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จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

รณรงค์
สงกรานต์ปลอดเหล้าต้นแบบ



Ú

	 ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้ว	

ว่าเครื่องดื่มเจ้าปัญหา ตัวการสำคัญที่ทำให	้

สังคมสับสนวุ่นวายทุกวันนี้ ก็คือน้ำเมา	

ต่างๆ ซึ่งไม่ว่าสังคมหรือพ่อค้าจะพยายาม	

สร้างภาพเครื่องดื่มเหล่านี้ให้สวยหรูปานใด 	

แต่เนื้อแท้มันก็คือสิ่งเสพติดให้โทษ ที่นำพา	

ชีวิตคนเสพไหลไปสู่ความตกต่ำได้ทุกรูป	

แบบ  ยิ่งเสพติดมากก็ได้รับผลเสียมากทั้ง	

ทางตรงและทางอ้อม

 ปัญญาเปรียบเสมือนตะเกียงส่องทาง	

ให้มนุษย์เราเดินไปในครรลองที ่ถูกต้อง	

เหมาะสม แต่การดื ่มน้ำเมาลดทอนสต 	ิ

ปัญญาที่มีอยู่ให้ค่อยๆ หายไปทีละน้อย จน	

ขาดสติในที่สุด แล้วกระทำพฤติกรรมที่เลว	

ร้ายต่างๆ นานาได้โดยไม่เกรงกลัวบาปหรือ	

กฎหมาย นี่คือสิ่งที่น่ากลัว ที่กำลังเกิดขึ้นถี่	

ในสังคมไทย

 วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป มีส่วน	

สำคัญที่ทำให้คนไทยวันนี้กลายเป็นคนขี้เมา	

กันค่อนประเทศ สมัยก่อนคนไทยใกล้ชิดวัด	

ใกล้ชิดศาสนา จึงมีหลักคุณธรรมและศีล-	

ธรรมคอยกำกับความคิดและการกระทำอยู	่

เสมอ และจะรู้สึกผิดรู้สึกละอายถ้าทำใน	

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของศาสนา เมื่อ	

ห่างวัดห่างคำสอนคอยเตือนใจ จึงถูกอบาย-	

มุขน้ำเมา หลอกไปติดกับได้ง่าย คุณธรรม	

และสามัญสำนึกจึงเป็นเกราะกำบังสำคัญ 	

ที่จะคุ้มกันไม่ให้คนไทยถูกผีอบายมุขต่างๆ 	

มาชักจูงให้หลงทางได้ ดังนั้นการแก้ปัญหา	

ท่ีตรงจุดก็คือ การปลูกฝังคุณธรรมและสามัญ	

สำนึกให้คนรุ่นใหม่ ด้วยการกลับไปใกล้ชิด	

กับธรรมะและศาสนาให้ได้มากที่สุด

 ทุกวันนี้มาตรการต่างๆ ในการควบคุม	

เครือ่งด่ืมนำ้เมา เปรียบเสมือนการรักษาตาม	

อาการ ก็ในเมื่อยังไม่มีใครกล้าผ่าตัด (เลิก	

ผลิต เลิกขายไปเลย) กล้าทำหมันธุรกิจ	

น้ำเมา ก็คงต้องประคับประคองกันแบบนี	้

ไปเรื่อยๆ และระมัดระวังไม่ให้น้ำเมาเข้ามา	

ครอบงำชีวิตผู้คนไปมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่าง	

ที่บอก ถ้ารู้ว่าน้ำเมาไม่ดี ไม่ไปลองดื่ม ไม่	

ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เสพติด ลูกหลาน	

ของเราหรือแม้แต่ตัวเราก็จะปลอดภัยจาก	

ผีน้ำเมา

 ทุกคนต้องช่วยกันตัดตอนไม่ให้กระแส	

การดื่มน้ำเมา ไหลทะลักไปยังที่ต่างๆ แล้ว	

ทำลายครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒน-	

ธรรมที่ดีงามให้เสื่อมต่ำไปเรื่อยๆ ใครทำ	

อะไรได้ก็ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง นับแต่	

ครอบครัวปลอดเหล้า ชุมชนปลอดเหล้า 	

งานบุญปลอดเหล้า งานประเพณีปลอด	

เหล้า ฯลฯ ทำกันมากๆ ทำไปเรื่อยๆ แม้ไม	่

อาจต้านทานอบายมุขน้ำเมาได้ทั้งหมด ก็ยัง	

ดีกว่าปล่อยให้น้ำเมาครอบงำสังคมจนเสีย	

หายมากไปกว่านี้ การไม่ดื ่มเหล้าเป็นบุญ	

อย่างหนึ่งของคนไม่ดื่ม การช่วยไม่ให้ผู้อื่น	

ตกเป็นทาสเหล้ายิ่งได้บุญกว่า และการช่วย	

ทำให้ชุมชน สังคม ปลอดน้ำเมาได้ ถือเป็น	

บุญที่ยิ่งใหญ่

	 สังคมจะดีได้ ก็เพราะเราทุกคนไม่นิ่ง 

ดูดาย

มาร่วมกันสร้าง
สังคมปลอดน้ำเมา

จากใจประธานเครือข่ายฯ  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม



Ûกองบรรณาธิการ  เรีืองจากปก

 หลายปีที ่ผ่านมา เทศกาล 

สงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ถูกเรียกขาน 

จากประชาชนอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาล 

แห่งความตาย” หรือ “เทศกาลนับศพ”  

เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีวันหยุด 

ยาวติดต่อกัน ๔–๕ วัน จะมีคนไทย 

หลายร้อยคนเสียชีวิตจากจากอุบัติเหตุ 

ในการเดินทางเป็นประจำทุกปี และมี 

สถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้สาเหตุที่ทำให้ 

เกิดอุบัติเหตุมีหลายปัจจัย แต่ตัวการ 

สำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

กันมากก็คือน้ำเมา (ที่ประชาชนเสพติด 

กันครึ่งค่อนประเทศ) ถึงแม้จะมีความ 

พยายามจากหลายหน่วยงาน ช่วยกัน 

หาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

มานาน แต่ก็ดูเหมือนจะลำบากยากเย็น 

เหลือเกิน เพราะค่านิยมการดื่มเครื่อง 

ด่ืมแอลกอฮอล์มันฝังลึกเกือบถึงดีเอ็นเอ 

ทีเดียว ยิ่งรัฐบาลไม่ห้ามขายเหล้าใน 

ช่วงเวลาท่ีควรจะห้าม คนไทยก็เลยต้อง 

สังเวยชีวิตเหมือนผักเหมือนปลากันอยู ่

อย่างนี้ (น่าคิดนะ...เวลามีคนติดหวัด 

นก หวัดหมู ตายสักคน วุ่นวายกันทั้ง 

ประเทศ ทั้งโลก แต่เทกระจาดตายหมู ่

เพราะเมาเหล้า กลับเฉยๆ)

 การจะแก้ไขให้เทศกาลนับศพ 

กลับมาเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่าง 

แท้จริงนั้น ทำได้ไม่ยากถ้าอยากจะทำ  

เพียงแค่รัฐบาลกำหนดให้มีการงดขาย 

เหล้า งดการดื่มเหล้าเสียบ้างในวาระที่ 

ควรงด สังคมไทยคงดูดีกว่าที่เป็นอยู่ 

มาก แต่ในเมื ่อภาครัฐยังไม่สามารถ 

ทำให้เทศกาลสงกรานต์ปลอดเหล้าได้ 

ทั้งประเทศ ก็อยู่ที่ว่าชุมชนใด อำเภอ 

ใด จังหวัดใด ตระหนักถึงผลร้ายของ 

เครื่องดื่มน้ำเมา แล้วลุกขึ้นมาร่วมแรง 

ร่วมใจสร้างค่านิยมใหม่ “สงกรานต์ 

ปลอดเหล้า” กันเอง แล้วค่อยๆ ขยาย 

ผลพื ้นที ่ต ัวอย่างนำร่องไปให้มากๆ  

สังคมดีที่ทุกคนอยากได้ก็จะเกิดขึ้นจาก 

การช่วยกันทำ (เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่)  

ซึ่งปัจจุบัน หลายจังหวัด หลายอำเภอ  

หลายชุมชน เริ่มมีความกล้าที่จะจัดงาน 

สงกรานต์ปลอดเหล้ากันเพิ่มขึ้น ส่วน 

จังหวัดที่นำร่องมาก่อนจังหวัดอื่นหลาย 

ปีอย่างจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถลด 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากน้ำเมาได้อย่าง 

