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สวดมนต์ข้ามปี...
เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287 - 288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ. โพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02 948 3300, โทรสาร 02 948 3930

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2557
ปณศ. จรเข้บัว 10230

เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในกำาหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ........................................

ลงชื่อ.................................................จัดพิมพ์โดย สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนันสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ในแวดวงโฆษณา ชื่อ “ธนญชัย ศรศรีวิชัย”เป็นที่รู้จักกันดีไม่เพียงในประเทศ แม้ในระดับชาติก็ยอมรับว่าเขาคือผู้กำากับภาพยนตร์

โฆษณาอันดับต้นๆของโลก ที่การันตีด้วยรางวัลสิงโตเมืองคานส์ (Cannes Lion) ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านโฆษณาของโลก และรางวัลระดับ

ทองคำา (Gold Lions) 5-6 ปีติดต่อกัน ซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้ขึ้นรับรางวัลเองเลย แม้จะไปร่วมงานก็ตาม

 งานโฆษณาเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะนอกจากจะเป็นงานอิสระแล้ว เหนืออื่นใดยังเป็นอาชีพท่ีทำาเงินได้มหาศาลหากมีฝีมือ 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำาโฆษณาให้กับธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็เคยทำามาก่อน แต่โชคดีท่ีวันนี้เขาหันหลังให้กับการทำา

โฆษณานำ้าเมาอย่างเด็ดขาด ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่อยากให้ได้ยินไปถึงบริษัทนำ้าเมาและเพ่ือนร่วมอาชีพ

 “หลักๆคือเจ้าของสินค้าเห็นแก่ตัว คิดถึงตัวเอง คิดถึงก�าไร เอเจนซี่ก็เห็นแก่ตัว นึกถึงแต่เงินท่ีจะมาหล่อ เลี้ยงบริษัท จนมองข้าม 

ละเลยเร่ืองอุดมการณ์ และความถูกต้องไป แล้วคนโฆษณาก็ยังหลงใหลกับเรื่องรางวัลมากกว่าจะยกระดับความคิดของคนดู...แอลกอฮอล์

มันเป็นต้นเหตุท่ีท�าให้หายนะเกิดข้ึนเยอะ คือพวกเหล้า  เบียร์ พวกนี้ มันเป็นต้นเหตุที่ท�าให้ทุกอย่างแย่นะ...พ่อขโมยเงินลูกไปกินเหล้า แม่ 

ผัว มีชู้ ผัวเตะเมีย หลายเร่ือง พ่อฆ่าลูก ลูกฆ่าแม่ ฯลฯ เพราะกินเหล้า... พี่ท�าอย่างนั้นไม่ได้  พ่ีเคยท�า แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่น่าท�าเลย แล้วพี่

ก็กลับตัว และคิดว่าพ่ีไม่ท�าแล้ว และยืนกรานว่าจะไม่ท�า มันเลวร้ายมากก...

 ส่วนตัว...โซดา ก็ไม่ได้ท�า เพราะมันเป็นตัวกลางไปสู่เหล้า ใครจะกินโซดาเปล่าๆ  อยากฝากไปบอกบริษัทขายเหล้า...ในแง่ความ

เป็นมนุษย์  คุณน่ะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีค่าอะไรส�าหรับผม พวกคุณก็แค่เป็นมนุษย์ที่มีความโลภ คุณไม่ได้เป็นมนุษย์ท่ีมีจิตใจสูงส่ง...อยากจะ

บอกเขาว่า...เงินท่ีมีอยู่เยอะๆของคุณน่ะ มันไม่ได้ท�าให้ผมนับถือคุณ...คุณเป็นมนุษย์ที่กระจอกท่ีสุด เป็นมนุษย์น่ารังเกียจ ท่ีไม่เคยคิดถึงคน

อ่ืน คิดถึงแต่วงศ์ตระกูลของตัวเอง ทรัพย์สินของตัวเอง โดยไม่แคร์ว่าคนอื่นเขาจะเสียหายยังไง...ขอให้มีความสุขกับเงินสกปรกของคุณไป

เถอะ”

 ตรงและชัดเจนดีสำาหรับความรู้สึกที่ผู้ชายคนนี้มีต่อเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าอาชีพใด หากไม่มีอุดมการณ์ ชีวิตก็หาความภาคภูมิใจใน

ตัวเองไม่ได้
ท่ีมา/https://www.facebook.com/video.php?v=805586922833056&set=vb.170175076374247&type=2&theater

อุดมการณ์
ของคนท�าโฆษณาที่ช่ือ

“ธนญชัย ศรศรีวิชัย”

จดหมายข่าว
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 ในแวดวงโฆษณา ชื่อ “ธนญชัย ศรศรีวิชัย”เป็นท่ีรู้จักกันดีไม่เพียงในประเทศ แม้ในระดับชาติก็ยอมรับว่าเขาคือผู้กำากับภาพยนตร์

โฆษณาอันดับต้นๆของโลก ที่การันตีด้วยรางวัลสิงโตเมืองคานส์ (Cannes Lion) ซ่ึงถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านโฆษณาของโลก และรางวัลระดับ

ทองคำา (Gold Lions) 5-6 ปีติดต่อกัน ซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้ข้ึนรับรางวัลเองเลย แม้จะไปร่วมงานก็ตาม

 งานโฆษณาเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะนอกจากจะเป็นงานอิสระแล้ว เหนืออื่นใดยังเป็นอาชีพที่ทำาเงินได้มหาศาลหากมีฝีมือ 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำาโฆษณาให้กับธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงผู้ชายคนน้ีเขาก็เคยทำามาก่อน แต่โชคดีที่วันนี้เขาหันหลังให้กับการทำา

โฆษณานำ้าเมาอย่างเด็ดขาด ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่อยากให้ได้ยินไปถึงบริษัทนำ้าเมาและเพ่ือนร่วมอาชีพ

 “หลักๆคือเจ้าของสินค้าเห็นแก่ตัว คิดถึงตัวเอง คิดถึงก�าไร เอเจนซี่ก็เห็นแก่ตัว นึกถึงแต่เงินที่จะมาหล่อ เล้ียงบริษัท จนมองข้าม 

ละเลยเร่ืองอุดมการณ์ และความถูกต้องไป แล้วคนโฆษณาก็ยังหลงใหลกับเร่ืองรางวัลมากกว่าจะยกระดับความคิดของคนดู...แอลกอฮอล์

มันเป็นต้นเหตุที่ท�าให้หายนะเกิดข้ึนเยอะ คือพวกเหล้า  เบียร์ พวกนี้ มันเป็นต้นเหตุที่ท�าให้ทุกอย่างแย่นะ...พ่อขโมยเงินลูกไปกินเหล้า แม่ 

ผัว มีชู้ ผัวเตะเมีย หลายเรื่อง พ่อฆ่าลูก ลูกฆ่าแม่ ฯลฯ เพราะกินเหล้า... พ่ีท�าอย่างนั้นไม่ได้  พ่ีเคยท�า แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพ่ีไม่น่าท�าเลย แล้วพี่

ก็กลับตัว และคิดว่าพี่ไม่ท�าแล้ว และยืนกรานว่าจะไม่ท�า มันเลวร้ายมากก...

 ส่วนตัว...โซดา ก็ไม่ได้ท�า เพราะมันเป็นตัวกลางไปสู่เหล้า ใครจะกินโซดาเปล่าๆ  อยากฝากไปบอกบริษัทขายเหล้า...ในแง่ความ

เป็นมนุษย์  คุณน่ะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีค่าอะไรส�าหรับผม พวกคุณก็แค่เป็นมนุษย์ท่ีมีความโลภ คุณไม่ได้เป็นมนุษย์ท่ีมีจิตใจสูงส่ง...อยากจะ

บอกเขาว่า...เงินที่มีอยู่เยอะๆของคุณน่ะ มันไม่ได้ท�าให้ผมนับถือคุณ...คุณเป็นมนุษย์ที่กระจอกที่สุด เป็นมนุษย์น่ารังเกียจ ที่ไม่เคยคิดถึงคน

อื่น คิดถึงแต่วงศ์ตระกูลของตัวเอง ทรัพย์สินของตัวเอง โดยไม่แคร์ว่าคนอ่ืนเขาจะเสียหายยังไง...ขอให้มีความสุขกับเงินสกปรกของคุณไป

เถอะ”

 ตรงและชัดเจนดีสำาหรับความรู้สึกที่ผู้ชายคนนี้มีต่อเพ่ือนร่วมโลก ไม่ว่าอาชีพใด หากไม่มีอุดมการณ์ ชีวิตก็หาความภาคภูมิใจใน

ตัวเองไม่ได้
ท่ีมา/https://www.facebook.com/video.php?v=805586922833056&set=vb.170175076374247&type=2&theater

อุดมการณ์
ของคนท�าโฆษณาที่ช่ือ

“ธนญชัย ศรศรีวิชัย”

ปีที่ 11    ฉบับที่ 80

จดหมายข่าว

ธันวาคม 2557
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 แม้กระแสสังคมจะพยายามสร้างค่านิยมใหม่ ทำาให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องผิด เมื่อถึงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาะช่วงเวลาสำาคัญ“ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ก็จะเห็นธุรกิจแอลกอฮอล์จัดโปรโมชั่น ลด  แลก แจกแถม รวมถึงการจัดงาน
เฉลิมฉลองเพื่อส่งบอกถึงการสร้างความสุข สนุกสนาน แต่ผลที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ฆาตกรรม ฯ ต่างไม่มีใครสนใจหรือรับผิดชอบ ทั้งๆที่ในช่วงเวลานี้ ทุกคนควรหาเวลาอยู่กับตัวเอง สร้างความสุข ความมีสติเพื่อจะได้
ทบทวนว่าชีวิตในรอบ 1 ปีที่จะผ่านไปนั้น เราได้ทำาอะไรผิดพลาดไปมากน้อยแค่ไหน และต้องปรับปรุงแก้ไขในสิ่งใดบ้าง 
 นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่หลาย ปีมาแล้ว คนไทยมีทางเลือกในการเฉลิมฉลอง ด้วยกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ถือเป็นการ
ชำาระจิตส่งท้ายปี แล้วสร้างบุญบารมีรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายฯ ที่อยากเห็นความสุข ความสงบ การสร้างสติและความดีเพื่อจะได้
เริ่มสิ่งดีๆในปีใหม่
 การสวดมนต์ข้ามปี จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และในปี พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำาคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็น
ทางการ และต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่
งดงามควรแก่การส่งเสริม ดังนั้น ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวด
มนต์ข้ามปี โดยมีสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำานวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัด เป็นศูนย์กลางการสวด
มนต์ของจังหวัดนั้นๆ
 สำาหรับปีนี้ ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธ
มณฑล อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัดที่จัดสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะ จำานวน 1,961 วัด และวัดต่างๆที่ร่วมจัด
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 30,000 วัด 
 สวดมนต์ข้ามปี...เริ่มต้นดี...แล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นมาตาม

จำกãจประ¸ำนเครือข่ำยÏ

 การเปลี่ยน “พ.ศ.” เปนการบอกวาชีวิตคนเราไดสรางประสบการณมากข้ึนตามมาดวย 
โลกหมุนอยูตลอดเวลา ถาเราหยุดอยูกับท่ี ไมกาวไปขางหนา ก็เทากับเราเดินถอยหลัง ตามหลัก
ศาสนา ทุกชีวิตเกิดมาก็เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองใหสูงข้ึน ถาคนเราติดอยูแคกรอบ
ความคิด ซึ่งเปน“กับดัก”ของโลก คนก็จะเปนทาสความคิดนั้นเรื่อยไป ทั้งที่ทุกคนเปนเจาของ
ชีวิตตัวเอง มีสิทธิ์กําหนดชะตาชีวิตตัวเองวาควรเดินไปในทิศทางไหน 
 แมทุกวันน้ีคานิยมของสังคมพยายามบอกวาตองมีการดื่มฯ การสังสรรคพบปะเพื่อน
หรือญาติมิตรตองมีเหลา การเลี้ยงฉลองในวาระตางๆของชีวิตตองดื่มฯ อยางไรก็ตาม ไม
วาการตลาดน้ําเมาจะป นแตงถอยคําใหสวยหรูอยางไร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ยังเปน
เคร่ืองดื่มที่ทําลายสุขภาพ 
 อยากเชิญชวนทุกทานใหใชชีวิตอยางมีสติ ไมประมาท และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิต 
ไมเปนทาสสิ่งเสพติด สรางสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง สรางความสุขใหแกคนในครอบครัว ไมเปน
ภาระของสังคม โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคนใหม เพื่อการมีชีวิตท่ีดี โดยการเริ่ม
ตนในชวงปใหมซึ่งเปนโอกาสดีของทุกคน
  
 และขอเปนกําลังใจให้ทุกคน โดยเฉพาะนักดื่ม ได้หลุดพ้นจากวังวนของความ 
ลุ่มหลงมอมเมาเสียที

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์โดยสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ วิษณุ ศรีทะวงศ์, อรพรรณ อัจฉราพันธ์

