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✎ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ตัวอย่างที่ดีมีคุณค่ากว่าคำสอน
สภาพสังคมทุกวันนี้อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุมากมายที่จะทำ

ให้เด็กและเยาวชนเดินหลงทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบายมุขต่างๆ ที่จะนำชีวิตไปสู่ความเสื่อม
ความทุกข์ ปราการสำคัญด่านแรกที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กๆ ก็คือ
สถาบันครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นต้นแบบ ถ้าสถาบันครอบครัวล้มเหลว สังคมก็จะมีแต่ปัญหา
และความวุ่นวาย
หน้าที่สำคัญที่สุดของการเป็นพ่อแม่คนคือเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ซึ่งความหมายที่แท้จริง
ของการเลี้ยงดู ไม่ใช่แค่การให้ข้าวปลาอาหารหรือให้วัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้
อาหารทางจิตวิญญาณคือเรื่องคุณธรรมแก่ลูกด้วย เพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปพร้อมๆ กันทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากกว่าความทุกข์ เพราะเลือกเป็นว่า
ควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร แต่น่าเสียดายที่เดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนไม่น้อย ให้ความสำคัญ
กับการออกไปหาเงินทองมากกว่าการที่จะได้อยู่ใกล้ชิดลูกและครอบครัว และที่น่าเศร้าไปกว่า
นั้นคือบางครอบครัวพ่อแม่เป็นแบบอย่างของการเสพติดอบายมุขเสียเอง ทั้งเล่นการพนัน เที่ยว
กลางคืน สูบบุหรี่ กินเหล้า ก็แน่นอนว่าเด็กที่เกิดมาในครอบครัวแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมเลียนแบบคนในบ้านนั่นแหละ แล้ววันหนึ่งเมื่อลูกสร้างปัญหาหรือความทุกข์ให้ พ่อแม่จะ
มาเสียใจว่าสอนลูกไม่ฟังคงไม่ได้ และในแง่ศาสนาก็ถือว่าการที่พ่อแม่ให้กำเนิดลูกแล้วเลี้ยง
ลูกไม่ดี ลูกก่อปัญหา เป็นภาระของสังคม พ่อแม่ก็บาปด้วยเหมือนกัน
พ่อแม่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกได้ คือพ่อแม่ที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต เพราะคุณธรรมในตัวพ่อแม่จะส่งผลมาถึงลูกโดยตรง นั่นคือทำให้ลูกได้เห็นตัว
อย่างทีด่ ี แล้วลูกก็จะเติบโตเป็นพ่อแม่ทม่ี ภี มู ติ า้ นทานทางจิตใจดี แล้วส่งผลไปยังรุน่ ต่อไปเรือ่ ยๆ
ถึงแม้กระแสค่านิยมผิดๆ จะรุนแรงแค่ไหน แต่ถ้าพ่อแม่หรือครอบครัวได้สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
ไว้ดีแล้ว สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ลูกก้าวผ่านมายาชีวิตต่างๆ ไปได้ เช่นเดียวกัน หากพ่อแม่
เป็นแบบอย่างที่บิดเบี้ยว สิ่งเหล่านี้ก็ย่อมถ่ายทอดและส่งผลไปสู่ลูกหลานในอนาคตได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นลูกจะเป็นคนอย่างไรก็อยู่ที่เบ้าหลอมคือครอบครัว แล้วที่บ่นๆ กันว่าสอนแล้วลูก
ไม่เชือ่ ฟัง ส่วนหนึง่ เป็นเพราะคำสอนและการกระทำของพ่อแม่ขดั แย้งกันเอง พูดอย่างนี้ แต่การ
กระทำเป็นอีกแบบ
พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน คำสอนจึงจะศักดิ์สิทธิ์

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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รักลูก...เลิกเหล้า...

ครอบครัวอบอุ่น

การดื่มน้ำเมาของเยาวชนที่เพิ่ม

ขึ้นในปัจจุบัน นอกจากอิทธิพลของการ
โฆษณา และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนแล้ว
ครอบครัวก็มีส่วนสำคัญ เพราะบ้านไหน
ที่พ่อแม่ดื่มเหล้า ส่วนใหญ่ลูกก็จะเป็น
นักดื่มด้วย และพ่อแม่ที่ดื่มเหล้าในวันนี้
ก็ล้วนเป็นพ่อแม่ที่หัดดื่มน้ำเมามาตั้งแต่
วัยรุ่น เพราะฉะนั้นการจะตัดไฟตั้งแต่
ต้นลม ก็ต้องป้องกันไม่ให้เด็กๆ ในวันนี้
ถูกล่อหลอกเข้าไปสู่วังวนของอบายมุข
น้ำเมา เพือ่ ทีใ่ นอนาคตพวกเขาจะได้เป็น
พ่อแม่ที่ไม่ดื่มเหล้า
เมื่อแต่งงานมีเหย้ามีเรือน เชื่อว่า
ทุกคนอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความ
สุข แต่เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในบ้านเริ่ม
เอาตัวไปเกีย่ วข้องกับน้ำเมา เมือ่ นัน้ ความ
สงบสุขจะเริม่ ลดลง ความขัดแย้ง ปัญหา
ต่างๆ และเรื่องเลวร้ายสารพัดจะค่อยๆ
แฝงตัวเข้ามาแทนที่ พ่อแม่ที่ดื่มเหล้า
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูก ทำให้ครอบครัวมีปัญหา ทั้งเรื่องเงินทองค่าใช้จ่าย
เรื ่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างคนในบ้าน
(ทะเลาะเบาะแว้ง หย่าร้าง ฯลฯ) ในระยะ
ยาวสุขภาพก็เสื่อมโทรม เจ็บป่วยเป็น
โรค พิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สร้างภาระให้คนอยู่ข้างหลังต้องเดือด
ร้อน ส่วนครอบครัวที่มี
ลูกวัยรุ่น เด็กก็จะเลียน
แบบเริ่มดื่มน้ำเมาตั้ง

แต่อายุน้อย และเป็นต้นทางพาไปสู่สิ่ง
เสพติดอื่นๆ ไปสู่การคบเพื่อนไม่ดี มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสียตัว ติด
เอดส์ ติดคุก เพราะก่ออาชญากรรมและ
ทำผิดในเรื่องต่างๆ หรือเสียชีวิตจาก
การทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
หลายคนอาจคิ ด ว่ า
การดื ่ ม เหล้ า คื อ ความสุ ข
อย่างหนึง่ ของชีวติ แต่อยาก
ให้ลองคิดดูให้ลึกซึ้งว่ามัน
สุขจริงหรือ ระหว่างความ
สุขที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่
ลูก กับความสุขที่ได้ซดน้ำขมๆ แล้ว
มึนเมา ปวดหัว อาเจียน ขาดสติ ครอบครัวแตกแยก ลูกเต้าเสียผู้เสียคน ความ
สุขแบบไหนที่ควรแสวงหาและรักษาเอา
ไว้ อย่าให้ต้องสูญเสียคนที่รักไปก่อน
แล้วค่อยคิดได้ เพราะถึงเวลานั้นความรู้
สึกเสียใจคงไม่มปี ระโยชน์อะไร ไม่มบี า้ น
ไหนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับน้ำเมาแล้วครอบครัว
อยู่เย็นเป็นสุข เพียงแต่จะทุกข์น้อยหรือ
ทุกข์มากเท่านั้น ซึ่งในทางศาสนาก็สอน
อยู่แล้วว่าความสุขที่เกิดจากการเสพติด
อบายมุข เป็นความสุขหยาบๆ ขั้นต่ำสุด
ไม่จีรังยั่งยืน มีสุขน้อยแต่มีโทษมาก
ทุกวันนี้คนที่เสพติดน้ำเมามักจะ
อ้างเหตุผลอย่างโน่นอย่างนี้สารพัด แต่
เหตุผลแท้จริงที่ไม่มีใครกล้ายอมรับ คือ
ตัวเองอ่อนแอแพ้กิเลสความอยากในใจ
ถ้าจิตใจเข้มแข็งเสียอย่าง รักตัวเอง รัก
พ่อแม่ รักลูกรักเมีย รักสามี จริงๆ ก็จะ
ไม่ไปลุ่มหลงอยู่กับความสุขเทียมแบบ
นั้น และจะมีปัญญาเข้าใจทุกสิ่งตาม
ความเป็นจริง (ว่าเหล้าคือน้ำมหันตภัย)

ไม่ตกเป็นทาสค่านิยมผิดๆ ที่พวกนาย
ทุนน้ำเมาพยายามบอกว่าการดื่มเหล้า
เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต (ก็เขาจะขาย
ของ จะเอาเงินจากคนซื้อ จึงต้องสร้าง
ภาพหลอกลวงสารพัด ว่าสินค้าของตัว
เองดีอย่างนั้น อย่างนี้) เคยไหมที่
พ่อค้าน้ำเมาบอกคนซื้อว่า
ถ้าดื่มน้ำชนิดนี้เข้าไป จะ
ทำลายสุ ข ภาพ เจ็ บ ป่ ว ย
เป็นโรคสารพัด เป็นการฆ่า
ตัวตายแบบผ่อนส่ง หรือไม่
ก็ทำให้ตอ้ งจบชีวติ ลงก่อนวัยอัน
ควร... แล้วทำไมต้องให้นำ้ เมามากำหนด
ชะตาชีวิตของเราและคนในครอบครัว
เริ่มแรกที่พ่อแม่ซื้อเหล้ามาดื่ม ก็
ถือเป็นการใช้จา่ ยในสิง่ ทีไ่ ม่จำเป็น สูเ้ ก็บ
เงินไว้เป็นค่านมหรือค่าขนมลูกจะดีกว่า
พ่อแม่ที่ชอบออกไปสังสรรค์ดื่มกินนอก
บ้าน ความจริงควรใช้เวลาอันมีค่านี้เล่า
นิ ท านหรื อ สอนการบ้ า น พู ด คุ ย เรื ่ อ ง
ต่างๆ กับลูก จะมีประโยชน์มากกว่าไป
เฮฮาไร้สาระ ทีส่ ำคัญเมือ่ พ่อแม่ไม่ดม่ื แม้
กระแสค่านิยมผิดๆ จะรุนแรงแค่ไหน ก็
สามารถพูดสอนลูกได้เต็มปากเต็มคำว่า
การดื่มน้ำเมาไม่ดีอย่างไร ทั้งยังเป็น
ปราการด่านแรกที่จะป้องกันไม่ให้ลูกถูก
ชักจูงไปในทางเสื่อมได้ง่าย แต่ถ้าพ่อแม่
ดื่ม ลูกก็ดื่มตาม เมื่อเด็กโตขึ้นมีครอบครัว เขาก็จะเป็นพ่อแม่ขี้เหล้าที่เป็นแบบ
อย่ า งบิ ด เบี ้ ย วให้ แ ก่ ล ู ก แบบนี ้ ต ่ อ ไป
เรื่อยๆ
อยากให้นักดื่มถามใจตัวเองเสมอๆ
ว่าระหว่างน้ำเมากับลูกและครอบครัว สิ่ง
ไหนสำคัญและมีค่าที่สุดในชีวิต
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สงฆ์ขอนแก่นต้านใช้ชื่อ “อีสานเบียร์” นัดรวมพลังวันมาฆบูชา
การทีพ่ อ่ ค้าน้ำเมาตัง้ ชือ่ ยีห่ อ้
น้ำเมาตัวใหม่วา่ “อีสานเบียร์” ก็
เพื่อเจาะตลาดลูกค้าในกลุ่มนัก
ดื ่ ม ภาคอี ส านโดยเฉพาะ และ
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็น
การมองแต่เรื่องผลประโยชน์สูง
สุดเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจ
ผลกระทบในมิติอื่นๆ เลย และ
ดูเหมือนว่าการรณรงค์ในเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประเด็น
ให้ ต ้ อ งเคลื ่ อ นไหวและต้ อ งทำ
ความเข้าใจกับประชาชนเพิม่ ขึน้

