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	 “สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอด 
ประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย” นี่คือคำขวัญ 

วันสงกรานต์ ที ่นายกรัฐมนตรี นาย 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบให้คนไทยเนื่องในวันปีใหม ่

ไทย แต่คำขวัญนี้จะเป็นจริงได้แค่ไหน ในเมื่อหลายปี	

ที่ผ่านมา ใครๆ ต่างเรียกวันสงกรานต์ว่าเป็นเทศกาล	

แห่งความตาย เพราะจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็น	

จำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย	

ต้องเสียชีวิตอย่างอเนจอนาถอยู่กลางถนน ก็คือเครื่อง	

ดื่มแอลกอฮอล์

 ดังนั้นในปีนี้ ภาคประชาสังคม เครือข่ายนักวิชา	

การ และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันผลักดัน	

นโยบายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสง-	

กรานต์ ด้วยความหวังว่าจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตให	้

น้อยลง เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันชัดเจน	

ว่า การซื้อเหล้า ขายเหล้า และดื่มเหล้าอย่างเสรีในช่วง	

วันหยุดยาวเช่นนี้ ที่มีการเดินทางกันมากเป็นสาเหตุ	

สำคัญของอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นปัญหาสำคัญระดับ	

ชาติอยู่ในขณะนี้ แต่ดูเหมือนว่าการเรียกร้องดังกล่าว 	

ถูกปฏิเสธแบบไม่ใยดีจากคณะกรรมการนโยบายเคร่ือง	

ด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ท่ีมี พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์		

เป็นประธาน โดยอ้างเหตุผล (ที่ไม่มีหลักฐานทางวิชา	

การยืนยัน) ว่าจะกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 	

ขณะที่ข้อมูลทางวิชาการชี้ชัดว่า หากมีมาตรการควบ	

คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด จะช่วยสร้าง	

เสริมทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากกว่า

	 ด้านนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงการ	

ท่องเที่ยวและกีฬา ก็คิดสั้นๆ ห่วงแต่เรื่องจะขายเหล้า	

ไม่ได้ เกรงจะกระทบการท่องเที่ยว แต่การปล่อยปละ	

ให้ดื่มน้ำเมากันอย่างเสรี แล้วทำลายวัฒนธรรมไทย	

อย่างถาวร กลับไม่ห่วงใย แล้วหากเกิดเหตุคนเมามา	

ลวนลามหรือข่มขืนนักท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว	

ประสบอุบัติเหตุตายหมู่เพราะคนขับเมาเหล้า ใครจะรับ	

ผิดชอบเร่ืองร้ายๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุกวันน้ีแม้แต่ครอบครัวคน	

ไทยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าให้ลูกสาวไปเที่ยวเล่นสงกรานต์	

กันแล้ว เพราะไม่มีความปลอดภัยเลย แล้วที่อ้างว่าการ	

ออกมาตรการห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์ว่าเป็นการ	

ลิดรอนสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้น อยากบอกว่ากฎหมายทุก	

ฉบับล้วนแต่ลิดรอนสิทธ์ิส่วนบุคคลท้ังส้ิน แต่เป็นการ	

ออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ส่วนรวม	

หรือทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ดังน้ัน หากกฎหมายเป็นประ-	

โยชน์ต่อสาธารณชนก็สามารถทำได้อยู่แล้ว

 อย่างไรก็ตาม แม้ความพยายามของภาคประชา	

สังคมที่จะให้มีมาตรการใหม่ๆ ออกมาแก้ปัญหา แต	่

เมื่อไม่ได้รับการขานรับ และผลก็ปรากฏชัดแล้วว่า	

มาตรการของภาครัฐไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิต	

ช่วงสงกรานต์ได้ จึงขอแสดงจุดยืนและขอเรียกร้อง 

ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

 ๑. ขอให้คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอ-	

ฮอล์แห่งชาติ แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการประกาศ	

มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๓ วัน 

โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมไปถึงมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่ม	

แอลกอฮอล์ในรถและท้ายรถกระบะ โดยเร็วที่สุด และ	

ให้มีผลบังคับใช้ในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ เพื่อ	

ให้ทุกฝ่ายได้มีการปรับตัว และมีเวลาในการรณรงค์	

และประชาสัมพันธ์มากขึ้น (ตามที่ฝ่ายซึ่งกังวลเรื่อง 

การท่องเที่ยว และสมาคมภัตตาคารเคยเสนอไว้)

 ๒. ขอให้คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอ-	

ฮอล์แห่งชาติ เร่งออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม	

แอลกอฮอล์ ในวันพระใหญ่ (ได้แก่ มาฆบูชา วิสาขะบูชา 

อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ) เพ่ือเป็นการไถ่บาป

 ๓. หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเสนอข้าง	

ต้น ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาตนเองด้วย และขอ	

ให้นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซ่ึงประชา-	

ชนเชื่อมั่นและไว้วางใจมากกว่าให้เกียรติเป็นประธาน 	

เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ	

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป เพื่อ	

ลดข้อครหาที่ว่าพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 	

ไม่กล้าทำอะไรที่ขัดผลประโยชน์กับนายทุนพรรค

สงกรานต์ ภาคโชคดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

สงกรานต์นี้
หากมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ใครจะรับผิดชอบ

จากใจคนทำงาน
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 เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ 

ไทย ถูกสื่อมวลชนเรียกขานว่าเป็นเทศกาล  

“นับศพ” มาหลายปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มี 

วันหยุดยาว มีการเดินทางกันทั่วประเทศ มี 

การดื่มน้ำเมาฉลองความสุขกันเต็มที่ในระ- 

หว่างเดินทาง จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มี 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดทุกปี และ 

เป็นท่ีมาของกิจกรรม “7 วันอันตราย” ท่ีภาค 

รัฐและเครือข่ายเอกชนต่างๆ พยายามร่วม 

มือกัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนให้น้อยลง และแน่นอนว่า 

จำเลยหมายเลขหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต 

นับร้อย (ยิ่งกว่าไปออกสนามรบ) ในเวลาไม ่

กี่วัน ก็คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รือน้ำเมา 

ต่างๆ ที่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันชัดเจน

 เมื่อปี ๒๕๕๐ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง  

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด- 

ไทย ได้ดำริว ่าจะ 

สนับสนุนมาตรการ 

ควบคุมเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์เพื่อลด 

ปัญหาต่างๆ ในสังคม  

และเมื่อได้มาดำรง 

ตำแน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(ช่วงสั้นๆ) ในปี ๒๕๕๑ ก็ได้เสนอความคิดที่ 

เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทย นั่นคือ  

การห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาลต่างๆ “การ	

ออกมาตรการควบคุม เพื่อให้เกิดความยาก	

ลำบากในการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 	

โดยเฉพาะการจำหน่ายตามถนนต่างๆ ท่ีเป็น	

สาเหตุหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 	

เสียชีวิต และก่อปัญหาอาชญากรรมได้ โดย	

อยู่บำรุง ได้ทำไว้ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐ- 

มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ 

บริหารที่จุดประกายเรื่องการห้ามขายเหล้า 

ช่วงเทศกาล ที่ทำให้มีผู้ขานรับ และร่วมกัน 

สานฝันหลายภาคส่วน เพื่อให้มาตรการดัง 

กล่าวเกิดเป็นความจริง... เดือนธันวาคม  

๒๕๕๑ เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา- 

ธารณสุขคนใหม่ ชื่อ นายวิทยา แก้วภราดัย  

ซึ่งประกาศชัดเจนเมื่อเข้ารับตำแหน่งว่า จะ 

สานต่อนโยบายเดิม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ประชาชน โดย 

เฉพาะการห้ามขาย 

เครื ่องดื ่มแอลกอ- 

ฮอล์ในช่วงเทศกาล 

สงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนา จะต้อง 

ดำเนินการต่ออย่างแน่นอน

 ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ภาคีเครือ 

ข่ายงดเหล้าต่างๆ ได้ร่วมกับกระทรวงสา- 

ธารณสุข ผลักดันเรื่องการงดขายเหล้าช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เม- 

ษายน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ

ดื่มแล้วขับ แต่เมื่อเรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รอง 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็กลับไม่เห็น 

ด้วยกับนโยบายดัง 

กล่าว โดยอ้างว่า 

อาจขัดกับประกาศ 

ของคณะปฏิวัติที ่  

๒๕๓/๒๕๑๕ และ 

เกิดผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อาจลดวันห้าม 

ขายเหลือแค่วันเดียวคือวันที่ ๑๓ เมษายน  

แต่สุดท้ายแล้วฝ่ายที่ต้องการให้ขายเหล้า 

อย่างเสรีมีจำนวนมากกว่า ผลจึงออกมาว่า 

สงกรานต์ปีนี้ยังขายเหล้าได้ตามปกต ิ ทั้งที่ 

จะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็ตาม

 น่าเศร้าใจจริงๆ กับการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการฯชุดนี้ ที่เขาให้ความสำคัญ 

กับเรื่องผลประโยชน์มากกว่าชีวิตของคน 

ไทยทั้งประเทศ

กองบรรณาธิการ  เรีืองจากปก

เฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ 	

ซึ่งจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 	

พ.ศ.๒๕๔๙ พบว่า ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้น	

ไปดื่มสุราร้อยละ ๓๑ หรือเกือบ ๑๖ ล้านคน 	

เป็นชาย ๑๓ ล้านคน ท่ีเหลือเป็นหญิง โดยใน	

จำนวนนี้เป็นผู้ที่ดื่มประจำ ๙ ล้านกว่าคน...	

อะไรที่ช่วยให้เยาวชน วัยรุ่น กินเหล้าได้ลด	

ลง ก็จะทำให้หมด และเชื่อว่าประชาชนจะ	

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนมาตรการ	

ต่อไปที่จะทำคือ การควบคุมการโฆษณา	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

 ถึงแม้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง จะเป็นนัก 

การเมืองที่ได้รับการค่อนขอดจากสังคมมาก 

ที่สุด แต่ทว่าในช่วงที่เขาเป็นเจ้ากระทรวง 

สาธารณสุขนั้น ต้องยอมรับว่าเขามีความคิด 

ที่เป็นกุศล ที่จะช่วยเยาวชนให้ห่างไกลจาก 

เครื่องดื่มน้ำเมา ซึ่งในครั้งนั้น ร.ต.อ.เฉลิม  

อยู่บำรุง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เมื่อ 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ว่า “จากผลสำรวจ	

ความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิต	

โพลล์เบื้องต้น เห็นชัดเจนว่าประชาชน กว่า 	

๘๐% เห็นด้วยกับการห้ามจำหน่ายเครื่อง	

ดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา และ	

ช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ ซ่ึงตนจะเดินหน้า	

ในเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะการห้ามจำหน่าย	

ในวันสำคัญทางศาสนาทั้งหมด เช่น วันเข้า	

พรรษา วิสาขะบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา 	

แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการด้วย 	

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซ่ึงเป็นวันสากล 	

ที่มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก มีชาวต่างชาติเดิน	

ทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากห้าม	

จำหน่าย เกรงว่าจะมีคนมาต้าน ส่งผลกระ-	

ทบต่อการท่องเที่ยว ดังนั้นคิดว่าจะทำแบบ	

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้มีการต่อต้าน หรือไป	

สร้างความขัดแย้ง ดังนั้นคิดว่าช่วงเทศกาล 

สงกรานต์ปี ๒๕๕๒ น่าจะพร้อมที่สุด ต่อ	

ไปใครจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะหาซื้อ	

ยากขึ้น ทั้งนี้ขอย้ำว่าเป็นการห้ามจำหน่าย 	

ไม่ได้ห้ามดื่ม ใครจะซื้อมาเก็บไว้ดื่มก็เป็น	

สิทธิส่วนตัว แต่การซื้อระหว่างการเดินทาง	

ไม่ได้แล้ว”

