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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2

	 จลุสารฉบบัน้ีมาพบกบัทกุท่านในเวลาท่ีประเทศไทย 

ก�าลังก้าวเข้าสูฤ่ดูฝน	เป็นเวลาทีเ่ริม่ต้นเข้าสูฤ่ดกูาลเพาะปลกู

ของเกษตรกร	 ช่วงนี้วันส�าคัญทางศาสนาที่คนไทยก�าหนด

ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน	 คือ	 วันอาสาฬหบูชา	 และ	 

วนัเข้าพรรษา	จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการท�าด	ีคือการงดดืม่เหล้า 

ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

	 ในช่วงสงกรานต์ที่ผ ่านมานอกจากส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	กไ็ด้ด�าเนนิการ

ออกตรวจเตือนเฝ้าระวัง	และรณรงค์ร่วมกับเครือข่าย	และ

เช่นเคยในปีนีน้้องๆเจ้าหน้าทีท่ัง้หลาย	ทัง้จากทางส�านกังาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าท่ี 

ในพื้นที่ก็ยังเสียสละวันหยุดเข้าร่วมด�าเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง

และประชาสัมพันธ์	เพื่อให้ประชาชนรับทราบ	และเป็นการ

เตอืนเพือ่มุง่หวงัให้อตัราการเกดิอุบติัเหตุจากการมึนเมาและ

การสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยความขอบคุณ

นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

สาสน์ จากผู้บริหาร

	 ปีนีก้�าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วนังดดืม่สุราแห่งชาติ 

ในวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2559	 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จเปิด

กจิกรรม	และประทานโล่ประหกาศเกียรตคิณุแก่บคุคลหรอื

องค์กรท่ีมีการด�าเนินการดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	ณ	ลานโปรโมชัน่	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา	

เวสต์เกต		ถนนรัตนาธิเบศร์	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

	 ในฉบับนี้นอกจากจะมีการรายงานผลการด�าเนิน

งานที่ผ่านมาแล้ว	ยังมีเรื่องของ	“เบียร์แท่ง”	หรือ	“ไอติม

เบยีร์”	ซึง่เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถงึเยาวชน

ได้โดยง่ายซ่ึงทางส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	และได้บอก

เล่าการกระท�าดังกล่าวไว้ในฉบับนี้ด้วยค่ะ

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3

 
 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง�การเสริมสร้างคุณธรรม�จริยธรรม�ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่�4�มีนาคม�2559
ณ�ห้องประชุมประเมินจันทวิมล�อาคาร�1�ชั้น�1�กรมควบคุมโรค

เรื่อง : นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
กลุ่มภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ

โดย กลุ่มบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในส�านักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกัน

การทุจริต

ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความ

ส�าคญักบัประโยชน์ส่วนตน หรอืของคนบางกลุ่มแทน ซึง่

จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจ

น�าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด การจัดซื้อจัดจ้าง  : โปร่งใส ตรวจสอบได้

การบริหารงานบุคคล : การแต่งต้ังโยกย้าย โปร่งใส เป็นธรรม   

และระบบประเมินผล  การปฏิบัติงานเป็นธรรม

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม  :  ปฏิบัติตนตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ของกรมควบคุมโรค  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะน�า

ไปสู่ความเชื่อถือและไว้วางใจของบุคคลภายนอก

 

 

อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค

ซื่อสัตย์ : ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกง

เวลา

เสียสละ : อุทิศเวลา อุทิศก�าลังกาย 

อุทิศก�าลังปัญญา

รับผิดชอบ : รับผิด รับชอบในสิ่งที่ท�า

กรม
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์4

โดย น.ส.นรกมล  ชูธง นักวิชาการเผยแพร่
กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

	 ร ่วมลงนามในบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 

ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	โดยมีรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดอุทัยธานี	 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช	 เป็นประธาน 

ร่วมด้วย	 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดี 

กรมควบคุมโรค	 และนางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่น 

จังหวัดอุทัยธานี	 ซ่ึงในวันนั้น	นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล 

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอล ์ ได ้มี โอกาสชี้แจงเจตนารมณ์และตอบ 

ข ้อสงสัยแก ่สมาชิกแกนน�าต�าบลน�าร ่องร ่วมกับมี

การชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานโดย	 พลต�ารวจตร ี

ณรงค์ พิทักษ์ธานิน ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจเมืองการุ้ง

อีกด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

ต�าบลน�าร่อง�8�แห่ง�อ�าเภอบ้านไร่�จังหวัดอุทัยธานี

	 เมื่อวันที่ 	 25	 กุมภาพันธ ์	 2559	 ส�านักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 ร ่วมกับ 

