จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๔ กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

สงกรานต์
สนุก ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์

Ò

จากใจประธานเครือข่ายฯ

✎ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสังคมไทยให้ปลอดเหล้า
กิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” เป็นโครงการที่ช่วยลด
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่าง
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ที่บริษัทเหล้าจะขายสินค้าได้มากเป็นพิเศษ และคนก็ดื่ม
เหล้ากันมาก จนเทศกาลสำคัญนี้กลายเป็นเทศกาลแห่งความตาย เป็นเทศกาลนับศพ
แทนที่จะได้สนุกและมีความสุขกับช่วงเวลาของการพักผ่อน และจากการที่ได้มีการ
รณรงค์กันมาหลายปี ทำให้มีการรับรู้กันมากขึ้นในหมู่ประชาชนว่า เมาต้องไม่ขับ หรือ
ขับต้องไม่ดื่ม และมีการเล่นสงกรานต์ปลอดเหล้าในจังหวัดที่มีคนไปท่องเที่ยวเป็น
จำนวนมาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ถนนข้าวสาร ชุมชนวัฒนธรรมที่วัด
อรุณฯ และบางลำพู
แม้ว่าการรณรงค์เล่นสงกรานต์ปลอดเหล้า จะไม่ได้ทำให้นักดื่มลดลงจำนวนลง
แต่อย่างน้อยการจัดกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ไม่ต้องมีสงกรานต์สาด
กระสุน สงกรานต์ลวนลามที่เล่นกันแบบเลยเถิด เพราะมีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้น อีก
ทั้งยังเป็นรูปแบบของการจัดงานที่ไม่ต้องขอสปอนเซอร์จากบริษัทเหล้า ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะจัดงานแบบนี้ได้ ก็ต้องอาศัยความเข้าใจและเห็นถึงโทษภัยอันมากมาย
ของน้ำเมา ที่สร้างปัญหาต่างๆ ในชุมชน ในสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารทั้งหลายต้องมีจิตใจที่กล้าหาญ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทุก
วันนี้น้ำเมาแทรกซึมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยเกือบครึ่งค่อนประเทศแล้ว ถ้าไม่ช่วยกัน
รณรงค์ ต่อไปประเทศชาติก็จะมีแต่คนดื่มน้ำเมา สังคมจะเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้าย ซึ่ง
เท่าที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ผิดปกติมากแล้ว
ถ้าทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิก การดื่มเหล้า ในเทศกาลต่างๆ เชื่อว่าสังคมไทยจะกลับมา
สงบร่มเย็นเป็นสุขเหมือนแต่ก่อน ที่เหล้ายังไม่แพร่ระบาดเต็มเมืองเช่นทุกวันนี้

โครงการ “หยุดเหล้าหยอดกระปุก ถวายพ่อหลวง” เป็นกิจกรรมทีร่ ณรงค์ให้คนไทยหยุดดืม่ แล้วนำเงินค่าเหล้ามาหยอดกระปุกเพือ่ ร่วมบริจาคเข้า
“กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพือ่ มูลนิธชิ ยั พัฒนา” ผูส้ นใจจะเข้าร่วมโครงการมหากุศลนี้ สามารถบริจาคได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” เลขที่ ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ หรือบริจาคที่จุดบริการชำระเงิน ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทัว่ ประเทศ จากนัน้ ให้สง่ สำเนาใบเสร็จหรือใบ pay in ทีเ่ ขียนชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งโทรสารไปที่
๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓ เพือ่ รับใบสำคัญรับเงินจากมูลนิธชิ ยั พัฒนา (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
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ประเพณีสงกรานต์ทุกวันนี้ ผิด

เพีย้ นจากสาระทีด่ งี ามแต่ดง้ั เดิมไปจนแทบจะ
กู่ไม่กลับ จากที่เคยปะพรมรดน้ำกันด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ก็กลายเป็นสาดน้ำกัน
อย่างรุนแรง จากที่เคยใช้น้ำสะอาดใส่น้ำอบ
น้ำหอม มาเป็นน้ำคูน้ำคลองหรือน้ำอะไรก็
ได้ จากที่แค่เล่นกันพอหายร้อน ก็กลายเป็น
สาดน้ำกันทั้งวันทั้งคืน โดยไม่ได้รู้ว่าสงกรานต์ที่แท้จริงนั้นคืออะไร แล้วจากที่เพี้ยน
วั น ที ่ ๑๓-๑๕ เมษายน
๕๑ งานร่ ว มสื บ สานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง “จุ้มน้ำเย็นก๋าย จุ้ม
ใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” จังหวัดเชียงใหม่
ที่จัดกิจกรรมดีๆที่กำลังจะหายไป
เช่ น ขบวนแห่ ข นทรายเข้ า วั ด
ขบวนแห่และการประกวดแม่ญิง
ขี่รถถีบกางจ้อง ไม้ค้ำสะหลี ฯลฯ
โดยภายในบริเวณงานมีอาสาสมัคร
เยาวชนไทยและเยาวชนอาสาสมัคร
ชาวต่ า งชาติ ก ว่ า ๒๐๐ คนที ่ ม ี
จิตใจอาสา ให้การดูแลเฝ้าระวังภัย
สังคมอย่างเป็นกันเอง

สนุก ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์

เล็กๆ น้อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปธรรมเนียมที่ดี
งามก็แทบไม่หลงเหลืออยู่เลย ยิ่งบริษัทน้ำ
เมาเอาสินค้ามาผูกติดกับประเพณีต่างๆ รวม
ทั้งวันสงกรานต์ จากที่เคยเล่นกันอย่างสงบ
ก็กลายเป็นสงกรานต์น้ำเมา เป็นสงกรานต์
ที่แข่งกันแต่งตัวโป๊สำหรับเด็กวัยรุ่น เป็น
วันแห่งการลวนลามเสรี เป็นสงกรานต์ที่
เต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาท เป็นสงกรานต์
สาดกระสุ น เป็ น เทศกาลแห่ ง ความตาย

วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๕๑
ม่วนซืน่ สงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น
งานประเพณี ส ุ ด ยอดสงกรานต์
อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
และถนนข้ า วเหนี ย ว ประจำปี
๒๕๕๑ โดยกิจกรรมหลักในงาน
เป็นการ “คืนพื้นที่ให้เยาวชน” ได้
จัดแสดงการละเล่นและกิจกรรม
ต่างๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป
บนเวทีถนนข้าวเหนียว จากเยาวชน
เจ้าภาพทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย ซึ่งมี
พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ และการ
แสดงหลากหลาย

เพราะน้ำเมา ฯลฯ
หลายปีที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีหลาย
องค์กร ได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงแก่น
และประเพณีปฏิบตั ทิ ด่ี งี ามของวันปีใหม่ไทย
แต่โบราณ ภายใต้แคมเปญ “สงกรานต์ สนุก
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งในปีนี้หลายพื้น
ที่ยังคงร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขัน อาทิ

วันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน ๕๑ งานมหาสงกรานต์
วัฒนธรรมไทยบางลำพู ณ สวนสันติชัยปราการ
ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการสืบสาน
งานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นการรวมตัวกันของ
เยาวชนชมรมเกสรลำพู โดยมี เ ยาวชนมาร่ ว ม
สร้างสีสันด้วยกิจกรรมหลากรูปแบบ อาทิ การ
เต้น B-boy จากเพลงประยุกต์ การละเล่นของเด็ก
ไทยสมัยก่อน เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย อีมอญซ่อนผ้า
กิจกรรมศิลปะต่างๆ เช่น เพ้นท์ขันน้ำ เพ้นท์กระเป๋า ฯลฯ และการแสดงมหรสพขนาดย่อมที่หาชม
ได้ยากตลอดทั้ง ๓ วัน เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก
โจหลุยส์ ในลักษณะของงานวัดแบบสมัยใหม่ ที่
ให้ทั้งความสนุก ความบันเทิง และเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วย
วันที่ ๑๓ เมษายน ๕๑ งานมหาสงกรานต์
วั ฒ นธรรมไทย สงกรานต์ ว ั ด อรุ ณ ฯ สนุ ก
“ปลอดภัย” ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งมีการจัดขบวน
รถบุพชาติที่สวยงามตระการตา การแห่พระ
พุทธรูปเก่าแก่ ๑๓ วัด ในเขตบางกอกใหญ่
กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน การจัดพื้นที่
เป็ น เขตปลอดแอลกอฮอล์ และนิ ท รรศการเปิดตำนานกรุงธนบุรี เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา
ของวิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณี สถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุ รวมทั้งลานวัฒนธรรมชิมอาหารไทย การ
ละเล่นแบบไทย กิจกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน

งานสงกรานต์แบบนี้ นอกจากเรื่อง
การเล่ น น้ ำ กั น แล้ ว ผู ้ ที่ไปเที่ยวงานยังได้
ย้อนระลึกถึงวิถีชีวิตสมัยก่อน ที่สำคัญการ
จัดพื้นที่ให้ปลอดน้ำเมา ทำให้การเที่ยววัน

สงกรานต์เต็มไปด้วยความสุขและความสนุก
อย่างแท้จริง แม้ไม่สามารถห้ามการดื่มเหล้า
ได้ทั้งหมด แต่ก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
จัดงานสงกรานต์ที่ควรจะเป็น และสร้าง

การรับรู้ให้แก่ประชาชน
หวังว่าในปีต่อไป จังหวัดต่างๆ จะร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดงานสงกรานต์ที่อนุรักษ์ประเพณี
ไทย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น
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ความเคลื่อนไหวการรณรงค์เรื่องเหล้า
ตั ้ ง แต่ ต ้ น ปี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นรั ฐ บาลชุ ด
ใหม่ และเราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขที่มาจากคนนอกวงการที่ไม่ใช่
หมอชื่อ “ไชยา สะสมทรัพย์” ทำให้นโยบาย
เรื ่ อ งดู แ ลป้ อ งกั น สุ ข ภาพของประชาชน
หลายเรื่องดูแกว่งๆ เพี้ยนๆ ไป โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเกิดเป็นประเด็น
ข่าวมากมายระหว่างสองฝ่ายที่เห็นต่างกัน
คือผู้คุมนโยบาย และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
องค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน เริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรกก็
เป็นข่าวโด่งดังติดต่อกันหลายวัน
Ó ทำไปได้!..สธ.ตั้ง “วัน อยู่บำรุง” เป็น
พรีเซ็นเตอร์เลิกเหล้า-บุหรี่ (ผู้จัดการฯ / ๑๑

Ó “ไชยา”

สนอง “หมัก” หากสั่งแก้
กฎหมายเหล้า เพราะเชื่อว่า... “ท่านนายกฯ มี
เหตุผล มีมุมมองของท่าน เพราะท่านเป็น
นักคิดที่ก้าวไกล เชื่อว่าเป็นการทำเพื่อประชาชน” (ผู้จัดการฯ / ๑๒ มี.ค.๕๑)
		 เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ มีนโยบายและแนวคิดที่แตกต่าง
จากรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่เคยดำรงตำแหน่งมา
รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานด้าน
การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ จึงมีการเคลื่อน
ไหวและแสดงความเห็นกันแบบตรงไปตรง
มาอย่างถึงลูกถึงคน
Ó เครือข่ายงดเหล้าให้โอกาส “ไชยา”
เชื่อไม่รู้ข้อมูล เชียร์โฆษณาน้ำเมา (ผู้จัดการฯ /
๑๙ ก.พ. ๕๑)

“ไชยา”
Ó “ไชยา” หนุ น โฆษณาเหล้ า ชี ้ ย ิ ่ ง มี เลี ้ ย วรถผิ ด กระทรวง อั ด ยั บ เชี ย ร์ ข ายเหล้ า
มากยิ่งสร้างงาน (ผู้จัดการฯ /๑๙ ก.พ. ๕๑)
เก็บภาษี...แพทย์ชนบทอัด “หมอไชยา” เลี้ยว
Ó “หมัก” มอมเหล้าคนไทย แก้กฎหมาย รถผิดกระทรวง สงสัยคิดว่าตัวเองเป็น รมว.
อุ้มน้ำเมาวันนี้ (ผู้จัดการฯ / ๑๐ มี.ค. ๕๑)
พาณิชย์ เพราะห่วงแต่กำไร การเก็บภาษี ไม่
ก.พ. ๕๑)

Ó หมอชนบทเสี ย ดแสบ!

