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ทุกวันนี้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้เข้ามามีบทบาทและแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันของ

คนไทย (ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน ตัง้แต่เกิดจนตาย) อย่างน่าเป็นห่วงยิง่ ... จาก “น�้าเมา” เครื่อง

ดื่มต้องห้ามและมีโทษต่อสุขภาพท่ีเคยด่ืมกันในวงจ�ากัด ก็ได้กลายมาเป็นเครื่องดื่มประจ�าวัน 

เครือ่งดืม่บนโต๊ะอาหาร เครือ่งด่ืมประจ�าตัวส�าหรบัเด็กวยัรุน่ ผู้หญงิ และส�าหรบัคนทกุวยัไปแล้ว 

พูดได้เลยว่ายุคน้ีสินค้าน�้าเมาครองเมืองจริงๆ ถึงแม้จะเป็นภาพท่ีคนท่ัวไปชินตา แต่ก็ไม่

ถือว่าเป็นเรื่องปกติส�าหรับการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพท่ีดี ท้ังน้ี เหล้าไม่ใช่เป็นแค่เพียงเครื่องดื่ม

ที่ดื่มแล้วท�าให้มึนเมาขาดสติ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ “เหล้า” (คนด่ืมเหล้า) ยังส่งผลกระ

ทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งทางตรงทางอ้อมมากมาย ที่เห็นกันชัดเจนคือการบาดเจ็บ

และการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนเพราะดืม่เหล้าเป็นจ�านวนมากทกุวนั (มากยิง่กว่าเสยีชวีติ

เพราะไปท�าศึกสงครามเสียอีก)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความพยายามในการสร้างค่านิยมใหม่ให้การ “การดื่มเหล้า” เป็น

เรือ่งปกตธิรรมดา แต่ถงึอย่างไร ความจรงิกค็อืความจรงิทีว่่า “เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ไม่ใช่สนิค้า

ธรรมดา” ในทางศาสนาก็มีค�าสอนให้ละเว้นการด่ืม เพราะเป็นต้นเหตุท่ีจะพาไปสู่ความเสื่อม

ต่างๆอีกหลายเรื่อง เช่น เสียทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุให้เสียชื่อ

เสียง ไม่มีความละอาย และบั่นทอนสติปัญญา ในแง่ของสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น

เหตุให้เกิดโรคร้ายมากมายกว่า 60 โรค ส่วนผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่ ภาพกว้างนั้น ก็

มากมายเหลือเกิน ทั้งปัญหายาเสพติด การตั้งท้องก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ฯลฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่ีไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมใด  ก็เห็นแต่ความเส่ือม ความสูญเสีย 

ชัดเจนเช่นนี้แล้ว เราก็ควรจะร่วมด้วยช่วยกันลบล้างความเคยชิน และค่านิยมผิดๆในเรื่องการ

ให้กระเช้าน�้าเมาเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ กันให้มากข้ึน เพราะถ้าเรารักใคร เราก็ย่อมให้

แต่สิ่งที่ดีกับคนที่รัก

แต่การให้เหล้าเป็นของขวัญ ก็เหมือนกับเป็นการแช่งผู้รับทางอ้อม น่ันคือ แช่งให้ขาดสติ 
แช่งให้เสียสุขภาพ แช่งให้เป็นโรคร้าย และเสี่ยงชีวิตยามอยู่บนถนน 

 จากใจประธานเครือข่ายฯ

ให้เหล้า = แช่ง อยากให้ค�าพูดนี้ติดในหัวใจของทุกคนยามคิดจะซื้อเหล้าเป็นของขวัญให้ใคร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ให้เหล้า = แช่ง
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 เรื่องจากปก

“ของขวัญ” สิ่งของที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารัก เพื่อนสนิท ญาติที่เคารพนับถือ ควร

เป็นสิ่งของที่มีคุณค่า มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ ซึ่งหลายคนอาจบ่นว่า “นึก

ไม่ออก ไม่รู้จะให้อะไรดี” ความจริงแล้วให้อะไรก็ได้ ยกเว้นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็น

เครื่องดื่มที่จะท�าให้ขาดสติ เสียสุขภาพ ฯลฯ นอกนั้นแล้ว เราสามารถเลือกซื้อสิ่งของที่ถูก

กับจริตนิสัยและความชอบของผู้รับได้มากมาย เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น�้าผลไม้ ธัญพืช

ต่างๆ หนังสือธรรมะ ต�าราอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้นไม้ บัตรก�านัลท่องเที่ยวพักผ่อน ฯลฯ 

โดยพจิารณาจากความสนใจของผูร้บั และดงูบประมาณของผู้ให้เป็นหลัก ท่ีส�าคัญของขวญั

จากความปรารถนาดี ไม่จ�าเป็นต้องมีราคาแพงก็ได้

มข้ีอมลูทีน่่าสนใจ จากเอแบคโพลทีร่่วมกบัศนูย์วจิยัปัญหาสุรา (ศวส.) ในปี 2555 ระบุ

ว่า ประชาชน 59.9% มองว่าไม่ควรน�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เพราะ

เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น

และจากการส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่ ส�ารวจ “พฤติกรรมการใช้จ่ายของคน

กรงุเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2557” พบว่า เทศกาลปีใหม่ 2557 คนกรงุเทพฯ มปัีจจยั

เลอืกซือ้ของขวญั โดยให้ความส�าคญักบัประโยชน์ใช้สอยมากทีส่ดุ ร้อยละ 83.1 โดย

กระเช้าของขวัญยังครองแชมป์สินค้ายอดนิยมในการเลือกซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญ ร้อย

ละ 24.9 รองลงมาคือกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ ส่วนสินค้าที่คนกรุงเทพฯ นิยมเลือกซื้อใส่

กระเช้าปีใหม่มากที่สุด ได้แก่ อาหารเสริมสุขภาพ ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ น�้าผัก ผลไม้ 

ร้อยละ 25.3 และของขวัญที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 33 

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่การรณรงค์เรื่องการให้กระเช้าของขวัญปลอดเหล้าเป็นที่รับรู้

และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีต่อสุขภาพและผู้รับมากข้ึน “คุณกิตติ สิงหา

ปัด” เจ้าของรายการ “ข่าว 3 มิติ” ทางช่อง 3 ได้เคยพูดถึงเรื่องกระเช้าของขวัญว่า “...ปีใหม่

ที่ผ่านมา (2554) ผมและทีมงาน “สามมิติ” ได้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่จ�านวนมาก แต่มี

เพียงแค่ 1 กระเช้าเท่านั้น ที่ยังคงมีเหล้าติดมาด้วย ซึ่งต่างกันสิ้นเชิงกับเมื่อ 5-6 ปีก่อน ที่

กระเช้าปีใหม่มกัมไีวน์หรอืเหล้าอยูด้่วยเสมอจนดเูป็นธรรมเนยีมปกต ิผมเชือ่ว่า ส่วนหนึง่คง

เป็นเพราะการรณรงค์ “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” (จากหนังสือ “การสื่อสารรณรงค์  เพื่อควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : เหลียวหลัง แลหน้า ลงมือ และเรียนรู้” หน้า 10-11)

นอกจากบทบาทของ “ผู้ให้” ที่จะไม่ให้

กระเช้าของขวัญที่มีน�้าเมาชนิดต่างๆ แล้ว ใน

ส่วนของ “ผูร้บั” โดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กร

ต่างๆ ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ที่จะไม่รับ

กระเช้าของขวัญที่มีน�้าเมาปะปนมา

ถึงแม้กระแสรณรงค์จะท�าให้กระเช้าของ
ขวัญมีขวดเหล้าลดน้อยลง แต่เราก็คงต้อง
สร้างจิตส�านึกในประเด็นน้ีกันไปเรื่อยๆ ควบคู่
ไปกับการตลาดน�้าเมา ท่ีมีวิธีการหลากหลายใน
การขายสินค้า จนกว่าประชาชนจะมีภูมิต้านทาน
ทางสังคมที่แข็งแรงด้วยตัวเอง 

ของขวัญจริงใจ

ไร้แอลกอฮอล์
ถึงเทศกาลปีใหม่คราใด ดูเหมือนจะเป็นความเคยชินส�าหรับคนส่วนใหญ่ 

ที่มักนิยมซื้อกระเช้าของขวัญส�าเร็จรูป (ที่มีขวดเหล้ารวมอยู่ด้วย) จากร้าน
ค้าและห้างต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อนๆและญาติมิตร โดยถือเอาความ
สะดวกเป็นหลัก แต่อาจไม่ได้ฉุกคิดว่าได้หยิบยื่นเครื่องดื่มอันตรายที่มีฤทธิ์
ร้ายพอๆ กับยาพิษ ให้กับคนที่เรารักไปด้วย
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2557