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 	 3	 นครสวรรค์	 และ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 8	 แห่ง	 ในอ�าเภอบ้านไร  ่

จั งหวัดอุทั ยธานี 	 ประกอบด ้วย	 องค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบลคอกควาย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเจ้าวัด	

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลบ้านใหม่คลองเคียน	องค์การบริหารส่วนต�าบลวังหิน	

องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแห้ง	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเมืองการุ้ง	และเทศบาลเมืองการุ้ง	
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์ได้ด�าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณา
ด้านการบ�าบัดรกัษาผูติ้ดเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ครัง้ที	่1/2559	เพือ่พฒันางานด้านการบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูภาพผูม้ปัีญหาจาก
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยม	ีศ.นพ.อดุมศลิป์	ศรแีสงนาม	ทีป่รกึษาส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ	
เป็นประธาน

จากการประชุมดังกล ่าว	 ได ้แนวทาง 
การด�าเนินงาน	ดังนี้
	 1.	 แนวทางการคัดกรองและ 
การบ�าบัดรักษาฟื ้นฟูสภาพผู ้มีป ัญหา 
จากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	แนวทาง
ของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต	
ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�ครั้งที่�1/2559
เมื่อวันที่�26�เมษายน�2559

ณ�ห้องประชุมอายุรกิจโกศล�กรมควบคุมโรค�กระทรวงสาธารณสุข

	 2.	แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่อให้สถานบริการของ
กระทรวงสาธารณสขุประเมนิศกัยภาพของตนเอง	โดยอ้างองิหลกัการของ	HA	ตาม	service	plan	เพือ่น�ามาเป็นฐานข้อมลู
ในวางแผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส�าหรับสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป	
	 3.	แนวทางการของบประมาณปี	2561	ด้านการดแูลผูม้ปัีญหาจากการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เพือ่ให้การด�าเนนิ
งานด้านการคัดกรองและบ�าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความต่อเนื่องในระยะยาว	โดยไม่ซ�้าซ้อนกับ
กิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

มาตการ
การคัดกรอง

และบ�าบัดระยะสั้น

มาตการ
บ�าบัดรักษา
ระยะถอนพิษสุรา

เพื่อค้นหาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา
ให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้น

เพื่อป้องกันและรักษาภาวะขาดสุรา
และโรคทางกายที่พบร่วมในผู้ติดสุรา

เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้	ละ	ลด	
เลิกดื่มในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	
และป้องกันการกลับมาดท่มซ�้า

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคงอยู่
ในสังคมได้โดยไม่ดื่มสุรา

มาตการบ�าบัด
รักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ

มาตการดูแล
ระยะยาว

หลังการรักษา

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6

	 หลังจากท่ีได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “ต�าบล
สุขภาพดีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	ณ	 ต�าบลน�าร่อง	 8	 แห่ง	 อ�าเภอ
บ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีร่วมโครงการ
ก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการด�าเนินงานจึงได้จัดท�ากิจกรรมแก่ต�าบล
น�าร่อง	โดยต�าบลบ้านบึงได้จัดกิจกรรม	“งานบวชปลอดเหล้า” เมื่อวันที ่
29	 -	30	มีนาคม	2559	 โดยน�าเงินที่จะใช้ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาเป็นของใช้	 และค่าสาธารณูปโภคในต�าบล	 ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์แก่พื้นที่เป็นอย่างมาก
	 การจดักจิกรรมดงักล่าวส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์	 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้ังในส่วนของการ 
ร่วมกิจกรรม	 และออกบูธนิทรรศการในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย	 โดยใน
กิจกรรมช่วงค�่า	ได้รับเกียรติจาก	นายธาดา  ไทยเศรษฐ	อดีตสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอทัุยธานเีป็นประธานเปิดกิจกรรมบนเวที	และมสีมาชกิ
แกนน�าในอ�าเภอบ้านไร่	เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2559	 ส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ได้ด�าเนนิการมอบหมายให้กลุม่ภาคี
เครือข่ายและสื่อสารสาธารณะเข้า
ร่วมกิจกรรม	ณ	 ถนนข้าวไร่	 อ�าเภอ
บ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 โดยในงาน
ดังกล่าวมีการแสดงจากกลุ่มเยาวชน	
และการจัดกิจกรรมของส�านักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีกด้วย	

งานบวชปลอดเหล้า�
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง�
อ�าเภอบ้านไร่�จังหวัดอุทัยธานี

