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การเปลี่ยนแปลงแก้ ไข...
ต้องใช้เวลา

การเปลีย่นแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นเรื่องดีที่ควรทำ แต่การ
ที่คนเราไปสร้างความเคยชินในเรื่องต่างๆ มานานทั้งดีและไม่ดี
เมื ่อจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ดัดจริตตัวเองให้เข้าร่อง
เข้ารอยนั้น)ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง
นิสัยไม่ดีของตัวเองสักเรื่อง ก็ต้องมีแรงบันดาล (อย่างมาก) นำ
มาก่อนบวกกับความตั้งใจและการเกิดผลดีในสิ่งที่ทำก็จะทำให้
มีความพยายาม อดทน เพื่อไปสู่จุดหมายที่หวังไว้ นี่เป็นหลัก
ความจริง
 พฤติกรรมการดื่มเหล้าขายเหล้าโฆษณาเหล้าในสังคมไทย
ก็เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมา คนไทยและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คุ้นเคยกับการค้าขายและดื่มเหล้ากันแบบอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา
โดยไม่มีกรอบกติกาใดๆ มาผูกมัด แต่ภาวการณ์เช่นนี้ก็ทำให้
เกิดปัญหาสังคมจากคนที่ดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์มากมาย
โดยเฉพาะการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นผล
พวงมาจากน้ำเมา ซึ่งแต่ละปีทั้งประเทศมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จำนวนนับพันนับหมื่นคน ขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องแบกรับภาระ
ในการรักษาพยาบาลคนเหล่านี้ปีหนึ่งๆ เป็นเงินไม่ใช่น้อย (ยังไม่
รวมปัญหาสังคมเรื่องอื่นๆ) ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายคนทำงานด้าน
รณรงค์ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันผลักดัน จนเกิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 เพ่ือเป็นอีกหน่ึงมาตรการ
ที่จะช่วยสกัดกั้น ไม่ให้ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์แพร่ขยาย
ออกไปอย่างรวดเร็ว
 คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า พ.ร.บ.ฯ 2551 เป็นกฎหมาย

ที่ออกมาเหมือนจะห้ามไม่ให้ดื่มเหล้า และมีความพยายาม
เบี่ยงเบนประเด็น ทำให้ดูเหมือนว่า พ.ร.บ.ฯ 2551 ลิดรอน
เสรีภาพการดื่มน้ำเมา แต่แท้จริงแล้วกฎหมายเพียงแต่จำกัด
อายุนักดื่ม เวลาซื้อ เวลาขาย และสถานที่ห้ามดื่มมากขึ้น
ไม่ใช่ที่ไหน เมื่อใดก็ได้ เหมือนแต่ก่อน จนเกิดผลกระทบต่อ
สังคมในแทบทุกมิติ
 จากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง 14 กุมภาพันธ์
2554 สามปีผ่านไป วันนี้แม้มีประชาชนอีกมากยังไม่เข้าใจ
เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ฯ 2551 และมีธุรกิจเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์อีกไม่น้อย ที่พยายามหลบเลี่ยงกฎหมาย หรือแกล้ง
ไม่เข้าใจกฎหมาย และทำผิดกฎหมายอยู่อีกจำนวนมาก ซึ่ง
นี่ก็เกิดจากความเคยชินเดิมๆ ที่เคยได้ผลประโยชน์ส่วนตน
จำนวนมาก เมื่อได้น้อยลงก็เป็นธรรมดาที่จะไม่ชอบใจ (แม้
เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมก็ตาม) ความเคยชินแบบนี้อาจ
ต้องใช้เวลามากสักหน่อยที่จะเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
จากการเห็นแก่พวกพ้องตนเป็นหลัก มาเป็นเห็นแก่สังคม
มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นการท้าทายผู้ที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมาย และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยว ว่าทำอย่างไร
ประชาชนจึงจะไม่ละเมิดกฎหมายด้วยความเต็มใจ และ
กฎหมายศักดิ์สิทธิ์จริง
 
แตถ่า้ประชาชนไมเ่กรงกลวักฎหมาย นัน่หมายถงึ
ความลม่จมของสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 
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 “จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
(คร.) พบว่า ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายภาพรวมทั้งประเทศตลอด3
ปีที่ผ่านมา พบผู้ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 3,628
ราย  ในจำนวนนี้มีการกล่าวโทษและดำเนิน
คดีแล้ว 1,001 ราย นอกนั้นเป็นการว่ากล่าว
ตักเตือน ซึ่งในกลุ่มที่มีการดำเนินคดีศาลได้พิ
พากษาเสร็จสิ้นแล้วจำแนกความผิดมีดังนี้คือ
ขายในวนั เวลา ทีก่ฎหมายหา้มขายถงึรอ้ยละ 
56 รองลงมาขายในสถานที่ห้ามขายร้อยละ 
19 ขายในลักษณะต้องห้ามร้อยละ 11 ขาย
ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีร้อยละ 7 
และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก
ร้อยละ 7” 
 ทางด้านพลตำรวจโท ชัชวาลย์ สุข-
สมจิตร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต ิ
ประธานเปิดการสัมมนา “อนุบัญญัติตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551”กล่าวว่าพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของ

ครบรอบ 3 ปี พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 
 กว่าที่จะคลอดกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่
ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกำไร (มหา
ศาล) ลดลง เพราะไม่สามารถค้าขายแบบ
ตามอำเภอใจได้อีกต่อไป และผู้ซื้อก็อาจจะ
ซื้อดื่มไม่สะดวกดังแต่ก่อน จากวันนั้นจนถึง
วันนี ้ 3 ปีผ่านไป พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นมาตร-
การทางกฎหมายที่ช่วยดูแลสังคมไทยไม่ให้
เกิดปัญหาจากน้ำเมาได้มากน้อยแค่ไหน
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ ไดก้ลา่วในการประชมุ 
สัมมนา “อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ พ.ศ.2551” ใน  
วาระครบรอบ 3 ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า 
 นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ได้มี
การรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโทษพิษภัย และ
ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่
ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิด
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่ง
ขึ้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภค
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ โดยหันมาให้ความ
สำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่า
เป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับสังคมไทยของเรา
ในอนาคต

สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ หร ือ
น้ำเมาประเภทต่างๆ นับเป็นเครื่องดื่มที่มีบท
บาทและมีอิทธิพลที่สามารถพลิกชะตากรรม
ของผู้คนและสังคมให้เป็นไปได้ต่างๆ นานา
แม้โดยเนื้อหาหรือแก่นแท้จะเป็นเครื่องดื่มที่มี
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นสิ่งเสพ
ติดที่ผิดศีลธรรม ซึ่งบางคนก็ชอบตั้งคำถามว่า
เมื่อเป็นสิ่งไม่ดีแล้วทำไมจึงยังมีขายทั่วไปทุก
หนทุกแห่ง ถ้าตอบตามความเป็นจริงที่เรารู้ๆ
กันอยู่ นั่นก็เพราะน้ำเมาเป็นสินค้าที่สามารถ
ทำเงินให้แก่เจ้าของธุรกิจได้อย่างมากมาย
มหาศาล และคนที่มีอำนาจรัฐจำนวนไม่น้อย
ยอมศิโรราบต่อผลประโยชน์ที ่เหล่าบรรดา
นายทุนน้ำเมานำมาหยิบยื่นให้ เพื่อเปิดทาง
ให้ทำมาค้าขายสินค้าบาปได้สะดวกมากขึ้น
(ทั้งที่ความจริงแล้วควรจะถูกจำกัดและไม่ควร
ได้รับอนุญาตให้ขายได้อย่างเสรีมาตั้งแต่ต้น)
จนถึงวันนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำเมา
ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสติและทำลาย
สุขภาพ ถูกสร้างภาพให้เป็นเครื่องดื่มที่ช่วย
สร้างความสนุกสนาน เป็นเครื่องดื่มที่เชื ่อม
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมฯลฯ
 ในขณะที ่ความจริงก็คือความจริงที ่ไม่
สามารถลบล้างได้ ไม่ว่าจะโฆษณาชวนเชื่อว่า
น้ำเมาดีอย่างไรน้ำเมาก็ยังเป็นอบายมุขเป็น
สิ ่งเสพติด (แม้ถูกกฎหมาย) เป็นเครื ่องดื ่ม
ที่ทำให้คนขาดสติ และนำพาคนดื่มไปสู่ความ
เสื่อมในด้านต่างๆ อยู่นั่นเอง ซ้ำร้ายปัจจุบัน
ธุรกิจน้ำเมายังขยายกลุ่มนักดื่มไปยังเยาวชน
ในวัยเรียนมากขึ้นในรูปแบบของเหล้าปั่นข้าง
โรงเรียน โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม เหมาะ
ควร และผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานไทย
เหล่านี้เลย ซึ่งหากปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตจำกัด ปัญหา
สังคมท่ีเกิดจากการด่ืมน้ำเมาคงทวีความรุนแรง
และซับซ้อนยิ่งขึ้น คนไทยต้องป่วย ตาย และ
พิการก่อนวัยอันควรมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเป็นจำนวนมาก
 ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงจำเป็น
ต้องออกกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบการขายสินค้า
เครื ่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมไปถึงสถานที่ดื่มที่ขาย เวลา
ขายและอายุผู้ดื่มให้ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม
 และน ี ่ก ็ค ือท ี ่มาของพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2551 เพื่อคุ้มครองสุขภาพสุขภาพของ
ประชาชน ลดผลกระทบต่างๆ และปกป้อง 
เยาวชนไม่ให้ก้าวไปสู่วงจรนักดื่มหน้าใหม่ที่
น ับวันนักดื ่มจะอายุน ้อยลงเร ื ่อยๆ อย่าง
น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง


ครบรอบ  3  ป ี 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พ.ศ.2551มาตราการที่ยังต้องทำความเข้าใจ 
และบังคับใชอ้ย่างจริงจัง 
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กระทำผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัต ิควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 เกี่ยวกับการโฆษณา
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้ง
แต่ปี 2552 - 2554 
พบการทำผิดจำนวน 
1,017 คด ี โดยรูปแบบที่
พบในสื่อโฆษณาที่ผิดตาม

เครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยป้องกันเด็กและ
เยาวชน ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยง่าย พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมท้ังมาตรการ
ในการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งตาม
มาตรา 32 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การโฆษณาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งได้
มีการประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว
 รวมทั ้งประกาศคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธี
การแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญ-
ลักษณ์ของเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพ
สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอ-
ฮอล์พ.ศ.2553ส่วนมาตรา45แห่งพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้
กำหนดมาตรการเกี ่ยวกับการเปรียบเทียบ
ปรับ เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินคดีเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็วคณะกรรมการควบคุม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ซึ ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน จึงได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 และคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องการมอบหมายให้
ดำเนินการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ ่งมีผล
บังคับใช้แล้วเช่นกัน
 ขณะที ่ นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล   
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า
จากการเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์โลกเพื่อ
ควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ที ่
องค์การอนามัยโลก(WHO)กรุงเจนีวาประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภา-
พันธ์ 2554 ที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาเรื่องการ
ดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยยัง
คงที่โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในยุโรป
แล้ว ประเทศไทยจะมีอัตราในการดื่มเครื่อง
ดื ่มแอลกอฮอล์อยู ่ที ่ 30% ขณะที่ร ัสเซียมี

อัตราการดื่มสูงสุด เนื่องจากเป็นประเทศที่มี
อากาศหนาว เป็นเหตุให้ประชากรมีปัญหา
สุขภาพตามมา ถึงแม้ไทยจะมีอัตราดื่มที่น้อย
กว่าประเทศอื ่นก็ตาม แต่สิ่งที่น่าห่วงใน
สังคมไทยคือ คนไทยมีพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ที่หนักมาก เพราะหากดูอัตรา
การดื่มเฉพาะเหล้ากลั่นหรือพวกเหล้าขาว
อย่างเดียวแล้ว ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 
10 ของโลกทันที ดังนั้น การดำเนินการตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้อง
มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุและสุขภาพ
 “ขณะนี้ได้มีการออกมาตรการต่างๆ มา
หลายมาตรการ เช่น การห้ามขายเหล้าในวัน
สำคัญทางศาสนา การจัดกระเช้าปลอดเหล้า
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็น
อย่างดี มาวันนี้ได้มีการออกมาตรการสำคัญ
เก่ียวกับการโฆษณา และได้เร่งประชาสัมพันธ์
กฎหมายให้กับผู ้ประกอบการ รวมทั ้งผู ้ท ี ่
เกี่ยวข้องแต่ก็ยังพบว่ามีผู้จงใจฝ่าฝืนและ
พยายามหาทางเลี่ยงกฎหมายกันอย่าง
โจ๋งครึ่ม เป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องดำเนิน
คดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าหลังจากเสร็จ
สิ้นการสัมมนานี้ การบังคับใช้กฎหมายควบ
คุมน้ำเมาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
 นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิาร- 
บดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรม- 
ศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่าการนำพ.ร.บ.สถาน
บริการมาบังคับใช้นั้น จะมีส่วนช่วยอย่างมาก
เพราะหากร้านใดกระทำผิดจะมีโทษจำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจากเดิมที่ร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษาไม่ได้ใช้กฎหมายสถานบริการ
เพียงแต่ขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตใน
การขายเหล้าเท่านั้น ซึ่งหากทำผิดก็จะโดน
ปรับเพียง2,000บาท
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตั้งคณะ
ทำงานแก้ปัญหาร้านขายเหล้ารอบสถานศึกษา
และนำร่องแก้ปัญหาในสถาบันอุดมศึกษา15
แห่งประกอบด้วยม.ธรรมศาสตร์,ม.นเรศวร,
ม.บรูพา,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,ม.มหาสารคาม,
ม.วลัยลักษณ์,ม.ขอนแก่น,ม.แม่โจ้, ม.รังสิต,

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุราษฎร์ธานี,
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มรภ.จันทร-
เกษม, มรภ.อุบลราชธานี, ม.เทคโนโลยีราช-
มงคลธัญบุรี และวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อจัด
โซนนิ่งรอบสถาบันอุดมศึกษาไม่เกินรัศมี 300
เมตร  (จาก http://www.thaihealth.or.th/
healthcontent/article/20846)

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าวอนภาค
รัฐคุมเข้มโฆษณาเหล้า 
 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ระบุ 3 ปีแห่ง
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ยังมีบริษัท
ผู ้จำหน่ายสุราละเมิดกฎหมายการโฆษณา
กว่า 1,000 คดี วอนภาครัฐคุมเข้มโฆษณา
มิฉะนั้นจะทำนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มไม่ต่ำกว่า 2
แสนคนต่อปี
 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า กล่าวว่า จากการสำรวจการ

มาตราที่ 32 กรณีไม่มีข้อความเตือน ไม่มี
ข้อความสร้างสรรค์สังคม โดยรูปแบบที่พบ
การกระทำผิดมากสุดคือ ป้ายตู้ไฟหรือ
กล่องไฟ715กรณีคิดเป็นร้อยละ70.3รอง
ลงมาคือป้ายแบนเนอร์ ร้อยละ14.2ธงราว
ร้อยละ 3.5 และธงญี่ปุ่นร้อยละ 2.2 ส่วนที่
เหลือจะเป็นการโฆษณาผ่านแก้ว ร่มสนาม 
ทาวเวอร์เบียร์ ร้อยละ 9.5 โดยเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าได้เรียกร้องให้ภาครัฐคุมเข้ม
การโฆษณาอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะทำให้
จำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 
260,000 คนต่อป ี (จาก /http://thai
news.prd.go.th)
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เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่ม
หน้าใหม่ ร้องอ.ย.เอาผิดบริษัท
เหล้า-เบียร์ที่ทำผิดกฎหมาย 
 เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554ที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักดื ่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย
เครือ-ข่ายเยาวชนรู้ทันแอลกอฮอล์ และมูลนิธิ
เพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากว่า 30 คน เดิน
ทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นพ.พิพัฒน์
ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เพ่ือร้องเรียนปัญหาข้อความบนฉลากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ขัดแย้งกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนางสาว
จิตรา เศรษฐอุดม นักวิชาการอาหารและยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร ผู้แทนจาก
อย.รับเรื่องแทน
 นางสาวหทยัภทัร เกตเุลศศกัดิ ์ เครอืขา่ย 
เยาวชนรู้ทันแอลกอฮอล ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา
ทางเครือข่ายฯ ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ-
ฮอล์ พ.ศ. 2551 มาอย่างต่อเนื่อง และกว่า
3 ปีแล้ว ที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่ง
เพียงพอสำหรับการปรับตัวของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ต้องทำตามกฎหมาย อีกทั้งกฎ
กระทรวงที่ว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ ตามมาตรา 32 รวมถึงประกาศของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่าด้วยรูปแบบข้อความคำเตือน ที่มีผลบังคับ
ใช้ ยิ่งทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมด
ข้อโต้แย้งที่จะมากล่าวอ้างได้ ในเรื่องความไม่
ชัดเจนของกฎหมาย
 น.ส.หทัยภัทร กล่าวต่อว่า เมื่อช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทางเครือข่ายฯ ได้นำ
หลักฐานเหล้าเบียร์มากกว่า 30 ย่ีห้อ ท่ีปรากฏ
ฉลากห้ามขายให้ผู้ที ่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้า
ร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อมาเครือข่ายฯ ได้รับ
แจ้งว่าความผิดดังกล่าวอยูใ่นอำนาจของอย.
ทางเครือข่ายฯจึงเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเข้า
ร้องเรียนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม จากการสุ่ม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบฉลากข้างขวดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเครือข่ายเยาวชนฯ ระหว่าง

จาก อย. กล่าวภายหลังจากรับเรื่องว่า อย.
จะรับข้อเสนอและผลการดำเนินงานของ
เยาวชนเพื่อไปดำเนินการ เพราะหลักฐาน
ชัดเจนว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารและ
ยา พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (10) มีโทษปรับ
ไม่เกิน30,000บาท ท้ังผูผ้ลิตและผูจ้ำหน่าย
ทั้งนี้ในส่วนของคำเตือนที่ไม่ชัดเจน คงจะ
ต้องประสานเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้นำ
เข ้าและผู ้ผล ิต รวมถึงกรมสรรพสามิต
เพราะเป็นต้นทางของการนำสินค้า เพื่อให้
ตรวจสอบและดำเนินการกับสินค้าเหล่านี้
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เชื ่อว่าหากมี
การควบคุมท่ีต้นทางจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
(จาก :  http://www.healthcorners.com/
new_read_news.php?id=17018)
 
หนทางแห่งการจัดระเบียบธุรกิจน้ำเมา
เพือ่ใหเ้คารพกฎหมาย และคา้ขายสนิคา้ 
(บาป) อย่างตรงไปตรงมานั้น อาจต้อง
ใช้เวลาไม่น้อย เนื่องจากสังคมไทย
ปล่อยให้ธุรกิจน้ำเมาเคยชินในวิธีการ
ค้าขายแบบผิดๆ ถูกๆ มานาน เมื่อเป็น
เช่นนี้การจะเลี้ยวกลับทันทีแบบเต็มตัว
อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เคยชิน
แบบผิดๆ มาก่อน คงต้องให้โอกาสไป
อีกสักระยะ ขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังการ
ทำผิดของธุรกิจน้ำเมา และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้รับทราบกัน
อย่างกว้างขวาง จนประชาชนและธุรกิจ
น้ำเมาไม่กล้าละเมิดกฎหมายนั่นเลย  
ทีเดียว 

วันที่5-6กุมภาพันธ์พ.ศ.2554
ที่ผ่านมา พบปัญหาฉลากเครื ่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ที่วางขายตามท้อง
ตลาดบางส่วนยังมีการระบุข้อความ
“ห้ามขายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า
18 ปี” ในขณะที่ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ในมาตรา
29 กำหนดว่า ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20
ปีบริบูรณ์ ซึ่งในวันนี้ได้เกินกำหนด
ที่อย.ได้ผ่อนผันไว้มากแล้ว
 ด ้าน นายวัชรา บัวทอง ผู้