เป็นรูปธรรมชัดเจน และเชื่อว่าตัวอย่าง 

ที่ดีนี ้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้จังหวัด 

อื่นๆ อยากจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า 

กันมากขึ้น

 การเปลี ่ยนแปลงค่านิยมและ 

ความเคยชินต่างๆ ของคนเป็นสิ่งที่ 

ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทน รอ 

คอย ที ่สำคัญอยู ่ที ่ว่าอยากเปลี ่ยน  

และกล้าที่จะเปลี่ยนหรือไม่ ถ้ากล้าก็ 

เดินหน้าทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อประเทศ 

ชาติกันดีกว่า

รณรงค์
สงกรานต์ปลอดเหล้า

ต้นแบบ



Ù แวดวงภาค ี กองบรรณาธิการ

 l เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มเครื ่องดื่ม 
แอลกอฮอลล์ดลงอย่างต่อเนื่อง จาก ๔๓.๘% ในปี ๒๕๔๗  
เหลือเพียง ๑๗.๔% ในปี ๒๕๕๒
 l การดื่มขณะขับรถ ลดลงเหลือเพียง ๙.๑%
 l การแต่งกายแบบยั่วยวน การแสดงออกแบบเกิน 
เลย การทะเลาะวิวาท การเต้นโคโยตี้ ลดลงกว่าปีที่ผ่าน 
มาเป็นอย่างมาก
 l ร้านค้า สถานประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอล- 
กอฮอล์ ให้ความร่วมมืองดจำหน่าย ๙ ร้าน จาก ๑๒ ร้าน
 l สามารถจับกุมร้านค้าที่ทำผิดกฎหมาย จำนวน  
๒ แห่ง
 l เด็กและเยาวชนเห็นว่าการดื่มช่วงสงกรานต์ถือ 
เป็นเรื่องปกติลดลง จาก ๗๑.๑% ในปี ๒๕๔๗ เหลือ 
เพียง ๓๒.๑% ในปี ๒๕๕๒ แสดงว่าค่านิยมการดื่มในช่วง 
สงกรานต์ลดลงในกลุ่มวัยรุ่น
 l ประชาชนที่มาร่วมงาน ๙๗.๓% ชื่นชอบการ 
จัดงานครั้งนี้
 l นักท่องเที่ยว ๘๖.๔% ตั้งใจจะมาร่วมงานในป ี
หน้า
 l สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุดคือ การทำ 
คลื่นมนุษย์ รองลงมาคือก่องข้าวเหนียวยักษ์ เชียร์อัพ 
ระดับโลก การแสดงดนตรีที ่หลากหลาย การบริการ 
อาหารของชุมชนต่างๆ และการได้มาเห็นบรรยากาศที่มี 
คนมาเที่ยวอย่างมากมาย
 l สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจคือ ความ 
สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่เมา ไม่มั่ว มีความปลอดภัย ม ี
กิจกรรมหลากหลายให้ชม เช่น มวยทะเล การแสดงบน 
เวที พิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ และชอบรอยยิ้มของคนไทย
 นอกจากนี้ นายนิรุจน์ ยังกล่าวว่า ปีนี้ถนนข้าว 
เหนียวยังได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการรณรงค์รูปแบบใหม่  
คือการทำคล่ืนมนุษย์บนถนนข้าวเหนียว ท่ีมีผู้ร่วมกิจกรรม 
เป็นจำนวนมากกว่าสามหมื่นคนได้ประสบผลสำเร็จ ถือ 
เป็นนวัตกรรมการรณรงค์สงกรานต์ สนุกปลอดภัยไร้ 
แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศ ที่ควรจะบันทึกเป็นสถิต ิ
โลกอย่างเป็นทางการในอนาคต และก่องข้าวเหนียวยักษ์ 
ที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ ไม่มีที่ไหนในโลก ซึ่งนักท่องเที่ยว 
ให้ความสนใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจำนวนมาก
 ย้ำยืนยันกันอีกครั้งว่า ไม่ดื่ม ไม่เมา เที่ยวสนุก 
กว่าดื่มแล้วเมาจนขาดสติอย่างแน่นอน

 งานประเพณีไทยทุกวันนี้หนีไม่พ้นที่ต้องมี 
เหล้าหรือน้ำเมาเข้ามาเกี ่ยวข้องแทบทุกแห่ง  
ยิ่งเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่ประชาชนนิยม 
ไปเที่ยว ก็ยิ ่งเมากันหัวราน้ำ และเกิดปัญหา 
ต่างๆตามมามากมาย
 ต้องขอชื่นชมจังหวัดขอนแก่น ที่กล้าจัดงาน 
ทวนกระแสสังคมเป็นจังหวัดแรกเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๘  
กับงาน “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ 
เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้ 
แอลกอฮอล์” โดยความรว่มมือของสำนักงานเครอื 
ข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนถึงวันนี้ การจัด 
งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวได้ถูกกำหนดเป็น 
นโยบายสาธารณะ ให้เป็นงานสงกรานต์ที่ปลอด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป เพื่อเป็นต้นแบบ 
การจัดงานเชิงสร้างสรรค์ และสร้างค่านิยมใหม่ 
ที ่ทุกคนสนุกสนานได้โดยไม่ต้องดื ่มเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอล์เลย
 นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไข 
ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนัก 
งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสาน กล่าวว่า  
ผลจากการจัดงานสงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอล- 
กอฮอล์ท่ีถนนข้าวเหนียวมาอย่างต่อเน่ือง สามารถ 
สร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชน มีค่านิยม 
ใหม่ที่สนุกได้โดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต่อ 

ไปจะกลายเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ให้ 
ห่างไกลจากเครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งเป็นต้นเหตุนำไปสู่ปัญหา 
ต่างๆในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัน 
ดีงามของวันปีใหม่ไทย ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ 
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ภายใต้การจัดกิจกรรมเชิงประยุกต์ที่ 
สนุกสนาน เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้การ 
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และควบคุมไม่ให้ค่านิยม 
สมัยใหม่ไปทำลายความสัมพันธ์อันดีงามตามวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชน และสืบสานถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องจากวัย 
หนึ่งสู่วัยหนึ่งอย่างสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่ความผาสุกของ 
คนในชุมชนได้ในที่สุด
 สำหรับบรรยากาศงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวใน 
ปีน้ี นายนิรุจน์ เล่าว่า มีประชาชน นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย 
และชาวต่างชาติ เข้ามาเล่นสงกรานต์กันอย่างหนาแน่น  
ซึ่งจากรายงานผลการประเมินถนนข้าวเหนียว พบว่า

ถนนข้าวเหนียว 
ต้นแบบการจัดงาน

สงกรานต์ปลอดเหล้า
แห่งแรกของประเทศ



สงกรานต์
ปลอดเหล้า

จังหวัดเชียงใหม่
 งานสงกรานต์ที่มีน้ำเมามาเกี่ยว 

ข้องมักมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ยิ่งเป็น 

จังหวัดที่มีผู้นิยมไปท่องเที่ยวกันมากก็ยิ่งม ี

ปัญหามาก หลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ จึงร่วมมือกับสำนัก- 

งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (โดยศูนย์ประ- 

สานงานฯ ภาคเหนือตอนบน) และสำนักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

จัดงานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้า ภายใต ้

ชื่องาน “จุ้มน้ำเย็นก๋าย ปลอดเหล้า ปลอดภัย  

ม่วนใจ๋ ปีใหม่เมือง” เพ่ือให้ทุกคนมาเท่ียวงาน 

ด้วยความสบายใจ และปลอดภัย และถึงแม ้

ว่าการรณรงค์จะไม่สามารถทำให้งานปลอด 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์  

แต่คนทำงานก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานต่อไป เพื่อ 

ในอนาคตประชาชนจะเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องกัน 

มากข้ึนเร่ือยๆ

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
รองผู้ว่าฯ ตัวแทนหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ และประชาชน 
ชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญ 
ตักบาตร เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 
ของไทย หรือที่ชาวล้านนา 
เรียก “สังขานต์ล่อง”

 มีการแจกใบปลิวเชิญชวนหนุ่มสาววัยใส  
หัวใจไร้แอลกอฮอล์ เล่นน้ำสงกรานต์ให้สนุกและ 
ปลอดภัย ที่บริเวณซุ้มเล่นน้ำรณรงค์เชิงสร้าง 
สรรค์ ๖ ซุ้ม รอบคูเมืองเชียงใหม่

ป้ายเตือน ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ก่อนการจัดงาน

 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ร่วมกับผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) การท่อง 
เที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต ๑ ตำรวจท่องเที่ยว และตัวแทนจากบริษัทเอกชนอีกหลายองค์กร ร่วมกันแถลงข่าวการ 
จัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๒”

ıกองบรรณาธิการ  แวดวงภาคี



อ.น้ำเย็นผู้ประเมินผลงานจากสสส.

อบต.ดอนแร่ 
ราชบุรี

นำร่องสงกรานต์
ปลอดน้ำเมา

 เป็นเวลากว่า ๖ ปี ท่ีมีการรณรงค์ 

ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัย 

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปสู่การลด  

ละ และเลิกดื่มให้ได้ในที่สุด และจากปีแรกที ่

มีการรณรงค์เพียงแค่ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 

ก็ได้ม ีการต่อยอดขยายผลไปสู ่ “ปีใหม ่

ปลอดเหล้า” “สงกรานต์ปลอดเหล้า” “ทอด 

กฐินปลอดเหล้า” และอีกหลายกิจกรรม  

หลายงานบุญประเพณี จากชุมชน สู่อำเภอ  

สู่จังหวัด จนถึงวันนี้หลายๆ ชุมชนเริ่มเห็นด ี

เห็นงาม กับการจัดงานที่ไม่ต้องมีน้ำเมามา 

เกี่ยวข้อง ล่าสุด อบต.ดอนแร่ อำเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี ก็ยินดีเป็น อบต.นำร่องใน 

การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ด้วยเล็ง 

เห็นความสำคัญเรื ่องความปลอดภัยของ 

ชาวดอนแร่ จึงได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 

ตัวอย่างให้กับ อบต.อีก ๑๙ แห่งที่อาจเห็น 

ดีด้วยในวันข้างหน้า

 วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ อบต.ดอนแร่  

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขบวนรณรงค์ 

สงกรานต์ปลอดเหล้ารอบบริเวณตำบลดอน 

แร่ โดยมี นายวิรัตน์ แก้วใส นายกอบต. 

ดอนแร่ เป็นประธานเปิดงาน และ นาย 

สาโรจน์ มูลพวก รองนายกอบต.ดอนแร่  

เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรม โดย 

ก่อนเริ่มขบวนรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า  

ก็ได้มีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.  

พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มสมุนไพรให้แก่ผู้ 

มาร่วมงานทุกคน จากนั้นขบวนรณรงค์ซึ่ง 

ประกอบด้วยขบวนรถกระจายเสียง ประกาศ 

การงดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ของตำบล  

ขบวนรถสุ่มดอกไม้ การแสดงจำลองโทษ 

ของน้ำเมา และการร่ายรำ เริ่มต้นรณรงค ์

จาก อบต.ดอนแร่ และหมู่บ้านทั้ง ๑๐ ของ  

อบต.ดอนแร่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน และ 

ได้รับเสียงตอบรับอย่างน่าพอใจทีเดียว ทั้งนี้  

รองนายกอบต.ดอนแร่ ยังได้กล่าวอีกว่า เพื่อ 

เป็นการต่อยอดจากโครงการสงกรานต์ 

ปลอดเหล้า ก็จะได้จัดให้มีโครงการคนสุขใจ 

ไร้แอลกอฮอล์ขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ 

ชาวดอนแร่ เพื่อจะได้เป็นชุมชนปลอดน้ำ 

เมา ๑๐๐% ในอนาคต

 สังคมดีไม่ม ีขาย ถ้าใครอยากให ้

ชุมชนของตนเองมีความสุข และมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต ก็ต้องร่วมกันสร้าง โดย 

เริ่มต้นจากการปลอดน้ำเมา ซึ่งเป็นต้นตอ 

ของสารพัดปัญหาในสังคม
ภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดทุ่งหญ้าคมบาง

บริเวณภายในของวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ขบวนรณรงค์สงกรานต ์
ปลอดเหล้า ต.ดอนแร่ 
เริ่มจากที่ทำการ อบต. ไป 
จนครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

นางมาลัย มินศรี
ผู้ประสานงานภาคตะวันตก

ˆ แวดวงภาค ี กองบรรณาธิการ

อ.น้ำเย็นผู้ประเมินผลงานจากสสส.