สนสุขภาพและชีวิตคนไทย เชื่อบริษัทน้ำเมา
ลิงโลด เตือนอย่าฟังความข้างเดียวเหมือน
กรณีซีแอล...(ผู้จัดการฯ / ๒๐ ก.พ.๕๑)
Ó เครือข่ายต้านเหล้าบุก สธ. “ไชยา” อยู่
ไม่สุข แจ้นทัวร์ต่างจังหวัด (ผู้จัดการฯ / ๑๔
มี.ค. ๕๑)

Ó เครื อ ข่ า ยประชาชนขู ่ ล ่ า ชื ่ อ ถอด

นายกฯ ถ้าหย่อนคุมเหล้า (กรุงเทพธุรกิจ /
๑๔ มี.ค.๕๑)

ประเด็ น การแก้ ห รื อ ไม่ แ ก้ ก ฎหมาย
น้ำเมายังไม่จบง่ายๆ ยังคงมีผู้รู้ นักวิชาการ
ออกมาแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
ส่ ว นใครจะยื น อยู ่ ข ้ า งประชาชนอย่ า งแท้
จริ ง นั ้ น ต้ อ งเกาะติ ด สถานการณ์ อ ย่ า ง
ใกล้ชิดต่อไป

บริษัทเหล้าดอดเข้าพบนายกฯ ขอแก้ พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๓๐

การขายเหล้ า มอมเมาประชาชนเป็ น
ธุ ร กิ จ ที ่ ส ร้ า งกำไรได้ ม หาศาล แม้ จ ะมี
มาตรการควบคุมการขายน้ำเมา โดย พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ก็ ต าม สิ น ค้ า เหล่ า นี ้ ก ็ ย ั ง คงขายได้ ม าก
จากคนที ่ เ สพจนติ ด แล้ ว (ตั ้ ง แต่ เ ด็ ก จน
แก่ ) กำไรอาจไม่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น มากมายเหมื อ น
ก่อน แต่ไม่ขาดทุนอยู่แล้วแน่นอน ถึงอย่าง
นั ้ น บริ ษ ั ท ขายเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ท ั ้ ง
หลาย ไม่เคย “พอเพียง” กับสิ่งที่ได้
เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๑ นาง
วิมลวรรณ อุดมพร ประธานสมาพันธ์ช่วยภาค
รัฐลดปัญหาแอลกอฮอล์ (ผู้บริหารบริษัทนำ
เข้าเหล้ายี่ห้อดัง) กล่าวว่า การเข้าพบนายก
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ไม่เกี่ยว
ข้องกับบริษัทฯ แต่ทำในนามสมาพันธ์ฯ ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว
และภัตตาคาร เนื่องจาก พ.ร.บ.ฯ ๒๕๕๑ ส่ง
ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ระกอบการโดยตรง โดย
เฉพาะมาตรา ๓๐ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะดังต่อ
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ไปนี้ (๒) การเร่ขาย และ (๕) โดยแจก แถม
ให้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือกับสินค้าอื่น หรือจูงใจสาธารณชนให้
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นางวิมลวรรณ
กล่าวว่า เหตุผลที่อยากให้รัฐบาลช่วย เนื่อง
จากเวลานี้พบว่ามีเจ้าหน้าของรัฐหลายหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ใช้ช่องว่างของความไม่ชัดเจน
ในข้อกฎหมาย ไปตรวจจับและเรียกรับผล
ประโยชน์ ทำให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่ๆ อย่าง
โรงแรม หรื อ ภั ต ตาคารในแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว
สำคัญทั่วเมืองไทย เกิดความหวาดกลัว ที่
สำคัญทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้รับผล
กระทบ ส่งเสริมการขายไม่ได้
“เราไม่ได้ล้มกฎหมายทั้งฉบับ แต่อยาก
ให้ช่วยผ่อนปรนในมาตรา ๓๐ เพราะหาก
ตึงเกินไปก็กระเทือนการท่องเทีย่ ว เพราะกรณี
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา ทำให้
การท่ อ งเที ่ ย วตามเมื อ งใหญ่ ๆ เกิ ด ปั ญ หา
มาแล้วเช่นกัน เวลานี้สินค้าส่งเสริมการขาย
ของจอนห์นี่ วอล์กเกอร์ ก็ต้องเรียกเก็บทั้ง
หมด ไม่ว่าจะเป็นแก้ว เสื้อ หรืออื่นๆ มูลค่า

ความเสียหายตกประมาณ ๓๐ ล้านบาท”
สรุปคือจะขอให้เปิดช่องทางค้าขายให้
สะดวกเหมือนก่อนนัน่ แหละ... การท่องเทีย่ ว
ความจริงคือขายสถานที่ความสวยงาม ภัตตาคารควรเน้ น ที ่ อ าหารอร่ อ ย แต่ น ้ ำ เมา
อบายมุขต่างหากที่ไปแอบแฝงอยู่กับเรื่อง
ต่างๆ จนคิดว่าเป็นความชอบธรรม พ่อแม่
สร้างระเบียบวินัยที่ดีให้ลูกเพื่อเขาจะได้เติบ
โตเป็นคนดีในวันหน้า กฎหมายคุมเหล้าที่ดู
เหมือนตึงเกินไปในมุมของพ่อค้า ก็มีเพื่อ
สร้างความสงบและลดปัญหาสังคม บริษัท
น้ำเมาและสมาพันธ์ฯ น่าจะเอาเวลาที่เรียก
ร้องความไม่เหมาะสมให้เป็นความถูกต้องนี้
ไปคิดวิธกี ารขายสินค้าของตัวเองโดยให้สง่ ผล
กระทบต่อผู้ดื่มและสังคมน้อยที่สุดจะดีกว่า
(ข้อมูลจาก / มติชนออนไลน์)

นักวิชาการต้านสมาพันธ์ฯ ขอแก้ พ.ร.บ.คุมเหล้าฯ ม.๓๐
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ชื่อก็บอกอยู่
แล้วว่าออกมาเพื่อควบคุมไม่ให้เหล้าซึ่ง
เป็นอบายมุข และเป็นสิ่งเสพติด ขายได้
อย่างเสรี จนสร้างปัญหาและความเสีย
หายให้แก่สังคม แล้วจะมาขอแก้ไขเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของพรรคพวกตนเอง
น่าเศร้าใจจริงๆ
เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๘ มี น าคม ๒๕๕๑

รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ตัวแทน
เครือข่ายนักวิชาการเฝ้าระวังปัญหาแอลกอฮอล์ ได้เข้าพบนายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่น
จดหมายให้นายสมัคร ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา ๓๐
ตามที่กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
นามสมาพันธ์เพื่อช่วยภาครัฐลดปัญหา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
(สชอ.) ร้องขอ ซึ่งมาตรานี้มีสาระสำคัญ
คือ ห้ามการลดแลกแจกแถม ที่มีผลต่อการ
เพิ่มยอดขายสูงสุด
รศ.ดร.ปาริชาต กล่าวว่า นับครั้งไม่
ถ้วนที่เห็นข่าวลูกตีพ่อ ตีแม่ วัยรุ่นขโมย
ของหาเงินไปซื้อเหล้า เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจ ร้อยละ ๔๐ ทำผิดหลังดื่มเหล้า
ใน ๕ ชั่วโมง ผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ
กว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ ติ ด เอดส์ เ พราะมี เ พศ
สัมพันธ์ไม่ปลอดภัยหลังดื่มเหล้า ซึ่งหาก

รัฐบาลส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลูกหลานไทยก็จะตกอยู่ในวังวนเช่นนี้
และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้
มาตรา ๓๐ ยั ง ห้ า มจำหน่ า ยเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ โ ดยเครื ่ อ งอั ต โนมั ต ิ ทั ้ ง นี ้
เครือข่ายนักวิชาการฯ จะรวบรวมรายชื่อ
นักวิชาการที่คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.ฯ
เพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นถึงพลังของภาค
วิชาการที่ต้องการจะปกป้องสังคม
ถ้าสมาพันธ์ฯจะช่วยลดปัญหาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงใจ
แล้ว การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีข้อห้าม
ต่างๆ อย่างตรงไป ตรงมา แค่นี้ก็ช่วยลด
ปัญหาจากการดื่มได้แน่นอน... จะขอ
แก้กฎหมายเพื่อให้ขายเหล้าได้สะดวก
เหมือนเคย แล้วปัญหาสังคมจะลดลงได้
อย่างไร

หมอประเวศเตือน แก้กฎหมายเหล้าระวังพัง
เรื ่ อ งของเหล้ า หรื อ น้ ำ
เมา เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ฝัง
ลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย
มาช้ า นาน และนั บ วั น ก็ ย ิ ่ ง
แพร่ระบาดไปทั่ว ทุกวันนี้จึง
เป็นสิ่งที่น่าอนาถใจอย่างยิ่ง ที่
เด็กเล็กก็หัดดื่มน้ำเมากันแล้ว
และเมื่อจะมีการจัดระเบียบ
น้ำเมาให้อยู่ในที่ทางที่เหมาะ
สม ก็ดูเหมือนว่าจะยากเย็น
เหลือเกิน
ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ. ประเวศ
วะสี ราษฎรอาวุโส จึงต้องออก
มาให้สติแก่สังคมอีกเสียงหนึ่ง
ว่ารัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน ก่อนจะแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุม

เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๑ หากไม่ฟังก็จะอยู่ไม่ได้
การบริหารประเทศ รัฐบาลต้อง
มีความเป็นธรรม นพ.ประเวศ
กล่าวว่า ธุรกิจเหล้ามีอำนาจ มี
อิ ท ธิ พ ล มี เ งิ น เป็ น หมื ่ น เป็ น
แสนล้าน เมื่อมีเงินมากก็มีการ
วิ่งเต้นนักการเมือง ทั้งนักการ
เมืองและบริษทั เหล้าต่างทำเพือ่
ผลประโยชน์ของตัวเอง ดังนั้น
ประชาชนต้องช่วยกันดู เพราะ
การเมื อ งจะดี ข ึ ้ น ด้ ว ยตั ว เอง
ไม่ได้ จึงต้องช่วยกันดูแล และ
กล่าวอีกว่า เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่มีความสลับ
ซับซ้อนมาก พ.ร.บ. ควบคุม

เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๑ จะช่วยคุ้มครองผลร้าย
ที่เกิดจากน้ำเมา ไม่ว่าจะเป็น
การทำลายครอบครัว หรือการ
เกิดอุบตั เิ หตุ ฯลฯ จึงมีมาตรการ
ไม่ ใ ห้ ก ิ น เหล้ า ข้ า งถนน หรื อ
เร่ขาย
“สำหรับการเคลื่อนไหว
ของชมรมแพทย์ชนบทในการ
เข้ า ชื ่ อ ถอดถอน นายไชยา
สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข ก็
เพราะเขาอยากเห็ น ความถู ก
ต้อง กระทรวงสาธารณสุขถือ
เป็นหน่วยงานปราบเซียน ใคร
ทำไม่ ถ ู ก ต้ อ งก็ อ ยู ่ ไ ม่ ไ ด้ และ
แพทย์ก็จะไม่เกรงกลัวว่าจะถูก

ไล่ อ อกจากราชการ เพราะมี
ความเป็ น อิ ส ระ แต่ ร ะบบ
ราชการควบคุมคนให้ขาดอิสระ
ไม่กล้าทำอะไร” นพ.ประเวศ
กล่าว
เห็นทีภาคประชาชนคง
ต้องเหนื่อยมากหน่อย สำหรับ
งานต้านอบายมุขน้ำเมาทีแ่ ทบ
จะครองเมืองอยู่แล้ว ณ วันนี้
(ข้อมูลจาก / โพสต์ทูเดย์ /
๑๕ มี.ค.๕๑)
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การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

หรือ
น้ ำ เมาประเภทต่ า งๆ โดยคุ ณ สมบั ต ิ ข องตั ว
มันเองคือ ดื่มแล้วทำให้ขาดสติ ความรู้สึกนึก
คิดผิดเพี้ยนไปจากเดิม และทุกวันนี้ก็เป็นที่รับรู้
กันทั่วไป ว่าน้ำเมาเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสีย
ชี ว ิ ต เป็ น จำนวนมาก ทั ้ ง จากการเมาแล้ ว
ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นฆ่าแกงกันรายวัน เจ็บ
ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ และเมาแล้วขับรถ ซึ่ง
นอกจากตัวเองจะเสียชีวิตแล้ว หลายกรณียัง
ไปก่อเหตุให้ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต้องมาเสียชีวิต
ด้วยเป็นจำนวนมาก และถึงแม้จะมีการรณรงค์

ต้องยอมรับว่าการรณรงค์ให้คนลด ละ
เลิกดื่มเหล้า ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ทำให้บริษัทเหล้าทั้งหลายมอมเมาประชาชน
ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อน และมีผลกำไรน้อยลง
กว่าที่ตัวเองต้องการ จึงต้องใช้กลยุทธ์สารพัด
เพื่อรักษาภาพพจน์ของคนขายเหล้าไม่ให้ดูน่า
รังเกียจมากเกินไป ล่าสุดน้ำเมายีห่ อ้ “บาคาร์ด”ี
ได้ ค วามคิ ด ใหม่ อ อกเเคมเปญโฆษณาชุ ด
“Whatever Your Reason” (ไม่ว่าจะเป็นเหตุ
ผลใดก็ ต าม) เพื ่ อ ร่ ว มรณรงค์ เ มาไม่ ข ั บ ตาม
กระแสสังคม

น่ า เ ชื่ อ แ ค่ ไ ห น

เมื่อบริษัทเหล้ารณรงค์เมาไม่ขับ

เรื่องการงดดื่มเหล้าหรือเมาไม่ขับอย่างเข้มแข็ง
มาหลายปี แต่สถิติของคนดื่ม และผู้เสียชีวิต
จากการดื่มในเทศกาลต่างๆ ก็ไม่ได้ลดลงมาก
นัก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ “น้ำเมา” ได้เข้า
ไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เสียแล้ว ซึ่งก็
เป็นผลจากการโฆษณาและการสร้างภาพมา
ยาวนาน รวมถึงการสร้างค่านิยมใหม่ (ตามแบบ
ลัทธิบริโภคนิยม) ที่ทำให้เห็นว่าการดื่มเหล้า
เป็นวิถีชีวิตปกติของคนทันสมัย ก่อนที่จะมี
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ ออกมารณรงค์
อย่างจริงจัง จึงเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยเวลา
ในการแก้ทัศนคติที่ผิดเพี้ยนไปของเหล่านักดื่ม
ให้กลับมารู้คิด มีสติ และเข้าใจจริงๆ ว่าน้ำเมา
คือสิ่งเสพติดที่สร้างความหายนะให้แก่ผู้ดื่มได้
ทุกรูปแบบ ซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นดาษดื่นทั่วไป

ˆ

นายจอห์ น นี ่ ไล
กรรมการผู้จัดการบริษัท
บาคาร์ดีฯ กล่าวว่าเนื้อหา
ของภาพยนตร์ โ ฆษณา
ชุดนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับ
เรื่องความรับผิดชอบของ
คนในสั ง คม โดยมุ ่ ง เน้ น
ให้ตระหนักถึงเหตุผลและ
ความจำเป็นของการดื่ม
อย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีการตัดสิน
ใจอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
บุคคลใกล้ชิด การเมาแล้วขับเป็นปัญหาที่มี
ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน บริษัทฯ จึง
ให้ความสำคัญในการรณรงค์การดื่มอย่างรับ
ผิดชอบ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าว เพื่อ
เป็นการสนับสนุนนโยบายด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในฐานะบริษัทผู้
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บาคาร์ดีถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
ในการสนับสนุนให้ทุกคนเลือกแนวทางที่ถูก
ต้องและปลอดภัย เราต้องการเน้นย้ำว่าการ
ดื่มและการขับขี่ ไม่ควรนำมารวมกัน
บริษัทฯ จึงได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภค
ดื่มอย่างรับผิดชอบ ผ่านวิธีการสื่อสารในรูป

แบบ Emotional ที่ลึกซึ้งและกินใจเพื่อกระตุน้ เตือนสติทกุ คนให้นกึ ถึงบุคคลทีอ่ ยูร่ อบกาย
ซึ ่ ง จากลั ก ษณะนิ ส ั ย ของคนไทยที ่ ม ี ค วาม
สุภาพและอ่อนโยน ตลอดจนมีความห่วงใย
ในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอันเป็นที่รัก
โดยทั ้ ง หมดนี ้ ไ ด้ ส ะท้ อ นอยู ่ ใ นภาพยนตร์
โฆษณาดังกล่าว เชื่อว่าสามารถสื่อสารและ
เข้ า ถึ ง สิ ่ ง ที ่ แ คมเปญต้ อ งการสื ่ อ ได้ โดย
โฆษณาชุดนี้เป็นก้าวแรกของกิจกรรม
ที ่ ท างบาคาร์ ด ี จ ะมุ ่ ง มั ่ น รณรงค์ เรื ่ อ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโลกที่กำลัง
จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้.... (ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ / ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

อ่ า นข่ า วนี ้ แ ล้ ว ยิ ่ ง รู ้ ส ึ ก ว่ า พวกพ่ อ ค้ า
น้ำเมาช่างฉลาดล้ำลึก คิดอะไรซับซ้อน ซึ่ง
หากไม่คิดตามก็จะหลงกลเป็นพวกพ้องได้ง่าย
ที่เห็นชัดเจนคือเมื่อมีการเสนอกันว่าช่วงเทศกาลต่างๆ ต่อไปจะให้งดขายเหล้า เมื่อบริษัท
เหล้ามาช่วยรณรงค์เมาไม่ขับผ่านทางทีวีหรือ
สื่อต่างๆ ผู้คนก็จะยิ่งติดตาจำได้ ที่สุดแล้ว
บริษัทเหล้านั่นเองที่จะได้รับผลประโยชน์กลับ
คืนไป ถึงแม้ต่อไปอาจจะมีการห้ามไม่ให้ดื่มช่วง
เทศกาลเดินทางกันมากมาย แต่หลังจากนั้นผู้
คนก็ยังจดจำชื่อแบรนด์ดังกล่าวได้อยู่ดี เขา
อาจขายเหล้าได้น้อยหน่อยในวันสองวันที่ห้าม
แต่ ว ั น อื ่ น ๆ เขาก็ จ ะขายได้ ม ากขึ ้ น จากการ
ตอกย้ำซ้ำๆ บ่อยๆ ความจริงแล้วยังรู้สึกถึง
เล่ห์เหลี่ยมพ่อค้าในอีกหลายมุม และคิดว่านัก
รณรงค์ทง้ั หลายก็คงเห็นภาพเชิงซ้อนนีไ้ ด้ชดั เจน
เพราะถึงอย่างไรก็อดคิดไม่ได้วา่ ความรับผิดชอบ
ที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนั้น น่าจะเป็นว่าต้องค่อยๆลด
การมอมเมาประชาชนและเยาวชนให้น้อยลง
ไม่ใช่การซ่อนแฝงแล้วทำให้เนียนมากขึ้น
โปรดช่วยกันจับตามองกลยุทธ์ใหม่นี้
อย่างใกล้ชิดต่อไป เหมือนๆ กับที่เบียร์ช้าง
แจกหมวกกันน็อกนั่นแหละพ่อแม่พี่น้อง