การจัดโครงการ “ครูดี...ไม่มีอบายมุข” เป็นความร่วมมือของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ร่วมกบัส�านกังานเครอื

ข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ครุสุภา และภาคเีครอืข่าย ในการสร้างสงัคมให้มสีต ิเพือ่เป็นก�าลังใจ

ให้กบับคุคลทีม่บีทบาทในการเป็นแบบอย่างด้านการใช้ชวีติโดยการ

ละเว้นอบายมุข และยังท�าประโยชน์โดยการจูงใจ ปลูกฝัง ขยายผล

ให้ผู้อืน่ละเว้นอบายมขุไปด้วย โดยคณุสมบตัขิองผูเ้ข้าร่วมโครงการนี้ 

คือ ต้องไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ไม่สบูบหุรี ่ไม่ยุง่เกีย่วกบัอบายมขุ 

6 ตามหลักพุทธธรรม มีศีล 5 เป็นปกติ และเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ 

บรรดาครูต้นแบบ “ครูดี...ไม่มีอบายมุข” ในปีที่ผ่านไป ก็ได้เล่าถึง

ความตั้งใจที่อยากจะท�าให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย เพื่อให้เด็กๆ เป็นคน

ดี เป็นคนมีความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม

ครูเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์ ครูที่

ปรึกษาโครงงาน โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัด

แพร่

ได้ใช้กิจกรรมในโรงเรียน สร้างความ

ร่วมมือระหว่างผู ้บริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน จนถึงชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสีขาว โดยจัดกิจกรรม

ต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ นอกจากนี้ ก็ได้ปลูกฝัง

ให้เด็กๆ รักสถาบัน และเติมเต็มเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ด้วย รวมทั้งประกาศให้นักเรียนรู้ว่าเป็นโรงเรียนปลอดเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการน�าเสนอโครงงาน “ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”  

และโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครูเช่ือว่าเด็กนักเรียนยังเป็น

ผ้าขาวบริสุทธิ์ จะต้องเริ่มให้ภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส�านึกตั้งแต่แรก 

เหมือนสุภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” พวกเขาเป็นกลุ่ม

เสี่ยงสู่การเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งจังหวัดแพร่ติดอันดับจังหวัดที่มีวัย

รุน่ดืม่เหล้าสงูสดุมาตลอด เพือ่ไม่ให้เดก็เหน็ว่าการดืม่เหล้าเบยีร์เป็น

เรือ่งธรรมดา ต้องช่วยกนัลดแรงสนบัสนนุการดืม่ ลดการเข้าถงึได้ง่าย

ครพูจมาน เดชะ ครชู�านาญการพเิศษ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ขอมอบให้

เด็กๆ ทุกคนในโรงเรียน เพราะได้ช่วยกัน

แก้ไข มกีารส�ารวจปัญหาในโรงเรยีน โดยพบ

ว่ามปัีญหาทีเ่กดิจากเหล้ามากทีส่ดุ หลงัจากท�าโครงงานไปแล้วระยะ

หนึ่ง คนในชุมชนเริ่มมีการตระหนักมากขึ้น เด็กบางคนเลียนแบบพ่อ

ไม่มีอบายมุข”

แม่ ท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมเหล้าสูบบุหรี่ ครูท่ีปรึกษาก็จะช่วยดูแลให้

มากขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก้ได้ ทุกคนควรช่วย

กัน โดยเฉพาะเด็กๆ หากเด็กไม่ดีแล้ว โตไปประเทศชาติก็จะแย่ จึง

พยายามใช้การตอกย�้า สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะ

มเีดก็หลายคนทีผู่ป้กครองไม่ได้ใส่ใจว่าบตุรหลานตนเองนัน้ตกเป็นก

ลุ่มเส่ียงท่ีติดเหล้าบุหรี่ หากผู้ปกครองช่วยกันดูแลให้ความรักและ

เอาใจ กจ็ะเป็นเกราะป้องกนัท่ีดีอกีทางหน่ึง ส่ิงส�าคัญคือครซูึง่มคีวาม

ใกล้ชดิกบัเดก็ต้องท�าตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีท�าให้เดก็เหน็คุณค่า แล้ว

เขาจะคิดได้ว่าต้องช่วยกันท�าดีและเป็นคนดีในสังคมต่อไป

ครูสมหวัง เอี่ยมนุช โรงเรียนวัดกระ

บังมังคลาราม จ.พิษณุโลก

กล่าวว่า นอกจากการท�าความสุขให้

เกดิขึน้ในโรงเรยีนแล้ว เราอยากสร้างสขุนอก

โรงเรียนด้วย ในที่นี้หมายถึงนอกบ้าน ชุมชน 

ครอบครวั รวมไปถงึผูป้กครอง โดยรณรงค์และจดักจิกรรมลด ละ เลกิ 

ขยายออกไป ปลอดเหล้า-บุหรี่ในโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอ ต้องสร้าง

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส�าหรับร้านเหล้าเป็นการคิดแก้ที่ต้นทาง 

ก็ประสบผลส�าเร็จและจะขยายผลไปชุมชนอื่นๆ เพราะวัดกระบังฯ 

โมเดล แต่ละกจิกรรมท�าได้ง่ายๆ แถมสร้างเยาวชนต้นแบบทีม่พีลงัไป

สู่พ่อแม่เลิกเหล้า โดยพยายามท่ีจะเน้นให้เกดิความร่วมมอืกบัหลายๆ

ส่วน ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องเหล้าด้วยกัน

ครูได้บอกกับเด็กที่มาท�าโครงงานคุณธรรม ว่าการที่เรามาท�า

กิจกรรมโพธิสัตว์น้อยนั้น ท�าให้ครอบครัวเค้ามีความสุข ไม่มีปัญหา 

กิจกรรมตรงนี้เด็กๆ ก็จะได้รู้ ท�าให้ครอบครัวอื่นรับรู้ตามไปด้วย และ

สร้างความตระหนักมากขึ้น โดยได้เริ่มมา 3 ปีแล้ว ได้ปรับและเห็น

เรื่องราวใหม่ๆ มีความร่วมมือกับชุมชนมากย่ิงข้ึน และรู้สึกดีใจที่ได้

เห็นนักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข และกลับไปอย่างมีความหวัง 

มีความเชื่อมั่นท่ีจะไปร้องขอพ่อแม่ตนเองให้เลิกเหล้าได้  ทั้งนี้เชื่อ

ว่ายังมีครูที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ พร้อมที่จะหล่อหลอมพิมพ์

ตัวอื่นๆ ที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่มีสติ ไม่หลงมัวเมาในอบายมุข 

และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้มีความสุข ความ

สงบ และพร้อมท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้า มั่นคง ได้มากขึ้น 

อาชีพครูถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีคนให้สมญานามครูว่าเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ เป็นพ่อแม่คนที่สองของเหล่าบรรดานักเรียน
ทั้งหลาย ดังนั้น ครูจึงต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งด้านการใช้ชีวิตโดยละเว้นจากอบายมุข และการท�าประโยชน์เพื่อส่วน
รวม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์

 น่ารู้จัก

“ครูดี...
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 เสียงจากเยาวชน

ปัจจุบันสังคมไทยมีนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุน้อยลงๆ อย่างน่า

เป็นห่วง สาเหตุส�าคัญก็มาจากครอบครัว และสื่อต่างๆ ที่กระตุ้น

ให้มีดื่ม-สูบ อยู่รอบตัว ดังนั้น การร่วมกันสร้างปัจจัยบวกให้กับ

เด็กๆ โดยเฉพาะในครอบครัวซ่ึงเป็นสังคมแรกสุดของการเรียน

รู้ ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดียิ่งให้กับเด็กๆ ท่ีจะ

เติบโตอย่างมีคุณภาพในวันข้างหน้า

จังหวัดแพร่ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อลูก

หลานที่จะเป็นก�าลังของสังคมต่อไป หากไม่หนุนเสริมกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์และชักชวนกันไปในทางที่เหมาะสม ก็อาจตกเป็น

ทาสของน�า้เมาได้โดยไม่รูต้วั และเนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิ2557 นี้ 

ลองมาฟังเสยีงจากใจของเยาวชนจากโรงเรยีนนารรีตัน์ จงัหวดั

แพร่ พดูถงึการท�ากจิกรรมความดขีองพวกเขาต่อคนในครอบครวั

และคนที่รัก เพื่อให้ครอบครัวเป็นสุขตามที่พวกเขาวาดฝันไว้

ร้องขอให้พ่อแม่เลิกเหล้า“ลูก” 
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการเติบโตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมใน

ครอบครัว คือความคิดและการกระท�าของคนเป็นพ่อแม่ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกในระยะ 
เช่น ถ้าพ่อแม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ก็มีแนวโน้มว่าลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว

เกินคุ้มส�าหรับหนูมาก ที่ส�าคัญคือผู้ปกครองท่านอื่นๆ ก็เริ่มตระหนัก

ในเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะลูกๆ หลานๆ ของเขาก็ได้ปฏิบัติกับพ่อแม่

เหมือนอย่างที่หนูท�า และมีการชวนกันมางดดื่มเหล้าเพ่ือครอบครัว

มากขึ้นด้วยค่ะ

 ณัฐธิดา เชียงเลน อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ่อของหนูด่ืมเหล้ามากค่ะ หนูอยากให้พ่อด่ืมน้อยลง ก็เลย

ใช้วิธีการแสดงความรักต่อพ่อแม่ และตั้งใจเรียน มีหลายครั้งที่หนู

ต้องพูดโน้มน้าวใจ และเคยขอร้องพ่อเสมอเวลาที่พ่อด่ืม เพราะหนู

ไม่ชอบของมึนเมาพวกนี้อยู่แล้วด้วย แล้วที่ผ่านมาหนูเห็นว่าพ่อ

สุขภาพไม่ดีเลย ดังน้ันในช่วงเข้าพรรษา เลยได้โอกาสขอให้พ่อดืม่ลด

ลงไปเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ พ่อก็ยอมท�าเพื่อหนู เพราะเห็นใจที่หนูมา

ขอร้องอยูห่ลายครัง้ ตอนนีห้นภูมูใิจทีไ่ด้พ่อคนใหม่กลบัมา แล้วพ่อก็

ให้สัญญาว่าจะลดลงเรื่อยๆ หนูเคยเขียนจดหมายบอกรักพ่อ แสดง

ความรักให้พ่อรู้ หนูนวดให้เวลาท่านเมื่อย แล้วก็ท�าน�้าสมุนไพรให้

พ่อดื่มทดแทนการดื่มเหล้า

การท�ากิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงงานด้านคุณธรรมนั้น 

ท�าให้หนูกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อได้มากขึ้น จากที่ปกติ

จะห่างๆกนัในครอบครวั สิง่ส�าคญัทีอ่ยากจะบอกถงึเพือ่นๆทกุคนคอื 

เราต้องท�าดใีห้พ่อแม่เหน็ โดยเริม่ทีต่วัเราก่อน แล้วท่านกจ็ะเหน็ใจเรา 

เพราะหนูเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกอยู่แล้ว

ตัวอย่างที่ดีมีค ่ามากกว่าค�าสอน หากวันนี้เด็กไทยมี

ครอบครัวที่ดีเป็นพื้นฐาน เด็กจะมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้ม

แข็ง และหากมีผู้ใหญ่ทั้งหลายช่วยหนุนเสริม พวกเขาก็จะเป็น

คนดีมีคุณธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นพลเมืองดีของ

สังคมต่อไป 

 ณฑริกา วงค์ฉายา อายุ 16 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ่อของหนเูป็นผูน้�าชมุชน เป็นผูใ้หญ่บ้าน เมือ่ก่อนพ่อจะมเีวลา

ให้ครอบครัวน้อย เพราะต้องเอาเวลาไปแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน ส่วน

ใหญ่ก็คือเรื่องที่เขาเมาแล้วทะเลาะกัน ซึ่งเกิดขึ้นประจ�า ตอนหนูอยู่

ที่โรงเรียน เขามีกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ก็ท�าให้

คิดว่าน่าจะน�ามาใช้กับครอบครัวเราบ้าง หนูจึงขอร้องพ่อกับแม่ให้

เข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อปี 2555 เพื่อเป็นของขวัญให้หนู ที่หนูได้รับ

คัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ต่าง

ประเทศอยู่หลายครั้ง ในความคิดของหนู หนูอยากให้ครอบครัวเรา

ร่วมท�าบุญด้วยกัน โดยการเลิกเหล้า เพราะหนูคิดว่าเป็นบุญใหญ่ที่

ท�าแล้วเกิดความสุขทั้งครอบครัว คนในสังคมก็มีความสุข แม้จะมี

อุปสรรคบ้างในระยะแรก แต่ก็ผ่านมาด้วยดี เนื่องจากตอนแรกน้ัน

แม่ขอคิดดูก่อนเพราะเกรงว่าจะไม่มีคะแนนเสียงมาสนับสนุน เวลา

พ่อไปคุยงานก็กลัวจะไม่มีลูกบ้านอยากมาคุยด้วย แต่พ่อก็ตัดสินใจ

เลิกเหล้าเพื่อลูก ซึ่งท�าให้หนูรู้สึกดีมาก

และสิ่งที่หนูตั้งใจท�าให้พ่อแม่ เพื่อตอบแทนที่ท่านเลิกดื่มเหล้า

เพื่อเรา ก็คือการท�าตัวเป็นคนดี เวลาที่พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยจากการ

ท�างาน หนูก็จะช่วยนวดเท้าให้ท่านเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ซึ่ง

จากการท�ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนในโครงการนี้ หนูคิดว่ามัน
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 สธ.สรุปการท�าผิด พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ฯ วันส่งท้ายปีเก่า
นายแพทย์นพพร ชืน่กลิน่ รองอธบิดกีรมควบคมุโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมควบคมุโรค 

ได้มอบหมายให้ส�านกัป้องกนัควบคมุโรคที ่1-12 และส�านกัโรคไม่ตดิต่อ สุม่ส�ารวจการขายสรุาในสถานที่

ห้ามขาย ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึง่ครอบคลุมสถานท่ีหลายแห่ง แต่

ครัง้นีส้�ารวจในสถานทีห้่ามขาย 2 แห่งเท่านัน้ คอื สถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิ และสวนสาธารณะ และสุม่

ส�ารวจการขายในเวลาห้ามขาย ตามกฎกระทรวงทีก่�าหนดให้ผูท้ีร่บัอนญุาตขายสรุาประเภท 3 และประเภท 

4 พ.ศ.2548 ขายสุราได้ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00- 24.00 น. ทั้งนี้ เพื่อประเมินความยาก

ง่ายในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ช่วง คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใน 19 จังหวัด

นายแพทย์นพพร กล่าวว่า ผลการส�ารวจในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในปั๊มน�้ามันทั้งหมด 566 แห่ง พบการกระท�าผิด 7 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 1 โดยพบบนถนนสายหลัก 4 แห่ง ลดลงจากการส�ารวจในรอบแรกวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 2 และบนถนนสายรอง 3 แห่ง ลดลง

จากการส�ารวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 4 และส�ารวจสวนสาธารณะ 50 แห่ง พบการกระท�าผิด 1 แห่ง ลดลงจากการส�ารวจวันที่ 27 

ธันวาคม 2556 ร้อยละ 3 ส่วนผลการส�ารวจการขายสุราในเวลาที่ห้ามขาย ส�ารวจทั้งหมด 2,313 แห่ง พบการกระท�าผิด 20 แห่ง ลดลงจาก

การส�ารวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 3 โดยพบการกระท�าผิดบนถนนสายหลัก 11 แห่ง และพบในถนนสายรอง 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1 

เหตุผลการกระท�าผิดทั้ง 2 ประเภท คือ ไม่ทราบกฎหมาย ร้อยละ 13 ลดลงจากการส�ารวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่พบร้อยละ 24 และอีกร้อย

ละ 87 รู้ว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมากกว่าการส�ารวจวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่พบร้อยละ 76 โดยให้เหตุผลว่า ต้องการมีรายได้มาก

ถึงร้อยละ 59 รองลงมาให้เหตุผลว่า ไม่ได้ตั้งโชว์ให้เห็นแต่สามารถขอซื้อได้ตลอด ร้อยละ 24 กลัวเสียลูกค้าประจ�า ซึ่งเท่ากับคิดว่าไม่เคยมีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร้อยละ 9 

http://news.sanook.com/

 พบเปิดลานเบียร ์บริเวณทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยว
สิง่ทีน่่าวติกอย่างยิง่ในสงัคมไทยวนันี ้คอืการทีส่นิค้าเครือ่งดืม่มนึเมา ได้พยายามขยายพืน้ที่

การขายออกไปทุกหนทุกแห่งที่มีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก โดยไม่ค�านึงถึงความ

เหมาะสม เหมาะควรกันอีกต่อไป

นพ.สมาน ฟตูระกลู ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กล่าวถงึการลงพืน้ท่ีตรวจร้านจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ช่วง 4 วนัแรก

ของ 7 วันอันตราย (27-30 ธ.ค.2556) ในพื้นที่กรุงเทพฯ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย และเชียงใหม่ ว่าได้

