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สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงานบุญ	

ประเพณีท่ีงดงาม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติสืบ	

ต่อกันมาช้านาน วางรากฐานให้คนในสังคม	

ปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว ธรรมชาติ สิ่ง	

แวดล้อม และสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยความ	

ดี ความงาม ความรัก โดยไม่แยกส่วนออก	

จากวิถีชีวิต ทำให้สังคมไทยมีแต่ความสงบ	

สุขมาช้านาน แต่เมื่อก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์	

และระบบทุนนิยม สังคมไทยมีค่านิยมแบบ	

บริโภคนิยมกันมากขึ้น บวกกับอิทธิพลของ	

การสื่อสาร ทำให้งานบุญประเพณีต่างๆ ที	่

เคยทำหน้าที่สืบทอดค่านิยมดีงามจากรุ่น	

สู่รุ ่น กลายเป็นเพียงวาระแห่งความสนุก 	

รื่นเริงบันเทิงใจ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอ-	

ฮอล์กันอย่างไม่มีกาลเทศะ ส่งผลให้ประ-	

เพณีต่างๆ ที่ดำรงอยู่มีแต่เพียงรูปแบบ แต	่

ไม่ก่อให้เกิดกุศลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ดั้ง	

เดิมของการจัดงาน

 วัดเป็นสถานที่ที ่ให้ทุกคนมาทำบุญ 	

ประกอบกรรมดี มาลดละกิเลส แต่ปัจจุบัน	

ไม่ใช่แค่เหล้าเท่านั้นที่เข้ามาแปดเปื้อนใน	

ศาสนสถาน แต่มีอบายมุขทุกอย่างเต็มไป	

หมด ถ้าเป็นคนไทยแล้วดื่มเหล้าในวัดหรือ	

งานบุญต่างๆ ได้โดยไม่รู้ละอายใจหรือรู้สึก	

ผิด ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก ทุกวันนี้คน	

ไทยดื่มเหล้าจนลืมไปว่าการดื่มน้ำเมานั้นผิด	

ศีล เป็นเรื่องผิดปกติ แต่ก็กลับหัวกลับหาง	

กลายเป็นว่าคนไม่ดื่มเป็นคนผิดปกติ เป็น	

คนกลุ่มน้อยในสังคม มนุษย์ประเสริฐกว่า	

สัตว์ตรงที่รู้บุญ รู้บาป แต่เหล้าหรือเครื่อง	

ดื่มแอลกอฮอล์ จะไปกดสมองส่วนที่รู้ดี รู	้

ช่ัว รู้ผิด รู้อาย เหล้าทำให้มนุษย์ทำในส่ิงท่ีคน	

ปกติทั่วไปทำไม่ได้ เช่น ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฯลฯ 	

เราจึงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ช่วยให	้

คนที่หลงใหลในอบายมุขกลับสู่ความจริง 	

โครงการ “บุญประเพณีปลอดเหล้า” จะเป็น	

การร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อนำความ	

ดีกลับสู ่สังคมไทยอีกครั ้งหนึ ่ง ด้วยการ	

ค่อยๆ เอาเหล้าออกไปจากวิถีชีวิตคนไทย

 การรณรงค์ที่จะทำให้งานบุญประเพณี	

ปลอดเหล้าประสบความสำเร็จน้ัน เครือข่าย	

องค์กรงดเหล้า และประชาคมงดเหล้า ๗๕ 	

จังหวัด ต้องทำทั้งในเรื่องความคิดกับเจ้า	

ภาพที่จัดงานและผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมๆไป	

กับการรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ ด้วยเครื่อง	

มือและกระบวนการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ	

เป็นกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ 	

การสื่อสารรณรงค์ รวมไปถึงการบังคับใช	้

กฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้คนในพื้นที่เกิด	

ความตระหนัก ตื่นรู้ แล้วนำไปสู่การลุกขึ้น	

มาจัดการปัญหางานบุญประเพณีเคล้าน้ำ	

เมา จนกระทั่งกลายเป็นนโยบายของท้อง	

ถ่ิน ท้ังระดับชุมชน ตำบล จังหวัด และระดับ	

ชาติ พัฒนาจนอาจเป็นกฎหมายในอนาคต

	 นี่คือก้าวต่อไปของการทำงาน

สานดวงใจสร้างสุข
ด้วยบุญประเพณีปลอดเหล้า

จากใจประธานเครือข่ายฯ  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
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 ตั้งแต่โฆษณาชุด “ให้เหล้า = แช่ง” 

และ “เลี้ยงเหล้าในงานบุญ =บาป” เผยแพร่ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และสื่อต่างๆ  

ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา แต่ 

สิ่งที่คิดว่ามีผลต่อความรู้สึกของผู้รับสื่อก็คือ  

โฆษณาชุดนี้ช่วยกระตุกความคิดของผู้คนสู ่

โลกของความจริงอีกครั้ง หลังจากที่ชาวพุทธ 

จำนวนมากและสาวกนักดื ่มแกล้งลืมหรือ 

อาจหลงลืมไปจริงๆ ว่าการดื่มเหล้า เลี้ยง 

เหล้าในงานบุญต่างๆ นั้น เป็นเรื่องของการ 

ทำบาปล้วนๆ ไม่ได้บุญอะไรเลย และยังจะ 

สร้างปัญหาอีกมากมายให้กับเจ้าภาพที่จัด 

งานด้วย สังคมไทยวันนี้เสื่อมลงเพราะเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์มามากแล้ว ถึงเวลาที่คนไทย 

ทุกคนต้องลุกขึ้นมายืนยันความถูกต้อง อะไร 

ผิดก็ช่วยกันเตือนสติว่าผิด และไม่ส่งเสริม 

กันทำความผิดอีกต่อไป

 หลังจากที ่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ได้รณรงค์งดการดื่มเหล้าในเทศกาลปีใหม่  

สงกรานต์ เข้าพรรษา จนเป็นที่รับรู้กันทั่ว 

ปลอดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบล 

ราชธานี งานปอยหลวงปลอดเหล้า จังหวัด 

เชียงใหม่ ตานก๋วยสลากปลอดเหล้า อำเภอ 

สันติสุข จังหวัดน่าน และวัดป่าซาง อำเภอ 

แม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น และอีก 

หลายๆ จังหวัดที่เริ่มดำเนินการตามโครงการ 

นี้อย่างกระตือรือร้น

 งานบุญ งานประเพณี จะปลอดเหล้า 

หรือน้ำเมาได้ก็ต่อเมื่อเจ้าภาพและผู้จัดงาน  

เข้าใจถึงแก่นสารหรือสาระของงานน้ันๆ อย่าง 

ถ่องแท้ และกล้าทวนกระแสค่านิยมบิดเบือน  

ที่ชักจูงให้คนดื่มเหล้า และมองว่าเหล้าเป็น 

เครื่องมือที่ช่วยสร้างความสุขในทุกการสัง- 

สรรค์ การเตือนกันด้วยความปรารถนาดีว่า  

“ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” หรือ “เลี้ยงเหล้าใน 

งานบุญเป็นบาป” นั้น คิดว่าเป็นการสื่อสาร 

ที่ได้ผลไม่ใช่น้อย เพราะทำให้นักดื่มเริ่มมีสติ 

และเกิดความละอายใจขึ้นมาบ้าง กับคำว่า  

“บาป” ที่ถูกพูดผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องอยู่ ณ  

เวลานี้ หลังจากถูกน้ำเมากลบความรู้สึกให้ 

อยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตสำนึกมานาน และถึงแม้ 

ว่าอาจจะยังเลิกดื่มกันไม่ได้อย่างเด็ดขาด แต่ 

อย่างน้อยก็ทำให้รู ้จักกาลเทศะกันมากขึ้น  

ไม่ใช่หลับหูหลับตาดื่มกันแบบไม่บันยะบันยัง 

เหมือนแต่ก่อน

 น้ำกับน้ำมันไม่มีวันรวมกันได้ฉันใด  

งานบุญเลี้ยง    เหล้าก็ไม่มีวันได้บุญเช่น

กัน

กองบรรณาธิการ  เรีืองจากปก

ประเทศแล้วนั่น แต่ทว่าคนไทยก็ยังดื่มกัน 

ตลอดทั้งปีและทุกงานบุญประเพณีที่จัดขึ้น  

จนเป็นเหตุทำให้เกิดการเจ็บตายกันทุกวัน  

ที่สำคัญงานบุญที่เลี ้ยงเหล้าทำให้เจ้าภาพ 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากโดยใช่เหตุ  

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำผิดศีลธรรมกัน 

จนชาชิน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเตือนสังคม 

และผู้ที่ยังดื่มอีกจำนวนมาก ด้วยโครงการ  

“บุญประเพณีปลอดเหล้า” ซึ่งในแต่ละภาค  

แต่ละจังหวัด แต่ละชุมชน มีกิจกรรมงานบุญ 

และงานรื่นเริงที่ใช้เหล้าเป็นตัวช่วยสร้างสีสัน 

ของงานอยู่มากมาย แต่เราคงปล่อยให้เครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์มาทำลายสติ ทำลายสำนึก 

ที่ดีของคนไทยและสังคมไทยมากกว่านี้ไม่ได ้

แล้ว สังคมที่ดีที่ทุกคนอยากเห็นนั้นไม่มีขาย 

ที่ไหน แต่อยู่ที่เราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจ 

กันสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะสังคมปลอดอบาย- 

มุขน้ำเมา ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ถ้า 

เริ่มที่ชุมชนเล็กๆ ก่อน แล้วขยายผลต่อไป 

เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ความฝันนั้นก็ไม่ไกล 

ความจริงนัก

 วันน้ีการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 

เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ซึ่ง 

ภาคีงดเหล้าแต่ละภาคต่างขานรับโครงการนี ้

กันอย่างแข็งขัน ทำให้งานบุญ งานประเพณี  

ที่เคยมีน้ำเมามาเกี่ยวข้องวุ่นวาย เกิดเป็น 

งานบุญประเพณีที่น่าศรัทธามากขึ้น อย่าง 

เช่น งานศพปลอดเหล้า ที่อำเภอสบปราบ  

จังหวัดลำปาง การแข่งเรือประเพณีและงาน 

กาชาดปลอดเหล้า จังหวัดน่าน งานบุญ 

เบิกฟ้ามหาสารคามปลอดเหล้า จังหวัด 

มหาสารคาม ประเพณีแห่เรือองค์ปลอด 

เหล้า จังหวัดเพชรบุรี งานบุญผะเหวด 



Ù เกาะกระแส  กองบรรณาธิการ

 การบาดเจ็บ การเสียชีวิต 

จากอุบัติเหตุรายวันจำนวน 

มาก สาเหตุหลักมาจากการ 

ด่ืมเหล้า ท่ีนักด่ืมท้ังหลายหลง 

คิดว่ามันคือความสุข ท้ังท่ีส่วน 

ลึกในใจก็รู ้ว่าไม่ดี ยิ ่งมีการ 

สร้างภาพตอกย้ำว่าการด่ืมเป็นเร่ืองของการ 

เข้าสังคม ทำให้มีเพื่อนมาก คนส่วนใหญ่ 

จึงใช้เหตุผลนี้สนับสนุนการดื่มของตนเอง  

เพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิด

 เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ท่ีโรงแรม 

มิราเคิลแกรนด์ ซึ่งมีการแถลงข่าวงานครบ 

รอบ ๑ ปี การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง 

ดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ นพ.สมาน  

ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรม- 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ 

