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พระในบ้าน
	 พ่อแมค่ือเบ้าหลอมของลูก พ่อแม่เป็นคนอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้น น้อยเหลือ 

เกินที่จะผ่าเหล่าผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ คนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชน มีความ 

รู้สึกและมีความเชื่อว่า พ่อแม่คือพระในบ้าน หรือเป็นพระอรหันต์ของลูก หน้าที่สำคัญ 

ของคนเป็นพ่อแม่ คือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งพ่อแม่สมัยโบราณจะ 

เข้มงวดมากในเรื่องการสั่งสอนลูก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด เหล้า  

บุหรี่ สังเกตได้ว่าก่อนหน้าที่สังคมยังไม่เป็นทุนนิยมเต็มขั้น ลูกหลานคนไทยยังเป็น 

เยาวชนที่น่ารัก เรายังได้เห็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พาลูกหลานไปวัดทุกวันหยุดหรือวัน 

นักขัตฤกษ์

 วันเวลาผ่านไป  พร้อมกับความเปล่ียนแปลงหลายอย่างท่ีน่าใจหาย  วันน้ีอบายมุข 

เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิตลูกหลานไทยอย่างมาก เด็กๆ เยาวชนริดื่มน้ำเมากัน 

เป็นแฟชั่น ด้วยอิทธิพลของสื่อโฆษณา และที่สำคัญคือคนในครอบครัวนั่นเอง ต้อง 

ยอมรับว่าพ่อแม่สมัยนี้ดื่มเหล้าหรือน้ำเมากันมาก บางครอบครัวนิยมพาลูกไปงาน 

สังสรรค์ ที่ในงานมีแต่การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เสียเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนเมื่อเด็กอยู่ 

ในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ ลูกก็ย่อมซึมซับในสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เห็น

 อยากเตือนสติถึงพ่อแม่ยุคใหม่ว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่บทบาทการ 

เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันครอบครัวไทยจะ 

ห่างวัด ห่างจากการทำกิจกรรมทางศาสนา แต่พระในบ้านหรือครูคนแรกของลูก ก็ 

ต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด “ชีวิตที่มีสติ คือชีวิตที่ประเสริฐ” คนเราต้องใช้สตินำทางใน 

การดำเนินชีวิต จึงจะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่น้ำเมาเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสติ  

พาคนหลงทาง และเสียคนได้ตลอดเวลา

 กลับมาถือศีลห้า เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า รับรองมีแต่ความสุข ความ 

เจริญ และนำพาครอบครัวไปสู่ความสุขที่แท้จริง
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สอนลูกดื่มเหล้า
มิจฉาทิฐิของพ่อแม่ยุคใหม่
 เดี๋ยวนี้หันไปทางไหน จะเห็นวัยรุ่นเยาวชนดื่มเหล้ากันเป็นแฟชั่น แล้วก็เมา แล้วก ็

เสียคน หรือเสียชีวิตกันวันละหลายๆ ชีวิต ค่านิยมของสังคมวันนี้ คนขายเหล้าที่เขาอยากได ้

เงินจากผู้บริโภค ก็พยายามสร้างภาพให้รู้สึกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดา  

เห็นน้ำเมาเหมือนเป็นเครื่องดื่มทั่วไป นี่หากไม่มีกฎหมายห้ามไว้ สงสัยคงจะดื่มกันตั้งแต ่

เด็กๆ เพราะนอกจากโฆษณาที่เห็นจากสื่อทีวีกันทุกวันจนชินตาแล้ว พ่อแม่สมัยใหม่จำนวน 

มากยังเป็นตัวอย่างในการดื่มให้ลูกเห็น หลายครอบครัวพาลูกไปร่วมงานสังสรรค์ของพ่อแม่  

ที่มีแต่เรื่องการดื่มเสมอๆ (โต๊ะแชร์ เลื่อนขั้น สังสรรค์ศิษย์เก่า ฯลฯ) เคยเห็นบ่อยๆ ที่พ่อแม ่

สอนลูกให้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นของการเข้าสังคม (บริโภคนิยม) ซึ่ง 

ความจริงก็เป็นทัศนะคติส่วนตัวของแต่ละบุคคล แต่ในทางศาสนาแล้วแนวทางการสอนลูก 

แบบนี้ไม่ถูกต้องแน่นอน

 การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง เมื่อทำบ่อยๆ ก็ย่อมนำไปสู่ความช่ำชอง เชี่ยวชาญ มี 

ประสบการณ์มากขึ้น การเริ่มต้นดื่มน้ำเมาของวัยรุ่นหญิงชายก็เช่นกัน มักเริ่มจากเหล้าผสม  

แล้วค่อยๆ พัฒนาไปสู่น้ำเมาที่ดีกรีแก่กล้าขึ้น แล้วค่อยๆ กลายเป็นความเคยชิน ยิ่งอยู่ใน 

ครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มให้เห็นตลอดเวลา และไม่เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเป็นความเสีย 

หาย ทัศนคติแบบนี้ของพ่อแม่สมัยใหม่เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งแวดล้อม 

สำคัญที่กระตุ้นให้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่นักดื่มได้ในอนาคต มีคนจำนวนน้อยที่ทดลองดื่มของ 

มึนเมาเหล่านี้แล้วไม่เสพติด และความจริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ต้องไปเรียนรู้และเสพ 

คุ้น ยิ่งอยู่ในสังคมบริโภคที่สื่อทุกชนิดก็เร่งเร้ากันเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว หากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ 

ในครอบครัวไม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ก็ยากที่จะทัดทานกระแสสังคม ที่ขยันสร้างภาพให้การ 

ดื่มของมึนเมา เครื่องดื่มที่ผิดศีลห้า ดูเป็นเครื่องดื่มที่เชื่อมความสัมพันธ์ เป็นเครื่องดื่มของ 

คนทันสมัย ฯลฯ

 ถึงแม้พ่อแม่ยุคใหม่อาจไม่คุ้นกับการไปวัดฟังพระเทศน์สั่งสอน ในเรื่องอบายมุข เรื่อง 

การถือศีล ๕ แต่ข่าวต่างๆ ที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่าน เรื่องราวร้ายๆ สารพัด ที่เกิดจากการดื่มเหล้า  

ก็น่าที่พ่อแม่จะตระหนัก และสอนลูกไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เพราะเมื่อคลุกคลีอยู ่

ในวงเหล้า อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอ ตั้งแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเล็กน้อย ไปจนถึงร้ายแรงขั้น 

เสียชีวิต ซึ่งหากลูกหลานของเราต้องมาเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการดื่มน้ำเมา ที่พ่อแม่ในบ้าน 

เป็นแบบอย่าง คงเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่ง ซึ่งในทางศาสนาถือว่าพ่อแม่ก็มีความผิดด้วยที ่

พาลูกหลงทาง

 สำหรับพ่อแม่ที่รักลูกสุดหัวใจ และไม่อยากให้อนาคตของคนที่ตนเองรัก ต้องเจอ 

ผลร้ายจากการดื่มน้ำเมา พ่อแม่ก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเหล่านี้อย่างเด็ดขาด หรือ 

หากเคยดื่มมาก่อน ก็ต้องเลิกให้ได้ เพราะตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำพร่ำบอกสอนมากมาย
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รมต. เฉลิม หนุนห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล

 สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยจะนิ่ง  

ทำให้ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการ 

ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ไม่ผ่าน 

ออกมาเป็นข้อบังคับใช้จริงจังเสียที แต ่

เร็วๆ นี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ คงจะได้ใช้กันจริงจังเสียที

 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการ 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์และยาสูบ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ 

จัดทำร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

วัน หรือเวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง 

ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ เรื่อง 

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที ่

รัฐบาลกำหนด โดยประกาศฉบับนี้มีสาระ 

สำคัญคือ ๑. ควบคุมการจำหน่ายเครื่อง 

ดื ่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนา  

และวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่  

ที ่ ครม.ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุด 

ราชการ ๒. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ในระหว่างวัน ยกเว้นในเวลา ๑๐.๐๐–

๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น.

 นพ.สมาน กล่าวว่า การห้ามจำหน่าย 

ครอบคลุมเฉพาะร้านค้า สถานบริการ ที ่

จำหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ให้กับผู ้ 

บริโภคเท่านั้น แต่การจำหน่ายระหว่างผู ้

ผลิตไปยังผู้ค้าส่งหรือค้าปลีก ยังสามารถ 

ทำการค้าได้ตามปกติ ขณะที่ผู้บริโภคยัง 

สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหยุด 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ตามปกติ เพราะ 

ประกาศนี้ไม่ได้ห้ามเรื่องการดื่ม แต่จะต้อง 

เป็นการซื้อมาดื่มล่วงหน้า ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะม ี

โทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคาด 

ว่าในเร็ววันน้ี คณะกรรมการนโยบายเคร่ือง 

ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีนายสมชาย  

วงศ์สวัสดิ ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

เป็นรองประธานคนที่ ๑ จะพิจารณาเห็น 

ชอบลงนามในประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับ 

ใช้หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑  

ว ัน และจะมีผลบังคับใช้ก ่อนเทศกาล 

ปีใหม่นี้แน่นอน

 เพี้ยง!! ขอให้ได้ลงนามก่อนที่จะมี 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นอีก 

ระลอกหนึ่ง

(ข้อมูล: มติชนออนไลน์/๒ ตุลาคม ๒๕๕๑)

 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กระทรวง 

สาธารณสุขเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีถึง ๓ ครั้ง  

เนื่องจากการเมืองบ้านเราเปลี่ยนแปลง 

บ่อย นับต้ังแต่นายไชยา สะสมทรัพย์ นาย 

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล จนมาถึง ร.ต.อ.เฉลิม 

อยู่บำรุง เจ้ากระทรวงคนล่าสุด ที่พอเข้า 

รับตำแหน่งก็ได้เสนอความคิดที่เป็นประ- 

โยชน์ต่อสุขภาพคนไทย นั้นคือ การห้าม 

ขายเหล้าช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็น 

นิมิตรหมายที่ดีอย่างยิ่ง

 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวระหว่างการ 

ตรวจเยี ่ยมกรมควบคุมโรค เมื ่อวันที่ ๒  

ตุลาคม ๕๑ ว่าจะสานต่อนโยบายควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้เริ่มต้นไว้ในสมัย 

ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มในช่วงเทศกาล 

วันหยุด ซึ่งขณะนี้ได้สั่งให้กรมควบคุมโรค 

ศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อออกมาตรการควบ 

คุมการจำหน่าย และสถานที ่จำหน่าย 

ต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ เดือน  

และจะเร่งเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบทันที และถ้าหาก 

จะมีผู ้ไม่เห็นด้วย ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า  

“บริษัทเหล้าจะมาค้านอะไร ไม่ได้ห้าม 

ขายทุกวัน วันอื่นก็มี ต้องกินเหล้ากันทุกวัน 

เลยหรือ ซ่ึงโดยหลักการจะมาขายกันทุกวัน 

ก็ไม่เหมาะสม ขนาดวันท่ีมีการเลือกต้ังห้าม 

ขายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ซึ่งนอกจากจะ 

มีกำหนดเวลาในการขาย ตั้งแต่ ๑๑.๐๐–

๑๔.๐๐ น.และ ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น. แล้ว 

จะมีโซนนิ่งพื ้นที ่ในการขายแอลกอฮอล์ 

ด้วย ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนคิดคัดค้าน บริษัท 

เหล้าต่างหากที่ต้องมาเอาใจ หากจะมา 

ขอเข้าพบก็ให้เข้าพบอยู่แล้ว ถ้าไม่มาจะให้ 

ผมไปหาก็ได้ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

 สาธุ...เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีทำดี เราก็ 

สนับสนุนและเห็นดีด้วย

(ข้อมูลจาก: มติชนออนไลน์/๒ ตุลาคม ๕๑)

นพ.สมาน เผยร่างประกาศฯคุมเหล้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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คลังแก้กฎหมาย ขยายเพดานภาษีเหล้า–บุหรี่

 เคยสังเกตและฉุกคิดกันบ้างไหม ว่าทำไม 
แต่ละวันข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ จึงมีแต ่
เรื่องฆาตกรรม โจรกรรม การละเมิดทางเพศ การ 
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าทำไม 
บ้านเมืองมีแต่ปัญหา คิดไปคิดมาเชื่อว่าเพราะ 
คนไม่ถือศีลห้านี่เอง ผู้คนในสังคมเลยสับสนเห็น 
ผิดเป็นชอบมากขึ้นทุกวัน
 เมื่อเร็วๆ นี้ แพทย์หญิงผกา วราชิต ผู้ 
จัดการโครงการวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขของชุมชน  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ได้แถลงโครงการ “เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ชีวิต 
เป็นสุข” โดยร่วมกับวัด ๘๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๘๐ พรรษา และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้น หลัง 
จากที่เครือข่ายครอบครัวได้ทำการสำรวจแล้วพบว่า ปัจจุบันพุทธ 
ศาสนิกชนนิยมเข้าศูนย์การค้ามากกว่าเข้าวัด แพทย์หญิงผกา กล่าวว่า  
กิจกรรมทางศาสนาที่ชาวพุทธทำมากที่สุดคือ การตักบาตร ร้อยละ  
๕๗.๕ ฟังธรรม ร้อยละ ๘.๒ และนั่งวิปัสสนา ร้อยละ ๓.๒ ส่วน 
ความถี่ในการทำกิจกรรมนั้น พบว่า ทำกิจกรรมเดือนละครั้ง ร้อยละ  
๔๒.๗ ทำกิจกรรมแล้วแต่โอกาส ร้อยละ ๓๐.๓ ทำกิจกรรม ๓ เดือน 
ครั้ง ร้อยละ ๑๑.๒ และทำกิจกรรมปีละครั้ง ร้อยละ ๗.๑
 แพทย์หญิงผกามีความเห็นต่อผลสำรวจน้ีว่า ทุกวันน้ีพุทธศาสนิก 

ชนจะเข้าวัดเมื่อมีประเพณีสำคัญเท่านั้น บางคน 
อาจเข้าวัดบ่อยที่สุดเนื่องจากไปงานศพ การห่าง 
ไกลวัดทำให้คนเกิดอัตตาธิปไตย ทำให้คนเห็น 
แก่ตัวหรือเห็นตนเองสำคัญ เอาตนเองเป็นใหญ่ 
มากกว่าความถูกต้อง แต่ถ้าได้ใกล้ชิดวัดก็จะทำให้ 
เกิดธรรมาธิปไตย จะยึดเรื่องความถูกต้องเป็นหลัก  
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการนำเอากิจกรรมใน 
วันพระมาจัดในวันอาทิตย์ เช่น การทำบุญตักบาตร  
ฟังธรรม สนับสนุนการอ่านพระไตรปิฎก การบวช 
เนกขัมมะบารมี ที่จะทำให้เข้าใจเรื่องของการทำบุญ 
ทำทาน รวมถึงการสอนพระพุทธศาสนาในวัน 

อาทิตย์ การสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้ว และจะ 
สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธาน 
อำนวยการโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โครงการนี้ 
คำขวัญคือ “เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ชีวิตเป็นสุข” วัดที่เข้าร่วมโครงการ 
จะได้ป้าย “วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ” หลักการคือ วัดจะจัดกิจกรรม 
ทุกวันอาทิตย์ในวัดตลอดท้ังวัน โดยวัดอาจร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรม 
หลากหลาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมได้
 เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และหากศีลธรรมไม่กลับคืนมา  
สังคมก็จะเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดดังที่เป็นอยู่

สสส. ชวนเข้าวัดวันอาทิตย์ ชี้เพราะห่างศาสนาทำให้คนเห็นแก่ตัว

 สภาพเศรษฐกิจบ้านเราขณะนี้ พูดได้ 
ว่าอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง เวลาที่ข้าว 
ปลาอาหารขึ้นราคาสัก ๕ บาท ๑๐ บาท  
พ่อบ้านแม่บ้านก็มักออกปากบ่นกันแทบทุก 
คน แต่เวลาที่สิ่งเสพติดให้โทษอย่างเหล้า  
บุหรี่ ขึ้นราคา ไม่ค่อยเห็นขี้ยา หรือขี้เมาจะ 
บ่นอะไรมากนัก ว่าแล้วส่วนใหญ่ก็ยังอุดหนุน 
สินค้าฆ่าตัวตายทางอ้อมเหล่านี้ต่อไป
  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๕๑ ที่ผ่านไป  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย  
๔ ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ได้แก่ ร่าง 
พระราชบัญญัติสุรา ร่างพระราชบัญญัต ิ
ยาสูบ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
และร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพ- 
สามิต ซึ่งก่อนหน้านี้ ร่างกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ  
ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 
แรก สมัยรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเพดานภาษีใหม ่

ของสุรา แบ่งเป็น
 กลุ่มสุราแช่ (เบียร์และไวน์) คิดภาษี 
สรรพสามิต จากเดิมคิดตามมูลค่า ๖๐%  
หรือ ๑๐๐ บาทต่อปริมาณ ๑ ลิตร แห่งแอล- 
กอฮอล์บริสุทธิ์ ปรับใหม่เป็น ๙๐% หรือตาม 
ปริมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ 
 ส่วนสุรากลั่นหรือสุราขาวและสุรา 
ผสม เดิมคิดตามมูลค่า ๕๐% หรือ ๔๐๐  
บาทต่อปริมาณ ๑ ลิตรแห่งแอลกอฮอล ์
บริสุทธิ์ ปรับเป็น ๙๐% หรือตามปริมาณ  
๑,๐๐๐ บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ส่วนภาษียาสูบนั้นเดิมเก็บ ๘๐% ก็ 
ขยายเพดานไปเป็น ๙๐% และยังปรับขึ้น 
บัญชีค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบ โดย 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำโรงงานสุรา 
โรงหนึ่งจากฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท ปรับเป็น  
๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ขายสุราประเภทที่ ๑ จากเดิมราคา ๑๐,๐๐๐  
บาท เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท
 งานนี้ถึงแม้กระทรวงการคลังจะมีราย 
ได้เพิ่มขึ้น แต่เงินที่ได้คงไม่คุ้มกับงบประ- 
มาณของร ัฐท ี ่ต ้องเส ียไปกับการร ักษา 
พยาบาลผู้ที่เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการ 
ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เลย หรือพูดง่ายๆต้อง 
บอกว่าได้ไม่คุ้มเสียหรอก

(ข้อมูล/เดลินิวส์ออนไลน์/๕ สิงหาคม ๕๑)
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การตลาดน้ำเมา
กระจิบข่าว✎

ดื ่มแอลกอฮอล์ไม ่ม ีความชัดเจน ทั ้งน ี ้ 

บริษัทฯ จะใช้งบทำอะโบฟเดอะไลน์ ๔๐%  

เพื่อปรับการสื่อสารภายใต้แนวคิด “Give  

Friends 100%” หรือแบบเพื่อนแท้เท่านั้น 

ที่จะให้เพื่อนได้ถึง ๑๐๐% แบบนี้ ส่วนบีโลว ์

เดอะไลน์มีสัดส่วน ๖๐% โดยใช้กลยุทธ์ทั้ง 

มิวสิก มาร์เก็ตติง และสปอร์ต มาร์เก็ตติง

 ล่าสุดนายกฤษดากล่าวว่าได้ใช้งบ ๒๐  

ล้านบาท ซื ้อลิขสิทธิ ์เกมออนไลน์ “100 

แฟนตาซีฟุตบอล” จากประเทศอังกฤษ เพื่อ 

ให้คนไทยได้เล่นกันในฤดูการแข่งขันพรีเมียร์ 

ลีก 2008/2009 ที่เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือน 

สิงหาคมปีนี้ และจะไปสิ้นสุดในเดือนพฤษ- 

ภาคม ปีหน้า ผ่านทาง www.100 commu- 

nity.com พร้อมชิงรางวัลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อ 

สร้างพื้นที่สำหรับกลุ่มฮันเดรด ไพเพอร์ส 

และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมาก 

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมทำซีอาร์เอ็มต่อ 

ไปในอนาคต โดยผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนต้อง 

มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากได้เปิดลงทะ- 

เบียนตั้งแต่ ๑๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้ลง 

ทะเบียนแล้วประมาณ ๔ หมื่นคน จากที่ตั้ง 

เป้าไว้แค่ ๕,๐๐๐ ราย และคาดว่าเมื่อจบฤดู 

กาลแข่งขัน จะมีผู้ลงทะเบียน ๕–๖ หมื่นคน

 อินเตอร์เน็ตมีคุณอนันต์ สำหรับการ 

สื่อสารในเรื่องดีๆ แต่ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต 

น่ากลัวในแง่ที ่มีการใช้สื ่อไปในทางมอม 

เมาผู้บริโภค คราวนี้แหละนักดื่มหน้าใหม่ 

จะเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างฉุดไม่อยู่ กฎหมาย 

คงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดจริงจัง ไม่ 

เช่นนั้นสื่อออนไลน์ก็จะทำร้ายสังคมอย่าง 

รวดเร็วเช่นกัน

(ข้อมูล/ผู้จัดการออนไลน์/๑๔ สิงหาคม ๕๑)

 อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสาร 

สมัยใหม่ ที่เข้าถึงผู้รับได้อย่างกว้างขวางและ 

รวดเร็ว ทำให้โลกใบนี้แคบลง และไร้พรม 

แดนสำหรับทุกคนจริงๆ ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ 

ได้หันมาใช้ช่องทางนี้ในการทำการตลาดกัน 

มากขึ้น ว่ากันว่าถึงแม้เม็ดเงินโฆษณาทั่วโลก 

จะเติบโตในอัตราที่ลดลง แต่สื่อออนไลน์ยัง 

เป็นสื่อที่มีอนาคตสดใส และมียอดตัวเลข 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะวิดีโอออนไลน์ ซึ่ง 

