จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ถึงเวลาจัดระเบียบน้ำเมา

พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

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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ด้ ว ย

พ.ร.บ.ควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

ในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่ง คิดทีไรก็อดสะท้อนใจไม่ได้ ที่วันนี้อบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน และสถานบันเทิง

แหล่งมั่วสุมต่างๆ ได้กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในสังคม และคนไทยก็ถูกพ่อค้านายทุนมอมเมาจนตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้กันค่อนประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดื่มน้ำเมาที่เป็นทั้งสิ่งเสพติดและเป็นเครื่องดื่มทำลายสุขภาพโดยตรง แต่ก็ดื่มกันอย่างสนุกสนานจนขาดสติ
เสียคนเป็นจำนวนมาก ที่แย่ที่สุดคือดื่มกันทุกหนทุกแห่ง โดยไม่ดูกาลเทศะว่าควรดื่มหรือไม่ อย่างเช่น ในเขตวัด ที่เราจะเห็นว่ามีการ
นำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาดื่ม มาเกี่ยวข้องในทุกพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน ขึ้น
บ้านใหม่ งานศพ ฯลฯ และแน่นอนที่ใดมีการดื่มน้ำเมา ก็มักมีการทะเลาะวิวาท
ทำร้ายฆ่าแกงกันอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่วัดวาอารามซึ่งเป็นศาสนสถาน ก็เกิด
เหตุการณ์อันชวนเศร้าใจบ่อยๆ
ที่ผ่านมาเราใช้วิธีให้ทุกคนมีจิตสำนึกด้วยตนเอง ที่จะไม่นำเอา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในวัด หรือตั้งร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
บริเวณรอบๆ วัด ถึงอย่างนั้น ก็ต้านนักดื่มที่ดื่มจนเสพติดแล้วไม่ค่อยได้ หรือ
แม้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ไปแล้ว และมีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด ศาสนสถาน ที่กำหนดให้วัด ศาสนสถาน เป็นเขตห้ามดื่มและซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๒๗ และ
๓๑ ของ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว แต่ประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่า พ.ร.บ.ฯ มี
ผลบังคับใช้แล้ว จึงยังคงมีผู้กระทำความผิดในกรณีนี้อยู่จำนวนไม่น้อย
ดังนั้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ มหาเถรสมาคมจึงมีมติประกาศให้วัดทั่วประเทศ เป็นสถานที่ห้ามขาย–ห้ามดื่ม
เหล้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มาตรา ๒๗–๓๑–๓๙–๔๒) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถูกจำคุกไม่เกิน
๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความจริงจะว่าไปแล้ว วัดควรเป็นสถานที่ปลอดเหล้าโดยสิ้นเชิงอยู่แล้ว แต่
เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายมาบังคับ และวัดควรเป็นองค์กรแรกที่ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องการ
ปลอดเหล้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ หากใครพบเห็นผู้ทำผิดกฎหมายดื่มเหล้าในวัด แจ้งไปได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒–๕๙๐๓๓๔๒ หรือที่ www.thaiantialcohol.com
สำหรับนักดื่มที่เสพติดมานาน ถ้าจะให้เลิกดื่มอย่าง
เด็ดขาดทันทีอาจเป็นไปได้ยาก แต่อย่างน้อยๆ ก็ควรงดเว้นการ
ดื่มเหล้าในวัดสักแห่ง ก็ถือเป็นการเริ่มลดการดื่มได้ระดับหนึ่ง
แล้ว เราคงต้องช่วยกันเตือนสตินักดื่มบ่อยๆ ว่าการดื่มเหล้า
นอกจากเป็นการฆ่าตัวตายแบบผ่อนส่ง (หรืออาจตายแบบ
ปัจจุบันทันที) แล้ว ยังเป็นการสร้างปัญหาให้สังคมด้วย
ไม่มีใครสักคนได้ดีจากการดื่มเหล้า และแน่นอน
คนที่ดื่มเหล้าชีวิตก็จะพบแต่เรื่องแย่ๆ ตลอดไป
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สธ.เร่งร่างกฎหมายงดขายเหล้าวันสำคัญ เสนอ ครม.

วันนี้ถ้าบ้านเราไม่มีมาตรการอะไร
ออกมาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัน
บ้างเลย ในอนาคตอบายมุขคงครองเมือง
แน่นอน
นพ.สมาน ฟูตระกูล หัวหน้ากลุ่มควบ
คุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอ-

ฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้คณะ
กรรมการร่างกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ควบ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีนายแสวง
บุญเฉลิมวิภาส เป็นประธาน อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้งดจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการ
เป็นข้อบังคับ เพราะก่อนหน้านี้เป็นการ
ขอความร่วมมือเท่านั้น มีเพียงการห้ามจำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในช่วงการเลือก
ตั้งเท่านั้นที่เป็นกฎหมาย ซึ่งหาก ร.ต.อ.
เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะห้าม
จำหน่ า ยเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นช่ ว ง

เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ก็สามารถ
เสนอรวมกันได้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่
จะสรรหาเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้)
ประกาศใช้ได้ทันที หรือหาก ร.ต.อ.เฉลิม
อยู่บำรุง รมว.มหาดไทย หรือ นายไชยา
สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข จะนำเรื่อง
การงดขายเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นช่ ว ง
เทศกาลฯ เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี ก็
สามารถบังคับได้ทันที
มาถึงวันนี้ที่การเมืองกำลังวุ่นๆว่า
จะยุบหรือไม่ยุบสภา สงสัยแนวคิดนี้จะ
เป็นหมันเสียแล้วกระมัง
(ข้อมูลจาก: ผู้จัดการออนไลน์/ ๑๘ มิ.ย.๕๑)

ตำรวจเร่งผลักดันแก้กฎหมาย “ไม่เป่าถือว่าเมา”

ปัจจุบันเป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้ว
ว่าถ้าดื่มเกินขนาดแล้วขับรถมีความผิด
ตามกฎหมาย แต่นักดื่มจำนวนไม่น้อยก็
พยายามหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องถูก
เป่าวัดแอลกอฮอล์ ด้วยเหตุนี้ทางกอง
บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) จึงได้
หาวิธีที่จะดัดหลังพวกหัวหมอทั้งหลาย
การตั้งด่านตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันนี้ พบว่ามีผู้ขับขี่
จำนวนไม่น้อยที่ไม่ยินยอมให้ทดสอบโดยดี
และมีข้อโต้แย้งทำให้การทำงานของเจ้า
หน้าที่มีอุปสรรคมากขึ้น โดยต้องใช้พยาน
บุคคลและหลักฐานอื่นๆ ประกอบในการ
ส่งฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ ทางกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล (บช.น) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงมีความคิดที่จะแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยการเพิ่ม
ข้อความ ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอัน
ควรเชื่อได้ว่าฝ่าฝืนขับรถขณะเมาสุรา และ
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ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู ้ น ั ้ น ขั บ รถในขณะเมาสุ ร าหรื อ ของเมา
อย่างอื่น
ซึ่งหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
จะทำให้ลดข้อโต้แย้ง และผู้ขับขี่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยที่ไม่กระทบสิทธิของผู้ขับขี่ที่ขับรถถูกกฎ และไม่
ได้มีพฤติกรรมขับรถในขณะมึนเมาสุรา ทั้ง
ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนด้วย ปัจจุบันกฎหมายกำหนดโทษของผู้ที่ขับรถใน
ขณะเมาสุรา (ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์
เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) มีโทษจำคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐–
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพัก
ใบอนุญาตขับขี่ไม่เกิน ๖ เดือน หรือเพิก
ถอนใบอนุ ญ าตขั บ ขี ่ ซึ ่ ง หากผลั ก ดั น
กฎหมายในครั้งนี้สำเร็จ จะทำให้ผู้ที่ไม่ยอม

