


 ถึงเทศกาลสงกรานต์ทไีร ดเูหมอืนผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้อง
จะต้องท�างานหนกักนัทกุหน่วยงาน เพราะไม่เพยีงแค่เป็นวนัปีใหม่
ไทย เป็นช่วงวันหยุดยาว มีการเล่นสาดน�้าอย่างสนุกสนานในทุก
จังหวัดเท่านั้น แต่ “สงกรานต์” ประเทศไทยในช่วงหลายๆปีที ่
ผ่านไป ยังได้รับการเรียกขานว่าเป็น “เทศกาลนับศพ” ด้วย 
เพราะจะมีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย (11-17 เมษายน) จาก
ทั่วประเทศเป็นจ�านวนนับร้อย ยิ่งกว่าส่งทหารไปท�าศึกสงคราม
เสียอีก สาเหตุส�าคัญอันดับแรกที่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวน
มากทุกปี ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดื่มแล้วขับ เมาแล้วทะเลาะ
ววิาท ซึง่ส่วนใหญ่กก็ลบัไม่ถงึบ้าน) จงึได้มกีารรณรงค์ “สงกรานต์
ปลอดเหล้า” เพือ่ทีจ่ะช่วยลดการสญูเสยีชวีติ(อนัเป็นทีร่กัของทกุ
ครอบครัว)ไว้ให้ได้มากที่สุด
 นอกจากนี้ การเล่นสงกรานต์ที่ขาดสติก็สามารถน�าไปสู่การ
สญูเสยีได้เช่นกนั จงึได้มกีารเชญิชวนและแนะน�าให้เล่นสงกรานต์
กันอย่างสร้างสรรค์ เช่น แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสแทนการ
แต่งโป๊ ล่อแหลม ปั่นจักรยานเล่นน�้ากับกลุ่มเพื่อนแทนการขี่รถ
จักรยานยนต์ เพราะนอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยลด
การใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษอีกด้วย ส่วนการเล่นสาด
น�้าก็ต้องท�าแบบให้เกียรติกัน ไม่ลวนลาม ไม่แต๊ะอั๋ง ไม่ใช้ความ
รุนแรง และต้องรู้จักกาลเทศะด้วย อะไรที่มากไป เกินพอดี ก็ไม่ดี
ทั้งนั้น
 วันนี้การเล่นสาดน�้าสงกรานต์ก�าลังมีการต้ังค�าถามกันมาก
ขึ้น ว่าเราเพลิดเพลินสนุกสนานกันจนเกินพอดีหรือเปล่า และเริ่ม
มีการเรียกขานเทศกาลสงกรานต์ที่ก�าลังเป็นอยู่น้ีว่า “เทศกาล
ผลาญน�้าแห่งชาติ” หรือ “เทศกาลสาดน�้าอย่างบ้าคลั่ง” ฯลฯ 
เหตทุีเ่รยีกเช่นนัน้ กม็าจากภาพทีเ่ราพบเหน็กนัมากมายในทกุหน
ทุกแห่ง เช่น สาดรถเมล์ รถมอเตอร์ไซค์ รถต่างๆที่วิ่งบนถนน(ที่
เขาไม่ได้เล่นน�้า แต่สัญจรผ่านเส้นทาง) สาดคนเดินถนนที่ต้องไป
ท�างานหรอืท�าธรุะต่างๆ(สาดแบบไม่มเีหตผุล ไม่ได้ใช้สตไิตร่ตรอง) 
ฯลฯ ซึ่งหากคิดรวมปริมาณน�้าทั้งประเทศที่เล่นสาดกัน(แบบเกิน
พอด)ีในช่วงสงกรานต ์คงเป็นปรมิาณมหาศาล ประเดน็นีก้็เป็นสิง่
ทีเ่ราทกุคนต้องคดิร่วมกนัต่อไป ว่ามนัมากเกนิไปจรงิไหม แล้วเรา
จะช่วยกนัเล่นสาดน�า้สงกรานต์อย่างสนกุโดยไม่ท�าลายทรพัยากร
น�้ามากเกินไปได้อย่างไร
 หลักการเล่นสงกรานต์ที่ควรรับรู ้ร ่วมกันและควรเป็น
สามัญส�านึก ก็คือ เล่นสนุกที่อยู่ในขอบข่ายของวัฒนธรรมที่ดีงาม 
พอเหมาะ พอสมควร ไม่ท�าให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเล่นสงกรานต์แล้วดื่มเหล้า เบียร์ เพ่ือเพิ่ม 

ความสนกุ(แบบขาดสต)ิ ทีย่งัพบเหน็เป็นปกตใินทกุพืน้ที ่ทกุจงัหวดั หรอืการ
ดื่มบนรถแล้วตระเวนขับสาดน�้าไปทั่วเมือง ที่แม้จะมีกฎหมายออกมาบังคับ
แล้ว แต่ผูท้ีไ่ม่รู ้ไม่ตดิตามข่าว หรอืผูท้ีย่งัฝ่าฝืน กม็อียูไ่ม่น้อย ซึง่บคุคลเหล่านี้ 
นีเ่องทีท่�าให้เทศกาลสงกรานต์ทีค่วรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสขุของคนทัง้
ประเทศ กลับกลายเป็นสงกรานต์เศร้าที่ต้องมานั่งนับศพผู้เสียชีวิต และผู้ที่
บาดเจบ็จากความประมาทกนัทกุปี (ทีต้่องบนัทกึไว้เป็นสถติว่ิาถ้ายงัประมาท
ขาดสติ และดื่มน�้าเมา จะมีผู้เสียชีวิตจากกรณีนี้เพิ่มขึ้น)
 น่ีขนาดเตือนกันออกสื่อต่างๆมากมาย และรณรงค์กันเกือบ 
ทั่วประเทศมาหลายปี ผลยังออกมาเป็นแบบนี้ แล้วถ้าไม่เตือน ปล่อย
ปละละเลยให้เป็นไปตามอิสรเสรี สังคม ชุมชน และครอบครัวต่างๆจะ
ต้องสูญเสียกันมากขนาดไหน

“เล่น” สงกรานต์
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 เทศกาลสงกรานต์หรอืวนัปีใหม่ไทยทีม่วีนัหยดุตดิต่อกนัหลายวนั 
ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ท่องเที่ยว รวมญาติ ท�าบุญ และเล่นสาดน�้า
ในยามท่ีอากาศร้อน ซึง่เป็นประเพณปีฏบิตัทิีต่่อเนือ่งมาแต่โบราณ แต่ปัจจบุนั 
เทศกาลสงกรานต์ได้เพิม่ความหมายใหม่ขึน้มาอกีหนึง่อย่าง คอื “เทศกาลนบั
ศพ” หรอื “เทศกาลแห่งความตาย” ซึง่เกอืบสบิปีทีผ่่านไป ได้คร่าชวีติคนไทย 
ไปเป็นจ�านวนมากหลายพันคน
 การเสยีชวีติจากการเดนิทางในช่วงทีม่กีารใช้รถใช้ถนนเป็นจ�านวนมาก 
เป็นส่ิงท่ีสามารถเกดิข้ึนได้เป็นปกต(ิถ้าประมาท) แต่จากสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 
ในช่วงสงกรานต์จะมีการเสียชีวิตมากกว่าช่วงใดๆระหว่างปี อันเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังขับรถ จึงท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มี
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการ เป็นจ�านวนมากทุกปี รวมทั้งการทะเลาะเบาะ
แว้ง ท�าร้ายกันจนถึงแก่ชีวิต และพฤติกรรมการด่ืมและการขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายมากมายในงานสงกรานต์พื้นที่ต่างๆ จึง
กล่าวได้ว่า “เหล้า” หรอื “น�า้เมา” สารพดัชนดิ เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกดิ
การสญูเสยี…ท�าให้ช่วงเวลาทีค่วรเป็นเทศกาลแห่งความสขุของทกุครอบครวั 
กลับกลายมาเป็นช่วงเวลาของโศกนาฏกรรมระดับประเทศทุกปี
 หลายปีที่ผ่านไป ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ประชาคมงดเหล้าทัว่ประเทศ 
และภาคีด้านสุขภาพต่างๆ ได้พบค�าตอบว่าหากสามารถควบคุมการดื่ม และ
การขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมทัง้การ
จดัโซนนิง่หรอืพืน้ท่ีเล่นน�า้สงกรานต์ทีป่ลอดจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้อย่าง
จริงจัง ก็สามารถลดการสูญเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ได้แน่นอน
 ท้ังนี้ มาตรการที่จะสร้างพื้นที่เล่นน�้าสงกรานต์ปลอดเหล้านั้น ก็ได้ใช้ 
แนวทางการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆหลายมาตรการและหลายระดับ 
(ประกาศ-ห้าม-ขอ-แลก-ฝาก-เฝ้า-สร้าง) ดังนี้คือ 
 ประกาศนโยบายสาธารณะระดบัพืน้ที ่โดยผูว่้าราชการจงัหวดั เทศบาล 
 ห้ามขาย ห้ามดื่ม ในพื้นที่เล่นน�้าปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่น�าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่จัดงาน ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ(ผับ-ร้าน
อาหาร-โรงแรม-รีสอร์ท)ให้แจ้งลูกค้าว่าห้ามน�าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออก
นอกบริเวณร้าน (เช่นที่ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี  และ ถนนข้าวปุก อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน)
 แลกน�้าแลกเหล้า นมแลกเหล้า(ที่ จ.สกลนคร) ไอศกรีมแลกเหล้า 
ข้าวเม่าแลกเหล้า(ที ่จ.มหาสารคาม) น�า้สมนุไพรแลกเหล้า น�า้อดัลมแลกเหล้า 
ไก่ปิ้งข้าวเบือแลกเหล้า (ที่ จ.เพชรบูรณ์) ข้าวแคบแลกเหล้า (ที่ จ.อุตรดิตถ์)
ฝากเหล้าไว้กบัต�ารวจ (ท่ีถนนข้าวทพิย์ จ.จนัทบรุ)ี  จดุฝากเหล้า(ถนนข้าวหลาม 
อ.เชียงคาน จ.เลย /ถนนข้าวฮาง จ.สกลนคร) 