สัมภาษณ์เรื่องการติดภาพเตือนข้างขวดเหล้า 

ว่า จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ พบว่า 

มีการติดคำเตือนไว้ที่ข้างขวดเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์น้อยมาก ส่วนการติดภาพเตือนไม่มี 

ประเทศไหนดำเนินการเลย ดังน้ันหากคนไทย 

สามารถทำได้ก็จะเป็นประเทศ 

แรกของโลก และจะได้รับการ 

สรรเสริญจากนานาประเทศ 

อย่างมาก ซึ่งภาพที่จะนำมาใช ้

เตือนสตินักดื่ม น่าจะเป็นภาพ 

อันตรายจากการดื่มที่น่ากลัว 

เหมือนข้างซองบุหร่ี เช่น ภาพคนประสบอุบัติ- 

เหตุบาดเจ็บหนักๆ ภาพตับแข็ง และภาพ 

ภรรยาถูกทำร้ายทุบตี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  

จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของประ- 

ชาชนก่อนดำเนินการ และหากจะดำเนินการ 

มาตรการติดภาพเตือน คาดว่าจะได้รับการ 

คัดค้านจากกลุ่มผู้ประกอบการเคร่ืองด่ืมแอล- 

กอฮอล์ เพราะทำให้สินค้าเสียภาพลักษณ์  

แต่ก็ต้องแสดงให้กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีเห็นว่ามีคน 

เห็นด้วยมากกว่าคนคัดค้าน นพ.สมาน กล่าว

 การรับรู้ข้อมูลความจริงเก่ียวกับเหล้าท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจำ น่าจะช่วยให้นักด่ืมเลิกด่ืม 

กันได้บ้าง
(ข้อมูล : ASTVผู้จัดการออนไลน์ / 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

“หมอสมาน” เสนอติดภาพเตือนข้างขวดเหล้า

 การขายเหล ้ า เบ ียร  ์

เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ เป็น 

ธุรกิจท่ีซ้ือง่ายขายคล่อง โดย 

เฉพาะค้าขายกับเด็กๆ นัก 

ศึกษา ดังนั ้นทุกวันนี ้ร ้าน 

เหล้ารอบโรงเรียนหรือรอบ 

มหาวิทยาลัยจึงผุดขึ้นมาก 

มาย และกลุ ่มเป้าหมายที ่ 

น่าเป็นห่วงก็คือลูกๆ หลานๆ  

ของพวกเรานี่เอง

 ผศ.ดร.สัมพันธ์ รอด- 

พึ่งครุฑ รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยา- 

ลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)  

กล่าวว่า ตามที ่ม ีกฎหมาย 

ออกมาห้ามหน่วยงานราชการ  

สถานศึกษา หอพัก ห ้าม 

จำหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอ- 

ฮอล์ (ยกเว้นสถานที่ราชการ 

ที่มีสโมสร หรือสถานศึกษา 

ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียน 

การสอน รวมถึงหอพักเอกชน 

ทุกแห่ง) นั้น มหาวิทยาลัยฯ 

จึงมีมาตรการเข้มงวดกับนัก 

ศึกษา เร่ืองการด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในสถานศึกษา และขอความ 

ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ห้าม 

จำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี  

ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า มาตรการ 

ที่ห้ามหอพักทุกแห่งจำหน่าย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น บาง 

แห่งอาจจะยังไม่ทราบ จึง 

อยากฝากให้เจ้าหน้าท่ีทุกภาค 

ส่วนท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ีโดย 

ตรง เข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิด 

กฎหมายอย่างจริงจังด้วย

 ถ้าอาจารย์มหาวิทยา- 

ลัยทุกคนมีความรักและเอา 

ใจใส่ลูกศิษย์ เสมือนเป็นลูก 

ของตนเอง ก็จะช่วยให้เหล่า 

นักศึกษารอดพ้นจากเงื ้อม 

มือ “มารน้ำเมา” ไปได้
(ข้อมูล : หนังสือพิมพ์ข่าวสด /

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

ราชภัฎอุตรดิตถ์ วอนคุมเข้ม 
ห้ามขายเหล้านักศึกษา

 การขายน ้ำ เมา 

เป็นธุรกิจที่เกี ่ยวข้อง 

ก ับผลประโยชน์จำ- 

นวนมหาศาล แม้จะ 

รับรู ้ก ันว่าเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์หรือน้ำเมาทุกชนิดเป็นสิ่งเสพติด  

ทำลายสุขภาพ ทั้งคนขายและคนดื่มทำผิด 

ศีลห้า แต่เมื่อจะต้องเข้มงวดกับธุรกิจเหล่านี้  

ที่ทำลายชีวิตคนไทยและสังคมไทยอย่างหนัก 

หนาสาหัส กลับไม่ค่อยมีใครกล้าแตะ เพราะ 

เงินของเครือข่ายคนขายน้ำเมามีอิทธิพลเสมอ  

สำหรับผู้ยังไม่มั่นคงในความดี ความถูกต้อง

 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ 

เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท กล่าวว่า ไม่เห็น 

เหตุผลทางวิชาการใดๆ ที่นายวิทยา แก้วภราดัย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ยอม 

ประกาศให้เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้  

เป็นวันห้ามขายเหล้า เนื่องจากในวันดังกล่าว  

รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันครอบครัว แต่ว่าปีที่ 

ผ่านมา มีครอบครัว ๔๔๗ ครอบครัว ที่ต้อง 

สูญเสียคนที ่ตนเองรักในวันนั ้น และอีกกว่า  

๗,๐๐๐ ครอบครัว ที่ต้องดูแลลูกที่พิการแขน  

ขา ขณะที่อีกกว่า ๓๐,๐๐๐ ครอบครัว ต้องหยุด 

เที่ยวมาดูแลผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่อง 

แปลกที่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประกาศใช้นานแล้ว แต่ไม่มีรัฐบาลใดที่มาจาก 

การเลือกตั้งกล้าใช้อำนาจผ่านกฎหมายฉบับนี้  

ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องดี ชาวบ้านได้ประโยชน์ แต่คนที่ 

เสียประโยชน์คือบริษัทเหล้า “ขอฝากถึงรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า หากกล้าประกาศ 

ให้เทศกาลสงกรานต์เป็นวันห้ามขายเหล้าจริง  

จะได้ถูกจารึกเป็นรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ 

ไทย ที่ลดยอดผู้เสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ลง 

ได้ครึ่งหนึ่ง ด้วยการเซ็นชื่อเพียงครั้งเดียว”

 ค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน ท่ีทำเพ่ือสังคม 

ส่วนรวม
(ข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ / 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

แพทย์ชนบทเรียกร้อง สธ.  
ประกาศห้ามขายเหล้าช่วง 
สงกรานต์



สธ.ฟันธง โฆษณาเหล้าบนรถไฟฟ้าผิดกฎหมาย
 ปัจจุบันไม่ว่าจะเหลียวมองไปทาง 

ไหน จะต้องได้เห็นโฆษณาชวนดื่มของ 

บริษัทเหล้าต่างๆ กระจัดกระจายในทุก 

พื้นที่ ซึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายสินค้า 

แบบนี้ได้ผลดีสำหรับเจ้าของธุรกิจน้ำเมา  

แต่เป็นผลเสียสำหรับผู้ดื่ม และเป็นการ 

ทำลายสังคมให้อ่อนแอลงเรื่อยๆ

 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู ้อำนวยการ 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การที่บริษัท 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฆษณาสินค้าทางทีว ี

ในรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการโฆษณาบน 

ป้ายโฆษณาตามสถานีบีทีเอสต่างๆ นั้น ถือ 

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา  

๓๒ ในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ  

หรือจูงใจให้ผู้อื ่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม  

ทั้งนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทบีทีเอส  

ตามที่มีผู้ร้องเรียนมาแล้ว

 นายอาณัติ อาภาภิรมย์ กรรมการ 

บริษัทระบบขนส่งมวลชนจำกัด หรือบีทีเอส 

กล่าวว่า เคยได้หารือกันในเร่ืองดังกล่าวแล้ว  

แต่เป็นเรื่องในแง่กฎหมาย ดังนั้น บีทีเอส 

จะยังไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีความ 

ชัดเจนในข้อกฎหมายจากฝ่ายกฎหมายของ 

บีทีเอส

 ด้านนายธีระ วัชรปราณ ีผู้จัดการสำ- 

นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า  

ภาคีภาคประชาชนกำลังจับตาการกระทำผิด 

กฎหมายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหน่วยงาน 

ที่ไม่ยอมรับกติกาสังคมและกฎหมาย การ 

ตีความกฎหมายที่แตกต่างกันของทั้งสอง 

ฝ่าย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีกฎหมายลูก 

ออกมา ดังนั้นในช่วงต่อไปนี้ กระทรวงสา- 

ธารณสุขควรจะให้ความสำคัญเร่งรัดการ 

ออกกฎหมายลูกออกมาบังคับใช้ เพื่อยุติข้อ 

ขัดแย้ง แต่หากยังไม่มีกฎหมายลูกออกมา  

ıกองบรรณาธิการ  เกาะกระแส

ก็จะเกิดกรณีการตีความไม ่

ตรงกันเช่นนี้อีก ซึ่งจะสร้าง 

ภาระงานและความยุ่งยาก 

ให้กับกระทรวงฯ อย่างมาก 

ในอนาคต อย่างไรก็ตาม  

สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ การได ้

รับแรงสนับสนุนจากประชาชนท่ีเอาใจใส่ต่อ 

ปัญหาสังคม และไม่นิ่งเฉยต่อการละเมิด 

กฎหมาย รวมทั้งรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัท 

เหล้า ที่พยายามทำให้เหล้าเป็นสินค้าทั่วไป 

และใกล้ชิดกับประชาชน การโฆษณาบน 

รถไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที ่ชัดเจนของความ 

พยายามนี้

 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า  

ขณะนี้มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเจตนารมณ์นั้นไม่ได้ต่อ 