นายวิรัตน์ แก้วใส นายกอบต.ดอนแร่



	 ผู้ใหญท่ี่ดื่มแอลกอฮอล์ในวันนี้ ล้วนคือเด็กและเยาวชนที่เคย	

ถูกมอมเมาจากสื่อโฆษณา และการชักชวนให้ทดลองดื่มจากเพื่อนๆ 	

จนกลายเป็นนักด่ืมท่ีเสพติดน้ำเมาเป็นประจำ (ติดง่าย แต่เลิกได้ยาก) 	

การจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณให้	

แก่เด็กและเยาวชน โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ว่าผลของน้ำเมาเมื่อ	

ดื่มไปแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ดื่ม ครอบครัว ชุมชน และสังคม 	

มากมายแค่ไหน ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน ในโรงเรียน และชุมชน	

ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่	

เกี่ยวข้อง ยิ่งเป็นองค์กรที่เป็นวัยเดียวกัน ก็ยิ่งสื่อสารและเข้าใจกันได	้

ง่ายขึ้น ณ โอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับภาคีน้องใหม่ “เครือข่าย	

เยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบัน” ที ่มาร่วมเป็นกำลัง	

สำคัญส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื ่องการงดเหล้าในกลุ่มวัยรุ่น และ	

ประชาชนทั่วไป

 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ ่มเยาวชนเฝ้าระวังภัย 

แอลกอฮอล์ ๗ สถาบัน (ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น มหาวิท-	

ยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 	

จังหวัดเชียงใหม่) ได้ฤกษ์เปิดตัวกลุ่มทำงาน เป็น “เครือข่ายเยาวชน 

เฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบัน” อย่างเป็นทางการ โดยย้ำเป้า	

หมายการทำงานของเครือข่ายฯคือต้านน้ำเมาซึ่งเป็นตัวก่อปัญหา	

ต่างๆในสังคม โดยก่อนหน้านั้นกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ก็ได้เริ ่มทำ	

กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในเทศกาลประเพณีใหญ่ๆ ของจังหวัด	

เชียงใหม่มาโดยตลอด และหลังจากมีพระราชบัญญัติควบคุม	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ก็ได้รวมตัวกันเคลื่อนไหว ทั้ง	

ให้ความรู้ และเฝ้าระวังภัยการละเมิดต่อกฎหมายฉบับนี้  (แฉร้าน	

เหล้าใกล้มหาวิทยาลัย จุดเสี่ยงสำหรับวัยรุ่น และแหล่งมอมเมา	

เยาวชน) เพื ่อสนับสนุนให้มีการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์	

อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการปกป้องเยาวชนจากเครื่องดื่มมึนเมา	

ต่างๆ รวมทั้งการกระตุ้นสังคมให้สนใจและให้ความสำคัญต่อพิษ	

ภัยของแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง

	 ในอนาคต หากกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดต่างๆ รวมตัวกันทำ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมเช่นน้ีมากๆ ก็จะสามารถลบสถิติคนไทยข้ีเมา 

ติดอันดับ ๕ ของโลกลงได้อย่างแน่นอน

เครือข่าย
เฝ้าระวังแอลกอฮอล ์
๗ สถาบัน

จัด WORK SHOP การรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ 
“สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เก็บข้อมูลและรณรงค์งดเหล้า รอบคูเมืองเชียงใหม่ 
และถนนห้วยแก้ว ช่วงสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง ๕๒)

ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการงดขายเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมรณรงค์ โครงการ “เมาไม่ขับ” จังหวัดเชียงใหม่

อ.น้ำเย็นผู้ประเมินผลงานจากสสส.

˜กองบรรณาธิการ  น้ำเมากับเยาวชน



เกาะกระแส  กองบรรณาธิการ¯

นักวิชาการหนุนคุมโฆษณาเหล้า
ก่อนคุมห้ามดื่ม-ห้ามขาย
 สินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่เขาก็โฆษณา 

กันตามสมควร แต่สินค้าเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริ- 

โภค กลับพยายามหาช่องโฆษณาทุก 

รูปแบบ ในส่ือต่างๆ จนเกล่ือนกลาดไป 

ทั่วทุกหนทุกแห่ง เพราะเหตุนี้คนไทย 

จึงกลายเป็นนักดื่มกันทั่วบ้านทั่วเมือง

 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี แผนงาน 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนา 

นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าว 

ว่า ขณะน้ีได้พิสูจน์แล้วว่ามาตรการเดิมๆ 

ในช่วงรับมือกับอุบัติเหตุในเทศกาลสง- 

กรานต์ อย่างการตั้งจุดตรวจวัดปริมาณ 

แอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่เป็นหมื่นกว่าจุด  

(จากเดิม 7 พันกว่าจุด) นั้นไม่ได้ผล และ 

ถึงทางตันที่จะนำมาตรการดังกล่าวมา 

ใช้เพียงอย่างเดียวแล้ว จำเป็นต้องมี 

มาตรการอื่นๆ ร่วมกันเพื่อป้องกันอุบัติ- 

เหตุ และหนทางที ่ดีคือการห้ามการ 

โฆษณาไปพร้อมๆ กับการห้ามดื่ม ห้าม 

ขาย จึงขอเสนอให้เน้นเร่ืองการออกกฎ- 

หมายลูกเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

ในเร่ืองของการควบคุมการโฆษณาเคร่ือง 

ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะที่ผ่านมาเป็นช่วง 

ปล่อยผีมานานตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้  

ซ่ึงการท่ี นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะผลัก 

ดันการออกกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.ควบ 

คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  

เพ่ิมเติมเฉพาะประเด็นเร่ืองการห้ามขาย 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ สงกรานต์ และการห้ามดื่มใน 

พื้นที่สาธารณะเท่านั้นคงไม่เพียงพอ

 นพ.ทักษพล กล่าวว่า ต้ังแต่ พ.ร.บ.ฯ  

มีผลบังคับใช้ ทำให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบด ู

แลการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 

ส่ือทีวีและวิทยุ สำนักงานคณะกรรมการ 

ค ุ ้ ม ค ร อ ง 

ผ ู ้ บ ร ิ โ ภค  

ท ี ่ด ูแลส ื ่อ 

โ ฆ ษ ณ า 

กลางแจ้ง ก็ 

ต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากอ้างว่ารอ 

ความชัดเจนจากกฎหมายลูกที่จะออก 

เพิ่มเติม ทำให้มีช่องว่างทางกฎหมาย 

ปล่อยผีมานานหลายปี จึงจำเป็นต้อง 

เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก่อน เพราะการ 

โฆษณามีผลดึงดูด กระตุ้นให้เกิดการดื่ม 

มากขึ้น ขณะนี้เมื่อไม่มีความชัดเจนออก 

มาจากทางภาครัฐ ทำให้บริษัทเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ลองเชิงด้วยการโฆษณา 

เกินกว่าที่มีการห้ามไว้ โดยทำเสมือนไม ่

มีการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์เลย ไม่ว่าการใช้ถ้อยคำในโฆษณา 

เพื่อสังคมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ 

ผูกโยงว่าดื่มแล้วเท่ห์ ดื่มแล้วดี เป็นคนดี 

ของสังคม เช่น “ให้เพื่อนเต็มร้อย” ซึ่ง 

สอดคล้องกับชื่อสินค้า หรือ “ชีวิตดี  

สังคมดี” ฯลฯ รวมถึงการเลี่ยงบาลี เช่น  

มีการห้ามไม่ให้โฆษณาเห็นขวดเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ แต่บริษัทน้ำเมาก็ฉาย 

ภาพส่วนหนึ ่งของขวด เช่น คอขวด  

มุมขวด แล้วอ้างว่าไม่เป็นไร ไม่ผิดกฎ- 

หมาย เพราะไม่ได้เห็นเต็มขวด...

(จาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์/ 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒)

 ของดีมีประโยชน์ไม่ต้องโฆษณา 

มากก็มีคนซื้อ แต่น้ำเมาเป็นสิ่งเสพติด 

และมีผลเสียต่อสุขภาพใครๆ ก็รู้ ดังน้ัน  

ถ้าไม่เชิญชวนบ่อยๆ ด้วยเล่ห์เหลี่ยม 

ต่างๆ แล้ว คนคงจะไม่ซื้อ ไม่ดื่ม ด้วย 

เหตุนี้ การโฆษณา (สร้างภาพ) จึงเป็น 

หัวใจสำคัญของการขายน้ำเมา ที่เขา 

ทุ่มทุนกันอย่างไม่อั้นจริงๆ

 เรื่องของ “ผักช ี

โรยหน้า” หรือการทำ 

งาน “เอาหน้า” เป็น 

เรื ่องที ่พบเห็นได้ทั ่ว 

ไปในหน่วยงานหรือ 

องค์กรต่างๆ แต่กรณี 

ที ่เกี ่ยวกับความเป็น 

ความตายของประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรทำ 

งานด้วยความซื่อตรง ไม่เช่นนั้นจะแก้ปัญหาไม่ 

ถูกจุดหรือเกาไม่ถูกที่คัน สงกรานต์ปีนี้ยอดผู้เสีย 

ชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา เป็นเหตุ 

ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องออกมาแถลงข่าวกัน 

หลายราย

 นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว 

ว่า เมื่อตัวเลขออกมาเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ต้องมีการ 

ทบทวนกันใหม่ ทุกฝ่ายต้องมาคุยกันเพื ่อการ 

เตรียมตัวที่ไม่กระชั้นชิดเกินไป นอกจากนี้เจ้าหน้า 

ที ่สาธารณสุขแต่ละจังหวัดก็ต้องรายงานตัวเลข 

ที่เป็นจริง เพราะเท่าที่ได้เคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที ่

ทำให้ทราบว่า ที่ผ่านมากับนโยบายที่ต้องการให้ 

จำนวนอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ลดลงนั้น ทำให้ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบางจังหวัดไม่รายงานตัว 

เลขจริง แต่กลับรายงานตัวเลขที่น้อยกว่าความ 

เป็นจริง เพื่อให้ดูว่าการทำงานตรงตามเป้าหมาย 

กับทางต้นสังกัด และทำให้มีผลต่อการพิจารณา 

ความดีความชอบ

 “เรื่องนี้ต้องพูดกันถึงความจริงว่าสาเหตุนั้นมา 

จากอะไร ต้องนำปัญหามาคุยกันจึงจะแก้ปัญหา 

อย่างถูกจุด การที่เห็นว่าแต่ละปีมีตัวเลขที่ลดลง 

เรื่อยๆ นั้น ก็จะได้แค่ตัวเลขปลอมๆ ตลอดเวลา  

และกับตัวเลขผู้เสียชีวิตในปีนี ้ ยืนยันชัดเจนว่า 

มากกว่าปีที่ผ่านมา จึงเห็นด้วยที่จะให้งดขายเหล้า 

ในช่วงสงกรานต์ปีหน้า” นายสมชัย กล่าว (จาก: 

