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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฏหมาย 

 
 โดยที่พระบาทสมเด็ขพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชการปัจจุบัน ให้ตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นไว้โดยคำ
แนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ในหมวดที่ ๒ ว่าด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา ๑๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และตามมาตรา ๑๙ กำหนด
ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๒ นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานาเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏับัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ 
 ในหมวดที่ ๔ ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา ๒๗ กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน
ที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร (๗) สวนสาธารณะของทางราชการ
ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งมาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือ
บริเวณดังต่อไปนี้ (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป มาตรา ๓๒ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการโฆษณาหมายความรวมถึง การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การกระทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดย
วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าบริการหรือภาพลักษณ์ซึ่งรวมถึง การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ส่งเสริมการขาย การ
แสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรงด้วย 
 ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฏหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
หน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการมีสุขภาพที่ดี จึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัด
สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฏหมาย ดังนี้ 
 ๑. จัดให้สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามกฏหมาย 
 ๒. งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทาง
ราชการ 
 ๓. จัดให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านค้าหรือสโมสรที่เปิดบริการเป็นประจำหรือถาวรและได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานที่ราชการนั้นๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 
๒๐ ปีบริบูรณ์ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะในเวลาที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น (๑๑.๐๐ น. -๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ 
น. -๒๔.๐๐ น.) 
 
                                   ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป 
                                        ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 




    เรื่องจากปก   ๓  




๔  รายงาน  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
 (MOU) ภาคกลาง  
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดสถานที่ราชการและ
สวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
และการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑
๒๕ จังหวัดภาคกลาง  
ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์  
กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ ๖ – ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ภาคอีสาน 
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ
ที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ตามกฎหมายและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 
๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 






 รายงาน  ๕







พิธีลงนาม 
บันทึกข้อตกลง  

(MOU)  
ภาคเหนือ  

 การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดสถานที่
ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่
ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามกฎหมายและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑พื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคใต ้
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถานที่ราชการ
และสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎหมายและการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตาม

พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑พื้นที่  
ภาคใต้  ณ โรงแรม
ทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 





๖   เกาะกระแส    



ทุกปีการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา 
เราจะไดย้นิขา่ววา่มหาวทิยาลยัหลายแหง่ 
มกีารรบันอ้งใหมด่ว้ยวธิกีารพสิดารตา่งๆ 
นานา และการจัดกิจกรรมที่โลดโผน
รุนแรงจนถึงขั้นมีการเสียชีวิตอยู่เสมอ 
น่าดีใจที่ถึงวันนี้เรายังไม่ได้ยินข่าวร้าย
เหล่านั้นเกิดขึ้น ณ ที่ใด สิ่งที่ผ่านมาล้วน
เป็นบทเรียนสำคัญ ด้วยเหตุนี้ มหา-
วิทยาลัยต่างๆ จึงได้เข้มงวดกับกิจกรรม
รบันอ้งมากขึน้ และใหเ้ปน็ไปในแนวทาง 
สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า เข้าถึง
ธรรมะ เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนร่วม 
 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ที ่จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
จำนวน ๓,๐๐๐ คน เน้นการผูกร ักด้วยใจ
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยใช้สโลแกน “รับน้อง
ปลอดภัย ๕๓” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ร้อง
เพลงเชียร์ลอดซุ้มรับน้องใหม่และรณรงค์การ
รับน้องปลอดเหล้า ซึ่งนักศึกษาแต่ละคณะ
แต่ละสาขาวิชาได้เปล่งคำปฏิญาณว่าจะ
ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว เป็น  

ข้อมูลจาก/คมชัดลึก/วันที่๑๓มิถุนายน๒๕๕๓

นักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย และเป็นคนดี
ของสังคม พร้อมกับการเทเหล้าและเผา
บุหรี่อีกด้วย 
 หรือที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน(มทร.อีสาน)จังหวัดนครราชสีมาที่จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก & เวลคัม
ปาร์ตี้ (welcomeparty)ต้อนรับน้องๆนักศึกษา
ใหม่ปีการศึกษา๒๕๕๓กว่า๑,๐๐๐คนเข้าสู่
หอพัก ให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝน
ทักษะควบคุมร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ในสังคม ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.อีสานกล่าวว่าหอพัก
นักศึกษาแยกตึกชาย-หญิงอย่างชัดเจนกำหนด
เวลาเข้าออกหอเป็นเวลา ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั ่วโมง เปิดให้บริการ
มากว่า๒ปีแล้วและในปีการศึกษาหน้าจะเพิ่ม
กิจกรรมสร้างสรรค์ และจัดกีฬาหอพักเพื่อสร้าง

บรรยากาศที ่อบอุ ่นเหมือนบ้าน ต่อยอดการ
เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจได้อีกทาง นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองอันเป็นแรงเสริมที่จะทำให้ผู้เรียน
มีความพร้อมก้าวออกไปดำเนินชีวิตนอกรั ้ว
มหาวิทยาลัยและ กิจกรรมเน้นที ่ความสนุก
พร้อมแง่คิดสอนใจวัยรุ่น เช่นการบรรยายธรรม
พิเศษโดย พระมหาสมปอง ที่เรียกความสนใจ
จากนักศึกษาจำนวนมาก 
  การเปลี่ยนสถานภาพจากชีวิตเด็กมัธยม
ปลายสู่ชีวิตเด็กหอ เปลี่ยนจากอยู่บ้านมีพ่อแม่
ดูแลเอาใจใส่ มาอยู ่หอพักของมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้อง
รู้จักปรับตัวในการอยู่รวมกับผู้อื่นมากกว่าการ
ตามใจตัวเอง รวมถึงต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้ปลอดภัยด้วย
 การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต จะทำให้การ
ย่างก้าวในอนาคตหลงทางได้ยาก 

  
๕ แบบคำเตือนสติบนขวดเหล้า 

ลุน้กนัมานานสำหรบัคำเตอืนบนขวดเหลา้ 
เพื่อเป็นการส่งผ่านความปรารถนาดีไป
ยงันกัดืม่ทัง้หลาย ใหต้ระหนกัถงึความจรงิ 
ในเรื่องโทษภัยของน้ำเมา ที่อาจสะกิด
ใจให้บรรดานักดื่มลด ละ เลิก การดื่ม
ได้บ้าง (ก็ยังดี) 
 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่กระทรวง
สาธารณสุขนายจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงความ
คืบหน้าการออกประกาศคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการ
แสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์
ของบริษัทผู ้ผลิตเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑ว่าประกาศดังกล่าว

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๓ และได้มีการลงนามในร่างประกาศ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔พฤษภาคม๒๕๕๓และ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 
 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในการโฆษณา
ครอบคลุมสื่อทุกประเภท โดยกำหนดให้มีการ
แสดงข้อความคำเตือนทุกครั้ง และตลอดเวลา
ที ่มีการแสดงภาพลักษณ์ของเครื ่องดื ่มแอล-
กอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์คณะ ซึ่งกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้กำหนดรูปแบบข้อความคำเตือน
ดังต่อไปนี้
 กรณีใช้ส่ือโทรทัศน์ การฉายภาพภาพยนตร์
วีดิทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดทำนองเดียวกัน ให้
แสดงข้อความคำเตือนแบบเสียงต้องรับฟังได้
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รับน้องมิติใหม่ 
ปลอดเหล้าเข้าถึงธรรมะ 