ประสานงานเครอืขา่ยเยาวชนปอ้งกนันกัดืม่ 
หน้าใหม่ กล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่ามีความชัดเจน
ที ่ฝ่ายธุรกิจได้ผลประโยชน์โดยตรง แต่ผล
กระทบที่เกิดขึ ้นจะตกอยู่ที ่เด็กและเยาวชน
เพราะนอกจากฉลากข้างขวดจะทำให้เข้าใจผิด
ว่าอายุ 18 ปี ก็สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ได้ ทั้งๆ ที่กฎหมายระบุชัดเจนว่าผิด
อีกทั้งผู้ผลิตยังไม่ยอมแก้ไขข้อความ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการคงอ้างไม่ได้ว่าเป็นสินค้า
เก่า และในเรื่องนี้ยังสร้างความสับสนในทาง
ปฏิบัติกับบรรดาร้านค้าต่างๆอีกด้วยสิ่งที่เกิด
ขึ ้นถือเป็นการท้าทายกฎหมายอย่างเห็นได้
ชัดเจน เครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียก
ร้องดังต่อไปนี้คือ
 1. ขอให้มีการลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจ
และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ยังท้าทายกฎหมาย
โดยผลิตและขายสินค้าซึ่งไม่ได้แก้ไขข้อความ
บนฉลากให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนด
ห้ามขายให้ผู ้ที ่อายุต่ำกว่า 20 ปี และควร
ดำเนินการทันที เพราะละเว้นการปฏิบัติมา
เกือบ3ปีแล้ว
 2. ขอประณามบริษัทที่ยังคงฝ่าฝืน ไม่
แก้ไขข้อความฉลากให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ซึ่งเป็นการท้าทายและจงใจสร้างความสับสน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะเวลากว่า 3 ปี
ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ บริษัทน้ำเมาไม่อาจ
แก้ตัวได้ว่าธุรกิจปรับตัวไม่ทันและขอเรียกร้อง
ให้อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หยุดละเมิด
กฎหมายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ด้วยการเคารพกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
CSR มากกว่าการโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์
สร้างภาพแต่ขาดความรับผิดชอบ
 3. เครือข่ายฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและ
เฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ต่อไป
เพื ่อให้เกิดความถูกต้อง ไม่มีใครอยู ่เหนือ
กฎหมาย และหากยังพบการกระทำผิดโดย
ไม่เกรงกลัวเช่นนี้อีก เครือข่ายฯ จะพิจารณา
ดำเนินการในมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
 ขณะที่นางสาวจิตราเศรษฐอุดมตัวแทน
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พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551
แท้จริงได้หรือเสีย?

เป็นคนแรก ด้วยประโยคคุ้นหูกรอบนโยบาย
ในการจัดการปัญหาที่ดีจึงต้องประกอบด้วย
มาตรการที่หลากหลาย ซึ่งไม่สามารถแบ่ง
แยกได้ว่ามาตรการใดเป็นเร่ืองปลายเหตุหรือ
ต้นเหตุเพียงแต่ว่าข้อมลูวิชาการสามารถแบ่ง
แยกได้ว่ามาตรการใดได้ผลและคุ้มค่า และ
มาตรการใดไม่ได้ผล อาทิ การสอนการให้
ความรูแ้ก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่อุตสาหกรรมสุราเรียกร้อง แม้ว่าจะเป็น
มาตรการที่ฟังดูดีแต่รู้กันดีว่ามักไม่ได้ผล
 “สังคมต้องมองความเคลื ่อนไหวและ
ประเด็นนโยบายอย่างระมัดระวัง จะเห็น
ได้ว่าในร่างกฎหมายนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
หลายมาตรการอย่างเช่นการห้ามขายเหล้า
ปั ่น ฉลากภาพคำเตือน การห้ามขายใน
บริเวณใกล้สถานศึกษา ซึ่งแต่ละมาตรการ
ถือว่ามีข้อมูลวิชาการทั้งในและนอกประเทศ
รองรับถึงประสิทธิผล เช่น กรณีตัวอย่าง
เยาวชนไทยที่อาศัยและศึกษาในพื้นที่ที ่มี
ร้านขายสุราหนาแน่นนั้น มีโอกาสจะเป็น
นักดื่มมากกว่าพื้นที่ที่มีร้านขายสุราน้อยกว่า
ถึงร้อยละ 60 หรือผลการสำรวจที ่พบว่า
ประชาชนไทยร้อยละ 93 เห็นด้วยกับมาตร-
การภาพคำเตือน ในขณะที่เด็กประถมไทย
ร้อยละ 92 - 95 เห็นว่าการมีคำเตือนเป็น
ภาพพร้อมข้อความบนฉลาก จะมีอิทธิพล
ยับยั้งการดื่มของเยาวชนในวัยเดียวกันมาก
กว่าการมีเฉพาะข้อความคำเตือนและการ
ไม่มีคำเตือนใดๆ”
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้ข้อ
สังเกตอีกว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะ
เป็นการจัดตั้งโดยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม

จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ออกมาประสาน
เสียงโจมตีร่างอนุบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์4ฉบับที่เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่ง
ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ติดภาพฉลากคำเตือนบรรจุภัณฑ์ มาตรการ
ห้ามจำหน่ายเหล้าป่ันและการกำหนดสถานท่ี
หรือบริเวณห้ามดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
โดยมองว่าคงไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่ต้อง
ลดการบริโภคสุราตามที่ต้องการตรงกันข้าม
อนุบัญญัติดังกล่าวนี้ จะส่งผลกระทบกับผู้
ประกอบการร้านอาหารและการท่องเที่ยว
อย่างแน่นอน  เนื่องจากผู้ประกอบการมอง
ว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ
 ท้ังน้ี ภาครัฐควรจะเน้นบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
จับผู้ดื่มเมาแล้วขับ หรือการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้
ผลอย่างยั่งยืนมากกว่า

เดิมทีที่ยังไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ออกมาบังคับ
นั้น การดื่ม การขาย หรือ การโฆษณา
น้ำเมาทางสื่อทุกช่องทางเป็นไปอย่าง
เสรี (ไม่มีใครมาขัดขวางเส้นทางธุรกิจ
บาปที่ทำเงินให้อย่างมหาศาล) ซึ่งก่อ  
ให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม 
ครั้นเมื่อมีกฎหมายออกมาควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ค้าขายแบบมี
กาลเทศะ (เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเข้าสู่วงจรการดื่มน้ำเมาตั้งแต่
อายุยังน้อย) ไม่ใช่ค้าขายแบบทำทุก
อย่างได้ตามอำเภอใจอย่างแต่ก่อน จึง
เกิดการขัดแย้งทางความคิดระหว่าง  
ผู้ เสียผลประโยชน์ส่วนตัว กับฝ่ายที่
ต้องการปกป้องลูกหลานไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของอบายมุขน้ำเมา 
 หนังส ือพิมพ์ไทยร ัฐ ฉบับว ันท ี ่ 23
กุมภาพันธ์ 2554 ได้ตีพิมพ์สกู๊ปพิเศษเรื่อง
“ปุจฉา พ.ร.บ.เหล้า แท้จริงได้หรือเสีย” ซึ่ง
ในแง่หลักการและความถูกต้อง  ทุกคนย่อม
มีคำตอบในใจอยู่แล้วว่า“ใครได้ใครเสีย”
 “ปุจฉา พ.ร.บ.เหล้า แท้จริงได้หรือ
เสีย”...เป็นปุจฉาสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมา
นั่งจับเข่าคุยกันเพื่อหาความกระจ่าง กระจก
สะท้อนจากกรณีสภาอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงและเปิด
เผยข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผล
กระทบจากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์2551รวมถึงร่างอนุบัญญัติ4ฉบับ
ที่สำนักนายกฯเตรียมออกประกาศใหม่โดย
ระบุว่าได้สร้างผลกระทบบางส่วนต่อผูป้ระกอบ
การในแหล่งท่องเที ่ยว แม้ผู ้ประกอบการ
จะเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายดีแต่ยัง
ห่วงปัญหาที่จะมีตามมา เนื่องจากเป็นร่างที่
จัดทำขึ้นโดยไม่ได้หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างรอบคอบ
 ปมปัญหาเหล่าน้ียังควบรวมไปถึงฟากฝ่ัง
คณะกรรมการกฎหมายข้อบังคับหอการค้า

 ด้วยเหตุนี้ ทำให้
ผู ้ที ่ทำงานด้านการ
ควบคุมเคร ื ่องด ื ่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งภาค
ประชาชน นักวิชาการ
นักกฎหมายท่ีเหมือน
ยืนอยู่คนละฝ่ัง มอง

กันคนละด้าน ไม่เห็นด้วยกับความ คิดเห็น
ดังกล่าว “สังคมไทยตระหนักดีว่าสุราเป็น
สินค้าที่ไม่ธรรมดา แต่การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อน เกี่ยว
ข้องกับหลายปัจจัย” นายแพทย์ทักษพล 
ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปญัหาสรุา 
(ศวส.) สะท้อนสถานการณ์เหล้าในเมือง
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แอลกอฮอล์แอบชักใยอยู่เบื้องหลัง และให้
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาอยูห่น้าฉาก
ทั้งที่จริงจากการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551พบ
ร้อยละ 100 ยืนยันว่าไม่ได้มาท่องเที่ยว
เพื่อต้องการดื่มสุรา และร้อยละ 94.7 ยัง
ยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในช่วงสงกรานต์ 
แม้ว่าจะมีการห้ามขายสุราในช่วงดังกล่าว  
นอกจากนี้ ร้อยละ 66.9 ก็สนับสนุนให้
ประเทศไทยห้ามขายสุราในช่วงสงกรานต์ 
 อย่างไรก็ตามควรตระหนักว่า มาตรการ 
ดังกล่าวไม่ได้เป็นการห้ามขาย ห้ามดื่ม 
แต่เป็นการควบคุมการขายในบางลักษณะ
และในทางปฏิบัติเชื่อได้ว่าจะมีการพิจารณา
ความยืดหยุ่นของการควบคุมอีกครั้ง เช่น
อาจจะมีการยกเว ้นในกรณีของโรงแรม
หรือการกำหนดระยะเวลายืดหยุ่นสำหรับ
ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตอยู่แล้ว อีกทั้ง
การที่สังคมไทยมีความปลอดภัยจากปัญหา
แอลกอฮอล์ จะเป็นการยกระดับการท่อง
เที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น สังคมไทยอาจจะต้องตั้ง
คำถามว่าอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
และสังคมไทยในระยะยาวหรือจะเร่งรัดเอา
เงินในระยะสั้น“เมื่อมีเงินแล้วจะมีประโยชน์
อะไร หากคุณภาพของคนและสังคมไทย
ต้องถูกทำลาย”

