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Editor’s
T a l k

คุยกับ บก.
รัฐบาลมีภารกิจส�าคัญเรื่องหนึ่ง คือ การจัดการปัญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยได้ออกมาตรการเพือ่ควบคุมแล้วหลายมาตรการ 

ไม่ว่าจะเป็นการห้ามโฆษณาและกิจกรรมการตลาดในบางช่องทาง การ

ห้ามการลด แลก แจก แถม และล่าสุด ก็มีการก�าหนดมิให้ผู้ใดขายหรือ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถ 

บนทางรถไฟ การควบคมุการซ้ือ ขาย และบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์นี้ 

นับเป็นแนวทางการป้องกนัปัญหาทีห่ลายประเทศทัว่โลก รวมทัง้องค์การ

อนามัยโลกให้การยอมรับ

 อย่างไรก็ดี แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายแล้ว แต่ธุรกิจก็ยัง

พยายามหาช่องว่าง และใช้วธิกีารต่างๆ เพือ่สือ่สารกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

โดยเฉพาะเยาวชนทีน่บัเป็นกลุม่นกัดืม่หน้าใหม่ จลุสาร เรือ่งเหล้า ฉบบันี้ 

จะท�าให้ท่านเข้าใจถงึวธิกีารสือ่สารการตลาดของอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ โดยน�าเสนอผลกระทบจากการโฆษณาและการใช้เครือข่าย

ออนไลน์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแทรกเกร็ดความรู้

ต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้เท่าทันกลอุบายของธุรกิจ 

เราจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา และร่วมสร้างสังคมปลอด

แอลกอฮอล์ต่อไป

ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์
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01ไฮไลต์สถิติ

3

ข้อความข้างต้นคือบทสรุปที่ได้จากรายงานวิจัย “จุดจ�าหน่ายและการตลาดเครื่องดื่ม

ท่ีมแีอลกอฮอล์ทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมการดืม่ของเยาวชน กรณศีกึษาพืน้ทีเ่มอืงเชยีงใหม่” 

ของ กนิษฐา ไทยกล้า ซึ่งท�าการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส�ารวจปี พ.ศ. 2552 กับ

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และปี พ.ศ. 2557 หลัง

การบังคับใช้กฎหมายลดลง พบจ�านวนจุดจ�าหน่ายและระยะห่างระหว่างจุดจ�าหน่าย

กับสถานศึกษาของเมืองเชียงใหม่ ดังตาราง

 ประเดน็ จดุจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์รอบสถานศกึษา 

เป็นเรือ่งส�าคญั เพราะเป็นสิง่เร้าทีเ่พิม่โอกาสในการรบัรูข้องเยาวชน

ที่ยังไม่ดื่ม เข้าสู่การเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และช่วยในการกระตุ้น

ให้เกิดการดื่มและดื่มหนักขึ้นในกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมด่ืมจน

อาจจะท�าให ้สุรา สินค้าไม่ธรรมดา กลายเป็นสินค้าธรรมดาที่

สามารถหาได้ตามร้านค้าทั่วไปรอบสถานศึกษา

 เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้

ห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จึงต้องลดการรับรู้ ลดการ

ได้เห็นและจดจ�า ทั้งในรูปแบบของการมีสิ่งกระตุ้นและการเกิด

ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ รัฐจึงควรก�าหนดห้ามมีร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์ในรัศมีรอบสถานศึกษา และบังคับใช้กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

อย่างเคร่งครัด

จุดจำ หน่าย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ
เมืองเชียงใหม่

ลักษณะจุดจ�าหน่าย ปี พ.ศ. จ�านวน (แห่ง) ใกล้ที่สุด (เมตร) ไกลที่สุด (เมตร)

ร้านขาย
ส่ง-ปลีก
ที่มีที่นั่งดื่ม

มีที่นั่งดื่ม

ไม่มีที่นั่งดื่ม

641

415

2

13.34

15.23

51.62

1,408.01

1,332.10

424.39

580

426

4

17.89

15.23

94.07

1,405.73

1,332.10

338.02

732

508

3.60

10.54

1,473.93

1,390.37

2552

2552

2554

2554

2554

2557

2557

2557

เมื่อใดที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จะท�าให้  

จุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลดจ�านวนและอยู่ห่างไกลจากรั้วสถานศึกษา 
ในทางกลับกัน หากการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน และการขอใบอนุญาตจ�าหน่าย
ท�าได้ง่าย จ�านวนจุดจ�าหน่ายก็จะเพิ่มปริมาณและเขยิบเข้าใกล้สถานศึกษามากขึ้น
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02 เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

4

โครงการ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ความส�าเร็จของโครงการนี้เป็นที่ 

รับทราบกันทั่วไป และท�าให้เกิดการขยายแนวคิด “งดเหล้า-เลิกเหล้า” ออกไปยังเงื่อนไขเวลา
และเทศกาลวนัหยุดอื่นๆ ที่มปีรมิาณการดื่มแอลกอฮอลท์ี่สงู เช่น ปีใหม ่สงกรานต์ ลอยกระทง 
รวมไปถึงงานบุญ-ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น งานแข่งเรือ งานบุญบัง้ไฟ เป็นต้น

ข้อความรณรงค์ช่วงแรกมุ่งน�าเสนอผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ แล้วเริ่มปรับแนวทาง

มาสู่การใช้ความสมัพนัธ์ในครอบครวัชักชวนให้นกัดืม่งดเหล้าในปี 2552-2553 และล่าสุด  

ปี 2557-2558 ข้อความรณรงค์เน้นให้คนรอบข้างเป็นผู้ช่วยและให้ก�าลังใจกับนักด่ืมที่

ต้องการงดเหล้า เพื่อบรรลุเป้าหมาย “งดเหล้าครบพรรษา”

งดเหล้า
เข้าพรรษา

CAS TEAM

ข้อความรณรงค์ ปี พ.ศ. 2546-2558

ที่มา: คู่มือการณรงค์และจัดกิจกรรมปฏิญาณตน
งดเหล้าเข้าพรรษา และ www.stopdrink.com