 นั่นคือคุณงามความดีที่ ร.ต.อ.เฉลิม 

บันทึกนโยบาย
สงกรานต์เลือด
เมื่อ  “เขา” เลือก

เศรษฐกิจ
มากกว่าชีวิตคน



Ù บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 นับเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน 

การป้องกันและรณรงค์ เมื่อรัฐบาลไม่เห็น 

ด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข  

เรื ่องการห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาลสง- 

กรานต์ และมีมติให้ขายเหล้าได้ตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม แม้การร่วมกันผลักดันนโยบาย 

น้ีจะไม่ประสบผลตามท่ีคาดหวัง แต่ทุกส่ิงจะ 

เป็นบทเรียนให้การก้าวไปข้างหน้ามีความ 

หมายมากข้ึน จึงขอใช้พ้ืนท่ีน้ีบันทึกเร่ืองราว 

การเรียกร้องของภาคส่วนต่างๆ ที่มีการนำ 

เสนอผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นายวิทยา แก้ว- 

ภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(สธ.) กล่าวว่า จากการหารือเก่ียวกับมาตรการ 

ห้ามจำหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ กับ นายมานิต นพอมรบดี  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เบ้ือง 

ต้นจะเสนอใช้มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์แบบตลอดทั้งวัน รวม ๓ วัน  

คือระหว่างวันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน ซึ่งถือ 

เป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด อย่างไรก ็

ตาม สธ. จะเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะกรรม 

การนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที ่

มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็น 

ประธาน และมีกรรมการท่ีเป็นรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงอื่นอีก ๗ กระทรวง และกล่าวอีกว่า  

หาก สธ. มีอำนาจตัดสินใจจะเสนอให้ออก 

มาตรการห้ามขายตลอดทั้ง ๗ วัน เพื่อลด 

ปัญหาอุบัติเหตุลง หรือถ้าจะให้ดีอยากจะ 

สั่งให้เลิกขาย เลิกผลิตเหล้า-เบียร์ ไปเลย  

เพราะเป็นส่ิงไม่ดี แต่เร่ืองน้ีกระทบกับหลาย 

ฝ่าย จึงต้องพิจารณาให้รอบด้าน เพื่อแก ้

ปัญหานี้ให้ตรงจุดที่สุด

 ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการ 

สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 

สธ.ชงงดขายเหล้า
เทศกาลสงกรานต์ 
๑๒–๑๔ เมษายน

ยาสูบ กล่าวว่า ได้เสนอมาตรการห้ามจำหน่าย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น ๓ รูปแบบ คือ  

๑. ห้ามจำหน่าย ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๔  

เมษายน ๒. ห้ามจำหน่าย ๔ วัน ระหว่างวันที่  

๑๒–๑๕ เมษายน และ ๓. ห้ามจำหน่าย ๕ วัน  

ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๖ เมษายน โดยห้ามจำ- 

หน่ายตลอดทั้งวัน และห้ามทั้งคนไทยและ 

ชาวต่างชาติโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ที่ปรึกษา 

กฎหมายได้พิจารณาแล้วว่า หากยกเว้นให้ 

ขายชาวต่างชาติได้ จะถือเป็นการขัดกับรัฐ- 

ธรรมนูญไทยเรื่องความเสมอภาค (จาก : ASTV 

ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒)

 ถ้าจะพูดแบบชาวพุทธ เหตุเกิดท่ีใด ก็ต้อง 

แก้ปัญหาท่ีเหตุน้ัน เหล้าและน้ำเมาต่างๆ เป็น 

เครื่องดื่มเจ้าปัญหาที่ทำลายทั้งชีวิตคนและ 

สังคมอย่างร้ายกาจ การแก้ปัญหาท่ีถูกจุดคือ 

ห้ามผลิตน่ันแหละถูกต้องท่ีสุด ท่ีสำคัญใครจะ 

กล้าต่อต้านกับกิเลสของคนท่ีเสพติด และผล 

ประโยชน์อันมากมายมหาศาล แต่ถ้ามีคนทำ 

ได้ก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆ

บริษัทเหล้าเตรียมลอบบี้ “อภิสิทธิ์” 
ค้านห้ามขายเหล้าสงกรานต์

 ช่วงสงกรานต์ที ่ม ีว ัน 

หยุดติดต่อกันหลายวัน เป็น 

ช่วงเวลานาทีทองท่ีสินค้าน้ำ 

เมาจะขายดีที ่สุดช่วงหนึ่ง  

ดังนั้นเมื่อมีการเสนอให้งด 

ขายเหล้าในวันสงกรานต์  

แน่นอนว่าบริษัทน้ำเมาทั้ง 

หลายยอมไม่ได้เด็ดขาด ไม ่

ว่าฝ่ายนำเสนอจะมีข้อมูล  

เหตุผล ความถูกต้อง มาบอก 

กล่าวอย่างไร แต่ฝ่ายคัดค้าน 

ก็ยกเหตุผลที่พวกเขาคิดว่า 

สำคัญท่ีสุดมาอ้างเช่นกัน น่ัน 

คือ เงินและผลประโยชน์ (ที ่

ระดับชาติเรียกว่าเศรษฐกิจ)

 แหล่งข่าวกลุ่มธุรกิจแอล- 

กอฮอล์ กล่าวว่า ผู้ผลิตและ 

นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ได้มีการหารือนอกรอบ เรื่อง 

ที ่กระทรวงสาธารณสุขจะ 

ออกมาตรการห้ามจำหน่าย 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ช ่วง 

เทศกาลสงกรานต์ จึงเตรียม 

ทำหนังสือชี ้แจงไปยังนาย 

อภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ นายก 

รัฐมนตรี ว่าไม่เห็นด้วยกับ 

มาตรการน้ี เพราะเป็นการแก้ 

ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะถึงจะ 

มีการห้ามจำหน่าย แต่ก็ยัง 

สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ได้อยู่ดี โดยการซ้ือเตรียม 

ไว้ล่วงหน้า และที่กระทรวง 

สาธารณสุขระบุว่าต้องห้าม 

ขายเพื่อลดอุบัติเหตุนั้น แท้ 

จริงอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นตาม 

หัวเมือง และเกิดกับกลุ่มเด็ก 

วัยรุ่น ซึ่งปกติไม่สามารถซื้อ 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ได้อยู ่

แล้ว

 “การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

คือควรรณรงค์ให้ความรู้ สร้าง 

จิตสำนึกเรื่องดื่มไม่ขับ จะดี 

กว่ามาตรการห้ามจำหน่ายใน 

ช่วงนี้ เพราะหากออกมาตร- 

การควบคุมจริง จะเกิดผล 

กระทบต่อหลายธุรกิจ ท้ังการ 

ท่องเที่ยว ร้านค้า ผับ บาร์  

รวมถึงกลุ่มสื่อด้วย เพราะไม่ 

สามารถลงโฆษณาได้ โดย 

เฉพาะช ่วงสงกรานต ์เป ็น 

เทศกาลสังสรรค์รื่นเริง ดึงดูด 

นักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายเงิน 

กระตุ ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ ้น”  

แหล่งข่าวกล่าว

 ด ้ านนางปวรวรรณ  

กุลมงคล นายกสมาคมภัต- 

ตาคารไทยและตัวแทนผู้ประ- 

กอบการร้านอาหาร กล่าวว่า ผู้ 

ประกอบการร้านอาหารและ 

โรงแรมจะเดินทางไปยื่นข้อ 

เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ 

จะเชิญกระทรวงสาธารณสุข 

มาอธิบายและให้นโยบายกับ 

ผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ปฏิ- 

บัติตามกฎหมายได้อย่างถูก 

ต้อง โดยสมาคมเห็นด้วยที่จะ 

ต้องมีการควบคุม แต่ควรมี 

ทางออกให้สำหรับผู้ประกอบ 

การด้วย และว่าข้อเสนอครั้ง 

น้ีไม่ใช่การระดมคนเพ่ือกดดัน 

รัฐบาล แต่เป็นการคุยกันด้วย 

เหตุผล (จาก : ASTVผู้จัดการออน- 

ไลน์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒)

 อยากรู้จริงๆ ว่าถ้าไม่ 

ขายเหล้า ประเทศชาติจะ 

ตกต่ำยากจนหรือว่าพัฒนา 

ก้าวหน้าได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

ทุกวันนี้



สธ. สรุปห้ามขายเหล้า ๑๒–๑๔ ยกเว้นร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรมให้ขายได้

 การนำเสนอเพ่ือให้รัฐบาลมีมาตรการ 
ห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์นั้น ไม่ว่าผล 
จะออกมาเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็เป็น 
การเดินหน้าอีกก้าวหน่ึงของคนทำงานด้าน 
รณรงค์ เพื่อควบคุมสินค้าอันตรายนี้ไม่ให้ 
ก่อความเสียหายแก่ชีวิตผู้คนและสังคม 
มากเกินไป
 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่รัฐสภา  
นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระ- 
ทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะ 
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง 
สาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการห้ามจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ซึ่งนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่า 

ıบันทึกนโยบายสาธารณะฯ

การกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ท่ีประชุม 
มีมติเสนอแนวทางการห้ามจำหน่ายเคร่ือง 
ดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ เป็น ๒ แนว 
ทาง คือ ๑. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ- 
ฮอล์ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน  
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ๒. ห้ามจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่  
๑๒–๑๔ เมษายน แต่ยกเว้นให้ร้านอาหาร  
ผับ บาร์ โรงแรม ที่มีใบอนุญาตจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต  
สามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐– 
๒๔.๐๐ น ส่วนร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวก 
ซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ไม่ 
อนุญาตให้ขายในช่วง ๓ วันดังกล่าว ทั้งนี้  
กระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือรายงาน 
มติดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ รับทราบต่อไป
 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยืนยันว่า สธ.  
มีจุดยืนหลักในการรักษาชีวิตทุกชีวิต โดย 
การไม่เพ่ิมผู้ป่วยจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  
ไม่ได้อยู่บนฐานของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ ผู้ประกอบการร้านค้า และไม่ได้อยู ่
บนฐานของฝ่ายคัดค้านการขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ การห้ามขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์เป็นเพียงมาตรการหนึ ่งใน 
ความพยายามลดการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น  
จึงจำเป็นต้องใช้หลายมาตรการร่วมกันใน 
หลายหน่วยงาน ไม่ใช่ สธ. เพียงหน่วยงาน 
เดียว “ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ และคงไม่มีใคร	
ที่ได้ในสิ ่งที ่ตัวเองต้องการหมดทุกอย่าง 	
เพราะทุกคนต้องอยู่บนฐานของความจริง 	
ดังนั้น จะรู้สึกเสียใจมากหากฝ่ายคัดค้าน	
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มองว่า รมว.	
สาธารณสุข เข้าข้างบริษัทขายเหล้า” นาย 
วิทยากล่าว (จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่  

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒)

 กาลเวลาจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์การกระ- 
ทำของทุกคนในวันข้างหน้า และทุกการ 
กระทำของคนเราในวันนี้ก็จะกลายเป็น 
ประวัติศาสตร์ส่วนตัว และประวัติศาสตร ์
ของชาติให้กล่าวขานกันสืบไปทั้งเรื่องดี  
เรื่องเลว โดยไม่มียางลบใดๆ มาลบล้างสิ่ง 
ที่เคยทำเอาไว้ได้

