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 หลงัจากเทศกาลสงกรานต์ทีห่ลายคนได้หยดุยาว ไปพกัผ่อนกนั
อย่างเต็มที่ ลองมาคืนความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยการ “ดีท็อกซ์” กัน
บ้างดีกว่า เพื่อกลับมาแล้วจะได้มีแรงสู้กับการทํางานและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน วันนี้เรามี 4 สูตรล้างสารพิษในร่างกายแบบง่ายๆ ใครๆก็
ทาํได้มาให้ลองไปทาํ เพยีงหัน่ผลไม้แล้วแช่ลงในนํา้สะอาด จบิดืม่ระหว่าง
วนั กท็าํให้คณุสดชืน่ขึน้แล้ว ทีส่าํคญั ไม่อ้วนและสขุภาพดไีม่มแีอลกอฮอล์
แน่นอน

ÊÙµÃ·Õè 1 áµ§¡ÇÒ ÃÒÊàºÍÃ�ÃÕè áÅÐÍ§Ø‹¹
 สตูรนีแ้ตงกวาจะช่วยเพิม่ความชุม่ชืน้และขับสารพษิออกจากร่างกาย ส่วนราส
เบอร์รี่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและองุ่นจะช่วยดีท็อกซ์เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบา
ยอ่อนๆ อีกทั้งยังช่วยขับปัสสาวะอีกด้วย

ÊÙµÃ·Õè 3 ÊÑº»ÐÃ´áÅÐÊÐÃÐáË¹‹
 สบัปะรดมส่ีวนช่วยเสรมิสร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัร่างกาย อกีทัง้ยงัช่วยต้าน
อนุมูลอิสระได้ดี ส่วนสะระแหน่นั้นมีฤทธิ์ช่วยก�าจัดอนุมูลอิสระ ช่วยย่อยอาหาร
และแก้อาการอ่อนเพลีย

ÊÙµÃ·Õè 2 ÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè áÅÐÁÐ¹ÒÇ
 สตรอเบอร์รี่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างคอล
ลาเจน อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ช่วยในเร่ืองของการดีท็อกซ์สารพิษที่ดีมาก 
ส่วนน�า้มะนาวตวัช่วยบรรเทาความอ่อนเพลยี แก้ร้อนใน ดบักระหายได้
ดีทีเดียว

ÊÙµÃ·Õè 4 ÊŒÁ ÁÐ¹ÒÇ áÅÐ¢Ô§
 ส้มช่วยให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดี อีกทั้งยังเพิ่ม
ความสดชืน่ท�าให้ร่างกายมชีวีติชีวา ส่วนมะนาวน้ันสรรพคุณมากมาย
มีส่วนช่วยย่อยอาหารและขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระจ�านวนมากจะ
ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
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เหตุขัดข้องที่นําจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในกําหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ........................................
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ในเทศกาลสงกรานต์



2 จากãจประ¸านเครือข่ายÏ

 เดือนเมษายน ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ไปไหนช่วงนี้จะได้ยิน
แต่เสียงบ่นเรื่องอากาศร้อน อากาศร้อนอาจทําให้ร่างกายรู้สึกไม่สบายกาย             
แต่ด้านจิตใจ เชื่อว่าเดือนนี้คนไทยส่วนใหญ่คงมีความสุข เพราะหลายๆคนที่มา
ทํางานในกรุงเทพก็อยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัว คนที่รักในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
 วันสงกรานต์เดิมเปนวันปใหม่ไทย (ช่วง 13 - 15 เมษายน) แต่ได้เปลี่ยน
เปนวันท่ี 1 มกราคม ตามแบบสากลในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เม่ือ 
พ.ศ.2484 อย่างไรก็ตาม วันหยุดตามปใหม่สากล ดูเหมือนกระแสสังคมและค่า
นิยมของคนส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ความสนุกสนาน เฮฮา สังสรรค์ ดื่ม-เมา กันเปน
หลัก แต่ก็ยังมีบางส่วนที่นึกถึงการอยู่อย่างพร้อมหน้าครอบครัว การรวมญาติ 
การแสดงความกตญัู การขอพรจากผู้สงูอายหุรอืญาตผู้ิใหญ่ในบ้าน การทาํบญุ 
และตบท้ายด้วยการเล่นสาดนํ้ากันพอให้คลายร้อน เปนการผ่อนคลายกันในหมู่
มวลมิตรหรือญาติพี่น้อง หรือคนคุ้นเคยในชุมชน อย่างไรกต็าม แม้สงกรานต์
จะเปนเทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน ของคนท้ังประเทศ แต่ตัวแปรสําคัญท่ี
ทาํให้คนอกีนบัพนันบัหม่ืน ไปไม่ถงึบ้านหรอืถงึทีห่มาย เพราะเกดิอบุติัเหตุทีท่าํให้
บาดเจ็บและเสยีชีวติระหว่างทาง กคื็อ การเดนิทางด้วยความประมาท ทีม่ตีวัร่วม
คือ การดื่มสุรา การขับรถเร็ว การไม่เคารพกฎจราจร สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม 
ฯลฯ จนทําให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดบนถนนมานานนับสิบป ถึงแม้สถิติของการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต จะลดลง แต่ก็ยังนับว่ามีการสูญเสียจํานวนมากอยู ่ ซ่ึง
โศกนาฏกรรมเหล่านี้สามารถปองกันได้ ถ้าทุกคนมีจิตสํานึกในเรื่องของความ
ปลอดภัย และให้ความสําคัญกับการมีชีวิตอยู่อย่างมีเปาหมาย ความไม่ประมาท
ทําให้เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ
 ไปไหน ทําอะไร ก็ขอให้พก “สติ” ติดตัวไปด้วยเสมอเหมือนเงาตามตัว 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาขับรถ เพราะสติจะพาทกุคนไปถงึทีห่มายอย่างปลอดภยั...
สุขสันต์ วันสงกรานต์ ครับ 