พ.ศ.2546

พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2552

พ.ศ.2554

พ.ศ.2557

พ.ศ.2553

พ.ศ.2556

พ.ศ.2555

พ.ศ.2558

พ.ศ.2549

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

น�้าตาแม่

โชคยังดี แค่บาดเจ็บ

ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า

ชุมชนพร้อมสู้ 
ช่ืนชมคนเลิกเหล้า

เหล้าท�าลายมิตรภาพ 
เข้าพรรษานี้เลิกเลย

เข้าพรรษานี้ ขอให้แม่พักบ้าง

เลิกเหล้า เลิกจน

ชวนครอบครัวเลิกเหล้า

เลิกเหล้า ละบาป รับบุญ

ชวน ช่วย ให้ก�าลังใจ 
คนไทยงดเหล้าครบพรรษา

ค่าเหล้า 2 แสนล้าน
เลิกเหล้า เลิกจน
ท�าความดีถวายในหลวง

ลั่นระฆังงดเหล้า 
เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อตนเอง
และครอบครัว
สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา

กินเหล้าเข้าพรรษา แย่
งดเหล้าเข้าพรรษา
ท�าความดีถวายในหลวง
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5

ผลการส�ารวจปี 2557 พบว่า มีประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์

ประมาณ 20 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ย 486 บาทต่อครั้ง หรือเฉลี่ย

คนละ 2,304 บาทต่อเดือน การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 ท�าให้มี

ประชาชนเกือบ 17 ล้านคนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ในจ�านวนนี้ เกือบ 8 ล้าน

คนงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา และเกือบ 9 ล้านคนลดการดื่ม โดยกลุ่มคนงดดื่ม 

-ลดดื่มระบุว่าประหยัดเงินได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเฉลี่ยคนละ 1,455 บาท เมื่อ

ประมาณการระดับประเทศจะเท่ากับประหยัดได้กว่า 24,557 ล้านบาท

 นอกจากจ�านวนเงินที่ประหยัดได้ของคนงดดื่ม-ลดดื่ม ผลที่ได้อีกด้านหนึ่งคือ 

การประหยัดต้นทุนทางสังคม ทั้งทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหาย

ของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และทางอ้อม เช่น การสูญเสียความสามารถหรือ

ประสิทธิภาพในการท�างาน การสูญเสียชีวิต เป็นต้น และที่ส�าคัญ เงินค่าเหล้าที่

ได้กลับคืนท�าให้ครอบครัวมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้กินได้ใช ้

ทั้งครอบครัว และพอไม่ไปนั่งกินเหล้าก็ท�าให้มีเวลาในชีวิตมากขึ้นมีเวลาท�าสิ่งที่ดี

มากขึน้ คนในครอบครวัท่ีมคีนลดละเลิกเกือบทกุคนจะรูส้กึคล้ายๆ กนัคอื ได้สมาชิก

กลับคืนครอบครัว ความเป็นครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวที่ได้กลับคืนมา 

คือจุดเริ่มต้นส�าคัญของความเข้มแข็งทางสังคมที่แท้จริง เป็นต้นทุนทางสังคมที่มี

คุณค่ายิ่ง

ภาพจากงานเสวนา 
“งดเหล้าเข้าพรรษา : ผลการส�ารวจ 
ปี 2557 กับนัยต่อเศรษฐกิจสังคม” 

31 มกราคม 2558

รณรงค์ต้านดื่มเหล้าได้ผล
ลดนักดื่ม ประหยัดรวมมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ประหยัด

สังคม :
ประหยัดต้นทุนทางสังคม

ส่วนตัว :
ประหยัดเงินในการดื่มเหล้า

•	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

•	ต้นทุนทรัพย์สินที่เสียหาย
	 จากอุบัติเหตุการจราจร

•	ต้นทุนการบังคับใช้กฎหมาย	
	 และการฟ้องร้องคดีความ

•	ต้นทุนการสูญเสีย
	 ผลิตภาพจากการเสีย	 	
	 ชีวิตก่อนวัยอันควร

•	ต้นทุนการสูญเสีย
	 ผลิตภาพจากประสิทธิภาพ	
	 การท�างานที่ลดลง

ต้นทุนทำงตรง ต้นทุนทำงอ้อม ปี 2557
สรุปกำรประหยัดเงินได้

อย่ำงน้อย

24,557
ล้านบาท

งดเหล้าเข้าพรรษา

ปี พ.ศ. 2546-2558
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03 บทควำมวิจัย

6

1

กลยุทธ์
เรียกลูกค้าของ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
โดย ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ก�าหนดห้าม
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
ช่วยป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
ผลของการตีกรอบนี้ท�าให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คิดค้นรูปแบบและวิธีการสื่อสารการตลาดเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมาย

จากการวิจัย “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556  

ผู้เขียนพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ใช้วิธีการเรียกลูกค้า

ด้วยการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 กลยุทธ์กำรออกแบบ (design marketing) 
    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 การออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ 
กลยทุธ์นีใ้ช้วธิกีารให้ข้อมลูคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ผ่านหบีห่อหรอืบรรจภุณัฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงกับรางวัลที่ได้รับหรือกิจกรรมพิเศษที่ได้

จดัขึน้ ตลอดจนการออกแบบแพคเกจพเิศษในลกัษณะของ limited edition 

ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเบียร์ไฮเนเก้นเพื่อโฆษณาแฝง

ในภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์บอนด์” ตอน SKYFALL หรือ “พลิกรหัส

พิฆาตพยัคฆ์ร้าย” รับบทโดย แดเนียล เคร็ก เป็นต้น

 การออกแบบพืน้ที่พิเศษเพื่อการขาย 
พบใน 3 ลักษณะ คือ การจัดพื้นที่พิเศษ ณ จุดขาย การจัดพื้นที่

พิเศษในการขาย และการสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษส�าหรับการขายและ 

จัดกิจกรรมพิเศษ ตัวอย่างเช่น การตั้งโชว์ผลิตภัณฑ์สเมอร์นอฟใน

ลักษณะการจัดวางแบบพิเศษเพื่อให้ผู้ซ้ือหรือลูกค้าทั่วไปสามารถมอง

เห็นได้ในลักษณะไกล รวมถึงการจัดให้มีตู้แช่ผลิตภัณฑ์ Smirnoff 

Premium Ice โดยเฉพาะ
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 กลยุทธ์กำรใช้สื่อนอกบำ้น (out of home media) 
 เช่น การโฆษณา ณ จุดขาย โฆษณาทางยานพาหนะ 

และโฆษณาเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะของแจกและของแถมที่

มีชื่อ โลโก้ ตราสัญลักษณ์ และสีสัน ที่สอดคล้องกับ

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การใช้ป้ายไฟ ณ สถานบันเทิงที่

เชื่อมโยงกับข้อความ “ใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์” หรือ 

“CHAMPION OF CHAMPIONS” และการผูกโยงกับทีม

กีฬาฟุตบอลของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เป็นต้น

  กลยุทธ์กำรใช้ CSR 
   สร้างคุณค่าความเป็นข่าว (CSR for newsworthy) 

พบกิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างข่าวในลักษณะของ CSR ใน 4 

ประเภทใหญ่ๆ คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนงบประมาณส�าหรับ

จัดกิจกรรมต่างๆ และการบริจาคสิ่งของ ตัวอย่างเช่น 

โครงการ “Know Your Limit” ของ TFRD ที่จัดขึ้นใน

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในงานจะมกีารจัดกิจกรรมพร้อมกบั

แจกของทีร่ะลกึ รวมถึงการทดลองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์

ในงาน และเผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรมทางช่องทางการ

สื่อสารออนไลน์ 

วิธีกำรเรียกลูกค้ำด้วยกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดของกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหลำ่นี ้ สามารถ
ทะลุทะลวงช่องว่างและรูโหว่ต่างๆ ในการตีความทางกฎหมายหรือเรียกได้ว่า “ground-breaking” จนกระทั่งส่งผลตอ่
การเพิ่มจ�านวนของการโฆษณาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม ในช่องทางการสื่อสารทุกประเภท

กล่าวในแง่ของการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์เหล่านี้ นอกจากจะเรียกลูกค้าหน้าใหม่ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (consumption) ได้แล้ว ยังท�าให้ลูกค้าเก่าเกิดความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty)  

และได้รับส่วนแบ่งการตลาด (market share) ที่สามารถชนะคู่แข่งขันอื่นๆ ในระดับเดียวกันได้อีกด้วย

2

3

     กลยุทธ์กำรใช้ใบหน้ำคน (the power of face) 
 หรือเรียกว่าใช้ “ผู้มีอิทธิพลทางความคิด” เพื่อดึงดูด 

ผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมกับตราสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ที่

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดให้มีขึ้น พบว่ามี

ทั้งการใช้ “popular face” หรือใบหน้าของศิลปิน ดารา 

นักร้อง หรือกลุ ่มเซเลบริต้ีต่างๆ และใช้ใบหน้าของ 

สาวเชียร์เบียร์ พริตตี้ และ แอมบาสซาเดอร์ ตามค�าเรียก

ที่ใช้ต่างกันไปของแต่ละตราสินค้า

     กลยุทธ์กำรเช่ือมประสำนผำ่นสื่อออนไลน์ 
 (digital engagement) 
ยกตวัอย่างเช่น การโพสต์ข้อความ

ต่างๆ ประกอบกบัการโชว์ภาพ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ

ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกดิความ

ต้องการซ้ือและการด่ืม หรอืการ

ออกแบบกจิกรรมพเิศษออนไลน์โดย

เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่วางขาย เป็นต้น

4

5
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สปอตโฆษณารณรงค์ชดุกฎหมายป้องกนัเยาวชน “คณุขายเหล้าให้เดก็ 

คุณท�าลายอนาคตเด็ก” เป็นเรื่องราวของการรายงานข่าวเด็กคน

หนึ่งถูกจับ “ผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ก่อนลงมือก่อเหตุตนได้

ไปซื้อสุราจากร้านแถวบ้านมาดื่มจนเมา จึงท�าให้ขาดสติ ...” 

มอเตอร์ไซค์วินที่นั่งดูทีวีกับเฮียเจ้าของร้านค้าหันมาถามเฮียด้วย

ความประหลาดใจที่เฮียขายเหล้าให้เด็ก ตามด้วยต�ารวจบุกเข้า

จับกุมเฮียด้วยข้อหา กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 “ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้

บุคคลอายุ ต�่ากว่า 20 ปี” มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่

เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และที่ส�าคัญ ความผิดดัง

กล่าวเป็นความผิดแบบ “ต้องห้ามโดยเดด็ขาด” คอืการห้ามโดยไม่มี

ข้อยกเว้นในทกุกรณ ีไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษใดๆ หรือสถานที่ไหนล้วน

ห้ามขายโดยเด็ดขาด

ขายเหล้าให้เด็ก
ผิดทั้งกฎหมายและ
ศีลธรรม
โดย พงศกร เรืองเดชขจร

“คุณรู้หรือไม่ ขายเหล้าให้บุคคลอายุต�่ากว่า 20 ปี 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ”

 ทั้งคนขายและสังคมยังขาดความตระหนักถึง
พิษภัยของเหล้าที่มีต่อเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นผูท้ี่มสีภาวะทางรา่งกายและจติใจดอ้ยกวา่ผูใ้หญ่

แม้กฎหมายจะบัญญัติไว้ชัด แต่ในทาง

ปฏิบัติยงัมร้ีานค้าท�าผิดแบบเฮียให้เห็น

อยูเ่นอืงๆ เรือ่งนีเ้ครอืข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รูทั้นแอลกอฮอล์ 

เคยส�ารวจร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-7 

กนัยายน 2557 จ�านวน 62 ร้าน โดยทดลองให้เดก็อายุ 

ต�่ากว่า 20 ปี ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้าเหล่านั้น 

พบว่าร้านค้า 52 แห่งขายเหล้าให้เด็ก มีเพียง 10 ร้าน

เท่านั้นที่ปฏิเสธการขาย

 การท�าผิดกฎหมายของร้านค้า ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก

ความไม่รู้กฎหมาย บางส่วนแม้รู้กฎหมายก็ไม่ใส่ใจเพราะ

เห็นแก่ก�าไรที่อยู่ตรงหน้า แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ทั้งคนขาย