ศาสตราจารย์นายแพทย์
อุดมศิลป ศรีแสงนาม
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 แม้กระแสสังคมจะพยายามสร้างค่านิยมใหม่ ทำาให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องผิด เมื่อถึงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาะช่วงเวลาสำาคัญ“ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ก็จะเห็นธุรกิจแอลกอฮอล์จัดโปรโมชั่น ลด  แลก แจกแถม รวมถึงการจัดงาน
เฉลิมฉลองเพื่อส่งบอกถึงการสร้างความสุข สนุกสนาน แต่ผลที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ฆาตกรรม ฯ ต่างไม่มีใครสนใจหรือรับผิดชอบ ทั้งๆที่ในช่วงเวลานี้ ทุกคนควรหาเวลาอยู่กับตัวเอง สร้างความสุข ความมีสติเพื่อจะได้
ทบทวนว่าชีวิตในรอบ 1 ปีที่จะผ่านไปนั้น เราได้ทำาอะไรผิดพลาดไปมากน้อยแค่ไหน และต้องปรับปรุงแก้ไขในสิ่งใดบ้าง 
 นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่หลาย ปีมาแล้ว คนไทยมีทางเลือกในการเฉลิมฉลอง ด้วยกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ถือเป็นการ
ชำาระจิตส่งท้ายปี แล้วสร้างบุญบารมีรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายฯ ที่อยากเห็นความสุข ความสงบ การสร้างสติและความดีเพื่อจะได้
เริ่มสิ่งดีๆในปีใหม่
 การสวดมนต์ข้ามปี จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และในปี พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำาคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็น
ทางการ และต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่
งดงามควรแก่การส่งเสริม ดังนั้น ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวด
มนต์ข้ามปี โดยมีสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำานวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัด เป็นศูนย์กลางการสวด
มนต์ของจังหวัดนั้นๆ
 สำาหรับปีนี้ ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธ
มณฑล อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัดที่จัดสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะ จำานวน 1,961 วัด และวัดต่างๆที่ร่วมจัด
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 30,000 วัด 
 สวดมนต์ข้ามปี...เริ่มต้นดี...แล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นมาตาม

 การสวดมนต์ข้ามปี มีประโยชน์อย่างไร 
           1. ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ (Meditation) เพราะขณะนั้น ผู้สวดต้องสำารวมใจแน่วแน่ ไม่เช่นนั้นจะสวดผิด 
เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตใจจะเกิดขึ้น
          2. ช่วยให้เกิดปญญา ถ้าเราสวดมนต์โดยรู้คำาแปล รู้ความหมาย ก็ย่อมทำาให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้
         3. ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ในขณะที่สวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง 
จึงไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจ
 4. ช่วยขับไล่ความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ ความตั้งใจจะทำาให้อารมณ์เบื่อหรือเกียจคร้านลดลง  
เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงมาแทนที่
 5. เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตน และครอบครัว 
 6. เปรียบเสมือนการได้เฝาพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่
(มีสมาธิ) มีความรู้ ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา
ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

เรื่องจำกปกจำกãจประ¸ำนเครือข่ำยÏ

สวดมนต์ข้ามปี...
เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

 การเปลี่ยน “พ.ศ.” เปนการบอกวาชีวิตคนเราไดสรางประสบการณมากขึ้นตามมาดวย 
โลกหมุนอยูตลอดเวลา ถาเราหยุดอยูกับที่ ไมกาวไปขางหนา ก็เทากับเราเดินถอยหลัง ตามหลัก
ศาสนา ทุกชีวิตเกิดมาก็เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองใหสูงขึ้น ถาคนเราติดอยูแคกรอบ
ความคิด ซึ่งเปน“กับดัก”ของโลก คนก็จะเปนทาสความคิดนั้นเรื่อยไป ทั้งที่ทุกคนเปนเจาของ
ชีวิตตัวเอง มีสิทธิ์กําหนดชะตาชีวิตตัวเองวาควรเดินไปในทิศทางไหน 
 แมทุกวันนี้คานิยมของสังคมพยายามบอกวาตองมีการดื่มฯ การสังสรรคพบปะเพื่อน
หรือญาติมิตรตองมีเหลา การเลี้ยงฉลองในวาระตางๆของชีวิตตองดื่มฯ อยางไรก็ตาม ไม
วาการตลาดน้ําเมาจะป นแตงถอยคําใหสวยหรูอยางไร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ยังเปน
เคร่ืองดื่มที่ทําลายสุขภาพ 
 อยากเชิญชวนทุกทานใหใชชีวิตอยางมีสติ ไมประมาท และเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดสําหรับชีวิต 
ไมเปนทาสสิ่งเสพติด สรางสุขภาพกายใจที่แข็งแรง สรางความสุขใหแกคนในครอบครัว ไมเปน
ภาระของสังคม โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคนใหม เพื่อการมีชีวิตท่ีดี โดยการเริ่ม
ตนในชวงปใหมซึ่งเปนโอกาสดีของทุกคน
  
 และขอเปนกําลังใจให้ทุกคน โดยเฉพาะนักดื่ม ได้หลุดพ้นจากวังวนของความ 
ลุ่มหลงมอมเมาเสียที

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์โดยสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ วิษณุ ศรีทะวงศ์, อรพรรณ อัจฉราพันธ์

ก้าวข้ามชีวิตเก่า...สู่ชีวิตใหม่ ในปใหม่
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นพ.สมาน ท�าหนังสือถึงนายกฯ 

แจง 5 เหตุผล ท�าไมตองงดขายเหลาปใหม่

 ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ด้วยความเคยชิน คนส่วนใหญ่มักคิดว่า “การดื่ม”เป็นความสุข แต่ผล
จากการดื่มที่จะทำาให้ชีวิตต้องเป็นทุกข์อีกมากมายสารพัด (ตั้งแต่เสียเงิน เจ็บป่วย ทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต ฯลฯ) นั้น น้อยคน
ที่จะตระหนักในเรื่องนี้ (ส่วนมาก เจ็บ ตาย จึงค่อยรักษา จัดงานศพ) แถมยังเผื่อแผ่เรื่องร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้นี้ไปยังเพื่อนๆและญาติมิตร ในรูป
ของของขวัญที่เป็นขวดนำ้าเมาประเภทต่างๆ โดยอาจลืมคิดไปว่าถ้าเรารักและหวังดีกับใคร ก็ย่อมปรารถนาที่จะให้เขาไม่เจ็บ ไม่ป่วย สุขภาพแข็ง
แรง และมีความสุข แต่ “นำ้าเมา”เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อม การขาดสติ ความทุกข์ ความเจ็บป่วย หายนะ และความตาย ดังนั้น จะซื้อของ
ขวัญให้ใครในช่วงปีใหม่นี้ ก็ต้องคิดด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ให้นั้นสื่อถึงความรักและความปรารถนาดีจริงๆ
 “ของขวัญ” เป็นอะไรก็ได้อีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่“ขวดเหล้า” ที่บริษัทนำ้าเมาสร้างภาพไว้ให้เราคุ้นเคยกันมานาน... ลูกอาจให้
โทรศัพท์เครื่องใหม่กับพ่อแม่ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น หรือพาพ่อแม่ไปพักผ่อนในสถานที่สวยงาม เพื่อเพิ่มพลังชีวิต เพื่อนอาจซื้อ
หนังสือที่เกี่ยวกับข้อคิดดีๆให้เพื่อน ชวนกันกินข้ามสักมื้อ ให้บัตรสมาชิกฟิตเนสเพื่อไปออกกำาลังกาย ให้ของใช้ที่เพื่อนยังไม่มี ฯลฯ หรือนำาเงินที่
จะซื้อขวดเหล้าให้ใครๆ ไปทำาบุญในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าต่างๆก็จะได้บุญไม่น้อย 
 เคยมีใครคิดกันบ้างไหม ว่าถ้านำ้าเมาขวดที่เราให้ใครๆไปนั้น แล้วทำาให้เขาต้องบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต คุณจะรู้สึกอย่างไรกันบ้าง 
เพราะมันเหมือนกับการทำาร้ายกัน ฆ่ากันด้วยเจตนาที่แสนดี ที่คิดว่านำ้าเมาที่ให้เป็นของขวัญจะทำาให้ผู้รับถูกใจและมีความสุข (โดยไม่ได้คิดถึงผล
ข้างเคียงจากนำ้าเมาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา) แต่กลับกลายเป็นว่านำ้าเมาขวดนั้นได้พลิกชะตาชีวิตของเพื่อนๆ ญาติมิตร ไปสู่ความทุกข์ และความ
เจ็บปวดตลอดชีวิต แล้วเราจะรับผิดชอบกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาได้ไหม...ถ้าเพียงแต่ทุกคนจะสะดุดคิดสักนิด “ให้เหล้า = แช่ง” เราก็จะ
ไม่ต้องไปเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนทำาให้ใครต้องมารับเคราะห์กรรม เพราะ “ของขวัญที่คิดสั้นๆง่ายๆ” จากเรา
 อย่างไรก็ตาม “ของขวัญ” ไม่ได้มีเพียงแค่วัตถุสิ่งของ แต่ “ความรู้สึกดีๆ” (เช่น ความหวังดี ความจริงใจ การให้อภัย) ก็เป็นของขวัญ
ลำ้าค่าที่เราสามารถให้แก่ใครๆได้  และจะว่าไปแล้ว สำาหรับคนจำานวนไม่น้อย จะรู้สึกซาบซึ้งกับของขวัญที่เป็นนามธรรมนี้มากกว่าวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ แต่อย่างน้อยจะให้อะไรกับใคร ถ้าเราได้ให้ในสิ่งที่เขายังขาดและต้องการ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ
 ปีใหม่นี้ส่งความสุข ความปรารถนาดี กันด้วยของขวัญที่กลั่นจากความจริงใจ ยำ้า!ว่าเป็นอะไรก็ได้ ยกเว้น นำ้าเมาทุกชนิด

 การจะเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินใดๆสักเรื่อง เป็นสิ่งที่ยากไม่น้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคยชินในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ 
และธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาล ดังนั้น การจะควบคุมให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ค้าขายอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีล
ธรรม  ก็ต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นธงนำา 
 เมื่อวันที่17 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุม-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้ทำาหนังสือ
ส่งข้อมูลวิชาการ เพื่อสนับสนุนการออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ถึงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา
ด้านสังคม โดยมีข้อมูลสำาคัญ 5 ประเด็น คือ
  1. หลายประเทศมีการจำากัดวันและเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสมาชิกองค์การอนามัยโลก 194 ประเทศ มี 112 ประเทศ 
ที่มีมาตรการจำากัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางวันหรือบางเทศกาล ซึ่งในที่นี้เป็นการห้ามขายทุกวันถึง 10 ประเทศ โดยประเทศที่ห้าม
ขายเหล้าช่วงปีใหม่ อาทิ นิวซีแลนด์ และหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น คอนเนกติกัต แคนซัส เป็นต้น
 2. องค์การอนามัยโลก เสนอแนะทางเลือกมาตรการการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนึ่งในนั้นคือ การควบคุมวันและ
เวลาการขายปลีก หากห้ามขาย จะทำาให้การดื่มสุราลดลงร้อยละ 20 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ร้อยละ 30 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 35 การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 40 และการรักษาผู้หญิงที่ถูกทำาร้ายลดลงร้อยละ 50 ถ้า
ไทยห้ามขายเหล้าช่วงปีใหม่จะช่วยให้คนไทยประมาณ 150 คนรอดชีวิต 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ โดยผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เทศกาลสำาคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ระหว่างปี 2551 - 2557 พบว่า เห็นด้วยถึงร้อยละ 81.79 
ไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 9.85 ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 8.35 
        4. มาตรการนี้ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า เพราะเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศ และนำาเข้า 
 5. เหตุที่ต้องห้ามขาย เพราะช่วงเทศกาลมีการดื่มสุรามากและบาดเจ็บหนักกว่าช่วงปกติ 2 เท่า และเดือนที่มีวันหยุดยาวจำานวนคดี
อุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลจะสูงกว่าเดือนอื่นๆ ซึ่งมักจะมาจากการเมาเหล้าถึงร้อยละ 80 - 90 
ขณะที่เดือนอื่นๆ ที่ไม่มีเทศกาลหยุดยาว จะมีการเมาสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงร้อยละ 30 - 40
         “ผมจึงได้ทำาข้อเสนอถึงนายกฯเพื่อพิจารณา ขอให้ผลักดันและสนับสนุนมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 รวมทั้งเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ส่วนการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังคงมีการ
ประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม ส่วนผลจะเป็นอย่างไร อยู่ที่คณะกรรมการ จากนั้นจะนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557” นพ.สมาน กล่าว
 หวังว่าจะได้รับข่าวดีรับปีใหม่
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ใหเหลา = แช่ง
สองคำ สั้นๆ แต่ซ่อนความหมายให้ตีความได้อีกมากมาย...