เรื่องนี้คิดว่าทุกฝ่ายต่างก็มีความหวังดีต่อ
ประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น ฝ่ายที่สนับสนุน
การออกกฎหมายลูกเพิ่มเติม ก็ห่วงใยลูก
หลาน กลัวจะถูกมอม เมาด้วยการที่บริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามเลี่ยงไม่แสดง
การเตือนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงใจ
โดยไม่ยอมแสดงคำเตือนเป็นรูปภาพเหมือน
ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่  ซึ่งภาพคำเตือน
สามารถสื่อสารข้อมูลเพื่อเตือนผู้บริโภคได้
ช ัดเจนมากกว่าการเต ือนด้วยตัวอ ักษร
เพราะเข้าใจได้ในทุกกลุ่มอายุ นอกจากนี้
ต้องการสนับสนุนมาตรการเพื่อลดการเข้า
ถึงเครื่องดื่มแอล-กอฮอล์ที่ง่ายเกินไปของลูก
หลานเรา ในกรณีที่สนับสนุนให้มีการห้าม
ขายใกล้กับสถานศึกษาและห้ามการขายใน
ลักษณะเหล้าปั่น
 “กลุ่มที่จะได้รับผลร้ายก็คือลูกหลานของ
เราทุกคน รวมถึงลูกหลานของผู้ผลิต ผู้นำ
เข้า ผู้ขายทุกคนด้วย เพราะลูกค้าหลักของ
เหล้าปั่น ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาก็คือเด็ก
และเยาวชนนั่นเอง”
 สำหรับกรณีที่หอการค้าบางจังหวัด และ
สมาชิกบางท่านจากสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยวออกมาคัดค้าน เพราะอาจห่วง
เรื่องรายได้ผลประโยชน์หรือมองในมุมของ
เศรษฐกิจเป็นหลักและอาจจะได้ข้อมูลฝ่าย
เดียวจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอล-กอฮอล์
ซึ่งข้อมูลที่ว่านั้นอาจยังไม่ครบถ้วนรอบด้าน
อาจขาดมิติทางสังคม ศีลธรรม และความ
เป็นมนุษย์ รวมถึงยังไม่ทราบเจตนารมณ์
และรายละเอ ียดของกฎหมายลูกอย ่าง
แท้จริง โดยเฉพาะประเด็นที่กล่าวถึงกันมาก

คือการห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษานั้น
ถ้าเป็นร้านค้าเดิมที่ปฏิบัติถูกต้องทั้งด้าน
กฎหมายและจรรยาบรรณของผู ้ประกอบ
การที่ดี ความเป็นจริงก็มีข้อยกเว้นให้ขาย
ต่อได ้  ด ังน ั ้น ถ ้าเป ็นผู ้ประกอบการ
ที่ไม่ขายสุราให้เด็กและเยาวชน ทำตามกฎ
กติกาข้อกฎหมายอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหา

 นายแพทย์สมาน 
ฟตูระกลู ผูอ้ำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรม 
การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เสริมว่า

 สุดท้ายเป็นความ
คิดเห็นของ เภสัชกร
สงกรานต์ ภาคโชคดี 
ผูอ้ำนวยการสำนกังาน 
เครือข่ายองค์กรงด
เหล้า (สคล.)เทน้ำหนัก
ไปที ่การขอเร ียกร ้อง
ให้ผู้ที่มีความได้เปรียบ
ในสังคมเชิงเศรษฐกิจอยูแ่ล้ว ไม่ว่าหอการค้า
ธุรกิจท่องเที ่ยว อย่าคิดแต่เรื ่องเงินอย่าง
เดียว
 “ให้คิดถึงสังคม โดยเฉพาะเยาวชนด้วย
เน ื ่องจาก พ.ร.บ. ฯ ฉบับนี ้ มาจาก
ลงชื่อสนับสนุนกว่า 13 ล้านคน ที่ยังติด
ผลงานและความเคลื่อนไหว ต่างยังรู้สึกว่า
ยังไม่สามารถลดปัญหาจากน้ำเมาได้มาก
เท่าที่ควร”
 คิดว่าถ้าธุรกิจน้ำเมาลดเป้าหมาย
ตัวเลขรายได้ลงบ้าง แล้วค้าขายไป
ตามกฎกติกาของสังคม และมีจิต
สาธารณเห็นแก่อนาคตของลูกหลาน
เยาวชนไทยให้มากอีกหน่อย ต่อให้มี
กฎหมายเข้มงวดแค่ไหนก็ไม่น่าจะมี
ปัญหา ถ้าไม่คิดทำผิดกฎหมาย  
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ต้องหาวิธีการทำงานที่มากกว่าการให้ความ
รู้และรณรงค์
 ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ เราได้เรียนรูว่้าเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจังหวัดที ่ดูแล พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ แต่ละจังหวัดมีเพียง
1คนและบางคนดูแลงานอีก 5 เรื่อง ส่วน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูแลกฎหมายหลาย
ร้อยฉบับและแต่ละวันมีคดีท่ีสำคัญกว่า และ
เร่งด่วนกว่าที่ต้องดำเนินคดี และถ้าตำรวจ
รวบรวมหลักฐานไม่เพียงพอ อัยการก็จะสั่ง
ไม่ฟ้อง ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงหวังพึ่งเจ้าหน้ารัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก เครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้าจึงเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
มากในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
 
 ดังนั้น หากเราจินตนาการว่าในปี
ที่ 30 ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ฯ ถ้าอยากให้นายกรัฐ-
มนตรีพูดว่า “การบังคับใช้กฎหมายที่
มีประสิทธิภาพคือจุดแข็งที่สำคัญใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ในประเทศไทย”  โจทย์จึงกลับมาที่ 
เครือข่ ายองค์กรงดเหล้ าว่ าจะมี
พัฒนาการของการเติบโต ทั้งแนว
กว้างในการมีเครือข่ายทำงานที่หลาก
หลาย และในแนวลึกของการพัฒนา
ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 
เพื่อให้จินตนาการดังกล่าวนั้นเป็น
ความจรงิ  

ข้ึน เราได้เรียนรูว้า่สายสมัพันธ์ระหวา่งธุรกิจ
เครื ่องดื่มแอลกอฮอล์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(บางคน) และนักการเมือง ที่เราพอรู้พอเห็น
อยู่ แท้ที่จริงมันแนบแน่น ลึกซึ้ง มากกว่าที่
เราคิด เราจึงได้เรียนรูว่้าการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ใช้เรื ่องของการเฝ้าระวัง ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส แล้วก็มีการจับกุมตามขั้นตอนที่เรา
คิดว่าน่าจะเป็น แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งเบื้อง
หน้า เบื้องหลัง ที่ซับซ้อน ทำให้พวกเราคน
ทำงานต้องปรับวิธีคิด ปรับวิธีการ ที่จะแก้
ปัญหา
   เราได้เร ียนรู ้ว ่าการไม่ปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมายไม่ใช่เรื่องของการไม่รู้กฎหมาย แต่
เป็นเรื่องของการหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ให้ถูก
จับ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ยินเรื่องของร้านค้า
สะดวกซื้อบางแห่ง ที่มีป้ายบอกเวลาขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดอยู่ชัดเจน แต่เมื่อ
ลูกค้าหยิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา คนขาย
ก็จะขายโดยไม่ผ่านเครื่องคิดเงิน เพื่อไม่ให้มี
ข้อมลูในใบเสร็จว่าขายในเวลาห้ามขายหรือ
พฤติกรรมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ธุรกิจผู้ผลิตบอกว่าการโฆษณาไม่มีผลต่อ
การขาย แต่เราก็จะพบการพยายามดิ้นรน
โฆษณาที่หลบเลี่ยงเพียงเพื่อไม่ให้ถูกดำเนิน
คดี ตัวอย่างเช่นการติดสต๊ิกเกอร์ปิดข้อความ
ที่อาจจะเป็นหลักฐานให้ถูกดำเนินคดี แต่ไม่
ยอมปรับปรุงป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
กระทำโดยรู ้กฎหมายเป็นอย่างดี เราจึง

นับจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่   
วันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2551 โดยมเีนือ้หา 
สำคัญเกีย่วกบัการกำหนดสถานที ่ ห้าม
ดื่ม ห้ามขาย การกำหนด อายุผู้ซื้อ การ
กำหนดเวลาขาย การกำหนดลักษณะ
ของฉลากและบรรจุภัณฑ์ การกำหนด
วิธีการต้องห้ามในการขาย และการ
โฆษณา รวมถึงกลไกในการทำงานทั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ และคณะ
กรรมการระดับจังหวัด
 การทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ตลอด 3ปี ในการสนับสนุนและกระตุ้นการ
ทำงานของรัฐ พบอุปสรรคมากมาย อย่าง
เช่น การดื้อด้านของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอ-
ฮอล์ทั้งรายใหญ่และรายย่อย การแกล้งโง่
แกล้งไม่รู ้เรื ่อง แกล้งไม่รู ้กฎหมายของเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (บางคน) ซึ่งปรากฏการณ์
ดังกล่าวเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้
ยอมรับในการประชุมสุราวิชาการระดับชาติ
เม ื ่อปลายปี 2553 ว ่า “การบังค ับใช ้
กฎหมายเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย” ดังนั้น
กฎหมายทุกฉบับจึงตกอยู ่ในชะตากรรม
เดียวกัน แต่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ ในอีก
ด้านหนึ่งก็สร้างการเติบโตให้กับเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าทั้งในมิติที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น
 การเติบโตในมิติที่กว้างขึ้น เป็นผลพวง
มาจากเนื้อหาของพ.ร.ฯที่กำหนดให้มีคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าระดับจังหวัด หรือประชาคมงดเหล้า
จังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและ
กัน  และแต่ละจังหวัดก็มีเครือข่ายเข้าร่วม
อย่างกว้างขวาง อีกทั้งการทำงานร่วมทุกข์
ร ่วมสุขกันมา  ก็ทำให้เครือข่ายมีความ
แน่นแฟ้นมากขึ้น
 การเติบโตในมิติที่ลึกขึ้นเป็นเร่ืองของการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายท่ีมาก