 เฝ้ากล้อง CCTV (ที่ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี และ ถนนข้าวเหนียว 
จ.ขอนแก่น) หรือมีหน่วยเฉพาะกิจปราบแอลกอฮอล์ (ที่ จ.ขอนแก่น) หรือ
สายลับในการท�าแผนที่จุดเสี่ยงขายเหล้า (ที่ จ.เชียงใหม่)      
 สร้างกจิกรรม สร้างสรรค์พืน้ทีส่ร้างสขุ พืน้ทีส่�าหรบัเดก็เยาวชน (เช่นที่ 
Central World กรงุเทพ /ถนนข้าวเหนยีว จ.ขอนแก่น) พืน้ทีส่�าหรบัผูส้งูอายุ 
(ถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม) สร้างสีสันของเมืองด้วยศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ทรงคุณค่า (ที่ จ.เชียงใหม่) สร้างธรรมเนียมปฏิบัติของเมืองด้วย 
สิง่ดงีามเป็นมงคลในวนัปีใหม่ไทย (ทีเ่ชยีงใหม่/ ถนนข้าวแช่ จ.ปทมุธาน)ี เป็นต้น
 โดยมาตรการต่างๆเหล่านี้ ก็จะมีการรณรงค์และปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านไปแม้ว่าจะยังมีผู้ฝ่าฝืน 
กฎกติกาต่างๆอยู่ไม่น้อย แต่ขณะเดียวกัน กระแสการรับรู้ 
ในเรื่องการเล่นสงกรานต์ปลอดเหล้าก็มีมากขึ้นเช่นกัน
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ปี 2555 พ้ืนท่ีเล่นน�า้สงกรานต์ปลอดเหล้า จดัขึน้ใน 50 จงัหวดั 
70 พื้นที่ 24 ถนนตระกูลข้าว มาถึงปี 2556 สังคมขานรับ 
กบักจิกรรมนีม้ากขึน้ เพือ่หวงัลดความเสีย่ง ลดปัญหาอบุตัเิหตุ 
ซึง่เป็นปัญหาเรือ้รงัในสงัคม

 เมือ่วนัที ่3 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ลานกจิกรรม 
หน้าเซน็ทรลัเวิลด์ นายสนธยา คณุปลืม้ รฐัมนตรว่ีา 
การกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพธิแีถลงข่าว 
“รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พ้ืนที่เล่นน�้าปลอด
เหล้า 86 พืน้ที ่66 จงัหวัด 26 ถนนตระกลูข้าว” 
ภายใต้กิจกรรม วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกสุขใจ ไร้
แอลกอฮอล์ ปี 2556 จัดโดย ส�านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี
งดเหล้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างรูปธรรมพื้นที่เล่นน�้า 
ปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันและโน้มน้าว
ให้สังคมตระหนัก พร้อมหันมาควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากขึน้ โดยนายวสิทิธิ ์อดุมโชต ิรกัษา
การผู้อ�านวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วม
สนบัสนนุให้พืน้ท่ีลานเซน็ทรลัเวลิด์ เป็นพืน้ทีเ่ล่นน�า้ 
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ
มีแนวคิดทีจ่ะพฒันาขยายไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของเครอื
เซ็นทรัลในโอกาสต่อไป
 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงวฒันธรรม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประชาชนมักมีพฤติกรรมเสี่ยงและไม่ปลอดภัย มี
การฉวยโอกาสลวนลาม การก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
จากการเมาสรุา ซึง่จากการทีห่ลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
ที่มีการจัดงานสงกรานต์ ก็ได้หามาตรการเชิงรุก มี
การประกาศเป็นนโยบายสาธารณะในการจัดงาน 
สงกรานต์ปลอดเหล้า ถอืเป็นการสร้างความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชน เป็นค่านิยมใหม่ในการสร้างพื้นที ่
เล ่นน�้าปลอดภัย และในอนาคตจะกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยต่อไป
 “การทีม่พีืน้ทีร่่วมรณรงค์ต่อเนือ่ง อาท ิจงัหวดั
เชียงใหม่/ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ถนน
ข้าวทพิย์ จนัทบรุ ีถนนข้าวเม่า จงัหวดัมหาสารคาม 
ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง รวมถงึ Central World 
ซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน นับเป็นความร่วมมือที่ดี โดยได้
มีการน�า เอา 7 มาตรการส�าคัญมาใช ้คือ 1.การ
ประกาศนโยบายจัดงานปลอดเหล้า 2.การห้ามไม่ให้ 

มีการขายการดื่มในงาน 3.การขอความร่วมมือนัก
ท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการร้านค้า 4.การน�าสนิค้า
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือน�้าด่ืมชนิดอ่ืนๆมา
แลกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อาจมีคนถือเข้ามา 
ในงาน 5.การฝากแอลกอฮอล์ไว้ในจุดที่ก�าหนดไว้ 
6.การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่จัดงาน และ 7.การ
สร้างกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่จะช่วยให้สังคมยึด
แบบแผนของวฒันธรรมทีด่งีาม รวมทัง้รกัษาคณุค่า
ความหมายของประเพณีสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี” 
นายสนธยา กล่าว
 เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า จาก
ปัญหาการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ทีเ่ล่น
น�้า และจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต 
ในแต่ละปี ส่งผลให้หลายพืน้ทีท่ีม่กีารจดังานสงกรานต์
เริม่รูท้นัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ และหนัมาปกป้องอนาคต 
ของลูกหลานด้วยการปฏิเสธและหาวิธีไม่ให้ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเก่ียวข้องในงานมากขึ้น 
โดยในปีนีม้พีืน้ทีจ่ากทัว่ประเทศ 86 พืน้ที ่66 จงัหวดั 
26 ถนนตระกูลข้าวทั่วไทย ที่รณรงค์จัดสงกรานต์
ปลอดเหล้าและพร้อมขยายพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง
 “ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจ ปี 2555 โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ผู้ร่วมจัดงานและผู้จ�าหน่าย
สนิค้า พบว่า ร้อยละ 86.2 ประชาชนเหน็ด้วยกบัการ
มมีาตรการควบคมุไม่ให้มแีอลกอฮอล์ในพืน้ทีเ่ล่นน�า้ 
และร้อยละ 82.9 อยากให้รัฐบาลออกกฎหมาย 
ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศช่วง
วันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ และเม่ือเปรียบ
เทียบในประเด็นความปลอดภัยในการจ�าหน่าย
สนิค้าในงานทีป่ลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กบังานที่
มีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 
76.5 การขายสินค้าของท้องถิ่นที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ปลอดภัยมากกว่า และขายได้ก�าไร
มากกว่า ดังนั้น การที่ผู้จัดงานในพื้นที่ต่างๆ เห็น
ความส�าคญั และมาร่วมรณรงค์ให้เป็นงานสงกรานต์
ที่ปลอดเหล้า ก็ถือเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหา

ที่มาจากแอลกอฮอล์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการ
แก้ไขทีต้่นเหต ุและอยากเรยีกร้องไปถงึธรุกจิน�้าเมา
ว่าอย่าท�าลายวัฒนธรรมอันดีงาม เพราะเห็นแต่
ประโยชน์ของตนเองเลย” ภก.สงกรานต์ กล่าว
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ อดุมศลิป์ ศรแีสงนาม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เทศกาลวันสงกรานต์ 
เป็นช่วงทีอ่นัตรายทีส่ดุ โดยเฉพาะในกลุม่เดก็เยาวชน
ซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงและเกิดพฤติกรรมความ
รนุแรง ซึง่จากการศกึษาของศนูย์วจิยัปัญหาสรุา ใน 
5 โรงพยาบาล ปี 2553 พบว่า สดัส่วนของผูบ้าดเจบ็ 
อายุต�่ากว่า 20 ปี มีการดื่มสุราก่อนเกิดเหตุในช่วง 
สงกรานต์สูงกว่าช่วงเวลาปกติ ถึง 2.25 เท่า ช่วง
สงกรานต์มีเยาวชนบาดเจ็บรุนแรงโดยมีสุราเป็น
ปัจจัยเสี่ยงร้อยละ 45 ในขณะที่เวลาปกติมีเพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น และเมื่อมีการวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลอืด พบว่าค่าเฉลีย่ของแอลกอฮอล์
ในเลอืดของเยาวชนทีบ่าดเจบ็ มมีากเท่ากบัปรมิาณ
แอลกอฮอล์ในเบียร์ 3 ขวดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น 
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�าเป็น
ต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงการน�ามาตรการทาง
กฎหมายมาบังคับใช้ โดยทาง สสส.และเครือข่าย
งดเหล้า รวมถึงภาคีความร่วมมือต่างๆ ได้เน้นการ
ท�างานเพือ่ควบคมุปัจจยัเสีย่งในเทศกาลต่างๆ โดย
เฉพาะเทศกาลสงกรานต์ 