รณรงค์สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�
“สงกรานต์บ้านไร่�วันไหลปลอดเหล้า”�
ณ�ถนนข้าวไร่�อ�าเภอบ้านไร่�จังหวัดอุทัยธานี

โดย กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

รอบรั้ว เครือข่าย

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6
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	 เมื่อวันที่	30	เมษายน	2559	ณ	ต�าบลเมืองลีง	อ�าเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองลีง 

โดย	 นายประเสริฐ สุขจิตร	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองลีง	 ได้จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาต�าบลเมืองลีง 

ให้เป็นต้นแบบในด้านการเป็นผู้น�าด้านการจัดการ	 โดยมีวาระส�าคัญคือเรื่องของการสร้ากระบวนการให้ความรู้ผ่าน 

การสร้างหลักสูตรการอบรมลูกเสือ	 โดยนอกจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	 ลูกเสืออาสาสมัครสาธารณสุข	 (ลูกเสือ	 อสม.)	

ระบบลูกเสือจึงถูกเลือกและหยิบยกมาใช้ในการอบรมความรู้แก่	 อสม.	 โดยให้ฝึกทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในฐาน	 

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	โดยระบบลูกเสือไม่เพียงแต่ท�าให้ อสม.ได้ความรู ้

และเข้าใจเนื้อหาที่อบรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ อสม.อดทน มีระเบียบวินัย กล้าท่ีจะแสดงออกผ่านกิจกรรม

สันทนาการต่างๆ ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างภาวะผู้น�าและความรักสามัคคีด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อการพัฒนาสูก่ารเป็น อสม.เช่ียวชาญ และนกัจดัการสขุภาพชมุชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุในอนาคต  

ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์การให้ความรู้ของค่ายลุกเสือสายล�าน�้าชี	 เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้แนวใหม่ของ 

เด็กและเยาวชนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งเป็นวิชาทางเลือกในการให้ความรู้เมื่อมีการเข้าค่ายอีกด้วย 

โดยได้เชิญให้ทางส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท�าร่างการจัดท�าแผนเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว	

	 และในวันเดียวกันทีมงานได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองลีง	 เข้าร่วมออกบูทเพื่อเผยแพร

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	 ในการจัดกิจกรรมของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประชารัฐร่วมใจ

นางสาวปริตา  สุริยะฉาย
กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

“ลูกเสือควบคุมโรค”
ก้าวแรกของการร่วมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7

������� �� 7 ���� 3.indd   7 21/6/2559   18:10:08



จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8

กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่

	 เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2559	เวลาประมาณ	15.00	น. 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาบุหรี่และสุรา	 ส�านักงานคณะ

กรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 ได้รับเรื่องร้องเรียน

กรณีร้าน	@Beerstick	ณ	งาน	NEON	FEST	BKK	ลุมพินีแส

ควร์	เรือ่งการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	นายแพทย์สมาน		ฟตูระกลู	ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	จึงได้น�าทีมด�าเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวด้วย

	 นายแพทย์สมาน	เปิดเผยว่าจากการด�าเนินการตรวจสอบการกระท�าความผิดตามกฎหมาย	ณ	ร้าน	@Beerstick	

ตรวจสอบพบการกระท�าอันฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 1.	กรณร้ีาน	@Beerstick	น�าเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ประเภทเบยีร์ยีห้่อ	Chang	มาเปลีย่นแปลงภาชนะบรรจโุดย	เท

ใส่เครื่องท�าไอศกรีมแท่งแล้วน�ามาจ�าหน่าย	โดยอ้างว่ามีใบอนุญาตจ�าหน่ายสุราประเภทที่	4	ทั้งที่ผู้ซื้อมิได้ร้องขอให้ท�าการ

เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้นถือเป็นความผิดตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ.	2493	ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ได้

รับใบอนุญาตขายสุรา	ท�าการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา

	 2.	กรณพีบว่าใบอนญุาตขายสรุาดงักล่าวนัน้มใิช่ฉบบัจรงิ	แต่เป็นฉบบัถ่ายเอกสารขยายใหญ่และทางร้าน	@Beer-

stick	มิได้ท�าการแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายถือเป็นความผิดตามมาตรา	26	แห่งพระราชบัญญัติสุรา	

พ.ศ.	2493	ซึ่งบังคับให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

	 3.	กรณีร้าน	@Beerstick	ท�าการจ�าหน่ายเบียร์แท่งจ�านวน	4	แท่งราคา	100	บาทซึ่งทางร้านได้แถมให้อีก	1	แท่ง

