
จดหมายข่าวฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11
ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

ฉบับที่ 4

บันได 3 ขั้น แก้ปัญหาสุรา
นายขุนแผน นิ่มแก้ว

“ตอนน้ีถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องจับมือประสานใจ ต้องรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
เพราะร่างกายน้ีมีคุณ เราต้องสร้างให้มีค่า ลด ละ เลิกการดื่มสุรา ร่วมกันแก้ไขปัญหา

เหล้าเบียร์ ด้วยบันได 3 ขั้น หากเราร่วมด้วยช่วยกัน ฝันจะเป็นจริง”

 “หนึง่สมองสองมอืที่มุง่มัน่ เยาวชนรว่ม

กันแก้ไขลดละเลิกด้วยหัวใจมีวินัย เยาวชนไทย

ร่วมแก้ไขปัญหาเหล้าเบียร์” 
	 วันนี้โลกกำ�ลังข�ดคนมีคุณธรรม	ในจิตใจก็มิต่�งไป

จ�กโจร	 ซึ่งทุกศ�สน�ในสังคมไทยสอนให้มนุษย์ทุกคนดำ�รง

ตนบนหนท�งแห่งคว�มดี	หลีกหนีคว�มชั่ว	 เกรงกลัวต่อบ�ป	

เชน่	ก�รละเว้นจ�กก�รดืม่สรุ�เพร�ะเป็นตวันำ�พ�ไปสูห่นท�ง

แห่งคว�มต�ย	 และก่อปัญห�ม�กม�ย	 ครอบครัวต้องชำ้�ใจ	 

มปีญัห�ก�รเงิน	ไมห่มดสิน้	บ�งร�ยตอ้งกูห้นีย้มืสนิ	กอ่ปญัห�

ต่อสุขภ�พก�ย	 สุขภ�พจิต	 ทำ�ให้ข�ดสติในก�รดำ�เนินชีวิต	 

มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุกล�ยเป็นผู้พิก�ร	 หรือเสียชีวิตก่อนวัย 

อันควร	 มีก�รล่วงละเมิดท�งเพศ	 ข่มขืน	 ฆ่�	 ซึ่งมีข่�วให้เห็น

ทุกวัน	 ทั้งนี้องค์ก�รอน�มัยโลกระบุว่�	 79%	 ของผู้ก่อเหตุมี

ก�รดื่มสุร�ร่วมด้วยเสมอ	ดังน้ันก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จึงนำ�ไปสู่ปัญห�ระดับช�ติ

	 ดังนั้นท�งแก้ปัญห�	 ขอแนะนำ�แนวท�งของ	 สสส.	 

ม�ปรับใช้	 โดยเปรียบเสมือนบันได	 3	 ข้ัน	 คือ	 1.	 ก�ร	 

ลด	ละ	เลิก	องคก์�รอน�มัยโลกระบวุ�่ห�กลดได้จะชว่ยลดก�ร

เกดิอบุตัเิหตไุด	้90	%	เร่ิมสร�้งเสรมิสขุภ�พดว้ยก�รออกกำ�ลงั

ก�ย	ไม่โหยห�กลับไปดื่มอีก	ใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์	และ

คำ�นึงถึงโทษของก�รดื่มสุร�	 บันไดขั้นที่	 2	 คือก�รมีจิตอ�ส�	 



เป็นกระบอกเสียงในก�รรณรงค์	 ที่จะทำ�ให้นักดื่มเกิดคว�ม

ตระหนักในจิตใจและนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ก�รดื่มสุร�ของ