ข้อมูลจาก:ผู้ประสานงานแผนงานผลักดันกฎหมาย

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

3ปีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ฯกับการเติบโตของ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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ครบรอบ3ปีพ.ร.บ.ฯ
เสียงสะท้อนจากผู้ประสานงาน
เครือข่ายฯภาคเหนือ


ข้อเสนอแนะหรือความในใจที่อยากบอก
อยากพูดเรื่องการทำงาน
 อยากบอกผู้ผลิต ผู้ขาย เครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ว่า เราทราบว่าเป็นอาชีพของท่าน
แต่ผลกระทบที่เกิดจากอาชีพของท่าน มัน
ส่งผลเสียต่อสังคมมาก ถ้าภาษาพระก็จะ
บอกว่าเป็นบาป ถ้าลดลงได้โดยเฉพาะกับ
เด็กและเยาวชน ก็ถือว่าพวกท่านทำบุญได้
มากทีเดียวครับ
 อยากบอกประชาชนผู้ที่ยังดื่มว่าถ้าท่าน
ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ลูก
หลานของท่าน ชุมชนของท่านรวมถึงสังคม
ไทย จะได้รับอานิสงส์ร่วมกันทั้งหมดเลย
ครับ
 อยากบอกข้าราชการ โดยเฉพาะผู ้ว่า
ราชการหลายจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการ
กระทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่า ท่านมีหน้าที ่
บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนะครับ
อยากให้หันกลับมาเอาจริงเอาจังกับการ
สนับสนุนให้ประชาชน ลด ละ เลิก เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์กันเถอะครับ ให้สมกับเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
เคารพรักยิ่งของพวกเรา 
 นี่คือส่วนหนึ่งของคนทำงานใน
พื้นที่ ที่ได้ฉายภาพเหตุการณ์จริงให้
เราได้รับทราบกัน 

การทำงานร่วมกันในชุมชน(ทั้งกับภาครัฐ
และชาวบ้าน)เป็นอย่างไรบ้าง
 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง การทำงาน
ร่วมกับภาครัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู ้ว่าฯ
สาธารณสุข และสรรพสามิต ได้ทำงานร่วม
กับประชาคมงดเหล้าในการจัดงานใหญ่ๆ
เช่นงานลอยกระทงปลอดเหล้าที ่จ ังหวัด
สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก หรืองานวัด
พระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็เป็น
การผนึกกำลังกันทั ้งผู ้ว ่าฯ สาธารณสุข
สรรพสามิต พระเจ้าอาวาส และประชาคม
งดเหล้าเต็มรูปแบบ ชาวบ้านโดยเฉพาะ
กรรมการวัดฯ ก็ร ่วมรณรงค์กับเราอย่าง
เต็มที ่ งานลอยกระทงสุโขทัยเครือข่าย
ประชาชนและภาคีในพื้นที่ ร่วมรณรงค์และ
อาสาเป ็นท ีมงานเฝ ้าระว ั งการทำผ ิด
กับเราอย่างเต็มที่ รวมทั้งเซเว่นอีเลฟเว่น
(7-11) ก็ให้ความร่วมมือ งดขายในช่วง
เทศกาลลอยกระทงด้วยเช่นกัน

อุปสรรคในการทำงานณวันนี้คืออะไร
 บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ลดละที่
จะหาทางเลี่ยงกฎหมาย และรุกเข้าไปสนับ
สนุนการจัดงานต่างๆ ในท้องถิ่น พร้อมกับ
ยังไม่ลดละที่จะช่วงชิงนักดื่มหน้าใหม่ ยังมี
การใช้เครือข่ายข้าราชการที่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ให้การสนับ
สนุนการทำผิดกฎหมายในพื ้นที ่ ขณะที ่
ประชาชนในหลายพื้นที่ ที่เป็นนักดื่มหน้า
เก่า ก็ยังร่วมกับเจ้าภาพผู้จัดงานและบริษัท
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์กระทำผิดกฎหมาย
ซึ่งถ้าพื้นที่ไหนมีการฮั้วกันทั้ง 3ส่วนก็ยาก
ที่เราจะเฝ้าระวังและดำเนินการรณรงค์แก้ไข
กรณีเช่นนี ้ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าก็
ต้องติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ระดับท้องถิ่น
ให้ทันกับความเคล่ือนไหวของบริษัทเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

การขายเหล้า ดื ่มเหล้า แบบไม่มีกาล-
เทศะของคนไทย สร้างปัญหาสังคมให้เกิด
ข ึ ้นมากมายทุกหย่อมหญ้า คร ั ้นเม ื ่อม ี
มาตรการทางกฎหมายออกมาเพ่ือจัดระเบียบ
สังคม และจัดระเบียบการดื ่ม การขาย
น้ำเมา เพื่อลดปัญหาต่างๆ แน่นอนว่าไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก รวมไปถึงการทำงานของผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
คุณสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าภาคเหนือ ซึ่งทำงานรณรงค์
มาตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว มีประสบ-
การณ์ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง

ก่อนหน้ามีพ.ร.บ.ฯการทำงานด้าน
รณรงค์เป็นอย่างไร(รวมทั้งสถานการณ์
การดื่ม)
 มีการโฆษณากันเต็มรูปแบบ มีการดื่ม
การขายกันอย่างมโหฬาร เคร ือข ่าย
ประชาคมงดเหล้าทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับการ
เหลียวแลจากภาครัฐทีมงานก็รณรงค์กันแบ
บกล้าๆกลัวๆ คนที่ไม่เต็มร้อยก็ไม่กล้าออก
มาร่วมดำเนินงานกับเรา

หลังจากมีพ.ร.บ.ฯการควบคุมเหล้าฯ
ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรบ้าง
 การโฆษณาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ หลังจาก
มีการจับกุมและดำเนินคดีกันอย่างจริงจัง
หลายจังหวัดที ่ผู ้ร ับผิดชอบในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. เอาจริงเอาจัง มีความเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ ้นอย่างชัดเจน เช่นที่อุตรดิตถ์
และสุโขทัย แทบจะเรียกได้ว่าหาป้ายโฆษณา
ผิดกฎหมายได้ยาก การดื่ม การขาย ที่ผิด
กฎหมายก็น ้อยลงอย่างมาก เคร ือข ่าย
ประชาคมงดเหล้าได้รับการยอมรับมากขึ้น
ผู้ร่วมรณรงค์ก็ออกมาร่วมดำเนินงานกับเรา
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับ
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ปัตตานจีัดอบรมเจ้าหน้าที่
สนองนโยบายคุมเข้มเหล้าบุหรี่
กฎหมายถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลด

ปัญหาต่างๆ จากคนที่สูบบุหรี่และดื่ม

เหล้าได้ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรง

มา ไมม่ขีอ้ยกเวน้สำหรบัผูท้ำผดิกฎหมาย 

ทุกคน 

 

 เมื่อวันที่ 23 - 24มีนาคม2554นาย

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในการจัด

การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

และบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบที่จัดขึ้นโดย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ โรงแรม

ซีเอส ปัตตานี พร้อมกับได้มอบนโยบาย

ในการใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้มีการบังคับใช้อย่าง

เป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้ลดความสูญเสีย

และผลกระทบทางสุขภาพ สังคม และ

เศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของประชาชนโดยรวม

 ทั้งนี้ การจัดการอบรมดังกล่าว ก็เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ยาสูบของหน่วยงานระดับพื ้นที ่ในเชิงรุก

เพื่อให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจน  รวมทั ้งพัฒนาความรู ้และ

ทักษะการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

และผู้เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น

 อนึ่ง บุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ ใน

ครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ

ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายสังกัด

กระทรวงสาธารสุข กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้า

ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้ง

ในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลรวมทั้ง

องค์กรภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่ายองค์กร

งดเหล้าคณะกรรมการอิสลามรวมจำนวน

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น120คน

 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย

จากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบ

ครัวจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี  และ

สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะช่วย

จัดระเบียบสังคมให้เป็นปกติสุข แต่หาก

ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่

ที่ควรกระทำ สังคมโดยรวมก็คงวุ่นวาย

สับสนและเต็มไปด้วยปัญหามากยิ่งขึ้น  

ข้อมูล:ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า

จังหวัดปัตตานี
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การดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกายของผู้ดื่มทั้งทางตรง  
และทางอ้อม โดยผลกระทบนั้นสามารถ
เกิดได้กับอวัยวะต่างๆ เช่น ทางเดิน
อาหาร ตับ สมอง หัวใจและหลอดเลือด 
เป็นต้น 
 
ผลของแอลกอฮอล์ต่อการทำงาน
ของหัวใจ
 การดื ่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
กล้ามเนื้อหัวใจได้จากหลายกลไก ได้แก่ 1) ผล
จากพิษโดยตรงของแอลกอฮอล์ต่อเซลล์กล้าม
เนื ้อหัวใจ 2) ผลจากพิษของสารที่เปลี ่ยนรูป
(metabolite) จากแอลกอฮอล์ เช ่น
ethylester ต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ 3) การขาด
สารอาหาร เช่น วิตามินบี 1 (thiamine) ซีลิ
(selenium) โดยเฉพาะผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอล์ปริมาณ
มากเป็นเวลานาน 4) ผลจากการดื ่ม
ที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของระดับเกลือแร่
ในเลือด เช่น ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะฟอสฟอรัส
ในเลือดต่ำ เป็นต้น 5)  พิษจากส่วนผสมของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โคบอลต์ และตะกั่ว
เป็นต้น
 เมื ่อดื ่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากเป็นเวลา
นาน พบว่าทำให้การทำงานของหัวใจเสื่อมลง
ทั ้งในช่วงการคลายตัว ( left ventricular
dysfunction) โดยอาจตรวจพบความผิดปกติได้
จากการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocar-
diogram) ได้ถึงร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่ยังไม่มี
ส่วนการบีบตัวของหัวใจก็พบว่ามีการเสื่อมลง
เช่นกัน (left ventri-cularสsystolic dysfunction)
โดยความผิดปกติดังกล่าว พบได้จากการตรวจ
คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจได้ถึงร้อยละ 30 ในผู้
ยังไม่มีอาการ และหากดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
ก็พบว่าผู ้ดื ่มมักจะเกิดอาการของภาวะหัวใจ
ล้มเหลวจาก dilated cardiomyopathy ในที่สุด
โดยโอกาสการเกิด dilated cardiomyopathy
การดื่มแอลกอฮอล์พบว่ามีความสัมพันธ์โดย
ตรงกับท้ังปริมาณของแอลกอฮอล์และระยะเวลา
ที่ดื่ม โอกาสจะสูงในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ
มากกว่า 7 - 8 ดริ้งต่อวัน (1 drinks เท่ากับ
แอลกอฮอล์ 12 กรัม หรือเท่ากับไวน์ประมาณ

