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งานบุญประเพณี
แข่งเรือปลอดน้ำเมา

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

จดหมายข่าว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า



Ú

	 การท่ีคนเราสามารถรู้คิดได้เองว่าอะไรดี	

อะไรชั่ว อะไรผิดอะไรถูก เรียกกันว่ามีปัญญาม	ี

ความรู ้ หรือที่ภาษาพระเรียกว่ามีสัมมาทิฐิ มี	

ความเห็นถูกต้องตามสัจธรรมของโลก (ไม่ใช่ 

ความเห็นตามกิเลสหรือความชอบส่วนตน) ถ้า	

สังคมมีคนเช่นนี้มากๆ ปัญหามากมายซับซ้อน	

ทั้งหลายคงไม่เกิดขึ้น แต่เพราะคนส่วนใหญ่มี	

โมหะจริต(เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด สบายๆ  

อะไรก็ได้) มีความเห็นบิดเบี้ยวไปจากความจริง 	

สังคมประเทศชาติจึงเดือดร้อนวุ่นวายอย่างมาก

 โมหะที่น่ากลัวอย่างยิ่ง คือการแยกตัวเอง	

ออกจากศาสนาและคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง แล้ว	

ดำเนินชีวิตไปตามกระแสค่านิยมเป็นตัวชี้นำ ซึ่ง	

ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยความทุกข์ ความเสื่อม และ	

ความล้มเหลวในชีวิต เพราะปล่อยตัวเองไปตาม	

ยถากรรม เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตมัวเมาอยู่ใน	

อบายมุขเป็นกิจวัตร ถึงแม้การเกิดมาเป็นคนย่อม	

หนีความทุกข์ไม่พ้น แต่ปัญญาหรือสัมมาทิฐิสา-	

มารถกำหนดได้ว่าจะให้ตัวเองมีทุกข์น้อยหรือทุกข์	

มาก ซึ่งปัญญาหรือสัมมาทิฐิในคนเรานั้นอาจเกิด	

ขึ้นได้เอง(มีบารมีเก่า : ความดีที่เคยสั่งสมมาก่อน)		

หรือจากการได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาความรู้จากนัก	

ปราชญ์ศาสดาทั้งหลาย ไม่ใช่ฟังจากคำโฆษณา	

หรือคำพูดของคนที่มีกิเลสความชอบแบบเดียว	

กัน (แบบนี้เขาเรียกว่าพวกมากลากไป...ลงเหว)		

อย่างที่เป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ (เชื่อผีมากกว่า 

เชื่อพระพุทธเจ้า)

 มิจฉาทิฐิหรือความเห็นที่ผิดไปจากความ	

จริงของชีวิต เป็นอันตรายทั้งกับตัวเองและสังคม	

อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การมีมิจฉาทิฐิว่าการดื่ม	

เหล้า สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน เป็นเรื่องความชอบ	

ส่วนตัว เป็นสิทธิ์ส่วนตัว ทั้งที่ความจริงแล้วเป็น	

การละเมิดศีลธรรม(ทำในส่ิงท่ีคนปกติไม่ทำ) เป็น	

การกระทำที่มีผลกระทบกว้างขวางมากมาย ดัง	

เช่นที่เป็นอยู่ในสังคมโลกและสังคมไทยขณะนี้ 	

ทั้งในเรื่องปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม ปัญหา	

ครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเยาวชน ปัญหา	

สุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงการแก้ปัญหาต่างๆท่ีทำกันอยู่ส่วน	

ใหญ่ยังเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุ ด้วยการออกกฎระ-	

เบียบมาบังคับ แต่ถ้าคนเรามีปัญญามีจิตสำนึกที	่

ดี ก็จะไม่ทำและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เพราะ	

รู้สึกละอายและเกรงกลัวบาป (คือความเลว ความ 

ชั่วร้ายต่างๆ) แต่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีคุณธรรม	

ข้อนี้ จึงกระทำ“กรรมไม่ดี”ต่างๆ อย่างย่ามใจ

 ปัญหาการดื่มน้ำเมาในสังคมไทย แม้จะเริ่ม	

ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่ที่สุดแล้วต้นตอของ	

ปัญหาก็คือคนที่มีความเห็นและทัศนคติไม่ตรง	

ทาง จึงนำพาไปสู่การเสพติดน้ำเมาในที่สุด ดังนั้น	

การแก้ปัญหาจึงควรเร่ิมต้นท่ีคน ด้วยการฉีดวัคซีน	

คุณธรรมป้องกันอบายมุขตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ โดย 	

๓ สถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด คือ บ้าน 	

วัด โรงเรียน อย่างน้อยแม้บางช่วงของชีวิตอาจจะ	

เดินหลงทางไปบ้าง แต่คนที่เคยได้รับการปลูกฝัง	

วัคซีนคุณธรรมจะหันหลังกลับได้เร็ว รู้สึกตัวได้	

เร็วกว่าคนที่ไม่เคยได้รับการบอกกล่าวมาก่อน

 เหตุท่ีพูดถึงเร่ืองน้ีเพราะปัจจุบันมิจฉาทิฐิใน	

การใช้ชีวิตได้แพร่ระบาดไปทั่วสังคม กลายเป็น	

ค่านิยมที่คนรุ่นใหม่ยึดถือปฏิบัติ เห็นการเกี่ยว	

ข้องสัมพันธ์กับอบายมุขเป็นเรื่องปกติธรรมดา 	

เพราะมีคนประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง	

มากมายในสังคม จนเกิดการเข้าใจว่าเร่ืองใดก็ตาม	

ที่มีคนทำกันมากๆ ในสังคมเป็นสิ่งถูกต้อง และ	

เห็นคนที่ทำถูกต้อง(ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า) เป็น	

พวกขวางโลก ล้าหลัง หากไม่แก้ปัญหาในจุดนี้ไป	

พร้อมๆ กับการแก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ืนๆ ปัญหาท่ีเป็น	

อยู่ก็ไม่มีวันจบสิ้น เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน

	 ชีวิตคนเราจะเติบโตอย่างงดงามและพัฒนา 

ได้ยาก หากขาดน้ำหล่อเลี้ยงที่เรียกว่าคุณธรรม 

และจริยธรรมประจำใจ

สร้างสังคมไกลน้ำเมา
ด้วยการสร้างปัญญา(สัมมาทิฐิ)

จากใจประธานเครือข่ายฯ
	 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม✎
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แข่งเรือเป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และส่วนใหญ่มักมี 

การแข่งเรือควบคู่ไปกับการทำบุญด้วย โดยเฉพาะหลังออกพรรษา เช่น ปิดทองไหว้พระแห่กฐิน 

หรือผ้าป่าไปวัด ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้น นอกเหนือจากการส่งเสริมความ 

สามัคคีของคนในชุมชน และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบทอดไปสู่เด็กๆและเยาวชนรุ่นหลัง

แต่น่าเสียดายที่งานบุญประเพณีต่างๆของคนไทยในช่วงหลังๆ รวมทั้งประเพณีการแข่งเรือใน 

จังหวัดต่างๆ กลับเน้นหนักและให้ความสำคัญไปที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป จนทำให้เสียบรรยากาศที่ดี และแทบจะลืม 

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดงานไปเลย กลายเป็นงานบุญประเพณีที่เละเทะ มีแต่คนที่เมามายขาดสติ อีกทั้งยังเสียเงินทอง 

มากมายในการซื้อน้ำเมามาเลี้ยงฉลอง และเสียสุขภาพ เสียสมาธิอย่างมากสำหรับผู้ที่จะเข้าแข่งขัน รวมทั้งกองเชียร์อีกมากมายที่ก็ดื่ม 

น้ำเมากันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งเด็กๆ และวัยรุ่น ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้ล่อแหลมอย่างยิ่งต่อการเกิดการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ  

และความผิดฉกรรจ์อื่นๆ อีกมากที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

ด้วยเล็งเห็นผลเสียมากมายอันเกิดจากการดื่มน้ำเมาในงานบุญประเพณีเช่นนี้ จังหวัดน่านซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือเกี่ยวกับงานประ- 

เพณีแข่งเรือยาว จึงได้ริเริ่มนำร่องปรับเปลี่ยนความเคยชินดังกล่าว โดยการจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า เบียร์ ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๐ 

และวันนี้แม้งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านจะไม่สามารถทำให้ปลอดเหล้าเบียร์ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ก็ทำให้นักดื่มทั้งหลายที่ 

เสพติดการด่ืม เร่ิมระมัดระวังในการด่ืมมากข้ึน แม้แต่ร้านค้าต่างๆ ก็ระมัดระวังในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึงเท่ากับ 

เป็นการกระตุกต่อมสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่นักดื่มที่อาจจะเคยดื่มอย่างเสรีมาก่อน ให้ระวังตัวเองมากขึ้นทั้งในแง่กฎหมายและความเหมาะ- 