ASTVผู้จัดการออนไลน์ / ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒)

 กว่านโยบายงดขายเหล้าเทศกาลสงกรานต์ 

จะคลอดออกมาบังคับใช้ จะต้องแลกด้วยชีวิต 

ของคนไทยอีกกี่ศพกันนี่

“อิสสระ สมชัย” เผย 
สสจ. บางจังหวัด
ปั้นตัวเลขคนตายสงกรานต์



กระทรวงสาธารณสุขพร้อมทบทวนห้ามขายเหล้าปีใหม่

˘กองบรรณาธิการ  เกาะกระแส

 จากตัวเลขผู้เสียชีวิตใน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน 

มา ซ่ึงสูงข้ึนกว่าปีท่ีแล้ว ๕ ราย  

และส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

โดยสำนักงานกองทุนสนับ- 

สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

(สสส.) ก็ได้ออกมาระบุว่า 

มาตรการของภาครัฐในการ 

รณรงค์เมาไม่ขับและตั้งด่าน 

ตรวจจับนั้นไม่ได้ผล

 ด้าน นายมานิต นพอมร- 

บดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ- 

ทรวงสาธารณสุข กล่าวเก่ียวกับ 

เร่ืองน้ีว่า จะมีการพิจารณาภาพ 

รวมกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ว่า

จะต้องเพิ่มมาตรการอะไรบ้าง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะ 

การปล่อยให้ขายเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ 

ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน ๕ ราย  

ซึ่งยังไม่นับรวมอุบัติเหตุหลัง 

จาก ๗ วันอันตราย 

อีก แสดงว่าการ 

ข าย เคร ื ่ อ งด ื ่ ม 

แอลกอฮอล์ช ่วง 

สงกรานต์ ทำให้มี 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

(จาก : มติชนออนไลน์ /  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒)

 แค่มีผู ้เสียชีวิตจากโรค 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ไม่ 

กี ่คน ดูเหมือนสังคมจะตื ่น 

เต้นและออกมาตรการต่างๆ  

อย่างรัดกุมเข้มงวด แต่ดื ่ม 

แล้วขับจนประสบอุบัติเหต ุ

วันละหลายชีวิตกลับเป็นเร่ือง 

ธรรมดา ทำไมคุณค่าของชีวิต 

จึงไม่เท่ากัน

 จากนโยบายให้ขายเหล้าได้ช่วงสง- 

กรานต์ เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

ให้มาเที่ยวกันมากๆ นั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า 

จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงแทบทุกจังหวัด  

แต่ไม่ใช่เพราะกลัวไม่มีเหล้าดื่ม แต่เป็น 

เพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกติ 

ต่างหาก ขณะเดียวกันเมื่อให้ขายเหล้า 

ได้ในช่วงวันหยุดยาว ก็เป็นเหตุที่ทำให้ 

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากการ 

ดื่มแล้วขับ

 วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ นายคำรณ 

ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้อง 

กันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เครือข่ายฯได้ 

ออกแถลงการณ์ท่าทีต่ออุบัติเหตุช่วง ๗ วัน 

อันตรายในเทศกาลสงกรานต์ ท่ีศูนย์อำนวย 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.)  

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๒ ระบุว่า  

ปีนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๕ ราย ซึ่งสาเหต ุ

หลักของการเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงเป็นการ 

เมาสุราเช่นเดิม ทั้งๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว 

ท่ีมีการกระจายความหนาแน่นบนท้องถนน 

ในช่วงการเดินทางแล้ว ดังนั้น เครือข่ายฯ 

จะนำตัวเลขดังกล่าวมอบให้ พล.ต.สนั่น  

ขจรประศาสน์ ประธานคณะกรรมการนโย- 

บายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติด้วย

 “ในภาพรวมภาคประชาชนรู้สึกผิด 

หวังกับมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์แห่งชาติ ท่ีมี พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์  

เป็นประธาน คงไม่สามารถปฏิเสธความรับ 

ผิดชอบได้ เพราะถือเป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย 

ท่ีผิดพลาด ท่ีผ่านมามีการเตะถ่วงมาตรการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เน้นการ 

ใช้มาตรการรณรงค์ให้ความรู้ ซึ่งผลตัวเลข 

อุบัติเหตุสงกรานต์ก็ออกมาชัดเจนแล้วว่า 

ไม่ได้ผล ทั้งจุดตรวจวัดเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ ๗ หมื่นจุดของกระทรวงมหาดไทยที่ 

ใช้งบสูงเกือบ ๑ พันล้านบาท ก็ไม่มีประ- 

สิทธิภาพ” และยังกล่าวอีกว่า พล.ต.สนั่น  

ต้องรับผิดชอบ ไถ่บาป ด้วยการทบทวน 

มาตรการห้ามขายเหล้าปีใหม่ สงกรานต์  

วันพระใหญ่ พร้อมท้ังเสนอให้ นายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์แห่งชาติเอง (จาก : ASTVผู้จัดการออน- 

ไลน์ / ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒)

 การมีส่วนร่วมทำให้ผู ้อื ่นต้องเสีย 

ชีวิตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราก ็

บาปด้วยเหมือนกัน ไม่ทราบว่าป่านนี้ผู้ที ่

ยกมือโหวตให้ขายเหล้าได้ช่วงสงกรานต์ 

ยอดคนตายสงกรานต์ไม่ลด เครือข่ายต้านเหล้า จี้ “สนั่น” รับผิดชอบ

เพียงเพราะเห็นแก่เงินจากเหล้า รู ้สึก 

อย่างไร ที่นโยบายขายเหล้าได้ตามปกต ิ

ในวาระที่ควรจะงดขาย ต้องสังเวยด้วย 

ชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้นอีก ๕ ศพ



Ò เกาะกระแส  กองบรรณาธิการ

สธ.ยกย่องร้านอาหารที่ปักป้าย
งดขายเหล้า ๒๔ ชม. วันที่ ๑๓ เม.ย.๕๒
 น้ำเมาประเภทต่างๆ เป็นสินค้าสำคัญท่ี 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าและร้านอาหาร 
แทบทุกแห่ง และถ้าจะต้องงดขายเหล้าสัก 
วัน กำไรคงขาดหายไปไม่ใช่น้อย
 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่โรงแรมรอยัล  
คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา นายวิทยา แก้วภราดัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม 
ด้วย นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
เปิดงาน “อร่อย...ดี สงกรานต์น้ีไม่มีเหล้า” ซ่ึง 
เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณ- 
สุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) และสมาคมภัตตาคารไทย  
เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์  
และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหาร 
และภัตตาคารต้นแบบ ที ่สมัครใจงดขาย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ ๑๓ เมษายน  
๒๕๕๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย นายวิทยา 
ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้ประกอบการ ที ่
เป็นแบบอย่างอันดีงามในการสมัครใจงดจำ- 
หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์  
และมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ 
ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการลดปัญหาจากการบริโภคเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอล์ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบ 
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอ- 
ฮอล์อย่างเคร่งครัด
 และยังกล่าวอีกว่า ผู้เสียชีวิต ๑ คน หาก 
ประเมินมูลค่าความสูญเสีย (จากการศึกษา 
ของกระทรวงคมนาคม) มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่  
๕.๔ ล้านบาท ไม่รวมถึงค่าเสียโอกาสอื่นๆ  
อีกมากมาย ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของผู้ที่ได้ 
รับผลกระทบซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนั้น  
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในวันนี้ จึงมิใช่เพียงแค่มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุ 
จราจรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนช่วยลด 
สาเหตุนำไปการทำร้ายร่างกาย อาชญากรรม  

การล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงช่วยลดปัญหา 
สุขภาพได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย ด้านนาย 
มานิต นพอมรบดี กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ในวันนี้ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ 
บ่อยนักในสังคมไทย
 สำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่ร่วม 
กิจกรรมไม่ขายเหล้าในวันที่ ๑๓ เมษายน มี 
ทั้งหมด ๘ จังหวัด รวม ๔๐ แห่งดังนี้
 กรุงเทพฯ ๑๗ แห่ง ได้แก่ ครัวนงพันธ์/ 
ครัวเวนิก้า การ์เดนท์/ เจริญไทยโภชนา  
คลองสาน/เฉินหูฉลาม นวลจันทร์/บางกอก 
แนสเชอรัลสปา/บ้านฝันตะวันรัญจวน/ร้าน 
ประสบสุข/ร้านพระราม 9 ไก่ย่าง/ร้าน 
แพรฟ้าไทย/ภัตตาคารไพซาโน/ฟู ้ดคอร์ด  
เดอะมอลล์กรุ๊ป/ภัตตาคารเมอร์ซาโต้ บาย  
ธันยาภรณ์/ร้านเยาวราชโภชนา/สวนอาหาร 
สบายสปา/ร้านอิ่มปลาเผา/ร้านแหล
 จังหวัดพัทลุง ๑๑ แห่ง ได้แก่ ร้าน 
เลยฝัน/สวนอารชีว ีสเต็ก/บ้านคุณล้าน/ 
สวนอาหารซุ ้มพฤกษา/สวนอาหารบ้าน 
เฌอมาลย์/ร้านมาม่าน้ำแข็งใส/ร้านอาหาร 
รถไฟริมคลอง/ร้านอาหารกันเอง ลำนำ/ร้าน 
โกขิง/ครัวกันยา/ร้านน้องนิต บิ๊กมูลทะเล 
เดือด จังหวัดสงขลา ๖ แห่ง ได้แก่ ร้านกระ- 
ท่อมเดือนเพ็ญ/ร้านคูเต่า/ร้านเปรี้ยวปาก/ 
ร ้านมาราต ีโภชนา/ร ้านเม ี ่ยงปลา/ร ้าน 
อุดมโภชนา จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง คือ  
ร้านอิ่มปลาเผา จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง คือ  
ครัวริมน้ำท้ายเกาะ จังหวัดตราด ๑ แห่ง  
คือ ร้านไผ่โอชะ จังหวัดนครปฐม ๑ แห่ง  
คือ ร้านแพท่าจีน จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง  
คือ ร้านสุมาลีสาลี่สุพรรณ และร้านแบล็ค 
แคนยอน ทุกสาขา (จาก : ASTVผู ้จ ัดการ 