ต้านคนดื่มเหล้า แต่ต้องการป้องกันนักดื่ม 

หน้าใหม่จะถูกชักจูงไปสู่การดื่ม ทั้งนี้การ 

โฆษณาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา 

ทางตรงหรือโฆษณาแฝง ในที่สุดจะนำไปสู ่

การเสพติดแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และ 

สังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง หรืออุบัติ- 

เหตุ “ผมมองว่า กรณีที่ทำผิดกฎหมาย ม ี

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะ 

ทางตรงหรือแฝง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง 

ดำเนินการตามกฎหมาย  

หากเจ้าของธุรกิจมองว่าไม ่

ผิดกฎหมาย ผมเห็นว่าเขา 

ต้องทบทวนหลักคุณธรรม 

และจริยธรรม เพราะการ 

ประกอบอาชีพต้องมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และ 

สังคมต้องเฝ้าติดตามผู้ประกอบการว่าทำ 

ธุรกิจที่เหมาะสมหรือไม่ กรณีที่มีการร้อง 

เรียนเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงว่าเห็นความไม่ถูก 

ต้อง ไม่ดีงาม ดังนั้นจะพึ่งกฎหมายอย่าง 

เดียวคงไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความตระหนัก 

ของคนในสังคมเป็นสำคัญ” นพ.อำพล  

กล่าว

 ถ้าคนเรามีจิตสำนึกที่มากพอ สังคม 

ก็ร่มเย็นได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายมาควบคุม  

สังคมใดมีกฎหมายออกมาบังคับใช้มาก  

นั่นแสดงว่าจริยธรรมของคนเริ่มเสื่อมลง  

ยิ ่งไม่ยอมรับกฎกติกา ก็ยิ ่งน่าเป็นห่วง 

อย่างยิ่ง
(ข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ /

๒๙ มกราคม ๒๕๕๒)

เก็บมาฝาก เข ้าหน ้าร ้อนแล ้ว 
อากาศร้อนๆ อย่างนี ้ 
เครื่องดื่มที่ดับกระหายได้ 
ดีที่สุดคือน้ำเปล่า สำหรับ 
นักดื ่มท ั ้งหลายควรจะ 
เพลาๆ น้ำเมาทุกประเภท 
ลงบ้าง ไม่เช่นนั้นอาจเจ็บ 

ป่วยแบบฉับพลันได้ เนื่องจากอากาศร้อนจะทำให้เส้นเลือดขยายตัว ร่างกาย 
สูญเสียน้ำมากขึ้น อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้ ในหน้าร้อนแอลกอ- 
ฮอล์จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น ทำให้เมาง่าย และอาจช็อกหมดสติได้



ที่เรื ่องของผลประโยชน์เป็นหลัก แต่ไม่ได้ 

นึกถึงเลยว่าผลเสียของน้ำเมาจะไปทำลาย 

คน ทำลายสังคม หรือทำลายประเทศอย่าง 

ไร และบริษัทน้ำเมาจะร่วมรับผิดชอบใน 

ความเสียหายต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง และ 

เรื่องบาปกับบุญก็นำมาทดแทนหักล้างกัน 

ไม่ได้ ยิ่งธุรกิจน้ำเมาอยากขยายกิจการมาก 

เท่าใด ในด้านหนึ่งถึงจะได้ผลประโยชน์เพิ่ม 

ขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งพ่อค้าน้ำเมาก็ได้บาปเพิ่ม 

มากขึ้นด้วยเช่นกันตามสัจธรรม (ที่ทำให้ 

คนเป็นบ้า ขาดสติ เป็นโรคต่างๆ ทะเลาะ 

เบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก เกิดอุบัติเหตุ  

ฆ่ากันตายเพราะน้ำเมาเป็นเหตุ)

 ไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ 

คือเรื่องคุณธรรม เรื่องของจิตสำนึกที่จะไม่ 

ไปเบียดเบียนผู้อื ่น หรือทำให้ผู้อื ่นเดือด 

ร้อน ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อค้าน้ำเมาทั้งหลาย 

ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้กันบ้างหรือไม่

 การสร้างภาพคือการทำให้ดูดี ทั้ง 

ที ่ความจริงสิ ่งนั ้นอาจไม่ใช่ของดี และด ู

เหมือนธุรกิจน้ำเมาทั้งหลายนิยมใช้วิธีการนี้  

เพื่อลดความละอายใจที่ต้องค้าขายสิ่งที่ผิด 

ศีลธรรม (แต่ทำให้รวยเร็วและรวยมาก) อัน 

นำไปสู่ปัญหาสังคมมากมาย ดังนั้น เพื่อให้ 

คนทั่วไปลืมๆ ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพบาป และ 

การด่ืมน้ำเมาเป็นการทำผิดข้อปฏิบัติสำหรับ 

ชาวพุทธ บริษัทน้ำเมาจึงขยันสร้างภาพ 

ลักษณ์ของตนเองในรูปแบบต่างๆ (รักศิลปะ  

เป็นคนใจดีมีเมตตา รักสิ่งแวดล้อม รักเด็ก  

ฯลฯ) และสร้างค่านิยมว่าการดื่มเป็นเรื่อง 

สิทธิส่วนบุคคล (ใครอย่าแตะ จะผิด จะถูก  

ไม่พูดถึง) ถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายกับการ 

ฉีดน้ำหอมปริมาณมากเพื่อกลบกลิ่นสิ่งบูด 

เน่าอันไม่พึงปรารถนา ด้วยเหตุนี้ธุรกิจน้ำ 

เมาจึงยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อให้คน 

ทั่วไปเกิดความรู้สึกที่ดีกับสินค้าของตนเอง

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุชิต จุรีเกษ ผู้ 

อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทย 

เบฟเวอเรจ เจ้าของเบียร์ช้าง เปิดเผยว่าปีนี้ 

ไทยเบฟฯ เตรียมงบกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

สำหรับดำเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบสังคม (CSR) โดยจะมีโครงการ 

ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า ๑๐–๒๐ โครงการ และ 

โครงการปลีกย่อยอื่นๆ ที่องค์กรเข้าไปมีส่วน 

ร่วมสนับสนุนมากกว่า ๑๐๐ กิจกรรม นอก 

เหนือจากโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำ 

ทุกปี เช่น โครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว  

ฯลฯ ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญ 

ในการสร้างแบรนด์ หรือตราสิน้าผลิตภัณฑ์ 

ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนกระแส 

การต่อต้านการนำบริษัทเข้าไประดมทุนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้ 

มีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารไปยังสังคมให้ 

เข้าใจได้มากที่สุดว่าเป็นโอกาสในการขยาย 

ธุรกิจของบริษัท ที ่เมื ่อเข้าไปอยู่ในตลาด 

หลักทรัพย์แล้วจะยิ่งตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ซึ่ง 

การนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพย์ จะสอดคล้องกับแผนระยะยาวในการ 

ขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคต...

 http://www.posttoday.com/business.

php?id=35467

 ดูเหมือนว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ธุรกิจน้ำ 

เมาพยายามจะทำนั้น ที่สุดแล้วก็มาจบลง 

ˆ การตลาดน้ำเมา  กองบรรณาธิการ

ไทยเบฟฯ
ทุ่มพันล้าน

รุกหนัก
“ซีเอสอาร์”

นายอนุชิต
จุรีเกษ



˜กองบรรณาธิการ เรื่องเหล้าจากรอบโลก

 ในภาวะท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีบทบาท 
กับชีวิตผู้คนทั่วโลก แต่ละประเทศต่างก็ม ี
มาตรการหลากหลาย ท่ีจะควบคุมไม่ให้เคร่ือง 
ดื่มแอลกอฮอล์สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในประเทศ 
ของตน
 เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ที่ผ่านมา ที่กรุงโรม  
เมืองหลวงของอิตาลี ก็เริ่มมีการเข้มงวดกับการ 
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น นั่นคือ ห้าม 
บาร์ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไป  
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนำกลับบ้าน หลัง 
เวลา ๒๑.๐๐ น ไม่เช่นนั้นถือว่าทำผิดกฎหมาย  
ส่วนหลังเวลา ๐๒.๐๐ น จะห้ามขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในบาร์และร้านอาหาร ยกเว้นดิสโก้ 
เธค หากฝ่าฝืนเจ้าของร้านจะถูกปรับเป็นเงิน  
๗๕๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๖,๐๐๐  
บาท มาตรการเข้มนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้าน 
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ว่ามักมีคนดื่ม 
แอลกอฮอล์แล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาทและส่งเสียง 
รบกวนในยามค่ำคืนอยู่เสมอ
 เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศที่ฟังเสียง 
ประชาชน และหาทางออกที ่เหมาะสมให้  
(แม้จะได้รับการต่อต้านจากเจ้าของธุรกิจบ้าง  
นึกถึงบ้านเรา ถ้าผู้มีอำนาจใช้กฎหมายอย่าง 
เข้มงวดจริงจัง ปัญหาสารพัดที่เกิดจากการ 
ดื่มน้ำเมาและคนเมา คงไม่มากมายเช่นที่เป็น 
อยู่... บางคนพูดติดตลกว่าเมื่อมีอำนาจ ม ี
กฎหมายแล้วไม่ใช้ มันเสียของนะ

“โรม” ออกกฎหมาย
ห้ามขายเหล้าหลัง ๓ ทุ่ม

(ข้อมูล: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ / วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒)

ภาพเมาทำเหตุ
“รมต.ญี่ปุ่น” ขอลาออก

 โดยหลักสัจธรรมแล้วคนที ่

เป็นผู้นำหรือผู้บริหาร นอกจากม ี

ความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ใต ้

บังคับบัญชาแล้ว ผู้นำทุกระดับยัง 

ต้องเป็นคนดี มีจริยธรรมพื้นฐาน 

สูงกว่าคนทั่วไป และต้องเป็นแบบ 

อย่างที่ดีด้วย ยิ่งไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ยิ่งเป็นที่น่าเคารพนับถือ  

