
รายงานฉบับสมบูรณ ์  

โครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี ๒๕๕๒-๕๓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) 

โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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ชื่อโครงการ 

โครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

*ปรับจากที่เสนอมหาเถรสมาคมไว้ “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” 

 
วัน-เวลาในการจัดโครงการ 
 วันท่ี ๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๒- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
 
สถานที่จัดงาน 

กรุงเทพมหานคร 
1.วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ 
2.วัดยานนาวา เขตสาทร  
3.วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง  
4.วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 
5.วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน 

ภาคเหนือตอนบน 
1.วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
2.วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
3.วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย 
4.วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ล้าพูน  

ภาคเหนือตอนล่าง 
1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก  
2. วัดท่าหลวง อ.ท่าหลวง จังหวัดพิจิตร  
3. วัดคลองโพธิ์ อ.คลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
4. วัดโสภาราม อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ภาคอีสานตอนบน 
1.วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
2.วัดศรีสวัสดิ์  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
3.วัดสระพังทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
4.วัดไพรีพินาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
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5.วัดศรีพันดอน อ.ภูเรือ  จ.เลย 
6.วัดป่าบารมีธรรม อ.ภูเรือ จ.เลย* 

ภาคอีสานตอนล่าง 
1.วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

  2.วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  3.วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 
  4.วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
  5.วัดป่าตามอ ต.ตรมไพร อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์* 

ภาคกลาง 
1.วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  
2.วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง  
3.วัดศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี  

ภาคตะวันออก 
1.วัดบางพลีใหญ่ใน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
2.วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
3.วัดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.จันทบุรี  

ภาคตะวันตก 
1.วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
2.วัดป่าเรไร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
3.วัดปทุมทองรัตนาราม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

ภาคใต้ 
1.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
2.วัดย่านซ่ือ อ.เมือง จ.ตรัง  
3.วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
4.วัดประชุมโยธี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

       
ผู้ประสานงานโครงการ 

นายประญัติ เกรัมย์ 
 
 
สนับสนุนโดย 

ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
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ค าน า 

 
การเกิดขึ้นของโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๔๒-๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ 

หยุดภัยน้้าเมา” มาจากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัด
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล 
งานประเพณีและชุมชน โดยผ่านโครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เช่น วัดเขตปลอดเหล้า งดเหล้า
เข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า  

ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ อันเป็นช่วงเวลาทุกคนรอคอยจะได้เฉลิมฉลองและเริ่มต้นท้าในสิ่งใหม่ๆ 
น่าจะเป็นช่วงเวลาหรือเทศกาลหนึ่งในการสร้างพื้นที่หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสร่วมท้าด้วยกัน ทั้งอาจยังช่วยให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าวัดท้าความดีมากขึ้น  ไม่หลงระเริงกับ
การท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะน้ามาซึ่งความสูญเสียโดยคาดไม่ถึง และ
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน พระสงฆ์และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนและรณรงค์การงดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการตระหนักใน
โทษภัยทางด้านศีลธรรม สุขภาพและกฎหมาย พร้อมสรรหาแนวทางที่จะเคลื่อนประสานงานให้เป็น
รูปธรรมระหว่าง หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เอกชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป  

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคี จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมน่าจะมีการส่งเสริมให้วัดและส้านัก
ปฏิบัติธรรมต่างได้จัดกิจกรรมทางเลือกในการท้าความดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการจัดปฏิบัติธรรมสวด
มนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา ” ขึ้นพร้อมกับสอบถามความเห็นการ
จัดโครงการดังกล่าว จ้านวน ๓๕ วัดทั่วประเทศ และส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดกว่า ๑๐,๑๖ แห่ง ตาม
มติมหาเถรสมาคมที่ ๕๑๘/๒๕๕๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 กิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ส้าเร็จได้ด้วยดี เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งในส่วนของผู้
ก้าหนดนโยบาย ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ วัดและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 เหตุปัจจัยเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดโครงการและความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ จะแยกแยะยกย่องสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หาสมควรไม่ เพราะสิ่งหนึ่งก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งและเชื่อมประสานร้อยรัดกันอย่างยากจะแยกส่วนได้  
 จึงขอบคุณที่ภาคส่วนท่ีร่วมท้าให้ กิจกรรมในโครงการนี้ ได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะค้้าจุนให้สังคม
มีความปรกติสุขในศีลธรรมและสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ทั้งน้ีจะขอยกแสดงบางส่วนเพื่อเป็นบุพพนิมิตของการท้าดีดังนี้  

  กรรมการมหาเถรสมาคม 
 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส้านักนายกรัฐมนตรี 
 กรุงเทพมหานคร 
 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขสุขภาพ(สสส.)  
 ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและประชาคมงดเหล้า ๘ ภาค  
วัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓๖ แห่ง 
พระไพศาล วิสาโล 
ทีมงานสาวเชียร์บุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถานวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เนตและเคเบิ้ลทีวีทุกช่อง 
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บทสรุปย่อการด าเนินงาน 
 

 ในการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ทีมผู้ประสานงาน
จังหวัดและตัวแทนคณะสงฆ์แต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้ ร่วมประชุมกับผู้ประสานงานภาคของเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าทั้ง ๘ แห่ง  ในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการท้างานของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ทั้งก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างจัดกิจกรรมจริง  จากการที่
ได้พูดคุยประชุมดังกล่าว ท้าให้เกิดการเรียนรู้จุดเด่นและข้อจ้ากัดของแต่ละพื้นที่ในการท้างาน ซึ่งส่งผลให้
มีการปรับกระบวนการและทบทวนการท้างานในครั้งนี้เพื่อความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์จริงดัง
ผลลัพธ์ที่จะน้าเสนอต่อไปนี้ 

มีการจัดท้าแผ่นพับจ้านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ๓๗ แห่งใน ๓๗ วัด 
มีการจัดท้าค้าถวายพระพรจ้านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น(วัดละ ๑,๐๐๐ แผ่น)  
มีผู้มาร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓๕,๐๐๐ คน ใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ  
มีผู้กล่าวปฎิญาณตนจ้านวน ๕,๔๖๖ คน ใน ๓๑ วัด(จัดบางวัด) 
มีประชาชนเข้ามาท้ากิจกรรมต่างๆภายในวัดมากกว่า ๓๗,๐๐๐ คน(รวมคนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม

สวดมนต์ข้ามปีตัวเลขอาจจะมากกว่านี้) 
มีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า ๓๗,๐๐๐ คน ใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ  
มีวัดที่เข้าร่วมโครงการผลิตป้ายเองจ้านวน ๖๒ ชุด/ผืน ติดประชาสัมพันธ์งานท่ีหน้าวัดและบริเวณ

จุดจัดสวดมนต์ข้ามปี 
มีการประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์วัดและองค์กรเครือข่ายมากกว่า ๑๐ แห่ง 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุรัฐ ๓ คลื่น และสถานีวิทยุชุมชน ๓๗๖ สถานี พร้อมกับแจก

แผ่นพับในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและชุมชนมากกว่า ๒๒๘ แห่ง   
มีการประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เช่น รายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”,รายการ “เล่า

ข่าว เช้านี้”,หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,แนวหน้า,มติชน 
มีการสุ่มส้ารวจคนที่มาร่วมกิจกรรมใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ จ้านวน ๔,๐๐๐ ชุด  
ในแต่ละพื้นที่มีการประชุมไม่น้อยกว่าพื้นท่ีละ ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ ๘-๔๖ คน/รูป

(ตามแต่เนื้องานและการเตรียมการ) 
มีการติดตามและสนับสนุนงานพื้นที่ละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง บางพื้นที่มากกว่า ๔ ครั้งเพื่อท้าความ

เข้าใจเพิ่มเติมและปรับทิศทางการท้างานให้ตรงกับประเด็นและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับคนในพื้นที่ ผล
เชิงปริมาณเหล่านี้น้าไปสู่ผลเชิงคุณภาพได้แก่ 

-หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงาน ๑๕ หน่วยงาน/องค์กร และวัด ๑๐๓ แห่ง 
 -สังคม  ได้มีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการท้ากิจกรรมที่เน้นการเติบโตภายในและยั่งยืนเพิ่ม
มากขึ้นอย่างชัดเจนและอาจกลายเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ต่อๆไป  
 -สื่อ  ได้ถ่วงดุลการน้าเสนอข่าวสารที่ให้ผลกระทบต่อความรู้สึกด้านบวกแก่สังคมสื่อในช่องทาง
ต่างๆทั้ง ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
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 -วัดและคณะสงฆ์  ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อรับใช้สังคมและ
ฟื้นคุณค่าของวัดต่อชุมชนสมัยใหม่ได้อย่างน่าพอใจ 
 -เยาวชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมงานมากกว่า ๓๗,๐๐๐ คน/รูป 

-เกิดกระบวนการและทิศทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้า  
-พระภิกษุที่เป็นทีมงานมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้าผ่าน

กิจกรรมของตนเองและสื่อต่างๆได้ 
-ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ท่ัวกรุงเทพฯมากขึ้น 
-คนที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่าประมาณการไว้ถึง ๓ เท่า 
-ส่วนมาก มากันเป็นครอบครัว ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป 
-คนในพื้นท่ีหรือใกล้เคียงร่วมกิจกรรมมากกว่าคนจากต่างพื้นที่  
-มากกว่า ๘๐% เป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหร่ีอยู่แล้ว 
-วัดที่จัดงาน บอกว่าจะจัดอีก ส่วนคนท่ีมาร่วมงานก็บอกว่าจะมาอีก  
-คนส่วนมากรับรู้จากรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายและเวบไซต์  
-ส่วนใหญ่อยากให้เป็นวาระของรัฐบาล 
-มีวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ วัด และหากรวมวัดที่เข้าร่วมโครงการโดย

ได้รับงบสนับสนุนจ้านวน ๓๗ วัดเข้าด้วย รวมมีทั้งหมด ๑๐๓ วัด 
-จากข้อมูลในเวบไซต์ http//t.stopdrink.com ซึ่งเปิดข้ึนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการนี้

โดยตรงพบว่า มีคนเข้ามาดูข้อมูลจ้านวน ๓,๕๓๓ คน โดยร่วมโหวตว่าจะไปร่วมกิจกรรม ๑๐๐% แบ่งเป็น 
ไปวัดในกรุงเทพฯ ๗๗% วัดในต่างจังหวัด ๒๓% ที่ส้าคัญมีประชาชนมากถึง ๘๓% ระบุว่ากิจกรรมเช่นน้ี 
ควรเป็นวาระของรัฐบาล มีเพียง ๑๗% เท่าน้ันท่ีไม่เห็นด้วย 

โดยสาเหตุส้าคัญของผลการด้าเนินงานดังกล่าว มีสาเหตุจากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมดังนี้  
-การร่วมแรงร่วมใจท้าดีเพื่อในหลวง,สถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ,การกลับมาของกระแส “บุญ
นิยม”,ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน,การประชาสัมพันธ์ทั้ง  Air warและ Ground war,ความสามัคคีของ
ภาคีและทีมงาน 

นอกจากนั้น จาก การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน  ๔,๐๐๐  ตัวอย่าง พบว่าจ้านวน
ผู้หญิงกับผู้ชายที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดมีจ้านวนใกล้เคียงกันอย่างมาก เพราะห่างกันเพียง ๗.๕๐% เท่าน้ัน 
คือ ๔๖.๓% และ ๕๓.๗% เนื่องจากปัจจัย ๒ ประการคือ ๑.มากันเป็นครอบครัว ๒.เป็นเวลากลางคืน ใน
เรื่องการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับประถมศึกษามามากที่สุดคือ ๔๗.๓๒% เนื่องจากแบบสอบถาม
กระจายตัวอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าในเมืองหลวงหรือตัวจังหวัด 

ส้าหรับการสอบถามในเรื่องวัย พบว่า  กลุ่มคนวัยท้างานค่อนไปทางสูงอายุมามากที่สุดคือ 
๔๔.๐๒% และจะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษากับกลุ่มเริ่มต้นท้างานมาร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดคือ ๗.๐๒% และคนที่
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงวัดที่ร่วมกิจกรรมมามากกว่ากลุ่มคนภายนอกมากถึง ๘๖.๖๕ % 