เม่ือมีการสำรวจเก่ียวกับผลต่อการตลาดแล้ว  

๓๔% มีการโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับยี่ห้อ 

สินค้าในบล็อก ๓๖% บอกว่ารู้สึกในแง่บวก 

www.i-greenspace.com/ มีเป้าหมายเจาะ 

กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และสร้างเป็นเครือข่าย 

สังคมออนไลน์ โดยใช้อ ินเตอร์เน็ตและ 

ดนตรี เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ  

คาดว่าจะมีผู ้สมัครเป็นสมาชิกประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นผู้นำ 

ตลาดเบียร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง ๙๓% 

หรือมูลค่าการตลาด ๑๑๕,๘๐๐ ล้านบาท

(ข้อมูลจาก/เดลินิวส์ออนไลน์/๑๕ สิงหาคม ๕๑)

ฮันเดรดฯ อัดฉีด ๓๕๐ ล้าน 
ลุยตลาดน้ำเมา

 รายน้ีก็ไม่น้อยหน้า ทุ่มทุนเต็มท่ีเหมือน 

กัน สำหรับ ฮันเดรด ไพเพอร์ส สุรานำเข้า 

จากต่างประเทศ ซึ่งนายกฤษดา กมลวริน- 

ทิพย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ได้เปิด 

เผยว่า บริษัทฯจะกลับมาดำเนินการตลาด 

เชิงรุกอีกครั้ง ภายใต้งบ ๓๐๐-๓๕๐ ล้าน 

บาท หลังจากชะลอการทำตลาดในช่วง ๒  

ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกฎหมายควบคุมเครื่อง 

ค่ายน้ำเมาเปลี่ยนแนวรุก
ขยายตลาดออนไลน์

มากขึ้นกับบริษัทที่มีบล็อก

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ในบ้านเรา จึงพากันขยับขยายช่องทางทำมา 

หากินกับโลกออนไลน์กันมากขึ้น หลังจาก 

ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ออกมาบังคับใช้ และทำให้บริษัทน้ำ 

เมาขาดความคล่องตัว ในแง่ที ่ไม่สามารถ 

โฆษณาขายสินค้า(มอมเมา)ได้อย่างเสรี 

เหมือนแต่ก่อน ก็คงต้องตามดูตามรู้เล่ห์กล 

ของค่ายน้ำเมาเหล่านี้ ว่ามีทิศทางการมอม 

เมาอย่างไร

ไฮเนเก้นทุ่ม ๑๐๐ ล้าน 
เปิดโลกออนไลน์

 สำหรับน้ำเมาค่ายนี้ นายรอนนี่ เตียว  

ผู ้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของบริษัทฯ  

ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้มีการทุ่มงบประ- 

มาณถึง ๑๐๐ ล้านบาท ทำกิจกรรมการ 

ตลาดใหม่ ภายใต้แคมเปญ “ไฮเนเก้น  

กรีนสเปซ” เพื่อเพิ่มความนิยมในแบรนด ์

และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมกับเปิด 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ http:// 



˜

ญี่ปุ่นเรียกคืนเหล้าปนเปื้อนสารพิษ ๖ แสนขวด
 ชีวิตของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับน้ำเมานั้น ล้วนแต่เสี่ยงอันตรายสารพัด ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
 อย่างเช่นตัวอย่างนี้ ที่ บริษัท อาซาฮี บริวเวอรีส์ จำกัด ผู้ผลิตสุรารายใหญ่ในญี่ปุ่น ได้เรียกคืนสุรา 
อิโมะโชชู รวม ๔ ยี่ห้อ จำนวนกว่า ๖๕๐,๐๐๐ ขวด ที่มีวางจำหน่ายทั่วโลก หลังพบว่าสุราล็อตนี้ผลิตจาก 
วัตถุดิบที่มีสารพิษเจือปนในระดับสูง ที่นำเข้าจากจีนและเวียดนาม ที่วางจำหน่ายอย่างผิดกฎหมาย
 ตามรายงานบนเว็บไซต์หลายแห่ง สุราที่มีราคาแพงชนิดนี้มีวางจำหน่ายในหลายประเทศแถบเอเซีย รวม 
ทั้งในประเทศไทยด้วย บริษัท อาซาฮี บริวเวอรีส์ ฯ กล่าวว่า ได้เรียกคืนสุรายอดนิยมนี้ด้วยความสมัครใจ หลัง 
จากพบว่าข้าวอันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสุรา มีสารฆ่าแมลงเจือปนในอัตราสูงกว่าขีดมาตรฐาน  
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ได้ใช้ข้าวที่เจือปนสารฆ่าแมลงล็อตนี้ผลิตสุราอิโมะโชชูมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ตรวจไม่พบสารพิษดังกล่าวในสุรา  
การเรียกคืนเป็นเพียงมาตรการเพื่อขจัดความวิตกกังวลในหมู่ผู้บริโภคเท่านั้น ขณะเดียวกันเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น ก็ประกาศว่า บริษัท มิกาซ่า ได ้
จำหน่ายข้าวที่มีปัญหานี้ให้แก่บริษัทผู้ผลิตสุรา รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว เพื่อหวังผลกำไรสูงสุด
 เรื่องนี้นับเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาคอทองแดงทั้งหลาย ที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเพิ่มขึ้นยกกำลังสอง จากสารเคมีปนเปื้อนในน้ำเมา ระบบทุนนิยมที่หวัง 
แต่กำไรเป็นตัวตั้ง น่ากลัวจริงๆ

(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์ / วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑)

สิชล

ยาเม็ดเลิกเหล้า
 น้ำเมาเป็นสิ่งเสพติด (สามัญประจำบ้าน) ที่น่ากลัว ดื่มแล้วมีโอกาสเจ็บตายได้เร็วทันใจ คนไม่น้อยรู้ทั้งรู้ว่าดื่ม น้ำเมาแล้วบั่นทอนสุขภาพ แต่เมื่อดื่มจนติด ยามคิดจะเลิกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จากความจริงนี้ ทำให้นักวิจัยจำนวนมาก พยายามหาทางช่วยเหลือเหล่านักดื่มมาโดยตลอด
 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหาเหมือนๆ กัน นั่นคือ ผู้เสพติดแอลกอฮอล์นับวันจะมีอายุน้อยลง เมื่อไม่นานมานี้ มีการประมาณกันว่าประชากรชาวอังกฤษชายและหญิงติดแอลกอฮอล์ราวร้อยละ ๒๓ และ ๙ ตาม ลำดับ หรือคิดเป็นตัวเลขสุทธิ ๖ ล้านคน ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท อัมเบรีย เปิดเผยว่าผู้ที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เร็วเท่าไร ก็มีแนวโน้มที่ระบบความจำจะเสื่อมสภาพเร็วเท่านั้น (ด้อยกว่าคนธรรมดาถึง ๓ เท่า) ที่ลอนดอน ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเยลล์ในสหรัฐ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ยาเม็ดมหัศจรรย์” ที่ช่วยให้คนติดเหล้า สามารถเลิกดื่มได้ภายใน เวลาไม่กี่วัน ดร.รอเบิร์ต ลีแมน ผู้นำทีมนักวิจัย กล่าวว่า จากการทดสอบยาที่พัฒนาขึ้น พบว่าสามารถช่วยนักดื่มได้ ทั้งในแง่ของจำนวนและอัตราความถี่ในการ ดื่มถึงร้อยละ ๗๐ ภายหลัง ๑๒ สัปดาห์ ในการทดลอง ซึ่งลีแมนเชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากที่ฤทธิ์ยาได้เข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสมอง ทำให้สมองรู้สึกว่า ได้ดื่มแอลกอฮอล์มากเพียงพอแล้ว ทั้งที่ความจริงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้ทดลองดื่มน้อยกว่าการดื่มตามปกติ นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลก พยายามหาหนทางช่วยคนติดเหล้าให้เลิกดื่มได้อย่างไม่ทรมานมากนัก หากมีข่าวคืบหน้า เกี่ยวกับยามหัศจรรย์นี้เมื่อไร จะนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง

(ข้อมูล : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ / วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑)

เหล้าฟรีจากผู้ใหญ่ กระตุ้นให้วัยรุ่นดื่มมากขึ้น
เดิมเราเคยเชื่อกันว่าแรงผลักสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นริดื่มแอลกอฮอล์คือเพื่อน แต่วันนี ้

อาจต้องเปล่ียนมุมมองกันใหม่เสียแล้ว เม่ือมีผลการสำรวจเก่ียวกับปัญหาการด่ืมเหล้าออก 
มาว่า วัยรุ่นอเมริกันกว่า ๔๐ % ที่ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มมึนเมา เพราะผู้ใหญ่หยิบยื่นให้

ผลสำรวจชิ้นนี้ขององค์กรศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดและสุขภาพจิต ทำการศึกษากลุ่ม 
วัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๒–๒๐ ปี จำนวนกว่า ๑๕๘,๐๐๐ คน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕–๒๕๔๙ พบว่า มีวัยรุ่นอเมริกันดื่มเหล้าประมาณ ๑๐.๘  
ล้านคน และจำนวนมากดื่มเพราะได้ “เหล้าฟรี” จากผู้ใหญ่ โดย ๑ ใน ๑๖ ได้รับเครื่องดื่มมึนเมาจากพ่อแม่ของตัวเอง และ ๑ ใน  
๑๒ ได้เหล้าฟรีจากคนในบ้านหยิบยื่นให้ ในกรณีอย่างนี้ ทางกลุ่มผู้ศึกษามีความเห็นว่า สิ่งแรกที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรคำนึงก็คือ  
การหยิบยื่นเหล้าให้ผู้เยาว์แม้ในบ้านของตัวเอง ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอย่าได้คิดว่าการดื่มเพียงเล็กๆ น้อยๆ นั้นไม ่

เป็นไร เพราะนี่เท่ากับเป็นการเริ่มต้นการดื่มที่ต้องมีครั้งต่อไปอีกแน่นอน
 พ่อแม่ดื่มเหล้าให้ลูกเห็นก็เป็นตัวอย่างที่แย่แล้ว ยิ่งยื่นแก้วเหล้าให้ลูกดื่มด้วย นั่นคือการฆ่าลูกทางอ้อมอย่างเลือดเย็นทีเดียว

(ข้อมูล : มติชนออนไลน์ / วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑)



หน้าต่างความคิด
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	 ที่ใดมีการดื่มน้ำเมา ที่นั่นมักม	ี
แต่เรื่องวิบัติสารพัด ไม่ว่าคนจนคนรวยเมื่อ	
เมาได้ที่ ผลลัพธ์สุดท้ายที่เจอะเจอแทบไม่	
แตกต่างกัน คือ บาดเจ็บ พิการ และจบชีวิต	
ในสภาพที่สยดสยอง ถึงอย่างนั้นยังมีสิ่งหนึ่ง	
ที่แตกต่างกันคือ เวลาคนดังหรือผู้มีหน้าที่	
ตำแหน่งใหญ่โตก่อเหตุด้วยความเมา มักไม	่
เป็นข่าวหรือมีการขยายผล หรือหากเป็นฝ่าย	
ผิดก็มักจะรอดพ้นจากกฎหมายไปได้ ฯลฯ 	
นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในสังคม	
ไทยมาช้านาน นอกจากน้ำเมาซึ ่งเป็นน้ำ	
มหาภัยที่สร้างแต่ปัญหามากมายในสังคม	
แล้ว ค่านิยมหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง มีส่วน	
ทำร้ายสังคมไทยเสมอมา
 เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านเจอ ๒ ข่าว ที่คนทั่วไป	
อาจไม่ใส่ใจนัก แต่สำหรับชาวภาคีงดเหล้า	
แล้ว เรื่องนี้ไม่น่าจะปล่อยให้ผ่านไปกับกระ-	
ดาษเปื้อนหมึก แต่น่าคิดว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยว	
ข้อง จะช่วยกันแก้ปัญหาเช่นนี้อย่างไร