เมื ่ อ วั น ที ่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๑ พระสงฆ์กว่า ๑๐๐ รูป
ทั่วจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือเพือ่ ต่อต้านการใช้ชอ่ื
อีสานเบียร์ ของบริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำกัด นายคำพัน สุวรรณธาดา นักวิชาการศาสนา
๘ ว. หัวหน้ากลุ่มงานศาสนสมบัติ
และกิจการพิเศษ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า
จะมีการจัดกิจกรรมของเครือข่าย
ส่ ง เสริ ม พุ ท ธศาสนาและวั ฒ นธรรมอีสาน เพื่อดำเนินการคัด
ค้านการใช้ชื่ออีสานเบียร์ ซึ่งหลัง
จากที่ได้เปิดตัวแสดงจุดยืนและ
เจตนารมณ์ร่วมกันของเครือข่าย
ทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน โดย
การยื่นหนังสือปิดผนึก คัดค้าน
การนำชือ่ อีสานเป็นชือ่ น้ำเมาผ่าน
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

๑๐ ข่าวเด็ด เขย่าวงการหมอ

ปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านไป มีเรื่อง
ราวต่ า งๆ เกิ ด ขึ ้ น มากมายใน
สังคมไทย ทั้งเรื่องดี เรื่องร้าย
มองให้ แ คบเข้ า มาอี ก นิ ด ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
สาธารณสุข มีหลายเหตุการณ์
ที่เป็นข่าวต่อเนื่อง อยู่ในความ
สนใจของประชาชนทั้งประเทศ
ซึ่งทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้
นำเสนอไว้ทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
ปีที่แล้วกระแสข่าวที่อยู่ใน
ความสนใจของสื ่ อ มวลชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่เรื่อง การ
ห้ามสูบบุหรี่ในผับ การทำ “ซีแอล
ยา” ข้ อ กั ง ขากรณี น ายแพทย์
ประกิตเผ่าว่า “บ้า” หรือ “ดี”
กรณีคนไข้ฟ้องหมอ คดีสะเทือน
ขวัญคนไข้ทำศัลยกรรมถูกสังหาร
โหด “โลกร้อน” ทำให้โรคต่างๆ

Ù

ระบาด การรณรงค์ “ยืดอกพก
ถุง” กรณีสนิ ค้าปนเปือ้ นจากประเทศจีน หรือข่าวการแบนโฆษณา
ขนมเด็ก แต่ที่เป็นประเด็นร้อนที่
สุ ด ก็ ค ื อ เรื ่ อ งพระราชบั ญ ญั ต ิ
ควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์
ที่หนังสือพิมพ์จั่วหัวไว้ว่า “พ.ร.บ.
เหล้ า ศึ ก แห่ ง ปี ” ข่ า วนี ้ อ ยู ่ ใ น
อันดับแรกของข่าวทัง้ หมด สำหรับ
เนื้อหาของข่าวที่ทางหนังสือพิมพ์
สรุปไว้มีดังนี้
ผลกระทบที ่ เ กิ ด จากฤทธิ ์
สุรา ทำลายทั้งสังคม ครอบครัว
สุขภาพ และสร้างความเสียหาย
ให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. .... จึ ง ถู ก
ผลักดันเพื่อนำไปแก้ปัญหา ซึ่งใน
กฎหมายได้ระบุถึงประเด็นห้าม

ไปแล้วนั้น ต่อไปจะมีการให้พระสงฆ์เทศนาสั่งสอนให้เห็นถึงผล
เสียของการชื่อดังกล่าว พร้อมกับ
ทำความเข้าใจ ย้ำเตือน และจะ
ให้ประชาชนทั้ง ๑๙ จังหวัดภาค
อีสาน ที่เห็นด้วยกับเจตนารมณ์
ขององค์กรเครือข่ายต้านเหล้าทุก
องค์กร ร่วมลงชื่อคัดค้าน เพื่อ
แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ทแ่ี น่ว
แน่ร่วมกันของชาวอีสาน
จากนั้นก่อนถึงวันมาฆบูชา
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ จะมี ก าร
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่
เพื่อให้คนอีสานมาร่วมแสดงพลัง
ให้ ม ี ก ารเปลี ่ ย นชื ่ อ อี ส านเบี ย ร์
พร้ อ มกั บ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด นายคำพัน กล่าวว่า
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ทางสังคม
มากมาย มีสาเหตุมาจากการดื่ม

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ทำ
ให้ปีที่ผ่านไปมีการเปิด
ฉากปะทะกั น ระหว่ า ง
ภาคธุ ร กิ จ กั บ เอ็ น จี โ อ
และนักวิชาการอย่างเข้มข้น การ
ห้ามโฆษณา ๒๔ ชั่วโมงในทุกสื่อ
ห้ า มส่ ง เสริ ม การขาย เป็ น ร่ า ง
ฉบั บ แรก แต่ ห ลั ง จากมี ค วาม
พยายามคว่ำกฎหมายฉบับนี้ทั้ง
ทางตรงทางอ้อม ประกอบกับมี
สนช.บางคนที่ร่วมค้านสุดตัว ทำ
ให้ระยะเวลาห้ามโฆษณาถอยร่น
มาเป็นเที่ยงคืนถึงตีห้า และมีการ
แก้กฎหมายทีเ่ ข้มงวดแต่ละมาตรา
ให้อ่อนลงเรื่อยๆ จนเกือบเพลี่ยง
พล้ำ ธุรกิจเหล้าอาจคืนชีพโฆษณา
ภาพลักษณ์ได้ ๒๔ ชั่วโมง
ในการพิจารณากฎหมายครัง้

เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ซึ ่ ง ทาง
สำนักพระพุทธศาสนาฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้ข้าราชการ
ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้
ลด ละ การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุก
ชนิด และในวันมาฆบูชาองค์กร
เครือข่ายงดเหล้าทั้ง ๑๙ จังหวัด
จะรวมพลังแสดงจุดยืนการใช้ชื่อ
อีสานเบียร์ รวมถึงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วย
หวังว่าชาวอีสานทุกคนจะ
เกิดความรู้สึกรักถิ่นฐานกำเนิด
ของตน และไม่หลงตกเป็นเหยื่อ
ของนายทุ น เหล่ า นี ้ ที ่ ไ ม่ เ คย
สงสารผู้บริโภคเลยว่าจะได้รับ
ผลจากการดื่มอย่างไรบ้าง นอก
จากความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงสิ่ง
เดียว
(ข้อมูลจาก / ผู้จัดการออนไลน์ /
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑)

สุดท้ายของ สนช.ชุดนี้ จบลงที่
การตัดประเด็นการห้ามโฆษณา
ที่ยังเถียงกันไม่จบออก และให้ไป
กำหนดรายละเอียดในประกาศ
กระทรวงต่อไป ในรัฐบาลชุดใหม่
ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็น
ความสำคั ญ ของเยาวชนหรื อ
ธุรกิจมากกว่ากัน ยังต้องลุ้นอีก
หลายยก
จะนานแค่ไหน ก็ขอให้ความ
ถู ก ต้ อ งคงอยู ่ ค ู ่ ส ั ง คมตลอดไป
ด้วยเถิด
(ข้อมูลจาก / หนังสือพิมพ์ข่าวสด /
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑)

โฆษณาน้ำเมา ๒๔ ช.ม. ... สังคมไทยได้อะไร
เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านไป โครงการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณทิตย์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมง
สังคมไทยได้อะไร” ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีนักวิชาการและนัก
เคลือ่ นไหวทางสังคม เข้าร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหลายท่าน อาทิ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์ ก้ว จากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณทิตย์ คุณมัฌชิมา กุญชร ณ อยุธยา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวีระ
นิจไตรรัตน์ จากวิทยาลัยการจัดการสังคม (วจส.) และ อาจารย์บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ ซึ่งความเห็นของแต่ละท่าน ล้วนอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน
คือ สุขภาพของคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะเยาวชน และความสงบของสังคมส่วนรวม
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาศ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
…ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งจากที่เคยขอขยับเวลาให้สามารถโฆษณาได้ ต้องเป็นช่วงเวลา ๒๔.๐๐–๐๕.๐๐ เท่านั้น ซึ่งหลายคนก็เข้าใจ แต่การที่จะ
เปลีย่ นให้เป็นโฆษณาได้ตลอด ๒๔ ช.ม. คงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ดี แต่คนมักจะคิดและบิดเบือนสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนีว้ า่ จะห้ามไม่ให้ดม่ื ห้ามไปทุกๆ เรือ่ ง จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพียงแต่มเี งือ่ น
ไขบางอย่าง คือห้ามไม่ให้มกี ารโฆษณาเท่านัน้ ซึง่ สนช.ควรคำนึงถึงเยาวชนเป็นหลัก เพราะเป็น
กำลังของสังคม และแม้วา่ กฎหมายนีม้ กี ารทำมานานแล้ว แต่กย็ งั ไม่มกี ารนำออกมาใช้เลย ทัง้ ๆ
ทีเ่ ป็นเรือ่ งของการดูแลสุขภาวะของเยาวชน และเพือ่ ช่วยสร้างสังคมให้มคี วามสงบสุขมากขึน้
ก่อนหน้านี้เสียงส่วนใหญ่ของ สนช.ก็เห็นว่าสามารถให้โฆษณาได้ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐–
๐๕.๐๐ น. แต่ล่าสุดเมื่อมีการแปรญัตติกฎหมายดังกล่าวจาก สนช.ท่านหนึ่ง ที่ให้โฆษณาภาพ
ลักษณ์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง คนธรรมดาหรือใครก็สามารถเดาได้ว่ามีค่าพอๆ กับการให้โฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด ๒๔ ช.ม. เป็นการถอยหลังเข้าคลอง เนื่องจากมีการลดทอน
คุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย...
คุณวีระ นิจไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการสังคม (วจส.)
...ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาภาพลักษณ์ แค่เห็นโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่แตกต่างกัน เพราะคนทราบดีว่าหมายถึงยี่ห้อใด นอกจากนี้เด็กและ
เยาวชนมีการซึมซับข้อมูลที่ได้จากโฆษณาแล้วเกิดการเลียนแบบได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ
มาก จากการที่ได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ๑ ใน ๕ เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชน ที่มีการ
ทะเลาะวิวาทกันตามสถานที่ต่างๆ ชาวบ้านบางส่วนเมื่อเวลาเหนื่อยจากการทำงานก็ดื่มเหล้า
ส่งผลต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย แม้กระทั่งเด็กประถมก็เริ่มดื่มกันแล้ว เนื่องจาก
ถูกผู้ใหญ่ชักจูง จึงได้มีการรณรงค์โดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เล็กๆ ของ ๓
จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชนว่าจะเลือกแบบไหน เนื่องจากอิทธิพลของสื่อโฆษณา
มีผลต่อการรับรู้ของคน และทุกๆ คนก็มักจะใช้สื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ดูจากการพิจารณา พ.ร.บ.ฯฉบับนี้แล้ว คิดว่าไม่มีความหวังเลยกับ สนช.ที่จะให้มีผล
บังคับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งวงการธุรกิจแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็มีการกระหน่ำโฆษณา
ธุรกิจของตนเอง ซึ่งเสมือนเป็นการหลอกลวงประชาชน และอาจเปรียบได้กับคำว่า “โจรใน
คราบผู้ดี” คือ เบื้องหน้าช่วยเหลือสังคม เบื้องหลังสนับสนุนให้คนเมา หวังผลกำไรของตนเอง
ถึงแม้จะมีการใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชน เพื่อต่อสู้กับธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่ธุรกิจนี้มีทุนมากกว่า มีการโฆษณาที่เข้าถึงประชาชนหมู่มาก ดังนั้นหากมี
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้การรณรงค์ในชุมชนง่ายขึ้น...

คุณมัฌชิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
...Corperate Social Responsibility (CSR)
หรือการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้น
อาจจะแบ่งเป็น ๒ กลุม่ ใหญ่ กลุม่ หนึง่ ให้ความสำคัญกับ
CSR และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิต
วิญญาณทีบ่ ริษทั คำนึงถึงการตอบแทนกลับต่อสังคมอย่าง
แท้จริง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งทำ CSR หรือโครงการเพื่อ
สังคม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพียงเพื่อ
บอกกับลูกค้าว่า “เราเป็นองค์กรทีด่ ”ี ซึง่ การใช้ CSR ที่
แท้จริงนั้นต้องไม่มีการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร และ
เข็มทิศของ CSR นั้นต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่
ข้อมูลทีผ่ ดิ หรือก่อให้เกิดการสับสน การทีธ่ รุ กิจเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองโดย
การเข้าไปช่วยสังคม แต่อกี ทางหนึง่ ก็ยงั สนับสนุนให้คน
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น ถือว่าเป็นการ
กระทำทีส่ วนทางกัน เสมือนเป็นการทำบุญคูก่ บั บาป
ธุรกิจแอลกอฮอล์ควรมีสติ มีจิตสำนึกให้มากขึ้น
ถ้าจำเป็นจะต้องโฆษณาหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องมี
การบอกพิษภัยควบคู่ไปด้วย รวมถึงมีการมองไปใน
อนาคตว่าอีกกี่ปีจะเลิกผลิตเครื่องดื่มพวกนี้ แล้วอาจ
หาช่องทางธุรกิจใหม่ ผลิตสินค้าใหม่ที่ดีมีคุณค่า เพื่อ
เป็นการลดบาปให้แก่ตนเอง ซึ่งในตอนนี้มีหลายธุรกิจ
ทีเ่ ริม่ เปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของตนเอง เช่น บริษทั โคคา โคล่า
ก็เริ่มมีความคิดจะหยุดผลิตโค๊กในอีก... ปีข้างหน้า
เพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแต่สาร
ให้ความหวานอย่างเดียว ดังนั้นธุรกิจแอลกอฮอล์ไม่
ควรหวังแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ควรมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เพื่อ
จะได้ลดกรรมของตนเองที่ทำมาหากินจากอบายมุข...

สิ่งที่นักธุรกิจน้ำเมาทั้งหลายควรระลึกถึงอยู่เสมอคือ ต่อให้รวยล้นฟ้าแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว แล้วจะโลภ
มากไปทำไม ความดีความชั่วเท่านั้นที่จะตามติดคนทุกคนไปตลอดเวลา
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การตลาดน้ำเมา
✎ กระจิบข่าว

วั น ก่ อ นได้ อ ่ า นข่ า วซุ บ ซิ บ ใน
นิตยสารฉบับหนึ่ง พูดถึงทายาทไฮโซฯ
ตระกูลหนึ่งว่ามือขึ้นในเรื่องการทำธุรกิจ
เพียงแค่สั่งไวน์จากต่างประเทศมาลอง
ขาย ก็ขายดิบขายดีเหลือเกิน จนเขาคิด
จะทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเมาอย่างจริงจัง
แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกล้มโครงการนี้เพราะ
“คุณแม่ขอร้อง” ว่าขายน้ำเมาไม่ดี อ่าน
แล้วก็อนุโมทนาอยู่ในใจ คิดว่าชายหนุ่ม
คนนี ้ โชคดี ท ี ่ ไ ม่ ต ้ อ งไปทำอาชี พ ที ่ ผ ิ ด
ศีลธรรม เพราะมีพ่อแม่ที่ยังเข้าใจใน

เรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่ ความจริงแม้
เขาจะไม่ร่ำรวยชนิดติดอันดับ แต่เท่าที่
เขามีอยู่ก็สุขสบายไปทั้งชาติ โดยไม่ต้อง
ประกอบมิจฉาอาชีพ และไม่จำเป็นต้อง
โลภมากกว่าที่มีอยู่แล้ว เหมือนพ่อค้า
ส่วนใหญ่ในบ้านเราขณะนี้
จะว่าไปแล้วเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ
ทุกวันนี้มีมากล้นสารพัดประเภท สารพัด
ยี่ห้อ ซึ่งเท่าที่มีขายอยู่แล้วตามร้านค้า
ต่างๆ ในปัจจุบัน ก็สร้างปัญหาทางด้าน
สุขภาพให้ประเทศชาติมากเกินแก้ไขอยู่
แล้ว ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ พิการ เจ็บป่วย
และเสียชีวิต แต่ดูเหมือนบริษัทน้ำเมา
ทั ้ ง หลาย ไม่ ไ ด้ ส ำเหนี ย กในผลกระทบ
มากมายที่เกิดขึ้นจากสินค้าของตนเองเลย
หนำซ้ำยังเดินหน้ามอมเมาประชาชนต่อ
ไปเรื่อยๆ ด้วยกลวิธีต่างๆ อย่างเช่น ล่าสุด
ที่บริษัทน้ำเมาเก่าแก่ของเมืองไทย ออก
ตัวสินค้าใหม่ “อีสานเบียร์” เพื่อจะแย่ง
ลูกค้ากับบริษัทคู่แข่งในพื้นที่เป้าหมายนี้
โดยเฉพาะ ซึ่ง ณ วันนี้อีสานเบียร์ได้แพร่
กระจายไปทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสานหมด
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แล้ว โดยเฉพาะจุดสำคัญที่ต้องการขาย
สินค้าเป็นหลัก ได้แก่ ตู้แช่ตามหมู่บ้าน
เขตนอกเมือง ร้านอาหารเล็กๆ ที่ขายข้าว
เหนียวไก่ย่างส้มตำตามหมู่บ้าน
การทีบ่ ริษทั น้ำเมาตัง้ ชือ่ สินค้าตัวใหม่
ว่า “อีสานเบียร์” ในแง่ของพ่อค้าเองคง
คิดว่าตั้งชื่อแบบนี้เหมือนเป็นการยกย่อง
และให้เกียรติคนในพื้นที่ จะได้รู้สึกใกล้ชิด
เป็นกันเอง แล้วมาอุดหนุนสินค้าตัวนี้กัน
มากขึ้น เหมือนเป็นสินค้าของท้องถิ่น แต่
คงลืมเสียสนิทหรืออาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า

อีสานไปตั้งเป็นชื่อน้ำเมา และหากคิดให้
ลึกซึ้ง “อีสานเบียร์” ที่ตั้งใจปักหลักขาย
และผลิ ต กั น ที ่ ภ าคอี ส านโดยเฉพาะนั ้ น
เหมือนเป็นการดูถูกคนอีสานว่าเป็นนักดื่ม
เป็นพวกขี้เหล้าเมายา แล้วการที่เอา “สุ่ม
ปลาและดอกคูณ” มาทำเป็นโลโก้หรือ
เครื่องหมายการค้า ก็เพราะต้องการขาย
เรื ่ อ งวั ฒ นธรรม แต่ ว ั ฒ นธรรมในความ
หมายที ่ แ ท้ จ ริ ง หมายถึ ง การเจริ ญ ขึ ้ น
พัฒนาขึ้น ส่วนน้ำเมานั้นตรงกันข้ามโดย
สิ้นเชิง เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเสื่อมลง

(ภาพจากประชาชาติธุรกิจ
๓ มกราคม ๒๕๕๑)

น้ำเมาเป็นสินค้าบาป เป็นสิ่งเสพติด เป็น
เครื่องดื่มที่ก่อโทษสารพัด จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นน้ำมหันตภัย ซึ่งถ้ามอง
ในมุมของคนพื้นที่แล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่า
ภาคภูมิใจเลยสักนิด ที่มีการเอาชื่อภาค

ความทุกข์ ความเดือดร้อน และปัญหา
ต่างๆ เพราะฉะนั้น ทั้งชื่อ “อีสานเบียร์”
และเครือ่ งหมายการค้าทีใ่ ช้รปู “สุม่ ไก่และ
ดอกคูณ” จึงเปรียบเหมือนอุบายล่อหลอก
ให้ผซู้ อ้ื ตายใจว่าเราทัง้ ผอง “เป็นพวกเดียว
กัน” ก็อยากให้ช่วยกันบอกต่อ ถึงกลยุทธ์
การสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งของพ่อค้าน้ำ
เมา ที่ตั้งอยู่บนความทุกข์ ความยากจน
และความสู ญ เสี ย ของพ่ อ แม่ พ ี ่ น ้ อ งชาว
ภาคอีสานทุกคน
ความเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมทุกวันนี้ ล้วนแต่มีต้นทางหรือจุด
เริ่มต้นมาจากการดื่มน้ำเมาแทบทั้งสิ้น
แต่น่าแปลกที่โศกนาฏกรรมต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นมากมายในสังคม ไม่ได้ทำให้บรรดา
พ่อค้าน้ำเมาฉุกคิดแม้แต่น้อย หนำซ้ำยัง
เดินหน้าผลิตเครื่องดื่มที่มีคนขนานนาม
ว่า “ยาพิษ” ในชื่อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง…
หัวใจของพวกเขาทำด้วยอะไรหนอ!