เย�วชน	และบนัไดขัน้ท่ี	3	คอืก�รปลกูจติสำ�นกึ	เพร�ะเร�ปฏเิสธ

ไม่ได้ว่�ปัจจุบันมีนักดื่มหน้�ใหม่เป็นเย�วชนจำ�นวนม�ก	 

และตอ่ใหม้รีณรงคม์�กเพยีงใด	แต่ในจติใจยงัไมอ่ย�กลด	ละ	เลกิ 

ก็ไร้ประโยชน์	โทษจ�กสุร�ก็ยังเกลื่อนเมือง

	 ขณะนีถ้งึเวล�แลว้ทีท่กุคนจะตอ้งจบัมอืประส�นใจ	 

ต้องรักและเห็นคุณค่�ในตนเอง	 เพร�ะร่�งก�ยนี้มีคุณ	 

เร�ตอ้งสร�้งใหม้คี�่	ลด	ละ	เลกิก�รดืม่สรุ�	รว่มกนัแกไ้ขปญัห� 

เหล้�เบียร์	ด้วยบันได	3	ขั้น	เชื่อว่�ห�กร่วมด้วยช่วยกัน	มั่นใจ

ว่�คว�มฝันนี้จะส�ม�รถเป็นจริงได้อย่�งแน่นอน	หนึ่งสมอง

สองมอืท่ีมุง่มัน่	เย�วชนรว่มกนัแกไ้ขลดละเลกิดว้ยหวัใจมวิีนยั	

เย�วชนไทยร่วมแก้ไขปัญห�เหล้�เบียร์	

		 ผมเองก็เปน็คนหนึง่ทีค่รอบครวัไมส่มบรูณ	์เคยเปน็

คนดื่มแอลกอฮอล์	 และเข้�สู่วงก�รย�เสพติดเพร�ะอย�กรู้

อย�กลอง	และตอ้งก�รก�รยอมรบัจ�กเพือ่นฝงู	แตว่นัทีเ่สพและ

เดินออกจ�กห้องนำ้�ก็กลับคิดว่�ถ้�วันนั้นมีตำ�รวจรออยู่หน้� 

ห้องนำ้�แล้วโดนจับจะต้องติดคุกกี่ปี	 สุดท้�ยก็คิดได้ที่ผ่�นม�

ได้รับรู้ถึงโทษของก�รดื่มแอลกอฮอล์	 และไม่โทษท่ีเร�เกิด

ม�ครอบครัวไม่สมบูรณ์	 เพร�ะในคว�มไม่สมบูรณ์นี้ยังมอบ

พรสวรรค์ในก�รพดูม�ดว้ย	และเมือ่เหน็หวัขอ้ในก�รประกวด

สุนทรพจน์น่�สนใจคือ	“อนาคตชาติไทยกับการควบคุมเหล้า

เบียร์”	 จึงสมัครม�ร่วม	 และศึกษ�ห�ข้อมูลประกอบก�รทำ�

ข้อมูลเพื่อพูดสุนทรพจน์	ยิ่งทำ�ให้รู้และเข้�ใจถึงโทษของเหล้�

เบียร์ม�กขึ้น	เด็กอ�ยุ	10	-	12	ปี	ก็เข้�ถึงและดื่มเหล้�เบียร์ได้

	 ดังนั้นก�รแก้ไขปัญห�จะม�เน้นที่ตัวเด็กและ

เย�วชนอย่�งเดียวไม่ได้	 แต่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริง	 

โดยเฉพ�ะคนมอีำ�น�จทีส่�ม�รถผลักดันได้เร็วนัน้	ควรใหค้ว�ม

สำ�คัญกับเย�วชน	และส่งเสริมในท�งที่ดี	อย่�งเช่นระบบก�ร

ศกึษ�ไทยวนันีต้นมองว�่กด็	ีแตย่งัมปีญัห�เรือ่งคว�มเหลือ่มลำ�้	 

เช่น	 ครูมองว่�เด็กท่ีเรียนไม่เก่ง	 คือ	 คนท่ีไม่มีอะไรเก่งเลย	 

ทั้งที่คว�มจริงบ�งคนเรียนไม่เก่ง	 แต่มีคว�มส�ม�รถด้�น

อื่นแทน	 นี่เป็นจุดที่ทำ�ให้เย�วชนไม่มีคว�มมั่นใจในตนเอง	 

ตนมีเพื่อนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง	 แต่มีคว�มส�ม�รถในก�ร

ซ่อมไฟฟ้�ม�ก	 ในขณะที่ตนมีคว�มส�ม�รถในก�รพูด	 แต่ไม่

ส�ม�รถซ่อมไฟฟ้�ได้เลย



ยึดศีล 5 - รัฐเอาจริง เยาวชนรู้ทัน ลด ละ เลิก  
คืนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว หนุนชาติก้าวหน้า

