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เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ปีที่ ๔  ฉบับที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๐

จดหมายข่าว

คนต้นแบบ
	 หยุดเหล้า

	 หยอดกระปุก

	 เพื่อพ่อ

c	 พ.ร.บ.คุมเหล้าส่อเค้าล่ม	 c	ภาคีต้านเหล้าให้กำลังใจ	“หมอมงคล”

c	 ไทยเบฟฯขยายฐานคนดื่มเบียร์	 c	“สิงห์”	ยึดกีฬาสร้างภาพ	เข้าถึงคนรุ่นใหม่
c	 ความรับผิดชอบเสมือนจริง	:	อธรรมาภิบาลแห่งธุรกิจน้ำเมา

c	 ศรีลังกาใช้กฎหมายคุมเหล้า	ลดการดื่มได้	๔๐%	

c	 เผยคนไทยฆ่าตัวตายทุก	๒	ชั่วโมง...น้ำเมาคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญ



จากใจประธานเครือข่ายฯ
	 ศ.นพ.อุดมศิลป์	ศรีแสงนาม✎
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	 โครงการ “คนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ” เป็นหนึ่งในโครงการ	

สนับสนุนพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชวนคนไทยเลิกเหล้า แล้วนำเงินค่า	

เหล้ามาหยอดกระปุก เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งการที่คนหนึ่งคน	

สามารถเลิกเหล้าที่เสพติดเป็นประจำได้ ต้องถือว่าเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญในชีวิต เป็น	

สิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับตนเองและครอบครัว เป็นเรื่องที่น่ายกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ด	ี

ของผู้ที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้

 จากการทำงานขับเคลื่อนชุมชนเลิกเหล้า ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 	

(สคล.) และภาคีเครือข่าย พบว่าการเลิกเหล้าสามารถพลิกชีวิตได้จริง ทำให้มีค่าใช้จ่าย	

น้อยลงและมีเงินเก็บมากขึ้น เช่นตัวอย่างของชาวบ้าน ๙๙๙ คน ที่ตำบลพระลับ จังหวัด	

ขอนแก่น ที่ร่วมเลิกเหล้าและออมเงินเพียง ๓ เดือน ก็มีเงินเก็บถึง ๒๖๙,๗๓๐ บาท

 นอกจากนี้ หากนำเงินค่าเหล้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิ	

ชัยพัฒนาก็ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคม ถือเป็นการทำความดีเพื่อถวายในหลวงอีกรูปแบบ	

หนึ่ง โดยทางโครงการฯ จะมีการนำรายชื่อผู้ที่เลิกเหล้าได้สำเร็จทูลเกล้าฯถวายพระบาท	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อจบโครงการ

	 ผู้ที่ตั้งใจเลิกเหล้า สามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่ศูนย์ปรึกษา ปัญหาเลิก 

เหล้า สายด่วนเลิกเหล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐ โดยทางศูนย์ฯ จะทำ	

หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ และสำหรับผู้ที่ร่วมเลิกเหล้าได้สำเร็จ 	

ทางศูนย์ฯ จะพัฒนาสู่การเป็นคนต้นแบบเลิกเหล้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกาย

การเลิกเหล้าให้กับผู้อื่นต่อไป

โครงการ “หยุดเหล้าหยอดกระปุก ถวายพ่อหลวง” เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้คนไทยหยุดดื่ม แล้วนำเงินค่าเหล้ามาหยอดกระปุกเพื่อร่วมบริจาคเข้า  
“กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการมหากุศลนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย ์
ชัยสมรภูมิ ชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” เลขที่ ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ หรือบริจาคที่จุดบริการชำระเงิน ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นให้ส่งสำเนาใบเสร็จหรือใบ pay in ที่เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งโทรสารไปที่  
๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓ เพื่อรับใบสำคัญรับเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนา (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



เรื่องจากปก
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คนต้นแบบ
หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ

	 ค่านิยมเป็นเรื ่องความยึดถือของคนกลุ่มใหญ่ใน	

สังคม แต่ค่านิยมหลายอย่างก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ	

ไป อย่างเช่น ค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มองกัน	

ว่าเป็นเรื่องของความทันสมัย ช่วยเพิ่มอรรถรสในการพูดคุย 	

หรือทำให้งานเลี้ยงสังสรรค์สนุกสนานมากขึ้น ด้วยความ	

คิดที่ผิดเพี้ยน (หรือที่ภาษาพระท่านเรียกว่ามิจฉาทิฐิ) ดัง	

กล่าว ทำให้สังคมไทยวันนี้มีคนดื่มเหล้ามากมาย และจาก	

ที่เคยดื่มเฉพาะในงานเลี้ยง แต่เมื่อดื่มบ่อยๆ ส่วนใหญ่ก็	

เสพติดจนต้องดื่มทุกวันเป็นกิจวัตร เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง	

สงสัยว่าทำไมเด็กๆ สมัยนี้จึงริอ่านดื่มน้ำเมากันตั้งแต่ตัว	

กะเปี๊ยก ทั้งๆ ที่การดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและไม่ควร	

เลียนแบบ เด็กเขาก็ทำตามอย่างที่ผู้ใหญ่ในสังคม (พ่อแม่ 	

ครูบาอาจารย์ ดารา นักร้อง นักบริหาร ฯลฯ) ทำให้เห็น	

นั่นแหละ

 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากเสพติดการดื่มเหล้าแล้ว	

นั้นมีมากมายสารพัด ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนสร้างความทุกข์ให้	

กับชีวิตอย่างหนักหนาสาหัส ทั้งเรื่องสุขภาพ การเงิน ครอบ-	

ครัว การงาน เพื่อน ไม่มีใครในโลกนี้ได้ดิบได้ดีเมื่อเอาชีวิต	

ไปผูกติดไว้กับน้ำเมา การดื่มเหล้ามีแต่เสียกับเสีย แรกสุด	

คือเสียเงิน ดื่มมากก็เสียมาก จนมาก เพราะเหล้าราคาแพง 	

เสียอันดับต่อมาคือเรื่องสุขภาพ ที่หากดื่มมากดื่มมานานก	็

จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หลายโรค อันเป็นผลมาจากการ	

ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยน้ำมีพิษ จากนั้นผลเสียอื่นๆ อีก	

มากมายก็จะตามมาเป็นขบวน และมีจำนวนไม่น้อยที่ต้อง	

สูญเสียครอบครัวและบุคคลอันเป็นที ่ร ัก เสียอวัยวะใน	

ร่างกาย และเสียชีวิตเพราะการดื่ม แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม 	

ก็ยังคงมีแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอยู่ตลอดเวลา บางคนแม	้

อยากเลิกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงดื่มไปเรื่อยๆ ด้วยความ	

เคยชิน เพราะในสังคมกระแสการรับรู้ข่าวสารในเรื่องชวน	

ดื่มมีมากกว่าการชวนเลิก ดังนั้น การมีโครงการ “งดเหล้า	

เข้าพรรษา” หรือ “คนต้นแบบ	 หยุดเหล้า	 หยอดกระปุก		

เพื่อพ่อ” โดย สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 	

จึงเป็นการจุดประกายให้ผู้ที่ยังดื่มอยู่ได้ลดปริมาณการดื่ม	

ลง หรือเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด และเป็นทางเลือก เป็นแนว	

ร่วม เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยากจะเลิกอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่ม	

ตรงไหน อย่างไร ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

	 การที่นักดื่มเข้าร่วมโครงการ	 “คนต้นแบบ	 หยุด	

เหล้า	 หยอดกระปุก	 เพื่อพ่อ”	 นอกจากจะเป็นผลดีกับ	

ตัวเองโดยตรงแล้ว	 ยังเป็นการสนับสนุนแนวพระราชดำริ	

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ด้วย	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมใหม่เรื่องการไม่ดื่ม	

เหล้า	 เพื ่อช่วยกันต้านกระแสผิดๆ	 ที ่กำลังลุกลามก่อ	

ปัญหาไปทั้งสังคม
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 การเรียกร้องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ที่ต้องการให้มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามการ 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อต่างๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนั้น  
ดูท่าว่าจะเป็นไปได้ยากเสียแล้ว เมื่อผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ตีความเอนเอียงและเอื้อต่อผลประโยชน์ของธุรกิจ 
น้ำเมา มากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน และสังคม เมื่ออนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ม ี
มติไม่คุมโฆษณา ๒๔ ชั่วโมง
 นายประพันธ์ คูณมี ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง  
พ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า กรรมาธิการทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับการกำหนดห้าม 
โฆษณาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมา โดย 
เห็นว่าไม่ควรห้ามอย่างเด็ดขาดทั้งหมด เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป็นธุรกิจที่รัฐจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ อีกทั้งยังนำเงินเข้า 
ประเทศจำนวนมาก และหากพิจารณาการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้ว มีเพียง ๑-๒ ประเทศเท่า 
นั้นที่ห้ามโฆษณาอย่างเด็ดขาด นอกนั้นเป็นการควบคุมตามสมควร  
ส่วนประเทศที่ห้ามโฆษณาอย่างเด็ดขาด เมื่อดูในทางปฏิบัติแล้วพบว่า 
มีความยุ่งยากและไม่สามารถทำได้ ดังน้ันจึงเห็นควรให้เป็นการควบคุม 
โฆษณาตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทมากกว่า และกล่าว 
ยืนยันว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ เป็นการพิจารณาถึง 

กระบวนการความเป็นไปได้ในการบังคับใช ้
กฎหมาย ไม่มีการล็อบบ้ีเพ่ือผ่อนผันการควบ- 
คุมแต่อย่างใด เพราะการกำหนดห้ามโฆษณา 
อย่างเด็ดขาดตามที ่กระทรวงสาธารณสุข 
เสนอมานั้น เป็นสิ่งที ่ทำยากในทางปฏิบัติ 
และจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก ซึ่ง สนช.หลายคนก็เห็น 
ตรงกัน
 นอกจากนี้ นายประพันธ์ยังกล่าวอีกว่า ส่วนที่ ดร.อัมมาร์ สยาม- 
วาลา นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เสนอว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ควรพบกันครึ่งทาง โดยให้มีเนื้อที่โฆษณาเตือนหลังโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์นั้น เห็นว่าในเรื่องนี้มีหน่วยงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
เสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีได้งบประมาณจากการจัดเก็บภาษีเหล้าและบุหร่ี 
ดำเนินการอยู่แล้ว ดังน้ันหากจะกำหนดให้ผู้ประกอบการจ่ายเพ่ิมให้กับ 
รัฐบาลในการโฆษณาเตือน คงเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและไม่มีเหตุผล เพราะ 
คงไม่มีใครยอมจ่ายเงินโฆษณาเพื่อโจมตีธุรกิจของตนเอง ซึ่งหากจะ 
โฆษณาเตือนคงต้องใช้งบ สสส. ที่กันมาเพื่อรณรงค์ในเรื่องนี้ ดังนั้น 
ข้อเสนอของ ดร.อัมมาร์ จึงเป็นไปไม่ได้ และคงไม่กำหนดในกฎหมาย
 แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับปัญหาสังคมมากมาย ที่เกิดขึ้น 
เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุ!!!!