วิธีสอนลูกหลาน

ให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง ชอบ
ทำอะไรตามกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่การริลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของบรรดาวัยรุ่นทั้ง
หลาย มักเริ่มจากแรงเชียร์ของผองเพื่อนนั่นเอง
ในช่วงวัยรุ่น เด็กๆ พร้อมแล้วกับการออกไปงาน
ปาร์ตี้ แล้วก็ถึงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพูดคุยกับลูกๆ เช่น
กัน ว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยรุ่น
มักต้องการความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งช่วงเวลานี้
บทบาทของเพื่อนจะมีผลกับเด็กวัยรุ่นมาก พูดได้ว่าถ้าเพื่อนดื่ม ลูก
คุณก็มีโอกาสมากที่จะดื่มด้วย แม้ในบางงานเลี้ยงที่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ก็
ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่ดื่ม ซึ่งตามรายงานการศึกษาของ The National Center on Addiction and Substance Abuse แห่ง Columbia
University เมื่อปีที่แล้วชี้ว่า หนึ่งในสามของกลุ่มสำรวจได้เข้าร่วมงาน
ปาร์ตี้ที่พ่อแม่อยู่ด้วย แต่พวกเขาก็ยังดื่ม และพบว่ากลุ่มเด็กอายุ ๑๔ ปี
ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มเด็กอายุ ๑๓ ปี ที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้ถึง ๓ เท่า
ดังนั้นการพูดคุยกับลูกๆ วัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โครงการหลัก
วิทยาศาสตร์เชิงลึกเรื่องแอลกอฮอล์ (The Science Inside Alcohol
Project) และการให้การศึกษาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก American
Association for the Advancement of Science ได้แนะนำพ่อแม่ว่า
ให้พยายามหาวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้วัยรุ่นไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
วันหยุด และพ่อแม่ควรให้คำแนะนำกับลูกเกี่ยวกับหลักฐานข้อมูลทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ ว่าทำไมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงทำร้ายพวกเขา
วัยรุ่นมักเชื่อว่าพวกเขาแข็งแรง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมากที่จะคิดแบบนั้น
ดังนั้นเวลาพูดคุยกับลูก พ่อแม่ควรจำไว้ว่าต้องให้มีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวของพวกวัยรุ่นให้มากที่สุด และต่อไปนี้คือ ๕ คำถาม
ที่พ่อแม่ควรใช้ถามและตอบลูก เพื่อที่จะอธิบายให้เห็นถึงอันตรายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑. เด็กที่เริ่มดื่มฯก่อนอายุ ๒๑ ปี มีโอกาสมากที่จะเป็นโรคพิษ
สุราเรื้อรังใช่หรือไม่ / ใช่... เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กๆ ที่เริ่มดื่มเมื่ออายุ
๑๔ หรือเด็กกว่านั้น เป็นโรคติดสุราในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขา และ
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวัยรุ่นที่เริ่มดื่มเมื่ออายุมากกว่า ๒๑ ปี เป็นโรค
พิษสุราเรื้อรัง
๒. อวัยวะหลัก ๓ ส่วน ที่ได้รับอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ / ตับ (แอลกอฮอล์ทำลายประสิทธิภาพของตับในการขับสาร
พิษ เชื้อโรค แบคทีเรียจากเลือด และทำลายระบบระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย) สมอง (ซึ่งจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของความทรงจำ ดังนั้นเมื่อดื่มเครื่องดื่มฯ ๒–๓ แก้ว ผู้ดื่มมี

แนวโน้มทีจ่ ะจำสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ได้นอ้ ยกว่า
สมองที่พัฒนาเต็มที่) หัวใจ (แอลกอฮอล์
จะลดการไหลเวียนของเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ
หัวใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอและ
ความเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องระยะยาว แต่เมื่อใด
ที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นมันจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสารพัด
๓. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายสมรรถภาพด้านกีฬา
แน่นอน / Dr.Gary Wadler ศาสตราจารย์แห่ง School of Medicine
แห่ง New York University ได้กล่าวถึงบทความของ ESPN ที่ผ่านมา
เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการฝึกซ้อมหรือการ
แข่งขัน ทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาแย่ลงถึง ๑๔ ชั่วโมง ผล
กระทบบางอย่างที่ทำให้การตอบสนองช้าลงได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความ
สมดุล การขับน้ำออกจากร่างกาย และการลดประสิทธิภาพการเคลื่อน
ไหวของกล้ามเนื้อ
๔. การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มน้ำหนักได้หรือไม่ / ได้...การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ผู้ดื่มอ้วนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
หน้าท้อง หลายคนคงไม่ทราบว่าแอลกอฮอล์นั้นถูกจัดให้เป็นอาหาร
ไม่ใช่เครื่องดื่ม เพราะแอลกอฮอล์มีแคลอรีเฉลี่ยเท่ากับมันฝรั่งอบ แต่
ไม่มีคุณค่าทางอาหารและวิตามินใดๆ เลย
๕. คาเฟอีนหรือเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นต่างๆ สามารถช่วยให้
ผู้ดื่มขับรถได้ / ไม่เลย ...คาเฟอีนนั้นเป็นสารกระตุ้นที่ทำให้ผู้ดื่มตื่นตัว
แต่มันไม่ได้หยุดผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ทำลายความสามารถในการตัดสินใจและควบคุมรถยนต์... อย่าถูกหลอกโดยพวกขี้เมา
Shirley Malcom ประธานกลุ่มผู้บริหารของ Education and
Human Resources แห่ง AAS กล่าวว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกับร่างกายของพวกเขาอย่างไร ดังนั้น
การสอนหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้กับวัยรุ่นเรื่องผลเสียจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะทำให้พวกวัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง
โครงการหลักวิทยาศาสตร์เชิงลึกเรื่องแอลกอฮอล์ (The Science Inside Alcohol Project) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก The
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)
กำลังพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บเครือข่ายการศึกษาวิทยาศาสตร์
และหลักสูตรด้านสุขภาพแก่นกั เรียนระดับมัธยมต้นและครอบครัว ในเรือ่ ง
ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ตอ่ ร่างกาย ซึง่ โครงการนีจ้ ะช่วยสร้างความเข้า
ใจด้านวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาด้านสุขภาพแก่เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่
พ่อแม่ไทยลองใช้วิธีการนี้ดูบ้างก็ได้นะ

ที่มา / www.reuter.com/article/pressRelease/idUS190653+06-Dec-2007+PRN20071206 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ความรับผิดชอบเสมือนจริง:
อธรรมาภิบาลแห่งธุรกิจน้ำเมา
“โฆษณาไม่ได้ขายเหล้า แต่สอน
ให้เราทำดี”
ประโยคสะกิ ด ใจข้ า งต้ น นี ้ ม าจาก
ความรู้สึกของกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน
จากการศึกษาเชิงคุณภาพของ ดร.ศรีรัช
ลาภใหญ่๑ ในเรื่อง “งานโฆษณาเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยาก
ลองดื่ม และการจดจำตราสินค้า ในกลุ่ม
เยาวชนและวัยรุ่น” ซึ่งดำเนินการกับกลุ่ม
เยาวชนประถมศึกษา ๕ – ๖, กลุ่มมัธยม
ศึกษา ๑–๓ และ กลุ่มมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอุดมศึกษาปีที่ ๑- ๔ รวม ๑๒
กลุ่ม ๑๓๐ ราย ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๐
รู้เท่าทันบริษัทแอลกอฮอล์ : ผู้ใหญ่
ใจ(ไม่)ดี
การสร้างวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล
ของผู ้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอล์ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: CSR) ใน
ฐานะพลเมืองดีนั้น นับได้ว่าเป็นบทบาทที่
สำคัญของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ต่อตราสินค้าและ
องค์กร แต่เมื่อการ
ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ในรูปแบบดังกล่าว ถูก
ผนวกรวมเข้ากับการตลาด
ที่มุ่งหมายแต่เพียงเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ แ ละกำไรอย่ า งสู ง สุ ด ของ
ธุรกิจตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม
กับความรับผิดชอบและถือเป็นเรื่อง
ล้มเหลวทางจริยธรรมแห่งการประชาสัมพันธ์ที่แนบเนียน
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนตัวอย่าง
แรกนั้น ค้นพบจากข้อความให้สัมภาษณ์
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ CSR ของ

¯

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่ง๒ ว่า
“ปีที่แล้วเราจัดงานประกวดร้องเพลง
สรรเสริ ญ พระบารมี เพื ่ อ เฉลิ ม ฉลองใน
หลวงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ซึ่งก็ประสบ
ความสำเร็จสูง มีโรงเรียนให้การสนับสนุน
อย่างมาก ซึ่งปกติ...๓ จะไม่มีทางเข้าไปทำ
กิจกรรมในโรงเรียนได้เลย”
จากข้อความที่ยกมา แสดงให้เห็นถึง
ความสำเร็จอย่างสูงสุดทางการตลาดของ
กลุ่มทุนธุรกิจแอลกอฮอล์ ในแง่ของการ
กรุยทางและสร้างสัมพันธ์เพื่อให้เกิด “นัก
ดื่มหน้าใหม่” และ “ขาประจำ” ในอนาคต
ยิ ่ ง ไปกว่ า นั ้ น การใช้ ว โรกาสอั น เป็ น มหา
มงคลยังเอื้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน
ไม่รู้สึกอะไร และจดจำตราสินค้าของธุรกิจ
แอลกอฮอล์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ นี่คือ
CSR ที่แท้หรือเป็นเพียงแค่ความหลอก
ลวง เป็น CSR เทียมที่ฉกฉวยเอาความ
จงรักภักดีที่พสกนิกรทุกคนมีต่อในหลวง
เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเอง
หรืออีกตัวอย่างหนึง่ นัน้ มาจากเว็บไซต์
ของ brandage.com ที่บทสัมภาษณ์ของ
คนในวงการธุรกิจน้ำเมาเหล้านอก แสดง
ให้เห็นใจที่แท้จริงที่เป็นเรื่องของการตลาด
มากกว่าการรับผิดชอบต่อสังคม นั่นคือ
“ล่าสุดกับการจัดแคมเปญเพื่อสัง๔
คม... ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่อง
ทุกปี โดยกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งแรกนี้
เป็ น การคื น รายได้ จ ากการขาย ??? ใน
โมเดิร์นเทรดทุกขวดๆละ ๘๐ บาท ให้กับ
ชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ในสังกัด...เพื่อ
คืนธรรมชาติให้กับท้องทะเล กิจกรรมครั้งนี้

เป็นการเข้าไปกับกลุ่มที่ชอบดำน้ำ ซึ่งถือ
เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ตามแนวคิด
ในการขยายกลุ่มเป้าหมายของ...”
ความเป็นพลเมืองดีที่รับผิดชอบต่อ
สั ง คมดั ง ตั ว อย่ า งที ่ ย กมานั ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
มูลค่าอย่างเต็มที่ต่อกลุ่มทุนธุรกิจแอลกอฮอล์ ทั้งส่วนแบ่งการตลาดและยอดขายที่
สูงกว่าเม็ดเงินลงทุน รวมถึงได้ในสิ่งที่เรียก
ว่า “การกระชับความสัมพันธ์” หรือ connection กับกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ
การใช้ ก ิ จ กรรมที ่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด ว่ า
เป็น CSR เทียม มาเป็นเครื่องมือเจาะ
เกราะเข้าพื้นที่สีขาว ที่พวกเราต้องการให้มี
การปลอดเหล้าและแอลกอฮอล์เพื่อลูกๆ
หลานๆของเรา อย่างพื้นที่โรงเรียนได้สำเร็จ
คำถามที ่ ค งต้ อ งร่ ว มกั น ทบทวน
ณ ที่นี้ คือ CSR จะแสดงให้เห็นถึง
ธรรมาภิ บ าลแห่ ง การประกอบธุ ร กิ จ
ของกลุ่มน้ำเมาจริงหรือ ในเมื่อทุกวันนี้
“ผู้ใหญ่ใจ(ไม่เคย)ดี” ที่ทำ CSR เหล่า
นั้น ยังไม่เคยแสดงความรับผิดชอบ ที่
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ท ี ่ พ วกเขาผลิต
ขึ ้ น มาขายและล่ อ ลวงใจให้ เ รา โดย
เฉพาะให้กลุ่มเด็กและเยาวชนซื้อนั้น
ต้ อ งทำให้ ส ั ง คมไทยของพวกเรา
ครอบครัวของพวกเรา ยังต้องพบเจอ
กับความตาย ยังต้องเห็นภาพอุบัติเหตุ
และภาพของความสู ญ เสี ย ทั ้ ง ด้ า น
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทุกๆวัน

๑ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) http://www.cas.or.th/
๒ ข้อมูลจาก Brand Age Essenfial Subdivision ๖ ๒๐๐๗
๓ คือชื่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่ง / ผู้เขียนขอเซ็นเซอร์ชื่อธุรกิจนั้น
๔ ขอเซ็นเซอร์ชื่อธุรกิจแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
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โรคมะเร็งกับคนไทยความจริงก็