 ทั้งนี้ ได้เน้นการสร้างพื้นที่รูปธรรม
พืน้ทีเ่ล่นน�า้ปลอดเหล้า ซึง่เป็นพืน้ทีก่จิกรรม
สร้างสรรค์ เพื่อควบคุมน�้าเมาและการ
ท�าการตลาดของบริษัทน�้าเมา ไม่ให้เข้ามา
แทรกซึมหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องในงานประเพณี
วฒันธรรม
 http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040561

ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ สสส.
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 การห้ามท�าสิ่งใด ก็เพราะสิ่งน้ันเป็นอันตราย กฎหมายจึง 
ออกมาเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้คนท�าผิด จนเป็นอันตรายทั้ง 
กบัตวัเองและผูอ้ืน่
 เมือ่วนัที ่4 เมษายน พ.ศ.2556  ดร.นายแพทย์ พรเทพ  ศริวินารงัสรรค์ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า ในช่วงสงกรานต์
ของทกุปีจะมกีารใช้รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ บรรทกุน�า้เล่นสงกรานต์ รวมทัง้ 
มีการตีฉิ่ง ฉาบ กลอง และดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ซึ่งการกระท�าดังกล่าว เมื่อ
สงกรานต์ปีที่ผ่านมาสามารถท�าได้ แต่สงกรานต์ปีนี้ท�าไม่ได้ผิดกฎหมาย  
เน่ืองจากมปีระกาศส�านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง ก�าหนดสถานทีห่รอืบรเิวณห้าม
บริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ห้ามกระท�าการดงักล่าวและมี 

 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 ต�ารวจนครบาล ร่วมกบั ส�านกังานเครอื
ข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) และเครอืข่ายละครรณรงค์ดีด๊ีดี จัดกจิกรรมรณรงค์ ห้าม
ด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์บนรถช่วงสงกรานต์
 พล.ต.ต.วรศกัดิ ์นพสทิธพิร รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) กล่าว
ว่า กิจกรรมรณรงค์ที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย
ห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทาง ซึ่งเป็นกฎหมายมาตรา 4 
และ 31(7) ตามพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึง่มบีทลงโทษ 
จ�าคกุไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึง
ทางร่วม ทางข้าม ทางแยก รวมถงึฟตุบาธด้วย ดงันัน้ การจอดรถรมิฟตุบาธแล้ว
ตั้งวงดื่มบนรถก็ถือว่าผิด และตามกฎหมายไม่ว่ารถจะวิ่งหรือจอด ถ้าอยู่บนทาง ก็
ถือว่าผิดเช่นกัน จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎกติกาด้วย
 พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงรถราง รถไฟ  
ส่วนรถอ่ืนถือว่าผิดหมด ในส่วนของรถรับจ้าง รถโดยสาร แท็กซ่ี สามล้อ 
ถ้าคนขับไม่มีพฤติกรรมร่วมก็ไม่ต้องรับผิด
 http://www.posttoday.com  

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 ส�านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ร่วมกับ ศิลปินค่าย RS ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ 
“สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ณ 
สถานีรถขนส่งหมอชิต (บขส.) ในงานนี้ บ่าววี และ กระแต 
อาร์สยาม ได้เดินแจกสื่อรณรงค์ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ช่วง
สงกรานต์ให้ประชาชน ตลอดจนพนักงานขับรถ ด้วย

ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่8 สงิหาคม 
พ.ศ.2555 ข ้อความส�าคัญใน
ประกาศ คอื ห้ามผูใ้ดบรโิภคเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์บนทางในขณะขบัขี่ 
หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือ
บนรถ ไม่ว่ารถนั้นจะจอด หรือวิ่ง
อยู่ในทางจราจรก็ตาม  
 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โทร. 02–590–3342 หรือ 
ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กระทรวงสาธารณสุข 1422” 
 http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=54692

รณรงค์เล่นสงกรานต์
ให้ปลอดภัยที่หมอชิต

ห้ามดื่มเหล้าบนรถช่วงสงกรานต์
ต�ารวจเอาจริง จับ-ปรับ
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 สงกรานต์ปีนี ้ เรามพีืน้ทีก่จิกรรมสร้างสรรค์ ทีข่ยบัเบยีดรกุไล่พืน้ทีเ่สีย่งไม่เหมาะสม 

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และนีก่เ็ป็นบรรยากาศบางส่วนของ “สงกรานต์ปลอดเหล้า” ในพ้ืนทีต่่างๆ

จ.สุรินทร์
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ถนนข้าวแคบ จ.ตาก
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 จากกรณทีีศ่นูย์วจิยัปัญหาสรุาได้ ท�าการศกึษาวจิยั
และรายงานสถานการณ์การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
รายจงัหวดั พ.ศ.2554 ทีผ่่านมา ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าว 
พบว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีสถิติของการดื่ม
เหล้าสูงสุดระดับประเทศ ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2556 นายอัครา พรหมเผ่า รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา จึงได้ออกมาพูดถึงที่มาของ
ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดื่มฯของชาวพะเยา
 “ผมมองว่ารากลึกของที่มาของสถิติดังกล่าว คือ
ปัญหาของความยากจน ซึง่สงัเกตได้จากค่าจีดพี ี(GDP) 
ทีอ่ยูใ่นอนัดบัท้ายๆของภาคเหนอื การขาดสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ ประชากรยังมีรายได้และพื้นท่ีท�ากินไม่
เพยีงพอ จงึน�าไปสูบ่่อเกิดของปัญหาเศรษฐกจิ ปากท้อง 
ซึง่เป็นปัญหาทีร่มุเร้าประชาชน คนท่ีทนไม่ได้กับสภาพ
ความยากจนจึงหาทางออก ระบายความกลัดกลุ้มด้วย
การพึ่งพาเหล้า หรืออีกด้านหนึ่งก็คือค่านิยมความสุข
นิยม มีงานรื่นเริงในพื้นที่ใด หรือพบเพื่อนในเทศกาล
ต่างๆ ก็น�าเหล้ามาฉลองกัน
 ประเดน็อืน่ๆทีป่ระกอบคอื สรุาทีห่าได้ง่ายตามร้าน
ค้าต่างๆ รวมถึงเหล้าพื้นบ้านที่หาได้สะดวกในหลาย
พืน้ที ่ยิง่กว่านัน้ทีเ่ป็นห่วงคอื บางรายไม่ซือ่สตัย์กบัลกูค้า 
ท�าเหล้าพืน้บ้านทางลดั โดยการใช้สารตัง้ต้นมาท�าหวัเชือ้ 
หมักเหล้าด้วยตนเอง หรือบางรายใช้อุปกรณ์บางชนิด

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 ศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี 2556 ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วง 
7 วันอันตราย ดังนี้
 เกดิอบุตัเิหตรุวม 2,828 ครัง้ มผู้ีเสียชวีติ 321 ราย 
ผูบ้าดเจบ็ 3,040 คน จงัหวดัทีเ่กิดอบุตัเิหตสุะสมสงูสดุ 
ได้แก่เชยีงใหม่ 104 ครัง้ จงัหวดัทีมี่ผูเ้สยีชวีติสะสมสูงสุด 
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 12 ราย จังหวัดที่มีผูบ้าดเจ็บ 
สะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 110 คน จังหวัดที่ไม่มีผู ้
เสยีชวีติเป็นศูนย์ ม ี5 จงัหวดั ได้แก่ ชยัภูม ิตราด ปัตตาน ี
ภูเก็ต และระนอง สาเหตุหลักของอุบัติเหตุยังมาจาก
การเมาแล้วขับ และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยาน-
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด

 พลต�ารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถิติในช่วงสงกรานต์
ปีนีเ้ป็นทีน่่าพอใจ แม้ว่าจะมผีูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้จากจากปี
ท่ีผ่านมา 1ราย แต่นับได้ว่ามาตรการของศนูย์ได้ด�าเนิน
การมาถูกทาง โดยมีการปรับแผนอยู่ทุกวันท�าให้สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง อีกท้ังเป็นเพราะการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ท�าให้เกิดผลดีมากขึ้น 
 หลังปิดศูนย์แล้วจะให้คณะกรรมการรวมสถิติ
ท�าเป็นข้อมูล เพื่อน�าไปสู ่การพิจารณาแก้ไขวาง
มาตรการต่างๆในการลดอุบัติในช่วงวันหยุดยาว 
ปีใหม่และสงกรานต์ปีหน้า
 http://www.tnews.co.th