สมในการดื่ม ซึ่งก็แน่นอนว่าความเคยชินไม่ดีต่างๆ ที่สั่งสมมายาวนานไม่อาจเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืน การจะให้นักดื่มที่ดื่มหนักมาก่อนเลิกดื่ม 

อย่างเด็ดขาด คงต้องใช้เวลาไม่น้อยเช่นกัน ในการท่ีจะให้ความรู้(เร่ืองโทษภัยของการด่ืม เร่ือง พ.ร.บ.ฯ) และล้างความเคยชินเดิมๆให้หมดส้ิน

ปีนี้หลายภาคของประเทศที่มีประเพณีการแข่งเรือ ก็ร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่ดีจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าเพิ่มขึ้นอีกหลาย 

จังหวัด เช่น สมุทรสาคร (วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.) น่าน (วันที่ ๕-๖ ก.ย.) อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน ี (วันที่ ๓-๔ ต.ค.) อุทัยธาน ี 

(๔-๕ ต.ค.) อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช (วันที่ ๔-๕ ต.ค.) อำเภอเมือง สุราษฎร์ธาน ี (วันที่ ๔-๕ ต.ค.) น่าน (ชิงถ้วยปิดสนาม  

วันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค.) และ ที่อำเภอท่าตูม สุรินทร์ (วันที่ ๒๔-๒๕ ต.ค.) ต้องขอชื่นชมจังหวัดเหล่านี้ที่กล้าจัดงานทวนกระแสค่านิยม 

ผิดๆ ที่ปฏิบัติกันมานาน เพราะถ้าไม่รีบลุกขึ้นมาช่วยกันตั้งแต่วันนี้ อนาคตอันใกล้งานบุญประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆ ของประเทศ 

ไทย ก็จะมีแต่การดื่มเหล้าเป็นสาระสำคัญของงานทุกงาน

อยากให้ทุกจังหวัดที่จัดงานประเพณีแข่งเรือ ได้ร่วมกันสืบทอดสาระสำคัญที่ดีของงานไปสู่ลูกหลานหรือท้องถิ่นให้มากที่สุด  

ส่วนใดเป็นเปลือกกะพี้ที่ทำให้งานลดคุณค่าและความสำคัญลงไป ก็ช่วยกันตัดเจียนออกไปให้หมด โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ำเมา 

ต่างๆ แล้วสร้างความสนุกสนานด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งมีมากมาย และไม่มีโทษภัยข้างเคียง

เขาว่ากระบี่อยู่ที่ใจ เช่นเดียวกันความสนุกสนานก็อยู่ในใจของเราเอง ไม่ใช่อยู่ที่น้ำเมาอย่างที่เขาหลอก 

นักดื่มมาแสนนาน

แข่งเรือปลอดน้ำเมา
งานบุญประเพณี
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   ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎอะไรมาบังคับ  

     แต่เมื่อจิตสำนึกเริ่มจางหายก็จำเป็นต้องมีกฎหมายมาควบ 

  คุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะควร

 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้บัญชาการตำรวจ 

นครบาล (ผบช.น.) ได้สั่งกำชับไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล ๑–๙ ให้สั่งการ 

ไปยังทุกสถานีตำรวจนครบาล ในการออกตรวจสอบร้านค้าต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ  

หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักนายก 

รัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยกำหนด 

ห้ามขายเหล้าในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งม ี

ผลไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าวยังได้เน้นย้ำ 

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรารักษาความสงบใน 

พื้นที่ ทั้งนี้สำหรับบทบัญญัติดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืนผู้กระทำผิดต้องระวางโทษ 

จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดโดย 

ไม่มีข้อยกเว้น...ไม่เช่นนั้นก็เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่ไม่มีความหมาย 

ใดๆ เลย

(จาก/ผู้จัดการออนไลน์/วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

นครบาลคุมเข้ม ห้ามซื้อ–ขายเหล้า
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 เริ่มต้นเชิญชวนคนไทยให้งดดื่มเหล้า 

ช่วงเข้าพรรษากันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึง 

วันนี้กระแสงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นที่รับรู้ 

ทั่วไปในวงกว้าง บางคนแม้จะยังเลิกดื่ม 

ไม่ได้เด็ดขาดในช่วงน้ี ก็ยังดีท่ีมีการเพลาๆ 

การดื่มลงบ้าง มาดูกันว่าประชาชนทั่วไป 

มีความคิดเห็นอย่างไร กับการชวนกันทำ 

ความดีลด ละ การดื่มน้ำเมาในช่วงเข้า 

พรรษา

 “สวนดุสิตโพลล์” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากประ- 

ชาชนทั่วไปที่ดื่มสุราในเขตกรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑล จำนวน ๘๖๔ คน ระหว่างวันที่  

๒–๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อฟังความคิด 

เห็นที ่มีต่อนโยบายที่รัฐบาลมีมติให้วัน 

เข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่ง 

จากการสำรวจพบว่า ผู ้ด ื ่มสุราร้อยละ   

๓๓.๔๑ ระบุว่านโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา 

ของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี แต่ต้องอาศัย 

ความร่วมมือทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขาย ร้อยละ  

๒๓.๙๘ ระบุว่าช่วยลดอุบัติเหตุ/การสูญ 

เสียชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๑๗.๕๕  

เห็นว่าเป็นการกระทำที่ดี/ได้บุญ/ไม่ผิดศีล  

ร้อยละ ๑๓.๗๖ ระบุว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึก 

ของแต่ละบุคคล/ เป็นสิทธิส่วนบุคคล และ 

ร้อยละ ๑๑.๓๐ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง 

ก็ควรมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกัน

 คำถามท่ีว่าในช่วงวันสำคัญทางศาสนา 

นี ้ส่งผลให้พฤติกรรมการดื ่มของตนเอง 

เปลี่ยนไปหรือไม ่ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐.๒๙  

ระบุว่าเปลี่ยนไป คือตั้งใจงดดื่มเหล้าในช่วง 

วันเข้าพรรษาน้ี/ไม่อยากผิดศีล/คนในครอบ- 

ครัวขอร้อง/มีการรณรงค์มากข้ึน ฯลฯ ขณะท่ี 

ร้อยละ ๓๙.๗๑ ระบุว่าเหมือนเดิม เพราะ 

ดื่มอยู่ที่บ้าน/ไม่ได้เมาอาละวาดหรือทำให้ 

ใครเดือดร้อน/ไม่ได้ดื่มเป็นประจำ/คนดื่ม 

เหล้าไม่ใช่คนเลว ฯลฯ ส่วนคำถามที่ว่า 

การที่รัฐบาลจะขึ้นราคาเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ มีส่วนทำให้การดื่มลดลงหรือไม ่ 

ร้อยละ ๕๒.๖๙ บอกว่าไม่มี เพราะไม่ได้ดื่ม 

เป็นประจำ/เป็นเงินเก็บส่วนตัว ไม่ได้ส่งผล 

กระทบต่อครอบครัว/เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นที่ 

ถูกกว่า ฯลฯ ขณะที่ร้อยละ ๔๗.๓๑ บอก 

ว่ามีเพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น/ต้อง 

ลดปริมาณในการด่ืมให้น้อยลง/ด่ืมในโอกาส 

สำคัญเท่านั้น ฯลฯ

 เมื่อถามว่าการที่รัฐบาลห้ามขายเหล้า 

ในวันสำคัญทางศาสนา ส่งผลต่อตัวเอง 

หรือไม่ ร้อยละ ๖๓.๑๘ ตอบว่าไม่มีผล  

เพราะปกติจะงดดื่มเหล้าในช่วงวันสำคัญ 

ทางศาสนาอยู่แล้ว/ไม่ได้ด่ืมเป็นประจำ ฯลฯ  

ร้อยละ ๓๖.๘๒ เห็นว่าส่งผล เพราะบางร้าน 

ไม่กล้าขาย ทำให้ซื้อไม่สะดวก/ถูกคนรอบ 

ข้างมองและต่อว่า/ไม่มีคนด่ืมด้วยเพราะกลัว 

บาป ฯลฯ และคำถามที่ว่าวิธีใดจะสามารถ 

ทำให้ผู้ดื่มสุราเลิกดื่มได ้ ผู้ตอบคำถามร้อย 

ละ ๕๗.๖๑ ระบุว่าขึ้นอยู่กับตัวผู้ดื่มเองมาก 

กว่าว่าอยากจะเลิกหรือไม่ ร้อยละ ๒๐.๔๔  

ระบุว่าคนในครอบครัวขอร้อง โดยเฉพาะ 

ลูกๆ ร้อยละ ๑๔.๐๙ ระบุว่าไม่สบาย มีโรค 

ภัยไข้เจ็บ/หมอสั่งให้เลิกดื่ม และร้อยละ  

๗.๘๖ ระบุว่าเหล้ามีราคาแพงมากจนซื้อ 

ไม่ได้

 ขออนุโมทนาสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม 

งดเหล้าเข้าพรรษามาตลอด สำหรับผู้ที่ยัง 

ไม่เคยงดดื่มในช่วงนี้ก็อยากให้ทดลองลด  

ละ ดูบ้าง แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี 

ในตนเอง
(จาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

เผยคอเหล้าร้อยละ ๖๐.๒๙ ตั้งใจงดดื่มช่วงเข้าพรรษา เพราะกลัวผิดศีล
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ประกาศห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ แต่ยกเว้นโรงแรม
 รอกันมานานในท่ีสุดมาตรการควบคุม 