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบแอลกอฮอล์ จะ
มีโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่รถขณะเมาสุรา
จิตสำนึกเป็นเรื่องของความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นเองในใจของแต่ละคน
โดยไม่ต้องมีอะไรหรือสิ่งใดมาบังคับ แต่
คนทีข่ าดจิตสำนึกบางครัง้ ก็ตอ้ งใช้ระเบียบ
วินัยหรือกฎหมายควบคุม เพื่อทำให้การ
อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข
โดยเฉพาะคนที่เมาแล้วยังออกมาขับรถ
(ข้อมูลจาก : เดลินิวส์ / ๑๗ มิ.ย.๕๑)

“ไชยา” รับลูก “เฉลิม” ออกกฎหมาย ห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล

สงกรานต์แต่ละปีคนเดินทางเสีย
ชีวิตเพราะเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก
แม้จะมีความพยายามกระตุ้นจิตสำนึก
ในเรื ่ อ งของความปลอดภั ย มาหลายปี
แต่จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้ลดลงมากนัก
ภาครัฐจึงเห็นควรว่าต้องมีมาตรการบาง
อย่างที่เข้มงวดขึ้น

เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวภายหลัง
การรดน้ำขอพรปีใหม่แพทย์อาวุโสอดีต
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวัน
สงกรานต์ว่า ปีนี้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีสาเหตุมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดถึง
๗๐–๘๐% รองลงมาคื อ ไม่ ส วมหมวก
นิ ร ภั ย ขั บ รถเร็ ว ฝื น กฎจราจรไม่ ค าด
เข็มขัดนิรภัย ซึ่งเป็นความผิดซ้ำซาก ขณะ
ที่ข้าราชการทุกหน่วยงานทั้งแพทย์ โรง
พยาบาล ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯลฯ
ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่าง
เต็มที่ แต่คนเหล่านี้ไม่เคารพกฎหมาย

และไม่รักชีวิตตัวเอง ดังนั้น คงต้องกวดขัน
เอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้น
“สงกรานต์ปหี น้าจะเสนอว่าหากใคร
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมาย
กำหนด ให้ติดคุก หรือกักตัวไว้จนกว่าสุรา
จะหมดฤทธิ์ ส่วนผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่ไม่
สวมหมวกนิรภัย ให้ยึดรถจักรยานยนต์ไว้
จนกว่ า จะไปซื ้ อ หมวกนิ ร ภั ย มาสวมใส่
สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเล่นน้ำสงกรานต์
ก็ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อแสดงให้เห็นชัด
เจนว่าไม่อยากถูกสาดน้ำ หรือประแป้ง”
นายไชยากล่าว
นี่คือแนวนโยบายของเจ้ากระทรวง
คนล่าสุด
(ข้อมูลจาก: ผู้จัดการออนไลน์/๑๗ เม.ย.๕๑)

“ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา” หนุน “เฉลิม” เอาจริง ห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล
เหล้ า หรื อ น้ ำ เมาไม่ ใ ช่
สินค้าธรรมดาทั่วไป ดังนั้นจึง
ไม่ควรอนุญาตให้ค้าขายกันได้
อย่างเสรี แต่เนื่องจากบ้านเรา
ละเลยในเรื่องนี้กันมานาน จน
เกิดปัญหาสังคมมากมาย วันนี้
หลายฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลเอง
ก็ เริ ่ ม รู ้ ส ึ ก ว่ า ต้ อ งทำอะไรสั ก
อย่าง เพื่อลดปัญหาสังคม และ
ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการดื่ม
ในช่วงเทศกาล
นพ.บั ณ ฑิ ต ศรไพศาล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญาสุรา
(ศวส.) กล่าวว่า ขอชื่นชมวิสัย
ทั ศ น์ แ ละความกล้ า หาญของ
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เห็น
ความสำคั ญ ของการลดปั ญ หา
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่ เ กิ ด จากเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ ด้ ว ยการประกาศ

นโยบายจำกัดการจำหน่ายเครื่อง
ดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นช่ ว งเทศกาล
ต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิต
จากอุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ราจรทางบกสู ง
กว่าช่วงปกติ ๒.๒ เท่า หรือวันละ
๘๐ คน หรือชั่วโมงละ ๓ คน
นพ.บัณฑิต กล่าวว่า องค์การ
อนามัยโลกระบุชัดว่ามาตรการ
จำกัดวันและเวลาจำหน่ายสุรา มี
ผลโดยตรงต่อการลดการดื่มและ
ลดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้ ๒๗.๕%
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการ
กำหนดวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และอี ก ๔๗.๓%
กำหนดเวลาห้ามจำหน่าย และใน
จำนวนนีม้ หี ลายประเทศทีก่ ำหนด
ทั้งวันและเวลาห้ามจำหน่าย อาทิ
ออสเตรเลี ย นอร์ เว ฟิ น แลนด์
อินโดนีเซีย ซึ่งงานวิจัยจากออสเตรเลียและไอซ์แลนด์ พบว่า การ

เพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุจากการเมา
แล้วขับ จะสูงขึ้นตามชั่วโมงที่ให้
จำหน่ า ยสุ ร า ส่ ว นในเม็ ก ซิ โ ก
เมือ่ กำหนดมาตรการห้ามจำหน่าย
บางวั น ทำให้ ผ ู ้ ก ระทำผิ ด กฎหมายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ลดลง จึ ง เห็ น ด้ ว ยกั บ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะ
เพิ่มมาตรการจำกัดการจำหน่าย
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นช่ ว ง
เทศกาล ดังเช่นที่ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกเขาทำกัน
นพ.บัณฑิต กล่าวว่า มาตรการเหล่ า นี ้ ไ ม่ ไ ด้ ห ้ า มจำหน่ า ย
หรือห้ามดื่มสุราเด็ดขาด (ดังที่
นักดื่มชอบอ้างสิทธิในการมอม
เมาตัวเอง) แต่เป็นเพียงการจำกัด
การเข้าถึงสุราแบบเกินขอบเขต
ทั ้ ง การซื ้ อ โดยเด็ ก และเยาวชน
การซื้อที่ไม่มีขีดจำกัดเรื่องเวลา

หรือการซื้อเพิ่มเติมได้อย่างง่าย
ดาย เนื่องจากมีร้านขายมากมาย
ไปหมด หรือซื้อได้อีกทั้งที่เมาแล้ว
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพและชีวิตของคนที่ดื่มเอง
รวมถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้ดื่มสุรา
เรื่องดีๆ แบบนี้ที่จะช่วย
เหลือชีวิตผู้คนได้ ก็อยากให้รีบ
ออกเป็ น กฎหมายลู ก มาบั ง คั บ
ใช้กันไวๆ
(ข้อมูลจาก: ผู้จัดการออนไลน์ /
๑๗ เม.ย.๕๑)
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การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

เหมือนไม่รบั รูค้ วามจริงของสังคม

ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายกันมากมายนี่แหละ เป็นต้นเหตุของ
ปัญหาสารพัด ทั้งเรื่องอาชญากรรม ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาหนี้สินความยากจน ปัญหา
อุบัติเหตุ ปัญหาโรคเอดส์ฯลฯ และมิได้นำ
พาว่าคนไทย ลูกหลานไทยจะบาดเจ็บ พิการ
เสื่อมสุขภาพ เป็นคนไร้สมรรถภาพ เพราะ
เสพติดเครื่องดื่มเหล่านี้ แต่บริษัทเหล้าทั้ง
หลายยังคงเดินหน้าเต็มกำลังในการบั่นทอน

จะทำการตลาดเชิงรุกสินค้าตัวนี้ในช่วง ๙
เดือน โดยเน้นการทำอะโบฟเดอะไลน์มาก
กว่าบีโลว์เดอะไลน์ และจะใช้สื่อโฆษณาครบ
๓๖๐ องศา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
และติดตาม ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมจัดกิจกรรม
เพื่อเปิดตัวในกรุงเทพฯ ก่อนที่จะเปิดตัวครั้ง
ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ โดยใช้สื่อต่างๆ อย่าง
ครบวงจร ทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ
นอกจากจะทำการตลาดโดยใช้ ส ื ่ อ