 ความปรารถนาดีที ่อยาก 

ให้คนไทยดื่มเหล้าน้อยลง ให้ 

ตระหนักถึงโทษภัยของน้ำเมา 

มากขึ้น งานนี้แม้เป็นเรื่องยาก  

เพราะเป็นส่ิงท่ีทวนกระแสกิเลส 

มนุษย์ แต่ภาคีเครือข่ายงดเหล้า 

ทั้งหลายก็ไม่ได้ย่อท้อ เพราะทุก 

คนทำงานน้ีด้วยความเข้าใจและ 

เต็มใจอย่างล้นเปี่ยม

	 ภายหลังจากที่คณะกรรม- 

การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

มีมติเปิดช่องให้ร้านอาหาร ผับ  

บาร์ และโรงแรม สามารถขาย 

เหล้าได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

นั้น นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสาน 

งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

กล่าวว่า รับไม่ได้ที่กระทรวงสา- 

ธารณสุขจะเปิดช่องลักษณะนี้  

เพราะ สธ.เป็นหน่วยงานที่ต้อง 

ปกป้องสุขภาพของประชาชน  

แต่กลับคำนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ฝ่ายธุรกิจ เชื่อว่าเมื่อแนวทางดัง 

กล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ 

กรรมการนโยบายฯ ที ่มีนายก 

รัฐมนตรีเป็นประธาน และล่าสุด 

ทราบว่ามี พล.ต.สนั่น ขจรประ- 

ศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น 

ประธาน จะถูกตัดทอนไปอีก  

เพราะหลังจากนี้ก็จะมีกลุ่มธุรกิจ 

ที่ถูกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์อย่างเด็ดขาด อาทิ ร้านขาย 

ของชำ ร้านสะดวกซื้อ ก็จะมา 

เรียกร้องผลประโยชน์ของตนเอง  

เหมือนไม่มีมาตรการใดๆ เลย ซึ่ง 

หากถูกลดทอนในชั้นคณะกรรม- 

การนโยบายฯ ก็ไม่เสียใจเท่ากับท่ี  

สธ. เปิดช่อง ทั้งที่ควรทำหน้าที่ 

ปกป้องสุขภาพประชาชนทำเช่นน้ี

 “จากนี้ไปเครือข่ายจะหา	

รือเพ่ือเตรียมเคล่ือนไหวคร้ังใหญ่ 	

โดยจะไปพบ พล.ต.สนั่น เพื่อขอ	

ความชัดเจนในเรื่องนี้ และผู้ที	่

จะไปเรียกร้องจะเป็นญาติของ	

ผู้สูญเสีย เป็นผู้พิการที่เกิดจาก	

พิษน้ำเมา มาเรียกร้องเรื่องความ	

เป็นความตาย ซึ่งแตกต่างจาก	

ภาพของคนปกติที ่ไปเรียกร้อง	

เพ่ือผลประโยชน์เม็ดเงินกำไรจาก	

การขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์	

อย่างมาก ซึ่งก็วัดใจกันว่ารัฐบาล	

ชุดนี้จะเป็นอย่างไร” นายคำรณ  

กล่าว

 เร่ืองน้ีถ้าจะผิด ก็ผิดต้ังแต่ 

คนท่ีอนุญาตให้ร้านค้าต่างๆ ขาย 

เหล้ากันพร่ำเพรื่อ จนกลายเป็น 

สินค้าสำคัญที่ทำเงินให้ จนคน 

ขายนึกถึงแต่เรื่องเงินทองมาก 

กว่าเรื่องความถูกต้อง

เครือข่ายงดเหล้ารับไม่ได้  กรณี สธ. 
เปิดช่องให้โรงแรม ร้านอาหาร ขายเหล้าช่วงสงกรานต์



ˆ บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 ในยุคที่ผู้คนบูชาเงินเป็นพระเจ้า และ 

เงินมีอำนาจมีอิทธิเหนือความถูกผิด ผู้ที่ 

จะสอบผ่านโดยไม่หวั ่นไหวต้องเป็นคน 

ประเภทที่ใช้คุณธรรมนำทางชีวิต ไม่เช่น 

นั้นแล้วก็จะถูก “เงิน” ซื้อได้แม้กระทั่งจิต 

วิญญาณ ดังเช่น เงินของพ่อค้าเหล้าที่ทำ 

ให้สังคมปั่นป่วน กลับซ้ายเป็นขวา กลับ 

หน้าเป็นหลัง เช่นทุกวันนี้ ซึ่งหากไม่มี 

การควบคุม คัดค้าน ห้ามปราม ไม่อยาก 

นึกเลยว่าสังคมจะยุ่งเหยิง สับสน วุ่นวาย 

ขนาดไหน แม้จะมีการเสนอมาตรการ 

ควบคุมการขายเหล้าในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ด ู

ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ร.ท.หญิง 

จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ รองผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) ได้แสดงความ 

เห็นเกี ่ยวกับมาตรการห้ามขายเหล้าช่วง 

สงกรานต์ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้สรุป 

แนวทางว่า การที่ นายวิทยา แก้วภราดัย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ  

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอมาตรการห้าม 

จำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์  

เป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ การห้ามขายตลอด  

๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต่วันท่ี ๑๒–๑๔ เมษายน และ 

ให้จำหน่ายได้เฉพาะในร้านอาหาร ผับ บาร์  

โรงแรม ที่มีใบอนุญาต ช่วงเวลา ๑๘.๐๐– 

๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน  

โดยอ้างว่าไม่อยากให้กระทบการท่องเที่ยว 

น้ัน เป็นการตัดสินใจท่ีสะท้อนใน ๓ ประเด็น  

คือ ประการแรก ไร้เหตุผลทางวิชาการและ 

เหตุผลทางสาธารณสุขอย่างส้ินเชิง ประการ 

ที่สอง ไร้จุดยืน โอนอ่อนตามผู้ทักท้วง เอื้อ 

ประโยชน์ให้ธุรกิจบางกลุ่มอย่างชัดเจน ประ- 

การที่สาม กลุ่มธุรกิจมีอิทธิพลต่อการกำ- 

หนดมาตรการโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน  

ที่สำคัญคือมาตรการที่หย่อนยานแบบนี้จะ 

ไม่ได้ผลในการควบคุมอุบัติเหตุแน่นอน

ซัดแหลก!! “วิทยา–มานิต” 
เปิดช่องให้สถานบริการ
ขายเหล้าช่วงสงกรานต์

 “การอนุญาตให	้

ร้านอาหาร ผับ บาร์ 	

โรงแรม ขายเครื่องดื่ม	

แอลกอฮอล์ได้ในช่วง	

เวลา ๑๘.๐๐–๒๔.๐๐ 	

น. จะไม่สามารถแก	้

ปัญหาอุบัติเหตุได้เลย 	

เพราะเป็นช่วงท่ีมีการ	

ซื้อขายและดื่มมากที่	

สุด ส่งผลกระทบให้	

เกิดอุบัติเหตุตามมา 	

ดังข้อมูลที่พบว่า เวลาที่ทำให้เกิดการบาด	

เจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร	

ทางบก ช่วง ๑๖.๐๐–๒๐.๐๐ น. สูงถึง 	

๓๑.๔% และเวลา ๒๐.๐๐–๒๔.๐๐ น. 	

๑๗.๗% ซึ่งรวมแล้วถือเป็นช่วงที่เกิดอุบัติ-	

เหตุสูงสุดของวัน หรือครึ่งหนึ่งของอุบัติเหต	ุ

ทั้งวัน แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขกำลังจะอนุ-	

ญาตให้ซื้อขายเหล้ากันได้ ทั้งๆ ที่เหตุผล	

ของการพิจารณามาตรการห้ามจำหน่าย	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาล คือต้อง	

การลดอุบัติเหตุ”

 รท.หญิงจุฑาภรณ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกิด 

ข้ึนคือคนซ้ือจะไปซ้ือในร้านอาหาร แล้วออก 

มานั่งดื่ม หรือไม่ดื่มตามท้องถนนเช่นเดิม  

ไม่สามารถคุมได้ การซื้อได้ในตอนเย็นของ 

ทุกวัน ทำให้มีการกักตุนเพื่อดื่มวันต่อวันได้ 

ง่ายกว่าห้าม ๓ วนัติดตอ่กัน ซึ่งผิดวตัถุประ- 

สงค์ของการออกแบบมาตรการห้ามจำหน่าย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ สิ่งที่  

รมต.สาธารณสุขทำชัดเจนว่าฟังเสียงฝ่าย 

ธุรกิจอย่างชัดเจน โดยออกมาพบและรับ 

หนังสือจากกลุ่มผู้แทนธุรกิจร้านอาหารด้วย 

ตนเองในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๒ และเมื่อ 

ประชุมวันท่ี ๑๑ มีนาคม ก็เปล่ียนการตัดสิน 

ใจทันที ท้ังท่ีก่อนหน้าน้ีได้ประชาพิจารณ์เม่ือ 

วันที่ ๔ มีนาคม ๕๒ ฝ่ายธุรกิจร้านอาหาร 

และภัตตาคารก็ร่วมด้วย และยอมรับข้อ 

เสนอห้ามจำหน่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต ่

วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน ซึ่งตัวแทนผู้ผลิต 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็บอกว่าไม่มีปัญหา แต่ 

รัฐมนตรีสาธารณสุขกลับเป็นฝ่ายลดหย่อน 

ความเข้มข้นของมาตรการถึง ๓ รอบ คร้ังแรก  

ลดหย่อนจากห้ามขายช่วงเทศกาลตลอด  

๗ วันซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เหลือ 

เพียง ๓ วัน ครั้งที่สอง ลดหย่อนเรื่องเวลา 

จากการห้ามตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นอนุญาต 

ให้ขายได้ ๖ ชั่วโมง ในเวลาที่เกิดอุบัติเหต ุ

สูงสุด ครั้งที่สาม ห้ามร้านจำหน่ายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์บางประเภท แต่ลดหย่อนให ้

ร้านจำหน่ายบางประเภทขายได้

 “สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายธุรกิจ	

มายื ่นหนังสือทักท้วง และรัฐมนตรีสา-	

ธารณสุขยังบอกอีกว่าจะไม่มีการฟังเสียง	

ใดๆเพิ่มอีก แล้วจะไม่ให้ประชาชนผิดหวัง	

ได้อย่างไร ขอย้ำว่าอุบัติเหตุจากการเมาใน	

ช่วงเทศกาล ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ	

กว่าพันล้านบาท ทำให้มีคนบาดเจ็บ พิการ 	

เสียชีวิต ลูกไม่มีพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่มีลูก	

ท่ีจะช่วยดูแลอีกมากมาย” (จาก ASTVผู้จัดการ 

ออนไลน์ วันที่ ๑๒ เมษายน ๕๒)

 ก็คงต้องคอยดูต่อไป ว่าที ่สุดแล้ว 

มาตรการห้ามขายเหล้าช ่วงเทศกาล 

สงกรานต์ จะลงเอยอย่างไร



 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร  

สำหรับมาตรการห้ามขายเหล้าช่วงสง- 

กรานต์ ที่หลายฝ่าย (ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)  

ออกมาแสดงความเห็น เพราะดูๆ ไปแล้ว 

เหมือนกับกระทรวงสาธารณสุข เอนเอียง 

ไปทางฝ่ายพ่อค้าน้ำเมามากว่า

 นพ.พงศ์เทพ วงศวัชรไพบูลย์ เลขา- 

ธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท กล่าวว่า การที ่

กระทรวงสาธารณสุขให้จำหน่าย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ใน 