ส.ส.-ส.ก. ดังเมาซ่าคับผับ ฉุนไม่ให ้
ออฟเด็ก ยัดเยียด ๔ ข้อหา
 เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีร้านไม้เอก(นารีเริงระบำ) 	
ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนถนน	
รามอินทรา-อาจณรงค์ เขตลาดพร้าว กทม. 	
โดยผู้ดูแลร้าน(ขอสงวนนาม)เปิดเผยว่า หลัง	
เที่ยงคืนวันที่ ๒๓ กันยายน มีนักเที่ยวราตรี	
กลุ่มหนึ่งมาที่ร้าน ทราบภายหลังว่าเป็น ส.ส.	
คนดัง พร้อมคณะที่เป็น ส.ก. ส.ข. และพ่อค้า	
จำนวน ๑๐ คน เมื่อมาถึงหน้าร้าน เจ้าหน้าที	่

ร ักษาความปลอดภัยประจำร ้าน ได ้ขอ	
อนุญาตตรวจค้นอาวุธ ระหว่างตรวจค้น มี	
ชายคนหน่ึง(ทราบภายหลังว่าเป็นสมาชิกสภา	
กรุงเทพมหานคร–ส.ก.) เอะอะโวยวายพูดว่า 	
“พวกมึงไม่รู้หรือว่ากูเป็นใคร” ทำให้ รปภ.ที่	
กำลังจะตรวจค้นหยุดชะงัก และเพื่อไม่ให้มี	
เรื่องกับลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงยอมให้เข้าไป	
ภายในร้านโดยไม่ได้ตรวจตรา และเชิญไป	
นั่งภายในร้าน
 หลังจากกลุ่มนักเที่ยวดังกล่าวนั่งโต๊ะ	
เรียบร้อย นักการเมืองคนดังได้เรียกพนักงาน	
ต้อนรับสาวให้มานั่งคุยด้วย แต่เธอนั่งคุยได้	
ไม่นานก็ต้องลุกออกไป เนื่องจากพบว่ากลุ่ม	
นักการเมืองนี้มีอาการเมามาจากร้านอื่นแล้ว 	
จึงไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบว่า ส.ก.คนหนึ่ง	
จะขอออฟเธอไปข้างนอก แต่พนักงานคน	
ดังกล่าวปฏิเสธ ทำให้ ส.ก.และ ส.ส.ที่มา	
ด้วยเกิดความไม่พอใจ แต่ที่สุดสมาชิกคน	
หนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งที่มา	
ด้วย เข้ามาช่วยเจรจา เรื่องราวจึงยุติ พร้อม	
คำพูดทิ้งท้าย “ไม่รู ้จักกูซะแล้ว เดี ๋ยวเห็น	
ดีกัน”
 ผู้ดูแลร้านกล่าวว่า เมื่อผ่านไป ๓ วัน 	
คณะกรรมาธ ิการการตำรวจสภาผู ้แทน	
ราษฎร ได้มีหนังสือถึงสถานีตำรวจโชคชัย 	
ให้มาตรวจสอบที่ร้านตน โดยระบุความผิด	
ว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ๔ ข้อ คือ ๑. ปล่อยให้	
เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปเที่ยว 	
๒. มีการโชว์ลามกอนาจาร ๓. มีการค้าประ-	
เวณี ๔. เปิดสถานบริการเกินเวลา ผู้ดูแลร้าน	
กล่าวว่าตนขอปฏิเสธ ๓ ข้อแรก ที่ถูกกล่าว	
หา ส่วนข้อสุดท้ายยอมรับว่ามีบ้างที่เปิดเกิน	
เวลา แต่ไม่ถึงตีสอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี	้
คาดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มาเที่ยวแล้วเกิด	
ความไม่พอใจกับบริการ จึงสั ่งให้ตำรวจ	
ท้องที่เข้ามาตรวจตรา ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 	
๒๘ กันยายน ๕๑ ทางร้านจึงได้เข้าร้องเรียน	
ต่อหนังสือพิมพ์ข่าวสด เพราะกลัวว่าจะไม	่

ได้รับความเป็นธรรมและถูกกลั่นแกล้ง
	 เค้าโครงเรื่องเหมือนละครน้ำเน่าที่เรา 
เคยดูกันบ่อยๆ เลยใช่ไหม แต่นี่คือเรื่องจริง 
ที่เกิดขึ้นทุกค่ำคืนตามแหล่งบันเทิงทั่วไป ถ้า 
ไม่มีน้ำเมา พฤติกรรมของนักเที่ยวก็เละเทะ 
ระดับหนึ่ง พอบวกเข้ากับเครื่องดื่มมึนเมา  
เรื่องราวต่างๆ ที่ได้ยินได้เห็นก็ยิ่งชวนสลดใจ 
มากย่ิงข้ึน น้ำเมาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทำลายสังคม 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างน่ากลัวจริงๆ

รถตู้ ส.ส.ประชาธิปัตย์ประสานงา
กระบะ คนขับเสียชีวิตคาที่ สาหัส 7 
ราย

 เมื่อกลางดึก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๕๑ 	
เกิดอุบัติเหตุรถตู้ของนายประพร เอกอุรุ ส.ส. 	
ประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ประสานงากับ	
รถกระบะกลางสะพานข้ามแยกเกษตร-
นวมินทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อุบัติเหตุดัง	
กล่าว ทำให้นายฑิฆัมพร คงมี อายุ ๓๗ ปี 	
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ 	
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นคนขับรถเสียชีวิต	
คาที่ และผู้โดยสารในรถตู้บาดเจ็บอีก ๗ คน 	
น.ส.ฉัตรวลี ชนะพล หนึ่งในผู้บาดเจ็บให้การ	
กับเจ้าหน้าที ่ตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไป	
เลี้ยงสังสรรค์กันที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 	
หลังร้านเลิกจึงได้พากันกลับที่พักที่โรงแรม	
เจ้าพระยาปาร์ค โดยทุกคนมีอาการมึนเมา 
เม่ือมาถึงกลางสะพานนวมินทร์ ก็เกิดอุบัติเหตุ	
จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแม้ยังไม่สามารถ 
บอกได้ว่าใครผิด  เพราะนอกจากรถกระบะ 
แล้ว ยังมีรถมอเตอร์ไซค์สภาพพังยับเยิน 
อยู่ในท่ีเกิดเหตุด้วย แต่ท่ีแน่ๆ ถ้าไม่มีการ 
ดื่มเหล้า ไม่เมา ไม่ขับ ก็คงไม่เกิดเรื่องน่า 
เศร้าแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีตำ- 
แหน่งหน้าท่ีการงานสูง ย่ิงต้องเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีในสังคม

(ข้อมูลจาก/ผู้จัดการออนไลน์/วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๕๑)

“ศิลา”✎

สังคมไทย สังคมน้ำเมา 
ความเส่ือมท่ีต้องร่วมกันฟ้ืนฟู



น่ารู้
กองบรรณาธิการ ✎
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เทคนิคบอกลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เส้นทางการเดินสู ่วงจรการดื ่ม 

ทุกวันนี้เป็นเรื่องแสนง่าย เพราะไม่ว่าจะไป 

แห่งหนใด ก็มักมีเพื่อนฝูงญาติมิตรยื่นแก้ว 

น้ำเมาให้ดื่มตลอดเวลา “เอาสักแก้วนะ”  

ซึ ่งส่วนใหญ่ด้วยความเกรงใจก็จะรับมา 

ดื่มเพื่อรักษามารยาท (ที่ไม่ควรรับ) บ่อยๆ  

เข้าก็เคยชินกลายเป็นเสพติดโดยไม่รู ้ตัว  

แต่เวลาที ่อยากจะเล ิก เม ื ่อถลำตัวจน 

สุขภาพทรุดโทรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง หาก 

เจ้าตัวไม่มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมว่าจะต้อง 

เลิกให้ได้แล้ว รายไหนรายนั้นจะถูกขังอยู่ 

ในวังวนแห่งน้ำเมานี้ตลอดไป มีชีวิตแบบ 

ลุ่มๆ ดอนๆ ควบคู่ไปกับโรคภัยไข้เจ็บที่มา 

เบียดเบียนตราบสิ้นชีวิต

 “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นกิจกรรม 

หนึ่งที่ให้โอกาสนักดื่มได้ทดสอบตนเอง ว่า 

หากจะเลิกดื่มจริงๆ นั้นจะทำได้ไหม ซึ่ง 

ตลอดระยะเวลา ๖ ปี ที่เครือข่ายองค์กร 

งดเหล้าดำเนินโครงการนี้มา ได้ช่วยให้ผู้ที่ 

เสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลุดพ้นจาก 

การเป็นทาสน้ำเมาจำนวนไม่น้อยทีเดียว  

ด้วยเทคนิคการปฏิบัติ ๙ ข้อ ซึ่งคำแนะนำ 

นี ้สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลาที ่ค ิดจะ 

ปลดแอกจากน้ำเมา

ข้อแรก ลองเขียนเหตุผลว่าทำไมจึงควรหยุดดื่มเหล้า โดยอาจขอความช่วยเหลือจากคน 

ในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท แล้วจดรายการเหล่านี้เพื่อช่วยเตือนสติ ยามที่ความ 

ตั้งใจเริ่มอ่อนลง

ข้อสอง ลงมือทำตามความตั้งใจ โดยกำหนดวันที่จะเริ่มหยุดดื่ม โดยเขียนวันที่ตั้งใจจะเริ่ม 

หยุดด่ืมใส่กระดาษแปะไว้ท่ีตู้เย็น หรือกระจกในห้องน้ำ หรือท่ีใดก็ตามท่ีเห็นได้บ่อย

ข้อสาม ให้บอกความตั้งใจนี้ให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บอกคนในครอบครัว หรือเพื่อนๆ และ 

ลองถามเพื่อนว่าเขาจะช่วยให้คุณทำตามความตั้งใจให้สำเร็จได้อย่างไร

ข้อสี่ ระหว่างที่หยุดดื่ม ให้หมั่นทบทวนถึงเหตุผลข้อดีที่จดบันทึกไว้บ่อยๆ และถ้าพบ 

ประโยชน์จากการหยุดดื่มมากขึ้น ก็ให้เขียนเพิ่มลงในบันทึกไปเรื่อยๆ

ข้อห้า หากพลาดพลั้งเผลอกลับไปดื่มในระหว่างที่ตั้งใจงด ก็ให้ถือเป็นประสบการณ์เพื่อ 