(ข้อมูลจาก: น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ๑๙-๒๐ มิ.ย. ๕๐)

อนุ กมธ. อุ้มบริษัทเหล้า เลิกคุมโฆษณา ๒๔ ชั่วโมง

 เมื ่อส่อเค้าว่า ๑๓ ล้านรายชื ่อที ่ร่วม 
ลงนามผลักดันร่าง พ.ร.บ.เพื ่อควบคุมการ 
โฆษณาเหล้า ทำท่าจะไม่ผ่านการกลั่นกรอง 
จากคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคีเครือข่าย 
งดเหล้า และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน  
จึงได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่ นพ.มงคล ณ  
สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ในฐานะเป็นองค์กรที ่ยื ่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ  
ฉบับนี้
 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ที่ผ่านมา นาย 
สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู ้อำนวย 
การสำนักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า และตัวแทนเครือข่าย 
ภาคประชาชนกว่า ๕๐ คน ได้ 
เดินทางไปมอบดอกไม้เพื ่อเป็น 
กำลังใจให้ นพ.มงคล ณ สงขลา  
รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง ๔ ข้อ  
โดยนายสงกรานต์ได้กล่าวว่า การ 
เข้ายื่นหนังสือวันนี้ นอกจากเป็น 

การมาให้กำลังใจแล้วยังต้องการทวงถามเรื ่อง  
พ.ร.บ.ฯ ด้วย เนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 
ล่าช้ามากเกินควรและมีกระแสข่าวที่เล็ดลอดมา 
เป็นระยะๆ ว่าผู้เสียผลประโยชน์มีความพยายาม 
จะรื้อและตัดเอาบางมาตราทิ้งไป เช่น มาตรการ 
ห้ามโฆษณา ทำให้ภาคีเครือข่ายมีความกังวล จึง 
อยากทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่
 ส่วนข้อเสนอ ๔ ข้อ ที่เรียกร้องนั้น ข้อแรก 
คือ ขอให้รัฐมนตรีและคณะ ยืนหยัดและหนัก 
แน่นในการรักษามาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ 

ของ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ และจะเป็น 
เรื ่องที่รัฐบาลจะทำประโยชน์ให ้
กับสังคมและเยาวชนได้อย่างเป็น 
รูปธรรมมากที่สุด ข้อสอง ขอให้ 
ม ีการกำหนดมาตรการห้ามไม่ 
ให้บริษัทเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ 
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน  
และกิจกรรมในสถาบันการศึกษา  
ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดทั้งทาง 
ตรงและทางอ้อม ข้อสาม ขอ 

คัดค้านการนำตัวแทนของกลุ่มองค์กรที่เชื่อมโยง 
กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเป็นกรรม- 
การนโยบายและกรรมการควบคุม และข้อสี่ ขอ 
ให้กรรมาธิการทุกท่านเร่งรัด จริงจัง รักษาผล 
ประโยชน์ส่วนรวม และปกป้องเด็กและเยาวชน 
ด้วย และสุดท้ายนายสงกรานต์ได้กล่าวว่า เครือ 
ข่ายฯจะเฝ้าติดตามการทำงานของ สนช.อย่าง 
ใกล้ชิดในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯดังกล่าว และ 
จะเปิดโปงพฤติกรรมของ สนช.ที่ไม่ทำหน้าที่ 
รักษาผลประโยชน์ของประชาชน แต่เห็นประ- 
โยชน์ของธุรกิจผู้เสียผลประโยชน์
 ถ้าผู้มีอำนาจไม่มีความเที่ยงธรรม แล้ว 
บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร

(ข้อมูลจาก: น.ส.พ.ผู้จัดการออนไลน์ ๑๙ มิ.ย. ๕๐)

ภาคีต้านเหล้าให้กำลังใจ “หมอมงคล”
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เครือข่ายรัฐวิสาหกิจ หนุนห้ามโฆษณาน้ำเมา ๒๔ ชั่วโมง

  ถึงแม้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีมติให้มีการ 

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เหมือนเดิม แต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยุติ

  นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการสรุปยุติว่า 

จะมีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ เพราะผลการประชุมจะต้องนำเข้าสู ่การพิจารณาของคณะ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ชุดใหญ่ก่อน ซึ่งคณะกรรมาธิการอาจไม่เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมาธิการก็ 

เป็นได้ และกล่าวกับผู้มาให้กำลังใจว่า “ผมและทีมงานไม่เคยละทิ้ง ตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมของประชาชนและประโยชน์ 

สาธารณะ เมื่อเราดึงจนตึงสุด หากจะขาดก็ต้องหย่อน แล้วดึงใหม่ จะบอกว่าฉันไม่ได้ ๑๐๐% แล้วจะไม่เอาเลยก็ไม่ได้  

อย่าทำร้ายตัวเอง อย่าปฏิเสธตัวเอง ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย แต่ต้องเอามากที่สุดที่สังคมจะได้ 

เราตึงเพื่อให้สังคมปลอดภัย สังคมอยู่ดีมีสุข และจะได้ปราศจากคนไม่มีสติ ขณะเดียวกันต้องให้เขาเข้าใจ เปลี่ยนใจเขาให้ได้ในสิ่งที่เรามุ่งมั่น  

สิ่งที่เราทำดีที่สุด ทำมากที่สุด ส่วนจะได้มาเท่าไหร่ก็ให้ภูมิใจกับสิ่งที่ได้มา และขอให้ทำต่อไป

 เราทำเพื่อประชาชน ตั้งไว้ ๑๐๐% หากขาดเพียงส่วนหนึ่ง แต่ประชาชนได้ประโยชน์อยู่ ก็จะเดินหน้าต่อไป วันนี้ทำเพียงเท่านี้  

ต่อไปเราก็ทำต่อ ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ไม่ล้มกระดาน” นพ.มงคล กล่าว

 สาธุ...ขอให้ท่านรัฐมนตรีมีกำลังใจอันแรงกล้า และฝ่าฟันต่อไปจนประสบผลสำเร็จ

 ในจำนวนคนมากมายที ่เป็นนักดื ่ม  

ต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานนี่แหละเป็น 

นักดื่มตัวยง และได้รับผลกระทบที่เกิดจาก 

การดื่มจนทำให้เสียคน เสียอนาคต และเสีย 

ชีวิตกันเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ดังนั้น 

เมื่อมีการร่วมลงนามเพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ. 

ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ เครือข่าย 

รัฐวิสาหกิจเหล่านี ้ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที ่

สนับสนุนให้มี พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว และไม่ 

เห็นด้วยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ มีมติให้โฆษณาเหล้าได้

 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสห- 

พันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวถึงการ 

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ที ่คณะอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ เปล่ียนแปลงร่าง พ.ร.บ.ฯ ด้วยการให้ 

โฆษณาเหล้าได้เหมือนเดิม เพราะเป็นการ 

พิทักษ์ผลประโยชน์ของนายทุน การปล่อยให ้

โฆษณาน้ำเมาเหมือนที่ผ่านมา ก็เห็นแล้วว่า 

กระตุ้นให้สังคมไทยเป็นเช่นไร มอมเมาเด็ก 

ไทยแค่ไหน ซึ่งความจริงผู้ที่จะดื่มเหล้าเขา 

ทราบดีอยู่แล้วว่าจะซื้อเหล้าที่ไหน ยี่ห้ออะไร  

โดยไม่ต้องดูโฆษณา แล้วเหตุใดจึงยอมให้มี 

การโฆษณา เพื่อยั่วยุเด็กที่ยังไม่เคยรู้ คนที่ยัง 

ไม่เคยลองดื่ม ให้ตกเป็นทาสของน้ำเมา

 “ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็น 

ด้วยกับการห้ามโฆษณาเหล้า และอยากให ้

ร่วมกันส่งเสียงให้ดังๆ หากเจตนารมณ์ที่ด ี

ถูกเปลี่ยนแปลง และอยากฝากถึง สนช.ว่า  

แม้นายทุนจะวิ่งเต้น มีผลประโยชน์มากมาย 

เพียงใด ก็ขอให้ท่านคิดถึงลูกหลานของเรา  

ฟังเสียงประชาชน อย่าตกเป็นทาสทุนนิยม  

แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่า สนช.ที่มาจากการ 

สรรหา มีคุณภาพมากกว่าผู ้ที ่มาจากการ 

เลือกตั้ง ขอให้มองที่ปลายเหตุว่าหายนะจาก 

เหล้ามีมากมายเพียงใด”