การนัง่ ดืม่ อย่างไร้สาระ ดืม่ มากก็เสียเวลามาก
เมามาก เมาแล้วก็อาเจียนสกปรกเลอะเทอะ
เสียสุขภาพ เสียงาน ฯลฯ
นี่หรือคือชีวิตมีระดับที่บริษัทฯน้ำเมา
กล่าวถึง แท้จริงมันคือหนทางแห่งความเสือ่ ม

ไทยเบฟฯ เดินหน้ามอมเมาประชาชน

ออกเบียร์ยี่ห้อใหม่ เจาะตลาดคนอายุ ๒๒-๓๕ ปี

สติปัญญาประชาชน และดึงเงินจากกระเป๋า
ของนักดื่ม ด้วยการออกสินค้าตัวใหม่หา
กลุ่มลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆ
ล่าสุดบริษทั ไทยเบฟฯเจ้าของเบียร์ชา้ ง
ทุ่มเงิน ๒๐๐ ล้านบาทเปิดตัวเบียร์ “เฟดเดอร์บรอย” เจาะกลุ่มนักดื่มที่มีอายุระหว่าง
๒๒–๓๕ ปี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ รัก
อิสระ ชอบความสนุกอย่างมีสาระ และมีไลฟ์
สไตล์หรือวิถีชีวิตอย่างมีระดับในแบบของ
ตัวเอง (นี่คือคำโฆษณาของเจ้าของน้ำเมา)
นายชาลี จิตจรุงพร รองผู้อำนวยการสำนัก
การตลาด บริษัทไทยเบฟฯ กล่าวว่า บริษัทฯ

ˆ

หลักๆ ดังกล่าวแล้ว ไทยเบฟฯยังเจาะเข้าไป
ยังร้านค้าทั้งหลายด้วยการตกแต่งร้าน และ
จัดอีเวนต์ต่างๆ เพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้เห็นตราสินค้าในทุกสื่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ซึ่งจะประเดิมจัดกิจกรรม “เฟดเดอร์เวนเจอร์” โรดโชว์ตามสถานบันเทิงชื่อดังต่างๆ
ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึง
เดือนสิงหาคม…
น่าคิดนะว่าคนอายุ ๒๒–๓๕ ปี เป็นวัย
หนุ่มสาวที่เริ่มต้นชีวิตทำงาน เป็นช่วงเวลาที่
ควรทุม่ เทให้กบั หน้าทีก่ ารงานอย่างเต็มกำลัง
เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในภายภาคหน้า
แต่นายทุนน้ำเมากลับคิดแยบยล หาวิธีล้วง
เงินในกระเป๋าของคนวัยที่กำลังสร้างเนื้อ
สร้างตัว แล้วบอกว่าดื่มเบียร์ยี่ห้อนี้เป็นการ
แสดงถึงการใช้ชีวิตแบบมีระดับ สนุกอย่าง
มีสาระ...นี่คือคำเชิญชวนที่หลอกลวงอย่าง
ชัดเจน ใครหลงเชื่อ ชีวิตจะเริ่มก้าวเข้าสู่
ความเสื่อมทันที ถ้าตั้งสติดีๆ แล้วคิดตาม
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เงินทองที่หาได้ก็จะ
หมดไปกับการซื้อน้ำเมามาดื่ม มาเลี้ยงฉลอง
เวลาที่ควรจะพัฒนาตัวเองก็จะหมดไปกับ

ต่างหาก ชาวพุทธที่แท้จะไม่เกี่ยวข้องกับน้ำ
เมาทุกกรณี เพราะความหมายของคำว่า
พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ (รู้ดี รู้ชั่ว) ผู้ตื่น (ตื่นจาก
ความลุ่มหลงในสิ่งผิด) ผู้เบิกบาน (เพราะ
จิตใจมีอิสระ ไม่ตกเป็นทาสสิ่งเสพติดใดๆ)
การห่างวัดห่างจากคำสอนของศาสนา ทำ
ให้ ค นหนุ ่ ม สาวยุ ค ใหม่ ม ั ก หลงเชื ่ อ คำพู ด
เรื่อยเปื่อยของพ่อค้าน้ำเมา จนชีวิตพังทลาย
กันมานักต่อนักแล้ว
นับแต่นี้ภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั้งหลาย
คงต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น ในการที่จะต่อสู้
กับปีศาจน้ำเมาตัวใหม่ ที่จะออกมาหลอก
หลอนเพื ่ อ นพ้ อ งน้ อ งพี ่ ข องพวกเรา และ
สร้ า งปั ญ หาคนเมาขาดสติ ท ำผิ ด ในสั ง คม
มากขึ้น ประเทศจะพัฒนาไปได้ไกลเพราะ
คุณภาพของคนในชาติ แต่น้ำเมาเป็นตัวการ
ร้ายที่ทำลายคนอย่างน่ากลัวที่สุด ดื่มวันละ
นิด ไม่ช้าก็เสพติด และเป็นเหยื่อนายทุนใน
ที่สุด
คงไม่มีใครอยากให้คนที่เรารักเป็นไอ้
ขี้เมาใช่ไหม!!!

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

˜

หน้าต่างความคิด

✎ รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

ถึงเวลา
ต้องควบคุม

ของมึนเมา แล้วยังมีเครื่องมือที่ทำให้คน
เมาขาดสติ ส ั ม ปชั ญ ญะ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบแก่ผู้อื่นและตัวเอง ได้แก่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอาวุธปืน กล่าวคือ
เมื่อดื่มสุราเข้าไปมากๆ จะขาดสติ ขับ
หรื อ ขี ่ ร ถโดยประมาท ทำให้ บ ุ ค คลอื ่ น
บาดเจ็ บ ล้ ม ตาย จะเห็ น ได้ ว ่ า อุ บ ั ต ิ เ หตุ
จำนวนมากมีสาเหตุจากยานยนต์ที่ผู้ขับขี่
		 มักเมาสุรา นอกจากนี้ อาวุธปืน
		 ก็มีส่วนให้เกิดการทำร้ายซึ่งกัน
และกัน และมีผลกระทบต่อผู้ที่
ไม่รอู้ โี หน่อเี หน่ตลอดมา ตัวอย่าง
เช่น เรื่องโด่งดังในอดีตจนเกิด
คำว่า “ไอ้ปื๊ด” จากปากคำผู้ยิ่ง
ใหญ่มาแล้ว
		 อย่ า งไรก็ ด ี อุ บ ั ต ิ เ หตุ ใ น
งานฉลองทุกครั้ง ผู้บาดเจ็บล้ม
ตายเกื อ บทั ้ ง หมดมี เ ครื ่ อ งดื ่ ม
มึนเมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ
จนถึงกับรมว.มหาดไทย เสนอ
ให้ ง ดขายเครื ่ อ งดื ่ ม มึ น เมาใน
ช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ สงกรานต์
ซึ่งความจริงสิ่งที่เสนอนั้น เป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาก
กว่า การแก้ปัญหาสุรายาเมาเป็นปัญหา
สังคมที่ใหญ่ปัญหาหนึ่ง นอกจากเกิดการ
วิวาท และเกิดอุบัติเหตุต่างๆ แล้ว สิ่งที่
สมควรแก้ไขจำเป็นต้องทำทัง้ ตรากฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมๆ กับการอบรมบ่ม
นิ ส ั ย คนในสั ง คมควบคู ่ ก ั น ไปด้ ว ย ใน
สมัยที่ผู้เขียนไปศึกษาที่ประเทศสวีเดน
สวีเดนมีสถิติคนติดสุรายาเมามากจนเป็น
ที่วิตกแก่รัฐบาล สิ่งที่รัฐบาลสวีเดนทำคือ
นอกจากอบรมให้คนสวีเดนมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมแล้ว ยังออกกฎหมายเกี่ยว
กับเรื่องนี้หลายประการ ได้แก่
หนึ่ง จำกัดสถานที่จำหน่ายเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์) และ
ผู้ที่จะซื้อได้ต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว

การขาย
และการเสพ
ของมึนเมา
เมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็กจะได้ยิน

ลิเกโหมโรงที่เรียกว่า “ออกแขก” ซึ่งผู้แสดง
จะร้องกลอนบทหนึ่งบ่อยๆ ว่า “สุราก็แปล
ว่าเหล้ากินแล้วเมาก็เดินโซเซ ...” กลอน
บทนีแ้ สดงให้เห็นว่าฤทธิส์ รุ าในอดีตนัน้ ต่าง
กว่าสิ่งที่กำลังเกิดในปัจจุบัน กล่าวคือ ใน
อดีตคนเมาเหล้านั้นไม่แสดงความดุร้าย
เช่นปัจจุบัน นอกจากเดินโซเซแล้ว หาก
จะเกิดเรื่องราวชกต่อยกันก็อยู่แต่ในวง
เหล้า ไม่ค่อยไประรานบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยว
ข้อง เพราะในอดีตการดื่มสุรามักจำกัดวง
ในงานของคนที่รู้จักกัน แต่ปัจจุบันเนื่อง
จากความเจริ ญ ด้ า นวั ต ถุ ท ำให้ ส ั ง คม
เปลี่ยนไป เช่น มีเครื่องมือส่งเสริมการ
เมาเหล้ า ทั ้ ง การโฆษณาขายสุ ร าและ

¯

ซึ่งผู้ขายจะขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
สอง ร้านขายอาหารจะขายเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องมีใบอนุญาต
พิเศษ แม้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว แต่ถ้า
ลูกค้าคนใดมีท่าทางจะเมา ทางร้านต้อง
งดขายเครื่องดื่มดังกล่าวให้ มิฉะนั้นร้าน
จะมีความผิด
สาม ยานพาหนะห้ามมิให้นำเครื่อง
ดื่มของมึนเมาที่เปิดขวดแล้วไว้ในพาหนะ
เด็ดขาด (ถ้ายังไม่เปิดขวดนำไปได้) นอก
จากนี้ แม้ร้านค้าจะมีใบอนุญาต แต่ถ้า
ลูกค้าอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จะสั่งเครื่องดื่ม
ประเภทเหล้า เบียร์ และไวน์ ก็ขายให้ไม่
ได้ถ้าไม่ได้ไปกับบิดามารดา และบิดา
มารดาต้องเป็นผู้สั่งให้เท่านั้น ซึ่งมาตรการที่กล่าวนี้ อาจนำมาเป็นตัวอย่างใน
บ้านเราได้
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา จะพบว่าคนสวีเดนแม้พยายาม
ฝื น กติ ก าแต่ ก ็ ไ ม่ พ บเหตุ ก ารณ์ ร ้ า ยแรง
เกิดขึ้น เช่น ครั้งหนึ่งผู้เขียนกำลังรับประทานอาหารอยู่ในภัตตาคารที่มีใบอนุญาต
มีชายคนหนึ่งเดินมานั่งและพยายามส่ง
เงินใต้โต๊ะเพื่อขอให้ผู้เขียนซื้อเหล้าให้ ผู้
เขียนบอกว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมาย เขาก็
ลุกไป นอกจากนี้ผู้เขียนเคยเห็นพนักงาน
เสิ ร ์ ฟ ลากผู ้ ช ายท่ า ทางเมาออกไปนอก
ร้ า น และคนเก็ บ ตั ๋ ว รถประจำทางลาก
คนเมาลงจากรถ คนเมาเหล่านั้นก็ไม่ขัด
ขืนแต่ประการใด ถ้าเป็นบ้านเราคงเกิด
เรื่องแน่
จากเรื ่ อ งราวทั ้ ง หมดที ่ เ ล่ า มานี ้
อาจเป็ น ข้ อ คิ ด ที ่ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบเอาไป
ดั ด แปลงเพื ่ อ กำหนดเป็ น กติ ก าได้
มาตรการข้างต้นรัฐมนตรีมหาดไทยก็
คงจะรู้ เพราะเคยลี้ภัยการเมืองไปอยู่
ใกล้ๆ สวีเดน เว้นแต่ว่าจะมีใครเสนอ
เพื่อตีเมืองขึ้น
(จาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า/วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑)

น่ารู้

กองบรรณาธิการ ✎

นักวิจัยเตือนคอเบียร์
ดื่มประจำเสี่ยงมะเร็งลำไส้

หลายคนที่ดื่มเบียร์อาจคิดว่าน้ำเมาดีกรีน้อยแบบนี้ค

งไม่มีโทษภัยอะไรมาก เลยดื่มเป็นประจำ ดื่มไปดื่มมาก็เ
สพติดแบบไม่รู้ตัว บางคนแทบจะดื่มเบียร์ต่างน้ำทีเดียว
ดื่มกันด้วยความเมามันชนิดไม่สงสารร่างกายกันเลย ส
ำหรับผู้ที่ไม่อยากทนทุกข์ทรมานกับโรคร้ายอย่างมะเร็ง
ก็ควรจะรีบลดละเลิกโดยเร็ว เพราะผู้ที่ดื่มเบียร์ประจำคุณมีสิทธิ์เป็นโรคร้า
ยนี้มากกว่าคนทั่วไป
เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นระบุว่า จากการรวบรวมข้อ
มูลของผู้ที่ดื่มเบียร์เป็นประจำทุกวัน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ คน ระหว่างปี
พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๔๗ พบว่า ผู้ชายที่ดื่มเบียร์วันละ ๑ ขวดใหญ่ หรือ ๒
แก้ว เป็นประจำทุกวัน จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ถึงร้อยละ ๔๐
ขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ ถึงร้อยละ ๖๐ และหากดื่มเบียร์
มากกว่าวันละ ๑ ขวดใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐
ก็เป็นข้อมูลที่ต้องนำไปตัดสินใจกันเอง ว่าจะดื่มต่อเพื่อให้เป็นโร
คร้ายนี้ให้ได้ หรือเลิกดื่มเสีย เป็นสุขภาพที่ดี
(ข้อมูลจาก: ผู้จัดการออนไลน์ / ๑๔ พ.ค. ๕๑)

เมือ่ ก่อนหลายคนอาจเคยสงสัยว่า

ทำไมคนที่ขี้อาย พอเหล้าเข้าปากก็เปลี่ยน
เป็นบ้าดีเดือดได้ หรือคนที่เฉยๆ ก็อาจ
กลายเป็นคนช่างพูด ฯลฯ วันนี้มีข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า น้ำเมาทำให้คนเรา
เปลี่ยนนิสัยได้จริงๆ
นักวิจัยจากสถาบันเฝ้าระวังภัยสุรา
และพิษสุราเรือ้ รังแห่งสหรัฐอเมริกา รายงาน
ในวารสารประสาทวิทยา ว่าเรื่องทะเลาะ
วิวาทที่เกิดขึ้นในวงสุรา เกิดจากพิษเหล้าที่
แทรกซึมเข้าไปในเลือดจนกลายเป็นคนหา
เรื่อง ทั้งที่ปกติไม่เป็นคนเช่นนั้น เรื่องนี้ทีม
วิจัยได้ศึกษาผู้ชาย ๑๒ คน โดยจ่ายแอลกอฮอล์ให้ซึมเข้ากระแสเลือด แล้วตรวจดู
กิจกรรมในสมองด้วยเครื่องถ่ายภาพคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ระหว่างหยิบภาพใบหน้าคนที่
ดูน่ากลัวเทียบกับหน้าตาปกติ และเพื่อให้