ชัดเจนสามารถเข้าใจความหมายได้ โดยมีระดับ
เสียงเท่ากับข้อความหลักของโฆษณา และแสดง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วินาที ส่วนข้อความ
คำเตือนแบบอักษร ต้องเป็นอักษรลอย (super)
ด้วยตัวอักษรไทยแบบ“อังสะนานิว”สีขาวอยู่
ในกรอบคำเตือนที่มีพื้นสีดำเข้มสามารถอ่านได้
ง่ายมองเห็นชัดเจน มีขนาดความสงูไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๓ ของกรอบข้อความคำเตือน โดยพื้นที่
ของกรอบต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๔ ของพื้นที่โฆษณา มีความยาว
ตลอดแนวนอนชิดขอบบนจอภาพ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า๒วินาที
 ส่วนส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือประเภทอ่ืน ต้องแสดง
ข้อความคำเตือนด้วยตัวอักษรไทยแบบ“อังสะนา
นิว” สามารถอ่านได้ง่าย มีขนาดความสงูไม่น้อย
กว่า๑ ใน๓ ของกรอบข้อความคำเตือน ใช้ตัว
อักษรสีขาวบนพ้ืนสีดำเข้มโดยพ้ืนท่ีของกรอบต้อง
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ใน๔
ของพ้ืนท่ีโฆษณา มีความยาวตลอดแนวนอนชิด
ขอบบนของพ้ืนท่ีโฆษณา ซ่ึงคำเตือนท่ีใช้แสดงมี
ท้ังหมด๕แบบโดยให้แสดงได้อย่างใดอย่างหน่ึง
ได้แก่๑. “สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้” ๒. “สุรา
เป็นเหตุให้เซ็กซ์เสื่อมได้” ๓. “สุรา เป็นเหตุให้
พิการและเสียชีวิตได้”๔. “สุรา เป็นเหตุทะเลาะ
วิวาทและอาชญากรรมได้”และ๕.“สุราทำร้าย
ครอบครัวทำลายสังคมได้”
 ทั้งนี้ หากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ประเภท เบียร์ หรือไวน์ ก็ให้เปลี่ยนคำว่า
สุราเป็น เบียร์ หรือ ไวน์ ด้วย 

คลอดแล้ว! 





 เกาะกระแส  ๗
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โดยปกติการดื่มน้ำเมาก็เป็น
สาเหตุการบั่นทอนสุขภาพ
มากอยู่แล้ว ยิ่งมีเหตุปัจจัย
เรื่องเทศกาลฟุตบอลโลกที่
ทำให้นอนดึก พักผ่อนน้อย 
มาเข้าเพิ่ม บวกกับการดื่ม
เหล้า เบียร์ และกินขนม
ขบเคี้ยวระหว่างเชียร์ฟุตมาก
ขึ้น แบบนี้สุขภาพทรุดโทรม
แน่นอน และคงจำกันได้ว่ามี
ผู้เสียชีวิตระหว่างการเชียร์
กีฬานี้ทุกป ี

แพทย์เตือนคนไทย  
ดูฟุตบอล นอนดึก ดื่มหนัก 
ระวังสุขภาพทรุด 

 ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ ประธานฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัย
อายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย ในฐานะเลขาธกิารเครอืขา่ยคนไทย 
ไร้พุง กล่าวว่า เทศกาลฟุตบอลโลก2010ตรงกับช่วงเวลากลางคืน
ของไทย ทำให้ผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดต้องนอนดึก ซึ่งการนอน
ไม่เป็นเวลา หรือพักผ่อนน้อย มีผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย อาจเกิด
ปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจทำให้อาการ
กำเริบหรือทรุดลงกว่าเดิมได้ ดังนั้น เพื่อให้การชมกีฬาเป็นไปด้วย
ความสนุก ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและการดำเนินชีวิตตามปกติ  จึง
ต้องรักษาสุขภาพสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ๑.ไม่รับประทานอาหารก่อน
นอน๔ชั่วโมง๒.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแม้จะไม่มีไขมัน
แต่มีแคลอรี่สูงเกือบเท่าไขมัน๓.งดขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอด
ป๊อปคอร์น ขนมเหล่านี้มีผงปรุงรสที่มีโซเดียมสูง เป็นสาเหตุของโรค
อ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
 “หลายคนอาจกินอาหาร กับแกล้ม หรือขนม คู่ไปกับการดื่ม
เหล้า เบียร์ ขณะดูฟุตบอล จากนั้นก็นอนทันที ซึ่งพลังงานสะสม
ส่วนเกินเหล่านี้ จะกลายไปเป็น ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ หรอืไขมนั
ชนดิเลว บางคนเหน็ผลทนัทคีอืนำ้หนกัตวัเพิม่ บางรายจะลงพุง ที่
สำคัญระยะยาวส่งผลร้ายต่อสุขภาพแน่นอน และสังเกตได้ว่า ผู้
ที่พักผ่อนน้อยเมื่อตื่นนอนจะรู้สึกไม่สดใส มีผลต่อการเรียน การ
ทำงาน สิ่งที่ควรปฏิบัติช่วงที่พักผ่อนน้อย คือ / ดื่มน้ำให้เพียงพอ 
๑.๕ – ๒ ลิตรต่อวัน เพี่อสร้างความสมดุลให้ร่างกาย ป้องกัน
อาการรอ้นใน ทีม่กัเกดิเมือ่นอนดกึ / หมัน่ออกกำลงักาย / หาเวลา 
พกัผอ่นคลายความออ่นลา้ / ไมเ่ครยีดกับการแข่งขัน ดูกีฬาให้เป็น
กีฬา หลีกเลี่ยงการเล่นพนัน เพราะจะทำให้เครียดเกินกว่าความ
เป็นจริง”ศ.นพ.สมิงกล่าว
 นพ. ฆนัท ครุธกูล ผู้จัดการศูนย์หัวใจ หลอดเลือดและเมท
ตาบอลิซึม รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า การนอนดึกส่งผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ภูมิต้านทานลดลง เป็น
เหตุให้อาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจเบาหวานหลอดเลือด
สมอง หอบ หืด ภูมิแพ้ และผู ้ป่วยระบบประสาท เมื ่อร่างกาย
มีภูมิคุ้มกันต่ำลง บวกกับมีความเครียดเพิ่มขึ้น  จะส่งผลต่อการ
ทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้ได้ยินข่าวที่ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือด เสียชีวิตเนื่องจากการเชียร์ฟุตบอลได้ ดังนั้น ผู้มีโรคประจำตัว
จึงไม่ควรนอนดึกและไม่เชียร์ฟุตบอลด้วยความเครียด  
 สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน ดังนั้นจึงไม่ควร
ประมาทในคำเตือนจากแพทย์ เพราะหากสุขภาพไม่แข็ง
แรงก็อาจเสี่ยงกับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เช่นกัน 

สธ. ดีเดย์ ๑ มิ.ย.เอาผิด
บริษัทเหล้า – เบียร์โฆษณา  
ท้ากฎหมาย 
ที่ผ่านมาธุรกิจน้ำเมามัก
ทำผิดกฎหมายจนเคยชิน 
วันนี้แม้จะมี พ.ร.บ.ฯ ออก
มาควบคุมสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้ว แต่เราก็
ยังคงเห็นป้ายโฆษณาของ
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บริษัทน้ำเมาโชว์หราอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วไปอย่างเปิดเผย 
เสมือนว่าไม่มีมาตรการควบคุมใดๆ 
 เมื ่อว ันนี ้ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดการรณรงค์
สร้างจิตสำนึกร้านค้า ประชาชน ไม่ขาย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก
ชนิด เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันที่ ๒๘พฤษภาคม เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่๓๐มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๒ที่ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันสำคัญทางศาสนา ๔ วัน ได้แก่ วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้กระทำผิดกฎหมาย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับ
ไม่เกิน๑๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ดร.พรรณสิริกล่าวว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมในพุทธศาสนาและนำมาซึ่งปัญหาสังคมอื่นๆเช่นอุบัติเหตุ
จราจร ทำให้เสียชีวิตหรือทำให้พิการ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้เป็น
มะเร็งตับ โรคตับแข็ง เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัวสำหรบัมาตรการ 
ควบคมุปญัหาการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลน์ัน้ สธ. จะใชว้ธิรีณรงค์ 
สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ให้งด ลด ละการดื่ม และบังคับใช้
กฎหมายกับบริษัทผลิต ผู้ประกอบการค้าขายควบคู่กัน โดยจะ  
ร่วมกับองค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ ดำเนินการเอาโทษกับบริษัทห้าง
ร้านต่างๆ ที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย ทั้งป้าย
โฆษณากลางแจ้ง ป้ายไวนิล ธงราว ธงญี่ปุ่น ป้ายหน้าร้านอาหาร ทุก
จังหวัดทั ่วประเทศ รวมทั้งกาโฆษณาทางทีวี อินเทอร์เน็ต ด้วย ซึ ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเบียร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค ได้รวบรวมหลักฐานการกระทำ
ผิดและส่งตำรวจพร้อมกันเมื่อวันที่๑มิถุนายนเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป 
 หวังว่า พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จะเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยสะสางปัญหาสังคมอันเนื่องมาจาก
คนดื่มน้ำเมาแล้วก่อเรื่องให้เบาบางลง 