5 ประเด็นข่ำวºทควำม

นพ.สมาน ท�าหนังสือถึงนายกฯ 

แจง 5 เหตุผล ท�าไมตองงดขายเหลาปใหม่

 ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ด้วยความเคยชิน คนส่วนใหญ่มักคิดว่า “การดื่ม”เป็นความสุข แต่ผล
จากการดื่มที่จะทำาให้ชีวิตต้องเป็นทุกข์อีกมากมายสารพัด (ตั้งแต่เสียเงิน เจ็บป่วย ทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต ฯลฯ) นั้น น้อยคน
ที่จะตระหนักในเรื่องนี้ (ส่วนมาก เจ็บ ตาย จึงค่อยรักษา จัดงานศพ) แถมยังเผื่อแผ่เรื่องร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้นี้ไปยังเพื่อนๆและญาติมิตร ในรูป
ของของขวัญที่เป็นขวดนำ้าเมาประเภทต่างๆ โดยอาจลืมคิดไปว่าถ้าเรารักและหวังดีกับใคร ก็ย่อมปรารถนาที่จะให้เขาไม่เจ็บ ไม่ป่วย สุขภาพแข็ง
แรง และมีความสุข แต่ “นำ้าเมา”เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อม การขาดสติ ความทุกข์ ความเจ็บป่วย หายนะ และความตาย ดังนั้น จะซื้อของ
ขวัญให้ใครในช่วงปีใหม่นี้ ก็ต้องคิดด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ให้นั้นสื่อถึงความรักและความปรารถนาดีจริงๆ
 “ของขวัญ” เป็นอะไรก็ได้อีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่“ขวดเหล้า” ที่บริษัทนำ้าเมาสร้างภาพไว้ให้เราคุ้นเคยกันมานาน... ลูกอาจให้
โทรศัพท์เครื่องใหม่กับพ่อแม่ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น หรือพาพ่อแม่ไปพักผ่อนในสถานที่สวยงาม เพื่อเพิ่มพลังชีวิต เพื่อนอาจซื้อ
หนังสือที่เกี่ยวกับข้อคิดดีๆให้เพื่อน ชวนกันกินข้ามสักมื้อ ให้บัตรสมาชิกฟิตเนสเพื่อไปออกกำาลังกาย ให้ของใช้ที่เพื่อนยังไม่มี ฯลฯ หรือนำาเงินที่
จะซื้อขวดเหล้าให้ใครๆ ไปทำาบุญในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าต่างๆก็จะได้บุญไม่น้อย 
 เคยมีใครคิดกันบ้างไหม ว่าถ้านำ้าเมาขวดที่เราให้ใครๆไปนั้น แล้วทำาให้เขาต้องบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต คุณจะรู้สึกอย่างไรกันบ้าง 
เพราะมันเหมือนกับการทำาร้ายกัน ฆ่ากันด้วยเจตนาที่แสนดี ที่คิดว่านำ้าเมาที่ให้เป็นของขวัญจะทำาให้ผู้รับถูกใจและมีความสุข (โดยไม่ได้คิดถึงผล
ข้างเคียงจากนำ้าเมาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา) แต่กลับกลายเป็นว่านำ้าเมาขวดนั้นได้พลิกชะตาชีวิตของเพื่อนๆ ญาติมิตร ไปสู่ความทุกข์ และความ
เจ็บปวดตลอดชีวิต แล้วเราจะรับผิดชอบกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาได้ไหม...ถ้าเพียงแต่ทุกคนจะสะดุดคิดสักนิด “ให้เหล้า = แช่ง” เราก็จะ
ไม่ต้องไปเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนทำาให้ใครต้องมารับเคราะห์กรรม เพราะ “ของขวัญที่คิดสั้นๆง่ายๆ” จากเรา
 อย่างไรก็ตาม “ของขวัญ” ไม่ได้มีเพียงแค่วัตถุสิ่งของ แต่ “ความรู้สึกดีๆ” (เช่น ความหวังดี ความจริงใจ การให้อภัย) ก็เป็นของขวัญ
ลำ้าค่าที่เราสามารถให้แก่ใครๆได้  และจะว่าไปแล้ว สำาหรับคนจำานวนไม่น้อย จะรู้สึกซาบซึ้งกับของขวัญที่เป็นนามธรรมนี้มากกว่าวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ แต่อย่างน้อยจะให้อะไรกับใคร ถ้าเราได้ให้ในสิ่งที่เขายังขาดและต้องการ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ
 ปีใหม่นี้ส่งความสุข ความปรารถนาดี กันด้วยของขวัญที่กลั่นจากความจริงใจ ยำ้า!ว่าเป็นอะไรก็ได้ ยกเว้น นำ้าเมาทุกชนิด

 การจะเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินใดๆสักเรื่อง เป็นสิ่งที่ยากไม่น้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคยชินในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ 
และธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาล ดังนั้น การจะควบคุมให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ค้าขายอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีล
ธรรม  ก็ต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นธงนำา 
 เมื่อวันที่17 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุม-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้ทำาหนังสือ
ส่งข้อมูลวิชาการ เพื่อสนับสนุนการออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ถึงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา
ด้านสังคม โดยมีข้อมูลสำาคัญ 5 ประเด็น คือ
  1. หลายประเทศมีการจำากัดวันและเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสมาชิกองค์การอนามัยโลก 194 ประเทศ มี 112 ประเทศ 
ที่มีมาตรการจำากัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางวันหรือบางเทศกาล ซึ่งในที่นี้เป็นการห้ามขายทุกวันถึง 10 ประเทศ โดยประเทศที่ห้าม
ขายเหล้าช่วงปีใหม่ อาทิ นิวซีแลนด์ และหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น คอนเนกติกัต แคนซัส เป็นต้น
 2. องค์การอนามัยโลก เสนอแนะทางเลือกมาตรการการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนึ่งในนั้นคือ การควบคุมวันและ
เวลาการขายปลีก หากห้ามขาย จะทำาให้การดื่มสุราลดลงร้อยละ 20 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ร้อยละ 30 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 35 การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 40 และการรักษาผู้หญิงที่ถูกทำาร้ายลดลงร้อยละ 50 ถ้า
ไทยห้ามขายเหล้าช่วงปีใหม่จะช่วยให้คนไทยประมาณ 150 คนรอดชีวิต 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ โดยผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เทศกาลสำาคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ระหว่างปี 2551 - 2557 พบว่า เห็นด้วยถึงร้อยละ 81.79 
ไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 9.85 ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 8.35 
        4. มาตรการนี้ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า เพราะเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศ และนำาเข้า 
 5. เหตุที่ต้องห้ามขาย เพราะช่วงเทศกาลมีการดื่มสุรามากและบาดเจ็บหนักกว่าช่วงปกติ 2 เท่า และเดือนที่มีวันหยุดยาวจำานวนคดี
อุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลจะสูงกว่าเดือนอื่นๆ ซึ่งมักจะมาจากการเมาเหล้าถึงร้อยละ 80 - 90 
ขณะที่เดือนอื่นๆ ที่ไม่มีเทศกาลหยุดยาว จะมีการเมาสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงร้อยละ 30 - 40
         “ผมจึงได้ทำาข้อเสนอถึงนายกฯเพื่อพิจารณา ขอให้ผลักดันและสนับสนุนมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 รวมทั้งเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ส่วนการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังคงมีการ
ประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม ส่วนผลจะเป็นอย่างไร อยู่ที่คณะกรรมการ จากนั้นจะนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557” นพ.สมาน กล่าว
 หวังว่าจะได้รับข่าวดีรับปีใหม่
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ใหเหลา = แช่ง
สองคำ สั้นๆ แต่ซ่อนความหมายให้ตีความได้อีกมากมาย...
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 นักวิชาการจี้ตำารวจ อัยการ ศาล ปรับทัศนคติ เรื่องการตีความ“โฆษณาเหล้า”เสียใหม่ ยำ้าการจัดกิจกรรมอีเวนต์ เป็นสปอนเซอร์งาน
กีฬา ดนตรี โฆษณาแบรนด์ องค์กร ทำา CSR ล้วนมีผลต่อการจดจำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น และถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเหล้าฯ
  น.ส.จันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวในเวทีเสวนา “กึ่งทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” ภายในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 ว่า แม้จะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 2551 แต่
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังประสบปัญหา ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรมีจำานวนจำากัด และผลประโยชน์ทับซ้อนใน
พื้นที่ เช่น ข้าราชการ หรือตำารวจ เป็นเจ้าของร้านค้าเสียเอง นอกจากนี้ บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังหันมาจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆมากขึ้น 
โดยไปผูกกับงานกีฬา งานดนตรี ซึ่งทั้งหมดคือการสื่อสารการตลาดอันเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาทั้งสิ้น ถือว่าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่การตรวจจับเพื่อเอาผิดในปัจจุบันยังทำาได้ยาก เพราะนักกฎหมายจะตีความ ความหมายของการโฆษณา ว่า
ต้องเป็นการจูงใจ หรืออวดอ้างสรรพคุณ
        “อัยการ นักกฎหมาย จะต้องปรับทัศนคติการดำาเนินคดีเสียใหม่ เพื่อตามให้ทันกับโฆษณาตามความหมายของทางนิเทศศาสตร์ ว่าการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเข้านิยามการโฆษณาทั้งสิ้น และมีประโยชน์เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม การเอาผิดตามกระบวนการทางศาล ยัง
จำาเป็นต้องหาหลักฐานมาชี้ชัดว่าการจัดกิจกรรมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสื่อสารการตลาดจริง แต่หลักฐานดังกล่าวมักหาได้ยาก 
เพราะบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริษัทเอเยนซี่จัดอีเวนต์ หรือทำาโฆษณา มักไม่ยอมให้ข้อมูล” น.ส.จันทิมา กล่าว
 ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า เมื่อตีความตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้ว ตามมาตรา 32 วรรค 1 ที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสื่อสารการตลาดนั้น ถือว่าเป็นการทำาห้าม
โฆษณาทั้งหมดอยู่แล้ว (Total Ban) แต่มีการเปิดช่องทางในวรรค 2 คือ เว้นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาโดยการให้ความรู้และ
ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์สังคมได้ และต้องมีคำาเตือนตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนนี้ที่ทำาให้เกิดปัญหา เพราะปัจจุบันบริษัทธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ได้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่หันมาทำาการโฆษณาองค์กร บริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั้งอีเวนต์มาร์
เกตติ้งผ่านงานด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ความจริงแล้วแม้จะเลี่ยงมาโฆษณาในลักษณะเช่นนี้ แต่สุดท้ายก็ส่งผลให้คนจดจำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่ดี จึงถือว่าเป็นการโฆษณาเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งเท่ากับว่าผิดกฎหมาย
  “บริษัทมักอ้างว่าโฆษณาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ความเป็นจริงผู้รับสารต่างรับรู้และเข้าใจ เพราะมีการแสดง
สัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทั้งนี้ การโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ ไม่ต้องมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นการจูงใจ
อย่างไร เพราะตามหลักนิเทศศาสตร์ การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ดังนั้น โฆษณาทุกชิ้นล้วนมีผลต่อการจูงใจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งปัจจุบันมักใช้การโฆษณาโดยอ้อม เพื่อทำาให้เกิดภาพลักษณ์ การจดจำา การระลึกถึง การผูกพันกับแบรนด์ เกิด
ความเชื่อมโยงกับสินค้าไม่รู้ตัว และเกิดความคุ้นเคยต่อแบรนด์ ดังนั้น การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ใช่แค่ขวดหรือบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องดื่ม แต่คืออะไรก็ได้ที่สื่อไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปัญหาคือการจะเอาผิดโฆษณาเหล่านี้ เมื่อเป็นคดีความ ทนายหรือนักกฎหมายมักมี
ข้ออ้างมากมายเพื่อเลี่ยงความผิด ตัวอย่างเช่น การโฆษณาต่างๆ ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเบียร์ รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบียร์ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังใส่นำ้า
แข็งที่มีโลโก้บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็มักอ้างว่าถังใส่นำ้าแข็งมีไว้ทำาอะไร ซึ่งหากตอบว่าใส่นำ้าแข็งก็จบ แต่จริงๆต้องชี้แจงว่า หากเป็นถังใส่นำ้า
แข็งเช่นนี้สามารถสื่อสารจูงใจได้ถือว่ามีความผิด... 
 ตรงนี้คงต้องให้เวลาศาล อัยการ ตำารวจ และนักกฎหมายทำาความเข้าใจในเรื่องของการโฆษณาใหม่” ดร.บุญอยู่ กล่าว
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 ปัจจุบันสถานศึกษาเมืองไทยล้อมรอบไปด้วยร้านเหล้า 
ทำาให้มีนักดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งก็มาจากการออกใบ
อนุญาตขายเหล้าให้ร้านค้าง่ายเกินไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมวิชาการหัวข้อ“ระบบใบ
อนุญาตขายสุรา: นโยบายสำาคัญของการปกป้องเยาวชนจากโลก
มึนเมา”
 น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการศึกษาเรื่องความหนาแน่นของ
จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษา 84 แห่ง ในปี 
2552 มีจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,056 แห่ง ในจำานวนนี้ มี
จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในรัศมี 500 เมตรจากสถาน
ศึกษา มากถึง ร้อยละ 83.0 และลดลงเป็น ร้อยละ 81.6 ในปี 2554 
และล่าสุด ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.6 หรือ 1,244 แห่ง ใน
จำานวนนี้ ร้อยละ 58.5 เป็นจุดจำาหน่ายแบบมีที่นั่งดื่ม โดยสถานบันเทิง
ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะมีสัดส่วนมากที่สุด รองมาคือร้านอาหาร 
ร้านหมูกระทะ และอีกร้อยละ 41.3 เป็นจุดจำาหน่ายที่มีลักษณะซื้อ
กลับไปดื่ม เช่น ร้านขายของชำา ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
 นายนพพล วิทย์วรพงศ์ รองผู้อำานวยการ ศวส. กล่าวว่า จาก
สถิติการออกใบอนุญาตจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2554 มี
การออกใบอนุญาต 602,211 ใบ เมื่อเทียบกับจำานวนประชากรจะ
เท่ากับมีการจำาหน่ายแอลกอฮอล์ให้ประชากรในสัดส่วน 1 ใบต่อ 107 
คน การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ถือ
เป ็นป ัจจัยหนึ่ ง ท่ีกระทบต ่อมาตรการการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าน่า
เป็นห่วง เพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า ความหนาแน่นของจุด
ขายที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับยอดขาย ความหนาแน่นของบาร์และ
ร้านค้าประเภทนั่งดื่ม มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเกิดความ
รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม เช่น เมาแล้วขับ อุบัติเหตุจราจร การ
ทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
อยู่ใกล้สถานศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเยาวชน ดังนั้น เพื่อ
ปกป้องเยาวชน การควบคุมความหนาแน่นของจุดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านกลไกใบอนุญาต จึงเป็นเรื่องที่รัฐควรให้ความสำาคัญ
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7 ประเด็นข่ำวประเด็นข่ำว