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ เรื ่องกำหนดวัน 

ห้ามขายก็คลอดออกมาเสียที แต่ก็ยังม ี

ข้อยกเว้นให้ประชาชนคลางแคลงใจอยู ่

เหมือนเดิม

 ล่าสุดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอ- 

ฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่  

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬห- 

บูชา และวันเข้าพรรษา ก็ได้ลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓  

กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖ เล่มที่ ๑๒๖  

ตอนพิเศษ ๙๕ ง ซึ่งเป็นฉบับที่นายกรัฐ- 

มนตรีเคยลงนามไปก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่  

๓๐ มิถ ุนายน (แต่ม ีการแก้ไขและให้ 

นายกรัฐมนตรีลงนามใหม่อีกครั้ง) โดยมี 

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม เป็น 

ต้นไป แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับร้านค้า 

ในโรงแรม

 นายคำรณ ชูเดชา จากเครือข่ายรณ- 

รงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ แสดงความ 

เห็นว่า การเปิดช่องว่างให้ขายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ได้ในโรงแรมโดยอ้างนักท่อง 

เที่ยวนั้น ด้านหนึ่งคือการผลักให้บรรดา 

นักดื่มทั้งหลาย กระโจนเข้าไปเป็นลูกค้าใน 

โรงแรมต่างๆในวันสำคัญทางศาสนา เป็น 

การกีดกันผู้ค้ารายหน่ึงแต่ไปสร้างประโยชน์ 

ให้ผู้ค้าอีกรายหนึ่ง นับเป็นคำสั่งทางปก- 

ครองที่มีปัญหาเลือกปฏิบัติ เข้าข่ายกีดกัน 

 สถานการณ์การดื่มเหล้าในกลุ่มเยาวชนไทย  

นับวันยิ่งน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ “กับดัก” ที่เรียกว่า  

“เหล้าปั่น” ซึ่งแพร่ระบาดไปทุกที่อย่างรวดเร็ว หาก 

ไม่ช่วยกันหาทางป้องกันเสียแต่บัดนี้ สังคมไทยวัน 

ข้างหน้าคงเต็มไปด้วยขี้เมาเต็มเมืองแน่นอน

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ  

อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงงานวิจัยที่ระบุว่า มีเด็ก 

มัธยมฯต้นนิยมถือถุงเหล้าปั่นเดินดูดเข้าไปในโรงเรียน โดยที่อาจารย์ไม่สังเกตว่า 

เป็นเหล้าเพราะเห็นมีลักษณะคล้ายน้ำหวาน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็ถือว่า 

เป็นความบกพร่องของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ สพฐ.ทราบทันที เพื่อ  

สพฐ.จะได้ติดตามกวดขันให้มากขึ้น เพราะโรงเรียนจะต้องเป็นที่ปลอดทั้งเหล้า 

และบุหรี่ ซึ่งหากมีเหล้าเข้ามาอยู่ในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร หรือการที่ผู้ 

ใหญ่จะจัดงานเลี้ยงในโรงเรียนและมีการดื่ม ก็ต้องตระหนักด้วยว่าเป็นตัวอย่างที่ 

ไม่ดีแก่นักเรียน

 ส่วนกรณีที่พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน  

เมื่อ ๔-๕ ปีก่อนก็มีเด็กนักเรียนอีเมล์เข้ามาบอกหลายครั้ง แต่ช่วงนี้ไม่มีเหตุ- 

การณ์แบบนั้นแล้ว แต่หากพบว่าโรงเรียนใดยังมีอยู่ก็ขอให้รายงานมาได้ทันที  

พร้อมทั้งระบุชื่อ สถานที่ ทำในลักษณะอย่างไร ซึ่งทาง สพฐ.จะติดตามไปยัง 

โรงเรียนเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

 โรงเรียนเปรียบเสมือนเบ้าหลอมสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างคนที่มีคุณภาพ  

แต่ถ้าเบ้าหลอมบิดๆ เบี้ยวๆ เสียแล้ว อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร เพราะ 

เด็กจะทำตามอย่างที่ครูทำมากกว่าสิ่งที่ครูพูด

(จาก/ หนังสือพิมพ์แนวหน้า/วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

สธ.เร่งสกัดนักเรียนหิ้วเหล้าปั่นเข้าห้องเรียน

ทางการค้าที่ศาลปกครองอาจ 

ต้องพิจารณาการฟ้องร้อง จาก 

บรรดาผู ้ประกอบการที ่เสีย 

ประโยชน์จากมาตรการไม่เป็น 

ธรรมนี้ และต่อไปบรรดาโรง- 

แรมจิ ้งหรีดม่านรูดทั ้งหลาย  

คงพัฒนาการกลายเป็นร้านเหล้ากันเต็มบ้าน 

เต็มเมือง พอถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีคน 

จำนวนไม่น้อย ที่หลบกระแส 

ธรรมเข้าไปเมากันในโรงแรม

 น่าคิดนะว่าถ้าผู้บริหาร 

ประเทศทั้งหมดไม่ดื่มเหล้า  

จะออกกฎระเบียบท่ีเปิดช่อง 

ให้คนสั่งสมบาปเช่นนี้หรือ 

ไม่ ยิ่งคิดก็ยิ่งตลกแต่หัวเราะไม่ออก กับ 

ชะตากรรมของประเทศไทยในวันนี้
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การตลาดน้ำเมา
กระจิบข่าว✎

 ถูกจับตามาตลอดว่าเป็นธุรกิจที่มอมเมาผู้คน วันนี้กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง 
ได้ลุกขึ้นมาทำ CSR เต็มรูปแบบ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากในอดีตมาก  
โดยจะเลือกบริโภคสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ด้านสังคม 
ที่ดีเท่านั้น บางบริษัทจึงเพิ่มความสำคัญการทำ CSR ควบคู่ไปกับการทำการตลาด ขณะที่บาง 
บริษัทยกระดับความสำคัญการทำ CSR ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

 คนที่ทำความผิด ต่อให้แก้ตัวด้วยคำพูดที่น่าเชื่อถือแค่ไหน แต่กรรมไม่ดีก็ได้เกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่มีใครรู้เห็น เช่นเดียวกัน น้ำเมาเป็น 
สิ่งเสพติดให้โทษและทำลายสุขภาพ สร้างปัญหาให้สังคมมากมาย ต่อให้พยายามสร้างภาพสวยหรูอย่างไร การค้าขายน้ำเมาก็ยังเป็นบาป  
เป็นสิ่งไม่ดีอยู่เหมือนเดิม เว้นเสียแต่ว่าเลิกกิจการสีเทานี้เสีย จึงจะได้ชื่อว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงใจ

(ข้อมูลจาก: http://www.bcm.arip.co.th/bt/content.php?data=414976_Marketing)

  บร ิษ ัท  
เพอร์นอต  
ร ิ ค า ร ์ ด 
(ประ เทศ 
ไทย) จำกัด  

ผู ้นำเข้าและจัดจำหน่าย สกอตช์ 
วิสกี้ ตระกูลชีวาส ฮันเดรตไพเพอร์  
ฯลฯ การทำซีเอสอาร์สำหรับกลุ ่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศนั้น  
ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่วนใหญ่ 
จะทำ CSR เป็นโครงการสั้นๆ ในช่วง 
เทศกาลเท่านั ้น แต่แผนระยะยาว 
ยังไม่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รณรงค์ 
และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ 
ผู ้บริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ได้ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
เป็นต้น

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท  
เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย)  
จำกัด ผู้นำเข้าและจัด 

จำหน่าย สกอตช์วิสกี ้ 
ตระกูลจอห์นีวอล์กเกอร์ เบนมอร์ ฯลฯ  
นางวิมลวรรณ อุดมพร รองประธานกรรม- 
การบริหาร ฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์  
ของบริษัทฯ กล่าวว่า CSR ของบริษัทฯ  
เป็นแนวคิดจากบริษัทแม่ที่ให้บริษัทที่อยู่ 
ในประเทศต่างๆ ปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และมีความชัดเจนใน 
แนวทางปฏิบัติ โดยแบ่งยุทธ์ศาสตร์ออก 
เป็น ๓ เรื่องใหญ่ๆ คือ ส่งเสริมการดื่มอย่าง 
รับผิดชอบ ทำการตลาดอย่างรับผิดชอบ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตัว 
อย่างเช่น รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” “เมาไม่ขับ”  
โครงการสงกรานต์ปลอดเหล้า Water of  
life น้ำดื่มสะอาด เป็นต้น

