ประเพณี
เทศกาล
ปลอดเหลา
บทเร�ยน 10 ป (2550-2560)

นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ระยะ 10 ปี เป็นเวลาที่ไม่นานเลย แต่ผมก็ได้เห็นคนหนุ่มสาวที่
ตัง้ ใจท�ำงานรณรงค์โดยใช้ฐานวัฒนธรรมประเพณี ซึง่ ธุรกิจแอลกอฮอล์
ได้ใช้เป็นการส่งเสริมการขาย การโฆษณา การให้ทุนอุปถัมภ์มานาน
สร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานจัดงาน ไปจนถึงประชาชนคนร่วมงาน
เป้าหมายนี้จึงท้าทาย และผมก็ยิ่งเห็นพัฒนาการจากจุดเล็กๆ แล้วก็
ค่อยๆ ขยายต่อไป จนน�ำไปสู่นโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็น
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เช่น งานกาชาดปลอดเหล้า เป็นต้น
จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และภาคภูมิใจ
ทั้งนี้ ความส�ำเร็จที่ผ่านมา เราต้องก้าวข้ามไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ ก้าว
ข้ามจากสิ่งที่เราเคยท�ำ  เพราะสิ่งที่เคยท�ำย่อมส�ำเร็จในระดับเดิม เรา
จ�ำเป็นต้องก้าวไปสูก่ ารท�ำงานใหม่ๆ ความท้าทายใหม่ๆ โดยใช้บทเรียน
ที่เราท�ำมาที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ยกระดับขึ้นต่อไป

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
เมื่อ สสส. เริ่มต้นการรับโจทย์ของปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของคนไทยในปี 2545-2546 ข้อมูลวิชาการที่ประมวลได้
ชี้ชัดว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่อาจนิยมเรียก
รวมๆกันไปว่า สุรา หรือเหล้า ได้ยดึ โยงกับมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมทีอ่ ยู่
รอบตัวคนดื่มอย่างแนบแน่นมากยิ่งนัก สังคมวัฒนธรรมไทยที่ผลักดัน
หล่อหลอมการเสพสุราก็ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ และแม้กระทั่งในคน
ไทยกลุม่ ต่างๆ ก็ไม่เหมือนกันนัก ท�ำให้ความรูจ้ ากต�ำราสากลไม่อาจมา
ประยุกต์ใช้กับประชาชนไทย สังคมไทยได้ง่ายนัก
ยิ่งท�ำงานต่อเนื่องไปหลายๆ ปี ข้อสังเกตตั้งต้นนี้ก็ยิ่งประจักษ์
ชัดขึน้ ทุกที จนคนท�ำงานเพือ่ ลด ละ เลิกการดืม่ สุรามีงานด้านการรือ้ ถอน
และสร้างใหม่ในค่านิยม และบรรทัดฐานการดื่มเหล้าเป็นงานส�ำคัญ
งานหนึง่ ทีเดียว บางคนเรียกมันว่า “แนวรบด้านสังคมวัฒนธรรม” ของ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถ้าแนวรบนี้ยังไม่ชนะ ยังรุกไม่
คืบหน้า แนวรบด้านอืน่ ๆ เช่น การออกกฎหมาย กติกาสังคม การขึน้ ภาษี
การปรับพฤติกรรมการดืม่ ของปัจเจกบุคคล ฯลฯ ล้วนรุกคืบหน้าได้ยากนัก  
ตรงกันข้าม ถ้าเข็มวัดค่านิยมในสังคมเคลื่อน งานยากๆ ที่คิดว่าเป็นไป
ไม่ได้ กลับขับเคลื่อนไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยคาดถึง
ตัวอย่างหนึ่งในมากมาย ที่ผมประสบมาเมื่อปี 2549 ก่อนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ซงึ่ เป็นทีร่ บั รูก้ นั ทัว่ ไปว่า เป็นมหกรรมการเฉลิมฉลอง
ด้วยดื่มเหล้าหนัก การพูดถึงเรื่อง “สงกรานต์ปลอดเหล้า” เป็นเรื่อง
เป็นไปไม่ได้ขนาดนับเป็นเรื่องตลกได้เลยทีเดียว และผมก็เคยถูกคน
หัวเราะใส่หน้ามาแล้วเวลาพูดถึงเรื่องนี้ในปีก่อนๆ  ปีนั้น รองนายก
เทศมนตรีนครขอนแก่น โดยการประสานจากเครือข่ายงดเหล้าทีจ่ งั หวัด
ได้ติดต่อด่วนมาพูดคุย เรื่องการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว โดย

จะยกเลิกไม่รับการสนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์
แต่ขอให้ สสส. เป็นผู้สนับสนุนงานสงกรานต์ปลอด
เหล้าทดแทน ในขณะนั้น ธุรกิจแอลกอฮอล์เป็น
สปอนเซอร์รายใหญ่ให้ทุนสนับสนุนงานแทบทุก
เทศกาลใหญ่ เป็นโอกาสขายทัง้ สินค้าและขายแบรนด์
ให้ฝงั ลึกเข้าไปในวัฒนธรรมแห่งการเฉลิมฉลองของ
ไทย ดังนั้น การเลือกสงกรานต์ปลอดเหล้า ไม่ใช่แค่
จะไม่ได้เงินอุปถัมภ์กอ้ นโตจากเหล้าเบียร์เท่านัน้ แต่
ผู้คนจะมาเที่ยวงานฉลองสงกรานต์ซึ่งงดการขาย
และดืม่ แอลกอฮอล์กนั ไหม? การขายแนวคิด “สนุกได้
ไร้แอลกอฮอล์” “สงกรานต์ปลอดภัยส�ำหรับครอบครัว”
เป็นของใหม่ ค่านิยมใหม่ที่ในวันนั้นไม่มีใครมั่นใจ
เลยว่า เราจะเปลีย่ นสังคมไทยให้เกิดมีทางเลือกนีไ้ ด้
สักแค่ไหน สิบกว่าปีผา่ นไป จากต้นแบบถนนข้าวเหนียว
ถูกขยายเป็นถนนตระกูลข้าวปลอดเหล้าค่อนร้อยแห่ง
ร่วมกับมาตรการพืน้ ทีป่ ลอดแอลกอฮอล์ตามนโยบาย
มหาดไทยกว่าสองพันแห่ง เป็นค�ำตอบที่ชัดเจนว่า
เรือ่ งตลกเมือ่ สิบกว่าปีกอ่ นเป็นเรือ่ งจริงในสังคมไทยแล้ว
ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรม
เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ ต้องใช้มาตรการ วิธีการ
กิจกรรมต่างๆ มากมายเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ทัง้ สือ่ สาร
รณรงค์ ทัง้ กิจกรรมในชุมชน ทัง้ การผลักดันนโยบาย
และอื่นๆ อีกมากมาย  ที่ล้วนต้องประยุกต์ดัดแปลง
ให้เข้ากับรากสังคมวัฒนธรรมไทย คนต่างชาติไม่คอ่ ย
จะเข้าใจจริงๆ ว่า ท�ำไมวรรคทองอย่าง “ให้เหล้า
เท่ากับแช่ง” ถึงส่งผลต่อการลดการให้เหล้าเป็น
ของขวัญได้อย่างนัน้ “งานศพปลอดเหล้า” ลดค่าใช้จา่ ย
จากเหล้าได้มากขนาดไหนในสังคมชนบทไทย ฯลฯ
สิง่ เหล่านีไ้ ด้มาจากการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือท�ำด้วยพลัง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสังคมไทยทีด่ ขี นึ้ ของคนกลุม่ หนึง่
ในนาม สสส. ผมขอขอบคุณคนกลุ่มนี้ ที่อาจ
เรียกรวมๆ กันว่า พีน่ อ้ งเครือข่ายงดเหล้า รวมไปถึง
แนวร่วมที่ชักชวนกันมารับภารกิจส�ำคัญนี้ด้วยกัน
ทั้งเจ้าภาพงานประเพณีปลอดเหล้า หน่วยงานภาค
ราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคชุมชนท้องถิ่น
ที่ได้ร่วมสร้างสังคมไทยที่มีค่านิยมที่น�ำพาความ
ปลอดภัย และสุขภาวะมากยิง่ ขึน้ อย่างปรากฏชัดใน
หลายๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งที่ส่วนหนึ่งได้บันทึกไว้ใน
หนังสือเล่มนี้ และอีกมากมายที่ได้เพียงบันทึกไว้ใน
ความทรงจ�ำของหลายคนในแผ่นดิน

เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

งานประเพณีปลอดเหล้า เป็นความภาคภูมิใจของ ส�ำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ขับเคลื่อนงานในรูปแบบการให้ทุน
อุปถัมภ์ ทดแทนการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเพณีที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ งานสงกรานต์ปลอดเหล้า
โดยเฉพาะสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สมัยก่อนเต็มไปด้วยคนเมา
แต่ ปัจจุบันภาพงานเปลี่ยนไป เป็นงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า ที่น่าสนใจก็คือมีนวัตกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่ง
มีการเก็บสถิติโลกไว้ด้วย
เช่นเดียวกับงานลอยกระทงสาย จังหวัดตาก แต่เดิมบริเวณ
จัดงานเต็มไปด้วยลานเบียร์ แต่ปัจจุบันไม่มีภาพดังกล่าวแล้ว งาน
กระทงสาย กลายเป็นงานประเพณีทปี่ ลอดภัยไร้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนประเพณี
ปลอดเหล้า ความตั้งใจของ สคล. ในอนาคตอยากให้มีพื้นที่ดีๆ แบบนี้
ขยายไปทั่วประเทศ
ปัญหาและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ระดับพื้นที่ ในภาพรวมคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับงาน
ประเพณีปลอดเหล้า หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ต่างก็
ให้ความร่วมมือ ทุกภาคส่วนเห็นปัญหาร่วมกัน ถือได้วา่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานประเพณีปลอดเหล้า การขยายพื้นที่ปลอดภัย
เป็นความท้าทายและเป็นภารกิจส�ำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมก้าว
ไปด้วยกัน

ธีระ วัชรปราณี
ผู้จัดการสำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานประเพณีวัฒนธรรม
และเทศกาลปลอดเหล้า โดยการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อ
ทดแทนทุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี
วัฒนธรรมระดับชาติ อาทิ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
งานเทศกาลปีใหม่ (Countdown) ตลอดจนงานประเพณีหรืองาน
เทศกาลระดับท้องถิน่ หรือระดับภูมภิ าค ได้แก่ งานประเพณีแข่งเรือยาว
ประเพณีบุญบั้งไฟ งานเทศกาลอาหาร งานกาชาด และงานเทศกาล
ดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงประเพณี
ส�ำคัญต่างๆ
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทั้งในระดับ
ประเทศและระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นงาน
ประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลปลอดเหล้า ที่ขาดไม่ได้คือ “คน”
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญอันดับหนึ่งในการเคลื่อนงาน การผนึกก�ำลังภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพและภาคีดา้ นสังคม ทัง้ ในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ
ระดับจังหวัด เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานประเพณี
วัฒนธรรมและเทศกาลปลอดเหล้าให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้

วิษณุ ศรีทะวงศ์
ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
สำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
การท�ำให้งานประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลปลอดเหล้า ด้วย
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานสร้างพื้นที่
ต้นแบบงานประเพณีปลอดเหล้า ยกตัวอย่างเช่น มาตรการจัดโซนนิ่ง
พืน้ ทีเ่ ล่นน�ำ้ ปลอดภัย เป็นมาตรการส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้ประเพณีสงกรานต์
เป็นงานประเพณีทไี่ ด้รบั ความนิยม ผูค้ นออกมาเล่นน�ำ้ ได้อย่างสบายใจ
ไม่ต้องกังวลกับปัญหาคนเมา ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ขับเคลื่อน
งานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้า เจ้าภาพจัดงานกว่า 90% ต่าง
เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ขยายผลไปสูก่ ารมีพนื้ ทีเ่ ล่นน�ำ้ ปลอดภัย
กว่า 50 ถนนตระกูลข้าว นับเป็นปรากฏการณ์ที่คณะท�ำงานต่าง
ภาคภูมิใจ ถือได้ว่าเป็น Model ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เห็นความส�ำคัญ
ในการสร้างพื้นที่งานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า เป็นพื้นที่
ต้ น แบบ และได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู ้ กระบวนการขั บ เคลื่ อ นงาน
ประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
งานประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีสงกรานต์
ปลอดเหล้า ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า เทศกาลอาหารอร่อยได้
ไร้ แ อลกอฮอล์ รวม 25 พื้ น ที่ ต ้ น แบบ  มาไว้ ใ นหนั ง สื อ   เทศกาล
ปลอดเหล้า “สุข” ปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางแก่พื้นที่อื่นๆ ที่มีความ
สนใจ ชักชวนชุมชน หน่วยงานภาคี สร้างพื้นที่ปลอดภัย ควบคู่กับ
การสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

สารบัญ
แผนงาน พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เชิงรุก
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ประเพณีแข่งเรือราษีไศล แข่งเรือบ้านเฮาบ่มีเหล้า กะม่วนได้
ประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสายน�้ำ อบต.ชัยมงคล
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มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ปลอดเหล้า
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บุญสารทเดือนสิบ วิถีคนคอน สุขใจปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน
เทศกาลอาหารสองทะเล ช้อป ชิม ชิล อร่อยปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
มหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ในงานบาราฟิชชิ่งคัพต�ำบลปากน�้ำ จังหวัดสตูล
เคาท์ดาวน์เชียงใหม่ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
หาดใหญ่ไนท์พาราไดส์ สวัสดีปีใหม่ สนุก สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์
เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ คลีนคอนเสิร์ต
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210
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แผนงาน

พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เชิงรุก
เพื่อทดแทนการอุปถัมภ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

แผน

งานพั ฒ นานโยบายสาธารณะและสนั บ สนุ น ทุ น
อุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
ที่ใช้มาตรการทางการเงินคือการให้ทุนอุปถัมภ์ (Sponsorship) เป็น
เครื่องมือในการลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์และจากการส่งเสริม
การตลาดของธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ ซึ่ ง ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ ใ ช้ ก ารให้
ทุ น อุปถัมภ์ในลักษณะนี้มาก่อนเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดและ
การส่งเสริมการขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเคยใช้ได้ผลเป็นอย่างดี สามารถ
เข้าถึงเจ้าภาพจัดงาน เข้าถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในลักษณะที่เป็น
พันธมิตรและสร้างบุญคุณ สถาปนาต�ำแหน่งแห่งหนของตนขึ้นมาเป็น
ผู้ให้ ที่ส�ำคัญคือเข้าถึงตัวประชาชน ในการสร้างประสบการณ์ร่วมตรง
ในทุกระดับ และยังรวมไปถึงเข้าถึงหัวใจและจิตวิญญาณของชุมชนด้วย
เพราะงานประเพณีวฒ
ั นธรรมเป็นเครือ่ งมือกุศโลบายในการหล่อหลอม
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จิตวิญญาณสปิรติ และธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องชุมชน เมือ่ ธุรกิจแอลกอฮอล์
เข้ามาสนับสนุนตรงเป้าตรงไปที่หัวใจของชุมชน จึงสามารถสร้าง
ความผูกพันและเชื่อมโยงเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ากับไปการให้
คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน นอกจากนั้น ยังเพิ่ม
ความบันเทิง ความสนุกสนานรื่นเริงและความมันส์ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าไป
ในคราวเดียวกันนี้ด้วย จนเลยเถิดและน�ำไปสู่ประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบทางสังคม จนกลายเป็นประเด็นข้อห่วงใยและความกังวล
ร่วมของสังคมและผู้คน
ซึ่งจุดนี้เอง แผนงานฯ ได้พลิกมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนแปลงจากงานบุญ
ประเพณีที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย จนมีแต่คนเมา
มีปญ
ั หาตามมามากมายโดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทต่อยตี ความรุนแรง
และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุจากความมึนเมา
ที่ตามมา ให้กลายเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่เน้นคุณค่าที่แท้ในการ
จัดงานและการสืบสานส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้ง
ช่วยกันหาทางลดปัจจัยเสี่ยง ลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
สังคมและลูกหลาน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการประหยัดเงินทองจากการ
ที่ไม่มีการส่งเสริมให้เกิดการดื่ม ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้มาโดยง่ายเนื่องจาก
เกิดแรงต้านจากภาคธุรกิจและการเสียผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากที่ เ คยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากการเข้ า มาของธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ แต่ก็ด้วยพลังของประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ

ประเพณีวัฒนธรรมและชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ที่เห็น
ถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ยอมแพ้ไม่ยอม
จ� ำ นนในการที่ จ ะลุ ก ขึ้ น มาจั ด การปั ญ หาด้ ว ย
กระบวนการและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ ต้องทน
ต่อแรงเสียดทาน ข้อกังวลห่วงใยเรือ่ งทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ที่มาเที่ยวชมงานจะไม่มีเหล้ากิน หรือจะไม่มีใคร
มาเที่ยวงาน หรืองานจะไม่สนุกหากไม่มีเหล้า แต่
ด้วยข้อพิสูจน์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น ยืนยัน
ให้เห็นว่างานที่ปลอดเหล้านั้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
การด�ำเนินงานของแผนงานฯ นีจ้ งึ สอดคล้องตรงกับ
ความคิดของแกนน�ำภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาท
อย่ า งยิ่ ง ในการเข้ า มาหนุ น เสริ ม และยกระดั บ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสร้าง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของทั้งประเทศ
ต่อไป
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พัฒนาการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุน
อุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์

แผนงานฯ นี้ได้ก่อตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการรณรงค์
ของส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ในช่วงปี 2546 - 2548
ซึ่งถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งแห่ ง การเริ่ ม ต้ น ของงานรณรงค์ ง ดเหล้ า โดยใน
ระยะแรกเน้นไปที่งานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ทอดกฐิน และงานศพ ซึ่งท�ำให้ได้เห็น
ถึงสถานการณ์ปัญหาในช่วงงานเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์นี่เอง
ท�ำให้ส�ำนักงานฯ และ สสส. ตระหนักว่า การที่จะลดอุบัติเหตุบนถนน
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จ�ำเป็นที่จะต้องไปลดการดื่มในพื้นที่ที่มีการ
จัดงานและในช่วงเทศกาลอื่นๆ ด้วย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
ยังไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจใช้กิจกรรมงาน
บุญประเพณีต่างๆ เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการ
จัดให้มีลานเบียร์ในงานเทศกาลต่างๆ ดังนั้น จึงเริ่มให้มีการสนับสนุน
โครงการในงานด้านบุญประเพณีและเทศกาลส�ำคัญ แต่กย็ งั เป็นรูปแบบ
ที่ไม่ใช่ทุนอุปถัมภ์ทดแทน (Sponsorship)
ปี 2549 โครงการสนับสนุนงานประเพณีปลอดเหล้ายังเป็น
โครงการในลักษณะโครงการพัฒนาเพื่อให้พื้นที่ชุมชนได้จัดงานปลอด
เหล้า ได้แก่ โครงการสงกรานต์ปลอดเหล้า ลอยกระทงปลอดเหล้า
งานเทศกาลอาหารปลอดเหล้า และงานดนตรีปลอดเหล้า โดยไม่มี
ลักษณะการเจรจาขอแลกจากเจ้าภาพจัดงานให้ยุติการรับทุนจาก
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ธุรกิจแอลกอฮอล์ แต่มารับทุนจาก สสส. แทน
แต่เริ่มมีงานเทศกาลสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว
เป็นแห่งแรกที่ใช้การทดแทนแบบให้ทุนอุมถัมภ์นี้
ชัดเจน รวมทั้งงานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน
ที่เครือข่ายสุขภาพคนน่าน (Node สุขภาพ) ได้ร่วม
กันปฏิเสธทุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์ และประกอบ
กับเครือข่ายงดเหล้าได้รับช่วงต่อในจังหวะที่พื้นที่
ปฏิเสธพอดี จึงเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ 2 เหตุการณ์
ในยุคเริ่มต้นของกระบวนการทดแทนทุนอุปถัมภ์
เชิงรุก (Alcohol Replacement Sponsorship)
ปี 2550 สสส. ได้ให้มีการรวมโครงการ
สนับสนุนงานประเพณีที่แยกตามเทศกาล รวมมา
เป็นแผนงาน แล้วเสนอเป็นชื่อแผนงานทุนอุปถัมภ์
เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ด้านประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยวงเงิน 45 ล้านบาท มีแผนการ
ด�ำเนินงานแยกเป็นกลุ่มงานระดับชาติที่หมายถึง
งานประเพณี ห รื อ เทศกาลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลา
เดียวกันพร้อมๆ กันทั้งประเทศ ได้แก่ เทศกาล
สงกรานต์ ลอยกระทง และปีใหม่ กลุ่มงานระดับ
ท้องถิ่นที่หมายถึงงานประเพณีหรือเทศกาลที่เกิด
ขึ้นตามวิถีวัฒนธรรมระดับพื้นถิ่น ได้แก่ งานบุญ

บั้งไฟ งานแห่เทียนพรรษา งานแซนโฎนตา งาน
บุญเผวด กลุ่มงานกาชาดและของดีประจ�ำจังหวัด
กลุ่มงานเทศกาลอาหาร และกลุ่มงานดนตรี โดย
ในปี 2550 นี้ มีเหตุการณ์ส�ำคัญคือ
• งานสงกรานต์ ถ นนข้ า วเหนี ย ว จั ง หวั ด
ขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนเป็นปีที่ 2 โดยน�ำจุดอ่อน
จากปี แ รกมาแก้ ไ ข มี ก ารสนั บ สนุ น โครงการให้
ออร์กาไนเซอร์แยกออกมาจากเจ้าภาพ เพราะในทาง
ปฏิบัติเจ้าภาพจะมีการแบ่งงานให้มีออร์กาไนเซอร์
มารับท�ำต่อ ซึ่งท�ำให้มีการควบคุมหน้างานได้ยาก
เพราะออร์กาไนเซอร์อาจจะไปรับทุนจากธุรกิจ
แอลกอฮอล์ก็ได้
• งานสงกรานต์เชียงใหม่ หรืองานประเพณี
ปีใหม่เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือเป็นปีแรก
ที่น�ำบทเรียนจากขอนแก่นมาท�ำงานที่เชียงใหม่
โดยประสานการให้ ทุ น สนั บ สนุ น ทดแทนธุ ร กิ จ
แอลกอฮอล์ ซึ่งนายกเทศมนตรีสมัยนั้นคือนาย
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ได้เห็นปัญหาแอลกอฮอล์เช่น
เดียวกัน (ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งนายก อบจ.เชียงใหม่)
ทัง้ นี้ ยังมีพนื้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วชุมชนบางล�ำพู ละแวก
เดียวกับถนนข้าวสาร ได้ร่วมโครงการด้วย แม้ว่า
ตัวถนนข้าวสารเองจะไม่ได้ร่วมโดยตรง แต่ก็ถือได้
ว่าในยุคสมัยนั้น หัวเมืองการท่องเที่ยวสงกรานต์
ส�ำคัญ คือ ถนนข้าวเหนียว ปีใหม่เมืองเชียงใหม่
และบางล�ำพูถนนข้าวสารทางโครงการได้ยดึ พืน้ ทีไ่ ว้แล้ว
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน หลังจากที่
ปี 2549 เครือข่ายสุขภาพคนน่านได้เห็นปัญหาการ
ตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์แล้ว และมีการปฏิเสธ
ไม่รบั ทุนจากน�ำ้ เมา (ส่วนหนึง่ เพราะในช่วงเวลานัน้
มีการพยายามเสนอกฎหมายห้ามการท�ำโฆษณา
ส่งเสริมการขายทุกรูปแบบโดยใช้กฎหมายอาหาร
และยา ท� ำ ให้ ก ระแสนี้ ก ลุ ่ ม สุ ข ภาพคนน่ า นได้
หยิบยกมาอ้างทีจ่ ะไม่รบั ทุนจากน�ำ้ เมา) แต่ในปี 2550
แผนงานฯ ได้ประสานสนามแข่งเรือจังหวัดน่าน
8 สนามในยุคนัน้ รวมทัง้ สนามใหญ่ทจี่ ดั โดยเทศบาล
น่าน นายกเทศมนตรีสมัยนั้น คือ นายนามโรจน์

ศรีสุวรรณนุสรณ์ ให้รับทุนจากแผนงานฯ ทดแทน ท�ำให้งานเทศกาล
แข่งเรือประเพณีของจังหวัดน่านทุกสนามได้รว่ มกันจัดงานปลอดเหล้า
เป็นปีแรก และพัฒนากลายมาเป็นต้นแบบงานแข่งเรือปลอดเหล้า
เบียร์ในปีต่อไป ซึ่งต้องยกย่องผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในสมัยนั้น คือ
นายสมพงษ์ อนุยุทธพงษ์ ที่ได้สนับสนุนความต้องการจากประชาชน
อย่ า งเข้ ม แข็ ง ให้ มี ก ารจั ด เวที ส าธารณะเพื่ อ สร้างการมีส่วนร่วม
และต่อมาท่านได้ริเริ่มให้จัดมีการจัดงานกาชาดจังหวัดปลอดเหล้า
เบียร์ต่อเนื่อง มีการออกประกาศนโยบายสาธารณะว่าจังหวัดน่าน
จะไม่รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์
นอกจากนั้น งานประเพณีท้องถิ่นอื่นเริ่มขับเคลื่อน เช่น งาน
บัง้ ไฟจังหวัดยโสธรด�ำเนินการลักษณะศึกษาปัญหา งานแห่เทียนพรรษา
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง มี ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ ส นั บ สนุ น ส� ำ คั ญ งาน
แซนโฎนตา ซึ่งเป็นวิถีชุมชน และงานบุญเผวด เป็นต้น
งานด้านดนตรี ได้สนับสนุนงานดนตรีขนาดใหญ่ เช่น งานพัทยา
มิวสิค และ งาน FAT Radio ส่วนงานกาชาด งานอาหาร สนับสนุน
ต่อเนื่องจากปี 2549 คือ งานของดีสามชุก และงานเทศกาลกินปลาทู
ปี 2551 ภายหลังกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 นับเป็นก้าวย่างส�ำคัญซึ่งจะ
เป็นหัวใจของการท�ำงานในระยะที่ 2 นี้ โดยการต่อยอดงานจากที่
ผ่านมา และใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มข้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มีความยาก
ในการควบคุมการขาย/การดืม่ /การโฆษณาในงานประเพณีวฒ
ั นธรรม
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ได้ทั้งหมด เช่น กรณีควบคุมการขายสถานที่ ซึ่ง
การจั ด งานหลายแห่ ง ที่ พื้ น ที่ บ างส่ ว นกฎหมาย
ไม่ได้ห้ามขายหรือดื่ม หรือการโฆษณา ทางธุรกิจ
แอลกอฮอล์ ใ ช้ ช ่ อ งว่ า งของจ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
แอบด�ำเนินการไปก่อน หากไม่มีการร้องเรียนหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทราบก็ได้ประโยชน์ไป หากมีการ
ตรวจจับได้ ธุรกิจก็ใช้วิชาตัวเบายอมโดนปรับ หรือ
จะสู้กันถึงศาลก็ยอมที่จะให้ทนายความเก่งๆ ของ
ตนเองมาสู้ความให้ ซึ่งก็กินเวลานาน ระหว่างนั้นก็
ท�ำการโฆษณาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นต้น
ด้ า นการสนั บ สนุ น ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ ใ นพื้ น ที่
ได้ ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปี 2551 เป็นส่วนใหญ่
แต่เน้นการพัฒนาเครื่องมือการเฝ้าระวัง เช่น งาน
ปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เกิดเครือข่ายเยาวชน
เฝ้าระวัง 7 สถาบันการศึกษา มีการท�ำแผนที่และ
ก�ำหนดจุดเฝ้าระวังรอบคูเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เล่นน�้ำ 
รวมทั้ง ในงานลอยกระทง มีการประสานขอพื้นที่
ริมน�ำ้ จากเทศบาลเพือ่ จัดเขตพืน้ ทีป่ ลอดภัยมากขึน้
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นอกจากนั้น จากบทเรียน 2 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ จึงได้พัฒนากรอบ
ความรู้ขึ้นมา คือ (1) กรอบแนวคิดขอบเขตการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ฯ
(2) ข้อจ�ำกัดของแผนงาน 2 ข้อ (3) เงื่อนไขการรับทุน 10 ข้อ และ (4)
สรุปกลยุทธ์การท�ำงาน 6 ข้อ ท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินงานชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
(1) กรอบแนวคิดขอบเขตการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ฯ ชี้ให้เห็นว่า
งานประเพณี วั ฒ นธรรมนั้ น ยั ง มี ง านระดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ธุ ร กิ จ
แอลกอฮอล์ไม่ได้ลงไปสนับสนุน และงานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
รณรงค์ลด ละ เลิก ได้เช่น งานเข้าพรรษา แต่งานด้านที่ธุรกิจเข้าไป
อย่างเต็มตัว คืองานที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอย
กระทง หรืองานที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่าง เช่น งานบุญบั้งไฟ งานแข่งเรือ
รวมทั้ง งานกาชาด เทศกาลอาหาร ดังกรอบที่เสนอมานี้
(2) ข้อจ�ำกัดของการใช้เครือ่ งมือ “สปอนเซอร์ทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์”
1) ข้ อ จ� ำ กั ด ของการปรั บ พฤติ ก รรม ในกรณี ที่ เ ป็ น งาน
ประเพณีวัฒนธรรมดนตรีที่มีการดื่มอยู่สูง มีทัศนคติว่า
การดื่มเป็นเรื่องปกติ และยังขาดการสนับสนุนจากคน
ส่วนใหญ่ที่ไม่ดื่ม เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง

งานแข่งเรือ ฯลฯ ดังนั้นในระยะที่ 2 จ�ำเป็นต้องยอมรับ
เงื่อนไขว่า การท�ำให้งานเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ยาก จึงต้องหวังการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
ผู้รับผิดชอบ การสร้างการรับรู้ การสร้างความแตกต่าง
การท�ำให้เป็นประเด็นทางสังคม เป็นต้น
2) ข้อจ�ำกัดของการสนับสนุนได้เฉพาะบางพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนา
เป็นต้นแบบการด�ำเนินการ และใช้มาตรการทางกฎหมาย
เข้าไปเป็นหลัก เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการบังคับใช้
กฎหมาย และหาข้อเสนอแนะในเรือ่ งการออกกฎหมาย
เพื่อจ�ำกัดการดื่มในงานประเพณีวัฒนธรรม
(3) เงือ่ นไขการรับทุน 10 ข้อ ส�ำหรับผูร้ บั ทุนทีจ่ ะขอให้ชว่ ยด�ำเนินการ
• การไม่รับสปอนเซอร์จากธุรกิจแอลกอฮอล์
• การก�ำหนดเขตควบคุม การดื่มและการจ�ำหน่าย
• การบังคับใช้เขตห้ามดื่มห้ามขายตามกฎหมาย ได้แก่
ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ
ปั๊มน�้ำมัน เป็นต้น
• การบังคับใช้กฎหมายเรื่องการลดแลกแจกแถมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
• การไม่ออกใบอนุญาตให้จ�ำหน่ายในพื้นที่งาน โดยเฉพาะ
ร้านค้าเร่
• การเข้มงวดเรื่องเวลาจ�ำหน่าย และ การจ�ำหน่ายแก่เด็ก
• การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนแห่ประเพณีของ
พื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ
• การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ห้ามปราม ตักเตือน และจับกุม
• การมอบนโยบาย การติดตามปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และ
การท� ำ งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์จังหวัด
• การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น
(4) กลยุทธ์การท�ำงาน แผนงานฯ มุ่งใช้วิธีสปอนเซอร์ทดแทน
ธุรกิจแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า
มีกลยุทธ์ที่จะใช้เครื่องมือนี้ ให้ได้ผล ดังนี้
		 1. กลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายให้งานประเพณีวัฒนธรรม
เป็นพื้นที่ห้ามดื่มห้ามขาย จะเป็นเงื่อนไขให้ผู้เป็นเจ้าภาพงานต้องให้
ความส�ำคัญ และมีการท�ำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายจะเป็น
Model ให้ แ ก่ ฝ ่ า ยนโยบาย และการหาทางใช้
กฎหมายมาควบคุม
		 2. กลยุทธ์ทำ� งานกับสือ่ มวลชน เพือ่ ให้เกิด
การสร้างกระแส และขยายผลผ่านสื่อสาธารณะ
ซึ่งต้องใช้ข้อมูล ความรู้ ผู้รู้ และกระบวนการสร้าง
กระแสสังคมในรูปแบบต่างๆ
		 3. กลยุทธ์เลือกประเด็น ลักษณะกิจกรรม
ประเพณี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เป็นกิจกรรมประเพณีซงึ่ ธุรกิจแอลกอฮอล์
ให้การสนับสนุน ประกอบกับมีการดื่มแอลกอฮอล์
อยู่สูง การสนับสนุนจึงเป็นการทดแทนสปอนเซอร์
โดยตรง พร้อมกับสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาคมงดเหล้าในพื้นที่ด้วย
(2) เป็นกิจกรรมประเพณีทธี่ รุ กิจแอลกอฮอล์
จะไม่ให้สปอนเซอร์โดยตรง แต่มวี ถิ กี ารดืม่ แอลกอฮอล์
ที่สูง และธุรกิจแอลกอฮอล์จะใช้เป็นโอกาสในการ
กระจายสินค้าราคาถูกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
ซึ่งหากมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ประชาคม
งดเหล้า หรือผูจ้ ดั งานเพือ่ ไปสร้างกระบวนการเรียนรู้
หรือไปใช้มาตรการทางกฎหมาย จะเป็นการสร้าง
คุณค่าใหม่ขึ้นในกิจกรรมประเพณีดังกล่าว
โดยทั้งสองแนวทาง ต้องท�ำให้เป็นนโยบาย
สาธารณะ ของพืน้ ทีว่ า่ จะปฏิเสธการรับสปอนเซอร์
และไม่อนุญาตให้มีการดื่ม/จ�ำหน่ายในบริเวณงาน
4. กลยุทธ์เลือกพื้นที่ พื้นที่ที่มีกระบวนการ
ประชาคมเป็นฐานในการท�ำงาน เพื่อให้ต่อไปจะ
เป็นก�ำลังในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะ
เน้นท�ำงานต่อเนื่องตามความพร้อมเพื่อหวังผลการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พิสูจน์ได้
5. กลยุทธ์ขอ้ มูลความรู้ เน้นการท�ำงาน ความรู้
การประเมิน การส�ำรวจความคิดเห็น สถิติอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ การตาย เปรียบเทียบปีต่อปี รวมทั้ง
มีการประเมินสถานการณ์การตลาด ทิศทางการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์
6. กลยุทธ์สร้างแนวร่วม ต้องประสาน สร้าง
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เครือข่าย กับผู้น�ำองค์กร ผู้มีชื่อเสียง ประชาชน
องค์กรการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรศาสนา องค์กร
สาธารณประโยชน์ เพื่อมาร่วมเป็นแนวร่วมการ
ท�ำงาน ซึ่งที่ผ่านมาแนวโน้มของแผนงานฯ จะใช้
การเจรจาเพื่ อให้ ไ ด้สิท ธิประโยชน์ แต่บทเรียน
ท�ำให้เรารู้ว่า หากจะท�ำงานร่วมกันระยะยาวๆ
ต้องลดสิทธิประโยชน์ แต่ไปเพิ่มการสร้างแนวร่วม
ให้มาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ปี 2552 เป็ น ปี ที่ ย กระดั บ การบริ ห าร
จัดการใหม่ โดยแผนงานได้มีผู้จัดการแผนงานที่รับ
หน้าที่โดยตรง คือ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ซึ่งแนวทาง
การขับเคลือ่ นงานนีม้ แี รงบันดาลใจการเปลีย่ นแปลง
ที่ใหญ่ขึ้น จะน�ำเอาต้นแบบไปขยายสู่พื้นที่อื่นๆ
มากขึ้น ได้วางแผนงานการสนับสนุนพื้นที่ให้เพิ่ม
มากขึน้ โดยเปิดรับทัว่ ไปว่าพืน้ ทีไ่ หนทีม่ คี วามพร้อม
สามารถเสนอขอทุนอุปถัมภ์ตามเงื่อนไขได้
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ดังตารางแจกแจงประเภทงาน เปรียบเทียบปี 2550 – 2551 และแผนปี 2552 ดังนี้
ประเด็นงาน

ปี 2550

ปี 2551

งานสงกรานต์

เทศบาลขอนแก่น
เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณฯ

เทศบาลขอนแก่น
เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณฯ
สมาคม อบต.
แห่งประเทศไทย

งานลอยกระทง

เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู
วัดอรุณฯ

เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณฯ
จังหวัดสุโขทัย
หัวหิน จ.ประจวบฯ
สมาคม อบต.
แห่งประเทศไทย

งานประเพณี
ในท้องถิ่น

แข่งเรือ จ.น่าน

แข่งเรือ จ.น่าน

แซนโฎนตา
จ.สุรินทร์
แห่เทียนพรรษา
จ.อุบล
สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กาชาด จ.น่าน
เทศกาลกินปลาทู
จ.สมุทรสงคราม

พัฒนาความรู้ บุญบั้งไฟ
และบุญเผวด

งานกาชาด
งานวัฒนธรรม
งานอาหาร

งานดนตรี

งานนโยบาย
สาธารณะ

กาชาด จ.น่าน
เทศกาลกินปลาทู
จ.สมุทรสงคราม
เมืองจันท์พันปี
จ.จันทบุรี
งานเทศกาลอาหาร
เขตทวีวฒ
ั นา จ.กรุงเทพฯ
งานวัฒนธรรมภาคกลาง
จ.ปทุมธานี
งานพัทยามิวสิค
งานดนตรีโคตรอินดี้
งานคอนเสิร์ต A Day งานดนตรีสร้างสุข
งานละครรณรงค์
ต้านเหล้า
สนับสนุนการออก
- การผลิตสื่อสนับสนุน
กฎหมายควบคุม
การรณรงค์กฎหมาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - การจัดท�ำการส�ำรวจ
ความคิดเห็น

แนวทางที่เสนอ ปี 2552
เทศบาลขอนแก่น
เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณฯ
สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
- ขยายระดับจังหวัด 3 - 5 แห่ง
- พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
- ก่อรูปเป็นเครือข่ายรณรงค์งานสงกรานต์ปลอดเหล้า
เทศบาลเชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณฯ
จังหวัดสุโขทัย
หัวหิน จ.ประจวบฯ
สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย
- ขยายระดับจังหวัด 2 - 4 แห่ง
- พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
- ก่อรูปเป็นเครือข่ายรณรงค์งานลอยกระทงปลอดเหล้า
แข่งเรือ จ.น่าน
- พัฒนานโยบายแข่งเรือ
- ก่อรูปเป็นเครือข่ายรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า
- น�ำร่องบุญบั้งไฟ บุญเผวด ในระดับต�ำบล/อ�ำเภอ ในภาคอีสาน
และพัฒนานโยบายงานบุญในภาคอีสาน
- พัฒนางานบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย และงานชักพระ
ในภาคใต้
- เทศกาลกินปลาทู จ.สมุทรสงคราม
- งานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ภาค ร่วมมือกับสมาคมวัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม
- เปิดรับทั่วไปงานกาชาด งานของดี งานประจ�ำปี
และงานมหกรรมอาหาร
- การพัฒนานโยบายการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเกี่ยวกับงาน
ที่ส่วนราชการด�ำเนินการ
- ก่อรูปเป็นเครือข่ายรณรงค์เทศกาลอาหารอร่อยได้
ไร้แอลกอฮอล์
- งานดนตรีโคตรอินดี้
- งานดนตรี A Day
- งานดนตรีสร้างสุข
- พัฒนาประเด็นดนตรีร่วมกับองค์กรต่างๆ
- พัฒนานโยบายสาธารณะตามประเด็นรณรงค์ ได้แก่ สงกรานต์
ลอยกระทง งานท้องถิ่น กาชาด วัฒนธรรม อาหาร และดนตรี
- การพัฒนาเครือข่ายองค์กรทุนอุปถัมภ์ทดแทนฯ ***
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ทั้งนี้ ในช่วงนั้นได้วิเคราะห์ SWOT ไว้อย่างน่าสนใจ คือ

วิเคราะห์การท�ำงาน ปี 2550 - 2551

จุดแข็ง

1. เป็นเครื่องมือในการท�ำงานที่สามารถเปิดพื้นที่ใน
การท�ำงานเชิงรุกร่วมกับฝ่ายนโยบายและเจ้าภาพ
จัดงานในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่
นอกจากจะสามารถก�ำหนดเป็นนโยบายระยะสัน้ แล้ว
ยังอาจน�ำไปสู่การก�ำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
ร่วมกันของจังหวัดในระยะยาว
2. สคล. มีทุนเครือข่ายที่หลากหลายที่สามารถเข้ามา
สนับสนุนการท�ำงานได้อย่างทันท่วงที อาทิ ทีม
รณรงค์ สคล. ส่วนกลาง เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่
ประชาคมงดเหล้าจังหวัด ทีม สคล. ระดับภาค
เครื อ ข่ า ยดนตรี ส ร้ า งสุ ข สมาคมภั ต ตาคารไทย
สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และภาคี
ต่างๆ ทั้งจาก สสส. และภายนอก
3. สคล. มีทุนความรู้และบทเรียนในการท�ำงานพื้นที่
ต้นแบบที่หลากหลาย ได้รับการพิสูจน์ว่าท�ำได้จริง
อาทิ ตลาดปลอดเหล้า (สามชุก) แข่งเรือปลอดเหล้า
(น่าน) ลอยกระทงปลอดเหล้า (สุโขทัย เชียงใหม่
บางล�ำพู วัดอรุณ หัวหิน) สงกรานต์ปลอดเหล้า
(ถนนข้าวเหนียว) เทศกาลอาหารอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
(สมุทรสงคราม ทวีวัฒนา) ท�ำให้พร้อมขยายผล
การท�ำงาน
4. สคล. มีทุนประสบการณ์การขับเคลื่อนเพื่อสกัดกั้น
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งโดยมาตรการทาง
สังคม มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง
การเงินมาระยะหนึ่ง ท�ำให้เห็นรูปแบบและวิธีการ
ท�ำงานที่ชัดเจนขึ้น
5. ความคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว ในการพิ จ ารณางบเพื่ อ
สนับสนุนงาน ท�ำให้สามารถก�ำหนดพื้นที่ให้การ
สนับสนุนได้อย่างทันท่วงที
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โอกาส

1. มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการท�ำงาน โดยเฉพาะในแต่ละ
จังหวัดกฎหมายระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานและมี สสจ. เป็นเลขา
นอกจากนี้ยังสามารถแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อ
คณะท�ำงานต่างๆ เพื่อขับเคลือ่ นสังคมได้ ซึง่ ถือเป็น
กลไกส�ำคัญทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ทางกฎหมาย
2. การท� ำ งานด้ า นบุ ญ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมใน
ระดับท้องถิ่นให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถื อ เป็ น ประเด็ น ร่ ว มที่ มี ผู ้ เ ห็ น ด้ ว ยและให้ ก าร
สนับสนุนเป็นจ�ำนวนมากในระดับพื้นที่ ท�ำให้การ
จะเคลื่ อ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วนี้ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ เป็ น รู ป ธรรม
มีโอกาสสูง
3. การจัดงานประเพณีและเทศกาลส�ำคัญๆ ส่วนใหญ่
จัดในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ราชการ ท�ำให้มีโอกาส
ในการทวงถามหรือใช้มาตรการทางกฎหมาย
4. กระแสสั ง คมในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาทาง
สังคม เยาวชนและศีลธรรม เริ่มท�ำให้คนตั้งค�ำถาม
เกีย่ วกับพฤติกรรม ความเชือ่ และค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ ของ
วัยรุ่น อันจะส่งผลให้เกิดการพลิกกลับเพื่อน�ำมาสู่
การสร้างพื้นที่ทางสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนสูงขึ้น
5. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่ปลอดอบายมุขและการเปิดพื้นที่ให้
แก่เยาวชน อาทิ โครงการถนนเด็กเดินของกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ โครงการถนนสายวัฒนธรรมของ
กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรม CSR ของบริษทั ต่างๆ
6. ปัญหาจากการส่งเสริมการขายของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสังคมมากขึ้น อาทิ โคโยตี้
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่มึนเมาในงาน
ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลส�ำคัญทีเ่ กิดจากคนเมาแล้วขับมีมากขึน้
ส่งผลให้คนเริ่มตระหนักถึงผลร้ายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

จุดอ่อน

• การสื่อสาร Air War เพื่อสนับสนุนในการรณรงค์
และเคลื่อนไหวกิจกรรมไม่เพียงพอ ท�ำได้เพียงการ
ซื้อหน้าโฆษณาตามบางสื่อ
• เนื่องจากเป็นการท�ำงานกับ Event ที่มีเข้ามาอยู่
ตลอดเวลา และมีพนื้ ทีง่ านทีก่ ว้างมาก ท�ำให้ขาดการ
วางแผนการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ การเคลื่อนงาน
จึงตอบสนองได้เพียงบางส่วนในลักษณะ Event by
Event
• การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายที่ท�ำงาน (สร้างสุข)
ในพื้นที่เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนยังท�ำได้ดีนัก
• เครือข่ายในพื้นที่และกลไกภาค ยังเข้ามามีส่วนร่วม
ในเรื่องนี้ไม่มากเท่าที่ควรยังขาดการก่อรูปเครือข่าย
หรือกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานในเชิงประเด็นในแต่ละ
ช่วงของ Event
• มุ่งเป้าเชิงภาพความส�ำเร็จของงานเป็นบางจุด แต่
ไม่ส่งผลสะเทือนต่อภาพรวมระดับประเทศ

อุปสรรค

• ธุรกิจแอลกอฮอล์มมี าตรการในการตอบโต้ โดยสร้าง
องค์กรขึน้ รองรับและใช้การตีความทางกฎหมายทีย่ งั
คลุมเครือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในหลายพื้นที่
เพื่อให้เจ้าภาพงานรับการสปอนเซอร์
• ขาดรูปธรรมของการจับกุม ด�ำเนินคดีกับงานที่จัด
ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ราชการ ท�ำให้เป็นข้อด้อย
และเป็นอุปสรรคในการเข้าไปส่งเสริมให้เจ้าภาพ
จัดงานตามกฎหมาย
• ข้อจ�ำกัดเรือ่ งวงเงิน ท�ำให้ไม่สามารถให้การสนับสนุน
พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง
ที่สนใจเข้ามาร่วมก็ท�ำได้ในวงจ�ำกัด

จึงสรุปได้ว่า ในปีนี้ เป็นช่วงการขยายตัวของการ
สนับสนุนทุนแก่เจ้าภาพ เพื่อให้เกิด Critical Mass ซึ่งที่
ผ่านมาเป็นการสร้าง Model ในงานที่เป็น High Light แต่
ยังไม่เพียงพอในการเคลื่อนสังคม นอกจากนั้น ยังได้ปรับ
แนวทางการสนับสนุนงานดนตรีจากเดิมเน้นที่สนับสนุนงาน

ขนาดใหญ่เมื่อเล่นจบแล้วก็ไม่สามารถประสานความร่วมมือ
ต่อเนื่องได้ จึงมาสนับสนุนงานดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่ สามารถท�ำงานเป็นภาคีร่วมมือได้ โดยเริ่มสนับสนุนงาน
ดนตรีโคตรอินดี้ ครั้งที่ 5 ซึ่งต่อมาสนับสนุนได้ต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านเทศกาลอาหาร ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่ธุรกิจ
แอลกอฮอล์ ส นั บ สนุ น เป็ น ขบวนการมี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม
ร้านอาหาร และสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนก�ำไรให้กับชมรม
ทางแผนงานฯ ได้รว่ มกับสมาคมภัตตาคารไทย ในการร่วมจัด
งานเทศกาลอาหารอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ รวมทัง้ ต้องหาทาง
ประสานธุรกิจอื่นๆ มาร่วมเป็น Co-sponsor อีกด้วย
สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งบันทึกในปี 2552 คือ จากปัญหาอันตราย
ในงานสงกรานต์ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเสนอมาตราการ
ห้ามจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ระหว่าง 13-14-15 เมษายน เพื่อ
ลดโอกาสการเข้าถึง น�ำไปสู่การลดการดื่ม และลดปัญหา
ซึง่ มาตรการดังกล่าวได้เข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการนโยบาย
ควบคุมแอลกอฮอล์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธาน ได้ลงมติไม่เห็นด้วย
กับมาตรการนี้ด้วยคะแนน 8 : 2 โดย 2 เสียงที่สนับสนุนคือ
นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และผูแ้ ทนจากกระทรวงยุตธิ รรมเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ก็เป็น
การย�ำ้ ให้เห็นว่ามิตดิ า้ นผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วหากมีการ
งดขายแอลกอฮอล์ยังเป็นข้ออ้างที่ได้ผล แม้ว่าจะมีผลการ
ศึกษาจากกรณีการจัดเขตโซนนิง่ (Zoning) ในถนนข้าวเหนียว
จ.ขอนแก่ น แล้ ว ว่ า การท่ อ งเที่ ย วไม่ ไ ด้ ล ดลง แต่ ก ลั บ มี
นักท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาแทน และการหมุนเวียนเศรษฐกิจ
ดีกว่าที่เป็นอยู่อีกด้วยซ�้ำไป
ปี 2553 การสร้างภาวะมวลชนเชิงวิกฤต (Critical
Mass) ในแต่ละกลุ่มเทศกาลควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคี
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ได้แก่ สมาคม
ภั ต ตาคารไทย สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส สมาคมสภา
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทศบาล จังหวัด อ�ำเภอ ซึ่งเป็น
เจ้าภาพหลักในแต่ละงาน รวมทั้ง กลไกประชาคมงดเหล้า
ระดับภาค ประชาสังคมในพื้นที่ จนเกิดรูปธรรมความส�ำเร็จ
ได้ ข ยายพื้ น ที่ ก ารท� ำ งานไป 109 งาน ใน 49 จั ง หวั ด
ครอบคลุมงานต่างๆ อาทิ งานกาชาดปลอดเหล้า 8 จังหวัด
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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งานแข่งเรือปลอดเหล้า 26 สนาม งานเทศกาลอาหาร
ใน 20 จังหวัด งานลอยกระทงปลอดเหล้า 13 พื้นที่ งาน
สงกรานต์ ป ลอดเหล้ า 27 พื้ น ที่ งานเฉลิ ม ฉลองปี ใ หม่
ปลอดเหล้า 2 พื้นที่ โดยมีเหตุการณ์ส�ำคัญ คือ
งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ได้จัดการ
บันทึกประวัตศิ าสตร์คลืน่ มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ โดยพิพธิ ภัณฑ์
“ริปลี่ เชื่อหรือไม่” ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการจัด
กิจกรรม “คลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
เป็ น ครั้งแรกของโลก” แก่เทศบาลนครขอนแก่นในช่วง
ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 15 เม.ย. โดยมีคลืน่ มหาชน
ไปร่วมเล่นกว่า 40,000 คน ในระยะทาง 1 ก.ม. โดยเฉลี่ย
3 วันมีผู้มาร่วมงานกว่า 350,000 คนเลยทีเดียว
นอกจากนั้น งานลอยกระทง ก็ไม่น้อยหน้า ได้มีการ
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสร้าง
เสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงในงานประเพณีลอยกระทง
ปลอดเหล้า-บุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิต ผู้แทน
สสส. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และ นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม
ยาสูบ ผู้แทนส�ำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�ำ
ประเทศไทย ถือเป็นจังหวะก้าวส�ำคัญในการใช้กระบวนการ
นโยบายสาธารณะในปีนี้
ข่าวดีในปี 2553 อีกเรื่องคือ กรณีงานกาชาด ซึ่งด้วย
จดหมายฉบับเดียวของ นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ จาก
โรงพยาบาลน่าน ในช่วงวันที่ 3 มกราคม 2553 ท�ำจดหมาย
เปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์
ชาญวีรกูล ขอให้จัดงานกาชาดปลอดเหล้าและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซึง่ รัฐมนตรีชวรัตน์ได้ตอบรับแนวทางดังกล่าวทันที
สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดงานกาชาดต้องปลอดเหล้า
ปี 2554 ได้ขยายพืน้ ทีก่ ารท�ำงานคลอบคลุมงานต่างๆ
จ�ำนวน 165 งานใน 65 จังหวัด อาทิ งานกาชาดปลอดเหล้า
14 จังหวัด งานแข่งเรือปลอดเหล้า 43 สนามแข่ง (30
จังหวัด) งานเทศกาลอาหารอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ใน 17 งาน
(14 จังหวัด) งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า 8 งาน (9 จังหวัด)
งานลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่ 19 จังหวัด งานสงกรานต์
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ปลอดเหล้า 60 พื้นที่ (44 จังหวัด) งานเฉลิมฉลองปีใหม่
ปลอดเหล้า 3 จังหวัด และงานเทศกาลดนตรี 3 งาน เป็นต้น
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รู ป ธรรมการจั ด งานที่ ป ลอดจากเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และมีการประกาศเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้วจ�ำนวน 50 ฉบับ
เรื่องส�ำคัญในปีนี้ คือ งานกาชาดที่ก�ำลังขับเคลื่อนกัน
เข้มข้นในปีนี้หลังจากมีนโยบายงานในปลายปี 2553 ทาง
เครือข่ายฯ ได้รวบรวมผลการเฝ้าระวังงานกาชาดปลอดเหล้า
หรือไม่ปลอดเหล้า รับทุนอุปถัมภ์ หรือ ไม่รับทุนอุปถัมภ์จาก
ธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่ามี 44 จังหวัดที่ปลอดเหล้าและ
ไม่รับทุนอุปถัมภ์จากธุรกิจแอลกอฮอล์ และ 23 จังหวัดที่
รับทุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์ ได้ยนื่ ข้อมูลนีแ้ ก่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นับเป็นการ
ท�ำงานครบวงจร คือ ภาคประชาชนเสนอนโยบาย ฝ่าย
นโยบายมอบนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติด�ำเนินการ ภาคประชาชน
ติดตาม ภาคประชาชนเก็บข้อมูลสะท้อนคืนฝ่ายนโยบาย
กรอบแนวคิดนี้พูดกันมานาน แต่มักท�ำได้ไม่ส�ำเร็จ แต่งาน
กาชาดเป็นงานแรกที่สามารถสะท้อนคืนได้ครบวงจร
ปี 2555 หลังจากที่ได้ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์
สร้างภาวะมวลวิกฤต อย่างเต็มก�ำลังตลอดปี 2552 - 2554
ทางแผนงานเริ่มปรับกลยุทธ์เริ่มเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบ
ที่มีคุณภาพ (Quality Critical Mass) และการต้องสร้าง
Co-Sponsor Media Partner รวมทั้ง เน้นการใช้
พลังบวกจากเยาวชนในการส่งเสียงสือ่ สาร โดยมีการก�ำหนด
ทิศทางการท�ำงานในช่วงปีนี้ ดังนี้
1. มุ่งพัฒนามวลวิกฤติเชิงคุณภาพ (Quality Critical
Mass) เน้นการท�ำงานกับเจ้าภาพที่มีใจและให้ความส�ำคัญ
กับการปกป้องเด็กเยาวชนอย่างแท้จริง
2. หาแนวทางในการสร้างจุดคานงัด จุดพลิกผัน (Tipple
Point) ทางสังคม เนือ่ งจากหลายกลุม่ งานก่อเกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรม
จ�ำนวนมาก ท�ำอย่างไรจึงจะยกระดับเพื่อน�ำไปสู่นโยบาย
และกระแสสังคมในภาพรวม
3. ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การประกาศนโยบายปลอดเหล้ า ของ
ท้องถิ่นหรือเจ้าภาพต่อเนื่อง

4. พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Participatory Public Policy
Process) ซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนในการท�ำงานระยะยาว
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่นหรือ
การโยกย้ายต�ำแหน่งของผู้ว่า ผู้บริหารท้องถิ่น
5. ผนึกก�ำลัง CORE POLICY GROUP ในแต่ละประเด็น
เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายสาธารณะและหรือมาตรการ
ร่วม ปฏิบัติติการร่วม
6. หาพันธมิตรการสื่อสารสาธารณะ (Media Partner)
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อประเด็นการท�ำงานและความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ
7. พัฒนารูปแบบและสร้างอัตลักษณ์งานรณรงค์แต่ละ
พื้นที่ เพื่อให้เกิดภาพที่คนจดจ�ำ  เป็นสร้างคุณค่าและสร้าง
ความหมายใหม่ของงาน
8. บูรณาการภาคีเครือข่ายที่ท�ำงานด้านสังคม เพื่อก่อให้
เกิ ด พลั ง ในการเคลื่ อ นไหวใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น วาระสั ง คมหรื อ
ธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ของสังคม
9. พัฒนางานความรู้ จากรูปธรรมตัวอย่างดีๆ ที่เกิดขึ้น
รวมถึงงานความรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่จะท�ำให้คน
ท�ำงานและสาธารณะเข้าถึงคุณค่าและความหมายที่แท้จริง
ของการจัดงาน
10. ค้นหารูปแบบและแนวทางการท�ำงานในลักษณะใหม่ๆ
ของการให้ ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ทั้ ง เชิ ง
กระบวนการและเชิงพื้นที่
จะเห็นได้ว่า ทางแผนงานฯ ได้มีการสรุปบทเรียนจาก
การปฏิบัติการ ยกระดับมาเป็นความรู้ร่วมกันของเครือข่าย
(Knowledge Asset) และใช้ในการปรับกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง
ปี 2556 เป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี
ขบวนการเครือข่ายงดเหล้า ได้มีการจัด Workshop ระดม
พลังและสร้างแรงบันดาลใจในช่วง 12-13 กรกฎาคม 2556
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานของแผนฯ ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องตาม
กรอบแนวทางที่ก�ำหนดจากปีที่ผ่านมา โดยมีผลงานส�ำคัญ
ดังนี้

1. ก่อให้เกิดรูปธรรมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมและ
เทศกาลทีป่ ลอดจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จำ� นวนทัง้ สิน้ 200 งาน
ใน 70 จังหวัด
2. ก่อให้เกิดกระแสการจัดงานบุญประเพณีและเทศกาล
ต่างๆ โดยไม่มเี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามาเกีย่ วข้องไปทัว่ ประเทศ
โดยในระดับประเทศมีการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยม
การจัดงานโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานต่างๆ ดังนี้
		 2.1 ในเทศกาลสงกรานต์ ที่แผนงานผลักดันก่อให้
เกิ ด เป็ น นโยบายของศู น ย์ ค วามปลอดภั ย ทางถนน
กระทรวงมหาดไทยในการสร้างพืน้ ทีถ่ นนเล่นน�ำ้ ปลอดเหล้า
โดยมีค�ำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อก�ำหนด
พื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้า สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่อง
เที่ยวและประชาชนที่มาเล่นน�้ำ  พบว่าสามารถขยายผลจาก
ต้นแบบถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น ทีเ่ คยได้รบั การบันทึก
จากสถาบัน Ripley Believe It or Not ว่าเป็นการจัด
กิจกรรม “คลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” เป็นต้น
แบบการดูแลและปกป้องเด็กเยาวชนลูกหลานของเราและ
เป็นพื้นที่เล่นน�้ำที่ปลอดเหล้าปลอดภัย ท�ำให้เริ่มมีถนน
ตระกูลข้าวตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมากโดยในปี 2556 มีมาก
ถึง 26 ถนนเล่นน�้ำตระกูลข้าว และมีการก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำ
ปลอดภัยมากกว่า 200 พื้นที่ เป็นที่สนใจประชาชนและสื่อ
ในสังคม และยังส่งผลกระทบมาถึงถนนสีลม-ถนนข้าวสารถนนอักษะ ท�ำให้สถานการณ์ในภาพรวมดีขนึ้ กว่าปีทผี่ า่ นๆ มา
ความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งกันลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เป็นกระแสผ่านสื่อ โดย ปรากฏเป็นข่าวใน
พื้นที่สาธารณะกว่า 500 ชิ้นข่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ThaiPBS เปิดพื้นที่รายงานสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย
ตลอดช่วง 7 วันอันตรายในพื้นที่รณรงค์เล่นน�้ำปลอดภัย
รวมทั้งรายการตอบโจทย์ทาง ThaiPBS ด้วย นอกจากนี้
ผลการประเมินข่าวทีป่ รากฏในสือ่ หนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม
2555 - สิงหาคม 2556 พบว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
ปีใหม่มูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์สูง 40-65 ล้านบาท โดยเป็น
ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ได้ซื้อพื้นที่สื่อ
		 2.2		 งานแข่งเรือปลอดเหล้าที่ด�ำเนินการร่วมกับ
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ThaiPBS และเจ้าภาพจัดงานในพื้นที่ ในรายการ “ศึกชิง
จ้าวสายน�้ำ แข่งเรือปลอดเหล้าปีที่ 6” สามารถสร้าง
กระแสการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าไปทั่วประเทศและ
มีการรณรงค์ต่อเนื่องโดยการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา
4 เดือน เป็นโอกาสในการสื่อสารสร้างพื้นที่รูปธรรมและ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในระยะยาว และยังมีการประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะในการจัดงานในแต่ละท้องถิ่น
		 2.3 งานลอยกระทงปลอดเหล้าปลอดประทัดยักษ์
และโคมลอย สามารถกระตุน้ เตือนสังคมและเจ้าภาพจัดงาน
ให้มีนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัย
เสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องประทัดยักษ์และโคมลอย ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงที่มาพร้อมๆ กันในงานลอยกระทงซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญ
และมี ก ารบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
อาทิ กรมการบินพลเรือน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงวัฒนธรรม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
สมาคมเคเบิ้ลทีวี
		 2.4 งานเทศกาลอาหารปลอดภั ย อร่ อ ยได้ ไ ร้
แอลกอฮอล์ สามารถแย่งชิงพื้นที่และแนวคิดในการจัดงาน
แบบไม่มีเหล้าเบียร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท�ำให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าใจเรือ่ ง พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยมีรูปธรรมความส�ำเร็จจาก
การจัดงานที่พิสูจน์ได้จากยอดขายที่มิได้ลดลง แถมเกิด
บรรยากาศการจั ด งานแบบครอบครั ว ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก
ปลอดภัยเข้ามาแทนที่ภาพของลานเบียร์และคนเมา พร้อม
ไปกั บ ความพยายามจะยกระดั บ มาตรฐานร้ า นอาหาร
สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัยร่วมด้วย
		 2.5 งานเทศกาลดนตรี สามารถสร้ า งรู ป ธรรม
ตัวอย่างงานเทศกาลดนตรีทไ่ี ม่มเี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็นกระแสไปทั่วประเทศ จากการจัดเวที 4 ภาค
โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และมีการบันทึกเทป
ออกอากาศทาง ThaiPBS ผ่านงานเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้
ครั้งที่ 9 ตอนประเทศไทยสันติภาพจงบังเกิด เป็นคลีน
คอนเสิร์ตที่ NO smoking NO alcohol NO drugs โดย
นอกจากสือ่ สารผ่าน ThaiPBS แล้วยังมีสอื่ สารผ่านสือ่ ท้องถิน่
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อาทิ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน รถกระจายเสียง เคเบิ้ล
ทีวี หอกระจายข่าว เวทีประชุมระดับจังหวัดและระดับเมือง
ท�ำให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ เห็นรูปธรรมความเป็นไปได้
และผลดีที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน เมื่อเทียบกับคอนเสิร์ต
ส่ ว นใหญ่ ที่ มั ก จะเต็ ม ไปด้ ว ยเหล้ า เบี ย ร์ แ ละน� ำ ไปสู ่ ก าร
ทะเลาะวิวาท อันเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
สาเหตุส�ำคัญ มีนักดนตรีมาร่วมกว่า 250 วงดนตรี
2.6 การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วม
ในงานต่างๆ ที่จัดแบบปลอดเหล้า พบว่า ประชาชนและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด งานโดยไม่ มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง (สงกรานต์ แข่งเรือ
ลอยกระทง บั้งไฟ) โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน เจ้าภาพจัดงานและผู้
จ�ำหน่ายสินค้า เช่นในงานสงกรานต์ ดังนี้
ผลการส�ำรวจความเห็นประชาชนทีม่ าเข้าร่วมงาน
ในเทศกาลสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2556 โดยที ม
ประเมินผลภายในโครงการฯ ซึ่งท�ำการส�ำรวจทั่วประเทศ
2,010 ตัวอย่าง พบว่า
• ประชาชน ร้อยละ 85.0 เห็นด้วยกับการจัดโซนนิ่ง
เล่นน�้ำปลอดเหล้า (Zoning) ในงาน
• ประชาชนร้อยละ 82.0 เห็นด้วยกับการมีมาตรการ
ควบคุมไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน�้ำ
• ประชาชน ร้อยละ 79.8 รู้สึกปลอดภัยกับการเล่น
น�้ำในพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ประชาชน ร้อยละ 85.7 รู้สึกสนุกสนานในการเล่น
น�้ำในพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ประชาชนร้อยละ 78.0 อยากให้รฐั บาลออกกฎหมาย
ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศช่วงวันหยุด
ยาวในเทศกาลสงกรานต์
• ประชาชนร้อยละ 79.3 เห็นด้วยที่เจ้าภาพจัดงาน
ไม่รับสปอนเซอร์จากธุรกิจเหล้าเบียร์
ผลการส� ำ รวจความเห็ น ของผู ้ จั ด งานเทศกาล
สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2556 (เทศบาล/ อบต. / อบจ./
ทหาร/ ต�ำรวจ/ อปพร./ เทศกิจ/ประชาคมงดเหล้า/ องค์กร
ภาคประชาชน/ NGO/สาธารณสุข/ โรงพยาบาล/ อนามัย/
กู้ชีพ/ กู้ภัย/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน/ห้างร้าน/องค์กร

ธุรกิจ/หน่วยงานด้านศาสนา/ วัฒนธรรม/สรรพสามิต/อื่นๆ)
โดยทีมประเมินผลภายในโครงการฯ ซึ่งท�ำการส�ำรวจทั่ว
ประเทศ 2,010 ตัวอย่าง ในพืน้ ทีส่ งกรานต์ปลอดเหล้า พบว่า
• ผู้จัดงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.3 เห็นด้วยมากกับการ
จัดโซนนิ่งเล่นน�้ำและเป็นเขตห้ามดื่มห้ามขาย เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในงานสงกรานต์ ร้อยละ 36.3 เห็นด้วย ร้อยละ
4.9 เฉยๆ มีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นไม่เห็นด้วย
• ผู้จัดงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.5 เห็นว่าในงานที่ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความล�ำบากยุ่งยาก ในการท�ำหน้าที่
น้อยกว่างานที่มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่
ร้อยและ 17.3 เห็นว่าไม่แตกต่างกัน มีเพียงร้อยละ 11.2
ที่เห็นว่าในงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความล�ำบาก/
ยุ่งยากมากกว่า
• ผู้จัดงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.7 มีความพึงพอใจ
ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนในงานที่ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มากกว่างานทีม่ กี ารจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ขณะที่ร้อยและ 16.0 เห็นว่าไม่แตกต่างกัน มีเพียงร้อยละ
5.3 เท่านั้นที่พึงพอใจต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนในงาน
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า
• ทั้งนี้ผู้จัดงานได้ให้เหตุผลที่พึงพอใจ ดังนี้ อันดับที่ 1
เนือ่ งเพราะปัญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ลดลง
อาทิ ปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าท อุ บั ติ เ หตุ อาชญากรรม
ผู้ได้รับบาดเจ็บ คนเมา อันดับที่ 2 เนื่องเพราะได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ได้ช่วยดูแลด้านความปลอดภัย ได้ช่วยลดอันตรายที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ภายในงาน ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการรณรงค์
อันดับที่ 3 เนื่องเพราะสามารถท�ำให้การจัดงานปลอดเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ได้ สามารถควบคุมการจ�ำหน่ายและบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้น อันดับที่ 4 เนื่องเพราะงาน
ส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี การปฏิบตั งิ านราบรืน่ สะดวก และง่ายขึน้
และอันดับที่ 5 เนื่องเพราะท�ำให้ผู้ที่มาเที่ยวงานสงกรานต์
มีความสุข สนุกสนาน ช่วยฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย
• ส่วนสาเหตุที่ไม่พึงพอใจ อันดับที่ 1 ประชาชนยังให้
ความร่วมมือไม่เต็มที่ อันดับที่ 2 ยังพบเห็นคนดื่ม คนขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานอยู่ อันดับที่ 3 จ�ำนวน
เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ อันดับที่ 4 คนมาร่วมงานเยอะท�ำให้
การปฏิบัติงานท�ำได้ยากไม่ทั่วถึง

ผลการส� ำ รวจความเห็ น ของผู ้ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ในงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2556 ซึ่งส�ำรวจ
ทั่วประเทศ 2,010 ตัวอย่าง ในพื้นที่สงกรานต์ปลอดเหล้า
พบว่า
• ผู้จ�ำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.4 เห็นด้วย
ในการห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาล
สงกรานต์ ไม่เห็นด้วยร้อยละ 34.7 และไม่แน่ใจร้อยละ 12.9
• ผู้จ�ำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.5 เห็นว่าในการ
จ�ำหน่ายสินค้าในงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
ปลอดภัยมากกว่างานที่มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 23.0 เห็นว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน มีเพียงร้อยละ 3.5
ที่เห็นว่ามีความปลอดภัยน้อยกว่า
• ผู้จ�ำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.2 ระบุว่ายอด
จ�ำหน่ายสินค้า ในงานทีป่ ลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มมี ากกว่า
งานที่มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 40.6 เห็น
ว่าไม่มีความแตกต่างกัน มีเพียงร้อยละ 18.2 เห็นว่าจ�ำหน่าย
ได้น้อยกว่า
3. เกิดการผนึกก�ำลังร่วมกันระหว่างงานรณรงค์-เฝ้าระวัง
(ประชาคมงดเหล้าในพื้นที่) งานผลักดันนโยบาย (แผนงานฯ)
และงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย(ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค) ในการท�ำงานร่วมกันใน
เทศกาลต่างๆ ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้นและรวมทั้งขยายผลไปครอบคลุมเรื่องบุหรี่
และปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มข้นจริงจัง
น�ำไปสู่การกระตุ้นกลไกคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์
ระดับจังหวัด และกลไกในระดับพื้นที่ให้แสดงบทบาทในการ
ด�ำเนินการมากขึ้น
4. ประชาคมงดเหล้าและเครือข่ายเด็กเยาวชนในพื้นที่เกิด
ความตื่นตัว ยกระดับขึ้นมาเคลื่อนไหวงานระดับที่ใหญ่มากขึ้น
จากเดิมที่เคยท�ำงานบุญประเพณีระดับชุมชน สู่การเข้า
ท�ำงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมกับเจ้าภาพจัดงาน อปท. สสจ.
ต� ำ รวจ สรรพสามิ ต หลายพื้ น ที่ ก ล้ า ที่ จ ะด� ำ เนิ น การทาง
กฎหมายมากขึ้น โดยมีเด็กเยาวชนเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงและท�ำงานแบบต่อเนื่องทั้งปี
5. นวัตกรรมและเครื่องมือใหม่ๆ ในการท�ำงานได้รับการ
ขยายผล อาทิ
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		 • สงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้ามีการ
ขยายผลเชิงนโยบายในการ Zoning ผ่านค�ำสั่งผู้ว่าฯ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยความตั้งใจเดิมปรารถนาจะเห็นการ
ประกาศโซนนิ่งพื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้าจังหวัดละ 1 พื้นที่
แต่ปรากฏว่ามีหลายจังหวัดมีการขยายผลไปมากกว่า 1 แห่ง
โดยจังหวัดที่มีการก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้าปลอดภัย
มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
ได้ ท� ำ การส� ำ รวจจุ ด เล่ น น�้ ำ ทุ ก อ� ำ เภอทั้ ง จั ง หวั ด และออก
เอกสารประกาศเป็ น พื้ น ที่ เ ล่ น น�้ ำ ปลอดเหล้ า ปลอดภั ย
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 124 แห่ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า ครอบคลุ ม ทั้ ง จั ง หวั ด
เป็ น การขยายผลหนุ น เสริ ม และท� ำ ให้ เ ห็ น โอกาสและ
ช่องทางในการด�ำเนินการขยายผลปีต่อๆ ไป ในพื้นที่อื่นๆ
		 • การท�ำแผนที่จุดเสี่ยง (เหล้าเบียร์-บุหรี่) เกิดการ
ขยายผลการลงส�ำรวจแผนที่จุดเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการ
ในการตรวจเตือน และน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินคดีบงั คับใช้กฎหมาย
		 • การท�ำโพลส�ำรวจความคิดเห็น มีโดยการส�ำรวจ
และสรุปผลในช่วงการจัดงานทันที และน�ำมาใช้ในการสือ่ สาร
สาธารณะทั้งผ่านหน้าจอ ThaiPBS ผ่านโฆษก/นักพากย์
ในงาน ผ่านวิทยุชุมชนและCableTV ผ่านก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นายอ� ำ เภอ นายกเทศมนตรี และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้รับรู้ถือความคิดเห็นของประชาชนที่ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการจัดงานโดยไม่มีเหล้า
		 • การขยายผลจากนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น
สู่บันทึกความร่วมมือระดับชุมชน ในบางพื้นที่มีการพัฒนา
และยกระดั บ กระบวนการนโยบายสาธารณะ จากที่ เ คย
ประกาศโดยนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สู่ความร่วมมือระดับชุมชนผ่านก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นการท�ำให้พลังเชิงนโยบายกระจายลงพื้นที่ที่กว้างขวาง
มากขึ้น อาทิเช่น ในงานแข่งเรือปลอดเหล้า อบต.ชัยมงคล
อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร งานบุ ญ บั้ ง ไฟชุ ม ชนอุ ทั ย อุ ทิ ศ
จ.มหาสารคาม และ อบต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
เป็นต้น ท�ำให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มในการท�ำงานเชิงลึก
กับชุมชนที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนการด�ำเนินงาน พบว่า
มีบทสรุปส�ำคัญ 4 เรื่อง คือ
1) พื้นที่การท�ำงานมีการขยายตัวออกไปมาก จนเกือบ
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จะคลอบคลุมทัง้ ประเทศแล้ว เนือ่ งจากคนท�ำงานระดับพืน้ ที่
ต่างก็เกิดความตื่นตัวและปรารถนาจะขับเคลื่อนงานในพื้นที่
ของตนเอง เนือ่ งจากเห็นรูปธรรมตัวอย่างการท�ำงานทีผ่ า่ นมา
ของหลายจังหวัดที่ได้เริ่มต้นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
แก่สังคมและลูกหลาน แต่ทว่างบประมาณหนุนเสริมการ
เคลื่อนงานของประชาคมระดับพื้นที่มีจ�ำกัด
2) มีการตอบโต้อย่างต่อเนื่องของธุรกิจแอลกอฮอล์
ในการให้ ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ แ ก่ เ จ้ า ภาพจั ด งานในพื้ น ที่ โ ดยใช้
ผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มและโซดา โดยมีงบประมาณต่องานมูลค่า
กว่า 300,000 บาทเป็นแรงจูงใจ ขณะทีง่ บประมาณส่วนใหญ่
ในแต่ละพื้นที่ของแผนงาน ไม่เกิน 100,000 บาท ท�ำให้เกิด
การเปรียบเทียบและหวั่นไหวของเจ้าภาพในการหันกลับไป
รับ Sponsor จากเหล้าเบียร์ด้วยอ้างว่าท�ำตามกฎหมายแล้ว
หรือมาทราบในภายหลังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาสนับสนุน
เนื่องจากผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี ประกาศแล้วว่างานที่จัด
ไม่มีเหล้าเบียร์อย่างแน่นอน แต่มีน�้ำดื่มแทน
3) การหา CO-SPONSOR เพื่อหนุนเสริมงานชดเชยทุน
ที่ขาดไปยังมีความยาก แม้จะใช้ข้อความรณรงค์เพียงค�ำว่า
“ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม” หรือ “สุขภาพดีต้องปลอดบุหรี่
และสุรา” แล้ว ก็ไม่เป็นที่ต้องการของธุรกิจอื่นๆ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาจะเป็นศัตรูกับธุรกิจแอลกอฮอล์ และ
ส่วนใหญ่ไม่สื่อสารเพื่อสร้างภาพเชิงลบแก่องค์กรของธุรกิจ
4) งานเชิ ง บู ร ณาการหน่ ว ยงานภาคี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ระดับนโยบายยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร รวมถึงรูปธรรมและ
แนวทางในการปฏิบัติร่วมหรือการออกเป็นนโยบายร่วม
รวมทั้ ง งานบู ร ณาการหน่ ว ยงานภายใน สสส. ที่ ท� ำ งาน
สุขภาวะเช่นกันในระดับจังหวัด ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเอา
เข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมระดับท้องถิ่นได้มาก
เท่าที่ควร ยังมองไม่เห็นกันและกัน ยังหาจุดเชื่อมต่อจุดหนุน
เสริมส่งต่อพลังไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น
ปี 2557 สถานการณ์การรุกของธุรกิจแอลกอฮอล์
มากยิ่งขึ้น โดยใช้สินค้า Non Alcohol คือ น�้ำดื่ม และมี
ข้อเสนอการจัดงานแบบไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บวกกับ
เงินสดที่มีมูลค่ามากกว่ามาสนับสนุนการท�ำงานกับเจ้าภาพ
เริม่ รุกกลับและช่วงชิงพืน้ ทีค่ นื รวมทัง้ เปิดหน้าสือ่ ใหญ่สนับสนุน

ก่อให้เกิดความยุ่งยากล�ำบากใจในการท�ำงาน ทั้งกับเจ้าภาพ
และแผนงาน ดังนั้น ทางแผนงานได้ เสนอกลยุทธ์ที่คมชัด
มากคือ 5 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 : ผนึกพลังเครือข่ายสร้างสุขภาพและเครือ
ข่ายทางสังคมระดับพื้นที่ และส่วนกลางเพื่อท�ำงานต่อเนื่อง
สร้างแรงขับเคลื่อนทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เวที ห ารื อ -สร้ า งข้ อ
ตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งระดับพื้นที่ระดับนโยบาย/
ชุมชน และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 3 : หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรูแ้ ละรูปธรรม
งานปลอดเหล้าที่สังคมจับต้องถึงผลดีที่เกิดขึ้นได้
กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้ า งพลั ง ความเคลื่ อ นไหวของ
ประชาคมงดเหล้าและภาคประชาสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 : การรับรูแ้ ละสือ่ สารเพือ่ สร้างกระบวนการ
การเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
นอกจากนั้น ในช่วงนี้ทางแผนงานฯ ได้สรุปบทเรียน
ส�ำคัญถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ช่วงแรก (Phase I: 2549-2551) ที่แผนงาน ริเริ่ม
ด�ำเนินการแบบลองผิดลองถูกเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ(Best
Practice) และหาองค์ความรู้ในการด�ำเนินการ
ช่วงที่ 2 ของการท�ำงาน(Phase II: 2552-2556) คือ
การขยายแนวร่วมเชิงพื้นที่(Critical Mass) โดยมีกลไกระดับ
ภาคของส� ำ นั ก งานเครือข่ายองค์ก รงดเหล้าเป็นตั วเชื่ อ ม
ประสานกับประชาคมงดเหล้า ซึ่งเป็นอาสาสมัครระดับพื้นที่
ในการด�ำเนินการ เกิดผลชัดเจนในเรื่องการขยายแนวคิด
และการสร้างรูปธรรมที่จับต้องได้ในการด�ำเนินการ ทั้งการ
ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารออกประกาศนโยบายสาธารณะในการ
จัดงาน การเฝ้าระวังและกระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
การมีพื้นที่รณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และพื้นที่กิจกรรม
สร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กเยาวชน
ข้อเสนอในช่วงที่ 3 (Phase III: 2557-2561) คือ
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี
คุ ณ ภาพต่ อ สั ง คม เพื่ อ จะน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งค่ า นิ ย มและ

บรรทัดฐานใหม่ของสังคม (Social Norm) ซึ่งก็ยังเป็นเรื่อง
ที่ ต ้ อ งท� ำ ไปเรี ย นรู ้ ไ ปและค้ น หาแนวทางการด� ำ เนิ น การ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสร้าง Intervention ใหม่ๆ เพื่อ
น�ำเข้าสู่กระบวนการท�ำงาน โดยแผนงานเชื่อว่าจะน�ำไปสู่
ข้อค้นพบใหม่ๆ บทเรียนใหม่ๆ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการท�ำงานในแนวทางใหม่ๆ ให้แก่สังคม
หมายเหตุ : ในปีนี้ เหตุการณ์ทางการเมืองมีการรัฐประหาร
ซึ่ ง เป็ น สถานการณ์ ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารตรวจสอบหน่ ว ยงานรั ฐ
ของรัฐบาลทหารเพื่อตรวจสอบว่าคอรัปชั่นหรือไม่ รวมทั้ง
สสส. ที่โดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่องค์กร สสส. ซึ่งเป็นกลไก
สร้ า งเสริมสุขภาพมาอยู่นอกกลไกกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวท�ำให้ผู้รับทุน สสส. ถูกตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลังและถูกแช่แข็งการสนับสนุนโครงการ ซึ่งโชคดี
ที่แผนงานนี้หลุดรอดมาได้ก่อนเกิดเหตุท�ำให้ไม่เกิดวิกฤต
ด้านการด�ำเนินงานตลอดทั้งปี 2558-59
ปี 2558 การด�ำเนินงานโดยภาพรวมตลอดทั้งปี แผน
งานมีการด�ำเนินงานในงานเทศกาลต่างๆ รวมกว่า 210 งาน
กระจายตัวอยูท่ วั่ ประเทศ นับว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่ ข้าสูจ่ ดุ สูงสุด
ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้
1. เกิดเวทีนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (จังหวัด) 46 แห่ง
(สงกรานต์ 41 แห่ง ลอยกระทง 2 แห่ง แข่งเรือ 1 แห่ง บั้งไฟ
2 แห่ง) น�ำไปสู่การเกิดพื้นที่รูปธรรมงานประเพณีเทศกาล
ปลอดเหล้า
2. เกิดค�ำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามเล่น
การพนันในงานบุญบั้งไฟระดับจังหวัด
3. เกิ ด ประกาศค� ำ สั่ง ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ดเชี ย งใหม่
เรือ่ งการจ�ำกัดวันและเวลาในการปล่อยโคมลอย เหลือปีละ 2 ครัง้
ได้แก่ คืนลอยกระทง และปีใหม่ และปล่อยได้เฉพาะหลังเวลา
21.00 น. เท่านั้น จากเดิมที่การปล่อยโคมลอยไม่มีการควบคุม
วันและเวลา
4. เกิดพื้นที่รูปธรรมจัดงานประเพณีและเทศกาลส�ำคัญ
ปลอดเหล้าจ�ำนวน 231 งานทั่วประเทศ (สงกรานต์ 145 แห่ง
ลอยกระทง 22 แห่ง แข่งเรือ 28 แห่ง บุญบั้งไฟ 7 แห่ง
กาชาดสร้างสุข 2 แห่ง กาชาดปลอดเหล้า 11 แห่ง เทศกาล
อาหาร 12 แห่ง งานดนตรี 2 แห่ง ปีใหม่ 2 แห่ง)
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5. เกิดพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 22 แห่ง
อาทิ แข่งเรือ 2 แห่ง (จ.น่านและราษีไศล จ.ศรีสะเกษ) งาน
กาชาด 5 แห่ง (งานช้างสุรินทร์ งานเทศกาลกินปลาทู
จ.สมุทรสงคราม งานกาชาด จ.นครศรีธรรมราช งานกาชาด
จ.ศรีสะเกษ งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงเทพฯ)
งานเทศกาลอาหาร 2 แห่ง (งานเทศกาลอาหารสองทะเล จ.สงขลา
งานอาหารพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา) งานลอยกระทง 3
แห่ง (จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.เชียงใหม่) งานบุญบั้งไฟ 2 แห่ง
(ต.กุดหว้า จ.กาฬสินธุ์ งานบุญบัง้ ไฟต�ำบลเสียว จ.ศรีสะเกษ)
งานสงกรานต์ 7 แห่ง (ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น งานปี๋
ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ ถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม ถนน
ข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง ถนนข้าวหอมมะลิ
จ.ร้อยเอ็ด สงกรานต์ Festival Central World
กรุงเทพมหานคร) เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ 1 แห่ง
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ปี 2559 การด�ำเนินงานไม่แตกต่างจากปี 2558 โดย
แผนงานยังสามารถด�ำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้เช่นเดิม
แต่มีบทสรุปที่ส�ำคัญในแต่ละเรื่อง ดังนี้
1. ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
นิยมทางสังคมในแต่ละเทศกาลมีมากขึ้น
1.1 ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ แนวคิ ด สงกรานต์
ปลอดภัยพื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้า ที่มีความพยายามผลักดัน
อย่างต่อเนื่องยังคงสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ทั้งในระดับ
นโยบายผ่านศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
ที่ท�ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การท�ำงานระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ถนนฯ
ระดับจังหวัดซึ่งประชาคมงดเหล้าในหลายจังหวัดขยับเข้าไป
ท�ำงานด้วยอย่างต่อเนื่อง และการท�ำงานกับเจ้าภาพจัดงาน
ระดับพื้นที่ก็ยังคงรักษาความมุ่งมั่นในการจัดพื้นที่เล่นน�้ำ
สงกรานต์ปลอดเหล้า โดยจะเห็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เล่น
น�้ำปลอดเหล้าทั่วประเทศ และในขณะเดียวกันความส�ำเร็จ
นี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่
ไม่สามารถจัดงานในพืน้ ทีส่ าธารณะถนนสาธารณะได้จงึ มีการ
ย้ายไปจัดงานในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเอกชนในรูปแบบงาน
คอนเสิรต์ มีผลให้รปู แบบการเสียชีวติ โดยรวมเปลีย่ นแปลงไป
โดยอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ย้าย
ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุจากที่เคยมีสูงสุดในช่วงบ่ายจน
พลบค�ำ 
่ (16.00 น. - 20.00น.) เป็นช่วงหลังเทีย่ งคืน ซึง่ ตรงกับ
ช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตพ่วงการขายน�้ำเมาให้ห้างสิ้นสุดลงพอดี
โดยการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
1.2 ในช่วงงานบุญบั้งไฟ นโยบายที่ร่วมกันผลักดัน
เรือ่ งความปลอดภัยในงานบุญบัง้ ไฟ อันเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญ
ควบคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนัน ได้รับการ
ขานรับ โดยในปี 2558 มีการท�ำข้อตกลงร่วมจากหลาย
หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจุดบั้งไฟ
ที่มีผลกระทบต่อสายการบิน ซึ่งในปี 2559 ได้ขยับไปสู่
การประกาศเป็นค�ำสั่งของ คสช. และให้จุดตามประเพณี
เท่านั้น โดยการจุดแต่ละครั้งให้มีการพิจารณาขออนุญาต
จากหน่วยงานในจังหวัดก่อนทุกครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วน
งานบุ ญ บั้ ง ไฟนั้ น มี ค วามยากในการด� ำ เนิ น งานเพราะใน
สภาพความเป็นจริงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเข้าไปรณรงค์

1.3 ในช่วงงานแข่งเรือ พบว่าในภาพรวมกว่าร้อยละ
80 งานส่วนใหญ่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดีขึ้นกว่า
หลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการสร้างพื้นที่รูปธรรม การผนึกก�ำลังร่วมกับ ThaiPBS
ในรายการศึกชิงจ้าวสายน�้ำที่ท�ำงานร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่
9 การเห็นน�้ำใสใจจริงร่วมกันกับชาวเรือที่ใช้พลังเชิงบวกใน
การสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวใจและผลการเปลี่ยนแปลงเชิง
ประจักษ์ยืนยันความแตกต่างของการจัดงานแบบปลอด
เหล้าได้ อย่างไรก็ตามธุรกิจแอลกอฮอล์ยังคงต่อสู้แบบไม่
ลดละและสร้างแรงจูงใจกับเจ้าภาพจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมถ่ายทอดสดในช่องทางอื่น การ
จัดเวทีแข่งขันนักพากย์เรือรุ่นจิ๋ว และการจัดรายการแข่ง
เรือโบราณ ซึ่งตอบสนองตรงกับความต้องการของเจ้าภาพ
จัดงานในหลายๆ พื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสในการถ่ายทอดสด
กับ ThaiPBS
1.4 ในช่วงงานลอยกระทง พบว่าในภาพรวมกว่า
ร้อยละ 80 ประเด็นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานลอย
กระทงนั้นดีขึ้นมากจากอดีต เนื่องจากกลไกจัดการระดับ
พื้นที่มีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ยังคง
อยู่และไม่ได้ลดลงคือ ประทัดยักษ์และโคมลอย ยังอยู่ใน
ภาวะอันตรายและเสี่ยงต่อความปลอดภัย
แต่ก็มีความ
พยายามในการประกาศและควบคุม โดยเฉพาะโคมลอยใน
กรุงเทพและเชียงใหม่ ที่อยู่ในภาวะด�ำเนินการด้วยมาตรการ
เข้ ม ข้ น ขณะที่ ใ นอี ก หลายจั ง หวั ด เป็ น ช่ ว งขาขึ้ น ของ
การกระจายตั ว ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แ ต่ ก ลไกท� ำ งานในพื้ น ที่ นั้ น มี ก ารบู ร ณาการ
ประเด็นปัจจัยเสี่ยงเข้าด้วยกัน จึงต้องหนุนเสริมพลังร่วมกัน
เพื่อให้ค่านิยมในงานประเพณีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
1.5 ในงานกาชาด มากกว่าร้อยละ 60 ปลอดเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ และด้วยการผลักดันต่อเนื่องกับกระทรวง
มหาดไทยก็ดี สภากาชาดไทยก็ดี ซึ่งปีที่ผ่านมาแผนงานได้
ผลักดันผ่านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทในการ
ดูแลสนับสนุนการจัดงานกาชาดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่ง
ได้ออกประกาศนโยบายและขอความร่วมมือให้งานกาชาด
ปลอดเหล้าแบบยั่งยืน จนมีผลท�ำให้งานกาชาดที่สวนอัมพร

มีนโยบายไม่สนับสนุนให้มีการขายเหล้าเบียร์เป็นปีแรก
1.6 ในงานเทศกาลอาหาร สามารถตรึงพื้นที่ท�ำงาน
ได้พอสมควร เนื่องจากท�ำต่อเนื่องมาและการด�ำเนินงานนั้น
ท�ำทั่วประเทศ ซึ่งมีการท�ำงานร่วมกันกับชมรมผู้ประกอบ
การร้านอาหาร
สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ท�ำให้เห็นตัวอย่างของความเป็น
ไปได้ที่จะจัดงานโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายพื้นที่
ประกอบกับการมีภาคสังคมที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ท�ำให้ไม่
ง่ายนักที่ธุรกิจแอลกอฮอล์จะด�ำเนินการในลักษณะเดิมที่
เคยท�ำมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่
ของหน่วยราชการ แต่ธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ขยับหนีไปจัดใน
พื้นที่เอกชนแทน
1.7 ส�ำหรับงานเทศกาลดนตรีนั้น ด้วยข้อจ�ำกัดด้าน
ทรัพยากรจึงได้ท�ำได้เพียงแค่กิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ 2 ครั้ง
ในพื้นที่กรุงเทพและอีก 5 ครั้งในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งไม่มาก
พอที่จะต่อกรกับการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ แต่ก็มีหน่อ
อ่อนของเครือข่ายนักดนตรี ที่อยากขับเคลื่อนงานเทศกาล
ดนตรีท่ีไม่สูบไม่ดื่มสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนแทนที่
จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในส่งเสริมการขาย ทั้งวงการลูกทุ่ง
เครือข่ายอินดี้ และนักดนตรีที่มีจิตอาสาที่อยากส่งเสริม
น้องๆในโรงเรียนสถาบันการศึกษา
1.8 งานด้านกีฬา มีการผนึกก�ำลังกับ ThaiPBS ที่
ต้ อ งการเปิ ด พื้ น ที่ นั น ทนาการและกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นาสร้ า ง
โอกาสให้เด็กเยาวชน ซึ่งใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ได้แก่ กรมพลศึกษา สพฐ. สสส. เครือข่ายงดเหล้า ThaiPBS
ชมรมกีฬาต่างๆ ผ่านชนิดกีฬาได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์
บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งยังมีโอกาส
พัฒนาต่อไปได้อีกมาก เป็นโอกาสในการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
ดึงเยาวชนให้ออกห่างจากการไปตั้งวงเหล้า ร้านเหล้า ที่ตั้ง
อยู่รอบมหาวิทยาลัย
ปี 2560 เป็นปีที่แผนงานต้องปรับตัว โดย สสส.
ได้ปรับลดงบประมาณ เพื่อเตรียมพร้อมการปรับแก้ไข
กฎหมายที่จะท�ำให้งบประมาณของ สสส. ถูกจ�ำกัด ดังนั้น
จึงมีการลดงบประมาณของแผนงานลง เหลือ 30 ล้านบาท
จากเดิมจะมีวงเงินสนับสนุนประมาณ 40 ล้านบาท อย่างไร
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ก็ตาม ประกอบกับงานเทศกาลต่างๆ ได้ลดจ�ำ นวนการ
จั ด งานลง เพื่ อ ไว้ อ าลั ย การจากไปของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท�ำให้แผนงานฯ สามารถประคับ
ประคองการสนับสนุนพื้นที่ด�ำเนินงานได้ระดับหนึ่ง แต่ก็
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างขนาดใหญ่ นั่นคือ การเตรียม
ตัวลดพื้นที่สนับสนุนในงานประเพณีขนาดเล็ก หรือเงื่อนไข
เรื่องเจ้าภาพขาดความจริงจังที่จะด�ำเนินการปลอดเหล้าต่อ
เนื่องอันเนื่องมาจากการช่วงชิงกลับของธุรกิจแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะผ่านการเข้ามาของประชารัฐที่ธุรกิจแอลกอฮอล์
เข้าแทรกแซงเชิงนโยบายและมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่
และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการสนับสนุนให้เกิดความต่อ
เนื่องยั่งยืน และเน้นการท�ำงานเชิงความรู้ ขยายผลผ่านงาน
นโยบาย
นอกจากนั้น แผนงานฯ ได้ข้อสรุปส�ำคัญที่เป็นปัญหา
อุปสรรคของการปรับเปลีย่ นค่านิยมประเพณี และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดืม่ ของประเทศไทย คือ เมือ่ เปรียบสถานการณ์
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนก�ำแพง
ขนาดใหญ่ ที่เราปรารถนาต้องการจะเปลี่ยนแปลงมัน แต่
ภายใต้กำ� แพงขนาดใหญ่ อันทีจ่ ริงแล้วมีอฐิ ก้อนเล็กๆ ซ่อนอยู่
อิ ฐ ก้ อ นเล็ ก เหล่ า นี้ คื อ ค่ า นิ ย มความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ฝ ั ง อยู ่
ในงานประเพณีวิถีชีวิต บรรทัดฐาน Norm สังคม และอิฐ
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แต่ละก้อนต่างก็มหี น้าทีม่ บี ริบทของมัน หน้าทีข่ องนักรณรงค์
พยายามหาจุดหาคานงัดหรือแนวทางในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม
ก็ยังไม่เห็นจุดคานงัดเหล่านั้น สิ่งที่ท�ำได้ ณ เวลานี้คือการ
ถอดถอนอิฐแต่ละก้อนหรือมายาคติของงานประเพณีที่มี
เหล้าออก โดยเปลีย่ นงานทีม่ เี หล้าให้กลายเป็นงานปลอดเหล้า
พร้อมกับการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไปทดแทน แต่
อย่ า งไรก็ ต ามในฝั ่ ง ภาคธุ ร กิ จ ก็ มิ ไ ด้ ล ดละความพยายาม
ประกอบกั บ สั ง คมไม่ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น มากพอที่ จ ะหยุ ด ยั้ ง การ
ตลาดและโฆษณาของภาคธุรกิจ ท�ำให้เกิดมายาคติและวาท
กรรมชุ ด ใหม่ ๆ ผลิ ต ผ่ า นเข้ า ไปผ่ า นการส่ ง เสริ ม การขาย
กิจกรรมทางการตลาดรวมทั้งการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใน
งานต่างๆ โดยอาศัยช่องว่างกฎหมาย (ดังแผนภาพ) จึงเป็น
เรื่องที่มิใช่ง่ายที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อนเหล่านี้
กว่าอิฐเก่าจะทยอยถอดถอนได้ อิฐก้อนใหม่จากฝากฝั่ง
ธุ ร กิ จ ก็ ถู ก เติ ม เข้ า มาด้ ว ยอั ต ราเร่ ง ที่ รุ น แรงในระดั บ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งกลไกด�ำเนินการป้องกันทางสังคมในระบบ
ปกติที่มีอยู่ไม่เท่าทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ดังที่ปรากฏ
ไม่รวมถึงรากเหง้าความเชื่อที่อยู่ลึกไปที่ชั้นใต้ดินใต้ก�ำแพง
ที่มองเห็น นั่นคือทรรศนะความคิดความเชื่อส่วนบุคคลและ
ครอบครั ว ที่ ฝ ั ง รากลึ ก มาอย่ า งยาวนาน ที่ ยั ง ต้ อ งการอี ก
หลายมาตรการในการเข้าไปคลี่คลายถอดถอนแก้ไข

ดังนั้น หากจะขับเคลื่อนต่อไปตามกรอบทิศทางที่เสนอระยะที่ 3 แผนงานฯ จะต้องเน้น คือ

แต่ด้วยงบประมาณของแผนงานที่ลดลง กลายเป็นแรงกดดันที่แผนงานฯ จะต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนที่ได้
สร้างมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2560 เป็นปีการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี นับเป็นโอกาสดีที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็น
โอกาส เพราะเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นร่วมกันมาตลอด 10 ปี นับจากนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้านี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามที่วางกรอบ
แนวทางไว้หรือไม่ หรือจะต้องปรับตัวอย่างไร หรือ เราจะพ่ายแพ้ต่อการท�ำการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์หรือไม่ น่าติดตาม
อย่างยิ่ง
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เทศ

กาลสงกรานต์ ถือได้ว่าเป็นประเพณีระดับชาติ ซึ่งมีการ
จัดประเพณีพร้อมทัว่ ประเทศในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน
ของทุกปี นอกจากนีต้ ามธรรมเนียมไทย ยังถือว่าเทศกาลสงกรานต์เป็น
เทศกาลปีใหม่ของไทยด้วย นับเป็นเทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน
ซึ่ ง มั ก มาพร้ อ มกั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พื่ อ เฉลิ ม ฉลอง
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้เคลื่อนงานเทศกาล
สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้า
นับเริ่มตั้งแต่ ปี 2549 จากการน�ำร่องการทดแทนทุนอุปถัมภ์
ของธุรกิจแอลกอฮอล์ของถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยพืน้ ที่
จัดกิจกรรมในลักษณะสาธิตพื้นที่จัดงานสนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ ที่เน้น
คุณค่าประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดงานในสวนสันติไชยปราการ
บางล� ำ พู , สงกรานต์ ไ ทยรามั ญ วั ด บางกระดี่ เขตบางขุ น เที ย น,
งานประจ�ำปีแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่,
สงกรานต์ชาวมอญเกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส, สงกรานต์หนังใหญ่
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วัดขนอน ไร้แอลกอฮอล์ และการจัดงานรูปแบบข่วง
วัฒนธรรมในชุมชน 7 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการด�ำเนินงานรณรงค์อย่างจริงจัง
ท�ำให้เกิดเป็นประกาศค�ำสั่ง มาตรการทางนโยบาย
ของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย
ในการสร้างพื้นที่ถนนเล่นน�้ำปลอดเหล้าต่อเนื่อง
อีกทั้งมีค�ำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้าเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ วและประชาชนทีม่ าเล่นน�ำ 
้
โดยปี 2558 ก�ำหนดพื้นที่ Zoning ทั่วประเทศ
3,454 แห่ง และเพิ่มเป็น 3,569 แห่งในปี 2559
ซึ่งเป็นการขยายผลจากงานที่ เ ครื อ ข่ า ยงดเหล้ า
ด�ำเนินการ ใน 50 ถนนเล่นน�้ำตระกูลข้าว และ
100 พื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้าทั่วประเทศ ในพื้นที่

สสส. เดินหน้าดัน 7 มาตรการ

“สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า”
ทั่วประเทศ

สสส. จับมือกับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รุกนโยบาย “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า”
จัด Zoning พื้นที่เล่นน�้าสีขาว ผ่าน 7 มาตรการส�าคัญ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ หรือ สสส. เดินหน้ำรณรงค์นโยบำย “สงกรำนต์
ปลอดภั ย พื้ น ที่ เ ล่ น น�้ ำ ปลอดเหล้ ำ ” โดยที่ ผ ่ ำ นมำได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกผู ้ จั ด งำนเฉลิ ม ฉลองในพื้ น ที่
ทุกภำคส่วนทั่วประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน และส่วนภูมิภำค เทศบำล อ�ำเภอต่ำงๆ ล้วนจัดให้
มีพื้นที่เล่นน�้ำสีขำว ปลอดภัย ปลอดเหล้ำ ผ่ำน 7 มำตรกำรส�ำคัญ “ประกำศ ขอ ห้ำม ฝำก แลก เฝ้ำ สร้ำง”
เพื่อลดสถิติกำรเจ็บ กำรตำย จำกอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยำวนี้
โดยมำตรกำรส�ำคัญทีท
่ ำง สสส. อยำกให้ทกุ ภำคส่วนร่วมมือกันผลักดันและท�ำให้ลลุ ว่ งนัน
้ มี 7 มำตรกำร
ด้วยกัน คือ
“ประกาศ” ว่ำเป็นกำรจัดงำนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“ขอ” ควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย
“ห้าม” มิให้จ�ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดตำม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
“ฝาก” เหล้ำไว้กับต�ำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่ก่อนเข้ำไปภำยในงำนพื้นที่เล่นน�้ำ
“แลก” หรือแจกเครือ่ งดืม่ ทดแทนกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทอี่ ำจจะมีนำ� เข้ำมำในบริเวณพืน
้ ทีก่ ำรจัดงำน
“เฝ้ า ” ระวังกำรกระท�ำควำมผิดในพื้นที่ผ่ำน CCTV กล้องวงจรปิดและมีคณะกรรมกำรภำยใน
พื้นที่จัดงำนเฝ้ำระวัง
“สร้าง” กำรมีส่วนร่วมของชุมชนคนท้องถิ่นให้เข้ำมำร่วมแก้ไขปัญหำ
จำกนโยบำยสงกรำนต์ปลอดภัยผ่ำน 7 มำตรกำรส�ำคัญนีเ้ อง สสส. หวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้รบ
ั ควำมร่วมมือ
ร่วมใจที่ดีจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนรวมถึงประชำชนผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทุกท่ำน ช่วยกันผลักดันโครงกำร
ดีๆ เช่นนี้ ให้ส�ำเร็จเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรเล่นน�้ำให้ปลอดภัย
ปลอดเหล้ำ มีสติและมำรยำทที่ดี เพื่อรักษำไว้ซึ่งประเพณีอันดีงำมของไทยเรำให้คงอยู่สืบไป

76 จังหวัด เกิดกระแสการจัดงานสงกรานต์ โดยไม่มเี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เข้ามาเกีย่ วข้องขยายและตอกย�ำ้ ไปทัว่ ประเทศ ซึง่ จะน�ำไปสูธ่ รรมเนียม
ปฏิบัติของสังคมในอนาคต และเพื่อรณรงค์หาคุณค่าแท้ของงาน
สงกรานต์อย่างแท้จริง
เกิดการขยายตัวพื้นที่เล่นน�้ำปลอดภัย จากเดิมที่มีต้นแบบ
ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น ที่เคยได้รับการบันทึกจากสถาบัน
Ripley Believe It or Not ว่าเป็นการจัดกิจกรรม “คลื่นมนุษย์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” เป็นต้นแบบการดูแลและปกป้องเด็ก
เยาวชนลูกหลานของเราและเป็นพื้นที่เล่นน�้ำที่ปลอดเหล้าปลอดภัย
ท�ำให้เริ่มมีถนนตระกูลข้าวตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก ในปี 2559 มี
ภาคีร่วมเข้ามารณรงค์ในเรื่องของการจัดงานท�ำตามกฎหมายมากขึ้น
ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแต่ในระดับจังหวัด (อ.เมือง) แต่ยังขยายไปยังอ�ำเภอ
รอบนอกหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ ระหนักและให้ความส�ำคัญ
และมีการก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำปลอดภัยมากกว่า 250 พื้นที่