www.stopdrink.com

ซูเปอร์มาร์เก็ต

ไม่ใช่ที่สําหรับแอลกอฮอล์

“แอลกอฮอล์” เป็นเครื่องดื่มที่ก่อปัญหาสังคมให้กับทุก

ประเทศทั่วโลก บ้านไหนเมืองไหนที่ปล่อยให้ขายเหล้าได้อย่างเสรี
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มเหล้าก็มากตามไปด้วย ก็ขึ้นอยู่กับว่า
ประเทศไหนจะมองเห็นว่า “น้ำเมา” เป็นเครื่องดื่มอันตรายที่ควร
ควบคุม แล้วช่วยกันหามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ประชากรในประเทศต้องมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเพราะเสพติดน้ำเมากันทั่วไป
ที่ประเทศออสเตรเลีย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพแห่งรัฐวิคตอเรีย (VicHealth) สนับสนุนเรื่องการห้ามขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในซูเปอร์มาร์เก็ต และการให้ทดลองชิมไวน์อย่างผิด
กฎหมายตามทางเดิน เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่รัฐวิคตอเรียเผชิญหน้าอยู่ยิ่งแย่ลงไปอีก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึง
ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขาย
ของชำว่า ถือเป็นการส่งสารที่ไม่ถูกต้องไปยังเด็กๆ และสามารถก่อให้
เกิดอันตรายต่อการรักษาตัวจากการติดแอลกอฮอล์
ซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า ๑๐๐ แห่งในนครเมลเบิร์น อันได้แก่ IGA,
ALDI, Coles และ Safeway ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแผนกขาย
ของชำ การทำเช่นนี้ทำให้การวางขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในซูเปอร์
มาร์เก็ตกลายเป็นเรื่องธรรมดา
Brian Vandenberg ที่ปรึกษาอาวุโสแผนงานด้านการลดอันตราย
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่ง VicHealth ได้กล่าวเชิงตำหนิเรื่องแนว
โน้มนี้ “เราถึงจุดอิ่มตัวในเชิงของปริมาณร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรัฐวิคตอเรีย ณ ขณะนี้เรามีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่า ๑๙,๐๐๐ ร้าน และมีประมาณ สองร้านเปิดใหม่ในแต่ละวัน”
รัฐวิคตอเรียได้บันทึกอัตราสูงสุดของการรับคนไข้ที่เจ็บป่วยจาก
โรค และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในออสเตรเลียในแต่ละปี เขา
กล่าวว่า “มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่
ให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้ การวางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนชั้นวางใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต การวางโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาถูกตามทางเดิน เป็นการทำให้
สถานการณ์ปัญหาแย่ลง” Brian กล่าว
Coles จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสี่ร้านของจำนวนร้านทั้งหมดในวิคตอเรีย
Safeway จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหนึ่งร้าน
ส่วน ALDI และ IGA รวมกันแล้วมี
มากกว่า ๑๐๐ ร้าน ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
Rob Moodie ศาสตราจารย์ ด ้ า น

สุขภาพโลก แห่งสถาบันนอสซอล มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น กล่าวว่า แนว
โน้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เป็นเรื่องธรรมดา (ongoing absolute normalization) ทีก่ ำลังเกิดขึน้ ในการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
Mr. John Brumby ผู้ว่าการรัฐวิคตอเรีย ได้กล่าวเตือนเมื่อปลาย
ปีที่แล้วว่า แอลกอฮอล์เป็นปัญหาทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐวิคตอเรีย
กำลังเผชิญหน้าอยู่ และแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ทำ
ร้ายเยาวชน
Mary Wooldridge โฆษกฝ่ายค้านซึ่งดูแลงานด้านยาเสพติด
กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างมากต่อการแพร่ระบาดไปยัง
กลุ่มเด็กและกลุ่มคนที่พยายามจัดการเกี่ยวกับประเด็นแอลกอฮอล์”
Mary ได้ขอคำแนะนำจาก Tony Robinson รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คุ้มครองผู้บริโภค ว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเสนอการ
ลองชิมไวน์ให้ลูกค้า Emma Diffen โฆษกของ Mr. Robinson กล่าวว่า
รัฐบาลกำลังรอคำแนะนำจากสภาที่ปรึกษาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนที่จะตัดสินใจว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรในการออกกฎควบคุมการ
ขายปลีกแอลกอฮอล์...
ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการควบคุมการขายน้ำเมาที่น่าสนใจ ใน
บ้านเราที่มคี นดื่มน้ำเมามากจนติดอันดับโลกนั้น สาเหตุสว่ นหนึง่ น่าจะมา
จากการหาซื้อได้ง่าย เคยสังเกตว่าร้านขายของชำทุกแห่งจะต้องมีสินค้า
พิเศษเหล่านี้เอาไว้เพิ่มยอดขาย เพราะสินค้าอย่างอื่นอาจขายได้บ้างไม่
ได้บ้าง แต่ถ้ามีเหล้า บุหรี่ ขายด้วย ยังไงร้านค้าก็อยู่ได้และขายดี นี่ยังไม่
รวมร้านสะดวกซื้ออีกไม่รู้กี่หมื่นร้านทั่วประเทศ และซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง
สัญชาติไทยและต่างชาติอีกมากมายนับไม่ถ้วน แล้วจะไม่เมาได้อย่างไร
เคยได้ยินมาว่า รัฐนิวแฮมเชียร์ ในอเมริกา เขาจัดให้มีร้านค้าของ
รัฐทำหน้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
เฉพาะ ซึง่ สภาพร้านก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วไป ขายเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่มีมุมนั่งดื่ม ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า
กฎหมายเข้าไปโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะมากับ
ผู้ใหญ่ ด้วยวิธีการดังกล่าวอย่างน้อยก็ช่วย
ชะลอการรับรู้ และการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนไปได้มาก
ทั้งยังช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
ของเวลาและพื้นที่ขายทำได้ง่ายขึ้น
บ้านเราน่าจะมีการสำรวจร้านขาย
เหล้ า บ้ า งก็ ด ี น ะ ทั ้ ง ร้ า นเล็ ก ร้ า นใหญ่
บางทีตัวเลขที่ได้อาจนำไปสู่มาตรการที่
เข้มงวดมากขึ้นในการอนุญาตขายเหล้า
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หยุดคุกคามเครือข่ายองค์กรประชาชน
ที่เคลื่อนไหวคัดค้านอีสานเบียร์ทุกรูป
แบบ เนื ่ อ งจากการเคลื ่ อ นไหวของ
เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา
และวัฒนธรรมอีสาน และเครือข่าย
งดเหล้าภาคอีสาน ถูกคุกคามจากกลุ่ม
ผู ้ เ สี ย ผลประโยชน์ ด ้ ว ยวิ ธ ี ก ารต่ า งๆ
เช่น การข่มขู่ทางโทรศัพท์ การปลด

บริ ษ ั ท ยิ น ดี ร ั บ ฟั ง ส่ ว นการเรี ย กร้ อ งให้
บริ ษ ั ท ฯเปลี ่ ย นชื ่ อ “อี ส านเบี ย ร์ ” ต้ อ ง
พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากก่อนเปิดตัว
สินค้า บริษัทได้ทำวิจัยทางการตลาดและ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
ภาคดังกล่าว ก็ได้ข้อสรุปว่าชื่อ “อีสาน
เบียร์” มีความเหมาะสมต่อการทำตลาด
เพราะเน้ น ทำตลาดเฉพาะพื ้ น ที ่ และ
โฆษณาของอีสานเบียร์ทุก
ตัวล้วนเชิดชูวัฒนธรรมของ
ภาคอี ส าน ไม่ ไ ด้ ม อมเมา
ประชาชน บริ ษ ั ท ผลิ ต
โฆษณาและทำการตลาด
แบบถูกกติกา และจำหน่าย
สินค้าในบางพื้นที่...
ต้องขอบคุณเครือข่ายสตรีถิ่นอีสาน
ที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเบรกของสังคม
ส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อย่างน้อยบริษัทเหล้าก็จะได้รู้ว่ายังมีคน
อีกมากที่ไม่ได้เห็นดีเห็นด้วยกับ “อีสาน
เบียร์” เครื่องดื่มอันตรายที่แม้จะถูกกฎหมาย แต่ผิดศีลธรรมอย่างแรง และไม่ว่า
จะพยายามสร้างภาพของน้ำเมาไปอิงกับ
สิ่งดีงามใดๆ สัจธรรมของความเป็นน้ำเมา
น้ำนรก น้ำอันตราย น้ำมหันตภัย ฯลฯ ที่
ใครๆ เรียกขาน ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นจริง
อยู่วันยังค่ำ หวังว่าการเรียกร้องและยื่น
ขอเสนอของเครื อ ข่ า ยสตรี ถ ิ ่ น อี ส านจะ
ช่วยให้คนขาย “อีสานเบียร์” ได้ฉุกคิดถึง
เรื่องความถูกต้องดีงามกันบ้าง แม้เพียง
แวบหนึ่งก็ยังดี
คนเราแค่ทำให้คนอื่นเสียใจเรา
ก็ไม่มีความสุขแล้ว นี่ขายน้ำเมาที่ทำ
ให้ ค นซื ้ อ ต้ อ งเจ็ บ ป่ ว ยทุ ก ข์ ท รมาน
บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่
ละวันเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่รู้สึกรู้สา
อะไรเลยก็แปลกคนแล้วล่ะ

เครือข่ายสตรีถน่ิ อีสาน ต้าน “อีสานเบียร์”
ยืน่ ๓ ข้อเสนอบริษทั บุญรอดฯ

การนำชือ่ “อีสาน” มาเป็นชือ่

เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ เพื ่ อ หวั ง ผล
ประโยชน์ ก ั บ คนในพื ้ น ที ่ ข องบริ ษ ั ท
น้ำเมา ยังคงได้รับการต่อต้าน ล่าสุด
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เครือข่าย
สตรีถิ่นอีสาน จำนวน ๖๐ คน ได้รวม
ตัวกันที่หน้าบริษัท สิงห์คอปอเรชั่น
จำกั ด ซึ ่ ง เป็ น บริ ษ ั ท แม่ ข องบริ ษ ั ท
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและ
จำหน่าย “อีสานเบียร์” เพื่อเรียกร้อง
ให้เปลี่ยนชื่อในการทำการตลาด เนื่อง
จากอี ส านเบี ย ร์ ฉ กฉวยเอาทุ น ทาง
วัฒนธรรมของสังคมภาคอีสาน และ
ดูดเม็ดเงินของคนอีสานซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้มีรายได้น้อย ด้วยการโหมกระแส
สร้างค่านิยมผ่านแคมเปญ “เบียร์ของ
เฮา อีสานของเฮา”
นางสาวสุภาพร ทองสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีถน่ิ อีสาน เปิดเผย
ว่า ทางเครือข่ายฯได้ยื่นข้อเสนอต่อบริษัท
สิงห์ฯ ๓ ข้อ คือ ๑. ให้บริษัทขอนแก่น
บริวเวอรี่ฯ หยุดใช้ชื่ออีสานเบียร์มอม
เมาคนอีสาน และหยุดแคมเปญ “เบียร์
ของเฮา อีสานของเฮา” โดยด่วน ๒.
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ป้ายคัดค้าน การเสนอประโยชน์ในรูป
แบบต่างๆ และการใช้อำนาจของนัก
การเมืองในพื้นที่ ๓. ยุติการส่งเสริม
การตลาดทีแ่ อบแฝงไปกับการสนับสนุน
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
นางสาวสุภาพร กล่าวว่า สิ่งที่เรา
ต้องการคือให้สิงห์หยุดใช้ชื่ออีสานเบียร์
หรือเปลี่ยนชื่อไปเลย เพราะการใช้ชื่อนี้
เป็นการโหมกระตุ้น เร่งเร้าให้ชาวอีสาน
ต้องดื่มเบียร์ยี่ห้อนี้เท่านั้น ทั้งยังสร้าง
ค่านิยมที่ผิดๆ ผูกติดกับคนอีสานมากเกิน
ไป ซึ ่ ง การออกมาเรี ย กร้ อ งครั ้ ง นี ้ ก ็ เ ป็ น
เพียงการเตือนกันเท่านั้น และไม่มีผู้อยู่
เบื้องหลังอย่างแน่นอน
ทางด้านนายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์
คอปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
อี ส านเบี ย ร์ กล่ า วว่ า ทุ ก ความคิ ด เห็ น