น.ส.ผ่องใส กาวี 

นักศึกษาปี 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ครอบครัวมีความสำาคัญมาก พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 
อย่าให้เหล้าเบียร์มาทำาลายความมั่นคงของครอบครัว สอนลูกไม่ให้มีค่านิยมที่ผิด 

เกี่ยวกับการดื่มสุราหากทำาได้เราจะมีครอบครัวที่เข้มแข็ง สังคมที่เข้มแข็ง  
รวมเป็นประเทศที่พร้อมจะต่อต้านเหล้าเบียร์ทุกรูปแบบ”

 การดื่มสุร�มีแต่ทำ�ให้สิ้นสติกับปัญญ�	 ก่อปัญห�

อ�ชญ�กรรม	 ซึ่งสังคมไทยปัจจุบันกำ�ลังเผชิญปัญห�เหล่�นี้	

องค์ก�รอน�มยัโลกระบุว่�คนไทยด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลม์�ก

เปน็อันดบัท่ี	41	ของโลก	ซึง่สง่ผลกระทบทกุด�้น	ทุกระดบัของ

สงัคมไทย	มลูนธิหิญิงช�ยก�้วไกลไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงว�่	ต้น

เดือนมกร�คม	พ.ศ.	2562	ข่�วคว�มรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม

สูงขึ้น	ทั้งฆ่�	ทำ�ร้�ยร่�งก�ย	ก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว	

โดยมสี�เหตมุ�จ�กก�รดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลถ์งึ	49%	เหล�้	

เบียร์เป็นส�เหตุก�รเกิดโรคกว่�	200	ชนิด	คร่�ชีวิต	1	คนใน

ทุก	 10	 น�ที	 และมีเย�วชนกล�ยเป็นนักดื่มหน้�ใหม่เพ่ิมข้ึน

อย่�งต่อเนื่อง	 สสส.ให้ข้อมูลว่�ประเทศไทยสูญเสียมูลค่�เงิน

ท�งเศรษฐกิจม�กกว่�ปีละ	 1.5	 แสนล้�นบ�ท	นอกจ�กนี้ยัง

เปน็ปัญห�คว�มหวิโหย	คว�มต�ย	ก�รคกุค�มคว�มปลอดภยั	

สร้�งคว�มไม่เท่�เทียมในสังคม	 นี่หรือคือสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง	 

ในฐ�นะเย�วชนไทย	 ขอเสนอวิธีแก้ปัญห�	 คือ	 1.	 คนไทย 

ทุกคนตอ้งลด	ละ	เลิกก�รดืม่เหล�้	เบียรอ์ย�่งจรงิจงั	โดยยดึศลี

ข้อ	5	งดเว้นจ�กก�รดื่มสุร�เป็นหลักในก�รดำ�เนินชีวิต	2.	คน

ไทยในยุคศตวรรษที่	21	ต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์	 

ดูแชร์ข่�วให้รู้เท่�ทันก�รตล�ดโฆษณ�ชวนเชื่อ	 และร่วม

เปิดโปงคนทำ�ผิดกฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 



3.	 ภ�ครัฐต้องจัดเรื่องนี้ให้เป็นว�ระแห่งช�ติ	 เพิ่มภ�ษีเหล้�	

เบียร์	 ควบคุมก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่

ประเทศไทยอย�่งเครง่ครดั	สร�้งเครอืข�่ยแกนนำ�ในก�รบำ�บดั

ฟื้นฟูและดูแลผู้ติดเหล้�เบียร์

	 อย่�งไรก็ต�มครอบครัวมีคว�มสำ�คัญม�ก	 พ่อแม่

ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดี	 ให้คว�มรักคว�มอบอุ่นแก่ลูก	 ไม่ให้