นอกจากการจัดพื้นที่ Zoning เล่นน�้ำปลอดภัยแล้ว ยังมีมาตรการส�ำคัญที่ปฏิบัติการในพื้นที่ 7 มาตรการ ได้แก่
1. การประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อสื่อสารสาธารณะในพื้นที่ว่าเป็นการจัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. การขอความร่วมมือร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. การห้ามมิให้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
4. มาตรการการฝากเหล้าไว้กับต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าไปภายในงานพื้นที่เล่นน�้ำ
5. การแจกหรือแลกเครื่องดื่มทดแทนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะมีน�ำเข้ามาในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
6. มาตรการการเฝ้าระวังการกระท�ำความผิดในพื้นที่ผ่าน CCTV กล้องวงจรปิด และการท�ำแผนที่จุดเสี่ยงหรือ
		 มีคณะกรรมการภายในพื้นที่จัดงานเฝ้าระวัง
7. การจัดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนคนท้องถิ่นเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา
ซึ่งทั้ง 7 มาตรการนี้ในทุกพื้นที่ยังมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เจ้าภาพที่จัด Zoning นอกจากนี้การ
ท�ำแผนที่จุดเสี่ยง (เหล้าเบียร์-บุหรี่) เกิดการขยายผลการลงส�ำรวจแผนที่จุดเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการในการตรวจเตือน
และในหลายพื้นที่น�ำไปสู่การด�ำเนินคดีพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายและผลที่ได้จากการท�ำแผนที่จุดเสี่ยงนั้น
สามารถน�ำไปประกาศเพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านค้าตามจุดเสีย่ งต่างๆ ให้ทำ� ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ได้ทันตามช่วงเวลาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ได้
ที่ส�ำคัญประชาคมงดเหล้าและเครือข่ายเด็กเยาวชนในพื้นที่เกิดความตื่นตัว ยกระดับขึ้นมาเคลื่อนไหวงานระดับ
ที่ใหญ่มากขึ้น ทุกองค์กรและทุกฝ่ายในแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกันในการท�ำงานสงกรานต์ เพื่อควบคุมปัจจัย
เสี่ยงร่วมกับเจ้าภาพจัดงาน อปท. สสจ. ต�ำรวจ สรรพสามิต หลายพื้นที่กล้าที่จะด�ำเนินการทางกฎหมายมากขึ้น โดยมีเด็ก
เยาวชนเป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงและท�ำงานแบบต่อเนื่องทั้งปี และน�ำไปสู่การพัฒนาการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ประเพณีสุดยอดสงกรานต์
เทศกาลดอกคูณเสียงแคนถนนข้าวเหนียว
ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้า
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เทศกาลดอกคู น เสี ย งแคนและถนน
ข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ถือเป็น
ต้ น แบบการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ แห่ ง แรกของประเทศไทย ซึ่ ง
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชน

“ถนนข้าวเหนียว”
เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ด�ำเนินงาน
โครงการนับตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมขึ้นปีใหม่ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ลดพฤติกรรมการ
เล่ น สงกรานต์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมของเด็ ก เยาวชน
ลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ และสร้างค่านิยม
คนรุ่นใหม่ให้สนุกได้โดยไม่ใช้แอลกอฮอล์
การจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียวตลอดเวลากว่า 10 ปี
ที่ผ่านมา สามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็ก
เยาวชนในช่วงสงกรานต์ได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหา
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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อันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การทะเลาะ
วิวาท การดืม่ แล้วขับ ลดอุบตั เิ หตุจราจร การลวนลาม
และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ ให้
สนุกได้โดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งการจัด
งานรูปแบบนี้ มีความโดยเด่นด้านความสนุกและ
ปลอดภัย ท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ วพาครอบครัวมาเทีย่ ว
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จน
กลายเป็น แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญติดอันดับ 1 ใน 3
สงกรานต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ปี 2545-2546 เทศบาลนครขอนแก่น
ได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลในเขตเมือง เพื่อกระตุ้นการ
ท่ อ งเที่ ย วและหวั ง ว่ า จะเป็ น การจั ด งานสุ ด ยอด
สงกรานต์ของภาคอีสาน ในชื่อเทศกาลดอกคูณ
เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เช่นเดียวกับถนน
ข้าวสารในกรุงเทพฯ ซึ่งผลการจัดงานได้รับการ
ตอบรับที่ดี และในปี 2546 จึงได้ใช้ถนนศรีจันทร์
เพื่อขยายกิจกรรมให้มากขึ้น
ปี 2547 การจัดงานได้ขยายกิจกรรมมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดงานได้รับทุนสนับสนุน
จากธุรกิจแอลกอฮอล์ท�ำให้มีการส่งเสริมการขาย
กระตุ้นการดื่ม มีเวทีคอนเสิร์ตที่สนับสนุนโดย
บริษทั เหล้า จนมีปญ
ั หาการทะเลาะวิวาท อุบตั เิ หตุ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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ปี 2548 สมาคมหมออนามัย และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
จังหวัดขอนแก่น ภาคีหน่วยงานราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครขอนแก่น
เพราะเห็นว่าจะเป็นการหนุนเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ให้มากขึน้
ช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้บา้ ง และได้สำ� รวจพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์
ในพื้นที่เล่นน�้ำ  พบว่า มีเยาวชนอายุต�่ำกว่า 18 ปี ดื่ม 20.9% เคย
ดื่มแล้วขับ 19.7% เคยดื่มแล้วทะเลาะวิวาท 16.4% รวมทั้ง ข้อมูล
เชิงประจักษ์จากพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมต่างๆ ทีม่ แี อลกอฮอล์เป็นตัวน�ำ
ให้เกิดความคึกคะนอง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนคืนกับการประชุม
ต่างๆ ในจังหวัด ท�ำให้เกิดการตื่นตัวและหาทางออกร่วมกันในปีต่อไป
ปี 2549 เป็นโอกาสดีที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองการครอง
สิรริ าชย์สมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ทางภาคีเครือข่ายจึงได้ใช้โอกาสนี้เป็นเหตุผลในการขอจัดงานที่ปลอด
แอลกอฮอล์ในการเฉลิมฉลองดังกล่าว โดยร่วมหารือกับทางเทศบาล
นครขอนแก่นอย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถหาทางออกร่วมกันโดยทางเทศบาล
โดยคุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์ รองนายกเทศมนตรีในขณะนัน้ ได้รว่ มหารือ
กับ สสส. และตัง้ ใจจะปฏิเสธทุนจากธุรกิจเพือ่ ร่วมกันเปลีย่ นแปลงสร้าง
คุณค่าประเพณีร่วมกัน ซึ่งขณะนั้นธุรกิจจะให้งบมากถึง 6 ล้านบาท
โดยทาง สสส. โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. เห็นว่า
สสส. มีนโยบายให้ทนุ ในลักษณะการทดแทน (Replacement) อยูแ่ ล้ว
จึงเห็นชอบ นับเป็นการด�ำเนินครั้งแรกครั้งส�ำคัญในการทดแทนธุรกิจ
แอลกอฮอล์ในงานประเพณี กลายเป็นโมเดลในการทดแทนธุรกิจ
แอลกอฮอล์ในงานประเพณีจนถึงปัจจุบัน และท�ำให้ถนนข้าวเหนียว
กลายเป็นต้นแบบถนนเล่นน�้ำสงกรานต์ของประเทศ ทั้งนี้ สมาคม
หมออนามัย และภาคีสุขภาพต่างๆ ยังได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จัดงาน

เพื่อสร้างความสนุกสนาน โดยเอาเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมดนตรี
การแสดงต่างๆ และช่วยควบคุมการจ�ำหน่ายและดืม่ แอลกอฮอล์รว่ มกับ
เจ้าหน้าที่ โดยการกั้นเขตตรวจเช็คก่อนเข้างาน และขอความร่วมมือ
ในพื้นที่งานไม่จ�ำหน่าย ซึ่งในปีแรกๆ นี้ยังมีการดื่มและจ�ำหน่ายอยู่
แต่ลดจ�ำนวนลงอย่างมาก
โดยผลส�ำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยให้จัดงานสนุกได้
ไม่ใช้แอลกอฮอล์ 95.7% รู้สึกมีความสนุกในงาน ระดับดีและดีมาก
รวมกัน 89.7% การส�ำรวจพฤติกรรมการดื่มในงาน ลดลงจาก 40.9%
ในปี 2548 เป็น 37.4% ในปี 2549 และที่น่าสนใจคือผลการสังเกต
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่ลดจ�ำนวนลง
ผลการสังเกตพฤติกรรม
1. เด็กอายุ <18 ปี ดื่มแอลกอฮอล์
2. เมาแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท
3. การแสดงออกที่เกินเลย คุมสติไม่อยู่
4. เต้นร�ำด้วยท่วงท่าที่ไม่เหมาะสมอนาจาร
5. แต่งกายยั่วยวน เปิดเผยเกินควร
6. การล่วงเกิน กอดรัด ล้วง ควัก จับ
7. เมาแล้วขับ

ปี 2548
16.5
2.0
13.6
15.6
22.2
19.5
2.2

ปี 2549
14.6
0.0
5.1
9.2
11.8
4.6
0.4

อ้างอิง : นิรุจน์ อุทธา และคณะ, ผลการประเมินโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทศกาล
สงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2547 – 2549

ปี 2550 ประสบการณ์ ก ารควบคุ ม แอลกอฮอล์จากปี
ก่อน ท�ำให้มีการประสานความร่วมมือก่อนจัดงานมากขึน้ มีการขอ
ความร่วมมือกับร้านค้าก่อนงาน ซึง่ ร้านค้าร่วมมือมากขึน้ โดยเฉพาะเจ้า
หน้าทีส่ รรพสามิตได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ และส่วนการตรวจเช็ค
นักท่องเที่ยวก่อนเข้างานของเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาล ท�ำได้ดีขึ้น
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมดนตรีสร้างความสนุกสนาน กิจกรรมเยาวชน
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ปี 2551 เมื่อมีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2551 งานเทศกาลสงกรานต์จึงถูก
ทดสอบการบังคับใช้ แต่การด�ำเนินการยังเน้นเรือ่ ง
การขอความร่วมมือ และได้ประกาศนโยบายให้
ถนนข้าวเหนียวเป็นพืน้ ทีเ่ ล่นน�ำ้ สงกรานต์ปลอดเหล้า
นอกจากนี้ ได้ริเริ่มกิจกรรมเต้น Cheer up ของ
เครือข่ายเยาวชน 4 สถาบัน คือ ม.ขอนแก่น
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิ ธร สภาเด็กเยาวชน เยาวชน
สิ่งแวดล้อม และเยาวชนรักสันติ
ปี 2552 เกิ ด ลานข้ า วเหนี ย วเพื่ อ จั ด
กิจกรรมสร้างสรรค์
ปี 2553 เริม่ มีการประกวดวงดนตรีเยาวชน
ในงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
ปี 2554 เกิดนวัตกรรมคลื่นมนุษย์ไร้
แอลกอฮอล์ (Human Wave No Alcohol) ซึ่ง
เป็นนวัตกรรมรณรงค์งดเหล้าของเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในงาน
สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ต่อมาในปี 2553 ได้ถูก
บั น ทึ ก เป็ น สถิ ติ ป ระเทศไทยจากสถาบั น ริ บ ลี่ ส ์
(เชื่อหรือไม่) ว่าเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มี
ผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในประเทศไทย ในปี 2554
กิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ถูกบันทึกเป็น
สถิติโลก (Guinness World Records) ว่าเป็น
คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมาก
ที่สุดในโลก จ�ำนวน 50,208 คน (วัดจากเครื่อง
นับจ�ำนวน)
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ปี 2555 เทศบาลนครขอนแก่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และตัวแทนบริษัทเอกชน จัดงานงาน
ครบรอบ 10 ปี ถนนข้าวเหนียว ปี 2555 อย่างยิง่ ใหญ่
และยั ง คงเน้ น การเล่ น สงกรานต์ โ ดยปราศจาก
แอลกอฮอล์ และการบันทึกการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้
แอลกอฮอล์เรืองแสง พร้อมกิจกรรมพิเศษอาบน�้ำ
ให้ไดโนเสาร์ในรอบหลายล้านปี
ปี 2556 เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย จัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ครบรอบ 11 ปี หรือ
ก้าวสู่ ทศวรรษที่ 2 มีการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้
เป็นนโยบายระดับจังหวัด ส�ำหรับการบันทึกสถิติ
คลื่นมนุษย์มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์
ไร้แอลกอฮอล์ มากถึง 51,840 คน นักท่องเที่ยว
เริม่ ตระหนักและเข้าใจว่างานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการ
ขยายผลไปสู่งานศพปลอดเหล้า
ปี 2557 เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น
จั ด งาน ประเพณี ส งกรานต์ ฯ ประจ� ำ ปี 2557
ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2557 โดยใช้ชอื่ งานว่า
“ซิดซิดสาดสาด ม่วนขนาดขอนแก่นคึกคัก” มี
กิจกรรมทีบ่ งึ แก่นนครและกิจกรรมทีถ่ นนข้าวเหนียว
โดยกิ จ กรรมไฮไลท์ ใ นปี 2557 คื อ กิ จ กรรมพิ ธี
อัญเชิญและขบวนแห่พระพุทธพระลับขบวนแห่
สินไซ เป็นการผสมผสานระหว่างเทศกาลสงกรานต์
“ดอกคูนเสียงแคน” และวรรณกรรมลุ่มน�้ำโขง
“สินไซ” และกิจกรรม ประติมากรรมสินไซตบ
ประทายโลก เป็นประติมากรรมก่อกองทรายขนาดใหญ่
บรรจงแกะให้เป็นตอนหนึง่ ในวรรณกรรมสินไซ ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมพืน้ ถิน่ ของชาวอีสาน การขับเคลือ่ น
งานมีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลือ่ นงานรณรงค์มากขึน้
เช่น เด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เด็กโจงกระเบนแดง
ต�ำบลพระลับ คุณลุงยมฑูต ชมรมจักรยาน จังหวัด
ขอนแก่น วิทยุ 98.5 MH จังหวัดขอนแก่น
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สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ปี 2558 สีสันและบรรยากาศของถนนข้าวเหนียวในปีนี้
จะมีความสนุก ความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ก็ยังเป็นมาตรฐาน
หลักของการจัดงานและพัฒนารูปแบบให้ตราตรึงใจแก่นักท่องเที่ยว
มากที่สุด จากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการเล่นน�้ำอย่างประหยัด
ประหยัดพลังงาน ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์ ซู่ ซ่า ซะซะซ่าส์
ขอนแก่น” รณรงค์ให้เกิดถนนคนเดินเล่นน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
ได้สนุกสนานตลอด 3 วันกิจกรรมยอดนิยมอันดับหนึ่งภายในถนน
ข้าวเหนียว ก็คือ กิจกรรมคลื่นมนุษย์ “OK Khonkaen” (Human
Wave) กิจกรรม Cheer Up ระดับโลก การจัดงานสงกรานต์ถนน
ข้าวเหนียว สามารถลดนักดืม่ หน้าใหม่ในช่วงสงกรานต์ลงอย่างต่อเนือ่ ง
จากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน
4.7% ลดลงจาก 5.1% จากปี 2557 อีกทั้งยังพบว่าแนวโน้มการ
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในพืน้ ทีก่ ารจัดงานลดลง อุบตั เิ หตุทางการ
จราจรในช่วงสงกรานต์ลดลง การทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และพื้นที่จัดงานลดลง พฤติกรรมเของเยาวชนที่เล่นน�้ำรุนแรงลดลง
สร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ให้ได้โดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์
ปี 2559 มี ก ารรณรงค์ เ ล่ น น�้ ำ อย่ า งประหยัด ภายใต้
สโลแกน “สงกรานต์ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดน�้ำ” รณรงค์
ให้เกิดถนนคนเดินเล่นน�้ำที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยได้สนุกสนาน
ตลอด 3 วัน การจัดงานในปีนี้เน้นการสืบสานวัฒนธรรมวิถีดั้งเดิม
ควบคู่กับวิถีชีวิตยุคใหม่ มีการจัดเกาะวัฒนธรรมบริเวณศาลหลักเมือง
ให้ประชาชนได้สรงน�้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนกิจกรรมยอด
นิยมอันดับหนึ่งภายในถนนข้าวเหนียว ก็คือ กิจกรรมคลื่นมนุษย์
“OK Khonkaen” (HUMAN WAVE) กิจกรรม Cheer Up ระดับโลก
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารบั น ทึ ก สถิ ติ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์มากที่สุด
ในประเทศไทย ซึ่งพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ พัทยา (ประเทศไทย)
ได้ท�ำการรับรอง ในวันที่ 15 เมษายน 2559

ปี 2560 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว จัดภายใต้แนวคิด “สนุก
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ใช้ชื่องานว่า “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ”
แฝงแนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ  กล่าวคือ ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า สาดเพื่ออนุรักษ์
ประเพณี ขณะเดียวกันก็เหลือน�้ำไว้ใช้ในวันข้างหน้าด้วย โดยในปีนี้ได้
รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Human
Wave คลืน่ มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ นอกจากนีท้ างเจ้าภาพยังมีเป้าหมาย

3 ปีทจี่ ะท�ำลายสถิตโิ ลก ซึง่ จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ปี
2560 ตอนที่ 1 คลืน่ มนุษย์สดุ รางคู่ ปี 2561 ตอนที่ 2
คลืน่ มนุษย์สดุ ประตูเมือง และ ปี 2562 ตอนที่ 3
คลื่นมนุษย์สุดศรีจันทร์ มิติในด้านการขับเคลื่อน
งานมีเครือข่ายเข้ามาร่วมเคลื่อนงานมากขึน้ และ
เข้มข้นขึน้ มีการ MOU กับเวทีทงั้ 10 เวที บนถนน
ข้าวเหนียว และขับเคลื่อนไปโดยมีจุดร่วมเดียวกัน
คือสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า

มาตรการส�ำคัญเพื่อถนนข้าวเหนียวที่ปลอดภัย

นโยบายส�ำคัญ คือต้องเป็นงานที่ไม่มีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาสนับสนุน บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง มีการท�ำข้อตกลงความร่วมมือเฝ้าระวังบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 71 องค์กร แม้จะเป็น
เครื่องดื่มชนิดอื่น หากอยู่ในเครือของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะไม่อนุญาตให้ร่วม
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่ มี ก ารขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นบริ เ วณจั ด งาน สงกรานต์ เ ป็ น ช่ ว งที่ ป ระกอบการ
ต้องการก�ำไร 3 ปีแรก ใช้นโยบายทางกฎหมาย ใครไม่ขายก็มอบโล่ มอบเกียรติบัตรให้ แม้กระทั่ง
ร้าน 7-11 ก็ให้ความร่วมมือ มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเดินตรวจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่พบการขาย
เครื่องดื่ม
การส�ำรวจการไม่ดื่มของเด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญ เยาวชนโดยเฉพาะเด็ก
15-20 ปี จะมีการสุ่มส�ำรวจเยาวชนที่เข้ามาถนนข้าวเหนียว วันละ 100 คน ซึ่งมีอัตราการดื่ม
ลดลงจากปี 2547 มี 47% ข้อมูลการส�ำรวจปี 2560 เยาวชนอัตราการดื่มลดลงเหลือ 5.31% จึง
ไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท

ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ก่อให้เกิด...
1. การจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่การจัดงานลดลง
2. อุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงสงกรานต์ลดลง
3. การทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์และพื้นที่จัดงานลดลง
4. พฤติกรรมเของเยาวชนที่เล่นน�้ำรุนแรงลดลง
5. สร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ให้ได้โดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

“กา

รท�ำให้เทศกาลสงกรานต์สนุกสนาน สามารถท�ำได้ไม่ยาก
แต่การจะท�ำให้งานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณี
ที่ปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งกว่า เทศบาลนครขอนแก่นให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งความปลอดภัยของพีน่ อ้ งประชาชน ตลอดจนนักท่องเทีย่ ว
ที่มาร่วมเล่นน�้ำ จึงได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี เราถือว่าเป็นถนนตระกูลข้าว
สายแรกของประเทศไทยที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า รองรับการ
เล่นสงกรานต์ของคนขอนแก่น คนภาคอีสาน ตลอดจนนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่สนุกได้
โดยไม่ต้อง มีแอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สนุก ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์” จนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการจัดงาน
วัฒนธรรมสงกรานต์ที่ปลอดภัยสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ระดับประเทศ
ความส�ำเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจน
ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่ Zoning ขณะเดียวกันในการด�ำเนินงานหากพบว่ามีปัญหา หรือ
มีการฝ่าฝืน ณ จุดใด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าถึงพื้นที่และ
จัดการได้อย่างทันท่วงที”

“สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
มากกว่าความสนุก
คือความปลอดภัย”
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“สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว
ไม่ดม่ื ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท ”

“ย้

อนไปเมื่อประมาณปี 2545 ถนนข้าวเหนียวจะมีการละเล่นที่
ใช้การเมาเป็นเครือ่ งมือ มีการดืม่ กินกันเยอะมาก ส่วนมากเป็น
น้องๆ เยาวชน มีพฤติกรรมดื่มเป็นกลุ่ม เวลามีเด็กผู้หญิงผ่านเข้ามา
ก็จะลวนลาม ตอนนั้นพฤติกรรมการดื่มของเยาวชนมีแนวโน้มว่ า
จะเหมื อ นถนนข้ า วสาร ภาคประชาสั ง คมมองว่ า ปล่ อ ยไว้ ค งไม่ ดี
ภาพลักษณ์ของถนนข้าวเหนียวในเวลานั้นผู้ใหญ่จะบอกลูกหลานว่า
‘อย่าไปเล่นถนนข้าวเหนียว’ แต่วัยรุ่นก็มีความคึกคะนอง อยากจะ
เข้าไปสัมผัสบรรยากาศถนนข้าวเหนียวสักครั้ง ระยะหลังเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็เข้ามาสนับสนุน ปี 2546 เราเข้าไปส�ำรวจข้อมูล และ
พบข้อมูลที่น่าตกใจมาก คือ จากการส�ำรวจเยาวชน 100 คน มีคนดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 47 คน มีการแต่งกายไม่เหมาะสม เต้นโคโยตี้
เมาทะเลาะวิวาท มีเวทีคอนเสิร์ต และเกิดการตีกันทุก 1 ชั่วโมง ซึ่ง
หากไม่มีการควบคุมจะเกิดเหตุรุนแรงได้ เราได้น�ำข้อมูลดังกล่าวเข้า
ประชุมในระดับจังหวัดในปี 2547 และเชิญเทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมหารือ และในปีนั้นเอง (2547) ภาคประชาสังคมได้ทดลอง
เข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น โดยที่ไม่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ต่อมาในปี 2548 เป็นปีแรกที่จัดประเพณีสงกรานต์
ปลอดเหล้าที่ถนนข้าวเหนียว ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของ
จังหวัดขอนแก่น
“ปัญหาเชิงพฤติกรรมของสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ คือ สังคม
เชื่อว่าถ้าไม่มีเหล้างานจะไม่สนุก เราต้องเปลี่ยนค่านิยมนี้ โดยได้มี
การจัดเวทีรวมพลังของทุกภาคส่วน เราใช้ประเด็นคุณธรรมเข้ามาจับ
ตั้งโจทย์ร่วมกันว่าอยากเห็นขอนแก่นเป็นอย่างไร และอยากเห็น
ลูกหลานชาวขอนแก่นเป็นอย่างไร สุดท้ายทุกคนก็ห่วงลูกห่วงหลาน
และน�ำไปสู่การรวมพลัง ทุกคนอยากให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเป็น
พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนคนขอนแก่น กลายเป็นประเด็นร่วม
ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวจึง
กลายเป็นพื้นที่ดีๆ ของเด็กและเยาวชน คนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการ
จัดงานโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
“หัวใจของการมารวมกันทีถ่ นนข้าวเหนียว เกิดกติกามหาชน
2557 ถ้ามาขอนแก่น ต้องไม่ดมื่ ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท เป็นความ
ภูมใิ จของคนขอนแก่น ก่อนจะมาเป็นกติกานีเ้ กิดนวัตกรรมคลืน่ มนุษย์
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นายนิรุจน์ อุทธา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ไร้แอลกอฮอล์ เมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของ
ความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชน ภาคประชาสังคม
และเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2553 เราบันทึกสถิติ
ประเทศไทย คลืน่ มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ถนนข้าวเหนียว
ซึ่งสวยงามมาก ทุกคนที่มาท่องเที่ยวก็จะมาร่วมกัน
ท�ำคลื่นมนุษย์ มีการบันทึกสถิติและคนก็มากขึ้น
เรื่อยๆ เรามีแนวคิดที่จะสร้างสงกรานต์ตระกูลข้าว
ให้เป็นสงกรานต์ทปี่ ลอดเหล้า ขับเคลือ่ นไปสูน่ โยบาย
ขับเคลื่อนความภูมิใจไปสู่พื้นที่อื่นๆ โดยขายแนวคิด
เรื่องนี้ให้กับผู้บริหารหลาย การบ่มเพาะเรื่องนี้เป็น
แนวคิดที่ดี ถ้าท�ำได้จะเกิดความภูมิใจ ไม่ใช่เพียงแค่
เทศกาลสงกรานต์ แต่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ส�ำนักงานขอนแก่น
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“ใน

มุมของการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับคือ
ความสนุกสนาน และความปลอดภัย การปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็ท�ำให้เรามั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก และต่างก็สนุกสนาน
กับการเล่นน�้ำ  เมื่อรณรงค์ให้เป็นเทศกาลปลอดเหล้าก็น่าช่วยเน้นย�้ำ
ถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเด่นที่ท�ำให้เรามั่นใจมากขึ้น
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถนนปลอดเหล้า โดยเฉพาะนัก
ท่องเที่ยวต่างชาตินั้น ไม่ยากที่จะสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ที่ส�ำคัญ
กิ จกรรมลั ก ษณะแบบนี้ เ ราจ� ำ กั ดพื้ นที่ เราชี้ แ จงได้ ว่ าเป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เป็นการก�ำหนดพื้นที่ จ�ำกัดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งความส�ำเร็จมาจากความเอาจริงเอาจัง ของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เทศบาล สสส. ไม่มเี ครือ่ งดืม่ กิจกรรมสนุกสนานได้
กิจกรรมยังด�ำเนินการต่อไปได้ อย่างที่กาฬสินธุ์ ก็ไม่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทุกคนสนุกสนานได้ สืบสานประเพณีต่อไปได้
“ในส่วนของ ททท. ภารกิจหลัก เราไม่ได้เป็นผู้จัดงาน เรา
มีหน้าที่สนับสนุน ส่วนที่เป็นงานประเพณี ที่มีคนจ�ำนวนมาก เรามี
บทบาทในเรื่องการสนับสนุน ขอบเขตเรื่องการรณรงค์ เป็นข้อตกลงที่
ต้องท�ำร่วมกันหลายๆ ฝ่าย ซึง่ เทศกาลสงกรานต์ทมี่ เี ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีผลท�ำให้เกิดความรุนแรงในช่วงเทศกาลได้
เหมือนกัน การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก
และสุ่มเสี่ยง เยาวชนควรร่วมประเพณีอย่างสนุกโดยไม่ต้องอาศัย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

“ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า นักท่องเที่ยว
เยาวชน คนขอนแก่นปลอดภัย”
เทศบาลนครขอนแก่น สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
“ศูนย์โดยมีอปพร.
ท่านนายกฯ ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ

ในงานเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว อพปร. มีหน้าที่หลักคือ
รักษาความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก เฝ้าระวังความปลอดภัย
บริเวณถนนปลอดแอลกอฮอล์ ไม่ให้นำ� เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามาในงาน
การปฏิบัติหน้าที่จะก�ำหนดจุดเฝ้าระวัง เช่น ประตูด้านทิศตะวันออก
มีเครื่องสแกนอาวุธ ตลอดจนประตูทิศอื่นๆ ทั้ง 4 ทิศ ก็จะมีเจ้าหน้าที่
อพปร. สนธิกำ� ลังกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร
สกรีนเยาวชนทีม่ าเทีย่ วโดยเฉพาะกลุม่ ทีด่ มื่ สุรามาจากทีอ่ นื่ เพราะถึงแม้
จะไม่พกพามาเครื่องดื่มมาด้วย แต่เมื่อดื่มมาจากข้างนอกแล้วก็อาจ
ก่อความร�ำคาญใจแก่ผอู้ นื่ ได้ นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งของการพกพาอาวุธ
คือเยาวชนทีข่ า้ มมาจากจังหวัดอืน่ ดืม่ สุรามาก่อน เมือ่ ข้ามมาเทีย่ วใน
จังหวัดที่จัดงานใหญ่ๆ มักจะกลัวว่าตนจะไม่ปลอดภัย จึงพกพาอาวุธ
มาเพื่อป้องกันตนเอง แต่ถ้าหากเมาและขาดสติก็อาจจะน�ำอาวุธนั้น
ไปก่อเหตุทะเลาวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
“เท่าทีเ่ ห็นจะมีกลุม่ ทีเ่ มาเล็กน้อย เต้นก่อกวน สร้างความร�ำคาญ
แต่เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เพราะมีแผนในการปฏิบัติงาน
เป็นขั้นเป็นตอน ก่อนวันงานมีการประชาสัมพันธ์ ภายในงานเราก็มี
ด่านตรวจอาวุธ ตรวจเมา มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสนธิก�ำลังเข้ามาภายใน
บริเวณงาน รูปแบบการประชาสัมพันธ์เบือ้ งต้น คือ การจัดท�ำป้ายตาม
จุดต่างๆ ซึ่งสาระส�ำคัญก็คือเป็นถนนข้าวเหนียวปลอดแอลกอฮอล์
ห้ามพกอาวุธ เรามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนงาน 7 วัน
“ส�ำหรับ อพปร. เป็นก�ำลังหลักในรูปขององค์กรอาสาสมัคร
มาท�ำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เป็นจิตอาสา ท�ำภารกิจตามที่
ผู้บริหารมอบนโยบายมา ในงานเทศกาลถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า
มี อพปร. ปฏิบตั หิ น้าที่ 100 คน แบ่งเป็นกลุม่ งาน น้อยกว่า 5 กลุม่ งาน
คือ เฝ้าระวังความปลอดภัยภายในงานไม่น้อยกว่า 50 คน เฝ้าระวัง
เรื่องอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 20 คน เฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน
ที่จัดงานและรอบชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยตั้งด่านหน้าชุมชน
เพือ่ ไม่ให้ผดู้ มื่ เหล้าหรือเยาวชนเข้ามาในงาน กลุม่ อาสาสมัครช่วยเหลือ
อาสาจราจร ดูแล 14 เวที ซึง่ มีการแสดงกิจกรรมต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่
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นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ

ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.
เทศบาลนครขอนแก่น

อพปร. ประจ�ำเวทีทุกเวที เพื่อดูแลความปลอดภัย
แก่ผู้เข้าร่วมงาน
“ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ถ นนข้ า วเหนี ย ว
ประสบความส�ำเร็จ น่าจะเป็นเพราะมีการประชุมและ
วางแผนร่วมกับทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ให้ความร่วมมือ ตรวจพืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ ตรวจ
ร้านค้า หากร้านค้าไม่ให้ความร่วมมือต้องตรวจจับ
ปรับจริง มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัด อ�ำเภอ
ต�ำรวจ ตรวจใบอนุญาตอย่างเข้มงวด ก่อนวันงาน
7 วัน ลงพื้นที่ตรวจทุกวัน และมอบใบประกาศ
ขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ วันงานจะมีชุด
รณรงค์เดินรณรงค์ ชุดเจ้าหน้าที่ตรวจภายในงาน
ประกอบด้วย อพปร. และสรรพสามิต เดินตรวจ
ทุก 1 ชั่วโมง หากพบก็ตักเตือน แต่ถ้ายังฝ่าฝืนก็จะ
ปรับจับจริงเช่นกัน”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางสาวฐิติญาณ จันทนภูผา

ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคอีสานโมเดิร์นไนน์ทีวี

“ก

ารที่ สสส. และ สคล. เข้ามารณรงค์ปรับ
เปลี่ยนถนนข้าวเหนียว จากถนนเล่นน�้ำให้
กลายเป็นถนนปลอดเหล้านั้นเป็นเรื่องที่ดี และเป็น
ประโยชน์ต่อสื่อมวลชนอย่างมาก เพราะในมุมมอง
ของสื่ อ ก็ ต ้ อ งหาประเด็ น ที่ น ่ า สนใจและมี ส าระ
ประโยชน์น�ำเสนอต่อคนดู ถือได้ว่าเป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับ สสส. สคล. ในการ
ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นถนนข้ า วเหนี ย วปลอดเหล้ า
เป็นการท�ำงานที่เกื้อหนุนกัน
“สิ่งที่หนักใจในช่วงแรกต้องยอมรับว่าแม้
ถนนข้าวเหนียวจะปลอดเหล้าแล้ว แต่บางครัง้ เราพบ
คนที่มาเที่ยวยังไม่ปลอดเหล้า มุมของสื่อก็ตอ้ งคิด
ว่าเราจะน�ำเสนอข้อเท็จจริง หรือรักษาภาพลักษณ์
แต่สดุ ท้ายเราก็เลือกเสนอข้อเท็จจริง และแนวทาง
แก้ไข ซึง่ เป็นความพยายามของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แต่ที่ผ่านมาก็จะพบคนเมามาเที่ยวงานบ้าง แต่ก็
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สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

“ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า จุดเริ่มต้น
ของความตระหนักต่อโทษของสุรา ”
เป็นช่วงดึกๆ หลังจากท�ำข่าวไปแล้ว อย่างมากก็มีการทะเลาะวิวาท
แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจัดการได้โดยเชิญคนเมาออกจากพื้นที่
“ความส�ำเร็จของถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า เกิดจากหลาย
หน่วยงานมาช่วยกันท�ำให้ถนนนี้ปลอดเหล้า ในฐานะสื่อมวลชนเรา
ไม่ได้ท�ำข่าวจบแค่ 3 วัน เรื่องการรณรงค์งดเหล้าถนนข้าวเหนียว
เป็นจุดเริม่ ต้นให้เรารูจ้ ดั หมูบ่ า้ นปลอดเหล้า ท�ำให้เราได้รจู้ กั เครือข่าย
ทีม่ พี ลังขับเคลือ่ นประเด็นแอลกอฮอล์ทำ� ให้รจู้ กั แหล่งข่าว และต่อยอด
การน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นต้นแบบของสังคม ท�ำให้ได้รู้จัก อสม.
ทีแ่ ต่งตัวเป็นยมฑูต ความร่วมมือของทุกภาคส่วนท�ำให้ถนนข้าวเหนียว
ประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เจ้าภาพ สสส.
สคล. สือ่ มวลชน ตลอดจนภาคีอนื่ ๆ สะท้อนความพยายามของท้องถิน่
ที่จะผลักดันให้ถนนข้าวเหนียวเป็นถนนเล่นน�้ำที่ปลอดภัย ช่วงแรกๆ
ผูส้ นับสนุนถนนข้าวเหนียวยังเป็นแอลกอฮอล์ แต่หลังจากรณรงค์แล้ว
ไม่มีธุรกิจแอลกอฮอล์เข้ามาในงานอีกเลย ครั้งหนึ่งเคยถามผู้ปกครอง
ว่าท�ำไมให้ลูกหลานมาเล่นน�้ำที่ถนนข้าวเหนียว ผู้ปกครองจะตอบว่า
ถนนข้าวเหนียวเป็นถนนปลอดภัย อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
“ส่วนตัวให้ความส�ำคัญกับปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ
เห็นคนติดสุราเยอะ แม้แต่คนในครอบครัวดิฉนั เองก็ตดิ สุรา จึงอยากให้
คนในสังคมเห็นโทษของการดื่มสุรา หากดื่มโดยขาดสติก็จะเกิดโทษ
การดื่มสุราแบบขาดสติไม่เคยสร้างผลดีให้ใคร อยากให้คนที่เห็นงาน
ของเราเกิดแรงบันดาลใจ สุราท�ำร้ายครอบครัว ท�ำร้ายคนทีเ่ รารัก และ
อยากให้ขยายผลไปทีถ่ นนเส้นข้างๆ ซึง่ เป็นถนนทีเ่ ดินไปไม่กกี่ า้ วก็เห็น
ซุม้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นสาย เป็นไปได้มยั้ ว่าในรัศมี 1-5 กิโลเมตร
ขอความร่วมมืองดตัง้ ซุม้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ชว่ งเทศกาล ส่วนวัยรุน่
กับสุราด้วยวัยทีค่ กึ คะนองอยากรูอ้ ยากลอง ห้ามดืม่ เลยคงเป็นไปไม่ได้
จึงอยากฝากว่าให้มีสติในทุกขณะ จะท�ำอะไรก็ตามให้คิดถึงพ่อกับแม่
การดืม่ สุราอย่างไร้สติ คือการท�ำร้ายคนทีเ่ รารักโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั การที่
สสส. และเครือข่าย มาท�ำให้ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า มันไม่ได้จบ
ที่ถนนข้าวเหนียว เพราะแต่ละปีจะมีน้องเยาวชนมาร่วมกิจกรรม
มันจึงเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนรับรู้ว่าแอลกอฮอล์เป็น
อันตรายและมีโทษ”
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“เริ่

มต้นที่เข้ามาร่วมงานรณรงค์ผมเป็นประธานสภาเด็กและ
เยาวชน ซึง่ ท�ำเรือ่ งสร้างพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สำ� หรับเยาวชนอยูแ่ ล้ว
ประกอบกับสมัยก่อนถนนข้าวเหนียวมีการดื่มอย่างเสรีของคนรุ่นใหม่
และคนมาเที่ยวงาน ทุกครั้งจัดงานจะมีการทะเลาะวิวาท มีปัญหา
อุบตั เิ หตุตามมา ก็เลยมาคิดว่าเยาวชนขอนแก่นน่าจะมีส่วนผลักดันให้
ถนนข้าวเหนียวเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เริ่มแรกที่ท�ำก็ไม่ได้ปลอดเหล้า
100% แต่ปัญหาค่อยๆ ลดลง สิ่งส�ำคัญคือต้องท�ำให้เยาวชน/คน
ขอนแก่นมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันท�ำให้ถนนข้าวเหนียว
ปลอดภัย ทัง้ ยังต้องได้รบั ความร่วมมือกับชุมชนเจ้าของพืน้ ที่ และท�ำให้
เจ้าภาพเห็นความส�ำคัญ หลังจากเราจัดงานถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า
ปัญหาต่างๆ ค่อยลดน้อยลงด้วยกระบวนการต่างๆ
“เรามีเครือข่ายเยาวชนทีห่ ลากหลาย ทัง้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และมีเครือข่ายเยาวชนที่
ไม่สังกัดสถานศึกษา กลุ่มแกนน�ำที่ไม่สังกัดสถานศึกษา เช่น สภาเด็ก
และเยาวชน กลุม่ เยาวชนทูบนี มั เบอร์วนั ประมาณ 10 เครือข่ายร่วมกัน
ม.ขอนแก่นตอนนั้นชูกิจกรรมเชียร์อัพระดับโลก ต่อมาเยาวชนก็มา
คิดว่าจะสร้างนวัตกรรมอะไรในการรณรงค์ เราจุดประกายเล็กๆ เรือ่ ง
การท�ำคลืน่ มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึง่ ทางสือ่ และผูบ้ ริหารทัง้ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี น�ำไปขยายผลจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ช่วงเวลาท�ำคลื่นมนุษย์เป็นโอกาสที่จะบอกคนนับหมื่นนับแสนว่า
ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ทั้งถนนมีจุดร่วมเดียวกัน จึงเป็นช่วงเวลา
ส�ำคัญที่เราจะสื่อสาร อาจจะท�ำให้หลายคนหวนคิดว่าการดื่มมีโทษ
ต่อสุขภาพ กล่าวได้ว่าเราก�ำลังสร้างแบรนด์ ทุกคนจะเรียกติดปากว่า
ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ระยะแรกเราใช้มาตรการเข้มข้น มีการ
ตรวจยึดเครื่องดื่ม แต่ระยะหลังกลายเป็นที่รู้กันว่ามาถนนข้าวเหนียว
ต้องปลอดแอลกอฮอล์ มีเวทีให้เด็กๆ ได้มาคุยกัน เด็กได้รว่ มงานกับสือ่
ขณะเดียวกัน ขอนแก่นมีสื่อที่เข้มแข็งก็ได้ร่วมกันท�ำงาน
“เราไม่ได้เปลีย่ นทัศนคติเกีย่ วกับการดืม่ ได้ทงั้ หมด สิง่ ทีเ่ ยาวชน
ก�ำลังท�ำ คือการสร้างพื้นที่ดีๆ ลดโอกาสเสี่ยงที่จะดื่ม ตอนแรกบอกว่า
จะท�ำถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ทุกคนมีคำ� ถามว่าเป็นไปได้หรือ เราเริ่ม
จากแกนน�ำเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่ช่วยกันท�ำ  เห็นหน้าบ้านใครดื่มก็จะ
เข้าไปขอความร่วมมือ ไหว้ ทักทาย สวัสดี ด้วยบุคลิกใสๆ ของเยาวชน

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
แกนนำ�เยาวชน

ก็ได้รับความร่วมมือ แรกๆ ชุมชนอาจจะไม่ยอมรับ
แต่ระยะหลังกลายเป็นกติกาชุมชน มีท่องเที่ยวมา
มากขึ้น ชุมชนโดยรอบมีรายได้ การท�ำงานของเรา
เป็นเรื่องท้าทายกับค่านิยมการดื่มในช่วงเทศกาล
ที่น่าภูมิใจคือเราเป็นพื้นที่ต้นแบบถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า หลายพื้นที่น�ำแนวคิดการสร้างแบรนด์
ไปใช้ เช่น จังหวัดสกลนครท�ำโดมิโนโนแอล เป็นต้น
“ปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้การเคลื่อนงาน
ส�ำเร็จ คือการเริม่ ต้นทีด่ ี กลุม่ แกนน�ำเยาวชนมีความ
หลากหลาย มีความคิดที่หลากหลาย ตกผลึกเป็น
นวัตกรรม และมีการหนุนเสริมจากส�ำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า และการหนุนเสริมระดับนโยบาย
จากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
สื่ อ มวลชนก็ ช ่ ว ยให้ ก ารท� ำ งานส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ดี
ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนจะต้องให้เจ้าของปัญหารับรู้
เจ้ า ของพื้ น ที่ และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรง
มีส่วนร่วม มองเห็นปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในปีต่อๆ ไป”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

41

การเคลื่อนงาน

ถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า

นายนรินทร์ อภิชนตระกูล
เคี้ยงซุปเปอร์มาเก็ต

“ถ

นนข้าวเหนียวปีแรก จัดบริเวณถนนทีผ่ า่ นหน้าโรงแรมโซฟีเทล
ปรากฏว่าไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ปีถัดมาจึงมาจัดที่
ถนนศรีจันทร์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สมัยก่อนกรุงเทพฯ มีถนน
ข้าวสาร ขอนแก่นก็ท�ำถนนข้าวเหนียว ช่วงก่อนจะมีการรณรงค์เด็ก
เยาวชนเข้ามาเที่ยวเล่นน�้ำจ�ำนวนมาก มีเด็กชานเมืองเข้ามาเยอะขับ
มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง ต่อมาเทศบาล
นครขอนแก่นร่วมมือกับทางจังหวัด เริม่ คุยเรือ่ งการรณรงค์ปลอดเหล้า
ในงานเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ตั้งแต่เริ่มรณรงค์ปีแรก
ผมก็หยุดขาย ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวม ช่วงแรกๆ ยอดขาย
วันสงกรานต์ 3 วันหายไปหลายแสน แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือนะ
เพราะเมื่อก่อนเวลาเขาตรวจอาวุธ เด็กวัยรุ่นใส่เข็มขัดมาเที่ยวงานหัว
เข็มขัดใหญ่เท่าฝ่ามือ ปีแรกๆ พกมีด พกอาวุธมากันเยอะ ตีกันทีก็
เดือดร้อนวุ่นวาย ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
จึ ง ยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจให้ ค วามร่ ว มมื อ เต็ ม ที่ หลั ง จากรณรงค์ อ ย่ า ง
จริงจังตรวจอาวุธเข้มข้น ปีต่อๆ มา ไม่ต้องตั้งโต๊ะตรวจแล้วเป็นที่
รู้กันว่าถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ปลอดอาวุธ แม้ยอดขายอาจจะ
หายไปบ้างแต่วา่ ประโยชน์ทไี่ ด้คนื กลับมา คือบ้านเมืองสงบ เป็นสงกรานต์
ที่สนุกไม่มีการทะเลาะวิวาท ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ นักท่องเที่ยว
ก็หลัง่ ไหลมาเที่ยวสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี”

“ผูป้ ระกอบการต้องเสียสละ
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ”
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ถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า

จุฑารัตน์ หอมทรัพย์

ผู้จัดการเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเจริญธานี

“ช่

วงแรกที่เราเข้าร่วมรณรงค์ไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเทศกาลถนนข้าวเหนียว ลูกค้าที่มาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมจึงไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มให้ ก็ได้ชี้แจงกับลูกค้าว่า
ทางร้านร่วมรณรงค์ในเทศกาลถนนข้าวเหนียวปลอดแอลกอฮอล์
ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจะงดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 วัน ทางร้านเก็บสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลงจากหน้าเคาท์เตอร์หมดเลย แรกๆ ยอดขายลดลงประมาณ 30%
แต่ก็มียอดขายสินค้าอื่นๆ มาทดแทนประมาณ 15-20% ทางร้านเอง
ก็ ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ ถ นนข้ า วเหนี ย วปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ”

“เซเว่นอีเลฟเว่นภูมิใจ
ร่วมรณรงค์
ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า

นายพล บุญสาร
ยมทูตนักรณรงค์

“สมัย

ก่อนต้องบอกว่าผมเองดื่มเหล้าหนักมาก ดื่มเหล้า
เมาไม่ได้สติ ดื่มเหล้าเช้า-เย็น แต่ก่อนท�ำงานก่อสร้าง
วันไหนได้รับเงินก็จะดื่มทั้งคืน รุ่งเช้าก็จะไปท�ำงานไม่ได้ เงินทอง
หามาได้ก็เอาไปลงขวด ไปท�ำงานก็เหนื่อยล�ำบากร่างกาย ต่อมาก็ได้
เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ในปี 2547 และก็ลดละ
เลิกมาเรื่อยๆ สุขภาพร่างกายดีขึ้น จนถึงปี 2549 ก็เลิกดื่มไปเลย และ
หันมาร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก ผมเป็น อสม. ด้วย คุณหมอก็ให้คิดว่า
ท�ำอย่างไรคนจะกลัว คือเวลากินเหล้าเมายา แล้วก็ทะเลาะวิวาท
ฆ่ากันตาย ประสบอุบัติเหตุ ก็เลยมาคิดว่าน่าจะแต่งเป็นยมทูต เพื่อ
เตือนสติผทู้ ดี่ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ให้คนเกรงกลัวความตายจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผมแต่งชุดยมทูตร่วมรณรงค์มาเป็นเวลากว่า
10 ปี แล้ว เสียดายที่มาท�ำงานรณรงค์ตอนแก่ตอนนี้อายุมากขึ้น
ลูกหลานก็อยากจะให้เลิกแต่งเป็นยมทูตเพราะความเป็นห่วง มีครั้ง
หนึ่งตั้งใจจะเลิกก็ฝันถึงท่านยมฑูต และมีอาการป่วยเป็นไข้ชัก ภรรยา
จึงน�ำดอกไม้ธูปเทียนมาและบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะให้เป็นยมฑูตต่อไป
ก็เลยมาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงอยากให้ท�ำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป จึงยัง
คงท�ำหน้าที่เป็นยมทูตนักรณรงค์จนถึงปัจจุบัน”

“หวังให้ผคู้ นเกรงกลัวความตาย
จากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ”
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ถนนข้าวเหนียว
ปลอดเหล้า

นางสาวปนัดดา อัมพวัลย์

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

“แรก

มาเป็ น น้ อ งค่ า ยสภาเด็ ก และเยาวชน เป็ น ค่ า ย
เลื อ กตั้ ง ตอนแรกมาเป็นประธานสภาเด็กระดับ
อ�ำเภอ ปัจจุบันเป็นรองประธานเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น มี
งบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการจัดกิจกรรม ท�ำค่าย
ด้านต่างๆ เช่น ยาเสพติด การทุจริต การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไปร่วมงาน
กับหน่วยงานต่างๆ รณรงค์งดเหล้าวันเข้าพรรษา ปีแรกอยู่ในส่วนเป็น
ทีมสวัสดิการทีมเต้น และเป็นทีมรณรงค์ แบ่งงานเป็นช่วงรณรงค์
และการเต้น เป็นช่วงของ The Mop No L เวที สสส. มี 2 เวที คือ
เวทีศาลหลักเมือง และเวทีหน้าเจริญธานี มีการให้ข้อมูล เล่นเกมแจก
ของรางวัล สื่อส�ำหรับเด็กที่จะเข้าถึงเด็ก น่าจะเป็นการท�ำหนังสั้นใน
การรณรงค์ เด็กและเยาวชน ถ้ามีส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เขาก็จะมี
ความรู้สึกร่วมว่าจะไปอยากไปท�ำสิ่ง เราท�ำหนังสั้น จะสื่อได้ทั้งโทษ
และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถเข้าถึงเยาวชน
ได้ง่าย ส่วนป้ายรณรงค์จะสื่อได้ ณ จุดนั้น แต่ถ้าเป็นหนังสั้นก็เผยแพร่
ซ�้ำๆ ได้หลายช่องทาง การรณรงค์เพื่อให้ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า
ปลอดภัย ส่วนหนึ่งก็เพื่อเยาวชนอย่างเราทุกคนจะได้ปลอดภัยจาก
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

“ถนนข้าวเหนียวปลอดภัย
= เยาวชนปลอดภัย”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เล่นสงกรานต์แบบไทย
สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ ที่ถนนข้าวเม่า
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ปัจจุบันประเพณีสงกรานต์เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วโลก โดยมีแนวโน้มว่าได้มีการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมเชิงท่องเที่ยวเป็น “ Water Festival”
ในขณะเดียวกันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ได้นำ� พา
คุ ณ ค่ า ของวั น สงกรานต์ ใ ห้ ถ อยห่ า งออกไปจาก
ความดีงามแบบเดิม มีการเล่นน�้ำที่ไม่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา
พบว่ า สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรเพิ่ ม ขึ้ น
จ�ำนวนมาก จนรัฐบาลต้องประกาศเป็นช่วง 7 วัน
อันตราย สาเหตุส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์หรือการเมาสุรา ในการเล่นสงกรานต์
นอกจากนีย้ งั พบว่า มีการล่วงเกินทางร่างกาย
การเล่นสี แป้งมัน โยนถุงน�ำ้ แข็งสิง่ เหล่านีส้ ว่ นใหญ่
เกิดจากผลจากการดื่มสุรา จังหวัดมหาสารคาม
ถือว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษามีนักเรียนนักศึกษา
จากทั่วประเทศมาศึกษาที่มหาสารคาม วัฒนธรรม
ที่ไม่ดีที่เกิดจากการดื่มสุราดังที่กล่าว อาจส่งผลให้
เกิดการเลียนแบบ จนอาจกลายเป็นวัฒนธรรมใน
การเล่นสงกรานต์ที่ไม่ดี หรือ งานสงกรานต์กลาย
เป็นงานกินเหล้า

“ถนนข้าวเม่า”
ปลอดเหล้า ปลอดภัย

เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดงาน “ตักสิลามหาสงกรานต์”
ชาวมหาสารคามร่วมใจ เล่นน�้ำปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัด
มหาสารคาม โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ บริเวณถนนผดุงวิถี หน้าที่
ว่าการอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จากหอนาฬิกา ถึงสี่แยก OTOP โดย
ใช้ชื่อว่า “ถนนข้าวเม่า” เพื่อเป็นต้นแบบการเล่นน�้ำสงกรานต์อย่าง
สุภาพ ปลอดภัย มีวัฒนธรรม ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ความรุนแรง

