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๒   จากใจประธานเครือข่ายฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  



ลดดื่ม...ลดเมา
ลดความสูญเสีย
แบบยั่งยืน


คงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ ที่มีคนบาดเจ็บนับพันและเสียชีวิตหลาย
ร้อยคนทุกปี ในช่วงเทศกาลวันปี ใหม่ ไทย โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการดื่มน้ำเมา
	 จะสังเกตว่าผู้ที่เสพติดการดื่มน้ำเมานั้น แม้จะมีกฎหมาย มีกฎระเบียบต่างๆ มา

ควบคุมการดื่ม แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ อยากจะดื่มที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ยัง

ประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติแม้จะมีการบอกกล่าวว่าเหล้าไม่ดีมีโทษสารพัดแต่ถ้าใจ

ยังไม่เห็นด้วย ยังไม่ตระหนักถึงมหันต์ภัยของน้ำเมาด้วยตนเอง ก็จะหาทางหลบเลี่ยง

ด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนการดื่มของตัวเองต่อไป

 เช่นเดียวกับผู้ที่สามารถลดละเลิกการดื่มน้ำเมาได้อย่างเด็ดขาดนั้นมักเกิดจาก

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโทษภัยของน้ำเมา (ที่อาจประสบกับตนเอง คนใกล้ชิด หรือ

คนในครอบครัว) และมีความตั้งใจอยากเลิกดื่มให้ได้ ยิ่งได้เข้าร่วมกับกระบวนการ

กลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้เป้าหมายการเลิกดื่มประสบความสำเร็จมากขึ้น

 ภัยจากน้ำเมาเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวและสร้างความสูญเสียมากกว่าที่คิด แม้จะมี

โรคระบาดมีการสูญเสียจากการสู้รบในสมรภูมิสงครามแต่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับน้ำเมา

ที่สามารถทำให้คนเราต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก (โดยไม่มีโอกาส

อยู่ดูโลกจนแก่เฒ่าแล้วจากไปตามธรรมชาติเหมือนแต่ก่อน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเกือบทุกนาทีเลยก็วา่ได้ 
 ดงันัน้	นอกจากการรณรงคใ์นชว่งเทศกาลตา่งๆ	แลว้	การใหค้วามรู	้
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการเลิกดื่มน้ำเมาอย่างถาวรก็เป็น
สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วย	ทั้งจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายงดเหล้า
ต่างๆ	ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียได้อีกไม่น้อย	






    เรื่องจากปก   ๓  

 ปัจจุบันเมื่อธุรกิจน้ำเมาเข้ามาเกาะ
เกี่ยวผูกติดกับเทศกาลสงกรานต์ ทำให้
ประเพณีท่ีดีงามของคนไทยเปล่ียนไปไม่ใช่
น้อย สงกรานต์แต่ละปีแต่ละแห่งมักมี
เรื่องทะเลาะวิวาท ลวนลาม อนาจารกัน
มากในกลุ่มวัยรุ่นทำให้การเล่นสงกรานต์
ในที่ต่างๆ ไม่ปลอดภัยสำหรับหญิงสาว
การเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเต็มที่
ในกลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงหากด่ืมน้ำเมาย้อมใจเข้า
ไปด้วย ความสนุกก็อาจกลายเป็นความ
เศร้าจากการสูญเสียอันเนื่องมาจากน้ำ
เมาเป็นต้นเหตุ ซึ่งในภาพรวมสงกรานต์
กลายเป็นช่วงเวลาที่มีคนตายมากที่สุด
ในเวลาไม่กี่วัน จนต้องมานั่งนับศพกัน
ทุกปี
 ในฟากฝั ่งของคนขายน้ำเมา ก็ถือ
โอกาสแทรกตัวเข้าไปในช่วงเวลาแห่งความ
สนุกสนานนี้ (มานาน) จนคนส่วนใหญ่
เคยชินและคิดว่าความสนุกต้องมีน้ำเมา
เข้ามาเป็นตัวช่วย ดังนั้น ธุรกิจน้ำเมาจึง
ต้องรีบตักตวงผลประโยชน์ที่จะได้รับใน
ช่วงน้ีให้มากท่ีสุด ด้วยแผนการตลาดต่างๆ
นานา ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้น...แต่ปีนี้
คงผิดหวังกันบ้าง เพราะไม่สามารถมอม
เมาผู้คนและเยาวชนได้อย่างเปิดเผย เสรี
เหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว เพราะมีพระราช
บัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ คอยควบพฤติกรรมที ่ไม่
เหมาะสมของพ่อค้าน้ำเมา
 ด ังน ั ้น ข ้อความการสื ่อสารที ่ว ่า

”สงกรานต์ปลอดภัย สนุกส ุขใจ ไร ้
แอลกอฮอล์” ที ่เผยแพร่ไปสู่สังคม จึง
เป็นเป้าหมายที ่จะช่วยกันรักษาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที ่ดีงามให้คงอยู ่คู ่
สังคมไปตราบนานเท่านาน และแน่นอน
ว่าถ้าพ้ืนท่ีใด ชุมชนใด จังหวัดใด ต้องการ
ให้เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยแต่
โบราณนี้มีความหมาย มีคุณค่าตลอดไป
สิ่งแรกที่ต้องทำคือตัดน้ำเมาออกไปให้ได้
ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น การจัด
ระเบียบในเรื่องอื่นๆ คงง่ายขึ้น แม้ไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก แต่ถ้าไม่ผลึกกำลังกันล้อม
รั้วป้องกันน้ำเมาเสียแต่วันนี้  ในอนาคต
ไม่เพียงงานประเพณีที่จะผิดเพี้ยนไปจน
กู่ไม่กลับ เยาวชนไทยเองก็จะตกอยู่ใน
อันตราย กลายเป็นเหยื ่ออันโอชะของ
กลุ่มธุรกิจน้ำเมากันเต็มบ้านเต็มเมือง
 ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายประชา
คมงดเหล้าในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ที่
ช ่วยกันขยายพื ้นที ่เล่นสงกรานต์แบบ
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ให้เป็นแบบอย่าง
ที ่ดีกันมากขึ ้นเรื ่อยๆ ซึ ่งในปีนี้ มีการ  
จดังาน “สงกรานตป์ลอดภยั สนกุสขุใจ 
ไรแ้อลกอฮอล”์ ใน ๒๗ พืน้ทีท่ัว่ประเทศ 
และถนนข้าว ๙ แห่ง ได้แก่ ถนนสาย
วัฒนธรรม (เชียงใหม่) / ถนนสุมนเทว-
ราช(น่าน)/ถนนเอกาทศรถ(พิษณุโลก)
/ถนนศรีอุทัย (อุทัยธานี)/ถนนซอย๘
อ.สวรรคโลก (สุโขทัย) / ถนนมหาดไทย
บำรุง (ตาก) / ถนนข้าวเหนียว (ขอนแก่น)

สงกรานตป์ลอดภัย
สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์

/ถนนข้าวเม่า (มหาสารคาม) /ถนนข้าว
ก่ำ (กาฬสินธ์ุ) / ถนนข้าวเปียก (อุดรธานี)
/ ถนนข้าวฮาง (หนองบัวลำพู) / ถนน
คลองชลประทานห้วยเสนง (สุรินทร์) /
ถนนข้าวสุก (อ่างทอง) / ถนนข้าวแช่
(ปทุมธานี) /๖อำเภอเขตเทศบาล (สิงห์-
บุรี) / ถนนข้าวทิพย์ (จันทบุรี) / หน้า
สถานีอนามัยต.โคกกรวด(นครนายก)/
เกาะสีชัง (ชลบุรี) / ถนนหน้าวิหารจัตุรมุข
ลานพระบรมรปูรัชกาลท่ี๑ (ราชบุรี) /ถนน
ตลาดมหาชัย (สมุทรสาคร) / ถนนข้าว
เปลือก (กาญจนบุรี) / ถนนข้าวสังหยด
อ.ควนขนุน(พัทลุง)/ถนนนิพัทธ์อุทิศ๓
และถนนเสน่หานุสรณ์ (หาดใหญ่) /
ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง (นครศรี-
ธรรมราช)/วัดอรุณฯ(กรุงเทพมหานคร)
เป็นต้น
 ที ่ผ ่านมา...สังคมปล่อยให้น้ำเมา
ขยายตัวเองออกไปอย่างกว้างขวางสร้าง
ภาพลักษณ์และสร้างความเคยชินให้คน
ท่ัวไปรับรูม้านานว่าชีวิตน้ีจะสนุกได้ต้องมี
เหล้าอยู ่เคียงข้างเสมอ วันนี ้พวกเรา
กำลังช่วยกันทวนกระแสความเคยชินที่
ผิดๆ นั้นให้กลับมาสู่ความถูกต้อง อาจ
ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการเปล่ียนความคิด
และความเชื่อของคน...ไม่ต้องหวังผลเลิศ
แต่ทำดีที่สุดไปเรื่อยๆ
 สักวันเราคงได้ฉลองสงกรานต์
ปลอดเหล้าทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทั่ว
ประเทศ 

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่คนไทยส่วนใหญ่รอคอยเพราะนอกจากจะได้หยุด
พักผ่อนกันหลายวันแล้วยังมีธรรมเนียมปฏิบัติดีงามที่สืบทอดกันมานานคือการรดน้ำดำหัวขอพร
กราบไหว้ผู้ ใหญ่ที่เคารพและเล่นสาดน้ำ(อย่างสุภาพ)ผ่อนคลายความร้อนกันอย่างสนุกสนานเรียกว่า
หนึ่งปีมีหนเดียวที่จะได้ปลดปล่อยกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนี่คือบรรยากาศดั้งเดิมของ
สงกรานต์ ในอดีต