 นายสมศักดิ์ 

กล่าวอีกว่า เครื่อง 

ด ื ่ มแอลกอฮอล  ์

น ั ้นอ ันตรายมาก 

สำหรับวัยแรงงาน 

หลายคร ั ้ งท ี ่ คน 

หนุ่มสาวเมาเหล้าขาดสติ เสียทรัพย์ เกิด 

อุบัติเหตุมือขาด ขาขาด หรือถึงแก่ชีวิตขณะ 

ทำงานเพราะดื่มเหล้า และการโฆษณาน้ำเมา 

อย่างบ้าคลั่งในทุกสื่อขณะนี้ ทำให้พวกเขา 

ตกเป็นเหยื ่อ มีคุณภาพชีวิตที ่แย่ลง และ 

รัฐต้องทุ่มเทเงินมหาศาลเพื่อเยียวยาคนใน 

ชาติที่ต้องบาดเจ็บ สูญเสียเพราะเหล้า แล้ว 

พวกเราจะมาเข้าข้างและเชิดชูผู้ผลิตน้ำเมา  

ที ่บริจาคปีละไม่กี ่ล ้านแต่ร่ำรวยบนความ 

ทุกข์ยากของคนอื่นปีละเป็นแสนล้านอย่าง 

นั้นหรือ

 นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ใน 

สังคมไทยมายาวนาน ก็ไม่รู ้เหมือนกันว่า 

คนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทำเป็น 

ไม่รู้ ไม่เห็น และไม่สนใจจะแก้ปัญหา ได้ 

อย่างไร

(ข้อมูลจาก: น.ส.พ.ผู้จัดการออนไลน์ ๒๕ มิ.ย. ๕๐)

“นพ.มงคล” เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ฯคุมเหล้า
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 สังคมในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

หนอ ถ้าธุรกิจการค้าขายน้ำเมาเจริญรุ่งเรือง  

แตกหน่อสินค้าออกมามากมาย เพื่อให้คน 

ทุกเพศ ทุกวัย ได้ดื่มกันอย่างทั่วหน้า ในขณะ 

ที่อีกด้านหนึ่งก็มีการรณรงค์ให้ประชาชน 

เพลาๆ การดื่มลงบ้าง เพราะมีผลเสียทั้งคน 

ดื่ม และเกิดผลกระทบต่อรอบข้างทั้งครอบ- 

ครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แต่ดู 

เหมือนว่าเป้าหมายของพ่อค้าและกลุ ่มผู ้ 

รณรงค์จะเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบ 

กันได้อย่างแน่นอน

 เมื่อเร็วนี้ นายสรกฤต ลัทธิธรรม ผู้ 

จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส (กลุ ่มผลิตภัณฑ ์

เบียร์) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง 

จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทไทยเบฟฯได ้

วางแผนการพัฒนาเพื่อเปิดตัวเบียร์ตัวใหม่ 

ต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มรสชาตินุ ่ม  

เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เนื่องจาก 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่และผู้หญิงนิยมดื่มเบียร ์

รสชาตินุ่มเพิ่มมากขึ้น และในปีนี้จะมีเบียร์ 

รสชาตินุ่มตัวใหม่เข้ามาทำตลาด

 ส่วนด้านกิจกรรมการตลาด ปีนี้เน้นที ่

ช้างดราฟท์เพราะยอดขายมีอัตราเติบโตเป็น 

อย่างมาก และยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก  

โดยได้จัดแคมเปญช้างดราฟท์ จูนี่ ทู แกสตัน 

เบอร่ี ค้นหาผู้โชคดีเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตศิลปิน 

ดังกว่า ๑๐๐ คน ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะใช ้

งบประมาณ ๕ ล้านบาท และได้เตรียมงบ 

ประมาณสำหรับกิจกรรมการตลาดช้าง 

ดราฟท์ตลอดทั้งปีรวม ๓๐ ล้านบาท ซึ่งเชื่อ 

ม่ันว่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ระดับบี 

ที่มีอายุระหว่าง ๒๘ – ๔๕ ปี ได้มากขึ้น

 สงสารคนที่จะมาเป็นเหยื่อรายใหม่จัง...

(ข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์ข่าวสด ๒๕ พ.ค.๒๕๕๐)

ไทยเบฟฯ
เพิ่มฐาน

คนดื่มเบียร์

ˆ

การตลาดน้ำเมา
กระจิบข่าว✎

 หลังแตะเบรกโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปพักหนึ่งเมื่อช่วง 

ต้นปี ตอนนี้เหล้าเบียร์ทุกยี่ห้อก็หวนกลับมาใช้เม็ดเงินโฆษณา 

กันอีกครั้ง

 ถึงแม้ว่าขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยัง 

อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ทาง 

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ่ จำกัด เจ้าของเบียร์สิงห์ ก็เดินหน้า 

โฆษณาสร้างภาพลักษณ์ โดยชูคอนเซปท์ “คุณภาพสังคม คุณ- 

ภาพคน” ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เคยขายความเป็นไทย 

มานานกว่า ๖๐ ปี เพื่อฉีกแนวให้ต่างจากคู่แข่ง (เบียร์ช้าง) ที่หัน 

มานำเสนอคอนเซปท์เดียวกัน สำหรับแผนสร้างภาพลักษณ์ใหม ่

นั้น ทางสิงห์ได้นำเอากีฬากอล์ฟซึ่งเป็น 

กีฬาที่สิงห์ได้ให้การสนับสนุนมานานกว่า  

๒๐ ปี มาทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา ๓  

เรื่อง ๓ เวอร์ชั่น คือ “สมาธิ” “ฝึกซ้อม”  

และ “ให้โอกาส” โดยโฆษณาชุดให้ 

โอกาสนั้นมีโปรกอล์ฟชื่อดังของเมืองไทย  

อาทิ ธงชัย ใจด ี ประหยัด  

มากแสง พรหม มีสวัสดิ ์ที่สิงห ์

ให้การสนับสนุนอยู่ มาโชว์วง 

สวิงร่วมกับเด็กๆ ด้วย

 ทั้งนี ้ค่ายเบียร์สิงห์มอง 

ว่ากิจกรรมการตลาดเชิงสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง จะทำให้แบรนด์ 

ของตัวเองเป็นที ่รู ้จักและจดจำได้เป็นอย่างดี เพราะกอล์ฟ 

เป็นกีฬาที่คนไทยรุ่นใหม่รู้จักและเล่นกันมากกว่าเมื่อ ๒๐ ปีก่อน  

นอกจากนี้เทนนิสก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ชื่นชอบ  

และสิงห์ก็ยึดหัวหาดกีฬาชนิดนี้มานานแล้วเช่นกัน

 นั่นเป็นเรื่องของการโฆษณาแอบแฝง แต่ในความเป็นจริง 

ถ้านักกีฬาริอ่านเป็นนักดื่ม จะไม่สามารถเป็นนักกีฬาที่ดีได้  

เพราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้นักกีฬาทุกประ- 

เภทประสบความสำเร็จ...โฆษณาก็ดูไปเถอะ แต่ให้รู้เท่าทันว่า 

อะไรเป็นเรื่องจริงที่ควรเชื่อ และอะไรเป็นภาพมายา

(ข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๐)

“สิงห์” ยึดกีฬาสร้างภาพลักษณ์ 
 เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่



เรื่องเหล้าจากรอบโลก

˜

 ในประเทศไทย การที ่ม ีองค์กร 

หลายองค์กรที่เห็นโทษภัยของเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ และพยายามผลักดันให้มีกฎหมายออก 

มาควบคุมเครื่องดื่มชนิดนี้ เพื่อช่วยลดปัญหา 

ต่างๆ ในสังคมที่มีสาเหตุมาจากการดื่มมากของ 

ประชาชน แต่กลับถูกหลายฝ่ายโดยเฉพาะ 

บริษัทน้ำเมาและกลุ่มที่เห็นแก่ผลประโยชน ์

คัดค้านว่า การมีกฎหมายควบคุมเหล้าไม่ได้ 

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการดื่มของคน แล้วไปยก 

ตัวอย่างประเทศที่ทำไม่สำเร็จมาอ้าง ทำนอง 

ว่าที่อื่นเขายังทำไม่ได้ผลแล้วประเทศไทยจะใช้ 

วิธีนี้ก็คงทำไม่สำเร็จเหมือนกัน แต่ไม่ยอมเอ่ย 

ถึงประเทศที่เขาทำได้ผลแล้วมาเป็นกรณีศึกษา 

บ้าง อย่างเช่นที่ประเทศศรีลังกา

 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่กรุง 

โคลัมโบ Mr. Nimal Siripala de Silva รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสุขภาพและโภชนาการ (Minis- 

ter of Health and Nutrition) ประเทศศรี- 

ลังกา ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 

ครั้งที่ ๖๐ ณ กรุงเจนีวา ได้แจ้งว่าในศรีลังกา 

อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 

ไปถึงร้อยละ ๔๐ และอัตราการสูบบุหรี่ในที ่

สาธารณะลดลงไปถึงร้อยละ ๙๕ นับตั้งแต่ได ้

ออกกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมบุหร่ีและ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวา- 

คม ซึ่งศรีลังกานับเป็นประเทศแรกในภูมิภาค 

เอเชียที่สามารถลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ลงได้ และกล่าว 

อีกว่า รัฐบาลศรีลังกาพยายามควบคุมอัตราการ 

เกิดโรคไม่ติดต่อ โดยใช้มาตรการการลดอัตรา 

การดื่มแอลกอฮอล์และลดการสูบบุหรี่ ถือได ้

ว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่ ๔ ในโลก ที่ได้ใช ้

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

 แล้วทำไมบ้านเราถึงไม่เอาเย่ียงอย่างดีๆ 

แบบนี้บ้างหนอ!!!