120 มล./เบียร ์ ประมาณ 360 มล./สุรา
30-40มล.)และเป็นเวลานานอย่างน้อย5ปี
ขึ้นไป
 อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเกิด dilated
cardiomyopathy ในผู้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ละราย
ก็แตกต่างกัน โดยบางรายอาจจะเกิดหรือไม่
ก็ได้ทั้งๆที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณและระยะ
เวลาเท่ากัน ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
พันธุกรรมด้วย
 การหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ สามารถทำให้ภาวะการทำงาน
ของหัวใจที่เสื่อมลงกลับมาดีขึ้นได้ โดยการ
ทำงานของหัวใจอาจจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 6 
เดือนแรกจนถึง 2- 4 ปี ส่วนผู้ที่ยังคงดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณมากต่อไป พบว่า
หน้าที่การทำงานของหัวใจก็จะเสื่อมลง
เรื่อยๆ เช่นกัน 

แอลกอฮอล์กับโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน
 การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบตันที่สูงขึ้นโดยกลไกเชื่อว่า
เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในผู้ดื่มแอล-
กอฮอล์ปริมาณมาก เช่น ภาวะความดันเลือด
สูง ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ  หรือแม้แต่การ
สูบบุหรี ่ ซ ึ ่งมักพบร่วมด้วยบ่อยๆ ในผู ้ด ื ่ม
แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์กับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
 การดื่มแอลกอฮอล์พบว่ามีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ทั้งชนิดห้อง
บน (supra-ventricular arrhythmias) และชนิด
ห้องล่าง (ventricular arrhythmias) โดยชนิด
ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่
atrial fibrillation1ส พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด atrial fibrillation
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ยังอายุไม่มากนัก และ
การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติดังกล่าว มักเป็น
ภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมาก
ซึ่งเกิดบ่อยๆ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จนมี
คำเรียกว่า “Holiday Heart” สำหรับภาวะ

ผิดปกติดังกล่าวและภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
อื่นๆก็พบได้เช่นกันจากการดื่มแอลกอฮอล์
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการศึกษาวิจัยไม่น้อย
ที่ออกมาบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์(ไวน์เบียร์
สุรา) ปริมาณน้อยจนถึงปานกลาง (ประมาณ
1 ดริ ้งต่อวัน) จะทำให้ภาวะโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน / ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบ
พลัน / การเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือดลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที ่ไม่ดื ่มเลย
(ประโยชน์นี้พบได้ทั้งวัยกลางคน จนถึงผู้  
สูงอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง) แต่ก็พบ
ว่าผู้ดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่ม
จากสาเหตุอื่นๆ โดยเฉพาะจากโรคตับแข็ง 
/ ภาวะแอลกอฮอลิซึม / มะเร็งที่เกี่ยวข้อง
กับแอลกอฮอล์ (มะเร็งช่องปาก, หลอด 
อาหาร, หลอดคอ, กล่องเสียง และตับ) 
โดยอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวพบสูงขึ้นถึง 
3 - 7 เท่า โดยเฉพาะในผู้ที่ดื่ม
ตั้งแต่ 4 ดริ้งต่อวันขึ้นไป ส่วนสาเหตุการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ พบว่าในผู้ชายที่ดื่ม
แอลกอฮอล์เกิด ขึ้นสูงกว่าผู้ไม่ดื่มร้อยละ 30
ส่วนในผู ้หญิงที ่ดื ่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1
ต่อวัน พบว่าเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้ไม่ดื่ม
ร้อยละ30เช่นกัน
 สรุปว่า ถึงจะมีประโยชน์ (อยู่บ้าง) 
แต่ก็ได้ไม่คุ้มเสีย (กับการที่จะเป็นโรค
อื่นตามมาอีกมาก) ชีวิตยังมีทางเลือกที่
ดีกว่าอีกมากมายที่ดีกว่าดื่มน้ำเมาเพื่อ
ให้สุขภาพดี 

จาก:http://www.doctor.or.th/node/8446

แอลกอฮอล์
กับโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
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โรคติดสุราก่อให้เกิดความเจ็บป่วยกันทั้ง
ครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจและบางคร้ังก็ทางร่างกาย
ด้วย เด็กๆ นั้นเรียนรู้วิธีจัดการกับชีวิตโดยดู
แบบจากพ่อแม่ ทัศนคติที่พ่อแม่มีต่อกัน มี
ต่อชีวิต มีต่อลูกๆ ล้วนส่งผ่านไปถึงลูกๆ
โดยไม่ทันแม้แต่จะสังเกต
 ลูกๆ ของผู้ติดสุรานั้นเมื่อโตขึ้นอาจได้
แต่งงานกับผู้ติดสุราหรืออาจกลายเป็นผู้ติด
สุราเสียเอง หรืออาจจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่
เด็กๆ ที่อยู่ในบ้านที่มีผู้ติดสุรามักจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความพร้อมสำหรับการมี
ความสุขขาดการปรับตัวที่ดี
 หากเราต้องการตัดวงจรเลวร้ายของ
การไม่มีความสุขนี้ เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้
ชีวิตแบบใหม่ มีสัมพันธภาพแบบใหม่ 
โรคติดสุรานั้นส่งผลกระทบไปยาวไกล 
จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
 
รู้จักแยกแยะปัญหา 
 เป็นเรื่องไม่ยากนักหรอกที่คนจะเชื่อว่า
ลูกๆ ของผู้ติดสุรานั้นเป็นผู้ที ่ทุกข์ที ่สุดใน
ครอบครัวอย่างไรก็ตามมีอะไรหลายอย่าง
ที่เราทำให้ลูกได้ ที่จะช่วยลดผลกระทบจาก
โรคติดสุรา สร้างบรรยากาศในบ้าน ส่ง
เสริมให้เขามีความสุข มีสุขภาพจิตที่ด ี
 โดยทั่วไปแล้ว เด็กๆ มีธรรมชาติที ่จะ
อดทนอดกลั ้นและเมตตาสงสารผู ้ติดสุรา
ถ้าเราต้องการให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ปรับตัว
ได้ดี เราต้องหยุดวิตกกังวลว่าคำพูดหรือการ
กระทำของผู้ติดสุราจะมีอิทธิพลต่อเขา เรา
ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ผู้ติดสุราพูดหรือ
ทำ แต่เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของเราได ้ หลายองค์กรสถาบัน
เชื่อว่าพ่อแม่ที่ไม่ติดสุราได้ทำร้ายจิตใจ
ของลูกโดยไม่เจตนามากกว่าพ่อแม่ที่ติด
สุราด้วยซ้ำ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลยืนยันว่า
การที่เราเปลี่ยนทัศนคติไปทางที่ดีขึ้นจะช่วย
ให้ครอบครัวดีขึ้นได้

เด็กในครอบครัว
ผู้ติดสุรา...มาช่วยกัน
ตัดวงจรเลวร้ายนี้กัน

พูดคุยกับเด็กๆ 
 ถ ้าเราเคยละเลยเด็กๆ เพราะมัวแต่
ครุ ่นคิดวกวนอยู่กับผู้ติดสุรา เราควรหยุด
ทำร้ายพวกเขาด้วยวิธีนั้น แล้วหันมาพูดคุย
และรู้จักฟังพวกเขาให้มากขึ้น นั่นหมายถึง
รู้จักฟังเขาโดยไม่พยายามขัดแย้งหรือตัดสิน
ถูกผิด หมายถึงสนับสนุนให้เขาได้พูดอย่าง
เปิดอก ได้ระบายความรู้สึกออกมาโดยไม่
กลัวว่าเราจะตำหนิไม่เฉพาะแต่เด็กๆหรอก
ที่มีอารมณ์ร้ายๆ ในบางครั้งบางคราว แม้
ผู้ใหญ่เราก็เช่นกัน เราโกรธเราขุ่นเคืองผู้ติด
สุรา จนบางครั้งถึงขั้นเกลียดชัง แต่การมี
อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่า
เราเป ็นคนไม่ด ี อารมณ์ความรู ้ส ึกเป ็น
ปฏิกิริยาที่เราไม่สมัครใจให้เป็น ถ้าเราไม่
กล ้ายอมร ับมัน หร ือแม้กระทั ่งไม ่กล ้า
ตระหนักถึงมัน อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมี
แต่จะทำร้ายเรา
 ส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นก็คือเรียน
รู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกของเรา เพื่อที่
ว่ามันจะไม่มาทำลายเราเอง  เราไม่ควร
ตำหนิประณามเด็กๆ ที่เขามีความรู้สึก
ทางลบ และคงจะดีกว่าหากจะให้พวก
เขารู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขา และ
ชว่ยใหเ้ขาหาทางออกทีส่รา้งสรรคส์ำหรบั 
การโกรธแค้น บางทีแค่ปล่อยให้พวก
เขาได้พูดออกมาก็เพียงพอแล้ว บางที
การได้พูดออกมาจะช่วยให้เขาพบวิธี
ระบายความโกรธแค้นออกมาในแบบที่
ไม่เป็นพิษภัยกับใคร 

 พวกเราส่วนมากมักด่วนสรุป มักมอง
เห็นแต่ทางแย่สุดๆของเด็กๆบางทีเราไม่ให้
โอกาสเขาได้อธิบาย แต่ด่วนลงโทษไปเสีย
ก่อน ซึ่งเรื่องแบบนี้ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนถูก
กระทำอย่างไม่ยุติธรรม สิ่งนี้บั่นทอนภาพ
ลักษณ์ในใจว่าเขาเป็นคนมีคุณค่า ควรค่า
แก่การไว้ใจ 