   

๘  น่ารู้จัก 

  

ทรัพย์สินและอื่นๆ แต่เทศบาลไม่สามารถ
ดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้ได้เทศบาลนคร
ตรัง จังหวัดตรัง จึงตราเทศบัญญัติ เรื ่อง
ห้ามดื่มสุราภายในสวนสาธารณะและสนาม
กีฬาเทศบาลพ.ศ.๒๕๔๖เพ่ือบังคับใช้ต่อไป
 สาระสำคัญ อาศัยอำนาจความใน
มาตรา ๖๐ (๑) ประกอบมาตรา ๕๖ (๘)
มาตรา๕๔ (๑๐)มาตรา๕๐ (๑), (๓), (๘)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมตามความในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๒แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๑๑ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนแต่ละข ั ้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที ่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่งมาตรา๒๙
ประกอบกับมาตรา๓๑มาตรา๔๘มาตรา

๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
บ ัญญ ัต ิ ให ้กระทำ
โดยอาศัยบทบัญญัติ
แ ห ่ ง ก ฎ ห ม า ย

เทศบาลนครตรัง จังหวัด
ตรัง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครตรังและผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังนี้
 ขอ้ที๑่ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า“เทศบัญญัติ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เรื่องห้ามดื่ม
สุราในสวนสาธารณะและสนามกีฬาเทศบาล
พ.ศ.๒๕๔๖”
 ข้อที่ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล
 ข้อที่ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ “สุรา” หมาย
ความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียว
กับน้ำสุรา หรือดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมน้ำ
หรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกิน
ได้เช่นเดียวกับสุราตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
สุราพ.ศ.๒๔๙๓“สุราแช่”หมายความว่า
สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้ความหมายถึงสุราที่
ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์
เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย ตามนัยแห่งพระราช
บัญญัติสุราพ.ศ.๒๔๙๓“สุรากล่ัน”หมาย
ความว่า สุราท่ีได้กล่ันแล้วและให้หมายความ
รวมถึงสุราที่ได้ผสมกัลป์สุราแช่แล้ว แต่ยัง
มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ.๒๔๙๓
“สวนสาธารณะ” หมายความว่า สวน
สาธารณะที่อยู่ในความดูแลบำรุงรักษาของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง “สนามกีฬา”
หมายความว่า สนามกีฬาซึ ่งอยู ่ในความ
ดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง
 ข้อที่ ๔. ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย หรือ
แจกจ่ายสุรา สุราแช่หรือสุรากลั่น ภายใน
พื้นที่สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เว้นแต่
ในพื้นที่ที่เทศบาลขัดไว้ให้หรือได้รับอนุญาต
จากคณะเทศมนตรี
 ข้อที่ ๕. ห้ามผู้ใดดื่มสุรา สุราแช่หรือ
สุรากลั่น ภายในพื้นที่สวนสาธารณะหรือ
สนามกีฬา เว้นแต่ในพื้นที่ที่เทศบาลขัดไว้ให้
หรือได้รับอนุญาตจากคณะเทศมนตรี
 ข้อที่ ๖. ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อที่ ๔. หรือข้อที่
๕.ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
 ข้อที่ ๗. ให้นายกเทศมนตรีรักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ	 	
	  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีนครตรัง / นาย  
ชาลี กางอิ่ม...สังคมดีไม่มีขาย ถ้าใคร
อยากได้ ต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา ดังเช่น 
เทศบาลเมอืงตรงัทีน่ำรอ่งมากอ่นหลายป ี

เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง…
มาตรการควบคุมการดื่มน้ำเมา
ในที่สาธารณะที่เริ่มใช้มาก่อน 
พ.ร.บ.ควบคุมน้ำเมาฯ พ.ศ.๒๕๕๑  
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง

ในภาคใต้ เป็นเมืองท่องเที ่ยวชายทะเล
อันดามัน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่
สำคัญกับต่างประเทศ เป็นจังหวัดแรกที่มี
ต้นยางพารา เป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงาม
ท้ังเนินเขาลำธารทะเลสาบแม่น้ำและน้ำตก
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือนครตรังที่มีเทศบาล
เมืองที่เห็นความสำคัญกับการจัดการปัญหา
แอลกอฮอล์ และการพัฒนาบ้านเมืองให้มี
แต่ความอบอุ่น มีระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่
อาศัย
 เทศบาลนครตรังเป็นเมืองที่มีเทศ 
บัญญัติเรื่องห้ามดื่มสุราภายในสวน
สาธารณะและสนามกีฬาเทศบาล มา  
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวในเมืองไทย จึงอยากนำมาเล่า
สู่กันฟัง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ
ในการให้ความสำคัญเกี ่ยวกับมาตรการ
ควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่ห้ามดื่ม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
พัฒนาจังหวัดต่างๆ ให้เป็นเมืองที ่น่าอยู ่
อาศัยสงบสุขและน่าท่องเที่ยว
 
เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง 
 หลักการ / เหตุผล ด้วยเทศบาลนคร
ตรังมีสวนสาธารณและสนามกีฬาอยู ่ใน
ความดูแลบำรุงและรักษา ซึ่งการใช้บริการ
ของประชาชนโดยทั่วไปในสถานที่ดังกล่าว
มีผู้ใช้บริการบางกลุ่มนำสุราเข้าไปดื่ม เมื่อ
มึนเมาได้ก่อเหตุรำคาญในลักษณะต่างๆ
เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ ข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่ง



       

เรื่องเหล้าจากรอบโลก / StopDrink Network  ๙

เมื่อก่อนสิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องสอนลูก  
คือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สูบบุหรี่ 
ดื่มเหล้า แต่วันนี้ทุกสิ่งกลับกันไปหมด 
พ่อแม่ส่วนใหญ่ดื่มเหล้าให้ลูกเห็น และ
ที่น่าเศร้าที่สุดคือสอนลูกให้ดื่มด้วย และ
จากที่เคยคิดกันว่า “การดื่มสุรา” เป็น
เรื่องส่วนตัวนั้น มาถึงวันนี้ข้อมูลทาง
วิชาการมากมายได้หักล้างความเชื่อนั้น
ลงหมดสิ้น  
 ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากการ “ดื่ม” ของ
บุคคลหนึ ่งสามารถส่งแรงสะเทือนถึงสภาพ
ความเป็นความตายของบุคคลอื ่นได้ ดังเช่น
กรณีของการ “เมาแล้วขับ” ที่มีหลักฐานพิสูจน์
จนเกินพอ ว่าการดื่มนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของผู้คนร่วมสังคมอย่างรุนแรง รวมถึงเรื่องของ
ผลกระทบจากการดื่มของผู้ใหญ่ในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผู ้เป็น “พ่อแม่” ที ่ส่งผล
กระเทือนอย่างลึกซึ ้งต่อลูก จนทำให้นานา
ประเทศหันมาให้ความสนใจต่อการรณรงค์ 
และสนับสนุนให้ “เลิกดื่มเพื่อลูก” อยู่ใน
เวลานี้ 

พ่อแม่ “ดื่ม” กระตุ้นให้ลูกดื่มตาม 
 มีรายงานการวิจัยจำนวนมาก ที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลอีกด้านหนึ่งจากการดื่มของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
นั่นคือ การเป็นแบบอย่างหรือตัวกระตุ้นให้ลูก
หัดดื่มสุราตั้งแต่อายุน้อยๆ และไม่เกิดความ
ยับยั้งชั ่งใจในการดื่มเป็นประจำและดื่มหนัก
ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน อันเป็นบันไดนำไปสู่ความ
เสี ่ยงต่อชีว ิต และความล้มเหลวต่างๆ อีก
นานัปการ
 เคทลิน อาบาร์  สมาชิกของศูนย์วิธีวิทยา
และการว ิจ ัยเช ิงป ้องกันแห่งมหาวิทยาลัย