เป็นกันมาก โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับที่สามารถเป็ น ได้ ก ั บ ทุ ก คนที ่ ไ ม่ ใ ส่ ใจดู แ ล
สุขภาพ แต่น้อยคนนักที่จะตระหนักใน
เรื่องการระวังป้องกันตัวเอง แต่พอมีข่าว
ว่านักแสดง นักร้องคนดัง เป็นโรคมะเร็ง
ตับ ก็ดูเหมือนว่าประชาชนจะให้ความ
สนใจกันขึ้นมาบ้างตามกระแส ซึ่งก็เป็น
สิ่งที่ดี เพราะถ้าปล่อยตัวจนถึงขั้นเป็น
มะเร็งแล้วนัน้ การรักษาจะยุง่ ยากซับซ้อน
และต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดี
กรมการแพทย์ ได้เปิดเผยว่า โรคมะเร็ง
ตับเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งจาก
สถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า
ในเพศชายมะเร็งที่เป็นกันมากเป็นอันดับ
หนึ่งคือ มะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด
ส่วนในเพศหญิงมะเร็งทีเ่ ป็นกันมากอันดับ
หนึ่งคือ มะเร็งปากมดลูก อันดับสองคือ
มะเร็งเต้านม และอันดับสามคือคือมะเร็ง
ตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับที่พบมากในประเทศ
ไทยมี ๒ ชนิด คือ โรคมะเร็งของเซลล์ตับ
(สาเหตุสำคัญเกิดจากการเป็นพาหะของ
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี) และโรคมะเร็ง
ท่อน้ำดีตับ ที่พบมากในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือ (สาเหตุสำคัญ
เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ ร่วมกับการกิน
อาหารที่มีดินประสิวและไนไตรต เช่น
ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก
เบคอน เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุ
สำคัญอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ คือ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
การกินอาหารทีม่ เี ชือ้ รา (พบมากในอาหาร
ประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง) รวมถึง
การเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี
สำหรับอาการของผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง
ตับนัน้ จะเริม่ ต้นด้วยการเบือ่ อาหาร แน่น

ท้อง ตามด้วยอาการอ่อนเพลีย น้ำหนัก
ลด และมีไข้ต่ำๆ ปวดหรือเสียดชายโครง
ด้านขวา ซึ่งอาจคลำก้อนได้ รวมทั้งมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และบวม
บริเวณขาทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งการรักษาก็มีหลาย
วิธี เช่น การผ่าตัด การฉีดยาเข้าก้อน
มะเร็งโดยตรงในระยะเริ่มแรก การฉีดยา
เคมีหรือสารอุดตันเข้าเส้นเลือดแดงทีห่ ล่อ
เลี้ยงก้อนมะเร็ง เพื่อให้ก้อนมะเร็งยุบลง

จะเห็ น ได้ ว ่ า สาเหตุ ข องการเป็ น
โรคมะเร็ ง ตั บ นั ้ น ส่ ว นหนึ ่ ง เกิ ด จาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดๆ และการ
บริโภคอาหารที่เน้นแต่ความอร่อยเป็น
หลัก โดยไม่คำนึงถึงเรื่องความสะอาด
และความปลอดภัย มิหนำซ้ำบางคนยัง
เพิ่มเหตุปัจจัยของการเป็นโรคมะเร็งตับ
โดยการดื่มเหล้าหรือน้ำเมาเข้ า ไปอี ก
เพราะฉะนั ้ น ถ้ า ไม่ อ ยากเจ็ บ ป่ ว ย ไม่

ม ะ เ ร็ ง ตั บ

ภัยเงียบที่น่ากลัว
หรือวิธีการฉายแสง เพื่อบรรเทาอาการ
ของโรคมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์ ได้แนะนำแนว
ทางในการป้องกันโรคมะเร็งตับว่ามีหลาย
วิธี อาทิ การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบีกับเด็กแรกเกิดทุกคน ป้องกันและ
รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ปรับเปลี่ยนวิถี
การดำเนินชีวิตและเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรค โดยหันมากินอาหารที่ถูก
ต้องตามหลักโภชนาการ กินผักและผลไม้
เป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อ
มะเร็ง ได้แก่อาหารที่มีราขึ้น อาหารที่ใส่
ดินประสิว (เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม
แหนม ไส้กรอก เบคอน) อาหารหมักดอง
อาหารรสเค็มจัด เผ็ดจัด เนื้อสัตว์รมควัน
ปิ ้ ง ย่ า ง ทอด จนไหม้ เ กรี ย ม อาหาร
ประเภทสุกๆ ดิบๆ รวมทั้งการงดดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่ การลดความเครียด ออก
กำลั ง กายเป็ น ประจำ สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ เ ป็ น
พาหะของไวรัสตับอักเสบบีและซี ควร
พบแพทย์เพื่อตรวจตับอย่างสม่ำเสมอ

ตับปกติ

ตับที่เป็นมะเร็ง

อยากทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคร้ายนี้
ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะน้ำเมาที่ไม่
เพียงแต่ทำลายตับเท่านั้น แต่ยังทำลาย
ระบบอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายแทบทุก
ระบบด้วย
(ข้อมูลจาก/ ผู้จัดการออนไลน์/ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๑)

˘

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า
✎ ระฆังเซน

สวัสดีครับ...สมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีๆที่ทางศูนย์ฯได้เตรียมบอกเล่าเก้าสิบ

ด้วยความห่วงใย ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ดื่มเหล้า ต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ทำงานบ้าน ดูแลลูก ออกไปทำงานนอกบ้าน ทำจนเหน็ดเหนื่อย แถมยังต้องดูแลผู้ดื่มที่ทำตัวเหมือนเด็กอีก เช่น
ต้องคอยเช็ดตัวให้เวลาเมาฯลฯ เรียกว่าไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตนเองเลย แต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตไปแล้ว มีคำพูดของภรรยาคนหนึ่งกล่าวว่า “เบื่อมากๆ แต่ก็ต้องทำ” เราจะต้องประคองไปให้ได้เพื่อให้คงไว้
ซึ่งความเป็นครอบครัว จะได้ไม่ต้องให้คนอื่นมองว่าบ้านเรามีปัญหา ลูกจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อ และเหตุผล
อื่นอีกมากมาย ที่ทำให้เราต้องเก็บความรู้สึกที่ต้องเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่บอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้ เพราะเรามักจะ
คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ยิ่งกับพ่อแม่แล้ว หากไม่ถึงที่สุดคงไม่กล้าเล่าอย่างแน่นอน ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคงไม่ต้องพูดถึง ขืนเล่าไปคงเอาไป
นินทากันสนุกปาก จึงทำให้หลายๆคนรู้สึกสับสนในการหาทางออกกับชีวิต เพราะดูเหมือนจะเป็นทางตันไปหมด
เราลองมาใช้เวลาสักเล็กน้อย มองย้อนกลับไปถึงความพยายามของคุณในการขอร้อง อ้อนวอน หรือแม้กระทั่งอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ใครสักคนเลิกดื่มเหล้าดู ลองนึกย้อนดูว่าเราได้ใช้ความพยายามมากเท่าไร ในการที่จะหาเหตุผล ข้อโต้แย้ง หรือแม้แต่การวางแผน สำหรับการที่
จะให้คนคนหนึ่งเลิกดื่มเหล้า
		
ทีนี้ลองจินตนาการต่อว่าคุณจะรู้สึกดี รู้สึกอิ่มเอมแค่ไหน หลังจากที่คุณได้ทุ่มเททั้งพลังและเวลา จนสามารถทำให้คนที่คุณรักเลิก
ดื่มเหล้าได้สำเร็จ ปัญหาการดื่มจัดจนถึงขั้นกลายเป็นอาการติดเหล้านำปัญหาอื่นๆมาสู่ผู้คนที่แวดล้อมนักดื่มเสมอ แต่ทำไมเพียง
การเลิกดื่มเหล้าได้ของผู้ที่มีอาการติดเหล้า จึงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้ การมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้ง
ความรุนแรงในครอบครัว การทำร้ายร่างกาย สุขภาพทั้งกายและใจที่ทรุดโทรมลงของนักดื่มเอง ไปจนถึงสภาพทางการเงินที่
ง่อนแง่นของครอบครัว ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดมาจากอาการติดเหล้า จนเมื่อสามารถเลิกดื่มได้และปัญหาเหล่านี้บรรเทาลงหรือ
หมดไป ทำไมเราจึงยังจะบอกว่าเพียงแค่การเลิกดื่มได้ ยังคงไม่ใช้สุดปลายทางของการเดินทางของคนใกล้ชิดอดีตนักดื่ม
อย่าปรักปรำตัวเองเลยครับ เราต้องเข้าใจว่าทัง้ ตัวคุณและสามีเป็นเหยือ่ ของโรคนี้ ซึง่ เป็นสาเหตุของความวุน่ วายหมดหวังและสับสน มัน
ไม่ใช้เป็นปัญหาของการปรักปรำซึ่งกันและกัน แต่เป็นความไม่เข้าใจมากกว่า ดังนั้นการแก้ปัญหาก็ทำได้ด้วยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรคดัง
กล่าว เมื่อคุณเข้าใจปัญหาแล้วคุณก็สามารถที่จะช่วยสามีให้หายเร็วขึ้น แม้สิ่งนี้ยังไม่สำเร็จ อย่างน้อยคุณก็สามารถทำให้บ้านของคุณและเขามี
บรรยากาศของครอบครัวมากยิง่ ขึน้ และสภาพต่างๆก็นา่ จะดีมากกว่าตอนทีต่ ดิ เหล้างอมแงม คำแนะนำต่อไปนี้ มีพน้ื ฐานของความรูเ้ กีย่ วกับโรค
ติดสุราและประสบการณ์จากภรรยาของนักดืม่ สุรา (ทีเ่ ลิกดืม่ ได้แล้ว) ซึง่ อาจช่วยคุณได้ในการสร้างแผนดำเนินการทีจ่ ะช่วยสามีคณ
ุ อย่างถูกต้อง
เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคติดสุราท่านสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้จาก กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (เอ.เอ.) ได้ที่เบอร์โทร
๐๒-๒๓๑ ๘๓๐๐ หรือ www.aathailand.org และจากแพทย์ที่ชำนาญงานด้านนี้ ในรพ.ของรัฐทุกแห่ง
หวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนี้ คงพอมีประโยชน์กับท่านบ้าง พบกันในฉบับต่อไป ขอให้ท่านจงมีความสุข สงบ สันติครับ