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี 
จำกัด ก็มีรูปแบบไม่แตกต่างจากช้าง 
และสิงห์เท่าใดนัก เพียงแต่จะเน้นไป 
ทางด้านสิ ่งแวดล้อมมากกว่า อาทิ  
โครงการ Reuse Campaign ปัญหา 
โลกร้อนกับโครงการคืนขวดเพื่อนำ 
กลับมาใช้ใหม่ โครงการ Keep Hua  
Hin Clean รวมพลังอาสาสมัครทำ 
ความสะอาดชายหาดหัวหิน หลังจบ 
เทศกาลดนตรีหัวหิน แจ๊ซ เฟสติวัล  
เป็นต้น

 ค ่ายส ิงห ์ นาย 
รวินทร์ ชมพูน ุชธา- 
นินทร์ ผู ้จ ัดการฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์ บริษัท 
บุญรอดฯ เปิดเผยว่า  
บร ิษ ัทบุญรอดได้ทำ  

CSR มานานกว่า ๗๐ ปีแล้ว โดยแต่ละปี 
จะมีการทำโครงการต่างๆ เพื่อตอบแทน 
สังคม ๒ ส่วน คือ โครงการที่กำหนดไว ้
ประจำปีอยู ่แล้ว เช่น การสนับสนุนงาน 
ศิลปวัฒนธรรมประจำปีของแต่ละจังหวัด 
หรือชุมชน  ส่วนที่สองคือการทำ CSR ตาม 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้ 
ประสบภัยสึนามิ งานฉลองการครองราชย์  
๖๐ ปี นายรวินทร์ กล่าวว่า บุญรอดฯ ได้วาง 
ยุทธศาสตร์การทำ CSR ไว้ทั้งหมด ๕ ส่วน  
คือ กีฬา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สา- 
ธารณสุข และดนตรี ซึ่งแต่ละปีทางบุญรอด 
จะมีการตั้งงบคร่าวๆ ของการทำซีเอสอาร์ 
ไว้ที่ ๕๐๐ ล้านบาท

 เบียร์ช้าง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ 
ใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖  
เป็นต้นมา บริษัทไทยเบฟฯ มีปณิธานหลักคือ วางนโยบายและจัดทำโครง- 
การที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย คนไทย ความเป็นไทย และน้ำใจไทย  

เพราะไทยเบฟฯมีความเชื่อมั่นว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จึงจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็น  
๔ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสังคม ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุข และด้านศิลปวัฒนธรรม โดย 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไทยเบฟฯ ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ไปแล้ว กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ 
นอกจาก CSR ในส่วนของไทยเบฟฯแล้ว ยังมีการทำ CSR ภายใต้แบรนด์ของแต่ละสินค้า เช่น 
แบรนด์ช้างสนับสนุนโครงการฟุตบอล เฟรดเดอร์บรอย สนับสนุนดนตรี ให้วิทยาลัยดุริยางค์ 
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

CSR น้ำเมาแบบไทยๆ
ภาพเชิงซ้อน Social Marketing
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 ผู้ที่เสพติดน้ำเมาทั่วโลก  
ส่วนใหญ่แทบไม่เคยคิดว่าน้ำ 
สีอำพันที่ดื่มกินกันอย่างสำ- 
ราญใจนั้น แท้จริงแล้วมันคือ 
ฆาตกรเงียบท่ีอยู่ใกล้ตัวนักด่ืม 
มากที่สุด ที่สามารถบันดาลสิ่ง 
ชั่วร้ายต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุก 
เมื่อตามปริมาณดีกรีที่ดื่ม และ

ทุกวันนี้ปีศาจร้ายในคราบเครื่องดื่มสร้างความสนุกสนาน ก็แพร่กระจายความวิบัติไปทั่วทุกหนแห่ง
 เมื่อเร็วๆ นี้ วารสารวิทยาศาสตร์ “แลนเซท” ที่มีชื่อเสียงของโลก รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตของแคนนาดา ได้คำนวณไว้ว่าเหล้าคร่าชีวิตมนุษย์ในอัตรา ๑ ต่อทุก ๒๕  

คน ยิ่งกว่านั้นโรคภัยอันเกิดจากเหล้า ยังทำร้ายประชากรผู้ที่ยากไร้ที่สุดของโลกอย่างหนักที่สุดด้วย

 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากโตรอนโตศึกษาพบว่า เฉลี่ยแล้วประชากรทั่วโลกจะดื่มน้ำเมาสัปดาห์ 

ละ ๑๒ หน่วย โดยปริมาณการดื่ม ๑ หน่วย เท่ากับเบียร์ ๑/๒ ไพน์ ไวน์ ๑ แก้ว หรือเหล้า ๑ เป๊ก  

รายงานยังเผยว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังได้เตือนนักดื่มให้สังวรถึงภัยอันเกิดจากโรคที่เกิดจากน้ำเมาไว้ 

ให้จงหนัก พวกเขาบอกว่ามันร้ายแรงไม่แพ้การสูบบุหรี่เมื่อ ๑๐ ปีก่อน และถึงแม้น้ำเมาอาจจะมี 

ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอยู่บ้าง แต่ก็ยังเทียบกับโทษภัยของมันไม่ได้  

ซึ่งนอกจากการเป็นโรคที่เกิดจากเหล้าโดยตรง อย่างเช่น โรคตับ มะเร็งปากและลำคอ มะเร็งลำไส้  

และมะเร็งเต้านมแล้ว ยังมีโรคซึมเศร้า อัมพฤกษ์ และอัมพาตเกี่ยวเนื่องด้วยอีก

 สถิติผู้เสียชีวิตเพราะเหล้า ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ส่วนใหญ่เนื่องจากมีนักดื่มเป็นผู้ 

หญิงมากขึ้น ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีผู้เสียชีวิตเพราะเหล้าสูงที่สุด ถึง ๑ ใน ๑๐ ราย ของการเสียชีวิต  

โดยมีประชาชนชาติซึ่งเคยอยู่ใต้ร่มธงรัสเซียมาก่อน มีอัตราการตายสูงกว่าเพื่อนถึงร้อยละ ๑๕ หรือ 

ทุก ๑ ใน ๗ ของผู้เสียชีวิต และผู้ชายจะเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงถึง ๕ เท่า

 รู้อย่างนี้แล้ว มีแต่คนที่ไม่รักตัวเองเท่านั้นที่ยังดื่มต่อ เพราะยิ่งดื่มมากเท่าใด ก็ยิ่งใกล้ความ 

ตายมากเท่านั้น

(จาก/www.thairath.co.th/
content/tech/16490)

ฆาตกรโหดระดับโลก
ที่ควรระวัง
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สาสน์จากสมเด็จพระสังฆราช
การดำรงชีวิต

	 พระพุทธองค์ทรงสอน	 ให้รู้จักดำรงชีวิตด้วย	

สติ	 และปัญญา	พระอรหันตเจ้าดำรงชีวิตด้วย	

สติ	 และปัญญาในระดับสูง	 เพราะจิตของท่าน	

ปราศจากความเศร้าหมอง	 หม่นหมองโดยประ-	

การทั้งปวง	สติและปัญญาสำหรับคนโดยทั่วไปที	่

ลดหลั่นลงมา	ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้ดี	 มากน้อยเพียงใด	 เป็นไปตาม	

กำลังแห่งสติและปัญญา	สติและปัญญาท่ีมีพลังสูง	จะทำให้ประคับประคอง	

ชีวิตได้ดี	เกิดความงดงาม

	 พลังแห่งสติและปัญญา	จึงจำเป็นสำหรับทุกคน

	 การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้	 “วันเข้าพรรษา”	 เป็น	 “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”	 ตามข้อเสนอของเครือ	

ข่ายภาคประชาชน	ภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 (สคล.)	 โดยการสนับสนุนของ	

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	และตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอนั้น		

เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตด้วยสติและปัญญา	ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน

	 สมเด็จพระพุฒาจารย์

	 ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ศีลข้อ	๕
	 ในยุคพุทธกาล	ผลเสียของการดื่มเหล้าและ	