เพนน์สเตท นำเสนอผลวิจัยเมื่อ ปี ๒๕๕๒ ที่
สำรวจนักศึกษาใหม่เกือบ๓๐๐คนของสถาบัน
แห่งนี้ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่ามีความ
เชื ่อมโยงกับตัวอย่างที ่ได้รับจากพ่อแม่ และ
ไม่ห้ามที่ลูกจะ “ดื่ม” เลียนแบบตนเอง ข้อมูล
ดังกล่าว ยืนยันด้วยสถิติที่รวบรวมโดยองค์กร 
Alcoholfreechildren.org ที ่ระบุชัดเจนว่า
พ่อแม่ที ่มีพฤติกรรมการดื่มและมีทัศนคติชื ่น
ชอบการดื่ม มีโอกาสทำให้ลูกๆ เกิดพัฒนาการ
ในการดื่มแอลกอฮอล์ และลูกของพ่อแม่ที่ดื่ม
จนติดจะมีโอกาสด่ืมต้ังแต่เป็นวัยรุ่น และพัฒนา
เป็นการดื่มปกติต่อไปในอนาคต ซึ่งความจริง
แล้วแม้แต่การดื่มเพื่อ“เข้าสังคม”ก็ยังเสี่ยงต่อ
การเรียนรู้และเลียนแบบจากลูกๆโดยเฉพาะลูก
ที ่เป็นวัยรุ ่น เพราะการได้เห็นพ่อแม่ดื ่มสุรา
ทำให้เด็กคิดว่าการดื่มไม่มีอันตราย
 Alcoholfreechildren.org ระบุด ้วยว ่า
เยาวชนที่เริ่มดื่มก่อนอายุ ๑๓ ปี ร้อยละ ๔๐
จะพัฒนาสู่การดื่มที่มากเกินปกติหรือเสพติด
เหล้าในอนาคต ส่วนกลุ่มเยาวชนที่เริ่มดื่มตั้งแต่
เด็กและยังดื่มต่อเนื่องไปจนอายุ๒๑ปี ร้อยละ
๗๐ เสี ่ยงต่อการเป็นโรคแอลกอฮอล์เร ื ้อร ัง
นอกจากนี ้ย ังมีการศึกษาที ่แคว้นเวลส์ ใน
สหราชอาณาจักร พบว่า ลูกของผู้ที ่ดื ่มเหล้า
หนัก จะดื่มเป็นประจำ และดื่มหนักมากกว่า
เด็กที่พ่อแม่ไม่มีปัญหาด้านการดื่ม
 ประเด็นที่น่าสนใจคือข้อค้นพบที่ว่าการที่
พ่อแม่ติดเหล้าบุหรี่นั้นส่งผลครอบงำให้ลูก
เสพติดตามมากกว่าการเสพยาเสพติดชนิด
อื่นๆ เพราะการเสพยาเสพติดนั ้นสามารถ
ปกปิดได้ แต่พ่อแม่ที่ติดเหล้าบุหรี่จะเสพให้ลูก
เห็นในบ้าน และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ซึ่งช่วงวัยที่ลูกรับรู้และซึมซับพฤติกรรมของพ่อ
แม่มากที่สุดก็คือช่วงวัยรุ่น ดังนั้น การดื่มที่เป็น
เหมือนโรคระบาดในครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นโดยสภาพแวดล้อม อันเกิดจากการกำหนด
ของผู้เป็นพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามยถากรรม

ชีวิตหม่นเศร้าตั้งแต่ย่างเข้า “วัยใส” 
 ข้อมูลจากทั ่วโลกยืนยันให้เห็นประจักษ์
แล้วว่า การที่พ่อแม่เปิดรับสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์
“เปลี่ยนนิสัย” อย่างเช่นสุราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจของลูกทั้ง
ในวันนี้และในวันหน้าอย่างมหาศาลเพราะ...
 การดื่มสุราเป็นประจำส่งผลต่อการเงินของ
ครอบครัวที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้ต้องสูญเสีย
เงินออม บ้านและหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง

ของสมาชิก ทำให้ทุกคนเกิดความเครียด...พ่อ
หรือแม่ที่ดื ่มสุราเป็นประจำ มักทำหน้าที่ดูแล
ครอบครัวและลูกๆ ได้ไม่เต็มที่ ไม่มีเวลาให้ลูก
อย่างเพียงพอ เพราะเอาเวลาไปใช้ในการดื่ม
และรอเวลาสร่างเมา ส่งผลให้ลูกได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตนเองน้อยกว่าเด็กทั่วไปที่เติบโต
ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ดื ่ม...พ่อหรือแม่ที ่ดื ่ม
จนสุขภาพเสื่อมโทรม ก่อภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือสภาพจิตใจแปรปรวน จะนำไปสู่สภาพบ้าน
แตกสาแหรกขาด ทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้อยู่
พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก ไปจนถึงการต้อง
ไปอาศัยอยู่กับญาติ และอาจมีภาระดูแลพี่น้อง
และต้องแบกรับความรับผิดชอบที่เกินตัวตั้งแต่
เด็ก...พ่อแม่ที่ดื ่มจนขาดสติ มักแสดงถ้อยคำ
หรือกิริยาที่ทำร้ายจิตใจและฝากรอยแผลฝังลึก
แก่ลูก ทั้งการด่าว่า ดูถูก ไม่รับฟังเหตุผล ฯลฯ
...ผลที่เกิดอย่างลึกซึ้งในระยะยาวคือ บาดแผล
ในใจของเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ก่อเหตุ
รุนแรงเป็นหนี้หรือบ้านแตกสาแหรกขาดเพราะ
ฤทธิ์เสพติดน้ำเมา ที่มักโทษตัวเองว่าเป็นเหตุที่
ทำให้พ่อหรือแม่ต้องดื่ม เนื่องจากพ่อแม่จำนวน
มากที่ไม่ยอมเลิกดื่ม เบี่ยงเบนประเด็นไปอ้างว่า
ดื่มเพราะความเครียดกังวลจากการหารายได้
และภาระการเลี้ยงดูลูก	 	
	 	
	 มผีลวจิยัชีช้ดัวา่ พอ่แมท่ีเ่ลกิดืม่เหลา้ 
ก่อนลูกจะก้าวสู่วัยรุ่น ช่วยลดความ  
เสีย่ง ที่ลูกจะก้าวสู่การเป็น “นักดื่ม” ได้
อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดภัยเสี่ยง
สุขภาพตัวฉกาจให้แก่เสาหลักสำคัญ
ของครอบครัวด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำไม
การรณรงค์และสนับสนับให้ “เลิกดื่ม
เพื่อลูก” ขยายตัวไปทั่วโลกในเวลานี้  

“เลิกดื่มเพื่อลูก”
เสียงเรียกร้องจากทั่วโลก 

daddy
don’t
drink



 

๑๐  การตลาดน้ำเมา  แสงตะวัน 





ชีวิตสมัยใหม่บนโลกออนไลน์ ทุกอย่าง
ฉับไวและเข้าถึงคนจำนวนมากทุกกลุ่ม
ได้อย่างรวดเร็ว และดูเหมือนว่าการ
ค้าขายสินค้าต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์จะ
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทาง 

บริษัทน้ำเมาโผล่เฟซบุ๊คลักไก่โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต 
นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
เข้าถึงสินค้าสารพัดชนิดได้ อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่น่าห่วงคือบริษัทน้ำเมาหลาย
ยี่ห้อก็เริ่มใช้ช่องทางนี้แทรกตัวเข้ามา 
เพือ่สือ่สารไปสูก่ลุม่เปา้หมายคอืเยาวชน 
ของชาติด้วยเช่นกัน 
 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ที่
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์สำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสื ่อเพื ่อ
เยาวชน และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้จัดแถลง
ข่าวเรื ่อง “การบังคับใช้กฎหมายในโฆษณา
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์” โดยมีบริษัทผู ้จัดทำ
โฆษณาแผนการตลาดให้แก่เครื ่องดื ่มแอล-
กอฮอล์จำนวนกว่า๕๐รายเข้าร่วมรับฟัง
 นพ.สมาน ฟตูระกลูผูอ้ำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
กล่าวว่า ที่ผ่านมาการโฆษณาเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล์ของผู้ประกอบการผ่านช่องทางอินเทอร์
เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น และเข้าข่ายผิดกฎหมายตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑
และกฎกระทรวงที ่กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบ
การโฆษณาสหรือประชาสัมพันธ์เครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างชัดเจน ซึ ่ง
กฎหมายห้ามไม่ให้โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ทั้งหมดยกเว้นในกฎกระทรวงข้อ๔(๑)
 กฎกระทรวงข้อ ๔ (๑) ระบุว่า การแสดง
ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบ
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโทรทัศน์
รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และภาพโลโก้นั้น ต้อง
มีขนาดไม่เกิน๕%ของพื้นที่โฆษณาและเวลา
การแสดงภาพต้องไม ่เก ิน ๕ % ของเวลา