ข้อมูลจาก : http://www.colombopage.com/ar-
chive 07/May19131100SL.html วันที่ 19 พ.ค. 2550 
Colombo Page News Desk, Sri Lanka

ศรีลังกาออกกฎหมายคุมเหล้า
ช่วยลดการดื่มได้ ๔๐%

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนอกจากจะทำให้ผู้ดื่มเมามาย 

ขาดสติแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมอีกมากมายในทุกทีทุกแห่งที่ 

น้ำเมาเข้าไปถึง พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยล่ะว่าที่ใดมีน้ำเมา ที่นั่น 

มีความเสื่อม มีความหายนะรออยู่ เหมือนเงาตามตัวที่แยกจากกันไม่ 

ออก อยู่เมืองไทยได้ยินได้ฟังข่าวร้ายๆ ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำเมา 

กันจนชินชา ง้ันลองหันไปมองบ้านอ่ืนเมืองอ่ืนกันบ้างว่าฤทธ์ิของน้ำเมา 

นั้น ก่อปัญหาอะไรให้ต้องตามแก้ไขกันบ้าง

 เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่าสถิติการดื่มน้ำเมาของชาวออสเตรเลียเพิ่ม 

สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ และประชากร ๑ ใน ๘ ก็ดื่มมากจนเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีผลการวิจัยที่ระบุว่า ผู้ชายที่ดื่มจัดมักเสีย 

ชีวิตเพราะการฆ่าตัว 

ตายมากที ่สุด ส่วนผู ้

หญิงที่ดื ่มจัดก็มักเสีย 

ชีวิตเพราะตับแข็งหรือ 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอร์เดียน ฟูลด์  

จากโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ ในนครซิดนีย์ กล่าวว่า การดื่มสุราของ 

ชาวออสเตรเลียจัดเป็นปัญหาใหญ่ เพราะสังคมและวัฒนธรรมของที่นี่ 

ไม่เพียงแต่ยอมรับในเรื่องของการดื่ม บางครั้งยังส่งเสริมเสียด้วยซ้ำ  

เพราะฉะนั้นการดื่มสุราจึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่าการเสพ 

ยาเสพติดอื่นๆ เฉลี่ยชาวออสเตรเลียเสียชีวิตเพราะการดื่มสุราวันละ  

๑๐ คน

 ในขณะที่ข้อมูลของสภายาเสพติดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็พบว่า  

เด็กๆ ๒๓๐,๐๐๐ คน มีผู้ปกครองที่ดื่มหนัก และมีงานวิจัยในส่วนที่ 

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุว่า ครอบครัวที่มีปัญหาการดื่มสุรามักมีปัญหา 

ทางจิต การทำร้ายร่างกาย และการล่วงละเมิดทางเพศอยู่เสมอ

 นี่แหละน้ำอมหิต ไม่ว่าจะยี่ห้อใด ผลิตที่ประเทศไหน ราคา 

ถูกหรือแพง ก็มีผลในการทำร้ายและทำลายได้เท่าเทียมกัน
(ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)

ชาวออสซี่ติดเหล้างอมแงม
ผลวิจัยระบุชายดื่มจัด

มักฆ่าตัวตาย!



หน้าต่างความคิด

¯

	 การสร้างวัฒนธรรม	

ด ้านธรรมาภ ิบาล	

ของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการ	

ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate 	

social responsibility: CSR) ในฐานะพลเมืองดีนั้น นับได้ว่าเป็น	

บทบาทที่สำคัญของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ	

สร้างภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าและองค์กร แต่เมื่อการทำกิจกรรม	

เพื่อสังคมในรูปแบบดังกล่าว ถูกผนวกรวมเข้ากับการตลาดที่มุ่ง	

หมายเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์และกำไรอย่างสูงสุดของธุรกิจ	

ตนเอง จึงเป็นเรื่องแห่งความล้มเหลวทางจริยธรรมที่แนบเนียน

 ตัวอย่างที ่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น กรณีการศึกษาเรื ่อง 	

“โฆษณาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในสื ่อฟรีทีวี” โดย ดร.อื ้อจิตร 	

วิโรจน์ไตรรัตน์ และคณะ จากโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ	

สุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ในประเด็นการควบคุมกัน	

เองของธุรกิจแอลกอฮอล์ โดยผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 	

๕ บริษัท ที่ได้ประกาศงดโฆษณา ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ 	

ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐

 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้ว่าสัดส่วน	

ของการโฆษณาจะลดลงในสัปดาห์ที่หนึ่ง และสอง แต่ก็เป็น 

เพียงการ “ลดลง” ของปริมาณแต่ไม่ได้ “งดการโฆษณา”		

จริงตามที่ประกาศ นอกจากนี้หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วยัง	

จะได้พบอีกด้วยว่า เป็นการลดลงเฉพาะโฆษณาตรงเท่านั้น  

เนื่องจากยังคงมีโฆษณาแฝงในสัดส่วนที่เกือบจะถือได้ว่า 

คงที่อยู่ตลอด นั่นคือ จากจำนวนโฆษณาแฝงจำนวน ๕๔๖ ชิ้น	

ในสัปดาห์แรก ลดลงเหลือ ๔๓๐ ชิ้นในสัปดาห์ที่ ๒ แต่กลับเพิ่ม	

ขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ ๔ ถึง ๖๓๓ ชิ้น พร้อมกับที่จำนวน	

โฆษณาทั้งหมดนั้นได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจน เมื่อพ้นช่วงกำ-	

หนดการควบคุมหรือในช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นมา สะท้อน	

ให้เห็นพฤติกรรมการโฆษณาที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและผล	

เชิงประสิทธิภาพในการควบคุมกันเองขององค์กรธุรกิจโฆษณา 	

เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาถึงการควบคุมกันเองของธุรกิจน้ำเมา	

ในต่างประเทศที่ปรากฏชัดถึงความล้มเหลวเช่นเดียวกัน

 ในขณะเดียวกัน จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในขณะที่	

ปริมาณของการโฆษณาผ่านช่องทางของสื่อมวลชนลดลงในช่วง	

เวลาของการควบคุมกันเองนั้น กลับได้พบว่าในช่วงเวลาเดียวกัน	

น้ันเอง กลยุทธ์การตลาดหรือโฆษณาแฝงในรูปแบบอ่ืนๆ มีปริมาณ	

ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากภายในพื้นที่นอกสื่อมวลชนหรือช่องทาง	

การตลาดอื่นๆ ดังเช่นผลการศึกษาถึงกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด	

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ รศ.ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ ที่ได้พบ	

ว่า ภายใต้มาตรการการควบคุมการโฆษณาอย่างเข้มงวด 

ของรัฐบาลไทย ผู้ประกอบการธุรกิจแอลกอฮอล์ได้หันมาใช้ 

การทำกลยุทธ์การตลาดแบบหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรม 

ที่เน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างการรับรู้และ 

ตอกย้ำตราสินค้าของตน ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน	

บนพื้นที่สื่อ กลยุทธ์ในแบบ music marketing, sport marketing 	

และ exclusive party จึงถูกนำมาใช้ เพื่อให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครายเก่าพร้อมทั้งนักดื่มหน้าใหม่ทุกวัย	

ทุกเพศได้โดยตรง

 ศาสตร์แห่งการประชาสัมพันธ์ที่ว่าด้วยการทำกิจกรรมเพื่อ	

แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม กลับกลายเป็นเพียงเครื่อง	

มือในการสร้างภาพ โดยเฉพาะภาพของสินค้าแอลกอฮอล์ที่ส่งผล	

ร้ายและทำลายสุขภาพทั้งของตนเองและสุขภาพของสังคม โดย	

เฉพาะเมื่อฐานข้อมูลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้	

แสดงให้เห็นว่า การดื่มสุราในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง ๑๕-๒๖ 	

ปีนั้น ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย เช่น ผลการเรียนตก	

ต่ำ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมตลอดถึงอุบัติเหตุจราจร

	 ถึงเวลาแล้วสำหรับ “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์”

ความรับผิดชอบเสมือนจริง:
อธรรมาภิบาลแห่งธุรกิจน้ำเมา
	 อาจารย์นิษฎา  หรุ่นเกษม
 นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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สำคัญคือการเสพติดแอลกอฮอล์ และ 

อีกประการหนึ่ง คือความอ่อนแอของ 

จิตใจท่ีไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกอยาก 

ดื่มได้ เมื่อรวมทั้ง ๒ สาเหตุเข้าด้วยกัน 

ก็ยิ่งทำให้ยากที่จะเลิกดื่ม ความจริงแม้ 

แอลกอฮอล์จะเป็นสารเสพติด แต่กำลัง 

ใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและการตระหนัก 

ถึงโทษและข้อเสียต่างๆของเครื ่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ สามารถทำให้เลิกดื่มได้ไม ่

ยาก และมีผู้ที่ทำสำเร็จแล้วเป็นจำนวน 

ไม่น้อย

 การเลิกดื่มเหล้าหรือน้ำเมาต่างๆ  

ได้อย่างเด็ดขาด ไม่เพียงแต่จะทำให ้

สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ยังทำ 

ให้นักดื่มได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้ภายใน 

จิตใจด้วย ซึ่งแทบทุกคนที่เลิกดื่มได้จะ 

รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีภูมิคุ้ม 

กันทางสังคมเพิ่มขึ้น เลิกดื่มได้เมื่อไหร่  

รับรองจะมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต  

เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

(ข้อมูลจาก: http://www.dailynews.co.th 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐)

เผยคนไทยฆ่าตัวตายทุก ๒ ช่ัวโมง...

น้ำเมามีเอี่ยวด้วย

 น้ำอะไรเอ่ยดื ่มเข้าไปแล้ว 

สามารถเปลี ่ยนพฤติกรรม ชะตาชีวิต  

และนิสัยของคนได้อย่างรวดเร็วที่สุด... 