ประเด็นสุดท้ายในเร่ืองความคาดหวังต่อบทบาทวัดในชุมชน พบว่า ผู้มาร่วมงาน  ๑๐๐% อยาก
เห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ ผู้มาร่วมงานเกินครึ่งหน่ึงนิดเห็นว่าครอบคลุม คือ ๕๙.๒๐% ซึ่งหากจาก
ผู้ที่เห็นแย้งว่าไม่ครอบคลุมเพียง ๑๘.๔๐% เท่าน้ัน ผู้มาร่วมงานมากถึง ๙๙.๕๐% เห็นว่าจะมาร่วม
กิจกรรมอีก 
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ความเป็นมา 
ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ได้รับ

การสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์
ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน โดยผ่าน
โครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เช่น วัดเขตปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า 
งานบวชปลอดเหล้า  

เนื่องจากต้นปี ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยลงหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนท่ี ๓๓ ก หน้า ๓๔-๔๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน โดยก้าหนดให้วัด/ศาสนสถานเป็นเขตห้ามดื่มและซ้ือ
ขาย(มาตรา๒๗,๓๑) และมีบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืน(มาตรา ๔๐,๔๒)   

ต่อมาในการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๑ กรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 
๒๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงให้วัดทุกแห่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้วัดเป็นเขตห้ามซื้อห้ามดื่ม หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง หน้า ๑๓  ท้าให้วันเข้าพรรษาประจ้าปี  ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นครั้งแรก
ของการเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลได้ให้ค้าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ว่า 
“เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข ” เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความส้าคัญในการรักษาศีล
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

ล่าสุด รัฐบาลก้าหนดให้วันส้าคัญทางศาสนา ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามที่ปรากกฎในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พร้อมกันน้ัน มหาเถรสมาคม ได้มีมติ
ที่ ๒๖๒/๒๕๕๒ เรื่อง สนับสนุนให้วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อีกด้วย 

เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน พระสงฆ์และประชาชน ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การงดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการ
ตระหนักในโทษภัยทางด้านศีลธรรม สุขภาพและกฎหมาย พร้อมสรรหาแนวทางที่จะเคลื่อนประสานงาน
ให้เป็นรูปธรรมระหว่าง หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เอกชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป เครือข่าย
องค์กรงดเหล้าและภาคี จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมน่าจะมีการส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมต่างได้จัด
กิจกรรมทางเลือกในการท้าความดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คนมักใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ โดยการจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัย
น้้าเมา” ขึ้น จ้านวน ๓ ๕ วัดทั่วประเทศ  และส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดกว่า ๑๐,๑๖ แห่ง ตามมติมหา
เถรสมาคมที่ ๕๑๘/๒๕๕๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒.เพื่อสนับสนุนให้วัด ชุมชนและภาคีเครือข่ายงดเหล้าในพื้นที่ได้ร่วมฟื้นคุณค่าความดีงาม คุณค่า

สาระของการท้าความดี โดยอาศัยจังหวะ เวลาและเทศกาลที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและความพร้อมของแต่
ละบุคคลและพื้นที่ต่างๆ ในการเริ่มต้น พร้อมทั้งเป็นการปิดช่องทางส้าหรับธุรกิจแอลกอฮอล์ในการอาศัย
พื้นที่วัด เป็นเงื่อนไขในการรุกคืบท้ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในเขตพุทธสถาน 

๓.เพื่อขยายผลช่องทางหรือพื้นท่ีส้าหรับการท้าความดีผ่านสื่อต่างๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่
และเยาวชน ได้รับรู้เพื่อจะได้รู้จักเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นคนดีมีศีลธรรม นอกจากนั้น  

๔.เพื่อประสานานและแสวงหาหาภาคี องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเน้นสร้างเสริมศีลธรรมในสังคมไทย 
ร่วมมือท้างานให้มีความรู้และเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริง ในพื้นที่ได้ร่วมกันท้ากิจกรรมที่ดีในครั้งน้ีด้วย 
 
เป้าหมายของการจัดโครงการ 
 หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน คณะสงฆ์และทีมงานประชาคมงดเหล้าจังหวัด 
ร่วมมือวางแผนและด้าเนินกิจกรรมอย่างแน่นแฟ้น มีศักยภาพในการน้าเสนอหลักธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
โทษภัยของเหล้าและอบายมุขทุกชนิด สามารถเป็นผู้น้าด้านการให้ความรู้เชิงประยุกต์กับหลักธรรมได้
อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
 
พื้นที่เป้าหมาย 

๑)วัดที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน ๓๕ วัด ใน ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ  
 ๒)ส้านักปฏิบัติประจ้าจังหวัดทั่วประเทศกว่า ๑,๐๑๖ แห่ง 
 ๓)บุคลการในหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน คณะสงฆ์ ทีมงานประชาคมงดเหล้า
และประชาชนทั่วไปท่ีรับรู้โครงการและได้ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑.เด็ก เยาวชน นิสิตนักศึกษา ชมรมคนบวชใจ คนต้นแบบและผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย 
๒.ครู พระและผู้ประสานงานจังหวัด ผู้ประสานงานภาคและภาคีเชิงประเด็น  
๓.ชุมชนและหน่วยงาน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย  

  
ระยะเวลาโครงการ   

๓   เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – มกราคม ๒๕๕๓) 
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
๒ วัน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๓) 

 
กิจกรรมในโครงการ 
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๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
๑๙.๐๐ น. ท้าวัตรเย็นไหว้พระสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ 
๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนา 
๒๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ พุทธานุสสติคาถา (อิติปิโส ๑๐๘) 
๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร  
๒๔.๐๐ น. เจริญชยปริต ๙ จบ (ชะยันโต) 
๐๐.๐๐ น. ตัวแทนสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา อวยพรปีใหม่และประพรมน้้าพระพุทธมนต์  

๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๐๗.๐๐ น. ท้าบุญตักบาตรปีใหม่  

 

แนวทางการจัดโครงการ 
๑.ศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประเมินสถานการณ์ปัญหา หรือเหตุปัจจัยท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ   
๒.ประชุมท้าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหลักระดับภาคเพื่อส่งแนวคิดต่อไปยังระดับจังหวัด  
๓.คัดสรรวัดและร่วมออกแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 
๔.ผลิตสื่อสนับสนุนตามความเหมาะสม 
๕.จัดกิจกรรมสวดมนต์ 
๖.เวทีประเมินผล และถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วม 

 

วิธีด าเนินการ 
สนับสนุนหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน คณะสงฆ์และทีมงานประชาคมงดเหล้า

จังหวัด ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้าและอบายมุขทุกชนิดแก่ประชาชนทั่วไปผ่าน
กิจกรรมเนื่องด้วยการสวดมนต์ข้ามปี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานดังต่อไปนี้  
 ๑)ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน คณะสงฆ์และทีมงานประชาคมงด
เหล้าจังหวัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิด รวมท้ังเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในการด้าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 
 ๒)สนับสนุนการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ที่เหมาะต่อการน้าไปใช้ในกิจกรรม  
 ๓)สนับสนุนงบประมาณบางส่วนท่ีมีความจ้าเป็นต่อการบริหารจัดการโครงการตามวัตถุประสงค์  
 ๔)รวมรวบองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรม เพื่อประสานงานกับสื่อมวลชนในการให้ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

โดยก้าหนดบทบาทของทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานพื้นที่ ดังนี้  
-ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ประสานสนับสนุนทีมงานพื้นที่(ในแต่ละวัด) ในการ

ก้าหนดทิศทางการจัดกิจกรรม รวมท้ังติดตามประเมินผลและสนับสนุนการด้าเนินงานของทีมงาน
พื้นที่ 
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-ทีมงานปฏิบัติการในพื้นที่ มีหน้าที่ประสานและจัดการให้เกิดการด้าเนินงานตาม
โครงการฯ ใน     วัดและชุมชนเป้าหมาย โดย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ออกแบบและพัฒนา กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและเหมาะสมกับความเชื่อ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

การจัดกิจกรรม แบ่งการด าเนินงานดังนี ้
กิจกรรม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ท้าความเข้าใจโครงการกับผู้ประสานภาค/จังหวัด/วัด        
ท้าสัญญาโครงการ/โอนงบประมาณ       
ผลิตสื่อสนับสนุน/ประชาสัมพันธ์โครงการ       
จัดกิจกรรม       
สรุปและรายงานผล       

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  วัดที่เข้าร่วมโครงการน้าร่องจ้านวน ๓๕ วัด ใน ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ  

ส้านักปฏิบัติประจ้าจังหวัดทั่วประเทศกว่า ๑,๐๑๖ แห่ง  
มีการสื่อสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้าและคุณค่าสาระของการจัดงานสวดมนต์

ข้ามปีผ่านสื่อและการบรรยายหรือแสดงธรรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้งในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม  
 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน คณะสงฆ์และทีมงานประชาคมงดเหล้า

จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือส้าหรับการจัดกิจกรรมสามารถสรุปองค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ในระดับท่ีน่าพอใจ เพื่อน้าไปสู่กระบวนการของการรับเป็น
ภารกิจและการจัดการเผยแผ่แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 
ความร่วมมือ 
 กรรมการมหาเถรสมาคม 
 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส้านักนายกรัฐมนตรี 
 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขสุขภาพ(สสส.)  
 ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ประชาคมงดเหล้า ๘ ภาค 
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ผู้ประสานงานโครงการ 
นายประญัติ  เกรัมย์  ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง(ภาคีศาสนา)  
มือถือ.๐๘ ๑๔๙๙ ๔๐๐๓  
โทร. ๐ ๒๗๓๔ ๖๑๑๓  
Email: lampm8@hotmail.com 

 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ทีม ผู้ประสานงานจังหวัดและตัวแทนคณะสงฆ์แต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้ ร่วมประชุมกับผู้
ประสานงานภาคของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้ง ๘ แห่ง  ในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนว
ทางการท้างานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ทั้งก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่าง
จัดกิจกรรมจริง  จากการที่ได้พูดคุย ประชุมดังกล่าว ท้าให้เกิดการเรียนรู้จุดเด่นและข้อจ้ากัดของแต่ละ
พื้นที่ในการท้างาน ซึ่งส่งผลให้มีการปรับกระบวนการและทบทวนการท้างานในครั้ง นี้เพื่อความชัดเจนและ
เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ดังนั้น จึงได้มีการแปลงวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมาย ดังผลลัพธ์ที่จะน้าเสนอ
ต่อไปนี ้
 