๔  เกาะกระแส  

คุมเข้มน้ำเมาช่วงสงกรานต์
สธ.สุ่มจับจริงผู้ทำผิดกฎหมาย
ถึงเวลาที่กฎหมายจะช่วยปกป้องชีวิต		
	นักดื่มจากความสูญเสียกันอีกครั้ง
 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงเมื่อวันที่
๗เมษายนว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์น้ีกระทรวง
สาธารณสุขได้จัดโครงการ “สงกรานต์สนุก
ได้...ไร้แอลกอฮอล์” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ทุกคนปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด และ
ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่ห ัว และให้คนไทยทุกคนเข้าว ัด
ทำบุญ เป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ ่มต้นวัน
ปีใหม่ไทย
	 นางพรรณสิริ	 กุลนาถศิริ	 รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล ่าวว ่า
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน ๖
วัน หรือบางคนอาจหยุดยาวถึง๙ วันประเด็น
ที่เป็นห่วงที่สุดคือ ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจาก
การด่ืมฉลองด้วยเคร่ืองด่ืมมึนเมาต่างๆ เน่ืองจาก
คนไทยเชื ่อว่าจะทำให้บรรยากาศสนุกสนาน
ครื้นเครงจนได้ชื่อว่าสงกรานต์เป็นเทศกาล (ข้อมูลจาก/ไทยโพสต์/วันที่๘เมษายน๒๕๕๓)

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร ื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด ให้เริ่มตั้งแต่วันที่
๙ เมษายน จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓
โดยเน้นสถานที่ห้ามขาย	 เวลาห้ามขาย	
สถานที่ห้ามดื่ม	 อายุผู้ซื้อ	 หากพบฝ่าฝืน
ให้ลงโทษทันที
 บทลงโทษผู ้ท ี ่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายควบค ุม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้ที่ขาย
หรือผู้ที่ดื่มในสถานที่ห้าม	 เช่น	 ในวัด	
สถานที่ราชการ	 โรงเรียน	 สวนสาธารณะ
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากขายนอก
ช่วงเวลาที่กำหนดให้ขายได	้ คือ	 ๑๑.๐๐	 –	
๑๔.๐๐	น.	และ	๑๗.๐๐	–	๒๔.๐๐น. มีโทษ
จำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔,๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากขายแก่ผู้ที่มีอายุ
ต่ำกว่า	 ๒๐	ปี มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และหากมีการโฆษณาส่งเสริมการขาย จะ
มีโทษจำคุกไม ่เก ิน ๑ ปี หร ือปร ับไม ่เก ิน
๕๐๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 ทราบแล้ว...ก็ช่วยปฏิบัติตามกฎหมาย
กันหน่อย		

โพลล์ระบุ๑ใน๔ไม่อยากฉลองสงกรานต์
เผยปี๕๒เจอเมา-วิวาทเกือบ๙๐%


ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย	
นับวันก็ยิ่งผิดเพี้ยน	 ในขณะที่หลายฝ่าย
มีความพยายามที่จะดึงเอาการปฏิบัติที่
ดีงามกลับคืนมา	
 เมือ่เรว็ๆ	นี	้ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุ	
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 	สำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 (สคล.)	 ร่วมกับ
กรงุเทพมหานคร	จดัแถลงขา่ว	 “วฒันธรรม	
สร้างสุข	 สงกรานต์ปลอดภัย	 สนุกสุขใจไร้
แอลกอฮอล์	ปี	๒๕๕๓”โดยรศ.ดร.วิลาสินี			
อดุลยานนท์	 ผอ.สำนักรณรงค์และสื ่อสาร

สาธารณะเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า ศูนย์วิจัย
ความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ
สคล. และสสส. ได้สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงเทศ	
กาลวันสงกรานต์	 ปี	 ๒๕๕๓	 ในประชาชน
เขตกรุงเทพฯ	๑,๒๗๑	ราย	อายุ	๑๒	–	๑๖	
ปี	 ช่วงวันที่	 ๓๑	 มี.ค.	 -	 ๒	 เม.ย.	ที่ผ่านมา
เพื่อสอบถามความเห็นถึงการเล่นน้ำสงกรานต์ปี
๒๕๕๒ กลุ่มตัวอย่าง ๖๑% เล่นน้ำสงกรานต์
และสถานที่ที ่ไปมากที่สุด คือ ตรอกข้าวสาร
สนามหลวงสีลมรองลงมาคือพัทยาบางแสน
เชียงใหม่ แต่ในปีนี ้มีประชาชนตั ้งใจจะเล่น
น้ำสงกรานต์เพียง๓๖.๗%อีก๒๘.๑%ระบุว่า
จะไม่เล่นขณะที่๓๕.๒%ยังไม่แน่ใจ
 และในโอกาสปีใหม่ไทยปีนี ้ พรที ่คนไทย
อยากขอมากที่สุดไม่ใช่ขอให้ตัวเองหรือครอบ
ครัวแต่๗๘.๒%ขอให้ประเทศชาติสงบสุขเมื่อ
ถามถึงระดับความรุนแรงในการเล่นน้ำปี๒๕๕๒
มีเพ ียง ๒๒.๙% ที ่ระบ ุว ่า ร ุนแรงน้อยถึง

ไม่รุนแรงโดยปัญหาที่พบคือ๑.วิวาทยกพวกตี
กัน ๔๔.๒% ๒.การดื่มเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์
มั่วสุมมอมเมา ๓๕.๓% ๓. อุบัติเหตุบนถนน
๒๕.๕%ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง๑๓.๐%เชื่อว่าในปี
๒๕๕๓พฤติกรรมการเล่นสงกรานต์ของคนไทย
จะดีกว่าปี ๒๕๕๒ ขณะที่ ๘๗.๘% อยากให้
สนับสนุนเขตเล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนานปลอดภัย
โดยระบุว่าพื้นที่สนุกสนานปลอดภัยคือ	
ตอ้งไมม่คีนเมา	(๗๒.๙%)	ไมม่กีารลวนลาม	
อนาจาร	 โคโยตี้	 (๗๒.๕%)	 ไม่มีเรื่องชก
ต่อย	 ทะเลาะวิวาท	 (๗๑%) โดย ๔๓.๖%
ต้องการให้จัดระเบียบการเล่นสงกรานต์ อาทิ
แต่งกายเหมาะสม ห้ามเล่นน้ำรุนแรง ห้ามดื่ม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ และ ๖๑.๒% เห็นว่า
หน้าบ้านตัวเอง เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที ่
ปลอดภัยที่สุดรศ.ดร.วิลาสินีกล่าว 
 ก็เป็นความคิดเห็นของคนไทยกลุ่ม
หนึ่งที่พอจะสะท้อนให้เห็นภาพกว้าง	 ว่า
คนไทยส่วนใหญ่อยากฉลองสงกรานต์
แบบไหน	

(ข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๕เมษายน๒๕๕๓

ดืม่นำ้เมาแหง่ชาต	ิซึง่ปจัจบุนัไทยมกีฎหมาย	
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๐๐เปอร์-	
เซ็นต์	เฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา	๓	วัน	
ได้แก่	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันเข้า
พรรษา แต่ไม่ได้บังคับช่วงสงกรานต์ และจาก
การวิเคราะห์สถิติย้อนหลังในปี ๒๕๔๕ – ๒๕
๕๑ พบว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคดีอุบัติเหตุ
จากการเมาสุราสูงที่สุด เฉลี่ยปี ละ ๗๗๐ คดี
สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีซึ่งมี ๕๔๔ คดี โดย
ในวันที่	๑๓	เมษายนของทุกปี	จะมีผู้เสีย
ชีวิตสูงที่สุดเฉลี่ย	๑๐๒	ราย	หรือ	๑	คน	
ในทุก	๑๐	–	๒๐	นาทีติดต่อกันมา	๘	ปี	
 นางพรรณสิริกล่าวว่าได้ให้สำนักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนัก
งานป้องกันควบคุมโรคทุกเขต และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศออกสุ่มตรวจการ
ขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตาม
สถานประกอบการ สวนสาธารณะ สถานที ่
ราชการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มแก๊สและร้านค้า
ในวัดและโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิด






    เกาะกระแส   ๕



ในที่ สุดกฎหมายลูกเพื่ อควบคุมการ
โฆษณาเหล้าก็ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเสียที	
หลังจากรอคอยมานานถึง	๒	ป	ี
 ดร.ปาริชาติ	 สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
ผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้าระวัง