พบคดีเด่นที่น่าสนใจ คือ การเปิดลานเบียร์ในทางขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาหรือดอยต่างๆ เช่น ทาง

ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ซึง่พบการเปิดลานเบยีร์ข้างถนนทางขึน้เขาใหญ่แบบเถือ่น คือ ไม่มใีบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย 

ในงานเทศกาล “เขาใหญ่คาวบอยเคาท์ดาวน์” และยงัมกีารขายโดยการลดราคาเพือ่ส่งเสรมิการขาย และ

การโฆษณาสือ่สารการตลาดด้วยการแสดงข้อความทีป่ระชาชนทัว่ไปเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาเบยีร์อย่าง

ชดัเจน โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัในพืน้ท่ีไม่กล้าด�าเนินการใดๆ บ่ายเบีย่งไม่ยอมร่วมตรวจด้วย และเมือ่พบว่ามี

การกระท�าผิด ก็ขอร้องมิให้ด�าเนินคดีตามกฎหมาย แสดงถึงอิทธิพลของผู้ประกอบการเหนือเจ้าหน้าที่รัฐ 

ซึ่งน่าเป็นห่วงยิ่ง เพราะเป็นการขายเบียร์ข้างทางท่ีจะข้ึนเขาใหญ่ ซึ่งมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

เป็นอย่างมาก

ทัง้นี ้นพ.สมาน ได้ขอให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกวดขนัการบงัคบัใช้กฎหมาย และเคร่งครดัต่อ

หน้าทีใ่นฐานะของข้าราชการทีด่ขีองชาต ิและวงิวอนผูป้ระกอบการให้เหน็แก่ความปลอดภยัของ

ลูกหลานประชาชนชาวไทยด้วย 

 http://www.mcot.net/site/content?id=52c2468a150ba0dd0c0002c1#.UsufIfRdWSq
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 “ดีดีซีโพล” ระบุคนไทยนิยมตั้งวงดื่มฉลองปีใหม่
“ดีดีซีโพล” (DDC Poll) คือหลายหน่วยงาน ที่ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลฯครั้งนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ และ 

จ.นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) แถลงว่า “ดีดีซีโพล” ได้ท�าการส�ารวจทัศนคติของประชาชนต่อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

จ�านวน 2,058 ราย ใน 21 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ 

ฯลฯ เมื่อวันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 27.1 ตั้งใจจะดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 45.4 ไม่

ดื่ม ส่วนที่เหลือไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 11.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และร้อยละ 42.5 ของกลุ่มที่ดื่มเป็นประจ�าทุกวัน อยากให้สมาชิกใน

ครอบครัวร่วมดื่มเหล้าด้วย 

นอกจากนี้ ผลส�ารวจยังพบว่า ร้อยละ 44.2 ไม่รู้สึกดีเมื่อได้รับกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ ร้อยละ 22.5 รังเกียจผู้

ดื่มเหล้าเป็นประจ�า ส่วนร้อยละ 34.1 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ�าเป็นคนมีปัญหา อีกร้อยละ 31.9 ระบุว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ�ามีเพื่อน

มาก ร้อยละ 5.9 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ�าเท่ แต่เมื่อถามว่าการดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ส่งผลต่ออะไรบ้าง ร้อยละ 77.6 ระบุว่า อุบัติเหตุ ร้อย

ละ 68.1 ระบุว่า ภัยสุขภาพ ร้อยละ 49.3 ระบุว่า ภัยสังคม มีเพียงร้อยละ 4.9 ระบุว่าไม่มีปัญหา แต่ที่น่ากังวลคือ พบว่าคนดื่มแอลกอฮอล์นอก

บ้าน ปกติจะขับรถเอง มีถึงร้อยละ 25.6 

นพ.โสภณ กล่าวว่า จากผลส�ารวจดังกล่าว ชัดเจนว่ายังต้องรณรงค์ลดการด่ืมอย่างต่อเน่ือง และต้องเดินหน้าออกกฎหมายควบคุมต่อ

ไป โดยเฉพาะการมีสัญลักษณ์ค�าเตือนบนขวดเหล้าเหมือนซองบุหรี่ ซึ่งก็มีการส�ารวจว่าเห็นด้วยให้ด�าเนินการ ดังนั้น ในปี 2557 ก็จะเดินหน้า

เรื่องนี้ด้วย 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1388127130

 สวดมนต์ข้ามป ี62 วัด ทั่วกรุง
เทรนด์ฮิตกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่คู ่

ขนานไปกับ “ตั้งวง เมาข้ามปี” ปัจจุบันได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส�าหรับกิจกรรม “สวดมนต์ข ้ามปี” ใน

เทศกาลปีใหม่ 2557 นี้ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาเถรสมาคม ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนกว่า 50 องค์กร จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ครั้งที่ 4 ปี 2556-2557” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 81 พรรษา  พร้อมทัง้ร่วมเจรญิสตภิาวนา เพือ่ถวายเป็นพระราช

กุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกิจกรรมการแสดงละครเพลงเรื่อง “มหาชาติ มหาบุรุษ ละคร

เพลงแห่งการดบัทกุข์อนัยิง่ใหญ่” ธรรมะบนัเทงิทีแ่สดงถงึหลกัธรรมเรือ่ง “การให้”ของพระเวสสนัดร การลด ละ ตวัตน จนน�าชวีติไปสูค่วามสงบ

สุข ทั้งนี้ กรุงเทพฯถือเป็นจังหวัดที่มีวัดต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากที่สุดในประเทศ โดยมีถึง 62 วัด  

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงคืนวันที่ 31 ส่งท้ายปีเพียงคืนเดียว แต่กิจกรรมดังกล่าวสามารถน�ามาต่อยอดในชีวิตประจ�าวันได้อีก ด้วยการสวด

มนต์ก่อนนอนทุกคืน ซึ่งหากใครสามารถท�าได้มากเท่าใด ก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ปฏิบัติที่จะได้รับความสงบใจเป็นสิ่งตอบแทน 

http://www.dailynews.co.th/
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ตามปฏิทินสากล เป็นวัน “วาเลนไทน์” เป็น

วันแห่งความรักของชาวตะวันตก ที่คนไทยจ�านวนไม่น้อยก็รับเอา

ธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ด้วย จนเป็นค่านิยมหนึ่งในสังคม

ไปแล้ว ซึ่งในปีนี้วันแห่งความรักของฝรั่ง ก็มาตรงกับวันส�าคัญทาง

ศาสนาของคนไทยด้วย คือ วันมาฆบูชา ซึ่งคนรุ่นใหม่จ�านวนมากจะ

รูจ้กัและให้ความส�าคญักบัวนั “ของเขา” มากกว่าวนั “ของเรา” มาโดย

ตลอด ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิ เราควรเรยีนรูแ้ละเข้าถงึความส�าคญัของ

รากเหง้าของตัวเองมากกว่า

ความส�าคญัของวนัมาฆบชูา คอื เป็นวนัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทรงแสดง “โอวาทปาตโิมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครัง้แรก หลงัจากตรสัรู้

มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักค�าสอนนี้หากสรุปสั้นๆ จะมีใจความ

ส�าคญั คอื “ท�าความด ีละเว้นความชัว่ ท�าจติใจให้บรสิทุธิ”์ ทัง้นีใ้น

วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่  

 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์

เสวยมาฆฤกษ์

 2. มพีระสงฆ์จ�านวน 1,250 รปู มาประชมุพร้อมกนัโดยมไิด้

นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า

 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์

 4. พระสงฆ์ท้ังหมดได้ รับการอุปสมบทโดยตรงจาก

พระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ท�าให้วัน

มาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งค�าว่า 

“จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ จาตุร 

แปลว่า 4 องค์ แปลว่า ส่วน สันนิบาต แปลว่า ประชุม  ดังนั้น 

“จาตุรงคสนันบิาต” จงึหมายความว่า “การประชมุด้วยองค์ 4” นัน่เอง 

ทัง้นี ้วนัมาฆบูชาถอืว่าเป็นวนัพระธรรม ขณะทีว่นัวสิาขบชูาถอืว่าเป็น

วันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

วนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค�่าเดือน 3 ค�าว่า “มาฆะ” นัน้ เปน็

ชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากค�าว่า “มาฆบุรณมี” 

“น�้าเมา” ด้วยหลักธรรม

หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทิน

ของอินเดีย หรือเดือน 3 การก�าหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติ

ของไทยนัน้จะตรงกบัวนัขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 3 แต่ถ้าปีใดมเีดอืนอธกิมาส 