เหล้�เบียร์ม�ทำ�ล�ยคว�มมั่นคงของครอบครัว	 สอนลูกไม่ให้

มีค่�นิยมที่ผิดเก่ียวกับก�รด่ืมสุร�	 เชื่อว่�ห�กท้ัง	 3	 ประก�ร

น้ีเกิดขึ้นแล้ว	 เร�จะมีครอบครัวที่เข้มแข็ง	 สังคมที่เข้มแข็ง	 

รวมเปน็ประเทศทีพ่รอ้มจะตอ่ต�้นเหล�้เบียรทุ์กรปูแบบ	มลูค�่

เศรษฐกิจที่เคยเสียห�ยไปก็จะกลับคืนม�เพื่อพัฒน�ประเทศ

ช�ตเิพื่อใหป้ระช�ชนมชีวีติมีคว�มเป็นอยู่ทีด่ขีึน้	ประเทศไทย

จะพัฒน�ทัดเทียมน�น�อ�รยประเทศ	 มีคว�มโดดเด่นในเวที

โลกอย่�งไม่อ�ยใคร	นี่คืออน�คตช�ติไทยที่เร�นั้นภูมิใจ	และ

ฝ�กคนรุ่นใหม่ให้รว่มเปน็เครอืข�่ยเปน็หเูปน็ต�ตอ่ต�้นนำ�้เม�

ท้ังในระดับโรงเรียน	 และมห�วิทย�ลัย	 และอย�กให้เย�วชน

ในศตวรรษที่	21	กล้�คิด	กล้�ทำ�	กล้�แสดงออกในท�งที่ดีให้

ม�กยิ่งขึ้น



ขี้เมาแค่หลงผิด ขอโอกาสคืนสู่สังคม
นายเอ นามสมมติ

“วนัน้ีผมออกมาจากจุดน้ันแล้ว หากมีเพ่ือนชวนไปกินเหล้า กินเบียร์อีก  
ผมจะตอบเขาวา่ ผมกลัวครอบครัวผมเสียใจ ผมขอไม่ไปกับเขาดีกวา่  

ถ้ายังอยากคบผมเป็นเพ่ือนอยู่ก็คบได้ แต่ถ้าไม่อยากคบผมแล้วก็ไม่เป็นไร”

 เ ยาวชน ท่ี ตก เ ป็น เหยื่ อก�รดื่ ม เครื่ อ ง ด่ืม

แอลกอฮอล	์กล�่วว�่	ครอบครวัผมเป็นครอบครวัทีไ่มส่มบรูณ	์

แม่ติดคุก	พ่อไปมีครอบครัวใหม่	ผมจึงต้องอยู่กับย�ย	และนำ�

เรือ่งนีม้�เปน็จดุออ่นของตวัเอง	ในก�รทำ�เรือ่งต�่งๆ	ไดท้กุอย�่ง 

เพือ่ใหตั้วเองมคีว�มสขุ	ทดแทนครอบครวัท่ีไมส่�ม�รถใหค้ว�ม

สุขได้	 และคิดว่�ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว	 ไม่เรียนหนังสือ	 