และสังคมยังขาดความตระหนักถึงพิษภัยของเหล้าที่มีต่อ

เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีสภาวะ

ทางร่างกายและจิตใจด้อยกว่าผู้ใหญ่ ท�าให้เมื่อดื่มเหล้าใน

ปริมาณท่ีเท่ากับผู้ใหญ่ จะมีโอกาสได้รับอันตรายมากกว่า 

และที่ส�าคัญ มีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า เหล้ามีผล 

กระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็กและเยาวชนด้วย

 ขณะที่คุณก�าลังอ่าน ผมก็ได้แต่หวังว่า ร้านค้าที่

ก�าลังจะหยิบยื่นเหล้าให้เด็กและเยาวชนจะฉุกคิดได้ว่า 

“คณุก�าลังจะท�าผิดกฎหมาย” “คณุก�าลังจะท�าลายอนาคต

เดก็” และ “คุณจะไม่ขายเหล้าให้เด็ก” นะครับ
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“ขอบใจที่เนคนอมิเนตฉัน” หนุ่มคนหนึ่งพูดขณะก�าลังบรรจงเทเหล้ากว่า

ค่อนขวดลงในคอห่าน ภาพในคลิปค่อยๆแพนขึ้น เห็นหน้าตาของชายหนุ่ม

เจ้าของเสียง ในชุดบ๊อกเซอร์ตัวเดียว เขาวางขวดเหล้าลง และหันหน้า

เข้าหาชักโครก จากนั้นก็มีชายหนุ่มอีกสองคน เข้ามาช่วยกันจับเขายก  

ตีลังกาคว�่าหน้าลง ขาชี้ฟ้า หน้าทิ่มชักโครก เขาค่อยๆ ดื่มเหล้าใน 

โถชักโครกด้วยความเอร็ดอร่อย ก่อนเพื่อนๆ ของเขาจะประคองกลับขึ้นมา

ยืน เขาหันมาที่กล้องที่ก�าลังถ่ายเขา “ฉันขอท้านาย” เขาเอ่ยชื่อเพื่อนคน

หนึง่ผ่านกล้อง “ให้มาเนคนอมเินตกับฉนั!... นายมเีวลา 24 ชม. ไอ้เกลอ!”

 เกมการละเล่นข้างต้น เรยีกว่า “เนคโนมิเนต” (Neknominate) มาจาก

ค�าว่า “ท้าชิงคอทองแดง” (Neck-nominate) ว่ากันว่าเริ่มเล่นกันใน

ออสเตรเลีย จากนั้นก็เป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนเหนือ 

และตอนนี้ก�าลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

 วิธีการเล่นก็แสนจะง่ายและสร้างสรรค์อย่างเหลือเชื่อ คนที่เล่นจะตั้ง

กล้องถ่ายตัวเองขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือค็อกเทลสูตรพิสดาร ใน

อิริยาบถแปลกๆ หรือในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย จากนั้นก็จะท้าเพื่อน

ผ่านคลิป โดยเอ่ยชื่อเพื่อน 1-2 คน หรือมากกว่านั้นมาดื่มแข่งกันในแบบ

เดียวกัน คลิปดังกล่าวจะถูกโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กหรือในยูทูปก็ถือได้ว่า

เป็นการได้ล่ันระฆงัเปิดศกึแห่งศักดิศ์ร ี ใครทีไ่ม่รบัค�าท้ากจ็ะถกูเหยียดหยาม

ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเป็นพวกไก่อ่อน พวกขี้ขลาดตาขาว

โดย กาลิเลโอ

เนคนอมิเนต 
ศึกอันตรายแห่งศักดิ์ศรีคอทอแดง

DANGER
 Neck-
n o m i -
nate
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 ดูเหมือนจะเป็นแค่การละเล่นสนุกๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เกมสุดอันตรายนี้ก�าลังก่อปัญหาให้กับ

กลุ่มวัยคึกคะนอง เพราะนอกจากอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นแล้ว 

การด่ืมเหล้าในสถานการณ์สุดสร้างสรรค์อาจท�าให้เกดิอบัุตเิหตไุด้ เช่น ดืม่ขณะเล่นสกนี�า้ด้วยมอืข้างเดยีว 

ดืม่ขณะยนืบนหลังม้า หรอืขณะป่ันจกัรยานโดยไม่จบัแฮนด์ เป็นต้น นอกจากนี ้การดืม่คอ็กเทลสตูรวดัใจ 

เช่น เอาเหล้าไปปั่นกับซากหนูตาย ก็อาจท�าให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้

 ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือมีผู้เสียชีวิตจากเนคนอมิเนตแล้วถึง 5 

ราย ส่วนมากมีอายุต�่ากว่า 30 ปี จนเกิดกระแสความกังวลใจขึ้นในสังคมถึงอันตรายของความเป็น

ไวรัล (Viral) ของเกมเนคนอมิเนต

 โลกยุคออนไลน์ก�าลังท�าให้วัฒนธรรมการดื่มแบบใหม่ๆ กลายเป็น ‘ไวรัส’ แบบหนึ่ง เมื่อคนรุน่ใหม่

สร้างตัวตนของเขาบนโลกเสมอืนจรงิและใช้ชีวติทางสงัคมอยู่ในนัน้ เขากอ็าจจะตดิ ‘ไวรสั’ ที่แพร่กระจาย

ได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต

 เดิมที วัฒนธรรมการดื่มของกลุ่มวัยคะนองก็มี ‘ศักดิ์ศรี’ ใบผ่านทางให้เกิดการยอมรับในหมู่เพื่อน

อยู่แล้ว ยิ่ง ‘วงเหล้า’ ขยายวงออกสู่สังคมออนไลน์ ยิ่งไม่มีใครยอมเสียหน้า ยิ่งอันตราย ยิ่งกลายเป็น

เรื่องท้าทายที่จะประกาศ ‘ความแน่จริง’ ของตน

 เมือ่การห้ามไม่ให้เล่นเป็นเรือ่งยาก ผูท้ีเ่กีย่วข้องจงึหนัมาเรียกร้องให้เฟซบุก๊ควบคมุการเผยแพร่

คลิปเน็กนอมิเนตนี้ แต่ดูเหมือนเฟซบุ๊กจะอ้างว่าต้องจัดการเป็นรายกรณีไป ซึ่งกว่าจะได้รับแจ้ง 

กว่าจะตรวจสอบ และลบคลิปก็อาจจะสายเกินไป เพราะ “ศึกอันตรายแห่งศักดิ์ศรีคอทองแดง” คง

