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   สวดมนต์รับปีใหม่ตามวิถีพุทธ 
  หยุดอบายมุขน้ำ เมา

ปีที่ 8 ฉบับที่ 63 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2554

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จดหมายข่าว  สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

สวดมนต์ข้ามปี ณ สนามหลวงและวัดไทยทั่วประเทศ 30,000 แห่ง 

มงคลชีวิตรับปีใหม่

เหล้า...ไม่ว่าดื่มมากหรือน้อย ก็ทำ ให้เกิดโรคมะเร็งได้
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 เดิมทีพอถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย

ธรรมเนียมแบบไทยๆ  คนที่เป็นเด็กก็จะไปกราบไหว้ขอ

ศลีขอพรจากผูใ้หญท่ีเ่คารพนบัถอืเพือ่ความเปน็สริิมงคล 

แตป่จัจบัุนคณุคา่ดีๆในสงัคมเลือ่นหายไปอยา่งนา่เสยีดาย 

  นานทีเดียวที่อิทธิพลของธุรกิจนํ้าเมา ทําให้เกิดค่านิยม

ใหม่ท่ีไม่ใช่แนวทางของชาวพุทธ  นั่นคือการจัดมหกรรม

เคาน์ดาวน์ตามสถานที่ต่างๆ  โดยมีลานเบียร์-เหล้า  ให้ดื่ม

กนิตัง้แตห่วัคํา่จนดกึ  เปน็ตน้เหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุ การ

ทะเลาะเบาะแว้ง    การทําร้ายร่างกาย    และปัญหาสังคม

อีกมากมาย  แทนที่จะเป็นวาระแห่งความสุข ความเป็นสิริ

มงคล  กลับเป็นเทศกาลแห่งความเศร้า  ความสูญเสีย  ทั้ง

ของครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ที่ต้องมานั่งนับศพกัน

ในช่วง  7  วันอันตราย  ที่มีการเฉลิมฉลองและการเดินทาง

มากกว่าช่วงเวลาปกติ  เราก็เลยมองว่าไม่ได้การแล้ว

  ความจริงแล้ววัดในต่างจังหวัดจํานวนไม่น้อยมีการจัด

กจิกรรมสวดมนตข์า้มปกีนัอยูแ่ลว้  แตไ่มไ่ดเ้ปน็ทีน่ยิมหรือ

รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางเช่นขณะนี้    จนเมื่อ  10 ปี

ที่แล้ว  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่หัวค่ํา    มี

การเจริญศีลภาวนา  เดินจงกรม  นั่งวิปัสสนากรรมฐาน  ฟัง

ธรรมะบรรยาย    จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีการสวดมนต์ยาว  

จนเป็นที่มาของการสวดมนต์ข้ามปี  พอถึงตอนเช้าก็จะมี

การทําบุญตักบาตร  ปล่อยโค  ปล่อยกระบือ  ซึ่งกิจกรรม

แบบนี้จะทําให้เรามีสติกับการดําเนินชีวิตต่อไปมากขึ้น 

ทาง สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จึงได้นํากิจกรรม

การสวดมนต์ข้ามปีนี้มาต่อยอด  ให้คนไทยรับรู้ในวงกว้าง

และนําไปปฏิบัติกันให้มากขึ้น

  ทั้งนี้  4  -  5  ปี  ที่ผ่านมา  เราได้จัดกิจกรรมสวดมนต์

ข้ามปีข้ึนในหลายจังหวัด  ซ่ึงประสบความสําเร็จเป็นอย่าง

สูง  และปีที่ผ่านมา ทาง สสส. ก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์

ข้ามปีระดับชาติเป็นครั้งแรกที่วัดราชนัดดา  ซึ่งก็ได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี  ถือเป็นอีก

ทางเลือกใหม่ให้กับคนที่สนใจ 

  สาํหรบัปนีีเ้รามกีารจดังานอยา่งยิง่ใหญ ่ เนือ่งในโอกาส

ปีมหามงคล  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจริญพระ

ชนมายคุรบ 84 พรรษา  และเปน็การฉลองพทุธชยนัตคีรบ 

2600  ปี  ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ซึ่งนอกจากการ

สวดมนต์ข้ามปีแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ 

การหลอ่พระพทุธรปูปางหา้มพญาธ ิ เพือ่ถวายแดพ่ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำานวยพรให้มี “กาย” ที่

สะอาดหมด จดด้วย “ศีล”  “ใจ” ที่สงบนิ่งด้วย “สมาธิ” 

และ สว่างไสวประภัสสรด้วย “ปัญญา” มีพระรัตนตรัย

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีโอกาสทำาความดี ปฏิบัติธรรม 

เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ใน

อนาคตกาลอันควร เทอญ

 “สวดมนต์ข้ามปี” 
เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีสติ

2 จากใจประธานเครือข่ายฯ  ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม
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  นานมากทีเดียวที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการต้อนรับวันใหม่ เดือนใหม่ พ.ศ.ใหม่  ด้วยการ

เที่ยว กิน และเมาเหล้าอย่างสุดเหวี่ยง ซึ่งผลที่ตามมาของการเฉลิมฉลองแบบนี้คือ อุบัติเหตุ การเสีย

ชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย การทะเลาะวิวาท และความสูญเสียในเรื่องต่างๆอีกมากมาย ทั้งใน

ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมภาพรวม

    คนไทยนับถือพุทธศาสนา  แต่น้อยคนนักที่จะน้อมนําเอาหลักคําสอนมามาเป็นเข็มทิศ  เพื่อนําพา

ชีวิตไปในเส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริง  ด้วยเหตุนี้  ปีเก่าหรือปีใหม่ที่ผ่านมาของหลายคนจึงไม่มีอะไร

แตกต่าง  เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สะอาดข้ึน  และ

พบกบัความสขุแทจ้รงิอยา่งทีท่กุคนตอ้งการ(แตห่ากนัไมเ่จอสกัท)ี เพราะไปใหค้วามสําคญักบัความสขุแบบ

ชั่วครั้งชั่วคราวกันมากกว่า    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสุขที่ไปผูกติดกับการดื่มนํ้าเมาและความสนุกสนาน

ที่ไม่เป็นประโยชน์   ในเมื่อทุกคนยึดถือว่าปีใหม่เป็นฤกษ์ดีของการเริ่มต้นชีวิต เมื่อต้องการผลลัพธ์ที่

ดี  ก็ต้องทำาเหตุที่ดีด้วยเช่นกัน ค่านิยมการดื่มนํ้าเมาฉลองปีใหม่แล้วทําให้ตัวเอง ครอบครัว และสังคม 

มีปัญหา ควรจะค่อยๆหมดไป คนไทยควรเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชิน(กิน-เมา-เที่ยว)แบบเดิมๆ แล้วเริ่ม

ต้นชีวิตใหม่ตามแบบธรรมเนียมไทย  ตามแบบชาวพุทธที่ดี

 ปีน้ีนับเป็นปีท่ี  2    ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ  (สสส.)    สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.) 

มหาเถรสมาคม (มส.) กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายกว่า 30 

องค์กร  จัดกิจกรรม  “สวดมนต์ข้ามปี  เริ่มต้นดี  ชีวิตดี”  ที่สนาม

หลวง  ซึ่งนอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว  ยังเป็นการฟื้นฟู

กําลังใจให้กับคนไทยหลังภัยนํ้าท่วมด้วย

 ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ  สสส.  ได้กล่าว

ถึงการจดักจิกรรมสวดมนตข์า้มปวีา่  “ในโอกาสทีจ่ะเปลีย่นจากป ี

2554 เปน็ป ี2555  ทาง สสส.และภาคเีครือขา่ยจํานวนมาก  ไมว่า่

จะเปน็เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ เครือขา่ยดา้นศาสนา เครือขา่ยออก

กําลังกาย เครือข่ายเด็กเยาวชน  ได้มาร่วมกันจัดงานสําคัญในปีนี้ 

ชื่อว่างาน “สวดมนต์ข้ามปีใหม่ เริ่มต้นดี ชีวิตดี” งานนี้เป็นโอกาส

พเิศษจรงิๆ ทีค่นไทยทัง้ประเทศจะไดม้ารว่มกนัทาํสิง่ดีๆ   ดว้ยการ

สวดมนต์ในช่วงของโอกาสข้ามไปยังปีใหม่ 

  ...ซึง่นอกจากทีเ่ราจะไดม้าสวดมนตข์า้มปกีนัเหมอืนปทีีแ่ลว้นัน้  

ปีนีก้ย็งัเปน็ปสํีาคญัจรงิๆ เปน็ปทีีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง

มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และในปีหน้าเป็นพุทธชยันตี คือปี

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ  2,600  ปี    ด้วยโอกาสประจวบเหมาะ

ทัง้สองเรือ่งสาํคญันี ้ ปนีีก้จ็ะเปน็ปทีีเ่รามาสวดมนตข์า้มปกีนัอยา่ง

มีความหมายเป็นพิเศษครับ  สําหรับการจัดงานใหญ่ก็อยู่ที่ท้อง

สนามหลวง  และวัดต่างๆท่ัวประเทศ  ใครสะดวกในพื้นท่ีใด  ใกล้

ที่ไหนก็เชิญไปร่วมสวดมนต์กันนะครับ”

กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี”

สวดมนต์ข้ามป ี
ต้อนรับพ.ศ.ใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ (ปีที่ 2)

 เรื่องจากปก  3 
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 วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ.2554  ณ ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร 

ได้มีการแถลงข่าวเรื่องการจัดกิจกรรม  “สวดมนต์ข้ามปี  เริ่มต้นดี 

ชวีติด”ี  พระพรหมเมธ ีผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัสมัพนัธวงศ ์กรรมการ

มหาเถรสมาคม  กล่าวว่า  ปีที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญกับปัญหา

โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียอย่างมาก  แต่คนไทย

ก็มีความอดทนอดกลั้นสู้กับสภาพที่เกิดข้ึน    ทางมหาเถรสมาคม 

(มส.)  จึงมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการสวดมนต์ไหว้พระ  เจริญจิต

ภาวนา  เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว 

และสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต โดยให้ทุกวัดทั่วประเทศ 30,000 แห่ง 