การบำบัดผู้ติดสุราโดยผู้ติดสุรา
✎ สมัครใจ-อาสา

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่เรารักกันดีกว่านะคะ และสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้า
อยู่ เชื่อว่าของขวัญที่ครอบครัวของคุณอยากได้มากที่สุด ก็คือการลด ละ เลิกดื่มเหล้าค่ะ
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เลิกสุราได้ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มเอเอ ซึ่งจากการวิจัยพบว่ากลุ่มช่วยกันเองนี้
(Self Help Group) มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการรักษาด้วยวิธีอื่น อัตราความสำเร็จในการหยุดดื่มสุราหลังจากเข้าร่วม
กลุ่มแล้ว ๑ ปี มีสูงถึง ๖๐%
แล้วเพราะอะไร จึงต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มเอเอ กลุ่มเอเอได้บอกไว้ว่า คุณไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ ลองไป
ดูก่อน ไปสังเกตการณ์ก่อน ฟังเงียบๆ โดยไม่ต้องบอกชื่อ หรือจะบอกชื่อปลอมก็ได้ ถ้าอยากถามก็ถามได้ มีหลายคนที่มาฟังก่อน
๒–๓ ครั้ง เมื่อคุณไปครั้งแรก คุณก็คงจะแปลกใจเหมือนคนอื่น คุณมั่นใจได้เลยว่าสมาชิกของเอเอเข้าใจดีว่าคุณรู้สึก
อย่างไร เพราะสมาชิกทุกคนยังจำความลำบากลำบนที่ผ่านมาได้อย่างแจ่มชัด และจำความรู้สึกที่มาเข้ากลุ่มเอเอ
ครั้งแรกได้ดีด้วย
สมาชิ ก บางคนเคยบอกไว้ ว ่ า “การไปประชุ ม กลุ ่ ม เอเอ ที ่ น ั ่ น คื อ ที ่ ซ ึ ่ ง เราจะได้ ค วามคิ ด จากกั น และกั น ” ถ้ า ต้ อ งการเลิ ก ดื ่ ม
ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเอเอปลอดภัยกว่าไปร้านเหล้า งานเลี้ยง หรืออยู่กับขวดเหล้าที่บ้าน เพราะมาที่นี่คุณจะได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่มีความสุข
จากการที ่ เ ลิ ก ดื ่ ม ได้ โดยเฉพาะผู ้ ท ี ่ พ ึ ่ ง หยุ ด เหล้ า ใหม่ ๆ จะได้ ร ั บ ประโยชน์ ม ากที เ ดี ย ว เมื ่ อ ไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ กลุ ่ ม เอเอสม่ ำ เสมอใน
กลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ ่ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรไปเยี ่ ย มกลุ ่ ม อื ่ น ๆด้ ว ย เพราะการทำเช่ น นี ้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะได้ ร ั บ ความคิ ด เห็ น จากบุ ค คล
หลากหลาย แต่ยังทำให้ชีวิตของผู้ที่จะเลิกดื่มมีระเบียบมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยต่อต้านการอยากดื่มได้ดีมาก
ไม่มีอะไรยาก หากตั้งใจจะทำจริง... สนใจอยากลองเข้ากลุ่มเอเอ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ ๐๒–๒๓๑๘๓๐๐ หรือ
ที่ www.aathailand.org ค่ะ

Ò

น้ำเมากับเยาวชน
“คนนำทาง” ✎

น้ำเมา - มอเตอร์ไซค์

ตัวการสำคัญคร่าชีวิตวัยรุ่นไทย

ฟังข่าวจากฝั่งพ่อค้าผู้ผลิตน้ำเมา ก็เห็นแต่ข่าวล่อหลอกให้คนซื้อเหล้า ดื่มเหล้า
กันมากๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ เยาวชนทั้งหลาย แต่อีกฟากหนึ่งของผู้ที่มีหน้าที่รักษาและ
ช่วยชีวิต ก็ล้วนสลดหดหู่ใจกับชีวิตของลูกหลานจำนวนมาก ที่ต้องมาจบสิ้นก่อนวัยอันควร
ด้วยค่านิยมผิดๆ แห่งยุคสมัย
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในขณะนี้ปัญหาจาก
อุบัติเหตุการขนส่งนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ด้วยความคึก
คะนอง ประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่น่าห่วงที่สุด ทั้งนี้ ได้รับรายงาน
การบาดเจ็บและเสียชีวิตของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษา
ทั่วประเทศ ซึ่งสำนักระบาดวิทยาได้ทำการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ๒๙ แห่ง ที่
กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ ในปี ๒๕๔๙ พบว่าวัยรุ่นบาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุการขนส่ง
การพลัดตกหกล้ม จมน้ำ ถูกพิษจากสัตว์หรือพืช รวมทั้งหมด ๒๖,๔๔๘ ราย เสียชีวิต ๕๗๕ ราย
เมือ่ แยกตามสาเหตุพบว่า เกิดจากอุบตั เิ หตุการขนส่งสูงอันดับ ๑ (ประมาณ ๑ ใน ๓ ของผูบ้ าดเจ็บ)
และเป็นเหตุให้เสียชีวิตเกือบร้อยละ ๖๐ (มีรายงานบาดเจ็บทั้งหมด ๙,๘๔๐ ราย เสียชีวิต ๓๓๔ ราย)
รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม (บาดเจ็บทั้งหมด ๗,๒๙๗ ราย เสียชีวิต ๒๐ ราย) และถูก
สิ่งของหล่นทับ (บาดเจ็บ ๔,๗๗๕ ราย เสียชีวิต ๒๔ ราย) วัยรุ่นที่บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว กำลัง
เรียนในสถาบันศึกษา ร้อยละ ๗๗
พาหนะที่เป็นต้นเหตุ อันดับ ๑ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ (พบร้อยละ ๗๐) รองลงมา คือ รถจักรยานและ
สามล้อ (ร้อยละ ๑๙) รถกระบะหรือรถตู้ (ร้อยละ ๖) รถอีแต๋น (ร้อยละ ๑) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักเกิดในวัน
เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๕๙ น. โดยเกิดในวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ ๓๐ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการชน
กันและขับล้มหรือคว่ำเอง ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ก็คือการดื่มแล้วขับ โดยผู้บาดเจ็บร้อย
ละ ๙๗ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับ และไม่สวมหมวกนิรภัยมากถึงร้อยละ ๙๕ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงทำให้
บาดเจ็บรุนแรง
ทางด้าน นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือแก้ไขมากขึ้น คือการดื่มสุราของวัยรุ่น เนื่องจากสถิติครั้งนี้ระบุชัดเจนว่า สุราเป็นตัวการเกี่ยวข้องกับการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลอุบัติเหตุ
จากการขนส่งนี้ให้ประชาชนทราบตามสถานีตำรวจทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่กันมากขึ้น
ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ครั้งเดียวกันนี้ ยังพบ
ว่าวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกาย จนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
๒๙ แห่ง ในปี ๒๕๔๙ จำนวน ๕๔๙ ราย โดยร้อยละ ๗๕ อายุ ๑๐-๑๔ ปี และเสียชีวิต ๑๔ ราย
โดยเหตุเกิดที่บ้านมากที่สุด ร้อยละ ๓๘ รองลงมาคือบนถนน ร้อยละ ๒๐ สถานศึกษาร้อยละ
๑๔ เป็นเพศหญิงมากกกว่าชายในอัตรา ๔ ต่อ ๑ เหตุเกิดในวันอาทิตย์มากที่สุดร้อยละ ๑๘
ลักษณะการทำร้าย มักใช้วัตถุไม่มีคม ร้อยละ ๒๔ รองลงมาคือ ใช้วัตถุมีคม ร้อยละ ๒๐
ทำร้ายโดยใช้กำลังกาย ร้อยละ ๒๐ และใช้อาวุธปืน ร้อยละ ๑๘
ตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าของเยาวชน ระบุชัดเจนถึง
ขนาดนี้แล้ว แต่ก็ไม่เคยเห็นคนขายน้ำเมารายใดออกมารับผิดชอบกับสินค้าของตัวเอง
สักราย... นี่เขาไม่ละอายใจหรือเกรงกลัวบาปกรรมกันบ้างหรือไรหนอ... ความโลภ
นี่ร้ายกาจจริงๆ สามารถปิดตา ปิดใจคนให้บอดสนิทได้อย่างน่ากลัว
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เครื่องดื่มทางเลือก
✎ คนกันเอง

น้ำมะพร้าวอ่อนปั่น

น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ดื่มได้ทันทีโดย

ไม่ต้องนำไปปรุงแต่งอะไรให้ยุ่งยาก แม้กระทั่งเติมน้ำตาลหรือน้ำ
เชื่อม เพราะน้ำมะพร้าวมีรสหวานอยู่แล้ว และสะอาดบริสุทธิ์มาก
ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นพันธุ์มะพร้าวที่ผลอ่อน
มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย และประเทศไทยนี่แหละเป็นแหล่งปลูก
มะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
น้ำมะพร้าวอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบไปด้วย
น้ ำ ตาล และเกลื อ แร่ ท ี ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ แคลเซี ย ม โพแทสเซี ย ม
แมกนี เ ซี ย ม วิ ต ามิ น ซี วิ ต ามิ น บี ๒ วิ ต ามิ น บี ๕ วิ ต ามิ น บี ๖
กรดโฟลิก กรดอะมิโน และฮอร์โมนเอสโตรเจน ตามตำราแพทย์
แผนไทยจะใช้น้ำมะพร้าวเป็นยาช่วยลดอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็น
ไข้ แก้อาการอ่อนเพลียทำให้มีเรี่ยวแรงดีขึ้น ช่วยดับกระหาย เป็น
ยาระบาย และใช้ในการขับพยาธิชนิดต่างๆ
ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อเร็วๆ นี้ผลการวิจัยของ ดร.นิซาอูดะห์
ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังระบุว่า
น้ำมะพร้าวอ่อนสามารถชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้หญิงวัยทองได้ เพราะในน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง และยังพบอีกว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้การสมานแผลหายเร็วขึ้น ทั้งยังไม่ทำให้เกิดแผลเป็นอีกด้วย
ซึ่งก็จะได้มีการต่อยอดผลการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นยา ในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหญิงวัยทอง และช่วยให้
แผลหายเร็วขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังจะได้มีการพัฒนาเพื่อผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางจาก
น้ำมะพร้าวอ่อนอีกด้วย ซึ่งจะมีการจดสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทยต่อไป แหม!.. ว่าจะมา
ชวนทำน้ำมะพร้าวอ่อนปั่นดื่มกันนะนี่... เลยอดไม่ได้ที่จะเล่าข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวให้ได้ทราบกันด้วย
หลายคนชอบดื่มแต่น้ำมะพร้าวอ่อน (ที่บางทีก็ค่อนไปทางเกือบจะแก่) อย่างเดียว โดยไม่กินเนื้อ หรือบางคน
ก็ชอบทั้งดื่มน้ำและกินเนื้อมะพร้าวด้วยทั้งลูก ซึ่งเนื้อมะพร้าวอ่อนมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย จะเห็นว่าการดื่ม
น้ำผลไม้จากธรรมชาติทุกชนิดชนิดมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ ต่างจากน้ำเมาทั้งหลายที่ดื่มแล้วทำลายสุขภาพ
ทำให้เป็นโรคได้สารพัด ก็อยากชวนวัยรุ่นทั้งหลายได้หันมาดื่มน้ำผลไม้อร่อยๆ กันดีกว่า
โดยปกติถ้าไปซื้อน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นลูก เขาก็จะมีช้อนให้ตักเนื้อกินด้วย หรือบางทีคนขายก็จะตักเนื้อ
มะพร้าวอ่อนใส่แก้วหรือใส่ถุงไว้แล้ว ในกรณีที่ซื้อมะพร้าวเป็นลูกมาเฉาะกินเองที่บ้าน นอกจากวิธีเดิมๆ ที่เราเคย
กินกันมาแล้ว ลองตักเนื้อมะพร้าวอ่อนปั่นไปพร้อมกับน้ำมะพร้าวดูบ้าง ก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้น ยิ่งเข้าหน้าร้อนที่
คนส่วนใหญ่มักเบื่ออาหาร น้ำมะพร้าวอ่อนปั่นพร้อมกับเนื้อมะพร้าว นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่จะทำให้สุขภาพ
ไม่ทรุดโทรม จากอาการเบื่ออาหาร
เคล็ดลับการดื่มน้ำผลไม้ให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดคือ ปั่นหรือคั้นแล้วควรดื่มทันที ซึ่งโดยธรรมชาติ
ถ้าเรากินผลไม้สดๆ จากต้น เราก็จะได้รับพลังชีวิตสูง แต่พลังชีวิตของผักผลไม้จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เก็บ
น้ำมะพร้าวก็เช่นกันเมื่อเปิดลูกแล้วควรดื่มทันที อย่าทิ้งไว้นานเกินครึ่งชั่วโมงหรือแม้แต่แช่ไว้ในตู้เย็น เพราะวิตามิน
ต่างๆ จะลดน้อยลง
อย่างไรก็ตาม พูดได้ว่าน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพชนิดเกินราคาจริงๆ
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กองบรรณาธิการ ✎