เพราะน้ำเมามักทำให้ขาดสติ และกล้าทำในสิ่งที่ผิดได้ง่าย

 ข่าวจากเอพีรายงานว่า นายโชอิจิ นาคางาว่า รัฐมนตรีคลัง 

ญี่ปุ่น ประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ หลังถูก 

วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่เขาแสดงอาการคล้ายคนมึนเมา ระ- 

หว่างแถลงข่าวร่วมกับนายมาซาอากิ ซิราคาว่า ผู้ว่าการธนาคารกลาง 

ญี่ปุ่น ในที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ๗ ประเทศ หรือ 

จี ๗ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อไม่นานมานี้ โดยการลาออกจะมีผล 

หลังงบประมาณผ่านการพิจารณาของสภา อย่างไรก็ตาม นายโชอิจิ  

ยืนยันว่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้าจนมึนเมาตามที่ถูกกล่าวหา แต่ที่มีอาการ 

เช่นนั้น เป็นเพราะรับประทานยาแก้หวัดจึงทำให้เกิดอาการง่วง และ 

จิบแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน แต่ไม่ 

ถึงกับดื่มหมดแก้ว พร้อมกันนี้ก็ได้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

 ในขณะที่ นายฮิงาชิ โคชิอิชิ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยแห่ง 

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ก็ออกมากดดันให้นายนาคางาว่าลาออกจากตำ- 

แหน่งทันที และบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องรอให้งบประมาณผ่าน 

การพิจารณาในเดือนเมษายนก่อน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ นายทาโร่  

อาโซะ นายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบต่อการแต่งตั ้งนาย 

นาคางาว่าเป็นรัฐมนตรีคลัง เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยิ่งซ้ำเติมให้รัฐบาล 

ของนายอาโซะที่กำลังเสื่อมความนิยมยิ่งตกต่ำลงไปอีก โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งจะมีการเลือกทั่วไปด้วย

 ดื่มน้อยดื่มมากก็

เป็นเรื่องได้ ไม่ดื่มเลย

ดีที่สุด แต่อย่างน้อย

รัฐมนตรีญี่ปุ่นก็หน้า

บาง ที่ยอมลาออกโดย

ไม่ต้องให้ประชาชน

มาชุมนุมไล่ให้ยิ่ง

เสื่อมศักดิ์ศรี

(ข้อมูล: หนังสือพิมพ์

มติชน / วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)



¯ หน้าต่างความคิด  “ชลนที”

	 เมื ่อเทศกาลปีใหม่ที ่ผ่านไป คนไทยฉลอง 

ความสุขไปพร้อมๆ กับความเศร้าสลด กรณีไฟไหม้ 

ซานติก้าผับที่มีผู้เสียชีวิตกว่า ๖๐ คน และบาดเจ็บ 

อีกกว่า ๒๐๐ คน เหตุการณ์โศกนาฏกรรมหมู่เช่นนี้ 

ไม่ใช่เรื่องปกติ และไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำซาก ถ้าหาก 

ผู้ประกอบการและนักเท่ียวทุกคนมีสำนึกแห่งความ 

ปลอดภัยร่วมกัน แต่แล้วเพียงเดือนกว่าๆ เราก ็

ได้ยินเรื่องราวแบบเดียวกับ “ซานติก้า” เกิดขึ้นอีก  

ครั้งนี้เป็นผับที่ประเทศจีน

	 เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สำนักข่าวเอพี	

และสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นักเที่ยวชาวจีนจุด	

พลุฉลองวันเกิดในผับทางภาคตะวันออก จนกลาย	

เป็นชนวนให้เกิดเพลิงไหม้ มีผู ้เสียชีวิต ๑๗ คน 	

บาดเจ็บ ๒๐ คน ผับดังกล่าวชื่อว่า “ผับละตินบาร์” 	

ตั้งอยู่บนถนนเจิ้งเหอ ใจกลางเมืองฉางเล่อ มณฑล	

ฟูเจี้ยน เหตุเกิดเวลา ๒๓.๕๕ น. ของคืนวันเสาร์ที่ 	

๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน ที่นัก	

เที่ยวชายหญิงจำนวน ๑๐ คน ได้มาจองโต๊ะดื่มกิน	

ฉลองวันเกิด แล้วเกิดคึกคะนองจุดพลุภายในผับ 	

จนพลุพุ่งขึ้นไปไหม้เพดาน และเพลิงลุกลามอย่าง	

รวดเร็ว ทำให้นักเที่ยวต่างยื้อยุดฉุดกระชากแย่งกัน	

หนีตายออกจากผับอย่างอลหม่าน และสาเหตุที่ทำ	

ให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้	

เสียชีวิตสูดควันเข้าไปจนขาดอากาศหมดสติและ	

เสียชีวิตในที่สุด ก่อนที่จะโดนไฟคลอกซ้ำ (หลังเกิด	

เหตุ ทางการฉางเล่อได้สั่งปิดสถานบันเทิงทั่วเมือง 	

เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย...เรื่องราว 

ดำเนินไปเหมือนกรณีซานติก้าผับเปี๊ยบเลย)

 นักเที่ยวรายหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเผย	

นาทีเฉียดตายว่า ไฟไหม้ลามเร็วมากจนนักเที่ยวใน	

ร้านหลายคนหนีไม่ทัน โชคดีที่หน่วยดับเพลิงและ	

รถพยาบาลมาถึงผับเร็ว ไม่เช่นนั้นอาจมีผู้เสียชีวิต	

มากกว่านี้

 ฝ่ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ	

สำนักข่าวไชน่า นิวส์เซอร์วิสว่า เหตุที่ไฟไหม้ลุกลาม	

เร็ว เน่ืองจากพ้ืนผิวเพดานผับบุด้วยฉนวนกันเสียง ซ่ึง	

เป็นเชื้อไฟอย่างดี และเมื่อติดไฟยังละลายร่วงกราว	

ลงมาโดนร่างกายลูกค้าที่ติดอยู่ในร้าน ถ้าพยายาม	

ปัดสะเก็ดไฟออก จะทำให้ผิวหนังหลุดลอกติดมา	

ด้วย ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ลูกค้าหนีออกจากร้าน	

ยาก เพราะประตูมีขนาดเล็ก และเวลาออกจะต้อง	

ดึงเปิดเข้ามาด้านใน พอมีคนไปรวมกันอยู่ตรงประต	ู

มากๆ จึงเกิดความโกลาหลจนบาดเจ็บและเสียชีวิต	

อย่างน่าอนาถ (ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ข่าวสด / วันที่  

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

 เม่ือใดท่ีเลือกเอาน้ำเมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมความ	

สนุกสนานในงานเลี้ยงต่างๆ ท้ายสุดมักจบลงด้วย	

ความเศร้าแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะดื่มฉลองในบ้านหรือ	

นอกบ้านก็ตาม บางคนเปรียบน้ำเมาว่าเป็นน้ำแห่ง	

ความหายนะ จะว่าไปก็ไม่เกินความจริงเลย เพราะ	

พอดื่มมากๆ จะทำให้ขาดสติ แล้วนักดื่มทั้งหลายก็

สามารถทำเรื่องร้ายๆได้สารพัด และไม่เพียงสร้าง	

ความเดือดร้อนให้ตนเองเท่านั้น แต่นักดื่มยังทำให้	

ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องพลอยรับเคราะห์กรรมตามไปด้วย	

เสมอ ชีวิตทุกคนมีค่า แต่น้ำเมาทำให้ผู้คนมากมาย	

ตายอย่างไร้คุณค่าและก่อนเวลาอันควรเพราะการ	

ดื่มเป็นเหตุ และหากยังประมาท ไม่จดจำบทเรียน	

ราคาแพงที่เกิดขึ้นกับนักดื่มคนอื่นๆ สักวันเหตุการณ	์

นั้นอาจเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้

	 ไม่เคยมีใครได้ดีเพราะดื่มน้ำเมาเลยสักคน

“ผับจีน” 
ซ้ำรอย “ซานติก้า”
จุดพลุเกิดเพลิงไหม้
ไฟคลอก ๑๗ ศพ



ทำลายดีเอ็นเอในเซลล์ ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นสูง  

โดยเฉพาะเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน  

แม้ในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม

 ส่วน จูด้ี โอซัลลิแวน จากมูลนิธิหัวใจอังกฤษ  

ก็ขานรับว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันละ  

๑–๒ แก้ว อาจช่วยปกป้องโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ตีบ แต่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าหากเลือกดูแลสุข- 

ภาพหัวใจด้วยวิธีอื่น และ “ไอเอ็นซีเอ” ก็เสริมว่า  

ขณะนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับ ๒  

ของการเสียชีวิตรองจากบุหรี่ และรายงานยังทิ้ง 

ท้ายว่า มะเร็งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง และไม่ม ี

ยาวิเศษใดช่วยลดความเสี่ยงได้ ทางที่ดีควรกิน 

ผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมึนเมาและบุหรี่  

รวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำ (ข้อมูล: ASTV 

ผู้จัดการออนไลน์ / ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

 แม้จะมีความเห็นหลากหลายจากผู้ที่ยังดื่ม 

ว่างานวิจัยต่างๆจะเชื ่อถือได้มากน้อยแค่ไหน  

เพราะเดี๋ยวก็บอกว่าดื่มแล้วดี เดี๋ยวก็บอกว่าไม่ดี  

แล้วจะเชื่อใครล่ะ...ก็ต้องเชื่อฝ่ายที่ไม่มีผลประ- 

โยชน์แอบแฝง เชื่อฝ่ายที่หวังดีกับประชาชนที่ 

ออกมาเตือนไม่ให้ดื ่ม เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคภัย 

ต่างๆ หรือแม้ว่าไวน์อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างสัก 

เล็กน้อย ก็ไม่คุ้มกับการที่จะดื่มเพื่อรักษาสุขภาพ 

เพราะยังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถส่ง 

เสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้ โดยไม่ต้องเกี่ยวข้อง 

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย

 น้ำเมาก็คือน้ำเมา สิ่งเสพติดก็คือสิ่งเสพติด  

ไม่ว่าจะเรียกช่ือว่าไวน์แดง ไวน์ขาว ฯลฯ ราคาเป็น 

หมื่นเป็นแสน ก็เป็นโทษต่อสุขภาพทั้งสิ้น ความ 

จริงที่นักดื่มไม่ควรลืมคือ ยิ่งดื่มมากยิ่งตายเร็ว 

ส่วนเจ้าของธุรกิจยิ่งมีคนดื่มมากเขาก็ยิ่งร่ำรวย 

มาก เช่นน้ีแล้วทุกคนจะเป็นเหย่ือพ่อค้ากันทำไม

 ยกเว้นว่าไม่รักตัวเองก็แล้วแต่นะ

ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกจัดวางไว้ 

ให้เป็นเคร่ืองด่ืมของผู้มีรสนิยมสูง ไวน์มีราคาแพง 

กว่าน้ำเมาชนิดอื่นๆ และแม้จะดื่มก็ยังมีพิธีรีตอง 

และวิธีการหลายขั้นตอน ทั้งสถานที่ บรรยากาศ  

ขนาดแก้วก็ต้องเป็นแก้วไวน์โดยเฉพาะ (ภาษา 

พระท่านว่าสร้างอุปาทานกันขึ้นมาหลายชั้นให้ดู 

เขื่องๆ) นักดื่มส่วนใหญ่แม้จะรู้ว่าเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์เป็นโทษต่อร่างกาย แต่มักอ้างงานวิจัยที่ 