รู้แล้ว...เมื่อน้ำเมาเข้าปาก
ทำไมนิสัยเปลี่ยน
ทราบผลชัดเจนขึน้ ทีมวิจยั ยังได้ทดสอบอย่าง
เดียวกันนี้กับคนกลุ่มเดิม แต่จ่ายน้ำเกลือให้
แทนแอลกอฮอล์ แล้วผลก็เป็นไปตามที่คาด
นั่นคือคนที่ถูกหลอกว่ามีเหล้าอยู่ในกระแส
เลือด สมองตอบสนองต่อการกระตุ้นที่น่า
กลัวมากกว่า ปรากฏการณ์นี้นักวิจัยอธิบาย
ว่าเพราะสมองรับรู้ถึงสถานการณ์คุกคาม
ส่วนคนที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแส
เลือดจริง พบว่าสมองทำงานตอบโต้กับภาพ
น่ากลัวอย่างเย็นชา แสดงให้เห็นว่าช่วงที่
เหล้าแทรกซึมอยู่ในกระแสเลือดนั้น สมอง
ของมนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่าง
ภัยคุกคามกับเหตุการณ์ปกติ ซึ่งการรับรู้ภัย
คุกคามทีบ่ กพร่องนี้ อาจชักพาให้คนดืม่ เหล้า
แกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือแกว่งปากหาเท้า รวม
ถึงเมาแล้วขับด้วย นอกจากนี้นักวิจัยยังอธิบายว่า เหตุใดแอลกอฮอล์จึงถูกเรียกว่าน้ำ

เปลี่ยนนิสัย “คนที่ดื่มเหล้ามานานหลายปี
จะเริ่มใจกล้าขึ้น กังวลน้อยลง และบ่อยครั้ง
ที่คนดื่มเหล้าเพราะช่วยให้เขาเข้าสังคมได้
แต่ยังไม่มีใครเคยศึกษาปฏิกิริยาที่เหล้ามีผล
ต่อสมองอย่างจริงจังมาก่อน”
ทีมวิจัยพบว่าเหล้ามีผลให้สมองส่วน
ที่ตอบสนองต่อการให้รางวัลหรือที่เรียกว่า
สเตรียตัม ทำให้มีกิจกรรมมากขึ้น และยัง
พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นกับสมองส่วนนี้ และอารมณ์ของคน
เมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาปัจจัยที่
ทำให้คนติดเหล้า และอาจเปิดทางไปสู่การ
รักษาผู้ติดสุราเรื้อรังด้วย
ดังนั้น สำนวนที่พูดกันบ่อยๆ ว่า “น้ำ
เปลี่ยนนิสัย” จึงไม่ใช่แค่คำพูดเล่นลิ้น แต่
มันมีผลผู้ต่อดื่มจริงๆ
(ข้อมูลจาก: คม-ชัด-ลึก / ๔ พ.ค. ๕๑)

˘

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
✎ สมัครใจ-อาสา

สวัสดีทุกท่านค่ะ ฉบับนี้ ขอเก็บตกเรื่องราวจากงานประชุม

เชิงปฏิบัติการณ์กลุ่มเอเอ เมื่อวันที่ ๑๘–๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ศูนย์บำบัด
รักษายาเสพติดขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมาค่ะ ...ขอหยิบ
ยกคำพูดของสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการหยุด
ดื่มที่น่าสนใจ และเป็นคำถาม–คำตอบ สำหรับผู้ที่
อยากหยุดดื่มเหล้า หรือผู้ที่สงสัยในกลุ่มเอเอได้ค่ะ
“ครั้งแรกที่ไปกลุ่มเอเอ ก็สงสัยว่าตนเองมีปัญหา
เกี่ยวกับเหล้าหรือไม่ กลุ่มเอเอทำให้รู้ว่าไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ มีคน
ที่เหมือนกับเรา เข้าใจเรา เราไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีปัญหาในชีวิต หลังจากหยุด
ดื่มมาได้ ก็เริ่มมีความหวัง ได้เริ่มชีวิตใหม่ ช่วงแรกก็ไม่ชอบมากลุ่มเอเอ เพราะรู้สึกแปลก ยังชอบที่จะเก็บตัว แต่หลังจากนั้นการได้ไปบ่อยๆ
ชีวิตก็มีปาฏิหาริย์...”
“ถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ เราไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องทำ ต้องเข้ากลุ่มเอเอ เมื่อทำแล้วเราจะดีขึ้น อาจจะมีวิธี
อื่นที่จะเลิกเหล้าได้ แต่วิธีของเอเอมีคนทำมาแล้ว และได้ผล”
“ชีวิตผมที่ผ่านมา ไม่มีใครสนใจ ติดทั้งเหล้าทั้งยาเสพติด การมาเข้ากลุ่มเอเอ เป็นทางออกที่ผมได้มีที่ระบาย ได้หาทางแก้ปัญหา
ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง ทำให้เป็นคนที่รู้จักทำงาน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ผมมีสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลง การเริ่มที่ตนเองเป็นสิ่งที่
สำคัญ เพราะตัวเรามีผลต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ”
		
“ดื่มมา ๓๐ กว่าปี จากที่ไม่เคยหยุดได้ด้วยตัวเอง เคยมองว่าเหล้าเป็นทางออกของปัญหา
ไม่เคยโทษตัวเอง จะโทษทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ทำบุญมาน้อย ฯลฯ การที่จะหยุดดื่ม
สำเร็จหรือไม่ สำคัญที่เราตั้งใจจะหยุดดื่มจริงๆหรือเปล่า หรือเราหยุดเพราะคนรอบข้างบอกให้หยุด”

กลุ่มเอเอในประเทศไทย

กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐–๒๘ ต่อ ๙๓๑๘๙
PSI Center สุขุมวิท ๔๓ พร้อมพงษ์
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๑-๘๓๐๐

ภาคอีสาน
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๕-๓๙๑–๒
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๓๐ น.
โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๗-๑๘๑
จ.นครพนม โรงเรียนนาแกฯ อ.นาแก ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร คลินิกยาเสพติด ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๘๙-๔๒๖ ต่อ ๒๐๖

Ò

ภาคเหนือ
วัดหัวฝาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
โรงพยาบาลสวนปรุง
จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๘๐-๒๒๘-๔๖

น้ำเมากับเยาวชน
“ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม” ✎

หนึ่งชั่วอายุคนที่ผ่าน

เด็กวัยรุ่น
ไทยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเอาใจใส่ของ
คนกลุ่มหนึ่ง น่าเสียดายที่ความเอาใจใส่ของ
คนกลุ่มนั้นมิได้หมายถึงความรักและความ
หวังดี แต่ความเอาใจใส่ดังกล่าวคือการเฝ้า
จับจ้อง เพื่อการวิเคราะห์ เจาะลึก ประเมิน
และประมาณการ ของกลุ่มคนที่เรียกว่านัก
การตลาด เพื่อสร้างและรักษาตราสินค้าของ
ตนให้สอดรับกับความต้องการ และคงทนอยู่
ในใจของวัยรุ่นผู้บริโภคให้ได้อย่างยาวนาน
ข้อมูลจากการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจแอลกอฮอล์ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา ได้แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เมืองไทย ได้ทุ่มงบให้กับกิจกรรมการตลาด
เพื่อสร้างประสบการณ์ (experiential marketing) ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอย่างเต็มที่
ทั้งกิจกรรมประเภทดนตรี ศิลปะ กีฬา และ
การประกวดแข่งขันต่างๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรม “mix zaaaa soda singha” สำหรับ
วัยรุ่นซ่าอายุ ๑๘ ปี เพื่อมาประชันไอเดียและ
ลีลาเด็ด ในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของโซดาสิงห์ หรือการจัด
โครงการประกวดสุดยอดวงดนตรีร็อค leo
rock you band หรือโครงการประกวดศิลปะ
บนขวด Barcadi Breezer Free Spirit in
Art 2007 : Bottle Art Competition ภายใต้
คอนเซ็ปต์แนวความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอด
เป็นงานศิลปะผ่านขวดบาคาร์ดี้ บรีซเซอร์
หรือกิจกรรมแบบปาร์ตี้ no-al ที่มีตราสินค้า
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสปอนเซอร์หลัก
ตามผับหรือร้านในย่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
คำถามคือทำไม?? ไม่เป็นการเสียเปล่า
หรือ เมื่อทุ่มเงินลงทุนกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีข้อ
จำกัดด้านอายุมาบังคับมิให้ซื้อหาได้ เมื่อซื้อ
ไม่ ไ ด้ ก ็ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความไม่ ส ามารถสร้ า ง
ประสบการณ์ตรงกับสินค้า ที่มีหลักฐานบ่งชี้
ให้เชื่อได้ว่า ความผูกพันระหว่างคนกับตรา
สินค้าหรือแบรนด์นั้น จะเกิดขึ้นและยั้งอยู่ยืน
ยาวเมื่อได้มีประสบการณ์ตรงในทางบวกกับ
สินค้านัน้ ๆ มาก่อน…คำตอบทีก่ ลุม่ ธุรกิจสินค้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับจากการเฝ้าสำรวจ
จั บ จ้ อ งและเจาะลึ ก พฤติ ก รรมอารมณ์ ข อง
กลุ่มวัยรุ่น เยาวชนไทย และอาจหมายรวมถึง
ทั่วโลกด้วยเช่นกัน นั่นก็คือแม้มิอาจสร้าง
กิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย
สามารถมีประสบการณ์กับเหล้าและเบียร์ใน
ทางตรงโดยเปิดเผยได้ แต่การสร้างปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน
จะสร้างอนาคตในการขายได้ในระยะยาว
ด้วยเหตุดังนั้น experiential marketing ของสินค้าแอลกอฮอล์ จึงถูกรังสรรค์ขึ้น
มาจากการวิเคราะห์ความต้องทางอารมณ์ ทั้ง
ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความ
ต้องการมีตัวตน ความต้องการฉีกและแหวก
จากกฎเกณฑ์ ผลก็คอื กิจกรรมต่างๆ นอกจาก

มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์และการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว ยังจะทำให้กลุม่ เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้ “เรียนรู้ ซึมซับ และคุ้นเคย” กับตรา
สินค้าและภาพของตัวสินค้า และการบอกต่อ
ไปสู่กลุ่มเพื่อน ตัวอย่างเช่น การจัดโครงการ
ประกวดประชันศิลปะผ่านขวดบาคาร์ดี้ ที่นัก
ศึกษาหนึง่ ในผูไ้ ด้รางวัลนัน้ ไม่เพียงแต่จะแสดง
ตัวตนผ่านฝีมือการตกแต่งขวด แต่ยังแสดง
ภาพความซึมซับกับตัวสินค้า ด้วยการตั้งชื่อ
แนวคิดของตนเองว่า Relax with Barcadi อีก
ด้วย และไม่เพียงแต่จะกระตุน้ ให้เกิดตลาดเป้า
หมายนักดื่มหน้าใหม่ได้แล้ว ในสภาวะที่ประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงของการตัง้ ไข่กฎหมายเพือ่
ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทำให้
เกิดกิจกรรมการเข้าหากลุม่ เยาวชนในแบบ al-

จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มวัยรุ่นแล้ว ยังช่วยสร้างความผูกพันและ
ความภักดีต่อตราสินค้า ได้ฐานลูกค้าหน้าใหม่
เพื่อเตรียมการทดแทนฐานลูกค้าเก่าที่อาจจะ
หายไปจากตลาด ในขณะเดียวกับที่ข้อมูล
ของกิจกรรมจะถูกถ่ายทอด และบอกต่อผ่าน
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่ม
อื่นๆได้อีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ปาร์ตี้คอนเสิร์ตในผับ
แบบที่เปิดรอบพิเศษสำหรับเยาวชน ที่เน้น
โฆษณาว่าปลอดแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กที่
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีโดยเฉพาะ กิจกรรมนี้ได้
กลายเป็น win-win-win ของธุรกิจหลายกลุ่ม
(ยกเว้นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของงาน ที่น่า
จะกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว) ที่แม้เยาวชนจะ
ไม่ได้มีโอกาสแตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่
เมื่อเข้าไปในงาน ก็จะได้พบกับตราสินค้าของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นสปอนเซอร์หลัก
ในช่องทางต่างๆ มาแจมให้เห็นอยู่รอบตัว ใน
ขณะเดียวกับที่สามารถสร้างภาพลักษณ์และ
ความประทับใจ ให้เกิดกับกลุ่มผู้ปกครองของ
เยาวชนที่เข้าร่วมปาร์ตี้คอนเสิร์ต ได้พื้นที่ข่าว
และได้สร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ตลอดจน
เป็นการตลาดแบบ ๓๖๐ องศา ที่สามารถดึง
เอาผับบาร์มาเป็นพันธมิตรได้อีกด้วย
นอกเหนือจากนัน้ แล้ว การทำกิจกรรมที่

cohol educate ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพือ่ เดิน
สายถอดวาทะกรรมทีห่ ลอกลวง เช่น “ดืม่ อย่าง
มีสติ” “ดืม่ อย่างรับผิดชอบ” “ดืม่ อย่างฉลาด”
กิจกรรมในรูปแบบข้างต้น มิได้มุ่งหมาย
เพียงแค่ให้เยาวชนเกิดทัศนคติในทางบวกต่อ
แอลกอฮอล์ และได้รับโอกาสในการทดลอง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแนบเนียน ด้วย
ความหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะกลายเป็นลูกค้า
หน้าใหม่ชน้ั ดีในอนาคต เพราะยิง่ ทำให้เยาวชน
เริม่ ดืม่ อายุนอ้ ยได้เท่าไหร่ ก็ยง่ิ มีโอกาสเสพติด
แอลกอฮอล์ได้มากเท่านั้น แต่อีกจุดมุ่งหมาย
หนึ่งนั้นอาจเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วม
เพื่อให้พลังของวัยใสๆ กลายเป็นพลังแบบ
third party ออกมาหนุนค้านเป็นด่านหน้า
ผ่านสือ่ มวลชน จนกระทัง่ นำไปสูก่ ารแก้ไขหรือ
ปลดล็อคในมาตรการหรือข้อห้าม ที่กลุ่มทุน
ธุรกิจแอลกอฮอล์ไม่ชอบก็เป็นได้
เบียร์และเหล้าเข้าหาเยาวชนเพื่อให้ได้ฐาน
ลูกค้าใหม่ในอนาคต แต่อนาคตของ
ประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤติทั้ง
ในเรื่องของอุบัติเหตุ
ความรุนแรง และปัญหาจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพราะ
วัยมันส์มีแต่วันเมา มีใครบ้างเล่าที่เห็นกลุ่มธุรกิจ
แอลกอฮอล์ออกมา
แสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

เมื่อเหล้า
เขาหา

เยาวชน
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เครื่องดื่มทางเลือก
✎ คนกันเอง

ดับกระหาย
ด้วยน้ำมะขาม

เศรษฐกิจบ้านเราขณะนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าวิกฤติ อะไรๆ ก็ขึ้นราคาจนคนทั่วไปเดือดร้อนกันทั่วหน้า แม้แต่