คือมเีดือน 8 สองครัง้ วนัมาฆบชูากจ็ะเล่ือนไปเป็นวนัข้ึน 15 ค�า่ เดอืน 

4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

การเป็นชาวพุทธทุกวันนี้ มีทั้งประเภทเป็นพุทธในทะเบียน คือ

แทบไม่เคยเข้าวัดฟังธรรม หรือเรียนรู้หลักค�าสอนเพื่อน�ามาปฏิบัติ 

กับชาวพุทธที่เป็นพุทธแท้ คือ ใช้หลักค�าสอนเป็นธงชัยน�าทางชีวิต 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันโดยปราศจากเข็มทิศน�าทาง (ศาสนา) และ

ไม่มีหลักยึดในใจ(ศีล) จะท�าให้หลงทาง (ติดบ่วงอบายมุข 6) ได้ง่าย 

ซึ่งทุกวันนี้ อบายมุขใหญ่ที่พาคนออกนอกเส้นทางปกติของชีวิตก็คือ 

อบายมขุ เหล้า บหุรี ่ทีส่่งผลกระทบกบัสงัคมมากมายทัง้ทางตรงทาง

อ้อม รวมทั้งตัวผู้เสพเองด้วย

 การด่ืมเหล้าหรือของมึนเมาต่างๆ เป็นข้อห้ามในหลายศาสนา 

รวมทั้งศาสนาพุทธด้วย เพราะเครื่องดื่มที่ท�าให้เกิดอาการมึนเมา จะ

บัน่ทอนสตสิมัปชญัญะ แล้วน�าไปสูก่ารกระท�าทีข่าดสตใินเรือ่งอืน่ต่อ

ไปอกีมากมาย เช่น การทะเลาะววิาท การกระท�าผดิทางเพศ ฯลฯ เมือ่ 

“น�้าเมา” เป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้น การค้าขายสินค้าเหล่านี้ ก็เป็นอาชีพ

ต้องห้าม(มจิฉาวณชิชา)ในศาสนาด้วยเช่นกนั (เพราะเป็นอนัตรายต่อ

เพื่อนมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม)

การที่จะน�าหลักธรรมมาควบคุมพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีในตัวเรา 
(การดื่มเหล้า สูบบุหรี่) นั้น สิ่งส�าคัญประการแรก คือต้องมีความ
ศรัทธาใน ศาสนา และมีปัญญาเห็นความจริงชัดเจน (ว่าการดื่มเหล้าไม่
ดี มีผลเสียมากมาย) จนเกิดความรู้สึกที่อยากจะหลีกให้พ้นไปจากสิ่ง
เหล่านี้ โดยอาศัย “ศีล 5” เป็นเกราะคุ้มกัน ซึ่งเมื่อได้ฝึกตัวเองให้อยู่
ในกรอบที่ดีทุกวัน เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ในที่สุด ก็จะกลายเป็นความ
ปกติของชีวิตที่ไม่ต้องฝืนทน (อยากดื่ม อยากสูบ) อีกต่อไป 

 เกาะกระแส8

ตัวอย่างงาน



“น�้าเมา” ด้วยกฎหมาย
มาตรการควบคุม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ปีนี้ นอกจากจะเป็นวันส�าคัญ

ทางศาสนา คือ วันมาฆบูชาแล้ว ยังเป็นวันครบรอบ 6 ปี ของ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งได้

ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ด้วย

ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ.ฯ ออกมายบังคับใช้ พฤติกรรมการด่ืม

เหล้า ขายเหล้า และการโฆษณาเหล้าในสงัคมไทย เป็นไปอย่างอสิระ 

โดยไม่มีกรอบกติกาใดๆมาควบคุม ซึ่งผลจากสภาพดังกล่าว ท�าให้

เกิดปัญหาสังคมจากการดื่มมากมาย โดยเฉพาะการบาดเจ็บและ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีเหล้าเป็นต้นเหตุ ซึ่งแต่ละปี ทั้งประเทศ

จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนนับพันนับหม่ืนคน ขณะที่ภาครัฐ

เองก็ต้องแบกรับภาระในการรักษาพยาบาลคนเจ็บคนป่วยเหล่าน้ี 

เป็นจ�านวนเงนิมหาศาล ทัง้นี ้ยงัไม่รวมปัญหาสงัคมเรือ่งอืน่ๆอกีมาก

อย่างที่ทราบกันทั่วไปว่า สินค้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆน้ัน 

ไม่ใช่สนิค้าปกตทิีค่วรบรโิภค (ซ�า้ยงัเป็นข้อห้ามในศาสนาด้วยทัง้การ

ด่ืม การขาย) ถงึแม้จะเป็นสนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าถกูกฎหมาย แต่

ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดื่ม จะซื้อ จะขาย เวลาไหน เมื่อใดก็ได้ตาม

อ�าเภอใจ ซึง่ประเดน็ส�าคญัทีน่่าเป็นห่วงเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

คือ ปัจจุบันเยาวชนไทยด่ืมแอลกอฮอล์กันมากข้ึน และอายุของ

นักด่ืมวัยรุ่นเหล่าน้ีก็น้อยลงๆเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวง

สาธารณสขุจงึจ�าเป็นต้องออกกฎหมาย เพือ่จดัระเบยีบการขายสนิค้า

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึง

สถานที่ดื่ม ที่ขาย เวลาขาย และอายุผู้ดื่ม ให้ทุกอย่างอยู่ในขอบเขต

ที่เหมาะสม ไม่ใช่ที่ไหน เมื่อใดก็ได้ เหมือนที่เคยๆท�ากันมา

การใช ้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมการด่ืมและการขาย

แอลกอฮอล์ ถือเป็นมาตรการส�าคัญท่ีใช้ได้ผลในหลายประเทศ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายควบคุมน�้าเมาออกมาบังคับใช้หลาย

ปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีการท�าผิดกฎหมายฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะ “ผู้ขาย” 

ทั้งรายใหญ่และรายย่อย จุดอ่อนที่ท�าให้มาตรการทางกฎหมายใน

บ้านเรายงัได้ผลไม่เตม็ที ่คอื การบงัคบัใช้กฎหมายทีย่งัไม่จรงิจงั เข้ม

งวด และเท่าเทียมกัน

และปฏิเสธไม่ได้ว่า “อิทธิพล” ของธุรกิจน�้าเมา และ “ผล
ประโยชน์” ต่างตอบแทน ยงัเป็นอุปสรรคส�าคัญท่ีท�าให้กฎหมายนีด้จูะ
ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควร แต่ถึงอย่างนั้น ทุกคนที่มีหน้าที่ ก็ต้องท�าหน้าที่
ให้ดีที่สุดกันต่อไป 
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 “เรื่องเหล้า” จากรอบโลก

 ต�ารวจอิสลามไนจีเรีย จัดพิธีท�าลาย “เหล้า-เบียร์” ครั้งใหญ่
โดยคุณสมบัติของตัวมันเอง แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มท่ีมีโทษ 

ดังนั้น หลายศาสนาจึงบัญญัติไว้เป็นข้อห้าม แม้ศาสนาอิสลามก็มี

ข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปีแล้ว

ศาสนาอสิลามห้ามดืม่เครือ่งมนึเมาทกุชนดิ โดยไม่ค�านงึว่าท�ามา

จากอะไรหรอืดืม่มากน้อยแค่ไหน เพราะอสิลามถอืว่าการดืม่มากเป็น

สาเหตทุ�าให้เมา และการห้ามดืม่แม้จ�านวนเลก็น้อยกเ็พราะนักด่ืมมกั

จะเริ่มจากการดื่มที่ละน้อยก่อนและกลายเป็นทาสของมันในที่สุด ดัง

นั้น ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามเฉพาะการดื่มสุราเท่านั้น แต่ยังห้ามการ

ผลติ ห้ามการขนส่ง และการซือ้หรอืการขายด้วย เพราะถอืว่าถ้าสิง่ใด

ถกูห้าม ทกุสิง่ทีเ่กีย่วข้องกจ็ะถกูห้ามไปด้วย เพราะไม่มปีระโยชน์อะไร

ที่จะห้ามบางสิ่ง แต่อนุญาตให้ท�าบางสิ่ง ซึ่งปัจจุบันประชาชนมุสลิม

บางส่วนก็หย่อนยานกับข้อห้ามนี้กันไม่น้อย

เมือ่ปลายปีทีผ่่านไป ต�ารวจศาสนาอสิลาม ในเมอืงคาโน ประเทศ

ไนจีเรีย ได้จัดพิธีท�าลายเบียร์ 240,000 ขวด ต่อหน้าสาธารณชน ซึ่ง

ถือเป็นภารกิจกวาดล้างการกระท�า “ผิดศีลธรรม” คร้ังล่าสุดใน

รัฐแห่งนี้ โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ยึดมาได้จากรถบรรทุก