น่ารู้

กองบรรณาธิการ ✎

ดื่มเหล้าแล้วทำให้เมา อาเจียนเรี่ย

ราดไม่เป็นผู้เป็นคนนั้น นักดื่มทุกคนรู้ดี แต่
ดื่มเหล้าบ่อยๆ แล้วทำให้สมองฝ่อ และสมอง
เสื่อม ขี้เมาหลายคนอาจไม่รู้ โดยเฉพาะ
เด็กๆ ที่เดียวนี้ริดื่มกันมาก วันนี้มีงานวิจัย
เกี่ยวกับเด็กดื่มเหล้ามาฝาก เพื่อที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้
นำไปขยายผลกันต่อ

ดื่มเหล้ากระทบความจำ

ผลการศึกษาของจิตแพทย์มหาวิทยาลัย
นอร์ธธัมเบรียในอังกฤษ ชี้ชัดว่าการดื่มเครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยเกินไปใน
วัยรุน่ แอลกอฮอล์จะทำลายสมอง โดยเฉพาะ
ในส่วนทีท่ ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับความจำ คำเตือน
ดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเด็กที่มี
อายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้ารับการรักษาโรคพิษสุรา
เรื้อรังโดยเฉพาะในอังกฤษประเทศเดียว พบ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงถึง ๔,๐๐๐ คนเมื่อปีที่ผ่านมา
ซึง่ ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ระบุวา่ ร่างกาย
ของเด็กยังไม่พร้อมรับแอลกอฮอล์กอ่ นอายุ
๒๐ ปี เพราะผลข้างเคียงของสารเคมีที่เป็น
ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดื่มจำพวก
สุรา ไวน์ หรือเบียร์ จะส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการของสมองในช่วงแรก ซึ่งจะทำ
ให้เด็กที่ดื่มแอลกอฮอล์พร่ำเพรื่อมีสภาพ
สมองคล้ายกับผู้สูงอายุ
โทมัส เฮฟเฟอร์แมน ผู้นำการวิจัยใน
ครัง้ นีก้ ล่าวว่า จากการศึกษาผลกระทบในอาสา
สมัครที่มีอายุระหว่าง ๑๖–๑๙ ปี จำนวน ๖๐

คน พบว่ามีหลักฐานเด่นชัดที่
ระบุวา่ แอลกอฮอล์เกีย่ วโยง
โดยตรงต่ อ ปริ ม าณของ
แอลกอฮอล์ที่ร่างกายรับ
เข้ า ไป และไม่ เ พี ย งแต่
ทำลายความจำเท่ า นั ้ น
แอลกอฮอล์ยังทำให้สมอง
หยุดพัฒนาการอีกด้วย ซึ่ง
จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดำรงชีวิตประจำวันในระยะยาว ทั้งนี้ผล
สรุปที่ได้ มาจากการสอบถามอาสาสมัครที่มี

แนนแย่กว่ากลุ่มที่ดื่มไม่มาก ๓๔ คน แสดง
ว่ า สุ ร ามี ผ ลต่ อ สมองในอี ก หลายวันหลัง
การดืม่ หนัก หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีท้ ราบแต่
ว่าการดืม่ หนักมีผลต่อความจำเรือ่ งในอดีต
การดื่มหนักหมายถึงการดื่มสัปดาห์ละ
๑–๒ ครั้ง ครั้งละ ๘ หน่วยเป็นอย่างต่ำสำหรับ
ผู้ชาย และ ๖ หน่วยเป็นอย่างต่ำสำหรับผู้หญิง
ส่วนการศึกษานี้ กลุ่มที่ดื่มหนักดื่มเฉลี่ย ๓๐
หน่วยใน ๒ ครั้ง ซึ่งผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
นี้จดจำสิ่งต่างๆ ได้น้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มไม่หนัก
ถึง ๑ ใน ๓ นักวิจัยสันนิษฐานว่าการดื่มสุรา

ดื่มเหล้ามีผลกระทบ
ต่อสมอง และความจำ

พฤติกรรมติดเหล้า ถึงความถี่ในการลืมสิ่งของ
หรือแผนงานที่ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะทำ อาทิ
ล็อกประตู นัดเพื่อน หรือส่งจดหมาย เพื่อวัด
ค่าความจำที่สูญหาย (จาก น.ส.พ.โลกวันนี้ / วันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๑)

ดื่มหนักทำลายความจำ

มหาวิทยาลัยนอร์ธธัมเบรียและมหาวิทยาลัยคีลี เปิดเผยต่อที่ประชุมสมาคมจิตวิทยา
อังกฤษว่า การดื่มสุราหนักอาจทำลายสมองที่
กำลังเติบโต โดยได้ให้นักศึกษาอายุ ๑๗–๑๙
ปี ทำแบบทดสอบความจำ ๓–๔ วัน หลังการดืม่
สุรา ซึง่ เป็นช่วงทีร่ า่ งกายปลอดจากแอลกอฮอล์
แล้ว ปรากฏว่ากลุ่มที่ดื่มหนัก ๒๖ คน ได้คะ-

ปริมาณมากจะทำลายสมองส่วนหน้าสุด
หรือฮิปโปแคมปัสทีจ่ ดจำสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
ประจำวัน ดังนั้นสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่
สมองกำลังเติบโตแล้ว การดื่มสุราหนัก
นอกจากทำลายความจำในอดีตแล้ว ยัง
เป็นผลเสียต่อความจำในอนาคตด้วย (จาก
INN News / วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑)

เคยเห็นเด็กวัยรุ่นที่สมองเสื่อมเพราะ
ฤทธิ์สุรา สภาพน่าสมเพชเวทนามาก ได้แต่
ภาวนาว่าขออย่าให้ลูกหลานใครต้องมาเป็น
แบบนี้เลย คนพบเห็นยังสลดใจอย่างมาก ไม่
ต้ อ งพู ด ถึ ง ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเองว่ า จะทุ ก ข์ ท รมาน
เพียงใด
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ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
✎ ระฆังเซน

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ฉบับนี้ขอนำเรื่องของสมาชิกท่านหนึ่ง ที่ได้ส่งเรื่องราวของตนเองมาให้กับทางศูนย์ฯ อ่านแล้วคิดว่ามีประ-

โยชน์และมีคุณค่ามาก จึงหยิบเรื่องราวของสมาชิกท่านนี้ เปิดเผยให้กับเพื่อนสมาชิกคนอื่นได้อ่านบ้าง ถ้าสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้เผยเรื่องราว
ของตนเองในการเลิกเหล้า ทางศูนย์ก็มีความยินดีครับ ดังเช่นเรื่องนี้

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยมีภูมิหลังในการตัดสินปัญหาความเครียดด้วยการดื่มเหล้า ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เริ่มต้นดื่มเพียงสปาย พอ
ทำงานก็เริ่มดื่มเหล้าผสมโค้ก ต่อมาหันมาดื่มเหล้าแดงเพียวๆ เพราะประชดแฟนที่อายุมากกว่าแต่เวลาพูดอะไรแล้วทำไม่ได้ตามที่พูด แฟน
ดื่มเหล้าติดเพื่อน เมื่อขอให้เขาเลิกดื่ม เขาก็รับปากว่าจะเลิกแต่ก็ไม่ยอมทำ ดิฉันก็เลยดื่มบ้าง สุดท้ายก็ต้องเลิกรากับแฟนคนนี้
เวลาเครียดและเวลาทำงานดิฉันต้องดื่มจนกลายเป็นนิสัย ศักยภาพในการทำงานก็ลดลง ไม่มีเรี่ยวแรง พยายามหาสิ่งอื่นมาแก้ปัญหา
แทนก็ไม่ได้ผล สุดท้ายกลับไปดื่มอีก สิ่งสำคัญที่อยากเล่าไว้เป็นสิ่งเตือนใจสำหรับผู้ดื่มเหล้าแล้วขาดสติ คือเมื่อแต่งงานมีครอบครัวตัวเองก็ยังเอา
นิสัยเดิมๆมาใช้ แต่สามีก็คอยดูแลยามเมา อาการเมาของดิฉันนั้น หลังจากดื่ม ๒ วัน วันที่ ๓ จะหยุดดื่มเพราะไม่สบาย ตั้งแต่ดื่มวันที่ ๒ ที่ดื่ม
เพียวๆ ทุกครั้ง เพราะต้องการดื่มให้ลืมความทุกข์ ไม่อยากรับรู้ปัญหา เหล้าทำให้หลับง่าย แต่พอหยุดดื่มก็มีอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย
เหงื่อไหลตามร่างกาย คิดว่าน่าจะเป็นอาการของคนติดเหล้า ยามไม่เครียดก็ไม่ดื่ม ความทุกข์ในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาหนี้สิน เงินเดือนของ
ดิฉันสามารถทำบัตรเครดิตได้ หนึ่งปีทำบัตรไป ๓-๔ บัตร วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ดิฉันคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเวลาที่ต้องผ่อน พอเอาเข้าจริงๆ แย่
เลย สามีก็ช่วยแบ่งเบาไม่ค่อยได้ เนื่องจากเขาอายุน้อยกว่าถึง ๖ ปี รายได้น้อยกว่า สามีก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ เพราะเงินที่ได้จากบัตรใช้ร่วมกัน พอ
สิ้นเดือนก็เป็นเราที่ต้องจ่ายธนาคาร ทำให้เครียดต้องดื่ม เดือนไหนหมุนทันก็รอด หมุนไม่ทันก็แย่ทำให้ต้องดื่ม ที่แย่กว่านั้นคือดิฉันตั้งครรภ์
จริงแล้วๆเป็นเรื่องน่าดีใจ ทำให้ดิฉันไม่ดื่มเลยในช่วง ๓-๔ เดือนแรก แต่ช่วงหลังก็กลับมาดื่มอีกครั้ง ดิฉันก็มานั่งคิดว่าทำไมต้องทำร้ายลูกด้วย
เพราะลูกคือสมบัติล้ำค่า พอนึกได้อย่างนี้ก็ทำให้ดิฉันหยุดดื่มได้ มองปัญหาด้วยความมีสติ ลูกคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ดิฉันเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญ
ที่สุดคืออย่าให้จิตใจเป็นทาสของอารมณ์ ลูกทำให้ดิฉันต้องการสร้างครอบครัวให้มีความสุข หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ และเหล้า สามีก็ปรับตัว
เข้าหา เราพยายามแก้ไขสิ่งไม่ดีของกันและกัน
ปัจจุบันดิฉันเลิกดื่มได้เด็ดขาด สามีเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เพราะเขารักลูก รักดิฉัน ตอนนี้เทวดาองค์น้อยของ
ดิฉันอายุได้ ๑ ขวบ ๑ เดือน เป็นเด็กชายที่แข็งแรงครบ ๓๒ นับเป็นบุญของดิฉันและครอบครัวที่เหล้ายังไม่ไปทำลายสมองหรือร่างกาย
ของลูก แต่จะมีผู้หญิงที่ดื่มหนักอย่างดิฉันสักกี่คนที่โชคดี การที่เราเลิกดื่มได้เหมือนกับการเกิดใหม่ ไม่ต้องสร้างปัญหาให้คนรอบข้าง ขอเพียง
มีจิตใจที่เข้มแข็ง ตอนนี้ตัวเองจิตใจสงบขึ้น นี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะ
อยากฝากเตือนสติสำหรับผู้ที่ยังดื่มอยู่ว่าเลิกเถอะค่ะ มันไม่ยากเกินความสามารถเราหรอก เหล้าคือน้ำนรกที่ทำให้คนดีๆ เป็นคนสติ
ไม่ดีได้ ดิฉันผ่านมาแล้ว จงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยความมีสติ...จากผู้เลิกเหล้าวัย ๒๙ ปี

