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จดหมายข่าว
องค์การบริหๆรฬ่วนตำบลท่าทองใหม่

๙๔ หมูท่ี ่ ๓ ตำบลทา่ทองใหม ่ อำเภอลาญ จน ดษิ ฐ  ์ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี ๘๔๒๙0 

ประจำวนั ท ี ่ ๑ ๘  กรกฎาคม ๒๘ว๒

ด้วยกระทรวงมหาดโทยแจ้งว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงรันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๘๘๑ เรื่อง รันงดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีใด้มีมติเมื่อรันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๘๘๑ เหนชอบให้กำหนดรันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นรันงดดื่มสุรา 
แห่งชาติ น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์คำขวัญของ 
นายกรัฐมนตรี และโอวาทจากผู้น่าศาสนา เนื่องในรันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๒ รายละเอียดปรากภตามเอกฬารแนบท้ายนี้

(นางสาวกรอบุล ยวนจติต) 
ปลดั อบต.ทา่ทองใหม่

จดัท ำโดย งานบรหิารงานทวโป สำน กังาน ป ลดั  อบต,ท า่ทองใหม ่
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หนัใ ๑๓
เฐ่ม ๑๒๕ คอนพิเศษ ๑๔๒ ง  — ราชกิจจานุ!บกษา.......... .......... ..... ๒๕ ส ืงห าคน ๒๕๕®

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วันงคคื๋นสุราแห่งชาติ

ล ้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มี'วัฒนธรรมอันดีงาม9นยึดถื6เป ็นธรรมเนียมปฏิบ ัติในวิถี?1วิฅ 
ต่อ!ฟ้องกันมาตลอคระยะเวลาอันยาวนาน โดยเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าา'!รรบาตลอด ๓ เดือน จะด้ังสัจจะ 
อธิษฐาน ลดละเลิกเหล้า รักษาสืล ๕ และจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสบุนการส!'างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เครือข่ายองค์กรงด!หล้า (สคล,) และองคกรภาคีไล้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตังแต่ 
ปี ๒๕๔๖ เป็นล้นมาพบว่ามี!!]เข้าร่วมโครงการ!ที่มมากข้ึนเป็นลำตับ

ตังนัน เพอเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนง?!คม[หล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
อันจะ!ป็นพืนฐานในการที่จะเลิกที่มเหล้าตลอด!ป คณะรัฐมนตรีจึงไล้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕® เห็นชอบให้กำหนด ‘'วันเข้าพรรษ1” เป็น "วันงคดมสุราแบ่งชาติ”

ประกาศ ล! วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ,ศ. ๒๕๕® 
สมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมน?!รึ



คำขวัญ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี 
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
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(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
- นายกรัฐมนตรี



คติ.ธรรม
เนื่องใบวับงดดื่มสุราแห่งชาติ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ทรงแสดงไทษข.องการเลพสุราเมรัยโว้ ๖ ประการ กลาวคอ เป็นเหตุ 
แห่งความเสื่อมทรัพย์ ๑ เป็นเหตุแห่งการทะเลาะววาท ๑ เป็นบอเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียขื่อเสืยง 8', 
เป็นเหตุไม่!จักอาย ๑ และเป็นเหตุทอนกำล้งปัญญา ๑ โทษทั้ง๖ ลถานนี้บ่งขี้ลักษณะของผู้เสพสุราเมรัยว่า 
เป็น "ผู้ประมาท’' ในการดำเนิน?วัต ปราศจากปัญญาอันเป็นเคร่ืองถอนตนโห่'ทนจากหล่มคืออบาย กวามป่ระมาท 
ย่อมก่อให้เกํดอันตรายเฉพาะหน้าในภพนี้ เซ่น ภยันตรายจากอุบ้ติเหตุจบถึงอัน,บาดเจ็บล้มดาย'บ้าง ใรคันตรา)ย 
จากพษสุราที่บั่นทอนกายและจตบ้าง เป็นต้น และย่อมก่อให้เกิดอันครายในภพหน้า คอเม่ือส่ังสมค'งาม'ชาด.สติ 
มัวเมาจนเป็นพี้นอัธยาศัย จักเป็นปัจจัยส่ังสมสืบต่อนำพาให่ใปอุบัติในฐานะต\เละในภพที่ทราม โอกาส■ จะหสุด 
Vรนจา?าห้วงทุกข์จึงเป็นไปโต้ยากย่ิงข้ึน เหตุฉะน้ี พระพุทธองคํจังประทานพระบรง)พุทโธวาท ช๋ีโทษของควางเประมาท 
ไว้ว่า “ปมาโท มจฺจุโน ปทไ’' ความว่า ความประมๆหเปีมทางแห่งหวามคาย

เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จังควร่ท่ีท่านทั้งฺหลายจะสำบกถ■ งผลร้ายชองการเสพสิ'งมนเมา 
แส้ว่ต้ังใจงดเว้นการเสพสิงเหล่าบ่ันให้โต้โดยเด็ดชาด เพี่อเป็นการเป็ดโอกาสให้ตนไต้!จักส่ังสมความมีสติปัญญา 
สามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบัน'และเป็นเครื่องปัองกันความฅกด่ํๆแห่งการเกิดใหม่ใน,กายหน้า

ฃออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า [ผู้ทรงสรุปธรรมพุกข้อ 
ลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ} 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วดราขนพธสถ ิตมหาส ิงภรไม

๑๘ กุมภาพินธ่ ๒๕๖๒



เน่ืองในวันงด่ด่ืมสุราแห่งชาติ 
ว่าด้วยบทบัญญัตศาสนาอิสลามกับการด่ืมสุรา

๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
***********

เป็นที่ทราบตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามว่า สุราเป็นปฐมบทแห่งอบายมุขและเป็นต้นเหตุ 
ของความชั่วร้ายทั้งมวล จึงเป็นที่ต้องห้ามในการเข้าไปเกี่ยวข้องโม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ทั้งการดื่ม 
การขาย การซ้ือ การผลิต การให้บริการที่นำไปสู่การดื่ม สุราทำให้ ผู้ดื่มขาดสติสัมปชัญญะ ส่งผลร้ายต่อ 
ร่างกาย จ๊ตวิญญาณ ทรัพย์สิน ลูกหลาน เกียรติภูมิ ปีจเจกบุคคลและสังคม และสุราเป็นต้นเหตุให้เกิด 
โรคร้ายและการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุต่าง ๆ

ศาสนาอิสลามจึงได้ม ีบทบัญญัติห ้ามการดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาที่จะนำไปสู่การ 
สูญเสียการครองสติไว้อย่างซัดเจนและเด็ดขาด ทั้งพจนารถแห่งอัลเลาะห์ พระผู้เป ็นเจ้า ในพระมหา 
คัมภีร์อัลกุรอานและ'วจนะ'ของศาสดาบุอัมมัด พร้อมทั้งได้บัญญัติบทลงโทษผู้ดื่มสุราหรือเสพของมีนเมา 
ไว้ฟางรุนแรง ดังที่ศาสดามุฮัมมัด ได้กำหนดโทษให้เฆี่ยนหรือโบยจำนวน ๔๐ ที บัญญัติการห้ามดื่มสุรา 
ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน บทอัลบะเกาะเราะห์ โองการที่ ๒๑๙ ความว่า 
“ เขาเหล่าน ั้นได้ถามเจ้า (ศาสดามุฮัมมัด) ถึงเรื่องสุราและการพนัน เจ ้าจงตอบเขาเหล ่าน ั้น เถ ิดว ่า 
ท ั้งสองนั้นเป ็นบาปใหญ่และเป ็นคุณส์าหรับมนุษย์ แต ่ทว่าบาปของมันทั้งสองนั้นใหญ่ย ิ่งกว่าค ุณ 
ของมันเสียอีก” และวจนะศาสดามุฮัมมัด ความว่า “อัลเลาะห่ พระผู้เป ็นเจ้า ได้สาปแช่งสุรา ผู้ที่ดื่ม 
สุรา ผู้ที่'รินสุรา ผู้ท ี่.ขายสุรา ผู้ท ี่ซ ื้อส ุรา ผ ู้ท ี่กลั่นส ุรา ผู้ท ี่ขนสุรา ผู้ท ี่ฃอให้คนอื่นนำสุราไปให้เขา 
ผู้ท ี่ใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการขายสุรา”

ดังน้ัน เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติได้เวียนมาถึง จึงขอให้ทุกคนพึงตระหนักและใคร่ควรให้ 
รอบคอบ.ว่า สุรานั้นเป็นภัยอันมหันต์ต่อความเป็นคนและเป็นต้นเหตุแฟงความสูญเสียทั้งต่อตนเองและ 
ผู้อ่ืน ในการนี้ จึงขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ 
ให้มีการลด ละ และเลิกดื่มสุรา ตลอดจนกระบวนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสุราทุกประการ เพื่อระงับ 
ยับยงและให้หลุดพ้นจากความสูญเสียทั้งปวงที่มีสาเหตุมาจากสุราอย่างถาวรต้อไป