เรียนรู้ และเริ่มต้นใหม่ด้วยความตั้งใจที่มากกว่าเดิม

ข้อหก หลังประสบความสำเร็จในการหยุดดื่มในช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ จงทำมันอีกครั้ง โดย 

ต่อเวลาออกไปอีก อาจลองหยุดอีก 3 เดือน เมื่อทำไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะกลายเป็น 

ความเคยชิน (กับการไม่ดื่ม)

ข้อเจ็ด หากความตั้งใจที่จะหยุดดื่มทำไม่สำเร็จ อาจลองปรึกษาแพทย์เพื่อให้ช่วยคุณอีก 

ทางหนึ่ง

ข้อแปด อีกวิธีที่อาจช่วยได้ คือ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำลายความตั้งใจของคุณ นั่น 

หมายถึงว่าอาจต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยการคบเพื่อนใหม่  

หรือใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ต่างไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมโดยสิ้นเชิง

ข้อเก้า ทบทวนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อยู่เสมอ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในที่สุด

 ส่วนใหญ่ที่ยังเลิกดื่มไม่ได้ เพราะขี้เกียจต่อสู้กับความรู้สึกอ่อนแอของตัวเอง แล้ว 

ปล่อยชีวิตไปตามแต่กิเลสบงการ ถ้าใครคิดว่าใจไม่เข้มแข็งพอ ต้องการความช่วยเหลือ  

ขอคำแนะนำหรือกำลังใจกันได้ที่ สายด่วนเลิกเหล้า โทร. ๐๒-๓๗๙๑๐๒๐



การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
สมัครใจ-อาสา✎
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 สวัสดีค่ะ... เราผ่านปี ๒๕๕๑ มาเกินครึ่งปีแล้ว อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี (อีกแล้ว) ในชีวิตทุกวันของคนเรา  
คงไม่มีวันใดที่เราจะมีความสุขได้ตลอดเวลา ก็คงอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเลือกอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขได้อย่าง 

ไร หลายท่านอาจบอกว่า “พูดง่าย ทำยาก” ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ค่ะ แต่แม้จะทำยากอย่างไร เราขอเป็นกำลังใจให้ทุก 
ท่านผ่านพ้นไปให้ได้นะคะ

  ในชีวิตคนทั่วไปอาจพบปัญหาและมีทางออกหลากหลาย แล้วชีวิตคนขี้เมา คนติดเหล้า คนที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์  
พวกเขาหาทางออกกันอย่างไร ส่วนใหญ่ทางออกของพวกเขา คือ การดื่มเหล้า ซึ่งถ้าใครไม่ได้อยู่ในสภาพเดียวกับเขาเหล่านั้น  

อาจไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงตัดสินใจทำเช่นนั้น เช่นนี้
 กลุ่มเอเอหรือกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม เป็นกลุ่มที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ความหวัง และช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุรา โดยไม่ใช้ยา  
เป็นนิรนาม ไม่มีการบังคับให้หยุดดื่ม แต่มีแนวทางที่สมาชิกจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ได้ปฏิบัติและประสบผลสำเร็จมาแล้ว นั่นคือ 
หลักการ ๑๒ ขั้นตอน
 สมาชิกท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่า “การหยุดดื่มเหล้า แต่ไม่ได้ทำตาม ๑๒ ขั้นตอน ก็ทำให้กลับไปดื่มใหม่ได้” วิธีการ ๑๒ ขั้นตอน  
เป็นวิธีการที่เปลี่ยนแปลงในด้านจิตวิญญาณ (กลุ่มเอเอไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา) การเปลี่ยนแปลงถึงด้านจิตวิญญาณ จะช่วยให้ 
คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเหล้า สามารถหยุดดื่มได้ มีชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ดื่มอีกต่อไป และมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีจิตใจที่เข้มแข็ง  
และได้ช่วยเหลือผู้ที่ยังดื่มรายอื่นต่อไป เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ในด้านความดีงาม ตามนิยาม “สุขภาพ”  
ขององค์การอนามัยโลก และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ว่า “การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน คือ มีสุขภาพดีครบสี่ด้าน  
ได้แก่ กาย (physical) จิตใจ (mental) สังคม (Social) และปัญญา (Spiritual)” ซึ่งทางกลุ่มเอเอไม่บังคับให้สมาชิกต้องทำ  
อยู่ที่ความสมัครใจ และไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเอเอ จะเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับผู้ติดสุราทุกคน อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็ถือเป็นทาง 
เลือกหนึ่ง สำหรับคนที่ต้องการหยุดดื่มเหล้า
 จะขอยกตัวอย่างบทความของกลุ่มเอเอที่น่าคิด มาเล่าสู่กันฟังนะคะ
 “ขี้เมาน้อยคนนักจะใส่ใจทำตามโปรแกรมเอเออย่างจริงจัง จนกว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพ “จนตรอก” เพราะว่าการทำโปรแกรม 
เอเอ หมายถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งขี้เมาที่ยังดื่มอยู่เกือบทุกคนไม่เคยคิดจะทำ ปกติแล้ว 
ขี้เมามักมีทิฐิจัด อัตตาสูง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรง่ายๆ นอกจากว่าเขาต้องทำสิ่งนั้นเพื่อเอาชีวิตให้รอด
 เรารู้ว่าเอเอใหม่ต้องเคยผ่านสภาพ “จนตรอก” กันมาแล้ว (มีน้อยรายที่ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายแต่รีบมารักษา)  
เพราะเราก็เคยเป็นขี้เมา เราจึงเข้าใจเขา เราจะให้ความคิดเรื่อง “การถูกครอบงำด้วยเหล้า และการเป็นภูมิแพ้ 
แอลกอฮอล์” แก่เขา เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้เขาได้ลดอัตตา ละทิฐิ ด้วยการให้ความคิดเรื่องนี้ นักดื่มจึงเชื่อและ 
ยอมทำตาม ลำพังโดยความคิดของแต่ละคน โอกาสที่เขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองนั้นมีน้อยมากหรือไม่มีเลย”
 รับผิดชอบต่อความเสื่อมเสียที่ได้กระทำลงไป “บางคนกังขาที่เอเอบอกว่า การติดสุราเป็นโรคอย่างหนึ่ง  
ด้วยเหตุนี้จึงดูเหมือนกับคนติดสุราพยายามปัดความรับผิดชอบออกไป แต่ชาวเอเอทราบดีว่า ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น  
เราไม่อ้างว่าเพราะเราป่วย จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสื่อมเสียที่ได้กระทำลงไป ในทางตรงข้าม เรายอมรับความจริง 
เรื่องการเจ็บป่วยนี้ และนำมาส่องให้เห็นชัดถึงหนี้กรรมร้ายแรงที่ได้ทำไว้  และนักดื่มต้องชดใช้ ชดใช้โดยการทำตาม ๑๒ 
ขั้นตอนของเอเอ
 ในระยะแรกๆที่เริ่มติดเหล้า ขี้เมามักละอายใจ รู้สึกเป็นบาปในใจที่ตัวเองขาดความรับผิดชอบ ครั้นเมื่อเสพติดถึงระดับ 
หนึ่งแล้ว เขาไม่ใส่ใจว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ต่อมา จิตใจจะถูกเหล้าเข้าครอบงำ คิดวกวนแต่จะดื่มเหล้า ซึ่งด้านร่างกาย 
ก็จะตอบสนองต่อเหล้าอย่างรวดเร็วรุนแรง เมื่อถึงจุดนี้รับประกันได้ว่านักดื่มต้องมีอาการเลอะเลือน คุ้มดี คุ้มร้าย และเสียชีวิตได ้
เพราะเหล้า และเมื่อนักดื่มได้ตระหนักในพิษภัยของโรคติดสุรา ซึ่งมีลำดับอาการตามที่ได้เล่าไปแล้ว พวกเขาจึงเหมือนถูกบีบให้ต้อง 
ยอมรับโปรแกรมของเอเอ โปรแกรมที่จะพลิกฟื้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้กลับคืนมา”

ผู้ใดสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเอเอ ติดต่อได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๓๑๘๓๐๐ หรือ www.aathailand.org 

หรือที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพฯ) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ โรงพยาบาลยโสธร และสถานพยาบาลอีกหลายแห่งในประเทศไทย



การสำรวจโรงเรียน ๕๐ แห่ง แบ่งเป็น ๓ โซน ได้แก่
กลุ่ม Red Zone (สีแดง) มีร้านเหล้า ผับ บาร์ อาบอบนวด 

 และร้านเกมอยู่หนาแน่น ในรัศมี ๒๐๐ เมตร ๓๓ โรงเรียน
 กลุ่ม Yellow Zone (สีเหลือง) มีแหล่งมอมเมาในรัศมี ๒๐๐–๕๐๐ เมตร ๑๖ โรงเรียน
 กลุ่ม Green Zone (สีเขียว) มีแหล่งมอมในรัศมี ๕๐๐ เมตร เพียง ๑ โรงเรียน

สถานศึกษาที่มีแหล่งมอมเมามากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ๒๗ แห่ง
 โรงเรียนศรีอยุธยา ๑๕ แห่ง
 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ๑๒ แห่ง
 โรงเรียนบ้านหนองบอนและโรงเรียนเทพลีลา ๗ แห่ง
 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ๖ แห่ง

ผลสำรวจโรงเรียนโซนสีแดง ในรัศมี ๒๐๐ เมตร จากโรงเรียน ปรากฏว่า
 มีร้านขายเหล้า ๓๔ โรงเรียน
 ร้านเกมอินเทอร์เน็ต (ที่ขายเหล้าพ่วงด้วย) ๒๐ โรงเรียน
 ป้ายโฆษณาเหล้า ๑๘ โรงเรียน
 ร้านของชำ/มินิมาร์ท (ที่เปิดขายเหล้า บุหรี่) ๑๗ แห่ง
 ร้านอาบอบนวด ๘ โรงเรียน
 โต๊ะสนุกเกอร์ ๔ โรงเรียน
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น้ำเมากับเยาวชน
ต้นกล้า ✎

ÒÒ

 สิ่งแวดล้อมในสังคมไทยวันนี้อยู่ใน 
ภาวะที่น่าเป็นห่วง และต้องตระหนักกันให้มาก  
เพราะไม่เพียงอากาศและบรรยากาศเท่านั้นที่ 
เน่าเสียจนเป็นพิษต่อสุขภาพร่างกาย แต่ภาวะ 
แวดล้อมที ่เต็มไปด้วยอบายมุขแหล่งมั ่วสุม 
ต่างๆ ผุดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง ปัจจุบันแม้จะ 
มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ออกมาบังคับใช้แล้ว ถึงอย่างนั้น ธุรกิจสารพัด 
อบายมุขก็ยังคงแพร่ขยายออกไปอย่างไม่หยุด 
หย่อน แม้ใกล้แหล่งสถานศึกษาต่างๆ สิ่งเหล่า 
นี้เป็นสัญญาณความเสื่อมทางศีลธรรม ที่ทุก 
ฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันอย่างแข็งขัน
 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ตัวแทน 
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสำนัก 
งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมกันยื่น 
สารจากเยาวชน และข้อมูลการสำรวจ เรื่อง  
“สภาวะมอมเมาเยาวชนรอบสถานศึกษา” 
(ซึ่งเป็นการสำรวจสภาพแวดล้อมแหล่งมอมเมา 
เด็กนักเรียน ในพื้นที่รอบสถานศึกษาตัวอย่าง  
๕๐ โรงเรียน เขต กทม. ตั้งแต่วันที่ ๒–๑๒  
กันยายน) แกน่ายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)  
เนื ่องในวันเยาวชนแห่งชาติ นายเจกะพันธ์  