 นักวิชาการจี้ตำารวจ อัยการ ศาล ปรับทัศนคติ เรื่องการตีความ“โฆษณาเหล้า”เสียใหม่ ยำ้าการจัดกิจกรรมอีเวนต์ เป็นสปอนเซอร์งาน
กีฬา ดนตรี โฆษณาแบรนด์ องค์กร ทำา CSR ล้วนมีผลต่อการจดจำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น และถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเหล้าฯ
  น.ส.จันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวในเวทีเสวนา “กึ่งทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” ภายในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 ว่า แม้จะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 2551 แต่
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังประสบปัญหา ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรมีจำานวนจำากัด และผลประโยชน์ทับซ้อนใน
พื้นที่ เช่น ข้าราชการ หรือตำารวจ เป็นเจ้าของร้านค้าเสียเอง นอกจากนี้ บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังหันมาจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆมากขึ้น 
โดยไปผูกกับงานกีฬา งานดนตรี ซึ่งทั้งหมดคือการสื่อสารการตลาดอันเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาทั้งสิ้น ถือว่าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่การตรวจจับเพื่อเอาผิดในปัจจุบันยังทำาได้ยาก เพราะนักกฎหมายจะตีความ ความหมายของการโฆษณา ว่า
ต้องเป็นการจูงใจ หรืออวดอ้างสรรพคุณ
        “อัยการ นักกฎหมาย จะต้องปรับทัศนคติการดำาเนินคดีเสียใหม่ เพื่อตามให้ทันกับโฆษณาตามความหมายของทางนิเทศศาสตร์ ว่าการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเข้านิยามการโฆษณาทั้งสิ้น และมีประโยชน์เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม การเอาผิดตามกระบวนการทางศาล ยัง
จำาเป็นต้องหาหลักฐานมาชี้ชัดว่าการจัดกิจกรรมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสื่อสารการตลาดจริง แต่หลักฐานดังกล่าวมักหาได้ยาก 
เพราะบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริษัทเอเยนซี่จัดอีเวนต์ หรือทำาโฆษณา มักไม่ยอมให้ข้อมูล” น.ส.จันทิมา กล่าว
 ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า เมื่อตีความตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้ว ตามมาตรา 32 วรรค 1 ที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสื่อสารการตลาดนั้น ถือว่าเป็นการทำาห้าม
โฆษณาทั้งหมดอยู่แล้ว (Total Ban) แต่มีการเปิดช่องทางในวรรค 2 คือ เว้นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาโดยการให้ความรู้และ
ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์สังคมได้ และต้องมีคำาเตือนตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนนี้ที่ทำาให้เกิดปัญหา เพราะปัจจุบันบริษัทธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ได้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่หันมาทำาการโฆษณาองค์กร บริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั้งอีเวนต์มาร์
เกตติ้งผ่านงานด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ความจริงแล้วแม้จะเลี่ยงมาโฆษณาในลักษณะเช่นนี้ แต่สุดท้ายก็ส่งผลให้คนจดจำาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่ดี จึงถือว่าเป็นการโฆษณาเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งเท่ากับว่าผิดกฎหมาย
  “บริษัทมักอ้างว่าโฆษณาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ความเป็นจริงผู้รับสารต่างรับรู้และเข้าใจ เพราะมีการแสดง
สัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทั้งนี้ การโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ ไม่ต้องมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นการจูงใจ
อย่างไร เพราะตามหลักนิเทศศาสตร์ การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ดังนั้น โฆษณาทุกชิ้นล้วนมีผลต่อการจูงใจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งปัจจุบันมักใช้การโฆษณาโดยอ้อม เพื่อทำาให้เกิดภาพลักษณ์ การจดจำา การระลึกถึง การผูกพันกับแบรนด์ เกิด
ความเชื่อมโยงกับสินค้าไม่รู้ตัว และเกิดความคุ้นเคยต่อแบรนด์ ดังนั้น การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ใช่แค่ขวดหรือบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องดื่ม แต่คืออะไรก็ได้ที่สื่อไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปัญหาคือการจะเอาผิดโฆษณาเหล่านี้ เมื่อเป็นคดีความ ทนายหรือนักกฎหมายมักมี
ข้ออ้างมากมายเพื่อเลี่ยงความผิด ตัวอย่างเช่น การโฆษณาต่างๆ ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเบียร์ รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบียร์ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังใส่นำ้า
แข็งที่มีโลโก้บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็มักอ้างว่าถังใส่นำ้าแข็งมีไว้ทำาอะไร ซึ่งหากตอบว่าใส่นำ้าแข็งก็จบ แต่จริงๆต้องชี้แจงว่า หากเป็นถังใส่นำ้า
แข็งเช่นนี้สามารถสื่อสารจูงใจได้ถือว่ามีความผิด... 
 ตรงนี้คงต้องให้เวลาศาล อัยการ ตำารวจ และนักกฎหมายทำาความเข้าใจในเรื่องของการโฆษณาใหม่” ดร.บุญอยู่ กล่าว
	 ที่มา	/	http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000141279

 ปัจจุบันสถานศึกษาเมืองไทยล้อมรอบไปด้วยร้านเหล้า 
ทำาให้มีนักดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งก็มาจากการออกใบ
อนุญาตขายเหล้าให้ร้านค้าง่ายเกินไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมวิชาการหัวข้อ“ระบบใบ
อนุญาตขายสุรา: นโยบายสำาคัญของการปกป้องเยาวชนจากโลก
มึนเมา”
 น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการศึกษาเรื่องความหนาแน่นของ
จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษา 84 แห่ง ในปี 
2552 มีจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,056 แห่ง ในจำานวนนี้ มี
จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในรัศมี 500 เมตรจากสถาน
ศึกษา มากถึง ร้อยละ 83.0 และลดลงเป็น ร้อยละ 81.6 ในปี 2554 
และล่าสุด ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.6 หรือ 1,244 แห่ง ใน
จำานวนนี้ ร้อยละ 58.5 เป็นจุดจำาหน่ายแบบมีที่นั่งดื่ม โดยสถานบันเทิง
ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะมีสัดส่วนมากที่สุด รองมาคือร้านอาหาร 
ร้านหมูกระทะ และอีกร้อยละ 41.3 เป็นจุดจำาหน่ายที่มีลักษณะซื้อ
กลับไปดื่ม เช่น ร้านขายของชำา ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
 นายนพพล วิทย์วรพงศ์ รองผู้อำานวยการ ศวส. กล่าวว่า จาก
สถิติการออกใบอนุญาตจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2554 มี
การออกใบอนุญาต 602,211 ใบ เมื่อเทียบกับจำานวนประชากรจะ
เท่ากับมีการจำาหน่ายแอลกอฮอล์ให้ประชากรในสัดส่วน 1 ใบต่อ 107 
คน การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ถือ
เป ็นป ัจจัยหนึ่ ง ท่ีกระทบต ่อมาตรการการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าน่า
เป็นห่วง เพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า ความหนาแน่นของจุด
ขายที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับยอดขาย ความหนาแน่นของบาร์และ
ร้านค้าประเภทนั่งดื่ม มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเกิดความ
รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม เช่น เมาแล้วขับ อุบัติเหตุจราจร การ
ทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
อยู่ใกล้สถานศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเยาวชน ดังนั้น เพื่อ
ปกป้องเยาวชน การควบคุมความหนาแน่นของจุดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านกลไกใบอนุญาต จึงเป็นเรื่องที่รัฐควรให้ความสำาคัญ
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จี้เปลี่ยนเกณฑ์
ออกใบอนุญาตขายเหล้า
ชี้ออกให้ง่าย นักดื่มเพิ่มต่อเนื่อง

 นายรัฐปกรณ์ นิภานันท์ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กล่าวว่า จากการศึกษาบทเรียนในต่างประเทศ นำามาสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายการออกใบอนุญาตจำาหน่ายสุราที่สำาคัญ คือ 1. เพิ่มประเภท
ใบอนุญาต แบ่งเป็นร้านค้าปลีกแบบ มีสถานที่ดื่ม และไม่มีสถานที่ดื่ม 
2. ผู้ขอใบอนุญาตต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ เพื่อให้ทราบข้อ
กฎหมายและร่วมมือกับมาตรการควบคุม เช่นไม่ขายเครื่องดื่มให้คน
เมา ร้านที่มีสถานที่ดื่มต้องมีวิธีช่วยเหลือลูกค้าที่เมา และการป้องกัน
เหตุทะเลาะวิวาท การป้องกันการก่ออาชญากรรม 3. ออกใบอนุญาต
ชั่วคราวสำาหรับการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มและกิจกรรมสาธารณะ แต่
ต้องขายภายใต้กฎหมาย เช่น ต้องไม่ใช่กิจกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนา 
ไม่มีบุคคลที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ร่วมอยู่ในงาน ขายภายในเวลา 
11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. และ 4. เพิ่มเงื่อนไขการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการออกใบอนุญาต
ขายสุราที่มีสถานที่สำาหรับดื่ม
 และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ที่โรงแรมเมืองลิ
กอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุฑามาศ จันทวิลัย แกนนำา
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ปลอดเหล้า 16 สถาบัน ได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งผ่านไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ 
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายสถานบริการ 
ตลอดจนเร่งออกกฎหมายโซนนิง ควบคุมร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้ห่างจากสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตร
 เนื่องจากการสำารวจร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษา รัศมี 
500 เมตร ใน 16 สถาบันทางภาคใต้ พบว่า บางสถาบันมีร้านเหล้ามาก
ถึง 244 ร้าน และในจำานวนนี้มีร้านค้าอยู่ใกล้กว่ารัศมี 20 เมตร จากรั้ว
มหาวิทยาลัย จำานวนเฉลี่ยถึง 5 แห่ง 
  ขณะเดียวกัน ยังพบประเภทร้านค้า ที่ทำาผิดกฎหมาย
จำานวนมาก อาทิ ร้านขายของชำา ร้านสะดวกซื้อ ผับบาร์ ร้านอาหารที่
ขายเหล้า และร้านเหล้าปั่น ตลอดจนร้านที่ขายให้เด็กอายุตำ่ากว่า 20 
ปีอีกจำานวนมาก และอยากให้มาตรการปกป้องเด็กและเยาวชนจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นจริงได้ในรัฐบาลนี้” นางสาวจุฑามาศ กล่าว
ทีม่า	/	http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000134934