และวัดไทยในต่างประเทศอีกกว่า 300 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมเริ่ม

ต้นปีด้วยสิ่งดีๆ 

  นอกจากนี ้ในป ี2555 ยงัถอืเปน็ปมีหามงคล  เพราะเปน็ปพีทุธ

ชยันตี  คือครบ  2,600  ปี  แห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

โดยอานิสงส์แห่งการสวดมนต์  มีพลานุภาพช่วยทําให้ใจสงบ  เกิด

พลัง  และช่วยให้ผ่านพ้นทุกข์ในเรื่องต่างๆ  ไปได้  ทําให้มีสติ  มอง

อุปสรรคเป็นโอกาส  มองปัญหาเป็นปัญญาด้วย  จึงขอเชิญชวน

พุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์ให้ใจบริสุทธิ์  

 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัด

กจิกรรมสวดมนตข์า้มป ี2554 - 2555  สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  กลา่ววา่ การจดักจิกรรมในปนีี ้สสส. 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้แก่  มส. กทม. สํานักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหลา้(สคล.) มลูนธิวิดัปญัญานนัทาราม  และหนว่ยงานตา่งๆ กวา่ 

30 องคก์ร  รว่มกนัจัดกจิกรรมเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล  ซึง่ปนีีม้ี

ศูนย์กลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ในวันที่  31  ธันวาคม  2554  

ณ สนามหลวง  ซ่ึงงานจะเร่ิมต้ังแต่เวลา 13.00 น.– 01.00 น.  โดย

มีพระพรหมวชิรญาณ  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  กรรมการมหาเถร

สมาคม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และได้นิมนต์พระเถรานุเถระที่

ประชาชนให้ความเคารพนับถืออีก 32 รูป  มาร่วมเจริญพระพุทธ-

มนต์ให้ศีล  ให้พร  แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  อาทิ  พระธรรมสิทธิ-

นายก เจ้าคณะกทม. พระธรรมเจดีย์  เจ้าคณะภาค 13  พระเทพ-

คุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร ฯลฯ

  “คืนข้ามปี 31 ธ.ค. นอกจากร่วมกันสวดมนต์แล้ว  เรายังมีลาน

นิทรรศการให้ความรู้  ธรรมะบันเทิง  และกิจกรรมสร้างสรรค์  7 

ลานบุญ  คือ  1) ลานพระศรีมหาโพธิ์  ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป

ปางห้ามพยาธิ ซึ่ง สคล.  จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  2) ลานพทุธชยนัต ี2,600 ป ีแสดงนทิรรศการ

ประวัติพระพุทธศาสนา  3) ลานสร้างสุข ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ  4)  ลานอ่ิมบุญ  ร่วมสรงนํ้าพระพุทธรูปคู่บ้าน

 เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  กล่าว

ถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่า  การสวดมนต์ทําให้เกิดสมาธิ  ทําให้เกิดความสุข  หาก

เราทําพร้อมๆกันทั้งประเทศ  จะทําให้เกิดพลังของสมาธิ  และจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่  ยิ่งใน

ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  เราจะได้ร่วมกัน

ทาํบญุถวายเปน็พระราชกศุล  และหวงัวา่สิง่ไมด่ท้ัีงหลายทีเ่กดิขึน้กบัเราในปท่ีีผา่นมา  จะได้

ผ่านพ้นไป และเริ่มต้นกันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีงามด้วยการสวดมนต์ข้ามปี

  “ประเทศไทยผ่านเรื่องราวหลายเรื่อง  ทําให้เกิดความทุกข์มากทีเดียว  เรามาเริ่มต้น

กันใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี  เชื่อมั่นว่าพลังจิต  พลังสมาธิ  ของคนไทยทั้งปวง  จะทําให้

ประเทศไทยได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า ทั้งตัวเราเองก็ได้สมาธิ  ได้บุญจากการสวดมนต์ด้วย ขณะ

เดียวกันก็เป็นพลังร่วมให้สังคมไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปสู่สิ่งที่ดีงามต่อไป”

แถลงข่าวกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีฯ”

คู่เมือง 9 วัดดังทั่วไทย  5) ลานอิ่มอก อิ่มใจ การละเล่นของไทย 4 ภาค ของเล่นแบบธรรมชาติ  ชุมชนชาว

พุทธจิตอาสา  6) ลานพุทธศิลป์ ซึ่งเป็นการรวมตัวและแสดงงานของศิลปินชั้นนําทั่วประเทศ  และ7)  เวที

ธรรมะบันเทิง การแสดงศิลปะแบบไทยๆ  ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทั่ว

ประเทศมากกว่า 10 ล้านคน” ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว 

 นางทยา ทีปสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรม  “สวดมนต์ข้ามปี  เริ่มต้นดี 

ชวีติด”ี  เปน็การทําส่ิงท่ีเปน็มงคลตอ่ตนเองตอ้นรบัปใีหม ่ นอกจากนีใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม บรเิวณทอ้งสนาม

หลวง  ยังอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร  จากหอพระ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อไปประดิษฐานให้

ประชาชนได้สักการะที่ท้องสนามหลวง  ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่1 มกราคม 2555  และพิธี

ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 185 รูป ในเช้าวันที่ 1 มกราคม เวลา 07.00 น.ด้วย

 แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า  การฉลองปีใหม่ไม่จําเป็นเสมอไปว่าต้อง

ใช้ของมึนเมา  ความสนุกเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องทําลายสมอง  สติ  การภาวนาด้วยการสวดมนต์  ก็สามารถ

สร้างความสุขได้  โดยในคืนข้ามปี  วันที่  31  ธันวาคม  2554  จะมีกิจกรรมซึ่งนําศิลปะมาผสมผสานกับ

ธรรมะ  เพื่อให้เข้าถึงจิตใจประชาชนทุกคน  เช่น  ระบําธรรมะ  พุทธชยันตี  2600  ปี  ซึ่งนําดนตรีร่วม

สมัยมาประกอบเรื่องราวพุทธกาล  แฝงด้วยธรรมะ  แม้จะเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวก็เข้าถึงได้ง่าย  ทั้งนี้  การ

สวดมนต์  ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  การออกเสียงตามจังหวะการหายใจ  คือ  การเรียกสติ  ซึ่งสามารถนําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดี

สำ นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
ชวนสวดมนต์ข้ามปี

เรื่องจากปก
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  “...ตอนเดก็ๆ ก็ฉลองปีใหมแ่บบท่ีคนเขาทํากัน  แตพ่อโตขึน้ ความคดิกเ็ปลีย่นไป 

เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปสวดมนต์ข้ามปี เพื่อนชวน  ก็ลองไปดู ไปแล้วมัน

ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว  เหมือนได้ชาร์จพลังหนึ่งครั้ง

ในหนึ่งปี  คือถ้าจะปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้กันได้ทั้งปีอยู่แล้ว แต่ช่วงปีใหม่ขอรับสิ่งดีๆให้ตัวเอง

สักนิดหนึ่งดีกว่า  ครั้งแรกผมไปท่ีวัดโพธิ์  รู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างได้หมด  ความ

รู้สึกก็รู้สึกว่าสงบดีช่วงปีใหม่  ผมกับแฟนช่วงที่คบกัน  ก็ชวนกันไปด้วย

  ปีนี้เราไปจะสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสัมมาชัญญาวาส  รามอินทรา  ก็ดีใจนะครับที่

เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันเยอะขึ้น  วันนี้ไม่ได้มาแค่สองคน  มี

แม่  น้องชาย  และแฟนคลับมาด้วย...  “ก็เป็นความตั้งใจที่อยากมาสวดมนต์ทุกปีอยู่

แล้วค่ะ ได้มาแล้วก็รู้สึกดีค่ะ เหมือนเป็นปีที่ดี และพร้อมที่จะลุยต่อไป”

นักวิชาการ นักแสดง ชวนร่วมกิจกรรม

 “สวดมนต์ข้ามปี”
  ทุกครั้งเมื่อจะถึงวันปีใหม่  แทบทุกคนจะทำ แต่สิ่งซ้ำ ๆ   เดิมๆ  คือฉลองกันสุดเหวี่ยง  แล้วตื่นมาด้วยอาการมึนงง 

งัวเงียรับปีใหม่    หากเป็นเช่นนี้  จะปีใหม่อีกกี่ปีกี่หน  ก็ไม่สำ คัญ  ไม่มีความหมาย  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตเลย 

ลองไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันดูไหม เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีสติ ชีวิตจะได้ดำ เนินไปตามครรลองที่ถูกตรงมากขึ้น ซึ่ง

ในปีนี้มีนักแสดง นักร้อง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ก็ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเป็นจำ นวนมาก

รศ.ดร.ปารชิาต ิสถาปติานนท์

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  “สวดมนต์ข้ามปี...ส่ิงท่ีได้แน่ๆ

ก็คือสติของตัวท่าน  อย่างน้อยสติ

กลับมา  ปัญญาก็มี    เราน่าที่จะใช้

ปี ใหม่มาสวดมนต์ข้ ามปี   ตั้ งจิต

อธิษฐานว่าเราจะทําอะไรดีๆใน

ปีหน้าให้กับตัวเอง  ให้กับคนที่คุณ

รัก  คุณพ่อคุณแม่  ครอบครัว  และให้กับประเทศชาติด้วยค่ะ  คิดว่าตรงนี้เราจะมีเวลา

คืนให้กับตัวเอง  คืนสติให้กับตัวเอง  จะได้ตั้งใจที่จะก้าวเดินในปีหน้าให้ดี  ให้พรุ่งนี้ดี

กว่าวันนี้ค่ะ

  การสวดมนต์เป็นเครื่องมือทําให้เกิดความสงบ  แต่ถ้าท่านคิดว่าตัวเองสามารถนั่ง

เงียบๆ  หายใจ  แล้วนั่งพุทโธสักพักหนึ่ง  แล้วเริ่มต้นสัญญากับตัวเองว่าเราจะทําอะไร

ดีๆ  ก็จดจําสิ่งนั้นไว้ในสมองนะคะ  แล้วนอนหลับให้ฝันดี  วันรุ่งขึ้นก็เริ่มต้นออกแรง