คลอดแล้ว…กฎหมาย
คุมโฆษณาสินค้าน้ำเมา

ปัญหาแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ...ที่ทำให้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านสื่อด้วยขั้นตอนที่ยากขึ้น ว่า ดีใจที่มีกฎหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ว่าอะไรทำได้
อะไรทำไม่ได้ เพราะที่ผ่านมา มีแต่การตีความเข้าข้างตัวเอง แต่จะดีกว่านี้ถ้าบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่หาช่องโหว่ของกฎหมายและไม่ยึดติดแค่ว่ากฎหมายห้ามทำ
อะไร แต่ควรใช้โอกาสนี้ดำเนินธุรกิจในทางที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาของสังคม
เพราะที่ผ่านมามีการดำเนินธุรกิจแฝงผ่านทาง	 กีฬา	 ดนตรี	 แฟชั่น	 และด้าน
เทคโนโลยี	 รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็ก	 ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้เด็ก
รู้สึกดีกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซึ่งอาจจะทำให้เยาวชนกลายเป็นแฟนพันธุ์
แท้ของธุรกิจนี้ไปโดยไม่รู้ตัวดร.ปาริชาติกล่าว
       ด ้านนายคำรณ	 ชูเดชา	 ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย
แอลกอฮอล์	กล่าวว่า ภาคประชาชนพอใจกับกฎกระทรวงดังกล่าวหลังจากรอคอย
มานานถึง ๒ ปี ซึ่งจะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขและภาคธุรกิจมีแนวปฏิบัติที ่
ถูกต้อง เพราะมีรายละเอียดชัดเจน จึงคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 	
	 นับเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนด้วยเช่นกัน	ที่ต่อไปจะมีปราการกั้น	
ทำให้ลดความคุ้นเคยกับสินค้าน้ำเมาลงไปไม่น้อย	

นายกฯลงนามกฎกระทรวง
คุมเหล้า...โฆษณาโชว์ได้
แค่โลโก้บริษัท
ต่อไปนี้ธุรกิจเครื่องดื่ม
มึนเมาทั้ งหลายคงต้อง
ส ำ ร วม ร ะมั ด ร ะ วั ง กั น		
มากขึ้น	 กับการสร้างภาพ
สินค้าสีเทาให้ดูดีตรงข้าม
กับความเป็นจริง	(ที่มีโทษ
มหันต์)	
 นพ.สมาน	 ฟูตระกูล
ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะ

(ข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๓)

(ข้อมูลจาก/ไทยรัฐออนไลน์/วันที่๓เมษายน๒๕๕๓)

เตือนพ่อค้าน้ำเมา...โฆษณา“เลี่ยงบาลี”
ผิดกฎหมายมีสิทธิ์ติดคุก

ปัจจุบันแม้จะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑	ออกมาบังคับใช้กว่า	๒	ปี
แล้ว	 แต่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเมาก็ยังคงทำผิด
กฎหมายอยู่เป็นจำนวนมาก	 โดยเฉพาะ	 ช้าง	 สิงห์	
และ	ลีโอ	

(ข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๓)



 นพ.สมาน	 ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ฟ้องดำเนินคดีกับร้านวอร์มอัพ	 ที่ติดป้ายไฟโฆษณาเบียร์ช้าง	 ซึ่ง
เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา	๓๒	ของ	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล	กอฮอล์	
พ.ศ.๒๕๕๑	ในที่สุดก็มีคำพิพากษาจากศาลว่าเจ้าของร้านและบริษัทเบียร์ช้างมีความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ด ังกล ่าว ซ ึ ่งม ีโทษปร ับ ๕ แสนบาท แต่เน ื ่องจากผู ้ทำผ ิด
รับสารภาพ ศาลจึงลดให้เหลือ ๒ แสนบาท ส่วนโทษจำคุกศาลให้รอลงอาญา
โดยต้องรายงานตัวต่อศาลทุก๓เดือน
 “คดีนี้ทำให้เกิดบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ	 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถกเถียงกันว่า
ทำอะไรได้หรือไม่ได้	ต่อไปคดีความที่ค้างอยู่อีกกว่า	๑๐๐	คดี	ก็จะมีแนวทางในการ
ตัดสิน	 โดยคดีส่วนใหญ่บริษัทที่ทำผิดคือเบียร์ช้าง	 และก่อนหน้านั้นคือเบียร์สิงห์
ขอให้จับตาดูว่าแม้กรณีร้านวอร์มอัพศาลจะไม่ลงโทษจำคุก แต่ในกรณีอื่นๆ ถ้าศาล
เห็นว่าเป็นการทำผิดซ้ำซากอาจจะลงโทษจำคุกก็ได้ ทั้งเจ้าของร้านและเจ้าของธุรกิจ
เหล้าเบียร์ซึ่งถือว่าเสี่ยงต่อการติดคุกเป็นอย่างมาก”นพ.สมานกล่าว
	 “ตรงไป	 ตรงมา”	 ดีกว่า	 “คดไป	 คดมา”	 พ่อค้าน้ำเมาถ้าไม่เคารพ
กฎหมายบ้านเมือง	 ก็แสดงว่าเขาไม่จริงใจในทุกเรื่องเช่นกัน...แล้วจะ
เชื่อใจในสินค้าที่นำมาขายได้อย่างไร	

      

. .

. .

“ ”

“ ”

กรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ลง
นามในกฎกระทรวงเร ื ่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”แล้ว	
ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา	
จากนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันที	
 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ออกตามพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา๓๒ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใด
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 หรือแสดงชื่อ	 หรือ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 อันเป็นการอวด
อ้างสรรพคุณ	 หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดย
อ้อม	ทั้งนี้การโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ต้องทำในเชิงการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร	 และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม	 โดย
ไม่ปรากฏภาพของสินค้า	 หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น	 เว้นแต่ปรากฏภาพสัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่ม	 หรือบริษัทผู้ผลิต ทั ้งนี ้ตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่กฎกระทรวงยังไม่มีผล
บังคับใช้  มีผู้ประกอบการหลายรายเข้าใจว่า ยังสามารถ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่ ซึ่งความจริงแล้วแม้
ร่างกฎกระทรวงนี้ยังไม่ประกาศใช้	 	 ก็ถือว่ามีความผิด	
หากมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เพราะถือว่า		
มีความผิดตามมาตรา	 ๓๒	 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเมื ่อเดือนกุมภาพันธ์ที ่ผ่านมา ศาล
จังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดสินคดีผู ้ที ่โฆษณาเครื่องดื่มแอล
กอฮอล์ว่ามีความผิดแล้ว โดยแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐาน
ว่า แม้กฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่ประกาศใช้ ก็จะถือว่า
มีความผิด
 นพ.สมาน กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการเข้าใจว่าการ
ออกกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการออกมาเพื ่อห ้าม
โฆษณา แต่ความจริงแล้ว กระทรวงสาธารณสุขออกกฎ
กระทรวงนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาเครื่อง
ดื ่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามที ่กฎกระทรวง
กำหนด โดยในขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการผลิตโฆษณาออก
มาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจกฎกระทรวง เช่น ช้าง สิงห์
และลีโอ ที่ยังมีการนำสัญลักษณ์ออกมาโฆษณาอย่างต่อ
เนื่อง ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า
200คดี 
 กำไรน้อยลงนิดหน่อย	 แต่อยู่ในกรอบกติกา	 ก็
ทำให้ภาพลักษณ์ดูดีได้เช่นกัน	 โดยไม่ต้องลงทุนและ
ทำผิดกฎหมายให้เสียชื่อเสียงบริษัท	





๖   เกาะกระแส    



(ข้อมูลจาก/ไทยรัฐออนไลน์/วันที่๖เมษายน๒๕๕๓) 

เครือข่ายงดเหล้าเผย
สงกรานต์ปี๕๒
ตายเพราะเหล้า๔๐%เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยได้
เปลี่ยนจากประเพณีที่ดีงามกลายเป็น
เทศกาลแห่งความตาย	 หรือเทศกาลนับ
ศพมานานหลายปี	 ด้วยสาเหตุสำคัญคือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ดังนั้น	 ถ้าตัดเหตุ
แห่งปัญหาออกไปได้มากเท่าใด	 ความ
สูญเสียก็ลดลงได้มากเท่านั้น	
 เมื่อวันที่๗เมษายน๒๕๕๓ที่ลานวิคตอรี่
พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่าย
ละครรณรงค์งดเหล้า (ดีดี๊ดี) เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า มูลนิธิเพื่อนหญิง และสำนักงานกอง
ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด
กิจกรรมรณรงค์ “หยุดสงกรานต์อันตราย หยุด
ทำลายประเพณีไทย” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ ละครจำลองสถานการณ์คนเมาท้ายรถ
กระบะ ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงสงกรานต์
การฉายเทปบันทึกภาพสงกรานต์อันตรายในปี
ที่ผ่านมา จากรายการเรื่องจริงผ่านจอ ซึ่งการ
รณรงค์ครั ้งนี ้ได้รับความสนใจจากประชาชน
จำนวนมาก
 นายธีระ	 วัชรปราณี	 ผู้จัดการเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”นายธีระกล่าว
 นายอำนาจ	 โภชนภักดี	 ผู้ประสานงาน
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้
คือเด็กและเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจก่อ
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพราะจากบทเรียนสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า
การทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทลวนลามเกิด
ขึ ้นแทบทุกพื้นที ่ โดยมีสาเหตุมาจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ขณะเล่นน้ำสงกรานต์ หรือดื่มบน
ท้ายกระบะ นอกจากนี้ ยังพบว่าการแต่งกาย
ไม่เหมาะสมกลายเป็นเรื ่องปกติในหมู ่วัยรุ ่น
รวมถึงการเปิดเพลงเสียงดัง แล้วเต้นแบบ
สุดเหวี่ยง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ล้วนทำลาย
วัฒนธรรมอันดีงามแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการแก้ไข
อย่างจริงจังด้วย
 ร่วมด้วยช่วยกัน	 คนละไม้คนละมือ	
เพื่อดึงเอาวัฒนธรรมที่ดีงามแต่ดั้งเดิม
กลับมาให้ได้	และรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้ให้
นานที่สุดเท่าที่จะทำได้		