วัตถุประสงค์ที่ ๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กิจกรรมที่ ๑ : จัดท้าแผ่นพับและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในแต่ละวัด  
เชิงปริมาณ: จัดท้าแผ่นพับจ้านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ๓๗ แห่งใน ๓๗ วัด  
เชิงคุณภาพ: ๑.ผู้ที่ได้อ่านและเห็นภาพเกิดส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีมากขึ้น 
                 ๒.เกิดแรงบันดาลใจและตั้งใจท้าความดีในรูปแบบต่างๆ 
กิจกรรมที่ ๒ : จัดท้าค้าถวายพระพรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
เชิงปริมาณ: จัดท้าค้าถวายพระพรจ้านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น(วัดละ ๑,๐๐๐ แผ่น) มีผู้มาร่วมกิจกรรม
มากกว่า ๓๕,๐๐๐ คน ใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ 
เชิงคุณภาพ: ๑.คนร่วมงานได้รับเอกสารและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน 
                 ๒.ค้าถวายพระพรที่ได้รับ สามารถน้าไปร้องที่บ้านและชุมชนในโอกาสต่างๆได้  
กิจกรรมที่ ๓ : การปฎิญาณตนงดเหล้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล  
เชิงปริมาณ: มีผู้กล่าวปฎิญาณตนจ้านวน ๕,๔๖๖ คน ใน ๓๑ วัด(จัดบางวัด) 
เชิงคุณภาพ: ๑.ผู้ปฎิญาณตนเห็นโทษและพิษภัยของเหล้ามากขึ้น 
                 ๒.เกิดแนวร่วมเพิ่มเติมในพื้นท่ีส้าหรับท้ากิจกรรมในครั้งต่อไป 
                 ๓.เกิดเครือข่ายคนบวชใจโดยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ที่๒ เพื่อสนับสนุนให้วัด ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมฟื้นคุณค่าความดีงาม 
คุณค่าสาระของการท าความดี พร้อมทั้งเป็นการปิดช่องทางส าหรับธุรกิจแอลกอฮอล์ในการ
อาศัยพื้นที่วัด เป็นเงื่อนไขในการรุกคืบท ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในเขตพุทธสถาน  
กิจกรรมที่ ๑ : ถวายสังฆทาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ตักบาตรและปล่อยนกปล่อยปลา  
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เชิงปริมาณ: ประชาชนเข้ามาท้ากิจกรรมต่างๆภายในวัดมากกว่า ๓๗,๐๐๐ คน(รวมคนที่ไม่ได้ร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วย ตัวเลขอาจจะมากกว่านี้) 
เชิงคุณภาพ: ๑.ตระหนักในคุณค่าของการท้าดีในโอกาสหรือช่วงเวลาพิเศษ  
                 ๒.แยกแยะสาระของการท้าดีได้ชัดเจน ไม่ปะปนกับกิจกรรมที่ท้าให้ผิดศีลข้อ ๕  
                 ๓.มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท้าความดีในโอกาสอื่นๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ 
                 ๔.เกิดการเปรียบเทียบผลของการน้าเงินส่วนหน่ึงที่อาจใช้ซื้อเหล้า มาท้าบุญให้ทานแทน 
กิจกรรมที่ ๒ : ฟังธรรม สวดมนต์และปฏิบัติธรรม 
เชิงปริมาณ: ผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า ๓๗,๐๐๐ คน ใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ 
เชิงคุณภาพ: ๑.เกิดสมาธิและซาบซ้ึงในผลของการภาวนา 
                 ๒.เข้าใจในหลักธรรมที่พระแสดงธรรมและค้าสอนในบทสวดมนต์ 
                 ๓.ปิดช่องทางและโอกาสให้จิตใจหวนถึงการรื่นเริงแบบทั่วไป 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพื่อขยายผลเกี่ยวกับช่องทางหรือพื้นที่ส าหรับการท าความดีผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป  
กิจกรรมที่ ๑ : ผลิตสื่อ 
เชิงปริมาณ: วัดที่เข้าร่วมโครงการผลิตป้ายเองจ้านวน ๖๒ ชุด/ผืน ติดประชาสัมพันธ์งานท่ีหน้าวัดและ
บริเวณจุดจัดสวดมนต์ข้ามปี 
เชิงคุณภาพ: ๑.ผู้ที่พบเห็นได้ตระหนักในสาระของการจัดกิจกรรมว่าสนับสนุนการไม่มีเหล้า 
                 ๒.เกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมอื่นๆในบริเวณวัดและชุมชน 
กิจกรรมที่ ๒ : กระจายสื่อ 
เชิงปริมาณ: ประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์วัดและองค์กรเครือข่ายมากกว่า ๑๐ แห่ง /มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสถานีวิทยุรัฐ ๓ คลื่น และสถานีวิทยุชุมชน ๓๗๖ สถานี พร้อมกับแจกแผ่นพับในหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษาและชุมชนมากกว่า ๒๒๘ แห่ง  นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ปละ
หนังสือพิมพ์ เช่น รายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”,รายการ “เล่าข่าว เช้านี้”,หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,แนวหน้า
,มติชน 
เชิงคุณภาพ: ๑.ผู้ที่ได้รับฟังข่าวสารหรือเห็นแผ่นป้าย ดูรายการทีวี อ่านหนังสือพิมพ์และหากเข้าเวบ
ไซต์ ได้รับรู้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งรู้ช่องทางและพื้นที่ในการท้าดี 
                 ๒.เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
กิจกรรมที่ ๓ : แจกแบบสอบถาม 
เชิงปริมาณ: สุ่มส้ารวจคนที่มาร่วมกิจกรรมใน ๓๗ วัด  ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ จ้านวน ๔,๐๐๐ ชุด 
เชิงคุณภาพ: ๑.ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแอลกอฮอล์และสาระของกิจกรรมที่จัด 
                 ๒.เกิดความรู้และจดจ้าในการร่วมกิจกรรมหรือไปขยายผลต่อในกิจกรรอื่นๆของชุมชน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔  เพื่อประสานงานและแสวงหาภาคี องค์กรหรือหน่วยงานที่เน้นสร้างเสริม
ศีลธรรมในสังคมไทย ร่วมมือท างานให้มีความรู้และเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริง  
กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมทีมงาน พระสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในแต่ละพื้นที่ 
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เชิงปริมาณ: ในแต่ละพื้นที่มีการประชุมไม่น้อยกว่าพื้นท่ีละ ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ ๘-๔๖ 
คน/รูป(ตามแต่เนื้องานและการเตรียมการ) 
เชิงคุณภาพ:  ๑.เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐและภาคีงดเหล้าและภาคีด้านสุข
ภาวะแนบแน่นมากยิ่งขึ้น 
                  ๒.ทุกองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ เกิดทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นต่อผู้ประสานงานและ
ทีมงานรณรงค์งดเหล้า พร้อมเห็นด้วยกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุก
ภาคส่วนควรเข้ามารับรู้และเข้าร่วมมากขึ้น 
                   ๓. เกิดความตระหนักในการร่วมมือกันมากขึ้นจากข้อจ้ากัดที่มีอยู่ ทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ 
กิจกรรมที่ ๒ : ติดตามการท างานและสนับสนุนกิจกรรม 
เชิงปริมาณ: ได้มีการติดตามและสนับสนุนงานพื้นที่ละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง บางพื้นที่มากกว่า ๔ ครั้ง
เพื่อท้าความเข้าใจเพิ่มเติมและปรับทิศทางการท้างานให้ตรงกับประเด็นและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับ
คนในพื้นท่ี 
 เชิงคุณภาพ:  ๑.เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐ คณะสงฆ์และภาคีทั่วไปแนบ
แน่นมากยิ่งขึ้น 
                  ๒.ทุกองค์กรและหน่วยงานเข้าใจประเด็นและแนวคิดทิศทางการท้างานรณรงค์งดเหล้า
ในแง่มุมต่างๆมากขึ้น พร้อมสนับสนุนแนวทางการเชื่อมประเด็นงดเหล้าในงานอื่นๆของพื้นที่เพื่อให้
เกิดการขยายตัวด้านข้อมูลและแนวร่วม 
                   ๓. เกิดความตระหนักในการร่วมมือกันมากขึ้นจากข้อจ้ากัดที่มีอยู่ 

 
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ 
 -หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงาน ๑๕ หน่วยงาน/องค์กร และวัด ๑๐๓ แห่ง 
 -สังคม  ได้มีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการท้ากิจกรรมที่เน้นการเติบโตภายในและยั่งยืนเพิ่ม
มากขึ้นอย่างชัดเจนและอาจกลายเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ต่อๆไป  
 -สื่อ  ได้ถ่วงดุลการน้าเสนอข่าวสารที่ให้ผลกระทบต่อความรู้สึกด้านบวกแก่สังคมสื่อในช่องทาง
ต่างๆทั้ง ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 -วัดและคณะสงฆ์  ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อรับใช้สังคมและ
ฟื้นคุณค่าของวัดต่อชุมชนสมัยใหม่ได้อย่างน่าพอใจ 
 -เยาวชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมงานมากกว่า ๓๗,๐๐๐ คน/รูป 

-เกิดกระบวนการและทิศทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้า  
-พระภิกษุที่เป็นทีมงานมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้าผ่าน

กิจกรรมของตนเองและสื่อต่างๆได้ 
-ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ท่ัวกรุงเทพฯมากขึ้น 
-คนที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่าประมาณการไว้ถึง 3 เท่า 
-ส่วนมาก มากันเป็นครอบครัว ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
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-คนในพื้นท่ีหรือใกล้เคียงร่วมกิจกรรมมากกว่าคนจากต่างพื้นที่  
-มากกว่า 80% เป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหร่ีอยู่แล้ว 
-วัดที่จัดงาน บอกว่าจะจัดอีก ส่วนคนท่ีมาร่วมงานก็บอกว่าจะมาอีก  
-คนส่วนมากรับรู้จากรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายและเวบไซต์  
-ส่วนใหญ่อยากให้เป็นวาระของรัฐบาล 
-มีวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ วัด และหากรวมวัดที่เข้าร่วมโครงการโดย

ได้รับงบสนับสนุนจ้านวน ๓๗ วัดเข้าด้วย รวมมีทั้งหมด ๑๐๓ วัด 
-จากข้อมูลในเวบไซต์ http//t.stopdrink.com ซึ่งเปิดข้ึนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการนี้

โดยตรงพบว่า มีคนเข้ามาดูข้อมูลจ้านวน 3,533 คน โดยร่วมโหวตว่าจะไปร่วมกิจกรรม 100% แบ่งเป็น 
ไปวัดในกรุงเทพฯ 77% วัดในต่างจังหวัด 23% ที่ส้าคัญมีประชาชนมากถึง 83% ระบุว่ากิจกรรมเช่นน้ี 
ควรเป็นวาระของรัฐบาล มีเพียง 17% เท่าน้ันท่ีไม่เห็นด้วย 

 
ปัญหาและอุปสรรค(ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน) 

ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้น 
ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ท้างานเชิงรุกมากขึ้นท้ังการพูดคุยทางโทรศัพท์ ส่งข้อมูลทาง

อีเมล์และแฟกซ์ ท้าให้กระชับและจัดงานทันด้วยดี แต่การ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นภาพรวมมากนัก 

ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ยังไม่มากพอ 

จัดเตรียมการในส่วนท่ีรับผิดชอบให้พร้อมท่ีสุด แล้วส่งข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ พร้อมกับด้าเนินงานตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว้ 

การจัดเตรียมสถานท่ีจัดงานยังไม่
พร้อมเท่าที่ควร 

ให้ทีมงานอยู่ประจ้าแต่ละวัด ช่วยจัดเตรียมเพิ่มเติม ท้าให้เกิด
พื้นที่ในการร่วมกิจเพิ่มขึ้น 

ทักษะของพระสงฆ์ในการจัดกิจกรรม ไปพูดคุยกับท่านมากขึ้น พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
ท้างานเป็นระยะๆ ท้าให้ท่านคลายใจและด้าเนินงานได้ แม้ว่าจะมี
บางส่วนท่ีต้องปรับปรุงอยู่บ้างก็ตาม  

 
ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป 

ระยะเวลาในการเตรียมงาน    
ควรเตรียมการอย่างน้อย ๓ เดือนเพื่อให้แต่ละหน่วยงาน วัดและภาคีได้มีโอกาสสรุป
แนวคิดไปออกแบบกิจกรรมหรือเสนอแนวทางความร่วมจากทรัพยากรของแต่ละฝ่ายได้ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ควรมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนในการ่วมมือ  ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ 
สถานท่ี สื่อ หรืออื่นท่ีจะท้าให้งานลุล่วงด้วยดี  

บทบาทหน้าที่ 
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นอกจากจะแบ่งหน้าที่ในระดับหน่วยงานแล้ว ในการจัดกิจกรรมแต่ละวัดก็ควรมีทีมงาน
และจัดแบ่งหน้าที่การท้างานอย่างเป็นระบบ เพิ่มให้ช่องว่างในการท้างานมีน้อยที่สุด 

สื่อสนับสนุน 
ควรท้าเป็น ๒ชุด คือ ชุดที่ ๑ ท้าให้เหมือนกันทุกพื้นที่ เพราะเวลาประชาสัมพันธ์จะได้เกิด
ความเป็นเอกภาพ และบางวัดไม่มีทักษะในการท้าสื่อ ชุดที่ ๒ ให้พื้นท่ีออกแบบเองเพื่อ
เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะคนในพื้นที่ 

งบประมาณ 
ถ้าเป็นงานระยะยาวควรก้าหนดไว้ให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนกี่ปี ปีละเท่าไหร่(จากมากไปหา
น้อย)เพื่อให้วัดได้หางบจากด้านอื่นๆมาสมทบ 

การประชาสัมพันธ์ 
ควรระบุวัด เบอร์โทร สถานท่ีติดต่อและกิจกรรมให้ชัดเจนว่าจะท้าอะไรบ้าง เพราะบางวัด
มีการจัดปฏิบัติธรรมคอร์ส ๕-๗ วัด จะได้เสริมเพิ่มกิจกรรมให้กลมกลืนกัน  

การจัดเตรียมสถานที่ 
ควรเตรียมสถานท่ีให้กว้างกว่าเดิมประมาณ ๒ เท่า คาดว่าปีหน้าคนจะมาร่วมกิจกรรม
มากกว่านี้ พร้อมทั้งจุดลงทะเบียนและของที่ระลึก 