 
ลูกๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตไป
ตามที่เราคาดหวัง ถ้าเราคาดหวัง
แต่ทางร้ายๆแย่ๆกับเขา พวกเขาก็
จะสนองเราด้วยเรื่องแย่ๆร้ายๆ  
หากเราคอยแต่ตำหนิติเตียน พวก
เขาก็ไม่นึกอยากทำอะไรให้เราพึง
พอใจเช่นกัน 
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ด้วยรักและสุรา

จาก:http://www.dailynews.co.th/newstartpage/
index.cfm?page=content&categoryID=
671&contentID=131089

ปุจฉา : หนูรักแม่มากและเห็นแม่เหนื่อยมา
ตลอด แต่ต้องทนดูแม่โดนพ่อทำร้าย เวลาที่พ่อ
เมา หนูมีความรู้สึกเกลียดพ่อมาก หนูเคยสู้กับ
พ่อด้วยค่ะ เพราะเขาจะเข้ามาทำร้ายแม่ และ
หนก็ูยังด่าพ่อด้วย เพราะทนพฤติกรรมพ่อไม่ไหว
จริงๆ เป็นอย่างนี ้มาตั ้งแต่หนูจำความได้หนู
อยากรู้ว่าการที่เราปกป้องคนคนหนึ่งซึ่งเรารัก
มาก และคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต แต่
การทำเช่นนี้ทำให้เราต้องทำไม่ดีต่อคนที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นพ่อ เราจะบาปมากไหมคะ…จริงๆ แล้ว
หนูก็ไม่ได้อยากทำ หนูกลัวค่ะ! ไม่รู้ว่าตายไป
แล้วหนูจะได้รับผลกรรมอย่างไร แต่หนูก็คิด
แบบมีเหตุผลนะคะ ว่าการที่เราทำเขาก็เพราะ
เขาทำแม่ก่อน ไม่รู้ว่านี่เป็นการเถียงแบบข้างๆ
คูๆ หรือเปล่า หนูรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดี
เหลือเกินค่ะ หนูไม่อยากมีบาปกรรมต่อคนที่ได้
ชื่อว่าเป็นบุพการี ช่วยแนะแนวทางให้หนูด้วย
นะคะ
วิสัชนา : สุรา แปลว่า กล้าหรือหน้าด้าน
ใครดื่มเข้าไปแล้วจากคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูด
หรือบุคลิกภาพดีมีการศึกษา ก็จะกลายเป็นอีก
คนหนึ่งซึ่งใจกล้าหน้าไม่อายที่ไม่ควรคิดก็คิดที่
ไม่ควรพูดก็พูด ที่ไม่ควรทำก็ทำ ที่ควรปิดก็เปิด
ที่ควรเชิดชูบูชาก็ลบหลู่ดูหมิ่น ที่ควรทะนุถนอม
ก็ทุบทำลาย ที่ควรสงบเสงี่ยมเจียมตัวก็โวยวาย
ไร้ยำเกรงที่ควรอายุยืนก็อายุสั้นพลันตาย
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า สุราเป็น “อบายมุข” 
คือ “ทางแห่งความเสื่อม” หรือ “ประตูสู่ความ
วิบัติ” ผู้ที่ตกเป็นทาสสุราจะได้รับผลทันตา
เห็น ๖ ประการ คือ 1. ทรัพย์หมดไปเห็นชัดๆ
2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
ภัยไข้เจ็บ 4. เสียเกียรติคุณชื่อเสียง 5. ไม่มี
ยางอาย 6. บั่นทอนกำลังปัญญา…ในกรณีของ
หนูก็คงตระหนักด้วยตัวเองเป็นอย่างดีแล้วว่า
โทษของสุราที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความเป็น
จริงเพียงไร โดยเฉพาะข้อที่กล่าวว่า “ที่ไม่ควร
ทำก็ทำ” และ “ที่ควรทะนุถนอมก็ทุบทำลาย”
การทุบตีภรรยาของตัวเองซึ่งเป็นแม่ของหนูนั้น
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำด้วยประการทั้งปวง
แต่พอสุราล่วงผ่านลำคอเข้าไปแล้วพ่อของหนูก็
ลงมือทำได้อย่างไม่รู้สึกผิด
 กรณีของหนูนั้นเมื่อเทียบกับพ่ออีกคนหนึ่ง
ซึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปเมื่อปีที่แล้วหนักกว่านี้
หลายเท่านัก เพราะพ่อขี้เมาคนนั้นหลังจากถูก
สุราย้อมใจแล้ว ก็ทำกรรมหนักด้วยการกระทำ
ชำเราลูกสาวตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกสาวก็ไม่รู้
จะทำอย่างไร จึงได้แต่ยอมจำนนด้วยความเจ็บ
ปวด ต่อมาเมื่อมีคนแจ้งตำรวจไปจับพ่อขี้เมา
คนนี้ เขายังให้เหตุผลว่า “ทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ
ทำอะไรกับลกูล่ะ ก็ในเม่ือฉันเล้ียงมันมากับมือ”
คิดดูสิว่านี่เป็นการให้เหตุผลของคนปกติหรือว่า
เป็นการให้เหตุผลของปีศาจจากขุมนรก…ที ่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า การดื่มสุรา “บั่นทอนกำลัง
ปัญญา” จึงไม่ผิดเลย คนเมานั้นเขาไม่เพียงแต่
เสียสติเท่านั้น เขาได้สูญเสีย “ศักยภาพของ

ความเป็นมนุษย์” ไปอย่างน่าเสียดายด้วย
เพราะเมื่อเขากลายเป็นคนเมาแล้วคุณสมบัติที่
เขามีอยู่นั ้นมันได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็น “โทษ
สมบัติ” ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่คนรอบ
ข้างไปทั่วเป็นต้นว่า
 ปากที่เคยใช้ปลอบประโลมให้เกิดกำลังใจ
หายเหนื่อย หายท้อ เมื่อได้ฟัง แต่หลังจากดื่ม
สุรา ก็กลายเป็นปากที่ใช้ด่าทอทิ่มแทงให้เจ็บ
ปวดเข้าไปถึงก้นบึ ้งของหัวใจ มือที ่เคยใช้
ตระกองกอด ก็กลายเป็นฝ่ามือหยาบกร้านที่ใช้
ตบตีคนที ่ตัวเองรักอย่างไร้ความปรานี เท้า  
ที่เคยใช้เดินไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้อง
ของตัวเอง ของภรรยาและลูก ก็กลายเป็น
ลำแข้งเหล็กที่พร้อมจะเตะถีบเหยียบย่ำซ้ำเติม
คนที่ตนรักอย่างสิ้นเมตตาข้าวของเครื่องใช้
ในครัวเรือนที่เคยเป็นเครื่องประดับเลอค่าหรือ
เป็นของใช้ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายในครัว
เรือน ก็กลายเป็นอาวุธที่ใช้ขว้างปา ทุ่มโถมเข้า
ทำลายซึ่งกันและกันให้บาดเจ็บล้มตายกันไป
ข้างหนึ่งมีดพร้าที่เคยใช้หั่นผักผลไม้ในยามทำ
กับข้าวก็อาจถูกนำกลับมาใช้ทิ่มแทงหั่นตัดลำ
ตัวแขนขาอวัยวะน้อยใหญ่ของคนที่ตนเคยนับ
เป็นญาติวงศ์พงศา ชีวิตที่ตนแสนรัก แต่เมื่อ
เหล้าเข้าปากและครอบงำสติสัมปชัญญะอย่าง
สมบูรณ์แล้ว บางทีก็ถูกปลิดทิ้งอย่างง่ายดาย
ด้วยมือของตัวเอง ลูกเมียซึ ่งเป็นดั ่งแก้วตา
ดวงใจในยามปกติ ก ็อาจกลายเป็นเพ ียง
กระสอบทรายให้สามีหรือพ่อซ้อมเล่นจนบาด
เจ็บล้มตายอย่างไม่คาดฝัน

เหล้าหรือน้ำเมากับเรื่องราวในครอบครัวล้วนมีแต่เรื่องทุกข์
เรื่องเศร้าใจและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของลูกที่มีพ่อดื่มเหล้า
แล้วทำร้ายแม่


 สุราทำให้คนกล้าในทางเสียหายได้มาก
มายยิ่งกว่าที่กล่าวมานับร้อยนับพันเท่า หนูอยู่
กับพ่อขี ้เมาคงแจ้งแก่ใจดีว่า ที ่พระอาจารย์
เขียนมานี้อาจจะเบาเกินไปสำหรับความเจ็บ
ปวดจากพิษสุราในชีวิตจริง…สำหรับหนู พระ
อาจารย์ขอแนะนำให้พาคุณแม่เลี่ยงออกมาอยู่
ห่างๆ เวลาพ่อเมาจะดีกว่า เวลาพ่อเมาขึ้นมา
ควรอยู่ให้ห่างจากรัศมีของการทำร้ายซึ่งกันและ
กันจะดีที ่สุด การตอบโต้พ่อซึ ่งทำร้ายแม่นั ้น
ไม่ช่วยอะไรนอกจากจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งสอง
ฝ่าย หนูเองก็คงไม่สบายใจจากการทำร้ายพ่อ
แม้จะทำด้วยเจตนาปกป้องแม่ก็ไม่ควรอยู ่ดี
ความรุนแรงไม่ควรจะถูกตอบโต้ด้วยความ
รุนแรง และความกตัญญูต่อแม่ก็ไม่ควรจะ
แสดงออกด้วยการทำร้ายพ่อ ขอให้หนูเลือก
หนทางแห่งสันติจะดีกว่า “อยู่ห่างๆ” เวลาพ่อ
เมาจะดีที่สุด
 ส่วนคำถามที่ว่าจะบาปมากไหมหาก
ทำร้ายพ่อเพื่อปกป้องแม่ คำตอบคือ บาป
แน่นอนอยู่แล้ว แต่ไม่บาปมากเท่ากับการ
ทำร้ายพ่อด้วยเจตนาร้าย เจตนาของหนูหาก
มีก็เพียงต้องการปกป้องแม่เท่านั้นบาปจาก
การนี้ก็ไม่มาก แต่ก็ไม่ควรทำเช่นนี้ด้วย
ประการทั้งปวง เพราะถึงอย่างไรเขาก็คือพ่อ
ของหนูนั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว ในยามปกติ
ขอให้หนูและแม่พยายามหาวิธีคุยกับพ่อเพื่อ
บอกให้ท่านทราบว่า หนูและแม่เจ็บปวดขนาด
ไหน หรือถ้าเป็นไปได้ก็ตัดบทความของพระ
อาจารย์ฉบับนี้แหละให้พ่อของหนูอ่าน บอก
ท่านว่า พระอาจารย์ขอบิณฑบาตการเป็นพ่อ
ขี้เหล้าแบบนี้เสียทีขอทีเถิดคุณกินและมีความ
สุขอยู่คนเดียว แต่คนอื่นเขาทุกข์กันทั้งบ้าน
การมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื ่นนั ้น
ไม่เห็นมันประเสริฐที่ตรงไหน
 พระอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้หนูใช้
สันติวิธีและความเมตตาต่อพ่อให้มากๆ
นะ อย่าเกลียดท่านเลย หาวิธีช่วยเหลือ
ท่านให้หลุดพ้นจากการตกเป็นทาสสุรา
ด้วยสันติวิธีและด้วยจิตเมตตาที่คิดจะ
ช่วยเหลือท่านคือทางออกที่ดีที่สุด 
 



