ- 

ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ขอให้ระลึกว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่อง 

มือ...ทว่าส่ิงสำคัญคือการรักษาจิตวิญญาณ 

ของตน ในด้านความรักและความซื่อสัตย์  

ทั้งต่อแผ่นดินและต่อเพื่อนมนุษย์ เอาไว้ 

อย่างมั่นคง...

 ถ้าท่านสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ทั้งหลายจะเห็นชอบในข้อเรียกร้องของ 

ภาคีเครือข่ายงดเหล้า ก็คือว่าเป็นพระ 

คุณกับประเทศชาติและเยาวชนไทย 

อย่างเหลือล้นทีเดียว

✎

 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
วัย ๘๕ ปี ท่านน้ี เป็นครูบาอาจารย์ท่ีส่ังสอนให้ความรู้แก่ลูกศิษย์มายาวนานหลาย 
ต่อหลายรุ่น ขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างในดำเนินชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ในครรลอง 
แห่งความดีงามมาตลอด เป็นบุคคลที่เราสามารถเคารพรักได้อย่างสนิทใจ และ 
ท่ามกลางกระแสอบายมุขที ่ครอบงำ 
สังคมไทยอย่างมากขณะนี้ โดยเฉพาะ 
เร่ืองของเคร่ืองด่ืมมึนเมาต่างๆ ท่ียังไม่มี 
กฎหมายบังคับใช้โดยสมบูรณ์ เมื่อมี 
โอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ระพ ี
ในเรื่องนี้ อาจารย์ก็มีแง่คิดดีๆ มาฝาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วย

สังคมน้ำเมา ในมุมมองของ
อาจารย์ระพี สาคริก



กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

Òı

 สสส. สคล. จัดกิจกรรมพิเศษ “๘๐ ช่ัวโมง ร่วมด้วย ช่วยร้อง เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึง วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
รวมเวลา ๔ วัน เพ่ือหาเงินรายได้บริจาคให้กับกองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษาฯ เพ่ือนำไปพัฒนา “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” จังหวัดนครนายก ซ่ึงมีผู้ให้ความสนใจเข้า	
ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจากทุกสาขาอาชีพ

ร้องเพลงเพ่ือพ่อสังคมน้ำเมา ในมุมมองของ
อาจารย์ระพี สาคริก

 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีงดเหล้า ๔ ภาค ร่วมกันแถลงข่าว “ทอดกฐินปลอดเหล้า” ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา และ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานเปิดงาน

แถลงข่าวกฐินปลอดเหล้า

	 นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เข้าคารวะศพหลวงพ่อปัญญาฯ 
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

คารวะศพท่านปัญญา



หน้าสุดท้าย
	 ✎ มาลาตี

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
๗๐/๓๐๐-๑ หมู่ที่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท ์ ๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓

www.stopdrink.com

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จัดพิมพ์ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) ประธานท่ีปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ท่ีปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว กองบรรณาธิการ  
ขวัญชนก ชูเกียรติ, พิมพ์มณี เมฆพายัพ, สุวรรณ บุญแท้, กมลพร มูลจันทร์, มาลัย มินศรี, สร้อยอักษร อ่อนพฤกษ์ภูมิ, ศิริพร พรหมวงศ์

	 แต่ไหนแต่ไรมา	
ว ัดเป ็นสถานท ี ่ท ี ่ 

ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นสถานท่ี 

สำหรับปฏิบัติกิจทาง 

ศาสนา เป็นสถานที ่

ให้คนได้มาสงบจิต 

สงบใจจากความวุ่น 

วายต่างๆ  แต่น่าเศร้า 

ท่ีเด๋ียวน้ีวัดส่วนใหญ่ 

ไ ม ่ ส ง บ เ ส ี ย แ ล ้ ว  

เพราะอิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำเมาตัว 

ร้าย ที่เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด  

นับตั้งแต่งานเกิด งานตาย งานบวช เข้าพรรษา ออก 

พรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ฯลฯ ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร 

เป็นคนแรกท่ีทำไม่เหมาะสมเช่นน้ี แต่ก็ทำตามๆ กันมา 

จนเป็นเรื่องธรรมดา

	 เรื่องของเครื่องดื่มมึนเมา	 ความจริงแล้วดื่มที่ไหนก็ไม่	

เหมาะไม่ควรทั้งนั้น		ยิ่งเจ้าภาพงานต่างๆทั้งหลายนำมาเลี้ยง	

แขกเหรื่อในวัดยิ่งไม่เหมาะอย่างยิ่ง	 แต่น่าแปลกที่ไม่ค่อยม	ี

ใครรู้สึกละอายหรือเกรงกลัวบาปกรรมในเรื่องนี้กันเลย	 นี	่

แหละผลของการไม่ศึกษา	ไม่ปฏิบัติธรรมะ	ไม่น้อมนำคำสอน	

ของศาสนามาเป็นแนวทาง	

ดำเนินชีวิต	จึงทำผิดโดยไม่รู	้

ว่าเป็นความผิด		หรือบางคน	

ก็ยังทำผิดทั้งๆ	ที่รู้	 	เพราะสู้	

อำนาจความอยากในใจไม่ได้

	 การที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รณรงค์ให้ประชาชน		

ลด	ละ	เลิกดื่มเหล้า	ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ		ตลอดจนรณรงค	์

ไม่ให้นำเหล้ามาดื่มในวัด	 ทุกวันนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ขยาย	

ผลไปยังวัดในจังหวัดต่างๆ	 เป็นจำนวนมาก	 ถึงอย่างนั้นก็ยัง	

ไม่เคยเห็นวัดที่ไหนในเมืองไทย	ที่กล้าหาญประกาศตนอย่าง	

ชัดเจนถึงขั้นติดป้ายห้ามคนเมาเข้าวัดอย่างเป็นทางการ	 ดัง	

เช่นที่วัดร่องขุน จังหวัดเชียงราย ของอาจารย์เฉลิมชัย  

โฆษิตพิพัฒน์	 จะว่าไปแล้วป้ายดังกล่าวพูดได้ว่าเป็นป้าย	

ห้ามคนเมาเข้าวัดที่สวยที่สุดในโลกได้เลยนะ	 (หรือมีที่ไหน	

สวยกว่านี้ก็มาโชว์กันหน่อย)	 ความกล้าหาญของอาจารย์	

เฉลิมชัยในเรื่องนี้	 มาจากการที่อาจารย์ศึกษาในเรื่องศาสนา	

อย่างลึกซึ้ง	จึงรู้ว่าอะไรคือบาป	อะไรคือนรก	เราจึงได้เห็นการ	

เผยแพร่คำสอนผ่านงานศิลปะที่งดงาม

	 ถ้าวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันยกป้าย “ห้ามคนเมา 

เข้าวัด” คงจะช่วยดึงสติของนักดื่มกลับคืนมาได้มาก

ป้ายห้ามคนเมาเข้าวัด