จ านวนวัดและเบอร์โทรติดต่อ 
ควรระบุจ้านวนชื่อวัดให้ชัดเจน พร้อมด้วยสถานที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ ที่ส้าคัญหากมี
แผนที่ประกอบด้วยจะดีมาก 

แถลงข่าวก่อนงานและสรุปงาน 
 ควรมีการแถลงข่าวร่วมกันของทุกหน่วยงานและแถลงข่าวสรุปผลการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดกระแสและผลตอบรับทางบวกต่อสังคมในเทศกาลเริ่มต้นใหม่ 

 

โอกาสของความส าเร็จ 
-การร่วมแรงร่วมใจท้าดีเพื่อในหลวง 
-สถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ 
-การกลับมาของกระแส “บุญนิยม” 
-ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
-การประชาสัมพันธ์ทั้ง Air warและ Ground war  
-ความสามัคคีของภาคีและทีมงาน 

 
 
 
 
 



 17 

ภาพบรรยากาศการด าเนินงานของแต่ละภาค 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 18 

ภาคเหนือตอนบน 

 
 

 
 

 
 

  
 
ภาคเหนือตอนล่าง 
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ภาคอีสานตอนบน 

 
 
ภาคอีสานตอนล่าง 
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ภาคตะวันออก 

 
 

 
 

 

 
ภาคกลาง 
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ภาคตะวันตก 

 
 

 
 
 
ภาคใต ้
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สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ(ส่วนกลางท าให้) 
 

 ชนิดของสื่อ จ านวนที่ผลิต หมายเหตุ 

 

๕,๐๐๐ แผ่น สติกเกอร์ “ชีวิตใหม่ไร้
แอลกอฮอล์” 
 

 

๗๐๐ แผ่น แผ่นพับ 
 

 

๖๐ ผืน ป้ายบิลบอร์ด 

 

 
 

๑๐๐ แผ่น สปอตวิทยุ 
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สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ(พื้นที่ท าเอง)  
 สปอตวิทยุ 
 แผ่นพับ  
 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ  
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เวบไซต์ที่น าเสนอข่าวอินเตอร์เนต 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

กิจกรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้
แอลกอฮอล์ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการท้ากิจกรรมระหว่างวัด ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ราชการ และภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ ในการสรุปแนวทางการท้างานและก้าหนดแผนงาน
ความร่วมมือการท้างานในอนาคต นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน
ในภาพรวมอีกด้วย 

ในการสอบถามครั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 4,000 ตัวอย่าง พบว่า
จ้านวนผู้หญิงกับผู้ชายที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดมีจ้านวนใกล้เคียงกันอย่างมาก เพราะห่างกันเพียง 7.50% 
เท่าน้ัน คือ 46.3% และ 53.7% เนื่องจากปัจจัย 2 ประการคือ 1.มากันเป็นครอบครัว 2.เป็นเวลากลางคืน 

ในเรื่องการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับประถมศึกษามามากที่สุดคือ 47.32% เนื่องจาก
แบบสอบถามกระจายตัวอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าในเมืองหลวงหรือตัวจังหวัด 

ส้าหรับการสอบถามในเรื่องวัย พบว่า กลุ่มคนวัยท้างานค่อนไปทางสูงอายุมามากที่สุดคือ 44.02% 
และจะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษากับกลุ่มเริ่มต้นท้างานมาร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดคือ 7. 07 % และคนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงวัดที่ร่วมกิจกรรมมามากกว่ากลุ่มคนภายนอกมากถึง 86.65 % 

ที่น่าสนใจ คือ คนที่มาวัดเพราะตนเองไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วมากถึง 93.47 % มีคนที่ดื่มเหล้าประจ้า
ทุกวันมาร่วมงานด้วยเพียง 2.53 % คนไม่สูบบุหร่ีมาร่วมงาน 77.93% เพียง 22.07 เท่าน้ันท่ียังสูบบุหร่ี 

จากการสอบถามในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม พบว่า มีคนมาร่วมงานมากกว่าครึ่งหนึ่งคือ 
61.15% ที่รู้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่โดยไม่อาศัยเหล้าเป็นตัวช่วย ผู้มาร่วม
งานทราบจากการประกาศเชิญชวนในงานมากที่สุดคือ 36.5  % ที่น้อยท่ีสุดคือทราบจากตัวกิจกรรมในงาน 
1.52 % 

ประเด็นสุดท้ายในเร่ืองความคาดหวังต่อบทบาทวัดในชุมชน พบว่า ผู้มาร่วมงาน  100 % อยาก
เห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ ผู้มาร่วมงานเกินครึ่งหน่ึงนิดเห็นว่าครอบคลุม คือ 59.2 0% ซึ่งหากจากผู้
ที่เห็นแย้งว่าไม่ครอบคลุมเพียง 18.4% เท่าน้ัน ผู้มาร่วมงานมากถึง 99.50  % เห็นว่าจะมาร่วมกิจกรรมอีก 
มีเพียง 0.50 %เท่าน้ันท่ีบอกว่าจะไม่มา 

ส้าหรับสิ่งที่ผู้มาร่วมงานประทับมากที่สุดในการจัดงานครั้งนี้คือ กิจกรรม บรรยากาศที่มีภายใน
งาน ทั้งน้ีมีรายละเอียดของข้อมูลดังจะน้าเสนอต่อไป 
 
ความเป็นมา 

ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ได้รับ
การสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์
ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน โดยผ่าน
โครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เช่น วัดเขตปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า 
งานบวชปลอดเหล้า  
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เนื่องจากต้นปี 2551 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
โดยลงหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนท่ี 33 ก หน้า 34-48 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2551 มีบาง
มาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน โดยก้าหนดให้วัด/ศาสนสถานเป็นเขตห้ามดื่มและซ้ือขาย(มาตรา
27,31) และมีบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืน(มาตรา 40,42)   

ล่าสุด รัฐบาลก้าหนดให้วันส้าคัญทางศาสนา 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามที่ปรากกฎในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
126 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2552 พร้อมกันน้ัน มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 262/2552 เรื่อง 
สนับสนนุให้วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2552 อีกด้วย 

เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน พระสงฆ์และประชาชน ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การงดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการ
ตระหนักในโทษภัยทางด้านศีลธรรม สุขภาพและกฎหมาย พร้อมสรรหาแนวทางที่จะเคลื่อนประสานงาน
ให้เป็นรูปธรรมระหว่าง หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เอกชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป เครือข่าย
องค์กรงดเหล้าและภาคี จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมน่าจะมีการส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมต่างได้จัด
กิจกรรมทางเลือกในการท้าความดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คนมักใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ โดยการจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี 2553 ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัย
น้้าเมา” ขึ้น พร้อมกับแจกแบบสอบถาม จ้านวน 35 วัดทั่วประเทศ และส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด
กว่า 1,016 แห่ง ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 518/2552เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
วัตถุประสงค์ในการส ารวจ 
 เพื่อประเมินผลการท้ากิจกรรมระหว่างวัด ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ ในการสรุปแนวทางการท้างานและก้าหนดแผนงานความร่วมมือการท้างานใน
อนาคต 
 
ประเด็นการส ารวจ 

ในการส้ารวจกลุ่มประชาชนในครั้งนี้มีประเด็นส้าคัญที่จะน้าเสนอดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความคิดเห็นต่อการงดการจ้าหน่าย/ ดื่ม /สูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในวัด    
3.ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวิธีการส ารวจ (Research Methodology)  
 ในการส้ารวจครั้งนี้คณะส้ารวจได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ซึ่งมี
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล ก้าหนดขนาดของตัวอย่าง 
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การคัดเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผล เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการส้ารวจ  
 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการส้ารวจคร้ังนี้  ได้แก่ ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปี
ใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ 
 
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)     

ขนาดของตัวอย่างที่ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล และท้าการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ใน
โครงการนี้จ้านวนทั้งสิ้น 4,000 ชุดใน 36 วัดทั่วประเทศ ตลอดวันจัดกิจกรรมในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 -1 
มกราคม 2553 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ส้ารวจข้อมูล วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 -1 มกราคม 2553 
 สรุปข้อมูล วันท่ี 30 มกราคม 2553 

 
 
 
 
 

สรุปผลการตอบแบบสอบถาม  
 
เน้ือหาที่จะน าเสนอมีอยู่  3 ตอน ประกอบด้วย   

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการงดการจ้าหน่าย/ ดื่ม /สูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหร่ีในวัด    
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. 1 เพศ 

ตารางที่ 1.1 แสดง เพศ 
 
 

 
 

เพศ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
ชาย 1852 46.3 
หญิง 2148 53.7 
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  จากตารางที่ 1.1แสดงให้เห็นว่า จ้านวนผู้หญิงกับผู้ชายที่มาวัดสูสีกันอย่างมาก เพราะ
ห่างกันเพียง 7.50% เท่าน้ัน คือ 46.3% และ 53.7% เนื่องจากปัจจัย 2 ประการคือ 1.มากันเป็น
ครอบครัว 2.เป็นเวลากลางคืน 
กราฟที่ 1  แสดงข้อมูลการจ าแนกตามเพศ  
       
 
 
 
 
1. 2 การศึกษา 
ตารางที่ 1.2 การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

       จากตารางท่ี 1.2 แสดงให้เห็นว่า คนมีการศึกษาระดับประถมศึกษามามากที่สุดคือ 47.32% 
เนื่องจากแบบสอบถามกระจายตัวอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าในเมืองหลวงหรือตัวจังหวัด  
กราฟที่ 2  แสดงข้อมูลการจ าแนกตามการศึกษา 
 
 
 
 
 
1. 3 อายุ 
ตารางที่ 1.3 แสดง อายุ 

 
 
 
 
 
 

      

การศึกษา จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
ประถมศึกษา 1893 47.325 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 1447 36.175 
ปริญญาตรี 631 15.9 
สูงกว่าปริญญาตรี 29 0.075 

อายุ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
ต่้ากว่า 20 ปี 455 11.375 
21-30 ปี 283 7.075 
31-40 ปี 432 10.8 
41-50 ปี 1761 44.025 
51 ปีขึ้นไป 1069 26.725 
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จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนวัยท้างานค่อนไปทางสูงอายุมามากที่สุดคือ 44.02% และ
จะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษากับกลุ่มเริ่มต้นท้างานมาน้อยที่สุดคือ 7.07 % 
กราฟที่ 3  แสดงข้อมูลการจ าแนกตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
1. 4 ภูมิล าเนา 
ตารางที่ 1.4 แสดง ภูมิล าเนา 

 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1.4 แสดงให้เห็นว่า คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวัดที่ร่วมกิจกรรมมา
มากกว่ากลุ่มคนภายนอกมากถึง 86.65 % 
กราฟที่ 4  แสดงข้อจ าแนกภูมิล าเนา 
 
 
 
 
1. 5 ความถี่ในการมาวัด 
ตารางที่ 1.5 แสดง ความถี่ในการมาวัด 

 
 
 
 
 
 

      
จากตารางที่ 1.5 แสดงให้เห็นว่า คนที่มาวัดประจ้ามีจ้านวนมากถึง 93 .62 % เพราะส่วนมากจ้า
ไม่ได้ว่ามากี่ครั้งเน่ืองจากไม่เคยนับ  

ภูมิล าเนา จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
คนในชุมชนนี้ 3466 86.65 
คนในจังหวัดนี้ 534 13.35 
อยู่จังหวัด....... 00 00 

ความถี่ในการมาวัด จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
มาประจ้านับไม่ได้ 3745 93.625 
มาเป็นคร้ังที่  1 131 3.275 
มาเป็นคร้ังที่ 2 50 1.25 
มาเป็นคร้ังที่ 3 33 0.825 
มาเป็นคร้ังที่ 4 41 1.025 
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กราฟที่ 5  แสดงการจ าแนกความถ่ีในการมาวัด 
 
 
 
 
 
1. 6 ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
ตารางที่ 1.6 แสดง ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์  

 
 
 

       
จาก
ตาราง
ที่ 1.6 
แสดง

ให้เห็นว่า คนที่มาวัดเพราะตนเองไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วมากถึง 93.47 % มีคนที่ดื่มเหล้าประจ้าทุกวัน
มาร่วมงานด้วยเพียง 2.53 % 
กราฟที่ 6  แสดงความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 
1. 7 ความถี่ในสูบบุหรี่ 
ตารางที่ 1.7 แสดง ความถี่ในสูบบุหรี่ 

 
 
 
 