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุส�าคัญของ
การเสียชีวิตจ�านวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
กฎหมายไม่ได้ห้ามขายเหล้าอย่างสิน้เชงิ เพยีงแต่ขอ
ให้ค้าขายภายใต้กฎหมายเท่านั้น
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2556 นายแพทย์ 
สมาน ฟตูระกลู ผูอ้�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยผลการออกตรวจจับผู้
กระท�าผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11-16 เม.ย.) 6 วนัแรก 
โดยส่งทมีเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจ 3 สาย ได้แก่ภาคกลาง 
ที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และ
ระยอง ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ล�าพูน เชียงใหม่ 
พจิติร และอตุรดติถ์ ภาคใต้ ทีจ่งัหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
และเพชรบุรี โดยตรวจทั้งหมด 415 ราย พบผู้
กระท�าผิดและจับด�าเนินคดี 208 ราย มากที่สุดที่
ภาคกลาง 90 ราย ภาคใต้ 85 ราย และภาคเหนือ 
33 ราย ความผดิอันดบั 1 ได้แก่ การโฆษณาสือ่สาร
การตลาด รวม 143 ราย รองลงมา คือการลดแลก
แจกแถม 35 ราย นอกนัน้ขายให้เดก็อายตุ�า่กว่า 20 ปี 
ขายนอกเวลา และขายในที่ห้าม เช่น ปั้มน�้ามัน ร้าน
ขายยา
 ส�าหรับโทษความผิดการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ดงันี ้1.ขายในสถานท่ีห้ามขาย มโีทษจ�า
คุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
2.การโฆษณาเหล้า ลดแลกแจกแถม มีโทษจ�าคุก 
1 ปี ปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 3.ขาย
โดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
4.ขายให้เดก็อายตุ�า่กว่า 20 ปี มโีทษจ�าคกุ 1 ปี ปรบั 
20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 5.ขายในเวลาห้าม
ขาย มีโทษจ�าคุก 2 ปี ปรับ 4,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ
 ขายกันแบบเคารพกฎหมายน่าจะดูดีกว่านะ 
เพราะธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจสีเทา และสร้างปัญหาให้
สังคมมากอยู่แล้ว
 http://www.mcot.net/site/content?id=516eb52f150b

a0061d0001e4#.UXP7YrW-2Sp

ปภ.สรุปผล 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ปี 56

สธ.เผย
จับพ่อค้าฝ่าฝืน ก.ม.
ขายเหล้าช่วงสงกรานต์
กว่า 200 ราย

ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใส่
ลงในขั้นตอนการท�าเหล้าพ้ืนบ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดสาร
พษิตกค้างสะสมในร่างกายของผูท้ีน่ยิมดืม่ตามไปด้วย”
 ทั้งนี้ รองนายก อบจ.พะเยา ได้เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหานีว่้า “วธิกีารแก้ไข ผมคดิว่าต้องเกดิจากความ 
ร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐและเอกชน ต้อง
ให้ความส�าคญักบัปัญหาดงักล่าว และแก้ไขอย่างจรงิจงั 
คือ 1.ต้องลดอัตราการว่างงาน ด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้ ไม่ให้มกีารว่างงาน 2.สาธารณสขุ (สธ.) 
และท้องถิน่ ต้องเข้มงวดเรื่องสุขภาพของประชาชน ย�้า
ชัดให้เห็นถึงโทษโดยตรงและโดยอ้อมของการดื่มสุรา 
3.หน่วยงานสรรพาสามิต ต้องเข้มงวดเรื่องการกวดขัน
ผู้ผลิตสุราที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐานปลอดภัย 4.สถาบัน
ศาสนาต้องเข้ามามีบทบาทด้านการบ่มเพาะและ
ขัดเกลาประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและท้องถิ่น และ 5.สถาบันครอบครัวต้อง
สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว”
 นายอัครา กล่าวและย�้าว่า ที่ส�าคัญที่สุดคือ ฝ่าย
ปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องให้ความ
ส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว และต้องแก้ปัญหาทุกด้าน
อย่างจริงจัง
 http://www.thaihealth.or.th/partner/arti_partner/34200

แก้ปัญหา “แชมป์ซดเหล้า”

อบจ.พะเยา
เสนอ 5 ทางออก

8 << มุมข่าว >> 



 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลายหน่วยงานต่าง
ขานรับนโยบายลดอุบัติเหตุของรัฐบาล จึงมีการวาง
มาตรการคุมเข้มเป็นพิเศษ ทั้งจัดโซนนิ่งเล่นน�้า รวมถึง 
การห้ามใช้รถกระบะบรรทกุถงัน�า้สาดตามท้องถนน ฯลฯ 
ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว มี 11 ข้อ ได้แก่
 1.ห้ามซือ้และขายสนิค้าบนไหล่ทาง หากผูใ้ดฝ่าฝืน 
มโีทษท้ังจ�าท้ังปรบั 2.ห้ามเปิดเครือ่งเสยีง หากผูใ้ดฝ่าฝืน 
มีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ 3.ห้ามรถกระบะบรรทุกถังน�้าสาด
ตามท้องถนน หากฝ่าฝืน มีความผิดฐานสร้างความ
เดือดร้อน แต่หากมีการฝ่าฝืนข้อห้าม และส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุ ผู้ฝ่าฝืน มีความผิดดังต่อไปนี้ / ในกรณี
เกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด
ฐานประมาทจนท�าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ / ในกรณีเกิด
อุบัติเหต ุจนมผีูเ้สยีชวีติ ผูฝ่้าฝืนมคีวามผิดฐานประมาท
จนท�าให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตาย / ในกรณีเกิดอบุตัเิหต ุจน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิตด้วย ผู้ฝ่าฝืน มีความ
ผิดฐานประมาทจนท�าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และถึงแก่
ความตาย 4.ห้ามนั่งหรือยืนบนหลังกระบะเพื่อเล่น
น�้าสงกรานต ์5.ห้ามเล่นปืนฉีดน�้าแรงดันสูง หากผู้ใด
ฝ่าฝืน มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 6.ห้ามน�าน�้าแข็งปาใส่กัน หากผู้ใด
ฝ่าฝืน ถูกจับทันที 7.ห้ามท�าลามกอนาจารหญิงสาว 
หากผู้ใดฝ่าฝืน ถูกจับทันที โดยมีความผิดฐานกระท�า
การอนาจาร ต่อเดก็หญงิ หรอืสตร ี8.ห้ามขายเครือ่งด่ืม 
แอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน�้าสาธารณะ หากเป็นการ

 ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“การลดอุบัติเหตุใน
ช่วงสงกรานต์ (ZERO ACCIDENT)”  ซึง่ได้ท�าการส�ารวจ
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2556  จากประชาชนที่
มอีายต้ัุงแต่ 14 ปีขึน้ไป ทัว่ประเทศ ทุกภูมภิาค จ�านวน 
1,253 หน่วยตวัอย่าง กระจายทกุระดบัการศกึษาและ
อาชีพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นน�้าสงกรานต์ที่ไม่
เหมาะสมจนอาจน�าไปสู่การเกิดการทะเลาะวิวาทและ
อุบัติเหตุบนท้องถนน และมาตรการในการลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง 7 วนั อนัตราย ตามนโยบายลดอบุตัเิหตุ
ให้เป็นศนูย์ (ZERO ACCIDENT) โดยมค่ีาความคลาดเคลือ่น
มาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกนิ ร้อยละ 1.4
 จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
พฤตกิรรมการเล่นน�า้สงกรานต์ ทีเ่หน็แล้วรูส้กึ “ไม่ชอบ/ 
ไม่พอใจ” มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 

“นิด้าโพล” เผย ประชาชนร้อยละ 45.57
หนุนมาตรการห้ามขายน�้าเมาช่วงสงกรานต์

36.79 ไม่ชอบพฤติกรรมการเล่นน�้าสงกรานต์ท่ี
เป็นการลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัวจนเกินขอบเขต การ
แต่งกายวาบหวิว การเต้นโชว์ในเชิงลามกอนาจาร 
รองลงมา ร้อยละ 20.67 ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในระหว่างการเล่นน�้าสงกรานต์ หรือขับรถ 
ร้อยละ 20.27 การใช้สี/น�้าแข็ง/ถ่าน/สิ่งแปลกปลอม 
ลงไปในน�า้ทีใ่ช้เล่นสงกรานต์ ร้อยละ 17.48 การสาดน�า้ 
ทีม่คีวามรนุแรง เช่น กระบอกฉดีน�า้ทีม่แีรงดนัสงู  ร้อยละ 
2.47 การใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมระหว่างการเล่นน�้า
สงกรานต์ ร้อยละ 1.68 การตั้งด่านเรี่ยไรเงิน และ 
ร้อยละ 0.32  อื่นๆ เช่น การเล่นสงกรานต์บนไหล่ทาง 
กีดขวางการจราจร สาดน�้าคนที่ไม่อยากเปียกน�้าแต่
จ�าเป็นต้องออกมาท�าธุระข้างนอก
 ท้ายสุดเมื่อถามถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลควร
ด�าเนินการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง 
7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบาย “ลด

อบุตัเิหตเุป็นศนูย์ (ZERO ACCIDENT) พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.57 เห็นว่า ควรห้ามจ�าหน่าย
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
รองลงมา ร้อยละ 33.52 ควรเพ่ิมด่านตรวจและ
เคร่งครัดกับผู้ขับขี่รถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรให้มาก
ขึ้น ร้อยละ 11.57 ห้ามเล่นสงกรานต์ในถนนสายหลัก 
ร้อยละ 7.26 งดเล่นการสาดน�้าที่มีความรุนแรง เช่น 
กระบอกฉีดน�้าท่ีมีแรงดันสูง และร้อยละ 1.12 อื่นๆ 
เช่น ควรจัดพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดเล่นน�้าสงกรานต์โดยเฉพาะ 
เพิ่มการประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดอุบัติเหตุให้มาก
ขึ้น และเพิ่มบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
thanonline.com