ที่จะทําความฝันนั้น  ทําสิ่งที่ท่านคิด  ท่านฝัน  ให้เป็นความจริง    ปีใหม่นี้เรามาร่วม

สวดมนตข์า้มปกีนันะคะ เริม่ตน้ตัง้สต ิดว้ยการมาสวดมนตด์ว้ยกนั อธษิฐานจติดว้ยกนั”

พันโทวันชนะ สวัสดี 

(ผู้พันเบิร์ด) 

รองโฆษกกองทัพบก

นักแสดง
  “....สิ่งง่ายๆที่เราจะเข้าถึง

ศาสนาได้  คือการสวดมนต์  ซึ่ง

สามารถทําได้เองทุกวัน  สิ่งที่เรา

จะได้จากการสวดมนต์  อันดับ

แรกเลยคือเรือ่งสมาธ ิ ซึง่จะทําให้เรามีสมาธเิพิม่ขึ้น  ขณะเดียวกนัเรากจ็ะควบคมุจิตใจ

ได้ง่าย  จิตใจหนักแน่น  เป็นคนมีหลักการ  และมีเหตุผลมากขึ้น  แล้วยังเป็นตัวอย่างให้

กับลูกหลานได้ด้วยว่าการเข้าถึงธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องยาก  เราสวดมนต์อยู่กับบ้านทุกวันก็

สามารถเข้าถึงธรรมะได้แล้วครับ  การสวดมนต์นั้นสามารถทําที่ไหนก็ได้  และสวดได้ทุก

ขณะ  เพราะฉะนัน้ในปใีหมน่ีก้ไ็มจํ่าเปน็ตอ้งไปสวดทีว่ดั  เราอาจชกัชวนคนในครอบครวั

มาสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันที่บ้านก็ได้”

“แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ 

นักแสดง
  “ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ไปสวดมนต์

ข้ามปี  ซึ่งปกติเราก็จะได้ฟังจากคนโน้น 

คนนี้  ว่าไปสวดมนต์ข้ามปีมา  ก็คิดว่าเป็น

สิ่งที่ดี แต่เราจะอดทนทําได้หรือเปล่านะ...

ปีที่แล้วก็มีครอบครัวเพื่อนๆมาชวนไป

สวดมนต์ข้ามปีกัน  ก็เป็นความรู้สึกอีก

แบบหนึ่ง  เราก็ได้อยู่กับครอบครัวเหมือน

เดิม แต่เจอคนเยอะขึ้น ได้มาสวดมนต์ ได้

รับพร ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ”

“แอฟ” ทักษอร ภักดิ์เจริญสุข 

นักแสดง
  “จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา  แอฟคิดว่า

คนไทยหลายๆคนเหน็ดเหนื่อย เครียด และ

สูญเสียกําลังใจกันค่อนข้างมาก  ก็อยาก

ให้มาชาร์จพลังให้กับใจเรา  ปีนี้มาร่วม

สวดมนต์ข้ามปีกันนะคะ”

เขตต์ ฐานทพั นักแสดงช่อง7 ส ีและคู่รกั คุณเปรมิการ ์ธนโรจน์ประดิษฐ์

 เรื่องจากปก



6

 เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเท่ียวที่ประชาชนนิยมไป

เที่ยวกันมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการจัด

งานใหญ่ของจังหวัดต่างๆ เรามักจะได้ยินข่าวเรื่องคน

มาเที่ยวงานดื่มเหล้าแล้วทะเลาะวิวาท บาดเจ็บ จนถึง

ขั้นเสียชีวิตกันเป็นประจำ  ด้วยเหตุนี้ การจัดงานส่ง

ท้ายปีเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ จึงยึดหลัก “ปลอดภัย 

ไร้แอลกอฮอล์” อย่างจริงจัง 

 เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2554  ที่ลานประตูท่าแพ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์กรบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท ์ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่  นายมาณพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ร่วมกัน

แถลงขา่ว การจดังาน Chiang Mai Count down 2012  หรอืเทศกาล

แหง่ความสขุสง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่ ในคนืวนัที ่30 – 31 ธนัวาคม 

2554  เพือ่รว่มกนันบัถอยหลงัและกา้วสูป่ใีหมพ่รอ้มกนั ณ ลานประตู

ท่าแพ  กลางเมืองเชียงใหม่ 

  นายบุญเลิศ  กล่าวว่า  ถือเป็นกิจกรรมดีๆ  ที่จะมอบให้กับชาว

ไทยและชาวต่างชาติ  ที่มาร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ด้วย

กัน  ภายใต้แนวคิด  “สร้างความสุข คืนรอยยิ้มให้กับทุกคน”  หรือ 

Chiang Mai Happy Festival เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ 

ลาํดบัตน้ๆของเมอืงไทย ในบริเวณงาน  นอกจากมกีารแสดงของเหลา่

ศิลปิน นายแบบและนางแบบแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ Display 

Land mark “Wonder Land ดินแดนมหัศจรรย์ แห่งความสุข” ที่

สามารถบันทึกภาพแห่งความทรงจําในเทศกาลแห่งความสุขเก็บไว้  

กิจกรรมการเล่นเวฟมนุษย ์ “ฮักเจียงใหม่ ยกมือขึ้น Live  in Chiang 

Mai  ฮักเจียงใหม่  ยกมือขึ้น”  บนลานกิจกรรมและบนถนนท่าแพ

ตลอดทัง้สาย  สว่นไฮไลตข์องงานคอื การนบัถอยหลงักา้วเขา้สู่ศกัราช

ใหม่กับนาฬิกายักษ์  “Count  Down Wall”  พร้อมร่วมร้องเพลง

อวยพรปีใหม่ และชมพลุดอกไม้ไฟสุดตระการตาจํานวน 2,012 นัด 

 นับเป็นจังหวัดตัวอย่าง ที่ตั้งใจจัดงานสนุกรื่นเริงโดยไม่ให้

มเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ขา้มายุง่เกีย่วอยา่งตอ่เนือ่ง ทีส่ำาคญัไม่

รับการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มนำ้าเมาทุกชนิดด้วย 

เคานต์ดาวน์ที่เชียงใหม่ 
“สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”  

 เรื่องจากปก
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 อำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอีก

หนึ่งจังหวัดที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจมา

เทีย่ว และเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆอยูเ่สมอ 

โดยเฉพาะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ี

นกัทอ่งเท่ียวสามารถสนกุกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและ

ปลอดภยั เพราะไม่มกีารซือ้ ขาย หรอืดืม่เหลา้

ในบริเวณงานอย่างเด็ดขาด 
 เม่ือวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.2554    จังหวัดสงขลา 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานหาดใหญ่ 

เทศบาลนครหาดใหญ่  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  และองค์กรการท่องเท่ียวท้ัง

ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา  ร่วมกันแถลงข่าว 

การจัดงาน  “ไนท์ พาราไดซ์ หาดใหญ่ เคาน์ดาวน์ 

2012” อย่างย่ิงใหญ่ เพื่อต้อนรับเทศกาลการท่อง

เที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเป็นงานปี

ใหม่ที่ปลอดแอลกอฮอล์ 100 % เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ของชาวหาดใหญ ่ โดยม ีนายพริสญิจ ์พนัธุเ์พง็ รอง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา เปน็ประธานในการแถลงขา่ว 

พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน  และองค์กรต่างๆ อาทิ

  นายอทุศิ ชูช่วย  นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

สงขลา  นายวิษณุ ศรีทะวงศ์  ผู้แทนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) นาย

ประภาส อนิทนประสาธน ์ ผู้อาํนวยการการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย  สํานักงานหาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน 

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  และนายพีระยศ เวช-

ชาภนินัท ์รองนายกสมาคมสมาพนัธธ์รุกจิการทอ่งเทีย่ว

จังหวัดสงขลา ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์  หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  สาขาหาดใหญ่  ซึ่งงานจะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม  ณ บริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ 

และถนนธรรมนูญวิถี  ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว  โดยจะปิดถนนในบริเวณดังกล่าว  เพื่อ

ให้นักท่องเที่ยวได้ฉลองกันอย่างเต็มที่  โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดัง  อาทิ  แบงค์  วง

แคลช  วงกะลา  วงเคลียร์  ลุกทุ่งชิงแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์  ศิลปินชาวใต้  และพระเอกนักแสดง 

“บอย” ปกรณ์ จากช่อง 3  ฯลฯ

   นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า ภาพรวมการ

ท่องเทีย่วหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ชว่งวนัหยดุเทศกาลปใีหม ่ จะมนีกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวมาเลเซยี 

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหนาแน่นกว่าทุกปี  เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ  ในพื้นที่ 

ได้จัดกิจกรรมทําบุญ  กิจกรรมบันเทิงสร้างสุขสนุกสนาน  ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมฉลองเทศกาลส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Night Paradise Hatyai Countdown” อย่างยิ่งใหญ่ 

  นอกจากน้ี    คืนวันที่  31  ธันวาคม  2554  ก็มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมงคลปฏิบัติธรรมข้ามปีและ

สรา้งสมบญุบารมตีอ้นรบัปใีหม ่ณ มหาปญัญาธรรมสถาน ถนนธรรมมญูวถิ ี และร่วมสนกุกบักจิกรรม

เดนิ-วิง่สูป่ใีหม ่และปัน่จกัรยานขา้มป ีระยะทาง 4.25 กม.  ตอ่ดว้ยกจิกรรมตอ้นรบัปใีหมใ่นวันที ่1 มกราคม 

2555 ภาคเชา้ ดว้ยการทําบญุตกับาตรพระ 60 รปู ณ วดัควนลงั ภาคบา่ย ตืน่ตาตืน่ใจ พรอ้มเกบ็ภาพความ

ประทับใจในเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่...