เริ่มต้นไปแล้ว

DANGER

-  N  e  c  k  -  n  o  m  i  n  a  t  e  -
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06ปรัมปรำสุรำคติ

11

หลายพันปีก่อนมนุษย์ค้นพบสุราเมรัยที่เกิดโดยธรรมชาติ จากนัน้มนุษย์ได้รับเอาเข้ามาใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม พัฒนาปรุงแต่งขึ้นหลากหลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

มนุษย์ในทุกวัฒนธรรม

 แต่ละสังคม แต่ละมุมโลก มีความคิด ความเชื่อ และการรับเหล้าเข้ามา

ในวถิชีีวติและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ทว่าความมึนเมาของเหล้ามอีทิธพิล

ต่อจิตใจมนุษย์เหมือนกัน ทั้งสามารถรองรับทุกอารมณ์ของมนุษย์ ท�าให้

มนุษย์แสดงอารมณ์ต่างๆ มากขึ้น เมื่อมีความสุขก็สนุกสนานเพิ่มขึ้น เมื่อ

มคีวามทุกข์กไ็ด้ระบายความทุกข์นัน้ออกมา เม่ือกนิด่ืมร่วมกนักส็ามารถสร้าง

หรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดความสนิทสนมเร็วขึ้นและมากขึ้น หรืออาจ

น�าไปสู่ความขัดแย้งและการทะเลาะววิาท เพราะเม่ือมึนเมาผูด้ืม่จะมีความสามารถ

ในการควบคุมตนเองต�่า นอกจากนั้น เหล้ายังถูกใช้ในการแพทย์โบราณ คือใช้เป็น 

ตัวท�าละลายให้ตัวยาในสมุนไพรออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ทั้งยาทาและยากิน และเหล้ายังเกี่ยวพัน

กับพิธีกรรมต่างๆ ของมนุษย์แทบทุกมุมโลก

 เมื่อโลกเชื่อมถึงกัน ก็ได้ส่งผลกระทบต่อกันและกันมากขึ้นทุกขณะ ความมึนเมาของ

เหล้ามีอิทธิพลยั่วย้อมจิตใจมนุษย์ ทั้งเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาลของธุรกิจสุราและ

ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของภาครัฐ พลังในการขยาย

อิทธิพลท้ังในลักษณะของสินค้าที่เป็นเหล้าและในลักษณะของอ�านาจที่เกี่ยวพันกันต่างๆ 

ในทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมก็ยิ่งมากขึ้น

 ปรัมปราสุราคติของชาวไอยคุปต์ (อียิปต์โบราณ) และกรีก ต่างเห็นว่าสุราเมรัย

เป็นของขวญัจากเทพเจ้า เทพเจ้าเป็นผูส้ร้าง เป็นผูบั้นดาลให้เกดิข้ึน เป็นผูส้ัง่สอนเผยแพร่

ให้ประชาชนสามารถผลิตขึ้นได้เอง แต่เทพแห่งเมรัยของอียิปต์โบราณ คือเทพโอริซิส มี

เมตตามากกว่าเทพแห่งเมรัยของกรีก และเน้นไปที่ความอุดมสมบูรณ์ของประชาชน

มากกว่าความมึนเมา ทั้งสั่งสอนไม่ให้ประชาชนดื่มเหล้าอย่างลุ่มหลงขาดสติ ขณะที่เทพ

ไดโอนีซุสของกรีกใช้อ�านาจของเหล้ามอมเมามนุษย์ ครอบง�าต่อมนุษย์ และให้มนุษย์ 

ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนลึกของตนออกมา เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยง เทพไดโอนีซุสมี

อิทธิพลต่อชาวกรีกมากจนกลายเป็นเทพชั้นน�าและเป็นหนึ่งในเทพสภาแห่งเขาโอลิมปัส

โอซิริส : 
เทพแห่งเมรัย
ผู้ไม่ตกเป็นทาส
ความมึนเมา
โดย เม็ดทราย
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ต�ำนำนกำรสร้ำงโลกของชำวไอยคุปต ์

เริ่มจาก เทพเจ้าสูงสุด คือ สุริยเทพ หรือ เทพรา (Ra/Re) ทรง

สร้างเทพแห่งสายลม (Shu) เทพแห่งสายฝน (Tefnut) เทพแห่ง

พื้นดิน (Geb) และ เทพีแห่งท้องฟ้า (Nut) และสร้างแม่น�้าไนล์ 

หรือ ฮาบิ (Hapi) ไหลผ่านดินแดนไอยคุปต์เพื่อให้ความอุดม

สมบูรณ์ จากนั้นจึงสร้างมนุษย์และสรรพสิ่ง

12

แต่งงานกัน

โอซีริส เซท็

ไอซิส เนปทิส

ฮารม์าคสิ

ตามต�านาน โอซีริส เทพแห่งแม่น�้าไนล์และการเพาะปลูก และเทพีไอซิส ได้ร่วมกันสอนมนุษย์ให้ท�าการ

เกษตร สอนวิธีท�าขนมปังจากการโม่แป้งสาลี และสอนวิธีการท�าเบียร์ให้กับประชาชน

 ปรัมปราคติของชาวไอยคุปต์เล่าว่า เมื่อเทพรามาปกครองสังคมมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งได้

ก�าหนดไว้แล้วว่าชีวิตมนุษย์ไม่เป็นนิรันดร์ เทพราในร่างมนุษย์จึงแก่เฒ่าลงตามกาล ท�าให้มนุษย์ไม่

ย�าเกรงและคิดก่อกบฏ เทพราจึงสั่งสอนมนุษย์ด้วยการสร้าง เสคเมต (Sekhmet) นางสิงห์ขนาดยักษ์ 

เข้ากัดกินมนุษย์จนแม่น�้าไนล์เป็นสีเลือดและลุ่มน�้าไนล์กลายเป็นดินสีแดง มนุษย์จึงร้องขอให้เทพราช่วย 

เทพราจึงให้เสคเมตหยุดฆ่ามนุษย์ แต่เสคเมตติดใจในเลือดเนื้อมนุษย์เสียแล้วจึงไม่ยอมหยุดตามค�าสั่ง