ข้าวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถึงวันนี้คนส่วนใหญ่เริ่มรัดเข็มขัดกันมากขึ้น จะใช้จ่ายอะไรสักอย่างก็ต้องคิด
หลายรอบ ว่าคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปหรือเปล่า อย่างเรื่องการกินการดื่ม ยามนี้อะไรประหยัดได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดี เพื่อนๆ
หลายคนที่เคยชอบดื่มน้ำผลไม้กล่องก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่า ซึ่งนอกจากจะมีเงินเหลือเก็บแล้ว ยังลดน้ำหนักกันไปได้
หลายกิโล ที่พูดมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้อดอยากปากแห้ง หรือรัดเข็มขัดจนเอวกิ่ว อันที่จริงเราสามารถหาดูวัตถุดิบ
ในครัวที่มีอยู่นั่นแหละ มาดัดแปลงเป็นน้ำเปรี้ยวน้ำหวานดื่มแก้กระหายได้ตั้งหลายอย่าง ทั้งมะนาว ตะไคร้ โหระพา
สะระแหน่ ฯลฯ และสิ่งหนึ่งที่มักมีอยู่คู่ครัวไทยเสมอก็คือมะขามเปียก ซึ่งนอกจากนำมาต้มยำทำแกงแล้ว มะขามเปียก
ยังทำเป็นเครื่องดื่มได้ด้วย
เคยดื่มกันไหมน้ำมะขาม...รสชาติดีนะ แถมยังทำง่าย ราคาถูก ทำแล้วเก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายวัน หรือจะ
แบ่งไปเผื่อแผ่เพื่อนบ้านด้วยก็ยิ่งดี น้ำมะขามอาจทำจากมะขามสดหรือมะขามเปียกก็ได้ บางคนอาจทำแบบน้ำใสพร้อม
ดื่ม หรือทำแบบเข้มข้นแล้วผสมน้ำเปล่าทีหลัง บางคนใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียว
บางคนดัดแปลงใส่น้ำมะพร้าวอ่อน หรือนำน้ำมะขามผสมกับน้ำชาฝรั่งก็อร่อยไป
อีกแบบ นี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีน้ำมะขามอยู่หลายสูตร แต่ที่จะแนะนำให้ทำกันเป็น
น้ำมะขามแบบเข้มข้น ซึ่งทำง่ายที่สุดแล้ว เอาล่ะมาเริ่มทำกันเลย
๑. เลือกมะขามเปรี้ยวหรือมะขามเปียกเนื้อสีน้ำตาลอมแดง ไม่มีมอด รา
แล้วแกะเมล็ดและรกออก ล้างน้ำเปล่า ๑ ครั้ง
๒. ต้มเนื้อมะขามประมาณ ๕ นาที โดยใช้ไฟปานกลาง
พร้อมคนตลอดเวลา
๓. ยกลงจากเตา กรองด้วยผ้าขาวบาง ๒ ชั้น
๔. นำน้ำมะขามที่กรองแล้ว ใส่น้ำตาล ตั้งไฟให้เดือดอีกครั้ง
ใส่เกลือเล็กน้อย กรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง
๕. ทิ้งให้เย็น ใส่ขวดเก็บไว้ได้นาน
เวลากระหายก็นำน้ำมะขามผสมน้ำเย็น หรือใส่น้ำแข็ง นี่ก็
บอกกันแค่วิธีทำเฉยๆนะ ส่วนรสชาติจะเปรี้ยวจะหวานก็เชิญปรุง
กันตามใจชอบ แค่นี้ก็ได้เครื่องดื่มรสดีไว้ให้สมาชิกในบ้านได้ดื่ม
กันแล้ว หากมีเวลา มีทำเลดีๆ จะทำขายก็ได้
มะขามเปียกมีสารอาหารที่สำคัญหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุ
เหล็ก โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร เป็นยาระบาย
อ่อนๆ และช่วยลดไข้
ลองทำกันดูนะ ลองของใหม่บ้าง ชีวิตจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจ
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กองบรรณาธิการ ✎

“มหกรรม พลังตุ๊เจ้า เล่าเรื่องสุข”

เมื่อวันที่ ๒๕–๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ ภาคีเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือ ร่วมกับโครงการพระสงฆ์ในการทำงาน

เลิกเหล้า โครงการพระบัณฑิตบนพื้นที่สูง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรม
พลังตุ๊เจ้า เล่าเรื่องสุข” ณ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ ที่ดำเนินงานใน
แต่ละพื้นที่ได้พบปะ แลกเปลี่ยน บทเรียนการทำงาน รวมทั้งสร้างเสริมกำลังใจให้แก่กันและกัน
นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น พระสงฆ์กับการทำงานเรื่องเอดส์ พระสงฆ์กับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับการทำงานงดเหล้า และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ
๕๐๐ คน

ÒÛ

สัมภาษณ์

✎ กองบรรณาธิ ก าร

เจ้าหญิงของวงการบันเทิงคนใหม่
๑๗ ปีในวงการนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันวงการบันเทิงมีดารานักแสดง
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนจำชื่อกันแทบ
ไม่หวาดไม่ไหว มีคนสวยคนหล่อเยอะแยะ
ละลานตา เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่ดาว
แต่ละดวงจะส่องสว่างค้างฟ้าได้ยาวนาน
ดาวหลายดวงเกิดได้ไม่นานก็ร่วงจากฟ้า
อย่างรวดเร็ว แต่นักแสดงอย่าง แอน
ทองประสม แม้จะเข้าสู่วงการนานกว่า
๑๗ ปีแล้ว เธอยังครองตำแหน่งนางเอก
มาได้จนถึงวันนี้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้
เป็น เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนใหม่ และ
ล่าสุดก็ได้รับเกียรติจากนักข่าวสายบันเทิง
ให้เป็น “ขวัญใจนักข่าวบันเทิงฝ่ายหญิง”
ตำแหน่งดังกล่าว คงไม่ได้ตัดสินกันแค่
รูปร่างหน้าตา หรือการแสดงเท่านั้น น่า
สนใจนะว่าเธอมีดีอะไร

ก็ดีนะมีหลายรสชาติดี ทั้งอบอุ่น คุ้นเคย
และน่ากลัว มีหลายอารมณ์ ยิ่งอยู่ก็ยิ่งคุ้นเคย
รู้จักคนเยอะขึ้น ผูกพันกันมากขึ้น ไม่ว่าทั้งกับ
ช่อง แฟนละคร และคนที่ทำงานร่วมกับเรา
ส่วนที่ว่าน่ากลัวก็มีบ้าง ที่เรายิ่งโต ยิ่งอยู่จุดที่
เราเดินมาไกล การแข่งขัน การแย่งชิง สีสันใน
วงการเยอะมาก ถามว่าอยู่ยากไหม มันก็ไม่ง่าย
แอนเป็นคนไม่เฮง เหมือนเราอยู่เพราะเราดูแล
ตัวเราเอง เราทำตัวเอง เราพัฒนาตัวเอง ผลัก
ดันตัวเอง มันไม่ได้เกิดจากความฟลุ๊ก ก็เลย
รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่กันง่ายๆ ถ้าคนไม่พยายาม
ก็จะอยู่ได้ไม่นาน นอกจากเฮงจริงๆ

มีคำแนะนำอย่างไรให้อยู่วงการนี้ได้นาน

แอนคงตอบชัดเจนไม่ได้ว่าด้วยเงื่อนไข
อะไร แต่ก็วิเคราะห์เอาว่า หนึ่งการรับงาน เรา
ต้องมีตาพอที่จะรู้ว่างานไหนดี งานไหนไม่ดี
เราต้องเลือกได้ สองเรามีโอกาสดีหรือเปล่า มี
งานดีเสนอเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือเปล่า สามฝีมือ
เราพัฒนาและทำการบ้านอย่างต่อเนื่องดีแล้ว
หรือเปล่า ในการทำงานแต่ละชิ้น สี่ความรัก
และความศรัทธาของประชาชน ถ้าคุณเก่งใน
สามหรือได้ในสามอย่างที่พูดทั้งหมด แต่ขาด
ความรั ก ความศรั ท ธาจากประชาชน เราก็
อยู่ไม่ได้