(นายอาสีส พิทักษ์คุมพล) 
จุฬาราชมนตรี



อำนวยพรจากองค์พระผู้เป ็นเจ้ามายังพี่น ้องในสังคมไทยทุกท่านด้วยความปรารถนาอันดียิ่ง

พี่น้องที่รัก เป ็นท ี่ประจักษ ์อ ัดก ึงผลร้ายของการบริโภคเครื่องด ื่มแอลกอฮอล์ ท ั้งต ่อตนเอง 
ครอบครัว ขุมขนและสังคมไทยยองเราด้วย พระศาลนจักรคาทอลิกตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ 
อดีต ดังปรากฏในพ่ระคัมภีร์ล่าคัญฃองคาทอลิก อาท จากหนังสิอสุภาษิต บทท่ี 20 ข้อท่ี 1 ที่กล่าวเตือนไว้ 
ว่า “ เหล้าองุ่นทำให้คนก้าวร้าว สุราทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้มีปรียาไม่ยอมให้สิงเหล่านี้ขวนให้หลง” 
เป็นต้น โนการนี้พระคาลนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จึงพยายามรณรงคัส่งเลริมให้ลดละ และเลิกการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะต่อกลุ่มเปัาหมายที่เป็นคริลตศาลนักซนโนขุมขนวัด สถานค์กษา 
กลุ่มองค์กรและลสาบันของคาทอลิก เฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิเศษโนเทศกาลมหาพรต อันเป็นหนังในเทคกาล 
สำคัญซองชาวคริสตคาทอลิกที่มุ่งให้เกิตการลด ละ และเลิกดังกล่าว เป็นหนังในกิจกรรมเพี่อการกสันตัว 
กลับใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเห๊นแก่พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปและนำมนุษยชาติไปล่ 
ความสุขแห้ ยิ่งการลด ละ และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิเป็นหนังในการนำความลุขทลับฟู 
ชีวิตตนเอง ครอบครัว ขุมซนและสังคมโทยได้ด้วยเขินกัน

โอกาสวันงดดื่มสุราแห่งซาตื ประจึาปิ พ.ศ.2562 7  ค.ศ.2019 ในนามอองคริสตศาลนักขนคาทอลิก 
โทย จึงขอวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรต่อทุกหน่วยงาน และผู้อุทิศตนทำงานด้านนี้ทุกคน ให้ 
เปียมด้วยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโนการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ ขอร่วมเป็นพลังใจสำหรับสมาขิก 
ในครอบครัวของผู้ดื่ม และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฐอล์โห้มีความหวังและพลังใจใน 
การดำเนินชีวิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้กำลังใจผู้ดื่มทุกคน ให้สามารถลด ละ และเลิกการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอออล์ให้โต้ และกลับมาเป็นผู้ม๊สุขภาพดี เป็นสมาขิกที’ดีซองครอบครัว ขุมซนและเป็นพลัง 
สำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอันเป็นแผ่นดินที่รักของพวกเราทุกคนต่อไป พร้อมกันนี้ พระคาสนจักร 
คาทอลิกในประเทศไทย ขอให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนโนลังคมไทยว่า พระศาลนจักรจะให้ความร่วมมีอโน 
การร่วมบ้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพี่อความสงบสุข ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยังย๊น 
ของประเทศไทยต่อไป

ซอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านในพระนามพระเยซูคริลตเจ้า

สภาประมุขบาทหลวงเรมันคาทอลิกแห่งประเทศเทย



โอวาท
ประทานเน่ืองในวันงดดื่มสุราแห่งซาด

ว นั ท ี©่ ๗  ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๒

'สุราหรีอเคร่ืองด่ืมของมึนเมาทุกชนิดเป็นส่ีงต้องห้ามในทุกศาสนา และศๆ?(นาซ็กฃ์ก็ไม่ได้แตกต่าง
ไปจากศาสนาล่ืน '