จากตารางที่ 1.7 แสดงให้เห็นว่า คนไม่สูบบุหร่ีมาร่วมงาน 77.93% เพียง 22.07 เท่าน้ันท่ี
ยังสูบบุหร่ี 
กราฟที่ 7  แสดงความถี่ในสูบบุหรี่ 

ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 

ดื่มในวันสุดสัปดาห์ วันหยุด ในงาน
เลี้ยง 

108 2.70 

เมื่อจ้าเป็น นาน ๆ ดื่มที 52 1.30 
ไม่ดื่ม 3739 93.47 
ดื่มประจ้าเกือบทุกวัน 101 2.53 

ความถี่ในสูบบุหรี่ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
สูบ 883 22.07 
ไม่สูบ 3117 77.93 
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1. 8 แสดงจ านวนผู้รู้และไม่รู้กิจกรรมสวดมนต์ให้เร่ิมต้นชีวิตโดยไม่มีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
ตารางที่ 1.8 แสดง แสดงจ านวนผู้รู้และไม่รู้กิจกรรมสวดมนต์ให้เร่ิมต้นชีวิตโดยไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 
 

       
จาก

ตารางที่ 1.8 แสดงให้เห็นว่า มีคนมาร่วมงานมากกว่าครึ่งหนึ่งคือ 61.15% ที่รู้ว่ากิจกรรมครั้งนี้
ส่งเสริมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่โดยไม่อาศัยเหล้าเป็นตัวช่วย 
กราฟที่ 8  แสดงจ านวนผู้รู้และไม่รู้กิจกรรมสวดมนต์ให้เร่ิมต้นชีวิตโดยไม่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 
1. 9 แสดงที่มาของการรับรู้ 
ตารางที่ 1.9 แสดง ที่มาของการรับรู้ 

ผู้รู้และไม่รู้กิจกรรมสวดมนต์ให้
เร่ิมต้นชีวิตโดยไม่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

จ านวน (n=4000) 
 

ร้อยละ 100 
 

รู้ 2436 60.9 
ไม่รู้ 1564 39.1 

แสดงที่มาของการรับรู้ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 
ป้ายถนน 533 13.325 
กิจกรรมในงาน 61 1.525 
ประกาศในงาน 1460 36.5 
โทรทัศน์ 392 9.8 
หนังสือพิมพ์ 80 2. 
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        จากตารางท่ี 1.9 แสดงให้เห็นว่า ผู้มาร่วมงานทราบจากการประกาศเชิญชวนในงานมาก
ที่สุดคือ 36.5 % ที่น้อยท่ีสุดคือทราบจากตัวกิจกรรมในงาน 1.52 % 
 
กราฟที่ 9  แสดงที่มาของการรับรู้ 
 
 
  
 
 
 
 
1.10 อยากเห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหร่ี 
ตารางที่ 1.10 แสดง ความอยากเห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหร่ี  

 
 
จ

าก
ตาราง

ที่ 1.10 แสดงให้เห็นว่า ผู้มาร่วมงาน 100 % อยากเห็นวัดเป็นพื้นท่ีปลอดเหล้า-บุหรี่ 
กราฟที่ 10  แสดงความอยากเห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหร่ี  
 
 
 
 
 
1. 11 ท่านประทับใจวัดน้ี ในเรื่องอะไรมากที่สุด  

วิทยุ 673 16.825 
เพื่อน/ญาติ บอกต่อ 801 20.025 

อยากเห็นวัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-
บุหร่ี จ านวน (n=4000) ร้อยละ 100 

อยากเห็น 4000 100 
ไม่อยากเห็น 00 00 



 36 

 1. เรื่องการบริการและอ้านวยความสะดวกในการท้าบุญให้กับประชาชนผู้ที่เข้ามาท้าบุญและยัง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

2. ปฏิปทาของพระภิกษุภายในวัดน่าเลื่อมใส ให้ความเป็นกันเองกับญาติโยมและสามารถให้
ค้าแนะน้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาได้ดี  

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการงดการจ าหน่าย/ ดื่ม /สูบ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบุหร่ีใน  
 ตารางที่ 2.1 ความครอบคลุมของการณรงค์ 

 
 
 
 

จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้มาร่วมงานเกินครึ่งหน่ึงนิดเห็นว่าครอบคลุม คือ 
59.20% ซึ่งหากจากผู้ที่เห็นแย้งว่าไม่ครอบคลุมเพียง 18.4% เท่าน้ัน 
กราฟที่ 11  แสดงความครอบคลุมของการณรงค์ 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.2 การจัดในปีต่อไป 

 
 
 
 

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้มาร่วมงานมากถึง 99.50 % เห็นว่าควรจัดอีก มีเพียง 
0.50 %เท่าน้ันท่ีเห็นว่าไม่ควรจัด(เพราะตนเองไม่ได้ไปสังสรรค์ เนื่องจากต้องมาดูแลคนที่มา
กิจกรรมนี้แทน) 
กราฟที่ 12  แสดงความเห็นการจัดในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.3 การมาร่วมกิจกรรม 

ความครอบคลุมของการณรงค์ จ านวน (n=4000) ร้อยละ 
ครอบคลุม 2368 59.20 
ไม่ครอบคลุม 1632 40.80 

การจัดในปีต่อไป จ านวน (n=4000) ร้อยละ 
ควรจัด 3975 99.375 
ไม่ควรจัด 25 0.625 

การมาร่วมกิจกรรม จ านวน (n=4000) ร้อยละ 
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จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้มาร่วมงานมากถึง 99.50 % เห็นว่าจะมาร่วมกิจกรรมอีก มี
เพียง 0.50 %เท่าน้ันท่ีบอกว่าจะไม่มา 

 
 
 
 
 
15. ท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ โปรดระบุเป็นข้อ ๆ  
 1. ได้ท้าบุญ และได้ความสุขใจ สบายใจ 
 2. ได้ความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เป็นสิ่งที่ดีมากกับการจัดกิจกรรมเช่นน้ีขึ้นมา อย่างน้อยก็เห็น
ว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีคนไทยจ้านวนมากที่ยังระลึกถึงพระพุทธศาสนา  
 3. ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 4. ได้มีโอกาสท้าดีและตั้งใจท้าสิ่งดีๆให้กับตนเองและครอบครัวในปีใหม่ 
 5. ได้เห็นความร่วมแรงใจในการท้าดี ไม่ปล่อยให้ชีวิตไปสนุกสนานกับเหล้าเบียร์ในปีใหม่อย่างนี้ 
 
16. กิจกรรมสวดมนต์ครั้งนี้ มีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง โปรดระบุเป็นข้อ ๆ  
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไปในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น  
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น ก่อนหน้างานประมาณ 2 เดือน 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอทุก ๆ ปี 
 4. กิจกรรมนี้ควรเน้นให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  
 5. ควรประสานให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มา 3978 99.45 
ไม่มา 22 0.55 
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เอกสารประกอบในโครงการ 
  

-จดหมายขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด
จัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” 

-จดหมายขอความอนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดประชุมเตรียมงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้าม
ปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” ปี ๒๕๕๓ 

-จดหมายนิมนต์/เชิญประชุมก้าหนดแนวทางการท้ากิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรมสวด
มนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ 

-วาระการประชุมเตรียมการโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ “สุขใจ ปีใหม่วิถี
พุทธ หยุดภัยน้้าเมา” 

-จดหมายขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้
แอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๓ 

-ข่าว “ไฟเขียววัด-ส้านักปฏิบัติธรรม จัดสวดมนต์ฉลองปีใหม่” 
-มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง เห็นชอบให้ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด

จัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ค้าปรารภเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ 

ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” ปี ๒๕๕๓ 
-ค้าเชิญชวนสวดมนต์ปีใหม่ โดย พระพรหมวชิรญาณ/พระไพศาล วิสาโล 
-ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 
-ก้าหนดการสวดมนต์ข้ามปี(ตัวอย่าง) 
-แบบสอบถาม 
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ที่ สคล.       /๒๕๕๒       
 

           ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒  
 
เร่ือง ขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดจัดปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” 
 
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารผลการด้าเนินตามมติมหาเถรสมาคมในเรื่องที่เนื่องด้วยการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  
  ๑. ความเป็นมา 

 ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิวิถี
สุข ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้ง
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ 
เพื่อรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน โดย
ผ่านโครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานตามมติมหาเถรสมาคมและกฎหมายไทย เช่น โครงการวัด
เขตปลอดเหล้า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการทอดกฐินปลอดเหล้า โครงการงานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า จากผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากโครงการรณรงค์ที่ผ่านมา จากการส้ารวจพบว่า 
ประชาชนร้อยละ ๕๐ มีจิตส้านึกในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึน  ประชาชนงดเหล้า
เข้าพรรษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-ปัจจุบัน มีการประมาณการว่า การรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา ๓ เดือนในปีนี้ ท้าให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงปีละ ๓,๐๐๐-
๔,๐๐๐ ล้านบาท มีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม
ด้าเนินการรณรงค์อย่างหลากหลาย จ้านวนถึง ๒๖๔ องค์กร และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่
น้าเอาแนวทางการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นวิธีการหน่ึงในการส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก
อบายมุข และน้อมน้าเข้าสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี 
นครราชสีมา สุรินทร์  พิจิตร น่าน ล้าปาง พิษณุโลก  
 

๒. ความเร่งด่วนของเร่ือง  
เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยลงหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนท่ี ๓๓ ก หน้า ๓๔-๔๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน โดยก้าหนดให้วัด/ศาสนสถานเป็นเขตห้ามดื่มและซ้ือขาย
(มาตรา ๒๗,๓๑) และมีบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืน(มาตรา ๔๐,๔๒)  

     ๗๐/๒๙๔ ซอยนวมินทร์ ๗๙   ถนนนวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม    เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐ 

         โทร. ๐ -๒๗๓๓-๖๐๐๘ – ๙    หรือ ๐-๑๗๑๒-๑๑๙๘    โทรสาร.๐ – ๒๗๓๔ - ๖๑๑๓       
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ในการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๑ กรรมการมหาเถรสมาคมได้มี
มติที่ ๒๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงให้วัดทุกแห่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับ
นี้อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้วัดเป็นเขตห้ามซื้อห้ามดื่ม หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง หน้า ๑๓  

วันเข้าพรรษาประจ้าปี  ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น 
นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลได้ให้ค้าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ว่า “เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็น
สุข” 

ล่าสุด รัฐบาลก้าหนดให้วันส้าคัญทางศาสนา ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามที่ปรากกฎในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พร้อมกันน้ัน มหาเถรสมาคม ได้มีมติ
ที่ ๒๖๒/๒๕๕๒ เรื่อง สนับสนนุให้วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อีกด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้การรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการตระหนักในโทษภัยทางด้านศีลธรรม สุขภาพ และสังคม ในการท่ีจะเคลื่อนประสานงานให้
เป็นรูปธรรมระหว่าง หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป จึงน่าจะมีการส่งเสริมให้
วัดและส้านักปฏิบัติธรรมต่างได้จัดกิจกรรมทางเลือกในการท้าความดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาหนึ่งที่คนมักใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเฉลิมฉลองซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
เสียชีวิตและบาดเจ็บจ้านวนมาก อันเน่ืองจากไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ส่งเสริมการรักษาศีลอย่างเคร่งครัด 

 
๓. ความเห็นชอบของหน่วยงาน กลุ่มภาคีที่เก่ียวข้อง  
๑) ในการขับเคลื่อนงานเพื่อหาแนวร่วมในการท้างานรณรงค์ให้คนมีศีล ๕ เน้นไปที่การไม่

เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีที่ผ่านมา ท้าให้เกิดชมรมคนบวชใจจ้านวน  ๑๔,๖๑๒ คน กระจายอยู่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่พร้อมจะสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมที่จัดในช่วงเทศกาลปีใหม่และอื่นๆตาม
เหมาะสม ผ่านแนวคิดและความรู้ท่ีรับการอบรมจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีต่างๆ 

๒) นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดตั้งเครือข่ายคนต้นแบบปลอดเหล้า  โดยปัจจุบันมีสมาชิก
มากกว่า ๒,๒๙๘ คน กระจายอยู่ตามหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปท่ัวประเทศ มีความ
พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่และเป็นต้นแบบหรือผู้น้าในการด้าเนินกิจกรรมได้  