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดตามแบบแผนที่ดีตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปกป้องความงดงามแห่งประเพณีอย่างเข้มแข็งและจริงจัง รวมทั้งเป็นการสกัดกั้น
นักดื่มหน้าใหม่ ที่อาจกลายเป็นผู้ดื่มหรือติดสุราในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
2) เพือ่ ให้ประชาชนได้รว่ มกิจกรรมและแสดงออกถึงความสามัคคี และเป็นผูม้ วี ฒ
ั นธรรม จริยธรรม
อันดีงาม
3) เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมตามประเพณี
4) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดโซนนิ่งให้บริเวณงานเป็น ถนน
ปลอดเหล้า
5) เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ ในการป้องปรามผู้ที่อาจกระท�ำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชน ที่เป็นกลุ่มที่เล่นน�้ำสงกรานต์
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ปี 2551 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ริเริ่มจัดงานถนน
ข้าวเม่าปลอดเหล้า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เป็นการ
จัดงานสวนกระแสสังคมที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเม่าปลอด
แอลกอฮอล์ เป็นการเปิดพื้นที่เล่นน�้ำใหม่ที่ปลอดภัย และดึงผู้คนที่
เล่นน�้ำสงกรานต์ในพื้นที่ถนนที่วุ่นวายออกมาเล่นน�้ำในพื้นที่ปลอดภัย
ภายหลังจัดงานมีการประเมินผลการจัดงานพบว่าประชาชน 83%
เห็นด้วยกับการจัดงานถนนข้าวเม่าปลอดเหล้า
ปี 2557 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะก�ำหนดให้การจัดงานตักสิลามหาสงกรานต์ “ถนน
ข้าวเม่า” เป็นถนนสงกรานต์ที่ปลอดเหล้าไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เด็กเยาวชนที่มาเล่นน�้ำสงกรานต์ถนนข้าวเม่า สนุกปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ในปี 2557 เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รบั การประกาศ
จากกระทรวงสาธารณสุข ให้เ ป็นต้นแบบพื้นที่เ ล่ นน�้ ำ ปลอดภั ย
จากการสรุปผลส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนมีความพึงพอใจในด้าน
รูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวม ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความ
พึงพอใจในการจัดระบบจราจรภายในบริเวณงานสูงที่สุด รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของสถานทีจ่ ดั งาน ความสนุกสนานของการจัดงาน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง การควบคุมการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การส่งเสริมการเล่นน�้ำแบบไทย รูปแบบการแสดง แสง สี เสียงบน
เวที มีพิธีสรงน�้ำพระ 35 รูป และรดน�้ำขอพรจากผู้สูงวัย 100,000 ปี

ปี 2559 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึง
ได้ก�ำหนดจัดงาน “ตักสิลามหาสงกรานต์” ประจ�ำ
ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ตักสิลามหาสงกรานต์
เล่นน�้ำปลอดภั ย ไร้ แ อลกอฮอล์ ไม่ เ ล่ น แป้ ง
ไซ่ขนั น้อย ซ่อยประหยัดน�ำ้ ” เพือ่ เป็นการสืบสาน
อนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ใ ห้ เ ยาวชนรุ ่ น หลั ง ได้ สื บ ทอด
ตามแบบแผนที่ดีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
และปกป้องความงดงาม และร่วมสกัดกั้นนักดื่ม
หน้าใหม่
ปี 2560 เทศบาลเมืองมหาสารคามได้
ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานตักสิลามหา
สงกรานต์ ถนนข้าวเม่า ปลอดเหล้าปลอดภัย ตอน
กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2560 ปลุกจิตส�ำนึก
การอนุรักษ์ผ้าขาวม้า ที่ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดมหาสารคาม
เนื่องจากมีหลายชุมชนเป็นแหล่งผลิตผ้าขาวม้า
โดยรณรงค์ให้คนมาเล่นสงกรานต์ในปีนี้ได้สวมใส่
ผ้าขาวม้า หรือผ้าไทยทีม่ ผี า้ ขาวม้าเป็นส่วนประกอบ

ปี 2558 เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดงาน โครงการ
“ตักสิลา มหาสงกรานต์” ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้
แนวคิด ตักสิลามหาสงกรานต์ ฉลอง 150 ปี เล่นน�้ำปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ มีพิธีบวงสรวงเทวดาขอขมาบูชาพระประจ�ำเมือง
ณ หอพระพุทธกันทรวิชยั ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนีย้ งั มี
การละเล่นสะบ้า จากสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม การ
เล่นขาโถกเถก จากสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอแกด�ำ  การเล่นวิง่ กะลา จาก
สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอบรบือ การเล่นงูกินหาง จากสภาวัฒนธรรม
อ�ำเภอนาเชือก การก่อเจดีย์ทราย จากสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอกุดรัง
ประชาชนที่มาร่วมงานให้ความร่วมมือโดยไม่มีการจ�ำหน่ายและดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน (ถนนข้าวเม่า)
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ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3. หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
4. สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม
5. โรงพยาบาลมหาสารคาม
6. บริษัท สารคามการเกษตร
7. โรงพยาบาลไทยอินเตอร์
8. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด มหาสารคามนมสด
9. บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์
10. บริษัท โลตัส จ�ำกัด สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์
11. อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 สาขาเสริมไทยพลาซ่า
13. บริษัท โกลบอลเฮ้า จ�ำกัด สาขา มหาสารคาม
14. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การเคลื่อนงาน

สงกรานต์ถนนข้าวเม่า
ปลอดเหล้า ปลอดภัย

“กา

รขั บ เคลื่ อ นงานประเด็ น แอลกอฮอล์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มหาสารคาม ให้ความส�ำคัญกับงานบุญประเพณีที่อยู่ใน
วิถีชีวิตของประชาชน ฮีต 12 ครอง 14 เริ่มจากงานกฐิน ซึ่งในปี 2551
มีการประมาณค่าใช้จา่ ยงานกฐิน พบว่าเป็นค่าเหล้าเฉลีย่ 40,000 บาท
ซึง่ มากกว่าค่าอาหาร 1.5 เท่า หลังจากรณรงค์กฐินปลอดเหล้าเจ้าภาพ
ค่อนข้างพอใจ เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลงและไม่เกิดความวุน่ วายในงาน
หลังจากนั้นก็มีการขยายกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา คือกิจกรรม
งดเหล้าเข้าพรรษา ขณะที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ริเริ่มจัดงาน
สงกรานต์ถนนข้าวเม่าปลอดเหล้า เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอด
ความวุน่ วาย ผลจากการรณรงค์กอ่ ให้เกิดกระแสทัว่ จังหวัดมหาสารคาม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้แต่ละอ�ำเภอสร้างพื้นที่ปลอดภัย
จัดโซนนิ่งในการเล่นน�้ำสงกรานต์ อย่างน้อยอ�ำเภอละ 1 จุด โดย
หลายพื้นที่เลือกจัดโซนนิ่งในพื้นที่ที่อิงกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น เป็นพื้นที่วัด เป็นสถานที่ราชการ ฯลฯ
ส�ำหรับงานสงกรานต์ถนนข้าวเม่า ทางประชาคมได้ร่วมสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม ร�ำวงย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้านร�ำวง
“นอกจากนี้ยังมีการขยายการรณรงค์ในงานศพปลอดเหล้า
ซึ่งเป็นการรณรงค์ที่ได้ผลอย่างดี เจ้าภาพเห็นด้วยกับการจัดงานศพ
ปลอดเหล้า อีกกิจกรรมที่เหมาะกับชาวพุทธเทศกาลปีใหม่ สวดมนต์
ข้ามปี คนมหาสารคามนิยมเข้าวัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่ง
ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่จ�ำกัดการดื่มได้ดี เกี่ยวกับการเคลื่อนงาน
ประเด็นแอลกอฮอล์ คือการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่าย
สามารถเคลื่อนงานต่อได้เอง และควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ปี ขึ้นไป
การท�ำงานเพียงแค่ 1 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ สิ่ง
ส�ำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายเยาวชน พัฒนาเยาวชนด้วยการสร้าง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเข้มแข็งและเป็นพลังในการขับ
เคลื่อนงานต่อไป”

นายบุญชอบ สิงห์คำ�

ผูป้ ระสานงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม
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ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์
เป็ น ประเพณี ที่ ส� ำ คั ญ ของล้ า นนา โดยมี วั น และ
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมากกว่าสงกรานต์ของ
ชาวไทยภาคกลางซึ่งประกอบด้วยวันสังขานล่อง
วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี วันปากเดือน และวัน
ปากยาม
เทศกาลปีใหม่เมืองของชาวล้านนาซึ่งตรง
กับเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อน และ
ว่างจากการท�ำไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงถือเอา
วันปีใหม่เป็นวันท�ำบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็น
วันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยการเล่นน�้ำสงกรานต์ให้
เย็นฉ�่ำในอดีตประเพณีปี๋ใหม่เมืองท�ำหน้าที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เครือญาติ ชุมชน
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ใช้โอกาสนี้ในการอบรมสั่ง
สอนลูกหลาน ลูกศิษย์ให้อยู่ในครรลองที่ดี หากมี
ความขัดแย้ง ขุ่นข้องหมองใจ ในการกระท�ำต่อกัน
ก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ท�ำให้สังคมล้านนาอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข
ในยุคปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิด
มากมาย การพัฒนาน�ำไปสู่ความทันสมัยของโลก
ยุคใหม่ประเพณีวฒ
ั นธรรมก็เปลีย่ นไปเป็นการสาดน�ำ้
อย่างรุนแรง การปะแป้งของหนุ่มสาวโดยเฉพาะ
ในตัวเมืองเชียงใหม่ จนไปถึงการกระท�ำอนาจาร
ต่อผู้หญิงการฉวยโอกาส “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กลายเป็นช่วงเทศกาลแห่งการดื่ม-กิน การเฉลิม
ฉลองสุดเหวี่ยงเมามายเป็นเป้าหมาย หรืออีกนัย
หนึ่ ง ประเพณี ป ี ๋ ใ หม่ เ มื อ งปั จ จุ บั น ไม่ ต ่ า งกั บ
เทศกาลแห่งการปลดปล่อย หรือประเพณีดื่มยก
เมือง” เกิดการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จากข้อมูลสถิติศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัย
ทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุป
ผู้เสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ทั่วประเทศ
มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จ� ำ นวน 377 คน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีผู้เสียชีวิตสูงสุด จ�ำนวน 15 ศพ เกิดอุบัติเหตุ
200 กว่าครั้ง สาเหตุการเสียชีวิต ปรากฏว่ามาจาก

“ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่”
ม่วนใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่าร้อยละ 60 และในเทศกาลฉลอง
ปีใหม่ 2553 จังหวัดเชียงใหม่ มีสถิติผู้เสียชีวิตสูงสุดของประเทศ
อีกเช่นเคย จ�ำนวน 12 ศพ บาดเจ็บ จ�ำนวน 125 ราย สาเหตุหลัก
ร้อยละ 70 มาจากการดื่มเหล้า จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่
ถูกจับตามองของสื่อมวลชนและประชาชน ในด้านการไร้มาตรการ
ป้องกันเพื่อลดความสูญเสีย จากจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “เป็นจังหวัดที่
น่าเทีย่ วทีส่ ดุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กลายเป็นจังหวัดทีไ่ ม่ปลอดภัย
และอันตรายที่สุด”
จากสภาพปัญหาดังกล่าว เครือข่ายความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหา
และความสูญเสียในประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัดเชียงใหม่
เครือข่ายประชาสังคมลด ละ เลิกเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ 20 องค์กร
เครือข่ายเหยื่อ “เมาไม่ขับ” เครือข่ายเยาวชน-นักศึกษาเฝ้าระวังภัย
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แอลกอฮอล์ 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชี ย งใหม่ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สถานี ต� ำ รวจภู ธ ร
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชื่อมประสานความร่วมมือ
เพื่ อ ออกมาตรการเชิ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาและความ
สู ญ เสี ย ในช่ ว งการจั ด งานประเพณี ป ี ๋ ใ หม่ เ มื อ ง
ปลอดเหล้า ปลอดภัย ด้วยมุ่งหวังว่ากิจกรรมต่างๆ
จะช่วยให้สติกับสังคมมากขึ้น ในการเล่นน�้ำอย่าง
ปลอดภัย พร้อมๆ กับการรักษาประเพณีอันดีงาม
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การลดปัญหาและ
ความสูญเสีย ในช่วงการจัดงานประเพณีปใ๋ี หม่เมือง
เน้นหนักการก�ำหนดพืน้ ทีค่ วบคุม ห้ามขายรอบคูเมือง
เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รณรงค์การ
เล่นน�้ ำ อย่ า งเหมาะสม พร้อมกับยังคงสืบสาน
ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป
ปี 2549 ส�ำนัก งานเครือข่ายองค์ก ร
งดเหล้า (สคล.) เข้าไปท�ำกิจกรรมสงกรานต์ปลอด
เหล้า โดยเริ่มต้นจากพื้นที่วัด จัดกิจกรรม 3 วัน
ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน รณรงค์ให้วัดเป็นเขต
ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี
จากเทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในขณะนั้น
ปี 2550 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เห็นควรให้มีการรณรงค์
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลดละเลิกแอลกอฮอล์ โดยให้
มีการรณรงค์ในขบวนแห่ และขอความร่วมมือร้านค้า
งดจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บ ริ เ วณรอบ
คู เ มื อ ง โดยเทศบาลออกประกาศเทศบาลนคร
เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ให้ พื้ น ที่ ป ระตู ท ่ า แพเป็ น พื้ น ที่
สาธารณะ (เพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) ก�ำหนดพื้นที่เล่นน�้ำ
ปลอดภัย (Zoning) แม้วา่ หน่วยงานต่างๆ ในขณะนัน้
จะยังไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ แต่การรณรงค์ก็
เป็นที่น่าพอใจ มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ในระดับหนึ่ง
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ปี 2551 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้ามาบริหารเทศบาลต่อ และยังคงสืบทอด
นโยบายประเพณีปี๋ใหม่เมืองปลอดเหล้า มีชุดเทศกิจเดินตรวจร้านค้า
ย่อยรอบคูเมือง โดยนายกฯ เดือนเต็มดวง น�ำทีมในการเดินตรวจเขต
รอบคูเมือง
ปี 2552 เกิดนวัตกรรมขบวนแห่สรงน�้ำพระธาตุ และขบวน
แห่ด�ำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปลอดเหล้า โดยการขับเคลื่อน
ของภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553 เกิดเวทีเสวนาชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ชุมชน “อยากเห็นประเพณีปี๋ใหม่เมืองเป็นอย่างไร” และสร้างความ
รู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เกิดข้อเสนอจากชุมชน และ
ชุมชนเข้าร่วมจัดงานประเพณีชุมชน ส่วนสถานการณ์ในปีนั้นบริเวณ
รอบคูเมืองมีการเล่นน�ำ้ สงกรานต์อย่างปลอดภัย ร้านค้าให้ความร่วมมือ
ดีขึ้น ขณะที่บริเวณกาดสวนแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่เอกชนมีเวทีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 4 แบรนด์ ตั้งเวทีประชันกัน เด็กวัยรุ่นเมาทะเลาะวิวาท
จึงเกิดการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่รอบคูเมือง และกาดสวนแก้ว
ปี 2554 ส�ำรวจจุดเสีย่ งร้านขายเหล้ารอบคูเมือง บูรณาการ
ร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย (สรรพสามิต, ต�ำรวจ, สสจ., เทศบาล)
เกิ ดนวั ตกรรมเฝ้ า ระวั ง การกระท� ำ ความผิ ด โดยใช้ ร ถรางเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ (เตือน) ก่อนมีการตรวจจับ ปรับ จริง เกิดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น และร้านจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ปฏิบัติการ และ
เกิดแผนปฏิบัติร่วม (สสจ.)
เทศบาลได้ก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับร้านค้าย่อย ห้ามจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง
เกิดทีมเฝ้าระวัง ขยายผลรณรงค์หน้าศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
ปี 2555 เทศบาลได้ก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับร้านค้าย่อย ห้าม
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง เกิดทีมเฝ้าระวัง ขยายผล
รณรงค์หน้าศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลและการทะเลาะวิวาทลดลงเป็นล�ำดับ
ปี 2556 มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดเหล้า ปี 2556 มีการ
จัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดเหล้า เทศบาลออกประกาศควบคุมพื้นที่ห้าม
ตั้งเวทีบนริมฟุตบาทหน้ากาดสวนแก้ว ตั้งด่านบูรณาการ 4 มุมเมือง
สามารถสกัดการน�ำเหล้าเข้าพื้นที่เล่นน�้ำ เริ่มมีการจัดเวทีสาธารณะ
ประชุมกับชุมชนรอบคูเมือง รณรงค์ไม่นุ่งสั้น ไม่ดื่มเหล้าเข้าคูเมือง

ไม่ใช้เสียงดัง พร้อมทัง้ ประชุมกับผูป้ ระกอบการในการขอความร่วมมือ
ในปีนั้นมีคลิปวัยรุ่นทะเลาะวิวาทบริเวณกาดสวนแก้ว ออกอากาศ
ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ จึงมีการหาวิธีจัดการกับเวทีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บริเวณกาดสวนแก้ว โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าไปขอ
ความร่วมมือ
ปี 2557 มี ก ารออกประกาศให้ ร อบคู เ มื อ งเป็ น สวน
สาธารณะ ซึ่งตามกฎหมาย มาตรา 27 (7) (พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551) ก�ำหนดว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สวนสาธารณะ ก่อนจะมีประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนด
สถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 มาเป็น
เครื่องมือในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น รณรงค์
เรื่องการแต่งกาย “สงกรานต์ปลอดเหล้า ไม่โป๊ไม่เปลือย” ลดการ
ดื่มและการขายได้อย่างชัดเจน
ปี 2558 งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ของชาวล้านนา
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าล้านนา
ได้เผยแพร่ไปยังทัว่ โลก เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
“ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (ChiangMai SongKran Festival
2015) ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

ภาพรวมในการจัดงานเมื่อไม่มีการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบบริเวณคูเมืองท�ำให้นัก
ท่องเที่ยวหาซื้อได้ยากขึ้นท�ำให้ลดการดื่มลงและ
ส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทลง
ลดมากขึ้น มีการประกาศเป็นพื้นที่ห้ามดื่มห้าม
ขายอย่ า งเคร่ ง ครั ด มี นั ก ศึ ก ษาและเยาวชนใน
พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีเป็น
เจ้าของประเพณีข้อดีคือการสืบสานประเพณีไปยัง
คนรุ่นหลัง ร้านค้าให้ความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อ
เนื่องตลอดการจั ด งานโดยใช้ ร ถของเทศบาล
ห้ า มดื่ ม ห้ า มจ�ำหน่ายบริเวณรอบคูเมือง ผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ทุกวันท�ำให้ปริมาณร้านค้าที่ตั้งลดลง
ไปทุกวัน ทั้งยังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ในพื้นที่ป ระกาศ ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มี ค วามปลอดภัยมากขึ้นจากการเล่นน�้ำสงกรานต์
ในบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ พฤติกรรมการเล่น
น�้ำที่ไม่เหมาะสมลดลง
ปี 2559 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด งาน
สงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สมโภช 60 รอบนักษัตร
720 ปี เมืองเชียงใหม่” ส�ำหรับการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการออก
ประกาศพื้นที่ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การจ�ำหน่าย และเรื่องของการคาดโทษ รวมทั้ง
การประกาศเรื่ อ งของการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่
สาธารณะต่างๆ
ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋
ปลอดภั ย ไร้ แ อลกอฮอล์ ” เน้ น ย�้ ำ เล่ น น�้ ำ รอบ
คูเมืองปลอดภัย ก�ำหนดเขตปลอดแอลกอฮอล์
ห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่าย พร้อมติดป้ายห้ามขึ้นแจ่ง
และก�ำแพงเล่นสาดน�้ำ  เนื่องจากเป็นเขตโบราณ
สถาน ก�ำหนดรอบจวนผู้ว่าฯ เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า
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ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

• ประชุมหารือร่วมกับผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ เพื่อก�ำหนดพื้นที่และรูปแบบ
ของกิจกรรมรณรงค์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2558 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
• ประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับภาคีต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2558
สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ให้ปลอดเหล้า และปลอดภัยโดยเน้นเรื่องการบังคับใช้
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
• อบรมท�ำความเข้าใจ หารูปแบบกิจกรรมรณรงค์ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก
• ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการ เพื่อประเมินความพร้อมและแก้ไขปัญหา
• ด�ำเนินการกิจกรรมตามก�ำหนดการ ประเพณีสงกรานต์ 2558 ภายใต้แนวคิด “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เจียงใหม่ 2558 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
• ประชุมสรุปการด�ำเนินการ

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเล่นสงกรานต์ในเขตรอบคูเมืองและ ในล�ำน�้ำปิง ระหว่างปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
รวม

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
(ราย)
(ราย)
(ราย)
8
12
9
1
3
9
15
9
สาเหตุการบาดเจ็บในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ.2558
ถูกของมีคมท�ำให้เกิดบาดแผลที่เท้า
5 ราย
อุบัติเหตุรถจักรยานชนเฉี่ยวชนกัน
1 ราย
รถจักรยานยนต์ล้ม
1 ราย
เป็นแผลพุพอง
1 ราย
เป็นแผลถลอก
1 ราย
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ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา
-3
-3
-6

จ�ำนวนการจับกุมการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเทียบ ปี 2556-2558
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปี 2557
จับกุมผู้กระท�ำผิด
30 ราย
15 ราย
59 ราย
เพิ่มขึ้น 44 ราย
เบียร์
1,073 กระป๋อง
433 กระป๋อง
78 กระป๋อง
ลดลง 355 กระป๋อง
41 ขวด
103 ขวด
17 ขวด
ลดลง 86 ขวด
(คิดเป็น 380 ลิตร) (คิดเป็น 209 ลิตร) (คิดเป็น 36.45 ลิตร) (คิดเป็น 172.55 ลิตร)
สุรา
10 ขวด
4 ขวด
ลดลง 4 ขวด
(คิดเป็น 7.5 ลิตร) (คิดเป็น 3 ลิตร)
(คิดเป็น 3 ลิตร)
รายการ

ปี พ.ศ.2556

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ.2558

ที่มา : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง เทศบาลนครเชียงใหม่

ผลการส�ำรวจความพอใจของประชาชนด้านมาตรการการป้องกันการดื่มหรือจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2558
ด้านมาตรการการป้องกันการดื่มหรือ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบคูเมือง
การป้องปรามการทะเลาะวิวาท
ของนักท่องเที่ยวจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรณรงค์และห้ามจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบ
เขตคูเมืองในช่วงการจัดงานฯ
การตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
การดื่มหรือจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวม

มากที่สุด
22.20
22.64

ร้อยละของความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
50.11
24.18
3.52
ผลรวม = 27.70
52.53
22.42
2.42
ผลรวม = 24.84

รวม
100.00
100.00

28.13

47.91

21.32
2.64
ผลรวม = 23.96

100.00

22.25

54.19

21.37
2.20
ผลรวม = 23.57

100.00

20.70

56.39

20.70
2.20
ผลรวม = 22.90

100.00

23.19

52.22

22.00

100.00

2.60
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นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

“สร้างธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ของคนเชียงใหม่
ไม่ดม่ื เหล้าเข้าคูเมือง”
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“เ

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง
ของเชียงใหม่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางมาเที่ยวงานประเพณีจ�ำนวนมาก ในอดีตช่วงที่มีปัญหาเยอะๆ
คือเดินไปไม่ถงึ 10 เมตร ก็มรี า้ นขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ จริงๆ คนดืม่
80-90% เขาก็ครองสติได้ มีเพียงส่วนน้อยทีเ่ มาแล้วก่อปัญหา แต่ปญ
ั หา
ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายมากพอสมควร มีทั้งเมาแล้วทะเลาะวิวาท
ลวนลามผู้หญิง ขณะนี้ผู้หญิงเองก็นุ่งน้อยห่มน้อย บางครั้งก็เป็นคน
จากที่อื่นด้วยซ�้ำ  แต่ภาพที่ออกไปเป็นภาพของสงกรานต์เชียงใหม่
ท�ำให้เสียภาพพจน์ คนเชียงใหม่กไ็ ม่อยากให้ลกู หลานมาเล่นน�ำ้ สงกรานต์
เพราะกลัวจะถูกลวนลาม กลัวมีเรื่องมีราว จึงพยายามการรณรงค์ให้
พื้นที่มีแอลกอฮอล์น้อยลง
“ทัง้ นี้ ในการท�ำงานก็มหี ลายเรือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูก่ นั ไป
ด้านหนึ่งก็มีการควบคุมการดื่ม การขายแอลกอฮอล์ อีกด้านหนึ่งก็
ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมให้มากขึ้น ฟื้นฟูความหมายและคุณค่าของ
งานประเพณี ในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
หลายฝ่าย อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ ระบบของประเทศไทย อ�ำนาจไม่ได้อยู่
ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เทศบาลมีหน้าที่จัดงาน แต่เรื่องการจับกุมก็
เป็นหน้าทีข่ องต�ำรวจ เรือ่ งใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ก็
เป็นหน้าที่ของสรรพสามิต หน่วยงานราชการดังกล่าวต้องมาคุยกัน
นอกนี้ยังต้องคุยกับชุมชนด้วย คุยกับร้านค้าขอความร่วมมือห้ามขาย
ส่วนนักท่องเที่ยวก็ต้องชี้แจงว่าปัจจุบันคูเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ
ตามกฎหมายห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ระยะแรกก็มกี ารต่อต้านบ้าง
แต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป มาระยะหลังมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ม
งวดขึน้ ผูค้ า้ ทีแ่ อบขายก็ตอ้ งมีวธิ ที ซี่ บั ซ้อนขึน้ เช่น มีรถเคลือ่ นทีม่ คี น
ซือ้ ปุบ๊ ก็ขบั รถมาส่งแล้วก็ขบั ออกไปเลย แต่โดยรวมก็คอื ว่าน้อยลงมาก
พื้นที่เชียงใหม่เป็นพื้นที่เปิดไม่เหมือนพื้นที่อื่นที่มีการปิดถนนหัว-ท้าย
แบบนั้นสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า แต่ส�ำหรับที่คูเมืองเราไม่ได้จัดเป็น
ถนน เราเปิดธรรมชาติ เข้าออกไป 20-30 ทาง เราไม่ตรวจเข้มข้น แต่
อยากสร้างให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันไป ว่ามาเล่นสงกรานต์
คูเมืองเชียงใหม่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดื่มนอกจากชาวบ้าน
จะเดินมาบอกแล้ว ยังต้องเจอกับสายตาทีจ่ ะมองแบบแปลกๆ ในอนาคต
ไม่วา่ ใครจะมาเป็นผูบ้ ริหารก็จะต้องด�ำเนินนโยบายนี้ นีค่ อื ธรรมเนียม
ปฏิบัติของคนเชียงใหม่”
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“

ในประเพณีสงกรานต์ปีแรกๆ เราจะเน้นไปที่ผู้ค้ารอบคูเมือง ซึ่ง
ในใบอนุ ญ าต จะระบุ ชั ด ว่ า ห้ า มขาย ห้ า มดื่ ม ในพื้ น ที่ ส วน
สาธารณะ ช่วงรณรงค์ใหม่ๆ ก็มีแอบขายบ้าง แต่หลังจากด�ำเนินการ
รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องห้ามดื่ม ห้ามขาย บริเวณรอบคูเมืองซึ่ง
เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเป็นล�ำดับ ปีทีผ่านมา
ถือว่าพบผู้กระท�ำผิดน้อยมาก ส�ำหรับคนเมาก็ร่วมมือกับต�ำรวจมีการ
จับ ปรับ และก็มีรถพักนักเลงมาเตรียมไว้
“หลังๆ มีเรือ่ งดืม่ บนรถ ตอนนีด้ มื่ หลังรถก็มโี ทษ กระบวนการ
ท�ำงานเกีย่ วกับรถเล่นน�ำ้ หรือดืม่ บนรถเราจะต้องประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ำรวจภูธรภาค 5 ขอให้ทางต�ำรวจตั้งด่านไม่ว่าจะ
เป็นสายหางดง สายสันก�ำแพง สายแม่ริม ฯลฯ เพื่อสกัดรถที่มีคนเล่น
น�้ำก่อนที่จะเข้าเมือง ภาพรวมในการด�ำเนินงานก่อนหน้านี้มีคนเมา
จมน�้ำเสียชีวิตปีละ 4-5 ราย หลังจากรณรงค์ห้ามขาย ห้ามดื่มรอบ
คูเมือง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการสูญเสียน้อยลง ปีที่ผ่านมา
ไม่มีผู้เสียชีวิตรอบคูเมืองเลย สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่รอบนอก
“การด�ำเนินงานที่ผ่านมาส่วนตัวมองว่าประสบความส�ำเร็จพอ
สมควร ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาล แต่อ�ำเภออื่นๆ ก็เริ่มตื่นตัว
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลายๆ พื้นที่เริ่มเข้าใจแล้วว่า
ถ้าในงานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักจะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็น
เมาทะเลาะวิวาท รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆ ปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนิน
งานส�ำเร็จคือการมีเครือข่ายให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายวัด กลุ่ม
หนุ่มสาว ส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มาก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้วย การด�ำเนินงานจึงจะประสบความส�ำเร็จ”

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

“เคล็ดลับความสำ�เร็จ
คือ การมีสว่ นร่วม”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง
ประธานชุมชนรักเมืองเชียงใหม่

“ค

วามกังวลเกีย่ วกับประเด็นการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อย่าง
ทีท่ ราบกันดีวา่ เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทาง
เข้ามาจ�ำนวนมาก นอกจากนีย้ งั มีคนจากทีต่ า่ งๆ เข้ามาอาศัย มาท�ำงาน
เวลามีงานเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเยอะ
เมื่ อ ดื่ ม แล้ วก็ จะมี ก ารทะเลาะวิ วาทตามมาบางคนดื่ ม แล้ ว ก็ ขั บ รถ
ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุตามมา หลังจากรณรงค์มาแล้วอย่างต่อเนือ่ งหลายปี
ก็ดีขึ้น ในฐานะภาคประชาชนก็มีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะเรือ่ งห้ามดืม่ ห้ามขายบริเวณรอบคูเมือง ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญ
ในการเล่นน�้ำสงกรานต์ ช่วยกันกระจายข่าวในกลุ่มชุมชนด้วยกัน
สือ่ สารกับคนในชุมชนให้รบั ทราบข่าวสาร เป็นส่วนทีช่ ว่ ยสร้างจิตส�ำนึก
ให้กับคนในชุมชน การท�ำงานของภาคประชาชนเน้นการพูดคุยและ
ท�ำความเข้าใจ เหมือนเพื่อนตักเตือนกันมันง่ายกว่าที่จะเอากฎหมาย
มาบังคับใช้ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายก็มผี ลดีในอีกมิตหิ นึง่ แต่เบือ้ งต้น
ก็อาศัยการพูดคุยฉันท์พี่น้องก่อน ส�ำหรับภาพรวมในการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมาก็คิดว่าดีขึ้นมาก การเจรจาขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐก็ราบรื่นดี การจะท�ำให้งานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
คงอยูต่ อ่ ไป เป็นงานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้า
ก็ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ช่วยกันขับเคลือ่ นงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่วนตัวคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองทีม่ วี ฒ
ั นธรรม ทุกคนเข้ามา
เที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง หากท�ำให้ประเพณี
วัฒนธรรมปลอดเหล้าก็ยิ่งจะเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับ
เมืองเชียงใหม่ได้อย่างดี”

“สงกรานต์ปลอดเหล้า
วัฒนธรรมเข้มแข็ง”
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การเคลื่อนงาน

ปี๋ใหม่เมืองปลอดเหล้า

นายปองภพ บุญชุม

“ผ

ผูป้ ระสานงานเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์
จังหวัดเชียงใหม่

มมาเป็นอาสาสมัครรณรงค์ตงั้ แต่ปี 2558 ตอนนัน้ เรียนอยูช่ นั้
ปีที่ 3 เริ่มเป็นอาสาสมัครรณรงค์และเฝ้าระวัง มีการจัดซุ้ม
กิจกรรมในงานลอยกระทง หลังจากนั้นปี 2560 ก็ได้มาร่วมรณรงค์
ในงานสงกรานต์ เดินรณรงค์ถอื ป้ายไม่สบู ไม่ดมื่ ในส่วนของเยาวชน
มองว่ามีบทบาทส�ำคัญในการรณรงค์ คือจะมีความอ่อนน้อมในเรือ่ ง
ของการพูดคุย เช่น เราเห็นเยาวชนดืม่ เหล้าเข้ามา เราก็จะเข้าไปพูดดีๆ
กับเขาว่า กินเหล้าบ่ได้นะตั๋ว และก็อธิบายเพิ่มเติมบริเวณนี้เป็นพื้นที่
ห้ามดื่มเหล้า บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่รู้ เราก็ตักเตือนกันไปปีหน้า
มาเที่ยวก็อย่าดื่มเหล้า ในความคิดของผมประเพณีที่ดีงามไม่จ�ำเป็น
ต้องดื่มเหล้าก็ได้ อยากให้ประเพณีที่ดีงามด�ำเนินไปโดยที่มีความ
ปลอดภัยด้วย”

“ประเพณีทด่ี งี าม
ไม่จำ�เป็นต้องดืม่ เหล้าก็ได้”
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ถนนข้าวสุก ถนนหน้าเทศบาลต�ำบลวิเศษ
ไชยชาญ ต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง อ�ำเภวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง เป็นถนนเส้นหลักในการเล่น
สงกรานต์ ทุกๆ ปีวัยรุ่นทั้งในและนอกพื้นที่มา
เล่ น น�้ ำ กั น อย่ า งเนื อ งแน่ น นั บ เป็ น จุ ด เล่ น น�้ ำ
สงกรานต์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชน เห็นคุณค่า
ของประเพณี ส งกรานต์ และร่ ว มกั น เล่ น น�้ ำ
สงกรานต์อย่างสุภาพ เทศบาลต�ำบลวิเศษไชยชาญ
จึงได้จัดงานสงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุกปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ ในปี 2553 เป็นต้นมา
เทศบาลต�ำบลวิเศษไชยชาญ ได้จัดท�ำโครง
การบูรณาการกระบวนการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอ่างทอง เทศบาล
ต�ำบลวิเศษไชยชาญ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เครือข่าย
เฝ้าระวังส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่ า งทอง สถานี ต� ำ รวจภู ธ รอ� ำ เภอวิ เ ศษชั ย ชาญ
ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอ่างทอง ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เครือข่ายพระสงฆ์ เด็ก
และเยาวชน เครือข่ายครู เครือข่ายโรงเรียน ให้มี

“ถนนข้าวสุก”
สวมใส่ผา้ ไทยลายดอก บอกลาสายเดีย่ ว
การมาพู ดคุ ย เพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด ท� ำ โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
ควบคุ ม และบั ง คั บ ใช้ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายถนน หน้า
เทศบาลต�ำบลวิเศษไชยชาญ ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ล่นน�ำ 
้ และพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ความ
สนใจทีส่ ดุ ในจังหวัดอ่างทอง โดยรณรงค์ให้การเล่นน�้ำสงกรานต์ถนน
ข้าวสุกเป็นถนนสงกรานต์ปลอดเหล้า เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรมต่างๆ อันเนือ่ งมาจากการดื่มแอลกอฮอล์และ เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่งดงาม
สืบไป โดยสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่สนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้
ค�ำขวัญ “เที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
สวมใส่ผ้าไทยลายดอก บอกลาสายเดี่ยว”
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ก่อนหน้าที่จะมีการรณรงค์ถนนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ยิง
แทงท�ำร้ายกันจนเสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เมาจนเสียสติ รวมถึงการที่มีร้านค้าเร่น�ำเครื่องดื่ม มาตั้งแผงขายสอง
ข้างทางสามารถหาซื้อได้ง่าย จึงมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันโดย
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม อันเป็นบ่อเกิด
ของการกระท�ำลวนลาม ลามกอนาจาร น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของชาวอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์
และทางโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 9
ปี 2553 ทางเทศบาลต�ำบลวิเศษไชยชาญ และเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจึงได้น�ำมาตรการเฝ้าระวังการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เข้ามาใช้ในเขตพื้นที่ตลอดเส้นทาง
ที่ก�ำหนด โดยห้ามร้านค้าตลอดเส้นทางขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีการจัดพื้นที่โซนนิ่ง ตั้งด่านกักน�้ำเมา ก่อนเข้าเล่นน�้ำถนนข้าวสุก
มีเครือข่ายพระสงฆ์ร่วมรณรงค์ 30 รูป
ปี 2554 ประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย
อาทิ สรรพสามิต ฝ่ายปกครอง สสจ. พมจ. วัฒนธรรม เก็บข้อมูลการ
ดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีอุบัติเหตุและ
เหตุทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่จัดงานเลย
ปี 2555 จัดงานสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้า
“ใส่เสื้อลายดอก บอกลาสายเดี่ยว” กลุ่มเยาวชน “เพชรวิเศษ”
ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า มีขบวนรณรงค์ จาก 8 ชุมชน
จัดกิจกรรมเทเหล้า และท�ำลายอาวุธที่ยึดได้ในงาน ประชาชนในพื้นที่
เริ่มออกมาเล่นน�้ำกันมากขึ้น
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ปี 2556-2557 จัดงานสงกรานต์ปลอดภัย
พื้นที่เล่นน�้ำปลอดเหล้า โดยประสานความร่วมมือ
กับวัดนางใน มีการฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ตาม
แบบฉบับโบราณ เช่น การก่อเจดีย์ทราย มีการท�ำ
ซุ้มน�้ำ  และตลาดนัดชุมชน นวัตกรรม Wave เสื้อ
ลายดอก และยังได้น�ำวงกลองยาวและเปิงมาง มา
ร่วมแถลงข่าวที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วย การจัดโครงการ
งานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวสุก ที่ผ่านมา มีผล
เป็นที่น่าพอใจ ในระดับมาก เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน
เช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนในชุมชนต่างๆ มาร่วมขบวนแห่โดย
พร้อมใจกันใส่เสื้อลายดอกทั้งหมด ซึ่งภายในขบวน
แห่นี้ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง
ปี 2558-2559 พืน้ ทีอ่ ำ� เภอวิเศษชัยชาญ
ได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง เทศบาลฯ และ
ชลประทาน จัดน�้ำให้ประชาชนเล่นริมคลอง และ
รณรงค์ให้เล่นน�้ำสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงาม
ในพื้นที่วัด ผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
งานสงกรานต์ถนนข้าวสุก ปลอดเหตุทะเลาะวิวาท
ส่งผลให้นายวิชัย ลิมป์วัฒนชัย นายกเทศมนตรี
ต�ำบลวิเศษไชยชาญ ได้รบั รางวัล Stop drink Award
ปี 2560 งดจัดงานเนื่องจากมีพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระบวนการด�ำเนินงาน
1. จัดประชุมชี้แจงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย โรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณ
ถนนข้าวสุก ร่วมชี้แจงท�ำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ งดการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 13 - 15 เมษายน
2. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และจัดท�ำซุ้มการรณรงค์การเล่นสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
3. ประสานขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และ อปพร. เข้มงวดกวดขันการดื่มและการ
จ�ำหน่ายสุรา หากพบการกระผิดให้ด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. จัดขบวนแห่รณรงค์ ภายใต้ค�ำขวัญ “เที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์สวมใส่ผ้าไทย
ลายดอก บอกลาสายเดี่ยว”
5. จัดประกวดขบวนแห่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชน ได้ตระหนัก และเห็นความส�ำคัญ
ของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของไทย

เครือข่ายร่วมรณรงค์ ปี 2557-2558
1. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอ่างทอง
2. ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลวิเศษไชยชาญ
3. เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
4. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
5. สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ
6. ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอ่างทอง

7. ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
8. งานฝ่ายปกครองอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ
9. เครือข่ายพระสงฆ์ เด็กและเยาวชน
10. เครือข่ายครู เครือข่ายโรงเรียน
11. สภาเด็กและเยาวชนอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ
12. คณะกรรมการชุมชน
13. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
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นายวิชัย ลิมป์วัฒนชัย

นายกเทศมนตรีต�ำ บลวิเศษไชยชาญ

“ถ

“ถนนข้าวสุกปลอดภัย
เล่นสงกรานต์ตามวิถไี ทย”
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นนข้าวสุกเป็นถนนสายดั้งเดิม ที่มีการเล่นน�้ำสงกรานต์กัน
อย่างคึกคักตัง้ แต่ในอดีต ก่อนจะมีการรณรงค์กม็ กี ารเล่นน�ำ้
แบบไม่คอ่ ยสุภาพ มีคนเมามาเล่นน�ำ้ ท�ำให้เกิดการทะเลาะวิวาท วัยรุ่น
แต่งตัวไม่เหมาะสมเกิดการลวนลาม ส่วนหนึ่งก็เป็นสาวประเภทสอง
ทีม่ าเล่นน�ำ 
้ และมีการลวนลามกันในน�ำ 
้ แต่กส็ ร้างภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดใี ห้
กับงานสงกรานต์ถนนข้าวสุก หลังจากมีการณรงค์ มีการควบคุมร้านค้า
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน เช่น สรรพสามิต ต�ำรวจ
เฝ้าระวังตรวจตราอย่างเข้มงวด ก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แทบจะ
ไม่พบการทะเลาวิวาทในถนนข้าวสุก
“ขณะเดี ย วกั น เทศบาลก็ ไ ด้ ร ณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนเล่ น น�้ ำ
สงกรานต์ตามขนบประเพณี สนับสนุนให้เข้าวัดสรงน�้ำพระ ก่อ
เจดีย์ทราย ตามประเพณีโบราณ ให้คนรุ่นหลังหันหน้าเข้าวัด และ
เล่นน�้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ มาตรการในช่วงสงกรานต์ สิ่งส�ำคัญ
ที่เทศบาลฯ ค�ำนึงถึงคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง น�ำโดย
ท่านนายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการวางมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน การจะเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดเหล้า
ปลอดภั ย ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น และฟื ้ น ฟู ป ระเพณี อั น ทรงคุ ณ ค่ า ทุ ก
ภาคส่วนต้ อ งจั บมื อ กั นท� ำ งานต่ อ ไป รณรงค์ ให้ เ ยาวชนตระหนั ก
เข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เขาได้ซึมซับประเพณีดั้งเดิม การ
เล่ น น�้ ำ สงกรานต์ อ ย่ า งสุ ภ าพ สมั ย ก่ อ นเล่ น น�้ ำ สงกรานต์ ใ ช้ น�้ ำ
คนละขัน เดินไปรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ ไม่ใช่สาดน�้ำกันโครมๆ เหมือน
ในปัจจุบัน ในอดีตเราปล่อยปะละเลยเรื่องนี้มานานจนกลายเป็น
เรื่องปกติ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องฟื้นฟูวิถีปฏิบัติให้คนรุ่นหลังได้เรียน
รู้และสืบทอดต่อไป”

การเคลื่อนงาน

สงกรานต์ถนนข้าวสุก
ปลอดเหล้า

นายสุธี ประเสริฐศรี

ผูป้ ระสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอ่างทอง

“ถ

นนข้าวสุกมีการเล่นสงกรานต์นานแล้ว ประชาคมงดเหล้า
จังหวัดอ่างทอง เข้ามารณรงค์ ปี 2553 ก่อนหน้านั้น ถนน
ข้าวสุก เป็นข่าวดังมากเกี่ยวกับการลวนลามกันใต้สะพาน เล่นน�้ำ
ไม่สุภาพ ปีแรกเริ่มด�ำเนินงานสงกรานต์ถนนข้าวสุกปลอดเหล้า
ได้รับ ความร่ ว มมื อ อย่างดีจากเทศบาลต�ำบลวิเ ศษไชยชาญ และ
หน่วยงานราชการต่างๆ นับจากปีแรกที่เริ่มรณรงค์ ก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจากที่เคยมีการทะเลาะวิวาท ชกต่อย มีการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ริมคันคลอง หลังรณรงค์ต่อเนื่อง 5-6 ปี
การดื่มและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงเห็นได้ชัด การ
ทะเลาะวิวาทไม่มีเลย ต้องขอบคุณสรรพสามิตจังหวัดอ่างทองที่มี
มาตรวจเข้มเรื่อง ใบอนุญาต ปีแรกๆ มีการจับหลายราย แต่ปี
หลังๆ ไม่พบผู้ฝ่าฝืนเลย ต้นถนน และปลายถนนก็มีการตั้งจุดสกัด
น�้ำเมา
“กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นงานคื อ การท� ำ งานร่ ว มกั บ
เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งเครือข่ายหน่วยงานรัฐ ต�ำรวจเข้ามาร่วมมือ
วางแผน สสอ. โรงพยาบาล หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว ร่วมปฏิบัติ
งานและเฝ้าระวังในพื้นที่ ชุมชนเป็นกลไกหลักที่ท�ำให้งานสงกรานต์
ปลอดเหล้าขับเคลื่อนไปได้ ขณะที่เทศบาลฯ ก็มีการ ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนือ่ ง มีเครือข่ายเด็กเยาวชน “เพชรวิเศษ” มาร่วมขับเคลือ่ น
งานรณรงค์ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ คนใน
พื้นที่แต่เดิมไม่กล้าออกมาเล่นน�้ำ  เพรากลัวจะเกิดการทะเลาะวิวาท
แต่ปัจจุบันคนในพื้นที่ปล่อยลูกหลานออกมาเล่นมากขึ้น”
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นายสาธิต จาดเรียบร้อย
ปลัดเทศบาลตำ�บลวิเศษไชยชาญ

“ถ

นนข้าวสุกเป็นถนนทีม่ กี ารเล่นสงกรานต์โดยธรรมชาติ เกิดขึน้
มานับ 20 ปีมาแล้ว ส�ำหรับจุดเริม่ ต้นในการจัดงานสงกรานต์
ถนนข้าวสุกปลอดเหล้า เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย สืบเนือ่ ง
จากปัญหาที่เราพบก่อนจะมีการรณรงค์คือ มีภาพข่าวออกไปว่ามี
กลุ่มวัยรุ่น กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันในน�้ำ  ข้อเท็จจริงเราก็ไม่ทราบว่าเกิด
อะไรขึน้ อาจจะมีเหตุจมน�ำ้ หรือเปล่า เราก็ไม่ทราบ แต่เมือ่ มีภาพแบบ
นั้นออกไป เราถือว่าเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไข เพราะกระทบต่อภาพ
ลักษณ์ของจังหวัด
“จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ มี ก ารหารื อ ในระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อหามาตรการแก้ไข ไม่เกิดขึ้นอีก ในส่วนของเทศบาลต�ำบล
ไชยชาญ ในปีแรกๆ ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน เรื่อง
การประสานงาน ทั้งระดับ อ�ำเภอ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มองเห็นปัญหา เราระดม
ความคิด ว่าจะท�ำอย่างไร คนมาเล่นสงกรานต์โดยธรรมชาติท่ีถนน
ข้าวสุกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถ้าไม่จัดการก็จะพบปัญหา
ซ�้ำๆ แบบนี้ต่อไป จึงเริ่มมีมาตรการ ดูแล ทั้งเรื่องความปลอดภัย
การตรวจอาวุธ พอท�ำงานไปสักระยะ เราก็ประมวลปัญหาและพบ
ว่า เหตุการณ์ต่างๆ เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจวบ
กับทาง สสส. ได้เข้ามาพูดคุย จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัด
ถนนข้าวสุกปลอดเหล้า ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม คนมาเที่ยว
ถนนข้าวสุก เป็นคนในชุมชนเพียง 20% นอกนั้นจะเป็นคนต่างถิ่น

“ถนนข้าวสุกปลอดเหล้า
ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม”
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คนในพื้นที่ไม่ค่อยออกมาเพราะเขามองว่าไม่ค่อยปลอดภัย เราได้ให้
คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เสนอทางแก้ไข และส่งเสริม
เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์
“ถนนข้าวสุกไม่มีธุรกิจแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง หลักๆ เราคิด
เรื่องการเป็นถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ใส่เสื้อลายดอก บอกลา
สายเดีย่ ว มีกลุม่ พระ เยาวชน แต่งกายสุภาพ ใส่เสือ้ ลายดอกมาเทีย่ ว
ใครมาเที่ ย วไม่ มี เ สื้ อ ลายดอก เราก็ ใ ห้ เ อาเสื้ อ สายเดี่ ย วมาแลก
บริ เ วณริ ม ถนนข้ า วสุ ก มี ค ลองชลประทาน ทางชลประทานก็ จ ะ
อ�ำนวยความสะดวกรักษาระดับน�้ำไว้ให้ ส�ำหรับความยั่งยืนของ
ประเพณี ส งกรานต์ ป ลอดเหล้ า ส่ ว นตั ว ผมให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ วั ด
ในอนาคตเราอาจจะเข้าไปจัดกิจกรรมในวัด อาจจะเป็นลานข้าวสุก
ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมไทยๆ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนทรายเข้าวัด การ
ละเล่นพื้นบ้าน รีรีข้าวสาร งูกินหาง เทศบาลฯ มีกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ ่ ม เยาวชนมี ทั ก ษะเรื่ อ งดนตรี ไ ทย ก็ ส ามารถมาแสดงความ
สามารถได้ เป็นการต่อเติมเรื่องศิลปวัฒนธรรมเข้าไป ย้ายสงกรานต์
กลับเข้าวัด บางทีพื้นที่ถนนสาธารณะอาจจะมีข้อจ�ำกัดหลายอย่าง
โซนนั้ น มี โ รงพยาบาล เราก็กังวลเรื่องการเดินทางของรถฉุ ก เฉิ น
จึงคิดว่าในอนาคตน่าจะกลับเข้าไปในวัด อาจปรับรูปแบบไม่เป็นถนน
แต่เป็นลานวัฒนธรรม ยังคงรักษาคอนเซ็ปต์ปลอดเหล้าไว้
“ขอบคุณ สสส. สคล. ที่ท�ำหน้าที่อย่างดียงิ่ ทั้ ง ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ และการสร้ า งความเข้าใจ การดื่มเหล้าอาจจะเป็น

พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นได้ ย าก เราไม่ ไ ด้ ห วั ง ให้
สถานการณ์ ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ห มด
ไปจากพื้นที่ แต่ถ้าดื่ ม แล้ ว กระทบบุ ค คลที่ ส าม
อย่ า งอุ บั ติ เ หตุ เราอาจจะไม่ดื่ม แต่เราขับรถไป
ประสบอุ บั ติ เ หตุ กั บ คนที่ เ ขาดื่ ม ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า
กังวล วันนี้เราเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่กระตุ้นเตือนให้
เกิดความตระหนัก”
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ถนนข้าวทิพย์
สร้างวัฒนธรรมใหม่ในงานสงกรานต์
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ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�ำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่พาหนะ ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เกิดการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นจากการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทางประชาคมงดเหล้ า
จังหวัดจันทบุรี จึงร่วมหารือเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ จัดถนนสายปลอดเหล้า
โดยให้ใช้ชื่องานว่า สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าว
ทิพย์ จันทบุรี
เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จั ง หวั ด เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งค่ า นิ ย มใหม่
สังคมไทยปลอดแอลกอฮอล์ โดยตลอดเส้นทางจะ
ไม่มีการซื้อ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งจะมี
ประชาคมงดเหล้า และเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า
จังหวัดจันทบุรีมารณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม เพื่อให้ทุกภาคีเครือข่ายตระหนักรู้และร่วม
กันบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ทุกๆ ปีจะมีพิธีกวนข้าวทิพย์ที่จัดที่วัดใหม่
เมืองจันทบุรี กิจกรรมประกอบด้วยพิธกี วนข้าวทิพย์
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน ส่วนกิจกรรมวัน
สงกรานต์ จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 12 เมษายน มีการ
แสดงดนตรีจากเยาวชน จัดบูธน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
(น�้ำดื่มอัญมณีบูรพา) บูธกิจกรรมจาก สสส. จัดทีม
รณรงค์เยาวชนและเครือข่าย ๓ซ. เล่นน�ำ้ สงกรานต์
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ มาตรการโครงการ
ฝากเหล้าไว้กับต�ำรวจ ดูแลความเรียบร้อยของงาน
ผ่านกล้อง CCTV และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
วันที่ 13 เมษายน มีการสรงน�ำ้ พระพุทธสิหงิ ค์
การรดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุ การท�ำบุญตักบาตร ขบวน
แห่สงกรานต์ปลอดเหล้า พิธเี ทเหล้าเผาบุหรี่ โดยจะ
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

“ถนนข้าวทิพย์”
สงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์
สร้างวัฒนธรรมใหม่ในงานสงกรานต์

คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัด เพื่อให้การจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี ซึ่งหลักการจัดงาน
สงกรานต์ ก ลางคื น ปลอดเหล้ า ถนนข้ า วทิ พ ย์ เป็ น การจั ด งาน
สงกรานต์ที่คงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ รวมทั้งเปิดพื้นที่การ
ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่ง และลดผลประโยชน์ในเรื่องของการลด
อุ บัติ เ หตุ ลดการเสี ย ชี วิตอั นเกิ ด จากการเมาแล้ วขั บ การลดการ
ทะเลาะวิวาท การเล่นน�้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
ทั้งนี้เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาท่านพ่อวัดใหม่เมืองจันทบุรี
มีด�ำริว่าทางวัดใหม่มีการกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีเป็นประจ�ำทุกปี
จึงตั้งชื่อถนนท่าแฉลบซึ่งตัดผ่านหน้าวัดใหม่ว่า ถนนสายข้าวทิพย์
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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โดยจัดงานสงกรานต์กลางคืนบริเวณถนนข้าวทิพย์
ดั ง กล่ า ว และจั ด กิจกรรมบริเ วณศาลาพุ่มพวง
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน เยือ้ งร้านข้าวต้ม
โชคดี (จะใช้เป็นกองอ�ำนวยการเฝ้าระวังการกระท�ำ
ผิดกฎหมายควบคุมเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยมี
ตัว แทนจากต�ำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด สรรพ
สามิตจันทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ฯ ดูแลความเรียบร้อย
ตลอดงาน)
ปี 2552 เทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดงาน
สงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ หรือถนนท่าแฉลบ เริ่ม
ตั้งแต่หน้าวัดใหม่เมืองจันทบุรี - บริเวณสามเหลี่ยม
ทุ่งนาเชยโดยจัดเล่นน�้ำสงกรานต์ช่วงกลางคืนเป็น
แห่งแรกในประเทศไทย และขอความร่วมมือร้าน
ค้าสถานบันเทิงงดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เปลี่ยนถนนที่เต็มไปด้วยบาร์เบียร์เป็นเป็นถนน
ปลอดเหล้า โดยมีต�ำรวจอาสาและเครือข่ายเฝ้า
ระวังภัยแอลกอฮอล์ ดูแลความเรียบร้อย สกัดคน
เมาไม่ให้เข้าในบริเวณถนนข้าวทิพย์
ปี 2557 จังหวัดจันทบุรีมีการบังคับใช้
กฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ เ ห็ น รู ป
ธรรมจริงในการท�ำงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี และคณะ
กรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จั ง หวั ด
จันทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดบูรณาการความ
ร่ ว มมื อ โดยพลั ง เบญจภาคี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และ
สามารถสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจาก
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นมิ ติ ต ่ า งๆ ทั้ ง อุ บั ติ เ หตุ
สุขภาพ ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะ
วิวาท สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเล่นน�้ำสงกรานต์
ปี 2558 เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดงาน
แถลงข่าว สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์
จันทบุรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงาน และ
มาตรการของการจัดการกระท�ำผิดกฎหมายควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สรรพสามิต ต�ำรวจภูธร ฯลฯ
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เพื่ อ ร่ ว มกั น บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ปี 2559 เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์
โดยมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย เช่น การสรงน�้ำพระ รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ
การท�ำบุญตักบาตร พิธีกวนข้าวทิพย์ จ�ำนวน 9 กระทะ การละเล่น
ของเด็กไทย การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วง หมากรุก หมากฮอส สะบ้าล้อ ประกวดธิดาสงกรานต์
ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนศิลปวัฒนธรรม
ปี 2560 เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดงานประเพณีสงกรานต์
กลางคืนปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี ประจ�ำปี 2560 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 9 ทุกคนที่มาเที่ยวสงกรานต์กลางคืนถนนข้าวทิพย์ ต่างรับรู้
ว่างานสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้า

มาตรการควบคุมเพื่อสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้า

1. การจราจร พื้นที่บริเวณถนนข้าวทิพย์ (ถนนท่าแฉลบ) เริ่ม
ตั้งแต่หน้าวัดใหม่เมืองจันทบุรีสถานที่ในการกวนข้าวทิพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ ลานเทศบาลเมืองจันทบุรี - บริเวณถนนท่าแฉลบ 7 จนถึง
บริเวณร้านโซนเอ็กซ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาร่วม
กิจกรรมบริเวณงาน ลดการจราจรที่ติดขัดหากปิดถนน โดยจะท�ำการ
เปิดถนนให้รถผ่านได้ทั้งสองช่องทาง และจะมีต�ำรวจ ต�ำรวจอาสา
และทีมสรรพสามิตพิชิตเหล้า ดูแลความเรียบร้อย สกัดคนเมาไม่ให้
เข้าในบริเวณถนนข้าวทิพย์
2. โครงการฝากเหล้าไว้กับต�ำรวจ กุศโลบายที่เป็นเครื่องมือใน
การจัดการกับนักท่องเทีย่ วทีน่ ำ� เหล้า เบียร์เข้ามาในบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องท�ำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อี ก ทั้ ง โครงการฝากเหล้ า ไว้ กั บ ต� ำ รวจได้ ก ลายเป็ น นโยบายที่ ก รม
ทางหลวงน�ำไปใช้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3. กล้อง CCTV ดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน เพื่อป้องกันเหตุ
ที่จะเกิดภายในบริเวณถนนข้าวทิพย์ โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะสามารถ
เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที และมีการบันทึกภาพและถ่ายทอดสด
บริเวณเวทีใหญ่ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองจันทบุรี
4. กองอ�ำนวยการ ใช้บริเวณหน้าร้านข้าวต้มโชคดี จะใช้เป็น
กองอ�ำนวยการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยจะมีตัวแทนจากต�ำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด
สรรพสามิตจันทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ฯ ดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน ปฏิบัติการ
ตามโครงการฝากเหล้าไว้กับต�ำรวจ
5. ดนตรีสร้างสุข ส่วนพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรมจะใช้บริเวณศาลาพุม่ พวง
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน เยื้องร้านข้าวต้มโชคดี (จะใช้
เป็นกองอ�ำนวยการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยจะมีตัวแทนจากต�ำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด
สรรพสามิตจันทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ฯ ดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน)
6. รถประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์
จันทบุรี เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อรถประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองจันทบุรี เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวรับรู้ใน
เรื่ อ งของมาตรการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยจะมีตัวแทนจาก
ต�ำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิตจันทบุรี ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ฯ ดูแล
ความเรียบร้อยตลอดงานและประจ�ำกองอ�ำนวยการตลอดงาน
7. ชุดตรวจออกตรวจเตือน เฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รว่ มกับต�ำรวจ, ต�ำรวจอาสาฯ, สาธารณสุข,
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชุดตรวจสรรพสามิตพิชิตเหล้า
ทีป่ นี ขี้ อเข้าร่วมออกตรวจเพือ่ ก�ำกับดูแลให้สงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้า
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น.
8. ขบวนรณรงค์ของเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในช่วงพิธีการ
เปิดงานอย่างเป็นทางการของงานสงกรานต์กลางคืน “สงกรานต์
ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี” ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น.
9. อุโมงค์น�้ำ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดบริการให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินเที่ยวภายในบริเวณงานมีน�้ำในการเล่นสงกรานต์
10. จุดบริการน�ำ้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดบริการให้นกั ท่องเทีย่ ว
ที่เดินเที่ยวภายในบริเวณงานมีน�้ำในการเล่นสงกรานต์ตลอดเส้นทาง
มีถึงบริการกว่า 100 ถัง

เครือข่ายร่วมเคลื่อนงาน

1. เทศบาลเมืองจันทบุรี
2. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี
3. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
4. กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
5. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
6. สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
7. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จันทบุรี
8. ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
9. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
10. เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
11. เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี
12. เครือข่ายคนพิการจังหวัดจันทบุรี
13. ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน
จังหวัดจันทบุรี
14. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขต 1
15. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขต 2
16. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
17. มูลนิธิสว่างกตัญญูจันทบุรี
18. เครือข่ายสื่อพื้นบ้านจันทบุรี
19. ชมรมรักษ์สุขภาพ
20. อสม.ต�ำบลตลาดและ อสม.ต�ำบลวัดใหม่
21. ชมรมจักรยานสัมพันธ์จันทบุรี
22. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจันทบุรี
23. ชมรมเพื่อนนักปั่นเขาคิชฌกูฏ
24. ชมรมแพทย์แผนไทยจันทบุรี
25. โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จ.จันทบุรี
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สงกรานต์ถนนข้าวทิพย์
ปลอดเหล้า

นายสุเมธ ถนอมศักดิ์

ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี

“งาน

“สงกรานต์กลางคืนถนนข้าวทิพย์
แห่งแรกในประเทศ ”
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สงกรานต์กลางคืนถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี ถือเป็น
แห่งแรกของประเทศที่เล่นน�้ำสงกรานต์ตอนกลางคืน
มีการเล่นน�ำ้ กันกว่า 20 ปี โดยเริม่ เล่นน�ำ้ กันตัง้ แต่เวลา 5 โมงเย็นของ
วันที่ 12 เมษายน ส่วนการรณรงค์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้า ก็มกี ารจัด
กิจกรรมต่อเนือ่ งมาจะเข้าสูป่ ที ี่ 10 แล้ว มีการประชาสัมพันธ์ตดิ ป้าย
รณรงค์ จนเป็นทีท่ ราบทัว่ ไปว่ามาเล่นสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์หา้ มดืม่
ห้ามจ�ำหน่าย
“ในช่ ว งแรกๆ ที่ มี ก ารรณรงค์ ก็ มี ก ารแอบน� ำ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ จั ด งาน มี ก ารแอบขายบ้ า ง ต่ อ มาเรา
รณรงค์และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และมีโครงการเด่น คือฝาก
เหล้าไว้กับต�ำรวจ ก่อนเข้างานใครมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะให้
ฝากไว้กับต�ำรวจ หลังจากเลิกงานประมาณตี 1- ตี 2 จึงมารับคืน
แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนมารับคืน วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 13 เมษายน
ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ ก็จะมีพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่
“ส�ำหรับการขับเคลื่อนงานได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ทั้งต�ำรวจ สรรพสามิต และมีเยาวชนมาร่วมรณรงค์ในพื้นที่จัดงาน มี
การส่ ง เสริ ม ด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี เนื่ อ งจากถนนข้ า วทิ พ ย์
มีบทบาทในการเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีการจัดแสดงดนตรีเพื่อ
ประชาชน ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ไ ม่ มี ก ารทะเลาะวิ ว าท
ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย ใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลฯ ได้จัดเรือยนต์ไว้ส�ำหรับเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วย จากอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก ข้ามบึงไปหน้าโรงพยาบาล
เนื่องจากช่วงเทศกาลการจราจรทางถนนมักจะติดขัด ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานถนนข้าวทิพย์ ทางเทศบาลฯ มีแนวคิดที่จะด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป”

การเคลื่อนงาน

สงกรานต์ถนนข้าวทิพย์
ปลอดเหล้า

นางภารดี แก้วแกมกาญน์
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี

“แต่

เดิมถนนท่าแฉลบเต็มไปด้วยบาร์เบียร์ และสถานบันเทิงทัง้
สาย มีคนมาเล่นน�ำ้ สงกรานต์เมาเหล้าทะเลาะวิวาท ต่อมา
ประมาณปี 2552 เริม่ มีการรณรงค์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้า ปีแรกๆ
ที่จัดงานก็ยังมีเหตุทะเลาะวิวาทบ้างแต่ไม่มาก ช่วงเริ่มต้นรณรงค์
ท�ำงานค่อนข้างล�ำบาก มีทั้งกระแสต่อต้าน และยังมีธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พยายามจะเข้ามาให้สปอนเซอร์รา้ นค้า เอาร่มมาให้ เอา
เต็นท์ทมี่ ตี ราสัญลักษณ์มา เราก็ตอ้ งจัดการไม่ให้มสี งิ่ เหล่านี้ ช่วงแรกๆ
ต้องน�ำรถคุมขังมาจอดรอ แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งใช้แล้ว งานสงกรานต์ถนน
ข้าวทิพย์มีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวงานจ�ำนวน
มาก ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละจังหวัดใกล้เคียง ระยอง สระแก้ว เป็นทีร่ กู้ นั ว่างาน
สงกรานต์กลางคืนถนนข้าวทิพย์ ปลอดภัย ไม่มแี อลกอฮอล์
“เราเริ่มท�ำงานแบบบูรณาการกับต�ำรวจ สรรพสามิต สสจ.
อส. เทศบาล ฝ่ายปกครอง ทหาร ห้ามขาย ห้ามดื่ม ตลอดเส้นทาง
โดยเทศบาลออกประกาศขอความร่วมมือ ร้านค้า สถานบันเทิง
งดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงจัดงาน มีการออกตรวจ
ร้านค้า สถานที่เวลาประมาณ 6 โมงเย็น 1 รอบ และเดินตรวจอีก
ครั้งรอบดึก ส�ำหรับการจัดงานปี 2561 มีการขยายความร่วมมือ
กับส�ำนักงานควบคุมความประพฤติ ที่รับผิดชอบงานควบคุมความ
ประพฤติกลุ่มที่เมาแล้วขับเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานอีกแรงหนึ่ง”

“ช่วงแรกๆ ต้องนำ�
รถคุมขังมาจอดรอ
แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งใช้แล้ว”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ประเพณีบุญบั้งไฟปลอดภัย
รวมใจปลอดเหล้า

ประ

เพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ เป็นประเพณีทสี่ บื ทอดตามระบบฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ เป็นพิธีขอฝนของชาวอีสาน เรียกกันว่าบุญ
เดือน 6 ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 6 หรือ เดือน 7
ตามต�ำนานเล่าว่า พญาคันคาก (คางคก) รบกับพญาแถน เนื่องจาก
โกรธเคืองมนุษย์ทไี่ ม่ยอมเซ่นสรวงตน ผลการรบปรากฏว่าพญาคันคาก
รบชนะพญาแถน จึงได้ท�ำข้อตกลงกันว่าเมื่อถึงฤดูเพาะปลูก ให้
พญานาคขี่ บั้ ง ไฟขึ้ น มาอย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ พญาแถนเห็ น พญานาค
ขี่บั้งไฟขึ้นมา ก็ให้พญาแถนไขน�้ำฝนลงมาสู่เมืองมนุษย์
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ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้เริ่ม
เปิดพื้นที่การรณรงค์งานบุญบั้งไฟ โดยสถานการณ์
ปัญหาท้าทาย คือ งานบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร
ที่ธุรกิจแอลกอฮอล์สนับสนุนเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
งานบุญบั้งไฟของอ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็น ตั ว อย่ า งที่ มีก ารดื่มการจัดเลี้ยงกันทั้งชุมชน
มี ป ั ญ หาตามมามากมาย โดยที่ ม าตรการชุ ม ชน
มาตรการกฎหมายไม่สามารถแก้ปญั หาได้ นอกจากนัน้
ประมาณการคร่าวๆ พบว่า มีงานบุญบั้งไฟอาจจะ
มากถึง 1,000 งานในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นรณรงค์ได้เริ่มจาก
พื้นที่ที่มีความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ต.กุดหว้า
อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้มโี ครงการสกัดนักดื่ม
หน้าใหม่ โดยมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
รับทุนจาก สสส. ได้ท�ำงานกับชุมชนนี้สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เด็กเยาวชนให้เป็น
ผู้ขับเคลื่อน จนสามารถน�ำเอาปัญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สะท้อนคืนแก่ผนู้ ำ� ได้แก่นายกเทศมนตรี
กุดหว้า นายสาริกา อุทรักษ์ ในช่วงปี 2550 และ
ผู้น�ำชุมชนท่านอื่นๆ จนเกิดการรณรงค์ลด ละเลิก
แอลกอฮอล์ในงานบุญบั้งไฟ เริ่มมีขบวนแห่รณรงค์
งดเหล้าขึน้ ทัง้ นีย้ งั มีการดืม่ การขายในงานอยูเ่ พราะ
ยังไม่ได้เริ่มควบคุมจริงจัง ต่อมาปี 2551 - 2552
จึงได้เริ่มเข้าไปสร้างกระบวนการชุมชนให้วางแผน
การควบคุมการขายการดื่มในงาน จัดท�ำแผนที่จุด
เสี่ยงร้านค้าขายแอลกอฮอล์ในงาน และน�ำข้อมูล
สะท้อนคืนแก่ชมุ ชน และด้วยชุมชนนีเ้ ป็นชุมชนภูไท
มีเอกลักษณ์ของความสามัคคี การเชื่อมั่นผู้น�ำและ
บทบาทของเยาวชนที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง ท�ำให้
สถานการณ์การขายการดื่มในงานลดลง และมีการ
ประกาศเป็นนโยบายของชุมชนชัดเจน
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ในปี 2553 ผลการด�ำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบชัดเจนขึ้น ได้
เริ่มขยายไปชุมชนอื่นๆ มากขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น
เลย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่มีชุมชนชาวอีสานอยู่ เช่น นครนายก
เป็นต้น ต่อมาประมาณปี 2555 สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในช่วง
เวลาดังกล่าวมีมากขึ้น เช่น บั้งไฟระเบิด บั้งไฟตกใส่บ้าน รวมทั้ง
นักบินได้โพสต์ว่าระหว่างบินนั้นเห็นบั้งไฟขึ้นมาถึงเพดานบิน จึงได้
เกิดการตืน่ ตัวจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ในการควบคุม
การขออนุญาต ควบคุมช่วงวันเวลา และขนาดของบัง้ ไฟ เป็นต้น รวมทัง้
ปัญหาการพนันด้วย ทางแผนงานฯ จึงได้ใช้แนวคิดบั้งไฟปลอดภัย
เป็นหัวข้อหลัก ตามด้วยปลอดเหล้า บุหรี่ การพนัน และโคโยตี้
ในปี 2560 แผนงานฯ มีพ้ืนที่รูปธรรมจัดงานบุญบั้งไฟ
ปลอดเหล้าเข้มข้นและต่อเนื่องจ�ำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ชุมชนอุทัยทิศ
จังหวัดมหาสารคาม, อ�ำเภอแกด�ำ จังหวัดมหาสารคาม, ต�ำบลหว้าใหญ่
จังหวัดสกลนคร, อ�ำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย, อ�ำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ, อ�ำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวล�ำพู, อ�ำเภอค�ำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์, อ�ำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี, ต�ำบลนาผือ จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ, อ�ำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย, อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,
ต�ำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ, ต�ำบลบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี, ต�ำบล
กุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์, อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด, อ�ำเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์
มีพนื้ ทีร่ ณรงค์และเฝ้าระวังต่อเนือ่ ง 7 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอพนมไพร
อ�ำเภอปทุมรัตน์ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ อ�ำเภอโพนทราย อ�ำเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด, อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ โดยทิศทางสาคัญต่อไป คือ การพัฒนาความรู้จากพื้นที่จาก
ความส�ำเร็จเพื่อยกระดับเป็นนโยบายของอ�ำเภอ จังหวัดต่อไป
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“กุดหว้า” ชนเผ่าผู้ไท
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน
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“ชาวกุดหว้า” ชนเผ่าเล็กๆ อพยพจาก

ฝัง่ ลาวและเวียดนามมาตัง้ รกรากใน อ.กุฉนิ ารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ นานกว่า 100 ปี ชาวกุดหว้ายังคงยึดมัน่
ขนบธรรมเนียมการแต่งกายสวยงามด้วยชุดผูไ้ ท
และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านจวบจน
ปัจจุบัน ที่น่ายินดีคือ ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน
ของชาวกุดหว้า เป็นประเพณีทมี่ คี วามพิเศษ คือ
ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน พร้อมทั้ง
พัฒนาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ระดับอาเซียน มี
สถานีโทรทัศน์จากต่างประเทศเข้ามาท�ำถ่ายท�ำ
สารคดี (ปี 2558) ได้แก่ สถานี NHK ประเทศ
ญี่ปุ่น สถานีโทรทัศน์ไต้หวัน

“

”

“กุดทีหว้
า” ชนเผ่
่ถนนข้
าวเม่าาผู้ไท
เทศกาลดอกคู
นเสียงแคนและถนนข้
าวเหนียวานสนุก
สืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟตะไลล้

ปลอดภั
ย ไร้แอลกอฮอล์
ปลอดเหล้
า ปลอดภั
ย ปลอดการพนัน

ผลปรากฏว่าการทะเลาะวิวาทลดลง ชี้ให้เห็นว่าการงดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ผลดี จึงเริ่มท�ำงานในลักษณะเครือข่าย และร่วมกัน
รณรงค์อย่างจริงจัง ประกอบกับปี 2551 มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกิดขึ้นท�ำให้การรณรงค์มีความเข้มข้น ทั้งยังมีเรื่องของ
การบังคับใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือส�ำคัญ

การจุดบั้งไฟเป็นการส่งสัญญาณเพื่อบอก
พญาแถนว่าหน้าฝนมาถึงแล้ว เป็นงานประเพณี
เดือน 6 ตามจารีตประเพณี ขณะเดียวกันชาว
กุดหว้าได้ เล็ ง เห็ น ความส�ำคัญของการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี ท�ำให้เกิดความ
สูญเสียจึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์งดดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ใ นประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟตะไลล้ า น
โดยเริ่มต้นจาก “ผู้น�ำชุมชน” ได้หยุดดื่มเครื่องดื่ม
เป็ น ต้ น แบบให้ เ ห็ น มาตั้ ง แต่ ปี 2547-2548
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ปี 2554 รายการไทยท้าทาย มาท�ำข่าวในพื้นที่
จัดงานบุญบั้งไฟ
ปี 2555 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการท่องเทีย่ ว เช่น กุดหว้าซูเปอร์ครอส
ครั้งที่ 12 การแสดงสินค้า OTOP
ปี 2556 เริ่มมีบั้งไฟตะไลสองล้าน และรายการ
อึ้ง ทึ่ง เสียว ร่วมถ่ายท�ำรายการในพื้นที่จัดงาน
ปี 2549 มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชนว่าไม่ให้มีการ
จ�ำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด เพื่อลด
ปัญหาการท�ำเลาะวิวาท มีการตรวจตราเฝ้าระวัง และได้
ข้อสรุปว่า “ทุกคนเห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้า”
ปี 2550 ชุมชนเข้าร่วมงานบุญปลอดเหล้ามากขึน้
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 50% ท�ำให้คณะท�ำงาน
มีก�ำลังในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความ
ต่อเนื่องจึงมีการขอรับการสนับสนุนจากบริษัทไทยน�้ำทิพย์
ปี 2551 มีภาคีร่วมขับเคลื่อนงานเพิ่มมากขึ้น
ประกอบด้วย วัด โรงเรียน กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจน
หน่วยงานราชการ ร่วมประกาศงานบั้งไฟปลอดเหล้า และ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และเฝ้าระวังในพื้นที่จัดงาน
ปี 2552 มีรา้ นค้าร่วมรณรงค์ 5 ร้าน (จาก 31 ร้าน)
เจ้าภาพจัดงานปฏิเสธการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ปี 2553 ร้านค้าทั้งหมด 35 ร้าน ในพื้นที่จัดงาน
ร่วมรณรงค์งดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสื่อมวลชน
ให้ความสนใจมาร่วมน�ำเสนอข่าวมากขึ้น
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ปี 2557 จัดท�ำประกาศ ข้อห้ามและข้อควร
ปฏิบัติการร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน กุดหว้า
ปี 2557 โดยชุมชนมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็ง
ไม่ว่าจะเป็น ประชาชน นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้จัด
โครงการ รวมถึงวัฒนธรรมของชาวภูไทที่ให้ความเคารพ
นับถือผูใ้ หญ่และความสมัครสมานสามัคคี จึงสามารถน�ำ
มาประสานในการขับเคลือ่ นลดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในชุมชนต่อไป
ปี 2558 งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน เป็น
ประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ปลอด
เหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน สู่อาเซียน” นอกจากนี้
พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ “เชื่อหรือไม่” พัทยา (ประเทศไทย) ได้
มอบประกาศนียบัตรเพื่อให้การรับรองสถิติบั้งไฟตะไลล้าน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ผู้ผลิต
รายการ ไทย ท้า ทาย ได้ขอท้าทาย นายกเทศมนตรีตำ�บล
กุดหว้า ให้สร้างบั้งไฟตะไลสิบล้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ
บั้งไฟตะไลสิบล้านต้องขึ้นสู่ท้องฟ้าสวยงาม ร่มกาง ถ้า
ทำ�ได้รับเงินรางวัลจากทางรายการจำ�นวน 20,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลจากทางรายการ

ปี 2559 รายการทีวีจากประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เข้ามาถ่ายท�ำรายการ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีงานประเพณีที่ถูกคัดเลือกให้ถ่ายท�ำสารคดี 2 งาน คืองานบั้งไฟตะไลล้าน และงาน
มาลัยไม้ไผ่
ปี 2560 ชาวต�ำบลกุดหว้า ได้ก�ำหนดให้มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเทศบาลต�ำบลกุดหว้า ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกุดหว้า (อบต.กุดหว้า) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส�ำนักงานท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานขอนแก่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และกลุม่ พลังมวลชนต�ำบลกุดหว้า
ร่วมกันเคลื่อนงานบุญบั้งไฟตะไลล้าน ปลอดเหล้า ส�ำหรับปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน โดยประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน
ของชาวกุดหว้า ไปบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของ ททท. ด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการความปลอดภัยคือ
ย้ายฐานการท�ำบั้งไฟออกไปนอกเขตชุมชนทั้งหมด

ผลการส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนในงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน

จากการส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนภายในงานรณรงค์บญ
ุ บัง้ ไฟตะไลล้านปลอดเหล้า เทศบาลกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 โดยใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่าง 308 ตัวอย่าง มีผลการส�ำรวจดังนี้
หัวข้อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า

งานบุญบั้งไฟตะไลล้านจ�ำเป็นต้องมีเหล้าหรือไม่

เห็นด้วยหรือไม่ที่งานบุญบั้งไฟตะไลล้านที่จัดขึ้นปลอดจากเหล้า

เห็นด้วยหรือไม่ที่เจ้าภาพจัดงานต่างๆ ควรงดรับสปอนเซอร์
จากธุรกิจเหล้าเบียร์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน

ผลปี 2557 (%)
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉยๆ
จ�ำเป็น
ไม่จ�ำเป็น
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย

1.5%
42.4%
50%
14.2%
44.4%
15.0%
17.3%
56.8%
21.3%
4.4%
6.3%
54.7%
26.0%
12.8%
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การเคลื่อนงานประเพณี

บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายสาริกา อุทรักษ์

นายกเทศมนตรีต�ำ บลกุดหว้า

“ใน

“เปลีย่ นงานบุญพญามาร
้
งานบุญนำ�เมา
เป็นบุญปลอดเหล้า”

84

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

งานบุญไม่วา่ จะเป็นบุญบัง้ ไฟ หรือบุญประเพณีทงั้ 12 เดือน
จะมีการละเล่นและดืม่ เหล้าเพือ่ ความสนุกสนาน โดยเฉพาะ
วัยรุ่นที่เมา มักก่อปัญหาทะเลาะวิวาทจนเกิดการบาดเจ็บ พิการ
บางรายถึงขัน้ เสียชีวติ เดือดร้อนถึงพ่อแม่ สรุปทีม่ าของปัญหาหลักๆ
คือน�้ำเมา จึงตัดสินใจประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะท�ำอย่างไรให้วัยรุ่น
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรือเป็นผู้น�ำที่มีคุณภาพต่อจากเราในวันข้างหน้า
จึงเริ่มคุยกับร้านค้าและขอความร่วมมือให้งดขายเหล้าอย่างน้อย
ปีละครัง้ เพือ่ เห็นแก่ลกู หลาน โดยตอบแทนด้วยการมอบเกียรติบตั รให้
เริ่มจากงานบุญประจ�ำปี แรกๆ ก็มอี ปุ สรรคบ้าง แต่กม็ าตรองดูวา่ เรา
จะเอาตัวเอง หรือจะเอาบ้านเมืองและเยาวชน ก็เลยสูท้ ำ� ต่อไปได้สกั
ระยะหนึ่งเริ่มเห็นผล คนดื่มลดลงคนที่เคยต่อต้านก็ยอมรับมากขึ้น
พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสบายใจ จึงขยายผลมาเป็นงานบุญใหญ่ที่
ท้าทายอย่างบุญบัง้ ไฟ ทีเ่ ขาว่าเป็น ‘บุญพญามาร งานบุญน�ำ้ เมา’ โดย
เรายังคงใช้กฎขอความร่วมมือเรือ่ ยมาจน 10 ปี
“วันนีร้ สู้ กึ ภูมใิ จลูกหลานผมไปต่อได้ และสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าท�ำไม่ได้
แต่เราท�ำได้ ต่อไปจะขยายไปสูท่ กุ งานบุญทัง้ 12 เดือน ส่งต่อไปยัง
สถานศึกษา วัด ครู เยาวชน ส่งเสริมให้ลกู หลานมีคณ
ุ ลักษณะ 3 อย่าง
คือ 1. เป็นคนดี 2. สุขภาพดี 3. รายได้ดี ถ้าท�ำได้ 3 อย่างนี้ ชุมชนอยู่
ได้ ซึง่ ถ้าเลิกดืม่ เหล้าเราจะได้ทงั้ 3 อย่างเลย การจะให้คนเลิกเหล้าเรา
ก็ต้องท�ำเป็นต้นแบบให้เห็น หากเขาได้ตระหนักคิดเพียง 50% ผม
ถือว่าส�ำเร็จแล้ว ส่วนคนที่เคยติดเหล้าและสร้างปัญหาอย่าคิดว่าเขา
สร้างประโยชน์ให้สงั คมไม่ได้ แค่เราต้องเห็นความส�ำคัญและเข้าหาเขา
อย่างโครงการคนเหล็กทีเ่ ราท�ำ  ก็เอาเยาวชนทีเ่ คยเป็นหัวโจกมาอบรม
ให้อาชีพ หากิจกรรมให้เขามีสว่ นร่วม มีงานดึงเขามาท�ำ  ก็จะเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนได้”

การเคลื่อนงานประเพณี

บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายจีระพันธ์ ไชยขันธ์

“ง

ปลัดเทศบาลตำ�บลกุดหว้า

านประเพณีที่กุดหว้า แต่เดิมจะมีการดื่มเหล้าจนเกิดการ
ทะเลาะวิวาท งานจบแต่คนไม่จบต้องมาว่าคดีความกันต่อ
เดือดร้อนผูน้ ำ�ต้องมาช่วยชดใช้คา่ เสียหายช่วยเคลียร์ปญ
ั หา ก็เลยมีการ
ประชุมสรุปถึงปัญหา ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเมาคึกคะนอง ตอนทำ�
ช่วงแรกๆ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ เพราะเห็นว่างานบุญมันต้อง
มีความสนุกสนาน แต่พอเจอปัญหาก็เริม่ เห็นด้วย เราเริม่ ต้นจากผูน้ ำ�
หยุดดืม่ เป็นต้นแบบให้เห็นมาตัง้ แต่ ปี 2547 - 2548 ผลปรากฏว่าการ
ทะเลาะวิวาทลดลง แสดงว่าวิธนี ไ้ี ด้ผล จึงชวนเครือข่ายต่างๆ มาร่วม
กันทำ�ต่อ พอปี 2551 มี พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามาช่วย
ก็ยง่ิ ทำ�ให้งานรณรงค์เข้มข้นขึน้ จากนัน้ ปี 2552 ชุมชนได้เริม่ เข้ามา
มีสว่ นร่วมมากขึน้ ผมดีใจทีผ่ นู้ ำ�ท้องถิน่ มุง่ สืบสานงานประเพณี ท่าน
นายกฯ จะให้ขอ้ คิดว่า การทำ�งานต้องอาศัยความร่วมมือทีละเล็กละน้อย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พอมีแนวคิดเหมือนกัน ทำ�งานก็มีความสุข
จากวันนัน้ ถึงวันนี้ การทะเลาะวิวาทแทบจะเป็นศูนย์
“เราได้ชวนทีมงานสภาเยาวชน และดึงคนข้างนอกมาร่วมเป็นภาคี
เด็กเยาวชนเหล่านีจ้ ะคอยเสนอแนะแนวคิด คอยวิง่ เข้าหาพ่อแม่และ
ขอความร่วมมือจากผูใ้ หญ่ ผมมัน่ ใจว่าสิง่ ดีงามทีก่ ระจายไปสูเ่ ยาวชน
คือหลักสำ�คัญตัวหนึ่งที่จะเสริมทัพการทำ�งาน ยิ่งเห็นลูกหลานเรา
สานต่อได้ยง่ิ ดีใจและประทับใจ และเราก็คาดหวังว่าลูกหลานเราเหล่านี้
จะมาดูแลเราทีใ่ นอนาคตจะเป็นผูส้ งู อายุ”

“ประเพณีปลอดเหล้า เริม่ ต้นทีผ่ นู้ ำ�”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายบุญกา ปักไคหัง

ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลกุดหว้า

“กุ

ดหว้าเป็นพืน้ ทีใ่ กล้เขตเมืองจึงมีความหลากหลาย คนทีข่ าด
ความรู้ และตระหนักน้อยก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่ชมุ ชนเรามีจดุ แข็งในเรือ่ งความร่วมมือสามัคคี
และมีวัฒนธรรมที่ดีเป็นของตัวเอง มีผู้เฒ่าผู้แก่คอยกำ�กับถ้าทำ�ถูก
เขาจะยกย่องเชิดชู แต่ถา้ เสีย่ งทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามผิดพลาด จะมีขอ้ ห้าม
ที่เรียกว่า ‘คะลำ�’ ชุมชนมีการตั้งกฎกติกาข้อตกลงเพื่อดำ�เนินการ
รณรงค์ร่วมกัน ทำ�ให้เห็นพัฒนาการของการลดปัญหาที่เกิดจากการ
ดื่มเหล้า ลดอาการบาดเจ็บจากทะเลาะวิวาทในงานเทศกาล แม้แต่
ในช่วงสงกรานต์แทบจะไม่มเี ลย อันเป็นผลต่อยอดมาจากการรณรงค์
ห้ามขายในช่วงเทศกาล ซึง่ มันได้ผล
“ส่วนตัวผมมีหน้าที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแล ซึ่งหน้าที่
อาสาสมัครก็จะทำ�หน้าที่หลายอย่าง สวมหมวกหลายใบ ทั้งคอยเป็น
ตาสับปะรดคอยสอดส่องป้องปรามในระหว่างงาน นอกจากนี้ยังเป็น
อพปร. ด้วย รู้สึกเชื่อมั่นว่าคนกลุ่มนี้จะช่วยดูแลคนในชุมชนให้ปลอด
แอลกอฮอล์ได้”

“เคารพกติกา
ลดปัญหาเครือ่ งดืม่ มึนเมา”
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นางนันทวรรณ อัฐปัน
ผูอ้ �ำ นวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำ�บลกุดหว้า

“ช่

วงก่อนรณรงค์ เด็กๆ มีการตัง้ กลุม่ ดืม่ เหล้า แต่หลังรณรงค์โดย
สคล. และ สสส. ปัจจุบนั ไม่มแี ล้ว มีการเฝ้าระวังเด็กโดยให้งบ
ประมาณและจัดเจ้าหน้าทีม่ าอบรมให้ความรูก้ บั เด็กในสถานศึกษาทาง
เทศบาลเองก็ได้จดั งบประมาณสนับสนุน และขอความร่วมมือให้เด็กๆ
ได้เข้ามาท�ำกิจกรรมรณรงค์ในงานบุญประเพณีปลอดเหล้ากับทาง
เทศบาล เช่น มาช่วยรับรองแขก คอยแจกน�ำ้ ดืม่ ทางเลือกเพือ่ สุขภาพ
ให้ผทู้ มี่ าร่วมงาน
“นอกจากนี้ ยังมีการสืบทอดงานฝีมือเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดให้ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาได้มาท�ำ
ชุดพื้นเมืองของเผ่าผู้ไทส่งเข้าประกวด เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนได้รับ
รางวัลชนะเลิศก็คือนักศึกษา
“นอกจากเรือ่ งเหล้า เราพยายามรักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย
ด้วยการรณรงค์ให้คนใส่ชดุ ผูไ้ ทในสถานทีร่ าชการ ทีโ่ รงเรียนจะก�ำหนด
ให้ใส่ในวันศุกร์ ส่วนวันปกติเราก็จะใส่ทุกวันพฤหัสฯ การฟ้อนร�ำ
ในขบวนงานบุญประเพณีก็จะใส่ชุดผู้ไท แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมการแต่งกายของเผ่าผู้ไทที่รักษาไว้กับบุญประเพณี”

“เฝ้าระวังเด็ก
ปลูกเยาวชนผูไ้ ท
หัวใจปลอดเหล้า”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายอภิชัย กุลอำ�คา

คุณครูโรงเรียนกุดหว้าวิทยา (พิธกี ร / นักพากย์)

“บุ

ญประเพณี ต.กุดหว้า ทัง้ 6 หมูบ่ า้ น สมัยก่อนเมาสนุกสนาน
แต่ไม่ตกี นั ส่วนอุบตั เิ หตุนเี่ กิดบ่อยเพราะมีนำ�้ เมา เราในฐานะ
ที่เป็นโฆษกหรือคนพากย์ ก็จะพูดให้คนฟังรู้สึกสนุกสนาน
แฝงข้อคิดการรณรงค์เรื่องเหล้าไปด้วย ในอีกบาทหนึ่งเราก็เป็นครูบา
อาจารย์ ก็จะบอกสอนให้เด็กมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี ให้ความรูเ้ รือ่ งศีล 5 เรือ่ ง
สุรามาตัง้ แต่อยูใ่ นโรงเรียน เด็กบางคนจบออกมาเปลีย่ นเป็นคนละคน
ก็มี ก็รู้สึกเป็นห่วง โดยเฉพาะเวลาเมาแล้วขับรถเร็ว ถ้าเจอลูกศิษย์
ในงานก็จะบอกจะเตือนเขา ถ้าอยากสนุกไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยเหล้า
ก็สนุกได้ ดูอย่างผูห้ ญิงทีม่ าฟ้อนร�ำในขบวน ไม่ได้ดมื่ เหล้าเขาก็ยงั สนุกได้
แล้วท�ำไมเราต้องอาศัยเหล้าให้สนุกแค่วันเดียว จะสอนให้เขาเชื่อมั่น
ในตัวเอง ถ้าท�ำอะไรด้วยความเชือ่ มัน่ ก็ไม่จำ� เป็นต้องหาตัวช่วย
“ปีนผี้ มเป็นนักพากย์มาปีที่ 10 ก็มกี ารพัฒนามาเรือ่ ยๆ อย่าง
ข้อก�ำหนดปีนที้ เี่ พิม่ เข้ามา คือห้ามประกาศเวลา เพราะอยากเห็นผล
ส�ำเร็จเรือ่ งการพนัน ปีตอ่ ไปก็นา่ จะมีอะไรดีๆ เข้ามาอีก ก็อยากเห็น
เขาอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมบุญปัง้ ไฟไปเรือ่ ยๆ

“สนุกได้โดยไม่ตอ้ งดืม่ ”
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายอาทิตย์ เลิศล้ำ�

ผูป้ ระสานงาน จ.กาฬสินธุ์ เครือข่ายงดเหล้า

“ก

ารประสานการทำ�งาน ทางเทศบาลกุดหว้าจะลงพื้นที่เพื่อ
ดูกิจกรรมที่ชุมชนทำ�อยู่ แล้วต้องการพัฒนาต่อ จากนั้นมี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้ามาสานต่อ สำ�หรับชุมชนทีท่ ำ�ไปแล้ว จะมี
ศาลา SML จัดบทเรียนถอดบทเรียนให้ทกุ คนมาปรึกษาหารือกัน อย่าง
ชุมชนกุดหว้า ผู้เฒ่าผู้แก่เสนอไม่อยากให้มีเหล้าเข้ามาทำ�ลายงานบุญ
ประเพณีทด่ี งี าม ส่วนราชการก็จะเข้ามามีสว่ นร่วมว่าจะทำ�อย่างไรได้บา้ ง
เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและชุมชน ก็เริ่มต้นจากการตรวจเตือนและ
ปรามชาวบ้านไม่ให้ตอ้ นรับแขกด้วยเหล้า แล้วรณรงค์เรือ่ ยมา
“ในฐานะทีเ่ ราเป็นผูป้ ระสานงาน มีเป้าหมายขยายการสร้าง
เครือข่าย จะเชิญส่วนต่างๆ มาศึกษากระบวนการทำ�บุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า
แล้วให้เขาเอากลับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพชุมชนของตัวเอง
เป็นหลัก โดยไม่ต้องเลียนแบบ เริ่มต้นทำ�อาจเป็นเรื่องยากสำ�หรับ
คนทีม่ องว่าสวนกระแส จึงต้องมีกำ�ลังใจทีเ่ ข้มแข็ง ให้เริม่ จากจุดเล็กๆ
ถ้ายังไม่ได้ผลก็พยายามต่อ เพราะมันไม่สำ�เร็จได้ในวันเดียว ส่วนไหน
ทีเ่ ข้มแข็งก็ขยายภาคีเครือข่ายให้กว้างขึน้ จะนำ�ไปสูส่ งั คมแห่งความสุข
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ครับ

“สร้างสังคมแห่งความสุข
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายสมหวัง บุตรสุริย์
ผู้ใหญ่บา้ นกุดหว้า หมูท่ ่ี 8

“ใ

นเขตพืน้ ทีต่ ำ�บลเรามี 16 ชุมชน เฉพาะในเขตเทศบาลจะมีอยู่
9 ชุมชน แบ่งออกเป็น 2 อปท. มีเทศบาลกับ อบต. ผมจะดูแล
ในเขตของเทศบาล 9 ชุมชน 400 ครอบครัว สถานการณ์กอ่ นทีเ่ ราจะ
เข้าสูก่ ารรณรงค์ปลอดเหล้า สมัยก่อนมีความเชือ่ ว่าบุญบัง้ ไฟ เป็นบุญ
พญามาร หมายความว่า แต่ละชุมชนจะมีการดืม่ เหล้าฉลอง แต่ปญ
ั หา
ทีต่ ามมาคือ 1. สิน้ เปลือง 2. เกิดความไม่สงบในงาน หลังงานจบแต่คน
ไม่จบ ต้องมาไกล่เกลีย่ ปัญหาทะเลาะวิวาท
“เริม่ แรกทีท่ ำ�มีกระแส ชุมชนไม่ยอมรับ แต่ผนู้ ำ�ชุมชนทำ�ให้
เห็นเป็นตัวอย่าง เราใช้ไม้ออ่ นทำ�งาน เสร็จงานมีการประชุมสรุปงาน
สุภาพสตรีเริ่มตอบรับและให้การสนับสนุนดี พี่น้องประชาชนเริ่ม
เข้าใจจนทำ�ได้ตอ่ เนือ่ งมา 10 ปี สำ�เร็จผลจริงๆ ในช่วงปีท่ี 6 เริม่ มี
กองทุนส่งเสริมงบประมาณของ สสส. เข้ามามีสว่ นร่วม เราก็ปฏิบตั งิ าน
อย่างจริงจัง มีการปรึกษาทุกหน่อยงานทุกองค์กร ชุมชนก็เห็นถึงข้อดี
ภาคคนดื่มก็ให้ความร่วมมือไม่น้อยกว่า 90% ช่วงทำ�บั้งไฟในค่าย
ก็ไม่มี คนร่วมงานมาเป็นแสนไม่มที ะเลาะวิวาท เป็นงานบุญปลอดเหล้า
ปลอดภัย และปลอดการพนันมาจนถึงทุกวันนี้ ผมเองเคยดืม่ เคยท้อแต่
ไม่เคยถอย มองถึงอนาคตของประเทศชาติและลูกหลาน สุดท้ายเราทำ�
สำ�เร็จ ผมเคยได้รบั รางวัลโล่อสี านทองคำ�จาก ม.ขอนแก่น เมือ่ ปี 2559
มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมาก หลายคนที่เคยติดเหล้า สามารถเลิกแล้วทำ�ให้
ครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครัง้ ได้ ขอแค่มคี วามตัง้ ใจทำ�  ผมเชือ่ ว่า
คุณต้องสำ�เร็จ ในฐานะผูน้ ำ�ก็ดใี จและรูส้ กึ ภูมใิ จ ทีม่ สี ว่ นทำ�ให้ชมุ ชนเรา
มีความสงบและมามีความสุขทีย่ ง่ั ยืนได้อกี ครัง้ หนึง่ ”

“ความสำ�เร็จ
เกิดจากการมีสว่ นร่วม”
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายสงวน แย้มไสย
ประธานชุมชน

“แ

ต่กอ่ นงานขาวดำ�หรืองานศพจะมีดม่ื กันบ้าง แต่หลังจาก สสส.
เข้ามารณรงค์เริม่ ดีขน้ึ จนเลิกไปโดยปริยาย ส่วนงานแต่งงาน
ยังคงมีบ้างประปราย การรณรงค์ช่วงแรกๆ ผู้นำ�จะทำ�เป็นตัวอย่าง
ผูใ้ หญ่กจ็ ะไม่ทำ�สิง่ ไม่ดใี ห้เด็กเห็น ชักชวนคนในชุมชนมาร่วมสร้างพลัง
ทำ�ให้เยาวชนรู้พิษภัยสิ่งเสพติด ช่วงรณรงค์มีอุปสรรคอยู่บ้าง โดย
เฉพาะสือ่ เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ ข้ามา ทำ�ให้เด็กวัยรุน่ เลียนแบบ สือ่ และ
พฤติกรรมดาราคนดัง เราก็ช่วยกันดูว่าสื่อไหนที่ทำ�ให้เสื่อมเสีย หรือ
ถ้าหลวมตัวลึกเข้าไปแล้วจะหมดอนาคต ก็ชแ้ี จงตักเตือนอยูต่ ลอด แต่
เราแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ คือรณรงค์ให้งดให้เลิกซึง่ มันค่อนข้างทำ�ยาก
เพราะจิตใจคนไม่เหมือนกัน ตราบทีย่ งั มีการผลิตและนำ�เข้าเราก็ยงั คง
แก้ปญ
ั หากันต่อไป ถ้าต่อยอดจริงๆ อยากให้ออกมาตรการเด็ดขาดจาก
รัฐบาล จะเป็นการช่วย 2 แรงประสานกันกับชุมชน”

“สร้างพลัง
เยาวชนปลอดสิง่ เสพติด”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายพิศดา จำ�พล
ช่างทำ�บัง้ ไฟตะไลล้าน

“ผ

มเรียนทำ�บั้งไฟกับพระอาจารย์ที่บ้านแจนแลน ตอนนั้นบวช
เณรอยูใ่ นช่วงอายุ 16-17 ปี ตอนนีอ้ ายุ 76 ปี ในงานบุญบัง้ ไฟ
จะประชุมไม่ให้มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้ง ถ้ามีห้ามแตะต้องบั้งไฟ
ก่อนจะจุดบัง้ ไฟก็ตอ้ งประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ถ้าไม่รกั ษากติกาต้อง
โดนหักคะแนน หรือไม่ก็ตัดฟาว ถ้ารักษากฎไม่ได้จะตัดไม่ให้มีค่าย
บัง้ ไฟเลย
“ผมจะบอกลูกหลานในค่ายบัง้ ไฟเสมอ ว่าถ้าเราเมาแล้วใคร
จะไว้ใจเรา แต่คนจากทีอ่ น่ื ไม่มอี ำ�นาจห้ามไม่ให้เขากิน เคยเห็นคนเมา
จากทีอ่ น่ื มาอยูใ่ นขบวนรำ� ตอนนัน้ ผมเสียใจมาก ถ้าไปถามไม่ใช่คนกุด
หว้าแน่นอน คือเวลาเราสนุกเขาก็มาสนุกด้วย เมือ่ ก่อนอาจจะเห็นมีดม่ื
กันบ้าง แต่พอมี สสส. เข้ามาไม่มแี ล้ว
“ผมคิดว่าโครงการนีด้ ี รูส้ กึ ดีชอบทีล่ กู หลานไม่กนิ เหล้า ผม
ไม่สนับสนุนเรือ่ งเมา ลูกหลานทีเ่ มามาผมจะไม่คยุ ด้วย เมาแล้วมันไม่มี
ประโยชน์ เมาแล้วกล้านัน่ ไม่ใช่คนเก่ง เก่งแต่คำ�พูด ถ้าคนเก่งจริงไม่มี
เหล้าเขาก็เก่งได้ ถ้าเมาแล้วแสดงเหมือนยืนแสดงอยูบ่ นเส้นด้าย อยาก
ให้มโี ครงการดีๆ แบบนีม้ านานแล้ว ผมพร้อมช่วยส่งเสริมให้มนั ปลอด
อบายมุขจริงๆ”

“ค่ายบัง้ ไฟ เราไม่ดม่ื ”
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายวิมล อุทรักษ์
ค่ายชัยวิสทิ ธิเหินฟ้า

“แ

ต่กอ่ นมีการกินเหล้าเมาแล้วชกต่อยกันเยอะ พอมีการรณรงค์
ไม่ให้ดื่ม เหล้าก็ไม่มีเลย ส่วนการรณรงค์ช่วงทำ�บั้งไฟตะไล
สิบล้าน ในค่ายมีประมาณ 20 คน มีผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่อยูด่ ว้ ย ก็ตกลงทำ�ความ
เข้าใจกันก่อนรับเข้าค่ายว่าไม่มกี ารดืม่ เหล้า ถ้าเข้าบริเวณค่ายห้ามดืม่
ห้ามสูบบุหรี่ ก็ขอร้องและอธิบายว่าถ้าเรากินเหล้าให้เขาเห็นจะโดนตัด
สิทธิ์ตัดคะแนน ถ้าจะทำ�ปีหน้าก็จะไม่มีเงินสนับสนุน เพราะรับปาก
แล้วทำ�ไม่ได้ “ค่ายชัยวิสทิ ธิเหินฟ้า” เป็นค่ายของนายกฯ ด้วย ยังไงก็
ต้องให้เกียรติทา่ นและคนจัดงาน ถ้าอยากดืม่ จะไปอยูค่ า่ ยอืน่ ก็ไม่บงั คับ
เพราะเหล้ามันมีมานานจะให้หมดไปเลยคงยาก มันเป็นความเชื่อว่า
ถ้าไม่ดม่ื ไม่สนุก ตัง้ แต่รณรงค์ดขี น้ึ คิดว่าคนทีด่ ม่ื และสูบจะลดลงกว่า
80%
“งานบุญบัง้ ไฟตะไลล้านจะจุดบูชา 6 บัง้ ตัง้ แต่ 2 โมงเช้า
ถึง 6 โมงเย็น ร้านค้าโดยรอบจะห้ามขายเหล้า ถ้าฝ่าฝืนจะปรับและ
เชิญออกนอกพื้นที่ ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าอยากให้มีโครงการดีๆ
อย่างนี้ทุกปี ลดความประมาทได้เยอะ เพราะทำ�บั้งไฟประมาทไม่ได้
ต้องมีทรายมีถงั ดับเพลิงเตรียมการไว้ปอ้ งกันตลอด ก็อยากให้ลกู หลาน
รักษาประเพณีดีงามอย่างนี้ไว้ ยังไงให้ก็ให้ปฏิบัติตามที่เทศบาลตั้งไว้
จะปลอดภัยทีส่ ดุ ”

“ค่ายบัง้ ไฟไม่ดม่ื ไม่สบู ”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นายเก่ง วรรณสา

คนทำ�บัง้ ไฟค่ายศิษย์ชา่ งแดง

“ผ

มท�ำบั้งไฟมา 15 ปี คุณตาพิศดาเป็นคนสอนท�ำตั้งแต่อยู่
ป. 1 - ป. 2 จากบัง้ ไฟหมืน่ บัง้ ไฟแสนเป็นบัง้ ไฟล้าน จนมา
บัง้ ไฟสิบล้าน ยิง่ บัง้ ไฟใหญ่ขนึ้ ก็ยงิ่ ท�ำยากขึน้ บัง้ ไฟใครขึน้ สูงๆ ท�ำเวลา
ได้เยอะก็ชนะ บัง้ ไฟใครไม่ขนึ้ ก็จะถูกเอาลงโคลนตม ทีห่ มูบ่ า้ นผมเป็น
หมูบ่ า้ นปลอดเหล้า ช่วงเทศกาลบุญบัง้ ไฟคนจุดบัง้ ไฟก็ตอ้ งห้ามดืม่ เหล้า
ลูกชายเป็นคนจุดบัง้ ไฟก็ตอ้ งห้ามสูบบุหรีด่ ว้ ย ต้องคอยสอดส่องกันคน
ออกห่างพืน้ ทีจ่ ดุ 4-5 เมตร ป้องกันอันตราย
“ตัวผมเองไม่เคยดืม่ มาตัง้ แต่เกิด ไม่ชอบ อยูใ่ นค่ายไม่เคยเจอ
ปัญหาเกีย่ วกับคนกินเหล้า ใครดืม่ ผมจะไล่ไปไม่สน แค่เห็นขวดเหล้า
ในแคมป์ตอนท�ำบัง้ ไฟ ค่ายนัน้ จะโดนหักทันที 10 คะแนน ถ้าใครกิน
เหล้าก็หักคะแนนอีก ค่ายก็กลัวว่าจะโดนหักคะแนน ทุกวันนี้เลยไม่มี
ใครนำเหล้าเข้ามาในแคมป์และในบริเวณงานกันเลย”

“รักษากฎเหล็ก ไม่สบู ไม่ดม่ื ”
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บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ปลอดเหล้า