ร้านอาหาร ผับ บาร์ และ 

โรงแรมนั้น ร้านค้าทั่วไปจะ 

ไม่ยอมรับและละเมิดกติกา  

ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าจับ สุด 

ท้ายจะลดจำนวนผู้ป่วย–ตาย ได้ 

ไม่มาก แล้วในปีต่อไปบริษัทเหล้าจะอ้างว่า 

ห้ามจำหน่าย ๓ วัน ลดอุบัติเหตุไม่ได้ ถ้า 

˜บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

กระทรวงสาธารณสุขห้ามจำหน่ายก็ควรจะ 

ทำจริงจังให้ได้ ๗ วัน หรือ ๓ วัน การทำเช่น 

นี้เรียกว่าทำแบบขอไปที การท่องเที่ยวช่วง 

สงกรานต์ควรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่ 

ส่งเสริมการเมาเหล้า ถ้าชาวต่างชาติรู้ว่า 

เดินทางในไทยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยอุ- 

บัติเหตุรถยนต์นาทีละ ๓ ราย คงไม่อยาก 

มาเที่ยว

 “นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่า	

การกระทรวงสาธารณสุข ควร	

เสนอห้ามขายตลอด ๗ วัน	

ช่วงสงกรานต์ แล้วทำหน้าที่	

เป็นตัวแทนต่อสู้ในกรรมการ	

นโยบายควบคุมเครื ่องดื ่ม	

แอลกอฮอล์ ที่มี พล.ต.สนั่น 	

ขจรประศาสน์ เป็นประธาน ไม่ใช	่

ยอมยกธงขาวตั ้งแต่ยังไม่สู ้ สถานการณ	์

ตอนนี ้แม้แต่กฎหมายควบคุมเครื ่องดื ่ม	

แอลกอฮอล์ก็ไม่มีผลบังคับใช้จริงจัง ผม	

เห็นทุกจังหวัดมีร้านค้าติดป้ายโฆษณา ม	ี

ภาพขวดเหล้าติดหน้าร้าน ผิดกฎหมาย	

ทั ้งหมด แต่เจ้าหน้าที ่ไม่ทำอะไร มีเด็ก	

อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี เสียชีวิตจากเมาแล้ว	

ขับ เพราะร้านค้าขายเหล้าให้เด็กก็ไม่จับ	

คนขาย เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่ม	ี

ท่าทีจริงจังกับเรื ่องเหล่านี ้เลย และน่า	

แปลกใจที่นายกรัฐมนตรียกนโยบายเรื่อง	

การควบคุมเหล้าให้กับรองนายกฯ ที่เป็น	

เจ้าของไร่องุ่น และเป็นผู้ผลิตไวน์ “ชาโต 	

เดอชาละวัน” อย่างนี้ถือว่าผู้มีอำนาจมีผล	

ประโยชน์ทับซ้อน สำหรับการตัดสินเชิง	

นโยบาย” นพ.พงศ์เทพ กล่าว (จาก น.ส.พ. 

มติชน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

 ยิ่งบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ คนดียิ่งต้อง 

เข้มแข็งมั่นคงในการความดี เพื่อตนเอง  

สังคม และประเทศชาติ

“พระมหาสมปอง” หนุนห้ามขายเหล้าสงกรานต์ เปรียบเหมือนการช่วยชีวิตคน
 สำนวนโบราณที่ว่า “เห็น 

กงจักรเป็นดอกบัว” กำลังเกิด 

ขึ้นแล้วกับคนไทยค่อนประเทศ  

ท่ีเห็นน้ำเมาส่ิงเสพติดมหันตภัย  

เป็นเครื่องดื่มสำคัญที่ขาดไม่ได้ 

ในทุกงานเลี้ยงสังสรรค์ และทุก 

กิจกรรมของชีวิต แล้วสร้างค่า 

นิยมผิดๆ ขึ้นในสังคมจนเป็น 

ที่ยอมรับกันทั่วไป

 สำหรับนโยบายห้ามขาย 

เหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที ่ 

หลายฝ่ายกำลังผลักดันกันอยู ่ 

นั้น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

พระนักเทศน์ชื่อดัง เป็นอีกบุคคล 

หนึ่งที่ได้ออกมาแสดงเห็น และ 

กล่าวว่า ถ้าพระขอได้ก็อยาก 

ออกมาตรการห้ามขายเลยทั ้ง 

ช่วงเทศกาลโดยไม่มีข้อยกเว้น  

แต่เข้าใจว่าจะมีธุรกิจที่บอกว่า 

ได้รับผลกระทบ ในความเป็น 

จริงคนขายเหล้าผลิตเหล้าหลาย 

คนก็ไม่ดื่ม เพราะทราบว่าเป็น 

ของไม่ดี เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพ 

คน แต่กลับอยากให้คนอื่นดื่ม จึง 

อยากให้ภาคธุรกิจคิดถึงชีวิตของ 

ผู้อื่นบ้าง เพราะช่วงเทศกาลนั้น 

มีการเดินทางกันมาก เสี่ยงที่จะ 

เกิดอุบัต ิเหตุอยู ่แล้ว หากยัง 

สามารถดื ่มได้ ก็ยิ ่งเพิ ่มความ 

เสี่ยงขึ้นเป็นหลายเท่า เชื่อว่าไม่ 

ว่าศาสนาใดก็คงไม่อยากเห็นคน 

ต้องเจ็บ ตาย เพราะดื่มจนขาด 

สติ หากทราบว่าปกป้องได้ก็ควร 

ช่วยกัน เหมือนเป็นการช่วยเหลือ 

ชีวิตคน เปรียบได้กับการช่วย 

เหลือคนตกน้ำ กำลังไฟไหม้บ้าน  

หรือการไถ่ชีวิตสัตว์โลกเหมือน 

ที่นิยมทำบุญกัน แต่ครั้งนี้เป็น 

การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และอีก 

ไม่รู้กี่ครอบครัวที่ไม่ต้องสูญเสีย

 “สงกรานต์เป็นช่วงเวลา	

ของการละชั่วทำความดี ขอพร	

ญาติผู ้ใหญ่ ให้มีสติ มีกำลังใจ	

ต่อสู้ปัญหาต่างๆ การดื่มเหล้า	

ทำให้ต้องเสียโอกาสเหล่านี ้ไป 	

อยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าต้องม	ี

ความจริงใจ ทำอะไรให้ชัดเจน 	

เด็ดขาด ตัดสินใจเพื่อทำให้บ้าน	

เมืองเกิดความสงบ และไม่ต้อง	

เกรงใจใครหากทำความดี ก็เท่า	

กับเป็นการช่วยเหลือคนทั้งประ-	

เทศ” (จาก น.ส.พ.เดลินิวส์ วันที่ ๑๖  

มีนาคม ๒๕๕๒)

 สาธุ!! ขอให้ชาวพุทธทั้ง 

หลายเข้าถึงความจริง และซาบ

ซึ้งในความดีกันให้มากๆ จะได้ 

ช่วยกันดูแลสังคมให้ร ่มเย็น 

สืบไป

แพทย์ชนบทติง สธ. ยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่สู้



¯ บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 ธุรกิจน้ำเมาเป็นเรื ่อง 

ของผลประโยชน์มหาศาล  

และไม่ใช่เรื่องปกติเช่นกันที่ 

ผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้  

เป็นเจ้าของไวน์ยี ่ห ้อหนึ ่ง  

แล้วจะห้ามความคลางแคลง 

จากสังคมได้อย่างไร

 วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒  

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสาน 

งานเครือข่ายรณรงค์ป้องกัน 

ภัยแอลกอฮอล์ พร้อมสมาชิก 

เครือข่าย ประมาณ ๑๐๐ คน  

ได้เข้ายื ่นหนังสือถึง พล.ต. 

สน่ัน ขจรประศาสน์ รองนายก 

รัฐมนตรี เพื่อยืนยันว่าเห็น 

ด้วยกับการห้ามจำหน่าย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตลอด ๓ 

วัน คือวันท่ี ๑๒–๑๔ เมษายน  

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากนั้น ได้ 

เดินทางไปยังกระทรวงการ 

ท่องเที่ยวและกีฬาด้วย ขณะ 

ที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันภัย 

แอลกอฮอล์ประมาณ ๕๐ คน  

เดินทางไปกระทรวงสาธารณ- 

สุข เพื ่อติดตามการประชุม 

ของคณะกรรมการนโยบาย 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์แห่ง 

ชาติ ท้ังน้ีเพราะภาคประชาชน 

ต ่างเป ็นก ังวลในท่าท ีของ 

พล.ต.สนั่น เนื่องจากที่ผ่าน 

มา ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนยืน 

อยู่เคียงข้างกับธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์

 ด้าน นพ.บัณฑิต ศรไพ- 

ศาล ผู ้อำนวยการศูนย์วิจัย 

ปัญหาสุรา กล่าวว่า ประชาชน 

ต้องช่วยกันจับตามอง ว่าข้อ 

สรุปจากท่ีประชุมจะมีมติแบบ 

ใด ประชาชนต้องมาก่อน หรือ 

ธุรกิจต้องมาก่อน โดยหวังว่า 

จะมีการตัดสินใจเลือกมาตร- 

การห้ามจำหน่ายเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์แบบ ๓ วัน ตลอด  