ในยุคที่ดาราส่วนใหญ่ขายความเซ็กซี่ แอน
ฝ่ากระแสนี้อย่างไร

แอนเชื่อว่าคนไทยมีหลายรสนิยม ถ้าคน
ที่ชอบแกงเผ็ดก็อาจจะชอบความเซ็กซี่ แต่ก็มี
บางคนชอบกินแกงจืด ซึ่งรสชาติอาจไม่ดีมาก
แต่มันไม่เสาะท้อง ไม่ทำร้ายร่างกาย ถึงแม้จะ
มีกระแสเซ็กซี่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแอน
ต้องเปลี่ยนตัวเองไปตามกระแส ถ้ากระแส
เรื่องเซ็กซี่มันมาแล้วเราไม่ใช่ เราก็ถอยไปเท่า
นั้นเอง ก็ถือว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของเรา แต่วัน
หนึง่ คนอาจจะอิม่ กระแสเซ็กซี่ แล้วอาจจะชอบ
อะไรที่คลาสสิก หรืออะไรอีกอย่าง ซึ่งอาจจะตรงกับเราหรือตรงกับใครก็ได้ เราก็ต้องรอ เราคงอยู่
ไม่ได้ในทุกช่วงหรอก แต่แอนชัดเจนในมุมของตัวเอง แอนไม่ได้ว่าใครที่เป็นลักษณะนั้น เพราะแต่
ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน ก็ต้องให้เกียรติกัน ถือว่าเป็นทางของเขา และนี่เป็นทางของเรา

ชื่อแอน ทองประสม มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีคนคาดหวังมาก

ก็อาจจะอย่างนั้น เหมือนเราทำมานานแล้ว ทำมาหลายอย่าง ทำมาถูกต้อง คนก็เลยตั้งข้อ
สังเกตว่าถ้าทำต่อไป จะยังรักษาความดีงามได้อยู่ไหม ยังตั้งใจแสดงเหมือนเดิมหรือเปล่า ยังช่วย
เหลือสังคมอยู่อีกไหม วงการนี้อาจจะมีคนที่รักเรา ดูเรา ให้การสนับสนุนจิตใจเราอยู่เยอะ แต่ก็
อาจจะมีคนที่อิจฉาเรา หรือไม่ได้รักเรา รอเห็นความล้มเหลวของเราอยู่บ้าง แอนไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่เราเชื่อว่าทุกอย่างมีตัวตนหมด เพียงแต่เห็นหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าวันหนึ่งเราทำดีที่สุดแล้ว มัน
ยังล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง ก็อย่าลงโทษตัวเองนักหนาเลย เพราะเราเต็มที่แล้ว ก็ต้องยอมรับ แต่ถ้า
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แอนล้มเหลวเพราะเราขี้เกียจ มักง่าย ทำอะไร
ไม่ถูกต้อง ข้ามขั้นตอนคนอื่นมา อย่างนั้นแอน
จะโทษตัวเอง เป็นเพราะเราชั่วร้ายเอง เลยล้ม
เหลว แต่ถ้าเราทำดีที่สุด ไม่ต้องกลัวอะไร

เป็นนางเอก เป็นเจ้าหญิงของวงการฯ เป็น
ขวัญใจนักข่าวฯ เป็นทูตยูนิเซฟ ต้องตีกรอบ
ชีวิตตัวเองด้วยหรือเปล่า

เราไม่ได้เป็นคนตีกรอบ แต่คนอื่นจะคาด
หวังในกรอบนั้นๆ ที่เขาเห็น อย่างตอนนี้ทุกคน
อาจจะให้เกียรติ เรียกแอนเป็นเจ้าหญิงของ
วงการบันเทิง ถ้าเขาเห็นแอนไปดิ้นอยู่ในผับ ก็
คงนึกอะไรนี.่ ..แต่แอนไม่ได้พดู เพือ่ สร้างภาพนะ
แอนพูดจากใจจริง ว่าแอนเป็นคนเลือกที่จะไม่
อยู่กับอบายมุข แอนเลือกที่จะอยู่ในทางที่คน
ดีเขาอยู่อยู่แล้ว อยากเป็นคนดีอยู่แล้ว อะไร
ที่ไม่ดีแอนจะไม่ทำ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แอนไม่
ทำ... ไม่ใช่เพราะสร้างภาพ แต่เพราะเราไม่ทำ
อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ลำบาก
ยากเย็นอะไร กับการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างที่ทุก
คนตีกรอบให้ เพราะแอนก็ทำของแอนอยู่แล้ว
แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ย้ำกับตัวเองว่า
จงเป็นคนดีนะ หรือแม้คนอื่นจะตีกรอบให้เรา
แต่ถา้ เป็นกรอบทีด่ แี อนก็ยอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ตัวเองไปในทางที่ดีนั้นได้...
ต้องยอมรับว่าดารานักแสดงมีอิทธิพล
ต่อเยาวชนมิใช่น้อย ที่ทำให้เด็กๆ อยากเลียน
แบบในทุกเรื่อง ตั้งแต่การแต่งกาย หน้าตา
ทรงผม ฯลฯ จะสังเกตว่าดาราทำผมแบบไหน
แต่งตัวโป๊อย่างไร ไม่นานเด็กวัยรุ่นก็จะทำ
ตามกันทั้งเมือง อย่างนี้แล้ว การเป็นดารานัก
แสดงที่ดี ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
เช่นกัน ต้องขอบคุณนางเอกคนนี้ ที่ไม่ทำให้
สังคมที่อ่อนแอเปราะบางอยู่แล้วขณะนี้ ต้อง
มีปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเธอเป็นต้นเหตุ

ขอบคุณ...ขอบคุณ...ขอบคุณอีกครั้ง
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆ

(จากหนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก / วันที่ ๓ พฤษภาคม ๕๑)

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วมกำหนดแนวทาง
การบั ง คั บ ใช้ พ.ร.บ.ควบคุ ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในเขตพืน้ ที่
ภาคตะวันตก ณ หอประชุมองค์
การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ขอบคุณผูว้ า่ ฯ ขอนแก่น
		 เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ ภาคีเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสาน พร้อมเครือข่ายเยาวชน ๔ สถาบัน เข้ายืน่ หนังสือขอบคุณนายปานชัย บวรรัตนปาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ทีส่ นับสนุนการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าทีถ่ นนข้าวเหนียว ตามแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย

อุบลสร้างสุข พ้นทุกข์จากเหล้า
นายชวน ศิรนิ นั ท์พร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายกว่า ๔๐ องค์กร ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ อุบลสร้างสุข พ้นทุกข์จากเหล้า เมือ่ วันมาฆะบูชาทีผ่ า่ นมา

Òı

หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

“โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ”

มีข้อมูลวิจัยยืนยันแน่นอนว่ายิ่งคนไทยดื่มเหล้าหรือน้ำเมามาก ก็ยิ่งยากจน ยากจน ถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันมานักต่อนักแล้ว

นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพที่ทำให้เจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตเนื่องจากความเมาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการรณรงค์ลด
ละ เลิกดื่มเหล้า หรือโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีต่างๆ ทำให้หลายครอบครัวกลับมามีชีวิตที่มั่นคง
ได้ เพียงแค่เลิกดื่มเหล้าได้อย่างเด็ดขาด

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิชัยพัฒนา อนุญาตให้จัดกิจกรรม “โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ” ร่วมกับองค์กรภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อที่จะนำเงินบริจาคร่วมสมทบ “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
บัดนี้โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว สสส.และ สคล. จึงได้รวบรวมเงินที่ได้รับบริจาค จำนวน ๒,๖๓๖,๐๑๑.๗๒ บาท นำขึ้นทูล
เกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งมีองค์กรภาคีที่ร่วมจัด
กิจกรรมและบริจาคเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ๕๑๐,๘๖๑.๔๒ บาท มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ไทย ๓๔๓,๑๖๑.๕๐ บาท บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ๒๖๗,๔๙๑.๒๕ บาท บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ๒๐๐,๐๐๐ บาท
กองทัพไทยเพื่อชัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ๑,๓๑๔,๔๙๗.๕๕ บาท
ถึงแม้โครงการฯจะสิน้ สุดลง ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่พน่ี อ้ งจะต้องเลิกทำความดีอย่างทีเ่ คยทำมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามนีท้ เ่ี ศรษฐกิจ
อยู่ในภาวะย่ำแย่ เพียงแค่เลิกดื่มเหล้า เงินในกระเป๋าของทุกคนก็เพิ่มขึ้นทันที

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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