เฉลย...ก็น้ำเมาไง แล้วน้ำอะไรเอ่ยดื่ม 

แล้วทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุด คำตอบ 

ก็น้ำเมาอีกนั่นแหละ ที่ดื ่มแล้วขาดสติ  

จนก่อคดีฆาตกรรมสารพัด ตีกันตาย 

แทงก ันตาย ย ิงก ันตาย ตกน้ำ ตก 

สะพาน ตกรถไฟตาย ขับรถชนคนตาย 

ฯลฯ ความจริงกินเน๊สบุ๊คส์น่าจะบันทึก 

ในเรื่องนี้เอาไว้นะ เพราะเป็นสถิติสำคัญ 

ที่สามารถนำมาอ้างอิงในการแก้ปัญหา 

เรื ่องการดื ่มน้ำเมาของทุกประเทศทั ่ว 

โลก

 น้ำเมานอกจากจะเป็นสาเหตุทำให ้

นักดื ่มกลายเป็นฆาตกรไปโดยไม่ได้ 

ตั ้งใจมานักต่อนักแล้ว ขณะเดียวกัน 

น ้ำเมาย ังเป ็นสาเหตุทำให้คนดื ่มทำ 

อัตวินิบาตกรรมอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง 

ในประเด็นนี ้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อย 

ทราบ แต่จากการเปิดเผยของ นพ.มล. 

สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  

กล่าวว่า ขณะนี้คาดว่ามีคนไทยป่วยทาง 

จิตแล้วประมาณเกือบ ๔ ล้านคน ซึ ่ง 

น่าวิตกมาก เนื่องจากผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย 

ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางจิต และผล 

จากการวิเคราะห์อัตราการฆ่าตัวตาย 

สำเร็จพบว่า สิ่งที ่กระตุ ้นให้คนฆ่าตัว 

ตายคือความรู้สึกน้อยใจ และการดื่ม 

เหล้า โดยเฉพาะเพศชายที่ฆ่าตัวตาย 

มากกว่าเพศหญิง (๓ : ๑) และพบในช่วง 

อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากที่สุด

 ขณะเดียวกัน นพ.วัลลภ ไทยเหนือ  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ในระหว่างเป็นประ- 

ธานเปิดงานสัมมนาพยาบาล เกี่ยวกับ 

การป้องกันการฆ่าตัวตายของผู ้ป ่วย 

จ ิตเวช หลังผ่านการบำบัดและออก 

จากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ในชุมชนว่า 

ประเทศไทยมีผู ้ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ 

ประมาณ ๔,๐๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๑๓  

คน หรือทุกๆ ๒ ช่ัวโมง จะมีคนฆ่าตัวตาย  

๑ คน โดยเฉพาะ ๘ จังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน ได้แก่ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่  

แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และแพร่ มี 

อัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด พบแสนละ  

๑๒ คน ส่วนภาคใต้มีการฆ่าตัวตายต่ำ 

สุด คือแสนละ ๕ คน โดยพบว่าผู้ที่ฆ่า 

ตัวตายสำเร็จร้อยละ ๙๐ มีโรคทางจิต 

ร่วมด้วย และที่พบบ่อยได้แก่โรคซึม 

เศร้า และการดื่มสุรา

 จะว่าไปแล้วเหล้าหรือน้ำเมาเป็น 

ทั ้งต้นทางและปลายทางที่ทำให้คนฆ่า 

ตัวตาย เพราะการดื ่มน้ำเมาเป็นเวลา 

นานก็ทำให้นักดื่มป่วยเป็นโรคทางจิต 

ได้ และเมื่อจิตไม่ปกติก็จะมีพฤติกรรม 

ผิดเพี้ยนจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งหากอยู ่

ในภาวะปกติที ่ม ีสติสัมปชัญญะครบ 

ถ้วน คงไม่มีใครกล้าหยิบอาวุธขึ ้นมา 

ทำร้ายตัวเอง หรือแม้แต่จะทำให้ตัวเอง 

เจ็บปวดเล่นหรอก นี่แหละพิษภัยร้าย 

ของน้ำเมาแม้เห็นกันอยู ่ช ัดเจน หรือ 

หลายคนเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้ว  

แต่ส ่วนใหญ่ก ็ย ังไม่เล ิกดื ่ม สาเหต ุ



ศูนย์ปรึกษา
ปัญหาเลิกเหล้า
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 สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจการลดละเลิกเหล้าทุกท่าน บ้าน	

เมืองเราเวลานี้อากาศกับจิตใจคนรู้สึกว่าร้อนแรงไม่แพ้กันเลย	

นะครับ

 ในฐานะที่เราเป็นคนไทย มาช่วยกันลดภาวะคน (ใจ) ร้อน	

ด้วยการทำความดีกันดีกว่า ยิ่งช่วงนี้ทางศูนย์ฯเรามีกิจกรรมดีๆ 	

มาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันทำ	 ในโครงการสมัครเป็น “คนต้น 

แบบ” สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า และอยากจะทำความดีเพื่อ	

ถวายในหลวง หรือเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา ก็ดีเหมือนกันหมดครับ 	

และที่สำคัญเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก รวมถึงในหลวงที่เป็น	

ร่มโพธิ์ร่มไทรของเราชาวไทยทุกคน

 บรรยากาศของการรับสมัคร “คนต้นแบบ” ได้รับการตอบ	

รับเป็นอย่างดี และเมื่อเร็วๆ นี้ทางศูนย์ฯ มีโอกาสได้ไปรับสมัคร	

คนต้นแบบที่ บริษัทโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีพนักงานหลายท่าน 	

ตั้งใจเลิกเหล้าเพื่อถวายในหลวง และที่ยิ่งน่ารักไปกว่านั้นก็คือ มี	

พนักงานท่านหนึ่งไม่ได้เป็นนักดื่ม แต่อยากให้พ่อสมัครเข้าร่วม	

โครงการฯ เพราะคุณพ่อก็อยากจะเลิกเหมือนกัน ความห่วงใยใส่	

ใจของลูกเช่นนี้น่าภูมิใจนะครับ

 ส่วนผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาสมัครกับทางศูนย์ฯ นั้น ส่วนใหญ่	

แล้วตั้งใจจะเลิกเหล้าถวายในหลวง และต้องการทำเพื่อตนเอง	

ด้วย เพราะเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้น สำหรับท่านที่เลิก	

ได้แล้ว ก็ต้องถือเป็นตัวอย่างของคนต้นแบบที่ดี ขอให้ท่านรักษา	

สิ่งดีๆนี้ไว้ตลอดไป และถ้าเป็นไปได้  ท่านอาจลองช่วยเหลือผู้อื่น	

ให้เลิกเหล้าก็เป็นสิ่งที่ดียิ ่งขึ ้นไปอีก ส่วนท่านที่ยังไม่พร้อมจะ	

สมัครหรือท่านที่ไม่ได้ดื่ม  ก็มีส่วนร่วมได้กับโครงการ “หยุดเหล้า 	

หยอดกระปุก” ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะนำทูลเกล้าฯ 	

ถวายในหลวง เมื่อจบโครงการ

	 สุดท้ายนี้ขอให้สิ่งดีๆที่ท่านได้ตั้งใจทำ ย้อนกลับคืนสู ่

ท่านและครอบครัวด้วยนะครับ สิ่งที่ท่านพบเจอในช่วงของ 

การเป็นคนต้นแบบเป็นอย่างไรบ้าง  เล่าสู่กันฟังได้นะครับที่  

๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. เจ้า 

หน้าที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเสมอ...

	 โครงการนำร่องบำบัดผู ้ต ิดสุรา
  สวัสดีค่ะ...พบกับคอลัมน์น้องใหม่...ในแวดวงคนห่วงใยสังคม สุขภาพ ฯลฯ เร่ืองราวท่ีจะเล่าสู่กันฟังในฉบับน้ี ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีค่อน	
ข้างใหม่ในบ้านเรา...แต่ว่าเก่ามากแล้วในต่างประเทศ... สงสัยแล้วใช่ไหมคะ ว่าเป็นเรื่องอะไรน้า ถ้าอยากรู้ ตามไปดูกันดีกว่าค่ะ...  
	 กลุ่มเอเอ หรือ Alcoholics Anonymous (A.A.) ในชื่อภาษาไทยคือ “กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม” เป็นกลุ่มชายและหญิงที่มาร่วมแบ่ง	
ปันประสบการณ์ ความหวัง ช่วยกันแก้ปัญหา และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุรา
 สมาชิกคือผู้ที่อยากหยุดดื่มเหล้า การเป็นสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีการบันทึกประวัติ กลุ่มเอเออยู่ ได้จากเงิน	
บริจาคของสมาชิก กลุ่มเอเอ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กร การเมือง ศาสนา ความเชื่อใดๆ และไม่ประสงค์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว 	
หลักการสำคัญของเราคือ “การหยุดดื่ม และช่วยผู้ติดเหล้าให้หยุดดื่มเหล้า”

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเอเอ
 กลุ่มเอเอเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๓๕ โดยนักเล่นหุ้นชาวนิวยอร์ก กับนายแพทย์ชาวโอไฮโอ้ (ปัจจุบันเสียชีวิต	
แล้วทั้งคู่) ทั้งสองคนนี้เคยเมามาก ชนิดที่ ไม่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้แล้ว ทั้งคู่เริ่มกลุ่มเอเอขึ้น ด้วยความ	
พยายามที่จะช่วยคนอื่นที่ยังทรมานอยู่กับโรคพิษสุราเรื้อรัง และเขาพบว่าเมื่อทำเช่นนี้ เขาสามารถคง	
ความสร่างเมาไว้ ได้ กลุ่มเอเอขยายโดยการรวมตัวของกลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน โดยเริ่มต้นในประเทศ	
อเมริกา และขยายออกไปทั่วรอบโลก ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม 	
กัมพูชา ฯลฯ ทุกวันนี้มีจำนวนสมาชิกอยู่หลายล้านคน 
   ในเมืองไทยนั้น มีกลุ่มเอเอภาษาไทยเกิดขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฯลฯ ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่าง	
ไรนั้น ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าแล้วกันค่ะ...สุดท้ายนี้ อย่าลืม! แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้คนรอบข้างด้วยนะคะ