๒๔ ชั่วโมง เพราะสามารถตัด 

วงจรการซื ้อ-ดื ่ม-เมา-เจ็บ- 

ตาย ได้จริง ยืนยันว่าการห้าม 

ขายเพียง ๓ วัน แทนท่ีจะห้าม 

ตลอด ๗ วัน นับว่าลดหย่อน 

มากแล้ว และถ้าเลือกยกเว้น 

ให้ผับ บาร์ โรงแรม และร้าน 

อาหาร ถือว่าไร้เหตุผลอย่าง 

ยิ่ง เพราะช่วงเวลาดังกล่าว  

เป็นช่วงเดียวกับการเกิดอุบัติ- 

เหตุสูงสุดถึงร้อยละ ๔๙.๑ 

หรือสูงเก ือบครึ ่งหนึ ่งของ 

อุบัติเหตุทั้งวัน

 “ท่ีหลายฝ่ายเกรงว่าหาก	

มีมาตรการห้ามขายเครื ่อง	

ดื่มแอลกอฮอล์ จะสร้างผล	

กระทบกับการท่องเที่ยวของ	

ชาวต่างชาติ ถือว่าไม่จริงเลย 	

เพราะผลสำรวจช่วงปลาย	

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบ	

ว่า นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย	

เพราะต้องการชมวัดวาอาราม 	

โบราณสถาน หรือแหล่งท่อง	

เที่ยวตามธรรมชาติ ไม่มีนัก	

ท่องเที่ยวคนใดเลยระบุว่าตั้ง	

ใจมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 	

และมีถึงร้อยละ ๙๕ ที่ระบุว่า	

จะยังมาเที ่ยวเมืองไทย แม	้

จะมีมาตรการห้ามจำหน่าย	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง	

เทศกาลสงกรานต์”
(จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

 เม่ือกระแสมีแนวโน้มว่ากระทรวงสาธารณ- 

สุขจะผ่อนผันให้ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม  

ขายเหล้าได้ในช่วงสงกรานต์ แทนท่ีจะห้ามขาย 

ทั้งหมดทุกแห่ง เป็นธรรมดาที่ผู้เกี่ยวข้องคลุก 

คลีอยู่กับปัญหาท่ีเกิดจากเหล้า ย่อมอยากแสดง 

ความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงของคนทำ 

งาน ให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ฉุกคิดกันบ้าง

 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย ์ ผู้อำนวย 

การโรงพยาบาลขอนแก่น  

เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมา 

คัดค้านหากจะปล่อยให้ 

มีการขายเหล้าได้ในบาง 

ส่วน นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า  

ในฐานะผู้รณรงค์อุบัติเหตุ 

จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดขอน- 

แก่น ยอมรับไม่ได้หากรัฐบาลจะไม่มีมาตรการ 

ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะมาตร- 

การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ถือเป็น 

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้ดีและถูก 

จุดที่สุด เพราะจากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมา พบว่า 

ในช่วงเวลาปกติมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน 

ท่ัวประเทศ วันละ ๓๓–๔๐ ราย แต่ในช่วงเทศกาล 

จะเพิ่มเป็น ๒ เท่า คือเสียชีวิตวันละ ๖๐–๘๐  

ราย สาเหตุมาจากเมาแล้วขับและไม่สวมหมวก 

นิรภัย ซึ่งที่ผ่านมาแพทย์ ทีมกู้ภัย และตำรวจ  

ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงเทศกาล ไม่ได้หยุด 

พักผ่อนเลยเพราะมีอุบัติเหตุจำนวนมาก

 “ผู้บริหารบ้านเมืองที่มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่อง	

นี้ จะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของ	

ปัญหา ก่อนที่จะพูดหรือตัดสินใจอะไร เพราะถ้า	

ไม่เข้าใจก็จะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี	้

มีหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง พร้อมให	้

ข้อมูลอย่างเต็มที่ และต้องไม่ใช่เป็นการตัดสิน	

ที่ตามใจบริษัทเหล้า เบียร์ นักการเมืองต้องเลือก	

ว่าจะอยู่ข้างใคร อยู่ข้างความดีหรือความชั่ว แต่	

ถ้าหากเลือกอยู่ข้างบริษัทเหล้า เบียร์ ก็ถือว่าอยู่	

ข้างความชั่ว ถือว่าเป็นกรรมของประเทศชาติ ที่	

ได้นักการเมืองไร้ความคิด ไร้ความดี”

 นอกจากนี้ นพ.วีระพันธ์ ยังกล่าวอีกว่า การ 

พิจารณาผลกระทบเรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่อง 

ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น 
ติงผู้บริหารต้องมีความรู้ 
เข้าถึงแก่นของปัญหา

ดื่มแอลกอฮอล์ ควรจะพิจารณาให้รอบด้าน ทั้ง 

มิติด้านสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ให้ความสำคัญ 

กับตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะ 

เป็นไปไม่ได้ที่การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์จะทำให้เศรษฐกิจแย่ลง ที่สำคัญการ 

ปล่อยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 

เทศกาล อาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

มากกว่าห้ามจำหน่ายด้วยซ้ำ เพราะจากการ 

ศึกษาพบว่า ผู้เสียชีวิต ๑ ราย สูญเสียทางการ 

เงินเป็นมูลค่า ๕ ล้านบาท และผู้พิการ ๑ ราย  

สูญเสียเงินถึง ๓–๔ ล้านบาท..... (จาก น.ส.พ. 

ผู้จัดการ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒)

 น่าเสียดายที่บ้านเรามีนักการเมืองดีๆ  

น้อยมาก ส่วนใหญ่ท่ีทุกคนได้เห็น นักการเมือง 

เหล่าน้ันมักจะเลือกเกียรติยศ ช่ือเสียง และเงิน 

ทองสำหรับตนเอง เป็นอันดับแรก ส่วนเรื่อง 

อื่นๆ แทบไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้สังคมเลย  

นอกจากพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัด... นี่ก็ 

พูดในฐานะคนไทยคนหน่ึงท่ีติดตามความเป็น 

ไปของบ้านเมืองมาโดยตลอด

เครือข่ายต้านเหล้าบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือถึง 
“เสธ.หนั่น” ห่วงเลือกข้างบริษัทเหล้า



“เสธ.หน่ัน” ช้ีการออกกฎหมายห้ามขาย 
น้ำเมาช่วงสงกรานต์ อาจขัด ม.๒๘
 สังคมในยุคผู้คนเสื่อมศีลธรรม สิ่งต่างๆ มักไม่ตรงไปตรง 

มาเหมือนแต่ก่อน แต่จะซับซ้อนซ่อนเงื่อน แบบที่สมัยนี้เรียก 

กันว่า ลับ ลวง พราง แต่สุดท้ายแล้วการกระทำของคนก็เป็น 

เครื่องชี้เจตนาได้เป็นอย่างดี

 วันที ่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ พล.ต. 

สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี  

กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ 

กรรมการนโยบายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ 

แห่งชาติว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะ 

ให้มีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางที ่กระทรวงสาธารณสุข 

เสนอหรือไม่ เพราะถ้าหากมีการประกาศกฎกระทรวง เพื่อห้าม 

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจขัดกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ ที่มีการห้ามจำหน่ายตาม 

วันและเวลา ที่รัฐมนตรีกำหนด

 นอกจากนี้ ยังอาจขัดกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที ่  

๒๕๓ ปี ๒๕๑๕ ที่มีการกำหนดเวลาและสถานที่ในการจำหน่าย 

สุราอย่างชัดเจนอยู่แล้ว คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเรื่องเข้าสู่ที ่

ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีส่งเรื ่อง 

ต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ตีความว่าสามารถออก 

ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการห้ามจำหน่ายสุรา 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลวันหยุดได้หรือไม่ ซึ่งถ้า 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าขัดต่อกฎหมายอื่นดังกล่าว  

ก็จะยุติการดำเนินการไปก่อน เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน  

แต่ถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสามารถทำได้ ก็จะประกาศ 

กฎกระทรวงทันที โดยจะเริ ่มทดลองก่อน ๑ วัน คือวันที่ ๑๓  

เมษายน เท่านั้น

 พล.ต.สนั ่น ปฏิเสธว่าการที ่คณะกรรมการมีมติเช่นนี ้ ไม่ 

เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่ถูกมองว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับบริษัท 

เอกชน ที่ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนแนวทางที่ม ี

การเสนอให้ควบคุมการจำหน่าย ด้วยการออกเป็นระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรี พล.ต.สนั่น กล่าวว่า แนวทางนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงว่าจะ 

ขัดต่อกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเช่นกัน แต่ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่ง 

กำชับไปยังตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ดูแลตามมาตร- 

การเมาไม่ขับอย่างเข้มงวดในช่วงสงกรานต์นี ้ ทั ้งถนนสายหลัก 

และสายรอง (จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๑๕๕๒)

  เออหนอ... ช่างหาเหตุมาโต้แย้งสารพัด ทั้งนี้ก็ไม่ใช่อื่นใด 

เลย แต่เพื่อให้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แท้งไป 

เท่านั้นเอง

˘บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

“สุขุมพันธ์” ชี้
งดขายเหล้า
ช่วงสงกรานต์ 
ทำนักท่องเที่ยวหาย
 ณ วันนี้เราคงต้องบันทึกไว ้

เป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่า ในช่วง 

เวลาหนึ่งที่นักการเมืองรับอาสา 

ว่าจะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนั้น เป็นเพียง 

คำพูดลอยลม หรือมีการกระทำที่หนักแน่นดัง 

หินผา ให้เราได้เห็น

 ม.ร.ว.สุข ุมพันธ์ บริพัตร ผู ้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ 

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมออกมาตรการห้าม 

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ ๑๒– 

๑๔ เมษายน ในช่วงสงกรานต์ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที ่

แอลกอฮอล์ แต่อยู่ที่ผู้ดื่มที่ดื่มในปริมาณมากเกิน 

ไปแล้วไปขับขี่ยานพาหนะ ขณะที่การตรวจจับ 

จากเจ้าหน้าตำรวจที่ผ่านมาก็ยังไร้ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น จุดที่รัฐบาลควรเน้นก็คือ ให้นักดื่มทุกคน 

ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ และไม่ควรขับรถใน 

ขณะมึนเมา

 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยัง 

กล่าวอีกว่า การท่ีจะให้งดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เห็นว่าจะต้องทำอย่าง 

อื่นควบคู่กันไปด้วย ทั้งการตรวจสอบ การจับกุมที่ 

เข้มงวด ไม่ใช่ให้เลิกขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  

แต่ไม่ดำเนินการมาตรการอย่างอื่น ทั้งนี้ ในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตนคิดว่างานเทศกาล 

สงกรานต์จะยิ่งใหญ่อย่างไร แต่หากไม่มีการขาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คง 

ไม่มา คงต้องรอให้นักท่องเที ่ยวชาวมุสลิมจาก 

ตะวันออกกลาง หรือจากมาเลเซียเข้ามา ไม่เช่นนั้น 

ก็คงไม่มีนักท่องเที่ยว ดังนั้น เราต้องเลือกว่าจะเอา 

อะไร (จาก ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

 อ่านคำให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการกรุง- 

เทพมหานครแล้ว รู้สึกเศร้าใจบอกไม่ถูก ที่ระดับ 

พ่อเมืองใหญ่เห็นการดื่มเหล้า ขายเหล้า เป็น 

เรื ่องสำคัญ แต่ไม่แปลกใจ เพราะเท่าที่ทราบ  

ผู้ว่าฯ คนนี้ก็เป็นนักดื่มไวน์ตัวยงเหมือนกัน... 

เฮ้อ!! สมัยนี ้เขาเลือกข้างกันแบบไม่มีเหนียม 

อายอีกแล้ว



Ò บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 อุบัติเหตุทางถนนเก่ียวข้อง 

โดยตรงกับกระทรวงคมนาคม  

และสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ปัญหา 

อุบัติเหตุเป็นปัญหาระดับชาติ 

ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ 

เจ ้ากระทรวงคมนาคมวันนี ้  

กลับมีความเห็นที่แตกต่างกับ 

คนทำงานด้านการป้องกันแบบ 

คนละมุมกันเลยทีเดียว

 นายโสภณ ซารัมย์ รัฐ-

มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการที ่

หลายฝ่ายจะออกมาตรการ ห้าม 

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะ 

เห็นว่าการดื่มสังสรรค์อยู่คู่กับ 

ประเพณีไทยมานาน รวมทั ้ง 

อาจส่งผลกระทบกับการท่อง 

เที ่ยว และยังมองว่าเป็นการ 

แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หาก 

จะมีการควบคุมก็ควรบังคับใช้ 

กฎหมายกับพนักงานขับรถ และ 

ผู้ขับข่ีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

มากกว่า

 ขณะเดียวกัน นายเสริมศักด์ิ  

ทองศรี รองนายกองค์การบริ- 

หารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได ้

แสดงความเห็นว่า เป็นการแก้ไข 

ปัญหาแบบเกาไม่ถูกที่คัน และ 

ประชาชนคงปรับตัวไม่ทัน เชื่อ 

ว ่าแม้จะมีมาตรการห้ามจำ- 

หน่ายออกมา แต่ในแง่ของการ 

ปฏิบัติคงทำได้ยาก เนื่องจาก 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคม 