ที่วิ่งเข้ามาในเมือง ต�ารวจหน่วย “ฮิสบะห์” หน่วยลาดตระเวนผู้มีหน้า

ทีบ่งัคบัใช้กฎหมายอสิลามทีเ่รยีกว่า “ชารอีะห์”เป็นผู ้ให้ข้อมลูในเรือ่ง

นี้ ด้าน “อามีนู เดาราวา” ผู้ก�ากับการหน่วยฮิสบะห์ เมืองคาโน กล่าว 

ในพิธีท�าลายขวดเบียร์ครั้งนี้ว่า เขามีความหวังอย่างแรงกล้า ว่าจะ

สามารถขจัดการบริโภคเครื่องดื่มต้องห้ามนี้ให้หมดสิ้นไปได้

และขณะทีร่ถแทรกเตอร์ก�าลงับดขยีข้วดเบยีร์นบัแสนขวด ทีด้่าน

นอกของกองบญัชาการฮสิบะห์ ในเมอืงคาโนนัน้ ฝ่ายกลุม่ผูส้นบัสนนุ

ต่างพากนัร้องตะโกนว่า “อลัเลาะห์ อกับาร์” (พระผูเ้ป็นเจ้าช่างยิง่ใหญ่) 

ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่ทางเหนือของไนจีเรีย เป็นชาวมุสลิม (ทางใต้

นับถือศาสนาคริสต์) และนอกจากขวดเบียร์แล้ว ถังไม้จ�านวนมากซึ่ง

บรรจุเหล้าหมักพื้นบ้าน (บูรูกูตู) กว่า 8,000 ลิตร และบุหรี่ 320,000 

ซอง ก็ถูกท�าลายในงานนี้เช่นกัน “เราหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกอบกู้

ภาพลักษณ์ที่เริ่มมัวหมองของเมืองคาโนไว้ได้” เดาราวา กล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 หน่วยฮิสบะห์ได้เริ่มปฏิบัติ

การกวาดล้างและจับกุมในเมืองคาโน ภายหลังจากที่รัฐบาลของรัฐนี้ 

สั่งการให้ตรวจสอบศูนย์การค้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการปฏิบัติที่ “ผิดศีล

ธรรม” โดยมกีองก�าลงัต�ารวจศาสนาจ�านวน 9,000 คน ท�างานร่วมกบั

ต�ารวจทัว่ไป ซึ่งก่อนหนา้นี ้เมื่อป ีพ.ศ.2544 ไดม้ีการรื้อฟ้ืน “ชารีอะห์” 

(กฎหมายอิสลาม) ขึ้นมาบังคับใช้อีกครั้งในภาคเหนือของไนจีเรีย แต่

จนถึงวันน้ี กฎหมายน้ีก็ยังไม่ได้รับการประกาศใช้ให้เป็นมาตรฐาน

สม�่าเสมอ  ซึ่งตามปกติเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีพบได้ทั่วไปใน

เมืองคาโน รวมถึงตามโรงแรม และผับบาร์ในย่านต่างๆ ซ่ึงเป็นที่ตั้ง

ของชมุชน และชนกลุม่น้อยชาวครสิต์เตยีน (ทีม่ขีนาดใหญ่พอสมควร)  

อย่างไรก็ตาม ผู้ก�ากับการต�ารวจหน่วยฮิสบะห์ กล่าวว่า ปัญหา

นีก้�าลงัจะได้รบัการแก้ไข “เราจะตกัเตอืนผูฝ่้าฝืนกฎหมายทีรู่เ้ท่าไม่ถงึ

การณ์ ซึง่เจ้าหน้าทีห่น่วยฮสิบะห์จะเริม่ด�าเนนิการกวาดล้างในพืน้ทีท่กุ

ซอกทุกมุมของรัฐ (คาโน) เพื่อยุติการขายและการบริโภคแอลกอฮอล์ 

รวมถึงของมึนเมาอื่นๆ” เดาวารา เน้นย�้า

ปัจจุบันประเทศที่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะได้

รับผลกระทบมากมายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดสุราเรื้อรัง 
ซึ่งแต่ละประเทศก็มีแนวทางในการป้องกันปัญหานี้แตกต่างกันไป แต่สิ่ง
หนึ่งที่ทุกประเทศท�าเหมือนกัน คือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม  
การดื่มฯ ซึ่งผลลัพธ์ท่ีจะได้  ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการบังคับใช้กฎหมาย
จริงจังแค่ไหน 

http://manager.co.th/Around/ViewNews
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เมื่อไม่นานมานี้ เว็บไซต์บันเทิงแวดวงฮอลลีวู้ด ได้น�าเสนอข่าว

ว่ามีศิลปินชื่อดังหลายคน ที่ไม่พาตัวไปข้องแวะกับเหล้าและยาเสพ

ติด อาทิเช่น

 เจนนเิฟอร์ โลเปซ นกัร้องและคณุแม่ลกู 2 วยั 44 ปีคนนี ้เธอไม่ดืม่

เหล้าเลย เพราะมีความเชื่อว่าน�้าเมาจะท�าลายผิวพรรณอันเปล่งปลั่ง 

เจนนิเฟอร์ โลเปซ เคยให้สัมภาษณ์ว่า จะดื่มก็เมื่อต้องดื่มฉลองเวลา

ไปงานเลีย้งต่างๆ เท่านัน้ และจะจบิแค่พอเป็นพธิ ี “เพราะเพือ่นๆ เคย

บอกฉันว่า มันไม่เหมาะที่เธอจะจิบน�้าเวลายกแก้วดื่มฉลอง”

 ไทร่า แบงค์ ซุปเปอร์โมเดลที่ดูน่าจะเป็นสาวเปร้ียวจนเข็ดฟัน 

แต่ไทร่า แบงค์ ก็เป็นอีกคนที่กล้าพูดว่า สะอาด ปลอดจากเหล้าและ

ยาเสพติดทุกอย่าง “ฉันไม่เคยข้องแวะกับยาเสพติดเลย ส่วนเหล้าฉัน

เคยดื่มนิดหน่อยตอนอายุ 12 ก็แค่นั้น”

 คมิ คาร์เดเชีย่น สาวไฮโซผูโ้ด่งดงัจากรายการเรยีลติี ้กไ็ม่แตะต้อง

เครื่องดื่มที่เป็นของมึนเมา “ฉันไม่ดื่มเหล้า แต่พี่สาว น้องสาวของฉัน

ดื่ม และเมื่อพวกเธอเริ่มเมา เอะอะโวยวาย ฉันก็ต้องเป็นคนพยายาม

ท�าให้พวกเธอสงบลง”

 เจนนเิฟอร์ ฮดัสนั กเ็ช่นกนั เธอเล่าว่า ด้วยความทีไ่ม่เคยดืม่เหล้า

และไม่เคยเสพยามาก่อน ดังนั้น การสวมบทบาทเป็นสาวติดเฮโรอีน 

ใน “The Inevitable Defeat of Mister & Pete” จึงเป็นบทที่เล่นยาก

เอาเรื่อง “ฉันไม่เคยดื่มเหล้าเลย ฉันเป็นคนเงียบๆ การรับบทนี้จึงนับ

เป็นสิ่งใหม่ส�าหรับฉัน”

 เบลก ไลฟ์ลีย์ นางเอกสาวสวยวัย 26 จากซีรีส์ดัง “Gossip Girl” 

กเ็คยให้สัมภาษณ์ว่า “ฉันไม่ดื่มเหล้าและไม่เคยลองพวกยาเสพติด นี่

เป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยมีความปรารถนาอยากจะลองเลยในชีวิตนี้”

 คิม แคททรอล นักแสดงรุ่นใหญ่ จาก “Sex and the City” บอก

ว่า เธอไม่ด่ืมเหล้า เพราะด่ืมเหล้าแล้วท�าให้เธอปวดหัว “ฉนัไม่ดืม่เหล้า 

แล้วก็ไม่เคยเสพยา เสื้อผ้าคือสิ่งเดียวที่ท�าให้ฉันอารมณ์ดี สดชื่น”