ระบุว่าการดื่มไวน์ช่วยป้องกันโรคหัวใจ (หลายคน 

สงสัยว่าบริษัทขายไวน์จ้างทำวิจัยเหล่านี ้หรือ 

เปล่า) วันนี้มีข้อมูลใหม่กว่าที่น่าสนใจมา 

ฝากนักดื่มไวน์ เพื่อตัดสินใจว่าจะคงดื่ม 

ต่อไปหรือเลิกดื่ม

 เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยจากประเทศ 

ฝร่ังเศสได้ออกมาเตือนนักด่ืมไวน์ท้ังหลาย 

ว่า การด่ืมไวน์แค่วันละแก้วก็สามารถเพ่ิม 

ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งช่องปากและลำคอได้ถึง  

๑๖๘% โดมินิก มาราแนงชี ประธานสถาบัน 

มะเร็งแห่งชาติของฝร่ังเศส (INCA) เปิดเผยว่าการ 

ดื่มไวน์ เพียงวันละแก้ว (ขนาด ๑๒๕ มิลลิลิตร)  

เพียงพอที่จะทำร้ายสุขภาพปากและลำคอ รวม 

ถึงกล่องเสียง หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ และเต้านม  

ซึ่งการค้นพบนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยก่อนหน้านั้น 

หลายฉบับที่ระบุว่า สารต่อต้านอนุมูลอิสระใน 

ไวน์แดงช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง และการดื่มไวน ์

วันละแก้วดีต่อตับ หรือการศึกษาอีกฉบับหนึ่ง 

เมื่อปีที่แล้วที่ตีพิมพ์ในวารสารนิวโรโลจีที่ระบุว่า  

ผู้ที ่ดื ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลาง  

มีแนวโน้มเป็นโรคความจำเสื่อมและอัลไซเมอร์ 

น้อยลง ๘๕% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่ม

 นอกจากนี้การศึกษาของไอเอ็นซีเอยังระบุ 

ว่า การที่แอลกอฮอล์แปลงสภาพเป็นอะซีแทล 

ดีไฮด์ (ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ฉาบแก้ว) เป็นตัวการ 

˘กองบรรณาธิการ  น่ารู้

ดื่มไวน์วันละแก้ว 
เสี่ยงเป็นมะเร็ง
เพิ่มขึ้น ๑๖๘%



Ò

	 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ถึงแม้ว่าวันแห่งความรักจะผ่านไปแล้ว แต่ขอให้ความรักที่มีให้แก่กันยังคงอยู่ตลอดไป 
เพื่อช่วยให้ใจของเรายังมีกันและกันตลอดไป
	 ตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงวันนี้ ผมได้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการหลายท่าน มีหลายเรื่องที่หนักใจ หลายเรื่องก็รู้สึกเสียใจ และ
อีกหลายๆเรื่องที่ผมรู้สึกยินดี จึงอยากจะนำเรื่องราวที่ได้ให้คำปรึกษาไปมาแบ่งบัน เพื่อเป็นข้อคิดในการเรียนรู้เรื่องเหล้า
 กรณีนี้ที่จะเล่าให้ฟังนี้ พ่อโทรมาปรึกษาเรื่องอยากให้ลูกชายเลิกเหล้า คุณพ่อท่านนี้เล่าให้ผมฟังว่า ลูกชายอายุ ๓๐ 
กว่าแล้ว ดื่มเหล้าหนักทุกวันไม่ยอมทำงาน เวลาที่ลูกชายอยากดื่มเหล้าก็ขอเงินพ่อแม่เป็นประจำ พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ถ้าไม่ให้ก็กลัวลูกจะหน	ี

ออกจากบ้าน กลัวลูกจะลำบาก แต่ยิ่งตามใจก็ยิ่งหนักข้อเข้าไปทุกที เลยตัดสินใจไม่ให้เงินลูกไปซื้อเหล้ามาดื่มอีก 	
โดยคิดว่าวิธีนี้จะหยุดลูกชายได้แต่ผิดคาด เพราะวันดีคืนดีลูกชายก็ขโมยของในบ้านไปขายเลยเพื่อนำเงินไปซื้อเหล้า 	
มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อกลับเข้าบ้านเพื่อมาเอาของที่ลืมไว้ ก็เจอลูกชายกำลังยกโทรทัศน์ ๒๙ นิ้ว เพื่อไปขายนำเงินมาซื้อ	
เหล้า พ่อก็เลยพูดกับลูกชายว่า “ลูกเอ๋ย... ถ้าลูกอยากได้เงินก็บอกพ่อสิ ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย” แต่เสียงของพ่อก็ไม่	
สามารถหยุดการกระทำของลูก ผ่านไปสักพักใหญ่ ลูกชายก็ลากโทรทัศน์กลับเข้าบ้านด้วยเหงื่ออันโทรมกาย แต่ก็ยัง	
ไม่หยุดพฤติกรรมเช่นนี้ คุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดี ในที่สุดคุณแม่ก็คิดว่าลูกชายคนเดียวทำไม	
จะเลี้ยงไม่ได้ ถ้าลูกอยากจะดื่มก็ให้ดื่มแล้วกัน ก็เมื่อก่อนเคยติดยาบ้ายังเลิกได้ ฝ่ายพ่อแม้จะไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วย 	
แต่ก็ไม่อยากให้ปัญหาบานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เลยยอมทำตามที่ภรรยาขอร้อง

 ตั้งแต่นั้นมาลูกชายก็ได้ดื่มเหล้าเป็นประจำ และไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่ดื่ม... ผ่านไปไม่นานลูกชายก็เริ่มมีอาการป่วยทางกาย พร้อมกับโรค	
แทรกซ้อนมากมาย ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคกระเพาะ และที่สำคัญเกิดปัญหาทางสมองตามมาด้วย ทำให้มีอาการมือสั่น หงุดหงิด นอนไม่หลับ 	
เริ่มเห็นภาพหลอน เริ่มพูดคนเดียว ใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจ อารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวง่าย แต่พอได้ดื่มเหล้าอาการเหล่านี้ก็หายไปทันที และถ้าได้ดื่ม	
แล้วก็จะดื่มปริมาณมากเพราะควบคุมการดื่มไม่ได้ เป็นผลให้ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองไม่ได้ด้วย แล้ว	
เริ่มอาละวาด สุดท้ายทุกคนในบ้านก็หนีออกไปนอกบ้าน เพราะไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยสักคนเดียว พอสร่างเมาได้รู้การ	
กระทำของตนเองก็รูสึกเสียใจ มีความคิดที่จะเลิกเหล้า แต่พอตกเย็นก็เป็นเหมือนเดิมอีกทุกครั้ง ในที่สุดแม่จึงตัดสินใจ	
พูดกับลูกชายว่า “ลูกกินเหล้ามาตั้งนาน แล้วสุขภาพก็แย่ลง แม่จึงอยากจะขอให้ลูกหยุดเหล้าเพื่อแม่ได้ไหม แม่ขอร้อง” 	
ลูกชายหันมาตอบแม่ว่า “แม่พูดอย่างนี้ได้อย่างไร ก็แม่นั่นแหละเป็นคนให้กินเอง ผมไม่เลิกหรอก แม่ไม่เห็นหรือว่าผม	
ทรมานแค่ไหนเวลาที่ผมไม่ได้กิน ยังไงผมก็ไม่เลิกกินมัน”
 คำพูดของลูกชายขี้เมาทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ คิดว่าสิ่งที่ลูกพูดก็เป็นความจริง ก็เลยพูดกับ	
ลูกว่า “ลูกเอ๊ย...ไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่เข้าใจลูกนะ ที่ลูกเป็นแบบนี้พ่อกับแม่ก็เจ็บปวดมากอยู่แล้ว ลูกคิดว่าพ่อกับแม่อยาก	
ให้เงินลูกไปกินเหล้าหรือ ถ้าไม่ให้ก็กลัวว่าลูกจะเตลิดไปไกล แต่พอให้ก็กลัวว่าเหล้ามันจะทำลายลูก แต่ก็คิดว่ายังดีกว่าเห็นลูกไปตกระกำลำบาก	
นอกบ้าน แล้วลูกจะให้พ่อกับแม่ทำอย่างไรดี ลูกเคยคิดไหมว่าถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้เงินลูกไปกินเหล้าลูกจะเป็นอย่างไร เพราะลูกเองไม่เคยลำบาก ไม่	
เคยทำงานหนัก ไม่เคยหาเงิน ลูกคิดว่าลูกจะทนได้หรือ ลูกอยากลองฝึกลำบากดูบ้างไหม ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกว่ามันลำบากเพียงใด ที่กว่าจะได้	
เงินมาสักบาทจะต้องเจออุปสรรคและความยากลำบากมากมาย ลูกอยากจะไปลองดูบ้างไหม” หลังจากคืนนั้นลูกชายก็หนีออกจากบ้าน คุณพ่อก	็
เลยต้องเข้าแจ้งความหลังจากที่ลูกชายหายไป ๓ วัน เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร
 ผมถามคุณพ่อท่านนี้ว่า “คิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนครับ” คุณพ่อตอบผมว่า “เป็นเพราะผมใจอ่อนเองตั้งแต่ต้น ไม่เข้มงวด ไม่เอาจริงเอาจัง 	
ถึงแม้จะเข้มงวดก็ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ทำให้ลูกสับสน และที่ผมพูดไปแบบนั้นก็ไม่ได้เกลียดลูก แต่พูดเพราะอยากให้ลูกเข้าใจว่าพ่อกับแม่รักลูก	