ของหมักดองอื่นจะให้ผลเสียหรือก่ออันตรายใด	

ก็ยากที่จะทราบได	้แต่เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัม-	

พุทธเจ้าทรงบัญญัติให้อยู่ในศีลข้อ	๕	ย่อมแสดง	

ว่าการดื่มเหล้าทำให้เกิดความเสียหายมากมายแน่นอน

	 ในยุคปัจจุบัน	 ผลเสียและอันตรายจากการดื่มเหล้าพอจะรวมกลุ่มได้	

เป็น	๓	กลุ่มหลัก

	 ๑.	 เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่มเอง

	 ๒.	 เป็นเหตุแห่งอุบัติเหตุนานาชนิด

	 ๓.	 เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท	ทำร้ายร่างกาย	หรือฆ่ากันตาย

	 ๔.	 เป็นปัจจัยให้ประกอบอาชญากรรมต่างๆ

	 มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า	หากทำผิดศีลข้อ	๕	แล้ว	ก็อาจเป็นต้นเหตุให้ทำผิด	

ศีลข้ออื่นได้อีกทุกข้อ

สาสน์จากทำเนียบองคมนตรี
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สาสน์จากประธานรัฐสภา

	 งานเทศกาลเข้าพรรษาเป็นงานบุญ	

ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบ	

ทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน	เป็นช่วงเวลา	

สามเดือนที่พุทธศาสนิกชนจะได้งดเว้น	

อบายมุขและความช่ัวต่างๆ	โดยจะบำเพ็ญ	

ทาน	 รักษาศีล	ทำจิตใจให้ผ่องใส	แต่เมื่อ	

สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์	 กลับ	

ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยแปรเปลี่ยน	

ไป	 งานบุญประเพณีต่างๆ	 ที่สืบทอดค่า	

นิยมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ ่นกลับกลายเป็น	

วาระแห่งการสนุกสนานรื่นเริง	 และนำไป	

สู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่ถูก	

กาลเทศะ	ส่งผลให้งานบุญประเพณีต่างๆ		

เป็นเพียงกิจกรรมบันเทิงที่ไม่น้อมนำให้	

เกิดกุศลใดๆ	ตามวัตถุประสงค์ที่มีมาแต	่

ดั้งเดิม

	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ส่งผล	

ให้ต้องสูญเสียความสามารถในการรับรู	้

และแยกแยะถึงสิ่งที่ดี	 สิ่งที่ชั่ว	 ทำให้ขาด	

สติยั้งคิด	ก่อให้เกิดปัญหาแก่สุขภาพและ	

สติปัญญาของตัวผู้ดื ่มและอาจร้ายแรง	

กว่าน้ันคือการทำร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนจนนำ	

ไปสู่ปัญหาในครอบครัวและสังคม	ภาค	

รัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยืดถือ	

ธรรมเนียมปฏิบัติตามวิถีชีวิตไทยเพื่อให	้

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดี	

งาม	และตระหนักถิงปัญหาต่างๆ	 ที่เกิด	

ขึ้นจากการดื่มสุรา	 คณะรัฐมนตรีจึงได้ม	ี

มติเห็นชอบกำหนดให้	 “วันเข้าพรรษา”		

เป็น	 “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”	 เมื่อวันที่	 ๘		

กรกฎาคม	๒๕๕๑	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	

และส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราในช่วง	

เทศกาลเข้าพรรษาอันจะเป็นพื้นฐานใน	

การที่จะเลิกดื่มสุราตลอดไป

	 การรณรงค์ให้งานบุญประเพณีปลอด	

จากสุรานั้น	 จะต้องอาศัยความร่วมมือ	

จากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ	

ภาคีเครือข่ายต่างๆ	 โดยเฉพาะสำนักงาน	

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า	(สคล.)	ในการร่วม	

กันสร้างความรู้ความเข้าใจ	รณรงค์สื่อสาร		

รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิ-	

ภาพ	 เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก	

และรับรู้ถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก	

การดื่มสุรา	 เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหา	

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 และผลักดันให้กลายเป็น	

นโยบายของชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		

จนถึงระดับชาติ	และเน่ืองในวันเข้าพรรษา	

ปีนี้	 ซึ่งจะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีแห่งวันงด	

ดื่มสุราแห่งชาติ	 จึงเป็นโอกาสอันดีของผู	้

ที่ยังมิได้เลิกดื่มสุรา	ที่จะได้ริเริ่มในการลด		

ละ	และเลิกการดื่มสุรา	ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที	่

ดีของตนเองและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่	

เด็กและเยาวชนต่อไป

	 ในโอกาสนี้	 ผมขออวยพรให้ผู้ที ่ลด		

ละ	 และเลิกดื่มสุราทุกท่าน	 ประสบแต	่

ความสุข	 ความเจริญ	มีสุขภาพสมบูรณ	์

แข็งแรงทั ้งร่างกายและจิตใจ	 เพื ่อเป็น	

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและ	

สังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

	 นายชัย	ชิดชอบ

	 ประธานรัฐสภา
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ขวบ(ในตอนนั้น) กำลังน่ารักและช่างพูด วัน 

หนึ่งลูกสาวก็ขอร้องผมว่าให้พ่อเลิกดื่มเหล้า 

และสูบบุหรี่ได้ไหม เขาบอกว่าถ้าพ่อตาย 

แล้วหนูจะอยู่กับใคร แล้วใครจะส่งหนูเรียน 

หนังสือ(แม่เขาคงจะสอนมาให้พูดกับพ่อ)

 ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเลิกได้หรอก 

ครับ แต่ก่อนที่จะเข้าพรรษาหนึ่งวันผมก็ดื่ม 

อีก โดยขออนุญาตจากลูกสาวว่าขอพ่อกิน 

สั่งลาเหล้า(เพื่อนของผม)เป็นวันสุดท้ายนะ  

พรุ ่งนี ้พ่อจะหยุดดื ่มเหล้าเพื ่อเข้าพรรษา  

๓ เดือน เขาก็อนุญาต ผมก็ดื่มเหล้าจนหมด 

แล้วก็ปาขวดทิ้ง แล้วบอกกับเหล้าด้วยความ 

เมาว่าเรายุติต่อกันเพียงแค่นี้ก่อนนะ ออก 

พรรษาเราค่อยมาเจอกันใหม่นะเพื่อน ในใจ 

ผมตอนนั้นคิดว่าจะเลิกดื่มเพียง ๓ เดือน 

ตอนเข้าพรรษาเท่านั้น พอออกพรรษาจะ 

กลับมาดื่มอีก คุณคงคิดว่าผมไปเอาเหล้ามา 

ดื่มได้ไง ก็แฟนไปซื้อให้บ้าง โทรไปบอกให้ 

ร้านเอามาส่งให้บ้าง เพราะร้านอยู่ใกล้ๆบ้าน  

ตอนเลิกดื ่มวันแรกๆก็หงุดหงิดมาก มอง 

อะไรมันขวางหูขวางตาไปหมด พอถึงเวลาที่ 

เราเคยดื่มก็อยากมาก เปรี้ยวปากไปหมด  

แฟนก็บอกว่าพยายามอดทนเอา คงเป็น 

อย่างนี้ไม่กี่วัน เดี๋ยวก็จะดีขึ้น คนอื่นเขายังทำ 

ได้ พ่อเป็นทหารไม่มีสิ่งใดที่ทหารจะทำไม่ได ้

 แฟนก็พูดคุยให้กำลังใจ และชวนทำกับข้าว 

บ้าง เล่นเกมในคอมพิวเตอร์บ้าง ไม่ให้เวลา 

ที่เราเคยดื่มเป็นประจำมาเป็นเวลาว่าง โดย 

ทำอะไรก็ได้ในเวลาที่เราเคยดื่ม เพื่อไม่ให้ 

คิดถึงเหล้า

 เวลามีเพื ่อนๆมาหาในเวลาที่เคยดื่ม  

แสดงว่าเพื่อนมาชวนดื่ม แฟนจะให้ผมหลบ 

ไป แล้วเขาจะออกหน้ารับแทนว่าผมไม่ 

สบายบ้าง หลับบ้าง แล้วสุดท้ายก็บอกความ 

จริงกับเพื่อนๆว่าเขางดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่ง 

เพื่อนๆก็เข้าใจและไม่มารบกวน อีกอย่างคือ 

ผมใช้เวลาที่เคยดื่มเหล้า ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐  

น. สอนหนังสือและสอนการ

  คำสารภาพจากทหารผ่านศึก

 สวัสดีครับ... ผมช่ือ รอ.สุทัศน์ จรรยา  

อายุ ๔๘ ปี เป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับบาด 

เจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในราชการสนามฯ  

ตั้งแต่ปี ๓๐ ผมพิการเป็นอัมพาตเดินไม่ได ้

ต้องใช้รถเข็น คุณลองคิดดูซิว่าคนเคยปกต ิ

มีงานทำและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยาก 

ไปไหนก็ได้ไป สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่าง  

แต่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็น ต้องจำเจอยู่ 

กับบ้าน ไม่สะดวกสบายเหมือนก่อนๆ ผม 

คิดมากเครียดมาก มันสับสนไปหมด จึงหัน 

มาใช้เหล้าเป็นสิ่งคลายเครียดนานกว่า ๔ ปี  

ดื่มทุกๆ เย็น วันละแบนสองแบน บางครั้งก ็

ดื ่มเบียร์ แต่ก็ไม่ถึงกับติดงอมแงมแบบที่ 

อยากจนมือสั่น

 ผมเป็นคนหนึ่งที่พอเหล้าเข้าปากผีสุรา 

เข้าสิงก็จะพูดมาก และเวลาดื่มแฟนก็จะทำ 

หน้าบอกบุญไม่รับ การเงินก็ไม่พอใช้จ่าย 

เพราะบำนาญที่ได้รับก็เพียง ๑๒,๐๐๐ บาท  

ตอนผมดื่มเหล้าร่างกายมักจะป่วยอยู่บ่อยๆ  

ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ หมอบอกว่าให ้

เลิกดื่มเหล้าร่างกายจะได้แข็งแรงกว่านี้ ผม 

ก็รับปากหมอ แต่พอกลับมาบ้านผมก็ลืม 

คำที่หมอเตือน แฟนผมไม่ได้ทำงาน เราไม่ 

เคยทะเละกันเลยเพราะแฟนผมเป็นคนท่ีใจดี 

และใจเย็นมาก ลูกสาวผมอายุประมาณ ๓ 

บ้านให้ลูก พอเสร็จผมจะรีบทานข้าวทันที  

ทานให้จุกเลย แล้วก็อาบน้ำมานั่งดูทีวีกับลูก  

ผมทำอย่างนี้มาตลอดจนกลายเป็นกิจวัตร 

ประจำวันไปแล้ว และผมก็เอาชนะเหล้าได้ 

โดยไม่ดื ่มเลยในเวลาเข้าพรรษา ๓ เดือน  

แล้วตลอดเวลา ๓ เดือนนี้ก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามา 

ในครอบครัวเราเยอะ เงินบำนาญที่ได้รับก็ 

พอใช้ไม่ต้องไปกู้ยืม สุขภาพก็ดีขึ้นไม่ต้องไป 

รพ.บ่อยๆ เหมือนก่อน ที่ผมดีใจที่สุดคือลูก 

ผมเรียนเก่งมากได้เกรด ๔ มาตั้งแต่อนุบาล  

๑ ตอนนี้เรียนอยู่ ม.๑ ทุกๆเย็นหลังเลิก 

เรียนแล้วเขาจะมาน่ังรอท่ีหน้าบ้านเพ่ือให้พ่อ 

สอนการบ้านทุกวัน

 จนถึงบัดนี้ครอบครัวของเรามีความสุข 

มากกว่าตอนที่ผมดื่มเหล้า ถึงแม้ว่าผมจะ 

พิการ เงินบำนาญน้อย ไม่ร่ำรวยเหมือน 

คนอื่นเขา แต่เราอยู่ของเราแบบนี้ผมว่าม ี

ความสุขที่สุดแล้ว ผมดีใจมากที่มีแฟนที่ดี  

มีลูกที่น่ารัก และผมคิดว่าในอนาคตผมคง 

จะไม่หวนกลับไปดื่มอีก จากวันที่ผมเลิก 

จนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา ๑๐ ปีแล้ว อีกอย่างคือ 

การสูบบุหรี ่ของผมนั้นผมจะสูบในเวลาที ่

ดื่มเหล้าเท่านั้น ในเวลาปกติผมจะไม่สูบ นั่น 

หมายความว่าการเลิกดื่มเหล้าของผมก็คือ 

การเลิกสบบุหรี่ไปด้วย ผมได้ข้อคิดว่าการ 

จะเลิกดื่มเหล้าได้อยู่ที่จิตใจ ใจต้องเข้มแข็ง  

มีคนที่คอยให้กำลังใจ และต้องมีจุดมุ่งหมาย  

แล้วเดินไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ อย่า 

ท้อถอยต่ออุปสรรค ในโลกนี ้ไม่มีอะไรที ่

มนุษย์เราทำไม่ได้ เว้นแต่ว่าจะทำหรือไม่

 คุณลองเลิกดื่มเหล้าซิครับ แล้วสิ่ง 

ที่ดีๆจะเข้ามาในครอบครัวของคุณเหมือน 

กับผม หวังว่าการเลิกด่ืมเหล้า 

ของผม จะเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติสำหรับผู้ที่คิด

จะเลิกด่ืมบ้างไม่มาก

ก็น้อยนะครับ
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 เมื่อวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วม 

กับองค์กรต่างๆ อาทิ สมาคมบ้านวัดโรงเรียนตำบลทุ่งมน  

สมาคมรวมใจไทยสุรินทร์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ สจส.  

สคล. สสส. ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ และ V–Star Surin 

Club จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา ด้วยการเชิญชวนผู้ใหญ่ร่วม 

งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งบทบาทนี้ของเด็กๆ น่าจะช่วยให้คนไทยลดการดื่มลงได้ไม่น้อย

เยาวชนสุรินทร์
ชวนผู้ใหญ่
เลิกดื่มเหล้า

แต่ไหนแต่ไรมา  
พ่อแม่จะพร่ำสอนลูกไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ 
อบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะน้ำเมาเพราะมีแต่ 
โทษภัยร้ายแรงน่ากลัว และทำให้เสียคน เสีย 

อนาคต แต่มาวันนี้กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่นั่นเองที่ดื่มน้ำเมา 
ให้ลูกเห็นอยู่ในบ้าน และดื่มกันจนครอบครัวเสียศูนย์ มีปัญหาขัดแย้งและ 

หย่าร้างกันจำนวนมาก และมีไม่น้อยที่ทั้งพ่อแม่ลูกลายเป็นนักดื่มกันทั้งบ้าน  
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆสำหรับสังคมยุคนี้ ก็ในเมื่อผู้ใหญ่หลงใหลน้ำเมากัน 

มากมายเหลือเกิน คงต้องให้เด็กๆ ลูกหลานและเยาวชนทั้งหลายมาเป็นผู้เตือน 
สติสิงห์นักดื่มกันดูบ้าง ท่าจะดีไม่น้อย
 เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระ- 
ทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน า น 
ถนนเด็กเดิน ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ 
แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงาน นอกจากมี 
การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ แล้ว กลุ่มสภาเด็กและ 

เยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ยังได้ร่วมกันรณรงค์เข้าพรรษาชวนพ่อแม่เลิก 
เหล้า โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียจากการดื่มน้ำเมา แล้วนำ 

มาเป็นประเด็นนำเสนอต่อผู้ใหญ่ เป็นข้อมูลประกอบการเชิญชวนงดเหล้า ซึ่งได้รับความ 
สนใจจากผู้ใหญ่เข้าร่วมลงนามปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” จำนวนมาก

  น่ีคือการนำพลังอันบริสุทธ์ิของเด็กๆ มาใช้ในทางท่ีสร้างสรรค์  
แล้วส่วนใหญ่ก็ได้ผลอย่างน่ายินดี

เมื่อเด็กทำหน้าที่
ชวนผู้ใหญ่
เลิกดื่มเหล้า



เครื่องดื่มทางเลือก
คนชอบชิม✎
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น้ำมะพร้าวใบไผ่
	 “ไผ่”	 เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ทั้งต้นล้วนนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทั้ง	
หมด	ไม่ว่าจะทำเป็นที่อยู่อาศัย	เครื่องเรือน	เครื่องครัว	เป็นอาวุธ	เป็นเครื่องมือ		

ทำยารักษาโรค	หรือประกอบอาหาร

	 เวลาจะทำขนม	ทำอาหารที่ต้องการกลิ่มหอมจากธรรมชาติ	คนส่วนใหญ	่

จะนึกถึงใบเตย	และคุ้นเคยกับใบมากกว่า	ความจริงแล้วยังมีพืชสมุนไพรอีก	

หลายชนิดที่ให้กลิ่นหอม	และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	อย่างเช่น	 ใบไผ่	 ซึ่งปลูก	

กันทั่วไป	 แต่แทบจะไม่ค่อยมีใครนำเอาใบไผ่มาใช้เลย	 นอกจากนำมาห่อ	

บะจ่าง

	 เมื่อไม่นานมานี้	 ได้มีโอกาสลิ้มรสเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวใบไผ่	 จากฝีมือ	

ของเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก	ที่นำมาเลี้ยงในการสัมมนาที	่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 รสชาติเป็นธรรมชาติดี	 หลายคนติดอกติดใจกันมาก		

ใครที่ยังไม่เคยดื่ม	จะลองทำเองก็ได้นะ	วิธีทำไม่ยากเลย	

	 ส่วนผสม	มีน้ำมะพร้าว	๑	ลูก	ใบไผ่	 (ไม่อ่อน	ไม่แก่	 เกินไป)		
ประมาณ	๑	กำมือ	(สำหรับ	๑	แก้ว)