มูลค่า	 25	 บาท	 การกระท�าดังกล่าวถือเป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยแจก	 แถม	 ให้	 หรือแลกเปล่ียนกับเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์	ตามมาตรา	30	(5)	แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	อีกทั้งพบการโฆษณาเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ประเภทป้ายติดอยู่บริเวณหน้าร้านมุ่งประสงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย

การแสดงข้อความการจัดโปรโมชั่นพิเศษในการส่งเสริมการขายเมื่อพิจารณาสื่อดังกล่าวจะพบภาพแก้วเบียร์สีเหลืองทอง

ฟองเบียร์สีขาวล้นออกมาจากแก้วและข้อความส่งเสริมการขาย	“BEER 1 STICK = 25B BUY 4 GET 1 FREE”	ถือว่า

เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าคือเพื่อส่งเสริมการขายเพิ่มยอดขายหรือ

ชักจูงใจให้ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวไปบริโภคนั่นเอง

อันถือเป็นความผิดฐานโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตาม

มาตรา	32	วรรคหนึ่งประกอบมาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 กลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 

มีจุดประสงค์เพื่อต้องการจูงใจกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเยาวชน	 

ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

จึงควรตื่นตัวเพื่อรับมือกับสภาวะท่ีเกิดข้ึนเพื่อไม่ให้เป็น

ปัญหาสังคมต่อไป

โดย : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“ไอติมเบียร์”
ยั่วใจวัยโจ๋

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8
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จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9

	 วันที่	 10	 –	 24	 เมษายน	 2559	 ส�านักงานคณะ

กรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ด�าเนินการตรวจ

เตือนเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์	 ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551		โดยในปีนี้ได้แบ่ง

ชุดปฏิบัติเป็น	4	ทีม	ซึ่งผลการด�าเนินงานมีดังนี้	ด�าเนินการ

	 วันที่	12	–	15	เมษายน	2559	สภอ.	โดยด�าเนิน

งานร่วมกบัเทศบาลวเิศษไชยชาญ	และส�านกังานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า	ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์งานสงกรานต์

ปลอดเหล้า	 และสร้างพื้นที่สงกรานต์ใช้น�้าอย่างคุ้มค่า	

ปลอดสุรา	และอุบัติเหตุ

	 วันที่	1	–	2	พฤษภาคม	

2559	 ที่ผ่านมา	 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสมุด	 อ�าเภอปราสาท	

จังหวัดสุรินทร์	 ท�าประชาคมเพื่อ

ท�าแผนการพัฒนาชุมชน	 โดย

ทีมงานของ	 อบต.	 ได้แผนพัฒนา

ชมุชน	ส�าหรบัปี	2560	ซึง่โครงการ

เลิกดื่มสุราเพื่อสุขภาพที่ดี	 เป็น

โครงการขั้นยอด

	 และในวนัที	่2	พฤษภาคม	2559	ทางทมีงานได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบความ

คืบหน้าของร้านค้าต้นแบบและร้านค้าน�าร่องในพื้นที่อีกด้วย

ตรวจสอบทั้งหมด	1,368	ราย	พบการกระท�าผิด	551	ราย	

โดยฐานการกระท�าผดิทีพ่บเป็นอนัดบัหนึง่คอื	มาตรา	31	ว่า

ด้วยเรื่องของสถานท่ีห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จ�านวน	

229	ราย	รองลงมาคอื	มาตรา	28	วนัและเวลาทีห้่ามจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จ�านวน	104	ราย

รายปักษ์การดำ�เนินงาน

การด�าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์�ประจ�าปี�2559

จุลสารสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9
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 1.ส้ม	 ส้มเป็นรูปภาพก็ได	้