โฆษณาทั้งหมด แต่ต้องไม่เกิน ๒ วินาที โดย
สามารถโฆษณาได้ในช่วงเวลา๒๒.๐๐–๐๕.๐๐
น. เท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕ แสน
บาทหรือปรับรายวันวันละ๕หมื่นบาทจนกว่า
จะเลิกโฆษณา
 ด้านนายพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิ
สื่อเพื่อเยาวชนกล่าวว่ามูลนิธิได้เก็บข้อมูลการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางเว็บไซต์
ต้ังแต่เดือนมกราคม–มีนาคม๒๕๕๓จำนวน
๓๘ เว็บไซต์ ของ ๖ บริษัทผู้ผลิต นำเข้า และ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สรวม ๒๑ ยี่ห้อ
(ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี ่ ผู ้ผลิตและ
จำหน่ายเบียร์สิงห์ ลีโอ อาซาฮี / บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ช้าง อาชา
เฟดเดอร์บรอย / บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท ผลิต
และจำหน่ายเหล้าเฮนเนสซี่เบนมอร์สเมอร์นอฟ
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็คเลเบิล และจอห์นนี่
วอล์กเกอร์ เรด เลเบิล / บริษัท ไทยเอเชีย
แปซิฟิคบริวเวอรี ่ ผู ้ผลิตและจำหน่ายเบียร์
ไฮเนเก้นเชียร์ ไทเกอร์ / บริษัท เพอร์นอต ริ
คาร์ด ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล้า 100 ไพเพอร์ส
แอบโซลูท / วอดก้า บัลเลนไทน์ส ชีวาส รีกัล
และบริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส ผู้ผลิต
และจำหน่ายสปาย ไวน์ คูลเลอร์และสปาย
ค็อกเทล) พบว่า ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมาย
ในการโฆษณา๓รูปแบบคือ
๑. กลุ่มเว็บไซต์ของบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เช่น การแสดงภาพของสินค้าในเว็บไซต์อย่าง
ชัดเจนโจ่งแจ้งซึ่งพบมากถึง๕๐%
๒. กลุ่มเว็บไซต์ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เช่น การเล่นเกมชิงรางวัล หรือเปิดตัวกิจกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งจะใช้วิธีลงโฆษณากับเว็บไซต์ต่างๆ
อาทิ เว็บไซต์บันเทิงกีฬาโดยให้ผู้สนใจกดลิงค์
เข้ามาดู

3. กลุ ่มเว ็บไซต์ของผับสบาร ์ ร ้านอาหาร
โรงแรมที่แสดงโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
 “ที่น่าเป็นห่วงคือการโฆษณาเหล้า–เบียร์
ทางเว็บไซต์ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก (เดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม) รวมไปถึงการใช้เว็บ
ไซต์เฟซบุ๊ก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น
ทำกลยุทธ์การตลาดสเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชน นักศึกษา และวัยทำงานที่ชอบ
ปาร์ตี้สังสรรค์ ซึ่งการโฆษณา การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ ถือเป็นการสร้าง
ค่านิยมให้มองการ ดื่มเหล้า - เบียร์เป็นเรื่อง
ปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ง่าย
ดังนั้น แนวทางแก้ไขจึงต้องเริ่มจากผู้ประกอบ
ต้องเปลี่ยนรูปแบบของโฆษณาให้อยู่ภายใต้ ข้อ
กฎหมาย”นายพิริยะกล่าว
	 การขายสินค้าน้ำเมาถึงแม้จะเป็น
สินค้าที่ถูกกฎหมาย แต่ทว่าในความเป็น
จริงแล้วเป็นสินค้าที่ขัดกับหลักศีลธรรม 
และเป็นอันตรายต่อผู้เสพติดมากมาย 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่ควรอาศัย
ช่องว่างต่างๆ หาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
เพิ่มขึ้น เพราะหากทำเช่นนั้น ก็เท่ากับ
ผิดเต็มที่ทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 
โดยไม่มีความชอบธรรมใดๆ เหลืออยู่
อีกเลย  
 



ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา  นิรนาม  ๑๑  

   

(จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/

วันที่๑เมษายน๒๕๕๓)



ผมได้อ่านข่าวลูกสาวลูกชายทำร้าย
พ่อขี้เหล้าจนถึงแก่ชีวิตแล้วรู้สึกสลด
ใจ  ขอแบ่งปันความคิดเห็นต่อข่าวนี้  
ในฐานะผู้ที่เคยมีปัญหาจากการดื่ม
ก่อนเช่นกัน 
 ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม๒๕๕๓ เร่ือง “ฆ่าโหดพ่อข้ีเมา”
ที่เมากลับมาบ้านแล้วซ้อมแม่ พอลูกสาว
ลกูชายเข้าห้ามปรามกลับโดนทำร้ายไปด้วย
ฝ่ายลูกคุมสติไม่อยู่ คว้าไม้กระหน่ำตีพ่อจน
น่วมพอเห็นว่าเสียชีวิตแล้วสามแม่ลูกเลย
ช่วยกันหามศพไปทิ้ง ภรรยาของผู้ตายเล่า
ว่า อยู่กินกับผู้ตายมานาน วันๆ ผู้ตายเอา
แต่ด่ืมเหล้า ไม่ทำงานทำการ เมากลับมาเห็น
ตนเป็นกระสอบทราย ชอบทุบตีทำร้าย...
และสุดท้ายข่าวบอกว่า ขณะแถลงข่าว ทั้ง
สามคนร้องไห้เสียใจ เพราะไม่ต้ังใจฆ่าผูต้าย
แค่ป ้องกันตัว และพลั ้งม ือไปเท่านั ้น…
แน่นอนครับ เป็นใครก็ต้องเสียใจ ไม่มีใคร
อยากประสบกับเรื่องเช่นนี้ ผมอยากเล่าให้
ฟังว่ากว่าจะตกถึงสภาพ “วันๆ เอาแต่ดื่ม
เหล้า ไม่ทำการทำงาน” นั้น เส้นทางของ
นักดื่มมีความระหกระเหินมาอย่างไร
  ผมเป็นนักดื่มที่มีปัญหาจากการดื่ม 
เคยเข้าบำบัดในสถานบำบัดสุราหลายที่ 
หลายครั้ง  กลับออกมาผมก็ดื่มอีก  และ
พบว่าสภาพการดื่มครั้งหลังๆ นี้ มีแต่ย่ำ 
แย่ลงผมห้ามใจไม่ให้ดื่มก็ทำไม่ได้รู้ว่าการ
ดื่มสร้างปัญหาหลายอย่างแต่ผมก็เพียรหา
วิธีดื ่มไม่ให้มีปัญหา (ซึ่งไม่เคยประสบผล
สำเร็จ)จนเมื่อราวสี่ปีที่แล้วผมได้เข้าไปพูด
คุยกับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนผู้มีปัญหาการ
ดื่ม ได้เรียนรู้เรื่องโรคติดสุรา หลังจาก
ค่อยๆ ใคร่ครวญตามวิธีการของกลุ่ม ใช้
เวลาราวหนึ่งปีความคิดจึงตกผลึกยอมรับ
ว่าตัวเองควบคุมการดื่มไม่ได้ยอมรับว่า
ตัวเองป่วยเป็นโรคติดสุรา จากจุดนี้ผมจึง
เกิดความ“สมัครใจ”ที่จะลองรักษาตัวเอง
ด้วยการไม่ดื่มทีละวันมาจนถึงวันนี้
   เมื่อยอมรับว่าตัวเองควบคุมการดื่มไม่ได้