ออนไลน์/ ๗ เมษายน ๒๕๕๒)

 สาธุ!!...ขออนุโมทนากับการเสียสละ 
เพื่อสังคมของทุกท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  
บริษัทขายเหล้าที่รวยเป็นหมื่นล้านจงดูไว้ 
เป็นตัวอย่างด้วย

 การให้กำลังใจคนทำงานเป็นส่ิงท่ีควร 

ทำ แต่ไม่แน่ใจว่าการให้เงินหน่วยงานที่ 

ลดยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ จะเป็น 

เรื่องที่ดีหรือไม่

 เมื ่อวันที ่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ นาย 

วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าว  

“สงกรานต์นี้ ปลอดเหล้า ปลอดภัย” ที่ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า หากอาสา 

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  

จังหวัดใดสามารถรณรงค์ลดอุบัติเหตุได้ 

มากที่สุด ๓ อันดับแรก สธ.จะมีรางวัลเป็น 

เงินสด รางวัลที่หนึ่ง ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัล 

ที่สอง ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลที่สาม  

๒๐,๐๐๐ บาท ทั ้งนี ้ได้ให้บริการหน่วย 

แพทย์กู้ชีพฉุกเฉินสายด่วน 1699 จัดกำลัง  

๗๒,๕๖๐ คน กว่า ๖,๐๐๐ ทีม ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐–๑๖ เมษายน ซึ่งพร้อม 

ช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งเหตุภายใน ๑๐  

นาที และกล่าวว่า หลังเทศกาลหากตัวเลข 

อุบัติเหตุไม่ลดลง คณะกรรมการนโยบาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จะพิจารณา 

ใช้มาตรการอ่ืนต่อไป (จาก: มติชนออนไลน์/ 

๘ เมษายน ๒๕๕๒)

 ยังไงก็ขอให้รายงานทุกสิ่งตามความ 

เป็นจริงก็แล้วกัน อย่าได้เห็นแก่อามิสสิน 

จ้างจนต้องแต่งตัวเลขมาหลอกกันเลย 

นะ

ให้เงินรางวัล “อสม.” 
ที่คว้าแชมป์ลดอุบัติเหตุ



ÒÒ

๓ องค์กร ค้านขายน้ำเมาในวันสำคัญทางศาสนา

กองบรรณาธิการ  เกาะกระแส

 “วันโกนให้ละ วันพระให้เว้น” เป็น 

คำพังเพยที่คนไทยส่วนใหญ่สมัยก่อนยึด 

ถือปฏิบัติกันค่อนข้างจริงจัง ใครมีนิสัย 

หรือความเคยชินอะไรไม่ดี (เช่น ดื่มเหล้า 

เมามาย) อย่างน้อยเม่ือถึงวันโกน วันพระ 

ก็ยังมีสติไม่เผลอใจไปทำบาปหรือละเมิด 

ศีล ๕ อย่างน้อยก็เดือนละ ๔–๕ ครั้ง

 แต่วันนี้คนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก  

ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น อยากทำอะไรก็ทำกัน 

ตามใจ โดยไม่แคร์ว่าจะเหมาะสมหรือผิด 

ศีลธรรมหรือไม่ ตัวอย่างที่เห็นกันชัดเจน 

ก็คือเรื่องการดื่มน้ำเมานั่นแหละ ที่ดื่มกัน 

ทุกวัน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส แม้แต่ในวัด 

ก็ไม่ละเว้น หากไม่ช่วยกันเตือนสติ ไม่ช่วย 

กันขีดเส้นให้อยู่ในร่องในรอย ส่วนใหญ่ก็ 

แพ้ใจตัวเอง กลายเป็นสาวกของอบายมุข 

ต่างๆ ไปกันหมด

 เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เครือ 

ข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม เครือ 

ข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายเฝ้า 

ระวังแอลกอฮอล ์ ได้เดินทางไปที่ทำเนียบ 

รัฐบาล เพื ่อยื ่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ ์  

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยมีนาย 

สุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม รองเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี รับหนังสือแทน โดยหนัง- 

สือดังกล่าวได้ระบุข้อเรียกร้องให้นายก 

รัฐมนตรี ลงนามคำสั่งห้ามขายเหล้าใน 

วันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา 

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และวิสาขบูชา  

โดยเร่ิมต้ังแต่ปีน้ีเป็นต้นไป และขอให้นายก 

รัฐมนตรีมีคำสั่งให้คณะกรรมการนโยบาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ทบทวน 

การห้ามจำหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการห้าม 

ดื่มในยานพาหนะหรือดื่มท้ายรถกระบะ 

โดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถิติผู้เสียชีวิตจาก 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม 

ขึ้นเรื ่อยๆ (จาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์/  

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

 ในเมื ่อสามัญสำนึกใช้ไม่ได้ผล ก ็

ต้องใช้มาตรการทางสังคมหรือมาตรการ 

ทางกฎหมายเข้ามาช่วย และทั้งหมดนี้ก็ 

ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อช่วยรักษาชีวิตของ 

คนไทยทุกคนนั่นเอง

 ปัญหาใดๆในโลกนี้ เมื่อสาวไปถึงต้นเหตุแล้ว หนีไม่พ้น 

สาเหตุมาจากคนแทบท้ังส้ิน และคำตอบสุดท้ายจริงๆ ความเห็น 

แก่ตัวนั่นเองที่ทำให้คนทำผิดได้สารพัด เห็นแก่ตัวมากก็ทำผิด 

มาก สร้างปัญหาให้สังคมมาก

 เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน  

นำเยาวชนจากค่ายมิตรภาพผู้นำเยาวชนจำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยม 

คารวะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล  

โดยนายอภิสิทธิ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันบ้านเมืองมีปัญหา 

มากมาย หลายคนวิตกกังวลต่ออนาคต ซึ่งถ้าเราสามารถแก้ไข 

ปัญหาเรื่องคุณภาพของคนได้ บ้านเมืองและสังคมของเราจะ 

ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ และยังกล่าวว่า เป็นห่วงในเรื่องของค่านิยม 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม ความจริงบ้านเมืองเรามีคนเก่งเยอะ  

แต่ไม่ได้ใช้ความเก่งในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์เสมอไป นายก 

รัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เราอาจคิดถึงเรื่องระบบ กฎ- 

เกณฑ์ กติกา รวมถึงองค์กรและกลไกต่างๆ แต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่จะ 

ทำให้การแก้ปัญหายากหรือง่ายก็คือคน

 “วันนี้ถ้าคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

แล้ววันข้างหน้าจะมีหรือไม่มี ปปช. มี 

กฎหมายหรือไม่มี โทษจะหนักจะเบาก็ 

ไม่สำคัญ เพราะหากคนส่วนใหญ่ไม่ยอม

การกระทำที่ไม่ถูกต้อง สังคมก็จะไปใน 

ทางที่ถูกต้อง แต่ในทางตรงกันข้าม ไม่ว่าจะมีกฎหมายที่มีโทษ 

หนักแค่ไหน แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ 

คิดว่าทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของตัวเอง ปัญหาก็ไม่ 

หมด ดังนั้นผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่สร้างค่านิยมใหม่ในกลุ่มพวก 

เรากันเอง เพื่อช่วยให้บ้านเมืองในวันข้างหน้าสงบสุข ทุกคนให้ 

เกียรติกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบ มีน้ำใจต่อกัน” นายกรัฐ- 

มนตรี กล่าว (จาก: ASTVผู้จัดการออนไลน์ / ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

 อยากบอกว่าคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่เยาวชนทั้ง 

หลายต้องทำให้ได้ก่อน คือการไม่ไปริลองหรือเสพติดน้ำเมา  

เพราะหากเยาวชนในวันนี้เห็นการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดาทั้ง 

ที่ผิดศีลธรรม วันข้างหน้าบ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยนักปกครอง 

หรือผู้บริหารขี้เมา แล้วคนเมาจะนำพาบ้านเมืองให้เจริญได ้

อย่างไร

นายกฯ ชี้คุณธรรมและจริยธรรมบกพร่องคือปัญหาของประเทศ



ÒÚ หน้าต่างความคิด  “ชลนที”

	 ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นอย่าง	

ยิ่งที่จะต้องมีสติปัญญาและสัจจะความดีเป็นเครื่องนำทาง	

เสมอ ไม่อย่างนั้นอาจจะตกหลุมตกบ่อแห่งโลกีย์จนเปรอะ	

เปื้อน และนำพาชีวิตไหลลงต่ำได้ง่าย หากต้องการความสุข	

ที่แท้จริง จะต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวัง และต้องตั้งคำถาม	

กับทุกการกระทำของตนเอง ว่าทำไปทำไม เพื่ออะไร และ	

ผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียไปหรือไม่ อย่างเช่นเรื่อง	

การดื่มเหล้า ที่คนส่วนใหญ่มักดื่มตามๆ กัน ปล่อยตัวไป	

ตามกระแส จนพิษภัยของน้ำเมานำเอาหายนะและความ	

ตายมาสู่ชีวิต สู่ครอบครัว คนแล้วคนเล่า มีใครเคยถามตัว	

เองก่อนดื่มบ้างไหม ว่าการดื่มน้ำขมๆ สีอำพันมันเป็นความ	

สุขที่แสวงหาจริงหรือ

	 ดร.แสวง รวยสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาถามตัวเอง และถามนักดื่มทุกคน เพื่อจะ	

ได้ฉุกคิดกันบ้าง ดีกว่าปล่อยให้ชีวิตไหลไปเรื่อยๆ อย่าง	

ไม่มีจุดหมายปลายทาง

 “....เรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องของเด็กที่กำลังเรียนรู้แบบ “พ่อแม่ไม่สั่ง	

สอน” ต้องเรียนด้วยตัวเองก็ไม่น่าแปลกอะไร แต่ผมกลับเห็นใน 	

“ผู้ใหญ่” ก็ยังทำเหมือนๆ กัน ระยะนี้ผมไปที่ไหนก็จะพบคนบริโภค	

แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยนัยของการฉลอง และ “โอ้อวด” ว่า 	

“ข้าพเจ้าเป็นคนระดับไหน ก็ให้ดูเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ที ่ข้าพเจ้า	