การบำบัดผู้ติดสุรา
โดยผู้ติดสุรา



น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

รณรงค์ “รับน้องปลอดเหล้า”
เห็นผล...๒ ปี ลดการดื่มได้เกือบครึ่ง

	 วัยรุ่นและเยาวชนในสังคมไทยส่วนใหญ่ มักถูกค่านิยม	
จอมปลอมล่อหลอกให้ริอ่านดื่มเหล้า สูบบุหรี่ โดยอ้างว่าเป็นประสบ-	
การณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนควรเรียนรู้ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคน	
ผิดปกติที่ทำตัวแตกต่างจากคนหมู่มาก (ที่หลงผิดและพยายามหาพวก) 	
ซึ่งพ่อแม่จำนวนไม่น้อยก็พลอยเห็นผิดเป็นชอบไปด้วย ว่าเด็กๆ ต้อง	
เรียนรู้บทเรียนนี้เพื่อจะได้รู้ทันโลก (ด้านมืด) ทั้งที่ความจริงแล้วไม่	
จำเป็นต้องไปลอง เพราะไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลย ซึ่งท้ายที่สุดผู้ที่ริลอง	
เสพก็เกิดการเสพติดจนกลายเป็นทาส (น้ำเมา ทาสอารมณ์) อย่างยาก	
จะถอนตัว น้อยคนเหลือเกินที่จะรอดพ้นวังวนแห่งการเสพติดจากการ	
ทดลอง ส่วนฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆ จากการสร้างค่านิยมผิดๆ นี้	
ขึ้นมาก็คือพ่อค้า ที่ปัจจุบันขยายฐานลูกค้าไปถึงเด็กๆ ที่ยังอยู่ในวัย	
เล่าเรียน ทั้งๆ ที่ชีวิตของเหล่าเยาวชนทั้งหลาย ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง	
กับเครื่องดื่มมึนเมาเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลข้ออ้างใดๆ ก็ตาม
 ผลจากการที่สังคมปล่อยให้สินค้าน้ำเมาซึ่งเป็นอบายมุข (ต้นตอ	
แห่งความเสื่อม) ซื้อขายกันได้อย่างเสรี (เพราะคนดูแลไม่เข้มแข็ง หรือ	
ไม่ก็เสพติดน้ำเมาด้วยเช่นกัน?) วันนี้เราจึงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง	
ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นแล้ว (ดังพุทธทำนาย) เช่น กรณีข่มขืนในเด็ก	
อายุน้อยๆ พ่อข่มขืนลูกสาว ลูกชายข่มขืนแม่ หลาน	
ชายข่มขืนย่า-ยาย ลูกฆ่าพ่อ พ่อฆ่าลูก พี่ฆ่าน้อง 	
เด็กหญิงตั้งท้องตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ ฆาตกรวัยเด็ก 	
ฯลฯ ซึ่งสารพัดเรื่องเลวร้ายบัดสีที่เกิดขึ้นซ้ำซากและ	
มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ล้วนมีเครื่องดื่มมึนเมาเป็น	
สาเหตุหลัก ยิ่งดื่มมากก็เมามาก ขาดสติมาก และ	
ทำชั่วได้ร้ายแรงสุดๆ นี่ยังไม่ได้นับถึงผลเสียและ	
ผลกระทบอื่นๆ อีกหลายด้าน
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มคนที่ไม่ดื่มในสังคม (เพราะเชื่อ	
ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยึดคำสอนใน	
ศาสนาเป็นแนวดำเนินชีวิต) จึงต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน	
ยืนหยัดยืนยันว่าสีขาวคือสีขาว สีดำคือสีดำ น้ำเมา	
ไม่ใช่ของดีแต่เป็นน้ำมหันตภัยที่น่ากลัว (มีใครบ้างได้ดี พูดดี คิดดี ทำดี	
เมื่อดื่มน้ำเมา) และไม่ควรจะปล่อยให้ซื้อขายกันได้เหมือนข้าวปลา	
อาหาร แต่ในสภาพความเป็นจริง สินค้ามหันตภัยเหล่านี้มีขายทั่วไป	
ในทุกที่ และหาซื้อได้สะดวกยิ่งกว่าสิ่งจำเป็นในชีวิต สิ่งที่น่าคิดแต่หลาย	
คนอาจไม่คิดก็คือ การที่พ่อค้าหลอกให้คนมาเสพติดได้มากและต่อ	
เนื่องยาวนานเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งขายสินค้าได้มากและร่ำรวยมหาศาล 	
ส่วนคนดื่มมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียว (ดื่มมากก็เสียมาก) เริ่มตั้งแต่เสีย	
เงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียความสัมพันธ์ในครอบครัว เสียงาน เสีย	
อนาคต เสียผู้เสียคน เสียสติ และจบลงที่เสียชีวิต ทั้งๆ ที่โดยทั่วไปแค่แม่
ค้าข้าวแกงทำอาหารไม่สะอาดแล้วคนซื้อท้องร่วงไม่สบาย เขาก็รู้สึกผิด	
รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้ว แต่ทำไมพ่อค้าน้ำเมาที่ขายสิ่งที่เป็นพิษให้กับ	
ประชาชนทั้งประเทศ และเป็นต้นเหตุทำให้คนบาดเจ็บ พิการ และเสีย	
ชีวิตทุกวัน อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วกลับไม่รู้สึกอะไรเลย 	
(ผลประโยชน์สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด เหนือความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี 	
ไม่มีศาสนา?)
 ความสำเร็จของพ่อค้าในวันนี้ แต่คือความหายนะของสังคมที่	
ต้องตามแก้ปัญหาสารพัดที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่ ยกตัวอย่างเด็กๆ ที่	

เสพติดน้ำเมาในวัยเรียน ปัญหาที่ตามมาหลังความสนุก (หลอกๆ) คือ มี	
เพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ ท้องไม่มีพ่อ ติดโรคเอดส์ ทำแท้ง ฆ่าตัวตาย 	
ทิ้งลูกเป็นเด็กกำพร้า เสียอนาคตการเรียน หลายคนเมื่อผิดพลาดแล้วก	็
ประชดตัวเองด้วยการทำตัวเสเพลมากขึ้น และอีกจำนวนมากต้องรับ	
บทบาทเป็นพ่อแม่โดยที่ตัวเองยังไม่มีความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งปัญหา	
ที่เกิดจากน้ำเมาเป็นเหตุนั้นมากมายเกินจะเล่าได้หมด แต่น่าแปลกที	่
พ่อค้าน้ำเมากลับมองไม่เห็นมหันตภัยจากสินค้าของตนเอง ซ้ำยังโหม	
โฆษณาสร้างภาพให้คนรู้สึกคล้อยตามอีกว่าน้ำเมาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง	
บรรยากาศในงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมมิตรภาพในกลุ่ม	
เพ่ือน (จะหลอกกันไปถึงไหนก็ไม่รู้) แล้วกลุ่มท่ีคล้อยตามการช้ีนำในเร่ือง	
นี้มากที่สุดก็คือเด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 	
และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้มีการนำเหล้าเข้าไปเพิ่มความสนุกใน	
การรับน้อง จนเลยเถิดถึงข้ันเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นข่าวดังอยู่บ่อยๆ 	
ดังนั้น เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข-	
ภาพ (สสส.) จึงริเริ่มโครงการ “รับน้องปลอดเหล้า” ขึ้นในมหาวิทยาลัย	
ต่างๆ เพื่อต้านค่านิยมเสพติดน้ำเมาในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้หันกลับ	
มาสู่วิถีชีวิตที่ถูกครรลองครองธรรมมากขึ้น ซึ่งผลจากการรณรงค์ทำ	

ให้หลายๆ มหาวิทยาลัยใช้เหล้าในการรับน้องน้อยลง
 เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.มรกต	กรเกษม รัฐมนตรี	
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.ดร.วรากรณ์		
สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 	
(ศธ.) ได้กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รับ	
น้องปลอดเหล้า”	รักน้องจริง	อย่าชวนน้องด่ืม	ก้าว	
สู่ปีที่	๓ ซึ่งจัดโดย สสส.ร่วมกับ ศธ. ว่า ในปีนี้มี	
สถาบันการศึกษาสนใจส่งโครงการเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ 	
โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ 	
และคาดว่าการรณรงค์ในปีที่ ๓ นี้ จะทำให้การใช้	
เหล้ารับน้องลดลงมากกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา พร้อมกับ	
เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “โครงการ	

รับน้องปลอดเหล้า” ที่จัดทำโดย สสส.ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ 	
สำรวจนิสิตนักศึกษาปีที่ ๑–๓ จาก ๙ สถาบัน จำนวน ๑,๕๒๓ คน 	
พบว่า
	 ร้อยละ	๔๖.๘	พบเห็นการใช้เหล้าในกิจกรรมรับน้องปี	๒๕๔๘		
และร้อยละ ๔๒.๖ ของกลุ่มนี้ ยอมรับว่าได้เข้าร่วมด้วย แต่ในปี	๒๕๔๙		
ที่มีการรณรงค์	“รับน้องปลอดเหล้า”	ปีที่	๒	การใช้เหล้าในการรับ	
น้องลดลงครึ่งหนึ่ง	 เหลือร้อยละ	 ๒๗.๖ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 	
ร้อยละ ๗๗.๘ เชื่อว่าโครงการ “รับน้องปลอดเหล้า” จะช่วยแก้ปัญหา	
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการรับน้องได้ และร้อยละ ๙๒.๖ ต้องการให้ผลักดัน	
โครงการนี้เป็นนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และอีกร้อยละ ๖๒.๒ 	
เห็นว่าไม่ควรให้บริษัทเหล้า–บุหรี่ มาเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมรับน้อง 	
อย่างไรก็ตาม เยาวชนร้อยละ ๓๔ บอกว่าสามารถยอมรับได้กับการใช้	
เหล้าในการรับน้อง
	 เยาวชนคืออนาคตของชาต	ิ ถ้าวันนี้เขาเป็นนักดื่มตัวยง	 แล้ว	
วันหน้าประเทศชาติจะเป็นอย่างไร	 นี่คือสิ่งที่น่ากลัวในการปลูกฝัง	
ค่านิยมและทัศนคติผิดๆ	ให้กับเด็กไทย	และคนไทยทุกคน