ของเทพรา

 เมื่อเหตุการณ์พลิกผัน เทพราจึงให้มนุษย์ช่วยกันท�าเบียร์ให้ได้ถึง 7,000 เหยือก แล้วน�าเบียร์ผสม

กบัดนิสีแดงเทไว้เป็นลานกว้างใหญ่ และให้มนษุย์ทัง้หลายไปหลบซ่อน รุง่เช้าเสคเมตมาพบเข้า ส�าคญัผดิว่า

เป็นเลือดเนื้อมนุษย์ที่ตนกัดกินทิ้งไว้ ก็กินเบียร์ผสมดินแดงนั้นไปจนหมด ยิ่งกินก็ยิ่งมึนเมา เมื่อกินไปจน

หมดวัน ก็เกิดความมึนเมาจนไม่สามารถไปกินมนุษย์ได้อีก ทั้งยังเดินไม่ไหวได้แต่คลานไป และได้คลาน

ไปพบเทพราที่รออยู่

 อบุายน้ีเทพราคิดไว้เพือ่คล่ีคลายเหตกุารณ์โดยสนัต ิเพราะทรงสร้างเสคเมตข้ึนมาเอง จงึไม่คดิฆ่านาง 

และไม่ท�าให้นางเสียหน้า ด้วยการยกนางขึ้นเป็นเทพี พระองค์บอกนางว่า “เจ้ามาโดยสันติ ขอสันติจงมี

แก่เจ้า ต่อไปเจ้าไม่ใช่นักฆ่าแล้ว แต่จะมีชื่อใหม่ว่า ฮาเธอร์ (Hathor) เทพแห่งความรัก อ�านาจที่เจ้ามีต่อ

มนุษย์จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะความรักยิ่งใหญ่กว่าความเกลียด ดังนั้นเสคเมต จึงกลายมาเป็นเทพี 

ฮาเธอร์ และนักบวชหญิงชาวไอยคุปต์จึงดื่มเบียร์ในวันแรกของทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ์ต่อฮาเธอร์

ไม่ได้แต่งงาน
กับใคร

แต่งงานกัน

เทพราได้อภิเษกกับเทพีแห่งท้องฟ้า ให้ก�าเนิด 5 โอรสและธิดา
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หลังเหตุการณ์นี้เทพราได้ยกบัลลังก์ให้เทพโอซีริส แล้วกลับไปเป็นเทพเจ้าสูงสุด ส่วนเทพโอซีริสได้รับความ

ยกย่องจากประชาชนอย่างมาก เพราะเป็นผู้สอนประชาชนท�าเบียร์ ซึ่งใช้ในการปราบเสคเมต ให้ละพยศ เทพ

โอซีริสจึงได้รับการยกย่องเป็นเทพแห่งเมรัยอีกต�าแหน่ง

 นอกจากเบียร์แล้ว ชาวไอยคุปต์ยังมีไวน์จากองุ่น แต่ไม่แพร่หลายเท่าเบียร์ อาจเป็นเพราะเบียร์มีวัตถุดิบ

ในการผลิตมากกว่าจึงเป็นเครื่องดื่มในชนทุกชั้น แต่ความประณีตในการผลิตอาจจะแตกต่างกัน เพราะพบ

หลักฐานทางโบราณคดีว่าในราชส�านักมีโรงผลิตเบียร์เป็นการเฉพาะ และเบียร์ชั้นดีเป็นสิ่งส�าคัญในพิธีกรรม 

โดยเฉพาะพิธีท�าศพ ท�าให้พวกนักบวชเป็นผู้กุมความรู้เรื่องการเลี้ยงยีสต์ การท�าแป้งหมัก ซึ่งเป็นส่วนผสมลับ

ส�าคัญในการผลิตเบียร์และไวน์ ซึ่งตามบันทึกของชาวไอยคุปต์ได้บ่งบอกถึงความหลากชนิดของเมรัยต่างๆ ที่

หมักได้ ซึ่งแตกต่างไปตามสีที่เข้มหรืออ่อน รสที่ร้อนแรงหรือนุ่มนวล ตลอดจนกลิ่นต่างๆ ที่ถูกประกอบเข้าไป

 ตามปรัมปราคติของชาวไอยคุปต์ เทพเจ้าลงมาปกครองมนุษย์โดยตรงสืบมาถึงสมัยเทพฮอรัส โอรสของ

เทพโอซีริสและเทพีไอซิสเท่านั้น หลังจากนั้นเป็นยุคสมัยของฟาโรห์ ซึ่งเป็นเชื้อสายและตัวแทนของเทพเจ้า ซึ่ง

มีการท�ามัมมี่ การบูชาเทพราและเทพโอซีริส (เริ่มในสมัยอาณาจักรเก่า 2950 - 2150 ก่อน ค.ศ.) และใน

ราชวงศ์ต่อๆ มาของอียิปต์โบราณ การใช้เบียร์และไวน์ในพิธีกรรมต่างๆ ปรากฏชัดมากขึ้น ท�าให้มีการพัฒนา

เทคนิคการผลิตเบียร์และไวน์เรื่อยมา แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลง มีความรุ่งเรืองสลับกับความถดถอย มาจนถึง

ยุคที่อียิปต์ถูกครอบครองโดยกรีก โรมัน และเปอร์เซียตามล�าดับ การสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับเบียร์และไวน์

ก็ยังคงอยู่ จวบจนศาสนาอิสลามแผ่เข้าครอบง�าดินแดนอียิปต์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12 อิทธิพลความเชื่อ

ของศาสนาอิสลามจึงบดบังความเชื่อโบราณลงไป เพราะอิสลามปฏิเสธการข้องเกี่ยวกับสุราเมรัยโดยสิ้นเชิง 

และบทบัญญัติทางศาสนาของอิสลามไม่เพียงเป็นความเชื่อแต่ยังเป็นที่มาของกฎหมายอีกด้วย วัฒนธรรม

ความเชื่อเกี่ยวกับเหล้าและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอียิปต์โบราณจึงหมดบทบาท เหลือแต่โบราณคดี 