“เมษายน”
เดอืนแหง“ความสุข”ของคนไทย
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 คณุค่าของวนัสงกรานต์ทีส่บืสานกนัมายาวนาน นอกจากจะ
เป็นวันปีใหม่ไทยแต่ดั้งเดิมแล้ว ก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุก
ครอบครวั แล้วท�ากจิกรรมดีๆ ร่วมกนั เช่น ท�าบญุตกับาตร ทรงน�า้พระ 
รดน�า้ขอพรผูใ้หญ่ การเล่นสงกรานต์ก็เป็นไปตามธรรมชาติ สภุาพเรยีบร้อย 
งดงามตามประเพณี
 แล้ว “สงกรานต์” ทีง่ดงามในความทรงจ�า เริม่ผดิเพีย้นไปตัง้แต่
เมื่อใด คงไม่มีใครตอบได้แน่ชัด แต่อย่างน้อยก็พอระลึกได้ว่า เมื่อน�า 
“เทศกาลสงกรานต์” มาเป็นจดุขายเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เพือ่สร้าง
รายได้ให้กบัชมุชนหรอืท้องถิน่ต่างๆ และเมือ่เริม่มนี�า้เมามาเกีย่วข้องกบั
การจดังานบนัเทงิ ปัญหาต่างๆ เช่น การทะเลาะววิาท ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาการละเมดิทางเพศ ปัญหาอบุตัเิหต ุและการเสยีชวีติ กเ็ริม่เกดิขึน้ 
แล้วกม็ากขึน้ๆ จนในระยะ10 ปีทีผ่่านไป เทศกาลสงกรานต์ได้รบัการเรยีก
ขานว่าเป็น“เทศกาลนบัศพ” เพราะเกดิจากความประมาท ขาดสต ิการ
ดืม่ การเมา และการเล่นสาดน�า้ทีเ่กินขอบเขตความพอดี ฯลฯ ซึง่ปกตทิกุๆ
ปี จะมปีระชาชนเกดิอบุตัเิหตใุนช่วงนีม้ากทีส่ดุ (มากกว่าปีใหม่) และสถติิ
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไทยอยู่อันดับท่ี 3 ของโลก เชื่อได้ว่า 
ประเทศไทยอาจขึน้แท่นเป็นอันดบั 1 ภายใน 10 ปี โดยใช้ช่วงเทศกาล
สงกรานต์เป็นเคร่ืองชีว้ดัโอกาสทีอ่าจเกดิอบุตัเิหตุ 
 และเมือ่งานสงกรานต์กลายเป็นกจิกรรมส�าคญัในทกุจงัหวดัไป
แล้ว จงึควรจะต้องมกีารจดังานในพ้ืนทีท่ี ่“ปลอดเหล้า” ด้วย เพือ่ลดปัญหา
การทะเลาะววิาท บาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติในงาน ถอืเป็นการจัดพืน้ทีใ่ห้คน
มาร่วมงานมคีวามปลอดภยั หลายพ้ืนทีท่ีจ่ดังานสงกรานต์ปลอดเหล้านัน้ 
ได้พิสจูน์ให้เหน็แล้วว่า สงกรานต์ปลอดภยั พืน้ทีเ่ล่นน�า้ปลอดเหล้า ก็มี
ความสุข สนุกและปลอดภัยให้กับทุกคนได้ ซ่ึงในปีน้ีกระแสสังคมต่าง
ขานรบัพืน้ทีเ่ล่นน�า้สงกรานต์ปลอดภยั ปลอดเหล้า กนัมากข้ึน รวมทัง้
รฐับาลกไ็ด้ออกกฎข้อห้าม เพือ่ให้การเล่นสงกรานต์เป็นไปอย่างเรยีบร้อย
สวยงาม และเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอประเทศในสายตาทัง้คนไทยและต่าง
ชาตทิีม่าร่วมงาน 

 ส�าหรบัปี 2558 น้ี มกีารจดังานบนถนนตระกลูข้าวกว่า 
40 แห่งทัว่ประเทศ 98 พืน้ท่ีปฏิบตักิาร รวมถงึการจดัโซนนิง่เล่น
น�า้ในเขตเทศบาล ท้องถ่ินต่างๆ ทีม่ผีูบ้รหิารจากจงัหวดัและท้อง
ถิน่เข้ามามส่ีวนร่วม ภาคประชาสงัคมทีม่คีวามเข้มแขง็ ร่วมกนัสร้าง
พืน้ทีเ่ล่นน�า้ให้เกดิความปลอดภยั มเีอกลักษณ์ในแต่ละท่ีเพือ่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวมาร่วมงานและจดจ�าได้ว่าที่น่ีมีความสนุก และ
อยากมาเล่นสงกรานต์แบบนี้ทุกๆปี ดังนั้นเพื่อคืนคุณค่าและ
วฒันธรรมของคนไทยในช่วงปีใหม่ หากทุกพืน้ทีม่กีารรณรงค์ให้คน
ไทยหนัมาตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของวฒันธรรมดัง้เดมิ เห็น
ความส�าคญัของครอบครวัมากขึน้ ส่งเสรมิให้มพีืน้ทีก่ารเล่นน�า้และ
ท�ากิจกรรมในวัดมากขึ้น แทนที่จะไปเล่นบนท้องถนน หรือ
พยายามเปลีย่นแปลงคณุค่าของเทศกาลให้ตกต�า่ลงคืนมา โดย
ก�าหนดให้มกีารสร้างความปลอดภยั โดยการปลอดแอลกอฮอล์ 
การท�าโซนนิ่งและขยายพื้นที่ รวมถึงการประกาศนโยบายหรือ
มาตรการในพืน้ที/่ชมุชน กจ็ะช่วยลดอตัราการเจบ็ ตาย ในช่วงนีไ้ด้

คืนความสุข
ในเทศกาลสงกรานต์

3 เรื่องจากปก

ศาสตราจารย์นายแพทย์
อุดมศิลป ศรีแสงนาม



4 กิจกรรมองค์กร

คืนความสุขทั่วไทย
สงกรานต์ปลอดภัยพ้ืนท่ีเล่นน้ำ�ปลอดเหล้า

 เม่ือวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า Central World 
กรงุเทพฯ ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ส�านกังานเครอืข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ จัดแถลงข่าว “คืนความสุขท่ัวไทย 
สงกรานต์ปลอดภยั พืน้ทีเ่ล่นน�า้ปลอดเหล้า ปี 2558” เพือ่ลดการสญูเสยีและลดความรนุแรง 
พร้อมทั้งน�าเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีของไทยกลับคืนมา โดยมี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์            
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน
 รศ.ดร.ชวน ีทองโรจน์ กล่าวว่า  การส่งเสรมิให้มพีืน้ทีเ่ล่นน�า้สงกรานต์ทีป่ลอดภยั 
ไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ สสส. และภาคีเครือข่ายฯ  จึงสอดคล้องกับนโยบายของ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ทีไ่ด้ผลกัดนัวถิปีฏบิตักิารเล่นน�า้ในประเพณี
สงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย ตามที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมประสานและผนึกพลังความ
ร่วมมือทางสังคม สร้างวัฒนธรรมการท่องเท่ียวที่ปลอดภัย จึงอยากให้งานสงกรานต์ เป็น
เทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัยอย่างแท้จริง
 ด้าน ทพ.กฤษดา เรอืงอารย์ีรชัต์  ผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ
(สสส.) กล่าวว่า สสส. ภาครัฐ และประชาสังคมเครือข่ายงดเหล้า 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึง
ได้ร่วมกันรณรงค์ 7 มาตรการ สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า โดยได้ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ริเริ่มรณรงค์จัดพื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้าต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีต้นแบบมาจาก ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ที่มีมาตรการควบคุม
การจ�าหน่ายและการดื่มสุราในพื้นที่จัดงาน จนสามารถลดความรุนแรงได้ จากที่เคยมีสถิติ
ทะเลาะววิาทกนัทกุชัว่โมง จนไม่มกีารทะเลาะววิาทเลย ซึง่ปัจจบุนัเกดิเป็นกระแสการสร้าง
พืน้ท่ีเล่นน�า้ปลอดภยัไปทัว่ประเทศ โดยมถีนนเล่นน�า้ตระกลูข้าวกว่า 40 พืน้ที ่ถนนอืน่ๆ อกี
กว่า 100 แห่ง จาก 77 จังหวัด ปี พ.ศ.2558 นี้ ก็จะมีภาคเอกชนเข้าร่วมจ�านวนมาก และจะ
มีการก�าหนดพื้นที่โซนนิ่งเล่นน�้าปลอดเหล้าไม่น้อยกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ” ผู้จัดการ 
สสส. กล่าว

 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ 
“สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นนํ้าปลอดเหล้า ปที่ 10” เพื่อลด
ปญหาการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริม
ประเพณีการเล่นสงกรานต์ที่ดีงาม