บริโภคอยู่ก็แล้วกันว่าราคาขวดละเท่าไหร่” ที่จริงสมัยมีรายได้เอง	

ใหม่ๆ ผมก็เคย “เลียนแบบคนอื่น” ทำตัวแบบนั้น แต่ต่อมาก็เลิกไม่	

ทำอีกแล้ว เพราะพอมาเรียนรู้และพิจารณาแล้ว ไม่เห็นได้ประโยชน	์

อะไร จะบริโภคเล่นๆ พอเป็นกระสายเล็กๆ น้อยๆ ตามแต่โอกาสก็	

มีบ้างตามสมควร แต่ไม่คิดที่จะถือว่านั่นคือความสุขหรือสนุกสนาน	

อะไร เพราะผมยังไม่เข้าใจว่า “การทำให้ตัวเองขาดสติ มึนเมา มันทำ	

ให้มีความได้อย่างไร” อย่างมากก็ทำให้เสียสติ ลืมความทุกข์บางอย่าง	

ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ความทุกข์ต่างๆ ที่เราพยายามลืมมันจะมามากกว่า	

เดิม และซ้ำเติมด้วยผลจากการบริโภคแอลกอฮอล์อีกหลายประเด็น	

ทุกๆ ครั้งไป โดยรวมจึงน่าจะทำให้เราทุกข์มากขึ้น นอกเหนือจากการ	

ทำให้ตัวเอง “ขาดสติ”

 เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องของเด็กที่กำลังเรียนรู้แบบ “พ่อแม่ไม่เคยสั่ง	

สอน” หรือ “สอนไม่ได้” (อเวไนยสัตว์) ต้องเรียนด้วยตัวเอง ก็ไม่น่า	

แปลกอะไร แต่ผมกลับเห็นใน “ผู้ใหญ่” ก็ยังทำเหมือนๆ กัน จะยกเว้น	

ก็มีบางคนจำนวนหนึ่งที่ “ดื่มไม่ไหวแล้ว” คือร่างกายทนไม่ได้แล้ว ผม	

เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเรายังต้องทำ และเป็นเช่นนั้น…เป็นเพราะอะไร...	

ระบบความเชื่อ...ระบบสังคม ....ระบบการโฆษณา (ที่แกล้งโง่) ว่าใคร	

จะทุกข์ จะตาย สังคมจะเดือดร้อน อยู่กันอย่างไร้สาระ ช่างปะไร 	

ขอให้ข้ารวยไว้ก่อน หรือการ “ขาดสติ” เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ จึงทำให้ทุกคน	

พยายามทำตัวให้ขาดสติ ด้วยการลงทุนที่แพงลิบลิ่ว (ตามกำลังของ	

ตนเอง)

 บางคนอาจคิดว่าเก็บภาษีแพงๆ ก็ยิ่งดี คนจนๆ จะได้เทียบข้า	

ไม่ได้ แต่นั่นก็เป็นวิธีการแบ่งชนชั้นทางเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง แต่ใคร	

รู้ต้นสายปลายเหตุจริงๆ ช่วยบอกหน่อย เรื่องนี้แม้ผมจะผ่านมาแล้ว	

แต่ก็ยัง “โง่” เหมือนเดิม และไม่เข้าใจจริงๆว่า “การเสียสติ” หรือ 	

“ขาดสติ” ดีกว่า “มีสติ” อย่างไร ในการแก้ปัญหาของตนเอง หรือการ	

ดำรงชีวิต หรือการทำงาน หรือการคบเพื่อน หรือเรื่องอื่นๆ ในชีวิตทุกๆ	

วัน ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำอธิบายที่จะทำให้ผมโง่น้อยลงครับ ขอ	

ให้ทุกคนมีสติในการดำรงชีวิต ยมยังยืนยันว่าน่าจะดีกว่านะครับ” 	

(ขอบคุณข้อมูลจาก : “ความรู้เพื่อชีวิต” gotoknow.org/blog/sawaengkku)

	 สิ่งที่อยากจะถามต่อจาก ดร.แสวง ก็คือ มีใครเจริญรุ่งเรือง 

หรือได้ดิบได้ดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงจากการดื่มน้ำ 

เมากันบ้าง

การทำให้ตัวเอง “เสียสติ” 
เป็น “ความสุข”

ได้จริง ๆ  หรือ???



	 วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๒	 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาค 
อีสาน	ร่วมกับเครือข่ายส่ือศิลปิน 
พ้ืนบ้านอีสานไม่กินเหล้า	จังหวัด 
ขอนแก่น	ได้ออกมาเคลื่อนไหว 
รณรงค์สนับสนุนมาตรการห้าม 
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อส่ง 
เสริมให้เกิดค่านิยมท่ีดี	และปรับ 
เปลี่ยนค่านิยมของชาวพุทธให้ 
หันกลับมาเคร่งครัดในคำสอน 
ของศาสนา	ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหา 
จากสุราได้อีกทางหนึ่ง

งานบุญประเพณีนมัสการเจดีย์พระธาตุโบอ่อง
		 วันที่	๒-๔	มีนาคม	๒๕๕๒	เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก	ร่วมกับ	นายสุชาติ	นิลเมือง	นายก	อบต. 
ปิล๊อก	อำเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	จัดงานบุญประเพณีนมัสการเจดีย์พระธาตุโบอ่อง	โดยปฏิบัติตาม	 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์ให้งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณวัด	และติดสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ภายในวัด	และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

งานประเพณีปลอดเหล้า “อินก้อน ฟ้อนแคน”
	 วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๒	เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก	ร่วมกับ	 
ตำบลดอนคลัง	อำเภอดำเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	จัดงาน	“อินก้อน	ฟ้อนแคน”	 
ซึ่งเป็นงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	ครั้งที่	๑๕	ณ	โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	เป็น 
ประธานเปิดงาน	ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ไทยทรงดำบ้านดอนคลังถือเป็นพื้นที่นำร่อง	 

๑	ใน	๕	ของภาคตะวันตก	ที่จัด 
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ไทยทรงดำไร้แอลกอฮอล์	ภายใน 
งานมีไทยทรงดำจากหลายพื้นที่	 
หลายจังหวัด	เข้าร่วมงานประมาณ	 
๕,๐๐๐	คน

เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านอีสานฯ
ร่วมรณรงค์ห้ามขายเหล้าวันพระ

ÒÛกิจกรรมงดเหล้า



มนุษย์ทุกคนล้วนมีความฝัน แต่หลายคนผ่านมาครึ่งชีวิต 
ก็ไม่อาจทำฝันให้เป็นจริงได้ เพราะไปติดกับอบายมุขน้ำเมา 
เคร่ืองด่ืมท่ีให้ความสุขปลอมๆ และทำลายสติปัญญาของคนด่ืม 
จนพาชีวิตหลงทางจากความสุขที่แท้จริง

ÒÙ สัมภาษณ ์ ศิริพร สุนันท์

คนต้นแบบเลิกเหล้า
ภาคอุตสาหกรรม

 ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาอีกแล้ว  
วันน้ีทางโครงการ “พัฒนารูปแบบการรณรงค์ 
งดเหล้า” มีเรื่องราวดีๆ มาร่วมแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กัน คือชีวิตของคุณสินชัย เหรา  
แกนนำงดเหล้าภาคเหนือ บริษัท พิบูลย์ 
คอนกรีต จำกัด อ. สันทราย จ. เชียงใหม ่ที่ 
เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี “เพราะแถวๆ 
บ้านมีเพ่ือนด่ืมกัน ก็เลยลองด่ืมกับเขา จากน้ัน 
ก็ดื่มมาเรื่อยๆ ครั้งแรกที่ลองก็เมานะ เพราะ 
ลองเหล้าป่าเลย คือแถวบ้านเขาขายกัน ถ้า 
รวมระยะเวลาในการด่ืมเหล้ามาจนถึงปัจจุบัน 
น้ีก็ ๓๐ กว่าปี เคยเมาชนิดเอาตัวไม่รอด แบบ 
ว่านอนอยู่ตรงนั้นเลยก็มี แต่ก่อนเป็นคนที่ดื่ม 
เหล้าหนักมาก ดื่มเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่ม 
กับเพ่ือน เจอเพ่ือนต้ังวงท่ีไหนก็แวะด่ืมกับเขา 
ไปเรื่อย แต่ถ้าดื่มคนเดียวก็จะดื่มอยู่ที่บ้าน  
จะดื่มไม่มาก”
 คุณสินชัยบอกถึงสาเหตุของการดื่ม 
เหล้าว่า “บางคร้ังเหมือนกับว่าเราเคยตัว เย็น 
นี้เราดื่ม พรุ่งนี้เย็นเราก็ต้องดื่ม วันหนึ่งอย่าง 
น้อยก็ ๓ ก๊ง ๔ ก๊ง ถ้าอยู่คนเดียว แต่ถ้าดื่มกับ 
เพื่อนฝูงก็จะเป็นกั๊ก เป็นขวด เป็นแบน ดื่ม 
ไปเรื่อยๆ บางทีตี ๒ ตี ๓ วิธีการดื่มก็จะเอา 
เหล้าป่า เหล้าขาว และเหล้าสีมาผสมกัน พอ 