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
✎ สมัครใจ-อาสา

“ลุงขี้เมา”

สวัสดีทุกท่านค่ะ ฉบับนี้ขอนำเรื่องราวจากสมาชิกกลุ่มเอเอ (กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม) จากภาคอีสาน มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
...“คุณที่นับตัวเองว่าเป็นผู้ชมชอบสุรา คงเคยได้ยินเพลงลุงขี้เมาของคาราบาวกันทุกคนนะครับ เพลงนี้จบลงที่การตาย
อย่างน่าอเน็จอนาถของลุงขี้เมา ตายอย่างไร้ศักดิ์ศรี แน่นอนครับ พวกเราทุกคนไม่มีใครอยากเป็นเช่นนั้น ไม่อยากเห็นญาติมิตรของ
ตนเองต้องมีสภาพเช่นนั้น พวกเราไม่มีใครอยากเป็นไอ้ขี้เมา ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นขี้เมา (ทั้งๆที่ดื่มเหล้าแทบทุกวันนี่แหละ)
ผมคนหนึง่ ล่ะ ทีไ่ ม่คดิ ว่าตนเองจะเป็นขีเ้ มา (แม้วา่ จะมีคนพูดลับหลัง ให้แว่วมาเข้าหูวา่ เป็นขีเ้ มาอยูบ่ า้ งก็ตาม) ผมเองเคยดูถกู เหยียด
หยามว่าขี้เมาเป็นพวกเดนคน เสียศักดิ์ศรีสถาบันคนกินเหล้าอย่างที่สุด ...จนได้มาเข้ากลุ่มเอเอ ความคิดของผมค่อยเปลี่ยนไป...
เพื่อนเอเอและหนังสือเอเอบอกผมว่า คนส่วนหนึ่งเมื่อกินเหล้าไปเรื่อยๆ ถึงระยะหนึ่งจะติดเหล้า คำว่าติดเหล้าในที่นี้
หมายถึงว่าจิตใจนึกอยากเหล้า เมื่อถึงเวลาที่เคยดื่มของแต่ละวัน จิตใจให้เหตุผลไปต่างๆนานา ที่ต้องดื่มเหล้า ไม่ต้องรอเทศกาล
เจอเพื่อนฝูง หรือในโอกาสสำคัญ และแม้ว่าจะได้ตั้งใจว่าจะหยุดเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ ก็ไม่อาจทำตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะ
ใจอีกฝ่ายหนึ่ง จะคอยชักจูงหว่านล้อมให้ต้องหาเหตุดื่มจนได้ นี่เป็นส่วนที่ติดทางใจ ! ทีนี้ส่วนที่ติดทางกาย คือ เมื่อได้
ดื่มเหล้าแก้วแรกเข้าไปแล้ว ร่างกายจะเรียกร้องให้มีแก้วที่สองแก้วที่สามตามมา และต้องดื่มไปเรื่อยๆจนเมาพับหลับไป
ทั้งนี้เจ้าตัวไม่ใส่ใจเลยว่าได้บอกตัวเองไว้ว่า จะดื่มเพียงแค่เจริญอาหารหรือดื่มถึงห้าทุ่มแล้วจะกลับบ้าน เพราะพรุ่งนี้ต้อง
ตื่นแต่เช้าไปทำงาน หรือ ฯลฯ นี่เป็นส่วนที่ติดทางกาย ! หนังสือเอเอได้บอกไว้ว่า ถ้าลงได้ติดแล้ว แปลว่าติดเลย ไม่อาจกลับ
ไปเป็นนักดื่มปกติได้ ไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ดื่มแล้วต้องยาว ต้องไหล”...
หากท่านอยากหยุดดื่มเหล้า และได้เคยทดลองมาหลายวิธีแล้ว แต่ไม่สามารถหยุดดื่มได้ ทางกลุ่มเอเอมีประสบการณ์จากสมาชิก
จำนวนมาก ที่สามารถหยุดดื่มได้ โดยใช้หลักการ ๑๒ ขั้นตอน และวิธีของกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๒๓๑-๘๓๐๐ หรือ www.aathailand.org
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วัยโจ๋รวมพลัง
สภาพ

น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน

สั ง คมทุ ก วั นนี ้ อ ยู ่ ในภาวะน่ า
เป็นห่วงเหลือเกิน เพราะไม่ว่า
ที่ไหนๆ ดูเหมือนอบายมุขสิ่งเสพติดสารพัด
ได้แทรกซึมแฝงตัวเข้าไปถึงเด็กๆ และเยาวชน
เกือบทุกพื้นที่แล้ว ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนซึ่ง
ควรเป็นสถานที่อันควรให้เกียรติหรือยกไว้
แต่เดีย๋ วนีก้ ลายเป็นว่าเหล่าพ่อค้านายทุนกลับ
มองลูกหลานไทยเป็นเหยือ่ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
สำคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเอง
โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากเด็กๆ รู้ไม่ทัน
เล่ห์ลวงของสังคม ก็จะหลงไปติดกับดักเหล่า
นี้ และเมื่อเสพแล้วส่วนใหญ่ก็หลงเวียนว่าย
อยู ่ ในวั ง วนของความเสื่อมนี้ไปตลอดชีวิต
อย่างถอนตัวไม่ขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำโครงการ
“แผนที่สุขภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง
รอบโรงเรียน” เพือ่ ให้เยาวชนรูจ้ กั แยกแยะพืน้ ทีด่ ี
พื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนนำ
ร่องทั่วประเทศกว่า ๑๕๐ แห่ง ที่มีเยาวชนที่เป็น
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมโครงการ น้องๆ
เหล่านี้ จะช่วยเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
รอบโรงเรียนได้อย่างไร เรามีตัวอย่างของโรงเรียน
ที่ทำกิจกรรม “ลดพื้นที่เสี่ยง”มาฝาก

แหล่งอบายมุข พื้นที่อันตรายใกล้โรงเรียน

น.ส.ชลธิชา เชียงปวน น.ส.รัชนี จอมจักร และ น.ส.สุดาภรณ์ ชิดจันทร์ นักเรียนชั้น
ม.๖ ๓ แกนนำโครงการจากโรงเรียนธีรกานต์
บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ช่วยกันเล่าถึงที่มา
ของการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า... หลังจากที่กลุ่ม
แกนนำได้เข้ารับการฝึกอบรมจากทางสมาคมผู้
บำเพ็ญประโยชน์แล้ว ก็ได้ทำการสำรวจบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยง ซึ่งก็พบ
แหล่งอบายมุขมากมาย ทั้งร้านเกม ร้านขายเหล้า
โต๊ะสนุกเกอร์ และบ่อนไก่ และพบเด็กนักเรียนหนี
เรียนเข้าไปมั่วสุมในสถานที่เหล่านี้ด้วย อีกทั้งใน
ช่วงกลางคืนก็จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อย

ครั้งในสถานที่ดังกล่าว ทางกลุ่มแกนนำจึงได้จัด
โครงการเพื่อการรณรงค์ และขอความร่วมมือกับ
ร้านค้าต่างๆเหล่านั้น ให้เข้มงวดกับการเปิดให้เด็ก
เข้าไปใช้บริการ
แรกๆ เมื่อเข้าชี้แจงกับร้านต่างๆ เจ้าของ
ร้านก็ต่อต้าน แต่หลังจากที่ได้รับความร่วมมือจาก
ทั้งผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้การทำ
งานสะดวกขึ้น นอกจากนี้ภายในโรงเรียนก็คอย
สอดส่องดูแลนักเรียน โดยการจัดสารวัตรนักเรียน
คอยขี่จักรยานตรวจตรา และยังได้จำลองโรงพัก
มาไว้ในโรงเรียนเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย และ
สร้างความตระหนักแก่เพื่อนๆที่หลงผิด ซึ่งหลัง
จากมีการรณรงค์อย่างจริงจัง ทำให้เราสามารถ
ดึงเพื่อนๆ และน้องๆ กลับมาได้หลายคน แล้วยอด
นักเรียนที่โดดเรียนก็ลดน้อยลงเช่นกัน...
พ.ต.ท.มังกร ดอกทุเรียน สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง กล่าว
ว่า...การที่นักเรียนจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เหมือนกับเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ไปส่วนหนึ่ง
เพราะเพื่อนนักเรียนด้วยกันจะเป็นคนช่วยกันตัก
เตือนเพื่อนที่คิดจะเดินออกนอกลู่นอกทาง เพราะ
หลายครั้งก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาท แต่ในระยะ
หลังนี้กลับมีน้อยลง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
ก็จะได้มีตัวแทนที่คอยสอดส่องดูแลในด้านข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ...