่างไร
ย
อ
น
ห
ไ
่
ี
ท
ร
ไ
การใช้สื่อละครรณรงค์และแก้ปัญหาเรื่องเหล้า
ใคร-ทำอะ

วิถีชีวิตคนไทยวันนี้ไม่ว่าเทศกาลอะไร ก็ต้องมี
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ เ ข้ า ไปเกี ่ ย วข้ อ งอยู ่ ด ้ ว ยเสมอ จนดู
เหมือนจะหลีกเลี่ยงได้ยาก “เยาวชน” แม้จะเป็นผู้ที่ยังไม่ดื่ม
แต่ก็เกิดการซึมซับรับรู้และอยากลอง จนมีการแอบนำเอา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสถานศึกษา และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จึงได้มีการร่วมมือกันของเครือข่ายละคร
รณรงค์งดเหล้า และสถาบันการศึกษา เพื่อทำกิจกรรมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเวลา
กว่า ๒ ปีมาแล้ว และปัจจุบันก็ได้มีการขยายผลเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมาชิกและภาคีเครือ
ข่ายละครรณรงค์งดเหล้า (ดีดี๊ดี) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ละคร
รณรงค์กบั การแก้ปญ
ั หาเรือ่ งแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและ
ชุมชน” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคีและโรงเรียนหลายแห่งเข้าร่วม
เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การรณรงค์เพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่โดยใช้สื่อละคร
แม้จะเทียบไม่ได้กับการโหมโฆษณาของธุรกิจน้ำเมา แต่ก็
เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้มกี ารรูเ้ ท่าทันในเรือ่ งโทษภัยของเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ถ้าช่วยกัน
มากๆ ก็สามารถลดการดื่ม และลดปัญหาสังคมได้
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์
ิ
ด
เป็นแม่แบบในการรณรงค์โดยใช้
ัส
ารสว ต้นกล้า สื่อละครมาเกือบ ๘ ปีแล้ว ก็ต้องขอชื่นชม
ท
ุ
อ
ัญญา ากลุ่ม
นักเรียนหลายรุ่นที่มีความตั้งใจจริง ที่อยากมีส่วน
ุคณศร ย์ที่ปรึกษ
ร
า
า
ม
ี
จ
ร่วมในการรณรงค์ไม่ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
อา รราชส
.จ นค
โรงเรียนและชุมชน เป็นการดึงเอาความสามารถของ
นักเรียนออกมาใช้ ส่วนนักเรียนที่มีพฤติกรรมการดื่มอยู่
นั้นก็เกิดความละอายใจ จนนำไปสู่การลด ละ ในที่สุด
อยากให้ละครมีการขยายผลไปสู่ชุมชนมากขึ้น ไม่ใช่
อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้น เพื่อเพิ่มความรับรู้
และสร้างความเข้าใจ...

คุณธารทิพย์ อุปไชย
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มไม้หอม จ.ระยอง

...เมือ่ กลุม่ กิง่ ก้านใบ เข้าไปแสดงละคร
ในโรงเรียนก็รู้สึกชอบ เพราะสามารถรณรงค์
และปลูกฝังเรื่องการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียน
ได้ ก็อยากทำละครเพือ่ เป็นสือ่ การเรียนการสอนบ้าง เพราะ
ละครเป็นนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนทีด่ ี ทำให้นกั เรียนเกิด
การจดจำได้งา่ ย มีความสนุกทีไ่ ด้เรียนรูผ้ า่ นตัวละคร ละครเรือ่ งแรก
ะวงศ์
คุณสุวรรณา สทิว
๕
ยา
ท
ิ
ว
์
ท
ที
่ทำแล้วเห็นผลคือ ละครเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งนักเรียนสามารถจำ
นนครนน
ผู้อำนวยการโรงเรีย
ตัวละครได้ทังหมด รวมทั้งเนื้อหาความเป็นมาของเรื่อง...ที่โรงเรียน
…เมื ่ อ หุ ่ น ละคร
จ.นนทบุรี
ผู
้อำนวยการได้มีส่วนรณรงค์ในเรื่องนี้โดยไม่ให้มีการจัดเลี้ยงภายใน
คณะหุ่นสายเสมา เข้าไปทำกิจกรรม
โรงเรียน จนขยายผลไปสู่กลุ่มผู้ปกครองที่ดื่ม ซึ่งบางคนก็งดหรือเลิกดื่ม
ในโรงเรียน ตอนแรกยังไม่รู้จักว่าคืออะไร เป็นแบบ
ไปเลย แม้แต่ภารโรงของโรงเรียน พอเห็นว่าโรงเรียนมีการรณรงค์
ไหน แต่เมื่อได้เห็นแล้วก็เกิดการจุดประกายทางความคิด
เรื่องนี้ก็เกิดความละอายใจ ไม่กล้าดื่มอีก
ว่าเป็นสิ่งที่ดี น่าสนใจ ที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ และก่อให้
การใช้ละครเป็นสื่อกลางในการรณรงค์นั้น ถือว่าค่อนข้างประสบ
เกิดการรณรงค์ที่มีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนได้มีการสำรวจ ผลสำเร็จ เพราะเด็กเกิดการจดจำ ผลที่ตามมาคือ ทำให้เด็กไม่ไป
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครูและผู้ปกครอง ซึ่ง หลงใหลกับเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุน
ผลที่ออกมานั้นเป็นเรื่องน่าวิตก เพราะสถิติการดื่มฯมีค่อนข้างมาก การที่
จากหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นสิง่ สำคัญ เพราะหากไม่มงี บประมาณ
ละครหุ่นสายได้เข้ามาช่วยการรณรงค์นั้น ถือว่าได้ผลดี ปัจจุบันนี้แม้ว่า
การจะทำงานรณรงค์ในเรือ่ งนีก้ ค็ งลำบาก แต่โรงเรียน
หลายโรงเรียนจะมีการรณรงค์เรือ่ งยาเสพติด แต่สว่ นใหญ่จะนึกถึงแต่เรือ่ ง
ก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อช่วย
ของยาบ้า บุหรี่ แต่ลืมนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นสิ่งเสพติด
กันขยายผลให้กว้างขึ้น…
ให้โทษเหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เกิดผลสำเร็จในการรณรงค์ฯ คือการที่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนเปิดใจรับในสิ่งที่ดี
และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน...
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สัมภาษณ์

✎ กองบรรณาธิ ก าร

ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา...

เพราะน้ำเมา

การดื่มเหล้าอาจให้ความรู้สึกสนุกสนานเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ภายหลัง
การดื ่ ม มั ก เกิ ด ผลกระทบที ่ ร ้ า ยแรง
สารพั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในกลุ ่ ม
วัยรุ่น ซึ่งตามปกติก็อยู่ในวัยเลือดร้อน
อยู่แล้ว ยิ่งถูกกระตุ้นด้วยเครื่องดื่มมึน
เมาต่างๆ ก็ยิ่งทำในสิ่งที่ผิดได้ง่ายมาก
ขึ้น “กอล์ฟ” หรือ อัครพงษ์ บุญมี เป็น
หนึ่งในจำนวนเยาวชนมากมาย ที่ชะตา
ชีวิตต้องพลิกผันเพราะน้ำเมาเป็นเหตุ
ทำให้เขาต้องไปติดคุกจากการกระทำที่
ขาดสติของตนเองเป็นเวลากว่า ๔ ปี
ตอนเกิดเรื่องอายุเท่าไหร่
ประมาณ ๑๖-๑๗ ครับ... เพิ่งจะย้าย
ออกจากบ้านมาอยู่ห้องเช่ากับเพื่อน
เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อย
ตอนเย็นเพื่อนๆ มานั่งกินเหล้ากันที่ห้อง
ก็กินกันจนดึกเที่ยงคืนตีหนึ่ง ทีนี้เสียงก็ดังไป
รบกวนข้างห้องที่เขาเป็นคนทำงาน เขาโทรแจ้ง
ตำรวจ ตำรวจก็มาตักเตือน พวกผมก็เลยออก
ไปนั่งกินกันต่อที่ร้านข้างนอก ซึ่งถนนฝั่งตรง
ข้ามก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนั่งกินเหล้ากันอยู่
เหมือนกัน ก็เห็นว่าฝั่งโน้นเขาก็มองกันมา แล้วมี
คนหนึง่ ใส่เสือ้ เหมือนทหารก็เดินมาทีเ่ กาะกลาง
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ถนน เพื่อนผมก็ถามว่ามองทำไม ที่นี้ก็เลยชก
ต่อยกันจนเขาสลบไป เพราะเขาเมาด้วยน่ะ
ครับ เสร็จแล้วก็กลับมานั่งดูอีกคนที่กำลังจะ
ออกจากร้าน เขาก็มาถามว่าเห็นเพื่อนเขามั๊ย
ผมก็บอกว่าไม่เห็น แล้วก็เปลี่ยนร้านไปกิน
อาหาร คิดว่ากินเสร็จก็จะกลับห้องแล้ว ก็พอดี
เห็นคนถือของยาวๆ ห่อผ้ามา ข้ามสะพานลอย
มาที่เพื่อนผมกำลังนั่งกินกันอยู่ ในกลุ่มก็มีผม
กับเพื่อน ๒-๓ คนที่กินแล้วไม่เมา ก็เลยตัดสิน
ใจเดินไปดูคนที่ถือห่อผ้ามา ซึ่งความจริงคือมีด
ครับ พวกผมก็คิดว่าถ้าคนนี้เขาจะไปทำร้าย
เพื่อนผมที่เมากันอยู่คงเลือดตกยางออกกันแน่
เลยตัดสินใจล็อกคอเพื่อจะแย่งมีด ก็คือพวก
ผมรุมทำร้ายเขาก่อน ทีนี้น้องของฝ่ายโน้นเขา
ก็เดินมาช่วยพี่ชาย แล้วพวกผมที่ยังนั่งกินกัน
อยู่ที่ร้านได้ยินเสียงเอะอะเหมือนคนมีเรื่องกัน
ก็เข้ามาช่วยพวกผม สรุปว่าพวกผม ๑๐ กว่าคน
รุม ๒ คน ตอนแรกเพื่อนก็จะหยิบมีดขึ้นมา
ผมก็ร้องว่าอย่าๆๆ ตอนหลังอีกคนที่มาช่วย
พี่ชายหนีไปได้ ก็เลยเป็น ๑๐ คนรุม ๑ คน จน
เขาปากแตกลงไปนอนกับพื้น พวกผมก็กลับ
บ้านกัน บางคนก็นั่งกินต่อ ซึ่งไม่คิดว่าแค่ต่อย
กันเขาจะตายได้ ก็คิดว่าเหมือนเหตุการณ์ตีกัน
ทุกครั้ง สักพักตำรวจก็มาเคาะห้องบอกว่าเป็น
พ่อเพื่อน ก็จับผมไปโรงพัก ผมก็คิดว่าเหมือน
ทุกครั้งเดี๋ยวก็ปล่อยตัว แต่เช้าแล้วเขาก็ยังไม่
ปล่อย แล้วบอกว่ารู้มั๊ยนี่พวกเอ็งทำคนตาย
พวกผมก็ตกใจ ช็อกไปเลย ไม่คิดว่าเรื่องจะร้าย
แรงขนาดนี้
ปกติถ้าไม่กินเหล้าจะทำอะไรกันบ้าง
ก็จะไปนั่งเล่นกันที่ท่าน้ำ แต่ถ้ากินเหล้า
ก็จะซ่าๆ กันหน่อย
ความผิดฐานฆ่าคนร้ายแรงมากนะ
เขาก็ดูว่าเจตนาหรือเปล่า ซึ่งพอทำผิด
ก็ต้องถูกส่งตัวไปสถานพินิจฯ ที่กำแพงแสน
ภายใน ๒๔ ช.ม. คือทางตำรวจและญาติผู้ตาย
พยายามบอกว่าพวกผมมีอาวุธคือมีด แต่ผม
ปฏิเสธว่าไม่ใช่ โชคดีที่มีป้าคนขายของเห็น