นางสาวกชพรรณ อุทรักษ์์
ประธานสภาเด็กและเยาวชน

“จุ

ดเริ่ ม ต้ น ที่ ไ ด้ ม าท� ำ หน้ า ที่ ป ระธานสภาเด็ ก และเยาวชน
อันดับแรกคือ เทศบาลได้จดั ตัง้ สภาเด็กและเยาวชน แล้วก็มี
โครงการของ สสส. เข้ามา ดิฉนั กับเพือ่ นๆ ก็เลยชวนกันมา
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ทัง้ เพ้นท์เสือ้ ท�ำเข็มกลัด และรณรงค์งดเหล้า ก็จะ
ช่วยกัน แจกน�ำ้ ดืม่ ทางเลือก แจกลูกโป่ง แจกสติกเกอร์ จากเมือ่ ก่อนที่
เคยเล่นสนุกกับเพือ่ นๆ ในช่วงเทศกาล แต่ปจั จุบนั บทบาทหน้าทีข่ อง
เราเปลีย่ นไป เลิกเรียนก็มาทีเ่ ทศบาล มาท�ำกิจกรรมอยูเ่ ต็นท์ สสส.
“ในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ เทศกาลดีๆ หรือประเพณีดีๆ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีเหล้า เพราะถ้ากินเหล้าอาจสนุกช่วงแรกๆ แต่จะมี
ปัญหาตามมา บางทีเจอ ลุง ป้า น้า อา กินเหล้าสูบบุหรีไ่ ม่เป็นที่ แค่เขา
คุยกันเราก็ได้กลิ่นเหม็นเหล้าและบุหรี่แล้ว บางทีเห็นคนดื่มกันในงาน
ก็หวาดระแวงว่าถ้าเมาไม่มีสติเขาจะท�ำร้ายเราไหม ในความคิดหนู
การพบปะพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ในเทศกาลโดยไม่มีเหล้าจะท�ำให้
เข้าใจกันและกันมากกว่าค่ะ”

“เยาวชนคนรุน่ ใหม่
ไร้แอลกอฮอล์”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เป็นความเชื่อของชาวอีสานว่าการจุดบั้งไฟ
ขึ้นบนท้องฟ้าเป็นการบูชาพญาแถน ช่วยให้ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล ท�ำให้พืชพรรณงอกงามอุดม
สมบูรณ์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจึงถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวราษีไศล
ที่บ่งบอกถึงคติความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ก่อนจะพัฒนามา
เป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ในปี 2554

นอกจากความร่วมไม้รว่ มมือเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ที่จะสร้างสังคมปลอดเหล้า ผ่านงานบุญประเพณี
แล้ว ยังมีเรือ่ งของการออกนโยบายสาธารณะทีเ่ ป็น
เครื่องมือชิ้นส�ำคัญ

“ชาวอำ“ราษี
�เภอราษี
ไศล”ไศล”
สุขปลอดภัย
ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

สุขปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

ปี 2554-2555 เป็ น ช่ ว งริ เ ริ่ ม จั ด งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ปลอดเหล้า ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัด
น�ำร่องการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัด
ปี 2556 อ�ำเภอราษีไศล ร่วมกับส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลต�ำบลเมืองคง องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 13 ต�ำบล ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟปลอด
เหล้า ประจ�ำปี 2556 โดยการน�ำของนายอ�ำเภอไพรัช หอมกลิ่น และ
ได้ออกประกาศนโยบาย งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนั น
วัฒนธรรมสร้างสุข เรื่อง ห้ามมิให้จ�ำหน่ายจ่ายแจก เร่ขายและดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน อ�ำเภอราษีไศล
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เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในส่วนของการพนัน
นับเป็นปัญหาเรือ้ รังของสังคมศรีสะเกษ งานนีเ้ ป็น
งานแรกของชาวราษีไศล ถือว่าได้รับความร่วมมือ
ด้วยดี จากการสังเกต และสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ พบว่ามีการพนันอยูบ่ า้ ง แต่เปลีย่ นวิธจี าก
การตัง้ โต๊ะเล่นอย่างโจ่งแจ้ง เป็นวิธีอื่นๆ ที่ต�ำรวจ
ตามไม่ทัน
ปี 2557 ประกาศงานบุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน ส่งเสริมเด็กเยาวชน
ให้มีส่วนร่วมรณรงค์ และขยายผลไปสู่ต�ำบลต่างๆ
ในภาคอีสาน การด�ำเนินงานช่วงนี้เป็นช่วงเวลา
แห่งการปรับเปลีย่ น เกิดการประนีประนอมยินยอม
บางช่วงเวลา
ปี 2558 มีการจัดงานแถลงข่าวบุญบัง้ ไฟ
ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และรณรงค์โดยเครือข่าย
เยาวชนและประชาชน
ปี 2559 มีการประกาศการจัดงานบั้งไฟ
เฉพาะเดือน 6 เท่านั้น พร้อมทั้งประกาศก�ำหนด
ขนาดบั้งไฟขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ปี 2560 ประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า
ปลอดการพนัน มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และ
ได้ขยายผลต่อในเรือ่ งปลอดอบายมุข โดยด�ำเนินการ
ทั้ง 14 ต�ำบล ของอ�ำเภอราษีไศล และมีเป้าหมาย
ขยายผลลงสู่ระดับหมู่บ้านทั้งหมด 190 หมู่บ้าน
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มาตรการรักษาความสงบและความปลอดภัย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดงาน อ�ำเภอราษีไศล
จึงประกาศนโยบายสาธารณะในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน
ก�ำหนดให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนันทุกชนิด และก�ำหนด
ข้อห้ามและโทษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์ จ�ำหน่ายจ่ายแจก และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณ ดังต่อไปนี้
- บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอราษีไศล
- บริเวณหลังที่ว่าการอ�ำเภอราษีไศล
- บริเวณถนนบริหารจากหน้าตลาดสดถึงสี่แยกป้อมต�ำรวจ
- บริเวณถนนจากสี่แยกป้อมต�ำรวจถึงสะพานสอง
- บริเวณฐานจุดบั้งไฟและบริเวณสวนสาธารณะ (ฝั่งตะวันตก
ฐานจุดบั้งไฟ)
ห้ามจัดให้มกี ารแสดงเต้นร�ำโดยไม่สภุ าพ (โคโยตี)้ การแสดงลามก
ในพื้นที่บริเวณจัดงาน ข้อ 1.1 - 1.5
ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งาน ตามข้อ 1.1 - 1.5
ห้ามเล่นการพนันบั้งไฟโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้จัดให้มีการเล่น การพนันทุกชนิด
ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
บริเวณจัดงาน
ผูฝ้ า่ ฝืนตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น จะถูกจับกุมและด�ำเนินคดีตาม
กฎหมาย และมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้น งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนัน วัฒนธรรมสร้างสุข : อ�ำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
1. ไม่พบการทะเลาะวิวาทในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
2. ไม่พบการเล่นพนันของบั้งไฟภายในฐานจุดบั้งไฟและบริเวณใกล้เคียง
3. ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดงานบั้งไฟปลอดเหล้า และปลอดการพนันข้อมูลจากการสอบถามคนที่เข้ามาเที่ยวชม
บั้งไฟ
4. มีการขยายผลงานบั้งไฟปลอดเหล้า-ปลอดการพนันไปยังงานบุญอื่นของอ�ำเภอ
5. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่จัดงานทุกคนต่าง พึงพอใจกับการจัดงานปลอดเหล้าและปลอดการพนัน ให้เหตุผลว่าท�ำให้
การท�ำงานสะดวกและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากมาย
6. มีประกาศนโยบายสาธารณะจากนายอ�ำเภอราษีไศลเพื่อควบคุมพื้นที่การจัดงานให้ปลอดเหล้าและปลอดการพนัน
7. เกิดปรากฎหมายใหม่ ๆ ผูค้ นจูงลูกหลานมาเทีย่ วชมงานอย่างไม่กลัวเหมือนทีผ่ า่ นมา เป็นปรากฎการณ์ทดี่ งี ามและได้
ทราบจากประชาชนว่า จัดงานบั้งไฟ ไม่มีเหล้า ไม่มีการพนัน ไม่มีตีกัน ชีวิตลูกหลานปลอดภัย
8. ไม่พบการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณจัดงานและฐานจุดบั้งไฟ
9. ไม่พบการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในบริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง
10. ไม่พบอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางการเดินทางเข้ามาเที่ยวงานบั้งไฟ
11. มีแกนน�ำเยาวชนร่วมในการรณรงค์ในงานมากขึ้นและเด็กรุ่นต่อรุ่นส่งต่อวัฒนธรรมการรณรงค์อย่างเป็นระบบ
12. เกิดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เป็นนักเรียนโรงเรียน อนุบาลราษีไศล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ได้มาร่วมกันท�ำ
กิจกรรมรณรงค์ในงานอย่างหนาตา

ต้นทุนการท�ำงาน ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
มีต้นทุนจากการจัดงานแข่งเรือ
ปลอดเหล้า โดยเทศบาลเมือง
คงเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงมี
เสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน
ในอ�ำเภอราษีไศล
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประกาศ
ให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดน�ำร่อง
การขับเคลื่อนงานบุญประเพณี
ปลอดเหล้าทั้งจังหวัดและประกาศ
ให้บุญบั้งไฟเป็นบุญประเพณีจริงๆ
และงดเว้นจากการพนัน

ค�ำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
ที่ประกาศให้อ�ำเภอเดินหน้าขับเคลื่อน
งานรณรงค์ ลดอบายมุขทุกประเภท

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายสุพจน์ แสนมี
นายอำ�เภอราษีไศล

“พี่

น้องประชาชนชาวอำ�เภอราษีไศลทัง้ 13 ตำ�บล 190 หมูบ่ า้ น
ประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็ง และบุญบั้งไฟเป็น
งานสนุกสนานที่พวกเขารอคอย ที่ผ่านๆ มาจึงอาจมีการดื่มบ้าง แต่
พอรณรงค์การดื่มแอลกอฮอล์ก็ลดน้อยลง ชาวราศีไศลได้ดำ�เนินการ
รณรงค์มาระยะหนึ่งก่อนผมมาที่นี่ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงสานต่อ
กิจกรรมดังกล่าว มองไปถึงภาพรวม ถ้าหากทุกงานบุญในหมู่บ้าน
ปลอดเหล้าจะดีอย่างไร มันจะช่วยลดรายจ่ายให้พี่น้องมีเงินเหลือ
ในกระเป๋าเท่าไหร่ จากนัน้ ก็ให้องค์ความรูแ้ ก่ผนู้ ำ�ไปประชาคมหมูบ่ า้ น
เสร็ จ แล้ ว ก็ ม อบหมายนโยบายให้ ไ ปรวบรวมผลการดำ�เนิ น งาน
ที่ผ่านมาปรากฏว่าการรณรงค์ส่งผลดีต่อชาวบ้านโดยตรง คือ 1. ด้าน
สุขภาพ 2. มีเงินเหลือในกระเป๋า 3. ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น
จึงได้ขยายการรณรงค์ไปงานประเพณีแข่งเรือประจำ�ปี และงานบุญอืน่ ๆ
“ในด้านเศรษฐกิจ จุดขายของราษีไศล คือเรื่องประเพณีเมือง
เก่าแก่ ถ้าจะเชิญคนต่างถิ่นมาเที่ยวก็ต้องให้เขามาดูบุญประเพณี
ดูธรรมชาติเชิงเกษตรกร มาเทีย่ วอย่างมีความสุขปลอดภัยทัง้ ไปและกลับ
ผมจะนำ�มุมการท่องเที่ยว มุมเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในพื้นที่
ของราศีไศลเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานของอำ�เภอ
และจะเดินหน้าโครงการรณรงค์ปลอดเหล้าต่อไป เพราะไม่มีใครจะ
เรียกว่าตัวเองเป็นนักสู้ได้ ถ้าไม่เห็นชัยชนะ”

“สานต่อนโยบาย
ประเพณีปลอดเหล้า
ประชาชนสุขภาพดีมเี งินเหลือใช้”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง

นายกเทศมนตรีต�ำ บลเมืองคง

“เ

ป็นความโชคดีของพี่น้องชาว อำ�เภอราษีไศล และชาวเทศบาล
ตำ�บลเมืองคง ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ โดยท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ต่างก็มีจุดยืน
ชัดเจนว่าอยากให้งานบุญประเพณีชาวราษีไศลและเทศบาลเมืองคง
เป็นงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มา
เที่ยวชมงาน เราได้ทำ�งานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย โดยเน้นเรื่องหลักการ
บูรณาการ มีการประชุม หารือช่วยเหลือกันในแต่ละภาคส่วน แล้ว
ทำ�งานให้เป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน ปัจจัยความสำ�เร็จในวันนี้
น่าจะมาจากความเอาจริงเอาจังของผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วน
“การที่เรารณรงค์งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เพื่อให้
สังคมปลอดภัย ให้เยาวชนมีอนาคตที่ดี ให้เขารู้จักการอยู่ร่วมกันใน
สังคม แสดงออกถึงความสามัคคี และที่สำ�คัญคนที่จะมาสานต่องาน
น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมองเห็นความสำ�คัญของเยาวชน และ
ต้องเป็นห่วงลูกหลานของเราด้วย”

“งานบุญปลอดเหล้า
ปลอดการพนัน
สังคมปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายไสว สีหะวงษ์
ท้องถิน่ อำ�เภอราษีีไศล

“ก

ระบวนการท� ำ งานบุ ญ บั้ ง ไฟปลอดเหล้ า ปลอดการพนั น
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาในปีนี้ (ปี 2560) ขยายผลต่อใน
เรื่องปลอดอบายมุข โดยด�ำเนินการทั้ง 14 ต�ำบล มีทั้งหมด 3 ระดับ
คือระดับอ�ำเภอมีสำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เข้ามามีสว่ นร่วม หลังจัดเวทีในระดับอ�ำเภอแล้ว เราจะไปทีร่ ะดับต�ำบล
โดยอาศัยกลไกฟันเฟืองและที่ท�ำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นสถานที่จัดเวทีเสวนา หลังจากนั้นขยายผลลงสู่ระดับหมู่บ้าน
ทั้งหมด 190 หมู่บ้าน มีนักวิชาการศึกษาท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอย
เชื่อมประสานผู้น�ำหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจบแล้วแต่ละหมู่บ้าน
สามารถประกาศให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า
“มาตรการเชิงนโยบาย เราใช้วิธีการท�ำข้อตกลงใจร่วมกัน
โดยกระตุ ้ นจากระดั บหมู ่ บ้ า นขึ้ นมา ไม่ ใช่ จากระดั บอ� ำ เภอลงไป
เพราะฉะนั้น ทุกงานบุญจะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งทุก
องค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรคก็มีบ้าง แต่แกนน�ำ
หมูบ่ า้ น รวมทัง้ ชาวบ้านพร้อมทีจ่ ะเดินตามและสานต่อนโยบาย เพราะ
ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในระดับชุมชน คือ การ
ลดรายจ่ า ย และความปลอดภั ย เมื่ อ ไม่ มี เ หล้ า เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
อุบัติเหตุก็ลดลง เราพยายามกระตุ้นให้ต�ำบลหรือส่วนที่ยังไม่เข้มแข็ง
เข้ามาดูผลงานที่เขาด�ำเนินมาก่อน เพื่อเดินตามรอยและสานต่องาน
ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดอบายมุขให้บรรลุเป็นผลส�ำเร็จ”

“สร้างความเข้าใจระดับหมูบ่ า้ น
ขยายผล ต่อยอดความสำ�เร็จ ”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายกิตติศักดิ์ แซ่จึง

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองคง

“เรา

ได้ลงมติที่จะท�ำงานบุญปลอดเหล้าตามประกาศของ
อ�ำเภอ โดยสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมและท�ำข้อตกลง
ร่วมกันว่าในแต่ละหมู่บ้านจะสามารถลดเหล้าได้กี่งานบุญประเพณี
โดยใช้กลยุทธ์การน้อมน�ำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้เขา
จดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน แล้วจะลดรายจ่ายส่วนอื่น
ในครัวเรือนได้อย่างไรบ้าง เราก็ชว่ ยเพิม่ รายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ด้วย อย่างต�ำบลเมืองคง สามารถจัดงานศพ
ปลอดเหล้า ได้ 100% เจ้าภาพสามารถลดรายจ่ายได้ถึง 60% เมื่อ
เห็นผลดีจึงมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายมาเป็นงานบุญ
บั้งไฟไม่มีเหล้าขึ้นโต๊ะ แรกๆที่เริ่มด�ำเนินการต้องบอกว่ายาก
พอสมควร เพราะต้องเปลี่ยนค่านิยม แต่ถ้าท�ำแล้วมันสัมฤทธิ์ผล
ก็เป็นแรงจูงใจที่ดี โดยเฉพาะเรื่องลดรายจ่ายในครัวเรือน ในอนาคต
ก็อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น และอยากให้การท�ำกิจกรรมต่างๆ หรือเวลา
ที่อยู่ร่วมกันท�ำได้โดยไม่ใช้แอลกอฮอล์”

“จากงานศพปลอดเหล้า 100%
สูง่ านบุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายสาธิต สุทธิสนธิ์

ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลด่าน

“3

ปีก่อนที่เราได้ร่วมแรงร่วมมือกันจัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า
รวมทั้ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของคนที่ ม า
เที่ยวงาน เพราะเมื่อมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�ำให้หลายรายเกิด
อุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล อีกเรื่องคือทะเลาะวิวาทซึ่งสาเหตุมาจาก
เครื่องดื่มมึนเมา เราจึงพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์ว่าพื้นที่เรา
ปลอดเหล้า แต่เสียงสะท้อนแรก คือเขาไม่เชื่อ สองจะเป็นไปได้หรือ
นั่นเพราะเขาไม่ได้มาสัมผัส แต่เราท�ำได้ เราลดได้และลดจริง เราใช้
มาตรการเข้มข้น ถ้าท�ำผิดเราจับจริง ไม่อนุโลม เพราะเราได้จัดเสวนา
ให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นกันแล้ว บางคนอาจไม่พอใจที่เรา
เล่นบั้งไฟ 3 ท่อ แต่มันเป็นประกาศของ คสช. เราก็ต้องปฏิบัติตาม
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยกัน ไม่มีใครมาก่อนมาหลัง นี่คือความ
เป็นหนึ่งเดียวของชาวราษีไศล”

“ความส�ำเร็จมาจาก
ราษีไศลเป็นหนึง่ เดียว”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายวิทิต กตะศิลา

ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล

“สุ

รา หรือน�้ำเมา เป็นต้นเหตุของปัญหาการจัดงาน ไม่เฉพาะใน
งานบุญบั้งไฟ ซึ่งตามหลักทางพระพุทธศาสนา น�้ำเมาท�ำให้
ขาดสติ เกิดความประมาทขาดความยัง้ คิด ท�ำอะไรก็เสียหาย ส่วนอืน่ ๆ
ก็เสียหายไปด้วย เมื่อก่อนฤทธิ์สุราจากสาโทจะน้อยกว่าฤทธิ์สุรา
ปัจจุบัน สมัยก่อนดื่มสุรากันแบบสนุกสนาน อยู่ในกรอบวินัยเชื่อฟัง
ผู้หลักผู้ใหญ่ แม้แต่สิ่งศักสิทธิ์ท่ีเราบอกกล่าวก็จะสนุกสนานแบบ
ไม่ให้เกิดเหตุร้าย แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไป ผมในฐานะประธานสภา
วัฒนธรรมก็ร่วมออกเสวนาท�ำความเข้าใจให้กับทุกต�ำบล ว่าต่อไปนี้
งานบุญของเราจะปลอดทุกอบายมุขทีน่ ำ� มาซึง่ ความเดือดร้อนเสียหาย
ก่อนจัดงานมีการประชุมแถลงข่าว ให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น และรณรงค์ถึงโทษภัยของอบายมุข มีการมอบเกียรติ
บัตรให้เด็กที่มีคุณธรรม 9 ประการ ส่วนผู้ใหญ่ก็มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่
ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ในอนาคตอาจมอบให้เด็กที่มีคุณธรรม
12 ประการ เพื่อให้เขาตระหนักในคุณความดี มีความกตัญญู มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนดีของสังคม”

“เดินหน้าสร้างราษีไศล
ปลอดทุกอบายมุข”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

จ่าเอก ภานุวัฒน์ ประสาร

นักบริหารงานการศึกษาเทศบาลตำ�บลเมืองคง

“ผ

มจะเป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานเบื้องต้นกับแกนน�ำทั้งหมด
ในเขตราษีไศล เบื้องต้น คือ ท่านนายอ�ำเภอได้น�ำเสนอไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้น�ำเข้าเวทีสาธารณะ มีการ
จัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนไปทั้ง 14 ท้องถิ่น เพื่อท�ำข้อตกลงใจร่วมกันว่า
ให้ราษีไศลเป็นโมเดลของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ
ให้ทุกพื้นที่ประกาศนโยบายสอดคล้องกับงานบุญของอ�ำเภอ โดยมี
โมเดลหลัก 2 งาน ก็คือ งานแข่งเรือ และงานบุญบั้งไฟ
“งานบุญบัง้ ไฟเป็นงานทีย่ าก เพราะโดยธรรมชาติของประเพณี
เป็นงานสนุก มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เราจึงสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันจากปกติที่เราท�ำอยู่แล้ว พอ สสส. เข้ามาเขาน�ำเรื่องสุขภาพ
มาคุย จากที่พูดกันยากก็กลายเป็นคุยได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนแนวคิดได้
เป็นอย่างดี สสส. มาสร้างเวทีความรู้ขับเคลื่อนให้คนท�ำงานร่วมกัน
มาสร้างเครือข่ายแล้วน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ราษีไศลพร้อมพัฒนา
ขึ้นไปเป็นสมัชชาสุขภาพ ก่อนหน้านี้มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุน
พอ สสส. เข้ามาร่วมขับเคลื่อน เราก็ปฏิเสธสปอนเซอร์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทุกวันนี้ลูกหลานมาเที่ยวงานได้อย่างสบายใจ เด็กมีวินัย
มากขึ้น ท้องถิ่น อ�ำเภอ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ก็มา
ร่วมขับเคลื่อน ท่านผู้ก�ำกับ สถานีต�ำรวจภูธรราษีไศล ก็เอาจริงปรับ
หนัก เกี่ยวกับการจัดประเพณีบั้งไฟพื้นที่อื่นๆ ปัจจุบันบางแห่งเพียง
แค่รับจ้างท�ำบั้งไฟเท่านั้น บางหมู่บ้านเลิกจัดงานบุญบั้งไฟไปแล้ว
เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่อนข้างสูง”

“บุญบัง้ ไฟ สนุกปลอดเหล้า ”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

พันตำ�รวจเอก เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์
ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธรราษีไศล

“งา

นบุญปลอดเหล้าเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 ส่วนตัวผมมารับ
ราชการเป็นผู้ก�ำกับที่นี่ ได้มีการรณรงค์เรื่องปลอดเหล้า
ปลอดภัย ปลอดการพนัน ซึ่งได้ผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สิ่งที่ตามมา
คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเดิมเมื่อมีบุญบั้งไฟจะ
มีเหล้า แต่วันนี้รูปแบบของชาวราษีไศลเปลี่ยนไป ตลอดระยะเวลา
ที่ได้ท�ำกิจกรรมปลอดเหล้าของชาวราษีไศล ไม่มีการพนัน ปัญหา
วัยรุ่นดื่มเหล้ารับประกันได้เลยว่าไม่มี หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาท
ในระหว่างงานก็ไม่มี การจ�ำหน่ายเหล้าในบริเวณงานทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในเมื่อปลอดเหล้าปลอดการพนัน อุบัติเหตุใน
วันนั้นตัวเลขแทบจะเป็นศูนย์ เพราะทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
ก็ต่างให้ความร่วมมือกับทางอ�ำเภอ อบต. และทาง สสส. เป็นอย่างดี
“การรณรงค์จะมีประกาศในทุกหมู่บ้านทุกต�ำบลเหมือนกัน
ทุกวัน โดยจะประกาศก่อนมีบุญเดือนหกล่วงหน้า 1 เดือน ในวันงาน
ก็จะรณรงค์เป็นระยะ ตั้งแต่จุดบั้งไฟบั้งแรกจนถึงบั้งสุดท้าย เด็กที่มา
ช่วยกิจรรมก็จะออกไอเดียช่วยกัน พากันไปเดินรณรงค์กระตุ้นเตือน
จิตส�ำนึก เวลาต�ำรวจเราออกไปพูดคุยก็เหมือนออกไปเยี่ยมญาติ
ไม่ได้ใช้กฎหมายควบคุม รับประกันว่าท�ำได้ผล”

“บุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า
ปลอดการพนัน
อุบตั เิ หตุ = 0”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ

“ย

อมรับเลยว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปี ที่เราจัดงานบุญปลอดเหล้า
เป็นกระแสแรงมาก เพราะสมัยก่อนจุดบั้งไฟ ท่อห้า ท่อแปด
คนมาที่ราษีไศลเยอะมาก มีทั้งเหล้า ทั้งการพนัน เกิดการทะเลาะ เกิด
อุบัติเหตุ เพราะปริมาณรถเยอะมาก เห็นภาพออกสื่อจนเหมือนกับว่า
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ท� ำ ให้ ป ระเพณี เ ปลี่ ย นไป เลยเป็ น จุ ด ให้ ฉุ ก คิ ด กั บ ทาง
อ�ำเภอศรีสุวรรณ ถ้าหากเราจะจัดงานบุญปลอดเหล้า ความเป็นไปได้
มีหรือไม่ เพราะมีต้นทุนเดิมจากงานแข่งเรืออยู่แล้ว
“ในภาพเชิงนโยบายแนวราบ เราจึงท�ำข้อตกลงเปิดเป็น
ประชาคมชาวบ้านกับพี่น้องประชาชน เราประกาศร่วมกันมาตั้งแต่
ท�ำครั้งแรก ว่าบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ต้องปลอดการพนัน ปลอดบุหรี่
ควบคู่กันไปด้วย เพราะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเรานับ 1 มันจะมี 2 มี 3
ตามมา ถ้าเราไม่พูดเลยพี่น้องจะบอกว่า การดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติ
ซึ่งเราพยายามปรับเปลี่ยนค่านิยมเหล่านั้น ก็ต้องขอบคุณทาง สสส.
สคล. ที่พยายามสนับสนุนในส่วนนี้มา เราก็มาใช้วาทกรรมว่า วิถีการ
ดูบั้งไฟ หรือการดูแข่งเรือไม่จ�ำเป็นต้องดื่ม อยากให้พฤติกรรมปรับ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในอนาคต หวังว่างานบุญประเพณีทุกอ�ำเภอ จะเป็น
บุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน นี่คือเป้าหมาย
ของประชาคมงดเหล้าของ จังหวัดศรีสะเกษ ครับ”

“วิถคี นดูบง้ั ไฟ เราไม่ดม่ื ”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

แม่ผ่องศรี แซ่จึง

แกนนำ�ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

“มี

ความประทั บ ใจในวั น ที่ ไ ปประชุ ม คื น ข้ อ มู ล ของชาวอ� ำเภอ
โพธิศ์ รีสวุ รรณ เขาบอกว่าปีนน้ั เขาลดค่าใช้จา่ ยในงานบุญปลอด
เหล้าไปได้ 16 ล้าน ตั้งแต่วันนั้น เราก็จึงตั้งใจจะกลับมารณรงค์งาน
ปลอดเหล้าที่นี่ แรกเริ่มท�ำคืองานศพซึ่งท�ำง่ายเพราะ เป็นงานแห่ง
ความสูญเสีย คนจะเห็นอกเห็นใจกัน ต่อมาประธานสภาวัฒนธรรม
ได้ขยายมาเป็นบุญอัฐิ เราก็ทำ� เป็นต้นแบบขยายสูง่ านบุญอืน่ ๆ มากขึน้
ท�ำเวทีอ�ำเภอสอบถามทั้ง 13 ต�ำบลจะเอาไหม เอากี่งาน ส่วนใหญ่คน
จะเห็นด้วย พอเป็นมติของต�ำบลก็ลงไปตามหมูบ่ า้ น ท�ำงานบุญแข่งเรือ
จากนั้นก็ขยายมางานบุญบั้งไฟ จากเมื่อก่อนมีตีกันเมาสนุก สมัยนี้
จะไม่มี ขายเหล้าขายเบียร์ก็ไม่ได้เพราะเราประกาศชัด แต่ก็มีคนแย้ง
เหมือนกันว่างานสนุกท�ำไมต้องห้าม งานศพก็เงินเราท�ำไมต้องห้าม
แต่บางรายก็บอกว่าดีช่วยให้ประหยัด บางคนลดเงินค่าท�ำศพได้
แปดหมื่นบาท
“ทุกปีเรามีจติ อาสาเดินรณรงค์ขอความร่วมมือ ปีแรกจะยัง
มีบา้ ง ปีที่ 2 ลดลง ปีที่ 3 นี่ดีขึ้นเยอะ คือเขาเคารพกฎกติกา เวลาใคร
ท�ำตรงนี้ก็ให้ชื่นชมกันจะได้มีก�ำลังใจ พระนักเทศน์ก็ช่วยพูดด้วย
งานบุญบัง้ ไฟเราประเมินกันในปีทผี่ า่ นมาได้ผลกว่า 90% ก็มคี นชืน่ ชม
อยากให้เราท�ำต่อ เราก็รู้สึกภูมิใจ”

“ความสำ�เร็จอยูท่ ่ี
ทุกคนเคารพกติกา”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายบรรจบ นันทะเสน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ

“เรา

ได้ดึงเอาเด็กและเยาวชนมาร่วมรณรงค์ด้วย โดยน�ำเอา
หลักสูตรอบรมเยาวชนในหมู่บ้าน เข้ามาประยุกต์ใช้
อันดับแรกต้องหาวิธีการหลอมหัวใจท�ำให้เด็กรักกัน ท�ำเป็นหลักสูตร
ง่ายๆ ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน จัดกิจกรรมให้เด็กๆ มากินมานอนให้เขา
ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน หาเนือ้ หาจากพัฒนาชุมชนมาเติม แล้วให้ทกุ คน
มานั่ ง ในห้ อ งเปิ ด การอบรม มี กิ จ กรรมนั น ทนาการ มี ก ารละลาย
พฤติกรรม ให้เขาได้แสดงออกหลายสิ่งหลายอย่าง เสร็จแล้วก็เชิญ
ผู้ใหญ่เข้ามาพูดคุยกับเด็ก ยกตัวอย่าง ให้ท่านนายอ�ำเภอมาพูดคุย
กับเด็กๆ แบบไม่มีพิธีการ เพื่อให้ก�ำลังใจเยาวชน ท่านผู้ก�ำกับ ก็มา
ให้แนวความคิดเรื่องการจัดโซนนิ่งในจุดห้ามขายห้ามดื่มห้ามเล่น
การพนัน เยาวชนทีไ่ ด้รบั การอบรมก็จะเข้าไปช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา
ตรงพื้นที่โซนนิ่งที่เราก�ำหนด หากพบเห็นก็จะบอกเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบ ฝึกให้เขาพูดประชาสัมพันธ์ตอนเดินรณรงค์ไปด้วย
“นอกจากนี้ยังมีทีมงานเยาวชนที่เป็นแกนน�ำของ สสส. จาก
จังหวัดเข้ามาช่วยด้วย หาอุปกรณ์มาให้ เด็กจะชอบมาก ถ้าเราต่อยอด
ท�ำแบบนี้บ่อยๆ คนที่ผ่านการอบรมเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นน้อง
และดึงเยาวชนมาร่วมมากขึ้น เพราะถ้าเขาเรียนจบไปแล้วอาจจะ
เชื่อมกันล�ำบาก เราเองก็อายุเยอะแล้วก็อยากให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากๆ ผมไม่หวัง 100% แค่ให้มีคนมาส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้
นิดหนึ่งก็ยังดี”

“เยาวชน คือกำ�ลังสำ�คัญ
ในการเคลือ่ นงานปลอดเหล้า ”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายบุดดี ทองบ่อ
คนทำ�บัง้ ไฟ

“บุ

ญบั้ ง ไฟสมั ย ก่อนจะมีก ารดื่มเหล้าสนุก สนานตามประเพณี
โบราณ การท�ำบั้งไฟก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่พัฒนาจาก
เล็กไปหาใหญ่เป็นบัง้ ไฟแสน บัง้ ไฟล้าน เพือ่ ให้บญ
ุ ประเพณียงิ่ ใหญ่ขนึ้
ซึ่งก็เป็นค�ำขวัญของอ�ำเภอด้วย หลังจาก สสส. เข้ามา ความสนุกสนาน
ก็ยังคงเป็นไปตามประเพณีเหมือนเดิม
มีความสนุกจากเสียงโห่เสียงเชียร์ที่คอยลุ้นดูกันตรงเปิดหัว
หรือไม่เปิด การขึ้นสูง การท�ำเวลา ดูการขึ้นสวยงามของบั้งไฟ
มีรางวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับค่ายที่ส่งบั้งไฟเข้ามาร่วมสืบสาน
และรักษาไว้ซึ่งประเพณี ก็มีการส่งต่อภูมิปัญญานี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่
ได้มาฝึกหัดท�ำบั้งไฟ โดยให้เขาได้ประยุกต์ใช้ไอเดียความสามารถ
ของเขาด้วย
“จุดเด่นในการรณรงค์ปลอดเหล้าของเรา ก็คือมีเด็กเยาวชน
มาร่วมรณรงค์ด้วย ในอนาคตถ้าเราท�ำอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นผลดี จาก
เมื่อก่อนที่มีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง แต่ปัจจุบันนี้ลดลง เรื่องเหล้า
จะหายไป ในบริเวณงานไม่มีการดื่มให้เห็นเลย”

“บุญบัง้ ไฟราษีไศล
สนุกตามประเพณี
ไม่มแี อลกอฮอล์ ”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นางสาวศรีสุดา วรรณโคตร
เยาวชนนักรณรงค์อ�ำ เภอราษีไศล

“ดิ

ฉันเคยเจอรุ่นพี่มารณรงค์ปลอดเหล้า ภายใต้โครงการ สสส.
รู้สึกเกิดความประทับใจ อยากท�ำเหมือนพี่เขาบ้าง พอทาง
โรงเรียนบอกให้มาร่วมกิจกรรม ดิฉนั ดีใจมาและได้มาร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ก่อนที่จะมาท�ำกิจกรรมได้ผ่าน
การอบรมจากทางเทศบาล มีเกมสนุกๆ ให้เล่น มีกิจกรรมต่างๆ ให้ท�ำ 
ตอนอบรมเจ้าหน้าที่จะให้เราแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สวมบทบาทเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วย มีเลขา มีการประชุมผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน แบ่ง
หน้าที่กันท�ำงาน เหมือนว่าเราอยู่ในต�ำแหน่งนั้นจริงๆ ก็รู้สึกภูมิใจ
ช่วงรณรงค์ดิฉันถูกคัดเลือกให้เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ จะมีผู้ใหญ่
คอยบอกว่าต้องพูดอย่างไรเวลาเดินรณรงค์
“อยากให้ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสานจัดอย่างยิ่งใหญ่
ไม่มีคนดื่มเหล้าเข้ามาในงาน เพราะเหล้าจะท�ำให้คนขาดสติ ดิฉันไม่
เห็นด้วยกับการดื่มเหล้าเมาแล้วเข้ามาเที่ยวงาน มาก่อความวุ่นวาย
ท�ำให้งานดูไม่ดี บางครั้งเด็กเห็นก็อยากรู้อยากลอง ก็เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ
“ปีนี้ดิฉันได้มาท�ำงานปีแรกก็ไม่มีอุปสรรคอะไร ทุกคนให้
ความร่วมมือดี ปีต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมรณรงค์อีก ดิฉันมีความ
เต็มใจที่อยากช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านปลอดเหล้า ก็อยากชวนจิตอาสา
มาร่วมรณรงค์ด้วยจิตใจที่ดีมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันค่ะ”

“เต็มที่ เต็มใจ ร่วมขับเคลือ่ น
ประเพณีปลอดเหล้า”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายบวร วงศ์พิมล

เยาวชนนักรณรงค์อ�ำ เภอราษีไศล

“เมื่อ

ก่อนผมเคยมาเดินรณรงค์ถือป้ายแล้ว เจอกลุ่มวัยรุ่นที่ดื่ม
ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่พอโตมาถึงรู้ว่ามันเป็นเรื่อง
ไม่ถกู ต้อง และเป็นปัญหา จากนัน้ มาเวลาผมเดินผ่านร้านค้าก็จะพูดห้าม
และคอยบอกเพื่อนตลอดว่าห้ามดื่มห้ามสูบนะ เรามาเที่ยวงานบุญ
บั้งไฟไม่ดื่มก็สนุกได้ เพราะการดื่มมันเป็นค่านิยมผิดๆ รสชาติมันก็
ไม่ได้ดีเหมือนเครื่องดื่มชนิดอื่นเลย เคยเจอเพื่อนเก่าสมัย ม.ต้น
ถามเขาว่ายังดื่มอยู่ไหม เขาก็บอกอย่ามายุ่งเหมือนไม่อยากเลิก ซึ่ง
ปัญหาก็น่าจะมาจากสภาพแวดล้อม และกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเขา
จะมีนิสัยคล้ายกัน ตรงนี้ถ้าอยากช่วยให้เขาเลิก ผู้ใหญ่จะต้องค่อยๆ
เข้าหา ท�ำความเข้าใจให้ขอ้ คิด ให้เขาเห็นผลเสียด้วยตัวเขาเอง ถ้าบังคับ
เลยเขาอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฟังจนอาจตัดขาดความสัมพันธ์กับเราไป
“ผมเองเคยไปอบรมกับทาง อบจ. ที่วัดถ�้ำกระบอก ในนั้นมี
คนทีต่ ดิ สิง่ เสพติดมาขอให้ทางวัดช่วยท�ำให้เลิก เขามาเล่าประสบการณ์
ให้ฟัง จนผมอยากให้เพื่อนได้ไปเห็นตรงนั้นด้วย มันยังมีหน่วยงาน
ที่พร้อมจะช่วยเหลือเขามากมาย ผมขอเป็นก�ำลังใจให้กับนักรณรงค์
ทุกท่าน แม้ว่างานในวันนี้ที่เราได้ท�ำไปอาจจะยังไม่ท�ำให้เขาเลิกดื่ม
แต่เราเตือนให้เขาลด ละ เลิกได้ เพราะผลเสียที่จะตามมามันได้ไม่คุ้ม
เสียเลยครับ”

“งานบุญบัง้ ไฟราษีไศล
ไม่ดม่ื ก็สนุกได้ ”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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วัฒนธรรมสร้างสุข ชาวตำ�บลเสียว

ขอภาพ
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งานบุญบั้งไฟ ประเพณีขอฟ้าขอฝนของ
คนอีสานที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน มีลูกส่ง
ลูกรับร้องสลับกันไปมา สะท้อนถึงความเชื่อและ
การมี ส ่ ว นร่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชนที่ มี เ หล้ า
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งในพิ ธี ข อฟ้ า ขอฝนเพื่ อ สร้ า ง
ความครื้ น เครง ดู เ หมื อ นว่ า ค่ า นิ ย มในการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ ที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทย แต่ด้วยความตระหนักถึงปัญหาจาก
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ชาวต� ำ บลเสี ย ว
อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ริเริ่ม
จัดกระบวนการงานศพปลอดเหล้า ในปี 2550
ซึ่งประสบความส�ำเร็จจนได้รับการขนานนาม
“เสียวโมเดล” ก่อนจะต่อยอดไปสูก่ ารจัดงานบุญ
ประเพณีปลอดเหล้า ในปี 2553 โดยจัดประเพณี
บุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า ต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั (2560)

“ตำ�บลเสียว”
ประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

วิธีการด�ำเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า

ขั้นตอนการเตรียมงาน

		 ประชุมเตรียมความพร้อมระดับต�ำบล
		 ท�ำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ / ป้ายประกาศนโยบาย / หนังสือชีแ้ จงขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการร้านค้า
		 จัดเวทีแถลงข่าว และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง อบต.เสียว ชุมชน และร้านค้า

การด�ำเนินงานช่วงการจัดงาน

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ก่อนงาน 1 วัน ชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่งบั้งไฟ หรือที่เรียกว่า “เอ้” บั้งไฟ ประเพณี
บั้งไฟจัด 2 วัน วันแรกเป็นวันแห่บั้งไฟ เพื่อประชันความสวยงาม มีขบวนฟ้อนร�ำที่สวยงาม ทุกขบวนแห่จะต้องแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส�ำคัญต้องปลอดเหล้า หากขบวนแห่ใดมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรรมการจะตัดคะแนน
และปรับแพ้ในที่สุด
		 จัดขบวนรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
		 จัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงรายวัน
		 จัดตั้ง WAR ROOM ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ต�ำรวจชุมชน อปพร. เพื่อควบคุมการกระท�ำผิด พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
		 จัดโซนนิ่งปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยเฉพาะบริเวณรอบฐานจุดบั้งไฟ
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ปี 2553 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้จงั หวัดศรีสะเกษ
เป็นจังหวัดน�ำร่องการขับเคลื่อนงานบุญประเพณี
ปลอดเหล้าทัง้ จังหวัด เป็น 1 ใน 10 จังหวัดน� ำ ร่ อ ง
อบต.เสียว ได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ขึ้น
ครั้งแรกโดยมีความส�ำเร็จจากงานศพปลอดเหล้า
เป็นต้นแบบ
ปี 2554 คณะกรรมการทัง้ 17 หมูบ่ า้ น ร่วม
กับ อบต.เสียว ตั้งกฎและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน ใครฝ่าฝืนมีทั้งตักเตือน ปรับ จับ ตามกฎ
กติกาหมู่บ้าน
ปี 2555 หลังจากน�ำกฎกติกาสังคมมาใช้
อย่างจริงจัง การดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลลดลง ค่า
ใช้จ่ายครัวเรือนก็ลดลงตามไปด้วย คณะท�ำงานจัด
กิจกรรมคืนข้อมูล 5 ปี
ปี 2556 งานบุญบั้งไฟโบราณมีการจัดพิธี
ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงเรื่อง ห้ามมิให้
จ�ำหน่ายจ่ายแจก
เร่ขายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน อ�ำเภอ
ราษีไศล ประจ�ำปี 2556 ระหว่าง นายอ�ำเภอ
ราษีไศล วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภา
วัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน มีการจัดโซนนิ่งปลอดเหล้า ห้ามดื่ม ห้ามขาย
บริเวณโซนนิง่ แห่งความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณ
รอบฐานบั้งไฟ บั้งไฟที่ผ่านเข้าไปจุดทุกบั้ง ต้องเป็น
บั้งไฟลูก (บั้งไฟโบราณ เป็นบั้งไฟที่มีแม่ มีลูก แม่
คือส่วนทีเ่ ป็นล�ำตัวของบัง้ ไฟ ยาวตลอดไปจนถึงหาง
ส่วนลูกจะผูกมัดล้อมรอบแม่บ้ังไฟ มีการตกแต่ง
อย่างสวยงาม) ตามกติกาของบั้งไฟโบราณ โดยมี
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าจุด
หากน� ำ เหล้ า หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ม า
จ�ำหน่าย น�ำมาดื่ม หรือมีเหตุทะเลาะวิวาท มีโทษ
ปรับ 6,000 บาท
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ปี 2557 การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ ปลอดเหล้า
ชุมชนเห็นความปลอดภัย ทุกคนเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข ก่อนจะ
มีการรณรงค์ มักจะมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ปัจจุบันบรรยากาศของ
งานมีความปลอดภัย ไม่มีการทะเลาะวิวาท กลุ่มเด็กและเยาวชนคน
พันธุ์เสียวสร้างสุข เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างกระแส
ปี 2558 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเสี ย ว บรรจุ ง านบุ ญ
ประเพณีเหล่านี้ เป็นวาระของงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ประกาศให้
บุญบัง้ ไฟเป็นบุญประเพณีจริงๆ และงดเว้นจากการพนัน มีนวัตกรรม
เสริมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เช่น ประกาศของต�ำบล ประกาศของคณะกรรมการ
จัดงาน
ด้านพฤติกรรมของคนต�ำบลเสียวได้เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ใี น
เรื่องของการไม่น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในพื้นที่การจัดงาน
อย่างเห็นได้ชดั พืน้ ทีบ่ งั้ ไฟทีต่ ำ� บลเสียวเป็นพืน้ ทีป่ ลอดการพนัน 100%
ความเป็ น บั้ ง ไฟโบราณของชาวต� ำ บลเสี ย วยั ง สื บ ทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างงดงาม ยังมีคนรุน่ หลังสืบทอดเจตนารมณ์ของ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
เกิ ด กลุ ่ ม เยาวชนที่ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมบุ ญ
ประเพณีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เยาวชนรุ่นหลังเริ่มให้ความส�ำคัญกับ
งานบุญทีเ่ ป็นของล�ำ้ ค่าของชาวต�ำบลเสียว มีการขยายผลจากงานบัง้ ไฟ
ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในพืน้ ทีต่ ำ� บลเสียวแล้วยังได้ขยายไปงานบุญ
ทุกบุญของคนชาวเสียวให้เป็นงานปลอดเหล้าทัง้ ต�ำบล
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ามาร่วมในการจ�ำหน่ายสินค้าได้ให้
ความร่วมมือ เป็นอย่างดีในการไม่น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา
จ�ำหน่ายภายในงานไม่พบการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณ
พืน้ ทีจ่ ดั งานและภายในบริเวณใกล้เคียงในพืน้ ทีจ่ ดั งาน ไม่พบการดืม่ ใน
บริเวณพืน้ ทีก่ ารจัดงาน ไม่พบการดืม่ และการเล่นการพนันในพืน้ ทีก่ าร
จุดบัง้ ไฟ
เกิดการมีส่วนรวมคนในต�ำบลเสียว ไม่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และหน่วยทีส่ ำ� คัญคือ ชุมชนหมูบ่ า้ น มีความสามัคคีในการ
ร่วมกันจัดงานที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและคนต�ำบลเสียวไม่พบ
อุบตั เิ หตุภายในพืน้ ทีก่ ารจัดงาน ไม่พบการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม
ใดๆ ในพืน้ ทีก่ ารจัดงาน
ปี 2559 บริเวณฐานจุดบัง้ ไฟ เน้นความปลอดภัยมีการติดตัง้
สื่อรณรงค์โดยรอบ จัดขบวนรณรงค์ (เครือข่ายจักรยาน / เครือข่าย

ประชาคมและเยาวชน) ร่วมรณรงค์ในขบวนแห่บงั้ ไฟ เพือ่ ให้ตำ� บลเสียว
เป็นพื้นที่จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟที่มีกิจกรรมที่ดีงาม ปลอดเหล้า
ปลอดการพนัน ผูร้ ว่ มงานสนุก ปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมมือเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และตระหนักต่อความส�ำคัญของ
บุญประเพณีบงั้ ไฟแบบดัง้ เดิม ซึง่ สอดคล้องกับ ต�ำบลเสียว เป็นแม่แบบ
งานศพ งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
ปี 2560 มีการจัดกิจกรรมคืนข้อมูล 10 ปี งานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า เกิดอัตลักษณ์คนพันธุ์เสียว มีความสามัคคีและมีความ
เข้มแข็ง คนพันธุ์เสียวยอมรับการตัดสินใจของผู้อาวุโส ผลจากการ
ขับเคลื่อนงานน�ำไปสู่การประกาศใช้ธรรมนูญต�ำบลเสียว เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561

ผลที่เกิดขึ้น งานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
วัฒนธรรมสร้างสุข : ต�ำบลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
1. พฤติกรรมของคนต�ำบลเสียวได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของการไม่น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มใน
พื้นที่การจัดงานอย่างเห็นได้ชัด
2. ความเป็นบั้งไฟโบราณของชาวต�ำบลเสียวยังสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างงดงาม-ยังมีคนรุ่นหลัง
สืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่
3. เกิดกลุ่มเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบุญประเพณีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าเยาวชนรุ่นหลังเริ่มให้
ความส�ำคัญกับงานบุญที่เป็นของล�้ำค่าของชาวต�ำบลเสียว
4. พื้นที่บั้งไฟที่ต�ำบลเสียวเป็นพื้นที่ปลอดการพนัน 100%
5. มีการขยายผลจากงานบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนันในพื้นที่ต�ำบลเสียวแล้วยังได้ขยายไปงานบุญทุกบุญของคน
ชาวเสียวให้เป็นงานปลอดเหล้าทั้งต�ำบล
6. ผูป้ ระกอบการร้านค้าทีเ่ ข้ามาร่วมในการจ�ำหน่ายสินค้าได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีในการไม่นำ� เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เข้ามาจ�ำหน่ายภายในงาน
7. ไม่พบการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงานและภายในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่จัดงาน
8. ไม่พบการดื่มในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
9. ไม่พบการดื่มและการเล่นการพนันในพื้นที่การจุดบั้งไฟ
10. เกิดการมีสว่ นร่วมของคนในต�ำบลเสียว ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยทีส่ ำ� คัญคือ ชุมชนหมูบ่ า้ น
มีความสามัคคีในการร่วมกันจัดงานที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและคนต�ำบลเสียว
11. ไม่พบอุบัติเหตุภายในพื้นที่การจัดงาน
12. ไม่พบการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมใดๆ ในพื้นที่การจัดงาน
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของงานบั้งไฟปลอดเหล้า
ชาวต�ำบลเสียวมีตน้ ทุนจากชุดบทเรียน และประสบการณ์
“เสียวโมเดล” และร่วมกันด�ำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
อบต.เสียว ได้บรรจุงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า
ไว้ในแผนงานเป็นวาระของงานบุญประเพณีปลอดเหล้า
จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศให้
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดน�ำร่องในการขับเคลื่อน
งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

การด�ำเนินงานมีการพัฒนานวัตกรรมเสริมอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ ประกาศของต�ำบล ประกาศของคณะกรรมการจัดงาน
มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพืน้ ที่ ทัง้ อบต.เสียว
สภาวัฒนธรรมต�ำบลเสียว ชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านต�ำบล
เสียว ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนค่ายบั้งไฟต่างๆ

ความสุข ความงดงามของงานบั้งไฟปลอดเหล้า

ความส�ำเร็จของงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
วัฒนธรรมสร้างสุข ชาวต�ำบลเสียว ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่

ความภูมใิ จของคณะผูจ้ ดั งาน ทีไ่ ด้มสี ว่ นผลักดัน
ให้ประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ เป็นประเพณี
ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรง ความสุขที่ได้จัดงานดีๆ สะท้อนผ่าน
แววตาของคณะผู้จัดงาน
ได้รับความร่วมมือจากร้านค้า ไม่จ�ำหน่าย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้มาชมงาน ไม่
น�ำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาดื่มในงาน
ส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องจูงลูกจูงหลานมา
เทีย่ วงานด้วยความมัน่ ใจในความปลอดภัย
เยาวชนคนพันธุ์เสียวสร้างสุข ล้วนมีความสุข
ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานประเพณี
บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า ฯ
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายสมพงษ์ บุรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเสียว

“ต�ำ

บลเสียวเราถือเป็นอันดับต้นๆ ที่ชวนพี่น้องร่วมรณรงค์
และขับเคลื่อนเรื่องการลดละเลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การรณรงค์มคี วามจ�ำเป็นมาก เพราะเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุ
ของหลายปัญหา ดืม่ แล้วขาดสติ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิดอุบตั เิ หตุ
ส�ำหรับมาตรการเชิงนโยบายที่เราไปสร้างการตระหนักรู้คือการคุยกัน
ทุกภาคส่วนทั้งร้านค้าและคนดื่ม ก่อนจะน�ำมาก�ำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ แล้วแจ้งประกาศข้อก�ำหนดต่างๆ ว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาอาวุธปืน
ใครฝ่าฝืนเราจะมีโทษตามที่ได้ตกลงกันไว้
“ผลที่เกิดขึ้นคือ 1. ไม่มีการทะเลาะวิวาท 2. เกิดความสงบ
เรียบร้อย 3. ภาคครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้ไม่ต�่ำกว่า 2-3 หมื่นบาท ใน
ข้อนี้ส�ำคัญมากเพราะบุญประเพณีอีสานแขกไปไทยมาต้องมีเครื่อง
ดื่มไว้ต้อนรับ ซึ่งก็คือเหล้า พอเรารณรงค์แบบนี้ช่วยให้ครัวเรือนลด
รายจ่ายได้ ภาพตีกันทุกงานที่เคยติดตาแทบไม่มีเลย
“ตลอดเวลาที่รับราชการมา 40 ปี ผมได้น้อมน�ำเอาหลักการ
ท�ำ งานของพ่ อหลวง โดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นหลั ก มาผลั ก ดั น
พัฒนาหมู่บ้านโดยตลอด เมื่อส�ำเร็จตรงนี้ เราจึงยังส่งต่องานให้กลุ่ม
เยาวชนคนพันธุ์เสียวทั้งจังหวัดได้มาร่วมสานต่องานนี้ เพื่อต่อยอดให้
ทุกงานเป็นรูปธรรม คือท�ำให้พี่น้องประชาชนมีจิตส�ำนึกตระหนักรู้ได้
เองเลยว่า นอกจากการดื่มจะเป็นภัยกับตัวเอง ยังเป็นอันตรายกับคน
อื่นด้วย นี่คือเป้าหมายใหญ่ของเรา”