๕๐ โรงเรียนเมืองกรุง 
เผยถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งมอมเมา

คำร้องขอจากเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ให้เด็กและ 
เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

ให้สังคมเปิดพื ้นที ่ให้เด็กในกลุ ่มเสี ่ยงได้มี 
โอกาสแสดงออก

สนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได ้
ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายโรงเรียน 
ปลอดเหล้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

•

•

•

•

•

พรหมมงคล หัวหน้าทีมสำรวจฯ แถลงว่า  
แหล่งมอมเมายั ่วย ุเยาวชนที ่อยู ่ใกล้สถาน 
ศึกษา มี ๗ ประเภท ได้แก่ ๑. ร้านจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้านเหล้าปั่น ยาดอง)  
๒. ร้านเกมอินเทอร์เน็ต ๓. ป้ายโฆษณาเหล้า 

ที่ผิดกฎหมาย ๔. อาบอบนวด ๕. โต๊ะสนุก- 
เกอร์ ๖. ร้านของชำหรือมินิมาร์ทที่ขายเหล้า  
บุหรี่ ๗. ร้านคาราโอเกะ ซึ่งนายสุชาติกล่าว 
ว่าจะเสนอข้อมูลดังกล่าวนี้ ให้คุณหญิงกษมา  
วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา เพื่อร่วมกันหา 
ทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได ้
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑
 ในแง่การควบคุมทางกฎหมาย โรงเรียน 
ที่มีร้านขายเหล้าอยู่ใกล้โรงเรียนในระยะ ๕๐๐ 
เมตร สามารถยื่นเรื่องต่อกรมสรรพสามิต ให้ 
พิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตขายเหล้าแก่ร้าน 
เหล่านี้ได้ ช่วยกันเถอะทั้งโรงเรียนและเจ้า 
หน้าที่ผู้มีอำนาจ เพื่อสร้างกำแพงป้องกัน ไม ่
ให้ลูกหลานของเราหลุดเข้าไปสู ่วังวนแห่ง 
ความเสื่อมเหล่านี้ตั้งแต่วัยเยาว์

(ข้อมูลจาก : น.ส.พ.คมชัดลึก/
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑)



เครื่องดื่มทางเลือก
คนกันเอง✎
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น้ำเต้าหู้ปั่น
	 ในบรรดาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท้ังหลาย แน่นอนว่าต้องมีน้ำ

เต้าหู้หรือน้ำนมถ่ัวเหลืองรวมอยู่ด้วย น้ำเต้าหู้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีหาซ้ือได้ง่าย 

ราคาถูก และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเกินราคา หรือถ้าจะเทียบกั

บเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ก็ต้องบอกว่าน้ำเต้าหู้ดีที่สุด

ถั่วเหลืองเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งคาร์โบไฮ-	

เดรต ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี 	

วิตามินบี ๑ บี ๒ บี ๖ บี ๑๒ ไนอาซิน และเลซิทิน ฯลฯ สำหรับ	

ผู้ที่ดื่มนมไม่ได้ น้ำเต้าหู้ก็ให้ประโยชน์ทดแทนเกือบเท่ากัน ซ้ำยังดีกว่าให้แง่ที	่

ถั่วเหลืองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (ที่ช่วยลดโคเลสเตอรอล) มากกว่า ทุกวันนี้ผู้ที่มีปัญหา	

ทางด้านสุขภาพ (เช่น โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือด อาการวัยทอง) ส่วน	

ใหญ่มักหันมาดื่มน้ำเต้าหู้ ซึ่งเป็นทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค อยู่ในตัวเอง 	

น้ำเต้าหู้ที่มีขายทั่วไปนั้น อาจมีรสชาติแตกต่างกันตามแต่วิธีการปรุงของแต่ละเจ้า แต่ขอบอกว่า	

น้ำเต้าหู้ที่ดีและมีประโยชน์นั้น ต้องเข้มข้นและไม่หวานมาก

 นอกจากน้ำเต้าหู้ท่ีทำขายกันสดๆ แล้ว ปัจจุบันยังมีน้ำเต้าหู้หรือ	

น้ำนมถ่ัวเหลืองบรรจุกล่องอีกหลากหลายย่ีห้อ และหลากหลายรสชาติ	

ให้เลือกดื่ม ทั้งนมถั่วเหลืองผสมถั่วแดง ลูกเดือย งาดำ ข้าวโพด ฯลฯ 	

ซึ่งก็เป็นการแตกตัวสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ควรอุดหนุน (ดีกว่า	

ดื่มน้ำเมา หรือขายน้ำเมา) ซึ่งทุกครั้งที่เห็นเด็กวัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้จะรู้สึก	

ดีมากๆ ที่พวกเขาเข้าใจเลือกในสิ่งที่ดีกับสุขภาพตัวเอง

 ครั้งนี้ไม่ได้มาแนะนำวิธีทำน้ำเต้าหู้ แต่จะแนะนำวิธีดัดแปลงนำเอาผลไม้มาปั่นรวมกัน เพื่อเพิ่มรสชาติให้น่า	

ดื่มยิ่งขึ้น ผลไม้ที่ปั่นกับน้ำเต้าหู้ได้อร่อยที่สุดคือ แตงโม กล้วยหอม และเมลอนเขียวญี่ปุ่น และไม่ใช่อร่อยอย่างเดียว 	

แต่ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากผลไม้ ๓ ชนิดนี้แล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้ตามชอบ แต่ควรเป็นผลไม้ที่	

รสชาติค่อนข้างนุ่มและหอม ไม่แนะนำให้ใช้ผลไม้ที่ออกรสเปรี้ยว

 วิธีทำก็แสนง่ายใช้น้ำเต้าหู้ที่ค่อนข้างข้น ไม่หวานหรือหวานน้อย แล้วหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ ลงไปปั่นพร้อม	

กันจนเนียนละเอียด เทใส่แก้ว แล้วแต่งหน้าด้วยผลไม้ชิ้นเล็กๆ คนที่ชอบหวานอาจเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งได้ตามชอบ 	

ถ้าไม่ชอบน้ำแข็ง ก็แช่น้ำเต้าหู้ให้เย็นจัด แช่ผลไม้ แล้วปั่นดื่มทันที

	 แค่นี้แหละ...ก็จะได้น้ำเต้าหู้ปั่น หรือ SOYA FRUIT SMOOTHIE เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติเก๋ไก๋ เอาไว ้
ดื่มยามกระหาย และต้อนรับผู้มาเยือน



แวดวงภาคี
กองบรรณาธิการ ✎
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ลำปางเริ่มแล้ว 
อำเภอต้นแบบงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

ใคร-ทำอะไร-
ที่ ไหน-อย่างไ

ร

 ปัจจุบันสังคมไทยมาถึงยุคที่ค่านิยม 
หลายอย่างได้กลับหัวเป็นหาง กลับหางเป็น 
หัวกันไปเสียแล้ว เช่นการดื่มน้ำเมา ที่ทุกคน 
รู้ดีว่าเป็นสิ่งผิดศีลธรรม เป็นสิ่งที่ทำลายสุข- 
ภาพ ซึ่งแต่ก่อนคนดื่มเหล้าต่างตระหนักดีว่า 
เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เมื่อจะดื่มก็ยังรู้สึกว่าตนเอง 
ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ยังละอายใจเมื่อต้อง 
เจอะเจอคนที่ไม่ดื่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไป การ 
ดื ่มเหล้าถูกสร้างมายาภาพ (โดยคนขาย 
เหล้า) ว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ เป็นเครื่องดื่มที่ช่วย 
สร้างความสนุกสนาน เป็นเครื่องดื่มสามัญที ่
ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส ทุกสถานที่
 ผลจากการสร้างค่านิยมท่ีผิดเพ้ียนน่ีเอง  
ทำให้สังคมไทยวันนี้เต็มไปด้วยคนดื่มเหล้า  
และปัญหามากมายที่เกิดจากคนเมาเหล้า มิ 
หนำซ้ำคนไม่ดื่มกลับกลายเป็นคนกลุ่มน้อยที ่
ดูแปลกแยก เพราะเมื่อไม่ดื่ม ก็จะไม่ไปเที่ยว 
ในที่อโคจร ไม่หาเรื่องสังสรรค์แบบไร้สาระ 
เพื่อที่จะนั่งดื่มกันทั้งวันทั้งคืน คนเราเมื่อ 
ติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิด แน่นอนเม็ดต่อไปก็ต้องเบี้ยว แต่ถึง 
อย่างนั้นก็ยังติดใหม่ได้ แต่ค่านิยมผิดๆ ที่ยอมรับกันมานาน คง 
ยากที่จะเปลี่ยนความคิดกันง่ายๆ เรื่องที่จะให้เลิกดื่มเหล้าหรือ 
ให้ดื่มน้อยลงคงต้องใช้เวลา และมีการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง 
อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องมีตัวอย่างของคนหรือชุมชนที่กล้า 
ทวนกระแสสังคม เพื่อกลับสู่เส้นทางชีวิตที่ดีงามอย่างแต่ก่อน
 โอกาสน้ีก็ต้องขอแสดงความช่ืนชมจังหวัดลำปาง ท่ีริเร่ิมโครง 
การงดเหล้า งดเล่นการพนันในงานศพ เพื่อสร้างเป็นอำเภอต้น 
แบบปลอดเหล้า ท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยทางด้านพิธีกรรม 
และการจัดเลี้ยงลงได้ อีกทั้งยังลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลด 
ปัญหาอาชญากรรม และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชนไปด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งผลักดันให้เกิดกระแสการจัด 
งานศพอย่างประหยัด พอเพียง และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในวงกว้าง ด้วยเหตุน้ี จังหวัดลำปางโดยสถาบันแสนผะหญาลำ- 
ปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 
งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า จึงได้ร่วมกันลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน 
การดำเนินงานโครงการงดเหล้าและงดการพนันในงานศพ เพ่ือ 
ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน ได้มีส่วน 
ร่วมในการดำเนินการแบบบูรณาการเป็นภาคีเครือข่าย และให้ 

ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ จนก่อเกิด 
ค่านิยมวัฒนธรรมจัดงานศพปลอดเหล้า ซึ่ง 
ข้อตกลงร่วมกันมีสาระสำคัญ ดังน้ี
 ๑. ผู้ร่วมบันทึกข้อตกลง มีเจตนารมณ์ 
ร่วมกันในการให้ความร่วมมือป้องกันและ 
แก้ไขปัญหามิให้มีการจำหน่าย จ่ายแจก หรือ 
จัดเลี้ยงสุราหรือสิ่งของมึนเมาลักษณะเดียว 
กันในงานศพอย่างเด็ดขาด
 ๒. ในกรณีที่พบว่าหมู่บ้านหรือชุมชน 
ใด ปล่อยปละละเลยให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  
ให้ถือเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นนั้น 
แล้วแต่กรณี และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาว่า 
กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และม ี
การดำเนินมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 
หรือชุมชนนั้นๆ
 ๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด  
การปฏิบัติให้ประชาชนทราบ โดยการจัดทำ 
ประชาคมของหมู่บ้าน ชุมชน และกำหนด 

เป็นมติของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  
โดยให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เป็น 
ต้นไป
 นอกจากเรื่องงานศพปลอดเหล้าแล้ว ชาวลำปางยังได้ขยาย 
ผลต่อไปถึงเรื่องอื่นๆ อีก เช่น การไม่เผาปราสาทไม้ไปพร้อมกับ 
ศพ (ท่ีเป็นความเช่ือด้ังเดิม) แต่เปล่ียนเป็นเวียนกันใช้ปราสาทส่วน 
กลาง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติโดยไม่ต้องตัดไม้อย่างพร่ำเพรื่อ และ 
ไม่ล้มวัว ล้มหมู ในงานศพ เพราะจะทำให้มีการนำเอาเครื่องใน 
สัตว์มาเป็นอาหารแกล้มเหล้า เปลี่ยนเป็นซื้อเฉพาะเนื้อที่ต้องใช้ 
ทำอาหารจริงๆ และไม่ส่งเสริมการกินอาหารดิบ ท่ีมักจะกินแกล้ม 
เหล้า ซึ่งเท่ากับเป็นการป้องกันโรคติดต่อจากอาหารดิบไปด้วย
 อันที่จริงนอกจากงานศพที่มักดื่มเหล้ากันมากแล้ว ภาคี 
ต่างๆ ยังสามารถต่อยอดโครงการไปสู่งานบุญ งานรวมญาติ หรือ 
งานสังสรรค์อื่นๆ ที่คนมักหาเรื่องดื่มกันอยู่เสมอ เช่น งานบวช  
งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ วันเกิด ฯลฯ ซึ่งก็คงต้องค่อยๆ ทวน 
กระแสกิเลสของผู้คน และทวนกระแสการโฆษณาของเหล่านาย 
ทุนทั้งหลาย เพราะหากไม่เริ่มต้นรณรงค์กันเสียแต่วันนี้ เราก็จะเสี
ยทรัพยากรบุคคลให้แก่พ่อค้าน้ำเมาไปเรื่อยๆ
 สิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์ ก็ต้องยืนยันความจริงกันตลอดไป
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สัมภาษณ์
อรพรรณ อัจฉราพันธ์

เคยเมาขณะขับรถ จนต้องเอาหัวพาดแฮนด์ 
รถสามล้อขี่กลับบ้านมาแล้ว หมดสภาพไป 
เลย แต่ก็รอดมาได้อย่างทุลักทุเล โชคดีที่ไม ่
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาก
อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่
 ตอนที่แต่งงานใหม่ๆ ผมดื่มเหล้าหนัก 
มาก หนักกว่าตอนท่ียังไม่แต่งงานเสียอีก เพราะ 
เพ่ือนท่ีทำงานด้วยกันมักจะชวนไปสังสรรค์อยู่ 
เสมอ ซึ่งโดยปกติคนที่ดื่มเหล้ามักไม่ชอบนั่ง 
ด่ืมคนเดียวเพราะไม่สนุก ย่ิงมีเพ่ือนเยอะย่ิงดี  
มีการร้องรำทำเพลง เคาะขวด เคาะไม้ คุยกัน 
เฮฮาสนุกสนาน  บางทีทำงานมาก็หมดไปกับค่า 
เหล้า วันไหนไม่มีเงินกินเหล้าก็ไปยืมคนอ่ืน เป็น 
แบบนี้อยู่เสมอ  เดินไปทางไหนก็มีแต่เจ้าหนี ้
ตามทวงตลอด จนกลายเป็นเร่ืองปกติในชีวิต
ดื่มหนักขนาดนี้ส่งผลกระทบต่อครอบ- 
ครัวอย่างไรบ้าง
 หลายคร้ังท่ีผมเมาแล้วลืมภรรยาซ่ึงคอย 
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อยู่ที่บ้าน ตอนที่ภรรยาท้องแก่ใกล้คลอด ผม 
ก็ยังสนุกอยู่กับเพ่ือนในวงเหล้า  จริงๆเขาอยาก 
ให้เลิกดื่มเหล้าแล้วหันมาทำงานเก็บเงินมาก 
กว่า แต่ผมบอกไปว่าถ้าจะให้เลิกดื่มเหล้านั้น  
ให้หย่าขาดจากกันเลยยังง่ายกว่า จนภรรยา 
รู้สึกเสียใจและน้อยใจที่ผมไม่ค่อยมาดูแล มัว 
แต่กินเหล้าทุกวัน เงินเก็บไม่มี เลยทำให้ม ี
ปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง ทำ 
ให้ภรรยาของผมคิดที่จะกระโดดน้ำเพื่อฆ่า 
ตัวตายประชดชีวิต ประชดตัวผมเองด้วย แต ่
สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใจ จำใจทนอยู่กับผมต่อ 
ไป เพราะสงสารลูกที่กำลังจะคลอดออกมา
คิดที่จะเลิกดื่มเลิกสูบตั้งแต่เมื่อไหร่
 ผมเลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ดื่มมาเกือบ ๓๐ ปี เกือบครึ่งหนึ่งของ 
ชีวิตที่เข้าไปคลุกคลีอยู ่ในวงเหล้า เจอกับ 
เพื ่อนทุกวัน วันไหนไม่เจอเหมือนมันขาด 
อะไรไป เหมือนชีวิตไม่ครบรสชาติ ก่อนหน้า 

เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เมื่อไหร่
 ผมเริ่มดื่มเหล้าเป็นตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี  
ครั้งแรกที่ดื่มนั้นเกิดจากตอนที่มีแขกมาเยี่ยม 
ที่บ้าน แล้วนำขวดเหล้ามาตั้งทิ้งไว้ ซึ่งผมเข้า 
ใจว่าเป็นน้ำดื่ม ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เลยดื่มเข้าไปจนนอนหลับคาอยู่ตรงนั้น มารู้ 
ภายหลังว่าเป็นเหล้า จึงคิดว่าดื่มเหล้าแล้วจะ 
ช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น ระยะหลังเลยดื่มมา 
ตลอดจนกลายเป็นติดเหล้าโดยไม่รู้ตัว
อยากให้เล่าถึงประสบการณ์การดื่มแอล- 
กอฮอล์ที่ผ่านมา
 สมัยผมเป็นวัยรุ่น เพื่อนทำอะไรเราก ็
ทำตามทุกอย่าง เหล้าก็ดื่มหนัก บุหรี่ก็สูบจัด  
สูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๒ ซอง บางทีดื่มเหล้า 
อยู่กับเพื่อนดีๆ ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกับคน 
ข้างโต๊ะ ถึงจะไม่ได้เป็นคนไปก่อเรื่องเอง แต ่
เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนที่มาด้วยกัน เข้าข่ายติด 
สอยห้อยตามเขาไป ส่วนเวลาทำงาน ก็ยัง 

สามล้อเลิกเหล้า...
ส่งลูกเรียนนอก

ชินพัฒน์ ต่อรัตน์ ประธานสหกรณ์สามล้อเอื้ออาทร เพื่อคนจน จำกัด วัย ๕๒ ปีผู้นี้  
เป็นคนหนึ่งที่เคยดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้ว แต่ด้วยความพยายาม  
ความตั้งใจจริงของตัวเขาเอง บวกกับกำลังใจจากคนในครอบครัว เกิดเป็นแรงผลักดัน ทำให้ 
เขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จนชีวิตดีขึ้น และมีเงินเก็บ 
จนสามารถส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศได้
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นี้ประมาณ ๓-๔ปี ก็คิดที่จะเลิก คิดอยู่นาน 
มาก เพราะผมมีอาการไอเรื้อรัง ไม่ได้นอน 
เลย ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข
เกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คิดได้ว่าจะต้อง 
เลิกดื่มเสียที
 ผมถูกหามเข้าโรงพยาบาล ๓ ครั ้ง  
เพราะอาการโรคกระเพาะและโรคข้างเคียง 
กำเริบ แต่พอรักษาจนอาการทุเลาลงผมก ็
กลับไปดื่มไปสูบต่อเหมือนเดิม ใช้ชีวิตแบบ 
เดิมๆ ทำให้ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วยิ่งทรุด 

หนักลงเรื่อยๆ ตอนนั้นเวลาเหล้าเข้าปากผม 
จะมีพฤติกรรมแปลกอย่างหนึ่ง คือจะเคี้ยว 
แก้วที ่ใช้ดื ่มไปด้วย และคิดว่าน่าจะเป็น 
เพราะเคยสักมา วิชาอาคมก็เลยขึ้น ผมคิดไป 
แบบนั้นนะ พอดื่มเหล้าไปก็เลยไม่มีสติ คิด 
ว่าตนเองทำได้ทุกอย่าง จนคนที่ร้านต้องเอา 
แก้วพลาสติกมาให้ เพราะกลัวจะไปทำข้าว 
ของของเขาเสียหาย ส่วนหมอที่โรงพยาบาล 
ก็บอกให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงนี้ และเลิกใช ้
ชีวิตแบบเดิม เพราะถ้าไม่เลิก ก็ต้องเลือกเอา 
เองว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรืออยากจบ 
ชีวิต ตรงนี้เลยทำให้ผมคิดได้ ว่าจะต้องมีชีวิต 
อยู่ต่อไปเพื่อครอบครัว เพื่อลูก
ตอนนี้ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง
 ผมมีลูกชาย ๑ คน ลูกสาว ๒ คน คน 
โตแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว ลูกสาวคน 
กลางจบบัญชีราชภัฏสวนดุสิตฯ เกียรตินิยม 
อันดับ ๒ ตอนนี้ไปเรียนต่อทางด้านภาษาที ่