และเริ่มมีครอบครัวตั้งแต่อ�ยุ	12	ปีและคบเพื่อนที่มีคุณภ�พ

ชีวิตแบบเดียวกัน	 และเริ่มดื่มเหล้�	 เบียร์ตั้งแต่นั้นม�ใช้เหล้�

เบยีรใ์นก�รแกป้ญัห�คว�มเครยีด	คว�มไมด่ใีนชวีติ	ทัง้นี	้ถงึแม้

จะอ�ยุแค่	12	แต่ก�รห�ซื้อเหล้�	เบียร์	ง่�ยม�ก	เพร�ะสังคม 

รอบข้�งมอียูแ่ลว้	ออกม�หน�้บ�้นกม็รี�้นข�ยของชำ�ทีข่�ยให	้

นอกจ�กนี้ผมยังเสพ	และข�ยย�เสพติดด้วย	เพื่อห�เงินม�ให้

ครอบครัว	 และซื้อเหล้�เบียร์ดื่ม	 ซึ่งร�ค�เบียร์ก็ไม่แพงม�ก	

ร�ค�ไม่ต่�งไปจ�กขนม	



	 ผมใช้ชีวิตแบบนี้ม�จนถึงอ�ยุ	 14	 ปี	 เกิดอุบัติเหตุ	 

โดยเหตุก�รณ์ในวันนั้นนัดกับครอบครัวไปซื้อของที่ตล�ด	 

แต่ไปนั่งดื่มเหล้�กับเพื่อนก่อน	 และติดลมดื่มจนเม�	 และรีบ 

ขับรถด้วยคว�มเร็ว	 ช่วงนั้นเริ่มมืดแล้ว	 เลยไปเร็วไม่รู้ว่�ข้�ง

หน้�มีอะไรขว�งบ้�ง	 พอขับไปก็มีคนวิ่งตัดหน้�	 บวกกับไม่มี

สติในก�รควบคุมรถ	 เลยหักหลบไปชนเส�ไฟฟ้�ข้�งท�ง	

ต้องนอนเป็นเจ้�ช�ยนิทร�อยู่	 8	 เดือน	 5	 วัน	 ก่อนจะรู้สึก

ตัวและรักษ�ตัวอยู่	 2	ปี	 ไม่มีใครม�เยี่ยมไม่ว่�จะเป็นคนข�ย 

เหล้�เบียร์	หรือเพื่อนร่วมวง	คนที่ดูแลมีแต่ครอบครัว	เท่�นั้น	

แตผ่มกไ็มไ่ดเ้ลกิดืม่	และยงัคดิว�่ตวัเองเป็นคนไมม่อีะไรจะเสยี	

ไม่มีอะไรจะเครยีด	ไมม่อีะไรตอ้งเขด็หล�บ	จงึเอ�แตด่ืม่จนข�

แทบเน่�ต้องกลับไปห�หมออีกครั้ง

	 ปัญห�ที่เกิดขึ้นผมก็ไม่เคยโทษตัวเองว่�ไปด่ืม

ทำ�ไม	 ทำ�ไมต้องทำ�ร้�ยตัวเองให้ข�เน่�	 แต่กลับไปโทษคน

รอบข้�ง	 โทษหมอ	 พย�บ�ล	 ชะต�ชีวิตว่�ทำ�ไมตัวเองเกิด

ม�เป็นแบบน้ี	 แต่ไม่เคยโทษตัวเองว่�ทำ�ไมต้องดื่มเหล้�	 

ผมรักษ�ตัวเองอยู่น�นก็กลับม�เดินได้ปกติ	 แต่ยังอยู่ใน

วงจรเดิมข�ยย�ต่อไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลง	 จนกระทั่งโดน

จับเข้�คุกตอนอ�ยุ	 17	 ปี	 ไม่มีใครม�เยี่ยม	 ส่วนคนที่เสีย

นำ้�ต�ให้เร�ไม่ใช่พ่อ	 แม่แท้ๆ	 แต่เป็นคนที่ผมเรียกเข�ว่�พ่อ

ว่�แม่	 ก่อนจะถูกส่งไปอยู่ที่บ้�นก�ญจน�ภิเษก	 อยู่ในนั้น 

ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	มีคิดแต่จะหนี	และห�ช่องท�ง 

ว่�จะไปอยู่วงก�รไหนถึงจะรอด	แต่สุดท้�ยก�รอยู่ที่นี่	ต้องฝึก	

ต้องสรุปข่�วผลกระทบจ�กเหล้�เบียร์	ก็ทำ�ให้ผมคิดได้	

	 วันน้ีเมื่อออกม�จ�กจุดนั้นแล้ว	 ห�กมีเพื่อนกลุ่ม

เดิมกลับม�ชวนไปกินเหล้�	 กินเบียร์อีก	 ผมจะตอบเข�แค่ 

คำ�เดียวว่�ผมกลัวครอบครัวผมเสียใจ	 กลัวครอบครัวของผม

จะไม่อยู่กับผม	 ผมกลัวที่จะเสียครอบครัวไป	 ผมขอไม่ไปกับ 

เข�ดีกว่�	 ถ้�ยังอย�กคบผมเป็นเพ่ือนอยู่ก็คบได้	 แต่ถ้�ไม่

อย�กคบผมแล้วก็ไม่เป็นไร	 วันนี้ผมเข้�ใจดีว่�มีพื้นที่สีข�ว

สำ�หรับเย�วชนอยู่ม�ก	 แต่อย�กให้มีม�กกว่�นี้และทำ�ให้

เด็กต่�งจังหวัดส�ม�รถเข้�ถึงได้จริงๆ	 และอย�กฝ�กถึง 

ผู้มีอำ�น�จว่�ก�รจะทำ�อะไรลงไปนั้นขอให้คิดถึงผลกระทบที่

จะเกิดกับคนที่ด้อยกว่�ด้วย	 อย�กให้สังคมเข้�ใจคนดื่มเหล้�

ไม่ใช่คนไม่ดี	แค่เป็นคนหลงผิดเท่�นั้น



นักวชิาการเชิญชวนร่วมรณรงค์สร้างสังคมที่ปลอดภัยจาก
แอลกอฮอล์ สกัดเยาวชนเข้าถึงการดื่มสุรา

ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 สถานการณ์บ้�นเมืองที่ผ่�นม�พบเย�วชนไทย

มีส่วนร่วมในก�รนำ�เสนอปัญห�	 ท�งออกปฏิรูปเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ม�กขึ้น	 และหนึ่งในปัญห�ที่มีข้อค้นพบจ�กก�ร

ศึกษ�ท�งวิทย�ศ�สตร์จ�กทั่วโลกคือปัญห�ด้�นแอลกอฮอล์

ที่กระทบต่อเย�วชนอย่�งชัดเจน	 ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม	

เช่น	 ก�รเกิดอ�ชญ�กรรม	 ประสบก�รณ์ที่เลวร้�ยจ�กคว�ม

รุนแรงในครอบครัว	 อุบัติเหตุ	 ก�รติดแอลกอฮอล์ในกลุ่ม

เย�วชน	 และอ�ยุที่เริ่มต้นดื่มแอลกอฮอล์เร็วขึ้น	 อย�กเรียก

ร้องให้เย�วชนไทยสนใจต่อก�รสร้�งสังคมท่ีปลอดภัยจ�ก

แอลกอฮอล์ให้กับเย�วชนไทยในอน�คต	 มีมุมมองของ

เย�วชนซึ่งเคยก้�วพล�ดก่อคดีเพร�ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 

ได้กล่�วไว้อย่�งน่�ประทับใจว่�	 “วันท่ีผมทำ�ผิดเพร�ะเหล้�	 

ผมรบัผดิชอบดว้ยก�รสิน้อสิรภ�พหล�ยปี	แตฆ่�ตรกรรว่มกบั 

ผมในน�มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้ังคนผลิต	 คนข�ยไม่ได้ 

รับผิดชอบอะไรเลย	 ผมหวังว่�ประเทศไทยจะมีนโยบ�ย 

ท่ี เข้ ม แข็ ง ข้ึ น ในก�รควบคุ ม เ ค รื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ 	 

เพือ่ปกปอ้งเดก็	เย�วชน	อน�คตของช�ต”ิ	ถอืเปน็เสียงทีผู้่ใหญ ่

ในบ้�นเมืองควรรับฟังอย่�งยิ่ง	



เอ็นจีโอ วอนรัฐสภา รับฟังเสียงอย่างรอบด้าน หลังภาคธุรกิจ
พยายามแก้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ช้ี กวา่จะได้
กฎหมายน้ีมา ปชช.ต้องร่วมลงช่ือ 13 ล้านเสียงหนุนกฎหมาย

นายชูวิทย์ จันทรส 

ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์

“หากจะแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก็ต้องห้ามไม่ให้มีการโฆษณา 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ถ้ามีคนกินแล้วขับรถชนคนเสียชีวติ  

คนขาย เจ้าของธุรกิจสุราต้องรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่แก้ไขแล้วเดินถอยหลัง 
ลงคลอง แบบน้ันภาคประชาสังคมก็ต้องออกมาต่อต้าน”

 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ส่วนหนึ่ง

แรงผลักดันสำ�คัญได้ม�จ�กน้องๆ	 หล�ยคนที่อยู่ในบ้�น 

ก�ญจน�ภิเษก	ท่ีคนทำ�ง�นอย่�งพวกเร�ได้ลงพ้ืนท่ีไปทำ�ง�นด้วย	

เวล�เร�ไปทำ�ง�นเร�จะไม่บอกว่�สุร�ไม่ดี	 อย่�ไปกิน	 แต่เร� 

จะไปรับฟังเรื่องร�วและคว�มต้องก�รของเด็กเหล่�นี้	 เร�จะ

ไม่นั่งเทียน	 แต่ที่ผ่�นม�	 ไม่เคยมีใครฟังคว�มต้องก�รของ

เด็กเหล่�นี้จริงๆ	 เจตน�รมณ์เรื่องป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่ไม่