 ทั้งหมดนี้ ก็คืองานดีๆที่ขายความสนุก ความปลอดภัย โดยไม่ต้องอิงนำ้าเมาให้การจัด

งานมีจุดด่างพร้อยเสียหาย

 

“หาดใหญ่” จัดงานส่งท้ายปียิ่งใหญ่

“Night Paradise Hatyai Countdown”

 เรื่องจากปก
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7
 เป็นความจริงที่ว่าการจัดงานใดๆ ก็ตาม หากมี

เครื่องดื่มมึนเมาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย งานเหล่านั้นมัก

เกิดปัญหาจากคนดื่มเหล้าแทบทุกงาน ยิ่งเป็นงาน

ใหญ่ระดับประเทศ ก็ย่ิงต้องป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายและเสียชื่อเสียงเกิดขึ้น

 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 นายจิรากร โกศัยเสวี 

อธิบดกีรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รับมอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหร่ี และห้ามขายห้าม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ติดในงานมหกรรม

พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

จากนายรชต  สหชัยเสรี ผู้ประสานงานเครือขายแก้ไข

ปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ 

เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ

 มีคนพูดเชิงประชดว่าเดี๋ยวนี้นำ้าเมาหาซื้อง่ายกว่านำ้าดื่ม จะว่าไปก็

แทบจะเป็นความจริง เพราะมีร้านค้าที่ไหน ก็มีนำ้าเมาขายอยู่ด้วยเป็นสินค้า

พ้ืนฐาน หรือเรียกว่าเป็นสินค้าสามัญประจำาร้าน เพราะอย่างนี้นี่เองคนไทย 

เด็กไทย จึงดื่มและเมากันทั่วเมือง

เมื่ อวันที่   20  ธันวาคม  พ.ศ .2554 

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสํานักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.)  ได้ให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า  มาตรการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยในปัจจุบัน 

ยังไม่มีความเข้มงวดพอ  เพราะพบว่า

คนไทยเข้าถึงโดยซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ได้ภายใน 7 นาที เพราะมีขายตามร้านค้า

ทัว่ไป   ขณะทีใ่นตา่งประเทศ เชน่ สวเีดน 

พบวา่ รา้นคา้ปลกีทีจ่ะจำาหนา่ยเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ไดต้อ้งเปน็รา้นคา้ของรฐั เพือ่

 ที่ผ่านมา กระเช้าของขวัญปีใหม่มักเป็นแบบ“บังคับ”ซื้อ นั่นคือมี

เหล้าหรือนำ้าเมาต่างๆใส่มาให้ด้วย ทั้งที่สำาหรับหลายคนแล้วสินค้าเหล่า

นี้เป็นส่วนเกินที่จำาใจต้องซื้อ และบางคนก็จำาใจรับไว้ มาถึงวันนี้ มีหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาดูแลผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้ว

 เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 นพ.สรุวทิย ์คนสมบรูณ์ รฐัมนตรปีระจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการจัด

กระเชา้ของขวญัปใีหม ่ โดยเชญิหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกรมการคา้ภายใน 

องค์การอาหารและยา สาํนกัอนามยั กทม.สํานกัควบคมุเคร่ืองแอลกอฮอล ์และ

ผู้ประกอบการรายใหญ่มาหารือ

  โดยได้ขอ้สรปุตรงกันเก่ียวกับการจําหนา่ยกระเชา้ของขวญัปใีหมว่า่ สินคา้

ทีจ่ะนำามาบรรจไุวใ้นกระเชา้จะต้องมีอายุไม่ตำา่กว่า 6 เดอืน เพ่ือใหผู้บ้ริโภค

ได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ที่สำาคัญจะต้องจัดทำาฉลากราคา

สินค้าติดไว้บนสิ่งของทุกชนิดที่นำาไปจัดไว้ในกระเช้า โดยจะต้องให้ฉลาก

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีขนาดเล็กจนเกินไป

  อย่างไรก็ตาม  ในปีนี้ได้มีการเพ่ิมเง่ือนไขว่า ผู้ได้รับกระเช้าสามารถนํา

ประเด็นข่าว

ให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้น  ซึ่งถือเป็นการควบคุมการดื่มให้อยู่ในความ

เหมาะสม ส่วนประเทศไทย พบว่า การขอใบอนุญาตในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำาได้

ง่ายและมีราคาถูก ไม่มีกระบวนการคัดกรอง โดยใช้หลักว่า ผู้ขอ เมื่อขอไปแล้วจะไม่กระทําผิด 

หากทําผิดค่อยมีการทบทวนใบอนุญาต ซึ่งแต่ละปีมีการขอใบอนุญาตประมาณ 5 แสนใบ ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ในการกํากับควบคุมไม่เพียงพอที่จะดูแล

       “ดงันัน้ ถงึเวลาแลว้ทีค่วรมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารขอใบอนญุาตจาํหนา่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

เพือ่ใหย้ากขึน้ ไมใ่ชก่ารจำากดัสทิธ ิ แตเ่พือ่ควบคุมใหก้ารจำาหนา่ยถกูกฎหมายและเปน็ไปอยา่ง

เหมาะสม ยึดหลักป้องกันไว้ก่อน  โดยต้องมีกระบวนการคัดกรองผู้ขาย  สอบถามประวัติ  สถานท่ี

การขาย  มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  และเพิ่มราคาใบอนุญาตให้มี

ราคาแพงขึ้น  ถ้าสามารถเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้ได้  ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เยาวชนกลาย

เป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ ซึ่งจะมีการเสนอต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังในเร็วๆ นี้  นอกจาก

นี้ การจํากัดอายุผู้ซื้อ ปัจจุบัน ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเคร่งครัด โดยร้านค้าทั่วไป ยังไม่มีการ

ตรวจบัตรก่อนซื้ออย่างจริงจัง ทําให้ยังมีเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้” นายธีระ กล่าว

 จะว่าไป... แนวทางการแกไ้ขปญัหาสังคมทีเ่กดิจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์นัน้มอียูแ่ลว้ 

รอแต่ว่าผู้บริหารในบ้านเมืองจะ “เห็นด้วยและเอาด้วย” หรือเปล่าเท่านั้นเอง
  http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000161344

สคล.จี้รัฐแก้ไขกฎหมายนํ้าเมา
หลังพบคนไทยเข้าถึงนํ้าเมาง่ายใน 7 นาท ี

รณรงคห์้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ เมาในงานพืชสวนโลก

สินค้าท่ีอยู่ในกระเช้ามาแลกเปลี่ยนได้  แต่ต้อง

ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในแต่ละสถานที่  ที่จะ

เป็นผู้กําหนดเง่ือนไขข้ึนมา  ท้ังน้ี นพ.สุรวิทย์ 

ยังยํ้าว่า  สำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทุกชนิด ห้ามนำามาบรรจุไว้ในกระเช้า

ของขวัญปีใหม่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นผู้ซื้อ

จะเป็นผู้ร้องขอให้นำามาใส่ไว้ในกระเช้าเอง 

ดังนั้น  หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน  นําเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอล์มาใส่ไวใ้นกระเชา้และวางจาํหนา่ย จะตอ้ง

มีโทษทั้งจําและปรับ 

 อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภครู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ

ไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม จากการจำาหนา่ยกระเชา้ของขวญัปใีหม ่

สามารถรอ้งเรยีนมาไดท้ีส่ายดว่นของ สคบ.1166 หรอืผา่นระบบ

ออนไลน์ www.ocpb.go.th

สคบ.ห้ามใส่เหล้าในกระเช้าของขวัญปีใหม ่

สร้างสุขภาพ  (สสส.)  และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ

บุหรี่   โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก

วจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1  นางวนัเพญ็  ฤทธบุิตร  

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าที่    และนายกัมพล  นิสิตสุขเจริญ  หัวหน้า

ฝา่ยบริหารงานทัว่ไป  สาํนกับรหิารจดัการงานมหกรรม

พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 ร่วมรับ

มอบป้ายในครั้งนี้ด้วย

 การเที่ยวชมงานที่ ไม่มีคนสูบบุหรี่  ดื่มเหล้า 

นอกจากหมดปัญหาในเรื่องการทะเลาะวิวาทแล้ว ก็

ยังได้หายใจเต็มปอดกับอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆ งาน

แบบนี้เชื่อว่าใครๆก็ชอบ

http://www.royalparkrajapruek.org/main3/news_detail.php?id=252

http://www.stopdrink.com/index.php?modules=news&type=1&id=4528
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 ถอืวา่ขา่วนีเ้ปน็นมิิตรหมายทีด่สีำาหรบัสังคมไทยทเีดยีว

 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 นางเบญจา หลุยเจริญ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต  ได้เปิดเผยกับ  “ประชาชาติธุรกิจ” 

ในประเด็นการปรับโครงสร้างภาษี  ว่าการทํางานของกรม

สรรพสามิตต้องศึกษาว่ามีอะไรที่ควรปรับโครงสร้างภาษี 

เพื่อสะท้อนความเป็นจริงว่าสิ่งใดพึงจะเสียภาษีก็ควรเสีย 

เช่น  สินค้าท่ีเก่ียวข้องหรือกระทบกับส่ิงแวดล้อม  เช่น  น้ํามัน 

รถยนต์ หรือสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สุรา 

ยาสูบ  เป็นต้น  ซึ่งในแง่ของแผนปฏิรูปภาษีต้องนําเสนอ

อยู่แล้ว  แต่อาจต้องเริ่มที่ภาษีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพก่อน 

เพราะเป็นเรื่องที่กรมสรรพสามิตสามารถทำาได้เลย  แต่

ถ้าในส่วนของภาษีสิ่งแวดล้อมต้องเกี่ยวโยงกับหลายภาค

 อุบตัเิหตทุางถนนสว่นใหญม่ตีน้เหตมุาจากการดืม่แลว้ขบัรถ ซึง่เปน็การฝา่ฝนื

กฎหมายกันเป็นจำานวนมาก แต่หากมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดจริงจัง ก็จะ

ช่วยลดจำานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลได้ไม่น้อย

  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2554  นายธีระ วัชรปราณี  ผู้จัดการสํานักงาน

เครือขา่ยองคก์รงดเหล้า (สคล.) กลา่ววา่  ทางเครอืขา่ยฯไดท้ำาจดหมายเปดิผนกึไปยงั 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.)  เพ่ือสนับสนุนมติของ  ศปถ.ที่ออก

มาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย

เฉพาะมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 อย่างเข้มงวด  รวม

ไปถึงการจัดงานกาชาด  และงานประจําปีที่ส่วนราชการและท้องถิ่นเป็นผู้จัด         

  นายธีระ  กล่าวว่า  เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเชื่อมโยงกันและเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ  จึงขอเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือควบคุมปัญหา

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 2555 ดังนี้ คือ

  1) การจัดงานกาชาดช่วงปีใหม่ จะมีทั้งหมด 14 จังหวัด ซึ่งเครือข่ายฯ พร้อมที่จะ

ดาํเนนิการเกบ็ขอ้มลูการกระทําผดิและเฝา้ระวงัปญัหาทีเ่กดิจากเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 

เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

  2) ขอให้กระทรวงมหาดไทยกําชับทุกจังหวัดให้เข้มงวดการจัดงานกาชาด

ปลอดเหล้า  ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีมากกว่า  44  จังหวัดที่ให้ความร่วมมือ 

โดยประกาศการจัดงานกาชาดปลอดเหล้า  รวมถึงปฏิเสธที่จะไม่รับการ

สนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์  เนื่องจากปัญหาผลกระทบต่างๆ ลดลง

อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน  ในขณะเดยีวกนั  ภาพลกัษณง์านกาชาดกม็แีนวโนม้

ที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการกาชาดสากลอีกด้วย

  3) กรณีการจัดงานงานเคานต์ดาวน์ (Countdown 2011) ซ่ึงท้องถ่ิน

หรือภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพจัดงาน  ขณะนี้มี 2 แห่งที่ประกาศจัดงานไร้

แอลกอฮอล์  คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่

ตัวอย่างที่ ศปถ. และกระทรวงมหาดไทยจะได้ใช้ในการขยายผลต่อไป 

  4) อยากให้ทาง มท.1 สั่งการไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด  เพื่อพิจารณาบังคับ

ใช ้พ.ร.บ.สรุา พ.ศ. 2493 อยา่งเขม้งวด  หรอืสัง่การไมใ่หม้กีารออกใบอนญุาตขายสุรา

แบบชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เนื่องจากผลของการออกใบอนุญาต

ดงักลา่ว  เปน็การเพิม่จํานวนสถานทีข่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ากเดมิทีม่จํีานวนมาก

ประเด็นข่าว

“เครือข่ายงดเหล้า” หนุนมาตรการคุมเหล้า เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ
อยูแ่ลว้  อกีทัง้ยงัเปน็การขายทีเ่สีย่งตอ่การกระทาํผดิ พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551  และยากต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากเป็นการขายแบบ

ชั่วคราว  ทําให้เพิ่มภาระและเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา

 “เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา 

และต้องขอขอบคุณ ศปถ. และกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความสำาคัญกับการใช้

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นมาตรการพิเศษ ทั้งนี้   เครือข่ายฯ จะร่วม

เฝา้ระวงัและตดิตามนโยบายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์เพือ่ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาด

ต่างๆ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหา

อย่างแท้จริง” นายธีระ กล่าว

 ปัญหาอุบัติเหตุลดลงได้แน่ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้ตลอด

ไปแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ตาม

เตรียมปรับภาษีเหล้า-บุหรี่ 
อธิบดีสรรพสามิตเผย ได้เวลาเก็บภาษีเพื่อสุขภาพ

ส่วน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต้อง

หารืออีกหลายขั้นตอน

    ในส่วนของภาษีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์  กรรมาธิการงบประมาณบางคนถามว่าทําไมไม่

เก็บภาษีตามดีกรี  ซึ่งความจริงเราเก็บอยู่แล้วทั้งในแง่การมอง

ในฐานสุขภาพ(ดีกรี)  แต่ขณะเดียวกันเราก็มองฐานมูลค่าในแง่

ความฟุ่มเฟือยด้วย  เพราะถ้าหากมองดีกรีอย่างเดียวอาจจะ

กลายเป็นว่าเหล้าขาวเก็บภาษีแพงกว่าไวน์ได้

  ส่วนจะมีการปรับโครงสร้างหรือไม่ ก็ต้องรอดูนโยบาย

รัฐบาลว่าถ้าหากขึ้นเฉพาะภาษีบาป จะเป็นการซำ้าเติม

สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดอุทกภัยหรือไม่

 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000157496&Keywo

rd=%e0%cb%c5%e9%d2

    http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=

1324105473&grpid=00&catid=05
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 ปกตเิหลา้ทีถ่กูกฎหมายกม็โีทษตอ่รา่งกายมากมายอยูแ่ลว้ 

ยิ่งเป็นเหล้าเถื่อนก็ยิ่งเส่ียงอันตรายมากขึ้น กับการที่พ่อค้า

นำาเอาสิ่งที่เป็นอันตรายมาผสมในนำ้าเมาโดยไม่คำานึงถึงความ

ปลอดภัยของคนดื่ม
  เมื่อกลางเดือนธันวาคม  2554  ข่าวเอเอฟพี.รายงานว่ามีชาว

อินเดีย 102 คน ในรัฐเบงกอลตะวันตก เสียชีวิตอย่างอนาถ  หลังจาก

ดืม่เหลา้เถือ่นทีค่าดวา่มสีารเมทลิแอลกอฮอลป์รมิาณเขม้ขน้ นารายนั 

สวารัป นิกัม เจ้าหน้าท่ีปกครองเขต 24-ปาร์กานัส (24-Parganas ) 

ในรัฐเบงกอลตะวันตก  ให้สัมภาษณ์ว่า  ผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ใน  10 

หมู่บ้าน  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนบังกลาเทศ  ทําให้โรงพยาบาลใน

บริเวณใกล้เคียง 3 แห่ง  เต็มไปด้วยผู้ป่วยอาการสาหัส  ซึ่งผู้เคราะห์

ร้ายส่วนใหญ่เป็นแรงงานกรรมกร  และคนลากรถฐานะยากจน  ไม่มี

เงินพอที่จะซื้อเหล้ามียี่ห้อที่ผ่านกระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ

เจ้าหน้าที่นิกัม เล่าว่า แพทย์ตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้นใน

ผูป้ว่ยอยา่งนอ้ย 20 ราย  ทางการจงึสนันษิฐานวา่สารพษิดงักล่าวอาจ

เป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรม   

 “เมทานอล” หรือ “เมทิลแอลกอฮอล์” เป็นสารเคมีที่มักใช้เป็น

ตัวทําละลาย  และใช้เป็นเชื้อเพลิง  แต่บางครั้งผู้ผลิตเหล้าเถื่อนก็แอบ

ใส่สารนี้ลงไปเป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์  ซึ่งอันตราย

มาก  เพราะถ้าสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจทําให้ตาบอดหรือเป็นอันตราย

ต่อตับ และในกรณีที่มีปริมาณเข้มข้น ผู้ดื่มอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในเวลา

ต่อมา ปรากฏว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 170 ศพ และล้มป่วยอีก 

145 คน สว่นใหญม่อีาการทรุดหนกั  ทาํใหค้าดวา่จะมผีูเ้สยีชวีติเพิม่อกี

เรือ่งนีอ้าจเปน็เพยีงขา่วเลก็ๆเรือ่งหนึง่บนหนา้หนงัสอืพมิพ ์แต่

ถอืเปน็โศกนาฏกรรมครัง้ใหญท่ีค่วรนำามาเปน็อทุาหรณส์ำาหรบั

บา้นเรา โดยเฉพาะคนทำางานรณรงคง์ดเหลา้ ทีน่า่

จะจดจำาเหตุการณ์นี้ไว้บอกกล่าวแก่นักด่ืมเหล้า

เถื่อนทั้งหลาย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียชีวิตอย่าง

น่าอนาถเช่นนี้อีก

“ดื่มแล้วเมา” 
แม้ไม่ขับรถก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

    อินเดียตั้งทีมตำ รวจหญิง 
คอยตรวจจับผู้หญิง“เมาแล้วขับ”

  บ่อยคร้ังที่ผู้หญิงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำาผิดกฎหมาย เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมัก

จะรอดพ้นจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้ชาย แม้แต่เรื่อง “เมาไม่ขับ” ที่หลาย

ประเทศเข้มงวดเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ชายก็ยังใช้ผู้หญิงเป็นตัวช่วยเพื่อ

เลี่ยงการถูกจับกุม

 ที่ไม่นานมานี้ กองบังคับการตํารวจจราจรอินเดีย ได้มีการจัดตั้งหน่วยตํารวจหญิงล้วน  เพื่อ

ตรวจจับผู้หญิงที่ขับรถขณะเมาสุรา  เนื่องจากเกรงว่าผู้ชายอาจให้แฟนขับรถแทน เพราะตํารวจ

ชายมกัไมเ่รยีกตรวจคนขบัรถทีเ่ปน็ผูห้ญงิ  โดยตำารวจจราจรทีเ่มอืงครุเ์คาน ์ ไดใ้หห้นว่ยตํารวจ

หญิงล้วนไปประจําการตามผับ ร้านอาหาร และศูนย์การค้าชื่อดังต่างๆ เหตุผลที่ทางการท้องถิ่น

อินเดียต้องตั้งทีมตํารวจจราจรหญิงขึ้นมา เนื่องจากตํารวจชายไม่อยากสั่งตรวจรถที่มีคนขับเป็น

ผู้หญิง เพราะข้อห้ามทางวัฒนธรรมระหว่างหญิงกับชาย จึงเป็นเหตุให้ผู้หญิงที่ขับรถรอดพ้นจาก

การตรวจสอบไปได้

  ชอ่งทางเลีย่งกฎหมายแบบนี ้อาจเปน็แนวคดิใหบ้า้นเราตัง้ดา่นตรวจเข้มกบัคนขับรถ

ทุกคนโดยไม่มียกเว้น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง

    http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/294405.html

  ชาวบ้านดื่มเหล้าเถื่อน 
 เสียชีวิตกว่าร้อย ที่อินเดีย

 หลงัจากรณรงคก์นัมานานจนคนทัว่ไปจำาตดิหติูดปาก ว่าถา้ดืม่แอลกอฮอลแ์ล้ว

ต้องไม่ขับรถ เพราะจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ถึงตอนน้ี มีข้อมูลใหม่ทีน่า่สนใจว่า

ไม่เพียงแต่ “ดื่มไม่ขับ” แต่คนที่ดื่มจนเมาแม้เพียงขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายทุกแบบ ไม่