	 วิธีทำ	 ล้างใบไผ่ให้สะอาด	แล้วนำมาปั่นกับน้ำมะพร้าวจน	

ใบไผ่ขาดจากกัน	และน้ำเป็นสีเขียวอ่อนๆ	จากนั้นกรองเอากากออก		

เทใส่แก้ว	 ขูดเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปจะยิ่งอร่อยจ้า	 ถ้าน้ำมะพร้าวไม	่

หวานก็เติมน้ำเชื่อมตามใจชอบ	จะใส่น้ำแข็ง	 หรือแช่เย็นธรรมดา		

ก็ตามอัธยาศัย	หากต้องการทำไว้ดื่มหลายคนก็เพิ่มปริมาณเอาเอง

	 สรรพคุณ	 น้ำมะพร้าวใบไผ่ใช้ดับกระหาย	คลายร้อนได้ด	ี เหมาะมากใน	

วันที่อากาศร้อนจัด	 หรือเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย	 เพราะใบไผ่เป็น	

ยาเย็น	 แก้ร้อนใน	 ส่วนน้ำมะพร้าวก็มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด	 เช่น		

วิตามินบี	 โพแทสเซียม	 โซเดียม	 แคลเซียม	 เหล็ก	 แมกนีเซียม	ฟอสฟอรัส		

ทองแดง	กรดอะมิโน	และน้ำตาลกลูโคส	 (ที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประ-	

โยชน์ได้ภายใน	๕	 นาที)	 นอกจากนี้	 น้ำมะพร้าวยังมีประโยชน์ในการขับ	

สารพิษ	และชำระล้างร่างกาย	 ในยาจีนประเภทจับเลี้ยงแก้ร้อนใน	ก็มีใบไผ่	

เป็นหนึ่งในเครื่องยาด้วย	โดยใช้ใบไผ่แห้ง

	 ปัจจุบัน	 น้ำมะพร้าวใบไผ่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแวดวงผู้รักสุขภาพ	 

เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มาก	 และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการ 

จัดเลี้ยงในงานต่างๆ	แทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



แวดวงภาคี
กองบรรณาธิการ ✎
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ถ่ายทอดสดการแถลงข่าววันงดดื่มสุราแห่งชาติ
 มูลนิธิสื่อภาคประชาชน หนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครนัก 
สื่อสารชุมชน (ค.อสช.) ร่วมปฏิบัติหน้าที่สื่อที่ดี รายงานข่าวสารที ่
เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการแถลง 
ข่าว ที่รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุรา 
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง Convention  
Center โรงแรมรามาการ์เด้นท์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ออมเงินงดเหล้าเข้าพรรษา

 นายสมคิด ศิริวัฒนกุล อดีตกำนันตำบลหนอง 
แจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้นำชุมชน 
หญ้าคาชักชวนชาวบ้านกว่า ๗๐ ครอบครัว ประกาศ 
สงครามกับเหล้า เบียร์ บุหรี่ งดเหล้าเข้าพรรษา แล้วให ้
นำเงินท่ีจะซ้ือเหล้าหยอดใส่บาตรพระ(ท่ีไม่ได้ใช้แล้ว มา 
ดัดแปลงเป็นกระปุกออมเงิน โดยเชื่อมฝาบาตรติดกับ 
บาตร และทำกุญแจล็อก) ตลอดช่วงเข้าพรรษา เม่ือครบ 
ปีจึงค่อยเปิด เพื่อนำเงินที่ออมได้ไปใช้เป็นทุนในการ 
ทำเกษตร และเป็นทุนการศึกษาของลูก ซึ่งปี ๒๕๕๑ 
ที่ผ่านมา เงินที่ชาวบ้าน ๗๐ ครอบครัวออมได้ รวม 
ทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท และบอกว่าจะทำเช่นนี้ไปทุกปี

เสวนา “งานศพปลอดเหล้า”

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ สำนักงานเครือข่าย 
องค์กรงดเหล้า ร่วมกับประชาคมงดเหล้า ๙ จังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยเครือข่ายเด็กและเยาว- 
ชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  
และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดเวทีเรียนรู ้
ประสบการณ์ สานเครือข่าย งานศพปลอดเหล้า ภาค 
เหนือตอนล่าง เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จาก 
พ้ืนท่ีต้นแบบท่ีประสบความสำเร็จในการรณรงค์ พร้อม 
กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงแรมเครสซิเด้นท์ จังหวัด 
พิษณุโลก โดยมี นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

ใคร-ทำอะไร-ที่ ไหน
-อย่างไร

น้ำมะพร้าวใบไผ่
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สัมภาษณ์
กองบรรณาธิการ✎

ขาด “ชีวิตดีขึ้นมาก สุขภาพไม่ถูกบั่นทอน 
ด้วยเหล้า เมื่อก่อนกินแต่เหล้า ข้าวไม่ค่อย 
ได้กิน ร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆ เงินไม่ค่อยม ี

เก็บ แต่ตอนนี้ไม่ได้เอาไปซื้อเหล้า ก็มีเงินให ้
เก็บ ๕ บาท ๑๐ บาท ก็หยอดกระปุกไป”
 หลังจากสุขภาพดีขึ้นจากการเลิกดื่ม 
เหล้า ลุงพลจึงหันมาทำหน้าที่เป็นนักรณรงค ์
งดเหล้า นำเงินเก็บออมมาตัดเย็บชุดยมทูต  
แล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้าน  
พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ซึ ่ง 
ลุงพลเชื่อว่าจะช่วยเตือนใจให้คนรู้สึกกลัว 
ความตายและตระหนักถึงการสูญเสีย หาก 
ไม่เลิกดื่ม และเมาแล้วขับ ลุงพลทำหน้าที ่
ของตนเองอย่างแข็งขันมากว่า ๓ ปีแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือ 
เข้าพรรษา และแน่นอนการรณรงค์ก็มีทั้งผู้ 
ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จนทำให้ลุงพล 
เกิดความท้อแท้คิดจะเลิกทำหน้าที่นี้หลาย 
ต่อหลายครั้ง แต่ที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้า 
ต่อไป เพราะเชื่อว่าหากมีคนรณรงค์อย่าง 
ต่อเนื่อง ก็น่าจะช่วยเตือนสติเหล่านักดื่มได ้
บ้าง ไม่มากก็น้อย
 “เราไม่ได้บอกให้เลิกดื่มเลย ก็ให้ค่อยๆ  
ลด ลดแล้วก็ละ ละแล้วก็เลิกได้ อย่างคนที ่
เคยกินเหล้าด้วยกันก็จะพูดว่าเลิกไม่ได้หรอก  
เลิกแล้วเดี ๋ยวมันจะตาย ก็บอกเขาว่าคน 
คนนี้ไงกินมาด้วยกันก็เลิกได้ ไม่เห็นตาย ยัง 
อยู่ดี สุขภาพก็ดีขึ้น แถมยังมีเงินเก็บด้วย”  
ลุงพลเล่า
 ด้วยความตั้งใจทุ่มเทให้กับงานรณรงค ์
เลิกเหล้า ทำให้ลุงพลได้รับใบเกียรติบัตร  
“นักรณรงค์งดเหล้าดีเด่น หรือยมทูตเตือน 
ใจ” จากศูนย์แก้ไขการบริโภคเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอล์ สมาคมหมออนามัย เครือข่าย 
องค์กรงดเหล้า และเกียรติบัตรอื่นๆ อีกมาก 
มายจากหลายองค์กร ทุกวันนี้ ลุงพลยังคง 
สวมชุดยมทูตออกไปเตือนใจผู้คน พร้อมกับ 
ให้กำลังใจผู้ที่ยังดื่มอยู่ว่า “ขอเพียงมีใจมุ่ง 
มั ่น และนึกถึงผลดีต่อตนเอง ครอบครัว  
และสังคม การเลิกดื ่มก็จะไม่ใช่เรื ่องยาก 
อีกต่อไป”
 นี่คือคนดีที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง และ 
ขอคารวะในกุศลเจตนาที่กระทำอยู่ด้วย 
ความจริงใจ

(ขอบคุณข้อมูลจาก/ASTVผู้จัดการออนไลน์/

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

“ลุ ง พ ล”...