อายุ ๒๐ กว่ามีครอบครัว มีลูกเล็กๆ ก็ยังดื่ม 
หนักเหมือนเดิม บ่อยๆเข้าภรรยาก็จะบ่น เมา 
มาถึงบ้านก็นอนอยู่หน้าบ้าน น้ำก็ไม่อาบ”
 คุณสินชัยเล่าว่าเคยมีเหตุการณ์ท่ีถึงกับ 
ลงไม้ลงมือกับภรรยาเพราะเหล้า “เย็นวันน้ัน 
กำลังจะกินข้าว ผมก็บอกว่าจะออกไปข้างนอก 
แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา พอดีร้านเหล้าที่ไปดื่ม 
มีโต๊ะสนุ๊ก เจอเพื่อนฝูงก็เลยติดลม กินเหล้า 
ไป เล่นสนุ๊กไป ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยาม พอรู้สึกว่า 
เมาแบบไม่ไหวแล้วก็กลับบ้าน ไปถึงก็ทะเลาะ 
กับแฟนถึงกับลงไม้ลงมือ ลูกก็ร้องไห้ หลัง 
จากเหตุการณ์นั้น มันทำให้ผมคิดได้ว่าเหล้า 
ทำให้ครอบครัวผมมีปัญหา แล้วพอลูกโตราย 
จ่ายในบ้านก็เยอะ สุขภาพก็เริ่มแย่ ดื่มนิด 
เดียวก็มีอาการเมาแล้ว ทำงานนิดหน่อยมี 
อาการหืดหอบ ก็เริ่มคิดได้ว่าถ้าเรายังดื่มหนัก 
แบบนี้ สักวันครอบครัวต้องแตกแยกแน่นอน  
ลูกก็กำลังเรียน แฟนก็เข้ามาคุยว่าเราสองคน 
ก็แก่ลงทุกวัน เหล้าถ้าหยุดได้ก็หยุด บุหรี่ถ้า 
เลิกได้ก็เลิกนะ เพราะมันเสียสุขภาพ ผมก็ 
เลยฉุกคิดได้ว่าการที่เราดื่มเหล้าเข้าไปมันไม ่
มีประโยชน์เลย ทำให้ชีวิตเราสั้นลง สมรรถ- 
ภาพในการทำงานก็น้อยลง…
 อีกอย่างผมมีโรคกระเพาะเป็นโรค 
ประจำตัว เพราะแต่ก่อนผมดื่มเหล้าตอน 
เย็นแล้วไม่ชอบกินข้าว พอดื่มเหล้าหนักเข้า 
บ่อยๆ ก็มีอาการปวดท้อง ไปหาหมอแล้วได ้
ยามากินก็หาย พอหายกลับไปดื่มเหล้าอีก ก็ 
กลับมาปวดท้องอีก พอเป็นแบบน้ีบ่อยๆ หมอ 
จึงบอกว่าถ้ายังดื่มเหล้าอยู่ จากที่มีแค่แผลใน 
กระเพาะต่อไปก็จะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อน 
อีก เป็นมะเร็งในกระเพาะ มะเร็งในลำไส้ 
มะเร็งปอด บอกมาหลายอย่าง ผมก็มานั่งคิด  
ลูกเราต้องเรียนหนังสือ ถ้าเอาเงินท่ีไปกินเหล้า 
มาเป็นค่าเทอมให้ลูก มาจุนเจือครอบครัวจะ 
ดีกว่า…
 หลังจากนั้นผมก็พยายามเลิกเหล้าด้วย 
ตัวเองมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สำเร็จ เคยสัง- 
เกตเห็นเพื่อนที่ดื่มเหล้าหนักมากๆ แต่พอเข้า 
พรรษาเขาไม่ดื่มเลย พอเห็นอย่างนั้นผมก็มา 
นั่งคิด แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเหมือนกัน ทำไมผม 

ต้องกินเหล้าด้วย เลยคิดว่าจะลองหยุดดื่ม 
ช่วงเข้าพรรษา ปีแรก พ.ศ.๒๕๔๙ บริษัทได ้
ทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษากับกระทรวง 
แรงงานและสวัสดิการสังคม ผลครั้งแรกไม่ 
ผ่าน ผมก็ยังดื ่มอยู ่ แต่เบาลงเยอะ พอปี  
๒๕๕๐ ก็เข้าร่วมโครงการอีก ก็ไม่ผ่านอีก แต่ 
ปี ๒๕๕๑ ผมผ่าน และคิดว่าปีต่อๆไปผมก็ 
ต้องทำได้ พอออกพรรษาผมก็ยังดื ่ม แต่ 
เปลี่ยนจากดื่มเหล้าเป็นดื่มเบียร์แทน เพราะ 
ดีกรีมันอ่อนกว่ากันเยอะ โทษที่เกิดมันก็ไม่ 
เยอะเหมือนเมื่อก่อน แต่ก็ดื่มหนักอีกเวลา 
เจอเพื่อน ยิ่งถ้ามีงานศพก็ดื่มกันจนสว่างเลย 
ก็มี แต่ถ้าดื่มคนเดียวก็ประมาณ ๒-๓ ขวด
 จากนั้นไม่นานก็เริ่มมีอาการปวดท้อง 
อีก ทางครอบครัวก็ขอร้อง บอกว่าถ้าขืนยังด่ืม 
ต่อไปผมต้องป่วยเป็นโรคร้ายแน่นอน คิดไป 
คิดมาดื่มไปก็ไม่มีประโยชน์ บางวันเสียเงินไป 
กับค่าเหล้าวันเดียวเกือบ ๓,๐๐๐ บาท ไปดื่ม 
กับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซด์ไปตามร้านเหล้า พอ 
รู้สึกร้านนี้ไม่สนุกก็ไปร้านอื่นต่อ มารู้สึกตัว 
ตอนเช้า ลูกขอเงินไปโรงเรียน ปกติแม่จะต้อง 
จ่ายให้ลูก ๑๐๐ บาท แต่วันนั้นแกลืมจ่าย มัน 
เป็นวันที่บังเอิญนะ คืนนั้นผมไปเที่ยว เลี้ยง 
เพื่อนหมดเลย ๓,๐๐๐ บาท ผมเหลือเงิน 
ไม่กี่บาทในกระเป๋า เลยต้องขับรถไปยืมเงินที ่
บ้านพี่ผม บางครั้งลูกมาขอเงินไปซื้อยาสีฟัน  
สบู่ ซึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ผมไม่มีเงินให้ลูก ต้องวิ่ง 
ไปเซ็นร้านค้า ก็เลยมาคิดว่าเอาเงิน ๓,๐๐๐  
บาทที่ไปดื่มเหล้ามาให้ครอบครัวดีกว่า ผมก ็
เลยตัดสินใจหยุด
 ช่วงแรกๆ ที่ตัดสินใจหยุดดื่ม เมื่อมีงาน 
ที่ต้องพบปะเพื่อน ก็จะพยายามดื่มแค่จิบๆ  
พอให้เข้าสังคมได้ ช่วงนั้นผมคิดว่าจะพยา- 
ยามหยุดให้ได้ แต่มาเลิกดื่มได้จริงๆ จังๆ ก็ได้ 
ประมาณ ๔ เดือนแล้ว หลังจากได้มีโอกาส 
เข้าร่วมอบรมงดเหล้า รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ ที ่
สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พอกลับ 
มาจากอบรม ผมคิดว่าดูแล้วมันอันตรายต่อ 
สุขภาพ ตอนตัดสินใจที่จะเลิกผมก็ไม่เคยคุย 
กับใครเลย ใช้วิธีบังคับตัวเอง หลังจากเริ่ม 
ลด ละ เลิก เหล้า ผ่านไปสักระยะรู้สึกดี 
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ต่อสุขภาพมาก การทำงานก็ดีขึ้นมา ครอบ 
ครัวดีขึ้นมาเลย ตอนเย็นก็กลับมากินข้าวกับ 
ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ลูกๆ ก็ดีใจ 
คิดว่าพ่อเริ่มลดการดื่มลง แต่ไม่รู้ว่าผมจะเลิก 
เหล้านะ (ลูกชายทั้ง ๒ คน คนโต อายุ ๒๒ ปี 
คนเล็ก ๖ ปี)
 แต่ในชุมชนของผมสิ่งล่อใจมันเยอะ ทั้ง 
ยาเสพติดหลายๆ อย่าง มามองดู บางครั้งเรา 
น่าจะเป็นตัวอย่างให้ลูก บางครั้งลูกขอร้อง 
พ่อว่า “เหล้าและบุหรี่พ่อเลิกได้ไหม...” ผม 
ก็บอกลูกไปว่าของแบบนี้มันห้ามยาก เราก็ 
ค่อยๆ ทำไป บางครั้งกินเหล้า สูบบุหรี่เจอลูก  
ลูกบ่นเหม็น ก็เลยมาน่ังคิด ถ้าเปรียบเทียบกับ 
ลูกคนอื่น อายุประมาณนี้ อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
แบบนี้ คงเสียอนาคตไปแล้ว แต่ก็ยังภูมิใจที ่
ลูกชายทั้ง 2 คน เขาไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ 
เลย แต่ก่อนช่วงนั้นภรรยาผมไม่มีงานทำ ผม 
เลยลงทุนให้แฟนขายเหล้าท่ีบ้าน เป็นเหล้าก๊ง 
เพราะรายได้ดี เศรษฐกิจช่วงนั้นก็ดี แล้วคน 
ในชุมชนผมชอบดื่มเหล้า บางคนก็มาเซ็นไว ้

เข้าร่วมอบรมและเป็นแกนนำงดเหล้า เป็น 
ตัวแทนของบริษัทซึ่งได้คัดเลือกมาทั้งหมด  
๕ คน ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มหยุดเหล้า ตอนนั้นที ่
อบรมผมจะฟังอย่างเดียวเพราะผมพูดไม่เก่ง  
แล้วลองมาเปรียบเทียบกับอาการตัวเอง ไม ่
พูดกับใคร แล้วมาทำใจคนเดียว มีอยู่ครั ้ง 
หนึ่งหลังจากกลับจากอบรมที่สวนบัวรีสอร์ท  
ผมหักดิบเลย ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ แต่ทุกอย่าง 
ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิด เย็นวันนั้นผมดื่มเหล้า 
แล้วผมเมา พอเช้ามาสร่างเมาแล้วคิดถึงตอน 
อบรม คิดถึงโทษภัยที่วิทยากรได้บอกไว้ เช้า 
มาผมเลยออกวิ่งเลย เวลาผมวิ่งนะ วิ่งได้ไม่กี่ 
เมตรรู้สึกเหมือนหัวใจมันเต้นเร็วมากๆ แล้ว 
ผมก็วิ่งนานด้วยต่อครั้งหนึ่ง คือหักดิบเลยไม ่
ดื่มเหล้านะ แต่ออกกำลังกายแทน แต่มันก็มี 
อาการ คือ จะหงุดหงิด หลายๆ อย่าง ปวดเนื้อ 
ปวดตัว ปวดหัว อยู่ได้ ๒-๓ วัน ผมเลยไปหา 
หมอแล้วเล่าอาการที่เกิดจากการหักดิบให ้
หมอฟัง หมอเลยบอกว่า “พี่...การหักดิบ 
เหล้าอาจถึงตายได้นะ”