หลังถูกบ่นหนักในโลกออนไลน์
ขายให้เด็กอายุต�่ากว่า 20 ปี หรือขายให้ผู้ที่เมาอยู่แล้ว มีโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 9.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน
รถ โดยในกรณีนี้ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ที่ดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโทษจ�า
คุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 10.ห้าม
เล่นแป้ง หากพบ จะมีการตักเตือน แต่ส�าหรับผู้จ�าหน่ายแป้ง มีโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท 11.ห้ามเมาแล้วขับรถ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจ�าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก�าหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 ทั้งนี้ ข้อห้ามดังกล่าวล้วนแต่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆจากการ
เล่นน�้าที่เลยเถิดในปัจจุบัน แต่เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวน้ีในสังคมออนไลน์ 
กไ็ด้รบัเสยีงคดัค้านเป็นจ�านวนมาก(ซึง่น่าจะเป็นกลุม่ทีท่�าทกุอย่างในเร่ือง
ที่ห้าม) ต่อมา พล.ต.ต. ปิยะ อุทาโย โฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้
ออกมาชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว ทางต�ารวจไม่ได้เป็นผู้จัดท�า ประชาชน
ยงัเล่นน�า้ นัง่หลงัรถกระบะ ขายแป้ง และใช้ชวีติได้ตามปกต ิแต่กรณเีล่น
น�้าจนเกินเลยหรือกระท�าการที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย เช่น จ�าหน่าย
สุราให้เด็กอายตุ�า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ์ เปิดเครือ่งเสยีงส่งเสยีงดงัในเขตชมุชน
รบกวนชาวบ้าน หากได้รับแจ้งต�ารวจก็ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย
 ดูไปคนไทยบางกลุ่มก็เหมือนลูกที่ถูกพ่อแม่ตามใจจนเคยตัว พอ
จะห้ามไม่ให้ท�าในสิ่งที่จะเป็นอันตราย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะควร 
แต่ทว่าไม่ถูกใจ “ขาโจ๋” ก็เกิดการโวยวายยกใหญ่ แล้วถ้าสังคมยอม
ตามกระแส(ของคนทีม่กัสร้างปัญหา)เรือ่ยไป เรากค็งต้องนัง่นบัศพกนั
ไปอีกนานแน่นอน
 http://www.dailynews.co.th/bkk/196726 / http://hilight.kapook.com/view/84200

ต�ารวจปฏิเสธเรื่องออกข้อห้ามเล่นสงกรานต์ 11 ข้อ
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 เทศกาลโคโยตี้และขี้เมา

ปัจจุบันได้ละเลยแก่นของประเพณีอันดีงาม และ
จับเอาแค่เพียงกระพี้ แค่การสาดน�้าเป็นประเด็น
หลกั หน�าซ�า้ยงัดดัแปลงไปตามใจชอบของตน เช่น
การใช้รถกระบะบรรทุกถังน�้าตระเวนไล่สาดคน
ริมถนน หรือใช้แป้ง สี หรือโคลนผสมน�้า แทนน�้า
สะอาดหรือน�้าอบน�้าปรุง ที่หนักหนาไปกว่านั้นก็
คอืการแต่งกายของสตรทีีอ่อกมาเล่นน�า้สงกรานต์ 
ที่ไม่ใช่ผ้านุ่งผ้าถุงหรือชุดที่มิดชิด แต่เป็นกางเกง 
ขากดุเสือ้ยดื หรอืเสือ้เอวลอย จงึท�าให้ตกเป็นเหยือ่ 
ของการลวนลามหรือล่วงเกินทางเพศ จากพวก
ผู้ชายที่ดื่มสุราจนเมามาย และสิ่งเพี้ยนๆ เช่นนี้ก็
แพร่ไปในหมู่นักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย ท�าให้แต่ละปีปรากฏภาพหรือ
ข่าวคราวที่อุจาดตาเกิดขึ้นเป็นประจ�า
 การ ท่ีนั กท ่ อ ง เที่ ย ว เ ดินทางมา เที่ ย ว
นอกประเทศนั้น นอกจากการได้สัมผัสสภาพ
ชี วิ ต  สั งคม และสถานที่ ที่ แปลกหูแปลก
ตา และความรื่นรมย์แล้ว สิ่งหนึ่งที่นักท่อง
เที่ยวน่าจะได้เก็บเกี่ยวกลับไปด้วย ก็คือศิลป
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อัน
เป ็นเครื่องแสดงถึงความอารยะของผู ้คนใน
ประเทศดังกล่าว มิใช่ภาพของความดิบเถื่อน 
หรือการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเรื่องเช่นนี้น่าจะมี
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเทีย่วในระดับ
หนึง่ ขณะเดยีวกนักต้็องเข้มงวดกบัผูท้ีม่พีฤตกิรรม

 เทศกาลประจ�าปีของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในหมู่ชาวต่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน
สองเทศกาล ได้แก่ลอยกระทง และสงกรานต ์
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเทศกาลใหญ่ที่มีการจัดงานทั่ว
ประเทศ และเป็นเทศกาลที่สนุกสนานเต็มไปด้วย
สีสันและความรื่นเริง
 ลอยกระทงเป็นเทศกาลหน้าน�า้ ทีม่บีรรยากาศ
ของแม่น�้าล�าคลองที่มีน�้านองตล่ิง พระจันทร์วัน
เพ็ญ และกระทงน้อยใหญ่ท่ีวิบไหวด้วยแสงเทียน 
ซึ่งล่องลอยอยู ่บนผืนน�้า ทั้งยังเป็นเทศกาลที่
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของไทยไว้ได้ใน 
ระดับหนึ่ง แม้ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะลืมเลือน
เจตนารมณ์ของเทศกาล ที่คนไทยในสมัยโบราณ
แสดงความนอบน้อมและระลึกถึงบุญคุณของ
ธรรมชาต ิกบัการขอขมาลาโทษทีไ่ด้ล่วงเกนิสายน�า้
มาตลอดหนึ่งปีท่ีผ่านมา นับเป็นการอยู่ร่วมกัน 
อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ส�าหรับสงกรานต์โดยแท้แล้วเป็นเทศกาลส�าคัญ
ของหมู่ชนในแถบลุ่มแม่น�้าโขง เพราะนอกจาก
จะเป็นวันขึ้น
 ปีใหม่แต่เดิมแล้ว ยังเป็นเทศกาลที่แสดงถึง
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีจรยิธรรม จารตีนยิม และ
คตินิยม ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทั้งพุทธ ผี และ
พราหมณ์ วิถีของการรดน�้าหรือสาดน�้า ก็เป็นไป 
เพ่ือการขอพรหรือให้พรแก่กัน หากแต่คนใน

ในทางท�าลายวัฒนธรรม ก่อนที่สงกรานต์ของไทย
จะกลายเป็นเทศกาลของโคโยตี้และขี้เมา
 จริงอยู่ที่การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ท�ารายได้ล�าดับต้นๆแก่ประเทศ แต่เคยคิดหรือไม่
ว่าจ�านวนเงินที่ได้มา กับวัฒนธรรมอันดีงามที่เสีย 
ไปนัน้ มนัคุม้กนัหรอืไม่  และการมนีกัท่องเทีย่วทีม่ี
จ�านวนน้อยลง แต่มคีณุภาพ และให้ความสนใจกบั
วฒันธรรมของไทยอย่างจรงิจงั น่าจะเกดิประโยชน์
กว่าการให้ความส�าคัญในเชิงปริมาณ โดยไม่ค�านึง
ถึงคุณภาพ และผลเสียหายที่จะติดตามมา การ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องอาศัย
องค์ความรู้ในหลายๆด้าน แต่ที่ขาดไม่ได้คือวิชา
บริหารจัดการวัฒนธรรม ซึ่งในต่างประเทศเป็น
คณะหรือสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
เพราะการที่จะขายการท่องเที่ยวโดยไม่ค�านึง
ถึงการรักษาวัฒนธรรม ก็ไม่ต่างอะไรกับการน�า
ทรัพยากรมาขายกินจนเกลี้ยงเกลา หรือการขาย
จิตวิญญาณของชาติ และกระดูกบรรพบุรุษน่ัน
แหละครับ
 ประเด็นนี้เคยมีการพูดถึงกันบ้าง 
แต่น่าจะลองท�าจริงดูสักหน่อย แล้ว
วัดผลกันดูนะ
 http://www.komchadluek.net

ส่องความจริง เทศกาลสงกรานต์วันนี้

เทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยปัจจบุนั จะว่าไปแล้วนับวนัก็ยิง่สดุโต่ง ไร้สาระ 
และขาดสติกันมากขึ้น ซึ่งหากไม่มีใครออกมาพูดทักท้วง(ผ่านสื่อ)กันบ้าง 
ความไม่ถูกต้องก็จะยิ่งบานปลายไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอบคุณ 
หลายท่านที่ที่ได้ช่วยกันท�าหน้าที่ตรงนี้ หลังสงกรานต์ที่ผ่านไป

(โดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์)
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สงกรานต์บานตะไท
 สงกรานต์ที่ยกระดับเป็นวันครอบครัว วัน
แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ วันปีใหม่
ไทยแต่โบราณ ล้วนเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกอตัลกัษณ์ 
ไทยได้ดีเยี่ยมระดับหนึ่ง ประเพณีสงกรานต์แต่
เดิมที่ผูกพันแน่นเหนียวในวัฒนธรรม และคุณค่า
ชีวิตของความเป็นไทย จึงกลายเป็นความภูมิใจ
และเป็นวันแห่งความสุข ความรื่นเริง ความสมาน
ไมตรี ความสามัคคี ความแนบแน่นของสังคมไทย 
ที่เป็นคุณค่าและเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอย่างมี
คุณค่าอนันต์
 แต่กบัพฒันาการของสงัคมสมยัใหม่ รปูแบบ
ของสงกรานต์ถกูเพิม่เตมิ และบดิเบีย้วคณุค่าหลกั
ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างเห็นได้ชัด ประเพณี
ปฏิบัติเดิมของวันสงกรานต์ขยายตัวเบ่งบานออก
ไปในทางท่ีผสมผสานวัตถุนิยมมากขึ้น คละเคล้า
กับสิ่งเหล่านี้ แม้มิได้ลดคุณค่าทางใจและศรัทธา
ยึดม่ันในคติของความเป็นไทย แต่คงปฏิเสธไม่ได้
ว่าสิ่งคละเคล้าเหล่านั้น ท�าให้สงกรานต์ของไทย
บิดเบี้ยวต่างออกไปไม่น้อยเลย
 การสาดน�า้ทีม่าแทนการรดน�า้ด�าหวั กลายเป็น 
การสาดน�้าอย่างเกินเลยขอบเขตความพอดี มีสี มี
น�า้แขง็ มอีะไรต่อมอิะไรเจือปน จนการสาดน�า้ไม่ได้ 
ท�ากันอย่างอารีอารอบ แต่ท�าด้วยอารมณ์สนุกจน
เลยเถิด ซึ่งบางครั้งก่ออันตรายมากกว่า และก็มี
เรื่องมีราวกันให้น่าร�าคาญได้ทุกปี อย่างกับการ
ประแป้งแทนการป้ายแป้งให้พร ที่กลายเป็นการ
ประแป้งหาเหตุลวนลามกัน ก็กลายเป็นเรื่องที่น�า
มาผสมปนเปอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ จนมีเร่ือง
มีราวเกิดขึ้นทุกปี วันเทศกาลกลายเป็นวันที่เปิด
โอกาสให้ฉวยโอกาสลวนลามเพศสตร ี(โดยเฉพาะ) 
อย่างหน้าด้านๆ ของใครก็ตามกับพฤติกรรมนี้  
และเหตุแห่งความหน้าด้านน้ี ก็เลยเถิดไปถึงขั้น
หาโอกาสลูบไล้ลวนลามกันนั้น  
 ลึกลงไปในความเป็นจริงแล้ว ใช่จะมาจาก
แรงกระตุ ้นจูงใจเพียงเท่าน้ัน ที่เสริมเพิ่มเติม
ต่อปัจจัยนี้ จะพบว่าเกิดจากการด่ืมสุรากันมาก

เป็นพิเศษในวันสงกรานต์ สติสตังที่เหลือน้อย
กับอาการเมามายที่เกิดข้ึนจากสุราพาไปนี่เอง 
เหตุการณ์ประแป้งลูบไล้ล่วงเกินหญิงสาวจึงเกิด
ขึ้นมากมายในวันสงกรานต์
 เรื่องสุรากลายเป็นเรื่องที่พูด ที่ห้าม ที่ต้อง
ปรามกนัมาก โดยเฉพาะวนัสงกรานต์นี ่เป็นวนัหนึง่ 
ที่ทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องออกมาตรการข้อห้าม 
21 ข้อมาใช้กับผู้เล่นสาดน�้ากัน เพราะก็ได้เห็น
ผลของมันทุกปี ทั้งการก่ออาชญากรรม และการ
เล่นสงกรานต์ของไทยที่ลวนลามกันนั้น มีมูลเหตุ
ส�าคัญจากการดื่มสุราทุกปี และคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การมนึเมาสรุาในวนัสงกรานต์ ดจูะเป็นคดทีีม่สีถติิ
สูงสุดแทบตลอดมา
 สถิติสูงสุดที่ว่านี้ ยังรวมถึงคดีอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถยนต์อีกด้วย ทั้งนี้ สถิติผู้เสียชีวิตใน
เทศกาลสงกรานต์ของไทยมสีงูมากทกุปี และยากที่
จะลดน้อยลงได้ก็เพราะด้วยการดื่มสุรานี่เอง สถิติ
ผูเ้สยีชวีติอนัมมีลูเหตจุากการดืม่สรุา สงูแข่งกนัมา
ทเีดยีวกบัสถติกิารขายสรุา ทีข่ายดบิขายดนีกัหนา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์……
 นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง จากความคิดเห็นของ
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ คอลัมน์นิสต์
อิสระ และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(1 ม.ค. 2550 - 20 ส.ค. 2550) ที่มองเห็น
สถานการณ์สงกรานต์ประเทศไทยตามความเป็น
จริง (อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.
ryt9.com/s/tpd/1630413) ซึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จะได้พูดความจริงกัน
แบบจรงิใจ และค่อยๆดงึ “สงกรานต์ทีด่งีาม” ใน
ความหมายที่แท้จริง กลับคืนมา
 หากปล่อยทุกอย่างไปตามกระแส 
แน่นอนว่ามนัย่อมไหลลงไปสูท่ีต่�า่เรือ่ยๆ
ตามสัจจะของโลกนั่นเอง การทวน
กระแสอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่
ควรท�า
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ใช้กลยุทธ ์“บันเทิง-เซ็กซี่”

 สถานการณ์สงัคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทกุปีทีผ่่านไป คอืการเสยีชวีติและการบาดเจบ็เป็น
จ�านวนมากของคนไทย อนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตทุางถนน และต้นเหตสุ�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้เกดิอบุตัเิหตทุางถนน
มากกเ็พราะการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ จงึมกีารรณรงค์ลดการดืม่ยามเทีย่วสนกุสนานหรอืขบัขีร่ถ แต่ทาง
ฟากฝั่งของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่เขาจะขายสินค้าได้มากที่สุด
ช่วงหนึ่งของปี จึง “จัดเต็ม” ท�าทุกวิธีที่จะขายน�้าเมา แม้จะผิดกฎหมายก็พยายามเลี่ยง(ตลอดมา)
 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้า
ระวงัปัญหาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ กล่าวถงึกรณทีีบ่รษิทัเครือ่งดืม่ฯ ใช้กลยทุธ์เพิม่ยอดขายในช่วงสงกรานต์
ว่า เทศกาลสงกรานต์ คือ ช่วงเวลาที่จ�าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้มากที่สุด เน้นโหมการตลาดจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย จึงท�าให้เทศกาลสงกรานต์ กลายเป็นเทศกาลขายเหล้า-เบียร์
 ส�าหรบักลยทุธ์การตลาดมกัจะมาในรปูแบบเดมิเหมอืนทกุปี  แต่อาจพยายามหลกีเลีย่งกฎหมาย และ
แข่งขันกันรุนแรงขึ้น คือ การท�าการตลาดที่เรียกว่า “เอนเตอร์เทนเมนต์มาเก็ตติ้ง” เอาความสนุกสนาน
มาบังหน้า น�าเอาวงดนตรีเข้ามาใช้ในการสร้างแบรนท์ สร้างกิจกรรมการตลาดกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ และ
การตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้คือ “เซ็กซี่มาร์เก็ตติ้ง” เป็นการท�าการตลาดที่เน้นจุดขายทางเพศ 
ดึงผู้หญิงสวย หุ่นดี มาเป็นตัวน�า เช่น ใช้ผู้หญิงให้นุ่งน้อยห่มน้อย แต่งตัวล่อแหลมมาเป็นพรีเซ็นเตอร ์
ซึ่งเป็นการตลาดที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทยเราก็มีนายกฯเป็นผู้หญิง ควรส่งเสียง หรือ 
มีนโยบายควบคุมในเรื่องนี้บ้าง
 “แทบทุกบริษัท ทุกยี่ห้อ จะเน้น “เอ็นเตอร์เทนเมนท์มาร์เก็ตต้ิง” อย่างมากในช่วงสงกรานต์ 
โดยเฉพาะการน�าวงดนตรีที่ก�าลังเป็นที่นิยมมาลงเวทีคอนเสิร์ตของตนเอง และที่ส�าคัญคือเป็นเวทีสัญจร
หลายจังหวัด จัดยาวนานต่อเนื่องหลายวัน ประเด็นนี้ควรจับตาเฝ้าระวัง นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ ปาร์ตี้โฟม แดนซ์โชว์ และแน่นอนว่าผู้พบเห็นโดยเฉพาะเยาวชนผู้ชาย หากมีสาวๆนุ่งน้อยห่มน้อย
ออกมาเต้น มาแสดงท่าทางยั่วยวนให้ดู เป็นใครก็ต้องอยากดู อีกทั้งส่วนหนึ่งก็จะผสมผสานไปกับความ
บนัเทงิ จงึเกดิแรงจงูใจท�าให้คนเข้ามาดแูละเลอืกดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการใส่เสือ้สกรนีโลโก้ 
แสดงสัญลักษณ์ตราสินค้า หรือมีการถือป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
สร้างการจดจ�าตราสินค้าเพื่อเพ่ิมยอดขาย ซึ่งการตลาดดังกล่าวจะกระตุ้นให้มีการดื่มมากขึ้น ส่งผลให้
เกดินกัดืม่หน้าใหม่ทีเ่ป็นเดก็เยาวชนจ�านวนมากทีอ่าจครองสตไิม่ได้ แล้วน�าไปสูปั่ญหา เช่น ทะเลาะววิาท 
ลวนลาม ละเมิดทางเพศ  ไปจนกระทั่งก่ออาชญากรรม ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมต้องแบกรับภาระ
ในช่วงสงกรานต์มาตลอด” ดร.ศรีรัช กล่าว