สตช.ริเริ่มกิจกรรมสุดเก๋เปิดบริการฝาก
เหล้ากับตำรวจทั่วไทย๒,๗๐๐แห่ง

ปัญหาทันที ตั้งจุดตรวจความเร็วแอลกอฮอล์ทั่ว
ประเทศ ๒,๗๐๐แห่ง เพราะจากสถิติมีผู ้เสีย
ชีวิตด้วยอุบัติเหตุมากถึง ๒๕,๐๐๐ รายต่อปี
เฉลี่ยชั่วโมงละ ๓๓  ราย สร้างความสูญเสีย
กว่า๒๕๐,๐๐๐ล้านบาทดังนั้นสงกรานต์ปีนี้	
สตช.	จึงตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติภัยลง	๕%	
ทั่วประเทศ	 “นอกจากจะฝากบ้านกับตำรวจ
แล้ว	 ปีนี้หากใครจะฝากเหล้าไว้กับตำรวจก็ได้	
เอาเข้าไปฝากได้ทุกสถานีตำรวจ	 จะมีการ		
ลงทะเบียน	 รายละเอียดไว้	 รับรองว่าไม่หาย	
หรือจำนวนไม่ลดลงแน่	 ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น	
กลุ่มภรรยาและลูกๆ	 จะนำเหล้ามาฝากไว้กับ
ตำรวจก่อน	พอผ่านช่วงสงกรานต์ค่อยนำกลับ
คืนไป	 เพราะไม่ต้องการให้สามี	 หรือพ่อ	 ดื่ม
เหล้าช่วงสงกรานต์ ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ได้ขอร้องให้ทำงานช่วงวันสงกรานต์ ไม่จำเป็น
ไม่อยากให้ลาหยุด ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
ด้วย”พล.ต.ต.สุรพลกล่าว  
 อย่างไรก็ตาม	 แม้หน่วยงานต่างๆ	 จะ
ช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนด้วยวิธีการต่างๆ	 นานา	 แต่ที่สุดแล้ว	
ทุกคนก็ต้องมีจิตสำนึกในเรื่องของความ
ปลอดภยั	 และตัง้ตนอยูบ่นความไมป่ระมาท	
ด้วย	

สงกรานต์ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยว
และกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อ
ให้การเล่นน้ำ สนุกสนานรื่นเริงและปลอดภัย
ภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงร่วมรณรงค์สร้างความ
ตระหนักต่อปัญหาสงกรานต์ที ่ไม่ปลอดภัย
รวมถึงการฟื ้นฟูประเพณีอ ันดีงามของไทย
ที ่สำคัญรณรงค์ให้รับรู ้ถึงมาตรการ ห้ามดื ่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถและท้ายกระบะหรือ
ที่สาธารณะ
 “สงกรานต์ปีที่ผ่านมา	 มีคนเสียชีวิตมาก
ถึง	 ๓๗๓	 ราย	 ซึ่ง	 ๔๐.๖๖%	 มีสาเหตุมาจาก
การดื่มแอลกอฮอล์	 นอกจากนี้	 การดื่มแอล	
กอฮอล์ในรถหรือท้ายกระบะ	 อาจเป็นการ
สังเวยชีวิตในเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้น	 เพราะ
หากดูจากผลวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย ชี้ชัดว่าในรถที่มีคนนั่งท้ายกระบะ
๑๐ คน มีความเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำ ๒ เท่า
ถ้าลุกขึ้นยืน ๑๐ คน จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เป็น๔เท่าและหากดื่มแอลกอฮอล์จะมีความ
เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว อย่างไรก็ตามภาค
ประชาชนยังหวังว่ารัฐบาลจะหยิบเรื ่องนี ้มา
ทบทวนกันอย่างจริงจัง เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตร
การในการลดอุบัติเหตุจราจรที ่มีสาเหตุจาก

(ข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๗เมษายน๒๕๕๓

เครื่องดื่มมึนเมาเป็นตัวการสำคัญที่ทำ	
ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก	
หากไม่มีเครื่องดื่มพวกนี้ติดรถหรือซื้อ
หามาดื่มระหว่างทาง	 จะช่วยลดการบาด
เจ็บและการตายลงได้มาก	
 พล.ต.ต.	 สุรพล	 อยู่นุช	  ผู้บังคับการกอง
แผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์
ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า
เนื่องจากช่วงสงกรานต์เป็นวันหยุดยาว๑๐ วัน
ทาง สตช. จึงแบ่งมาตรการดูแลเป็น ๒ ส่วน
คือ ๑.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาทิ ปราบปรามกวาดล้างคนร้ายที่
จะก่อคดีอาชญากรรม ให้คำแนะนำประชาชน

ก่อนออกไปเล่นสงกรานต์ ไม่ให้จุดธูปเทียน
ทิ้งไว้ ปิดบ้านให้มิดชิด หรือเข้าโครงการฝาก
บ้านไว้กับตำรวจได้ทุกสถานีตำรวจใกล้บ้าน
ส่วนที ่สถานีขนส่งหมอชิตจะประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนระวังกลุ ่มมิจฉาชีพ และจัดส่ง
ตำรวจดูแล ส่วนมาตรการที่ ๒ การดูแลการ
จราจร จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอด
ภัยจากท้องถนนตั้งแต่วันที่๑๒–๑๘เมษายน
๒๕๕๓
 โดยจะมีการประสานกับตำรวจทุกสถานีทั้ง
ส่วนกลางและตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาค ศอ.บต.
เพื่อดูแลพื้นที่หรือจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข





 Stopdrinknetwork  เรื่องเหล้าจากรอบโลก  ๗

 ในช่วงเวลา 
๒๐ ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมสุรา
ได้เปิดแนวรุกใหม่
เพ ื ่อปกป ้องผล
ประโยชน์ของตน
ด ้วยการจ ัดต ั ้ ง
และสนับสนุนทุน
ดำเนินงานให้แก่

แผนCSR.
การสร้าง

“องค์กรบังหน้า”

จัดตั้งองค์กรลักษณะนี้ เกิดขึ้นแล้ว
หลายองค์กรด้วยกัน เช่น FACT, 
REACT, CARE-4-FRIEND เป็นต้น  

บิดเบือนนโยบายของรัฐให้อ่อนแอ
 การทุ่มเงินจัดตั้งองค์กรบังหน้าเหล่า
นี ้เป็นเพราะอุตสาหกรรมสุราพยายาม
หลีกเล่ียงชะตากรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสบู
เผชิญมาก่อนหน้า ในการถูกล้อมกรอบ
ด้วยนโยบายควบคุมการบริโภคทั ้งใน
ระดับชาติและระดับสากล ที ่ม ีความ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ๓



เครื่องมือแทรกแซง
นโยบายรัฐของธุรกิจสุรา

l	มาตรการด้านภาษี
l	การจำกัดการขาย
l	มาตรการด้านการห้ามโฆษณา
l	นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ที ่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารถึง “ปัญหาจาก
สุรา”
l	นโยบายด้านการตลาด และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า
หมายสำคัญของอุตสาหกรรมแขนงนี้ 
 ขณะเดียวกันก็พยายามนำเสนอ
นโยบายที่อ่อนด้อย ไร้ประสิทธิภาพ 
ลดบทบาทนโยบายที่ดำเนินการผ่าน
กลไกควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  และเบี่ยงเบนประเด็นข้อ
ถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับปัญหาจากสุรา
ไปสู่เรื่องปลีกย่อย  

องค์กรทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดย
เปิดเผยและเป็นผู ้อยู ่ เบ ื ้องหลัง ด้วย
วัตถุประสงค์หลายประการ เช่นการให้
องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกระบอก
เสียงและตัวแทนในการผลักดันนโย- 
บายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแยบยล การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่อุตสาหกรรม
สุรา การเปิดพื้นที่แสวงหาความร่วม
มือจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ได้
สะดวกขึ้น เป็นต้น 

สยายปีกสู่ทุก
ภูมิภาคของโลก
  องค์กรทางสังคม
ท่ีอุตสาหกรรมสุราเป็น
ผู ้สนับสนุนอยู ่เบื ้อง
หลังเริ่มปรากฏตัวขึ้น
ก่อนในประเทศแถบยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาองค์กรเหล่านี้ได้
ขยายการทำงานไปสู ่ระดับนานาชาติ
ครอบคลุมทั้งประเทศที่ร่ำรวยและยาก
จนทั่วโลก
 องค์กรลักษณะนี้ที ่เป็นที่รู ้จักในวง
กว้างเช่นกลุ่ม STIVAซึ่งถือเป็นองค์กร
แรกเริ่ม องค์กรอื่นๆ ที่เป็นที่มีบทบาท
ระดับสากล ได้แก่ ศูนย์นโยบายสุรา
นานาชาติ (International Center for
Alcohol Policies : ICAP) ซ่ึงมีสำนักงาน
อยู ่ที ่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
กลุ่มอัมสเตอร์ดัม (The Amsterdam
Group : TAG) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุง
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
กลุ่มพอร์ทแมน (PortmanGroup) ซึ่ง
จัดต้ังโดยกลุ่มอุตสาหกรรมสุราในประเทศ
อังกฤษ ในระยะหลังๆ ยังพบว่ามีการ
จัดตั้งองค์กรทางสังคมลักษณะนี้ขึ้นใน
ประเทศแถบเอเชีย เช่น อินเดีย ไต้หวัน
ฯลฯ ในประเทศไทยเองก็พบว่ามีการ