ผู้ชายคนนี้ถือมีดเดินผ่านไปก่อน พวกผมเลย
สู้คดีตรงนี้ได้ ถ้าเจตนาอาจจะต้องติดคุกใหญ่
เพราะถือว่าเป็นคดีอาญาร้ายแรง ซึ่งถ้าเป็น
คดีเล็กๆ ๓ เดือนก็ตัดสินเลย แต่ของผมเป็น
คดีใหญ่เลยใช้เวลาหลายเดือน เพื่อสืบพยาน
สืบหลักฐานอะไรต่างๆ คดีของผมศาลตัดสินว่า
ผมกับเพื่อนทำความผิดจริง แต่ไม่เจตนา เลย
ตัดสินจำคุก ๔ ปี แต่ตอนนั้นผมอายุยังน้อย
และไม่ได้โกหก เลยถูกส่งไปอยู่สถานพินิจฯ ก็
อยู่ที่นั่นปีกว่า จากนั้นก็ได้มาอยู่บ้านกาญจนาภิเษกจนพ้นโทษ
ตอนนั้นได้คิดอะไรบ้าง
ตอนอยู่บ้านแรกรับฯกับศูนย์ฝึกไม่ได้คิด
อะไรเลย จนย้ายมาอยู่บ้านกาญจนาฯ มีคนมา
พูดให้ความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตกับเยาวชน
ทำให้นึกว่าทำไมตอนอยู่โรงเรียนทำไมไม่เจอ
แบบนี้บ้าง แล้วต่อมาผมก็มีหน้าที่ให้ความรู้
และประสบการณ์ชีวิตกับรุ่นน้องๆ ส่วนเพื่อนที่
ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเป็นเพื่อนตาย พอเข้า
ไปอยู่ในนั้นด้วยกันเจอกันทุกวัน ถึงได้รู้ว่าไม่ใช่
มิตรแท้ เมื่อก่อนมาเจอหน้ากันเฉพาะตอนกิน
เหล้า เรื่องที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเราผิดเอง และส่วน
หนึ่งก็มาจากการจับกลุ่มกันกินเหล้า แต่ตอน
นี้ผมคิดว่าตัวเองสามารถเลิกกินเหล้าได้ตลอด
ชีวิต
ความรู้สึกที่อยากบอก
ใครๆ อาจจะมองว่าผมเป็นคนไม่ดีที่เคย
ทำผิดฆ่าคนตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนา แต่
ผมว่าบริษัทที่ขายเหล้าน่ากลัวกว่า เพราะเป็น
ตัวการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความผิด ความ
เจ็บ และความตายของคนมากมาย และทุกวัน
นี้ผมก็ตั้งใจที่จะทำงานเผยแพร่เรื่องราวประสบ
การณ์ชีวิตของตัวเอง เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่
น้องๆ เยาวชนจะได้ไม่ต้องก้าวพลาดแบบผม
อีก
ความผิ ด พลาดคื อ บทเรี ย น การลง
โทษตัวเองที่ดีที่สุด คือไม่ลืมความผิดนั้น
และอย่าทำผิดซ้ำอีก

กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

สคล.ทำบุญปีใหม่
สำนั ก งานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า
นิมนต์สมณะจันทเสฏโฐ จากมูลนิธิเพื่อน
ช่วยเพื่อน มาแสดงธรรมแก่พนักงานเนื่อง
ในโอกาสวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๑ ณ สำนั ก งานซอยนวมิ น ทร์ ๗๙
บึงกุม่ กรุงเทพฯ

“เพือ่ พ่อ พอเพียง” ที่ มาบุญครอง
สคล.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้ามาบุญครอง
จัดกิจกรรม “เพื่อพ่อ พอเพียง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำดี
เพือ่ พ่อ เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ธกส. ร่วมสมทบทุน “กองทุนพ่อหลวงฯ”
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า รับ
มอบเงินบริจาคจากผู้บริหาร
พนักงาน และผูช้ ว่ ยพนักงาน
ธกส. เพื่อร่วมสมทบ “กอง
ทุ น พ่ อ หลวง ๘๐ พรรษา
มูลนิธิชัยพัฒนา” เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

เทศกาลปลาทู
ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมเปิด
งาน เทศกาลปลาทู ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๐

Òı

หน้าสุดท้าย
✎ มาลาตี

ชีวิตเด็กไทยวันนี้

แวดล้อมไปด้วยอบายมุข

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมาก

มาณ ๑๕ นาที แหล่งซื้อขายซีดี ดีวีดีลามก
ต่อการเติบโตของเด็ก และนับวันสภาพแวด สถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศ สาล้อมทีด่ ใี นสังคมไทยก็เปลีย่ นไปอย่างน่าเป็น มารถเดินทางไปถึงได้ไม่เกิน ๓๐ นาที ใน
ห่วง ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็งจริงๆ ก็เป็น ขณะที่เด็กและเยาวชน ก็สามารถเดินทางไป
เรื่องยากที่เด็กสมัยนี้จะรอดพ้นจากสิ่งยั่วยุ ยังวัด แหล่งทำบุญทำทาน หรือห้องสมุดและ
มอมเมาต่างๆ
สวนสาธารณะได้ภายใน ๑๕-๓๐ นาที
ประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงคือ เด็กและเยาวชน
นายนพดล กรรณิกา หัวหน้าศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัย จำนวนมากอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่
ความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ ดีทั้งที่บ้านพักอาศัยและที่สถานศึกษา โดย
เปิดเผยผลวิจยั เรือ่ ง “สภาพแวดล้อมชุมชนและ สำรวจบริเวณที่พักอาศัยในรัศมี ๓๐๐ เมตร
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในกลุ่ม พบว่า ร้อยละ ๗๓.๗ ระบุว่ามีคนดื่มเหล้า
เด็กวัยทีน” ซึ่งศึกษาจากเด็กและเยาวชนอายุ เมาเป็นประจำ/ร้อยละ ๕๖.๖ ระบุว่ามีการ
๑๒-๑๙ ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ เช่น ตู้โทรศัพท์
จำนวน ๒,๓๘๔ ตัวอย่าง ระหว่าง ๑-๘ กุม- ไฟฟ้า/ร้อยละ ๕๕.๕ มีการพ่นสีสเปรย์ตามที่
ภาพันธ์ ๒๕๕๑ พบว่า เด็กและเยาวชนที่ถูก ต่างๆ/ร้อยละ ๕๓.๐ มีกลุ่มมั่วสุมของวัยรุ่น/
ศึกษาครัง้ นีร้ ะบุวา่ สามารถเดินทางไปยังแหล่ง ร้อยละ ๔๗.๒ มีบา้ นพักถูกทิง้ ให้รา้ งว่างเปล่า/
ซื้อขายเหล้าบุหรี่ได้ภายในเวลาประมาณ ๗ ร้อยละ ๔๕.๓ มีกลุ่มแก๊งก่อความเดือดร้อน
นาที...ส่วนร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต แหล่ง รำคาญ/ร้อยละ ๔๒.๑ ระบุมีคนใช้ยาเสพติด/
เล่นการพนัน แหล่งมั่วสุมนั้น เดินทางไปถึงได้ ร้อยละ ๔๑.๓ บอกมีขยะปล่อยทิ้งไว้/ร้อยละ
ภายในเวลาประ- ๓๘.๖ ระบุมีสถานบันเทิง/ร้อยละ๓๗.๗ มีที่
รกร้างว่างเปล่า/ร้อยละ ๓๑.๗ มีร่องรอยงัด
แงะที่พักอาศัย/และร้อยละ ๑๗.๕ ระบุมีสถาน
บริการทางเพศ
เมื่อประมาณการจำนวนเด็กและเยาวชนในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ถ ู ก ศึ ก ษาจากจำนวนทั ้ ง สิ ้ น
๑,๓๒๗,๐๕๕ คน พบว่า ในช่วง ๓ เดือนที่
ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนทีเ่ คยหนีเรียนจำนวน

๖๑๕,๗๕๔ หรือร้อยละ ๔๖.๔ ของทั้งหมด
รองลงมาคือ เด็กที่ชอบดูแข่งรถซิ่งมีจำนวน
๔๘๔,๓๗๕ คน หรือร้อยละ ๓๖.๕ เด็กและ
เยาวชนที่เคยดื่มเหล้ามีจำนวน ๔๘๐,๓๙๔ คน
หรือร้อยละ ๓๖.๒ เด็กและเยาวชนที่เคยสูบ
บุหรี่มีจำนวน ๒๓๐,๙๐๘ คน หรือร้อยละ
๑๗.๔ เด็กและเยาวชนที่เคยใช้ยาเสพติดมี
จำนวน ๑๖๐,๕๗๔ คน หรือร้อยละ ๑๒.๑
...อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เกิน
กว่าล้านคนขึ้นไป เข้าวัดฟังเทศน์ ทำบุญ เข้า
ห้องสมุด อาสาทำงานเพื่อสังคม เล่นกีฬา
และเห็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมของพ่อและ
แม่ ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือมีน้ำใจให้ผู้อื่น
และพ่อแม่พากันเข้าวัดทำบุญทำทาน
ทั้งนี้ นายนพดล ได้วิเคราะห์อิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมชุมชนต่อเด็กและเยาวชนที่
ถูกศึกษาในการใช้ยาเสพติดในช่วง ๓ เดือน
ทีผ่ า่ นมา พบว่า เด็กและเยาวชนทีพ่ กั อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีโอกาสสูงสุดในการ
ใช้ยาเสพติดมากกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวด
ล้อมที่ดี ประมาณ ๓ เท่า
นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ครอบครัวสมัย
ใหม่จำนวนไม่น้อย แต่งงานแล้วไม่อยากมี
ลูก เพราะชักไม่แน่ใจว่าจะเลีย้ งลูกให้เป็นคน
ดีได้เหมือนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเปล่า

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

๗๐/๓๐๐-๑ หมู่ที่ ๕ ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
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