ไป ปัจจุบันผมเป็นแกนนำในการชักชวน 
น้องๆไปเล่นกีฬาในโครงการต้านยาเสพติด  
เวลาเล่นผมก็ไม่ว่า แต่จะมาพูดให้ฟังตอน 
เล่นเสร็จ ว่าคนที่เล่นได้แป๊บเดียวแล้วเหนื่อย 
แสดงว่าดื่มเหล้าเยอะ ทำให้ร่างกายเหนื่อย 
ง่าย แต่คนที่เล่นได้ ๙๐ นาทีตลอด แสดงว่าไม ่
ดื่มเหล้าร่างกายจึงแข็งแรง เลยลองให้น้องๆ 
หยุดเหล้าแล้วมาออกกำลังกายกัน หลังจาก 
นั้นสุขภาพน้องๆก็ดีขึ้น
 สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ผมจะไม่ได้สิ ่ง 
ตอบแทน พอเราเข้าร่วมโครงการนี้ ผมได้เห็น 
ในสิ่งที่อีกหลายคนไม่เห็น ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง 
ที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อย่าง 
น้อยก็ได้กำลังใจ ได้เผื่อแผ่ คิดถึงชีวิตที่ผ่าน 
มาของเรา อยากให้อนาคตของพวกเขาเจอ 
แต่สิ่งดีๆ สำหรับคนที่อยากจะเลิก ผมขอเป็น 
กำลังใจให้ด้วยนะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่เราดื่มเรากิน หลายๆปีสะสมเข้าไปในร่าง- 
กายเรา มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นมาเลยนะครับ  
แถมยังบั่นทอนชีวิตเรา ถ้าเราตัดสินใจลดลง 
ได้ ลดลงไปเรื่อยๆ แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีเงินใน 
กระเป๋า ๑๐๐ ถ้าเราไปกินเหล้าเงินในกระเป๋า 
ก็ลดลง ถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเลย เงินในกระเป๋า 
ก็อยู่ครบ อยากจะฝากคำนี้ไว้นะครับ
 เหล้าไม่มีประโยชน์ เหล้ามีแต่ทำลาย 
ชีวิต คนที่มีครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวมี 
ปัญหา เหล้าจะพาให้เราไปในสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเรา 
เมาเหล้า เราเจออะไรเราก็ไม่กลัว ชอบท้าทาย  
เจอผู ้หญิงเราก็ท้าทาย เจอการพนันเราก ็
ท้าทาย ขับรถมอเตอร์ไซด์ ปกติคนไม่เมา 
เหล้าขับ ๔๐-๕๐ กม:ชม. พอเมาเหล้าขี่เป็น 
ร้อยก็มี แล้วอุบัติเหตุก็จะตามมาเสี่ยงต่อชีวิต 
เราอีก เหล้าเป็นสิ่งไม่ดี พาเราไปพบกับสิ่ง 
ไม่ดี  ไปพบกับหายนะ ในสิ่งที่อยู่ข้างหน้า”
 ทุกวันนี้หลังจากที่เลิกดื ่มเหล้ามาได ้
ระยะหนึ่ง ชีวิตของคุณสินชัย มีความสุขมาก 
ขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกที่คอยให้กำลัง 
ใจ การทำงานก็ได้ร ับความไว้วางใจจาก 
หัวหน้า เงินที่เก็บไว้ แทนที่จะเอาไปหมดกับ 
ค่าเหล้า สามารถนำไปทำประโยชน์อย่างอื่น 
ได้อีกมาก ดังเช่นคุณสินชัยที่ตอนนี้เก็บเงิน 
ค่าเหล้าจนได้รถปิคอัพมาเป็นรางวัล ๑ คัน
 หวังว่าเรื่องราวของคุณสินชัย จะเป็น 
บทเรียนและกำลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเลิกดื่ม  
สามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาดเช่นกัน

ก่อน แต่ก็กำไรดี เปิด ๔ โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน  
บางวันก็ตี ๑ เลยก็มี รายได้ดีมาก
 แต่หลังจากเข้าพรรษาผมก็คุยกับแฟน 
ว่า เวลาผมหยุดเหล้า ผมจะหยุดขายวันพระ  
วันเข้าพรรษา วันปกติก็ขาย เพราะเดี๋ยวนี้มี 
กฎหมายเข้ามามีส่วนควบคุมในการขาย ผม 
ก็เลยมาคิดว่า ตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นเครือข่าย 
รณรงค์งดเหล้าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม  
แต่ผมก็ยังขายเหล้า เลยคุยกับภรรยาว่าจะ 
เลิกขายเหล้าแล้ว และขณะนี้ผมก็พยายาม 
เลิกอยู่ คือไม่ดื่มเลย ซึ่งตอนนี้ร่างกายก็อยู่ใน 
ภาวะปกติ บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนในบริษัท 
ก็เล่าให้เขาฟังว่าเพราะอะไรเราถึงเลิก โทษ 
ของเหล้ามันเป็นยังไง ก็เอาความรู้ที่ได้จาก 
การอบรมมาเล่าให้เพื่อนฟัง
 ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเลิก 
ดื่มเหล้ามาจนถึงทุกวันนี้ได้ ๑. ก็คือครอบ- 
ครัวที่เป็นกำลังให้ผมมาตลอด ๒. คือการได ้

 หลังจากกลับมาจากหาหมอผมก็เริ่มลด 
ลง ประกอบกับในช่วงนั้นทางลูกก็ไม่รู้ว่าผม 
จะเลิก ลูกก็เอาสติ๊กเกอร์รณรงค์งดเหล้าที่ได ้
จากการไปอบรม เช่น โตมาด้วยน้ำนมอย่าง 
เสียคนด้วยน้ำเมา เงินพ่อลงขวดเหล้าใครจะ 
ซื้อข้าวให้หนู มาติดตามตู้กับข้าว ตู้เย็น กระ- 
ติ๊บข้าว ติดตามฝาบ้าน ผมเห็นผมก็สะอึก 
ในใจนะ เลยคิดว่าจะทำให้ได้
 ทุกวันนี้ถ้าผมเจอเพื่อนๆในบริษัท ผม 
จะชักชวนเพื่อนรอบข้างบอกถึงโทษพิษภัย 
ของแอลกอฮอล์ ว่า คนเมามีเงินเท่าไหร่ไม่ 
เหลือ ที่ทำทุกวันนี้ก็แนะนำจะสอนโดยไม่ 
บังคับ ใช้วงกว้างเข้ามาวงแคบ นำความรู้ที ่
ได้จากการอบรมมาใช้ โดยได้จากหนังสือที่ 
ใช้ในการอบรมมาอ่านให้พวกน้องๆพี่ๆเขาฟัง 
ด้วย พวกเขาก็ฟังนะ แล้วก็ลดการดื่มลงไป 
บ้าง พอเจอกันอีกผมก็พูดอีก บางทีก็มีตัว 
อย่างที่เห็นได้ในชุมชนเราก็จะพูดยกตัวอย่าง 
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 การขึ้นภาษีน้ำเมานอกจากเป็น 

การหาเงินของรัฐทางหนึ่งแล้ว โดยหลักการ 

เมื่อราคาน้ำเมาแพงขึ้น คนก็ดื่มกันน้อยลง  

ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ดื่มเอง ที่สำคัญปัญหา 

ร้อยแปดพันเก้าในสังคมที่เกิดจากน้ำเมา 

เป็นเหตุ ก็จะลดลงไปด้วย แต่สำหรับพ่อค้า 

อาจไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เลย นอกจากเรื่อง 

ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้คนดื่มน้ำเมาเท่าเดิม  

หรือเพิ่มขึ้น (ใครจะเจ็บ จะใครตาย ก็ช่าง  

ขอให้ขายสินค้าบาปนี ้ได้ก็พอแล้ว) ด้วย 

กลวิธีต่างๆนานา (ช่างทำไปได้)

 รายงานข่าวจากบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกร 

ไทย แจ้งว่า ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มี 

การเตรียมตัวก่อนที่ภาครัฐจะอนุมัติปรับขึ้น 

ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อ 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยในส่วนของ 

ผู้ผลิตก็ได้เร่งผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เห็น 

ได้จากในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็น  

ช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่กำลังการผลิต 

ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลับมีแนวโน้มเพ่ิม 

ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม กำลังการ 

ผลิตสุราอยู่ที่ ๗๐.๔% จากปกติที่ผลิตอยู่ที่  

๕๐–๖๐% ส่วนอัตราการผลิตเบียร์ในเดือน 

มีนาคม อยู่ที่ ๙๙.๒% จากที่เคยผลิตแค่  

๘๐–๙๐% ส่วนร้านค้าก็สั ่งซื ้อสินค้าเพื่อ 

สต็อกเพิ่มขึ้น ทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจและกำลัง 

ซื ้อไม่เอื ้ออำนวย โดยเฉพาะในช่วงเดือน 

มีนาคม สุรามีปริมาณจำหน่ายอยู่ที ่ ๘๐  

ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น ๖.๗% เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน สำหรับเบียร์นั้นปริ- 

มาณจำหน่ายอยู่ที่ ๑๙๗.๘ ล้านลิตร เพิ่มขึ้น  

๐.๕% ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตและ 

ผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้สต็อกสินค้า 

ไว้ สามารถชะลอการปรับขึ้นราคาจำหน่าย 

ได้

 โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ที ่ม ีตรา 

สินค้าเป็นรูปช้าง ก็ออกมาเปิดเผยว่า ค่ายนี้ 

ไม่มีแผนปรับราคาขายปลีกสินค้าน้ำเมาทุก 

Òˆ หน้าสุดท้าย  กองบรรณาธิการ

กลุ่มที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบัน แต่จะตรึงราคา 

เคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภทในราคาเดิมไว้ให้ 

นานที่สุด (ซึ่งก็ไม่ได้มีเจตนาดีต่อคนดื่มอย่าง 

แท้จริง แต่วิธีการเหมือนอ่อยเหยื่อเพื่อให ้

ปลามาติดเบ็ดเท่านั้นเอง) ซึ่งแหล่งข่าวใน 

แวดวงธุรกิจน้ำเมาเปิดเผยว่า การตรึงราคา 

สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทของ 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จะทำให้ไทยเบฟฯ ได้ 

เปรียบคู่แข่ง ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง ก็ยัง 

คงอันดับเครดิตของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  

ที่ระดับ “AA-” เนื่องจากบริษัทไทยเบฟฯ  

เป็นผู ้นำตลาดเบียร์และสุราที ่มียอดขาย 

รวมมากที่สุด และมีแนวโน้มการบริโภคสุรา 

ที่เพิ่มขึ้น (จาก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ / วันที่  

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

 การท่ีสินค้าน้ำเมาซ่ึงเป็นส่ิงเสพติดและ 

ผิดศีลธรรมกลายเป็นเครื่องดื่มสามัญในวันนี้  

น่าจะมาจากความโลภของคนเป็นปัจจัยหลัก  

อยากได้เงินมากๆ จนผลประโยชน์ปิดบัง 

ความรู ้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาปไป 

จนหมดสิ้น และกล้าทำทุกอย่างเพื่อให้ขาย 

สินค้าได้เพิ่มขึ้น

 ขายสินค้าบาป ยิ่งรวยมาก ก็ยิ่งบาป 

มากเป็นเงาตามตัว...นี่ไม่ใช่คำพูดแดกดัน  

แต่มันคือสัจธรรมที่หนีไม่พ้น

ก่อนรัฐขึ้นภาษี

แฉบริษัทน้ำเมานกรู้
ผลิตน้ำเมาตุนล่วงหน้า