โรคพิษสุราเรื้อรัง... 
ที่เรื้อรังทั้งครอบครัว 
และสังคม 

ผมจึงได้ตระหนักว่าผมเองควบคุมการดื่ม
ไม่ได้มาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว นั่นก็คือ นัก
ด่ืมท่ีมีสภาพ “วันๆ เอาแต่ด่ืมเหล้า ไม่ทำการ
ทำงาน” นั ้น เขามีปัญหาการดื ่มมาก่อน
หน้านี้ตั้งนานแล้วจากนักดื่มปกติเป็นนักดื่ม
หนัก แล้วเป็นนักดื่มที่มีปัญหา เป็นขี้เมา
เส้นแบ่งสภาวะเหล่านี้มีไม่ชัดเจนที่สำคัญ
ตวันกัดืม่เองตอ้งยอมรบัวา่ตวัเองมปีญัหา 
จึงจะนำไปสู่การรักษาที่แท้จริงได ้
การรักษาโรคติดสุรานั้นต้องรีบรักษา
เมื่อครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดเห็นว่านักดื่มเริ่ม
จะมีปัญหา ต้องรีบชี้แจงให้เขาเข้าใจ (ซึ่ง
เขามักไม่ยอมเข้าใจหรอก) ต้องชักจูงหว่าน
ล้อมให้เขาเข้าบำบัดรักษา(ซึ่งเขามักไม่ยอม
ไปหรอก ต้องหาวิธีพาไปรักษาให้ได้) และ
เมื่อออกจากสถานบำบัดแล้วก็ใช่ว่าเขาจะ
หยุดด่ืมได้ตลอดไป ไม่ช้าไม่นานเขาอาจกลับ
ไปดื่มอีก มีปัญหาอีก ก็ต้องพาไปรักษาอีก
วนเวียนอยู ่อย่างนี ้ จนอ่อนอกอ่อนใจทั ้ง
ญาติและตัวผู้ป่วยเอง ผมในฐานะที่ผ่าน
ประสบการณ์นี้มายืนยันว่าจนอ่อนอก
อ่อนใจจากการเข้าสถานบำบัดนั่นแหละ 
ผมจึงได้ตระหนักว่าตัวเองมีปัญหาจาก
การดื่ม 
 ในความเข้าใจของผมนั้น  คิดว่าการ
บำบัดในสถานพยาบาลช่วยให้ผู ้ป ่วยได้
สร่างเมา ได้ฟื ้นฟูสภาพร่างกาย ได้ฟื ้นฟู
จิตใจขึ้นมามีสติสัมปชัญญะ เป็นเพียงขั้น

เบื้องต้นการรักษาที่แท้จริงเริ่มเมื่อคนไข้
กลับบ้าน กลับมาอยู่ในสังคมซึ่งมีการ
ดืม่เหลา้เปน็เรือ่งปกต ิเขาตอ้ง “สมคัรใจ” 
จะรักษาตัวเองด้วยการไม่ดื่ม เขาต้อง
ยอมรบัวา่ตวัเองปว่ยดว้ยโรคทีด่ืม่แมแ้กว้ 
เดยีวกไ็มไ่ด้ โรคติดสุราเป็นโรคเร้ือรัง รักษา
ไม่หาย (อาจกลับไปดื่มอีกเมื่อไรก็ได้ และ
กลับไปดื่มเมื่อไรก็จะมีอาการย่ำแย่เหมือน
ตอนดื่มครั้งล่าสุด) แต่รักษาได้ (ด้วยการ
ไม่ดื่มไปทีละวัน)
โรคติดสุรามีความยอกย้อนตรงที่ว่าโรคนี้
ทำให้ผู้ป่วยควบคุมการดื่มไม่ได้ ดื่มทีไรมี
ปัญหาทุกที และความเจ็บป่วยน้ันเองท่ีบดบัง
ไม่ให้เขามองเห็นความเจ็บป่วยของตนเอง
ผู้ป่วยโรคนี้มักปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าตนเอง
ไม่มีปัญหาอะไร (เลิกเหล้าง่ายจะตาย เลิก
เมื่อไหร่ก็ได้ แต่วันนี้ขอดื่มก่อน) การปฏิเสธ
ปัญหาของคนติดเหล้านั้นดิ่งลึกลงถึงระดับ
จิตใต้สำนึก อย่าว่าแต่คนนอกไม่เข้าใจเลย
แม้แต่ผู้ป่วยเองก็ไม่เข้าใจตนเอง คนที่ไม่ดื่ม
หรือนักดื่มปกติ ยากจะเข้าใจความคิดวกวน
ในใจคนติดเหล้าญาติหรือคนใกล้ชิดผู้ป่วย
ไม่ได้มีส่วนทำให้เขาป่วยหรอก ความเจ็บ
ป่วยของเขาเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ ่งมีสาเหตุ
ซับซ้อนต้องว่ากันยืดยาว ขอญาติอย่าได้
รู้สึกผิดว่าได้ทำให้เขาป่วยเลยญาติหรือคน
ใกล้ชิด หรือแม้แต่หมอพยาบาลก็รักษาเขา
ไม่ได้หรอกมีแต่เขาสมัครใจเท่านั้นการ
รักษาที่แท้จริงจึงจะเริ่มขึ้นได้ 
 ขั้นตอนการรักษาที่แท้จริงมีหลาย
ขั้นตอน และหนึ่งในนั้นคือขั้นตอนที่
ผม กำลังทำอยู่ในขณะนี้  คือการส่ง
ต่อข่าวสารวิธีรักษาโรคติดสุราไปยัง  
ผู้มีปัญหาการดื่ม ไปยังผู้ใกล้ชิด หรือ
หากผู้มีปัญหาการดื่มท่านใดอยากจะ
เข้ามาร่วมพูดคุยกับกลุ่มเอเอของเรา 
ติดต่อมาได้ที่ ๐๒-๒๓๑-๘๓๐๐ หรือ
ที่ www.aathailand.org 






 



๑๒  หน้าต่างความคิด 

เมื่อเด็ก ๓ ขวบ
ริสูบบุหรี่ดื่มเบียร์
เลียนแบบพ่อแม ่



 หนูน้อยมีนามว่าหย่า เหวินเป็นลูกสาวคนเก็บขยะ
ในเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่ติดบุหรี่
และเบียร์โดยหย่าเหวินจะสูบบุหรี่มากถึงวันละซอง 
บางวันถึง ๒ ซองก็มี และยังดื่มเบียร์ไม่ต่ำกว่าวันละ 
๓ แก้ว นางเกา เหวิน ผู้เป็นแม่เล่าว่า หย่า เหวิน สูบ
บุหรี่ทุกวันแบบนี้มากว่า ๑ ปีแล้ว (แสดงว่า หย่า เหวิน
เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ) ซึ่งครั้งแรกเธอเห็น คือ
หย่า เหวินแอบไปขโมยบุหรี่ของพ่อมาสูบพอนานเข้าก็
เริ ่มติดบุหรี ่ จนต้องไปซื ้อมาสูบเองจากร้านขายของ
ละแวกบ้าน และเมื่อสามีพบว่าลูกเริ่มติดบุหรี่ ก็ได้
เลิกบุหรี่ไปตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็ไม่สามารถทำให้ลูก
เลิกบุหรี่ได้ จนทุกวันนี้ หย่า เหวิน ก็ยังคงร้องงอแง
ขอสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เห็น (เพราะทำให้ลูกเห็น ลูกจึง
เลียนแบบ)
 นางเกา กล่าวอีกว่า ลูกสาวเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไปหลังจากได้รับอุบัติเหตุเมื่อปีก่อน โดยเริ่มมีพฤติกรรม
เหมือนเด็กผู้ชายชอบเล่นซนและทำอะไรเหมือนกับเด็ก
ผู้ชาย รวมถึงสูบบุหรี่และดื่มเบียร์ด้วย ส่วนเจ้าของร้าน
ขายของละแวกบ้านท่ีขายบุหร่ีให้กับหย่า เหวิน กล่าวว่า
เขาไม่เคยรู้เลยว่าหย่าเหวินซื้อบุหรี่ไปสูบเองทั้งนี้เขา
เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่า หย่า เหวิน ซื้อบุหรี่ไปให้พ่อ
โดยซื้อครั้งละ๑–๒ซองและมาซื้อบุหรี่แทบทุกวันเลย
ทีเดียว  
 