5 ประเด็นข่าว

คืนความสุขทั่วไทย
สงกรานต์ปลอดภัยพ้ืนท่ีเล่นน้ำ�ปลอดเหล้า

  วันที่ 10  เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ที่ถนนข้าวสาร 
ดร.ผุสดี ตามไท รองผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถานี
ต�ารวจนครบาลชนะสงคราม ส�านกังานเขตพระนคร และส�านกังานเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเล่น
สงกรานต์ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในการเล่นสงกรานต์ที่ไม่
เหมาะสม อาทิ ฉวยโอกาส ลวนลาม คุกคามทางเพศ พร ้อม
ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ เข ้มงวดการขายการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 
และกฎหมายใหม่ๆทีเ่พิง่ออกมา โดยมกีารจ�าลองสถานการณ์สงกรานต์ 
ชุด “เมา ลวนลาม ฉวยโอกาส...เราไม่ต้องการ” ให้รับชมกันด้วย
  ดร.ผุสดี ตามไท กล่าวว่า ในปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ
องค์กรต่างๆ จดังานสงกรานต์ในหลายพืน้ที ่โดยประกาศให้พืน้ทีเ่ล่นน�า้
สงกรานต์  เป็นพื้นท่ี 4 ป. คือ ปลอดภัย-ปลอดเหล้า-ไม่โป๊-ไม่แป้ง ซึ่ง
เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการจัดกิจกรรมสงกรานต์
ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ รักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับมติ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ได้ก�าหนดข้อห้ามใน
พืน้ทีเ่ล่นน�า้สงกรานต์ไว้ชดัเจน ทัง้นี ้ในการจัดกิจกรรมเล่นน�า้สงกรานต์ 
ปัญหาส�าคัญประการหน่ึงที่กรุงเทพมหานครและองค์กรด้านเด็กและ
สตรีมีความกังวล และได้ท�าการรณรงค์มาหลายปี คือปัญหาการ
ลวนลาม คุกคามทางเพศ ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงและเด็กเท่านั้น คนทุก

กทม สั่งลุย... ห้ามเมาเขตเล่นน้ำ 
  กทม.จบัมอืเครอืข่ายงดเหล้า รณรงค์สงกรานต์
ปลอดภัย ไม่ลวนลาม-ฉวยโอกาส รวมทั้งบังคับใช้
กฎหมายจับปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

เพศทุกวัยก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของบรรดานักฉวยโอกาสเหล่านั้น โดย
ผูก่้อเหตสุ่วนใหญ่มักจะมอีาการมนึเมา ขาดสต ิและผูท้ีถ่กูกระท�ากม็กัจะ
ปล่อยให้ผ่านเลยไป ไม่พิทักษ์สิทธิของตัวเอง ไม่กล้าที่จะขอความช่วย
เหลอืหรอืแจ้งเหต ุท�าให้ผูก่้อเหตสุ่วนใหญ่ได้ใจ และคดิไปเองว่าเทศกาล
สงกรานต์ คือช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถท�าอะไรก็ได้โดยไม่ต้องสนใจ
กฎหมาย หรือคิดไปว่าคนที่มาเท่ียวเล่นน�้าก็ยินยอมพร้อมใจ ซ่ึงถือเป็น
ปัญหาทางทัศนคติ  และขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง
  เภสชักรสงกรานต์ ภาคโชคด ีผูอ้�านวยการส�านกังานเครอืข่าย
องค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า ปัญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เป็นเรือ่ง
ส�าคัญที่ต้องจ�ากัดการเข้าถึง จ�ากัดพื้นที่ในการดื่ม ซึ่งถือเป็นมาตรการ
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ “ก็หวังว่าการรณรงค์ในวันนี้ จะสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นเตือนให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ไม่ขายสรุาให้เดก็อายตุ�า่กว่า 20 ปี ไม่เร่ขาย ไม่ส่ง
เสรมิการขาย ซ่ึงผดิกฎหมาย จ�ากัดพืน้ทีใ่นการขายและการดืม่ เจ้าหน้าที่
บงัคบัใช้กฎหมาย จบัปรบัจรงิ รวมถงึประชาสมัพันธ์การบงัคบัใช้กฎหมาย
ใหม่เพื่อลดความสูญเสีย 
  นอกจากนี้ ก็อยากขอความร่วมมือจากประชาชนในการเล่น
น�้าสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยเหมาะสมค�านึงถึงสิทธิของผู้อื่น 
รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างสรรค์ เภสัชกรสงกรานต์ กล่าว
 ที่มา / www.posttoday.com /วันที่ 10 เมษายน 2558



6 เกาะกระแส

 สงกรานต์ พ.ศ.2557 ช่วง 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 2,992ครั้ง เสียชีวิต 326 ราย 
บาดเจ็บ 3,225 คนโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้น คือ เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 381 ครั้ง บาดเจ็บเพิ่ม 334 คน 
และเสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้คนไม่น้อยว่าท�าไม ทั้งที่มีการรณรงค์อย่าง
มากมาย มีการตั้งด่าน และออกตรวจการท�าผิดกฎหมายอย่างเข้มแข็ง
 นพ.สมาน ฟตูระกลู ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
(สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้การเจ็บตายสูงขึ้น 
เพราะปีนี้ประเทศไทยมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองของประเทศไทยเป็นปกติ ไม่ได้เจอกับภัย
ธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม หรือความไม่ปกติทางการเมืองแบบปีก่อนๆ แต่ที่อุบัติเหตุเจ็บตายยังคงสูง 
สาเหตุมาจากองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ         

 เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2558 ศนูย์อ�านวยการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2558 ได้แถลงข่าวปิดศูนย์ฯ พร้อมสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย 
ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 เมษายน 2558
  นายสธุ ีมากบญุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การด�าเนนิงานป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 มีจ�านวนครั้ง จ�านวนผู้เสียชีวิต และ
จ�านวนผูบ้าดเจ็บ เพิม่ข้ึนจากปีทีผ่่านมา ขณะทีร่ถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีเกดิอุบตัเิหตมุาก
ทีส่ดุ โดยสาเหตยุงัคงเกดิจากปัจจยัเสีย่งส�าคญัคอืการดืม่แล้วขบั และการขบัรถเรว็ รวมถงึการไม่
ใช้อปุกรณ์นริภัย ซ่ึงถอืเป็นพฤตกิรรมเสีย่งทีท่�าให้ผูป้ระสบอบุตัเิหตมุอีตัราการบาดเจบ็รนุแรงและ
เสียชีวิต
 ส�าหรับตัวเลขความสูญเสียที่ต้องน�าไปถอดบทเรียน พ.ศ.2558 ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุ
รวม 3,373 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 364 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,559 คน  สาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 
ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินก�าหนด ร้อยละ 24.35 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อย
ละ 28.51 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 62.89 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 37.29 ถนน 
อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.14
 ส�าหรบัจงัหวดัทีเ่กดิอบุตัเิหตสุะสมสงูสดุ ได้แก่ พษิณโุลก 141 ครัง้ จงัหวดัท่ีมผีูเ้สยีชวีติ
สะสมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 16 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 152 คน จังหวัด
ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) จ�านวน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สมุทรสงคราม 
และสมทุรสาคร จังหวัดทีไ่ม่มผู้ีบาดเจบ็ในช่วง 7 วนัของการรณรงค์ ม ี1 จังหวดั ได้แก่ สมทุรปราการ