 เอมเินม็ แรป็เปอร์เจ้าของรางวลัศลิปินยอดเยีย่มแห่งปี จากยทูบู 

มวิสกิ อะวอร์ดส์ กบ็อกว่า ทกุวนันี ้เขากล้าพดูว่ามอืสะอาด ปลอดเหล้า 

ปลอดยาเสพติดทุกอย่าง ทั้งยังเล่าด้วยว่า แรกๆ เขาก็รู้สึกแปลกๆ ที่

เข้าห้องบนัทกึเสยีงในสภาพทีไ่ม่มฤีทธิเ์หล้า ฤทธิย์า แต่ทว่าตอนนี ้เขา

ชินแล้วกับการร้องเพลงโดยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

 แบรดลีย์ คูเปอร์ พระเอกหนุ่มหล่อจาก “The Hangover” ก็เล่า

ถงึจดุหกัเหทีท่�าให้เขาตดัสนิใจเลกิดืม่ว่า เพราะเขาเคยเมา กระทัง่ล้ม

หัวฟาดพื้นในงานปาร์ตี้ 

การเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นนักแสดง เป็นศิลปิน ที่มีประชาชนชื่น
ชอบจ�านวนมากนั้น ไม่เพียงแค่ชื่อเสียงหรือเงินทองที่ได้รับ แต่บุคคล
เหล่าน้ียังสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมวงกว้างได้มากมาย ด้วยการ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิตให้แก่คนทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้น่าจะถือว่า
เป็นเกียรติยศสูงสุดมากกว่ารางวัลใดๆ เสียอีก 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1384404616 

 แวดวงบันเทิงฮอลลีวู้ด เปิดตัวดารา “ไม่ดื่ม ไม่สูบ”

เจนนิเฟอร์ โลเปซ 

เบลก ไลฟ์ลีย์

ไทร่า แบงค์

คิม แคททรอล

คิม คาร์เดเชี่ยน

เอมิเน็ม

เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน

แบรดลีย์ คูเปอร์

คนส่วนใหญ่มองวงการดารา (หรือวงการมายา) ว่าเต็มไป
ด้วยสิ่งยั่วย้อมมอมเมาที่ท�าให้ “เสียคน” ได้ง่าย โดยเฉพาะดารา นัก
แสดง ในต่างประเทศ ซึ่งใช้ชีวิตแบบอิสรเสรีเต็มที่ ถึงกระนั้น ก็ยัง
มีข่าวดีๆ ให้เราได้รับรู้ว่ายังมีนักแสดงอีกไม่น้อย ที่สามารถใช้ชีวิต
อยู่เหนืออบายมุขและสิ่งเสพติดเหล่านั้นได้
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 เครื่องดื่มทางเลือก

“น�า้เปล่า” เป็นเครือ่งดืม่ทีด่สีดุส�าหรบัสขุภาพ แต่บางครัง้ บางเวลา หากได้ด่ืมน�า้ผลไม้รสชาติชืน่ใจบ้าง กเ็ป็นความสุขเล็กๆ อย่างหนึง่ และ

ความจรงิแล้วมเีครือ่งดืม่สมนุไพร เครือ่งดืม่น�า้ผลไม้รสอร่อยหลากหลายสตูร ให้ทกุคนสามารถท�าดืม่เองในบ้าน หรอืจะท�าเป็นอาชพีกไ็ด้เช่นกนั 

เครือ่งดืม่ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพและเป็นอาชพีสจุรติ ไม่ต้องขายน�า้เมาหลอกเด็ก ซึง่เป็นการท�าบาปท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อเยาวชนของชาติ

ฉบับนี้เรามีเครื่องดื่มชื่นใจ ชื่อเก๋ไก๋ มาฝากกัน 4 สูตร ได้แก่ Honey Moon สูตรหวานซึ้ง / Lover สูตรรักมากมาย /Pink Lady สูตรหวานอ่อน
โยน / Ultimate Zar Paradise สูตรเปรี้ยวซ่า

แนะสูตรเด็ด

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
รสชาติของ “น�้าเมา” น้ัน ความจริงแล้วก็ไม่ได้เอร็ดอร่อยอะไรเลย แต่เพราะค่านิยมและ

แบบอย่างที่ท�าตามๆ กันในสังคม ท�าให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่น คนหนุ่มสาว หันไปดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและมีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ ใน
ชีวิตอีกหลายเรื่อง

Honey Moon
สูตรหวานซึ้ง

ส ่วนผสม ประกอบด ้วย 
น�า้ส้ม (2 ส่วน), น�า้สบัปะรด (1 ส่วน), 
น�้าผึ้ง (1/4 ส่วน), โซดา (4 ส่วน)

สรรพคุณ มีวิตามินซี ช่วย
ปรับสมดุล เพิ่มความสดช่ืน บ�ารุง
เลือด ช่วยบ�ารุงและรักษาโรคตับ

Lover
สูตรรักมากมาย

ส ่วนผสม ประกอบด ้วย 
สับปะรด (1 ส่วน), น�้าลิ้นจี่ (1 ส่วน), 
น�้าแดงเฮลซ์บลูบอย (1ส่วน), น�้า
มะนาว (1 ส่วน), โซดา (2 ส่วน)

สรรพคุณ มีวิตามินซี ช่วย
ขับปัสสาวะ บ�ารุงประสาท ป้องกันไข้
หวัด และบ�ารุงผิวพรรณ

Pink Lady
สูตรหวานอ่อนโยน
ส่วนผสม ประกอบด้วย น�้า

สตรอเบอร์รี่ (1ส่วน), น�้าล้ินจ่ี (1 
ส่วน), น�้ามะนาว (3/4 ส่วน), น�้าเปล่า 
(2 ส่วน), โซดา (2 ส่วน)

สรรพคุณ มีวิตามินซี มีสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยใน
การชะลอวัย ช่วยในการเสริมสร้าง
คอลลาเจน ช่วยลดความดันโลหิต 
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเหน็บชา และ
บ�ารุงประสาท

 Ultimate Zar Paradise

สูตรเปรี้ยวซ่า

ส ่วนผสม ประกอบด ้วย 
สับปะรด (1 ส่วน), น�้าเขียวเฮลซ์บลู 
บอย (1 ส่วน), น�้ามะนาว (1 ส่วน), 
น�้าเปล่า (2 ส่วน), โซดา (2 ส่วน) 

สรรพคุณ มีวิตามินซี ช่วย
ย่อยอาหารประเภทโปรตีน แก้ท้อง
ผูก บ�ารุงผิวพรรณ และบ�ารุงสายตา

ลองไปท�ากนัดนูะ... การทีเ่ราท�าอะไรเอง (ท�าอาหารกนิเอง ตดัเสือ้ใส่เอง ฯลฯ) อย่างการท�าน�า้ผลไม้นี ้นอกจาก จะประหยดัเงนิ ได้เครือ่งดืม่

ทีร่สชาตถิกูปากถกูใจแล้ว ยงัมข้ีอดอีืน่ๆ อกีมาก เช่น เป็นกจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั เกดิทกัษะความช�านาญในสิง่ทีท่�าบ่อยๆ

ส�าหรับน้องๆ วัยรุ่นและเยาวชนทั้งหลาย เมื่อจะจัดปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสใดก็ตาม ก็สามารถเตรียมสูตรน�้าผลไม้เหล่านี้ไว้

เลี้ยงเพื่อนๆล่วงหน้าก็ได้ ดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ต้องเมา ไม่ต้องอาเจียน แค่ “ซ่าๆ” เล็กน้อยก็น่าจะมีความสนุกสนานกันได้ในหมู่

เพื่อนๆ หรือจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ท�าน�้าผลไม้เหล่านี้เลี้ยงแขก เพื่อทดแทนเครื่องดื่มมีนเมาในงานรื่นเริงต่างๆ ก็ยิ่งดี

ชวิีตเป็นของเรา...อะไรทีท่�าแล้วเกดิโทษต่อสขุภาพร่างกาย  กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องท�าตามค่านยิมเหล่านัน้ แต่ควรเลอืก ควรท�า แต่

สิ่งที่ดี มีประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละดีที่สุด 

(หมายเหตุ 1 ส่วน = 15 ml.) 
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งานวันเด็ก “สว่างแดนดิน”
เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาล

สว่างแดนดนิ จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ2557 เพือ่ให้เดก็และ 

เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายสมศักดิ์ 

สขุประเสรฐิ นายอ�าเภอสว่างแดนดนิ เป็นประธานเปิดงาน

 กิจกรรมรณรงค์

สวดมนต์ข้ามปทีี่บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมดีๆ รับปีใหม่ 

ด้วยการ “สวดมนต์ข้ามปี” ณ เขาพนมรุ้ง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สวดมนต์ข้ามปีทีน่ครนายก
เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ชมรมเยาวชนนกัพฒันาต�าบลโคกกรวด เครอืข่ายเยาวชน

นักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก และภาคีเครือข่าย ทั้ง 4 อ�าเภอ ได้ร่วมจัดกิจกรรม 

“สวดมนต์ข้ามปี สิ่งดีๆ ที่นครนายก” ณ วัดต่างๆ อาทิ วัดประสิทธิเวช อ�าเภอองครักษ์, 

วดัโพธิง์าม วดัพระธรรมจกัร อ�าเภอเมอืงนครนายก, วดักระดานและวดัช้าง อ�าเภอบ้านนา, 

วัดเนินสูง วัดหนองหัวลิงใน วัดหนองแสง และวัดพรหมเพชร อ�าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก โดยมีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์เป็นจ�านวนมาก