แน่นอนว่าสังคมไม่สามารถไปสั่งให้เลิกขายสินค้า
เหล่านี้ได้ แต่อย่างน้อยเจ้าของธุรกิจก็ควรจะมี
สามัญส�านึกและไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนจน
เกินไป และไม่สร้างปัญหาภาระให้กับสังคมด้วย 
ซึ่งเรื่องนี้ ดร.ศรีรัช กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต ์
อยากเรยีกร้องธรุกจิเครือ่งดืม่ฯ ให้ท�าการตลาดสขีาว 
สร้างสรรค์ มีจริยธรรม ไม่มอมเมา ไม่ฉกฉวย
ประโยชน์จากสงัคม ต้องอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 
ไม่ก้าวข้ามไปสู่กลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเยาวชน เพราะ
หากเกดิอบุตัเิหต ุ พกิาร เสยีชวีติ เยาวชนหญงิถกู
ลวนลามเพราะคนเมา ถามว่าบริษัทเหล่านี้จะรับ
ผดิชอบหรอืไม่

 นั่นซิ! จะรับผิดชอบหรือไม่...แต่ 
ท่ีผ ่านไป ป ัญหาท้ังหมดที่ เกิดขึ้น 
ประเทศชาตเิป็นฝ่ายสญูเสยีท้ังสิน้
 http://www.thairath.co.th/content/edu/338246

นักวิชาการเผยเล่ห์บริษัทน�้าเมา 

ดงึลกูค้าช่วงสงกรานต์
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 ควนัหลงหลังเทศกาลสงกรานต์หยุดยาว เชื่อว่าหลายท่านคงได้เผชิญหน้ากับสารพัดเครื่องดื่ม
ตระกูลแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบยีร์ ไวน์กนับ้างไม่มากกน้็อย ผูท้ีม่ญีาตสินทิมติรสหายจากไปจากผล 
ของการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงวนัหยดุยาวทีผ่่านมา ทัง้จากทีด่ืม่เอง หรอืจากความโชคร้ายทีค่นอืน่
ดื่มแล้วท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย ส�าหรับนักดื่มก็อย่าพึ่งดีใจว่าสามารถ
รักษาชีวิตรอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุมาได้ เพราะโรคของตับและตับอ่อนยังรอคอยนักดื่มมืออาชีพอยู่ที่
สถานีต่อไป หากไม่ลดละเลิกพฤติกรรมดังกล่าว
 ตบัแขง็ มะเรง็ตบั และมะเรง็ตบัอ่อน 3 โรคทีน่อกจากมคี�าว่าตบัเหมอืนกนัแล้ว ทัง้หมดยงัเกีย่วข้อง
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสนิทแนบแน่น เมื่อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือเรียกชื่อเต็มยศว่า 
เอธิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล เข้าสู่ทางเดินอาหาร เซลล์ตับจะก�าจัดเอธานอลโดยเปลี่ยนให้เป็นสาร
ที่เรียกว่า อะเซททาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่มีพิษมากกว่า ท�าลายเซลล์ตับ เกิดภาวะไขมันจับตับหรือไขมัน
พอกตับ ถ้ามีการอักเสบและการท�าลายของเซลล์ตับที่มากขึ้น มีการสร้างพังผืดแผลเป็นแทนเนื้อตับปกติ 
ท�าให้ตับเล็กลง และเกิดผิวขรุขระที่เรียกว่าตับแข็งในที่สุด ในระหว่างที่เซลล์ตับมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ที่ว่านั้น ก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเซลล์ตับได้ตลอดเวลา ไม่จ�าเป็นต้องรอให้เป็นตับแข็งก่อนแล้วถึงจะเป็น
มะเร็งเซลล์ตับได้เสมอไป ยิ่งถ้าบุคคลผู้น้ันมีภาวะอ่ืนที่ตับไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว เช่น เป็นพาหะที่ไม่มี
อาการของโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีหรือชนิดซี ก็มีโอกาสที่เซลล์ตับจะเสียหายเป็นตับแข็งและเป็น
มะเร็งตับได้ง่ายกว่าและเร็วขึ้น
 ส่วนการเกิดมะเร็งตับอ่อนในผู้นิยมชมชอบแอลกอฮอล์น้ัน ก็มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
ตบัอ่อนคล้ายกบัของเซลล์ตบั คอืแอลกอฮอล์ท�าให้เกดิการอกัเสบของเซลล์ตบัอ่อนจนกลายเป็นตบัอ่อน
อกัเสบเรือ้รงัในทีส่ดุ พบว่าร้อยละ 70 ของผูป่้วยตบัอ่อนอกัเสบเรือ้รงั เกดิจากการดืม่แอลกอฮอล์อย่างหนกั 
ติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ว่าโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากแอลกอฮอล์ จะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็น
มะเรง็ตบัอ่อนมากเท่ากบัโรคตบัอ่อนอกัเสบเรือ้รงัจากภาวะอืน่ๆ แต่กย็งัมคีวามเสีย่งมากกว่าคนปกตทิีไ่ม่
ดืม่หรอืดืม่แอลกอฮอล์ในปรมิาณน้อยอยูด่ ีแม้ว่าบางรายงานยงัไม่พบข้อมลูทีม่คีวามสมัพนัธ์ชดัเจนระหว่าง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดมะเร็งตับอ่อน  เนื่องจากมีตัวแปรด้านสาเหตุหลายปัจจัย  เอาแค่ตับแข็ง
กับมะเร็งตับและตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากการดื่มเหล้าเป็นประจ�า แค่นี้ผู้ป่วยก็คางเหลืองแย่แล้ว เรียกว่า

 ตามปกติสมองของคนเราจะค่อยๆเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา ซึ่งใครๆก็ไม่อยากให้สมอง 
ตัวเองเสื่อมเร็วเกินไปเพราะสมองเปรียบเสมือนเป็นกองบัญชาการใหญ่ที่คอยสั่งการให้ร่างกายท�า 
สิ่งต่างๆ หากสมองไม่สั่งการหรือเสื่อมไป การมีชีวิตอยู่ก็ดูจะไม่มีความหมายอะไร ปัจจัยส�าคัญที่ 
เป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อย่างไรก็ตาม หากนักดื่มรู้อย่างนี้แล้ว
และคิดจะเลิกดื่ม ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฟื้นฟูสมองจากการที่เคยดื่มหนักมาก่อน
 “ฮอลลิส แคโรลี” หัวหน้าทีมวิจัย มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยผลจาก
การศึกษาวิจัย พบว่า เพียงแค่นักดื่มออกก�าลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งก็คือการออกก�าลังกายที่ท�าให้
หัวใจท�างานมากขึ้น เช่น วิ่ง ว่ายน�้า เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน ก็มีหนทางที่จะช่วยชะลอความเสื่อม
ของสมองจากพิษสงของแอลกอฮอล์ได้ ที่ส�าคัญคือจะต้องท�าให้ได้ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ ทั้งนี้ ก่อนที่
จะสรุปผลออกมาดังกล่าว ทีมวิจัยได้ศึกษาผลการสแกนภาพสมองด้วยเครื่อง MRI ของอาสาสมัคร 
60 ราย ร่วมกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่ม การสูญเสียการควบคุมจากการดื่มหนัก ความถี่ในการ
ออกก�าลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ท�าให้เชื่อได้ว่าคนที่ดื่มหนัก แล้ว
ขาดหรือไม่ค่อยได้ออกก�าลังกาย จะมีสภาพความเสื่อมของสมองชัดเจนกว่านักดื่มที่ออกก�าลังกาย
หนักหรือสม�่าเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า “เนื้อสมองสีขาว”(white-matter) 
 ยิ่งดื่มมากสมองยิ่งเสื่อมเร็ว ดังนั้นแล้ว หากเลิกดื่มได้เร็วเท่าใด เราก็จะ
สามารถชะลอความเสื่อมของสมองออกไปได้มากเช่นกัน
 http://www.dailynews.co.th/article/822/198662

ยังไม่ทันที่มะเร็งตับอ่อนจะมาเยือน ส่วนใหญ่คน
ไทยเราก็เป็นโรคตับแข็งกับมะเร็งตับไปก่อนแล้ว
 เมือ่รูอ้ย่างนีแ้ล้วกล็ดละเลกิเสยีได้ก็
ดคีรบั นีเ่ป็นตวัอย่างของมะเรง็บางอวยัวะ
ที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ แท้ที่ 
จรงิแล้วยงัมมีะเรง็อกีมากมายหลายอวัยวะ
ทีเ่กีย่วข้องแต่ยงัไม่ได้กล่าวถงึ ไม่ได้มแีค่
ตบักบัตบัอ่อนเท่านัน้นะครบั...ขอบอก
 http://www.komchadluek.net