ต�านาน และประวัติศาสตร์ของอียิปต์ยุคโบราณไว้เป็นมรดกเท่านั้น

13
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07 จับเข่ำคุย

ค่าเฉลี่ยคนไทยดื่มเหล้า

71 ลิตร / คน / ปี

14

เห็นสื่อรณรงค์ “เลิกเหล้าเท่ากับรวย” เปลี่ยนค่าเหล้าเป็นอะไรได้ตัง้มากมาย ทัง้อาหารมื้อโปรด 
ของใช้สุดหรู การท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ ท�าให้นึกถึง บุคคลต้นแบบ นายพีรพงษ์  
คงชาตรี หรือ “ครูจุล” ผู้เคยได้รับฉายาว่า “ไอ้ครูขี้เมา” เพราะเคยดื่มเหล้าหนักมาก ดื่มมา
ยาวนาน ดื่มจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ดื่มจนทุกคนในสังคมเช่ือว่าชาตินี้ครูจุลไม่มีวันจะเลิก
เหล้าได้ แต่สุดท้ายครูจุลก็เลิกดื่ม และให้สัจจะว่าจะไม่กลับไปดื่มเหล้าตลอดชีวิต

เมือ่มาคดิทบทวนถงึชวิีตการด่ืม ครจุูลจึงรูว่้าตนหมดเงนิกบัเหล้ารวมไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ถ้า

รวมกับค่าบุหรี่และเงินที่เสียในวงพนัน รวมแล้วอาจจะถึงหลักสิบล้านบาท

พูดง่ ายๆ คือ ถ้ าค รู จุลไม่ดื่ ม 
ปัจจุบันครอบครัวครูจุลคง
มีเงินเหลือหลายล้านบาท !

เลิกเหล้า = รวย
โดย ลุงขวด

36 ลิตร / ครึ่งปี

6 ลิตร / 1 เดือน

1.5 ลิตร / 1 สัปดำห์

0.2 ลิตร / 1 วัน

แพคเกจ
ทัวร์ยุโรป

ipad จอเทพ
ควำมจุสูงสุด

นำฬิกำเท่ห์ๆ 1 เรือน

อำหำรมื้อโปรด

กระเป๋ำสวยๆ 1 ใบ

Europe

 พูดง่ายๆ คือ ถ้าครูจุลไม่ดื่ม ปัจจุบันครอบครัวครูจุลคงมีเงิน

เหลือหลายล้านบาท !

 ครูจุลเริ่มดื่มตอนท�างานเป็นครูตอนอายุ 18 ปี แรกๆ ดื่มเพื่อจะ

ได้เข้ากับชาวบ้านและนักเลงในชุมชนได้ง่าย แต่พอเหล้าเข้าปากก็รู้สึก

ว่า “ความ (ทกุข์) ยากหายไป” ปมทีค้่างคาใจในวยัเดก็ทีรู่ส้กึน้อยเนือ้

ต�า่ใจ ท�าดีไม่ได้ดี ส่งผลให้ครูจุลไม่ได้ดื่มเพื่อการสังสรรค์ แต่มุ่งดื่ม

ประชดชีวติ ดืม่เพือ่ลมืเรือ่งคบัแค้นใจในชีวติจงึเพาะนสิยัการดืม่แบบ 

“ดืม่เหล้าเป็นอาชีพ เป็นงานหลัก” คู่กับการสูบบุหรี่และเล่นการพนัน 

เช่น ไพ่ ไฮโล น�้าเต้าปูปลา ฯลฯ

 ช่วงแต่งงานใหม่ๆ ครูจุลตั้งใจเลิกเหล้า เพื่อสร้างฐานะ เพื่อท�าให้

ครอบครัวมีความสุขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่เข้าก๊วน 

ไม่เข้าร้านเหล้า เอาเวลาไปท�างาน พยายามกนิข้าวให้ท้องอิม่เพือ่จะได้

ไม่อยากเหล้า เวลาอยากเหล้าก็เอาบุหรี่มาสูบหรือกินของหวานแทน 

เป็นต้น ซึ่งได้ผล การเอาใจใส่ในงานที่ท�า และการท�างานเพิ่มขึ้น 

ท�าให้ครูจุลมีเงินเหลือเก็บ มีเวลาอยู่กับภรรยา และมีสุขภาพดีขึ้น

 แต่หลังเลิกเหล้าได้ 7 เดือน ตอนภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกได้

ประมาณ 3-4 เดือน ครูจุลก็ย้อนกลับไปดื่มเหล้าอีกรอบ เริ่มต้นจาก

ความรู้สึก “อยากซ่าส์” เดินผ่านร้านขายเหล้า เพื่อนๆ ในก๊วนที่เคย

ด่ืมเหล้าด้วยชอบแซวว่า “กลวัเมีย” และมักถาม “เหล้ากบัเมียใครมาก่อน” 
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ครูจุลกเ็ลยพสิจูน์ด้วยการนัง่ดืม่ร่วมก๊วน ช่วงแรกๆ ครจูลุดืม่นดิหน่อยแต่

วันหนึ่งเหล้าเข้าปากแล้วเกิดความเพลิดเพลินและหลุดปากให้ภรรยา

ได้ยินครูจุลพูดกับเพื่อนๆ ว่า “เหล้ามาก่อนเมีย” ภรรยาจึงด่าว่าครูจุล

ต่อหน้าเพือ่นๆ ชนิดสาดเสียเทเสีย ไล่ให้ไปอยู่กบัเหล้าแบบหยาบคาย 

ไม่ไว้หน้า ไม่ให้เกียรติ ครจุูลก็เลยต้ังใจจะด่ืมให้หนกั “กนิสมดงัค�าดถูกู”

 การดื่มหนักท�าให้ครูจุลมีสภาพร่างกายทรุดโทรมเนื้อตัวเหม็น 

เคยเกิดอาการลงแดงชักจนสลบ อาเจียนเป็นเลือด มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

(รถมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นประจ�า) เคยเมาจนถูกอุม้ไปลอกคราบและจ�าไม่ได้

ว่าเกดิอะไรขึน้ ไม่มคีวามภมูฐิาน ไม่มลัีกษณะของความเป็นครใูห้เหน็ มี

อาการเซื่องซึม สมองตื้อ หงุดหงิด เสียงานเสียการเรียกว่า “คนดี 

ไม่อยากคบ ผู้คนไม่อยากเข้าใกล้” ชาวบ้านต�าหนิว่า “เป็นครูได้ยังไง” 