ว่าขับรถ หรือเดินเข้าห้องนำ้า ก็สามารถเกิดอันตรายได้ 

 นายแพทย์โทมาส เอสโปซิโต ศัลยแพทย์อุบัติเหตุแห่งศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยโลโยลา 

สหรัฐอเมริกา  ผู้ผ่านประสบการณ์มานานกว่า  25  ปี  กล่าวว่า  เขาเคยตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

ในคนไข้อุบัติเหตุรถยนต์  พบว่าสูงเกินกว่าขีดกําหนดมีตั้ง  55  ราย  ทั้งยังพบว่า มีคนเดิน

ถนนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมากเป็นพิเศษ ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างช่วงส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม ่  อีกทั้งในหมู่คนไข้  ก็มีคนเกิดอุบัติเหตุในบ้านตัวเองเพราะความเมาก็ไม่น้อย 

“ไม่ได้ออกไปไหนมาหรอก แต่เราเจอคนที่เมาอยู่กับบ้านพลัดตกบันได หรือลื่นล้มได้รับบาด

เจ็บเองอีกมาก”

 เมื่อเป็นอย่างนี้ แล้วจะหาเหตุทำาให้ตัวเองเจ็บตัวทำาไมกันเล่า

 http://www.thairath.co.th/content/edu/224739

  http ://manager .co . th/Around/ViewNews.

aspx?NewsID=9540000159491 

  h t tp : / /www.mcot .net /c fcus tom/cache_

page/306815.html
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 การนอนหลบัสนทิเปน็กฎขอ้สำาคญัของการมรีา่งกาย

แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน และถือเป็น

ความสุขที่สุดอย่างหนึ่งมนุษย์  ตรงข้ามกับการดื่มนำ้าเมา 

ที่จะทำาลายสุขภาพไปทุกเรื่อง

 โยเฮอิ ซากาวะ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหา

วิทยาลัยอากิตะในญี่ปุ่น  อธิบายว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล

ต่อโครงสร้างการนอนหลับโดยรวม  ทั้งนี้ในการศึกษา  นักวิจัย

ได้ทดลองให้เอธานอลบริสุทธิ์แก่อาสาสมัครในปริมาณแตกต่าง

กันก่อนเข้านอน  และทําการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะ

หลับ  รวมถึงศึกษาระบบประสาท    เป้าหมายคือต้องการศึกษา

ว่าแอลกอฮอล์ส่งผลต่อระบบประสาทพาราซิมพาเธติก ที่

    น่ารู้     

ควบคุมร่างกาย  การพักผ่อน  และระบบประสาทซิมพาเธติกที่

กระตุ้นร่างกายอย่างไร “สิ่งที่พบคือ การดื่มนําไปสู่อาการนอน

ไม่หลับมากกว่าหลับสนิท”

 เซจิ นิชิโน  ผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการประสาทชีววิทยา

การนอนหลับและวงจรชีวิต  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด  สหรัฐฯ  เตือนว่า การดื่มเป็นนิสัยก่อนนอน โดย

เฉพาะการดื่มหนัก อาจส่งผลลบต่อสุขภาพและนำาไปสู่โรค

มากมาย...ผลการศึกษานี้  เผยแพร่ในแอลกอฮอลิสม์:  คลินิคัล 

แอนด์ เอ็กซ์เพอริเมนทัล รีเสิร์ช ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2011

 สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ก็ต้องหยุดดื่ม

http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000128436

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือนำ้าเมาในรูปแบบต่างๆ 

เป็นเครื่องดื่มที่ให้โทษกับผู้ดื่มมากมาย ทั้งทางตรง ทาง

อ้อม และสามารถทำาให้ผู้ดื่มเสียชีวิตได้แบบฉับพลัน 

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ดูเหมือนผู้คนจะไม่สนใจด้านมืดของ

นำ้าเมากันมากนัก 
  เมื่อไม่นานนี้  วารสารวิชาการ  “แพทยสมาคมแคนาดา” 

รายงานว่า  สถานวิจัยเกษตรกรรมแห่งชาติฝรั่งเศสได้พบใน

การศึกษาว่า  เหล้าไม่ว่าจะดื่มมากหรือน้อย ล้วนอาจทำาให้

เปน็มะเรง็ไดท้ัง้นัน้  และเหตทุีเ่กอืบทกุชาตมิกีารจํากดัปรมิาณ

เหล้าขั้นตํ่าไว้  เพราะคํานึงแต่โทษของมันระยะสั้นเท่านั้น โดย

ลืมนึกถึงพิษภัยในระยะยาว  ทั้งนี้  คณะนักวิจัยยังได้เตือนว่า 

สํานักวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก 

เคยพบว่า  เหล้าก่อมะเร็งขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์  โดยเฉพาะ

รายงานร่วมของกองทุนวิจัยโรคมะเร็งโลกและสถานวิจัยโรค

มะเร็ง  อเมริกัน  เคยเตือนว่า  เหล้ามีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิด

มะเร็งในปาก คอ เต้านม ทางเดินอาหาร และลำาไส้ใหญ่ จนถึง

ทวารหนัก“ดังน้ัน  คําแนะนําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เร่ืองให้ดื่ม

อย่างมีสติ  จึงไม่เพียงพอกับการป้องกันมะเร็ง จําเป็นที่องค์กร

ระหว่างประเทศควรจะออกคําแนะนําเสียใหม่”

 นา่เสยีดายทีน่กัดืม่คุน้เคยกบัเรือ่งราวของนำา้เมาผา่น

ส่ือต่างๆจนข้อมูลนำ้าเมาฝังลึกอยู่ในความคิด จนแทบ

กลบเร่ืองภัยร้ายแรงของนำ้าเมาไปหมด แต่ถึงอย่างไร 

เราก็จะนำาเอามุมมืดของเคร่ืองด่ืมทำาลายสุขภาพนี้มา

บอกกล่าวกันบ่อยๆ 
        http://www.thairath.co.th/content/edu/206161#_=_

  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นส่ิงที่ใครๆก็

ปรารถนา แต่นักดื่มกลับทำาลายสุขภาพความแข็งแรงของ

ตวัเองทกุครัง้ทีด่ืม่ เพยีงแคแ่ลกกบัความสนกุสนานทีไ่รส้าระ
ใครๆก็อยากมีรา่งกายแขง็แรง แตก่ารดืม่นํา้เมาทําใหร่้างกายแยล่ง 

เกี่ยวกับเรื่องนี้  นักวิทยาศาสตร์อเมริกันพบว่า การดื่มเหล้ามาก 

นอกจากทำาให้สติปัญญาเสื่อมแล้ว ยังทำาลายระบบภูมิคุ้มโรคให้

อ่อนแอ ตกเป็นเหยื่อโรคร้ายต่างๆที่เกิดจากเชื้อไวรัส อย่างเช่น 

โรคเอดสไ์ดง้า่ยๆ ทัง้นี ้นกัวจัิยจากโรงเรยีนแพทยแ์มสซาชเูสตต ์ได้

แสดงให้เห็นโดยการจับโมโนไซต์ อันเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด

หนึ่ง ทําหน้าที่เก็บกินสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย ให้เผชิญกับสาร

เคมีที่เลียนแบบไวรัส และแบคทีเรียต่างๆ โดยนําเซลล์กว่าครึ่งจับ

แช่เหล้า ในปริมาณเท่ากับที่คนดื่มแล้วเมา 

  ผลจากการทดลองนี ้พบวา่ เซลลท์ีถ่กูแชเ่หลา้ตา่งอ่อนแรงลง 

ไม่อาจจะต่อสู้กับสิ่งซึ่งเลียนแบบเช้ือไวรัสได้ เหลือแรงต่อต้าน

เพียงแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น  ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่ามันเข้ากับหลักฐาน

ที่พบว่า  ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เป็นนักดื่มจะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ไม่ดื่ม

เหล้า  และยังเข้ากับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่า  ผู้ที่

ดื่มเหล้ามาก มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ง่าย

 ถ้าใครยังไม่รีบลด ละ เลิก การด่ืมนำ้าเมา สักวันโรค

มะเร็งคงมาเยือนแม้ไม่ปรารถนา แต่ทำาเหตุไว้อย่างไร ก็

ย่อมได้ผลเช่นนั้น   

     http://m.thairath.co.th/content/edu/206964

ไม่ว่าดื่มน้อยหรือมาก เหล้าก็ทำ ให้เกิดโรคมะเร็งได้

“น้ำ เมา” ทำ ลายภูมิคุ้มกัน ทำ ให้ติดเชื้อไวรัสได้ง่าย

ดื่มน้ำ เมาก่อนนอน ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว
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  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2554  ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัล

ลาดพร้าว  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสำานักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า(สคล.) จัดกิจกรรมรณรงค์  “รักกัน ให้ของ

ขวัญปลอดเหล้า”  โดยภายในงานมีการแสดงจําลอง

สถานการณ์  ชุด  “ให้เหล้าเป็นของขวัญ  วันที่ฉันทําร้าย

เพือ่น”  โดยเครอืขา่ยละครรณรงค ์DDD และเยาวชน กวา่ 

30 คน  รว่มแสดงเปน็คนขาพกิารเหยือ่เมาแลว้ขบั  พร้อม

ชปูา้ยข้อความ “หยดุทาํร้ายกนั ดว้ยของขวญัมเีหลา้” ซึง่มี

ประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก

มอบกระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้าแด่นายกรัฐมนตรี

กิจกรรม “รักกัน ให้ของขวัญปลอดเหล้า”

 วันที่  29  ธันวาคม  2554  ที่บริเวณริมฟุตปาธ  ใต้ทางด่วนรามอินทรา 

ตัดถนนลาดพร้าว  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสถานีตำารวจนครบาลโชคชัย 

จัดกิจกรรมรณรงค์  “รถปลอดเหล้า เราปลอดภัย”  เพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กดิจากการดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์ พร้อมทัง้เชญิ

ชวนประชาชนให้งดดื่มเหล้าตลอดการเดินทาง  ทั้งคนขับ  และผู้โดยสาร 

นอกจากน้ี  ยังมีการแสดงชุด  “หยุดปีศาจสุรา”  โดยเครือข่ายเยาวชน

ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กว่า 20 คน จากนั้นได้ร่วมกันเดินแจกสื่อรณรงค์ 