พระมหาคมัภีรีคุรุครันถ' ซาฮิบ พระศาสดานิรันดกาลแห่งศาสนาซิกฃ์ ได้บญญ้ติไว้อย่างซัดเจนว่า 
อะไรก็ตามท่ีทำใหท่านขาดสติและเสี่ยงซ่ีงความเป็นตัวของตน คือลืมตน ส่ิงเหล่าน้ัน ต้องหลีกตองเลี่ยง 
อย่างเด็ดขาด สุราแน่แท้ทำให้ผู้ด่ืมเลียสติและไม่สามารถจะครองตบ ครองคบ ครองงาน และท้ายที่สุดก็ 
จะหล่นลงไปในห้วงแห่งอบายมุข อันเป็นหนทางแห่งความฉิบหาย

เนื่องในวับงดดื่มสุราแห่งขาติปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บี้ ข้าพเจ้าในนามของสมาคมศรีคุรุสิงห่สภา 
องค์กรกลางของขาวไทยท่ีนับถอศาสนาลูกข' ขอเชิญขวบซาวไทยทุกคบ ทุกเฃ๋ึอขาติ ทุกศาสนา ให้ละเว้น 
การด่ืมสุรา เครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆ โตยเฉพาะผู้นำในครอบฅรีว่และสังคม เพราะเยาวชนที่จะเติบโต 
ฟ้นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า จะเอาเราเป็นตัวอย่างและจะปฏ๊ใวัติตามในหนทางอันมืดมิดนั้น เราผู้ใหญ่ทุก 
คนต้องพึงอวยโอวาทไว้ในตน ก่อนจะไปส่ังสอนผู้อ่ืน ตังพระวจนะของพระ'ศาสดาท่ีได้กล่าวไว้ตอบหน่ึง 
ว่า "รูท้ังเว่ามันผดก็ยังคิดลุตรีทำ แสนชอกชา ด่ิงลงเหวแห่งอบาย แมมึตะ๓ยงเคียงข้างกาย"

ท้ายที่สุดบี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพรแห่งพระศาสดาพระวจนะที่ว่า "ในนามของพระองค์ตรัส พระ 
ศาสดานานัก ขอความรักและสันติสุขจงประสบ.แดท่านท่ีงหลายช่ัวกาสนานเทอญ;

หมายเหคุ คณะกรรมการของสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ตามตราสารของสมาคมฯ ระหว่างดำรงตำแหน่ง 
ไม่ได้เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

ศาสนา1ซกข่ 1

ฯ เ ย ?  น 1 ) 1 * 1 !  # ฬ , ' ป ณ เ ห ่ \

^/ / /  ?ห}๏ เ!ฒ ® ’
(นายนารีน นารูลา)

นายกสมาคมครีคฺรฺสงห่สภา-ผู้น่าศาสนาชิกฃ่
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เรื่อง โอวาทเน็่องใน ‘'วันงดดื่มสุราแห่งซาต ประจำปี พ.ศ. ๒(ะ๖๒"
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
ทำความดีถวายในหลวง ผมซอแสดงความยินดีกัชกระทรวงสาธารณสุขหี่ฝ็ปณิธานให้ความสำคัญ 
กับสถาบันครอบครัว โดยรณรงค์ให้สถาบันครอบครัวดูแลเอาใจใส่สมาซิก รณรงค์งดดื่มสุ.รา 
บำเพ็ญกุศล

ในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยกย่องความมีสติสัมปซ'ญฒะ จะเป็นกำลังให้เรา 
สามารถปฏิบัติธรรมและแกฝนตน ให้เอาชนะใจตนเอง การซนะใจตนเองได้เป็นกำลังให้เรา 
ผ่านอุปสรรคได้ด้วยดี การดื่มสุราจํงเป็นส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติธรรม ดำรงตนอยู่ด้วย 
ความประมาท ซี่งจะทำให้ผู้ดื่มสุรานั้น ไม่สามารถปฏิบัติตบให้ลี ห!อช่วยเหฅิอสังคมได้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ผมฃออำนวยพรให้การรณรงค์บี้ เป็นพลังผลักดันให้ 
เยาวชนของชาติ สำนกและรู้พิษภัยของการดื่มสุรา และขอให้การจัดงาบ '‘วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
ทำความดีถวายในหลวง” ต่อยๆขยายสมาซิกออกไปอย่างกว้างขวาง ชอกล่าวพระคาถาสำคัญ 
‘'โอม ศานต ิ” ขอความสงบ ร่มเย็น จงมีแต่ท่านเยาวชนทุกคน

ขอแสดงความนับถ๊อ

(พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ) 
ประธานพระค.รูพราหมณ์
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