http://www.komchadluek.net/detail/20150416/204794.html?hc_location=ufi

 1 ผู้ประกอบการธุรกิจแอลกอฮอล์ยังไม่ลดราวาศอก มีทั้งการโฆษณาสื่อสารการตลาด และส่งเสริมการขายอย่างเต็มที่ โดยไปใช้พื้นที่
เอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า จัดงาน โดยมองว่าเป็นช่วงกอบโกยเต็มที่เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยไม่ค�านึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ 
 2 เจ้าหน้าทีบ่างส่วนยงัปล่อยปละละเลย เนือ่งจากยงัมวีธิคิีดทีว่่าเป็นช่วงงานเทศกาล นานทมีคีรัง้ กจ็ะอะลุ้มอล่วยให้คนท�าผดิกฎหมาย 
บางส่วนก็เข้าไปร่วมกอบโกยผลประโยชน์ ตรงนี้ต้องไปปรับวิธีคิดใหม่        
 3 ภาคประชาชนยงัมทัีศนคตทิีผ่ดิ คดิว่าช่วงสงกรานต์สามารถสนกุสนานได้อย่างเตม็ที ่ท�าผิดกฎหมายได้ทกุข้อ ซ่ึงวิธคิีดเหล่านีอ้นัตราย
และยังพบมากอยู่พอสมควร ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเสี่ยงมาก เพราะช่วงสงกรานต์เมากันเยอะ สิ่งที่ตามมาคือ อุบัติเหตุเยอะขึ้น การทะเลาะวิวาท เสีย
ชีวิตเยอะข้ึน จริงๆ แล้วต้องคิดตรงกันข้าม โดยช่วงปีใหม่และสงกรานต์ต้องเป็นช่วงที่ปฏิบัติตามกฎหมายเข้มงวดมากกว่าปกติ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในภาพรวม
 การห้ามขายไห้ไปเลยน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ซ่ึงไม่ได้เป็นการไปละเมิดสิทธิอะไร เพราะห้ามขาย แต่ไม่ได้ห้ามดื่ม หากต้องการดื่ม
ช่วงเทศกาลก็วางแผนการดื่มไว้ก่อนว่าจะดื่มประมาณเท่าไร ก็ไปซื้อเตรียมมาล่วงหน้า จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุล้มตายได้มาก จากการเมาแล้ว
ออกไปซือ้เหล้าเบยีร์เพิม่ หรอืเปลีย่นร้านดืม่ เช่น เยน็ค�า่นัง่ดืม่ร้านหนึง่ พอตกดกึไปอกีร้านหนึง่ เป็นต้น การงดขายไปเลยจะช่วยลดปัญหาได้ โดย
จะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติในช่วงพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน  และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไป”

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000044016

นพ.สมาน แจง ทíาäมอุบµัเิหµ ุµาย-เจบ็ ป‚นีเ้พิม่ขÖน้

สรปุผลอบุตัเิหตทุางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต�
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 “เหล้า” เป็นตัวการส�าคัญท่ีท�าให้เกิดปัญหามากมายในสังคม ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
เพื่อควบคุมทั้งคนขาย คนดื่ม แต่ก็ยังมีผู้ท�าผิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเทศกาลส�าคัญต่างๆ
 นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคมุโรค (คร.) กล่าวว่า ผลการตรวจการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล
สงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนรวม13 วัน ใน 40 จังหวัดรวมทั้ง กทม.ทั้งหมด 1,776 ราย พบผู้กระท�าผิดและด�าเนินคดี 535 ราย ส�าหรับความ
ผิดที่พบมากอันดับ 1 คือ การโฆษณาสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย 193 ราย มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,00 บาทหรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกโฆษณา ความผิดที่พบอันดับรองลงมา ได้แก่ ดื่มในสถานที่ต้องห้ามซึ่งส่วน
ใหญ่ดื่มบนถนน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาต้องห้าม ขายแบบลดแลกแจกแถม ขายโดยไม่มีใบอนุญาต และขายในสถานที่ห้ามขาย
 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจการก
ระท�าผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และต�ารวจ พบว่า ประชาชนยังมีการดื่มเหล้า
บนรถ รวมทั้งมีการจ�าหน่าย และดื่มสุราเป็นจ�านวนมากในพื้นที่ห้ามขาย 
 ห้ามดื่ม โดยเฉพาะพื้นที่โซนนิ่ง เช่น ถนนข้าวสาร กทม. มีการขายเหล้าอยู่จ�านวนมาก ส่วนที่ย่านสีลมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้
ก�าชับให้เจ้าหน้าที่จากส�านักงานฯประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ กทม. เข้มงวดด�าเนินการตามกฎหมาย 
 ซึ่งจะมีการตรวจต่อเนื่องในช่วงหลังสงกรานต์อีก 7 วัน เพื่อตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการเล่นน�้าสงกรานต์ช้ากว่าจังหวัดอื่น เช่นงานวันไหล
ในจงัหวดัโซนภาคตะวนัออก งานสงกรานต์ทีพ่ระประแดง เป็นต้น ทัง้นี ้พบว่าสาเหตหุลกัของอบุตัเิหตแุละความสญูเสยีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เกิดมาจากการเมาสุราสูงเป็นอันดับ1 ประมาณ 1 ใน 3 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด โดยพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอายุต�่ากว่า 20 ปี ประมาณ 1 
ใน 4 รองจากกลุ่มวัยแรงงาน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังตลอดปี

 เครือข่ายงดเหล้าและผู้ได้รับผลกระทบจากน�้าเมา เข้าพบ
รองนายกฯ เพือ่ขอให้รฐัใช้ยาแรงรบัมอืเทศกาลสงกรานต์เพือ่ลดความ
สูญเสีย พร้อมขอบคุณที่ได้ผลักดันกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที
 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2558  ณ ตกึนารสีโมสร ท�าเนยีบรฐับาล 
เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า(สคล.) พร้อมด้วยแกนน�าเครือข่ายงดเหล้าต่างๆกว่า 30 คน 
เข้าพบ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือมาตรการ
รับมือสงกรานต์ และขอบคุณท่ีออกกฎหมายฉบับใหม่โดยมีผลบังคับ
ใช้ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เภสชักรสงกรานต์ กล่าวว่า ทีผ่่านมา แม้จะมพีระราชบญัญตัิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พระ
ราชบัญญัติสรรพสามิต แต่ก็ไม่เพียงพอต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท�าได้เพียง
ควบคุมสถานการณ์เท่าน้ัน จ�าเป็นต้องมีมาตรการใหม่ หรือยาแรง ที่

สธ.รายงานผูท้าํผดิ
กฎหมายคมุเหล้าช่วงสงกรานต

หนุนรองนายก
ออกมาตรการใหม่
ลดความสูญเสียช่วงสงกรานต์

สามารถรบัมอืกบัปัญหาทีน่บัวันยิง่รนุแรงมากขึน้ และขอบคณุ ทีล่่าสดุ
รฐับาลได้ออกมาตรการใหม่เพ่ือลดปัญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ซึง่
มีผลบังคับใช้แล้วหลายฉบับ อาทิ กฎหมายปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมา
แล้วขับ ห้ามขายสุราบนทางจราจรและทางเดินเท้า  ห้ามขายห้ามดื่ม
สุราบนรถไฟและสถานีรถไฟ  ห้ามขายห้ามดื่มสุราบริเวณสถานีขนส่ง
และท่าเรือโดยสาร ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ถ้ามีการประชาสัมพันธ์และ
บงัคับใช้อย่างจรงิจงั รวมถงึกฎหมายทีม่อียูเ่ดิม ตลอดจนประกาศส�านกั
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ขณะอยู่
บนทางและกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง รวมไปถงึการสนบัสนนุให้ทกุจังหวดั
มีการจัดพื้นที่เล่นน�้าสงกรานต์ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