๓) ประชาคมงดเหล้าจังหวัดกว่า ๗๒ จังหวัดทั่วประเทศและผู้ประสานงานภาคทั้ง ๘ แห่ง 
ที่คอยเชื่อประสานทั้งคนต้นแบบปลอดเหล้าและชมรมคนบวชใจให้เป็นกลุ่มก้อนในการเคลื่อนงานรณรงค์
ต่างๆในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับภาค และร่วมออกความเห็นหรือบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ
ที่จะเกิดขี้นในพื้นที่ได้ 

 
๔. เหตุผลจ าเป็นที่ต้องเสนอมหาเถรสมาคม  
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 ๑) จากการที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ ๔๔๗/๒๕๔๙ เรื่อง นโยบายงานทอดกฐินปลอด
เหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๒ ปรากฏว่าได้ผลดีมาก มีวัดเข้าร่วม
ทั่วประเทศครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด มีวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า จ้านวน ๓,๕๐๐ วัด 
จาก ๗๖ จังหวัด  แสดงให้เห็นว่า มติมหาเถรสมาคม มีความส้าคัญยิ่งในการประสานงานของความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท้าให้วัดและพิธีกรรมงานบุญทางศาสนาไม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปะปน  
หากเรื่องดังกล่าวได้รับการส่งลูกต่อไปยังกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ น่าจะท้าให้เกิดการตระหนักในการ
ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลดังกล่าวลดลงได้ ทั้งในส่วนของการดื่มด้วยตนเอง การขายและการมอบ
เป็นของขวัญ 

๒) การที่ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สนองนโยบายตามมติมหาเถรสมาคม โดย
การแจ้งให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดรับทราบมติมหา
เถรสมาคมดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้ออกนโยบายหรือกระจายแนวคิดดังกล่าวแก่คณะสงฆ์และพระสังฆาธิ
การทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท้างานรณรงค์ละลดเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี
ระหว่างหน่วยงาราชการ เอกชน ภาคประชาชนและเยาวชน 
  ๓)คนไทยโดยทั่วไป มักใช้โอกาสใดโอกาสหนึ่งของเทศกาลส้าคัญ ในการเริ่มต้นท้าดี
ให้กับตนเองและผู้อื่น เทศกาลปีใหม่เป็นอีกเทศกาลหนึ่ง ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความดีหรือท้าความดี
ต่อตนเองและผู้อื่น หากได้มีออกแบบจัดกิจกรรมการณรงค์หรือการท้าความดีและการเฉลิมฉลองที่อยู่ใน
หลักท้านองคลองธรรม โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรม จากคณะสงฆ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น่าจะเป็นโอกาส
หนึ่งในการท้าให้คนไทยมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องศีลธรรม 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้เป็นอย่างดี 
 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.เป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความรุ่งเรือง  เปิดช่องทางและโอกาส

ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  ผ่านกิจกรรมสมัยใหม่ 
 ๒.เป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติธรรม

ส้าหรับการเริ่มต้นท้าความดีในเทศกาลต่างๆ เป็นการเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสน้าเสนอข่าวที่ดีมี
ประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมผ่านพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวัด  

 ๓.ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและให้ความร่วมมือกับพระสงฆ์ในการดึงคนเข้าวัด ปิด
โอกาสเสี่ยงในการประพฤติผิดศีลธรรมในเทศกาลปีใหม่ 

 
๖. รายละเอียดที่ประสงค์ขอให้มหาเถรสมาคมกรุณาพิจารณา  
ตามความเห็นชอบของกรรมการมหาเถรสมาคม 

ในการนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคี  ขออนุญาตน้าเสนอแนวคิดบางประการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ดังต่อไปนี้  
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๑)พิจารณาสนับสนุนให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดทุกแห่ง ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ทุกระดับช้ันและประชาคมงดเหล้าจังหวัดในการ
ออกแบบส้าหรับจัดกิจกรรมตามความเหมาะของแต่ละพื้นที่ เช่น สวดมนต์ส่งท้ายปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 
(ข้ามป)ี และ/หรืออื่นๆตามที่เห็นสมควร 

๒) พิจารณาสนับสนุนให้คณะสงฆ์ทุกระดับชั้นทั่วประเทศ เป็นองค์กรน้าในการรณรงค์ให้
ประชาชนทั่วไปเห็นความส้าคัญ และสาระแท้จริงของการเริ่มต้นท้าความดีช่วงปีใหม่ เช่น การเลี้ยงฉลอง
โดยไม่ต้องมีน้้าเมา การให้ของขวัญเป็นสื่อธรรมะ เป็นต้น ผ่านสื่อ และกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งผลให้
ประชาชนได้ปฏิบัติบูชาด้วยการงดเหล้ามากยิ่งขึ้น   โดยองค์กรภาคประชาชนยินดีเป็นกลไกและให้ความ
ร่วมมือรณรงค์อย่างเต็มที่ 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน้าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป  

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม) 
         ประธานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้  

 
ฝ่ายประสานงานภาคีศาสนา 
มือถือ. ๐๘ ๑๔๙๙ ๔๐๐๓ โทร. ๐ ๒๗๓๓ ๖๐๐๘-๙   
โทรสาร. ๐ ๒๗๓๔ ๖๑๑๔ 
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ที่ สคล.         /๒๕๕๒             
 

๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดประชุมเตรียมงาน ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตาม

แนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” ปี ๒๕๕๒ 

นมัสการ    พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓  จ้านวน  ๑    ชุด  
 

จากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) โดยการสนับสนุนของส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ท้าหนังสือถึงส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอ
ความร่วมมือในการประสานงานขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้า
จังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา ” เมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น 

ปรากฏว่า ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดร.อ้านาจ บัวศิริ ผอ.ส้านักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ได้กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เห็นควร
ส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดจัดกิจกรรมทางเลือกในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมหาเถร
สมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบ และมอบให้พศ.ด้าเนินการต่อไป 

ในการนี้เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความสะดวก ส้านักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์
พระคุณเจ้าในการอนุญาตให้ใช้ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ เป็นสถานที่ประชุมเตรียมงาน ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ต่อไป 

 
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  
 

  นมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง 
 
 
 

                (นายธีระ วัชรปราณี)  
       ผูจั้ดการสา้นักงานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

 
ผู้ประสานงาน : นายประญัติ  เกรัมย์ 
โทรศัพท์. ๐๘ ๑๔๘๘ ๔๐๐๓ โทรสาร. ๐ ๒๗๓๔ ๖๑๑๓ 
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ที่ สคล.ว ๑๙๙ /๒๕๕๒             

๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 
เร่ือง นิมนต์/เชิญประชุมก้าหนดแนวทางการท้ากิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓  
 

นมัสการ/เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓  
  ๒.วาระการประชุม  

๓.ส้าเนาข่าวความเห็นของมหาเถรสมาคม/ผลงานสสส.ในรอบ ๘ ปี 
๔.รายช่ือวัดน้าร่องเข้าร่วมโครงการ 
๕.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม/โครงการ 

 
จากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) โดยการสนับสนุนของส้านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ท้าหนังสือถึงส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอ
ความร่วมมือในการประสานงานขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้า
จังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา ” เมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดร.อ้านาจ บัวศิริ ผอ.ส้านัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ได้กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม
(มส.) เห็นควรส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดจัดกิจกรรมทางเลือกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบ และมอบให้พศ.ด้าเนินการต่อไป 

ในการนี้เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความสะดวก ส้านักงานฯ จึงขอนิมนต์วัดพระคุณ
เจ้าเข้าร่วมโครงการ ขอนิมนต์/เรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน ณ ศาลามหาเจษฎา
บดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป 

 

  จึงนมัสการ/เรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูง 
        

       ขอนมัสการ/เรียนด้วยความเคารพ 

      
 

       (นายธีระ  วัชรปราณี) 
    ผู้จัดการส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ประสานงาน : นายประญัติ  เกรัมย์ 
โทรศัพท์. ๐๘ ๑๔๙๙ ๔๐๐๓ 
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วาระการประชุมเตรียมการ 
โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓  “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้ าเมา” 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ  ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 026723216 

 
---------------- 

 

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ 
 แนวคิดการจัดท้าโครงการ  
 
วาระที่ ๒ เพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑ จ้านวนวัดและส้านักปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ  
 ๒.๒ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
 ๒.๓ ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 ๒.๔ การจัดงานแถลงข่าว  
 ๒.๕ การประชาสัมพันธ์  
 ๒.๖ งบประมาณการจัดงาน 

๒.๗ การสรุปและรายงานผล 
 
วาระที่ ๓ อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
หมายเหต ุ -ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

-กรุณาน้าบัตรประจ้าตัวประชาชน/ใบสุทธิมาด้วย เพื่อประกอบเอกสารค่า
พาหนะ 
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ที่ สคล. ๒๔๓/๒๕๕๒             
๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ปี 
๒๕๕๓  
 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  จ้านวน  ๕ แผ่น  
     

จากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุน
ของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ท้าหนังสือถึงส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติ
ธรรมประจ้าจังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ปีใหม่ ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัย
น้้าเมา” เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติที่ 
๕๑๘/๒๕๕๒ เห็นควรส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดจัดกิจกรรมทางเลือกในช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ให้ความเห็นชอบ และมอบให้ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติด้าเนินการต่อไป และจากการเรียนเชิญคณะสงฆ์ หน่วยงานรชการ พร้อมด้วยภาคีศาสนาเข้าเข้า
ร่วมประชุมเตรียมงานที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ที่
ผ่านมา ได้เห็นชอบในการร่วมกันเคลื่อนงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

ในการนี้ ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ได้จัดท้าสื่อรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆไว้แล้ว จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย โดยเข้าไป
ลิงค์ข้อมูลได้ที่ http://t.stopdrink.com/ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี 
        

 

                 ขอแสดงความนับถอื 

 

      
       (นายธีระ  วัชรปราณี) 

    ผู้จัดการส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
ประสานงาน : นายประญัติ  เกรัมย์ 
โทรศัพท์. ๐๘ ๑๔๙๙ ๔๐๐๓ 
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ไฟเขียววัด-ส านักปฏิบัติธรรม จัดสวดมนต์ฉลองปีใหม ่ 

มหาเถรสมาคมเห็นควรส่งเสริมให้วัดและส านักปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมทางเลือก  ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เช่น สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า....  

วันน้ี(16 ต.ค.)ดร.อ้านาจ บัวศิริ ผอ.ส้านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) พศ. ได้น้าหนังสือจากส้านักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า(สคล.) ซึ่งระบุว่า ตามที่ สคล. ได้ด้าเนินการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน
บุญ งานเทศกาล งานประเพณีชุมชน ตามมติ มส. และกฎหมายไทย เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  
โครงการทอดกฐินปลอดเหล้า เป็นต้น ซึ่งทาง สคล. ส้ารวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 50 มีจิตส้านึกในการ
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน  
 
ดังนั้นเพื่อให้การณรงค์ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้า
จังหวัดจัดกิจกรรมทาง เลือก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเสนอแนวทางให้ มส. พิจารณา ประกอบด้วย 1.ให้ 
พศ. แจ้งไปยังส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ทุกระดับ  และ
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดในการออกแบบส้าหรับจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  เช่น จัด
กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือกิจกรรมอื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร 
 
ผอ.ส้านักเลขาธิการมหาเถรฯ กล่าวต่อไปว่า 2.ให้คณะสงฆ์ทุกระดับชั้นทั่วประเทศเป็นองค์กรน้าในการ
รณรงค์ให้ประชาชน ทั่วไปเห็นความส้าคัญและสาระแท้จริงของการเริ่มต้นท้าความดีช่วงปีใหม่ เช่น  การ
เลี้ยงฉลองโดยไม่ต้องมีน้้าเมา การให้ของขวัญเป็นสื่อธรรมะเป็นต้น โดยมส. ได้มีมติเห็นชอบ และมอบ
ให้พศ.ด้าเนินการต่อไป. 

http://www.thairath.co.th/content/edu/40188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thairath.co.th/content/edu/40188
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มติมหาเถรสมาคม 
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ที่ สคล.         /๒๕๕๒             
 

๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ค้าปรารภเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ 

ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยน้้าเมา” ปี ๒๕๕๒ 

นมัสการ    พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓  จ้านวน  ๑    ชุด  
   มติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๒ มติที่ ๕๑๘/๒๕๕๒ 
 

จากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ท้าหนังสือถึงส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานขอความกรุณาให้มหาเถรสมาคมมีมติเรื่อง ให้ส้านักปฏิบัติ
ธรรมประจ้าจังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจ ปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัย
น้้าเมา” เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา และการประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๒/
๒๕๕๒ ได้มีมติที่ ๕๑๘/๒๕๕๒ ว่าเห็นควรส่งเสริมให้วัดและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดจัดกิจกรรม
ทางเลือกในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมอบให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้าเนินการต่อไปนั้น 

ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ในฐานะต้นเร่ืองในการเสนอโครงการดังกล่าว มีความ
ประสงค์จะเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากที่สุด จึงขอความเมตตาจากพระเดช
พระคุณหลวงพ่อได้มีหนังสือปรารภเชิญชวนประมาณ ๗ บรรทัด เพื่อน้าไปประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
และสื่ออื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป 

 
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  
 

  นมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง 
 
 
 

                (นายธีระ วัชรปราณี)  
       ผูจั้ดการสา้นักงานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

 
ผู้ประสานงาน : นายประญัติ  เกรัมย์ 
โทรศัพท์. ๐๘ ๑๔๘๘ ๔๐๐๓ โทรสาร. ๐ ๒๗๓๔ ๖๑๑๓ 
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สักวา “สุรา” 
 
    สักวา   สุรา  แปลว่าเหล้า  
   ด่ืมแล้วเมา  เหมือนคนเลว พูดเหลวไหล  
   ท้าให้เกิด  อุบัติเหตุ เกิดโรคภัย    
   ให้เสียทรัพย์  เสียนิสัย เสื่อมปัญญา   
    ทั้งเมรัย    เฮโรอีน สิ่งเสพติด  
   อีกยาเมา  ทุกชนิด สร้างปัญหา  
   เลิกเสียเถิด มันเป็นโจร ปล้นเงินตรา  
   ถ้ารักตน อย่าเสพสุรา ยาเมาเอย.  
 