ทศวรรษท่ีผ่านมา
ทำให้อัตราการ
สูบบ ุหร ี ่ ลดลง
อ ุ ต ส าหก ร รม
บุหรี่จึงได้รับผล
กระทบ ภารกิจ
หลักขององค์กร
บังหน้าเหล่านี ้
ค ือ การสร ้าง
ภ า พพ จน ์ ต ่ อ
สังคมว่าอุตสาห-

กรรมสุราเป็นธุรกิจท่ีห่วงใยต่อสังคมพร้อม
ไปกับการหาวิธีโน้มน้าวมติสาธารณะ
และนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆให้
เป็นไปในทิศทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผล
ประโยชน์มหาศาลที ่อุตสาหกรรมสุรา
ครอบครองอยู่
 ประเด็นเชิงนโยบายที่อุตสาหกรรม
สุราให้ความสนใจและต้องการเข้าไป
กำหนดทิศทางมากที่สุด ก็คือ นโยบาย
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่  

 ซึ่งก็ดูเหมือนกว่าองค์กรบังหน้า
หลายองค์กรในประเทศไทยก็ปฏิบัติ
เช่นที่กล่ าวมาข้างต้นทุกประการ 
หน้าที่ของเราคือรู้ ให้เท่าทัน และให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มที่ เป็นเป้า
หมายของธุรกิจสุราให้มากที่สุด  
  

(ข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๗เมษายน๒๕๕๓



๘  การตลาดน้ำเมา  แสงตะวัน 

   

การค้าขายน้ำเมาเป็นธุรกิจที่ทำกำไร
อย่างมหาศาล และดูเหมือนว่ายิ่งมอม 
เมาประชาชนได้มากเท่าใดพ่อค้าก็ยิ่ง
รวย (จะให้เลิกขายเหล้า ไปขายอย่าง
อื่นคงยาก) ขณะที่คนดื่มมีแต่เสีย  
ทุกด้าน (เสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ 
เสียงาน เสียครอบครัว เสียอนาคต 
ฯลฯ) และจะยิง่เสยีมากขึน้เรือ่ยๆ หาก 
ว่าดื่มจนเสพติด และไม่คิดจะเลิก 
สงัเกตไหม ยิง่นำ้เมาขายดเีทา่ไหร ่การ 
เสียชีวิตของประชาชนที่มีสาเหตุมา
จากการดื่มก็เพิ่มขึ้น อย่างเช่น ช่วง
สงกรานต ์ทีห่ลายคนพดูวา่เปน็เทศกาล 
แห่งการตายหมู่ หรือเทศกาลนับศพ 
ลำพังความคึกคะนองที่ไม่มีน้ำเมามา
ย้อมใจ ความสูญเสียคงไม่เกิดขึ้น
มากมายนัก และทางด้านธุรกิจน้ำเมา
เองก็ยืนยันว่าช่วงสงกรานต์นั้นน้ำเมา
ขายดีเป็นพิเศษ 

 ดังเช่นในรายงานข่าวเศรษฐกิจของ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๕๓ ที่ระบุว่า ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

จะเติบโตกว่าช่วงปกติเนื่องจากมีวันหยุด

ตดิตอ่กนัหลายวนั ประชาชนมกีารเดนิทาง 

ท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดงานเฉลิมฉลอง

รื่นเริงกันมาก  ทั้งในส่วนของคนไทยและ

นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ สำหรับปี๒๕๕๓
ผู ้ประกอบการประเมินว่าตลาดเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเติบ
โตกว่าช่วงปกติประมาณร้อยละ ๑๕ - ๒๐
เพราะมีวันหยุดติดต่อกันถึง๖วัน(๑๓–๑๘
เมษายน ๒๕๕๓) ประการสำคัญ ผลจาก
กำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามการพื้น
ตัวของเศรษฐกิจ จะกระตุ้นให้ปริมาณและ
ความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประชาชนปรับตัวสูงขึ้น

 อย่างไรก็ตามปัจจัยทางด้านการเมือง

ที่มีการชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่อง จะส่งผล

ทำให้อารมณ์การจับจ่ายใช้สอย รวมทั้ง

การเดินทางท่องเที่ยวและเลี้ยงสังสรรค์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง ในขณะ

เดียวกัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จับตลาด

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ก็ได้รับผลกระทบจากสถาน 

การณก์ารเมอืงเชน่เดยีวกบัตลาดผูบ้รโิภค 

คนไทย เนื ่องจากนักท่องเที ่ยวต่างชาติ
จำนวนมากท่ีชะลอหรืองดเดินทางมาท่องเท่ียว
ในไทยซึ่งจากปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นจึง
คาดว่า ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จะเติบโตน้อยกว่าที ่ผู ้
ประกอบการคาดไว้ที่ระดับร้อยละ๑๕-๒๐
โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึนเพียงประมาณร้อยละ๑๐
 ความจริง การที่มีเงื่อนไขต่างๆ มา

ทำให้น้ำเมาขายได้น้อยลงนับเป็นผลดีกับ

สังคมส่วนรวมอย่างมาก เพราะการเจ็บ
การตายการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุน้ำเมา
ก็จะลดลงไปด้วย บุคคลากรที่ต้องทำหน้าที่
รักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก เพราะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจแอลกอฮอล์สร้าง
ปัญหาให้สังคมมากมายทั้งทางตรงและทาง
อ้อม เช่น ผู้บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต
จากการถูกคนเมาขับรถมาชน หรือเมาแล้ว
มั่วเซ็กส์จนติดเอดส์ ฯลฯ แต่ไม่เคยมารับ
ผิดชอบความเสียหายที ่เกิดขึ ้นเลย สิ ่งที ่
พ ่อค้าน้ำเมาคำนึงถ ึงตลอดเวลาคือทำ
อย่างไรมีช่องทางไหนบ้างที่จะขายเหล้าได้
มากที่สุด(แม้ผิดกฎหมายก็กล้าทำ)
  สถานภาพระหว่างคนขายน้ำเมา
กับคนดื่มน้ำเมานั้นช่างแตกต่างกัน
มากมายเหลือเกิน ดังเช่นที่ครูชินกร 
ไกรลาส ศิลปินแห่งชาติ สรุปไว้ ใน
บทเพลงรณรงค์เรื่องน้ำเมาอย่างเห็น
ภาพชัดเจนว่า “คนกินฉิบหาย คนขาย
เจริญ” 

กลุ่มน้ำเมาคาดช่วงสงกรานต์
ปี๕๓ธุรกิจเหล้าโตเพียง๒๐%

“เก็บมาฝากจากท้ายรถ”



   


    กองบรรณาธิการ  เรื่องน่ารู้  ๙

มีพฤติกรรมหลายอย่างที่นักดื่มจำนวนมาก
ประพฤติปฏิบัต หนึ่งในนั้นก็คือดื่มน้ำเมา
และเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเครื่องดื่มประจำ
วัน แทนน้ำเปล่า โดยไม่ได้คิดหรือสนใจว่า  
จะทำลายสุขภาพของตนเองหรือไม่...เรื่องนี้
น่าเป็นห่วง  

กินเหล้าผสมเครื่องดื่มชูกำลัง
เสี่ยงตายบนท้องถนน


นักดื่มคนไทยจำนวนไม่น้อยก็มีความ
เชือ่วา่การดืม่เหลา้ผสมเครือ่งดืม่ชกูำลงั 
จะทำให้เมาน้อยลง  ทำไมถึงเชื่อกัน
เช่นนั้น เรื่องนี้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มี
คำอธิบายให้เราได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
มากขึ้น 
 สิ ่งที ่ต้องเข้าใจประการแรกคือ กลไก  

การเมา ไมไ่ดเ้กดิจากปรมิาณแอลกอฮอล ์ 

ในเลือดเพียงอย่างเดียว ยังมีกลไกอื่นๆ
ร่วมด้วยอีก ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ภาวะขาดน้ำ ภาวะขาดวิตามินบีชั่วคราวฯ
คนที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปแล้วรู้สึกว่า
เมาน้อยลงอาจเป็นผลมาจากปริมาณน้ำตาล
/ วิตามินบีที่เข้าไปมีผลกับกลไกการเมาดัง
กล่าว แต่ก็เป็นผลเพียงเล็กน้อย (เช่น รู้สึก
สดชื่นมากขึ้นจากน้ำตาลที่กินเข้าไป) การ
ที ่ผู ้ด ื ่มรู ้ส ึกว่าเมาน้อยลงเป็นผลมาจาก
คาเฟอีนที่ไปทำไม่ให้ง่วง ซึ่งเป็นเพียงความ
รับรู้ว่าไม่เมาเท่านั้น ในขณะที่การสั่งการ
ของสมองได้ลดลงไปแล้ว โดยเฉพาะถ้า

(ข้อมูลจาก/ไทยรัฐออนไลน์/วันที่๗มีนาคม๒๕๕๓

จะไปขับรถต่อ ความสามารถในการ
ขับขี่จะลดลง การควบคุมการเคลื่อน
ไหวและการตอบสนองต่อการมอง
เห็นลดลง
อันตรายของการดื่มเหล้า
ผสมเครือ่งดืม่ชกูำลงั 

รับคาเฟอีนในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิด
อาการใจสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะกระสับ
กระส่าย ซึ่งก็เคยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการ
ดื ่มเครื ่องดื ่มคาเฟอีนแล้วหัวใจวายด้วย
สรุปง่ายๆ ก็คือ เมาเท่าเดิมแต่มีความรู้สึก
ไม่ง่วง
 สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ ยิ่งดื่ม
เครื่องดื่มชูกำลังผสมกับเหล้าขาวดีกรี
สูงๆ ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพมากขึ้น และพฤติกรรม  
หลังการดื่มที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
คือ การขับรถ การออกกำลังกายอย่าง
หนัก ส่วนผลในระยะ อาจทำให้เกิด
โรคตับแข็ง และมีผลสมอง 

   

ความเชื่อเรื่องการดื่มเหล้า
ผสมเครื่องดื่มชูกำลัง



 เมื่อไม่นานมานี้  มหาวิทยาลัยฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษา
พบว่า การดื่มเหล้าผสมกับเครื่องดื่มชูกำลัง (ยี่ห้อ Spike shooter) อาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้ทำการศึกษา
นักดื่มจำนวน๘๐๐กว่าคน โดยการเลี้ยงเหล้าผสมเครื่องดื่มชูกำลังในบาร์ที่นักดื่ม
มาเที่ยวผลปรากฏว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มน้ำเมาผสมเครื่องดื่มชูกำลัง จะเมา
มากกวา่คนทีด่ืม่เหลา้เพยีงอยา่งเดยีว ย่ิงกว่าน้ัน นักด่ืมกลุ่มดังกล่าวยังพยายาม
จะฝืนขับรถกลับเองอีกด้วย
 จากการศึกษาทางคลินิกพบว่า การดื่มเหล้าผสมกับยากระตุ้น จะไปบั่นทอน
ความรู้สึกเมาให้น้อยลง แต่ไม่ได้ช่วยลดความมีนเมาลง ดังนั้น ผู้ที่ดื่มเหล้าผสม
ยากระตุ้น จะเสี่ยงอันตรายเมื่อออกจากร้านมากกว่าคนที่ดื่มเหล้าอย่างเดียวด้วย
ความมึนเมาถึง๓เท่า
 น้ำเมาทั้งหลายไม่มีประโยชน์ มีแต่โทษมากมาย เครื่องดื่มชูกำลังไม่มี
ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีผลข้างเคียงไม่น้อย เมื่อสองสิ่งมารวมกัน ก็ยิ่ง
ส่งผลเสียต่อสุขภาพและนักดื่มเพิ่มเป็นหลายเท่า ดังนี้เอง 

 การดื ่มเครื ่องดื ่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำ
ให้เกิดอาการเมา และผลของอาการเมานี้มี
ฤทธิ์ยับยั้งระบบประสาทส่วนกลางทำให้ง่วง
ซึม ความสามารถ ในการตัดสินใจลดลง
ส่วนผลของการดื่มเคร่ืองด่ืมชกูำลังซ่ึงมีคาเฟ
อีนเป็นส่วนประกอบสำคัญคือมีฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาทส่วนกลาง (เช่นเดียวกับยาบ้า
โคเคน เฮโรอีน) ซึ ่งฤทธิ ์ที ่ขัดแย้งกันของ
แอลกอฮอล์และคาเฟอีนนี่เองที่จะส่งผลเสีย
ต่อร่างกาย โดยเฉพาะต่อระบบไหลเวียน
เลือด ที่น่ากลัวคืออาจทำให้หลอดเลือดใน
สมองแตก(คาเฟอีนมีผลกระตุ้นระบบหัวใจ
และหลอดเลือดด้วย) ทั้งนี้ผลต่อร่างกายขึ้น
อยู่กับปริมาณที่ดื่มเข้าไปด้วย ถ้าร่างกายได้



๑๐  เก็บมาฝาก  “มีนา” 

 

เดินเรื่องเองทั้งคู่ (ซึ่งน่าจะดี
กว่าในคนอื่นมาพูดแทน และ
ไม่ดีเท่าเจ้าของงานพูดเอง)
l	เลือกฮันนีมูนในประเทศ
ไทย ในเมล์เล่าว่าเจ้าบ่าว-
เจ้าสาวที่จบปริญญาเอกทาง
สถาปัตยกรรมและเภสัชกรรม
ทั้งคู่ทำงานในบริษัทเอกชนที่
มีเงินเดือนสงูมาก ซ่ึงส่วนใหญ่
คนมีเงินจะเลือกไปฮันนีมูน
ในต่างประเทศ แต่ทั้งคู่กลับ
เลือกที่จะไปเที่ยวแค่ทะเลใน
ต่างจังหวัดเท่านั้น (ประหยัด
เงินส่วนตัว และเงินตราของ
ประเทศไปได้ไม่น้อย) 
 รายละเอียดการแต่งงานที่
น่าประทับใจของหนุ่มสาวคู่นี้
มีมากมายแต่ประเด็นที่อยาก
แสดงความคิดเห ็นค ือการ

ไม่ต้องเสียค่าสถานที่แพงๆ) --รูปแบบของ
งาน ที่ให้แขกเหรื่อแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลาย
ดอกไม้ บรรยากาศจะได้ดูสดชื่นโดยไม่ต้อง
จัดซุ้มดอกไม้ให้สิ้นเปลือง แล้วทิ้งเป็นขยะ
อย่างน่าเสียดาย (เหมือนการจัดงานใน
โรงแรมใหญ่ต่างๆ)
 อาหารและ เครื่ อ งดื่ ม ในงานจั ด  
แบบค็อกเทล ที่น่าสนใจและน่าเอาเยี่ยง
อย่างคือ ไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำเมาเลย 
เครื่ องดื่มที่ เสิ ร์ฟในงานล้วนเป็นน้ำ  
สมุนไพร เช่น น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ   
น้ำเก๊กฮวย ส่วนอาหารก็มีทั้งนำมาจาก
ร้านต่างๆ และเพื่อนๆ เจ้าบ่าว – เจ้า
สาวทำมาร่วมงาน (ประหยัดและถูกใจทั้ง
แขกเหรื่อและเจ้าภาพ) โต๊ะรับแขกเป็นเก้าอี้
นั่งม้ายาวซึ่งขอยืมมาจากโรงเรียน(ประหยัด
ดีและดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่ง)
l	พิธีกรในงาน ก็ไม่ต้องหาคนให้วุ่นวาย
และเสียค่าจ้าง ก็เจ้าบ่าว-เจ้าสาวนั่นแหละ

 เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับ Forward mail เกี่ยว
กับงานแต่งงานของดอกเตอร์หนุ ่มสาวคู ่
หนึ่งที่กล้าคิดต่างทำต่างจากค่านิยมเดิมๆ
แต่สร้างสรรค์ในแนวทางที่น่านิยมและน่า
ประทับใจหลายเรื่องจึงอยากนำมาเผยแพร่
ต ่อเพ ื ่อเป ็นต ัวอย่างท ี ่ด ีให ้ก ับผู ้คนอีก
มากมายในสังคมได้รับทราบทั่วๆกัน...
l	งานนี้เจ้าบ่าวที่เป็นดอกเตอร์ทางด้าน
สถาปัตยกรรมลงมือจัดงานแต่งงานด้วยตัว
เอง(ประหยัดเงินไม่ต้องจ้างคนอื่นแสดงถึง
ความรักความจริงใจที่มีต่อเจ้าสาว รู้ความ
ต้องการของตัวเองได้ดีกว่าใครฯลฯ)
l	สถานที ่จ ัดงานเป็นแบบ out door
(สนามฟุตบอลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) อยู ่กลางแจ้ง ที ่โล ่ง ว ิวธรรมชาติ
อากาศดี (ไม่ต้องใช้เครื ่องปรับอากาศให้
เปลืองพลังงาน เปลืองเงิน ไม่จำเจซ้ำซาก

เครื่องดื่มน้ำเมาถ้ามีอยู่ ใน
งานเลี้ยงใดส่วนใหญ่จะมีแต่
ความวุ่นวายเกิดปัญหาสารพัด
ที่สำคัญสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
(ที่ ไม่เกิดประโยชน์)เพิ่มขึ้นอีก
หลายเท่าซึ่งที่ผ่านๆมาผู้คน
ในสังคมมักทำตามกระแส
โดยไม่ ได้ตระหนักถึงความ
ถูกต้องเหมาะควรจนกลายเป็น
“ทำผิด”เหมือนกันทั่วบ้าน
ทั่วเมืองและน้อยคนจะกล้าหาญ
เดินย้อนศรค่านิยมที่ผิดพลาด
เหล่านั้นทั้งที่ความจริงแล้ว
งานเลี้ยงที่ปราศจากน้ำเมามีแต่
ความราบรื่นเรียบง่ายประหยัด
และงดงาม