ÒÒ



เครื่องดื่มทางเลือก
คนกันเอง

ÒÚ

✎

น้ำมะยม กับคุณค่าที่น่าทึ่ง
มะยมเป็นผลไม้พื้นบ้านที่แทบจะไม่มีราคาค่างวดในความรู้สึกของคนทั่วไป  

ส่วนใหญ่คนไทยจะปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านในแง่เป็นสัญลักษณ์เสีย 
มากกว่า โดยเชื่อว่าถ้าปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบ้าน จะทำให้มีคนนิยมชมชอบ ส่วนผลเล็กๆ  
เป็นพวงที่ออกมาเต็มต้นนั้นก็มักจะปล่อยให้หล่นทับถมอยู่ใต้ต้นมากกว่าจะเก็บมากินหรือ 
นำไปขาย หรือไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยว่ารสชาติของมะยมนั้นเปรี้ยวจี๊ดจนเข็ด 
ฟัน มีอยู่บ้างท่ีบางคนอาจเสียดายผลมะยมท่ีออกลูกดกเต็มต้น ก็นำมะยมมาทำน้ำปลาหวาน 
บ้าง เอามากวนหรือทำมะยมเชื่อมบ้าง ถึงอย่างนั้นมะยมก็ไม่เป็นที่นิยมในการนำมารับประ- 
ทานเอาเสียเลย แม้แต่นำมาทำเป็นเครื่องดื่ม
 แต่ต่อไปน้ีมะยมหรือน้ำมะยมจะไม่ถูกผู้คนเมินเฉยอีกต่อไป ด้วยคุณค่าทางโภชนา- 
การที่เพิ่งถูกค้นพบ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิทรา เนื่องจำนง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๘  
ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง  
“ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในเคร่ืองด่ืมสมุนไพรพร้อมบริโภค” ผลการวิเคราะห์พบว่า เคร่ืองด่ืม 
สมุนไพรทั้งชนิดน้ำและผง รวมทั้งชาชงสมุนไพร จำนวน ๕๓ ตัวอย่าง มีฤทธิ์ในการต้าน 
อนุมูลอิสระสูงมากกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่พบก็คือสารชะลอความแก่ 
หรือสารต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นของผิวหนัง และ ๑ ใน ๕๓ ตัวอย่าง ของเครื่องดื่มสมุนไพรที ่
ว่านี้ก็มีน้ำมะยมรวมอยู่ด้วย น่าตื่นเต้นมั้ยล่ะ....
 สารอนุมูลอิสระเป็นตัวที่ทำลายสุขภาพให้เสื่อมโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และทุก 
วันนี้ในแวดวงการตลาดเพื่อสุขภาพ ก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อต้านอนุมูลอิสระในรูป 
แบบต่างๆ ออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากในราคาที่ค่อนข้างแพง และก็ขายดิบขายดีเสีย 

ด้วย เพราะใครๆ ก็ไม่อยากแก่หรือมีผิวพรรณเหี่ยวเร็วโดยเฉพาะคุณ 
สาวๆ ทั้งหลาย
 ข่าวนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับคนรักสุขภาพทั้งหลาย  
เพราะมะยมในบ้านเราหาได้ง่าย และหากจะมีการซื้อขายกันบ้างตาม 
ตลาดสดต่างๆ มะยมก็ราคาถูกแสนถูกเหมือนได้เปล่า ต่อไปนี้สาวๆ คงไม่ 
จำเป็นต้องไปซื้ออาหารเสริมแสนแพงจากต่างประเทศมากินให้เปลือง 
เงินอีกแล้ว...มะยมบนต้นนั่นไง เอามาทำ 
น้ำมะยมดื่มซิ ถ้าไม่ชอบรสหรือกลิ่นของ 

มะยมล้วนๆ ก็อาจผสมกับผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ เช่น สับปะรด  
ส้ม ฯลฯ ตามแต่จะคิดพลิกแพลงเอาเองตามชอบใจ
 คนไทยโชคดีเหลือเกินที่เรามีของดี ราคาถูก ให้ 
เลือกรับประทานกันมากมาย อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักเลือกหรือ 
ไม่เท่านั้นเอง



	 สืบเนื่องมาจากที่	 นายประพันธ์	 คูณมี	 สมาชิกสภา	

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 และประธานอนุกรรมาธิการพิ-	

จารณาแนวทางการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ได้ออก	

มาแถลงว่า	 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.ควบคุม	

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์มีมติให้เครื ่องดื ่มที ่ม ีส ่วนผสมของ	

แอลกอฮอล์สามารถโฆษณาได้	 เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะ	

ห้าม	 แต่ควรเพิ ่มมาตรการควบคุมและศึกษาแนวทางการ	

ควบคุมแทน	 และได้กล่าวอีกว่ามีหลายประเทศที่ห้ามโฆษณา	

อย่างเด็ดขาด	 แต่ก็ไม่ได้ผล	 ซึ่งมติดังกล่าวดูเหมือนจะเป็น	

การเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ดังนั้น	 เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๐	ที่ผ่านมา	นาย 

คำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย 

แอลกอฮอล์	 จึงได้เข้ายื ่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมาธิการ	

พิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.ฯ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ เพื่อเรียกร้อง 

ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑. ยืนยันตามเจตนารมณ์ของ  

พ.ร.บ.ฯ คือควรห้ามการโฆษณาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. ขอ 

ให้กรรมาธิการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ตัวแทนประชาชน  

เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย แต่หนังสือดังกล่าวกลับ 

หายไป และไม่ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ในที่ประชุม	 ทาง	

เครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมกันรณรงค์กันในเรื่องนี้	 จึงได	้

ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า	

ชุด	 “เปิดศาลพิพากษาเมื่อ	 สนช.	 (บางคน)	 ทรยศประชาชน”		

โดยจำลองเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในศาลไคฟง	 จากละครชุด	

เปาบุ้นจ้ิน	เพ่ือล้อเลียนและเสียดสีการทำงานของนายประพันธ์		

คูณมี	สนช.ที่เอนเอียงเข้าข้างบริษัทน้ำเมา

	 นายคำรณ	ชูเดชา	กล่าวว่า	นายประพันธ์	ไม่ได้ปฏิบัต	ิ

ตามที่เคยให้สัญญากับกลุ่มไว้ว่าจะพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.ฯ	โดย	

ยึดผลประโยชน์ของชาติและประชาชน	 แต่กลับปกป้องธุรกิจ	

น้ำเมาด้วยการจัดสัมมนาในมาตรการด้านภาษี	 โดยฟังเสียง	

จากผู้ประกอบการ	 แทนที่จะจัดฟังความคิดเห็นของผู้ที ่ได	้

รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ทำให้เครือข่ายฯรู้สึก	

ผิดหวัง	 เหมือนเป็นการหักหลังประชาชนผู้สนับสนุน	 พ.ร.บ.ฯ		

นี้กว่า	๑๓	ล้านเสียง

	 เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ โปรดติดตามต่อไปอย่าได้กระ- 

พริบตา

แวดวงภาคี
กองบรรณาธิการ ✎

ใคร-ทำอะไร-
ที่ ไหน-อย่างไ

ร
เครือข่ายภาคประชาชน 

“เปิดศาลไคฟง” พิพากษาคนทรยศ

ÒÛ



ÒÙ

สัมภาษณ์
กองบรรณาธิการ

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักดื่มหลงใหลว่าเป็นน้ำอำมฤตเมื่อแรกเสพนั้น นานไปน้ำอำมฤตที่ว่าก็จะกลายเป็น 
น้ำเปลี่ยนนิสัย กลายเป็นน้ำนรก ที่บันดาลชีวิตผู้เสพติดให้ไหลเรื่อยไปสู่ความเสื่อมวันละเล็กวันละน้อย ส่วนใหญ่กว่าจะ 
รู้ตัว ก็แทบหมดตัว หมดอนาคต บางคนยอมจำนนกับฤทธิ์ร้ายของเหล้า ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรม เพราะ 
ขาดแรงจูงใจในการเลิกดื่ม ดังนั้นจึงขอนำตัวอย่างของผู้ที่สามารถพลิกชีวิตที่ตกต่ำเพราะเหล้า และสามารถต่อสู้จน 
เลิกได้ในที่สุด เพื่อเป็นกำลังกับผู้ที่คิดจะเลิกรายต่อไป

ลิกเหล้าเปลี่ยนชะตาชีวิต
✎

 ชมพู เบ้าทอง  เจ้าของธุรกิจ แต่ต้องยากจน 
เป็นหนี้ เพราะดื่มจัด
อดีต... เขาเป็นเจ้าของโรงสีขนาดกลาง มีธุรกิจ 
รถสิบล้อ เป็นพ่อค้าวัวควาย มีฐานะจัดอยู่ในระดับ 
เศรษฐี แต่หลังจากเริ่มดื่มเหล้าที่ตอนแรกคิดว่าเพื่อ 
เข้าสังคม แต่ต่อมาก็ดื่มทุกวันจนเป็นกิจวัตร และ 
ใช้จ่ายฟุ ่มเฟือยในเรื ่องการดื ่มเหล้า จนในที่สุด 

รถสิบล้อโดนยึด โรงสีถูกขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ และมีปัญหาทะเลาะกับลูกเมีย  
ครอบครัวตกอยู่ในสภาพลำบาก
ปัจจุบัน... เลิกเหล้าได้เด็ดขาดเพราะได้พบและศึกษาธรรมะ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน 
สำคัญที่ทำให้ชมพูและครอบครัวกลับมายืนได้อีกครั้ง ด้วยการเอาเงินที่เคยเสีย 
เป็นค่าเหล้าทุกวันมาใช้เป็นทุนทำกินสร้างชีวิตใหม่