สามล้อเลิกเหล้า...
ส่งลูกเรียนนอก

ตำแหน่งนี้มาเป็นปีที่ ๔ คุณชินพัฒน์ ก็ได ้
นำนโยบายรณรงค์เรื่องการ ลด ละ เลิกการ 
บริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ มาเผยแพร ่
แก่บรรดาสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกของ 
สหกรณ์ฯ ที ่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า ๗๐๐ 
คนแล้ว
ทำไมจึงนำนโยบายนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารงาน
 ประธานฯคนก่อนเป็นคนที่บริหารงาน 
ดีนะ เป็นที ่เคารพนับถือของบุคคลทั ่วไป 
เสมอ แต่พอเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็มีอา- 
การเมาไม่ได้สติ พูดจาไม่รู้เรื่อง มีครั้งหนึ่ง 
ชักปืนออกมาอาละวาดจะยิงคนนั้นคนนี้ เป็น 
ที่น่าหวาดเสียว ถ้าใครโดนลูกหลงเข้าไปคง 
แย่ เลยคิดว่าหากผมได้มีโอกาสเป็นประธาน 
เมื ่อไหร่ จะมีนโยบายออกมาให้คนที่เป็น 
สมาชิกทุกคนเลิกเหล้า พอถึงตอนนี้ที่ผมได้ 
รับเลือกให้เป็นประธาน ก็เลยมีนโยบายนี้ 
ออกมาตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อสร้างความปลอด 
ภัยในขณะขับขี ่ทั ้งต่อตัวคนขับเองและผู ้
โดยสาร ซึ่งผมจะมีเสื้อให้ใส่เวลาทำงานด้วย  
เป็นเส้ือท่ีบ่งบอกว่าเรามีวินัยในการขับข่ีอย่าง 
ปลอดภัย ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ในเวลาทำ 
งาน ก็ถือได้ว่าเป็นทีมเดียวกันที่ตั ้งใจทำดี  
ผู้โดยสารเองก็จะได้วางใจใช้บริการของเรา 
ได้อย่างสบายใจ
สมาชิกเห็นด้วยกับนโยบายนี ้มากน้อย 
แค่ไหน
 สมาชิกบางคนยังไม่อยากเลิกเหล้า แต่ 
เราก็บอกกับเขาว่าถ้าเข้ามาอยู่ในองค์กรนี ้
แล้ว อยากให้มีเงินเก็บกัน ค่อยๆออมเก็บไว ้
วันละนิด พอนานเข้าก็มากข้ึนเอง แล้วก็อยาก 
ให้ขับขี่ไม่ประมาท เพราะถ้าหากเรารักษากฎ 
และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อุบัติเหต ุ
ก็ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าหากเรามีสติที่ 
ดีเป็นทุนอยู่ พอเราบอกกับสมาชิกแบบนี้ สุด 
ท้ายส่วนใหญ่ก็ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติ 
ตาม แม้จะไม่เห็นผลหรือร่วมมือตามนโย- 
บายของผมในทันที แต่เขาก็เริ่มเชื่อและยอม 
รับในสิ่งที่เราช่วยแนะนำมากขึ้น
 เมื่อไหร่ที่นักดื่มผลักดันตนเองออกมา 
จากวังวนแห่งอบายมุขน้ำเมาได้ เมื่อนั้น 
คนเหล่านี้ก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง 
อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ 
อื่นได้ดำเนินรอยตามด้วย นี่แหละคือคนที่ 
น่ายกย่องในสังคม

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ๒ ปีแล้ว เรียนไปด้วย 
ทำงานเก็บเงินไปด้วย ส่วนคนเล็กจบจาก 
รามคำแหง และกำลังจะไปเรียนต่อที่อเมริกา  
เราเห็นเขาตั้งใจเรียนแบบนี้ ก็ยิ่งมีแรงที่อยาก 
จะทำงานเก็บเงิน ช่วยส่งเสริมและเป็นแรงใจ 
อีกแรงหนึ่ง เพื่อให้เขามีอนาคตที่สดใส และ 
ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากขึ้น
อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้มีแรงสู้ชีวิต 
มาจนถึงปัจจุบัน
 ผมว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุด ทุก 
วันนี้การที่ลูกทั้งสองคนของผมได้มีโอกาสไป 
เรียนต่อต่างประเทศ ส่วนหนึ่งที่สำคัญคงเป็น 
เพราะความตั้งใจเรียนและการที่เค้านึกถึง 
อนาคตของตัวเองเป็นหลัก ตัวผมก็เป็น 
เหมือนกำลังใจดวงหน่ึงท่ีช่วยส่งลูกให้ไปถึงฝัน 
อย่างที่ตั้งใจไว้ ผมบอกกับลูกเสมอว่า สิ่งที่พ่อ 
แม่จะให้ลูกได้คือการศึกษา ไม่ว่าอย่างไรพ่อ 
จะพยายามส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกให้มากที ่
สุด ทุกวันนี้ผมทำงานมาก็ตั้งใจเก็บเงินสะสม  
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกอีกแรงหนึ่งด้วย  
เพราะค่าใช้จ่ายในต่างประเทศค่อนข้างสูง  
เราเห็นลูกตั้งใจเรียน เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะ 
ช่วยเต็มที่มากที่สุด แต่อีกทางหนึ่งลูกเค้าก ็
หาเวลาว่างจากการเรียน ไปทำงานหารายได ้
พิเศษอีกแรง ถือว่าได้ทั้งประสบการณ์ ได้ทั้ง 
ความรู้ไปพร้อมๆ กัน
เลิกเหล้าแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร
 หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ เปลี่ยนไป 
เยอะมาก ผมยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ทำงานมา 
แล้วไม่มีเงินเก็บสักบาท ใช้เป็นค่าเหล้าหมด  
ใช้ชีวิตปล่อยทิ้งไปวันๆ ไปทางไหนก็ไม่มีใคร 
อยากคบหา สร้างภาระให้กับครอบครัว พูด 
ไปก็อายคนอื่นเปล่าๆ เรียกว่าไม่มีอะไรดีเลย 
ครับ แต่ยังดีที่เรามีโอกาสแก้ตัว มีกำลังใจ 
จากคนรอบข้าง กำลังใจนี่สำคัญมากนะ สา- 
มารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นอีกคนได้ เปลี่ยน 
ไปในทางที่ดีเลย ใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้าจะ 
เป็นอย่างไรต่อไป เพราะฉะนั ้นหาโอกาส 
เปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีจะดีกว่า วันนี้ผม 
รู้สึกภูมิใจที่เอาชนะใจตัวเองได้ แม้จะเป็น 
เรื่องปกติหรือเรื่องเล็กๆสำหรับบางคน แต่ 
สำหรับผมถือเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตอีก 
เรื่องหนึ่ง ที่ทำให้เรามองเห็นถึงคุณค่าของ 
ตัวเองและคนที่เรารัก
 การถูกรับเลือกให้เป็นประธานสหกรณ์ 
สามล้อเอื้ออาทรเพื่อคนจน จำกัด และดำรง 
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ไม่ให้เข้าไปใช้สถานบริการร้านเหล้าปั่น อีก 
ทั้งยังฝากให้ผู้ปกครองและสารวัตรนักเรียน  
เข้มงวดกวดขันในการตรวจตราด้วย สุดท้าย  
พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ในเร่ืองการ 
ตรวจและจับกุมบ่อนการพนัน และสถาน 
บริการผิดกฎหมายทั ่วประเทศว่า เดือน 
สิงหาคม ๒๕๕๑ ตรวจตราสถานบริการ  
๕,๕๕๙ ครั ้ง / ตรวจตราแหล่งอบายมุข  
แหล่งม่ัวสุมต่างๆ ๕,๘๔๓ คร้ัง / จับกุมสถาน 
บริการที่ผิดกฎหมาย ๑๕๑ ราย / ผู้กระทำ 
ความผิด ๔๖๖ คน / แหล่งอบายมุขผิดกฎ- 
หมาย ๙๘๒ ราย / ผู้กระทำความผิด ๒,๕๗๘  
คน / จับกุมบ่อนการพนัน ๓๑ แห่ง ได้ผู ้
กระทำผิด ๔๖๑ คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือน 
กรกฎาคมที ่ผ ่านมา พล.ต.ต.เรืองศักดิ ์  
กล่าวว่า มีการตรวจตรา และจับกุมผู้ทำผิด 
กฎหมายได้เพ่ิมข้ึน
  สาธุ...ใครทำดีเราก็ต้องขอชื ่นชม  
และอยากให้ทำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม 
แบบน้ีมากๆ

(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์/
วันท่ี ๑๙ กันยายน ๕๑)

ตำรวจแห่งชาติ ก็เริ่มขยับตัวให้ความใส่ใจ 
กับเร่ืองร้านเหล้าป่ันมากข้ึน
 พล.ต.ต.เรืองศักด์ิ จริตเอก รองโฆษก  
สตช. กล่าวถึงกรณีท่ีปัจจุบันนิสิต นักศึกษา  
และนักเรียน ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
นิยมบริโภคเหล้าปั่นกันมากว่าเป็นเรื่องที่น่า 
ห่วง โดยเฉพาะเด็กมัธยมซึ่งถือเป็นกลุ่ม 
เส่ียง เน่ืองจากเหล้าป่ันไม่มีกล่ินแอลกอฮอล์ 
แต่เป็นกลิ่นผลไม้ที่ชวนดื่ม ซึ่งเมื่อดื่มแล้ว 
ก็เกิดความเพลิดเพลิน และเกิดอาการมึนเมา 
ในที่สุด ที่สำคัญทั้งผู้ปกครองและอาจารย์ 
ก็ไม่รู้ ดังน้ันทาง สตช.จึงได้เข้มงวดกวดขัน 
การปฏิบัติเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบ 
ปรามโดยเฉพาะเน้นในการตรวจตราสถาน 
บริการ จุดเส่ียงต่างๆบริเวณใกล้เคียงสถาน 
ศึกษา ซ่ึงหากพบว่ามีการกระทำผิด เก่ียวกับ 
การจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต การ 
จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุไม่ถึง ๑๘ ปี หรือ 
การจำหน่ายในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับอนุญาต  
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 นอกจากน้ี พล.ต.ต.เรืองศักด์ิ กล่าวว่า  
ทาง สตช.ยังได้มีบันทึกหนังสือขอความ 
ร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการและหน่วย 
งานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือ 
และช่วยกันป้องกันนักเรียน นิสิต นักศึกษา  

ร้านเหล้าปั่นรอบโรงเรียน
ตำรวจคุมเข้ม

  ผุดขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองราวกับ 
เห็ดหน้าฝนทีเดียว สำหรับร้านเหล้าปั่น ที ่
เจาะกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ ทำให้ลูกหลานชาย 
หญิงของเราวันนี้กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ 
กันมากมาย ขณะเดียวกันเมื ่อมีการดื ่ม 
เคร่ืองด่ืมมึนเมามาก ปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก 
การขาดสติอันเนื่องมาจากการดื่มน้ำเมาก็ 
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย จะว่าไปแล้วร้านเหล้าป่ัน 
เป็นต้นทางที่ทำให้เยาวชนริเริ่มการดื่มน้ำ 
เมา แล้วนำไปสู่การเสพติดเคร่ืองด่ืมแอลกอ- 
ฮอล์ท่ีดีกรีแรงข้ึน สุดท้ายน้ำเมาท่ีด่ืมประจำ 
จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทำความผิดต่างๆ นานา  
และเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหต ุ
ทางถนน ปัญหาสังคมดังกล่าวจะลดลงได้ 
เมื่อคนไทยดื่มเหล้าลดลง และเด็กไทยต้อง 
ไม่ถูกมอมเมาด้วยเครื่องดื่มมหาภัยนี้อย่าง 
เสรีเกินไป ก็ต้องถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีเม่ือ 
เร็วๆ น้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสำนักงาน 