เพียงใด อยากให้เขาคิดได้ ซึ่งลึกๆ แล้วผมเชื่อว่าที่ลูกหนีออกจากบ้านก็คงไม่ได้ไปไหนไกล ถ้าเขา	
ไม่ไหวคงกลับมา เขาคงคิดได้บ้างแหละครับ เพราะวันนั้นที่ผมพูดเขานิ่งและก็ฟังที่ผมพูด ไม่โต้เถียง	
และเดินหนีเหมือนทุกครั้ง คิดว่าเขาคงอยากออกไปลองฝึกในสิ่งที่ผมพูด” ผมถามต่อว่า “แล้วหลัง	
จากนี้จะทำอย่างไรดีครับ” คุณพ่อตอบผมว่า “สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องคอยอย่างเดียวครับ ผมกับ	
ภรรยาทำใจไว้แล้ว อะไรจะเกิดมันต้องเกิดเราไปฝืนบังคับมันไม่ได้หรอกครับ หากเขากลับมาก็	
ต้องคุยกันใหม่ เริ่มต้นกันใหม่ ตอนนี้ผมไปปรึกษาที่โรงพยาบาลไว้แล้วเรื่องอาการที่เขาเป็นผม	
เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ มันเหมือนเป็นยาวิเศษ เวลาที่เครียด เหนื่อย เหงา ฯลฯ มันก็	
ช่วยให้หายเครียด หายเหนื่อย หายเหงา แต่ดื่มไปนานๆ ก็เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งทางกาย ทางสมอง 	

และจิตใจ พอไม่ได้ดื่มก็เกิดอาการลงแดงเหมือนคนติดยา ที่สำคัญลูกผมเคยติดยาบ้ามาก่อน เขาใช้เหล้าทดแทนยาเสพติดที่เขาเคยติด และมันก็	
ทดแทนกันได้จริงๆ พอได้ดื่มเหล้าอาการก็ดีขึ้น พอหมดฤทธิ์ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม อาการก็จะเป็นอย่างนี้จนไม่รู้ว่าจะต้องแก้ที่
ตรงไหนก่อน ถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจโรคที่เขาเป็น ก็จะคิดว่าลูกนิสัยไม่ดี ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดการโต้เถียง
ทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายกันเลยก็ได้ อาการที่ลูกผมเป็นต้องใช้ยาช่วย ต้องฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญครอบครัว
ต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลด้วย เพื่อช่วยให้ลูกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ช่วง ๖ เดือนแรกเป็นช่วงที่สำคัญ ถ้าผ่าน
ไปได้โดยไม่ดื่มเหล้า สมอง ร่างกาย และจิตใจจะฟื้นฟูอย่างจริงจัง ซึ่งผมก็คิดว่าสักวันมันต้องเป็นวันของลูกผมบ้าง และผม
ก็จะคอยดูแลเขาอย่างเข้าอกเข้าใจ และไม่ตามใจเกินไปอีกแล้วครับ”
	 นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกหนักใจ เสียใจ และผมก็รู้สึกยินด้วย ผมไม่มีบทสรุปสำหรับเรื่องนี้
ครับ แต่ผมมีคำถามที่อยากจะถามสมาชิกทุกท่านว่า อ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง คิดว่าใครผิดใครถูกครับ แต่หาก
ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตนเอง ทุกท่านจะทำอย่างไรดีครับ

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า  ระฆังเชน



เครือข่ายงดเหล้า
อุบลฯ สนับสนุน
กิจกรรมประกวด
เยาวชนสร้างสุขฯ
 เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
สำคัญของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น 
กลยุทธ์การตลาดที่บริษัทน้ำเมา นิยมนำมาใช้ 
คือ จัดกิจกรรมกับบรรดาเด็กๆ และเยาวชนใน 
ทุกรูปแบบ ทั้งร้องเพลง วาดรูป เล่นกีฬา ฯลฯ  
กิจกรรมท้ังหลายแม้จะไม่ชวนเชิญให้ด่ืมโดยตรง  
แต่ก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับยี่ห้อการค้า 
ของน้ำเมานั้นๆ ซึ่งในอนาคตหากเด็กเหล่านี้คิด 
จะดื่มก็คงเลือกยี่ห้อที่ตนเองรู้จักมานาน ดังนั้น 
หากจะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไทย หลง 
ไปติดบ่วงอบายมุขที่มีอยู่เต็มบ้านเมืองขณะนี้  
เราคงต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
อย่างต่อเนื่อง
 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นาย 
วิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี  
เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ จะครบรอบ  

๑ ปีที่ประกาศใช้มา จังหวัดอุบลราชธานีโดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชวน ศิรินันท์พร ที่ได้ 
ประกาศเจตนารมณ์ “อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จาก 
เหล้า” เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่วัด 
ทุ่งศรีเมือง จึงได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมรวม 
พลังครั้งที่ ๑” ขึ้น และในโอกาสนี้ได้สนับสนุน 
ให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  
จัดประกวดทูตเยาวชนสร้างสุขพ้นทุกข์จาก 
เหล้า Smart boy and smart girl new gen  
new party contest กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วน 
หนึ่งของโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย 
เฝ้าระวังหนุนเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ชนะ 
เลิศจะได้ครองตำแหน่งทูตเยาวชน เป็นตัวแทน 
ในการรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยว 

ÒÒกองบรรณาธิการ  น้ำเมากับเยาวชน

เหล้าในวัด ห้ามโชว์ขวดเหล้า แต่จัดระเบียบให้ 
ขายอยู่นอกวัด และมีการจับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนไป 
ปรับที่โรงพัก
 การรณรงค์ครั้งนี้นับว่าประสบความสำ- 
เร็จระดับหนึ่ง ในการลดความรุนแรง ลดการ 
บาดเจ็บ และลดการทะเลาะเบาะแว้งในกลุ่ม 
วัยรุ่น แม้จะมีการต่อว่าต่อขานกันบ้างจากผู้นำ 
เหล้ามาดื่มในวัด แต่โชคดีที่มีตำรวจคอยเดิน 
ตามตลอดขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งน้องๆ เยาวชน 
ก็ยึดเหล้าของกลางได้จำนวนมาก
 สาธุ...ทำดีแล้ว ทำต่อไปนะ

กับของมึนเมา และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ- 
ฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
 นายศุภชัย ไตรไทยธีระ หรือน้องใหม่  
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบล 
ราชธาน ีกล่าวว่า “เรื่องการจัดประกวดแบบนี้ 
เป็นความใฝ่ฝันที่ทางสภาเด็กฯอยากจัดร่วมกัน 
มานาน มาวันนี้เป็นจริงแล้วครับ ผมต้องขอบ 
คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้เด็กและ 
เยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ นับว่า 
เป็นครั้งแรกของการประกวดที่เป็นการคิดและ 
ลงมือทำโดยเยาวชนเอง...”
 ก็ขอให้กิจกรรมดีๆ เพ่ือเด็กไทยแบบน้ี 
มีครั้งต่อไป จังหวัดต่อไปให้ทั่วประเทศ

กลุ่มเยาวชน
จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมรณรงค์
พ.ร.บ.ฯ ในงานบุญ

หลายจังหวัดที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อ 
สังคม
 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เครือข่าย 
เยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มอาสาสมัคร ได้ 
ช่วยกันรณรงค์เรื่องการงดดื่มเหล้าในงานวัด ที ่
จัดกัน ๓ วัน ๓ คืน โดยเดินแจกเอกสาร พ.ร.บ.  
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้มาเที่ยว 
งาน ทั้งนี้เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด 
ร้อยเอ็ด ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือในพื้นที่  
สภอ. และวัดไว้ก่อนแล้ว และทางเจ้าหน้าที ่
ตำรวจก็ได้เขียนป้ายเตือนเอาไว้ด้วย ว่าห้ามขาย 

 การดื่มเหล้าแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต ่
ผิดศีลห้าตามหลักพุทธศาสนา ดังนั้นการดื่ม 
เหล้าในวัดยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลย แต่ทว่าการ 
ดื่มเหล้าในวัดหรืองานบุญต่างๆ ก็เป็นค่านิยม 
ผิดๆ ที่เคยชินกันมานาน ต้องขอชื่นชมเยาวชน 



ในแวดวงผู้รักสุขภาพ ณ วันนี้ ถ้าใครไม่เคยดื่มน้ำข้าวกล้องงอก 	

หรือไม่รู้จักข้าวกล้องงอกถือว่าเชยนะ เพราะหลังจากที่กรมการข้าว 	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่เรื ่อง	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 	

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเสวย	

น้ำข้าวกล้องงอก ตอนนี้ไปไหนก็จะเห็นคนขายข้าวกล้องงอก และ	

น้ำข้าวกล้องงอกกันมากมาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสงเสริม เพราะคน	

ดื่มจะได้มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

 การทำน้ำข้าวกล้องไว้ดื่มกันเองในครอบครัวไม่ใช่เรื่องยากเลย 	

เริ่มจากนำเมล็ดข้าวกล้องใหม่ ๑๐๐ กรัม หรือ ๑ ขีด นำไปซาวน้ำ	

เอากรวดทรายออกเสียก่อนสักหนึ่งครั้ง แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ ๑ 	

ลิตร ทิ้งไว้สัก ๕–๖ ชั่วโมง ก็จะเกิดเป็นตุ่มงอกสีขาวขึ้นที่เมล็ดข้าว	

พอมองเห็น จากนั้นนำข้าวไปผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปต้มด้วยไฟปาน	

กลางให้เดือด (แต่อย่าเดือดมาก เพราะถ้าร้อนมากเกินไปสารกาบ้า	

จะถูกทำลาย) ถ้าเดือดพอดีแล้วให้เคี่ยวต่อไปอีก ๑๕–๒๐ นาที สาร	

กาบ้าจะยังอยู่ในข้าวถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอ	

ต่อร่างกาย จากนั้นใช้ผ้าขาวบางหรือกระซอนกรองน้ำมาดื่ม เพิ่ม	

รสชาติโดยโรยเกลือป่นให้ออกเค็มเล็กน้อย ซึ่งน้ำข้าวกล้องงอก 

ÒÚ เครื่องดื่มทางเลือก  คนชอบชิม

น้ำข้าวกล้องงอก

สูตรนี้เป็นสูตรที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวข้าวปทุมธานี ทำเพื่อทูลเกล้าฯ  