	http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000135489
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 ชีวิตคนเรามีมากมายที่รันทด ซับซ้อน ไม่น่าเชื่อ ยิ่งกว่านิยาย แต่ทั้งหมดนั้นถ้าจะพูดตามหลักศาสนาแล้ว คนทุกคนเป็นผู้ลิขิตชะตา
ชีวิตตัวเอง จะดี จะชั่ว อย่างไร ก็อยู่ที่การกระทำาของตัวเองที่จะนำาพาให้ชีวิตเป็นไปต่างๆนานา
 ดังเช่น ชีวิตของคุณลุงชัยพร วัฒนาพร ชายเร่ร่อนวัย 83 ปี ที่อาศัยริมฟุตปาทย่านถนนราชดำาเนินกลาง เป็นสถานที่พักพิง ใครจะคาด
คิดว่าชายคนนี้เคยมีอดีตที่รุ่งเรืองสูงสุดมาก่อน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วได้รับทุนไปเรียนต่อจนจบ
ปริญญาโทด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข มีเงิน
บำานาญเดือนละเกือบหมื่น แต่การใช้ชีวิตที่หลงระเริงในอบายมุข เป็นทาสสุรา นารี และอบายมุข จนครอบครัวแตกแยก สุดท้ายบั้นปลายชีวิตจึง
ไร้คนเหลียวแล ต้องออกมาใช้ชีวิตระหกระเหิน เป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนมานานกว่าสิบปีแล้ว
 จุดพลิกผัน ก่อนการได้มาซึ่งรางวัลอันมีเกียรตินี้ เริ่มเมื่อมูลนิธิอิสระชนที่ดูแลผู้เร่ร่อนบริเวณสนามหลวงได้เห็นถึงความสามารถ จึง
ชักชวนให้คุณลุงชัยพร มาช่วยทำางานเป็นอาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์“บ้านมิตรไมตรี” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แทนการเร่ร่อนไป
อย่างไม่มีจุดหมาย ทั้งนี้ หลังช่วยงานแปลเอกสาร และเป็นล่ามมากว่า 3 ปี จึงได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี ถือเป็นคนไร้บ้านราย
แรกที่รับรางวัลอันมีเกียรตินี้ โดยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล “ประชาบดี”ประจำาปี2557 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้รับเกียรติเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะประทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ โดย
รางวัลที่คุณลุงได้รับนั้นถือเป็นสาขาพิเศษประเภทบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก ที่ทำาคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี
 ปัจจุบันคุณลุงทำาหน้าที่ดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพักพิงที่สถานสงเคราะห์ อาศัยเพียงพื้นที่ระเบียงชั้นล่างของอาคารเป็นที่หลับนอน 
ข้างกายมีถุงกระสอบปุ๋ยบรรจุข้าวของใช้ ที่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ แม้จะได้รางวัล แต่ก็รู้สึกเฉยๆ เพราะที่ตั้งใจมาทำางานบำาเพ็ญประโยชน์ ไม่ได้
หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อยากช่วยงานสังคมให้เต็มที่ เพราะคงมีชีวิตอยู่ไม่นาน เนื่องจากหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย แต่
ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม คือกลางวันช่วยงานที่บ้านมิตรไมตรี แต่เย็นยังคงกลับไปนอนริมฟุตปาทถนนราชดำาเนิน แต่ช่วงนี้มานอนค้างที่บ้าน
มิตรไมตรี เพราะมีงานให้ช่วยดูแลชาวต่างชาติมาก แต่ถ้าไม่มีงาน จะไปอ่านหนังสือตามห้องสมุด และก็ยังเหมือนเดิมคือถูกยามไล่ออกจากห้อง
สมุดประจำา อ้างว่าแต่งตัวสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น บางทีขึ้นรถเมล์ก็ถูกไล่ลงจากรถเพราะคิดว่าเป็นขอทาน 
 นางงามจิต แต้สุวรรณ หัวหน้าสถานสงเคราะห์บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ กล่าวว่า ชวนนายชัยพรมาช่วยงานอาสาสมัครมานาน 3 ปี มี
ความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี จึงมอบงานด้านแปลเอกสาร และเป็นล่ามให้ทำา ตลอดเวลาที่ช่วยงานบ้านมิตรไมตรี นายชัยพรไม่ยอมรับค่า
ตอบแทน ไม่ยอมทานข้าวที่บ้านมิตรไมตรีจัดให้ ไม่ยอมนอนในห้องรับรอง แต่ไปนอนระเบียงบ้าน นอกจากนี้ นายชัยพรยังช่วยงานทุกอย่างที่มี 
แต่ยังคงเป็นคนที่รักอิสระเหมือนเดิม ทางบ้านมิตรไมตรีจึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลประชาบดี จนได้รับการคัดเลือก เพราะรู้ดี
ว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยเต็มที คุณลุงจึงตั้งใจว่าองค์กรการกุศลไหนที่ต้องการอาสาสมัคร จะเข้าไปช่วยทุกแห่ง โดยไม่รับค่าจ้าง และกล่าวว่าการ
ได้รับรางวัลประชาบดี คิดว่าน่าจะเป็นผลดี เพราะต่อไปขึ้นรถเมล์ เข้าห้องสมุด หรือนอนข้างถนน จะได้ไม่ถูกไล่ อีกอย่างเชื่อว่าลูกๆคงภูมิใจ ที่
พ่อคนนี้แม้อดีตเคยทำาผิดพลาดกับครอบครัวมาก่อน แต่วันนี้ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ว่าไม่ได้เป็นคนไร้ค่าหรือเป็นภาระสังคม อยากให้
ลูกๆให้อภัยกับสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีต เงินที่จะได้จากการรับรางวัลประชาบดี ตั้งใจไว้ว่าส่วนหนึ่งจะมอบให้บ้านมิตรไมตรี อีกส่วนมอบให้
ลูก ส่วนเงินที่สะสมทั้งเงินบำานาญและฌาปนกิจ หากตายก็จะมอบให้ลูกเช่นกัน ชีวิตช่วงสุดท้ายหวังอย่างสูงว่าลูกจะอโหสิกรรม และมาร่วมยินดี
กับการรับรางวัลของพ่อ 
	 ข้อมูลจาก/http://www.thairath.co.th/content/466694

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
และสำานักงาน   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 ในหัวข้อ “เรื่องเล่า
เปลี่ยนพ่อ (Daddy change)” โดยชวนอดีตคุณพ่อนักดื่ม มาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยติดเหล้า เพื่อช่วยกันเตือนสติพ่อทั้งหลายที่ยัง
ดื่มอยู่ ให้พลิกชีวิตกลับมาเป็นพ่อที่ดี
 นางสาวจรีย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า หากวิเคราะห์สถานการณ์การดื่ม
สุราและพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อครอบครัวในชุมชนที่มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ พบว่า สุราส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างร้ายแรง โดยเริ่ม
จากการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ การทำาร้ายร่างกาย บางรายต้องแยกทาง หรือถึงขั้นบาดเจ็บพิการและเสียชีวิต นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ข่าว
ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันปีที่ผ่านมา พบว่า มีข่าวที่รุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เช่น พ่อเมาข่มขืนลูกสาวแท้ๆ พ่อแทงลูกดับ พ่อเมาใช้
ยากรอกปากลูกเสียชีวิต ฯลฯ ตัวอย่างดังกล่าวเป็นสถานการณ์ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพ่อบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมาจากความเชื่อ ทัศนคติ
แบบชายเป็นใหญ่ รวมทั้งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขเป็นปัจจัยกระตุ้น
    “กิจกรรมในวันนี้ มูลนิธิฯหวังอย่างยิ่งว่า เมื่อพ่อได้เห็นบทเรียนอุทาหรณ์ของความรุนแรงของครอบครัว ที่มีสาเหตุจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตระหนักถึงโทษพิษภัย มีแรงบันดาลใจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับลูกและครอบครัวในอนาคตได้ ซึ่งเชื่อว่าพ่อทุกคนมีความรับผิดชอบครอบครัวอยู่ในตัว จึงขอให้มองอีกมุม แก้ปัญหาโดยไม่พึ่ง
สุรา เป็นพ่อยุคใหม่ ดูแลลูก ดูแลครอบครัว เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ไม่ใช้ความรุนแรงได้ จากบทเรียนที่มูลนิธิฯลงไปทำางาน
ในชุมชน 16 พื้นที่ 8 จังหวัด ได้เห็นชัดเจนว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้” นางสาวจรีย์ กล่าว
     
 นายนิพล วิชัย อายุ 47 ปี อาชีพพ่อค้าข้าวแกงย่านพระประแดง สมุทรปราการ กล่าวว่า ช่วงที่ทำาให้ลูกและภรรยาเสียใจมาก
ที่สุด คือ การดื่มสุราจนถึงขั้นติด สมัยนั้นดื่มหนัก ต้องดื่มเหล้าขาววันละ5 ขวดกระทิงแดง ชีวิตประจำาวันเดินเมาโซเซ ไม่เป็นผู้เป็นคน 
ไม่รับผิดชอบครอบครัว มีปัญหาหนี้สิน อีกทั้งไม่มีร้านไหนให้ติดหนี้ค่าเหล้าอีก ส่วนภรรยาก็ทะเลาะกันประจำา ทำาลายข้าวของในบ้าน
เสียหาย ขายข้าวแกงก็ลำาบากขึ้น เพราะคนแถวบ้านเอือมระอารังเกียจสามีขี้เมา จึงไม่อยากซื้อ ทำาให้ต้องปิดร้านบ่อยครั้ง และลูกชาย
ก็เริ่มทนพฤติกรรมของพ่อไม่ไหว จึงต่อต้าน โดยไม่คุย ไม่มองหน้า พ่อ และอายเพื่อนเวลาที่พ่อไปรับไปส่งที่โรงเรียน รวมทั้งหลายครั้ง
ที่เมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุขณะไปรับลูก
          “แม้จะเคยไปบำาบัดรักษาพิษสุราด้วยสมุนไพร แต่ก็ไม่สำาเร็จ กลับมาก็ดื่มหนักเหมือนเดิม จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำาให้ต้อง
นั่งคิดถึงความรู้สึกสภาพจิตใจลูก จากนั้นจึงสัญญากับลูกและภรรยาว่าจะเลิกเหล้าเด็ดขาด และก็หักดิบ แรกๆ จะมีอาการหงุดหงิด มี
ไข้ หน้ามืด แต่ก็ต้องอดทน อีกทั้งได้เริ่มเข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงกับทางมูลนิธิฯ จนทำาให้เลิกดื่มได้สำาเร็จกว่า 7 ปี
แล้ว โดยมีลูกเป็นกำาลังใจสำาคัญที่สุดคือ ภูมิใจกับความสำาเร็จของเขาที่ตั้งใจเรียนจนได้เป็นนายทหารเรือ และลูกก็ทำาเพื่อเรามาตลอด 
ตอนนี้ลางานมาบวชให้พ่อและแม่ 3 เดือน ซึ่งในงานบวชเราก็ประกาศให้เป็นงานปลอดเหล้า เพื่อต้องการบอกกับสังคม อย่าให้เหล้ามา
ทำาร้ายเราอีกเลย ตอนนี้ก็อยากทำาอะไรดีๆตอบแทนลูกบ้าง และเชื่อแล้วว่าเมื่อเลิกเหล้าได้ สิ่งดีๆก็เริ่มตามมา จึงอยากฝากถึงพ่อทุกคน
ที่ยังใช้นำ้าเมาเป็นเพื่อน ให้เลิกดื่ม แล้วหันกลับมาทำาหน้าที่พ่อที่ดี” นายนิพล กล่าว
	 ที่มา	/	http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000139847

จบปริญญาโทจากอเมริกา

แต่ต้องมานอนข้างถนน

เพราะน�้าเมา



9 สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ

 ชีวิตคนเรามีมากมายที่รันทด ซับซ้อน ไม่น่าเชื่อ ยิ่งกว่านิยาย แต่ทั้งหมดนั้นถ้าจะพูดตามหลักศาสนาแล้ว คนทุกคนเป็นผู้ลิขิตชะตา
ชีวิตตัวเอง จะดี จะชั่ว อย่างไร ก็อยู่ที่การกระทำาของตัวเองที่จะนำาพาให้ชีวิตเป็นไปต่างๆนานา
 ดังเช่น ชีวิตของคุณลุงชัยพร วัฒนาพร ชายเร่ร่อนวัย 83 ปี ที่อาศัยริมฟุตปาทย่านถนนราชดำาเนินกลาง เป็นสถานที่พักพิง ใครจะคาด
คิดว่าชายคนนี้เคยมีอดีตที่รุ่งเรืองสูงสุดมาก่อน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วได้รับทุนไปเรียนต่อจนจบ
ปริญญาโทด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข มีเงิน
บำานาญเดือนละเกือบหมื่น แต่การใช้ชีวิตที่หลงระเริงในอบายมุข เป็นทาสสุรา นารี และอบายมุข จนครอบครัวแตกแยก สุดท้ายบั้นปลายชีวิตจึง
ไร้คนเหลียวแล ต้องออกมาใช้ชีวิตระหกระเหิน เป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนมานานกว่าสิบปีแล้ว
 จุดพลิกผัน ก่อนการได้มาซึ่งรางวัลอันมีเกียรตินี้ เริ่มเมื่อมูลนิธิอิสระชนที่ดูแลผู้เร่ร่อนบริเวณสนามหลวงได้เห็นถึงความสามารถ จึง
ชักชวนให้คุณลุงชัยพร มาช่วยทำางานเป็นอาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์“บ้านมิตรไมตรี” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แทนการเร่ร่อนไป
อย่างไม่มีจุดหมาย ทั้งนี้ หลังช่วยงานแปลเอกสาร และเป็นล่ามมากว่า 3 ปี จึงได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี ถือเป็นคนไร้บ้านราย
แรกที่รับรางวัลอันมีเกียรตินี้ โดยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล “ประชาบดี”ประจำาปี2557 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้รับเกียรติเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะประทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ โดย
รางวัลที่คุณลุงได้รับนั้นถือเป็นสาขาพิเศษประเภทบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก ที่ทำาคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี
 ปัจจุบันคุณลุงทำาหน้าที่ดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพักพิงที่สถานสงเคราะห์ อาศัยเพียงพื้นที่ระเบียงชั้นล่างของอาคารเป็นที่หลับนอน 
ข้างกายมีถุงกระสอบปุ๋ยบรรจุข้าวของใช้ ที่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ แม้จะได้รางวัล แต่ก็รู้สึกเฉยๆ เพราะที่ตั้งใจมาทำางานบำาเพ็ญประโยชน์ ไม่ได้
หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อยากช่วยงานสังคมให้เต็มที่ เพราะคงมีชีวิตอยู่ไม่นาน เนื่องจากหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย แต่
ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม คือกลางวันช่วยงานที่บ้านมิตรไมตรี แต่เย็นยังคงกลับไปนอนริมฟุตปาทถนนราชดำาเนิน แต่ช่วงนี้มานอนค้างที่บ้าน
มิตรไมตรี เพราะมีงานให้ช่วยดูแลชาวต่างชาติมาก แต่ถ้าไม่มีงาน จะไปอ่านหนังสือตามห้องสมุด และก็ยังเหมือนเดิมคือถูกยามไล่ออกจากห้อง
สมุดประจำา อ้างว่าแต่งตัวสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น บางทีขึ้นรถเมล์ก็ถูกไล่ลงจากรถเพราะคิดว่าเป็นขอทาน 
 นางงามจิต แต้สุวรรณ หัวหน้าสถานสงเคราะห์บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ กล่าวว่า ชวนนายชัยพรมาช่วยงานอาสาสมัครมานาน 3 ปี มี
ความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี จึงมอบงานด้านแปลเอกสาร และเป็นล่ามให้ทำา ตลอดเวลาที่ช่วยงานบ้านมิตรไมตรี นายชัยพรไม่ยอมรับค่า
ตอบแทน ไม่ยอมทานข้าวที่บ้านมิตรไมตรีจัดให้ ไม่ยอมนอนในห้องรับรอง แต่ไปนอนระเบียงบ้าน นอกจากนี้ นายชัยพรยังช่วยงานทุกอย่างที่มี 
แต่ยังคงเป็นคนที่รักอิสระเหมือนเดิม ทางบ้านมิตรไมตรีจึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลประชาบดี จนได้รับการคัดเลือก เพราะรู้ดี
ว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยเต็มที คุณลุงจึงตั้งใจว่าองค์กรการกุศลไหนที่ต้องการอาสาสมัคร จะเข้าไปช่วยทุกแห่ง โดยไม่รับค่าจ้าง และกล่าวว่าการ
ได้รับรางวัลประชาบดี คิดว่าน่าจะเป็นผลดี เพราะต่อไปขึ้นรถเมล์ เข้าห้องสมุด หรือนอนข้างถนน จะได้ไม่ถูกไล่ อีกอย่างเชื่อว่าลูกๆคงภูมิใจ ที่
พ่อคนนี้แม้อดีตเคยทำาผิดพลาดกับครอบครัวมาก่อน แต่วันนี้ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ว่าไม่ได้เป็นคนไร้ค่าหรือเป็นภาระสังคม อยากให้
ลูกๆให้อภัยกับสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีต เงินที่จะได้จากการรับรางวัลประชาบดี ตั้งใจไว้ว่าส่วนหนึ่งจะมอบให้บ้านมิตรไมตรี อีกส่วนมอบให้
ลูก ส่วนเงินที่สะสมทั้งเงินบำานาญและฌาปนกิจ หากตายก็จะมอบให้ลูกเช่นกัน ชีวิตช่วงสุดท้ายหวังอย่างสูงว่าลูกจะอโหสิกรรม และมาร่วมยินดี
กับการรับรางวัลของพ่อ 
	 ข้อมูลจาก/http://www.thairath.co.th/content/466694