14  แวดวงภาคี 

“เชียงใหม่”ถกปัญหาเพื่อ
ลดความสูญเสีย
เทศกาลปีใหม่เมือง


ล่าง6พื้นที่ได้แก่1.เทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมาย
จังนครราชสีมา2.เขื่อนยางอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
3.เทศบาลเมืองอุบลฯ/เทศบาลเมืองพิบูลย์ฯอำเภอ
เมือง/อำเภอพิบูลย์ฯจังหวัดอุบลราชธานี4.เกาะกลาง
น้ำห้วยน้ำคำและถนนเทศบาลเมืองอำเภอเมือง
ศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ5.ถนนเลียบคลองห้วยเสนง
อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์6.ท่าหาดยาวตำบล
จานบ่ออำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากปีที่
ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากในช่วง7วันอันตราย
ระหว่างวันที่12-18เมษายน2553โดยเป็นผลมาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ49

เมื่อวันที่29มีนาคม2554
ณสวนป่ารีสอร์ตอำเภอ
เมืองจังหวัดสุรินทร์
ประชาคมงดเหล้าอีสาน
ตอนล่างเครือสาธารณสุข
และเครือข่ายเยาวชนใน
แต่ละพื้นที่ได้จัดให้มีการ
พูดคุยหารือเพื่อสร้างพื้นที่
สงกรานต์ปลอดภัยโดย
เน้นไปที่พื้นที่เสี่ยงแต่ละ
จังหวัดในภาคอีสานตอน

อีสานล่างเ
รวมพลังขับเคลื่อน
สงกรานต์
ไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่25มีนาคม2554นายเสนีย์จิตตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็น
ประธานเปิดโครงการ“หาดหินขาว หาดรวมใจ สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”
ท่ีจัดโดยชุมชนท่าช้างและชุมชนพระเนตรเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านณบริเวณ
ริมหาดเพื่อให้เป็นที่สร้างสรรค์สนุกปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัยพร้อมกันนี้
ก็มีกิจกรรมการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์หาดปลอดเหล้าร่วมกันเพื่อลดปัญหา
ต่างๆที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

หาดหินงาม
แหล่งท่องเที่ยว
ปลอดแอลกอฮอล์
แห่งใหม่จังหวัดน่าน

ปัญหาเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุเพื่อลดความ
สูญเสียเทศกาลปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่”
ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิดโดยมีนายแพทย์
ธีระวุฒิโกมุทบุตรประธานเครือข่ายความ
ร่วมมือลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ
ระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
 ด้านคุณวิษณุ  ศรีทะวงค์ผู้จัดการแผน
งานทุนอุปถัมภ์เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็ได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากความพยายามในการ
ทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ประชาชนโดยร่วมกันเฝ้าระวังรณรงค์ทาง
สังคมและผลักดันนโยบายสาธารณะของคน
เชียงใหม่ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถลดการตาย
เป็นศูนย์บาดเจ็บและเหตุทะเลาะวิวาทจาก
๒๖เหลือเพียง๑๑รายในรอบคูเมือง
เชียงใหม่และปีนี้มีพื้นที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์จัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดภัยไร้
แอลกอฮอล์จำนวนมากถึง๔๐กว่าจังหวัด
ทั่วประเทศ

วันที่5มีนาคม2554
หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุลผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธานกล่าวเปิดเวที
เสวนา“บทบาท
สื่อมวลชนต่อการแก้ไข
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วันที่22มีนาคม2554นายวิทยา บุญฉวีผู้ประสานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประชุมหารือเตรียมงานสงกรานต์ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นที่ถนนดอกไม้
และสายน้ำลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภายใน
งานจะจัดให้มีลานเล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์โดยมีแกนนำ
เยาวชนแต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่น
การเดินรณรงค์การแสดงออกโดยการละเล่นของเยาวชนรวมทั้ง
การแจกเครื่องดื่มทางเลือกและการแสดงดนตรีให้ชมด้วย

สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์
ที่ถนนดอกไม้และสายน้ำ

วันที่18มีนาคม2554ณเวทีกลาง

ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมือง

ระนองนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ   

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วย

นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะนายก

เหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกัน

เป็นประธานในการเปิดงาน“เทศกาล

เที่ยวระนองท่องอันดามัน



กลุ่มสตรี
“แม่พริก”เชียงราย

ร่วมขับเคลื่อน
งานศพปลอดเหล้า

วันที่22มีนาคม2554

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก

อำเภอแม่สรวยจังหวัด

เชียงรายนำโดยนางดรุณี   

อุราประธานกลุ่มร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่พริกจัดประชุมเพื่อหา

แนวทางการขับเคลื่อน“การ

จัดงานศพปลอดเหล้าและ

การพนัน”ณศูนย์พัฒนาสตรี

ตำบลแม่พริกอำแม่สรวย

จังหวัดเชียงรายโดยมี

พ่อหลวงกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก

และแกนนำชุมชน13หมู่บ้าน

กว่า70คนเข้าร่วมประชุม

เที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ประจำปี 2554”เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระนองซึ่งในปีนี้จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่า

ทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัคร

ศิลปินของปวงชนชาวไทยในวโรกาส๘๔พรรษาและจะเน้นการจัด

งานแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
110/287-288หมู่ที่6ซอยโพธิ์แก้วแยก4ถนนโพธิ์แก้ว

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์0-2948-3300โทรสาร0-2948-3930




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

จาก:ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาค

อีสานตอนล่าง

คนโคราชต้านสร้างโรงเหล้า
น้ำเมาไม่ใช่สินค้าที่ควรส่งเสริมกัน
ดื่ม ยิ่งจะมีการสร้างโรงงานผลิต
น้ำเมาขึ้นมาในชุมชนเพื่อจำหน่าย
ให้คนดื่ม (จนเมาขาดสติมากขึ้น) 
จึงไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับคน
ปกติทั่วไป 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
บริษัทเอสวายเจแปนเบฟเวอร์เรจจำกัด
ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความ
คิดเห็นต่อขอบเขตและและแนวทางการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อ
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา หอประชุมอำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง พระ
สงฆ์  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  ตัวแทน
ชาวบ้าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
นครราชสีมา และผู้ที่อยู่ในพื้นที่  ที่จะได้รับ
ผลกระทบจำนวน300คนเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย
 เบื้องต้นนายชวลิตตั้งตระกูลกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทเอสวายเจแปนเบฟเวอร์เรจ
จำกัด เสนอเหตุผลความเป็นมา และราย
ละเอ ียดของโครงการให้ทราบ รศ.ดร.

สามัคคี บุญยะวัฒน์ ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น
หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอขอบเขต แนว
ทางการศึกษา และการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สถานที่
ก่อสร้างณตำบลสุขเกษมอำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
 ด้านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าโคราชที่เข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ
ที่จะตามมาอีกมากมายภายหลัง และได้ตั้ง
คำถามต่อผู้ที่จะมาสร้างโรงงานผลิตน้ำเมา
ว่า
 1. แล้วจะเอาโครงการวัดปลอดเหล้า
ของโคราชไปไว้ที่ไหน
 2.ยุทธศาสตร์20ปีคนอีสานเลิกเหล้า
เลิกจนที่ได้ประกาศไปแล้วจะทำอย่างไร
 3. ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ฝุ ่นละออง
ขยะ กลิ ่นเหม็น น้ำเสีย ถนนเสีย ด้าน
สุขภาพก็ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจเสีย
 4.ผลกระทบจากน้ำไม่พอใช้
 5. ผลกระทบจากการดื่มสุรา การตาย
จากอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ ปัญหานักดื่ม
หน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย

 6. แล ้วการที ่ทางอำเภอ ประกาศ
ให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเลิกดื่มเหล้าก็
เสียแรงเปล่าอีกทั้งยังมีผลกระทบ
อื่นๆอีกมากมาย
โดยสรุป ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องต้อง
กันว่าผลกระทบที ่ตามมา ยอมรับไม่ได้
เห็นควร“ให้หยุดโครงการ”ทั้งนี้ฝ่ายธุรกิจ
น้ำเมาขอไปทำการวิเคราะห์แล้วจะนำมา
ประชาคมใหม่อีกรอบขณะที่พระสงฆ์ที่เข้า
ร่วมประชุมท่านบอกว่าขอบิณฑบาตเถอะ
โยม   ม ันบาป   ผ ิดศีลข ้อ 5 พระขอ
บิณฑบาตขนาดนี้แล้วยังจะนิ่งดูดายได้หรือ
 
 แม้ทุกอย่างดูจะจบลงด้วยดี แต่
สำหรับกลุ่มผลประโยชน์อย่าง
ธุรกิจน้ำเมาแล้ว ก็ยังไม่อาจวางใจ
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะยอมรามือ
ไปง่ายๆ สิ่งที่ควรระวังคือการที่
ธุรกิจน้ำเมาจะใช้เงินมาเป็นสิ่งล่อ
ให้เกิดความแตกแยกในหมู่กลุ่ม 
จึงควรระวังและหาทางตั้งรับอย่าง
รู้เท่าทัน 