ไทย อยู่คู่กันมายาวนาน เมื่อถูก 

ส่ังห้ามก็คงแอบลักลอบจำหน่าย  

หรือหากเข้มงวดมากชาวบ้าน 

อาจหันไปใช้บริการสุราเถื ่อน 

แทน ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้รัฐ 

สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บ 

ภาษีแล้ว ยังต้องทุ่มเทงบประ- 

มาณไปปราบปรามกันอีก ทาง 

ที่ดีควรมีการเข้มงวด หรือสร้าง 

จิตสำนึกในเรื่องเมาไม่ขับ หรือ 

หากจำเป็นจริงๆ ควรจะมีการ 

จัดโซนนิ่งห้ามขาย หรือห้ามดื่ม 

สุรา น่าจะเป็นทางออกที่ดี นาย 

เสริมศักดิ์ กล่าว (จาก ผู้จัดการ 

ออนไลน์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

 เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูล 

ของฝ่ายเร ียกร ้องห้ามขาย 

เหล้า กับฝ่ายคัดค้านที่อยาก 

ให้ขายได้ตามปกตินั้น ต่างม ี

ข้อมูลและจุดยืนที่อยู่บนฐาน 

ความจริงที่แตกต่างกัน คนที่ 

ดื ่มเหล้าก็ย่อมเห็นว่าการดื่ม 

เหล้าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ฝ่าย 

ที่ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย  

ย่อมรู้ดีว่าน้ำเมามีพิษสงและ 

ทำลายทุกมิติของสังคมอย่าง 

น่ากลัวทีเดียว

“รมว.คมนาคม” 
ค้าน งดขายเหล้า
ช่วงสงกรานต์

 นับเป็นประเด็นร้อนแห่งเดือนก็ว่าได้ สำหรับมาตรการห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์ ที่มีหลาย 

ฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือเห็นแย้ง ก็ล้วนเป็น 

จิตสำนึกของแต่ละบุคคล

 นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็น 

ด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้ามขายเหล้าช่วงวันหยุดสงกรานต์ “เราไม่เห็นด้วยที่จะ	

ห้ามขาย และอยากขอยกเว้นในปีนี้ อย่าไปห้ามนักท่องเที่ยวดื่มสุราในเทศกาลต่างๆ เหตุผลคือเวลานี	้

เรามีวิกฤติท่องเที่ยวมาก ถ้านักท่องเที่ยวดื่มสุราก็เป็นนิสัยของเขา ควรยกเว้น ถ้าห้ามเขาอาจจะไม่มา	

เที่ยวประเทศไทย ทำให้เสียนักท่องเที่ยวไป ขณะนี้มีมาตรการอะไรที่สามารถกระตุ้นนักท่องเที่ยว	

เข้ามามากที่สุด ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น ส่วนมาตรการคุณธรรม ศีลธรรม ก็จำเป็น แต่ขอเว้นวรรคสักป	ี

ก่อน ให้ทุกอย่างฟื้นตัวก่อน อันนี้คือจุดยืนของเรา”

 เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้มันอยู่ในจุดที่พอดีกันได้ เพราะคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศ- 

กาลก็มีจำนวนมาก นายชุมพลกล่าวว่า ไปห้ามคนด่ืมเหล้าไม่ได้ ถึงห้าม แต่ถ้าเขาจะด่ืม ขับรถออกมาเกิด 

อุบัติเหตุเหมือนเดิม ในทางกลับกัน การห้ามขายเหล้าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวมากกว่า “จุดพอดีคือ	

ตอนนี้อย่าไปห้ามอะไร คิดอย่างเดียวว่าท่องเที่ยวคือรายได้ประเทศชาติที่หาได้รวดเร็ว เงินเข้ามา	

สดๆ เราควรหยิบฉวยไว้ก่อน ขอบิณฑบาตสักปีหนึ่งก่อน” (จาก น.ส.พ.คมชัดลึก วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒)

 คำตอบชัดเจน มั่นคง จริงใจตามภูมิจริงๆ ว่าเงินและการท่องเที่ยวสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด โดย 

เฉพาะเงินจากการขายน้ำเมาที่หาได้ง่าย ส่วนใครจะดื่ม ใครจะตายบ้างนั้น ก็เป็นเรื่องของคนอยาก 

ดื่มเอง…

ชุมพล ศิลปอาชา 
ขอบิณฑบาต 

ค้านห้ามขายเหล้า
สงกรานต์



ÒÒ

 ยืดเยื้อพอสมควรทีเดียวสำหรับการ 

พิจารณามาตรการห้ามขายเหล้าช่วงวัน 

สงกรานต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน ์

มหาศาล และเกี่ยวโยงถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ  

มากมาย

 นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงสา- 

ธารณสุข กล่าวถ ึง 

มาตรการห ้ามจำ- 

หน่ายเครื่องดื่มแอล-

กอฮอล ์ว ่า  สธ.จะ 

ยืนยันตามจุดยืนเดิม  

คือห้ามจำหน่ายทั้ง ๓ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

หรือห้ามจำหน่าย ๓ วัน แต่ยกเว้นร้านอาหาร  

ผับ บาร์ โรงแรม โดยให้ขายได้ตั้งแต่เวลา 

๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป 

แล้ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน 

มากไปกว่านี้ “รู้สึกหนักใจเป็นธรรมดา แต	่

ก็ยืนยันว่าจะสู้และเดินหน้าต่อไป ซึ่งหาก	

อำนาจการตัดสินใจเป็นของ สธ.ก็คงห้าม	

ไปแล้ว และเรื่องไม่ยืดเยื้อขนาดนี้ ขณะที่ 	

สธ.ยังมีงานข้างหน้าอีกมาก ถึงห้ามไม่ห้าม	

อย่างไรก็ยังคงต้องรณรงค์เชิงรุก ซึ่งประ-	

ชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย ทั้งนี้คณะ	

กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะ	

เห็นด้วยกับแนวทางที่ สธ.เสนอไปหรือไม่ก็	

ได้ หรือจะปรับมาตรการเป็นอย่างไรก็ได้	

เช่นกัน เพราะมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่อง	

นี้เต็มที่ หากเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมออก	

มาเป็นอย่างไร ก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคณะ	

กรรมการชุดดังกล่าว แต่ควรเป็นแนวทางที่	

สังคมสามารถยอมรับได้ ท้ังต้องตอบคำถาม	

ของสังคมให้ได้ด้วย”

 สำหรับคำครหาเกี่ยวกับเรื่องผลประ- 

โยชน์ทับซ้อน ที่ พล.ต.สนั่น มีธุรกิจส่วนตัว 

เกี่ยวกับเหล้าไวน์นั้น นายมานิตกล่าวว่า คง 

ต้องถาม เสธ.หนั่น ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีบริษัท 

เหล้ามาล็อบบี้ผมอย่างแน่นอน เพราะไม่มี 

ใครล็อบบี้ผมได้ มีแต่กลุ่มเครือข่ายต้าน 

บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

เหล้าเท่านั้นที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 ต่อข้อถามที่ว่า พล.ต.สนั่น มองว่าการ 

ห้ามขายเหล้าถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย 

เหตุ นายมานิต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตอบยาก  

เพราะที่ผ่านมา สธ.ก็รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว 

กับพิษภัยของแอลกอฮอล์อย่างเต็มที่ ซึ่ง 

การห้ามขายเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ก็ยังต้องมีการรณรงค์ ลด ละ เลิก ดื่มเหล้า  

เบียร์ เหมือนเดิมและต่อเนื่อง ไม่ใช่ห้ามขาย

อย่างเดียวแล้วนิ่งนอนใจไม่ทำอะไร

 ด้าน นายสงกรานต์ ภาคโชคด ี ผู้อำ- 

นวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

กล่าวว่า หากมองใน 

แง่ดี พล.ต.สนั่น อาจ 

จะไม่มีข้อมูลเพียงพอ  

แต่ก็น่าจะศึกษาข้อมูล 

ให ้ด ีก ่อนต ัดส ินใจ  

เพราะม ีข ้อม ูลทาง 

วิชาการจำนวนมาก ที่บอกถึงสาเหตุปัญหา 

สถานการณ์การสูญเสียอย่างชัดเจน ไม่ใช ่

ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วย เพราะกลัวผล 

กระทบกับการท่องเท่ียวบนฐานท่ีไม่มีข้อมูล 

อ้างอิง ไม่เข้าใจว่าเป็นการกระทบกับเศรษฐ- 

กิจชาติหรือเฉพาะคนบางกลุ่ม ขณะที่เครือ 

ข่ายมีการสำรวจข้อมูลชัดเจนว่านักท่อง 

เที่ยว ๙๕% เลือกมาเที่ยวประเทศไทยแม ้

ว่าจะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม  

และก่อนหน้านี้ พล.ต.สนั่น เป็นเจ้าของ 

ธุรกิจจำหน่ายไวน์ ชาโต เดอ ชาละวัน 

ไม่แน่ใจว่าครอบครัวยังทำธุรกิจนี้อยู่หรือ 

ไม่ หากยังทำอยู่ก็ไม่เหมาะสมที่จะนั่งเป็น 

ประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ  

อีกทั ้งองค์การอนามัยโลกก็ระบุไว้อย่าง 

ชัดเจนว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรเป็น 

ผู้ออกกฎหมาย

 การที่ พล.ต.สนั่น บอกว่าการห้าม 

ขายไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้น ทราบ 

หรือไม่ ว่าการรณรงค์ที่ทำทุกปีก็ทำมาหมด 

ทุกวิธีแล้ว แม้แต่แจกมะยม มะขาม แต่การ 

ห้ามขายในช่วงนี้เพื่อไม่ให้คนเมาขับขี่รถไป 

ซื้อเหล้าเพิ่มได้ ซึ่งก็ไม่ได้ห้ามดื่ม หากใคร 

จะวางแผนซื้อมาตุนซื้อมาดื่มอยู่ที่บ้าน ก ็

คงไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

 ขณะที่ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี แผน 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอ- 

ฮอล์ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง 

ประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมความร่วม 

มือขององค์การอนามัยโลกท้ังระดับประเทศ 

และกลุ่มภาคีอาเซียน มีมติออกข้อแนะนำ 

แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เกี่ยวกับมาตร- 

การควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ว่า ไม ่

ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการกำหนด 

นโยบายโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ตัวแทน 

ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัว 

แทนนักวิชาการของกลุ่มธุรกิจ เนื่องจาก 

อาจทำให้นโยบายที่ออกมาบิดเบี้ยว แต่ไม่ 

ได้มีการกำหนดเป็นข้อห้ามที่ต้องมีบทลง 

โทษแต่อย่างไร ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะนำ 

ไปใช้หรือไม่ก็ได้ โดยแต่ละประเทศสามารถ 

นำมาใช้โดยการออกกฎหมายกำกับ ซึ่งใน  

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทย  

กำหนดเพียงคุณสมบัติของตัวแทนจากภาค 

ประชาชนว่าต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 

ธุรกิจแอลกอฮอล์ แต่ไม่มีการกำหนดคุณ 

สมบัติของผู้ที่เป็นคณะกรรมการนโยบาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยตำแหน่ง 

แต่อย่างใด (จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่  

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

 โดยทั่วไปแล้วอะไรที่ไม่มีการกำหนด 

เป็นกฎหมายหรือลายลักษณ์อักษรชัดเจน  

ส่วนใหญ่ก็จะใช้สามัญสำนึก โดยยึดถือ 

เอาความถูกต้องโปร่งใสเป็นหลักปฏิบัติ  

แต่นักการเมืองไทยมักถือโอกาสใช้ช่อง 

ว่างเหล่านี้หาผลประโยชน์ให้ตนเองอย่าง 

ไม่รู้สึกอะไรเลย น่าเศร้าใจจริงๆ

“เสธ.หนั่น” แอบประชุมลับห้ามขายเหล้าสงกรานต์
ภาคประชาชนห่วงเรื่องประโยชน์ทับซ้อน



ÒÚ บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 การรณรงค์เร ื ่องงดเหล้าในปีนี ้ ดู 

เหมือนคนทำงานต้องออกแรงและอาจ 

เหนื่อยกว่าปกติ เพื่อที่จะพูดความจริง 

เรื่องโทษภัยของน้ำเมาให้คนที่ควรเข้าใจ  

ได้เข้าใจจริงๆ เสียที ทั้งที่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง 

สลับซับซ้อนอะไรเลย แต่ก็ดูเหมือนว่า 

ใครๆ อีกหลายคนไม่ยอมเข้าใจสักที ว่า 

น้ำเมานี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให ้

สงกรานต์กลายเป็นเทศกาลนับศพมา 

หลายปีแล้ว

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เครือข่าย 

รณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.)  