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
และสำานักงาน   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 ในหัวข้อ “เรื่องเล่า
เปลี่ยนพ่อ (Daddy change)” โดยชวนอดีตคุณพ่อนักดื่ม มาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยติดเหล้า เพื่อช่วยกันเตือนสติพ่อทั้งหลายที่ยัง
ดื่มอยู่ ให้พลิกชีวิตกลับมาเป็นพ่อที่ดี
 นางสาวจรีย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า หากวิเคราะห์สถานการณ์การดื่ม
สุราและพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อครอบครัวในชุมชนที่มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ พบว่า สุราส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างร้ายแรง โดยเริ่ม
จากการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ การทำาร้ายร่างกาย บางรายต้องแยกทาง หรือถึงขั้นบาดเจ็บพิการและเสียชีวิต นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ข่าว
ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันปีที่ผ่านมา พบว่า มีข่าวที่รุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เช่น พ่อเมาข่มขืนลูกสาวแท้ๆ พ่อแทงลูกดับ พ่อเมาใช้
ยากรอกปากลูกเสียชีวิต ฯลฯ ตัวอย่างดังกล่าวเป็นสถานการณ์ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพ่อบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมาจากความเชื่อ ทัศนคติ
แบบชายเป็นใหญ่ รวมทั้งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขเป็นปัจจัยกระตุ้น
    “กิจกรรมในวันนี้ มูลนิธิฯหวังอย่างยิ่งว่า เมื่อพ่อได้เห็นบทเรียนอุทาหรณ์ของความรุนแรงของครอบครัว ที่มีสาเหตุจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตระหนักถึงโทษพิษภัย มีแรงบันดาลใจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับลูกและครอบครัวในอนาคตได้ ซึ่งเชื่อว่าพ่อทุกคนมีความรับผิดชอบครอบครัวอยู่ในตัว จึงขอให้มองอีกมุม แก้ปัญหาโดยไม่พึ่ง
สุรา เป็นพ่อยุคใหม่ ดูแลลูก ดูแลครอบครัว เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ไม่ใช้ความรุนแรงได้ จากบทเรียนที่มูลนิธิฯลงไปทำางาน
ในชุมชน 16 พื้นที่ 8 จังหวัด ได้เห็นชัดเจนว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้” นางสาวจรีย์ กล่าว
     
 นายนิพล วิชัย อายุ 47 ปี อาชีพพ่อค้าข้าวแกงย่านพระประแดง สมุทรปราการ กล่าวว่า ช่วงที่ทำาให้ลูกและภรรยาเสียใจมาก
ที่สุด คือ การดื่มสุราจนถึงขั้นติด สมัยนั้นดื่มหนัก ต้องดื่มเหล้าขาววันละ5 ขวดกระทิงแดง ชีวิตประจำาวันเดินเมาโซเซ ไม่เป็นผู้เป็นคน 
ไม่รับผิดชอบครอบครัว มีปัญหาหนี้สิน อีกทั้งไม่มีร้านไหนให้ติดหนี้ค่าเหล้าอีก ส่วนภรรยาก็ทะเลาะกันประจำา ทำาลายข้าวของในบ้าน
เสียหาย ขายข้าวแกงก็ลำาบากขึ้น เพราะคนแถวบ้านเอือมระอารังเกียจสามีขี้เมา จึงไม่อยากซื้อ ทำาให้ต้องปิดร้านบ่อยครั้ง และลูกชาย
ก็เริ่มทนพฤติกรรมของพ่อไม่ไหว จึงต่อต้าน โดยไม่คุย ไม่มองหน้า พ่อ และอายเพื่อนเวลาที่พ่อไปรับไปส่งที่โรงเรียน รวมทั้งหลายครั้ง
ที่เมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุขณะไปรับลูก
          “แม้จะเคยไปบำาบัดรักษาพิษสุราด้วยสมุนไพร แต่ก็ไม่สำาเร็จ กลับมาก็ดื่มหนักเหมือนเดิม จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำาให้ต้อง
นั่งคิดถึงความรู้สึกสภาพจิตใจลูก จากนั้นจึงสัญญากับลูกและภรรยาว่าจะเลิกเหล้าเด็ดขาด และก็หักดิบ แรกๆ จะมีอาการหงุดหงิด มี
ไข้ หน้ามืด แต่ก็ต้องอดทน อีกทั้งได้เริ่มเข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงกับทางมูลนิธิฯ จนทำาให้เลิกดื่มได้สำาเร็จกว่า 7 ปี
แล้ว โดยมีลูกเป็นกำาลังใจสำาคัญที่สุดคือ ภูมิใจกับความสำาเร็จของเขาที่ตั้งใจเรียนจนได้เป็นนายทหารเรือ และลูกก็ทำาเพื่อเรามาตลอด 
ตอนนี้ลางานมาบวชให้พ่อและแม่ 3 เดือน ซึ่งในงานบวชเราก็ประกาศให้เป็นงานปลอดเหล้า เพื่อต้องการบอกกับสังคม อย่าให้เหล้ามา
ทำาร้ายเราอีกเลย ตอนนี้ก็อยากทำาอะไรดีๆตอบแทนลูกบ้าง และเชื่อแล้วว่าเมื่อเลิกเหล้าได้ สิ่งดีๆก็เริ่มตามมา จึงอยากฝากถึงพ่อทุกคน
ที่ยังใช้นำ้าเมาเป็นเพื่อน ให้เลิกดื่ม แล้วหันกลับมาทำาหน้าที่พ่อที่ดี” นายนิพล กล่าว
	 ที่มา	/	http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000139847

จบปริญญาโทจากอเมริกา

แต่ต้องมานอนข้างถนน

เพราะน�้าเมา เรื่องเล่าเปลี่ยนพ่อ
(Daddy change)
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 ธุรกิจนำ้าเมาใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มยอดนักดื่ม โดยไม่สนใจถึงความเหมาะสม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ล่าสุด
ใช้วิธีแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลว่าการดื่มเบียร์มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งนักนิเทศศาสตร์ มองวิธีการดังกล่าวว่าเป็น “กลยุทธ์มายาคติ”
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้จัดเวทีเสวนาใน
หัวข้อ“จับทาง...เล่ห์อุตสาหกรรมนำ้าเมา” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดย นายพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน กล่าวว่า ปัจจุบัน
สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมมาก ล่าสุดมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อ ว่าดื่มเบียร์มีประโยชน์ต่อตับ เบียร์ช่วยบำารุงหัวใจ เบียร์ช่วยแก้เครียด ฯลฯ 
ซึ่งเป็นข้อมูลลอยๆ ไม่มีที่มาและการรับรองจากแพทย์หรือหน่วยงานวิชาการ บางข้อความตัดมาเฉพาะเนื้อหาสั้นๆ หยิบบางคำาจากงานวิจัยโดย
ไม่ได้เอาเนื้อหามาทั้งหมด จึงทำาให้สังคมเข้าใจผิด เมื่อไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกพบว่า การดื่มเบียร์ส่งผลข้างเคียงก่อให้เกิดสารพัดโรค ไม่ได้
มีประโยชน์อย่างที่โลกออนไลน์แชร์กัน แม้จะอ้างงานวิจัยเพียงชิ้นเดียว ก็ยังมีงานวิจัยอีกมากกว่า 100 ชิ้นจากทั่วโลก และองค์การอนามัยโลก
ระบุชัดว่าเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่า 200 โรค แม้แต่สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับยังนำาไปเผยแพร่ ซึ่งเป็น
ที่น่าสังเกตว่าการรุกหนักดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงที่ยอดจำาหน่ายเบียร์ตกลง” นายพิริยะ กล่าว
 นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำานวยการสำานักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) กล่าวว่า สถานการณ์การดื่มสุราของเยาวชน
ไทยยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผลจากการทำาการตลาดที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายของอุตสาหกรรมสุรา เช่น การให้ทุนอุปถัมภ์ การทำาCSR การ
เลือกธีมการตลาดที่โดนใจเยาวชน อย่างเรื่องเพื่อน ดนตรี กีฬา และการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อใหม่ๆ ที่เข้าถึงตัวเยาวชนได้ดี 
เปลี่ยนเยาวชนให้กลายเป็นสื่อการตลาด เป็นพรีเซ็นเตอร์แทนบริษัทโดยไม่รู้ตัว และทำาให้เยาวชนสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมผิด เช่น ทัศนคติ
ที่เห็นว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติ สุราไม่ใช่สินค้าอันตราย ถ้าดื่มอย่างมีสติและดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งงานวิจัยหลายงานยืนยันว่า การทำาการตลาดมี
ผลต่อเยาวชนชัดเจน เด็กไทยที่มีสินค้าตราสัญลักษณ์ของบริษัทแอลกอฮอล์ในครอบครอง หรือพบเห็นบ่อยๆ จะเสี่ยงต่อการดื่มสุรามากกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวมากขึ้น 60%   และเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่อุตสาหกรรมสุราสนับสนุน จะมีทัศนคติเชิงบวกทั้งต่อการดื่ม
และต่อบริษัทสุรา รวมทั้งมีโอกาสดื่มถี่ ดื่มหนัก มากกว่าเด็กทั่วไป 80%.... นพ.ทักษพล กล่าว
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการ
เฝ้าระวังกลยุทธ์การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุกทำาการตลาดอย่าง  จากผลวิจัยล่าสุดเรื่อง 
“กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” พบว่า การตลาดผ่านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นี้ใช้กลยุทธ์การ
ออกแบบขวด กระป๋อง หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ผ่านลวดลาย  สีสัน ฉลาก โลโก้ ภาพ และลวดลายกราฟิก เพื่อสร้างสัญลักษณ์ เกิดภาพที่สวยงาม
เมื่อวางอยู่บนชั้นวางสินค้า สร้างจุด สะดุดทางใจกระตุ้นความต้องการซื้อ ที่สำาคัญคือสร้างบุคลิกลักษณะให้กับสินค้าและแบรนด์ควบคู่ไปกับ
การโฆษณา และการใช้พนักงานขาย นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่า กลยุทธ์นี้ใช้วิธีออกแบบด้วยการให้ข้อมูลคุณสมบัติผ่านกระป๋องเชื่อมโยงกับ
รางวัลที่ได้รับ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์กิจกรรมพิเศษ และการวางผลิตภัณฑ์เพื่อโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ และให้เป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น  สิ่งที่ต้องควบคุม
คือ กำาหนดให้มีภาพคำาเตือนข้างบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ผลวิจัยในต่างประเทศยืนยันแล้วว่า หากมีภาพคำาเตือน ความรู้และความตระหนักในโทษ
และพิษภัยจะมีมากขึ้น การดื่มจะค่อยๆ ลดลง อีกทั้งเงินที่ใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลง 
 ช่วยลดความเสียหายจากการดื่มในด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขต้องเร่งรัดเรื่องประกาศภาพคำาเตือน...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา กล่าว

ที่มา	/	http://www.thairath.co.th/content/465723

นักวิชาการแฉเล่ห์อุตสาหกรรมน�้าเมา
ใช้โซเชียลแชร์ข้อมูล “ดื่มเบียร์มีประโยชน์”