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุก ๓ วัน

 น้ำข้าวกล้องงอกนอกจากทำง่ายแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่าง	

น่าทึ่ง เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิด ที่ช่วยลดความเสี่ยง 

จากโรคมะเร็ง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ช่วยฟื้นฟู 

สภาพเซลล์และชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ไม่ให้แก่ก่อนวัย ช่วย 

ระบบย่อยอาหาร มีสารกาบ้าจำนวนมากที่มีสรรพคุณบำรุงประสาท  

ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ (โดยสารกาบ้าจะช่วยเติมสารสื่อประสาทใน 

สมอง ช่วยให้สมองแล่นได้ไวกว่าเดิม) และควบคุมความดันโลหิตให้ 

อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ยังมีวิตามินบีจำนวนมากด้วย

 นายประเสริฐ โกศัลยวิตร อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ	

สหกรณ์ เปิดเผยถึงสรรพคุณของน้ำข้าวกล้องงอกว่า จากการวิจัยของผู้	

เชี่ยวชาญของกรมการข้าว ได้ผลชัดเจนว่ามีสรรพคุณดีกว่าเครื่องดื่มบำรุง	

กำลัง และเครื่องดื่มบำรุงร่างกายราคาแพงที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดแน่	

นอน หากดื่มเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น ดูด	

ซึมสารอาหารเข้าร่างกายได้เป็นอย่างดี แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

 ถ้าใครยังไม่เคยดื่มน้ำข้าวกล้องงอกก็ควรหาซื้อมาดื่มดูบ้างนะจะได้เป็นคนทันสมัย หรือ	

หากขยันจะทำดื่มเองที่บ้านหรือทำขายก็ได้ ทั้งแบบร้อน เย็น หรือผสมธัญพืช ก็แล้วแต่ความ	

ชอบ ข้อควรระวัง คือ เมล็ดอะไรก็ตามที่กำลังงอก หรือยอดผักต่างๆ ที่กำลังงอกจะมีสารยูริก	

มาก ดังนั้นคนที่เป็นโรคเกาต์ต้องระวังสักนิด

	 วันนี้คุณได้ลองดื่มน้ำข้าวกล้องงอกแล้วหรือยัง



สารทเดือนสิบ เมืองคอน
จุดเริ่มต้นงานบุญ

ประเพณีปลอดเหล้าของชาวใต้

ใคร-ทำอะไร-ที่ไหน-อย่างไร

 งานทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญอย่าง 

หน่ึงท่ีชาวภาคใต้ปฏิบัติสืบต่อกันมานานจนถึงปัจจุบัน  

แต่จังหวัดที่จัดงานแล้วมีประชาชนไปเที่ยวเป็นจำ- 

นวนมาก คือจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สาเหตุที่ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ต้องมีการรณรงค์เพื ่อให้งานเดือนสิบปลอดเหล้านั ้น 

คุณวิฑูรย์ นิยมเดชา ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า 

ภาคใต้ เล่ารายละเอียดให้ฟังว่า “ประเด็นแรก ญาติ 

พี่น้องที่อยู่ไกลๆ จะกลับบ้านเพื่อรวมญาติ และมีการดื่ม 

เหล้าพบปะกัน และช่วงการเตรียมหมรับ (สำรับ) ถวาย 

พระสงฆ์ และเตรียมขนมตั้งเปรต จะมีการทำขนมตาม 

ประเพณีในแต่ละบ้าน หรือหมู่บ้าน หรือมีการเตรียมหมรับ 

ประกวดในพื้นที่ที่มีการประกวด ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก ็

จะมีการดื่มเหล้าในขณะที่ทำขนม ฝ่ายเจ้าของบ้าน ผู้หลัก 

ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ก็จะซื้อเหล้า  

ซื้อเบียร์ มาเลี้ยงฉลอง และหลังเสร็จพิธีชิงเปรต ในช่วง 

กลางคืนก็จะมีการฉลองกัน จากนั้นจะเป็นการเที่ยวกัน 

ในสถานท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งระหว่างที่ไปเที่ยวก็ดื่มเหล้ากัน 

อีกตามความเคยชิน อีกทั้งร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ก็ส่งเสริมการดื่มโดยให้มีการชิงโชค เหล่านี้ล้วนแล้ว 

แต่เป็นเรื่องที่ทำบาปในงานบุญ

 ผลกระทบจากการดื่มเหล้าเบียร์ในงาน คือ ทำให้มี 

การทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่เครือญาติ ทั้งที่นานๆ ครั้ง 

จะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ส่วนการจัดงานใน 

ระดับจังหวัด ก็มีการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำระหว่าง 

วัยรุ่นที่มาเที่ยวงาน รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขณะเดิน 

ทางไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยว

 กระบวนการรณรงค์ท่ีประชาคมงดเหล้านครศรีธรรม- 

ราชเข้าไปทำ เพื่อมุ่งไปสู่การทำงานให้ประเพณีสารทเดือน 

สิบปลอดเหล้า คือ ประสานงานหน่วยงานท่ีรวมผลักดันเร่ือง 

นี้ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและวัด 

ต่างๆ ทั่วจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันจัดงาน 

สารทเดือนสิบเป็นงานปลอดเหล้า ขอความร่วมมือสำนัก 

พระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อช่วยสื่อสารไปยังวัด รวมทั้ง 

การท่องเที่ยวจังหวัด คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น คณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัด เจ้า 

หน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคเขต การ 

เข้าพบเจ้าภาพและผู้รับเหมาจัดงาน เพื่อให้รับรู้เรื่องมาตร- 

การต่างๆ ของ พ.ร.บ.ฯ และชี้ให้เห็นว่าอะไรบ้างที่ทำแล้ว 

จะผิดกฎหมาย ในขณะที่งานสารทเดือนสิบระดับภาคนั้น  

เราเริ ่มจากการที่เครือข่ายประชาคมของแต่ละจังหวัด  

รณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้งานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า เป้า 

หมายสูงสุดของการรณรงค์ในเรื่องนี้ คือ งานบุญสารทต้อง 

ปลอดเหล้าทั้งก่อนพิธีกรรมและหลังพิธีกรรม (แรม ๑ ค่ำ  

ถึง แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ) รวมทั้งรักษากระบวนการบุญ 

ประเพณีดั้งเดิมให้ได้ทั่วทั้งภาคใต้ โดยการผลักดันให้เป็น 

นโยบายสาธารณะของแต่ละภาค แต่ละจังหวัด

 การรณรงค์ในระยะแรกเพื่อสร้างกระแสการรับรู ้  

เรื่องค่านิยมบุญสารทเดือนสิบปลอดเหล้าในจังหวัดนั้น ใช้ 

สื่อหลายอย่าง ทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชนที่เป็นพันธมิตร ป้าย 

รณรงค์ การเข้าร่วมขบวนแห่ระดับจังหวัด ในขณะที่ธุรกิจ 

แอลกอฮอล์ทั้งหลายไม่สนใจเรื่อง พ.ร.บ.ฯ เลย ก็ยังคงมี 

การขายเหล้า เบียร์ ในงานต่างๆ ตามปกติ แต่โชคดีที่ค่า 

นิยมทางพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้มแข็ง จึง 

ทำให้ไม่มีการดื่มและขายเหล้าในบริเวณวัด

 สิ่งที่ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อง 

ดำเนินการ เพื่อให้งานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า คือ การ 

สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อร่วมกัน 

จัดกิจกรรม ภายใต้การวางปฏิทินและแผนงานร่วมกันส่วน 

ในระดับชุมชนนั้น ก็จะมีการสร้างต้นแบบการจัดงานสารท 

เดือนสิบปลอดเหล้า เพื่อใช้เรียนรู้ร่วมกันภายในภาคและ 

จังหวัด”

 หวังว่าอีกไม่นาน สโลแกน “สุขอย่างคนใต้ ไร ้

แอลกอฮอล์” คงจะได้รับการขานรับกันไปท่ัวท้ังภูมิภาค

ÒÛกองบรรณาธิการ  แวดวงภาคี



คนที่ดื่มเหล้าแล้วเลิกได้ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะคนรอบข้างที่บอกให้ 
หยุดดื่ม แต่มักเป็นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ฉุกคิด 
ขึ้นมาเอง กรณีเช่นนี้เมื่อเลิกแล้วก็เลิกตลอดชีวิต ไม่เหมือนคนที่ 
ถูกบังคับให้เลิก ซึ่งในที่สุดก็จะหวนกลับมาดื่มอีก จนกว่าจะมีอะไร 
มาสะดุดใจจนตัดสินใจเลิกดื่มเองในที่สุด

 ช่วงวันแห่งความรักที่ 

ผ่านมา ทางโครงการพัฒนา 

รูปแบบการรณรงค์งดเหล้า 

ในสถานประกอบการ ได้จัด 

กิจกรรมการถอดบทเรียน 

เครือข่ายงดเหล้าภาคอุต- 

สาหกรรม พื้นที่ภาคเหนือ 

รุ่นที่ ๑ ณ อำเภอปาย จัง- 

หวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการ 

รายงานความคืบหน้าว ่า 

เคร ือข ่ ายม ีการทำงาน 

รณรงค์งดเหล้าในสถาน 

ประกอบการอย่างไร และ 

นำเสนอแผนการทำงาน 

ต่อไปอย่างไรในอนาคต ในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ในการดื่มของแต่ละท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  

ซึ่งมีหลายกรณีที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ที่ยังดื่มได ้

เป็นอย่างดี

 คุณมานพ นาคกลัด เจ้าหน้าสิ ่งแวดล้อม  

บริษัท PSR ฟุตแวร์ จำกัด เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาร่วม 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉียดตาย ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณมานพ เล่าว่า “ผม 

ดื่มเหล้ามาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี ส่วนใหญ่จะดื่มเหล้าสี  

สัปดาห์ละ ๕ วัน ปริมาณการดื่มไม่จำกัด คือดื่มจนเมา 

และครองสติไม่ได้ แม้แต่เวลาทำงานยังแอบนำเหล้า 

มาดื่มในบริษัท ผมทำงานในแผนกช่าง แต่ในเวลางาน 

จะดื่มไม่มาก และจากการดื่มที่เมาจนครองสติไม่ได้ ทำ 

ให้ตัวผมเองประสบอุบัติเหตุหลายครั้ง

 ...มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้ตัวผมเองต้องเฉียดกับความ 