ได้รับคว�มสำ�คัญม�กพอ	 ร้�นค้�ยังข�ยสุร�ให้กับเด็กอ�ยุ 

ตำ�่กว�่	20	ป	ีทำ�ให้ปจัจบุนัเร�มเีดก็และเย�วชนเข�้ไปยุง่เกีย่ว

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

	 ล่�สุดเร�ไปทำ�ง�นในพื้นท่ี	 เจอเคสเด็กพิก�รถูก 

ขม่ขนืกระทำ�ชำ�เร�จ�กคนใกลช้ดิ	โดยมเีคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

เข�้ม�เกีย่วขอ้ง	ส�เหตทุีเ่ดก็พกิ�รกเ็ปน็เพร�ะแมดื่ม่เคร่ืองดืม่ 

แอลกอฮอล์ตอนตั้งท้อง	 ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเป็นเพร�ะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 แต่เร�ไม่เคยเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต้องติดคุก	 ผู้ประกอบก�รเจ้�ของธุรกิจม�รับผิดชอบกับสิ่งท่ี

เกิดขึ้น

		 ทีผ่�่นม�มคีว�มพย�ย�มของกลุม่ผูผ้ลติคร�ฟเบยีร์	

อุตส�หกรรมสุร�ร�ยใหญ่	 และกลุ่มสุร�ข้�มช�ติ	 เคลื่อนไหว

ผลักดันก�รแก้ไข	 พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	

2563	เครือข่�ยด้�นเด็กและเย�วชนกว่�	20	องค์กร	ได้แสดง

จุดยืนและมีข้อเสนอที่น่�สนใจ	 เช่น	 คัดค้�นคว�มพย�ย�ม

ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ที่ผลักดันให้มีก�รแก้ไข	

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 ซึ่งมีส�ระ 

เพือ่ก�รลดทอนประสทิธภิ�พก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิต	 นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย	 เครือข่�ยฯ	

สนับสนุนประเด็นลดก�รผูกข�ดของตล�ดธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใ์นสังคมไทย	แตค่วรแก้ปญัห�ใหต้รงจดุทีป่ระมวล

กฎหม�ยสรรพส�มติ	ไมใ่ช	่พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์

พ.ศ.	 2551	 ซึ่งเป็นกฎหม�ยที่มีประช�ชนเข้�ลงชื่อสนับสนุน

กันม�กกว่�	13	ล้�นคน	

	 “ขอเรียกร้องรัฐสภ�รับฟังคว�มคิดเห็นอย่�ง 

รอบด้�น	 ห�กมีประเด็นก�รขอแก้	 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	ควรยึดหลักก�รแก้ไขให้ก�รควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งข้ึน	 เช่น	 ห้�ม

โฆษณ�ทุกกรณี	 กรณีคนเม�ไปก่อเหตุให้ร้�นที่ข�ยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ร่วมรับผิดด้วย	ไม่ใช่แก้ไขให้อ่อนแอลง	เนื่องจ�ก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้�ธรรมด�	 เป็นสินค้�ที่ส่ง 

ผลกระทบต่อสังคมม�กม�ยห�กปล่อยให้ค้�ข�ยอย่�งไร้

ขอบเขต	 และเย�วชนยังเรียกร้องไปยังกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 กลุ่มที่เคลื่อนไหวผลักดันแก้กฎหม�ยฉบับนี้	

ให้หันม�ค้�ข�ยอย่�งรับผิดชอบ	 ดีกว่�พย�ย�มห�ช่องท�ง

สร้�งประโยชน์ให้ตัวเอง	 และผลักภ�ระให้คนดื่ม	 จนบรรด�

ผู้ข�ยผู้ผลิต	 ลอยตัวออกจ�กคว�มรับผิดชอบทั้งที่เป็นฝ่�ย

ได้ประโยชน์ในท�งธุรกิจ	 แต่ผลกระทบท�งสังคมคนไทยคือ

ผู้รับผลกรรม	



		 	 “เห็นด้วยกับข้อเสนอและมุมมองของเครือข่�ย

เย�วชน	 ห�กยอมให้แก้ไขปล่อยให้ธุรกิจนำ้�เม�ทำ�ก�รตล�ด

โดยเสรีม�กขึ้น	 จะส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม	 อย่�ลืมว่�

กฎหม�ยฉบับนี้มีประช�ชนม�กกว่�	13	ล้�นคนได้ลงชื่อและ

ร่วมกันผลักดัน	 ก�รจะแก้ไขต้องดีกว่�เดิมและเป็นประโยชน์

กับสังคม	เช่น	ห้�มโฆษณ�โดยเด็ดข�ด	ทำ�ให้คนข�ย	ร้�นค้�

ต้องรับผิดชอบลูกค้�ที่เม�แล้วเกิดอุบัติเหตุ	เป็นต้น	ข้อสำ�คัญ

คือต้องรับฟังอย่�งรอบด้�น	ไม่เร่งรีบที่จะตัดสินใจ	หรือรับฟัง

แต่ภ�คธุรกิจที่ทำ�เพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่�นั้น”	



ขอคนละ 1 ข้อ เปิดปฏิบัติการสกัดปัญหาเหล้าเบียร์ 
ชูประเด็นคุ้มครองเด็ก

นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ 

ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.

 การประชุม	 2	 วันท่ีผ่�นม�	 ทำ�ให้เร�ได้รู้	 และได้

คิดอะไรหล�ยอย�่ง	โดยเฉพ�ะก�รห�จดุเริม่ต้นในก�รผลกัดัน

ให้มีก�รลด	ละ	เลิก	ก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ซึ่งห�กเน้น

เรือ่งเศรษฐกิจว�่มีก�รสญูเสยีไปกีแ่สนล�้น	กอ็�จจะทำ�ให้มคีน

แย้งกลับม�ได้ว่�ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สร้�งเศรษฐกิจ	

สร้�งง�น	 สร้�งอ�ชีพเหมือนกัน	 แต่เอ�เด็กและเย�วชนเป็น

ตัวต้ังเชื่อว่�จะไม่มีใครเห็นแย้ง	 เพร�ะทุกคนต่�งมีลูกหล�น	

และอย�กเห็นลูกหล�นเดินบนเส้นท�งที่ดี	 ที่ปลอดภัย	 อยู่

ในสังคมที่สร้�งสรรค์	 หลังปิดประชุมวันนี้แล้ว	 อย�กให้ทุก

คนคิดและเปิดปฏิบัติก�รว่�เร�จะทำ�อะไรได้บ้�งแค่คนละ	 

1	 อย่�งเพื่อเป็นก�รช่วยลด	 ละ	 เลิกก�รดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	คิดแล้วเริ่มต้นเลย	

	 “ผมประทับใจเปน็พิเศษเร่ืองของเย�วชน	ปกตกิอ่น

นอนผมจะเขียนบันทึกข้อคว�ม	 สมัยก่อนก็จะร่�ยย�วว่�ตื่น

เช้�ม�ทำ�อะไรทั้งหมดแต่ไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเปล่ียนม�

บันทึกคว�มทรงจำ�ที่ดีที่สุดของวันนั้น	และคืนนี้ผมจะกลับไป

เขียนถึงกรณีน้องเย�วชนจ�กบ้�นก�ญจน�	 เพร�ะสิ่งที่น้อง

พูดสร้�งแรงบันด�ลใจอะไรให้บ้�ง	 เวล�ม�ประชุมเร�จะได้	

2-3	อย่�งได้คว�มรู้	อันนี้อ่�นเอ�เองก็ได้	แต่อีกอย่�งคือสร้�ง

แรงบนัด�ลใจซ่ึงต้องขอบคณุนอ้งม�กทีม่�สร้�งแรงบันด�ลใจ

ให้กับผมและคนส่วนใหญ่	และอย�กฝ�กไปถึงคณะกรรมก�ร

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่จะมีก�รประชุมในวันศุกร์นี้	

เชญินอ้งไปพูด	3-5	น�ท	ีเชือ่ว�่จะเขย�่อ�รมณไ์ด้ว�่คุณมีสว่น

ในก�รแกไ้ขปญัห�	และปอ้งกนัไดก้จ็ะทำ�ใหค้นถ�มตวัเองไดว้�่

เร�จะทำ�อะไรได้บ้�ง”