 ความเป็นจริงแล้ว การดื่มสุราทำาให้การตัดสินใจแย่ลง อาจจะ
ทำาให้ตกลงปลงใจกันง่ายขึ้นก็จริง แต่ก็ทำาให้สติในการป้องกันสำาหรับการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นลดลง ปลอดภัยที่ว่า คือปลอดภัยจากการตั้ง
ครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์  ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน หรือป้องกันแบบผิดๆถูกๆก็ตาม แบบเมาหนัก
ใส่ถุงยางผิดวิธี เบี้ยวไปมา ใส่ไม่สุด เผลอเอาเล็บจิกถุงยางขาด ลืมไล่
อากาศ สารพัดจะพลาด ที่สามารถทำาให้ถุงยางแตก ไม่สมประกอบ และ
หลุดออกมาได้ สรุป...แอลกอฮอล์ทำาให้เรื่องบนเตียงนั้น“ไม่ปลอดภัย” 
              พูดถึงเรื่อง “ความฟิน” ที่หลายคนคิดว่าดื่มเหล้าย้อมใจ จะทำาให้
เรื่องอย่างว่าสนุกสนานขึ้น ตามหลัก แอลกอฮอล์ทำาให้ระบบประสาทการ
รับรู้ช้าลง อาการชาๆมึนๆ ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ศีรษะ หรือตามปลายมือ
ปลายเท้าเท่านั้น ตรงอวัยวะเพศก็เช่นกัน นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังทำาให้
ร่างกายขาดนำ้า ทำาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ น้อยลง รวมถึงอวัยวะเพศ
ด้วย ซึ่งจะทำาให้ฝ่ายชายอวัยวะเพศอาจจะแข็งตัวยากขึ้น ดังนั้น ในละคร
ที่นางอิจฉามอมเหล้าพระเอกจนสลบ ขนาดหัว พระเอกยังยกไม่ขึ้นเลย 
อย่าหวังว่าอย่างอื่นมันจะขึ้นตาม นางเอกสมัยนี้ต้องฉลาดและรู้ทัน ว่าอัน
ไหนจัดฉาก อันไหนเรื่องจริง(555...) ผู้ชายหากดื่มสุราต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน ก็อาจมีปัญหาการแข็งตัวยากของอวัยวะเพศในระยะยาวได้เช่นกัน 
ส่วนฝ่ายหญิง การที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วร่างกายขาดนำ้า จะทำาให้ช่อง
คลอดแห้ง ทำาให้เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาการเจ็บได้ เพราะนำ้าหล่อ
ลื่นน้อยลง ดังนั้น ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอาจจะถึงจุดสุดยอดยากขึ้น 
(หรืออาจไม่ถึงก็ได้)
                  สรุปที่ 2 แอลกอฮอล์ทำาให้เรื่องบนเตียง“ไม่ฟิน” ผู้ชายนักดื่ม
ทั้งหลาย พอถึงวัยที่จะเลิกดื่มเพื่อเตรียมจะเป็นพ่อคน การดื่มมากๆทำาให้
นำ้าเชื้อมีตัวอสุจิที่แข็งแรงลดลง หรือเรียกง่ายๆ“ลูกอ๊อด”ตายเรียบ เหลือ
แต่ตัวไม่สมประกอบเท่าไหร่ ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก สรุปแอลกอฮอล์
เรื้อรัง ทำาให้ผู้ชาย“ไม่สามารถสืบพันธุ์”ได้ สุดท้ายอยากจะยำ้าอีกประเด็น
คือ สุราทำาให้เกิดการข่มขืน หรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจได้ เพราะ
การที่นักดื่มเมามากๆ อาจจะทำาให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ 
ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่มีสติพอที่จะป้องกันตัวเองได้ ฯลฯ 
 บ่อยครั้งที่เรื่อง “ความเชื่อ” กับ “ความจริง” เป็นสิ่งที่ตรง
กันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เรื่องนำ้าเมากระตุ้นเซ็กส์ ก็เช่นกัน ใครยังเข้าใจ
ผิดอยู่ก็เข้าใจใหม่ให้ถูกต้องด้วย

ข้อมูล	/http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416749085		

กินเหล้าย้อมใจ
ช่วยกิจกรรมบนเตียง“ฟิน”ได้...จริงหรือ
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 ธุรกิจนำ้าเมาใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มยอดนักดื่ม โดยไม่สนใจถึงความเหมาะสม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ล่าสุด
ใช้วิธีแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลว่าการดื่มเบียร์มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งนักนิเทศศาสตร์ มองวิธีการดังกล่าวว่าเป็น “กลยุทธ์มายาคติ”
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้จัดเวทีเสวนาใน
หัวข้อ“จับทาง...เล่ห์อุตสาหกรรมนำ้าเมา” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดย นายพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน กล่าวว่า ปัจจุบัน
สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมมาก ล่าสุดมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อ ว่าดื่มเบียร์มีประโยชน์ต่อตับ เบียร์ช่วยบำารุงหัวใจ เบียร์ช่วยแก้เครียด ฯลฯ 
ซึ่งเป็นข้อมูลลอยๆ ไม่มีที่มาและการรับรองจากแพทย์หรือหน่วยงานวิชาการ บางข้อความตัดมาเฉพาะเนื้อหาสั้นๆ หยิบบางคำาจากงานวิจัยโดย
ไม่ได้เอาเนื้อหามาทั้งหมด จึงทำาให้สังคมเข้าใจผิด เมื่อไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกพบว่า การดื่มเบียร์ส่งผลข้างเคียงก่อให้เกิดสารพัดโรค ไม่ได้
มีประโยชน์อย่างที่โลกออนไลน์แชร์กัน แม้จะอ้างงานวิจัยเพียงชิ้นเดียว ก็ยังมีงานวิจัยอีกมากกว่า 100 ชิ้นจากทั่วโลก และองค์การอนามัยโลก
ระบุชัดว่าเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่า 200 โรค แม้แต่สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับยังนำาไปเผยแพร่ ซึ่งเป็น
ที่น่าสังเกตว่าการรุกหนักดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงที่ยอดจำาหน่ายเบียร์ตกลง” นายพิริยะ กล่าว
 นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำานวยการสำานักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) กล่าวว่า สถานการณ์การดื่มสุราของเยาวชน
ไทยยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผลจากการทำาการตลาดที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายของอุตสาหกรรมสุรา เช่น การให้ทุนอุปถัมภ์ การทำาCSR การ
เลือกธีมการตลาดที่โดนใจเยาวชน อย่างเรื่องเพื่อน ดนตรี กีฬา และการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อใหม่ๆ ที่เข้าถึงตัวเยาวชนได้ดี 
เปลี่ยนเยาวชนให้กลายเป็นสื่อการตลาด เป็นพรีเซ็นเตอร์แทนบริษัทโดยไม่รู้ตัว และทำาให้เยาวชนสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมผิด เช่น ทัศนคติ
ที่เห็นว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติ สุราไม่ใช่สินค้าอันตราย ถ้าดื่มอย่างมีสติและดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งงานวิจัยหลายงานยืนยันว่า การทำาการตลาดมี
ผลต่อเยาวชนชัดเจน เด็กไทยที่มีสินค้าตราสัญลักษณ์ของบริษัทแอลกอฮอล์ในครอบครอง หรือพบเห็นบ่อยๆ จะเสี่ยงต่อการดื่มสุรามากกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวมากขึ้น 60%   และเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่อุตสาหกรรมสุราสนับสนุน จะมีทัศนคติเชิงบวกทั้งต่อการดื่ม
และต่อบริษัทสุรา รวมทั้งมีโอกาสดื่มถี่ ดื่มหนัก มากกว่าเด็กทั่วไป 80%.... นพ.ทักษพล กล่าว
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการ
เฝ้าระวังกลยุทธ์การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุกทำาการตลาดอย่าง  จากผลวิจัยล่าสุดเรื่อง 
“กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” พบว่า การตลาดผ่านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นี้ใช้กลยุทธ์การ
ออกแบบขวด กระป๋อง หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ผ่านลวดลาย  สีสัน ฉลาก โลโก้ ภาพ และลวดลายกราฟิก เพื่อสร้างสัญลักษณ์ เกิดภาพที่สวยงาม
เมื่อวางอยู่บนชั้นวางสินค้า สร้างจุด สะดุดทางใจกระตุ้นความต้องการซื้อ ที่สำาคัญคือสร้างบุคลิกลักษณะให้กับสินค้าและแบรนด์ควบคู่ไปกับ
การโฆษณา และการใช้พนักงานขาย นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่า กลยุทธ์นี้ใช้วิธีออกแบบด้วยการให้ข้อมูลคุณสมบัติผ่านกระป๋องเชื่อมโยงกับ
รางวัลที่ได้รับ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์กิจกรรมพิเศษ และการวางผลิตภัณฑ์เพื่อโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ และให้เป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น  สิ่งที่ต้องควบคุม
คือ กำาหนดให้มีภาพคำาเตือนข้างบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ผลวิจัยในต่างประเทศยืนยันแล้วว่า หากมีภาพคำาเตือน ความรู้และความตระหนักในโทษ
และพิษภัยจะมีมากขึ้น การดื่มจะค่อยๆ ลดลง อีกทั้งเงินที่ใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลง 
 ช่วยลดความเสียหายจากการดื่มในด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขต้องเร่งรัดเรื่องประกาศภาพคำาเตือน...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา กล่าว

ที่มา	/	http://www.thairath.co.th/content/465723

 พูดกันบ่อย พูดกันทุกปี แต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพราะ
เข้าใจผิดว่ากินเหล้าแก้หนาวได้อีกจำานวนมาก
 เรื่องนี้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการ
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวว่า สภาพอากาศ
ที่หนาวเย็นลง ทำาให้มีประชาชนบางกลุ่ม นิยมดื่มเหล้าแก้หนาว 
เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย และเชื่อว่า ไม่
ต้องสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นก็ได้ เพราะเหล้าทำาให้อุ่นอยู่แล้ว ซึ่งใน
ทางการแพทย์จัดว่าเป็นความเชื่อที่ผิด จึงมีข่าวผู้เสียชีวิตจากความ
เชื่อดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ ความร้อนวูบวาบที่เกิดขึ้นหลังดื่ม ไม่ใช่ความ
อบอุ่น แต่เป็นผลจากหลอดเลือดฝอยขยายตัวเพราะฤทธิ์เหล้า และ
เป็นช่องระบายความร้อนออกจากร่างกาย ยิ่งดื่มมากเท่าใด ความ
ร้อนในร่างกายจะถูกระบายออกมาก ทำาให้อุณหภูมิในตัวลดตำ่ากว่า
ปกติ ทำาให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูง เมื่อสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลา
นาน
               สำาหรับการดูแสสุขภาพที่ถูกต้องนั้น นพ.ธีรวัฒฯ แนะนำาว่า 
ต้องทำาให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ออกกำาลังกายอย่าง
สมำ่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อน
ให้เพียงพอ ส่วนผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็ไม่ควรก่อไฟผิง เพราะ
ควันจากการผิงไฟจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และควร
เพิ่มความอบอุ่นโดยเฉพาะเวลานอน โดยสวมเสื้อผ้า หรือห่มผ้าห่ม
หลายชั้นเพื่อป้องกันความหนาว
 คำาแนะนำาอาจฟังดูพื้นๆ ได้ยินบ่อยๆ แต่หากไม่เคยทำาตาม
คำาแนะนำาดังที่ว่านี้เลย ก็เสี่ยงกับการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้เช่นกัน 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=736558276421316&set

=a.194307373979745.49253.100002014526974&type=1&theater	

นักวิชาการแฉเล่ห์อุตสาหกรรมน�้าเมา
ใช้โซเชียลแชร์ข้อมูล “ดื่มเบียร์มีประโยชน์”

ดื่มสุราแก้หนาว 
อันตราย ถึงตาย

 ความเป็นจริงแล้ว การดื่มสุราทำาให้การตัดสินใจแย่ลง อาจจะ
ทำาให้ตกลงปลงใจกันง่ายขึ้นก็จริง แต่ก็ทำาให้สติในการป้องกันสำาหรับการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นลดลง ปลอดภัยที่ว่า คือปลอดภัยจากการตั้ง
ครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์  ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน หรือป้องกันแบบผิดๆถูกๆก็ตาม แบบเมาหนัก
ใส่ถุงยางผิดวิธี เบี้ยวไปมา ใส่ไม่สุด เผลอเอาเล็บจิกถุงยางขาด ลืมไล่
อากาศ สารพัดจะพลาด ที่สามารถทำาให้ถุงยางแตก ไม่สมประกอบ และ
หลุดออกมาได้ สรุป...แอลกอฮอล์ทำาให้เรื่องบนเตียงนั้น“ไม่ปลอดภัย” 
              พูดถึงเรื่อง “ความฟิน” ที่หลายคนคิดว่าดื่มเหล้าย้อมใจ จะทำาให้
เรื่องอย่างว่าสนุกสนานขึ้น ตามหลัก แอลกอฮอล์ทำาให้ระบบประสาทการ
รับรู้ช้าลง อาการชาๆมึนๆ ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ศีรษะ หรือตามปลายมือ
ปลายเท้าเท่านั้น ตรงอวัยวะเพศก็เช่นกัน นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังทำาให้
ร่างกายขาดนำ้า ทำาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ น้อยลง รวมถึงอวัยวะเพศ
ด้วย ซึ่งจะทำาให้ฝ่ายชายอวัยวะเพศอาจจะแข็งตัวยากขึ้น ดังนั้น ในละคร
ที่นางอิจฉามอมเหล้าพระเอกจนสลบ ขนาดหัว พระเอกยังยกไม่ขึ้นเลย 
อย่าหวังว่าอย่างอื่นมันจะขึ้นตาม นางเอกสมัยนี้ต้องฉลาดและรู้ทัน ว่าอัน
ไหนจัดฉาก อันไหนเรื่องจริง(555...) ผู้ชายหากดื่มสุราต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน ก็อาจมีปัญหาการแข็งตัวยากของอวัยวะเพศในระยะยาวได้เช่นกัน 
ส่วนฝ่ายหญิง การที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วร่างกายขาดนำ้า จะทำาให้ช่อง
คลอดแห้ง ทำาให้เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาการเจ็บได้ เพราะนำ้าหล่อ
ลื่นน้อยลง ดังนั้น ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอาจจะถึงจุดสุดยอดยากขึ้น 
(หรืออาจไม่ถึงก็ได้)
                  สรุปที่ 2 แอลกอฮอล์ทำาให้เรื่องบนเตียง“ไม่ฟิน” ผู้ชายนักดื่ม
ทั้งหลาย พอถึงวัยที่จะเลิกดื่มเพื่อเตรียมจะเป็นพ่อคน การดื่มมากๆทำาให้
นำ้าเชื้อมีตัวอสุจิที่แข็งแรงลดลง หรือเรียกง่ายๆ“ลูกอ๊อด”ตายเรียบ เหลือ
แต่ตัวไม่สมประกอบเท่าไหร่ ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก สรุปแอลกอฮอล์
เรื้อรัง ทำาให้ผู้ชาย“ไม่สามารถสืบพันธุ์”ได้ สุดท้ายอยากจะยำ้าอีกประเด็น
คือ สุราทำาให้เกิดการข่มขืน หรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจได้ เพราะ
การที่นักดื่มเมามากๆ อาจจะทำาให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ 
ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่มีสติพอที่จะป้องกันตัวเองได้ ฯลฯ 
 บ่อยครั้งที่เรื่อง “ความเชื่อ” กับ “ความจริง” เป็นสิ่งที่ตรง
กันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เรื่องนำ้าเมากระตุ้นเซ็กส์ ก็เช่นกัน ใครยังเข้าใจ
ผิดอยู่ก็เข้าใจใหม่ให้ถูกต้องด้วย