กว่า ๑๐๐ คน นำโดย นายคำรณ ชูเดชา ได้ 

เดินทางมาชุมนุมท่ีหน้าทำเนียบรัฐบาล เพ่ือ 

ย่ืนหนังสือเรียกร้องให้ พล.ต.สน่ัน ขจรประ- 

ศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติตามนโยบาย 

ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอมาตรการ 

ห้ามขายเหล้าตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์  

คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน เนื่องจาก 

เห็นว่าที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสีย 

ชีวิต เพราะดื่มเหล้าแล้วขับขี่ยานพาหนะ 

เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเห็นว่ามาตรการ 

ห้ามขายของมึนเมาในช่วงเทศกาลดังกล่าว  

น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ และกล่าวว่า  

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแนว 

ทางห้ามขายเหล้าตลอดทั้ง ๓ วัน ถือเป็น 

นโยบายที่ดี แต่ที่ต้องออกมาเรียกร้องอีก 

“ครปอ.” ร้อง “เสธ.หนั่น” ขานรับมาตรการห้ามขายเหล้าสงกรานต์
ในวันนี้ เพราะที่ผ่านมา พล.ต.สนั่น แสดง 

ท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาเรียกร้องของ  

ครปอ.ในวันนี้ นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม  

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน 

ออกมารับมอบหนังสือ ซึ่งนายสุธรรม รับ 

ปากว่าจะส่งหนังสือเรียกร้องดังกล่าวไปถึง  

พล.ต.สนั่น ทันที

 หลังจากเดินทางมาเรียกร้องที่ทำเนียบ

แล้ว เครือข่ายงดเหล้ายังได้เดินทางไปท่ีกระ

ทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือเรียกร้องให้  

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระ- 

ทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา เพื ่อให้การ 

สนับสนุนมาตรการดังกล่าวเช่นกัน เพราะ 

ก่อนหน้านี้นายชุมพลก็แสดงท่าที่ไม่เห็น 

ด้วย โดยให้เหตุผลว่าจะส่งผลกระทบต่อ 

การท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศของการชุมนุม 

เรียกร้องในครั้งนี้ เต็มไปด้วยสีสันและได้รับ 

ความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก  

เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมมีการแต่งหน้าและ 

แสดงเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อ 

สนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธารณ- 

สุข (จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี ๒๓ มีนาคม  

๒๕๕๒)

 ลงทุนเอาความจริงมาเปิดเผยกันถึง 

ขนาดนี้ ถ้าไม่สะดุดใจกันบ้างก็ไม่รู้ว่าจะ 

ทำอย่างไรแล้ว



ภาคประชาชนรับไม่ได้ “เสธ.หนั่น” หั่น
คุมเหล้าสงกรานต์เหลือ ๑ วัน
 ในที่สุดมาตรการคุมเหล้า 

สงกรานต์ก็ส่อว่าจะถูก พล.ต. 

สนั ่น ขจรประศาสน์ ทำแท้ง  

เหลืองดขายเหล้าแค่ ๑ วัน ทั้ง 

ที ่คนร่างกฎหมายและองค์กร 

พัฒนาเอกชน ต่างช้ีว่าไม่จำเป็น 

ต้องเสนอตีความ เพราะเป็นอำ- 

นาจของคณะกรรมการนโยบาย 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์อยู ่แล้ว  

พร้อมกันนี้ก็ได้เรียกร้องให้ นาย 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ- 

มนตรี ดูแลนโยบายด้านสังคม 

แทน เพราะมองว่า พล.ต.สนั่น  

ขจรประศาสน์ ปิดประตูตาย ไม่ 

ฟังเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 นายมานิต นพอมรบดี  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข กล่าวว่า ในการประ- 

ชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี พล.ต.สนั่น  

ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานนั้น ได้มีผู้เห็นแย้ง 

ในที่ประชุมว่า มาตรการห้ามจำ- 

หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ ที่กระทรวง 

สาธารณสุขเสนอมาตรา ๒๘ ของ  

พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่มแอล- 

กอฮอล์ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น ขัดต่อ 

ประกาศของคณะปฏิวัติที่ ๒๕๓  

ที่ระบุให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ได้ ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ 

๑๑.๐๐–๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐– 

๒๔.๐๐ น. ดังนั้น จึงมีมติว่าให้นำ 

บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

แนวทางดังกล่าวเข้าสู่สำนักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  

พิจารณา ว่าจะดำเนินการอย่าง 

ไรต่อไป

 นายมานิต กล่าวว่า เม่ือแนว 

ทางที่ สธ. เสนอขัดต่อกฎหมาย 

ใหญ่ ดังนั้น ต้องหารือกับ สคก. 

ซ่ึงอาจเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. 

ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  

พ.ศ.๒๕๓๕ หรือคำสั่งของคณะ 

ปฏิวัติ ทั้งนี้อาจใช้ระยะเวลาและ 

ไม่ทันการควบคุมในช่วงสงกรานต์ 

นี้ แต่ สธ. จะเร่งให้ด่วนที่สุด แล้ว 

ค่อยมาพิจารณาในมาตรการอื่น 

ต่อไป เพราะในเมื่อห้ามการจำ- 

หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ 

ก็ห้ามการดื่มแทน

 ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติ- 

คุณ นพ.วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ คณะ 

กรรมการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุม 

เคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี ้

ให ้อำนาจก ับคณะกรรมการ 

นโยบายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ 

แห่งชาติ สามารถกำหนดวันห้าม 

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้  

ตามมาตรา ๒๘ โดยออกเป็นประ- 

กาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ 

ไม่ควรจะห้ามเวลา และสถานที่ 

ด้วย เพราะจะขัดกับประกาศ 

คณะปฏิวัติฉบับท่ี ๒๕๓ ท่ีกำหนด 

เรื่องเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ได้ ดังนั้น หากจะออกกฎ 

ห้ามวันจำหน่ายเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ ควรจะออกกฎห้ามตลอด 

ทั้งวัน หรือหากจะยกเว้น จะต้อง 

ยกเว้นเวลาจำหน่ายให้ตรงกับ 

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓  

กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้น กฎหมายจะ 

ขัดกัน

 “เชื่อว่าหากจะต้องส่งเรื่อง	

สอบถามกฤษฎีกา ว่าข้อเสนอ	

ของกระทรวงสาธารณสุข ขัดกับ	

ประกาศคณะปฏิวัติหรือไม่นั ้น 	

ต้องใช้เวลานานมาก หรืออย่างเร็ว	

ที่สุดก็เกือบ ๑ เดือน สุดท้ายก	็

จะออกกฎมาบังคับไม่ทันเทศกาล	

สงกรานต์นี้อย่างแน่นอน ซึ่งหาก	

รัฐบาลต้องการจะห้ามขายสุรา 	

เบียร์ สามารถทำได้ง่าย อยู่ที่การ	

ตัดสินใจว่าจะเลือกรักษาผลประ-	

โยชน์ให้ประชาชน รักษาชีวิตคน 	

หรือจะอยู่ข้างผู้ประกอบการธุรกิจ	

เหล้า เบียร์ ผับ บาร์ กันแน่” 

ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ กล่าว

 ทั ้งนี ้ผ ู ้ส ื ่อข่าวรายงานว่า  

บรรยากาศในที ่ประชุมเป็นไป 

อย่างเคร่งเครียดตั้งแต่การเริ ่ม 

ประชุม ซึ่ง พล.ต.สนั่น ขจรประ- 

ศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ใน 

ฐานะประธานคณะกรรมการ 

นโยบายฯ ได้เรียก นายมานิต  

นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข และ นพ. 

สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำ- 

นักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์และยาสูบ ในฐานะเลขาธิการ 

คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าหารือ 

เป็นการส่วนตัวก่อน จึงทำให ้

การประชุมล่าช้าไปมาก และเม่ือ 

เริ ่มการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายฯ ชุดใหญ่ พล.ต.สนั่น  

ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ข้อเสนอ 

ของกระทรวงสาธารณสุข มีเพียง 

๑ ข้อ คือ ห้ามจำหน่ายเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ในวันท่ี ๑๓ เมษายน  

และยกเว้นให้ร้านอาหาร ผับ  

บาร์ โรงแรมสามารถขายได้  

ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐–๒๔.๐๐ น.  

ซึ่งสร้างความสับสนและเป็นข้อ 

โต้เถียงในที่ประชุมอย่างมาก

 นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประ- 

สานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกัน 

ภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) กล่าวว่า  

หากผลการประชุมออกมาลักษณะ 

นี้ ถือเป็นการเล่นปาหี่มากกว่า  

“งงเหมือนกันว่าคณะกรรมการ	

นโยบายฯ ต้ังข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหา	

สังคม แต่กลับไม่ช่วยท้ังท่ีสามารถ	

ทำได้ จะทำเพียงการต้ังด่านตรวจ	

วัดระดับเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์	

เท่านั้นหรืออย่างไร ทั้งที่ข้อมูลก็	

ชัดเจนว่าการห้ามขายเหล้าช่วง	

สงกรานต์จะช่วยลดความสูญเสีย	

ได้มากมาย แต่กลับไม่ทำ อีกทั้ง	

การตายของคนในช่วงเทศกาล	

ต่างๆ จากพิษน้ำเมา ไม่ใช่เรื่อง	

ที่จะให้ใครมาทดลอง หรือเลื่อน	

การควบคุมไปบังคับใช้ในปีหน้า 	

จึงทำให้สงสัยว่าท่านกำลังยืน	

อยู่บนประโยชน์ของประชาชน	

หรือกลุ่มธุรกิจ และขอยืนยันว่า	

การห้ามขายเหล้าจะไม่กระทบกับ	

การท่องเที่ยว แต่กระทบธุรกิจ	

เหล้ามากกว่า” นายคำรณ กล่าว  

(จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๒)

 ถ้าไม่มีคนดื ่มน้ำเมาเข้า 

ร่วมตัดสินใจด้วย มติอาจเป็น 

อีกอย่างหน่ึงท่ีอยู่ข้างประชาชน 

มากกว่านี้...สงสารประเทศไทย 

จริงๆ

ÒÛ



ÒÙ บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 เริ ่มแรกกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

มาตรการห้ามขายเหล้าสงกรานต์เป็น ๓  

แนวทาง คือ ๗ วัน ๕ วัน และ ๓ วัน แต่ 

แล้วก็ถูกลดลงมาจนเหลือเพียงอาจห้าม 

แค่ ๑ วัน เฉพาะวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งจะ 

ว่าไปแล้วก็แทบไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอุบัติ- 

เหตุเลย

 นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ใน 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 

ผ่านมา สธ.ได้เสนอการห้ามจำหน่ายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔  

“มานิต” ตัดพ้อ 
เป็นเสียงข้างน้อย จึง
ห้ามขายเหล้าได้วันเดียว

 โยนกันไปโยนกันมา เหมือนพยายามหาเหตุจะให้ 

มาตรการห้ามขายเหล้าสงกรานต์แท้งให้ได้ แต่ที่สุด 

แล้วผลก็ออกมาว่ามาตรการห้ามขายเหล้าสงกรานต์ 

ที ่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนั้น ไม่ขัดกับประกาศ 

คณะปฏิวัติ

 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ คุณหญิงพรทิพย์ จาละ เลขาธิการ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษ- 

ฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๘๐/๒๕๕๒ เรื่อง การออกประกาศกำหนดวัน 

และเวลาห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ ส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีใจความ 

ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พ.ร.บ.	