Don’t  Drink  Driving  ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา  และติดป้าย 

No Alcohol In Car ให้รถที่คนขับไม่ดื่ม 100%

 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2554  ทีทํ่าเนยีบรฐับาล  ทนัตแพทยก์ฤษดา เรอืงอารยีร์ชัต ์ ผูจ้ดัการสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และนายประญัติ เกรัมย์  ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)  ได้นําดารานักแสดงชื่อดัง 

อาทิ “น้องข้าวตู” ด.ช.พีรัชชัย รุมพล “น้องกังฟู” ด.ช.เตชิน เหลืองตระการ “อั๋น” วิทยา วสุไกรไพศาล “จ๊ะจ๋า” ภรมิตา 

เดชอุดม  ทีมรณรงค์เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  และกลุ่มเด็กนักเรียนพิเศษบกพร่องทางการได้ยิน  มอบเข็มกลัด หนังสือ

สวดมนต์ และกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้า ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งขอให้รัฐบาล

เข้มงวดกับผู้ดื่มหรือจําหน่ายแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมายในช่วงปีใหม่ด้วย 

รณรงค์ “รถปลอดเหล้า เราปลอดภัย”
12 กิจกรรมงดเหล้า
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  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2554 ณ ลานกิจกรรม 

ปาร์ค  อเวนิว  เมเจอร์รัชโยธิน สำานักเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า ร่วมกับ ชมรม “หารเทศหมาย

สุข” และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงาน 

“มหกรรมงดสุราทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อ

รณรงค์ให้งดเหล้าทั่วไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิม

พระชนมพรรษาราชินี และสักการะแด่ สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า  พร้อมท้ังมีการลงนามบันทึก

ความรว่มมอืงดสรุาของ 5 ศาสนาด้วย  คอื ศาสนา

พทุธ ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต์ ศาสนาพราหมณ์-

ฮินด ูและ ศาสนาซกิข ์ โดยมศีลิปนิและดาราหลาย

คน  พรอ้มใจกนัรว่มเป็นพรเีซน็เตอรข์องกจิกรรมฯ 

อาทิ 2 พ่ีน้อง“ตันจรารักษ์” บีม-กวี กับ บัว-สโรชา, 

อาร์ต สัจจากาจ จิตรพึงธรรม , แคนดี้ มาเฟีย  

  ป ีพ.ศ.2555 จะมวีาระทีเ่ปน็มหามงคล 2 เหตกุารณ ์

นัน่คอื พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มพีระชนมพรรษาครบ 

7 รอบ ในวนัที ่5 ธนัวาคม และ ในวนัวสิาขบชูา ป ี พ.ศ.2555 

ก็จะเป็นวันที่ครบรอบ  2,600  ปี  ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พุทธศาสนาแก่มนุษยชาติ

    โอกาสน้ี สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้มูลนิธิวิถีสุข  ที่ทํางานรณรงค์ให้สังคม

ตระหนักเห็นพิษภัย  และ  ลด  ละ  เลิกน้ําเมามาตั้งแต่ปี  2546 

ร่วมกับ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  และ  ภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศทั้งภาครัฐและ

เอกชน  จึงได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธรูป  “พระพุทธชยัน

ตีเฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์”ขึ้นมา  เพื่อบูชาความดีงาม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และถวายพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกท้ังยังเป็นการหล่อหลอมอุดมการณ์

แก่สมาชิกเครือข่ายงดเหล้าให้เข้มแข็ง  และพร้อมที่จะทํางาน

สวนกระแส  เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสังคม  โดยใช้หลักธรรมทุกศาสนา  และ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี  เริ่มต้นดี  ชีวิตดี”  ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่  2  แล้ว  และในปีนี้ก็ได้มีการเชิญชวนกลุ่ม

วัยรุ่นผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ให้ได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วย “ซี”ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรชื่อดังทาง

ด้านไอที หน่ึงในคนรุ่นใหม่ที่สวดมนต์เป็นประจํา  กล่าวว่า  “อย่ามองว่าการสวดมนต์เป็นเร่ืองไกลตัว  สําหรับคนรุ่น

ใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น  อาจจะเข้าไปในแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับบทสวดมนต์  ในสื่อสารของเราก็เท่ห์ไม่แพ้กัน  เริ่มทําความดี

ตัง้แตว่นันีม้นักด็กีบัตวัเราเองแนน่อน” นีเ่ป็นอกีทางหนึง่ของการใชเ้คร่ืองมอืสือ่สารใหเ้ปน็ประโยชน์กบัชวีติของตนเอง

ชวนวัยรุ่น โหลด “แอพ” สวดมนต์ข้ามปี

รณรงค์ “รถปลอดเหล้า เราปลอดภัย”

สคล.หล่อพระพุทธรูป

“มหกรรมงดสุราทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
กิจกรรมงดเหล้า 13
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 เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2554  จังหวัดระนอง  ร่วมกับเครือข่ายองค์กร

งดเหลา้ ได้รว่มกันรณรงคล์ดการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นงานศพ และงาน

บุญประเพณีต่างๆ เพื่อสนองแนวพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

 นายประสาน วงศ์สวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  กล่าวว่า  จะ

ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด  รวมไปถึงวัด

ทุกแห่งในเมืองระนอง  เพื่อร่วมรณรงค์ขับเคลื่อน  รวมทั้งพิจารณาจัดทํา

ประชาคมหมู่บ้าน  ตําบล  ชุมชน  เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมกําหนด

เป็นมติชุมชนต่อไป

 วันที่  4 ธันวาคม 2554 อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มีเวทีคืน

ขอ้มลูงานบญุปลอดเหลา้คำาเขือ่นแกว้  ซึง่เปน็พืน้ทีต่น้แบบงานศพปลอด

เหลา้ และงานบญุประเพณปีลอดเหลา้และการพนนั ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลู

สถติจิาก 13 ตาํบล ในการจดังานปลอดเหล้า 412 งานทีผ่า่นมา พบวา่ ทาํให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง  16,160,000  บาท  นอกจากนี้  ในงานยังมีการ

แสดงนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน  แต่ละตําบล  และมีการมอบธงงาน

บุญประเพณีปลอดเหล้าจาก นายประวัติ ถีถะแก้ว รักษาการผู้ว่าราชการ

จงัหวดัยโสธร ใหต้วัแทนแตล่ะตาํบล เพือ่เป็นสัญลักษณว์า่ไดด้าํเนนิการงาน

บุญประเพณีปลอดเหล้ามาแล้ว

 เม่ือวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2554 นายสุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอด

เหล้าปี  54  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในแต่ละอําเภอ  และเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี  และเป็นปีแรกที่

นายแพทย์สาธารณสุขได้ประกาศเป็นงานกีฬาปลอดเหล้า  เพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับอีกหลายๆ งานกีฬาที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับภาครัฐ  และภาค

เอกชนทกุอาํเภอ  จดังานบญุประเพณทีอดกฐนิปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ณ  วัดดงยางประชาสรรค์  ตําบลเมืองไผ่  อําเภออรัญประเทศ  เมื่อวันที่  6 

พฤศจิกายน  2554  โดยมีประชาชนในพื้นที่และเขตพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วม

งานกว่า 500 คน  ซึ่งต่างก็มีความสบายใจ และปีติยินดีกับการทอดกฐิน

สามัคคีปลอดเครื่องดื่มนํ้าเมาในครั้งนี้

ระนองรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า

คำ เขื่อนแก้วจัดเวที
คืนข้อมูลงานศพปลอดเหล้า

แพร่จัดงานกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ์ 
ปลอดเหล้าปี 54

 การจดังานเทศกาลไหม 

ประเพณีผูกเสี่ยว  และงาน

กาชาดจังหวัดขอนแก่น  ท่ี

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 29 

พฤศจิกายนถึงวันที่   10 

ธันวาคม 2554 รวม 12 วัน 12 คืน ถือเป็นงานประจําปีที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น

ในช่วงต้นฤดูหนาว  ที่สําคัญงานเทศกาลไหมฯทุกๆปีที่ผ่านมา  ทางจังหวัดได้มีนโย

บายที่จะให้งานประจําปีของจังหวัดขอนแก่น เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทุกกรณี เพื่อเป็นจังหวัดนำาร่อง และสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของสํานักงานส่งเสริมสุข

ภาพแหง่ชาต ิ โดยในบรเิวณงานจะไมอ่นญุาตใหพ้อ่คา้ แมค่า้ นาํเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

มาจาํหนา่ยโดยเดด็ขาด หากมกีารฝา่ฝนื  จะถกูดาํเนนิคดตีามกฎหมายอยา่งเฉยีบขาด 

และทางจังหวัดก็ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ขอนแก่นจัดงาน “เทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดไร้น้ำ เมา”

สระแก้วทอดกฐินปลอดเหล้า

  เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2554  เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงาน

ทอดกฐินปลอดเหล้า ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

และ วดัพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ซึง่สรา้งความประทบัใจแกผู่้

มารว่มงานเป็นอยา่งยิง่  ท่ีสาํคญัการรณรงคง์านบุญประเพณปีลอดเหล้านี ้ ได้รบัการ

สนับสนุนเป็นอย่างดี จาก นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

ซึ่งยิ่งสร้างกําลังใจให้กับคนทํางานมากขึ้น 

นครนายก
สร้างบุญ 
ทอดกฐิน

ปลอดเหล้า
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 เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2554 ณ  สวนรุกขชาติ  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง 

จ.ตราด นางสาวเบญจวรรณ อา่นเปรือ่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด เปน็ประธาน

เปดิงานลอยกระทงปลอดเหลา้ และนาํเดินขบวนแจกแผน่พับรณรงคง์ดการด่ืม

เหล้าในงานลอยกระทง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ สถาน

ศกึษา องคก์รศาสนา ภาคเอกชน และเครอืขา่ยงดเหลา้ตราด กวา่ ๒๐ หนว่ยงาน 

ร่วมเดินขบวนด้วย โดยภาพรวมแล้ว นับว่าการจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า

ปีนี้ ได้รับความร่วมมือในเชิงนโยบายจากผู้ว่าราชการและเทศบาลเป็นอย่างดี

 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นตน้แบบ และเปน็ตัวอย่างที่ดีแกชุ่มชนและเยาวชน 