https://www.facebook.com/wmp2010/photos/

pcb.429049893929026/429049303929085/?type=1&theater
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  พรกมล ขวญัเซ่ง หรอืเองิ เจ้าของธรุกจิร้านนม วยั 28 ปี บอกว่าหลงัจากจบการศกึษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ก็ได้มาช่วยท�า
ธุรกิจส่วนตัวของที่บ้าน และด้วยความที่ชอบในการถ่ายรูป และรักที่จะท�าขนมต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
ท�าให้ร้าน Me-Nom เกิดขึ้นมาเมื่อต้นปี 2558 นี้เอง และมีลูกค้าแวะเวียนมาชิมความอร่อยจ�านวนมาก
  “ที่สงขลาถือว่าธุรกิจร้านนมโตเร็วมาก พอๆกับร้านน�้าชาที่คนส่วนใหญ่นิยมไปกันเหมือนเป็น
กิจวัตร ตอนสมัยที่เอิงยังเรียนอยู่ หลังเลิกเรียนก็ชอบหลบร้อนไปน่ังร้านที่ตกแต่งสวยงาม เพราะเราก็
อยากไปพกัผ่อน พูดคยุกบัเพือ่น ถ่ายรปูเล่นบ้าง จงึจดุประกายให้ท�าร้านนีข้ึน้มา ส�าหรบัชือ่ร้าน Me-Nom 
มทีีม่า คอื ทกุๆเมนสู่วนใหญ่ของทางร้านเราจะมนีมเป็นส่วนประกอบ มกีารตกแต่งร้านให้ออกมาสวยงาม 
และราคากไ็ม่ต่างไปจากร้านอืน่ๆ แต่จดุส�าคญัอยูท่ีก่ารออกแบบร้าน
และการคัดสรรค์เมนูต่างๆออกมามากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นจุดขาย เช่น 
ขนมปังเรากเ็อามาเสียบไม้ย่าง แทนทีจ่ะวางอยูบ่นจาน เป็นการเพิม่
ลกูเล่นและมลูค่าของสนิค้าทีพ่ยายามดไีซน์ออกมาให้น่ารับประทาน
มากขึ้น ไม่เหมือนใคร ลูกค้าก็รู้สึกสนุกไปด้วย เพราะเอิงรู้สึกว่าเป็น
ช่วงท่ีตลาดก�าลังต้องการร้านแบบนี้มากขึ้น เลยเห็นว่าร้านนมนี่
แหละทีค่นจะเข้ามากนัเยอะ เพราะได้ทัง้สุขภาพ ทีส่�าคัญอยูใ่กล้มหา
ลยั เวลาเลกิเรยีนน้องๆกแ็วะมานัง่คยุกัน อ่านหนังสอืเพลนิๆ พบปะ
สังสรรค์กันในมุมเล็กๆ ได้สบายๆค่ะ”

 นอกเหนอืจากการมอบสขุภาพทีด่ใีห้แก่ลกูค้าแล้ว เจ้าของร้านคนสวยยงับอกว่า ตนเองเปนคนรกัสุขภาพ และพถิพีถินัในทกุๆ เรือ่ง 
โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าตั้งใจทําออกมาแล้วดูดี รสชาติดี ใครๆก็อยากเข้ามาทานบ่อยๆ

 ÍÃ‹ÍÂä´Œ·Ø¡·ÕèäÁ‹µŒÍ§ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅ� By MHaru

ร้านนม...กระแสฮิµµดิลมบนสíาหรับคนทุกวัย
 ถ้าพูดถึงร้านในสมัยน้ีท่ีคนนิยมเข้าไปแวะเวียนเพื่อหาท่ีนั่ง          
ชิลด์ๆ หลบร้อน หรือเปนที่นัดพบ พูดคุย หลังเลิกเรียน เลิกงาน                        
มบีรรยากาศเกๆ  สวยๆ และทีสํ่าคญัรสชาตริวมถงึราคาต้องไปด้วยกนัได้ 
ร้านนมกเ็ปนอกีหนึง่ตัวเลอืกในปจจบุนั เพราะทกุวนันีร้้านนมเกดิขึน้เปน
จํานวนมาก และกําลังเข้ามาครองใจผู้บริโภค นอกจากความอร่อยใน
รสชาตแิล้ว ทาํเลทีต่ัง้รวมทัง้ราคาและบรรยากาศของร้านกเ็ปนอกีปจจยั
หนึง่ทีจ่ะดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการอยูเ่รือ่ยๆ วนันีเ้ราจะพาไปชมิเมนู
อร่อยๆกับร้านนม ในตัวเมือง จังหวัดสงขลากัน

 “ปกติเอิงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอยู่แล้วค่ะ เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไร การที่เลือก
มาเปิดร้านนมก็เพราะความชอบส่วนตัว และอยากให้น้องๆมาดื่มเครื่องดื่มที่รสชาติอร่อย ไม่จ�าเป็น
จะต้องไปดืม่เหล้ากไ็ด้ ดืม่นมกดู็ดไีด้เหมอืนกนั เลยเป็นสิง่ทีท่�าให้เราอยากมอบสขุภาพดีๆ ให้แก่ลกูค้า
ด้วยเมนูนมสูตรต่างๆ ดื่มได้ทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่  จริงๆแล้วที่บ้านของเอิง มีน้องที่จบมาทางด้าน
อาหารและเปิดร้านของตนเองอยูแ่ล้ว เลยได้ท่ีปรกึษาท่ีดี ส่วนเอิงกไ็ด้ไปเรยีนเพ่ิมเตมิเพ่ือท่ีจะน�ามา
ปรับใช้ในการบริหารงานในร้านที่เราต้องท�าให้เป็นทุกอย่าง จะได้ดูแลลูกค้าและพนักงานของเราให้
ดี พยายามคิดสูตรใหม่ๆออกมา มีรสชาติที่ถูกปาก ถูกใจ ลูกค้ามีความสุข ก็อยากให้หลายคนได้ลอง
มาชิมกันนะคะ”
 หากใครสนใจกส็ามารถแวะเวยีนไปหลบร้อน กบัเมนนูมอร่อยๆและถ่ายภาพสวยๆกนัได้ท่ี 
ร้าน Me-Nom ติด มหาวทิยาลยัทกัษณิ จ.สงขลา ราคาความอร่อยเริม่ต้นที ่30 - 79 บาทหรือจะลอง
เข้าไปดูก่อนได้ที่ Face book: Me-Nom Milk Cafe’ & More
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 “ตั้ ง แต ่ เข ้ า ม าด� า ร ง
ต�าแหน่งประมาณ 2 ปี รู้สึกว่ามีคน
จ�านวนมากเข้ามาเล่นในพืน้ทีท่ีเ่รา
จัดงาน ซ่ึงทางเทศบาลก็ได้เห็นถึง
ความปลอดภัย มีการคุยกันกับ
ชุมชนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน

นายกเล็ก หัวใจยิ่งใหญ่
 ....เมืองอุบลราชธานี 

สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ÍÂÙ‹´ÕÁÕáÎ§ à¾ÃÒÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃÁÕã¨
 เรื่อง : อรพรรณ อัจฉราพันธ์