พระพรหมวชิรญาณ 
กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
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.....เหล้าก้าลังระบาดทุกหนแห่ง  ก่อความร้าวฉานใน
ครอบครัว  บั่นทอนสุขภาพของผู้คน และท้าลายชีวิตของ
เยาวชน   อย่าปล่อยให้เหล้าท่วมเมือง อย่านิ่งเฉยให้ความมึน
เมาเข้าสิงผู้คนทั้งประเทศ  ร่วมกันระดมธรรมบ้าเพ็ญบุญเพื่อ
น้าสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่แผ่นดิน   

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านพร้อมใจปฏิบัติธรรมและสวดมนต์
ข้ามปี เพื่อให้ ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งวิถีพุทธ น้าสันติสุขกลับคืนสู่
ครอบครัว และฟื้นศีลฟืนธรรมเพ่ือแผ่นดินไทย..... 

พระไพศาล วิสาโล 
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ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
  ( 1)เถลิงศกศักราชใหม่ปี 2553 นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ชวนเข้าวัดร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ปีใหม่วิถีพุทธ ภายใต้แนวคิด “ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ” ใน 35 วัดดังทั่วประเทศ 
และส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดกว่า 1,016 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคม ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และประชาคมงดเหล้า 8 ภาค ร่วมกันจัดกิจกรรมสวด
มนต์ปีใหม่วิถีพุทธ ประจ้าปี 2553 ร่วมกับ 35 วัดดังทั่วประเทศ และส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัดกว่า 
1,016 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากที่กรรมการมหาเถร
สมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการท้ากิจกรรมเนื่องด้วยเทศกาลปี
ใหม่ส้าหรับคนไทย ในการหันหลังให้อบายมุข โดยเฉพาะการเลี้ยงสุรา  และยังจะเป็นช่องทางลดการ
เสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ได้อีกด้วย เพราะจากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของปีที่แล้ว รวม 5 วัน มีผู้เสียชีวิต 336 คน มี บาดเจ็บ 
3,984 คน สาเหตุส้าคัญมาจากเมาแล้วขับ ถ้าไม่เมาแล้วเข้ามาสวดมนต์ในวัดจะช่วยให้มีโอกาสท้าดี
ได้มากขึ้น  

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้ให้ฝากถึงคนที่จะฉลอง
เทศกาลปีใหม่ผ่านบทสักวาถึงโทษและพิษภัยของการเลี้ยงฉลองด้วยเหล้าว่า 
   สักวา   สุรา  แปลว่าเหล้า  

 ดื่มแล้วเมา  เหมือนคนเลว พูดเหลวไหล  
 ท าให้เกิด  อุบัติเหตุ เกิดโรคภัย    
 ให้เสียทรัพย์  เสียนิสัย เสื่อมปัญญา  

 
   ท้ังเมรัย    เฮโรอีน สิ่งเสพติด  

 อีกยาเมา  ทุกชนิด สร้างปัญหา  
 เลิกเสียเถิด มันเป็นโจร ปล้นเงินตรา  
 ถ้ารักตน อย่าเสพสุรา ยาเมาเอย  
ในขณะท่ีพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต พระผู้เป็นปัญญาชนแห่งสยามได้เน้นย้้าว่า 

“เหล้าก าลังระบาดทุกหนแห่ง ก่อความร้าวฉานในครอบครัว บั่นทอนสุขภาพของผู้คน และ
ท าลายชีวิตของเยาวชน   อย่าปล่อยให้เหล้าท่วมเมือง อย่านิ่งเฉยให้ความมึนเมาเข้าสิงผู้คนทั้ง
ประเทศ ร่วมกันระดมธรรมบ าเพ็ญบุญเพื่อน าสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่แผ่นดิน ขอเชิญสาธุชน
ทุกท่านพร้อมใจปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งวิถีพุทธ น าสันติสุข
กลับคืนสู่ครอบครัว และฟื้นศีลฟืนธรรมเพื่อแผ่นดินไทย” 
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ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ท้าวัตรเย็น  เจริญพระ
พุทธมนต์ที่เป็นมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ เช่น ชัยมังคลคาถา, มงคลจักรวาลน้อย-ใหญ่, มหาสมัยสูตร, 
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร การนั่งสมาธิและการแผ่เมตตาบารมี 10 ทิศ เสร็จสิ้นการสวดมนต์ พระสงฆ์แสดง
ธรรม กล่าวสัมโมทนียคาถา อวยพรปีใหม่และประพรมน้้าพระพุทธมนต์  

ท่านท่ีสนใจ สามารถไปร่วมกิจกรรมใน 35 วัดดังทั่วประเทศและส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด
กว่า 1,016 แห่งได้ นอกจากจะได้โอกาสท้าดีให้กับตัวเองแล้ว ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมท้าดีเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส้าคัญแต่ละวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะกราบไว้เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย และยังจะได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์หลายอย่าง เช่น รู้ซ้ึงและเข้าใจถึงคุณงาม
ความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความหมายแห่งพระธรรมค้าสอนและวิถีปฏิบัติที่งดงามของ
พระอริยสงฆ์ ภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถกล้้ากลายผู้สวดมนต์ได้ ส้าหรับรายช่ือวัดที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ, วัดยานนาวา เขตสาทร, วัดพรหมวงศาราม เขตดิน
แดง, วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ, วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน  

ภาคเหนือ ประกอบด้วย วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย, วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม,่วัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม,่ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ล้าพูน, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก, วัดท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.พิจิตร, วัดคลองโพธิ์ อ.คลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์, วัดหนองโว้ง 
อ.หนองโว้ง จ.สุโขทัย 

 ภาคอีสาน ประกอบด้วย วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดศรีสวัสดิ์  อ.เมือง จ.
มหาสารคาม, วัดสระพังทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร, วัดไพรีพินาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, วัดศรีพันดอน อ.ภูเรือ  
จ.เลย, วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย,์ วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตน์ จ.
ร้อยเอ็ด, วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   

ภาคกลาง ประกอบด้วย วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุร,ี วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง, วัด
ศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง จ.สระบุรี วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี, วัดป่าเรไร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, วัด
นางสาว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย วัดโสธร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว, วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

ภาคใต้ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.
ตรัง, วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี, วัดสุวรรณวิชัย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stopdrink.com และ http//t.stopdrink.com 

 
วัดทั่วกรุงเทพฯ จัดสวดมนต์ปีใหม่อยู่แล้ว 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ ราชวรมหาวิหาร , วัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร, วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร, วัดชัยชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดมหรรณพาราม
วรวิหาร, วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร, วัดสังข์กระจาย, วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก , วัดเทพศิรินทรา

http://www.stopdrink.com/


 54 

วาสราชวรวิหาร, วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร, วัดราชสิงขร, วัดดาวดึงส์, วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร, วัดธรรม
มงคล 

 
(2)คณะสงฆ์ 5 วัดดังกรุงเทพฯ ประกาศ พร้อมรับคลื่นมหาชนร่วมกิจกรรมสวด
มนต์เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
จากการที่ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของ

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคม ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และประชาคมงดเหล้า 8 ภาค ร่วมกันจัด
กิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่วิถีพุทธ ประจ้าปี 2553 ร่วมกับ 35 วัดดังทั่วประเทศ และส้านักปฏิบัติธรรมประจ้า
จังหวัดกว่า 1,016 แห่ง ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวนั้น  

ส้าหรับวัดในกรุงเทพมหานครจ้านวน 5 วัด ประกอบด้วย วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ, วัดยานนาวา 
เขตสาทร, วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง, วัดเทพลีลา  เขตบางกะปิ, วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ได้
แจ้งว่า ตอนน้ีทางวัดได้จัดเตรียมสถานท่ีและก้าหนดกิจกรรมต่างๆพร้อมเสร็จสรรพแล้ว สามารถรองรับ
พุทธศาสนิกชนได้โดยไม่จ้ากัด นอกจากนั้น บางวัดยังจัดเตรียมวัตถุมงคลและของที่ระลึกมอบให้ทุกคนท่ี
มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

วานน้ี พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ผู้ประสานงานจัดกิจกรรมที่วัดเทพลีลาและตัวแทนคณะสงฆ์
จาก 5 วัดที่เข้าร่วมโครงการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ Fm.102.5 และ Fm.96.5   ว่า  

“ที่ผ่านมาทุกปี วัดเทพลีลาได้จัดกิจกรรมนี้อยู่แล้ว ส้าหรับปีน้ีถือว่าพิเศษ เพราะได้ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหลายช่องทาง ทั้งวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ หนังสือ เวบไซต์ต่างๆ คาดว่าคนจะมาวัดล้นหลาม
แน่นอน สิ่งที่อยากเน้นย้้าคือ เยาวชนในรั้วมหาลัยที่อยู่ใกล้วัดทั้ง 5 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยหอการค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพระนครใต้ และมหาวิทยาลัยรามค้าแหง น่าจะมาร่วมกิจกรรมกันมากๆ นอกจากจะท้าดี
ให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นการถวายการท้าดีเหล้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ที่ส้าคัญ ไม่อยากให้
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเที่ยวเตร่ตามผับหรือมหรสพมากเกินไป โดยเฉพาะ อย่าเอาค่าเล่าเรียนท่ีพ่อแม่ส่ง
ให้มาเป็นค่าเหล้ายาหมด ปีใหม่แล้ว ควรมีค่านิยมใหม่ๆที่สร้างสรรค์และแสดงวุฒิภาวะทางปัญญาในฐานะ
คนรุ่นใหม่และมีการศึกษาที่ดี ” 

“กลุ่มเป้าหมายหลักนอกจากจะเป็นกลุ่มคนวัยท้างานแล้ว กลุ่มที่อาจจะเป็นนักดื่มหน้าใหม่ก็
น่าสนใจ เราจึงเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น เพราะล้าพังการใช้กฎหมายห้ามมาก
เกินไป อาจเกิดจากการต่อต้านได้ ถ้าหากว่าห้ามไม่ได้ ก็ต้องหากิจกรรมให้ท้า อย่างน้อยการมาวัดครั้งนี้ 
ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหน่ึงที่อาจน้ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในของน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้ ” นายประญัติ 
เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวปิดท้าย 
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รายละเอียดกิจกรรมในวัดทั้ง 5 แห่ง สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.stopdrink.com และ 
http//t.stopdrink.com 