สุดอึ้ง! เด็กหญิงจีนวัย ๓ ขวบ 
ติดบุหรี่และเบียร ์



หนูน้อยชาวอินโดนีเซียวัย ๒ ขวบ 
สูบบุหรี่วันละ ๔๐ มวน 

 ข ่าวน ี ้สร ้างความสลดใจ
ให้กับผู้คนไม่น้อยเช่นกัน และ
เป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่เด็กชาย
อาร์ดี้ ริซัล วัย ๒ ขวบ ติด
บุหรี่อย่างหนัก โดยจะต้อง
สูบบุหรี่ถึงวันละ ๔๐ มวน 
เนื่องจากพ่อให้ลูกลองสูบ
บุหรี่เมื่อ ๑๘ เดือนที่แล้ว จน
ลูกเสพติดงอมแงม ล่าส ุด
มีข่าวว่าเจ้าหน้าที ่สงเคราะห์
เด็กในอินโดนีเซีย ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากเข้ารับการ
บำบัดเมื่อเดือนก่อนขณะนี้เด็กชายอาร์ดี้ ริซัล สามารถลดปริมาณ
การสูบบุหรี่ลงได้แล้ว โดยลดลงจากวันละ ๔๐ มวน เหลือวันละ 
๑๕ มวน ด้านนายเซโต้ มุลยาดี้ ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครอง
เยาวชนแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าวว่า เขาแก้ปัญหานี้ด้วยการพยายาม
ให้หนูน้อยอาร์ดี้มาเล่นกับเขาและเจ้าหน้าที่ แทนการสูบบุหรี่ อีกทั้ง
หลังจากทราบว่าหนูน้อยชอบร้องเพลงมาก เจ้าหน้าที่จึงมีการหลอกล่อ
ด้วยการบอกว่า หากไม่เลิกสูบบุหรี่ก็คงจะไม่มีวันได้เป็นนักร้อง จน
ทำให้หนูน้อยอาร์ดี้ สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงได้ (ยังดีที่เป็น
เด็กจึงหลอกได้แต่วิธีนี้ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้แน่นอน)

 พ่อแม่คือเบ้าหลอมที่สำคัญ
ของลูก อยากให้ลูกเติบโตมาเป็น
อย่างไร ก็ต้องประพฤติปฏิบัติสิ่ง
นั้นให้ลูกได้ซึมซับเป็นแบบอย่าง
เพราะเด็กก็เหมือนฟองน้ำที่พร้อม
จะซึมซับทุกสิ ่งทุกอย่างรอบตัว
อยู่แล้ว ดังนั้น จึงควรสร้างแต่สิ่ง
แวดล้อมที่ดีให้ลูกได้เห็น ไม่เช่น
นั้นก็จะกลายเป็นพ่อแม่รังแกลูก
ทำให้ลูกเสียคนเสียเอง
 
หากลูกเติบโตมาอย่างบิด
เบี้ยวหรือเดินทางผิดจนเสีย
อนาคต คนที่จะต้องเสียใจ
มากที่สุดก็คือพ่อแม่นั่นเอง 

ข้อมูลจาก/www.kapook.com/Dailynews.com/

เมือ่เรว็ๆ นีม้ขีา่วทางหนา้หนงัสอืพมิพ ์และขา่วสารในโลกออนไลน ์
ที่ทำให้คนทำงานด้านรณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ ต้องสะท้อนใจกัน
ทั่วหน้า กับข่าวเด็ก ๒ – ๓ ขวบ สูบบุหรี่ ดื่มเบียร์ ตามอย่างพ่อ
แม่ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอ เราจะได้เห็น
เด็กตัวน้อยๆ เสพติดอบายมุขเพิ่มมากขึ้น  ก่อนหน้านั้น ข่าว
เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นแค่ ๑๐ กว่าขวบดื่มน้ำเมา สูบบุหรี่ ก็ทำให้
ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ทำงานด้านรณรงค์กังวลมากพออยู่แล้ว แต่ข่าว
นี้ดูน่ากังวลยิ่งกว่า หรือว่านี่คือ “กลียุค” ที่กำลังคืบคลานใกล้
เข้ามาทุกท ี



 





  น้ำเมากับเยาวชน  ๑๓  



การตลาดน้ำเมาทุกวันนี้ส่วนใหญ่เน้น
แตเ่รือ่งผลประโยชนข์องตนเองเปน็หลกั 
โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ตามมาภายหลังการ
เสพสินค้าประเภทนี้แล้ว เกิดผลผล
กระทบตอ่สงัคมมากมายแคไ่หน ไมเ่พยีง 
เท่านั้น บรรดาธุรกิจน้ำเมาต่างๆ ยังได้
หลบเลี่ยงหรือตีความกฎหมายเข้าข้าง
ตัวเองตลอดมา  
 เมื่อวันนี้๘มิถุนายน๒๕๕๓นายคำรณ ชู
เดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกัน
ภัยแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า จากการที่เครือ
ข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาป้องกันนักดื่มหน้า
ใหม่ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ซึ่ง
ประกอบด้วยเยาวชนจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ได้ติดตามเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑มาถึงจนวันนี้พบว่าการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน ๒ ประการ คือ 
 เรื่องแรก เป็นปัญหาเรื่องฉลากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท่ีวางขายตามท้องตลาด ส่วนใหญ่
ยังมีการระบุข้อความ “ห้ามขายสุราแก่เด็กอายุ
ต่ำกว่า๑๘ปี” ในขณะที่พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในมาตรา๒๙กำหนดไว้ว่าห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า
๒๐ ปีบริบูรณ์ และวันนี้ได้เกินกำหนดที่คณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ผ่อนผันไว้เป็น
เวลาพอสมควรแล้ว (๑๘๐ วันนับจากสิ้นเดือน
พ.ย.๒๕๕)
 เรื่องที่สอง ปัญหาการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีซึ่งพบว่า
ในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อผู้ค้ารายใหญ่
ต่างให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม และมีการ
ติดป้ายบอกอย่างชัดเจน แต่ร ้านค้าย่อยใน
ชุมชน ส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งร้านค้า
บางแห่งยังลักลอบขายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม
ถึงผับบาร์ที่อยู่รอบสถานศึกษาแม้รู้กฎหมาย
แต่จงใจละเมิด ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทาย
กฎหมายอย่างชัดเจน จึงอยากให้คณะรัฐมนตรี
เร่งติดตามแก้ปัญหาโดยด่วน	 	
	 	
	 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คงเปน็พึง่สดุทา้ยในสงัคมแลว้ หากฝา่ยที่
มหีนา้ทีท่ำไมไ่ด ้สงัคมกค็งมสีภาพเหมอืน
ภูเขาขยะที่กองสูงอยู่หน้าบ้าน ส่งกลิ่น
เหมน็และแพรเ่ชือ้โรคตา่งๆ อยา่งนา่กลวั 

เครือข่ายเยาวชนจี้สธ.คุมเข้มโฆษณาน้ำเมา

เข้าพรรษาปีนี้พลเมืองเด็กดีขอนแก่น
ชวนเพื่อนบอกพ่อเลิกเหล้าตลอดชีวิต

ขอบคุณภาพประกอบจาก/
Facebookเครือข่ายเยาวชนฯ

แต่ไหนแต่ไรมา พ่อแม่จะเป็นฝ่ายอบรม
สั่งสอนไม่ให้ลูกหลานไปเสพติอบายมุข 
สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แต่สภาพสังคมวันนี้
กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ดื่ม
เหล้า สูบบุหรี่ จนเกิดผลกระทบถึง
ครอบครัว โดยเฉพาะลูกๆ ที่อาจเลียน
แบบพฤติกรรมไม่ดีตามอย่างพ่อแม่ 
หรือไม่ก็กลายเป็นปมในใจของลูกไป
ตลอด  
 ๗ ปีที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และภาคีเครือข่าย
ได้รณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศลด ละ และ
เลิกดื ่มน้ำเมาในเทศกาลสำคัญต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้า
พรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ที่ดื่มเหล้า
สามารถเลิกดื่มได้เป็นจำนวนมากขณะเดียวกัน
ยังป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อ
ของธุรกิจน้ำเมาด้วย นอกจากนี้ ประชาคมงด
เหล้าในภาคต่างๆยังได้ต่อยอดกิจกรรมรณรงค์
งดเหล้าไปอีกมากมายหลายโอกาส
 สำหรับวันเข้าพรรษาปี ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้
ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอล-
กอฮอล ์สำนกังานเครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ภาค 
อีสานตอนบน ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น 
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์เรียนรู้นคร
ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกน
นำเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เทศบาลนคร
ขอนแก่นขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม
ณ ศูนย ์ฝ ึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
เตรยีมขบัเคลือ่นกระบวนการ “ชวนครอบครวั 
เลิกเหล้า” โดยเพิ่มขีดความสามารถให้แกนนำ
เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เทศบาลนครขอนแก่น
มีทักษะในการชักชวนเพื่อนให้ร่วมเป็นเครือข่าย
แล้วไปชวนพ่อแม่เลิกเหล้าเข้าพรรษา และ
เตรียมจัดเวทีให้เด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
รวมพลังกันเพื ่อร่วมปฏิญาณตนว่าจะไม่ดื ่ม