 เมื่อพูดถึงผู้บริหารระดับประเทศ หรือ ระดับท้องถ่ิน มีไม่มากนักที่เราจะเห็นผู้หญิงข้ึนมามีบทบาททางการเมือง แต่สมัยนี้ความ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และเรามักจะได้เห็นผลงานของพวกเขาในด้านการพัฒนาสังคมและประเทศมากข้ึนเช่นกัน บุคคลที่น่ารู้จักในฉบับนี้ จะพา
ไปพบกับนายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี คุณสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ หรือนายกแอน ที่ชาวบ้านต่างคุ้นเคย ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติ
งาน ดูแลทุกข์สุขและเข้าถึงประชาชน รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แถมยังมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสและจริงใจ ท�าให้นายกเล็กแห่ง
เมืองดอกบัวคนนี้ ครองใจประชาชนได้มากทีเดียว และผลงานที่ผ่านมาเรียกได้ว่า เป็นงานใหญ่ของเทศบาลอีกงานที่ช่วยท�าให้ลดอัตราการบาด
เจ็บในช่วงเทศกาล สร้างพื้นที่แห่งความสุข และส่งความปลอดภัยให้แก่ประชาชน กับการจัดงานสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า บน
ถนนดอกไม้และสายน�้า ในปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งหวังว่าต้องท�าให้เต็มที่และตั้งใจ จะรู้สึกได้ถึงความสุขของประชาชน

 เพราะความตัง้ใจและความมุง่มัน่ ผสานกบัความเข้าใจใน
บริบทของท้องถิ่น เข้าถึงชุมชนและต้องการให้บ้านเกิดของตนเอง
พัฒนาให้มากขึ้น ทําให้เปนที่รักของชาวบ้านและบุคคลากร 
 “ความที่เราแสดงออกด้วยความจริงใจ ตอนที่หาเสียงใหม่ๆ
เมือ่ 2 ปี ทีแ่ล้ว ชาวบ้านไม่มใีครรูจ้กั แต่ด้วยความทีเ่รามนีโยบายพร้อม
จะมาพัฒนาบ้านเราจริงๆ เพราะเกิดที่อุบล เรียนที่อุบล ก็ได้รู้ว่าต้อง
พัฒนาจุดไหน เสริมจุดไหน โอกาสมาถึงก็ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการ
ท�างานอย่างเต็มที่ ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันแค่สรีระร่างกายเท่านั้น แต่
นโยบายและความคิด เราก็คิดว่าสู้ใครๆได้แน่นอน จุดไหนที่ชาวบ้าน
เขาได้รับความเดือดร้อน ก็จะเร่งพัฒนาก่อน  โดยจะต้องเข้าใจบริบท
พืน้ฐานชมุชนและดคูวามพร้อมของบคุลากรของเราว่ามแีผนการด�าเนนิ
งานอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาพยายามท�าทุกๆงานอย่างเต็มที่และตั้งใจ
ท�างานให้ดีที่สุด เพราะเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียง
ที่ส�าคัญให้การพัฒนาพื้นที่ที่เราท�างานเกิดประโยชน์ได้มากขึ้น” 

ว่า เป็นห่วงเด็กๆมาก กลัวจะไม่ปลอดภัย หลายพื้นท่ีมีข่าวเรื่องเล่น
สงกรานต์แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับลูกหลานของตนเองด้วยแล้ว 
ท�าให้ทางเทศบาลต้องตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น พอจัดงานสงกรานต์แบบ
ปลอดเหล้า ปลอดภัยแล้ว เขาก็สบายใจที่จะให้ลูกหลานมานอกบ้าน มา
เล่นสงกรานต์ในพืน้ทีข่องเรา ทกุคนอุน่ใจทีม่าร่วมงานทีป่ลอดแอลกอฮอล์ 
และไม่ถือว่าไม่มีอะไรเสียหาย ถ้าเราเป็นนักท่องเท่ียว เราก็อยากได้ความ
สุข ความปลอดภัยกับตัวเรา และอย่าไปคิดว่ากลัวเศรษฐกิจจะไม่ดี เพราะ
ผลตอบรับตรงข้ามกันมากทีเดียวและได้ไม่คุ้มเสีย เราได้เงิน แต่หลายคน
ต้องสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ และเราต้องไม่ทอดท้ิงประเพณดีัง้เดมิของ
เรา ซึง่มคีวามสวยงามอยูใ่นตวั เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ เป็นภาพลกัษณ์
ที่ดีของประเทศ คนที่มาเยือนก็จะเกิดความสุขใจกลับไป” 
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บทเรียนจากญี่ปุ่น

เมาแล้วขับ
โทษหนักท้ังคนขับ
และคนนั่ง

        ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับปรุงกฎหมายจราจรเมื่อปี 2007 โดยเพิ่มโทษเมาแล้วขับ และชนแล้วหนี โดย ห้ามขับรถหลัง
จากดืม่สรุาในทกุกรณ ีหากเกดิอบัุตเิหตุและถกูตรวจพบว่าคนขบัรถดืม่สุรา ต้องรบัโทษ ฐาน“ขับรถโดยอยูใ่ต้ฤทธิข์องแอลกอฮอล์ 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับเงิน 5 แสนเยน  นอกจากนี้ หากตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วพบว่า 
“เมาแล้วขับ” จะต้องโทษเพิ่มขึ้นเป็นจ�าคุก 5 ปี ปรับเงิน 1ล้านเยน โดยปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีถือว่า “มึนเมา” ตามกฎหมาย
ของญี่ปุ่น คือ 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ประเทศไทย ก�าหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)  และหากขับรถชนผู้อื่นจนถึงแก่ความ
ตาย มีโทษจ�าคุกสูงสุด 10 ปี ปรับเงิน 1 ล้านเยน เพิ่มอีกกระทงหนึ่ง
         นอกจากน้ี กฎหมายของญ่ีปุ่นยงัมรีะบบตดัคะแนนเมือ่ท�าผดิกฎจราจร โดยหากขบัรถหลงัจากดืม่สรุาและถกูเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ ถึงแม้จะไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็จะถูกตัดคะแนน 25 คะแนน และหากท�าผิดกฎจราจรใดๆอีกเพียงครั้งเดียว ก็จะถูกระงับ
ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 3 ปี  ไม่เพียงเท่านั้น ความเข้มงวดของกฎหมายญี่ปุ่นยังมีฐานความผิดครอบคลุมถึงผู้ร่วมเดินทางที่
ไม่ห้ามผู้ที่เข้าข่ายเมาสุราขับรถ ต้องโทษความผิดจ�าคุก 3 ปี ปรับเงิน 5 แสนเยน ดังนั้น ผู้โดยสารในรถที่คนขับดื่มสุราก็ต้องรับ
โทษด้วยเช่นเดยีวกนั แม้แต่เจ้าของรถยนต์ หรอืผูท้ีจ่�าหน่าย หรอืจดัหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีรู่ว่้าอาจน�าไปสูอ่บัุตเิหต ุก็เข้าข่าย
มีความผิดเช่นกัน มีโทษจ�าคุก 3-5 ปี ปรับเงิน 5 แสน ถึง 1 ล้านเยน
        ซึ่งนอกจากโทษตามกฎหมายอาญาข้างต้นแล้ว ผู้ต้องหายังต้องเผชิญกับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ�านวนมหาศาล 
จากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกต่างหาก โดยหากผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชน
ก็จะยิ่งมีโทษหนัก เพราะถือว่าครอบครัวได้สูญเสียครั้งส�าคัญ กรณีนี้เคยมีตัวอย่างจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเม่ือหลายปี
ก่อน ซึ่งผู้ตายเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว คดีดังกล่าวได้กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ ที่ท�าให้ศาลญี่ปุ่นได้เพิ่มกฎเกณฑ์ใน
การพิจารณาโทษ โดยอนุญาตให้“ผู้พิพากษาสามารถพิจารณาโทษสูงสุดได้ โดยค�านึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย”
        ที่มา / http://manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9580000041370&hc_location=ufi  // 