นอกจากนั้น ทุกท่านยังสามารถไปร่วมกิจกรรมในวัดอื่นๆที่จัดสวดมนต์ปีใหม่อยู่แล้ว  เช่น วัดสระ
เกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ ราชวรมหาวิหาร , วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, วัด
ปทุมคงคาราชวรวิหาร, วัดชัยชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดมหรรณพารามวรวิหาร, วัดพิชัยญาติกา
รามวรวิหาร, วัดสังข์กระจาย, วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก , วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, วัดศิริพงษ์
ธรรมนิมิตร, วัดราชสิงขร, วัดดาวดึงส์, วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร, วัดธรรมมงคล, วัดไตรมิตร 
 
(3)เครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุ กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีส าเร็จเกินคาด จ านวนผู้ร่วมงานมากกว่า
ประมาณการถึง 3 เท่า ประชาชนมากถึง 83% ระบุว่ากิจกรรมเช่นน้ี ควรเป็นวาระของรัฐบาล  

 
ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของส้านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคม ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และประชาคมงดเหล้า 8 ภาค จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่วิถีพุทธ  ภายใต้
แนวคิด “ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ” ประจ้าปี 2553 โดยมี 35 วัดดังทั่วประเทศและส้านักปฏิบัติธรรม
ประจ้าจังหวัดกว่า 1,016 แห่ง ตามมติมหาเถรสมาคม เข้าร่วมโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังผลโหวตความเห็น พบว่า ประชาชนระบุ เข้าร่วมกิจกรรม  100% แยก
เป็นไปวัดในกรุงเทพฯ 77% วัดในต่างจังหวัด 23% ที่ส้าคัญมีประชาชนมากถึง 83% ระบุว่ากิจกรรมเช่นน้ี 
ควรเป็นวาระของรัฐบาล 

นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า “หลังจากจัดกิจกรรมผ่านไป พบว่า ได้รับ
การตอบรับด้วยดีเหนือความคาดหมายในหลายๆเรื่อง ทั้งจ้านวนผู้เข้าร่วมที่มากกว่าประมาณการไว้ถึง 3 
เท่าจากจ้านวนคนเข้าวัดปรกติระหว่าง 100-300 คน สถานท่ีและของที่ระลึกจัดเตรียมไว้รองรับไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน  และ วัดยานนาวา เขตสาทร  แต่ละวัดมีคนมาร่วมงานมากกว่า 
26,00 คน ที่น่าสนใจคือคนที่มาร่วมกิจกรรมไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว มีเด็กและเยาวชนมาร่วม
เป็นจ้านวนมาก และมักมากันเป็นครอบครัว ปรากฏการณ์เช่นน้ี เป็นนิมิตหมายท่ีดีในการสร้างต้นแบบ
โดยเริ่มที่ครอบครัว เพื่อขยายผลไปสู่สมาชิกในครอบครัวให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่สร้างสรรค์ เช่น การ
ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่หรือเล่นการพนันอบายมุขต่างๆ จึงขอฝากถึงรัฐบาลในการให้ความส้าคัญกับเรื่องนี้
มากหน่อย” 

ด้านพระครูปลัดเจติยวัฒน์ ทีมประสานงานโครงการประจ้าวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า “กิจกรรมครั้งนี้ วัดจัดเป็นคร้ังแรก ไม่นึกว่าจะมีคนมามากมายขนาดนี้ ทั้งที่เตรียมสถานท่ี
ในบริเวณพระอุโบสถและระเบียงคตไว้แล้วก็ยังไม่พอ ต้องเสริมด้านนอกให้อีก ยิ่งช่วงใกล้เวลาเค้าท์ดาวน์
คนยิ่งมาเยอะ เห็นอย่างนี้ อาตมภาพรู้สึกปลื้มใจและอนุโมทนากับเครือข่ายงดเหล้าที่เอาโครงการมาลงที่น่ี 
ปีหน้าอยากให้มีแบบนี้อีก โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้ผลมาก เรื่องดีๆอย่างนี้ต้องขยาย

http://www.stopdrink.com/
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ออกไป ถ้าท้าได้อยากให้จัดอ้าภอละวัดหรือต้าบลละวัดยิ่งดี ญาติโยมจะได้มีทางเลือกและมารวมตัวกันท้า
ความดีเพิ่มขึ้น ไม่ไปกินเหล้าเมายา สร้างทุกข์และเป็นบาปให้กับตัวเอง ” 

ส้าหรับในต่างจังหวัด เช่น ที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก และวัดป่าแสงอรุณ จังหวัด
ขอนแก่น คนก็มาร่วมงานเป็นจ้านวนมากเช่นเดียวกัน ดังที่นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานศูนย์เครือข่ายองค์
งดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าว่า “ได้ร่วมกับชาวขอนแก่น จัดกิจกรรม ที่สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จ.
ขอนแก่น ก่อนสวดมนต์ข้ามปีมีกิจกรรมให้คนท่ีตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต ร่วมปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ในหลวง โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 พร้อมคณะสงฆ์น้าปฏิญาณ และ เจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรในหลวง 9 จบ ปีน้ีคาดว่าจะมีคนเลิกเหล้าตลอดชีวิตในหมู่บ้านเลิงเปือยเพิ่มอีกประมาณ 
13 คน  พร้อมๆกับเคลื่อนงานอีสานไม่กินเหล้า 20 ปี ปัจจุบันมีคนเลิกเหล้าและครอบครัวเลิกเหล้าตลอด
ชีวิตต่อเนื่องทุกจังหวัด และมาเป็นเครือข่ายญาติธรรมมากขึ้นเร่ือยๆ” 

ทั้งน้ี จากข้อมูลในเวบไซต์ http//t.stopdrink.com ซึ่งเปิดข้ึนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
โครงการนี้โดยตรง พบว่า มีคนเข้ามาดูข้อมูลจ้านวน 3,533 คน โดยร่วมโหวตว่าจะไปร่วมกิจกรรม 100% 
ไปวัดในกรุงเทพฯ 77% วัดในต่างจังหวัด 23% ที่ส้าคัญมีประชาชนมากถึง 83% ระบุว่ากิจกรรมเช่นน้ี 
ควรเป็นวาระของรัฐบาล มีเพียง 17% เท่าน้ันท่ีไม่เห็นด้วย 

ภาพกิจกรรมในโครงการดังกล่าว สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.stopdrink.com และ 
http//t.stopdrink.com 
 
 
ตัวอย่างก าหนดการ(บางวัด) 
วันที่ 31 ธันวาคม 52 

วัด เวลา กิจกรรม สถานที่ เบอร์ติดต่อ 
วัดเทพลีลา 06.00-20.00 น. 

18.00-21.00 น. 
 
22.30-24.00 น. 

-ถวายสังฆทาน ไหว้พระ ท้าบุญ 
-เจริญพระพุทธมนต์  
-จิตภาวนา-ปฏิบัติกรรมฐาน 
-เจริญพระพุทธมนต์ ต้อนรับปีใหม่ 

ศาลา 8 
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
 
พระอุโบสถ 

โทร. 02-718-6256   
 

วัดพรหมวงศาราม 21.00 น. 
23.00-24.00 น. 

-ลงทะเบียน/ฟังธรรม/สวดมนต์ 
-เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

ศาลาการเปรียญ 
พระอุโบสถ 

โทร.02 290 0378 

วัดยานนาวา 19.00-24.00 น. -สมาทานศีล 
-เจริญพระพุทธมนต์/ปฏิบัติกรรมฐาน 

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 
3 

โทร. 02 6723206 

วัดสร้อยทอง 19.30-24.00 น. -สมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์
ปฎิบัติธรรม 

ศาลา 72 พรรษา ชั้น 3 โทร. 029126621 

วัดพระศรีมหาธาตุ 
บางเขน 

20.00-24.00 น. -ฟังธรรมบรรยาย 
-จิตภาวนา  เจริญพระพุทธมนต์ - 
ถวายสังฆทาน  
-รับของที่ระลึก/รับน้้าพระพุทธมนต์ 

พระอุโบสถ โทร. 0896894678 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

ค ำชี้แจง  แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  ความคิดเห็น
ต่อการงดการจ าหน่าย/ ดื่ม /สูบ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในวัด   และ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (โปรดกรอก
ข้อความลงในช่องว่าง หรือท า เคร่ืองหมาย   ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ             ชาย                 หญิง 
2.การศึกษา            ประถมศึกษา        มธัยมศึกษา/เทียบเท่า          ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี 
3. อาย.ุ................ป ี
4. ภูมิล าเนา             คนในชุมชนนี้                คนในจังหวัดนี ้           อยู่จังหวัด
....................................................... 
5. ท่านมาวัดหรือท าบุญที่วัดบ่อยแค่ไหน ในรอบปีน้ี 
   เสนอตัวเลือกใหม่เป็น ดังนี ้
   มาบ้างไม่มาบ้าง ระบุ ……………….       มาเป็นครัง้คราว ระบ…ุ……………… 
                มาสม่้าเสมอ ระบ…ุ………………..        มาเป็นประจ้า ระบ…ุ…………………. 
6. ท่านดื่มเคร่ืองผสมแอลกอฮอล์ หรือไม่ 
 ดื่มในวันสุดสัปดาห์ วันหยุด ในงานเลี้ยง  เมื่อจ้าเป็น นานๆ ดื่มที  
 ไม่ดื่ม      ดื่มประจ้าเกือบทุกวัน  
7. ท่านสูบบุหร่ี หรือไม่  สูบ  ไม่สูบ  
8. ท่านรู้หรือไม่ว่า การจัดกิจกรรมสวดมนต์คร้ังนี้ เป็นการเชิญชวนให้เร่ิมต้นชีวิตที่โดยไม่มีเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 รู้  ไม่รู้  
9. ถ้ารู้ ท่านรู้จากที่ไหน (ตอบได้หลายข้อ) 
 ป้ายถนน กิจกรรมในงาน  ประกาศในงาน  
 โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  วิทยุ   เพื่อน/ญาติ บอกต่อ  
                อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………. 
10. ท่านอยากเห็นวัดเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้าและบุหร่ีหรือไม่ 

(     )  อยากเห็น   เพราะ    รู้สึกสงบ  ลูก/หลาน/เพื่อน/ญาติ ได้พบเห็นแต่สิ่งท่ีด ี       
       ไม่น้าไปสู่การท้าผิดกฎหมาย   จะต้นแบบของสถานท่ีอื่นๆ 
       อื่นๆ
......................................................................................................... 

(     )ไม่ เพราะ     ท้าให้เสียบรรยากาศงานภายในวัด       ท้าให้คนไม่อยากมาท้าบุญ 

เลขที่แบบสอบถาม…………….. 

แบบสอบถามกิจกรรมในโครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 1 มกราคม 2553 
สถานที่………………………………………………………………………. 
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  เป็นเรื่องธรรมดา ท้ากันมาอย่างนี้  
  อื่นๆ.................................................................... 

                     
(     ) เฉยๆ  เพราะ เป็นเรื่องของเจ้าอาวาสและกรรมการวัด   

  อื่นๆ.......................................................... 
11. ท่านประทับใจวัดน้ี ในเรื่องอะไรมากที่สุด................................................................................................ 
ท่ีประทับใจเพราะ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการงดการจ าหน่าย/ ดื่ม /สูบ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบุหร่ีในวัด     

ก้าหนดค่าระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ 
มีความคิดเห็น เห็นด้วย มากที่สุด = 5 คะแนน 
มีความคิดเห็น เห็นด้วย มาก  = 4 คะแนน 
มีความคิดเห็น เห็นด้วย ปานกลาง = 3 คะแนน 
มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย  = 2 คะแนน 
ไม่มีความคิดเห็น   = 1 คะแนน 
โดยท้าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน  
5 = มากที่สุด 4 = มาก     3 = ปานกลาง  2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่มีความคิดเห็น  

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การขายและดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ในวัดเป็น
เรื่องปกติ ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส กรรมการวัดและเจ้าภาพ 

     

13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ไม่ควรมีการขาย/ ดื่ม /สูบ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ในงานทุกงานท่ีจัดขึ้นภายในวัด 

     

14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า งานบุญทุกอย่างท่ีเก่ียวกับศาสนาในวัดและ
ชุมชนไม่ควรมีการเลี้ยง แจกหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน 

     

15. ท่านยินดีหรือไม่ท่ีจะบอกต่อกับคนอื่นว่า การขาย/ดื่ม/โฆษณาเหล้า
ในวัดผิดกฎหมายและไม่ควรมีการเลี้ยงเหล้าในงานบุญทุกงาน 

     

16. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 

     

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ตอบแบบสอบถำม 

 