เหล้าตลอดชีวิตร่วมกัน โดยคาดว่าจะมีเพื่อนๆ
เยาวชนร่วมปฏิญาณตนเป็นจำนวนมาก
 นายนิรุจน์ กล่าวว่า เทศกาลงดเหล้าเข้า
พรรษาปีนี้ ถือว่าเป็นวาระของเด็กที่จะลุกขึ้น
มาปกป้องตัวเองและเพื่อนๆ หลังจากถูกบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอมเมามาเป็นเวลานาน
และกล่าวว่า การขับเคลื่อนของเด็กเยาวชนฯ
ในกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า โดยมีวาระร่วม
เดียวกันคือครอบครัว เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม
และพฤติกรรมของคนในครอบครัว ขณะเดียว 
กันก็เป็นวาระในพื้นที่ภาคอีสาน ที่จะต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเกณฑ์  
ชี้วัด คือ คนอีสานเลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
ภายในปี ๒๕๗๒ หรืออีก ๒๐ ปีข้างหน้าจึงขอ
เชิญชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมพลัง
กันเพื ่อประกาศคำปฏิญาณว่าโตขึ ้นจะเป็น
“คนที่ไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิต”เพื่อโตขึ้นเป็นคนดี
ของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และเป็น
กำลังสำคัญในพัฒนาประเทศชาติต่อไป	 	
	 	
 สังคมในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็
อยู่ที่คุณภาพของเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่ในวันนี้นี่เอง 





๑๔  แวดวงภาค ี  







     กองบรรณาธิการ  แวดวงภาคี  ๑๕  












๑๖  หน้าสุดท้าย มีนา 



จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	
๑๑๐/๒๘๗-๒๘๘หมู่ที่๖ซอยโพธิ์แก้วแยก๔ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพฯ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์๐-๒๙๔๘-๓๓๐๐โทรสาร๐-๒๙๔๘-๓๙๓๐

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๑ มีนาคม-เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อ “เขา” เลือกเศรษฐกิจ
มากกว่าชีวิตคน

นโยบายสงกรานต์เลือดบั น ทึ ก
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ขอบคุณข้อมูลและภาพ
จาก/“http://www.
manager.co.th/QOL/
ViewNews.aspx?NewsID
=9530000073880”/
Facebookพ.อ.สรรเสริญ
แก้วกำเนิด

เป็นเวลากว่า ๒ เดือน ที่บ้านเมืองอยู่ใน
ภาวะไมป่กต ิรฐับาลจงึตัง้ศนูยอ์ำนวยการ 
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขึ้นมา 
เพือ่แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง 
ที่เกิดขึ้น และกว่า ๒ เดือน ที่ประชาชน
ทั้งประเทศคุ้นหน้าคุ้นตา พ.อ.สรรเสริญ 
แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ. ที่จะออกจอมา
สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนถึง
เหตกุารณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้วนัละหลายเวลา 
ด้วยความคุ้นเคยนี้ และบุคลิกที่อบอุ่น 
จริงใจ แต่เข้มแข็ง จึงก่อเป็นความรู้สึก
ดีๆ ขึ้นในใจคนไทยจำนวนมาก 
 ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่
๒๕ ต้องบอกว่าวันนี้ “เสธ.ไก่อู” กลายเป็น
ขวัญใจของคนทุกกลุ่ม ทั ้งหนุ่มสาว คนเฒ่า

โฆษกศอฉ.
พ.อ.สรรเสริญแก้วกำเนิด
เผยเคล็ดลับหน้าเด็ก 

ไอไม่เกิดประโยชน์  ก็เลยไม่สูบบุหรี่ ไม่
กินเหล้าครับ อาจจะทำให้หน้ามันดูเด็ก
หน่อย (หัวเราะ)...สถานที่เที่ยวก็ชอบขับรถ
เองไปเที่ยวทะเลหัวหิน เพชรบุรี อะไรอย่าง
นี้...กีฬาที่ชอบ ตอนเป็นผู้กอง ผู้หมวด ก็
เตะบอล เตะตะกร้อ แต่พี่ๆ เขาจะบอกว่า
เวลาเป็นนายพลให้ยกขามาตบ มาหวดลูก
คงจะไม่ไหว ควรเล่นอย่างอื่นแทน แต่ไม่
ชอบเล่นกอล์ฟนะตอนนี้เล่นปิงปองอยู่...”
    รายละเอียดประวัติชีวิต “เสธ.ไก่อู”
ในแง่มุมอื่นๆ คงมีสื่อต่างๆ นำเสนอกันไป
มากมายแล้ว แต่มุมที่น่าประทับใจและเป็น
ตัวอย่างที่ดีในสังคมได้คือ การไม่ยุ่งเกี่ยว
กับอบายมุข โดยเฉพาะในเรื่องการไม่ดื่ม
เหล้า ไม่สบูบุหร่ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึง ในอดีต
จะมีคำพูดเปรียบเปรยเอาไว้ว่า “เป็นเมีย

คนชรา มีแฟนคลับช่ืนชมไม่แพ้ดาราดัง ในฐานะ
เป็นแบบอย่างของทหารหนุ่มรักชาติ ที่ทำหน้าที่
สื ่อสารได้ดี มีความจริงจังและจริงใจ (จนคน
ทั่วไปสัมผัสได้)อ่อนโยนแต่เข้มแข็งและติดดิน
เป็นกันเอง ฯลฯ และแม้อายุจะเฉียดใกล้เลข 5
เข้าไปแล้ว (อายุ 47 ปี) แต่หลายคนก็มองว่า
“เสธ.ไก่อู” ยังดูสดใส และดูเด็กกว่าวัยเมื ่อ
เทียบกับคนรุ่นเดียวกัน ซึ่งเคล็ดลับในเรื่องนี้
“เสธ.ไก่อู” เฉลยว่า น่าจะมาจากการที่ไม่ดื่ม
เหล้า ไม่สูบบุหรี่นั่นเอง
  “...ผมไม่กินเหล้า สมัยก่อนตอนเป็นทหาร
ใหม่ๆ พอไม่กินเหล้า...ไปงานที่ไหนก็จะมี อึ้ย
...ทำไมมึงไม่ไรงี้ ถ้าหงุดหงิดมากถ้าแม่งต่อย
เลยครับ (หัวเราะ) กูไม่เห็นมันจะเกี่ยวเลยเรื่อง
กินเหล้า ต่อยกูเลยดีกว่า จนเดี๋ยวนี้เพื่อนถึง
ไม่อยากบังคับ ก็กินโค้กได้สนุกเท่ากัน...บุหรี่  
ไม่สูบ เพราะตอนที ่ไปเร ียนหลักสูตรจู ่โจม
นายร้อยปี 4 ขึ้นปี 5 ก็สอบบุหรี่เพราะว่าใน
พื้นที่เวลาไปฝึกนี่พอตื่นเช้ามาไม่ได้แปรงฟัน
ก็เลยสูบบุหรี ่ดับกลิ่นปาก แล้วก็กินข้าวเสร็จ
มือก็เช็ดหัวเลย เพราะว่าผมมันสั้นจนจะติดหัว
พอจบจู่โจมแล้วมันสูบมันก็ไม่เวิร์คสูบแล้วก็

ทหารนับขวด” นั ่นหมายความว่าทหารดื ่ม
น้ำเมากันเกือบทั้งหมด และดื่มหนักด้วย ดังนั้น
ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของมันและยืนหยัดในจุดยืน
ของตัวเองมาได้ตลอดเวลาท่ามกลางคนที่ดื ่ม
จึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การเอาเป็นเยี ่ยงอย่าง
ไม่ใช่ยอมจำนนง่ายๆ เพราะยึดเอาคำพูดที่ว่า
“เขา้เมอืงตาหลิว่ ตอ้งหลิว่ตาตาม”มากำหนด
ชีวิตของตนเองให้หลงตามอย่างผู ้อื ่นในสิ่งที ่
ไม่ถูกต้อง
 “ชื่นชม คนที่ควรชื่นชม 
ในเรื่องดีงาม” นี่แหละ
เปน็การชืน่ชมทีแ่ทจ้รงิ 