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ทีส่ดุ โดยสาเหตทุีส่�าคญัทีส่ดุคอื เมาแล้วขบั ถงึแม้กฎหมายจราจร
ของประเทศไทยจะได้รบัการปรบัปรุงจนมคีวามเข้มงวดมาก หาก
แต่สถิติอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจน การเรียนรู้กฎหมาย
จราจรของประเทศญีปุ่น่ อาจช่วยให้การป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         เมื่อเดือนสิงหาคม 2557  ได้เกิดเหตุคนไทย 3 คน ขับรถ
ชนเดก็นกัเรยีนชาวญีปุ่่นหนึง่คนทีจั่งหวดัชบิะเสยีชีวติ และเดก็อกี
หนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้พิสูจน์แล้วว่า
คนไทยทั้งหมดเมาสุราในขณะขับรถ และขณะนี้คดีก�าลังอยู่ใน
ระหว่างชั้นศาล โดยผู้ต้องหาอาจต้องโทษจ�าคุกไม่น้อยกว่า 15 ปี 
รวมท้ังจะถูกครอบครัวผู้เสียชีวิตฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ�านวน
มหาศาล
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 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 พรรคอิสลามของ
อนิโดนเีซยี 2 พรรค ได้ร่วมกนัเสนอร่างกฎหมายให้การดืม่ การ
ผลิต การจ�าหน่าย และแจกจ่ายเครื่องดื่มท่ีมีสัดส่วนของ
แอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1 เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากผู้ใดถูก
จับได้ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องโทษจ�าคุกสูงสุด 5 ปี 
ทั้งน้ี หากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและบังคับ
ใช้จริง คาดว่าจะท�าให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
อินโดนีเซียทั้งหมดต้องปิดตัว (และมีคนตกงานถึง 2 แสนคน 
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
อินโดนีเซียด้วย) อย่างไรก็ตาม แม้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ต�่าท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพราะประชากรมากกว่าร้อยละ 90 นับถือ
ศาสนาอสิลาม ซึง่มข้ีอห้ามเรือ่งการดืม่แอลกอฮอล์อยูแ่ล้ว แต่
ในเมืองใหญ่ๆ รวมถึงเมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะบาหลี สัดส่วน
การดื่มแอลกอฮอล์ในเมืองเหล่านี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 และเมือ่วนัที ่16 เมษายน 2558 เป็นวนัแรกท่ีกฎหมาย
ห้ามร้านค้าปลีกจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้
ซึ่งนั่นหมายถึงร้านค้าปลีกทั่วประเทศอินโดนีเซียประมาณ 
16,000 แห่ง และร้านค้าเล็กๆในชุมชนประมาณ 55,000 แห่ง 
ไม่สามารถจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ได้ ยกเว้นโรงแรม 
ร้านอาหารและบาร์ ที่ยังคงจ�าหน่ายได้ตามปกติ

พรรคการเมืองอินโดนีเซีย
เสนอร่างกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

  รัฐบาลให้เหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนีว่้า เพือ่
ปกป้องจริยธรรมและวัฒนธรรมในสังคม หนึ่งใน ส.ส.ที่
สนับสนุนกฎหมายนี้บอกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหมือน
เครือ่งจกัรสงัหารเยาวชนของอนิโดนเีซีย และเยาวชนสามารถ
ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างง่ายดาย
 ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ และในศาสนาก็มีค�าสอน
เรื่องโทษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เอาไว้อย่างชัดเจน ว่า
อบายมุขต่างๆ(รวมทั้งน�้าเมา)เป็นต้นทางแห่งความเส่ือมใน
ชีวิต แต่ศาสนาไม่ได้บังคับให้ทุกคนเชื่อตาม ขึ้นอยู่กับ “สติ 
ปัญญา” ว่าจะเห็นความจริงของโทษภัยในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ 
การน�าเอาหลักค�าสอนในศาสนามาปรับใช้ในการบริหารบ้าน
เมือง ไม่ใช่เรื่องล้าสมัย แต่เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนทั้งประเทศ 

http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx-

?NewsID=9580000042941



12 คนµ้นแบบ

 วาทกรรมหนึง่ในสงัคมทีค่นชอบพดูกนัคอื “เปนศลิปนต้อง
ดื่มเหล้า” จึงจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี นั่นคงเปนเหตุผลของ
คนชอบดื่ม เลยต้องหาคําพูดมารองรับพฤติกรรมการด่ืมให้ดูดี (ไม่
ให้เสยีภาพลักษณ์ว่าเปนขีเ้มา นกัดืม่) แต่กใ็ช่ว่าศลิปนทกุคนจะ“ตดิ
กับ”กับความคิดเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม กว่าที่ศิลปน คนดังต่างๆ จะ
หลุดพ้นจากวงโคจรแห่งวาทกรรมที่สืบทอดกันมานานได้นั้น หลาย
คนต้องแลกกับประสบการณ์ชีวิตและบทเรียนเฉียดตาย จึงเกิด
ปญญา เข้าใจความจรงิ... และหนึง่ในจาํนวนนัน้ กค็อื “คฑาวธุ ทอง
ไทย” หรือที่ใครๆรู้จักกันในนาม “อาจารย์ไข่ มาลีฮวนนา” นักร้อง
และครสูอนศลิปะชือ่ดงั ซึง่วนันีเ้ลกิดืม่เหล้าอย่างเดด็ขาดมากว่า 10 
ปแล้ว

 จุดเริ่มต้นของการดื่ม... อาจารย์ไข่เล่าว่า ช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้น 
อยากรู้อยากลอง และอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่มีแต่การดื่มเหล้า
ตลอดเวลา สมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้องการเข้ากลุ่มกับ
เพ่ือนๆ หรือเรยีกว่า“ต้องการมสีงักัด” แล้วก็เริม่ดืม่เหล้าหนกัขึน้เรือ่ยๆ 
จนกระทั่งเข้าสู่วัยท�างาน เรียกได้ว่าแทบจะดื่มเหล้าทุกวัน บางวันดื่ม
ยันเช้าจนสว่างคาตา เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหน แฟนเพลงยกแก้วให้
ทุกครั้ง ช่วงระยะเวลาที่ดื่มเหล้าน่าจะประมาณ 30 ปีได้ ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดืม่คงไม่ต้องพดูถงึ เพราะนบัไม่ได้เลย หากเกบ็เงนิค่าเหล้าไว้ วนั
นี้คงมีที่ดิน ทรัพย์สมบัติมากมาย
 จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต... เมื่อผมดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆ ก็มี
อาการต่างๆตามมา ทั้งเจ็บป่วยไม่สบายอยู่บ่อยครั้ง ปวดขา ปวดข้อ 
ไขข้ออกัเสบ และเริม่ยนืไม่ไหว ลกุนัง่ล�าบาก มอียูค่รัง้หนึง่ทีต้่องขึน้เวที
คอนเสิร์ตเรียกได้ว่าทรมานมาก เพราะเดินไม่ไหวต้องเดินเหมือนคนที่
พิการ เจ็บคอ ไม่มีเสียงแม้แต่จะร้องเพลง จนรู้สึกสมเพศตัวเองมาก 
เรยีกได้ว่าหากไม่เกดิเรือ่งแบบนีข้ึน้กบัตวัเองกจ็ะไม่รูส้กึ และคดิว่าหาก
ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะร้องเพลงไม่ได้ไปตลอดชีวิต  และที่ส�าคัญ
แฟนเพลงที่เห็นสภาพแบบน้ันคงรู้สึกแย่ ชีวิตครอบครัวเริ่มมีปัญหา 
เพราะมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง และหลายครั้งที่ทะเลาะกันถึงขั้น
รุนแรง เพราะเวลากินเหล้าจะมีอารมณ์รุนแรงไม่มีสติ โมโหร้าย