คิดใหม่...ทำต่าง...
อย่างสร้างสรรค์
งานแต่งงาน
ไม่เลี้ยงเหล้า



ไม่เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน จึงทำ
ให้ภาพรวมของงานออกมาดูดี เรียบร้อย
ราบรื่น ทุกคนมีความสุขที่แท้จริงอย่างเต็ม
เปี่ยมไม่ใช่ความสุขแบบครึ่งๆกลางๆตาม
แบบของคนดื่มน้ำเมาที่สติไม่เต็มร้อย และ
เจ้าภาพก็ไม่ต้องคอยเป็นกังวลกับนักดื ่ม
ที่สามารถจะทำเรื่องไม่คาดฝันได้เสมอการ
ตัดน้ำเมาออกไปจากงานเลี ้ยง งานบุญ
ต่างๆ ก็เป็นการรับรองได้ว่างานทุกงานจะ
สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีอย่างที่ตั ้งใจ เพราะ
บ่อยครั้งที่นักดื่มทำให้งานเลี้ยงงานสังสรรค์
หรืองานบุญ ต้องกลายเป็นงานศพไปเพราะ
สาเหตุจากความเมา ดังนั ้น เพื ่อป้องกัน
ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ยุ่งกับน้ำเมาเลย
เป็นดีที่สุด
 เรื่องดีๆ แบบนี้ต้องช่วยกันถ่าย 
ทอดเล่าสู่กันฟังให้มากๆ





น้ำเมากับเยาวชน  ๑๑  

   

พ่อ หรือพ่อต้องมีภาระหน้าที่ไปทำงาน
ต่างจังหวัด เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว (ร้อย
ละ ๒๗.๑๐) รองลงมาคืออยากให้พ่อมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ร้อยละ๒๓.๖๒)
อยากให้พ่อเล ิกเหล้า เล ิกบุหร ี ่ เล ิก
อบายมุข (ร้อยละ๒๒.๗๘) และอยากให้
พ่อมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดี (ร้อย
ละ๒๓.๖๒)ตามลำดับ
 นอกจากนี้ ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว ได้ชี้ให้เห็นถึงภาพสะท้อนของ
ครอบครัวไทยในปัจจุบันว่าปัญหาท้ังหลาย
ทั ้งปวงที ่เด็กๆ ได้แสดงความต้องการ
ออกมา ถึงแม้ว่าพ่อของพวกเขาจะไม่ได้
รับรู ้ก็ตาม แต่มันทำให้สังคมได้รับรู ้ว่า
สถานการณ์ของเด็กไทยอยู่ในขั้นวิกฤต
กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง เพราะเด็ก
มักจะสื ่อความในใจออกมาจากสภาพ
ความเป็นจริงที่พบเจออยู่ในชีวิตประจำ
วัน อย่างเช่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่
อบายมุข หรือการไม่ได้รับความรักความ
อบอุ่นจากพ่อแม่
 “อี”้ แทนคณุ จติตอ์สิระ คุณพ่ออาสา
ที่เข้ามาร่วมกันตอบคำถามตามหาความ
ฝันให้กับเด็กๆ บอกเล่าอย่างน่าใจหาย
ว่า จากที่ได้อ่านจดหมายและโปสการ์ด
ของเด็กๆ ที่ส่งมา ทำให้รู้ได้ว่าเด็กทุกคน
มีปัญหาที่อึดอัดในใจ แต่ยังไม่กล้าเอ่ย
ปากพูดต่อหน้าพ่อแม่หรือคนในครอบ
ครัว และเป็นสิ่งที่ดีมากที่สะท้อนความ
จริงในสังคมณ ตอนนี้ว่าครอบครัวไทย
วิกฤตทั ้งความรักและความรู ้ เพราะ
สังคมไทยมีแต่การรับรู้แต่ไม่เคยเกิดการ
เรียนรู ้เลย และเชื ่อว่ามีเด็กอีกไม่น้อย
ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว “อี้”
แนะว่าควรใช้ความรู้ และความรักในการ
ประคับประคองให้คนในครอบครัวเติบโต
และหลีกหนีการซึมซับเอาสิ่งแวดล้อมที่
เลวร้ายรอบข้าง ไม่ใช่การปล่อยให้เป็นไป
ตามยถากรรมเพราะจะส่งผลให้แนวโน้ม
ครอบครัวสลายมากขึ้นนอกจากนั้นการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ ่งที ่

น่ากลัวมากที่สุด มันเริ่มจากครอบครัวที่
เด็กทำผิดมักจะลงโทษด้วยวิธีเฆี่ยนตี...
 โครงการนี้เริ่มจากลูก แต่จบที่พ่อแม่
การที่ลูกไม่กล้าบอกความรู้สึกหรือความ
ต้องการออกไป ตรงนี้จะเป็นการเชื ่อม
โยงความสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถึงแม้ว่ามัน
จะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด เพราะ
ความจริงการเข้าสังคมคงปฏิเสธความ
เกรงใจไม่ได้ สำหรับความต้องการของลกู
ที่อยากให้พ่อเลิกเหล้า เลิกทำทุกสิ่งที ่
ไม่ดี พ่อแม่สามารถทดแทนด้วยการให้
เวลากับคนในครอบครัว ซึ่งก็ไม่ได้หมาย
ความว่าต้องนับเป็นนาที หรือชั่วโมงของ
เวลาที่ผ่านไป ตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยน
ความคิดของพ่อแม่ใหม่ ว่ามันไม่ใช่เชิง
ปริมาณแต่มันเป็นเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น
กับลูก ในการสื ่อสารพูดคุยของคนใน
ครอบครัว ซึ ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดย
การโทรศัพท์หาลูกบ่อยๆ ถามไถ่เรื่องราว
ที่ลูกพบปะในแต่ละวัน เท่านี้ลูกก็จะกล้า
พูดกล้าเล่าเรื่องราวต่างๆให้พ่อแม่ฟัง
 ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้ผู้ ใหญ่อย่าง
เราๆ ไม่เพียงแต่คนที่เป็นพ่อเท่านั้น 
ควรทำความฝันของลูกๆ ให้เป็นจริง 
โดยเริ่มจากเทศกาลสงกรานต์นี้เลย 
ในการส่งเสริมให้ลูกรู้จักวัฒนธรรม
ประเพณีไทย การรดน้ำดำหัวขอพร
จากผู้หลักผู้ใหญ่ แทนการพาลูกเข้าไป
อยู่ในวงเลี้ยงสังสรรค ์


(จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/

วันที่๑เมษายน๒๕๕๓)

ให้พ่อ“เลิกเหล้า”ฝันที่
ลูกๆส่วนใหญ่ร้องขอ
เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับบริษัท
ไปรษณีย์ไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของ
ลูกๆ ทั ่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเขียน
จดหมายในโครงการ “เล่าฝัน...วันของ
หนู อยากให้พ่อรู ้จัง” พบว่า ความฝัน
อันดับหนึ่งของเด็กๆคืออยากให้พ่อลด
ละเลิกเหล้ามากที่สุดรองลงมาอยากให้
พ่อเป็นคนดีมีน้ำใจ เลิกสูบบุหรี่ และมี
เวลาให้กับครอบครัวตามลำดับ
 “วันชัย บุญประชา” ผู้จัดการมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว จากโครงการ “เล่า
ฝัน...วันของหนู อยากให้พ่อรู้จัง” เปิด
เผยผลสำรวจที่มีเด็กๆ และเยาวชนส่ง
จดหมายและโปสการ์ดเข้าร่วมเล่าฝันให้
พ่อฟัง จำนวนทั ้งหมด ๗,๕๐๖ ฉบับ 
จาก ๒๕ จังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้ง
แต ่ว ันท ี ่ ๗ มกราคม ถ ึงว ันท ี ่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ที ่ผ่านมา พบว่าความฝัน
อันดับหนึ่งของเด็กๆ คืออยากให้พ่อ ลด
ละเลิกเหล้า(ร้อยละ๑๒.๕๑)รองลงมา
อยากให้พ่อเป็นคนดีมีน้ำใจ (ร ้อยละ
๑๑.๖๒)  และอยากให้พ่อเลิกสูบบุหรี ่
และมีเวลาให้กับครอบครัว ตามลำดับ
แต่เมื่อเปรียบความฝันของเด็กในกรุงเทพ
มหานคร กับเด็กต่างจังหวัด จะเห็นภาพ
ความแตกต่างอย่างชัดเจนว่า กลุ่มเด็ก
ท ี ่อาศ ัยอยู ่ในกร ุงเทพฯ กว ่าร ้อยละ
๓๐.๙๗ ต้องการให้พ่อเลิกดื่มเหล้า เลิก
สูบบุหรี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็น
อันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องที่ลูกอยาก
ให้พ่อมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที ่ด ี
(ร้อยละ๒๔.๕๒)ต่อมาเป็นเรื่องของการ
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ร้อยละ
๒๑.๐๒) และอยากให้พ่อมีสุขภาพที่ดี
(ร้อยละ๑๙.๐๖)
 ขณะเดียวกันพ่อในอุดมคติของเด็ก
ต่างจังหวัด อันดับแรกคือ อยากให้พ่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มาก
ขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเด็กไม่ค่อยได้อยู่กับ









๑๒  กิจกรรมงดเหล้า 



หลายจังหวัดร่วมสร้าง
ค่านิยมใหม่...สงกรานต์
ปลอดภัยไร้น้ำเมา
 เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยปีนี้ ภาคีเครือ

ข่ายประชาคมงดเหล้าหลายจังหวัดร่วมกันขานรับกิจกรรม

“สงกรานต์ปลอดภัยสนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์”กันมาก

ขึ้นในหลายพื้นที่ แม้จะไม่สามารถทำให้ปลอดน้ำเมาได้

อย่างเด็ดขาดในทันที แต่ก็เป็นการตอกย้ำให้รับรู้กัน

อย่างกว้างขวางว่าการด่ืมน้ำเมาเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและ

อาจเป็นการทำผิดกฎหมายในหลายๆกรณีและเชื่อมั่น

ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาทิฐท่ีิช่วยกันหว่านช่วยกันบ่มเพาะ

ในวันน้ีจะค่อยๆผลิดอกออกผลเป็นความเห็นที่ถูกต้อง

และการปฏิบัติที่เหมาะควรในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

สงกรานต์
ถนนข้าวเหนียว
ขอนแก่น

สงกรานต์
เชียงใหม่

สงกรานต์
วัดอรุณฯ



 

  กิจกรรมงดเหล้า  ๑๓  



สงกรานต์
ถนนข้าวสุก
อ่างทอง



สงกรานต์
ถนนข้าวแช่
ปทุมธานี

สงกรานต์
ถนนข้าวทิพย์
จันทบุรี

   นายนิรุจน์	 อุทธา	 ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ
รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ และรศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการ
รับรองจากพพิธิภณัฑร์บิลีล่	์ “เชือ่หรอืไม!่”	พทัยา	 (ประเทศไทย) คร้ังน้ี
ถอืว่าเปน็จุดเริ่มต้นสำหรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การจัดงานสงกรานต์
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนได้เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่สมควรได้รับการยกย่อง ชื่นชม และเป็นภารกิจที่ทำได้ยาก
หากไม่มีความต้ังใจแน่วแน่และมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งก็จะไม่สามารถดำเนินงาน
มาถึงจุดตรงนี้ได้เลย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อบันทึกสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อรับรอง
ตัวเลขผู้ร่วมกิจกรรมฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาไปสู่การบันทึกให้เป็น
สถิติโลกหรือGuinnessBookWorldRecordภายในปี๒๕๕๔ที่จะถึงนี้
และคิดว่าการจัดงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สนุก
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์น่าจะมีความยั่งยืนได้ในอนาคต
					ก็เป็นการจุดประกายให้เทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมปลอดน้ำเมา
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ	

พพิธิภณัฑร์บิลีส่ม์อบใบประกาศสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
จ.ขอนแก่นทำคลื่นมนุษย์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย





๑๔  แวดวงภาค ี  



อุบลราชธานี
เมื่อวันที่๙เมษายน๒๕๕๓
ภาคีเครือข่ายอุบลสร้างสุขพ้นทุกข์
ปลอดเหล้าร่วมกับกลุ่มเยาวชน
ต้นแบบและสภาเด็กเยาวชน
จ.อุบลราชธานีออกรณรงค์สงกรานต์
ปลอดภัยหวังลดความเศร้าและการ
สูญเสียจากเหตุร้ายอันเนื่องมาจาก
น้ำเมาพร้อมทั้งขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเพิ่ม
พื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้เด็กๆ
ได้ทำกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลำปาง

วันที่๑๒เมษายน๒๕๕๓
สคล.ภาคเหนือตอนบน
ตำบลน้ำโจ้อ.แม่ทะจ.ลำปาง
จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์
สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ไร้
อุบัติเหตุปี๕๓โดยมีภาคีเครือ
ข่ายหลายองค์กรผนึกความร่วม
มือจัดงานในครั้งนี้

พิมาย
ภาคีเครือข่ายงดเหล้าอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
จัดกิจกรรมรณรงค์งานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าเมื่อวันที่
๑๐เมษายน๒๕๕๓

งานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้า
ในจังหวัดต่างๆ
 รณรงค์กันมาหลายปีแล้ว และคงรณรงค์กันต่อไป
เรื่อยๆ จนกว่าสังคมส่วนใหญ่จะเห็นดีคล้อยตามใน
ธรรมเนียมปฏิบัติที ่ดีงามของงานสงกรานต์แบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การเล่นน้ำสงกรานต์
ที่สนุกแบบพอดี ไม่ดื่มน้ำเมาย้อมใจให้ขาดสติ และ
นำไปสู ่ความเสื ่อมเสียและสร้างปัญหา ซึ ่งหลาย
จังหวัดก็ขานรับกิจกรรมดีๆ “สงกรานต์ปลอดภัย
สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์”กันมากขึ้นเรื่อยๆ





     กองบรรณาธิการ  แวดวงภาคี  ๑๕  



สมุทรสาคร 

ภาคีเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก ร่วมกับจังหวัด
สมุทรสาคร จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัยฯ
เมื่อวันที่๙เมษายน๒๕๕๓

ร้อยเอ็ด 
วันที ่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
สคล.ภาคอีสานตอนล่าง
ร ่วมกับ อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด และองค์กรชุมชน

สุรินทร์ 
สคล.ภาคอีสาน
ตอนล่างร่วมกิจกรรม
รณรงค์ช่วงเทศกาล
สงกรานต์๒๕๕๓
บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่
๑๒เมษายน๒๕๕๓

พิษณุโลก
วันที่๘เมษายน๒๕๕๓
สคล.ภาคเหนือตอนบน
จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ
กองทัพภาคที่๓และเครือ
ข่ายเยาวชนฯร่วมรณรงค์
๗วันระวังอันตรายก่อนถึง
เทศกาลสงกรานต์



ต่างๆ จัดเวทีเสวนาระดมความคิด เพื่อเตรียมความพร้อม
จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าปี๒๕๕๓








๑๖  หน้าสุดท้าย ทรายสีรุ้ง 



จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
๗๐/๓๐๐หมู่ที่๕ซอยนวมินทร์๗๙ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพฯ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙โทรสาร๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๑ มีนาคม-เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อ “เขา” เลือกเศรษฐกิจ
มากกว่าชีวิตคน

นโยบายสงกรานต์เลือดบั น ทึ ก






จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณีบรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้วกองบรรณาธิการ
ชัยณรงค์คำแดง,พิมพ์มณีเมฆพายัพ,สุวรรณบุญแท้,กมลพรมูลจันทร์,มาลัยมินศรี,กนิษฐาติ้ววงศ์,ประญัติเกรัมย์,อรพรรณอัจฉราพันธ์

สาธารณสุข	 ว่าด้วยรูปแบบ	 และวิธีการ
แสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 หรือ
ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล	์ ซึ ่งออกตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบ
การโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๑	
เมษายน	 ๒๕๕๓	 ที่ผ่านมา ที ่กำหนดให้
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์จะต้องแสดงข้อความคำเตือน
ทุกครั้ง โดยรูปแบบของข้อความให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอล
กอฮอล์ประกาศ
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระ
สำคัญเป็นการกำหนดข้อความคำเตือน  ๕
ข้อความ ได้แก่๑.สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได	้	
๒.สุราเป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้	 	 ๓.สุรา
เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้	 ๔.สุรา
เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม	
ได้	 ๕.สุราเป็นเหตุให้ทำร้ายครอบครัวและ
ทำลายสังคมได้	 ทั้งนี้	 ผู้ประกอบการจะ

	 ถึงเวลาที่สินค้าน้ำเมาจะต้องบอก
ความจริงกันตรงๆ	 กับผู้บริโภคหรือนัก
ดื่มทั้งหลายเสียที	 ว่าน้ำเมานั้นมีโทษ
หรอืขอ้เสยีอยา่งไร	 เพือ่เนน้ยำ้และเตอืน	
สติกันด้วยความปรารถนาดี	 ส่วนจะเชื่อ
หรือเลิกดื่มหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	
แตอ่ยา่งนอ้ยกย็งัดกีวา่ปลอ่ยใหม้กีารดืม่	
ไปเรื่อยๆ	โดยไม่มีอะไรให้ฉุกคิดกันบ้าง	
 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ	 (สธ.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศกระทรวง

สธ.ออกกฎกระทรวง
กำหนดคำเตือนบนขวดเหล้า

ต้องเลือกข้อความใดข้อความหนึ่ง ในการ
ใช้ประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ควบคู ่ก ับการแสดงโลโก้ผลิตภัณฑ์หร ือ
สัญลักษณ์บริษัทผ่านสื่อต่างๆ
 สำหรับสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์วีซีดีและ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับความดังของเสียงที่เป็น
เนื้อหาสาระของข้อความคำเตือนจะต้องดัง
ระดับเดียวกับข้อความอื่นในการโฆษณา	
ส่วนเวลาในการแสดงข้อความต้องไม่น้อย
กว่า	 ๒	 วินาที และหากเป็นตัวอักษรปรากฏ
บนจอต้องเป็นตัวอักษรลอย	 สีขาวบนพื้น		
สีดำเข้ม	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของ		
กรอบสีดำหรือกรอบคำเตือน	 ส่วนสื ่อ
สิ ่งพิมพ์ต้องแสดงข้อความคำเตือนเป็น
ภาษาไทย	ตัวอักษรสีขาวในกรอบสีดำเข้ม	
ขนาดความสูง	๑	ใน	๓	ของกรอบสีดำทั้งนี้
ประกาศฉบับนี้จะมีผลหลังประกาศในราช
ก ิจจานุเบกษา และหากผู ้ประกอบการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ถือว่า
มีความผิดทั้งสิ้น	 	
	 ก็หวังว่าบรรดาธุรกิจน้ำเมาทั้งหลาย
จะเคารพในกติกาบ้านเมืองอย่างพร้อม
เพรยีงกนั	โดยไมห่าวธิหีลบเลีย่งอกีตอ่ไป	

(จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/วันที่๖เมษายน๒๕๕๓)