ส่วนตัวครูจุลท�างานไปอย่างแกนๆ เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเมาเหล้า เล่น

การพนัน มีความสุขกับค�าชื่นชมของเพื่อนๆ ที่บอกว่า “ครูจุลสุดยอด” 

และสุดท้ายครูจุลก็ตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism)

 และแล้ว.. ค�่าวันหนึ่งครูจุลมีอาการคล้ายคนบ้า พูดวนเวียนไปมา

กบัเงาของตนเองในกระจกทีบ้่าน ถามตนเองว่าด่ืมเหล้าเพือ่อะไร การด่ืม

ท�าร้ายตนเองและคนในครอบครัวมากแค่ไหน อะไรท�าให้แม่ ภรรยา 

และลูกไม่มีความสุข ดื่มแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีคนดีอยากคบหรือเข้าใกล้ 

ผู้คนดูแคลนไปทั่ว ฯลฯ ตนเองอยากเป็นแบบนี้ไปจนตายหรือ? พอ

ตอบว่าไม่ใช่ จึงให้สัจจะวาจากับตนเองว่าจะเลิกเหล้าในวันรุ่งขึ้น

 ครูจุลจ�าได้แม่นย�าว่า วันแรกของการเลิกเหล้า มีอาการ

กระวนกระวายมาก พอได้กลิ่นเหล้าที่คนอื่นดื่มเกิดอาการชักจนสลบ 

ต้องเข้าห้องฉกุเฉิน หมอบอกว่าตอนสลบความดนัข้ึนสงูมากๆ ตามปกติ

ความดนัสงูขนาดนัน้เส้นเลือดในสมองน่าจะแตก (ซึ่งอาจท�าให้ตายหรือ

เป็นอัมพาต) แต่กรณีครูจุลโชคดีที่ไม่เป็นอะไร

15

 ในช่วงแรกๆ ของการเลิกเหล้า ครูจุลต้องต่อสู้อย่างหนักกับอาการต่างๆ ที่รุมเร้า 

เช่น โผเผ ไม่มีแรงท�างาน ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดกระดูก ฯลฯ เป็นอยู่ร่วมปีถึงจะฟื้น 

ท่ามกลางความไม่เชื่อของผู้คนรอบข้าง แม้แต่คนในครอบครัวยังปรามาสว่า “เดี๋ยวก็

เข้าอีหรอบเดิม” เพื่อนร่วมก๊วนเหล้าคิดว่า “แอบดื่มลับหลัง” อยู่ในสภาพนี้หลายปีกว่า

ผู้คนรอบข้างจะเชื่อว่าเลิกเหล้าจริง และอีกเกือบ 10 ปี ทุกคนจึงเชื่อมั่นว่า “ครูจุล 

เลิกเหล้าได้ และจะไม่กลับไปดื่มเหล้าอีกตลอดชีวิต”

 พอเลิกดื่มสุขภาพร่างกายครูจุลก็ฟื้นฟูจนเป็นปกติ ครอบครัวกลับมาอยู่อย่าง

อบอุ่น เพื่อนฝูงผู้ร่วมงานให้ความรักความเคารพ แต่ต้องหาเงินใช้คืนหนี้สินจาก

การดื่มเหล้าเล่นการพนันเกือบล้าน จนถึงปัจจุบันนอกจากจ่ายหนี้เหล่านั้นหมดแล้ว 

ครอบครัวครูจุลยังมีเงินเหลือเก็บ

ร่างกายทรุดโทรม

เนื้อตัวเหม็น

ไม่มีความภูมิฐาน

เซ่ืองซึม 

สมองตื้อ

เสียงานเสียการหงุดหงิด

คนดีไม่อยากคบ 

ผู้คนไม่อยากเข้าใกล้
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07 มุมชิลๆ

ใจต้องแข็ง
กว่าคอ

วงงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้คึกคัก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวาทะเด็ด “พัฒนาเยาวชนและ
ทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” เป็นค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจ�าปี 2558 แคมเปญ “ชุมชนพร้อมสู้ 
ช่ืนชมคนเลิกเหล้า” ตัง้เป้าให้คนงดเหล้าเข้าพรรษา เลยพ่วงท้ายด้วยข้อความ “งดเหล้าเพื่อคืนความสุขให้ชุมชน”

 เสียงเฮดังสุดๆ เมื่อ “แบดบอยแห่งวงการบันเทิง” เต๋า สมชาย เข็มกลัด รับเป็นพรีเซ็นเตอร์งดเหล้าครบ

พรรษาให้กับ สสส. เปิดตัวด้วยเรื่องเล่า ประสบการณ์ละดื่มมาแล้ว 6 พรรษา และปีนี้ “เต๋าท้าดวล” ด้วย

ภาษาแบบคนกินเหล้ารู้ใจคนกินเหล้าว่า “พรรษานี้ใจต้องแข็งกว่าคอ วัดใจร่วมลงชื่อ งดเหล้ากับ สสส.” 

ตามด้วย “วิธีงดเหล้าครบพรรษาแบบเต๋า สมชาย” ถ้าเปรี้ยวปาก เราต้อง

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะน�าข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได ้

รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

โทรศัพท์ / โทรสำร : 02 218 6299   สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cas.or.th

บรรณำธิกำร :  ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์  
กองบรรณำธิกำร :  ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ วิศรุต ภู่ไหมทอง  กมลนัทธ์ มีถาวร
   สมทิพ วัฒนพงษ์วานิช  พงศกร เรืองเดชขจร
รูปเล่ม  :  สุมนา เลียบทวี  
พิมพ์ที่  :  บริษัท เอดิสันเพรส โปรดักส์ จ�ากัด

ซ้อมปฏิเสธ เตือนตัวเองซ�้ ำๆ วำ่ งดเหลำ้เขำ้พรรษำ

หลีกเลี่ยงจำกสังคมที่ชวนคุณดื่ม

ดื่มน�้ำหวำนหรือน�้ำผลไม้รสเปรี้ยว

ถำ้ตบะแตกชุมชนต้องช่วยกันและให้ก�ำลังใจ

ถำ้ยังไม่รอด กดเลย 1413 ศูนย์ปรึกษำปัญหำสุรำ

1
2
3
4
5

ขนำดเตำยังงดเหล้าได ้แล้วคุณล่ะ !

C A S
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