งานบญุกุม้ข้าวใหญ่ปลอดเหล้า

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 ประชาคม

งดเหล้าจงัหวดัศรสีะเกษ ได้เข้าร่วมกจิกรรม

งานบุญประเพณี “กุ้มข้าวใหญ่” ที่วัดบ้าน

โดด ต�าบลโดด อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประเพณีอีสานที่

มีมาแต่โบราณ โดยเม่ือท�าไร่นาเสร็จ ชาว

บ้านก็จะนัดเอาข้าวเปลือกมารวมกันเพื่อ

ท�าบุญข้าว บริจาคให้วัดหรือสาธารณสถาน 

หรือขายเป็นทุนก่อสร้างหรือบูรณสาธารณ

สถานต่างๆ โดยภายในบรเิวณงานจะมป้ีาย 

“ปลอดเหล้า ห้ามขาย ห้ามดื่ม เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์” ติดอยู่ทั่วไป

“ระยอง” ปั้นเยาวชนนักรณรงค์รุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ วัดตาขัน ต.ตา

ขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคีเครือข่ายรณรงค์งดเหล้า

จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสา น�าพา

ชุมชนปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด” เพื่อมุ่งเน้นให้

เยาวชนได้เป็นผูท้ีม่จีติอาสาสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม 

และเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

และเสริมสร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัด

ระยองให้เข้มแข็งและมีเครือข่ายมากข้ึน โดยมี นาย

ประจวบ  ศิริวัฒน์  นายก อบต.ตาขัน อ�าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง เป็นประธาน

สวดมนต์ข้ามปีที่ขอนแก่น
เครอืข่ายงดเหล้าจงัหวดัขอนแก่น ร่วม

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่าง

มีสติ ด้วยการ “สวดมนต์ข้ามปี” ณ วัดหนอง

แวง (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น
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กิจกรรม COUNDOWN 
TO 2014

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี

ใหม่ แบบไร้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่มี

กิจกรรมบันเทิงครบครัน ในพื้นท่ีส�าคัญ

หลายแห่ง เช่น ข่วงประตูท่าแพและถนน

ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ “NIGHT PARA-

DISE HATYAI COUNDOWN TO 2014” 

ที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงลา และงาน

เทศกาลกรุงเทพ สร้างสุข 2557 ณ ลาน

คนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

“พิดโลกสร้างสรรค์ กาชาด
สร้างสุข”

เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือ ร่วมจัด

กิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจ�าปี 2557 

ซึ่งจัดขึน้ระหว่างวนัที ่9 -20 มกราคม 2557 

ภายใต้แนวคิด “พิดโลกสร้างสรรค กาชาด

สร้างสุข” ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

กฐินปลอดเหล้า “ต้ังใจท�า

ดีใส่ซอง”

เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2556 ส�านกังาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร ่วม

กับประชาคมงดเหล ้าภาคตะวันออก

และจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยภาครัฐ 

เอกชนและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม “พิธี

อนโุมทนากฐนิปลอดเหล้า” ภายใต้แนวคดิ 

ท�าดี ต้ังใจ ใส่ซอง จังหวัดปราจีนบุรีและ

ภาคตะวันออก ปี 2556 ณ วัดบางกระเบา 

อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

รณรงค์ “ให้เหล้า= แช่ง”

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ส�านักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคี

เครือข่ายกว่า 100 คน จัดกิจกรรมรณรงค์

รับปีใหม่ “ให้เหล้า=แช่ง” ณ เกาะพญาไท 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

2556 เพือ่เชญิชวนให้คนไทยมอบของขวญั

ปีใหม่ที่ไม่ท�าร้ายกันด้วย

แจกป้ายประกาศจงัหวดัฯ งาน
บุญปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายภูริทัต 

สัจจะกานต์ นายอ�าเภออากาศอ�านวย ขับ

เคลื่อนนโยบาย ของผู้ว่าราชการฯ “งานศพ

ปลอดเหล้าและการพนนั” ด้วยการแจกป้าย

ประกาศจงัหวดัสกลนคร เพือ่ขับเคล่ือนงาน

บุญประเพณีทุกงานให้ปลอดแอลกอฮล์ 

โดยแจกทุกหมู ่บ้านและส่วนราชการใน

อ�าเภออากาศอ�านวย จ�านวน 110 ป้าย

กิจกรรมตักบาตรนมสด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ส�านักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วม

กับภาคีงดเหล้า ภาครัฐ พระสงฆ์ และ

ประชาคมจังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรม

ดีๆ “ตักบาตรนมสด” ปีที่ 2  ซึ่งเป็นแห่ง

เดียวและแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงค์คือสานต่อประเพณีแห่งเมือง

โคนม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ โดยย�้า

ประเด็น “โตมาด้วยน�้านมอย่าเสียคนด้วย

น�า้เมา” หลงัจากพบว่าเดก็ไทยเป็นทาสของ

เหล้าเพิ่มขึ้นทุกปี

 กิจกรรมรณรงค์14
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 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า

เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ของขวัญจริงใจ...ไร้
แอลกอฮอล์” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 โดยเชิญชวนให้คนไทยทุกคน รวมท้ังข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ และสื่อมวลชน 
ส่งมอบของขวัญที่ปลอดภัยไม่ท�าร้ายกัน ด้วยของขวัญที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการดื่ม ลดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรมให้น้อยลง รวมทั้งร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ ด้วยการให้และรับมอบกระเช้าที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เพื่อแสดงถึงความจริงใจ ความตั้งใจของผู้ให้

ของขวัญถูกใจกิจกรรมรณรงค์

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

รณรงค์ 
“ของขวัญจริงใจ 

ไร้แอลกอฮอล์” 
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Modern TV

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

เข้าพบ ดร.อ�านาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา 

วันที่ 25 ธันวาคม 2556

รณรงค์ 
“ของขวัญจริงใจ 

ไร้แอลกอฮอล์” 

กับสื่อมวลชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2556

รณรงค์ 
“ของขวัญจริงใจ 

ไร้แอลกอฮอล์” 

 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

เข้าพบ ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงฯ
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เมือ่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 ณ สถานีรถไฟหัวล�าโพง นางสร้อยทพิย์ ไตรสทุธิ ์รองปลดั

กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า (สคล.) เครอืข่ายเยาวชนป้องกนันกัดืม่หน้าใหม่ เครอืข่ายเฝ้าระวงัแอลกอฮอล์

กรุงเทพฯ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กว่า 100 คน จัด

กจิกรรมรณรงค์ “เดนิทางสขุใจ บนรถไฟงดเหล้า” เพือ่สร้างความตระหนกัต่อผูโ้ดยสารและ

ผู้ประกอบการ ให้งดขาย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนรถไฟและสถานีรถไฟ 

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการร้องเรียนของผู้

โดยสารรถไฟ ประกอบกับการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนผู้โดยสารรถไฟ พบว่า ผู้โดยสาร

กว่า 85.95 % มองว่าการขายและดื่มสุราบนรถไฟ เป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผู้โดยสาร เกิดปัญหาเสียงดังรบกวนสร้างความร�าคาญ ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ลวนลาม 

คุกคามทางเพศ และลักขโมย ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารส่วนใหญ่เห็นด้วย หากมีการออก

กฎหมายห้ามขาย ห้ามดืม่สรุาบนรถไฟ เพราะช่วยให้ผูโ้ดยสารปลอดภยัและลดปัญหาความ

เดือดร้อนร�าคาญ อีกทั้งยังเห็นด้วยหากกฎหมายนี้จะครอบคลุมไปถึงบริเวณสถานีรถไฟ

ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี กล่าวว่า คาดว่าภายในต้นปี 2557 จะสามารถออก

กฎหมายดังกล่าวและบังคับใช้ได้ ซึ่งควรจะเสร็จทันสงกรานต์ โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจ�าคุกไม่

เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ทั้งผู้ดื่มและผู้ขาย 

http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000158046

 หน้าสุดท้าย

คนไม่ดื่มเตรียมเฮ...
ก่อนสงกรานต์ ได้นั่งรถไฟปลอดเหล้า

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287 - 288 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

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

จดหมายข่าวเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพมิพ์โดย ส�านกังานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า สนบัสนนุโดย ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)
ประธานที่ปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม  ที่ปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี  บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว
กองบรรณาธิการ วิษณุ ศรีทะวงศ์, กษิษฐา ทับทิมเทศ, อรพรรณ อัจฉราพันธ์, ไชยเชษฐ์ ชาวเมืองทอง, ประยัติ เกรัมย์  ศิลปกรรม วริญญา อุดมเดช
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