ตายมาแล้ว คือ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็น 

วันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันนั้นผมไปดื่ม 

ฉลองที่บ้านเพื่อนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น แล้วกลับมานอน 

พักที่ห้อง ประมาณสี่โมงเพื่อนมาชวนไปงานศิษย์เก่าที่ 

โรงเรียนจัดขึ้น ตอนนั้นผมเองยังเมาอยู่ แล้วในงานก็มี 

การเลี้ยงฉลองและจุดพลุไฟ ตอนนั้นขณะที่ผมเงยหน้า 

มองความสวยงามของพลุ ปรากฏว่ามีพลุลูกหนึ่งที่ไม ่

แตกบนท้องฟ้า และในขณะนั้นผมได้ยินเสียงเพื่อนพูด 

ว่า พลุจะตกมาที่โต๊ะเราหลบเร็ว แต่เพราะความเมา 

และขาดสติทำให้ผมหลบไม่ทัน พลุตกลงมาตรงปาก 

ของผมพอดี จากนั้นผมก็หมดสติไป แต่พลุที่ตกลงมา 

ยังมีประกายไฟอยู่ จึงทำให้ไหม้ผ้าปูโต๊ะที่คลุมร่างของ 

ผมอยู่ เพื่อนและคนที่อยู่ในงานต่างช่วยกันดับไฟ และ 

พาร่างที่หมดสติของผมไปส่งโรงพยาบาล อาการเป็น 

ตายเท่ากัน ปากฉีกกินอะไรไม่ได้ หน้าไหม้เกรียม ตัว 

ไหม้ ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมต้องนอนอยู่ใน 

ห้องปลอดเชื้อ ๑ เดือน ต้องผ่าตัดถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรก 

ผ่าตัดปากที่ฉีก ครั้งที่ ๒ ขูดเนื้อที่โดนไฟไหม้ออก และ 

หลังออกจากโรงพยาบาล ผมต้องมานอนพักอีก ๑ เดือน  

จึงสามารถไปทำงานได้ตามปกติ

 ...ผมก็ขอเชิญชวนผู้ที ่ยังดื ่มอยู่ได้ทบทวนว่าสิ ่ง 

ที่เราทำอยู่นั้นมันคุ้มค่าแล้วหรือ กับการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ที่มีโทษมากมาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว  

และประเทศชาติ ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ขอให้ลดปริมาณ 

การดื่มลง อย่างน้อยก็ช่วยให้สุขภาพที่แย่ลงทุกวันดีขึ้น 

บ้าง ลดค่าใช้จ่ายนำเงินที่ดื่มเหล้าทุกวันมาเป็นเงินเก็บ  

เหมือนกับสปอตโฆษณาที่บอกว่า “เลิกเหล้าเลิกจน  

ครอบครัวอบอุ่น”

 ปัจจุบัน คุณมานพเข้าร่วมเป็นแกนนำภาคอุตสาห- 

กรรมที่ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ยังดื่มเหล้าอยู่ ให้เกิด 

ความตระหนักถึงโทษภัยของน้ำเมา โดยมีกิจกรรมร่วม 

กับเพื่อนพนักงาน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม 

สาย และยังให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์กับชุมชนที่อยู ่

รอบๆ บริษัท ให้เป็นชุมชนที่มีความสุขปลอดจากเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์

  ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที ่ต้องการลด ละ  

เลิก แต่ยังทำไม่สำเร็จ ให้เลิกได้ในเร็ววันด้วยนะคะ

ÒÙ สัมภาษณ ์ ศิริพร สุนันท์

ถ้าไม่ดื่ม...
คงหนีได้ทัน



ปาร์ตี้นี้มีแต่น้ำผลไม้
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ สำนักงานหลักประกัน	
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรมสังสรรค์ระ-	
หว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งงานเลี้ยงนี้นับเป็น	
งานเล้ียงท่ีน่านำไปเป็นแบบอย่าง เพราะทุกคนสนุก-	
สนานและมีความสุขกันได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องใช้	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากระตุ้น

Òıกองบรรณาธิการ  กิจกรรมงดเหล้า

กระทรวงวัฒนธรรมชวนคนไทยทำดีวันมาฆบูชา
 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กระทรวงวัฒนธรรม นำตัวแทนศิลปินและนัก	
แสดง เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบบัตรอวยพรเนื่องในวัน	
มาฆบูชา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันทำบุญ ประพฤติตนเป็นพุทธ	
ศาสนิกชนที่ดี ในวันสำคัญทางศาสนา

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
    สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เข้าร่วม	
กิจกรรมกับศูนย์ค ุณธรรม ในโครงการพัฒนา	
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 	
ทำดี ถวายในหลวง” ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า 	
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๕ องค์กรร่วมจัดงานเทศกาลอาหารดีเขตทวีวัฒนา
 มีการจัดงานที่ไหน มักมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายควบคู่อยู่เสมอ แต่งาน	
เทศกาลอาหารดีเขตทวีวัฒนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕–๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ 
นั้น เป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดงาน ด้วยความร่วมมือกันของ 	
๕ องค์กร ได้แก่ เขตทวีวัฒนา สมาคมภัตตาคารไทย ชมรมร้านอาหารเขตทวี	
วัฒนา สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักงานเครือข่าย	
องค์กรงดเหล้า



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, กนิษฐา ติ้ววงศ์

 หน่ึงปีท่ีมีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ออกมา สามารถควบคุมเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ี
ได้มากน้อยแค่ไหน เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และเครือข่ายนักวิชาการ 
เฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แถลง “ผลติด 
ตามเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ในวาระครบรอบ ๑ ปี ของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ือง 
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑” ที่โรงแรมเอเชีย  
ข้อมูลที่นำมาเปิดเผย ทำให้รู้ว่าสถานการณ์น้ำเมา 
กับสังคมไทย ยังอยู่ในภาวะที่น่าห่วงไม่น้อย
 ร.ท.หญิงจุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ รองผู้อำ- 
นวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า จาก 
การติดตามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง 
โทรทัศน์ ๕ ช่อง และหนังสือพิมพ์ ๙ ฉบับ ตลอดปี  
๒๕๕๑ พบว่าในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ มีการโฆษณา 
จำนวน ๘๒๗ ครั้ง คิดเป็นเดือนละ ๖๙ ครั้ง ขณะที ่
ก่อนมี พ.ร.บ.ฯ ออกมาบังคับใช้ มีการโฆษณาเพียง  
๓๗.๕ ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ส่วนการเฝ้าระวังทาง 
โทรทัศน์ ๕ ช่อง พบว่ามีการโฆษณาทางตรงที่เห็น 

ภาพขวดผลิตภัณฑ์ทั ้งสิ ้น ๓๖ ครั ้ง และมีการ 
โฆษณาแฝงให้เห็นภาพขวดเครื ่องแอลกอฮอล ์
ปรากฏในรายการต่างๆ เช่น รายการข่าว รายการ 
กีฬา รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ ครั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าว 
ล้วนผิดมาตรา ๓๒ ของ พ.ร.บ.ฯ ทั้งสิ้น มีโทษจำคุก 
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ ต่อครั้งที่กระทำการโฆษณา ดังนั้น 
หากมีการตรวจจับและดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด  
ธุรกิจสุราจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก
 นอกจากนี้ ร.ท.หญิงจุฑาภรณ์ ยังกล่าวอีก 
ว่า ก่อนมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ ธุรกิจสุราก็ได้ให้ความร่วม 
มือกับมติ ครม. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ห้ามไม่ให ้
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท้ังการให้ปรากฏภาพ 
ขวดผลิตภัณฑ์ ภาพตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และ 
ภาพตราสัญลักษณ์บริษัท ทางวิทยุและโทรทัศน์ 
ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐–๒๒.๐๐ น. แต่จากการเฝ้า 
ระวังในปี ๒๕๕๑ พบว่า มีการโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์แบบให้เห็นตราผลิตภัณฑ์และตราบริษัท 
ก่อนเวลาดังกล่าว จำนวน ๔๒ และ ๑๒๒ ครั้งต่อ 
สัปดาห์ ตามลำดับ ขณะที่ปี ๒๕๕๐ มีการทำผิด 
เพียง ๔.๕ และ ๘.๓ ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น ก็เท่า 
กับว่ามีการโฆษณาตราผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนตีห้าถึง 
สี่ทุ่มเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๐ เท่า และมีการโฆษณาตรา 
บริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๕ เท่า ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นเวลาที่เด็กและเยาวชนดูโทรทัศน์เป็นจำนวน 
มาก และจากงานวิจัยก็ยืนยันว่าการโฆษณาเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นให้เด็กมีความอยากลองดื่ม 
เพิ่มขึ้นถึง ๔ เท่า จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการ 
นโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กำหนดกฎกระทรวง 
ตามมาตรา ๓๒ ให้สามารถควบคุมการโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และวิทยุ ไม่ให้ 

Òˆ หน้าสุดท้าย  กองบรรณาธิการ

โฆษณาในช่วงเวลาตีห้าถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิม
 ด้าน รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ผู้ 
ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเฝ้าระวังเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ กล่าวว่า เพื่อให้กฎหมายควบคุมเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์มีความศักดิ์สิทธิ์ เครือข่ายฯ จึงขอ 
เสนอดังนี้
 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง  
ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีโดยเคร่งครัด  
และรวดเร็ว การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 
ลักษณะเห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์ ทั้งแบบเต็มหรือ 
บางส่วนของขวด หรือบรรจุภัณฑ์ ต้องหมดไปจาก 
ทุกสื่อโฆษณา
 ๒. คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอ- 
ฮอล์แห่งชาติ ต้องกำหนดกฎกระทรวงตามมาตรา  
๓๒ ให้มีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื ่ม 
แอลกอฮอล์ที่ไม่ต่ำไปกว่ามาตรการเดิม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง 
โทรทัศน์และวิทยุในช่วงเวลาตีห้าถึงสี่ทุ่ม และ
 ๓. ขอเรียกร้องให้เร่งตั้งคณะกรรมการนโย- 
บายแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจ 
หน้าที่ต่อไป
 ในภาวะที่สังคมมีความอ่อนแอทางจริย- 
ธรรม มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือที่จะ 
ช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นได้

กระหน่ำโฆษณา
มากกว่าเดิม

บริษัทน้ำเมา
เย้ยกฎหมาย

คุมแอลกอฮอล์