ข้อมูล	/http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416749085		

กินเหล้าย้อมใจ
ช่วยกิจกรรมบนเตียง“ฟิน”ได้...จริงหรือ
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 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงานประเพณีตักบาตรนมสด และธรรมะ
ในฟาร์ม ประจำาปี 2557 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงก่อตั้งและพระราชทานอาชีพการเลี้ยง
โคนมให้แก่เกษตรกรไทยซึ่งช่วยทำาให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีคุณค่า สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนทั้งประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดื่มนมเพื่อ
สุขภาพและห่างไกลอบายมุข(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) และหวังให้ เป็นปฏิบัติเป็นประเพณีตักบาตรนมสดของชาวสระบุรีต่อไป

 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณี
ตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ที่ได้จัดให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันไปในทุกๆปี 
เนื่องจากสระบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตโคนมที่มีคุณภาพ หากมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการดื่มนมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็ง
แรง สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามไปด้วย โดยจังหวัดสระบุรีนั้นได้
เริ่มทำาโครงการตักบาตรนมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจังหวัดแรกของประเทศ และยัง
เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันทำาความดี โดยใช้โอกาสนี้ ลด ละ เลิก เหล้า 
บุหรี่ อบายมุข

 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำานวยการ ทำาการแทนผู้อำานวยการ อ.ส.ค. กล่าว
ว่า อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากพระราชดำาริของในหลวง ตั้งแต่ปี 2505 ถือเป็นเวลา 52 
ปี แล้วที่มีการดำาเนินงานที่ควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ได้เห็นความสำาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการกล่อม
เกลาพัฒนาจิตใจเพื่อให้มีสติดำารงชีวิตในสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างปกติสุข 
โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับทางสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ในหลวง สร้างประเพณีการตักบาตรนมสดในอำาเภอมวกเหล็กซึ่งเป็นกิจกรรม
ตักบาตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำาเภอมวกเหล็ก แหล่งกำาเนิดอาชีพการเลี้ยง
โคนมแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยครั้งนี้ 

จับมือเครือข่ายงดเหล้า ใช้ธรรมะเตือนสติ ชวนคนไทยดื่มน�้านมแทนน�้าเมา เพื่อเสริมความสุขทางกายและพัฒนา

คุณภาพจิตใจมากขึ้น ย�้า!!เด็กไทยดื่มนมเฉลี่ย แค่สัปดาห์ละ 1 แก้ว เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มปีละ 2.5 แสนคน  

อ.ส.ค.ชูประเพณีตักบาตรนมสด

และธรรมะในฟาร์มแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย        



13 กิจกรรมองค์กรกิจกรรมองค์กร

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงานประเพณีตักบาตรนมสด และธรรมะ
ในฟาร์ม ประจำาปี 2557 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงก่อตั้งและพระราชทานอาชีพการเลี้ยง
โคนมให้แก่เกษตรกรไทยซึ่งช่วยทำาให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีคุณค่า สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนทั้งประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดื่มนมเพื่อ
สุขภาพและห่างไกลอบายมุข(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) และหวังให้ เป็นปฏิบัติเป็นประเพณีตักบาตรนมสดของชาวสระบุรีต่อไป

 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณี
ตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ที่ได้จัดให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันไปในทุกๆปี 
เนื่องจากสระบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตโคนมที่มีคุณภาพ หากมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการดื่มนมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็ง
แรง สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามไปด้วย โดยจังหวัดสระบุรีนั้นได้
เริ่มทำาโครงการตักบาตรนมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจังหวัดแรกของประเทศ และยัง
เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันทำาความดี โดยใช้โอกาสนี้ ลด ละ เลิก เหล้า 
บุหรี่ อบายมุข

 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำานวยการ ทำาการแทนผู้อำานวยการ อ.ส.ค. กล่าว
ว่า อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากพระราชดำาริของในหลวง ตั้งแต่ปี 2505 ถือเป็นเวลา 52 
ปี แล้วที่มีการดำาเนินงานที่ควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ได้เห็นความสำาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการกล่อม
เกลาพัฒนาจิตใจเพื่อให้มีสติดำารงชีวิตในสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างปกติสุข 
โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับทางสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ในหลวง สร้างประเพณีการตักบาตรนมสดในอำาเภอมวกเหล็กซึ่งเป็นกิจกรรม
ตักบาตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำาเภอมวกเหล็ก แหล่งกำาเนิดอาชีพการเลี้ยง
โคนมแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยครั้งนี้ 

จับมือเครือข่ายงดเหล้า ใช้ธรรมะเตือนสติ ชวนคนไทยดื่มน�้านมแทนน�้าเมา เพื่อเสริมความสุขทางกายและพัฒนา

คุณภาพจิตใจมากขึ้น ย�้า!!เด็กไทยดื่มนมเฉลี่ย แค่สัปดาห์ละ 1 แก้ว เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มปีละ 2.5 แสนคน  

อ.ส.ค.ชูประเพณีตักบาตรนมสด

และธรรมะในฟาร์มแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย        

 เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำานวยการ สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ทาง อ.ส.ค.เห็นประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นองค์กรที่ส่ง
เสริมให้คนดื่มนม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในแนวคิด“โตมาด้วยนำ้านม..อย่าเสียคนด้วย
นำ้าเมา” โดยจัดให้เป็นตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ตั้งแต่
ปี 2555 ซึ่งเป็นการร่วม รณรงค์ให้คนไทย งดเหล้าและหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้จาก
สถิติ พบว่า การดื่มนมในประเทศสหภาพยุโรปมีอัตรา         การดื่มนมมากกว่า 300 
ลิตร/คน/ปี สถิติการดื่มนมในประเทศทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 103.9 ลิตร/คน/ปี เฉลี่ย
แล้วประมาณ 1 แก้วต่อวัน แต่สำาหรับคนไทยมีอัตราการดื่มนมเพียงประมาณ 14 ลิตร/
คน/ปี อัตราเฉลี่ยคนไทยดื่มนม เพียงสัปดาห์ละ 1 แก้วเท่านั้น  ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้ว
เด็กไทยควรดื่มนม วันละ 2-3 แก้ว แต่กลับเพิ่มจำานวนของนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 2.5 แสน
คน จึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรให้ความสำาคัญและเป็นคำาถามที่ว่าเราอยากเพิ่มสิ่งที่
ดีในเรื่องใดมากกว่ากัน 
 
 นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล อ.ส.ค. หนึ่งในบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและได้รับเกียรติบัตรในงานนี้ กล่าวว่า ที่
ผ่านมาตนเองเคยดื่มเหล้า แต่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ทำาให้ต้องคิดถึงตนเองมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีแรงบัลดาลใจมาจากการตั้งใจ
ทำาความดีเพื่อถวายในหลวง เพราะตนเองก็เป็นบุคลากรที่ทำางานอยู่ในองค์กรที่เกิดขึ้น
มาจากพระราชดำาริของในหลวง จึงอยากทำาตนให้เป็นคนดีและได้ชวนพนักงานคนอื่นๆ
ร่วมโครงการงดเหล้าด้วย ซึ่งระเบียบข้อบังคับของพนักงานของ อ.ส.ค.นั้น ต้องเป็นผู้ที่
ไม่ติดสุรา ยาเสพติด เพื่อจะได้ทำางานได้เต็มศักยภาพและรักษาเกียรติขององค์กร เพราะ
หากพนักงานก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือขาดงานโดยไม่จำาเป็น จะมีผลต่อการพิจารณา
เงินเดือนหรือถึงขั้นถูกเลิกจ้างเพราะขาดคุณสมบัติและผิดวินัย  เนื่องจากเราให้ความ
สำาคัญต่อการพัฒนาจิตใจ รวมถึงการเป็นคนดีของสังคม

 ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายธรรมโดยพระพยอมกัลยาโณ จากวัดสวนแก้ว 
ในหัวข้อ “โตมาด้วยนำ้านม อย่าเสียคนด้วยนำ้าเมา” พิธีมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบงด
เหล้าถวายเป็นพระราชกุศล การเสวนา คนต้นแบบงดเหล้า เพื่อตนเองและครอบครัว 
โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวสระบุรีและผู้ที่สนใจ ร่วมรณรงค์ ลด ละ 
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัวอย่างแท้จริง 



 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้
แอลกอฮอล์ จัดเวทีสานพลังความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับชมรมร้านอาหาร 8 จังหวัด
ภาคอีสานตอนล่าง สู่ประชาคมร้านอาหารตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2558 ณ อุทยาน

แห่งชาติ ผามออีแดง โดยมี นายวัฒนา พุทธชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมา
เป็นประธานเปิดงาน

โครงการ
สงเสริมอาหารปลอดภัยฯภาคอีสาน

14 15กิจกรรมร³รงค์งดเหล้ำ

แถลงขาวสวดมนตขามป
 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารนารีสโมสร ทำาเนียบรัฐบาล สำานัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด
งานแถลงข่าว“สวดมนต์ข้ามปี” ชวนคนไทยส่งความสุข (ส.ค.ส.) ด้วยการสวดมนต์ให้
เกิดปัญญา ซึ่งปีนี้มีวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในและต่างประเทศกว่า 30,000 วัด

“สุราษฎรฯ”จัดอบรมใหความรูเยาวชน
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและพื้นที่อุทยาน

ชวย ชม เชียร กีฬาปลอดเหลา
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสาสุข” ครั้งที่ 28 เพื่อยำ้ายืนยันว่า การออกกำาลังกายที่จะ
ให้สุขภาพดีอย่างแท้จริงนั้น ต้องปลอดทั้งเหล้า บุหรี่ และการพนัน

แขงเรือยาวประเพณี จังหวัดอยุธยา
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ประชาคมเครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัดอยุธยา ได้
ร่วมจัดกิจกรรมแข่งเรือยาว เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชินีนาถ ณ สายนำ้าป่าสัก หน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์            
ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา เป็นประธาน

ประชุมแผนยุทธศาสตร จังหวัดสงขลา
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา 
ททท. ปปส. สรรพสามิต เทศบาลนครหาดใหญ่ สภอ.หาดใหญ่ สสจ. สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย สถานศึกษา กศน. ชมรมร้านอาหาร ผู้นำาชุมชน เยาวชน จัด
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา ณ โรงแรม
บุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่

สคล. “อุทัย”รวมงานมรดกโลกหวยขาแขง
 วันที่ 7 ธันวาคม 2557 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ 
“สุขภาพดีต้องปลอดบุหรี่และสุรา” ในงาน“วันมรดกโลก ห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 3” ณ เทศบาล
ตำาบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

รณรงคงดเหลางานแมเมาะ
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำาปาง จัด
กิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่12   ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 
30 พฤศจิกายน 2557 เป็นงานที่ไม่มีการดื่มและขายแอลกอฮอล์ เพื่อรักษาบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กฟผ.แม่เมาะ

“งดเหลา” จันทบุรี ออกตรวจกระเชาปใหม
 เมื่อวันที่15 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สสจ. สสอ. ตำารวจ สรรพสามิต ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจันทบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญตามห้างและร้านค้าต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าของกิจการเป็นอย่างดี
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โครงการ
สงเสริมอาหารปลอดภัยฯภาคอีสาน
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โครงการอาหารปลอดภัยฯ จังหวัดปตตานี 
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายร้านอาหารรับผิดชอบสังคม ร่วมกับ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ชมรมร้านอาหารปัตตานี และประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม
เสริมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.เหล้า-บุหรี่ ให้แก่ร้านอาหาร  ณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับมอบ
ป้าย “ร้านอาหารที่ไม่จำาหน่ายเหล้า เบียร์ แก่เด็กเยาวชนอายุตำ่ากว่า 20 ปี ร้านอาหารปลอดบุหรี่” ให้
แก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
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“โพธิสัตวนอย”
ภาคเหนือ รณรงคไมขายเหลาวันพระ
 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสัตว์ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
และเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า โรงเรียนเวียงห้าว จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนบ้าน
ลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำากิจกรรม โดยการรณรงค์ให้ร้านค้างดขายเหล้า
ในวันพระ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและชุมชน

ประชุมสุราวิชาการ ครั้งที่ 8
 เมื่อวันที่ 1- 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมประชุม 
“สุราวิชาการ ครั้งที่ 8” ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหา
แอลกอฮอล์ในสังคมไทย                       ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกล่าวรายงานโดย ศ.นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม และกล่าวเปิดงานโดย
ผู้แทนรัฐบาล