“ไข่ มาลีฮวนนา” 
เกือบตายเพราะเปนทาสนํ้าเมา

 ทางแยกทีต้่องเลือก... อาจารย์ไข่เล่าว่าชวีติเป็นอย่างนัน้เรือ่ย
มา จนกระทั่งอาการทรุดหนักลงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น“โรคเกาต์”จากการดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งหนึ่งที่
ท�าให้รู้สึกหดหู่คือ ผู้ที่เข้ามารับการรักษาที่นอนข้างๆเตียง ก็มีแต่คน
ป่วยด้วยโรคภยัไข้เจบ็ นอนไปกร็ูสึ้กไปว่าไม่มีใครทีอ่ยูกั่บเราตลอดเวลา 
นอกจากเตียง พื้น เพดาน จนต้องตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “ท�าไมเราถึง
เจ็บอย่างน้ี” ก็ได้ค�าตอบว่า “สาเหตุมาจากเหล้า” แล้ว“ใครเอาเหล้า
เข้าปากเรา” ค�าตอบคือ“ตัวเราเองทั้งนั้น”  หากยังดื่มอยู่แบบนี้ต่อไป 
จะต้องเป็นมะเร็ง ตับแข็ง และเสียชีวิตในที่สุด จึงได้ย้อนคิดว่า หากเรา
ไม่อยูแ่ล้วคนรอบข้างทัง้พ่อแม่ ครอบครวั จะอยูอ่ย่างไร คนทีจ่ะมางาน
ศพผมก็คงต้องรู้ว่าเราตายเพราะการดื่มเหล้า (คงรู้สึกว่าตายเพราะดื่ม
เหล้ามันน่าอาย)  ผมเจ็บเพราะผมท�าตัวของผมเอง เหมือนค�าที่เขาว่า 
“ไม่เห็นโรงศพ ไม่หล่ังน�้าตา”ผมมีอาชีพเป็นครูสอนศิลปะ ผมสอนลูก
ศิษย์ได้แต่กลับไม่เคยสอนตัวเองเลย จึงตั้งใจเลิกดื่มเหล้าในที่สุด
 “กรรม” เปล่ียน “ผล” ก็เปล่ียน... ผมเลิกดื่มมานานแล้ว 
สขุภาพทีเ่คยย�า่แย่ กด็ขีึน้มาก สขุภาพจติดขีึน้ มสีตยิัง้คดิการตดัสนิใจดี
ขึ้น ไม่วู่วาม เวลาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหน หากแฟนเพลงยื่นแก้วให้ดื่ม 
ผมก็จะปฏิเสธทุกครั้ง แล้วบอกความจริงไป ว่าผมขออนุญาตไม่ดื่มนะ
ครบั เพราะผมเป็นโรคเกาต์ ขอบคุณมากครบั (ไม่ดืม่ ยิง่มพีลงัร้องเพลง
ได้ดีกว่า)ที่ส�าคัญผมคิดว่า ถ้าหากเราไม่สามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ได้
ด้วยจิตใจของตัวเอง ไม่สามารถชนะใจตนเองได้ ก็อย่าหมายว่าจะ
ท�าการใหญ่ใดๆได้...

ขอมูล / http://www.ryt9.com/s/bmnd/1252012

https://www.facebook.com/100004881966518/videos/

vb.100004881966518/411616025677793/?type=3&theater

“สาเหตุมาจากเหล้า” แล้ว“ใครเอาเหล้าเข้า
ปากเรา” คําตอบคือ“ตัวเราเองทั้งนั้น” 



13 มาµรการทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายองคกรงดเหล้า
ในจังหวัดต่างๆ  ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเตือน ตรวจจับ ให้ความรู้
และประชาสัมพันธ ให้ประชาชนรู้จักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมากขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต
จังหวัดนครราชสีมา
 วันท่ี 15 เมษายน 2558 
ชุดปฏิบัติการออกตรวจบังคับใช้ 
พ.รบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลาง ได้
ออกปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณถนนจอมสุ
รางค์ฯ กลางใจเมือง ซึ่งพบว่ามีการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�านวน
มาก

จังหวัดระนอง
 วันที่ 13 เมษายน 2558 เจ้า
หน ้าที่ต� ารวจ เจ ้าหน ้าที่ เทศกิจ
เทศบาลเมืองระนอง ชุด ชรบ.ต�าบล
หาดส้มแป้น และประชาคมงดเหล้า
จังหวัดระนอง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจจับการดื่มและร้านค้าที่ท�าผิด
กฎหมาย พร้อมทั้งท�าลายของกลางที่
ยึดมาได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังมีผู้ท�า
ผิดกฎหมายอยู ่ แต่ก็ลดลงกว่าปีที่
แล้วกว่าครึ่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 วันที่ 10 เมษายน 2558 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประ
จวบฯ ร่วมกบั สภอ.เมอืงประจวบฯ น�า
โดย ผู้ก�ากับเมืองประจวบฯ ลงพื้นที่
ตรวจเตอืน ณ ถนนคนเดนิรมิทะเล ซ่ึง
ก�าหนดเป็นพื้นที่เล่นน�้าสงกรานต์
ปลอดเหล้า เพือ่ประชาชนและร้านค้า
ต่างๆจะได้ไม่ท�าผิดกฎหมาย

จังหวัดชลบุรี
 วนัที ่7 เมษายน 2558 ศนูย์ประสานงานเครอืข่าย
องค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี สรรพ
สามิตภาค 2 ชลบุรี สคร.ที่ 3 ชลบุรี และอาจารย์จาก
วทิยาลยัเทคนคิอเีทค (E-TEC) ชลบรุ ีลงพืน้ทีร่อบวิทยาลยัฯ 
เพื่อตรวจเตือนร้านค้ารอบสถานศึกษา ซึ่งทางผู้ประกอบ
การรับทราบ และจะปฏิบัติตามค�าแนะภายใต้กรอบของ
กฎหมายต่อไป

จังหวัดแพร่
 วันที่ 6 เมษายน 2556 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข น�าทีม
จากส่วนกลาง ร่วมกับเจ้าพนักงานส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจการกระท�าความผิด พ.รบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ
สถานบริการต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแพร่ 

ถนนสีลม กรุงเทพ
 วันท่ี 14 เมษายน 2558 เจ้าหน้าต�ารวจและเจ้า
หน้าที่เทศกิจ ได้เดินส�ารวจร้านค้าย่านถนนสีลม บริเวณ
พืน้ทีเ่ล่นสงกรานต์  เพือ่ตรวจจบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ตาม
นโยบาย“สงกรานต์สีลมปลอดแอลกอฮอล์”



 ประเพณีที่ดีงามของไทยจะคงอยู่สืบไปอีกนานเท่านาน ถ้าทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ 
สําหรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ ด้วยการสร้างพื้นที่เล่นนํ้าปลอดเหล้า ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะ
สม ถูกต้องแล้ว ก็ยังเปนการช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศด้วย

14 กิจกรรมร³รงค์งดเหล้า



15 กิจกรรมร³รงค์งดเหล้า