ช ี ว ิ ตคน เรา 
เก ิดมาแล้วแม้ชะตาชีว ิตจะ 

ทำให้เลือกเดินทางผิดไปบ้าง ก็ใช่ 
ว่าจะต้องยอมจำนนเป็นเช่นนั ้นตลอดไป  

การเอาชนะใจตนเอง การพัฒนาตนเอง 
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นเรื่องที่ควรทำให้ได้ เพราะ 
นี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งในการเกิดมาเป็น 

มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
 ดังเช่นชีวิตของ ลุงพล บุญสา วัย ๖๕ 
ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ที่อดีตเคยเป็น 
นักดื่มคอทองแดงก็ว่าได้ เพราะดื่มมานาน 
กว่า ๓๐ ปี แต่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ 
งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ลุงพล 
ก็ตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด และ 
ในวันน้ีลุงพลก็พลิกชีวิตตนเองมาเป็นนักรณ- 
รงค์ให้คนงดดื่มอย่างเต็มตัว ด้วยเอกลักษณ ์
ที่ไม่เหมือนใคร กับชุดแต่งกายสีแดงที่ได้รับ 
การเรียกขานว่า “ยมทูตเตือนใจ”
 ลุงพลเล่าความหลังให้ฟังว่า เมื่อก่อน 
เคยทำงานรับจ้างก่อสร้าง และดื่มเหล้าหนัก 
เป็นประจำทุกวันตั้งแต่อายุ ๓๐ ปีเศษ เงิน 
ทองก็ไม่เคยมีเก็บเพราะเอาไปซื้อเหล้าจน 
หมด จนเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดี 
จึงเลิกทำงาน อยู่บ้านช่วยเลี้ยงหลาน ทำให้ 
มีเวลาว่างไปร่วมกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น  
จนเมื ่อคุณหมอจากสมาคมหมออนามัย 
มาชวนเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เมื่อ 
ปี ๔๘ ซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
ภาคีเครือข่ายงดเหล้าในครั้งนั้น นำมาซึ่ง 
ความเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ชีวิต และ 
ในที่สุดก็สามารถเลิกดื่มเหล้าได้อย่างเด็ด 

จากนักดื่ม
สู่นักรณรงค์
งดเหล้าตัวยง



กิจกรรมงดเหล้า
กองบรรณาธิการ ✎

Òı

งานประกาศวันงดด่ืมสุราแห่งชาติท่ี อ.เกษตรวิสัย

	 เม่ือวันท่ี	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๒	อำเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จัดงาน	
ประกาศวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 และเดินขบวนรณรงค์แจกแผ่นพับเชิญชวนเลิก
ด่ืมเหล้า	 ให้ความรู้เร่ือง	 พ.ร.บ.ฯ	 จัดนิทรรศการ	
ภายในบริเวณงาน	และมีการอ่านสาสน์จากผู้นำ	
ทางศาสนาโดยเจ้าคณะอำเภอฯ	 และอ่านสาสน์	
จากประธานรัฐสภาโดยนายอำเภอเกษตรวิสัย	 	
โดยมีพี ่น้องประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ	 	
๔,๐๐๐	 คน	 พร้อมทั้งแจกสื่อฯให้ส่วนราชการ	
ต่างๆนำไปรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาน้ีด้วย

ป่ันจักรยานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดอ่างทอง แถลงข่าว “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ”

	 ปฏิบัติติดต่อกันมา	 ๓	 ปีแล้ว	 สำหรับกิจกรรมดีๆ	 ปั่นจักรยานเพื่อทำบุญ	
เน่ืองในวันสำคัญทางศาสนา	ของภาคีเครือข่าย	“อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า”		
และชมรมจักรยาน	 ซ่ึงนอกจากจะได้ประโยชน์ตนในเร่ืองสุขภาพแล้ว	 ยังได้กุศล	
	 	 ที่ชักชวนให้คนทั่วไปหันมาสมาทานศีล	 ๕	 	
	 	 เข้าวัดทำบุญ	 และต้ังจิตอธิษฐานปฏิญาณตน	
	 	 งดเหล้าเข้าพรรษากันให้มากข้ึนด้วย

	 เม่ือวันท่ี	๗	กรกฎาคม		
๒๕๕๒	 ประชาคมงดเหล้า	
จังหวัดอ่างทอง	 จัดเวทีปฏิ-	
ญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา	 	
ปี	 ๒๕๕๒	 ณ	 ศาลาการ	
เปรียญวัดต้นสน	ตำบลตลาด	
หลวง	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	
อ่างทอง	 โดยมี	 นายวีระ	 	
รอดชีวัน	 รองผู้ว่าราชการฯ	 	
เป็นประธานในพิธี

	 เครือข่ายงดเหล้าอีสาน	ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น	และวัดป่าแสงอรุณ	จัดงาน	
มหกรรมรวมพลครอบครัวคนบวชใจ	 เลิกเหล้าเข้าพรรษา	 พาครอบครัวเป็นสุข	 	
เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 โดยในปีนี้เน้นการมีส่วนร่วม	
ของครอบครัว	และมีการมอบเกียรติบัตรแก่คนต้นแบบท่ีเลิกเหล้าตลอดชีวิตด้วย

งดเหล้าเข้าพรรษาท่ีอีสานตอนบน

	 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 สำนักงาน	
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และภาค	ี
เครือข่าย	จัดแถลงข่าว	เน่ืองในโอกาสท่ีรัฐบาลได้ประ-	
กาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ	
เม่ือวันท่ี	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ณ	โรงแรมรามา
การ์เด้นท์



หน้าสุดท้าย
	 ✎	กองบรรณาธิการ

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
๗๐/๓๐๐-๑  หมู่ที่  ๕  ซอยนวมินทร์  ๗๙  ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐
โทรศัพท ์ ๐-๒๗๓๓-๖๐๐๘-๙  โทรสาร  ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓

www.stopdrink.com

จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จัดพิมพ์ โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) ประธานท่ีปรึกษา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ท่ีปรึกษา ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ ธารดาว ทองแก้ว กองบรรณาธิการ  
ขวัญชนก ชูเกียรติ, พิมพ์มณี เมฆพายัพ, สุวรรณ บุญแท้, กมลพร มูลจันทร์, มาลัย มินศรี, กนิษฐา ติ้ววงศ์

แม้เหตุผลอีกมากของนักดื่ม
ที่อาจหยิบยืมซึ่งความหมาย
ว่าการนั่งล้อมขวดนั้นแยบคาย
ด้วยปรัชญาสาธยายหลายเล่มเกวียน
	 ข้าพเจ้าก็มิอาจจะศรัทธา
	 ตัวเองและอักษราที่ขีดเขียน
	 ในอัตลักษณ์มืดเมาอันเพราเพียร
	 กับร้อยรสบทเรียนเขียนทับรอย
จึงถึงคราบทกวีของข้าพเจ้า
มิต้องร่ำรินเหล้าเคล้ารสถ้อย
สติ สมาธิ ดั่งเพชรพลอย
พิสุทธิ์ร้อยวรรณวลีแห่งชีวิต
 เสพรสชาติประภัสสรบริสุทธิ์
 สัมผัสแก่นแท้มนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์
 ท่ามกระแสแพ้พ่ายรายรอบทิศ
 ลิขิตเลือกทาง...เลือกสร่างเมา
ข้าพเจ้ามิเจตนาจะเสียดสี
ครูกวี มิตรกวี ที่ดื่มเหล้า
แต่เชื่อว่า “กวิธาตุ” ต้องขัดเกลา
ตัวตนทุกค่ำเช้า...ทุกชาติภพ

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ทุ่งสักอาศรม

วันที่ ๓๐ มิ. ย. ๕๒

นานมาแล้ว	โก้วเล้ง	รำพึงว่า
มิใช่ข้าหลงรสสุราร่ำ
หากแต่ข้าติดใจดื่มประจำ
เพราะบรรยากาศลึกล้ำการร่ำสุรา
	 คำ	โก้วเล้ง	ดูดีมีระดับ
	 ต้อนให้ใครติดกับและเพรียกหา
	 บรรยากาศเสพเสน่ห์เสวนา
	 นำพาหัวคะมำทุกค่ำเช้า
สุนทรภู่	รู้ทันถึงโทษแท้
แต่ก็แพ้จนสารภาพกับโรงเหล้า
“โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา
ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย”
	 ข้าพเจ้าก็หนึ่งในสายธารกวี
	 เรื่องสุราพาทีไม่หนีหน่าย
	 เคยร่วมวงกับกวีผู้วางวาย
	 ด้วยตับแข็งเนื้อร้ายก็หลายคน
เป็นทั้งศิษย์	สุนทรภู่	-	ชิต	บูรทัต
เสพสัมผัสอารมณ์ครูอยู่เข้มข้น
เมาเหล้าเมาอักษรเมากลอนกล
เมากมลมายามาเนิ่นเนา
	 บัดนี้มานึกดูอดสูนัก
	 ถ้ากวีมีอัตลักษณ์แค่ดื่มเหล้า
	 ต้องลงรอยคล้อยครูผู้เคยเมา
	 โอ้ชีวิตข้าพเจ้าแสนเปล่าดาย

[คำสารภาพของกวีคนหนึ่ง]
สร่างเมา