หรือผลไม้เหมือนจริงก็ดี	 น�ามาใส่

ตะกร้าบนโต๊ะในห้องรับแขกจะท�าให้

มีโชคลาภ

 2. ทับทิม	ทับทิมควรปลูกไว้

หน้าบ้านจะได้ลกูหลานทีด่	ีและไม่มภัีย 

 3. โต๊ะทรงกลม	 ทรงมน	

โต๊ะต่างๆ	 ภายในบ้าน	 ควรจะเลือก

เป็นทรงกลม	หรือแปดเหลี่ยม	ถ้าเป็น

สี่เหลี่ยมควร	เป็นมนๆ	จะเสริมมงคล

ให้แก่บ้าน	 สามารถขจัดพลังชั่วร้าย	

และดึงดูดเอาความเจริญเข้าสู่บ้าน

 4. ของแต่งบ้านรูปหมู	 หมู

เป็นสัญลักษณ์ของโชคและความอุดม

สมบูรณ์	 น�าพามาซึ่งความสมบูรณ์

พูนสุขด้วยโชคลาภเงินทอง

 5. ช้าง	 ช้างเป็นสัญลักษณ์

ของสตปัิญญาและโชค	ควรต้ังช้างไว้ใน

ห้องรับแขก	ห้ามตั้งช้างหันหน้าออกสู่

หน้าประตูเด็ดขาดจะท�าให้ครอบครัว

วุ่นวายมีแต่เรื่องขัดแย้ง

 6. พัด	 การน�าพัดมาตกแต่ง

บ้าน	 จะช่วยบันดาลให้คุณและคนใน

ครอบครัวประสบความร่มเย็นเป็นสุข	

และมักได้ข่าวดีอยู่เสมอ

 7. เต่า	 ควรตั้งตุ๊กตา	 หรือรูป

ปั้นเต่า	 ไว้ในห้องนั่งเล่นหรือมุมใดใน

บ้านก็ได้	 จะท�าให้คนในบ้านสุขภาพดี

อายุยืนยาว	ยกเว้นห้องท�างาน

 8. ไก่	 ตุ๊กตาไก่หรือรูปปั้นไก่

วัสดุใดก็ได้ล้วนแต่เป็นสิริมงคลต่อบ้าน

ในทาง	เรียกโชคลาภเงินทอง

 9. เครื่องปั ้นดินเผา	 ของ

ตกแต่งบ้านด้วยเครื่องปั้นดินเผา	 ไม่ว่า

จะเป็นรูปแบบใดจะท�าให้คนในบ้านมี

ฐานะการเงินที่มั่นคง

 10. หินหมุนน�าโชค	 นับเป็น

อกีสิง่มงคลทีม่เีกอืบแทบทกุบ้าน	เป็นตัว

กระตุน้ให้โชคลาภไหลเวยีนเข้าบ้าน	หรอื	

ร้านค้าได้อย่างดี	 เนื่องจากน�้าเป็นตัว

กระตุ้นในทางเดนิของพลงัชีใ่ห้ไหลเวยีน

ไดดี	 เช่น	ประตูหน้าบ้าน	ประตูทางเข้า

บ้าน	หรือท�าสระน�้า	น�้าตกขึ้นภายใน

บริเวณบ้าน	 น�้าในความหมายของฮ

วงจุ้ยก็คือ	โชคลาภอยู่แล้ว	น�้าจะเป็น

ตวัดงึพลงัชีใ่ห้ไหลเวยีนได้อย่างสะดวก

อกีด้วย	“หลกัในการวางน�า้หน้าบ้าน

หัวใจส�าคัญ คือ อย่าให้น�้านิ่งเพราะ

ถ้าน�้านิ่งแล้ว ก็เท่ากับ น�้าตาย โชค

ลาภก็จะนิ่งไปด้วย จึงจ�าเป็นต้อง

กระตุน้ให้น�า้เคลือ่นไหวตลอดเวลา”

 11. เรือส�าเภาจ�าลอง ที่มี 

ลักษณะเด่นของใบเรือ	 หลายช้ัน	

หลายใบ	 และใบมีขนาดใหญ่	 เป็นท่ี

กับเก็บ	ลมปราณธาตุ	อย่างเป็นระบบ	

ส่งลมปราณธาตุต่อๆกันเป็นทอดๆ	

ค่อยๆปล่อยพลัง	ซี่	ออกมาอย่างช้าๆ	

ต่อเนื่อง	 ตรงตามต�ารา	 จึงเป็นมงคล

เสริมพลังซี่	 ให้แก่ผู ้อยู ่อาศัย	 หาก

มองในหลักวิทยาศาสตร์	 มีค�าอธิบาย

ว่า	 การมองภาพเรือ	 หรือ	 เห็นเรือ

ส�าเภาจ�าลอง	 จะท�าให้ภาวะจิต	 นิ่ง

สงบมีสมาธิ	 มีความรู้สึกเย็น	 เพราะ

จิตใต้ส�านึกจะผูกเรื่องเรือเข้ากับน�้า	

แม้นในท่ีนั้นไม่มีน�้าไหลเวียนอยู่จริง	

แต่จิตใต้ส�านึกจะเห็นภาพเรือที่ล่อง

ลอยอยู่กลางสายน�้าอย่างช้าๆ

เกร็ด น่ารู้

อุปกรณ์เสริมโชคลาภ
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