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเจตนารมณ์ที่จะกำหนดมาตรการ	

ต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งบำบัดรักษา หรือ	

ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหา และผล	

กระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 	

โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยป้องกัน	

เด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าถึง	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดย 	

มาตรา ๒๘ ของ พ.ร.บ.ควบคุม	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บัญญัติ	

ไว้ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม	

แอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที	่

รัฐมนตรีประกาศ กำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรม-	

การนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

 สำหรับประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.) ฉบับที่ ๒๕๓ ลง 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม 

การจำหน่ายสุรา ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๔.๐๐ น และตั้ง 

แต่เวลา ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้บัญชาการ 

ตำรวจแห่งชาติ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ 

แล้ว เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น 

เดียวกัน แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผล 

บังคับใช้ในภายหลังกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจ กำหนดมาตรการ 

เฉพาะเป็นพิเศษ ทำให้ไม่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของประกาศ 

คณะปฏิวัติ

 ดังน้ัน คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึง 

ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ 

ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามจำหน่าย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้โดยชอบ โดยมีสาระสำคัญเก่ียว 

กับการห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา  

ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ รวมถึงเทศกาล 

สงกรานต์ (จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒)

 แม้ความจริงจะปรากฏแล้วว่าการห้ามขายเหล้าสงกรานต์เป็น 

สิ่งที่สามารถทำได้ แต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจะ 

เห็นดีด้วยหรือเปล่า

เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา ชี้ชัดห้ามขายเหล้าสงกรานต์ไม่ขัดกฎหมาย

เมษายน แต่เสียงส่วน 

ใหญ่ในที่ประชุมเห็น 

ว่า หากห้ามขาย ๓ 

วัน จะเกิดผลกระทบ 

อย่างมากกับเศรษฐ- 

กิจ การท่องเที่ยว ดัง 

นั้นจึงอยากให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่ง 

หากถาม สธ.ก็อยากให้ห้ามจำหน่าย ๓–๕  

วัน ด้วยซ้ำ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเสียงข้าง 

น้อย หากมีการโหวตข้ึนมาแล้วแพ้ก็จะไม่ได้ 

อะไรเลย ซ่ึงผลการประชุมคร้ังน้ี อาจนำไปสู่ 

การบังคับใช้ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเทศกาล 

อ่ืนๆต่อไป อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า ประ-

กาศฉบับนี้จะกำหนดให้มีการห้ามจำหน่าย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง ๑ วัน คือ วันที่  

๑๓ เมษายน นอกจากนี้ สธ.จะเสนอให้มี 

การกำหนดพื้นที่สาธารณะในการห้ามจำ- 

หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ส่วนภาค 

ประชาชนที่อาจไม่เห็นด้วยกับการห้ามจำ- 

หน่ายเพียง ๑ วัน ก็จะต้องมีการอธิบายทำ 

ความเข้าใจร่วมกัน

 ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้  

ทั้งนายมานิต นพอมรบดี และ นพ.สมาน  

ฟูตระกูล ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข  

ได้พยายามชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย  

ว่าอำนาจของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ให้อำนาจกับคณะกรรมการ 

นโยบายฯ สามารถออกกฎห้ามวันจำหน่าย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ และ พ.ร.บ.ฉบับน้ี 

มีอำนาจเทียบเท่าประกาศคณะปฏิวัติ แต ่

เนื่องจาก นายมานิตไม่เชี่ยวชาญด้านกฎ- 

หมาย จึงไม่สามารถโน้มน้าวที่ประชุมได้



Òı

สรุปสงกรานต์นี้
ไม่ห้ามขายเหล้า
(เชิญคนไทยเมา
และตายกันต่อไป)

 รอกันมานานด้วยใจจดจ่อ ว่าที่สุด 

แล้วคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล ์

แห่งชาติ จะทำแท้งหรือทำคลอดมาตรการ 

ห้ามจำหน่ายเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ ในที่สุดคนที่ได้เฮคือ 

คนขายเหล้า แต่คนที่น่าสงสารคือคนไทย 

ทั้งประเทศ ที่อาจต้องมาจบชีวิตลงในช่วง 

นี้เพราะน้ำเมาและคนเมาเป็นต้นเหตุ

 วันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ พล.ต. 

สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ใน 

ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายแอล- 

กอฮอล์แห่งชาติ กล่าวภายหลังการเรียก 

ประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณามาตรการห้าม 

จำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล 

สงกรานต์ว่า คณะกรรมการฯจะให้ประเมิน 

ผลจากการรณรงค์เมาไม่ขับอย่างเข้มข้น 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าสามารถลด 

อุบัติเหตุได้หรือไม่ ก่อนจะนำมาใช้พิจารณา 

กำหนดมาตรการสำหรับเทศกาลอ่ืนๆ ต่อไป  

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพ ใน 

การตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ขับขี ่

ยานพาหนะเพิ่มขึ้น ๕๐,๐๐๐ จุด จากเดิม  

บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

๗,๐๐๐ จุด โดยเน้นถนนสายรอง ซึ่งจะมี 

การร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าตำรวจ อาสา 

สมัครหมู่บ้านและตำบล

 พล.ต.สนั่น กล่าวว่า สาเหตุที ่คณะ 

กรรมการฯมีมติให้สามารถขายเหล้าได้ใน 

ช่วงสงกรานต์ เนื่องจากหลายหน่วยงาน 

เกรงว่าการห้ามในช่วงน้ี โดยเฉพาะสงกรานต์ 

ที่จะมีชาวต่างชาติมาร่วมเทศกาลจำนวน 

มากนั้น อาจมีผลประทบต่อการท่องเที่ยว 

ในช่วงนี้ ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 

ประเทศไทยประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน ส่วน 

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีว่าการกระ- 

ทรวงสาธารณสุข ก็กล่าวว่า ที่ประชุมคณะ	

กรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ 	

เกรงว่าการออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา จะ	

สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยว 	

ซึ่งเป็นผลกระทบด้านจิตวิทยา ดังนั้น จึงให้	

ใช้กฎเกณฑ์ตามปกติที่ให้จำหน่ายสุราใน	

เวลา ๑๑.๐๐–๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐–	

๒๔.๐๐ น. แต่จะเข้มงวดกับผู้ที่ดื่มสุราแล้ว	

ขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนการดื่มสุราบน	

รถขณะสาดน้ำสงกรานต ์ (จาก น.ส.พ.ข่าวสด  

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒)

 น่ีไงการเมืองเก่า คนเก่าๆ คิดแบบข้างๆ 

คูๆ แม้ข้อมูลวิจัยจะระบุชัดเจนว่าไม่กระทบ 

การท่องเที่ยว ชาวต่างชาติยังยินดีมาเที่ยว 

เมืองไทยแม้ห้ามขายเหล้า และอาจจะทึ่ง 

ด้วยซ้ำที่ไม่สนับสนุนการขายเหล้าสมกับที ่

เป็นเมืองพุทธ ...แต่หลายคนก็พูดลอยๆ เป็น 

แผ่นเสียงตกร่อง จนในที่สุดก็ตัดสินแบบ 

พวกมากซ่ึงอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ถ้าเสียง 

ข้างมากนั้นเป็นเสียงข้างมากที่เป็นคนดื่ม 

เหล้า เห็นการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา ทั้ง 

ท่ีความจริงแล้วเป็นเร่ืองท่ีผิดท้ังทางโลกและ 

ทางธรรม ผู้นำหรือผู้บริหารที่ดีต้องเป็นคน 

ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม ซื่อสัตย์ในหน้าที ่

ของตนเอง และถือเอาประโยชน์ของประ- 

ชาชนส่วนใหญ่เป็นสิ ่งสำคัญอันดับแรก  

เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องรอง

 จากน้ีไปคนทำงานด้านรณรงค์คงต้อง 

ทำงานหนักมากขึ้น เพื่อนำเอาความจริง 

ท่ีแม้คนเห็นแก่ตัวท่ีสุดก็ไม่อาจปฏิเสธได้มา 

ตีแผ่ เพื่อป้องกันชีวิตของคนไทยที่อาจ 

เป็นเหยื่อของมหันตภัยน้ำเมารายต่อไป
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Òˆ บันทึกนโยบายสาธารณะฯ

 เป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามของภาค 

ประชาสังคม ที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆ อันเป็นผลกระทบ 

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาล 

สงกรานต์ ที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ 

เกิดอุบัติเหตุ จนมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก 

ทุกปี ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายนัก 

วิชาการ จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบาย 

ห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์ปีน้ีให้เป็นความจริง เพ่ือต่อยอด 

ความคิดของเจ้ากระทรวงคนเก่าที่ได้ดำริไว้ว่าจะให้มีการ 

ห้ามขายเหล้าในเทศกาลสงกรานต์ให้ได้

 y มาตรการห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์ ที่กระ- 

ทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งแรกนั้น เสนอห้ามขาย 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวม ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน

 y ต่อมาที่ประชุมมีมติเสนอแนวทางการห้ามจำ- 

หน่าย เป็น ๒ แนวทาง คือ ๑. ห้ามจำหน่ายตลอด ๒๔  

ชั่วโมง ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน และแนวทาง 

ที่ ๒ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่  

๑๒–๑๔ เมษายน แต่ยกเว้นให้กับร้านอาหาร ผับ บาร์ และ 

โรงแรมขายได้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐–๒๔.๐๐ น. ส่วนร้านค้า 

ทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ไม ่

อนุญาตให้ขายในช่วง ๓ วัน ดังกล่าว

 y หลังจากนั้น พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายก 

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ กลับติงว่ามาตรการห้ามขายเหล้า 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ สธ. เสนอนั้น อาจขัดกับมาตรา  

๒๘ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ ปี พ.ศ. 

๒๕๑๕ จึงต้องการให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความก่อนว่าผิด 

กฎหมายหรือไม่

 y และระหว่างที่รอการตีความจากคณะกรรมการ 

กฤษฎีกานั้น พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ก็ทำ 

ให้ภาคประชาชนผิดหวังมากขึ้น เมื่อมีมติให้ลดวันห้ามจำ- 

หน่ายเหล้าเหลือเพียง ๑ วัน คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เท่านั้น

 y แม้จะพยายามบ่ายเบ่ียงหาเหตุมาอ้างต่างๆ นานา  

แต่ในที ่สุดแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ระบุชี ้ช ัดว่า  

มาตรการห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ สธ. นำ 

เสนอนั้น ไม่ขัดกฎหมาย และแทนที่จะขานรับข้อเรียกร้อง 

ของภาคประชาชน ที่ทำเพื่อสังคมส่วนรวม คำตอบสุดท้าย 

ของคณะกรรมการนโยบายฯชุดนี้ กลับเลือกที่จะอยู่เคียง 

ข้างบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีมติให้ขายเหล้า 

ได้ตามปกติ ด้วยเหตุผลที่แทบจะไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือเลย 

ว่า ถ้าห้ามขายเหล้านักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวเมืองไทย

 เหตุการณ์นี้คงเป็นตำนานให้กล่าวขานกันไม่รู้จบ  

กับบางสิ่งบางอย่างที่ผิดฝาผิดตัว จนผลออกมาแบบไม่ 

ปกติอย่างนี้

จากจุดเริ่มต้น... สู่บทสรุปที่ว่างเปล่า