เหล้า มะเร็งตับ-มะเร็งตับอ่อน

งานวิจัยระบุ ยิ่งดื่มมาก สมองยิ่งเสื่อมเร็ว

13นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ << เรื่องน่ารู้ >>



10 องค์กรร่วมประชุม
คืนข้อมูลการจัดกิจกรรม

งดเหล้า

 วันที่ 18 เมษายน 2556 นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย
แอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเครอืข่ายผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เครอืข่ายเยาวชน
ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ กว่า 50 คน รวมตัวกันอ่าน
แถลงการณ์ประมาณบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และแสดงละครตแีผ่ เพือ่สะท้อนว่าทกุ
ฝ่ายท�างานอย่างเต็มที่ มีแต่ฝ่ายน�้าเมาที่โหมท�าการตลาดช่วงสงกรานต์ กอบโกยผลประโยชน์
บนความสญูเสยี ซากศพ และคราบน�า้ตา จากนัน้ได้วางดอกไม้ ธปูเทยีน ไว้อาลยักบัผูท้ีส่ญูเสยี 
และทวงถามส�านึกจากบริษัทน�้าเมา

 เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 เครือข่ายประชาคมงด
เหล้าภาคตะวันออก และเครือข่ายรณรงค์เยาวชนงดเหล้า
ภาคตะวนัออก (ครยอ.) ได้จดัโครงการ “ค่ายพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนนกัรณรงค์งดเหล้าภาคตะวนัออก ตอน เส้นทางชวีติ
อย่าลิขิตด้วยน�้าเมา” โดยมีจ�านวนเยาวชนนักรณรงค์เข้า
ร่วมการอบรมทัง้สิน้ 76 คน จากทัง้ 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก 

 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสตร ี
และผู้ใช้แรงงานหญิงกว่า 100 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ 
“หยุดสุราหยุดอบายมุข เพือ่คณุภาพชวีติแรงงานหญงิ” 
เนื่องในโอกาส 8 มีนาคม วันสตรีสากล พร้อมทั้งร่วมกัน 
ปฏญิาณตนจะไม่ยุง่เกีย่วกบัอบายมขุ

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ร่วมกับ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรตินายอ�าเภอต้นแบบ ประจ�าปี 
2555-2556 โดยมอบให้แก่นายอ�าเภอที่มีผลงานในการสนับสนุน การรณรงค์งดเหล้าที่
โดดเด่นและต่อเนื่อง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการรณรงค์งดเหล้าระดับ
อ�าเภอ ใน 72 อ�าเภอจากทั่วประเทศ โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธี

 วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ หอจดหมายข่าวพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ได้มีคณะผู้
แทนเครอืข่ายจาก10 องค์กร  ทีเ่ข้าร่วมโครงการ “ชวน 2,600 องค์กร/ 2,600 ครอบครวั/
2,600 คนต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบรอบ 2,600 ปี การ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมปฏิญาณตน
งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ�าปี 2556 โดยหวงัว่าจะมกีลุม่พลงัทางสงัคม ร่วมเป็นเจ้าภาพมากขึน้

เครือข่ายต้านน�้าเมาบุก ปภ.ประณามบริษัทน�้าเมา 

มูลนิธิเพื่อนหญิงจัดกิจกรรม วันสตรีสากล

มอบโล่เชิดชู 72 นายอ�าเภอ
“ยอดนักรณรงค์งดเหล้าต้นแบบ”

เครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก
จัดค่ายเยาวชนฯ
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 เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2556 เครือข่ายงดเหล้า
อุบลราชธานี ร่วมกับเยาวชนรณรงค์ลดละเลิกน�้าเมา ได้
จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของ 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อม
ขอบคุณภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้ร่วมกิจกรรม “อุบลสร้าง
สุขพ้นทุกข์ปลอดเหล้า” และขอบคุณร้านค้าที่ไม่ท�าผิด
กฎหมายด้วย

กิจกรรมน่าสนใจ
“วาเลนไทน์ วาเลนธรรม...ธรรมะสูด่วงใจ” 

 เทศกาลเดือนแห่งความรักในปีนี้ เยาวชนโครงงานคุณธรรม 
โรงเรยีนเวยีงมอกวิทยา จังหวัดล�าปาง ไดจ้ัดกจิกรรม “วาเลนไทน์ 
วาเลนธรรม...ธรรมะสู่ใจ” ให้เป็นวันแห่งความรักในพระพุทธ-
ศาสนา โดยมีกิจกรรมท�าบุญใส่บาตร ฟังธรรม ระลึกถึงค�าสอน
ในศาสนา และการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล ละเว้นจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และอบายมุขทั้งปวง

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 
พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธัชชัย 
ถนัดใช้ปืน รองเสนาธิการทหาร ตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 
พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 
และ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารบก เพื่อ
ก�าหนดให้พืน้ท่ีในสถานทีร่าชการของ 4 หน่วยงานดงักล่าวปลอดเหล้า 
ตามพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ วดัสนัตวินาราม (พทุธอทุยาน) อ�าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 7 องค์ภาคีศาสนา ได้แก่ เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม 
เครือข่ายพระสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เครือข่ายพระธรรมทายาท 
เครอืข่ายแม่ชไีทย ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เครอืข่าย 
ประชาคมงดเหล้าภาคอีสาน ศูนย์เผยแพร่ชีวิตอันประเสริฐ (ผชป.)ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ได้ประชมุกลุม่พระสงฆ์นกัพฒันาภาคอสีานกว่า 20 จงัหวดั เพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้ และร่วมประกาศสังฆมติ ส�าหรับกิจกรรม “รณรงค์งานบุญปลอดเหล้า 
งานบุญปลอดอบายมุข”

อุบลราชธานี รณรงค์ครบรอบ 5 ปี
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7 องค์กรภาคีศาสนา
ร่วมประกาศสังฆมติ งานบุญปลอดเหล้า

สธ.จับมือกลาโหม และ 3 เหล่าทัพ
เซ็น MOU เพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้า
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จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ  สนับสนุนโดย ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ประธำนที่ปรึกษำ  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม  ที่ปรึกษำ  ภก.สงกรำนต์ ภำคโชคดี, ธีระ วัชรปรำณี  บรรณำธิกำร  ธำรดำว ทองแก้ว

กองบรรณำธิกำร  วิษณุ ศรีทะวงศ์, กนิษฐำ ทับทิมเทศ, อรพรรณ อัจฉรำพันธ์, ไชยเชษฐ์ ชำวเมืองทอง, ประยัติ เกรัมย์

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287 - 288 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 - 2948 - 3300 โทรสำร 0 - 2948 - 3930

 ไม ่มีสิ่งใดไม ่ เปลี่ยนแปลง แต่ถ ้าเรา
ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม 
ความเสื่อมก็จะ เกิด ข้ึนเร็วกว ่าการที่ เรา
พยายามรักษาสิ่งดีงามต่างๆนั้นไว้ ประเพณี
สงกรานต์ที่ผ่านไปก็เช่นกัน ก็เริ่มมีการพูด
ถึงและบ่นออกสื่อโดยคนดังมากขึ้น เพราะ 
“สงกรานต์”  วันนี้ดู เหมือนจะบานปลาย 
เลยเถิด และเกินพอดีจนดูไม่ค่อยดีเลย แม้แต ่
ในมุมมองของคนไทยด้วยกันเอง
 “สงกรานต์”ในอดีตที่คนส่วนใหญ่ประทับ
ใจ คือการได้รดน�้าขอพรจากพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
หรือผู้ที่เคารพนับถือ และเล่นสาดน�้ากันพอคลาย
ร้อน แบบสุภาพ เรียบร้อย...แต่วันน้ีที่เราไม่ได้มี
การควบคุม บอกกล่าว แนะน�า แต่ปล่อยให้ทุกสิ่ง
ด�าเนนิไปตามความพอใจของคนหนุม่สาวและวยัรุน่ 
จ�านวนหนึ่ง เราจึงได้เห็นภาพที่รู้สึกขัดตาขัดใจกัน
มากข้ึนเรือ่ยๆในทกุพืน้ที ่ทกุจงัหวดั (ค่านยิมแบบนี้ 
แพร่ระบาดได้รวดเรว็มาก) ยิง่บวกกับการด่ืมเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ (ที่มีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีต่างๆ
มากมายในช่วงนี้) ก็ยิ่งท�าให้วัยรุ่นส่วนใหญ่สนุกกัน

แบบขาดสติมากขึ้น เราจึงได้เห็นสภาพการเล่นน�้า
สงกรานต์ทีห่ลายคนเริม่เรยีกว่า “สงครามสาดน�า้” 
หรอื “การสาดน�า้อย่างบ้าคลัง่” แทบทกุหนทกุแห่ง 
 ตั้งใจเอาภาพมุมลบมาเปรียบเทียบ เพื่อที่
เรา(ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)จะได้หาวิธีแก้ไข ไม่
ให้ “สงกรานต์”ในปีต่อไปเสื่อมลงไปยิ่งกว่านี้ และ
ท�าอย่างไรที่ทุกคนจะพบกันครึ่งทางได้ โดยไม่เสีย
ประเพณ ีไม่ท�าให้ตวัเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม เดอืดร้อน
ไปกับการเล่นสงกรานต์ของแต่ละคน
 “สังคม” คือ “บ้านหลังใหญ่” ของคนไทย
ทุกคน ถ้าเราน่ิงดูดาย ธุระไม่ใช่  ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลถึงทุกด้วยเช่นกัน

สงกรานต์วันวาน...
สงกรานต์วันนี้
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