ปรับพื้นที่เสี่ยงให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ ก็ประสบปัญหาคล้ายๆ กันกับโรงเรียน
ส่วนใหญ่ เมื่อพื้นที่โดย
รอบโรงเรียนเป็นพื้นที่
เสี ่ ย ง เป็ น เหตุ ให้ น ั ก
เรี ย นใช้ ช ่ อ งทางนี ้ ใน
การหนีเรียน มั่วสุมกัน
น.ส.อาทิ ต ยา ปั ญ ญาโรจน์ นักเรียนชั้น
ม.๖ ในฐานะรองประธานนักเรียน เล่าว่า...
พื้นที่เสี่ยงของโรงเรียนคือบริเวณป่าด้านหลังและ

ห้องน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียนที่หนีเรียน
มั่วสุมเสพยา สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ซึ่งเมื่อไปสำรวจก็
พบทั้งก้นบุหรี่ แผ่นฟอยด์ และขวดเหล้า ทางกลุ่ม
แกนนำจึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตใจ โดยการเข้าค่ายคุณธรรม นำนักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง และนักเรียน ม.๑-ม.๔ เข้ารับการอบรม
ณ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง กิจกรรมนี้เป็นการนำ
คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ผู้ที่หลงผิดกลับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง
ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนั้น เป็นการปรับสภาพ
พื้นที่ที่เป็นจุดอันตรายและเป็นที่มั่วสุม โดยการ
ถางป่าหลังโรงเรียนเพือ่ เป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้สามารถ
ทำการสอดส่องดูแลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยัง
ปรั บ สภาพป่ า ให้ ก ลายเป็ น ส่ ว นป่ า สมุ น ไพรตาม
โครงการ “สวนป่าน่ารู้
แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว” เพื่อ
ให้เป็นพื้นที่ในการศึกษา
ทั้งวิชาสุขศึกษา สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ แล้ว
ให้ น ั ก เรี ย นช่ ว ยกั น รั บ
ผิดชอบในการดูแลพื้นที่
อีกทั้งยังมีการซ่อมแซมห้องน้ำให้เหมาะแก่การใช้
งาน และจัดเวรแต่ละห้องเรียนเพื่อดูแลทำความ
สะอาดทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปมั่วสุม
เสพยา หรือสูบบุหรี่...
อาจารย์อรพิน อุเทนสุต หัวหน้าระบบ
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการ กล่าวว่า...ที่บริเวณป่าหลังโรงเรียนจะไม่
มีรั้วกั้น แต่ใช้รั้วใจในการควบคุมนักเรียน เพราะ
อยากจะปลูกฝังให้เด็กมีการตระหนักถึงหน้าที่ และ
คุณธรรมของการเป็นเยาวชนที่ดี เด็กที่หลงผิด
ส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนชักชวน และอยากลอง แต่
แท้จริงแล้วเด็กเหล่านี้มีอารมณ์ที่เปราะบางมาก
ทำให้เกิดการชักจูงได้ง่าย เมื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ช่วยลดพื้นที่เสี่ยง เขาจะทำเรื่องร้ายๆ น้อยลง ทำ
ให้ได้เด็กดีที่กลับตัวกลับใจมาเป็นจำนวนมาก ขณะ
เดียวกันพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไป จากที่
เคยมาสายก็มาตรงเวลา ไม่หนีเรียน หน้าตามี
ความสดใสขึ้น และเมื่อเราทำให้เด็กมีหัวใจที่เข้ม
แข็งแล้ว ไม่ว่าสิ่งใดก็เอาชนะได้...
อยากให้กิจกรรมดีๆ แบบนี้ขยายผล
ออกไปมากๆ เหมือนเห็ดออกดอกในฤดูฝน ไม่
เช่นนัน้ เด็กๆ จะถูกเล่หเ์ หลีย่ มการตลาดน้ำเมา
ชักจูงไปสู่การเสพติด จนยากจะแก้ไขในภาย
หลัง ช่วยกันป้องกันเสียแต่วันนี้จะง่ายกว่า
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เครื่องดื่มทางเลือก
✎ คนกันเอง

เปรี้ยว หวาน ชื่นใจ
กับน้ำบ๊วย

วันนี้นั่งนึกถึงความหลังครั้งยังเป็นเด็ก สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือ

น้ำบ๊วย ที่มักขายคู่กับน้ำชา กาแฟ ตามรถเข็นทั่วไป หรือตามร้านขายกาแฟ(โบราณ)แทบทุกแห่ง ตัวเองน่ะ
ไม่ได้ลิ้มรสน้ำบ๊วยแสนอร่อยมานานมากแล้ว และสังเกตว่าเด็กๆ รุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้จักเครื่องดื่มชนิดนี้กัน
เท่าไหร่ ก็เลยอยากชวนกันทำ ชวนกันดื่มน้ำบ๊วย ให้สดชื่นหัวใจสักหน่อย แหม! แค่
นึกถึงก็น้ำลายสอเชียว
ก่อนจะเข้าครัวไปทำน้ำบ๊วย เรามาทำความรู้จักกับผลไม้ชนิดนี้กันสักหน่อย
เพราะเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นผลสดของบ๊วยแน่นอน ตัวเองก็เช่นกัน
ด้วยความอยากรู้ก็เลยไปหาข้อมูลที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็ได้รายละเอียดมาว่าบ๊วยเป็นผลไม้เมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน
ประเทศไทยเองก็ปลูกบ๊วยมานานแล้ว (แต่หลายคนคงไม่รู้) โดยปลูกกัน
มากทางภาคเหนือ บ๊วยเป็นพืชที่จัดอยู่ในสกุลเดียวกับลูกท้อ ลูกพลับ หรือ
ลูกพรุน ผลที่ยังอ่อนมีสีเขียว ผลแก่เต็มที่มีสีเหลือง มีกลิ่นหอม แต่ไม่นิยม
กินสดเพราะมีรสขมอมเปรี้ยว ส่วนใหญ่จะนำไปแปรรูปเป็นบ๊วยดอง
บ๊วยเจี่ย บ๊วยเค็ม และสินค้าอื่นๆ
มีความรู้กันพอสังเขปแล้ว คราวนี้ได้เวลาทำน้ำบ๊วยกันเสียที
เคยสังเกตไหม...เวลาไปซื้อน้ำบ๊วยที่ร้านกาแฟหรือรถเข็น วิธีทำน้ำบ๊วย (ต่อหนึ่งแก้ว) คือ
คนขายจะตักลูกบ๊วย ๑-๒ ผล (ไม่เอาน้ำบ๊วย) ใส่ในแก้วน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน แล้วยีผลบ๊วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ
จากนั้นเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเล็กน้อย คนให้ละลาย ตักเม็ดบ๊วยทิ้งไป แล้วเทใส่
แก้วน้ำเข็ง (น้ำลายสออีกแล้วเรา) น้ำบ๊วยเป็นเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน และออกเค็ม
เล็กน้อย และทำไม่อยากเลย ถ้าหากจะทำปริมาณมากๆ ก็ไปหาซื้อบ๊วยดองมาสักหนึ่งขวด
เลือกเอาที่มีเนื้อสีน้ำตาลอมเหลือง (แสดงว่าเป็นของใหม่ สด...ถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มแสดงว่า
บ๊วยเก่า รสชาติจะเค็มเกินไป) ซื้อน้ำตาลมา วิธีทำก็ไม่ยุ่งยาก เริ่มด้วยการต้มน้ำ ใส่น้ำตาล
พอน้ำเดือดและน้ำตาลละลาย นำบ๊วยลงต้มหรือยีให้เละ ใส่เกลือ คนให้ทั่ว ลอง
ชิมให้ออกรสเปรี้ยว หวาน เค็มเล็กน้อย ทิ้งไว้ให้เย็น เทใส่ขวด แช่เย็นเก็บไว้ได้หลาย
วัน
ด้านคุณค่าทางโภชนาการ เนื้อบ๊วยมีวิตามินซี วิตามินเอ และเกลือแร่หลายชนิด ช่วยแก้
กระหาย คลายร้อน ช่วยให้ชุ่มคอ แก้อาการคลื่นไส้ ฯลฯ ที่แน่ๆ ดื่มแล้วชื่นใจเหลือเกิน เคยเห็นมี
น้ำบ๊วยแบบกระป๋องขายอยู่เหมือนกัน แต่รู้สึกว่ารสชาติไม่อร่อยเท่าแบบที่ขายตามร้านกาแฟ
ว่าแล้วก็ขอตัวไปทำน้ำบ๊วยก่อนนะคะ
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ถึงเวลากู้ศักดิ์ศรี ล้างตราบาป “คนสุรินทร์ต้องกินสุรา”

ถ้าพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ โดยส่วนตัวจะนึกไปถึงช้างและงานช้างเป็น
อันดับแรก และแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนดื่มเหล้า แต่ก็คุ้นหูมานานเช่น
กันว่า “คนสุรนิ ทร์ตอ้ งกินสุรา” นัน่ ก็แปลว่าทีส่ รุ นิ ทร์มแี ต่ขเ้ี มานะซิ...ใครนะเป็น
คนให้สมญานามนี้กับชาวสุรินทร์ ซึ่งไม่ได้เป็นภาพพจน์ที่ดีเลย ทำเอาจังหวัด
เขาเสียหายมานานทีเดียว วันนีช้ าวสุรนิ ทร์ได้รว่ มมือกันลุกขึน้ มากอบกูช้ อ่ื เสียง
และรณรงค์ให้ประชาชนรู้ทันอบายมุขทั้งหลาย โดยเฉพาะน้ำเมาที่ทำชื่อเสีย
มาตลอดเวลาอันยาวนาน
เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา “เครือ
ข่ายประชาคมสุรินทร์สร้างสุข” ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน จำนวน ๒๗ องค์กร ที่
สนั บ สนุ น การสร้ า งสุ ข ด้ ว ยการละชั ่ ว
ทำดี ชำระจิตใจให้ผ่องใส ได้เสนอวาระ
ประชาชนคนสุรินทร์ต่อภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในงาน “มหกรรมคนสุรินทร์สร้างสุข”
ณ ลานวัฒนธรรมเชียงปุม หน้าสำนัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่
ดีขน้ึ คนมีคณ
ุ ธรรม ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และลบล้างตราบาปของคนสุรินทร์กับ
คำที่ว่า “คนสุรินทร์ต้องกินสุรา” ให้
หมดสิ้นไป เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และเกียรติภูมิท้องถิ่นของ
ชาวสุรินทร์ ซึ่งข้อเสนอวาระประชาชน
คนสุรินทร์ มีเนื้อหาสำคัญดังนี้
๑. ในระดับครอบครัว ประชาชน
ชาวสุรินทร์ทุกเพศ ทุกวัย ต้องช่วยกัน
ลบล้างตราบาปกับคำว่า “คนสุรินทร์
ต้องกินสุรา” ให้ได้ และปกป้องเกียรติ
ภูมิท้องถิ่นโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา และ
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท
๒. ในระดับชุมชน ผู้นำชุมชน
อสม.และสมาชิกในชุมชน ต้องจัดให้มี
ประชาคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และร่วมกันค้นหาแนวทางในการสร้าง
ชุมชนเป็นสุขอย่างแท้จริง โดยการรวม