จรัล บวรจิตมโณ  เพื่อนไล่ยิง 
เมียขอเลิก เป็นหนี้สิน เพราะเหล้า
อดีต... พนักงานสำนักงานกระทรวง 
การคลังผู้นี้ ดื่มหนักมาตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี  
จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๑ เกิดเหตุทะเลาะ 
วิวาทจากการดื่มจนถูกเพื่อนไล่ยิง จากนั้น 
ภรรยาก็ขอแยกทางเพราะมีปัญหาหนี้สิน 
และทนสภาพไม่ไหว เรื่องงานก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะจรัล 
ดื่มและลางานบ่อยจนมีผลกับเงินเดือน
ปัจจุบัน... ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อเลิกเหล้าได้ และเริ่มทำอาชีพค้าขายเสริม 
รายได้จนสามารถส่งลูกเรียนจบ ส่วนภรรยาก็กลับมาคืนดี กลายเป็น 
ครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง

สุริยนต์ ศรีชื่น  เกือบหมดตัว หมดอนาคต เพราะน้ำเมา
อดีต... เขาเป็นสิงห์นักดื่ม ผ่านประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตมามากมาย ซึ่งเป็นผลจากการดื่มจัดมานานกว่า ๒๑ ปี เริ่มดื่ม 
ตั้งแต่เหล้าดีกรีต่ำสุดจนดีกรีสูงสุด ดื่มจนเกิดปัญหาการเงินในครอบครัว กระทั่งต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แต่แทนที่ 
จะคิดได้ก็กลับดื่มหนักกว่าเดิมจนไม่มีเงินเหลือกลับมาให้ครอบครัว ในช่วงนั้นดูเหมือนว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเขาไปทำงานรับจ้าง 
เป็นพนักงานตัดหนังในบริษัทแห่งหนึ่ง และขยันขันแข็งทำงานดีมากจนได้รับเลือกเป็น TRAINNER และเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้า 
หน่วย และหัวหน้าทีมในเวลาไม่นาน แต่ทว่าน้ำเมาก็หวนกลับมาทำลายชีวิตเขาอีกครั้ง เมื่อกลับมาเริ่มดื่มใหม่และดื่มหนักจน 
ทำงานไม่ได้ และมีหลายครั้งที่เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ จนเป็นเหตุให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานตลอด 
เวลา ถึงขั้นถูกภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ตัดโบนัส และที่ทำผิดมากที่สุดคือเมาขาดสติจนเผลอมีผู้หญิงอีกคนเข้ามาในชีวิต ทำให้ครอบครัวมีปัญหาถึงขั้นตบตี  
ทำร้ายภรรยาอย่างรุนแรง พร้อมๆ กับปัญหาหนี้สินที่รุมเร้าเข้ามาเป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นเขามีลูกที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ถึง ๓ ชีวิต
ปัจจุบัน... เขาเลิกเหล้าได้เพราะฉุกคิดถึงครอบครัว โดยเริ่มต้นเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา แล้วสิ่งดีๆ ก็เริ่มกลับคืนมาในชีวิต ทุก 
วันนี้เขากลายเป็นแกนนำงดเหล้าในสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันแก้ไขยาเสพติดในโรงงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดประสบ- 
การณ์ในอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่พนักงาน ได้รับเลือกเป็นพ่อตัวอย่างของชุมชนนาพร้าว มีฐานะการเงินที่มั่นคง ที่สำคัญเขาได้ครอบครัวที่เป็นสุขกลับคืน 
มาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคนเรา

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในล้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้า และถึงแม้การเลิกดื่มจะทำไม่ได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่มีอะไรเหนือกว่าความ 
ตั้งใจจริงที่จะเลิก เหมือนดังคนต้นแบบเหล่านี้ที่ทำได้แล้ว

วิชัย พรหมมิ  เป็นเกษตรกรดีเด่นได้ เพราะเลิกเหล้า
อดีต..	 วิชัยเคยเป็นผู้นำชุมชนที่นิยมการดื่มจนกลายเป็นนิสัยและกิจวัตรประจำตัว การดื่มของเขาสร้างหนี้ สร้างโรค ทำลาย 
ครอบครัว และเขาเกือบหมดอนาคตไปเพราะการดื่มเหล้า แต่วิชัยก็สามารถเลิกเหล้าได้จากการเข้าอบรมธรรมะ และได้เรียนรู้ 
ถึงพิษภัยอันมากมายมหาศาลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน...	 เขาเป็นเกษตรกรดีเด่นในจังหวัดลพบุรี เป็นเกษตรกรดีเด่นในระดับเขตและรองอันดับสองในระดับประเทศ โดย 
ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพียงเพราะจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเลิกดื่มเหล้า จากนั้นก็ 
พลิกตัวเองเป็นผู้นำชุมชนที่ทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อชุมชน และช่วยเหลือสังคมตลอดมา



กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

Òı

แถลงข่าว “คนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ”

สัมมนาเตรียมงานรณรงค์งดเหล้าปี ๕๐

	 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา สสส. จัดงานแถลงข่าวโครงการ “คนต้นแบบ	หยุดเหล้า	หยอดกระปุก	เพื่อพ่อ” ณ ลานกิจกรรม 	
ช้ัน ๓๕ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือร่วมเป็นอีกหน่ึงกำลังใจอันย่ิงใหญ่ให้คนไทยเลิกด่ืมเหล้า โดยมี นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม		
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศ.นพ.อุดมศิลป์	ศรีแสงนาม รองประธานคนที่ ๒ สสส. 	
ร่วมแถลงข่าว พร้อมกับเปิดตัว “คนต้นแบบ” ที่ “เลิกเหล้า เลิกจน” ได้จริง

	 เมื ่อวันที่ ๒๕ พฤษ-	
ภาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา 	
สำนักงานเครือข่ายองค์กร	
งดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ 
สำนักงานกองทุนสนับ-	
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 	
(สสส.) จัดงานสัมมนา	
เตรียมการรณรงค์งด	
เหล้าตลอดปี	๕๐ เพื่อ	
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
ในระหว่างเครือข่ายคนทำ	
งาน ณ โรงแรมกานต์มณี 
กรุงเทพฯ

“ธุรกิจน้ำเมากับผลกระทบในสังคมไทย”

	 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนา	
ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผลกระทบในสังคมไทย” ณ ห้องประชุมจุมภฏ–พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก–รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 	
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการและภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย



หน้าสุดท้าย
	 ✎	มาลาตี

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
๗๐/๓๐๐-๑ หมู่ที่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท ์ ๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓

www.stopdrink.com

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จัดพิมพ์ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) ประธานท่ีปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ท่ีปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว กองบรรณาธิการ  
ขวัญชนก ชูเกียรติ, พิมพ์มณี เมฆพายัพ, สุวรรณ บุญแท้, กมลพร มูลจันทร์, มาลัย มินศรี, สร้อยอักษร อ่อนพฤกษ์ภูมิ, ศิริพร พรหมวงศ์

พ.ร.บ.เหล้าเอาจริง
ห้ามขายน้ำเมาให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที ่

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามผลักดันให้คลอดออกมา 

เป็นกฎหมาย เพื่อควบคุมการดื่มและการขายเหล้าในสังคมไทยไม่ให้เสรี 

จนเกิดปัญหาสังคมมากมายนั้น ถึงแม้จะถูกแขวนอยู่หลายมาตราในการ 

พิจารณาวาระที่ ๓ เนื่องจากที่ประชุมยังมีความเห็นที่ต่างกัน แต่ที่เห็น 

สอดคล้องเป็นเอกฉันท์ คือ หมวด ๔ ที่ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์

 ทั้งนี้ นายตวง อันทะไชย โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง  

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กล่าวว่า ในหมวดที่เป็นหัวใจ 

สำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ในหมวดที่ ๔ ที่ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญได้ว่า  

เห็นชอบกับร่างมาตรา ๒๕ ที่ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ตาม 

กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีฉลากพร้อมคำเตือนตามที่คณะกรรม- 

การควบคุมกำหนด และร่างมาตรา ๒๖ คือห้ามขายในวัด สถานพยาบาล  

สถานที่ราชการ (ยกเว้นร้านค้าหรือสโมสรในที่นั้น) หอพักนิสิตนักศึกษา  

สถานศึกษา ปั๊มน้ำมันและร้านค้าในบริเวณต่อเนื่อง ส่วนในมาตรา ๒๗  

ที่ประชุมเห็นชอบให้ห้ามขายในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 

นโยบาย ซึ่งจะมีเงื่อนไขระบุไว้ด้วย

 ส่วนเรื ่องการกำหนดอายุผู ้ 

ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เห็น 

ควรห้ามจำหน่ายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า  

๒๐ ปี และผู้ที่มีอาการมึนเมาจน 

ครองสติไม่ได้ และที่ประชุมยัง 

ให้เพิ่มมาตรการการตรวจสอบ  

โดยผู ้จำหน่ายต้องตรวจบัตร 

ประชาชนหร ือหลักฐานทาง 

ราชการ เพื ่อยืนยันว่าผู ้ซื ้อมี 

อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี ทั้งนี้ยังเห็น 

ชอบให้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครื่องขายอัตโนมัติ และห้าม 

เร่ขาย ส่วนเรื่องที่ว่าด้วยการลด แลก แจก แถม ชิงโชค ที่ประชุมจะ 

พิจารณาในคราวต่อไป

 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน นั้น ควรให้รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานเพิ่มอีกหนึ่งท่าน และมีคณะกรรมการ 

โดยตำแหน่งคือ รัฐมนตรีจากหลายกระทรวง อาทิ มหาดไทย ยุติธรรม  

อุตสาหกรรม ศึกษาธิการ การท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้  

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงานด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ ่งจะทำให้การขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

รวมถึงมาตรการต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเป็นความเห็นชอบร่วม 

กันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายตวงกล่าว

 ไม่ว่าจะมาตราไหน ก็ขอให้พิจารณากันด้วยความเที่ยงธรรม  

ยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักจริงๆ ขออย่า 

ให้ผลประโยชน์ใดๆ มามีอิทธิพลเหนือความดีในใจของผู้ที่มีอำนาจ 

ตัดสินใจในครั้งนี้เลย