เทศบาลภูเรือ  จึงได้ออกประกาศเทศบาลฯ  ห้ามขายและดื่มเหล้า

ภายบริเวณงาน  โดยให้งานลอยกระทงปีนี้  ปลอดแอลกอฮอล์ทุก

ชนดิเปน็ครัง้แรก และเปน็อำาเภอนำารอ่งของจังหวัดเลย ซึง่จดัขึน้ ณ 

เทศบาลตําบลภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ระหว่างวันที่ 7 - 10 

พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  กล่าวว่า  เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดี

งามเอาไว้ให้ยืนยาว  ดังนั้น  การจัดงานลอยกระทงในปี

นี้ ระหว่างวันที่  8 - 9 พฤศจิกายน 2554 จึงอยากขอ

ความร่วมมือ ไม่ให้ขาย  ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บรเิวณงาน และอยากใหป้ระชาชนท่ีมารว่มงานไดเ้คารพ 

พ.ร.บ.คุ้มครองเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 เพราะ

ตอนนี้กฎหมายเรื่องนี้ก็ออกมาชัดเจนแล้ว  ท่ีสําคัญปีนี้

หากพบคนเมาแล้วก่อกวนความสงบ ทางเจ้าหน้าที่ก็มีรถขังคนเก่งจอดรอไว้กลางงานด้วย

 งานลอยกระทงจงัหวดัเชยีงรายปีนี ้เยาวชนฅนรกัษ์ธรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย  กไ็ด้

ร่วมจัดงานยี่เป็งเชียงราย ภายใต้ชื่องาน “จิผ๊ะตี๊ปตีนก๋า 

น้อมปูจายี่เป็ง ไร้แอลกอฮอล์2554”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันท่ี  9  -  11  พฤศจิกายน  2554  ท่ีสนาม  รด.  จังหวัด

เชียงราย เพื่อให้เยาวชนและคนทั่วไปเที่ยวงานอย่างสนุก

ปลอดภัย  โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และสํานักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน (สคล.)
 เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2554  เทศบาลเมอืงพะเยา โดย นายศรายทุธ กลัยา 

นายกเทศมนตรี นายวีระเดช สมวรรณ นายอําเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ สสส. 

จดังานแถลงขา่ว ลอยกระทงต้ีกว๊านพะเยา สนกุ ปลอดภยั ไรแ้อลกอฮอล ์ เพือ่

สร้างพื้นที่สุขภาวะทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายวิษณุ 

ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนทุนฯ ก็ได้มาร่วมงานด้วย

 เมื่อวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2554 นายนิคม  ไวยพยากรณ์  รองประธาน

วฒุสิภา ได้ใหเ้กยีรติมาเปน็ประธานการจดังานประเพณลีอยกระทงปลอดเหลา้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ ตําบลบางคา อําเภอราช

สาส์น เทศบาลตําบลพนมสารคาม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และพื้นที่หลาย

อําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเฉพาะพื้นท่ีเทศบาลตําบลพนมสารคาม ซึ่ง

เป็นต้นแบบในการจัดลอยกระทงปลอดเหล้าในครั้งนี้  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

 ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีเดือนยี่เป็งหรือประเพณี

ลอยกระทงเชยีงใหม ่เปน็ประเพณทีีท่รงคณุคา่แหง่ลา้นนา ทีอ่ยูคู่่

กับชาวเชยีงใหมม่ายาวนาน และเพือ่รว่มสืบทอดประเพณอีนัทรง

คุณค่านี้ ที่จัดขึ้นทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางผู้จัดงานก็ได้

เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดงาน  รวมถึงมาตรการและ

การรณรงค์เรื่องการงดดื่มและจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การปอ้งกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้จากการจดุดอกไมเ้พลงิ การ

ปล่อยโคมไฟ และการเกิดอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ และ

ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน

 งานประจําปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา  ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานคือบริษัทนํ้าเมา  แต่

ในปีนี้ งานเทศกาลลอยกระทงและมหกรรมอาหาร

ปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจําปี 2554  ที่จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2554   เป็นการ

จัดงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สสส. 

และ  สคล.  เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดงานบุญ

ประเพณีลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ครั้งที่ 1 

ทั้งนี้  เครือข่ายประชาคมจังหวัดตั้งใจผลักดันให้

เปน็วาระของจงัหวดัตอ่ไปในปหีนา้และตอ่ไปทกุๆปี

ลอยกระทงจังหวัดต่างๆ

“แพร่” ขอความร่วมมืองดดื่มเหล้าในงานลอยกระทง

เยาวชนเชียงราย จดังาน “ย่ีเปง็เชียงราย ไรแ้อลกอฮอล”์

เทศกาลลอยกระทงและมหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2554

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานยี่เป็งเจียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

“ภูเรือ” นำ ร่อง “ลอยกระทงปลอดเหล้า”

เทศบาลเมืองตราด 
ประกาศงานลอยกระทงปีนี้ “ปลอดเหล้า”

แถลงข่าวลอยกระทง
ที่กว๊านพะเยา

ลอยกระทงปลอดเหล้าที่แปดริ้ว
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110/287 - 288 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก้ว

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0 - 2948 - 3300 โทรสาร  0 - 2948 - 3930

 คนทุกคนอยากเจอแต่สิ่งดีๆ อยาก
เจอคนดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ประสบ
ความสำ เร็จ และมีความสุข สิ่งเหล่านี้
สามารถเกิดขึ้นและเป็นความจริงได้ ถ้า
ลงมือ “ทำ เหตุ” ให้ดี แล้ว “ผล” ก็จะดี
ตามมาเอง เหมือนปลูกต้นมะม่วง ก็จะได้
ลูกมะม่วง จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
 ชวีติของมนษุยใ์นโลกนีม้ ีเหต ุและ ปจัจยั 

ให้เกิด ผล 2 ประการ คือ เหตุปัจจัยดี ย่อม

อํานวยให้เกิดผลดี  ภาษาพระเรียกว่า มงคล 

คือ  โชคดี  ได้แก่  ความสะดวก  ไร้อุปสรรค 

และภัยอันตราย  ประสบความสําเร็จ  ความ

เจริญก้าวหน้า และความสุขสวัสดี เหตุปัจจัย

ไมด่ ียอ่มอาํนวยใหเ้กดิผลไมด่ ีภาษาพระเรยีก

ว่า อัปมงคล คือ เคราะห์ร้าย อุปสรรคปัญหา 

ไม่ประสบความสําเร็จ  ไม่เจริญก้าวหน้า  มี

แต่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจ  ซึ่งเรื่องนี้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกกล่าวและชี้ทางเดิน

แหง่ความสขุใหช้าวพุทธมานานแลว้ ดว้ยหลกั

การแห่งมงคล 38 ประการ  เพียงแต่คนส่วน

ใหญ่อาจไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้อย่างจริงจัง 

หรอืลมืเลอืนกนัไปเพราะหา่งวดั เพราะฉะนัน้ 

ถ้าอยากมีความสุข  ก็ต้องเลือกทําเหตุปัจจัย

ให้ถูกตรง

 มงคลชีวิต 38 ประการ ที่ควรน้อมนำ 
มาเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำ เนินชีวิต 
ได้แก่
  1) ไม่คบคนพาล  2) คบบัณฑิต  3) บูชา

คนท่ีควรบูชา  4)  อยู่ในถิ่นที่มีส่ิงแวดล้อม

ดี  5) ทําดีเตรียมพร้อมไว้เสมอ  6) ตั้งตนไว้

ชอบ  7) ใส่ใจสดับตรับฟัง  ค้นคว้าหาความ

รู้อยู่เสมอ  8)  การรอบรู้ในศิลปะ  9)  ได้ฝึก

อบรมตนไว้ดี  10)  รู้จักใช้คําพูดให้เป็นผลดี 

11)  บํารุงมารดาบิดา  12)  สงเคราะห์บุตร 

13) สงเคราะห์ภรรยา  14) ทํางานไม่ให้คั่ง-

คา้ง  15) การใหท้าน  16) ดาํรงตนอยูใ่นศลี-

ธรรม  17) สงเคราะห์ญาติ  18) ทําการงาน

ทีไ่มม่โีทษ  19) ละเวน้จากความชัว่  20) เวน้

การดื่มนํ้าเมา  21)  ไม่ประมาทในธรรมทั้ง

หลาย  22) รู้จักค่าของบุคคล สิ่งของ สถาน-

ท่ี  และกิจการ  23)  สุภาพอ่อนน้อมถ่อม

ตน  24)  พอใจในความสําเร็จของตน  25) 

มีความกตัญญู  26)  การฟังธรรมตามกาละ 

27)  มีความอดทน  28)  เป็นผู้ว่าง่าย  สอน

ง่าย  29)  เย่ียมเยือนท่านผู้ที่สงบกิเลส  30) 

สนทนาธรรมตามกาล  31)  รู้จักควบคุมตน 

ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก  32)  รู้จักควบคุม

ตนในทางกามารมณ์  33) เข้าใจในความจริง

ของชีวิต  34) ทําพระนิพพานให้แจ้ง  35) มี

16  หน้าสุดท้าย 

มงคลชีวิต 2555
จติใจมัน่คง ไมห่วัน่ไหวไปกบัคาํสรรเสรญิหรอื

คํานินทา  36) จิตใจไร้ความเศร้าหมอง  37) 

มจีติปราศจากกเิลส  38) จติเกษม (พบความ

สุขสงบที่แท้จริง)

 ท้ังหมดน้ีคือลายแทง คือแผนท่ีท่ีจะ
นำ พาผู้ปฏิบัติไปสู่เส้นทางแห่งความสุข
ในชีวิต ทําได้มากก็พบความสุขมาก 
อย่างไรก็ตาม สำ หรับผู้เริ่มต้น ข้อไหน
ที่ทําได้ไม่ยากก็ทําไปก่อน แล้วค่อยๆ
ทำ ความดีข้ออื่นไปด้วย เม่ือยึดแผนที่
ของพระพุทธเจ้าเป็นท่ีพึ่งอย่างมั่นคง
แลว้ รับรองวา่ความทุกขไ์ม่สามารถมา
ทำ ร้ายเราได้ง่ายๆ
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