กลุ่มกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า
เพื่อปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกในชุมชนได้
เห็นถึงพิษภัยของสุรา รวมทั้งช่วยกัน
ทำนุบำรุงพระศาสนา ฟืน้ ฟูศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด
และอบายมุขทุกประเภท
๓. ในระดับจังหวัด การจัดงาน
ประจำปี และงานกาชาด จังหวัดต้อง
ทบทวนบทเรี ย นที ่ ผ ่ า นมาว่ า การที ่
จังหวัดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทเหล้า
นั้น ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงและ
ความสูญเสียมากแค่ไหน ทีล่ กู หลานชาว
สุรินทร์ตีกัน ฆ่ากันเองทุกปี จึงสมควร
ที่ทางจังหวัดจะต้องประกาศการจัดงาน
ช้างสุรินทร์ปลอดเหล้า เพื่อสร้างสันติ
สุขให้แก่สังคมส่วนรวมโดยเร็ว
๔. ในระดับประเทศ รัฐต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย และเผย
แพร่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ สู่สาธารณะชนในทุกระดับ
พร้ อ มทั ้ ง เข้ ม งวดในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริงด้วย
๕. ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดำเนิน
การ และสร้างกลไกในการควบคุม เฝ้า
ระวัง และจัดการกับปัญหาอบายมุข
ปัญหาอุบัติเหตุ ความรุนแรง รวมถึง

ปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยตัวของชุมชนเอง
ทั ้ ง นี ้ จ ะมี ต ั ว แทนเครื อ ข่ า ยแต่ ล ะ
องค์กรทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้า
และผลักดันข้อเสนอดังกล่าวให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติต่อไป... ประกาศ ณ วันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ เสนอวาระประชาชนคนสุ ริ น ทร์ เ ป็ น หลั ก การที ่ ด ี ม าก สำหรั บ
การนำไปปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้ น ้ ำ เมาค่ อ ยๆ
ลดน้อยลงในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งหลัก
การนี ้ พ ่ อ เมื อ งทุ ก จั ง หวั ด ในประเทศ
สามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ลดปั ญ หา
ต่างๆ ที่เกิดจากน้ำเมาได้เช่นกัน และ
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นายชวน ศิรินันท์พร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ และภาค
ภาคีเครือข่ายกว่า ๔๐ องค์กร ก็ได้
ประกาศเจตนารมณ์ “อุบลสร้างสุข พ้น
ทุกข์จากเหล้า” เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่าน
มาเช่นกัน เป็นจังหวัดที่สอง “สำนึกดี
สังคมดี ต้องไม่มีอบายมุข” นี่คือสิ่งที่
เราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้
จังหวัดต่อไปที่จะปลดแอกจาก
อิทธิพลของอบายมุขได้แก่....???

ÒÛ

สัมภาษณ์

✎ กองบรรณาธิ ก าร

เรื่องเศร้าๆ ที่เกี่ยวกับ

เหล้าและสมอง

นักดื่มส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยว
กับโทษภัยของเหล้าเพียงแค่ว่าดื่ม
มากอาจเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับ
แต่จริงๆ แล้วเหล้าก่อโรคได้มาก
กว่านั้น เรียกว่าเกือบทุกระบบของ
ร่างกายนั่นแหละ โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับความจำและสมอง ซึ่งมี
งานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งนี ้ อ อกมา
เผยแพร่มากขึ้น ใครที่ยังไม่ป่วยถึง
ขั้นนั้นก็เลิกดื่มเสียเถิด ก่อนที่จะ
เจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน เหมือนกับ
น้องชายของคุณยุวดี เรืองฉาย
หรือ “ปู โลกเบี้ยว” อดีตนักแสดง
ตลกหญิง ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เพื่อเป็นอนุสติสำหรับนักดื่มทั่วไป

ÒÙ

“น้องปูปัจจุบันอายุ ๓๖ แล้ว กำลังเข้ารับการบำบัดรักษาตัวและ
สมองอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องมาจากสมองและเส้นประสาทถูกแอลกอฮอล์
ทำลาย กลายเป็นครึ่งเอ๋อ ครึ่งอัมพฤกษ์ และคนธรรมดา ปนๆ กันไป
น้องปูเป็นคนฉลาด เขาเพื่อนเยอะ สมัยก่อนฉีดสารเสพติด แต่สุดท้ายเขา
หักดิบเลิกเอง แล้วหันมากินเหล้าและเบียร์แทน น้องชายปูดื่มเบียร์ ๒ วัน
๑ ลัง มือสั่นตลอดเวลา ถ้าจะเขียนหนังสือต้องใช้หลอดดูดเบียร์แล้วมือจะ
หายสั่น เขาก็ดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆ ไม่ยอมไปรักษา ไม่ยอมกินยา แถมยังไม่ยอม
เลิกดื่มทั้งๆ ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ ปัจจุบันเป็นตับแข็งไปแล้ว ใช้ตับอ่อนดำรงชีวิตอยู่
ตับอ่อนก็ใช้ได้ครึ่งเดียว แต่เขาก็ยังไม่ตาย
แล้ววันหนึ่งร่างกายเขาอ่อนแอเพราะไปกินกุ้งเต้นแล้วท้องเสีย ไม่มีแรง ปูส่งไป
ให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล พอกลับมาก็เริ่มเพ้อโวยวายไม่ยอมนอน จนปูต้องไปพึ่งจิตแพทย์ คุณหมอบอกว่าถ้ารักษาคงอยู่ได้อีกสัก ๕ ปี แต่เจ้าน้องชายตัวดีมันบอกว่า คน
เรายังไงเกิดมาก็ต้องตาย ขอตายแบบมีความสุขแล้วกัน เลยไม่ยอมเลิก คุณหมอเกตุ
สายเพ็ชร ท่านน่ารักมาก ท่านค่อยๆ คุยและถามว่า “อู๋ทำไมต้องดื่มด้วยล่ะ ไม่ดื่ม
ไม่ได้เหรอ” อูบ๋ อก “คุณหมอดืม่ กาแฟทุกวันไหม แล้วกินข้าวทุกวันไหม” คุณหมอบอกว่า
ใช่ มันบอกว่าไงรู้ไหมคะ “ก็เหมือนกันนั้นแหละ”
อาทิตย์แรกยังคุยกันรู้เรื่อง ยาที่คุณหมอให้ดีมาก รับประทานไม่กี่วันน้องชายปู
ก็หายมือสั่น หยิบจับอะไรได้ไม่หกเลอะเทอะ เขาค่อยๆ ดื่มเบียร์น้อยลง จนไม่ดื่มเลย
ภายในหนึ่งอาทิตย์ รับประทานแต่ของหวาน แต่พอสัปดาห์ที่สอง เขาเริ่มเดินถอยหลัง
ล้มหัวฟาดพื้น เดินล้ม เดินล้ม รับประทานหรือถ่ายเองไม่ได้แล้ว ต้องมีคนช่วย เริ่ม
พูดไม่รู้เรื่อง เพราะอะไรรู้ไหมคะ ก็เพราะว่าเจ้าแอลกอฮอล์ที่มันสะสมมาเกือบ ๒๐ ปี
มันไปทำลายสมองและเส้นประสาทส่วนที่บังคับให้ร่างกายทรงตัว ทำให้เสียการทรง
ตัวเกือบถาวร...”
นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างในจำนวนนักดื่มมากมาย ที่สุดท้ายก็มาถึงจุดที่ตัวเอง
นึกไม่ถึง เมื่อใดที่นักดื่มป่วยจนถึงขั้นนี้ ผู้ที่ทุกข์ทรมานมากกว่าก็คือพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัวนั่นเอง ซึ่งหากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วทุกอย่างจบสิ้นก็ดีหรอก แต่สำหรับ
ชาวพุทธแล้ว ในทางศาสนาถือว่าการดื่มเหล้าที่ทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเอง ก็
เท่ากับสั่งสมกรรมหรือจิตวิญญาณของความโมหะ (ความโง่ ความหลงงมงาย) เกิดมา
ชาติหน้าก็จะเป็นคนที่สติปัญญาไม่สมประกอบอีก คุณอยากเป็นอย่างนั้นหรือ ส่วน
ใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคน (สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องผลกระทบ
ของเหล้ากับสมอง ลองติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศ
ไทย)
แต่ที่ฟันธงได้แน่นอนคือ ไม่มีใครในโลกนี้สุขภาพดีเพราะดื่มเหล้า

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

สงกรานต์ ๒๕๕๑
วันที่ ๑๒–๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์ภาครัฐและเอกชน
จัดงานสงกรานต์ทเ่ี น้นการรักษาประเพณีไทยแบบดัง้ เดิม ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีพน้ื ทีน่ ำร่องทีจ่ ดั งานลักษณะนีม้ าหลายปี
แล้ว คือทีจ่ งั หวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ทีว่ ดั อรุณฯ ชุมชนบางลำพู และถนนพระอาทิตย์ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนดังกล่าว

s เชียงใหม่
t กรุงเทพฯ

u ขอนแก่น

สัมมนาทิศทางการรณรงค์
น้ำเมาทัง้ หลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสารพัดในสังคม และในสถานการณ์ทค่ี นไทยยังดืม่ กันมากแบบนี้ ทุกคนจะช่วยกันได้อย่างไร เมือ่ วันนี้ ๑๒-๑๓ มีนาคม
๒๕๕๑ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จดั สัมมนาเรือ่ ง “ทิศทางการรณรงค์ดา้ นการควบคุมการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพือ่ ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

แถลงข่าววัดปลอดเหล้าทัว่ ไทย
เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (วันมาฆบูชา) สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “วัดปลอดเหล้าทัว่ ไทย ถวายเป็นพุทธบูชา” ณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และประกาศนโยบาย “วัดปลอดเหล้า” และติดป้าย “วัดเป็นเขตห้ามดืม่ ห้ามขายแอลกอฮอล์”
ตาม พ.ร.บ.ฯ ๒๕๕๑

Òı

หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

ท่ า นพุ ท ธทาส
พูดถึงผู้หญิงดื่มเหล้า

เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เป็นของไม่ดี

ที่มีอยู่คู่โลกมานานแล้ว แต่วันนี้อบายมุขของ
ไม่ดีที่ว่า ได้ถูกเหล่าพ่อค้านายทุนพยายามทำ
เรื ่ อ งที ่ ผ ิ ด บาปให้ เ ป็ น ความถู ก ต้ อ ง และดู
เหมือนว่าเขาทำได้สำเร็จ เพราะเดี๋ยวนี้หันไป
ทางไหน จะพบเห็นคนกินเหล้า สูบบุหรี่ เต็ม
บ้านเต็มเมือง ประพฤติปฏิบตั กิ นั เป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญ โดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่ก่อนจะเกี่ยว
ข้องกับเรื่องพวกนี้น้อยมาก ปัจจุบันผู้หญิงดื่ม
เหล้ากันเยอะไม่แพ้ผู้ชาย และเมาได้เละเทะ
น่าเกลียดพอๆ กัน ซึ่งท่านพุทธทาสก็ได้เคย
แต่งกลอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วย ขอถือโอกาสนำมาเผยแพร่ให้ได้อ่านกันถ้วนหน้า
ในเมือ่ ปลายทางของการดืม่ เหล้าเมามาย
แล้ ว เป็ น เช่ น นี ้
คุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ทั ้ ง
หลายที่ดื่มเหล้า
อยู่ ไม่คิดจะเลิก
ดื่มกันบ้างหรือ!

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

๗๐/๓๐๐-๑ หมู่ที่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓
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จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิมพ์ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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