“งานบัง้ ไฟ ไม่ดม่ื
ไม่เมา ไม่มปี ญ
ั หา”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายสมหวัง กุลพัฒน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเสียว

“การ

แก้ปญ
ั หาเรือ่ งเหล้า มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการท�ำโครงการ
วิถพี อเพียงของพ่อหลวง เราน้อมน�ำเอาความพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากประชุมท�ำข้อตกลงการจัดงานต่างๆ
ร่วมกันกับคณะกรรมการทัง้ 17 หมูบ่ า้ น มีการตัง้ กฎร่วมกัน ใครฝ่าฝืน
มีทั้งตักเตือน ปรับ จับ ตามกฎกติกาหมู่บ้าน หลังจัดงานเสร็จทุกครั้ง
จะน�ำมาประชุมเพื่อหาข้อบกพร่องแก้ไข เอาหัวข้อมาคุย สิ่งไหนดี
ก็ท�ำต่อ ปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
“แรกๆ เป็นอุปสรรคบ้าง อย่างผูน้ ำ� บางคนก็กลัวจะเสียคะแนน
ส่วนชาวบ้านก็แย้งว่า เงินของเราท�ำไมจะซื้อกินไม่ได้ ส่วนแขกที่มา
งานถ้าไม่ได้ดื่มก็จะมองว่าเจ้าภาพขี้เหนียว แต่ตอนนี้พลิกจากหน้ามือ
เป็นหลังมือ ไม่มใี ครน�ำเหล้ามาดืม่ หรือจ�ำหน่าย ปัญหาทะเลาะวิวาทไม่มี
ส่วนการพนันอยู่ในบริเวณคณะกรรมการก�ำหนด ฝ่าฝืนจับปรับจริง
ส่งศาลด้วย ยิ่งถ้าเป็นงานศพ ใครเอาเหล้ามาตั้งโต๊ะจะถูกมองว่าไม่มี
จิตส�ำนึกไปเลย ผลความส�ำเร็จตรงนีเ้ กิดจากผูน้ ำ� เข้มแข็ง ชุมชน ทีมงาน
จิตส�ำนึกของคนในหมู่บ้าน ทุกครั้งที่มีปัญหาการท�ำงาน ผู้น�ำจะหา
ทางเดินเข้าหา หรือท�ำประชาคมเพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจ อะไรไม่ดี
เราจะหาวิธีปรับปรุง ชุมชนเสียวเราตั้งปณิธานว่าจะท�ำงดเหล้าเข้าสู่
งานบุญทุกประเภท”

“งานบุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า
ปลอดการพนัน ฝ่าฝืนจับปรับจริง”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายอารยะ จันทร์มหา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลเสียว

“ด้

วยผู้น�ำท้องถิ่นทุกพื้นที่เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดงานบุญ
ประเพณี ซึ่งแต่ละปีเจ้าภาพเสียค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก
เป็นจ�ำนวนมาก เพราะประเพณีโบราณเราใครมาถึงเรือนชานต้อง
ต้อนรับ ก็จะมีกระแช่สาโทที่ท�ำเองไว้คอยต้อนรับ ซึ่งสมัยนั้นยังท�ำได้
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ท�ำยากและไม่แพร่หลายสู้เหล้าเบียร์สมัยใหม่จาก
โรงงานไม่ได้ พวกนั้นซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดี ซึ่งเราเคยเก็บ
สถิติที่ผ่านมาว่าปีหนึ่งๆ เราเสียค่าแอลกอฮอล์ไปหลายล้านบาท แต่
พอมาท�ำตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายลงได้เกินครึ่ง เราก็เลยมาคุยกันว่ารณรงค์
เรื่องนี้ดีไหม มีมติออกมาว่าเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงเริ่มท�ำมา
ตั้งแต่ปี 2550 เริ่มต้นจากงานศพ ถัดมา 3-4 ปี เริ่มรณรงค์ในงาน
มงคลต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
“หลักความส�ำเร็จ 1. เน้นที่ผู้น�ำต้องพร้อมก่อน เพราะผู้น�ำมี
ส่วนมากในการผลักดันขับเคลื่อนบริบทของพื้นที่ 2. ชุมชนต้องให้
ความร่วมมือ 3. หน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วัด ต้องมีส่วนผลักดัน
ร่วมกัน สสส. ก็เป็นตัวช่วยกระตุน้ ให้ชมุ ชนได้เกิดความตระหนัก รูจ้ กั คิด
พอชุมชนเราเข้มแข็งก็ให้การสนับสนุนต่อ ยกให้เป็นต้นแบบและ
สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ณ วันนี้ เราก�ำลังจะขยายผลจากงาน
ปลอดเหล้า ไปสู่การปลอดบุหรี่ในอนาคต”

“ต้นแบบงานบุญปลอดเหล้า ”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายวิจิตร ธรรมบุตร

ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเสียว

“ผ

มมาที่นี่ครั้งแรก เมื่อปี 2529 สมัยนั้นพื้นที่นี้ท�ำเหล้าโท
เหล้าเด็ด ไว้ดื่มเองและไว้ขาย โดยมีเครือข่ายรอบต�ำบล
สัดส่วนการดื่มของหญิงกับชายเมื่อก่อนก็เท่ากัน ตั้งแต่เริ่มรณรงค์เมื่อ
ปี 2549 ค่อยๆ ลดลง จนทุกวันนี้เหล้าโทไม่มีเลย เพราะผิดกฎหมาย
หากินยากด้วย ก่อนรณรงค์เราวางพื้นฐานมาหลายปี สุขภาวะต�ำบล
ก็ไปประชาสัมพันธ์ให้รบั รู้ ค่อยๆ ท�ำมาเรือ่ ยๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ เดิน
ไม่ได้ท�ำแบบปุบปับ เมื่อถึงวันงานประเพณีเราก็มีการจัดระเบียบการ
ดื่มให้ พอเขารับรู้เขาจะเข้าใจ เรื่องความร่วมมือจึงเป็นสิ่งส�ำคัญใน
การรณรงค์
“จากเมื่อก่อนมีผู้ป่วยเยอะ มีคนเมามาเข้าน�้ำเกลือ บางราย
เหนื่อยเพลียขอเกลือแร่ไปดื่ม ตื่นเช้ามาปวดหัวมาขอยาแก้ปวด บาง
คนกินเหล้าเยอะเป็นโรคกระเพาะ เกิดภาวะแทรกซ้อน แล้วยังกลาย
เป็นโรคพิษสุราเรือ้ รัง มีผปู้ ว่ ยจิตเวทจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งพาไปบ�ำบัดรักษา
ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ แต่ตอนนี้ผู้ป่วยที่ติดเหล้าและป่วยเป็นจิต
เวชไม่มีแล้ว
“การดื่มสุราท�ำให้เสียสุขภาพ เสียสตางค์ ท�ำอย่างไรดื่มแล้ว
ไม่มีปัญหากับครอบครัว กับสังคม กับคนอื่นที่จะได้รับผลกระทบจาก
ตัวเรา จะท�ำอย่างไรให้อยู่ในระดับที่พอดีพอเพียง พอดี คือรู้ว่าหยุด
ได้ต้องหยุดอย่าฝืน เมาแล้วไม่ขับ อุบัติเหตุก็ลดลง หรือเกิดก็จะเกิด
น้อยลง พอเพียงก็คือเอาเงินที่ซื้อเหล้าไปซื้อสิ่งที่มีประโยชน์ หรือให้
เงินลูกไปโรงเรียนดีกว่า สังคมก็จะมีความสุข”

“สร้างสังคมปลอดเหล้า
ต้องค่อยๆ คิด ค่อยๆ เดิน”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

อ.วิไล ราชเจริญ

กรรมการสุขภาวะตำ�บลเสียว

“ส

มัยก่อนการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา งานบุญกับเหล้านี่เป็น
ของคู่กัน ไม่มีเหล้าจะเป็นบุญไม่ได้ ก็ท�ำกินกันเอง ต่อมามีข้อ
ห้ามก็ต้องไปซื้อเหล้าโรงมาแทน หมดค่าใช้จ่ายในงานบุญเป็นหมื่นๆ
ถ้างานศพจ่ายค่าเหล้าไม่ต�่ำกว่า 4-5 หมื่นบาท บางรายต้องไปกู้ ธกส.
เป็นหนี้อีก ทาง อบต.เสียว จึงเริ่มรณรงค์ลดค่าใช้จ่ายในงานบุญ
ขยายไปงานบุญบั้งไฟ ห้ามดื่มห้ามขายในบริเวณงาน โดยใช้ข้อตกลง
ร่วมกันของชุมชน หลังจากน�ำกฎกติกาสังคมมาใช้ การดื่มเหล้าลดลง
ค่าใช้จ่ายก็ลดลง สสส. ก็ให้การสนับสนุน ตอกย�้ำซ�้ำเตือน ยิ่งท�ำให้
ง่ายขึ้น
“เราท�ำงานกับคน 3 วัย ทั้งวัยสูงอายุ วัยหนุ่ม และเยาวชน
เพือ่ ให้ยงั่ ยืน ก็ตอ้ งดูวา่ เยาวชนจะท�ำได้แค่ไหนเพราะสือ่ สิง่ เร้ามีเยอะมาก
แต่ถ้าผู้มีอ�ำนาจให้ความร่วมมือ ผลักดันให้คนมาช่วยกันก็จะท�ำได้
ง่ายขึ้น ขอฝากทุกคนว่าแอลกอฮอล์ไม่สร้างสิ่งดีให้กับเราเลย มีแต่
ท�ำให้ทรุดโทรมเสียทรัพย์ ไม่ดื่มได้ดี เหมือนที่ผมเคยแต่งเพลง สอง
รอยอีสานใต้ มีท่อนหนึ่งที่ร้องว่า อยากให้เมืองไทย ไร้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”

“อยากให้เมืองไทย
ไร้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายเด่น บัวศรี
แกนนำ�ชุมชน

“แทบ

จะทุกหมู่บ้านในภาคอีสานที่ท�ำบุญตามประเพณี
ดัง้ เดิมจากคนรุน่ เก่า ไม่จดั ตามประเพณีไม่ได้เพราะ
บรรพบุรุษเราพาท�ำ  โดยเฉพาะ อบต.เสียว เราจัดใหญ่ ช่วงหลังๆ ที่
เปลี่ยนจากเหล้าโทเป็นเหล้าโรง ดื่มนิดเดียวเปลี่ยนเลย การจัดงาน
แทบไม่เสร็จ เราก็มาแก้ไขว่าในงานบุญบั้งไฟไม่มีเหล้าได้ไหมเพราะ
งานเละมาก ก็เอาผู้น�ำทุกหมู่บ้านมาคุยกันถึงปัญหา จัดประชุมใหญ่
กันทั้งระดับต�ำบล ระดับหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 8 โซน เริ่มจากท�ำ
ประชาคมหมู่บ้านให้เข้าใจก่อน เพียงแค่ประชุมก็ลงความเห็นกันว่า
น่าจะจัดให้ลดละเลิกกันตั้งนานแล้ว ยิ่งแม่บ้านเขาเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
แค่บางคนที่ทักท้วงว่าจะท�ำได้เหรอ อีกกลุ่มว่าลองดู พอให้ยกมือ
90% เห็นด้วย อีกประมาณ 10% คือ กลุ่มร้านค้า เราก็ให้แม่บ้านที่มา
ประชุมไปบอกต่อพ่อบ้าน ว่างานบุญห้ามมีเหล้า ในงานเราก�ำหนด
ระยะเขตปักธงไปเลยว่าห้ามดื่มห้ามค้าขาย ให้สาธารณสุขมาพูดถึง
พิษภัยจากการดื่มเหล้า พระก็พูดเรื่องศีล 5 ข้อ
“พอเริ่มท�ำจริงๆ แล้วรู้สึกว่าได้ผลดี ก็ดีใจ คนขายเหล้าเขาก็
ให้ความร่วมมือ ก็ภูมิใจกับชาวบ้านที่ท�ำได้จริง ทุกวันนี้เรามีมติร่วม
กันจัดตั้งให้วันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันประกาศเจตนารมณ์
หรือวันคืนข้อมูลที่เราท�ำมาทั้งหมดให้ประชาชน”

“ห้ามดืม่ ห้ามขาย
บุญบัง้ ไฟเราไม่มเี หล้า”
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายไพบูรณ์ ชูเลิศ

ผู้ใหญ่บา้ น/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)

“เมื่อ

ก่อนที่ยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานบุญ
พอมีเหล้าก็มกั เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท เหตุรนุ แรงต่างๆ
อพปร. และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็ท�ำงานกันล�ำบาก เพราะมีกลุ่มวัยรุ่น
ยกพวกมาตีกัน จึงมีการประชุมกันและมีมติที่ประชุมร่วมกันทั้งต�ำบล
ว่าจะท�ำประเพณีให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า โดยคุยกับกลุ่มเยาวชน
ก่อนจัดงาน ห้ามดื่มห้ามขายในบริเวณงาน แขกส่วนใหญ่จะเกรงใจ
เจ้าภาพ จากมียกพวกตีกันก็ไม่มี มาตรการป้องกันความปลอดภัย
ในวันงานจะมี อพปร. อย่างน้อย 15 คน กระจายอยู่ในงาน 4-5 จุด
จุดละ 4-5 คน บทลงโทษจะเริ่มตั้งแต่พูดคุยแบบไกล่เกลี่ย ตักเตือน
ถ้าไม่ฟังเชิญออก ฝ่าฝืนปรับ 6,000 บาท/คน
“เมือ่ ก่อนงานบุญบัง้ ไฟโบราณทีเ่ คยท�ำมาเป็นบัง้ ไฟทีข่ นึ้ ไม่สงู
ภายหลังมีการน�ำมาประยุกต์ให้มันขึ้นสูงลงช้า มีจ้างกรรมการมาจับ
เวลาแข่งขัน เป็นการพนันที่แฝงมากับงานบุญ บางที่ทุ่มเป็นแสนๆ ให้
มันขึ้นสูงๆ ลงช้าๆ แต่เดี๋ยวนี้ย้อนไปท�ำเป็นบั้งไฟโบราณเหมือนเดิม
ถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือ เราก็ไม่ให้น�ำบั้งไฟเข้ามาร่วมงาน เราได้
อานิสงส์มาจากผู้ว่าราชการ สั่งการให้นายอ�ำเภอ สั่งการต่อนายก
อบต. การท�ำงานมันก็เลยเป็นเรื่องง่าย จนเรากลายเป็นแบบอย่างให้
ต�ำบลอื่น”

“งานบุญบัง้ ไฟโบราณ
สนุกสนานปลอดภัย”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นายสุภาพ ผาเงิน
คนทำ�บัง้ ไฟ

“งาน

“บุญบัง้ ไฟปลอดเหล้า
หมูเ่ ฮาปลอดภัย”
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บุญบั้งไฟเมื่อก่อนฟ้าฝนตกตามฤดูกาล มีน�้ำให้เล่น
กันสนุกสนาน ถ้าในประเพณีเก่าๆ จะเห็นการแห่
เซิ้งกลองยาว มีทั้งคนโอ่และลูกหาบโอ่ตามกัน มีการแต่งตัวแปลกๆ
สร้างสีสันให้มันดูคึกคักแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ตีสอง ถ้าคนแห่ไม่กินเหล้าจะเกิดความอายเล่นไม่สนุก ชาวบ้านก็จะ
ท�ำสาโทมากินกัน ซึง่ รสชาติไม่อร่อยและเก็บได้ไม่นาน เขาก็เอามากลัน่
มาต้มเป็นเหล้าเด็ด ท�ำ 1 ไห ได้ 6 ขวด ถ้าเลือกข้าวท�ำดีๆ รสชาติจะ
หวาน ต่อมาห้ามท�ำก็ซื้อเหล้าโรง 40 ดีกรี จากโรงงานมาแทน
“ช่วงหลังมา มีปัญหาวัยรุ่นแต่ละหมู่บ้านทะเลาะกัน มีการ
พกอาวุธเข้ามา เวลาจัดงานผู้ใหญ่บ้านต้องมาช่วยกันดูแลรับผิดชอบ
ปัญหา เราห่วงเรือ่ งความปลอดภัยก็เลยประชาคมกันว่าให้เป็นบุญบัง้ ไฟ
ให้ปลอดเหล้า ห้ามเอาเหล้ามาขายในระยะห่างจากฐานจุดบั้งไฟ
1 กิโลเมตร เพราะมันไม่ใช่กฎหมายเราจะไปห้ามใครก็ไม่ได้ ส่วนใหญ่
ก็ให้ความร่วมมือดี
“ส่วนบั้งไฟก็ท�ำเป็นบั้งไฟโบราณที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
คือท�ำขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว วัดเส้นผ่านศูนย์กลางให้ได้ 50 เซนติเมตร
เหลาไม้ไผ่เป็นท่อให้บาง มีลูกโหวดมัดรอบๆ เพื่อให้ไม่เป็นอันตราย
เวลาจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า ถ้าผสมดินประสิวไม่ดีการเผาไหม้ก็ไม่ดี ถ้าถ่าน
น้อยเผาไหม้เร็วก็จะระเบิด การท�ำบั้งไฟจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ส�ำหรับการจัดประเพณีบั้งไฟผมเห็นด้วยกับการจัดบั้งไฟปลอดเหล้า
ผมไม่อยากให้มเี หล้าเพราะถ้ามีแล้วไม่มสี ติเกิดความวุน่ วาย ช่วงจัดงาน
ก็ขอร้องอย่ากินอย่าขายในบริเวณที่เขาก�ำหนด”

การเคลื่อนงานประเพณี

บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

นางสาวโฉมศิริ พิมพ์นนท์
ผูน้ �ำ เยาวชนคนพันธุเ์ สียว

“เว

ลาไปร่วมในงานบุญบั้งไฟดิฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมคอยช่วย
งานท�ำกิจกรรมทุกอย่าง เช่น เสิร์ฟน�้ำ  ล้างถ้วยชามในงาน
บุญ งานศพ รู้สึกประทับใจเหมือนพี่เหมือนน้อง เรียกกันมากินข้าว
รู้สึกอบอุ่นค่ะ ในอนาคตอยากให้งานบุญประเพณีจัดอย่างยิ่งใหญ่
จะได้ดึงดูดคนให้เข้ามาเยอะๆ มาดูประเพณีบุญบั้งไฟโบราณของเรา
ว่ามันเป็นยังไง และสิ่งที่ดิฉันอยากท�ำตอนนี้ คือน�ำเด็กๆ ที่หมู่บ้านมา
ท�ำงานร่วมกันให้ได้ก่อน แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะมีวิธีการท�ำอย่างไรได้บ้าง
เราเคยจัดค่ายชวนน้องๆ มาร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน แล้วแทรกข้อคิด
เรื่องเหล้า บุหรี่ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ แต่การรวมกลุ่มเรายังไม่
ยั่งยืน
“อยากจะเชิญชวนเพือ่ นๆ น้องๆ มาท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
เพื่อสังคมด้วยกัน แม้มันจะเป็นงานที่ต้องเสียสละตนเองและเวลา
แต่มันเป็นโอกาสอันดีที่จะเราได้เรียนรู้ ให้เรารู้จักความเข้มแข็งก่อนที่
เราจะออกไปเจออนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง อยากให้ลอง
มาท�ำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกันดูนะคะ”

“เคลือ่ นงานปลอดเหล้า
ฉันท์พฉ่ี นั ท์นอ้ ง”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

127

ประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ
ศรัทธาแห่งชาวไทยอีสาน

ขอภาพ

128

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟนิ ย มท� ำ กั น ในเดื อ น 6
เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง อีกทั้งยังเป็น
ประเพณีขอฝนจากพญาแถน ตามต�ำนานเล่าว่า
เมื่ อ ครั้ ง พระพุ ท ธเจ้ า เสวยชาติ เ ป็ น พญาคางคก
พญาแถนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนโกรธเคืองมนุษย์
ด้วยเหตุใดไม่แจ้ง จึงแกล้งไม่ให้เกิดฝนเป็นเวลา
7 เดือน ท�ำให้เกิดความเดือนร้อนไปทัว่ พญาคางคก
จึงได้อาสาไปรบกับพญาแถน เมือ่ รบชนะได้ทำ� สัญญา
ตกลงกัน 3 ข้อ ดังนี้
ถ้ามวลมนุษย์จดุ บัง้ ไฟขึน้ สูท่ อ้ งฟ้าเมื่อใด
ให้พญาแถนสั่งให้ฝนตกในโลกมนุษย์
ถ้าได้ยินเสียงกบ เขียดร้อง ให้รับรู้ว่า
ฝนได้ตกลงมาแล้ว
ถ้าได้ยนิ เสียงสนู (เสียงธนูหวายของว่าว)
หรือเสียงโหวด ให้ฝนหยุดตกเพราะจะ
เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

1.
2.
3.

“ผาอินทร์แปลง”
ประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ
ศรัทธาแห่งชาวไทยอีสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ จึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาใน
สังคมอีสาน เชื่อกันว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะน�ำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์
ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อาหารข้าวปลา
บริบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟแล้ว ยังมี
การท�ำบุญวันวิสาขบูชา และงานบวชนาคพร้อมกันด้วย ในอดีตงาน
บุญบั้งไฟจะจัดขึ้นในช่วงก่อนท�ำนา หมู่บ้านใกล้เคียงจะน�ำบั้งไฟมา
จุดประชันกัน หมู่บ้านไหนเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหาร เหล้ายามาเลี้ยง
มีการตั้งขบวนแห่บั้งไฟ และขบวนร�ำเซิ้ง ไปยังลานจุดบั้งไฟ เป็น
ประเพณีที่สนุกสนาน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ส่วนการท�ำบุญวัน
วิสาขบูชา ก็จะมีการท�ำบุญเลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ในช่วงเย็น
ส�ำหรับการท�ำบั้งไฟ ชาวบ้านจะน�ำขี้เจีย (ดินประสิว) มา
ประสมคั่วกับถ่าน น�ำไปโขลกให้แหลก เรียกว่า “หมื่อ” (ดินปืน) เอา
หมื่อใส่กระบอกไม้ไผ่อัดให้แน่น แล้วเจาะรูใส่ส่วนหางบั้งไฟ นิยมท�ำ
บั้งไฟ 3 ขนาด คือ บั้งไฟธรรมดา บรรจุดินปืนไม่เกิน 12 กิโลกรัม
บั้งไฟหมื่น บรรจุดินปืนเกิน 12 กิโลกรัม และบั้งไฟแสน บรรจุดินปืน
120 กิโลกรัม การจุดบั้งไฟมีความเชื่ออยู่ว่ายิ่งบั้งไฟขึ้นสูงเท่าไหร่ยิ่งดี
เพราะหมายถึง ฝนฟ้า ข้าวปลา อาหารจะอุดมสมบูรณ์
ท้องที่อ�ำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ก็มีการจัดประเพณีบุญ
บั้งไฟล้านเอราวัณ อย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปี เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางอีสานใต้ เพื่อมาตั้งรกรากและท�ำมาหากิน
จวบจนปั จจุ บัน และได้ สื บสานประเพณี บุญ บั้ ง ไฟอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ถือได้ว่าเป็นประเพณีบุญเดือนหก
ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลย มีการจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา
มี ประชาชนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ นทางมาร่ วมงานประเพณี นั บ หมื่ น คน
โดยเทศบาลต�ำบลผาอินทร์แปลง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี
ดังกล่าว และได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ในการ
จัดประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ปี 2556 เทศบาลต�ำบลผาอินทร์แปลงได้ประสานความร่วม
มือกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย จัดงานประเพณีบั้งไฟล้าน
เอราวัณ ปลอดเหล้าเป็นครั้งแรก ถือเป็นพื้นที่น�ำร่อง พื้นที่ต้นแบบ
ของจังหวัดเลย เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนมีค่านิยมใหม่ๆ
ให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนุกได้ไม่ต้องพึ่งเหล้า และป้องกันนัก
ดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากสุรายาเบียร์ ตลอดจน
เป็นพื้นที่น�ำร่องของจังหวัดเลย นับได้ว่าประสบความส�ำเร็จในระดับ
ที่น่าพอใจ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น นายวิโรจน์
จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอ�ำเภอ โรงเรียน อสม.
อปพร. เด็กเยาวชน ผู้น�ำชุมชน คณะสงฆ์ และประชาชน นอกจากนี้
ในการจัดงานยังได้เข้มงวดเรื่องการเล่นพนันในงานบริเวณจุดบั้งไฟ
ได้รับความร่วมมือดีขึ้น
ปี 2557 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดงานบั้งไฟให้
ปลอดเหล้า-เบียร์ นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์
โดยทุกขบวนจะมีการรณรงค์ให้ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
และการพนัน มีสื่อการแสดง และป้ายประกอบทุกขบวนแห่ ซึ่งจะมี
การให้คะแนนประกอบด้วย มีชุด อพปร. ท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง และการ
ดูแลให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาเที่ยวงาน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าเบียร์อย่าง
แท้จริง
ปี 2558 งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ เป็นต้นแบบ
ประเพณีบุญบั้งไฟที่ปลอดเหล้าปลอดภัยกับคนจังหวัดเลย มีการ
ขยายผลจากอ�ำเภอเอราวัณไปยังอ�ำเภออื่นๆ ที่เป็นงานบุญ อาทิ
ภูเรือลอยกระทงปลอดเหล้า อาหารปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจกับการจัดงานที่มีความปลอดภัย
และสั่งด�ำเนินการขยายผลต่อมีประกาศนโยบายสาธารณะจากนายก
เทศมนตรีผาอินทร์แปลง ให้พื้นที่จัดงานเป็นงานปลอดเหล้า เพื่อ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนเห็นด้วยร้อยละ 98.80%
งานบุญบั้งไฟควรเป็นงานปลอดเหล้า เบียร์และในปีถัดไปด้วยไม่พบ
ร้ า นจ� ำ หน่ า ยเหล้ า และบุ ห รี่ ภ ายในบริ เ วณพื้ น ที่ ก ารจั ด งานไม่ พ บ
อุบัติเหตุบริเวณพื้นที่การจัดงานบั้งไฟล้านเอราวัณ ไม่พบการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในบริเวณพื้นที่การจัดงาน ประชาชนรับรู้ถึงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานปลอดเหล้ามากขึ้น ข้อมูลจากการสอบถาม
ประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในงาน
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สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ปี 2559 เป็นการจัดงานประเพณีบั้งไฟ
ล้านเอราวัณ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ครัง้ ที่ 4
โดยได้ พั ฒ นางานมาจากประสบการณ์ ใ นการ
รณรงค์งานศพ ปลอดเหล้า ขยายมาสู่งานประเพณี
บุญบั้งไฟล้านปลอดเหล้า เพื่อเป็นการรณรงค์สร้าง
กระแสให้เกิดค่านิยมใหม่ๆ เกีย่ วกับงานบุญประเพณี
สามารถสนุกได้โดยไม่พึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้ง
ยังช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และ
ความรุนแรงในครอบครัว
ปี 2560 เทศบาลต�ำบลผาอินทร์แปลง
จัดประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ สนุก ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ ประจ�ำปี 2560 เป็นครั้งที่ 5 โดย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560
ณ หน้าที่ว่าการอ�ำเภอเอราวัณ และเทศบาลต�ำบล
ผาอินทร์แปลง ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟเอราวัณ ถือว่าเป็น
ประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย

กระบวนการด�ำเนินงานประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณปลอดเหล้า
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน

มีการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้น�ำชุมชน อสม.
ภาคีเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 60 คน
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยเครือข่ายแกนน�ำในชุมชน อสม. เยาวชน
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้าก่อนงาน และในช่วงระยะเวลาจัดงาน
3. ติดป้ายคัทเอ้าท์ ผลิตสื่อเฉพาะกิจ และสื่อจากส่วนกลาง ป้ายไวนิล
แผ่นปลิว งานบุญบั้งไฟ
4. รณรงค์เผยแพร่เอกสารสาระส�ำคัญ ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตเทศบาล และขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า
นักท่องเที่ยว งดการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. จัดขบวนแห่ร่วมกับชุมชน และจัดเวทีกิจกรรมย่อยของภาคีเครือข่าย
รณรงค์สร้างกระแสงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า และการพนัน มีการ
ละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานบันเทิง
6. จัดชุดเฝ้าระวัง โดยมี อพปร. เป็นก�ำลังหลักในการเฝ้าระวังและดูแลให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาเที่ยวงาน

การประเมินความคิดเห็นของประชาชน
ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดประเพณี
บั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และต้องการให้จัดงานในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
หัวข้อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า - เบียร์
ความคิดเห็นต่อการจัดงานบุญบั้งไฟในปีถัดไป
ควรปลอดจากเหล้า- เบียร์
เจ้าภาพการจัดงานบุญบั้งไฟโดยไม่ควรรับการสนับสนุน
จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลปี 2558 (%)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
41.20%
เห็นด้วย
58.28%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
36.20%
เห็นด้วย
63.80%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
30.90%
เห็นด้วย
37.40%
ไม่เห็นด้วย
25.60%
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ผลที่เกิดขึ้น “ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณจังหวัดเลย สนุก ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ : เทศบาลต�ำบลผาอินทร์แปลง จังหวัดเลย
1. เป็นต้นแบบประเพณีบุญบั้งไฟที่ปลอดเหล้าปลอดภัยกับคนจังหวัดเลย
2. มีการขยายผลจากอ�ำเภอเอราวัณไปยังอ�ำเภออื่นๆที่เป็นงานบุญ อาทิ ภูเรือลอยกระทงปลอดเหล้า อาหาร
ปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจกับการจัดงานที่มีความปลอดภัยและสั่งด�ำเนินการขยายผลต่อ
4. มีประกาศนโยบายสาธารณะจากนายกเทศมนตรีผาอินทร์แปลง ให้พื้นที่จัดงานเป็นงานปลอดเหล้า เพื่อความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
5. ประชาชนเห็นด้วยร้อยละ 98.80% งานบุญบั้งไฟควรเป็นงานปลอดเหล้า เบียร์และในปีถัดไปด้วย
6. ไม่พบร้านจ�ำหน่ายเหล้าและบุหรี่ภายในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
7. ไม่พบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่การจัดงานบั้งไฟล้านเอราวัณ
8. ไม่พบการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
9. ประชาชนรับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์การจัดงานปลอดเหล้ามากขึ้น ข้อมูลจากการสอบถามประชาชนที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในงาน

ผลการด�ำเนินงานประเพณีบั้งไฟล้านเอราวัณ
การจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ผู้ขายให้ความร่วมมือ
งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขณะที่ประชาชนก็ให้ความสนใจและเข้าใจกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากขึ้น เช่น ปี 2556 มีขบวนแห่บั้งไฟ มีขบวนแห่ร่วมรณรงค์จ�ำนวน 10 ขบวนแห่ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 400 คน นับว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ โดยทุกขบวนจะมีการรณรงค์ให้มีลดละ
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน มีสื่อการแสดง และป้ายประกอบทุกขบวนแห่
จากส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ปี 2558) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดประเพณี
บุญบั้งไฟปลอดเหล้า และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนเห็นด้วยว่าเจ้าภาพไม่
ควรรับการสนับสนุนจากธุรกิจเหล้า-เบียร์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่
ประชาชนมีความเห็นด้วย 90% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มเข้าใจและให้ความส�ำคัญในการจัดงานบุญ
ประเพณีให้ปลอดเหล้าเพิ่มมากขึ้น เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จะท�ำให้การจัดงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการต่อสู้และยึดพื้นที่ไม่ให้บริษัทน�้ำเมาเข้ามามีบทบาทและฉกฉวยประชาสัมพันธ์สร้างภาพ และส่งเสริม
การตลาดในงานบุญประเพณี เพื่อเปลี่ยนค่านิยม และทัศนคติในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดีขึ้น ลดผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักท่องเที่ยวรู้สึก
ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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การเคลื่อนงานประเพณี

บุญบั้งไฟโบราณ
ปลอดเหล้า

“เรา

เริม่ ต้นจากงานศพปลอดเหล้า โดยได้ไปศึกษากระบวนการ
ที่ ต� ำ บลทรั พ ย์ ไ พวั ล ย์ อ� ำ เภอเอราวั ณ จากนั้ น ก็ น� ำ
แนวคิดมาด�ำเนินการในพื้นที่เทศบาลต�ำบลผาอินทร์แปลง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากท่านนายอ�ำเภอทวี เสริมภักดีกุล นายอ�ำเภอเอราวัณ
รวมไปถึงภาคประชาชน กลุ่ม อสม. โรงเรียน ให้ความร่วมมือกัน
ในการรณรงค์ ก่อนจะก้าวมาท�ำประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟปลอดเหล้า เราเห็น
ปัญหาเรื่องสุขภาพ ดื่มเหล้าแล้วป่วยเป็นโรคเรื้อรังเยอะ โดยเฉพาะ
โรคตับ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องทะเลาวิวาท วัยรุ่นเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง สูญเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ เป็นหนี้เป็นสินจากการพนัน
บั้งไฟ ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข เมื่อเริ่มท�ำงานศพปลอดเหล้า
ก็ได้ผลดี ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ต่อมาก็มาท�ำ
ประเพณีบั้งไฟปลอดเหล้า เรามีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เกี่ยว
กับการจัดงานประเพณีบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ใช้สื่อเสียง
ตามสายให้ความรู้ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลจากการ
รณรงค์ในงานศพ และงานบั้งไฟปลอดเหล้า การทะเลาะวิวาทแทบ
ไม่มีเลย คนเมาแล้วขับก็ลดลง เจ้าภาพก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อ
หาเหล้าเบียร์มาไว้ต้อนรับแขกเหมือนในอดีต เป็นการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ที่สร้างสรรค์ ยิ่งในอนาคตสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นและ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งชนบทบางแห่งก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
มีวัยแรงงานวัยหนุ่มสาวน้อยกว่าผู้สูงอายุ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตมาอีก 10-20 ปี เยาวชนกลุ่มนี้จะต้องมา
ดูแลผู้สูงอายุ เด็กๆ รุ่นใหม่จึงต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด การส่งเสริม
ให้เด็กห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่
มองไกลไปถึงอนาคต มองไปถึงวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และต้อง
มารับหน้าที่ดูแลครอบครัวในอนาคต ผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนงาน
บุ ญ ประเพณีปลอดเหล้าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของดีต้องบอกต่อครับ”

นายประจวบ มะปะเข

นายกเทศมนตรีต�ำ บลผาอินทร์แปลง

“อยากเห็นเยาวชนสืบสาน
บุญประเพณีปลอดเหล้า”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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สืบสานเทศกาลลอยกระทง
ปลอดภัย

งาน

ลอยกระทง หรืองานประเพณียี่เป็งของภาคเหนือตอนบน
เป็นงานประเพณีในระดับชาติ เช่นเดียวกับงานสงกรานต์ ถ้า
จะกล่าวว่างานสงกรานต์ เป็นงานที่สนุกสนานตอนกลางวันโดยมีน�้ำเป็น
ตัวสื่อกลางในเดือนที่ร้อนที่สุด ส่วนงานประเพณีลอยกระทง ก็เป็นงานที่
สร้างความสุขสนุกสนานในช่วงกลางคืน โดยมีประทัด โคมลอย และกระทง
เป็นตัวสื่อกลางในเดือนที่อากาศเย็นๆ โรแมนติก ทั้งนี้ลักษณะปัญหาของ
งาน 2 เทศกาลนี้ ที่เหมือนกัน คือ อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท การกระท�ำไม่
เหมาะสม แต่มีแตกต่างกัน คือ งานลอยกระทงมีปัญหาเรื่องการมีเพศ
สัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุที่มาจากโคมลอย
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แผนงานฯ ได้เริ่มงานลอยกระทงปลอดเหล้า
ในปี 2549 เริ่มจากการสนับสนุนโครงการให้แก่
พื้นที่ชุมชนในการจัดงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถ
ก� ำ หนดให้ เ ป็ นเขตปลอดเหล้ า ได้ เช่ น ชุ ม ชน
บางล�ำพู ชุมชนวัดอรุณ ต่อมาปี 2550 จึงได้เริ่มใช้
ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ ท ดแทนในพื้ น ที่ จั ด งานที่ มี เ จ้ า ภาพ
ด�ำเนินการอยู่ คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
พื้นที่จัดงานเพื่อการท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศ
เหตุการณ์ที่สามารถเข้าเปลี่ยนแปลงได้เพราะได้

พลังต่อเนื่องมาจากงานเทศกาลสงกรานต์ ที่ได้
ด� ำ เนิ น การมาก่ อ นหน้ า นั้ น ซึ่ ง นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เห็นผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะไม่ได้ลดปัญหาต่างๆ ได้หมดทีเดียว แต่
ด้วยความมั่นใจในทิศทางที่ถูกต้อง จึงขอรับทุน
สนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ก็ ต รงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนงานฯ ที่ต้องการสนับสนุนแบบการทดแทน
จากนั้นปี 2551 นอกจากจะสนับสนุนพื้นที่
เชียงใหม่แล้ว ยังได้ท้าทายโดยเข้าไปประสานขอ
ทดแทนการอุปถัมภ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์ในงาน
ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ไ ฮไลท์ ข องประเทศอี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง
ต่อมาปี 2554 ทางแผนงานฯ ได้รุกไปยึดพื้นที่ลอย
กระทงสายไหลประทีปพันดวง จากเทศบาลเมือง
ตาก ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยก่อนหน้านั้นพื้นที่
นี้เต็มไปด้วยลานเบียร์กว่า 32 ร้านบนพื้นที่จัดงาน
ทั้งนี้ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญ
ในปี 2553 ทางแผนงานฯ ได้จัดกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่จัดงานกว่า 20 แห่ง และได้
ประสานฝ่ายนโยบาย โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธก
กิต ผู้แทน สสส. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพธราดล รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และนพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ ผู้แทนส�ำนักงาน
องค์ก ารอนามั ย โลกประจ�ำประเทศไทย เพื่อ
การลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน
นโยบายสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงใน
งานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่ ทั้งนี้ ใน
ระยะปี 2558 เป็นต้นมา ปัญหาการใช้โคมลอยใน
พื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นปัญหา
ใหญ่ เพราะสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินในช่วง
งานประเพณี เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ เป็นการแก้
ปัญหาความเสี่ยงเพื่อหวังว่าจะส่งเสริมการท่อง
เที่ยวนั่นเอง
นอกจากนั้น การใช้ข้อความรณรงค์ (Key
Message) ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ ในช่วงแรก



คำประกำศเจตนำรมณ์

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสร้ำงเสริมสุขภำพ
และลดปั จจัยเสี่ยงในงำนประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้ำ-บุหรี่
.........................................................................................................................

ด้วยสถานการณ์ทางสังคมในปั จจุบันเป็ นที่ ประจักษ์แล้วว่าเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อผลกระทบต่อคุ ณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทัว่ โลกปี ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ราย และของคน
ไทยปี ละ ๒๖,๐๐๐ ราย เป็ นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า ๖๐ โรค เด็ กและเยาวชนที่ เป็ นอนาคตของประเทศ
กลายเป็ นนั กดื่มหน้าใหม่มากขึ้ นปี ละกว่า ๒๖๐,๐๐๐ คน ตั้งท้องในวัยเรียน ๑๐,๐๐๐ คนต่อปี สร้างการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้ นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรและท รั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ น าประเทศในระยะยาว ขณ ะเดี ยวกั น เยาวชนไท ย
กว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐ คนเป็ นผู ้สู บ บุ ห รี่ และยัง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมยาสู บ รวมทั้ ง คนไทย
ร้อยละ ๖๕.๖ ยังคงสัมผัสควันบุ หรี่ในสถานที่ สาธารณะต่างๆ ดังนั้ น จาเป็ นที่ จะต้องมีการควบคุ มและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานประเพณี ลอยกระทงที่ สื่อและโพลล์ต่างๆระบุ วา่ เป็ นเทศกาลแห่งการเมา-เจ็บ-ตาย-เสียตัวและยัง
เต็มไปด้วยปั จจัยเสี่ยงทั้งในเรื่องของเหล้าเบียร์ บุหรี่ อุบตั ิเหตุ รวมไปถึงการเล่นประทัดดอกไม้ไฟการปล่อยโคมลอย
ด้วยความคึ กคะนองและขาดการควบคุ ม ซึ่ งน ามาซึ่ งความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิ นและความเสื่ อมถอยทาง
วัฒนธรรม จนกระทัง่ เด็กเยาวชนคนรุน่ ใหม่ไม่เข้าใจคุณค่าความหมายของการจัดงานประเพณีที่ดีงามที่เคยเป็ นมา
ดังนั้ น เพื่ อเป็ นกำรปกป้ อ งเด็ ก เยำวชนและวัฒ นธรรมอัน ดี งำมของสังคมไทยให้ค งอยู่ ตลอดจน
เป็ นกำรเสริมสร้ำงพลังควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้แก่ประชำชน รวมทั้งเป็ นกำรบังคับใช้และ
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ร่วมกันแสดงเจตนำรมณ์ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพและลดปั จจัยเสี่ยงในงำนประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้ำ-บุหรี่ ดังนี้
๑. ร่วมกันประกำศเป็ นนโยบำยในกำรจัดงำนประเพณี ลอยกระทงปลอดเหล้ำ-บุหรี่ เพื่อลดปั จจัยเสี่ยง
และสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีให้แก่ประชำชน
๒. ไม่ สนับสนุ นให้บริษัทเหล้ำเบี ยร์บุหรี่ ทำกำรโฆษณำสินค้ำหรือทำกิ จกรรมเพื่อส่งเสริมกำรขำยใน
พื้ นที่จดั งำนประเพณีลอยกระทง
๓. ร่วมกัน จัดพื้ นที่ ในบริเวณงำนประเพณี ลอยกระทงและพื้ นที่ โดยรอบให้เป็ นเขตปลอดเหล้ำ -บุหรี่
ตำมกฎหมำยกำหนด
๔. ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมกำรจัดงำนลอยกระทง ให้คงไว้ซึ่งคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภำวะ
ทำงสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อเด็กเยำวชนซึ่งเป็ นอนำคตสำคัญของชำติ
๕. ส่งเสริมให้หน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องมี มำตรกำรและแนวทำง ในกำรปกป้ องเด็กและเยำวชนให้พน้ จำก
ปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆ ทุกวิถีทำงร่วมกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓
ศ.นพ.ประกิต วำทีสำธกกิจ

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

นพ.ศิริวฒ
ั น์ ทิพย์ธรำดล

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

นพ.ชัย กฤติยำภิชำตกุล

ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ผูแ้ ทนสำนักงำนผูแ้ ทนองค์กำรอนำมัยโลก
ประจำประเทศไทย

เราใช้ค�ำว่า ลอยกระทงปลอดเหล้า สั้นๆ ต่อมา ใช้ค�ำว่า ลอยกระทง
สุขใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และมาเพิ่มค�ำว่า “บุญจะส่งให้เรา
สุขใจ” ในปัจจุบัน
ทัง้ นี้ บทเรียนของพืน้ ทีต่ น้ แบบลอยกระทงปลอดเหล้า ใน 3 พืน้ ที่
คือ งานประเพณียี่เป็ง เทศบาลนครเชียงใหม่ งานเผาเทียนเล่นไฟ
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และกระทงสายพั น ดวง จั ง หวั ด ตาก จากพื้ น ที่
ด�ำเนินการ ทัง้ สนับสนุนทุนอุปถัมภ์ และด�ำเนินการด้วยตนเอง ประมาณ
38 แห่ง ในปี 2557 และเหลือประมาณ 11 แห่งในปี 2560
นอกจากนั้น ในปี 2559 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต จึงมีการเปลีย่ นรูปแบบการจัดงานลอยกระทง
เพื่อน้อมอาลัย โดยได้นักร้องคุณศุ บุญลี้ยง ได้แต่งเพลงลอยกระทง
น้อมอาลัยขึ้น ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ภายหลังจากประสบความส�ำเร็จในการรณรงค์
งานเทศกาลปีใหม่เมือง (สงกรานต์) แล้ว เป้าหมาย
งานใหญ่อกี งานของเชียงใหม่ คืองานประเพณียเี่ ป็ง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคเหนือตอนบน
เป็นงานประเพณีที่มีเรื่องราวความเป็นมาวิถีชีวิต
ที่แนบแน่นกับคนพื้นเมืองล้านนา ซึ่งอาจจะกล่าว
ด้วยว่า โดยจารีตแล้วดินแดนล้านนาจัดงานยี่เป็ง
ใช้กระทงลอยน�้ำเป็นเพียงหนึ่งความหมายเท่านั้น
เรียกว่า “ลอยโขมดหรือลอยไฟ” และมีภาษาเรียก
เฉพาะว่า สะเปา นอกจากนัน้ ยังเป็นการท�ำบุญใหญ่
จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในโอกาสนีด้ ว้ ย
จึงมีพิธี “การตั้งธรรมหลวง” และการท�ำซุ้มประตู
ที่หน้าบ้าน และประตูวัดเรียกว่า “ประตูป่า” เพื่อ
ต้ อ นรั บ พระเวสสั น ดร และขณะเดี ย วกั น ก็ มี
ความเชื่อว่าหากใครฟังเทศน์จนครบ 13 กัณฑ์ จะ
เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและชีวิต ทั้งนี้ การเทศน์
ให้ครบทั้ง 13 กัณฑ์ ต้องใช้เวลานานตลอดวัน
ตลอดคืน ชาวบ้านจึงท�ำโคมค้าง โคมแขวน โคมผัด
โคมหูกระต่าย โคมรังมดส้ม โคมเวียน น�ำไปประดับ
ตามวัด และบ้านเรือน มีการเตรียมกัณฑ์ธรรมหรือ
กัณฑ์เทศน์ บุปผาลาชาข้าวตอกดอกไม้ เพื่อโปรย
เวลามีขบวนแห่ โปรยเวลาเทศน์มหาชาตินครกัณฑ์
หากใครถวายดอกไม้และข้าวตอกบูชา นี่เป็นช่วง
เวลาเตรียมงาน 2-3 วัน แต่เมื่อเวลาวันงานขึ้น
15 ค�่ำเดือนยี่ ตอนเช้ามีการท�ำบุญ “ตานขันห้า”
ไปหาบรรพบุรุษ พอค�่ำก็จะน�ำกระถางเทียนหรือ
ขี้ผึ้ง เรียกว่า “ผางประทีป” จุดเรียงไว้ตามหน้า
บ้านหรือตามรั้วบ้านเท่ากับอายุของคนที่อาศัยอยู่
ในบ้านนั้นๆ พร้อมกับจุดโคมยี่เป็งแขวนประดับ
และยังมีการจุด “โคมควัน” ปล่อยในตอนกลางวัน
จะเน้นด้วยกระดาษหลากสีเพื่อให้เห็นได้เด่นชัดจะ
ใช้การรมควันในการที่ท�ำให้โคมลอยขึ้นบนท้องฟ้า
เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
การจุดโคมลอยที่ปล่อยในตอนกลางวันมักจะน�ำ
เงิน สิ่งของ หรือเขียนข้อความว่าผู้ใดเก็บโคมนี้ได้ก็
น�ำไปรับรางวัลจากผู้จุด ส่วนโคมลอยที่ปล่อย

“ แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ”
ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์
ในตอนกลางคืนซึ่งกลายเป็นจุดขายการท่องเที่ยว แต่มีความเสี่ยง
คือ “โคมไฟ” และการเล่นสโปก การเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ เป็นสีสัน
ยามค�่ำคืน
เมื่อถึงเดือนยี่ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำเดือนพฤศจิกายน เมือง
เชียงใหม่สว่างไสวไปด้วย “โคมยี่เป็ง” และ “ผางประทีป” บ้านและ
วัดสะอาดงดงามด้วย “ซุ้มประตูป่า” แม่น�้ำเต็มไปด้วยสายประทีป
ที่ เกิดจากกระทงกาบกล้วยและสะเปา ชมขบวนโคมยี่เป็ง ขบวน
กระทงเล็ก ขบวนกระทงใหญ่ การเล่นโคม การเล่นสะโปก ดอกไม้ไฟ
ผู้คนเบิกบาน เปี่ยมไปด้วยความสุขจากศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิถีประเพณีที่ก�ำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง
อันมีสาเหตุส�ำคัญ คือ แอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นงานยี่เป็งเป็นพื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับคนเมืองและนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะสามารถน�ำพาลูกหลาน
ครอบครัว ออกมาเที่ยวชมงานลอยกระทง ปล่อยโคม ได้อย่างสบายใจ
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รู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทของคนเมา
ประทัด พลุดอกไม้ไฟที่จะก่อให้เกิดอันตราย ฯลฯ มาตรการส�ำคัญ
คือ ก�ำหนดเขตจัดงานหลักๆ เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ ได้แก่ บริเวณ
ข่วงอนุสาวรียส์ ามกษัตริย์ บริเวณข่วงประตูทา่ แพ บริเวณหน้าจวนผูว้ า่
และบริเวณริมแม่น�้ำปิงข้างสะพานนวรัฐ (ฝั่ง Good View) เป็นต้น
ปี 2550 เป็นปีแรกที่เริ่มจัดงาน การควบคุมพื้นที่ และการ
รณรงค์ ยั ง ท� ำ ได้ จ� ำ กั ด มี ก ารลองผิ ด ถู ก ทั้ ง ฝ่ า ยเยาวชนนั ก รณรงค์
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ เนือ่ งจากพืน้ ทีจ่ ดั งานเกิดขึน้ ทุกมุมในเขตเมือง กระทัง่
ในวัดซึ่งยังพบเห็นการจัดวงดนตรีหางเครื่องดื่มกินสุรามีเหตุทะเลาะ
วิวาทในวัด การแก้ปัญหาพยายามแก้กันตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังได้ค�ำตอบว่า เป็นไปไม่ได้
ปี 2551 เมื่อมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
บังคับใช้ และประสบการณ์การจัดงานของทีมงานมากขึ้น นอกจาก
จะก�ำหนดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์แล้ว ปีนี้ ทีมงานได้สร้างทีมเยาวชน
นักศึกษา 7 สถาบันขึน้ และขอพืน้ ทีบ่ ริเวณริมแม่นำ�้ ปิงข้างสะพานนวรัฐ
(ฝั่ง Good View) นั้น จัดเป็นเป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ เพราะเดิม
พื้ น ที่ นี้ เ ป็ น มุ ม มื ด มั ก เป็ น จุ ด ที่ ไ ม่ มี ค วามปลอดภั ย ประกอบกั บ
เทศบาลได้ก�ำหนดจุดลอยกระทง มีการติดไฟส่องสว่าง ดังนั้น ทีมงาน
จึงได้ขออาสาเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ดี โดยเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม
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บริเวณ Good View ตลอด 4 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา
17.00 - 24.00 น.ทุกวัน ทั้งนี้มีเวทีดนตรีสร้างสรรค์
เปิดให้กับกลุ่มนักแสดง นักดนตรีจากแต่ละสถาบัน
และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถกันอย่าง
เต็มที่ มีกาดร้านค้าจากนักศึกษาจากทุกสถาบัน
ในเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
เสือ้ ผ้า และของใช้ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ร้านกระทงสาย
บอร์ดแสดงความคิดเห็นการจัดพื้นที่ปลอดภัยใน
งานยี่เป็ง โดยกิจกรรมทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ
เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ 7 สถาบัน ร่วมกับ

เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่
เทศกิจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีกระแสตอบรับ
และได้รับความสนใจจากคนเมืองและนักท่องเที่ยว
ในทางที่ดี และเป็นพื้นที่ใหม่ส�ำหรับคนเมืองและ
นักท่องเที่ยว โดยมีข้อความสะท้อนมาว่า
“...บริ เ วณนี้ อ ยู ่ ใ กล้ บ ้ า นแต่ ไ ม่ เ คยลอย
กระทงหรือปล่อยโคมแถวนี้เลยต้องไปที่อื่น เพราะ
ที่นี่เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นหนุ่มสาวและคนเมา
มานานแล้ว มันไม่ปลอดภัย โดยปกติทั่วไปไม่ใช่
เทศกาลที่นี่ก็น่ากลัวพอแล้ว ยิ่งหน้าเทศกาลต่างๆ
ก็ ห นั ก เข้ า ไปอี ก คนที่ อ ยู ่ แ ถวนี้ จึ ง ไม่ ค ่ อ ยออก
จากบ้านกัน...แต่ปีนี้พวกหนูมาจัดกิจกรรม เวที
แบบนี้ก็ดีแล้ว รู้สึกปลอดภัยดี พี่น้องคนเมืองและ
นักท่องเที่ยวเองก็มากันเยอะกว่าทุกปี อยากให้ท�ำ
ต่อไปและท�ำหลายๆ จุด...” นี่อาจจะเป็นเพียงแค่
เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากการพูดคุยแต่ก็สะท้อน
ให้เห็นอะไรหลายๆ อย่างและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2550-2551 นายกเทศมนตรี
คือ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ซึ่ง
เห็นด้วยกับแนวทางต่อเนือ่ งมาจากนายกเทศมนตรี
คนก่อน แม้จะเป็นคู่แข่งกันก็ตาม และได้พยายาม
เพิ่มมิติวัฒนธรรม การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วม
มากขึ้น
ปี 2552 - 2560 เป็นช่วงการเปลีย่ นคณะ
ผูบ้ ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่คนใหม่ คือนายทัศนัย
บูรณุปกรณ์ เป็นนักการเมืองหนุ่มที่เข้ามาแทน
นักการเมืองสาว แต่ไม่ได้ท�ำให้นโยบายงานปลอด
เหล้าเปลีย่ นไป นับเป็นโอกาสทีด่ ที เี่ กิดความต่อเนือ่ ง
ของนโยบาย ทั้งนี้ การสานงานต่อประเพณียี่เป็ง
ที่เน้นความเป็นวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม และ
ยังเน้นนโยบายการควบคุม การบังคับใช้อย่างจริงจัง
โดยเฉพาะ การเดินตรวจการขายเหล้าในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
การควบคุมประทัดยักษ์ และการตรวจค้นอาวุธ

ประกอบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน การร่วมมือจากหน่วยงาน
โดยเฉพาะ สรรพสามิต กรมเจ้าท่า และหน่วยงานการท่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้รบั
เสียงตอบรับว่ายี่เป็งเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากขึ้น
ปี 2550 - 2551 เริ่มการรณรงค์ แต่ยังไม่มีมาตรการควบคุม
เข้มแข็ง เป็นงานที่น่าเที่ยวแต่ผู้คนรู้สึกกลัวจะมีความรุนแรงและมี
ความเสี่ยง
ปี 2552 ภาวะที่เริ่มมีมาตรการควบคุม เริ่มเรียนรู้ที่จะ
ท�ำงานร่วมกัน แต่ยังมีความรุนแรง ความเสี่ยง
ปี 2553 การก่อเหตุทะเลาะวิวาทน้อยลง อุบัติเหตุน้อยลง
ประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก โดย
เหตุการณ์ส�ำคัญ การออกแบบยี่เป็งปลอดภัยร่วมกัน
ปี 2554 ผลต่อเนื่อง ประชาชนรับรู้การงดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากขึ้น และสนับสนุนให้เทศบาล จัดงาน ประเพณีปลอด
เหล้า-เบียร์
นอกจากนั้น เหตุการณ์ส�ำคัญในช่วงนี้ คือ การลอยโคมไฟ
เป็นกระแสแรงมากขึ้นจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากรายงานของ
สนามบินเชียงใหม่พบซากโคมไฟบนสนามบินกว่า 1,000 ลูก มีเหตุไฟ
ไหม้จากโคมไฟตกลงบนหลังคาบ้าน ประชาชนเขตเมืองต้องคอยเฝ้า
ว่าจะมีโคมไฟตกลงมาไหม ด้วยความเสี่ยงมีมากขึ้น ท�ำให้รัฐต้องมี
มาตรการจ�ำกัดเวลาปล่อยโคม และงดเที่ยวบินในช่วงที่ปล่อยโคม
จะเห็ น ได้ ว ่ า ความเสี่ ย งของงานประเพณี ยี่ เ ป็ ง มี มิ ติ ค วามเสี่ ย งใน
หลายมิติ คือ เสี่ยงจากแอลกอฮอล์ เสี่ยงจากการใช้ประทัดยักษ์
และเสี่ยงจากการปล่อยโคมลอย
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการ

1. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว

ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายผ้ารณรงค์ จัดงานแถลงข่าว เผยแพร่สปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์ด้วย
รถประชาสัมพันธ์ในตัวเมืองเชียงใหม่และอ�ำเภอรอบนอก จัดท�ำป้ายโครงเขียว ป้ายติดเสาไฟฟ้า
และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารเวียงพิงค์เผยแผ่ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมไปถึงสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีในการจัดงานครั้งต่อไป อาทิเช่น การสาธิต การตัดตุง การท�ำ
โคมล้านนา ฯลฯ

3. จัดเขตพื้นที่ห้ามจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์รอบบริเวณงาน

ซึ่งแต่ละพื้นที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน แต่ละพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อภัยแอลกอฮอล์

4. ประสานงานกับส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมที่ปลอดเหล้า และบุหรี่ใน
พื้นที่การจัดงานและกวดขันการจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์

5. สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการในครั้งต่อไป

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

จากการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดงานประเพณียี่เป็ง
ในด้านมาตรการการป้องกันการดืม่ หรือจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ในบริเวณพื้นที่จัดงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในมาตรการต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ

ผลปี 2557 (%)

ผลปี 2558 (%)

พึงพอใจต่อการตรวจจับผู้ขับขี่รถยนต์
รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ รวมถึง
ผู้โดยสารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

พอใจ
ไม่พอใจ

92.33%
7.67%

พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย

71.32%
26.61%
2.07%

ความพึงพอใจต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของประชาชน
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พอใจมาก
ไม่พอใจ

84.66%
15.34%

พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย

73.83%
23.58%
2.59%

พึงพอใจต่อความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมการดื่มและการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบคูเมือง

พอใจ
ไม่พอใจ

75.34%
24.66%

พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย

74.68%
23.00%
2.33%

พึงพอใจในการจัดเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจจับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ
รอบคูเมือง

พอใจ
ไม่พอใจ

95.25%
4.75%

พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย

76.29%
21.91%
1.80%

พึงพอใจต่อการรณรงค์และห้ามจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบคูเมือง
ในช่วงที่มีการจัดงาน

พอใจมาก

87.15%

พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย

81.23%
17.48%
1.29%
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การเคลื่อนงาน

ยี่เป็งเจียงใหม่

พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม

เจ้าอาวาสวัดเจดียแ์ ม่ครัว
ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดเชียงใหม่

“ใน

อดีตการดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลงานประเพณี พูดภาษาชาว
บ้านมันมีการดื่มมากเป็นร้อยเท่าของวันปกติ คนขายก็ขาย
ได้เป็นร้อยเท่า ท�ำให้คนลืมเลือนแก่นสารของประเพณี ทางเครือข่าย
จึงมาทบทวนว่าจะท�ำอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเราได้ใช้เครื่องมือ 3 มิติ คือ เรื่องของความ
เชื่อทางศาสนา สาระแก่นสารของงานประเพณี และความรู้ ความสูญ
เสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสานความร่วมมือกับหลาย
ภาคส่วน จัดประชุมระดับจังหวัด ในฐานะองค์กรศาสนา เราใช้
หลักศาสนา เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ โดยเฉพาะศีล 5 เป็นเครื่องมือ
การดื่มเหล้าก็เป็นการผิดศีลข้อ 5 นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้
แก้อาสาสมัครอย่างประเพณีลอยกระทงทีผ่ า่ นมาก็ให้ความรูก้ บั ร้านค้า
ผู้น�ำชุมชน มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการกระท�ำผิดกฎหมาย
ส่วนหนึ่งอาศัยความสัมพันธ์จากที่ได้ไปจัดเวทีสานพลังความร่วมมือ
คัดกรองหมู่บ้านศีล 5 ประสานงานกับผู้น�ำชุมชน และฝ่ายปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน นายอ�ำเภอ ให้ตรวจสอบหากมีการร้องเรียนเรื่อง
จ�ำหน่ายจ่ายแจกเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ก็ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นอกจากประเพณีลอยกระทง สงกรานต์แล้ว ยังมีการขยายการ
รณรงค์ไปในงานประเพณีอื่นๆ เช่น ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ
ซึ่งแต่ก่อนจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทางขึ้นดอย มีการ
พกพาอาวุธด้วย แต่ปจั จุบนั เครือข่ายฯ ได้ไปเฝ้าสังเกตการณ์ มีเยาวชน
เป็นทีมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันดูแล ผู้ฝ่าฝืนก็ลดน้อยลงเป็นล�ำดับ จนปัจจุบันแทบจะไม่มี
ผูฝ้ า่ ฝืนเลย”

“อยากเห็นประชาชนสุขภาพดี
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

143

การเคลื่อนงาน

“ภาคประชาชนเข้มแข็ง
คือความส�ำเร็จที่ยั่งยืน”

นายธงชัย ยงยืน

โรงกลั่นสุราในชุมชนมากที่สุดในประเทศ ผมเองได้มีส่วนผลักดัน
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในปี 2551 ช่วยหารายชือ่ สนับสนุน
พ.ร.บ. ซึ่งได้มาทั้งหมด 13 ล้านรายชื่อ เฉพาะภาคเหนือตอนบนได้
3 ล้านรายชื่อ ดังนั้น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นความ
ส�ำเร็จของภาคประชาสังคมที่ช่วยกันขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างกลไกการท�ำงานตั้งแต่ระดับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด
และท�ำงานประสานงานกันระหว่างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เกี่ยวกับ
งานยี่เป็งเราไม่ได้โฟกัสที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว แต่ยัง
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องโคมลอย และประทัดด้วย ขณะที่ทางเทศบาล
นครเชียงใหม่ ก็มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจัง”
“ผมท�ำงานนี้ตั้งแต่อายุ 24 ปี ตอนนี้ผ่านไปกว่า 10 ปี รู้สึกว่า
เป็นช่วงของรอยต่อ และการเปลีย่ นแปลง เดีย๋ วนีไ้ ม่มคี นเมาตัง้ วงเหล้า
ริมน�้ำปิง การดื่มเป็นที่เป็นทางมากขึ้น แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่ง
ของผมเกิดขึ้นประมาณปี 2549 ตอนนั้นมีแม่อุ้ยมาลอยกระทงตอน
5 โมงเย็น บริเวณสะพานนวรัตน์หน้าจวนผู้ว่าฯ ผมจึงถามแม่อุ้ยว่า
ท�ำไมมาตอนนี้ แม่อุ้ยบอกว่ามาตอนค�่ำกลัวคนเมา ถ้าจะลอยตอนค�่ำ
ต้องไปลอยที่หน้าค่ายกาวิละเพราะมีทหารดูแลจึงจะปลอดภัย เราจึง
มาคิดว่าการจัดงานลอยกระทงเพื่อใครไม่ใช่คนเมืองหรือ จึงเดินหน้า
รณรงค์ขับเคลื่อนงานกันอย่างเข้มข้น ความส�ำเร็จในวันนี้ต้องบอกว่า
มีหลายปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ เริ่มเห็นปัญหา
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สรรพสามิต เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคม ฯลฯส�ำหรับผมสิ่งที่ภูมิใจ คือเรา
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหามากยิ่งขึ้น ท�ำให้เขารู้สึกว่าโอกาส
ที่จะสร้างเมืองให้ปลอดภัยมีมากขึ้น เพราะชุมชนเริ่มเห็นปัญหาและ
ช่วยกันแก้ปัญหา ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังการดื่มเหล้า หรือการ
จัดโปรโมชัน่ ของร้านขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ปัจจุบนั เรามี 97 ชุมชน
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงาน งานยี่เป็งเรามี 5 ท่าน�้ำ 5 ชุมชน แต่ละชุมชน
จะดูแลพื้นที่ของตนเอง ทุกวันนี้ทุกชุมชนตระหนักถึงปัญหาและช่วย
กันดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย ถึงจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนแต่ชุมชนก็
จะช่วยกันดูแลต่อไป นี่คือความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ผมคิด
ว่าเป็นความส�ำเร็จที่ยั่งยืน”

ยี่เป็งเจียงใหม่

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่

“งา

นประเพณี ยี่ เ ป็ ง ก็ คื อ ประเพณี ล อย
กระทง ซึ่งจัดขึ้นริมแม่น�้ำปิง ในอดีตริม
แม่นำ�้ ปิงมีลานเบียร์บริการเครือ่ งดืม่ อยู่ เดินไปทุกๆ
2 ก้าว ก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่า
เป็นมหกรรมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนขาย
ได้ก�ำไรสูงสุดในรอบปี สมัยนั้นประมาณปี 25482550 ยังไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่ อ งของการห้ า มดื่ ม ในพื้ น ที่ ส าธารณะก็ ยั ง ไม่ มี
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เดินกลยุทธ์ทางการ
ตลาดอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันจากข้อมูลยังพบว่า
ภาคเหนื อ ตอนบนเป็ น ภาคที่ มี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด มากไปกว่านั้นยังมี
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การเคลื่อนงาน

ยี่เป็งเจียงใหม่

นางสาวอารีรัตน์ ชัยมณี
อาสาสมัครนักรณรงค์

“ดิ

ฉันท�ำหน้าที่ในส่วนของการเฝ้าระวัง หากพบใครดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานประเพณีก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่ก่อนจะมี
การจัดงานอาสาสมัครจะต้องมาท�ำเวิร์คชอป เรียนรู้วิธีการท�ำงาน
เฝ้าระวังว่าจะต้องท�ำอะไรบ้าง เช่น หากจ�ำเป็นต้องถ่ายรูปผู้ที่กระท�ำ
ผิดต้องท�ำยังไงเพื่อไม่ให้ผู้ที่ถูกถ่ายรูปรู้ตัว ถ้าหากเขารู้ตัวก็อาจจะเกิด
ความไม่ปลอดภัย เราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่และสลับโซนกับเพื่อนๆ เพื่อ
ความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการรณรงค์มีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาเที่ยวงานเยอะมาก แต่หลังจากรณรงค์แล้วแทบจะไม่เห็นคนดื่ม
เหล้าหรือเบียร์ในงานประเพณียี่เป็งเลยค่ะ ดิฉันในฐานะอาสาสมัคร
นักรณรงค์มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในท�ำงานดังกล่าว
ส่วนตัวเชื่อว่าความส�ำเร็จเกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือค่ะ ดิฉันอยากให้
ประเพณี อั น ดี ง ามนี้ ค งอยู ่ ต ่ อ ไปและเป็ น ประเพณี ที่ ป ลอดภั ย ไร้
แอลกอฮอล์ค่ะ”

“อยากให้ประเพณีคงอยู่
และมีความปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก
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ประเพณี ล อยกระทงสายไหลประที ป
๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ที่โดดเด่น และภาคภูมิใจ
โดยใช้ ก ะลามะพร้ า วลงลอยเป็ น สายที่ ส วยงาม
ซึ่งประกอบด้วยกระทงน�ำ  กระทงตาม และกระทง
ปิดท้าย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และบูชา
รอยพระพุทธบาทตามความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ปัญหาจาก
เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์เ ป็นเรื่องที่น่าหนัก ใจ แต่
ด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง ได้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่ภาคภูมิใจ คือ
ปี 2553 มีการส�ำรวจรูปแบบการจัดงาน
พบว่ามีลานเบียร์จ�ำนวน 32 แห่งในสวนสาธารณะ
การดื่ มเบี ย ร์ ช มขบวนแห่ เด็ก เยาวชนปะปนใน
พื้นที่สองข้างถนน พบความไม่เหมาะสมเมื่อเทียบ
กับคุณค่าของงานประเพณีนี้ ในปีดังกล่าวเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกาย มีวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิต
ในวันแรกของการจัดงาน ดังนั้นในวันที่ 2 ของการ
จัดงาน ทางคณะผู้จัดได้ยกเลิกลานเบียร์ไม่ให้มี
การจ�ำหน่ายในงาน เป็นการเริ่มต้นงานกระทงสาย
ปลอดเหล้าในปีดังกล่าว
ปี 2554 เทศบาลเมืองตากรับเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า มีการ
จัดลานวัฒนธรรมแทนลานเบียร์ เพิม่ ลานภูมปิ ญ
ั ญา
ของกินเมืองระแหง ขบวนแห่ปลอดเหล้า การจัด
งานในปีนไี้ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทย
Thailand Tourism Awards ปี 2554 กระบวน
การขับเคลื่อนงานมีการบู ร ณาการ 3 หน่ ว ยงาน
2 เครือข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (แจกแผ่นพับ
สติ๊กเกอร์รณรงค์) ออกตรวจเตือนร่วมกับ สคอ.
จัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน เช่น การเต้นบีบอย
ปี 2555 ปรึกษาทีมประชาคมงดเหล้าตาก
เพื่อขอร่วมสนั บ สนุ น การจั ด งาน โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณให้เจ้าภาพเทศบาล รวมทัง้ มองเห็นโอกาส
ในการจั ด งานเทศกาลอาหารทดแทนลานเบี ย ร์
มีการจัดทีมตรวจเฝ้าระวัง และทีมตรวจของเทศบาล
ประกอบกับจากกรมควบคุ ม โรคโดยตรง โดยมี

“ลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ”
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจึงได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ภาคภูมิใจ
กิจกรรมสร้างสรรค์เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนมาแสดงออก การขับเคลือ่ นงาน
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 17 หน่วยงาน ประกาศโซนนิ่ง
จัดงาน 1.2 กิโลเมตร ปลอดแอลกอฮอล์ ปีนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสุริยะ ประสาทบัญฑิตย์ ประสานให้เกิดงานกาชาดปลอดเหล้า
ท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าหากมีความมุ่งมั่นแล้วสามารถท�ำได้ ประกอบ
กับทีมเทศบาลที่ด�ำเนินงานขอความร่ วมมื อ แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
ท�ำให้เสียงคนไม่เห็นด้วยลดลง ในปีนี้เริ่มมีการจัดครัวกระทงสาย
ปี 2556 ทีมงานได้ประสานงานต่อเนือ่ ง สนับสนุนการจัดงาน
และเทศกาลอาหาร ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงด�ำรงพระอิสรยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงาน
ประเพณี ล อยกระทงสายในครั้ ง นั้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลส�ำคัญว่ า งาน
ประเพณีนี้มีความส�ำคัญ อย่างไรก็ตามในงานยังมีลานเบียร์ที่จัดโดย
บริษทั บุญรอดฯ แต่อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีจ่ ดั งาน มีการจัดดินเนอร์กระทงสาย
เกิดมาสคอสน้องลอยใจ การจัดงานปีนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ปี 2556
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ปี 2557 ประชาชนพึ่งพอใจกับประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สีสันแห่งสายน�้ำ  วัฒนธรรมเพ็ญเดือน 12
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจ�ำปี 2557 เป็นอย่างมาก
อีกทัง้ ประชาชนยังตระหนังถึงโทษและอันตรายจากความเสีย่ งของจาก
อุบตั เิ หตุจากการดืม่ แอลกอฮอล์ ด้านผู้ประกอบการร้านค้า และร้าน
อาหารก็มีความพึงพอใจกับเทศกาลที่ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูจาก
ยอดขายในแต่ละวันบางรายมียอดขายสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าเทศกาล
ทีไ่ ร้แอลกอฮอล์กไ็ ม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวลดลงเลยแม้แต่น้อย
แถมยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้กบั จังหวัดตากอีกด้วย นับเป็น
ก้าวใหม่ของเทศกาลงานประเพณีปลอดแอลกอฮอล์เลยก็ว่าได้ ภาคี
เครือข่ายเพิ่มจาก 17 หน่วยงานเป็น 24 หน่วยงาน มีการขยายพื้นที่
สร้างสรรค์ “กาดกระทงสาย”
ปี 2558 สคล. ได้จัดงานครบรอบ 12 ปี โดยใช้บทเรียนงาน
ลอยกระทงสายปลอดเหล้าเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรู้ เพือ่ ตอกย�ำ้ ในคุณค่าและ
ความภาคภูมใิ จของคนตากว่าพี่น้องประชาคมงดเหล้าทั่วประเทศได้
มาร่ ว มชื่ น ชมความส� ำ เร็ จ และย�้ ำ ว่ า เหตุ ก ารณ์ ง านลอยกระทงที่
เต็มไปด้วยลานเบียร์ ความไม่เหมาะสมต่างๆ จะไม่กลับมาอีก มีแต่
จะพัฒนาให้เห็นคุณค่าต่อไป มีการจัดตัง้ ชุดคณะท�ำงานเฉพาะกิจ มีการ

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับร้านค้า เพิ่ม
พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ปลอดภัย
ปี 2559 งดจัดงานประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ แต่ยังคงให้มีการ
ลอยกระทงตามธรรมเนี ย มวิ ถี ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
และประเพณีของไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
เกิดรูปธรรมงานกระทงสายปลอดเหล้า ด้านการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) แนะน�ำนักท่องเทีย่ ว
ต่ า งชาติ ห ้ า มสู บ ห้ า มดื่ ม ในงานลอยกระทงสาย
ด้านการขับเคลื่อนมีกลไกการท�ำงานและแผนงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับการสนับสนุน
เพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับของสังคมและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
ปี 2560 ประเพณีกระทงสายปลอดเหล้า
ถูกยกระดับให้เป็นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ง านบุ ญ ประเพณี
ปลอดเหล้ า การขั บ เคลื่ อ นงานมี ก ารสร้างศูนย์
การเรี ย นรู ้ ก ระทงสาย และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื่ อ งเล่ า
กระทงสาย

วิธีด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานก�ำหนดกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมหลัก คือ
1. ก�ำหนดกลไกการท�ำงาน

แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานโครงการประเพณี ล อยกระทงสายไหล
ประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ เป็นคณะท�ำงานเฉพาะกิจ มีบทบาท
หน้าทีแ่ ละภารกิจทีช่ ดั เจน จัดประชุมคณะท�ำงานก่อนวันเริม่ งาน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และเพือ่ ชีแ้ จงบทบาทหน้าที่ ก�ำหนดข้อตกลงและ
ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน ร่วมกันก�ำหนดขอบเขต
พื้นที่ให้เกิดความชัดเจนตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนดหรือตาม
มติที่ประชุมก�ำหนดและถือปฏิบัติร่วมกัน

2. การประชาสัมพันธ์

จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดงานโครงการประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
โดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตาก ในการจัดท�ำ
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ป้ายคัทเอาท์ ป้ายรณรงค์ รถประชาสัมพันธ์
สปอตโฆษณาหรื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ น
รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเน้น
ให้มีข้อความรณรงค์ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงฯ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบตั้งแต่ก่อน
เริ่มงาน และระหว่างการจัดงาน
จัดท�ำประกาศเทศบาลเมืองตากเรื่อง
การจั ด งานประเพณี ล อยกระทงสายไหล
ประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ เพื่อเป็นการยืนยันถึง
เจตนารมณ์ของเจ้าภาพในการจัดงาน และ
เป็นเครื่องมือช่วยในการด�ำเนินงานของเจ้า

หน้าทีร่ ฐั ต�ำรวจ เทศกิจ รวมทัง้ ภาคีเครือข่าย
ที่ร่วมรณรงค์และคณะท�ำงานให้ท�ำงานได้
ง่ายขึ้น โดยน�ำประกาศดังกล่าวมาสื่อสาร
สาธารณะ เพื่อสร้างความร่วมมือในวงกว้าง
ให้กบั หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าและร้านค้าเร่ ในบริเวณงานได้ทราบ
ว่าพื้นที่ที่ก�ำหนดนี้เป็นเขตพื้นที่ Zoning
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และ
หากมีผู้กระท�ำความผิดสามารถใช้ประกาศ
ดังกล่าวนี้สนับสนุน พร้อมทั้งแจกเอกสาร
แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

3. การสร้างความร่วมมือและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ราชการแจ้ ง เวี ย นขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
และองค์กรต่างๆ รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
จัดงาน สร้างข้อตกลงกับผูป้ ระกอบการร้านค้า
ร้านค้าเร่ ร้านอาหาร แผงลอย ในบริเวณ
การจั ด งานโดยมี ห นั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ
พร้อมประกาศเทศบาลเมืองตากฯ โดยให้
ลงชื่อรับทราบข้อตกลงร่วมกัน อาทิ
• การจัดประชุมผู้ประกอบการ “ลาน
ครัวกระทงสาย” (ปี 2558)
• การแจกประกาศและประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน
ที่มาจองพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าภายใน
บริเวณการจัดงาน

4. กิจกรรมการรณรงค์ของกลุ่มเยาวชน

ประชุมคณะท�ำงานฝ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อนัดแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน โดยเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องท�ำหน้าที่
ในการตอบข้อซักถาม ไขข้อข้องใจให้กับ
ผู้ประกอบการ ร้านค้า เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ตกลงหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมการรณรงค์ โดยประชาสัมพันธ์เชิงรุกก่อนเริม่ งาน
ภายในบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อสร้างข้อตกลงให้กับประชาชน
ผู้ประกอบการทุกร้าน ในพื้นที่บริเวณการจัดงาน โดยเครือข่าย
เยาวชนรณรงค์งดเหล้าจังหวัดตาก คณะท�ำงานและภาคีเครือข่าย
พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชน รวมทั้งร้านค้าในบริเวณงาน ซึ่งผู้ประกอบการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี

5. การด� ำ เนิ น การตรวจเฝ้ า ระวั ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยมี
เครือข่าย ดังนี้
1) ต�ำรวจภูธรเมืองตาก 2) สรรพสามิตพื้นที่ตาก 3) อ�ำเภอ
เมืองตาก 4) วัฒนธรรมจังหวัดตาก 5) ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก 6) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตาก 7) ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดตาก 8) สาธารณสุขอ�ำเภอเมืองตาก
9) สือ่ อาสาจังหวัดตาก 10) วิทยาลัยเทคนิคตาก 11) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 12) เครือข่ายประชาคมงด
เหล้าจังหวัดตาก 13) กลุ่มเยาวชนรณรงค์งดเหล้า จังหวัดตาก
14) เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า เฝ้าระวังบุหรี่จังหวัดตาก

ทั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของคณะท�ำงานฝ่ายปฏิบัติ
การทุกฝ่ายทัง้ ทีม่ คี ำ� สัง่ แต่งตัง้ และไม่มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ เพือ่ เป็นศูนย์รบั แจ้ง
เรือ่ งร้องเรียน มีการประชุมฝ่ายปฏิบตั กิ ารก่อนออกปฏิบตั กิ ารในทุกวัน
มีการออกตรวจเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย โดยทีมจากคณะท�ำงาน
ตามค�ำสัง่ เทศบาลฯ และตรวจบังคับใช้กฎหมายเมือ่ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
จากทีมเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชน หรือประชาชนทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังกลุม่ เยาวชนออกปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวังการกระท�ำผิด (เชิงลับ) ตลอด
ทัง้ งาน เมือ่ พบการกระท�ำผิดจะรายงานให้ศนู ย์ประสานงานทราบทันที
การปฏิบัติงานหากได้รับรายงาน หรือพบผู้ดื่มผู้สูบในบริเวณงาน
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปท�ำการประชาสัมพันธ์ จากนั้นจึงขอความร่วมมือ
ในการเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือท�ำลาย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ดื่ม ผู้สูบ เป็นอย่างดี
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
จากการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดงานประเพณีกระทง
สายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ และต้องการให้มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำโดยไม่ปฏิบัติเฉพาะการจัด
งาน เพราะท�ำให้สถานที่บริเวณสวนสาธารณะริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หัวข้อ
ความพอใจของประชาชนในการณรงค์ และการห้าม
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณการจัดงาน
ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการดื่ม
และการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ
การจัดงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
ประชาชนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ
การจัดงาน
ประชาชนต้องการมีการตรวจตราและการบังคับใช้
กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำ โดยไม่ปฏิบัติเฉพาะช่วงเวลาการจัดงาน
เพราะจะท�ำให้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนทราบว่างานประเพณีกระทงสายไหลประทีป
๑๐๐๐ ดวงฯ ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่จากสื่อป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์ที่
ติดตามสถานที่จัดงานและป้ายแยกหลักของจังหวัด

ผลปี 2557 (%)

ผลปี 2558 (%)

พอใจมาก
47.52 %
พอใจ
41.58 %
ไม่พอใจ
10.89%
พอใจมาก
33.66 %
พอใจ
54.46 %
ไม่พอใจ
11.88 %
พอใจมาก 38.61 %
พอใจ
52.48 %
ไม่พอใจ
8.91 %
87.13 %

พอใจมาก
62.24 %
พอใจ
29.08 %
ไม่พอใจ
8.70 %
พอใจมาก
54.66 %
พอใจ
42.36 %
ไม่พอใจ
2.98 %
พอใจมาก
55.01 %
พอใจ
41.12 %
ไม่พอใจ
3.87 %
92.63 %

78.22 %

88.29 %

กิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน เพื่อน�ำข้อมูลไปปรับปรุงการท�ำงานในปีต่อๆ ไป
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การเคลื่อนงานประเพณี

ลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

“ป

ระเพณีลอยกระทงสายเป็นความผูกพันของชาวจังหวัดตาก
สมัยก่อนเรานิยมรับประทานเมี่ยงมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นงาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ ท�ำให้มีกะลามะพร้าวจ�ำนวนมาก คนสมัย
ก่อนน�ำกะลามาลอยเล่นในแม่น�้ำปิง ซึ่งมีร่องน�้ำท�ำให้กะลาลอยเป็น
สายไปเรื่อยๆ แม่น�้ำปิงเป็นแม่น�้ำสายเดียวที่มีร่องน�้ำซึ่งสามารถลอย
กระทงสายได้ ส�ำหรับการลอยกระทงสายจะใช้กะลา 1,000 ใบ ระยะ
10 ปีให้หลังเราเริ่มจัดให้มีการแข่งขันลอยกระทงสาย โดยแต่ละ
ชุมชนต้องลอยกระทงสาย 1,000 ใบ ภายในเวลา 30 นาที รวมการละ
เล่นพืน้ บ้าน เพื่อแสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ เริ่ม
ด้วยกระทงน�ำ  ตามด้วยกระทงกะลา 1,000 ใบ และกระทงปิดท้าย
นอกจากนี้ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วย ชาวตากมีความ
ภาคภู มิ ใ จและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วย
รางวัลให้แก่ชาวจังหวัดตาก ในปี 2559 ที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระทานถ้วยรางวัลมาแล้ว แต่ว่าไม่ได้ถูกน�ำมาใช้
ตอนนี้เราเก็บถ้วยพระราชทานไว้ที่เทศบาลเมืองตาก ซึ่งถ้วยรางวัล
ดังกล่าวออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
“ในส่วนของการจัดประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ
เราค่อยๆ ท�ำและเห็นผลทีน่ า่ พอใจ ก่อนหน้านีง้ านประเพณีลอยกระทง
จะมีซุ้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเต็มไปด้วยหนุ่มสาว พอเริ่ม
รณรงค์ภาพงานเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีกลุ่มครอบครัวมาเที่ยวงาน แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ปัญหาเรื่องการทะเลาะ
วิวาทก็น้อยลง ความส�ำเร็จของการรณรงค์มาจากความอดทน และ
การท�ำความเข้าใจ เพราะคนไทยให้ความส�ำคัญเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคลสูง
การรณรงค์ไม่ได้ห้ามดื่ม แต่เน้นว่าหากดื่มแล้วควรอยู่บ้าน เพราะถ้า
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ล้ ว ออกมาขั บ ขี่ ร ถก็ อ าจจะท� ำ ให้ เ กิ ด
อุบัติเหตุ เกิดความสูญเสีย การรณรงค์ต้องท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป
เน้นการท�ำความเข้าใจกับประชาชน และอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน”

นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกเทศมนตรีเมืองตาก

“ประเพณีลอยกระทงสาย
ไร้แอลกอฮอล์ หนึ่งเดียวในโลก”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ลอยกระทงสาย
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พ.ต.อ.ปัญญา พวงมาลัย
ผูก้ �ำ กับสอบสวน (กลุม่ งานสอบสวน)
สถานีต�ำ รวจภูธรจังหวัดตาก

“ประเพณีกระทงสายปลอดเหล้า
ประชาชนปลอดภัย”
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“ส

มัยก่อนผมอยู่จังหวัดก�ำแพงเพชร จะได้เห็นกระทงสายของ
จังหวัดตากลอยไปตามแม่น�้ำแล้วก็รู้สึกชื่นชม เมื่อได้มารับ
ราชการอยู่ที่จังหวัดตากก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนี้
ต้องยอมรับว่าภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตากมีความเข้ม
แข็งมาก ผมเองมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นปีที่ 3 เห็นได้ชัดว่าสถิติ
คดีต่างๆ ที่มีสาเหตุการดื่มสุรามีแนวโน้มลดลง เห็นได้ชัดว่าการดื่ม
สุราเป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิดอย่างอื่นตามมา เช่น ความผิด
ทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับการท�ำร้าย ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว และส�ำคัญที่สุดคือการขับรถเมาสุรา ขับรถโดยประมาท
เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผ่านมาในเทศกาล
ลอยกระทง มีสถิติเกี่ยวกับการท�ำร้ายค่อนข้างสูง หลังจากมีการ
รณรงค์อย่างจริงจังสถิติลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลปี 2557 มีคดี
ท�ำร้าย 12 คดี คดีเกี่ยวกับเพศ 8 คดี ปี 2558 คดีท�ำร้าย 6 คดี คดี
เกี่ยวกับเพศ ข่มขืน ท�ำอนาจารลดลงเหลือ 4 คดี ปี 2559 คดีท�ำร้าย
ความรุนแรง เหลือ 4 คดี คดีเกี่ยวกับเพศ ข่มขืน ท�ำอนาจารลดลง
เหลือ 2 คดี
“จากสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการรณรงค์ในงานประเพณี
ลอยกระทงสาย ของภาคีเครือข่ายจังหวัดตากได้ผล นอกจากนี้สถิติ
เมาแล้วขับก็ลดลง ในบทบาทของตำ�รวจภูธรจังหวัด เรามีหน้าที่จับกุม
และบังคับใช้กฎหมาย ผมได้เสนอแนวคิดว่าในเรื่องของแอลกอฮอล์
น่าจะมีชุดเฉพาะกิจรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง หลังได้ร่วมงานกับ
ภาคีเครือข่าย ก็ได้เสนอผู้บังคับบัญชาให้จัดตั้งชุดบังคับใช้กฎหมาย
17 ชุด มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจับกุม เน้นคดีเมาแล้วขับ
และจับกุมการดืม่ และจำ�หน่ายในทีห่ า้ ม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ช่วงวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
ตำ�รวจก็จะลงตรวจตราเต็มพื้นที่ ไปประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือแม้ว่าเราจะมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แต่
ในอีกมุมหนึ่งเราก็ให้ความรู้แก่ประชาชนควบคู่ไปด้วย ”
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ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

“บท

บาทของส�ำนักงานคุมประพฤติ โดยหน้าที่แล้วเราจะอยู่
ปลายทาง หลังจากมีการจับคุมผู้กระท�ำความผิดแล้ว
หากมีผกู้ ระท�ำผิดเราก็จะเข้ามาดูแล ให้ความรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในระยะ 2-3 ปีทผี่ า่ นมา มีการรณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า
แนวโน้มการกระท�ำผิดลดลง โดยเฉพาะการกระท�ำผิดคดีเมาแล้วขับ
ส่วนในงานเทศกาลต่างๆ กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาท
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ซึ่งเกิดจาก
ความคึ ก คะนอง ทางกรมคุ ม ประพฤติ เ องก็ มี ม าตรการที่ เ รี ย กว่ า
ช็อกเธอราปี คือน�ำเยาวชนผู้กระท�ำผิดไปดูผู้เสียชีวิตในห้องดับจิต
ดูผู้ป่วยอุบัติเหตุเมาแล้วขับ เพื่อให้เยาวชนเกรงกลัว เมื่อมีการเจ็บ
ป่วย 1 ราย ความสูญเสียที่จะตามมามีมาก ผู้ป่วย 1 คน ต้องมีญาติ
พี่น้องมาดูแล เสียเวลา เสียเงิน เสียงาน เราน�ำเยาวชนที่กระท�ำความ
ผิดเข้าโครงการลักษณะนี้ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจคือไม่มีใครกระท�ำ
ความผิดซ�้ำ  สิ่งส�ำคัญคือการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
จะท� ำ ให้ ก ารเฝ้ า ระวั ง เยาวชนให้ ห ่ า งไกลจากอบายมุข และการ
ประพฤติต่างๆ ประสบความส�ำเร็จ”

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดตาก

“ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
คือเคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จ”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

นางศิวะพร คงทรัพย์

ผูป้ ระสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดตาก

“แต่

เดิมงานลอยกระทงสาย จะเป็นงาน
ของคนหนุ่มสาว มาดื่มเหล้าดื่มเบียร์
สมัยก่อนมีลานเบียร์มากถึง 32 ลานเบียร์ในงาน
ลอยกระทงสาย เห็นแล้วก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่า
ตอนนั้นก็มาคิดว่านี่เป็นงานลอยกระทงสาย หรือ
เทศกาลลานเบียร์ เด็กเยาวชนดื่มแล้วเมาก็ทะเลาะ
วิวาทในลานเบียร์ สถานการณ์ตอนนั้นจุดประกาย
ให้ คิ ด ว่ า ประเพณี ล อยกระทงสายน่ า จะเป็ น
ประเพณีที่งดงาม เป็นประเพณีที่สงบ ประเพณี

“สืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
สงบปลอดภัย”
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ลอยกระทงสายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก เราเคยน�ำไปลอย
ที่แม่น�้ำเจ้าพระยาก็ไม่เป็นสาย เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกัน
เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดตาก ดิฉันตั้งใจว่าจะต้อง
ท�ำให้งานประเพณีลอยกระทงสายปลอดเหล้าให้ได้ จึงได้ประสาน
ความร่วมมือกับผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ
ในการจัดงานคือเทศบาลเมืองตาก ว่าจะด�ำเนินการอย่างไรกับประเพณี
ลอยกระทงสายที่เต็มไปด้วยลานเบียร์ ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดตาก
โดยก�ำเนิดก็อยากเห็นงานประเพณีลอยกระทงสายที่ปลอดภัย
“ปัจจัยแรกที่เชื่อว่าประเพณีลอยกระทงสายจะปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ได้ เพราะเราจัดงานในพื้นที่สวนสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามดื่มและห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ ในการด�ำเนินงานควบคุมผู้ขายเราเชิญ
ผู้ประกอบการทุกรายมาเซ็น MOU รับทราบนโยบายร่วมกัน ซึ่ง
สามารถควบคุมได้เกือบ 100% ส่วนคนดืม่ เป็นเรือ่ งทีค่ วบคุมได้ยากกว่า
เพราะว่าบางคนดื่มมาจากที่อื่นก็ต้องมี
“แรกๆ ที่เริ่มท�ำงานประเพณีกระทงสายปลอดเหล้า-บุหรี่
ก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะไม่มีคนมาเที่ยว แต่เมื่อเราเอาลานเบียร์
ออกไปเราก็ต้องหากิจกรรมมาทดแทน ปีแรกเราท�ำ  กาดกระทงสาย
ใครมีดีอะไรอยากน�ำมาโชว์ จัดมาได้เลย เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกวัย
จากลานเบียร์กลายเป็นลานปล่อยของ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
อีกทางหนึง่ บางคนท�ำอาหารอร่อยแต่ไม่เคยขายทีไ่ หนก็มาลองเปิดตัว
ที่งานนี้ เด็กวัยรุ่นชอบแต่งรถคลาสสิกก็น�ำรถมาโชว์ได้ ก็ประสาน
กับต�ำรวจให้ช่วยดูแล เราจัดงานโดยคิดถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
ทาง ททท. ก็สนใจเวลาขายแพ็กเก็จให้นักท่องเที่ยวก็จะต้องชี้แจง
ก่อนว่างานนี้ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยวงานก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานประเพณี และชื่นชมที่เรา
สามารถจัดงานประเพณีปลอดเหล้าได้ หลังจากท�ำงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่กังวล จากเทศกาลลานเบียร์ที่มีแค่
วัยรุ่นหนุ่มสาว ก็กลายมาเป็นงานของคนทุกวัยเป็นงานของครอบครัว
แม้กระทั่งครอบครัวที่มีเด็กอ่อนก็ยังพาลูกมาเที่ยวงาน ถือเป็นตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี”
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ลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

นางสาวสุภักดิ์ พุกนา

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีต่ าก

“ส�ำ

นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีต่ าก ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการรณรงค์
ประเพณีกระทงสายปลอดเหล้า กับองค์กรเครือข่ายงดเหล้า
จังหวัดตาก ดูแลในส่วนของร้านจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เมือ่ ก่อน
ทีย่ งั ไม่มกี ารรณรงค์งานประเพณีลอยกระทงสาย เต็มไปด้วยลานเบียร์
ทั้งบริเวณสวนสาธารณะและบริเวณริมแม่น�้ำปิง พอมีการรณรงค์ทาง
สรรพสามิตก็เข้ามาให้ความร่วมมือ และให้คำ� แนะน�ำกับผูป้ ระกอบการ
ร้านค้า หากพบการกระท�ำผิดครั้งแรกเราก็จะใช้วิธีตักเตือนแนะน�ำ 
ถ้ามีการกระท�ำความผิดซ�้ำก็ต้องมีการด�ำเนินคดีซึ่งมีสถานีต�ำรวจภูธร
จังหวัดตาก ร่วมขับเคลื่อนด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นการตักเตือนมากกว่า
และผูป้ ระกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนีเ้ รายังมีการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนงานประมาณ 6 สัปดาห์ โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านรายการวิทยุของเรา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้
รับทราบมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ ค่านิยมในการมาเที่ยวงาน
ประเพณีลอยกระทงสายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
หรือเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาดื่มเหล้าในงานประเพณี จากที่เมื่อก่อนจะ
จับกลุ่มดื่มทั่วงาน เด็กเยาวชนก็ให้ความสนใจมาร่วมเป็นอาสาสมัคร
รณรงค์ ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ การทะเลาะชกต่อยก็น้อยลงค่ะ”

“สร้างค่านิยมใหม่
ไม่สูบไม่ดื่มในงานประเพณี”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

นางวินดา วโรดมบัณฑิต

พยาบาลเทคนิคชำ�นาญงาน กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองตาก

“เคลื่อนงานลอยกระทงสายปลอดเหล้า
ด้วย 7 กิจกรรม”
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“กระ

บวนการรณรงค์มีกิจกรรม 7 กิจกรรมหลัก กิจกรรม
แรก คือ ก�ำหนดกลไกการท�ำงาน คือการแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ต�ำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอ�ำเภอ ภาคีเครือข่าย มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใคร
จะต้องท�ำอะไร กิจกรรมที่ 2 คือ การประชุมคณะท�ำงาน เจ้าภาพใน
การจัดงานคือเทศบาลเมืองตาก จะนัดภาคีเครือข่ายมาประชุมหารือ
วางแผนเรื่องการจัดโซนนิ่ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้ง
ประกาศนโยบายสาธารณะ โดยเทศบาลเมืองตาก ลงนามโดยท่าน
นายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของเจ้าภาพในการ
จัดงานประเพณีลอยกระทงสายปลอดเหล้า กิจกรรมที่ 3 สร้างความ
ร่วมมือ โดยท�ำหนังสือราชการไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่ง
ท่านผู้ว่าฯ จะน�ำหนังสือนี้เข้าสู่การประชุมระดับจังหวัด และแจ้งให้
ทุกฝ่ายรับทราบร่วมกัน
“กิจกรรมที่ 4 เป็นการรณรงค์ เทศบาลเมืองตากจะมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างในงานลอยกระทงจะมีร้านค้ามาร่วมงาน
ประมาณ 400 ร้าน เราให้ความรู้แจกประกาศ ให้ร้านค้าเซ็นรับทราบ
ประกาศ และแจกสติกเกอร์ เมื่อประชาสัมพันธ์และร้านค้ารับทราบ
แล้วหากมีการกระท�ำผิดก็สามารถบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ 5 ได้เลย กิจกรรมที่ 6 ประเมินความพึงพอใจ และกิจกรรมที่ 7 เมื่อ
ท�ำงานเสร็จแล้วเราจะถอดบทเรียนในการท�ำงาน เพือ่ น�ำมาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการท�ำงานครัง้ ต่อไป ส่วนความคิดเห็นของประชาชนนัน้
ส่วนใหญ่รู้สึกว่างานลอยกระทงสายเป็นงานที่ปลอดภัย สามารถพา
ลูกหลานมาเที่ยวงานได้อย่างสบายใจ”

การเคลื่อนงานประเพณี

ลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ

นายกำ�พล สุภาพ

“ก่

อนที่ผมจะมาเป็นนักรณรงค์ ผมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาก่อน ตอนอายุ 13 ปี ผมดื่มแล้วขับมอเตอร์ไซค์ประสบ
อุบัติเหตุเพื่อนที่ไปด้วยกันเสียชีวิต หลังจากนั้นผมก็หันหลังให้เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด
ตาก เมื่อก่อนคิดว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆ ก็ดื่ม ดื่มกันทุก
เทศกาล แต่พอมาเห็นงานลอยกระทงสายที่เต็มไปด้วยเหล้าเบียร์ ผม
คิดว่าไม่ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนแปลง เพราะถ้ามีคนเมาอยู่ในงานเยอะๆ
ความปลอดภัยก็ยิ่งจะลดลง ปีแรกเราเปลี่ยนให้งานที่มีลานเบียร์ 32
ลานเบียร์หายไปในคืนเดียว เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แต่ก็ได้รับความร่วม
มืออย่างดี แต่ก่อนตอนเริ่มรณรงค์ใหม่ๆ พ่อค้าแม่ค้าก็จะบ่นว่าไม่ขาย
เหล้าแล้วจะขายอะไรแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนได้ คือ เปลี่ยนมาขาย
อาหาร ขายขนม ความส�ำเร็จส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง ทุกคนรู้ว่ามางานนี้ห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่าย แม้แต่นักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติก็ยังรู้ว่าประเพณีลอยกระทงสายห้ามดื่มห้ามสูบ
อยากฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชน แม้ว่าบางคนอาจจะยังดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อยากให้ลองเริ่มจากการลดปริมาณการดื่ม อาจจะลอง
ลด ละ เลิก ในช่วงเทศกาลวันส�ำคัญทางศาสนา หากดื่มเหล้าก็ไม่ควร
ขับขี่ไม่อยากให้ประสบอุบัติเหตุเหมือนที่ผมเคยเจอมา ต้องเสียเพื่อน
และเกือบเสียชีวิต”

ผูป้ ระสานงานเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์
จังหวัดตาก

“อยากให้ประเพณีคงอยู่
และมีความปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัยไร้แอลกอฮอล์ ต้นแบบลอยกระทงปลอดเหล้า
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ประเพณีลอยกระทงและเผาเทียนเล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย เป็นประเพณีลอยกระทงที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม การจัด
งานมุ่งย้อนร�ำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองสุโขทัย
ซึ่งมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของการจั ด งาน
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ตามหลักศิลา
จารึกพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ทั้งนี้ ทางจังหวัด
สุโขทัยได้จัดงานประเพณีลอยกระทงและเผาเทียน
เล่นไฟ ต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตามความเชื่อโบราณ
เพื่อเป็นการท�ำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบูชา
สิง่ อืน่ ๆ ทีค่ วรเคารพ เป็นการกราบไหว้พระรัตนตรัย
การบูชาพระแม่คงคา ซึ่งสมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้า
จึงต้องอาศัย “ตะคัน” เป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน การจัดประเพณีลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟ ก่อนปี 2559 นั้นได้รับพระราชทานพระ
ประทีปและกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9
และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด
ก่อนวันเริ่มงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
ชาวจังหวัดสุโขทัย ได้จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนราม
ค�ำแหงมหาราช และบูรพกษัตริยส์ โุ ขทัยทุกพระองค์
ในงานลอยกระทงเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรียพ์ อ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราช
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
นอกจากนี้ก่อนจะถึงวันจัดงาน ทางจังหวัด
จะจัดพิธรี บั ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน
เมื่อถึงวันลอยกระทงจะมีการจุดไฟพระฤกษ์ และ
อัญเชิญพระประทีป ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ในตระพัง
ตะกวน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อย่างสม
พระเกียรติ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาที่เปรียบมิได้ นับเป็นบุญของชาวสุโขทัยและ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน

“ลอยกระทงและเผาเทียนเล่นไฟ ”

มุ่งย้อนรำ�ลึกถึงอดีตอันรุ่งเรือง
สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานลอยกระทง
จังหวัดสุโขทัยก่อนมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 นั้น มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัด
สุโขทัย แม้ในวันปกติที่ไม่มีงานเทศกาล นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างชาติ มักนิยมพาครอบครัวหรือมิตรสหาย มานั่งดื่มกินอาหารและ
เหล้าเบียร์บริเวณรอบๆ ตะพังหรือสระน�้ำต่างๆ ช่วงงานลอยกระทง
จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลายเท่าตัว ยิ่งกว่านั้นก็มีการจัดลานขาย
เหล้าเบียร์จ�ำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ การ
ก่ออาชญากรรมลวนลามทางเพศมากมายเป็นทวีคูณขึ้นทุกปี จนมีคน
เที่ยวงานน้อยลงทุกปี คนท้องถิ่นไม่อยากให้ลูกหลานมาเที่ยวกลาง
คืนเพราะกลัวอันตราย จึงต้องรีบกลับ
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ปี 2549-2550 เริ่มมีการรณรงค์งานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
มีพระครูสุมณฑ์ธ รรมธาดา เป็ น แกนน� ำ ในการขั บ เคลื่ อ นร่ ว มกั บ
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ขณะเดียวกันถือได้วา่ เป็นยุคแห่ง
การช่วงชิงพืน้ ทีก่ บั ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

ปี 2551 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช้ สถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงไป ทางจังหวัดไม่รับการ
สนับสนุนจากบริษัทเหล้าเบียร์ประกาศการจัดงานลอยกระทงแบบ
ไร้ แ อลกอฮอล์ แ ละยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการมาควบคุ ม การดื่ ม
การขายเหล้าเบียร์ในบริเวณงานออกหนังสือขอร้องขอความร่วมมือ
จากร้านค้าทั้งในงานและชุมชนบริเวณการจัดงานไม่ให้ขายเหล้าเบียร์
ช่วงการจัดงาน มีหนังสือสั่งการไปตามหน่วยงานให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบว่ามีกฎหมายห้ามดื่มเหล้าเบียร์ในงาน ซึ่งก็ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
ส่งผลให้ไม่มีการทะเลาะวิวาท หรือการก่ออาชญากรรม รวมถึง
อุบัติเหตุ ในงานประเพณีลอยกระทงฯ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี
“ประเพณีลอยกระทงสุโขทัย” ถือเป็นต้นแบบในการจัดงานลอย
กระทงปลอดเหล้า ที่ส�ำคัญพื้นที่ในการจัดงานนั้นเป็นสถานที่ราชการ
ที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ปี พ.ศ. 2535
จึงได้มี ก ารจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เฝ้ า ระวั ง ภั ย เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
และยาสูบ งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา
ปี 2552 พัฒนาเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัตฯิ
ในงานประเพณีต้นแบบ ประเพณีล อยกระทงและเผาเที ย นเล่ น ไฟ
จังหวัดสุโขทัย ในปี 2552 แรกเริ่มได้ทดลองน�ำเอากฎหมายตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่แอลกอฮอล์มาบังคับใช้ภายในงานจริง ซึ่ง
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ได้ รั บ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ในการตรวจ
เตือน ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนภายในงานและ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย โดยเครือข่ายวิทยุชุมชนและเครือข่าย
เยาวชน
ปี 2553 จังหวัดสุโขทัยรับทุนสนับสนุน
จากบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
อนุญาตให้ตั้งบูธและแจกน�้ำดื่มที่มีตราสัญลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายงดเหล้า
และหน่วยงานต่างๆได้จัดตั้งคณะท� ำ งานควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์งานลอยกระทง และประชาคม
งดเหล้าจังหวัดสุโขทัย เคลื่อนงานเฝ้าระวังภัย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบ งานประเพณีเผาเทียน
เล่นไฟจังหวัดสุโขทัยอย่างแข็งขัน และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น จับกุมผู้กระท�ำผิด และ
ด� ำ เนิ น การตามกฎหมาย ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ
กระท�ำผิดซ�้ำ 
ปี 2554 คณะท�ำงานควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์งานลอยกระทง และประชาคมงดเหล้า
จังหวัดสุโขทัย ได้รว่ มกันท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมการ
โฆษณา การส่งเสริมการขายการดืม่ การขาย      เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ในการ
จัดงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางผู้จัดงานจะรับการ
สนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์ ทั้งนี้มีหน่วย
งานบางส่วนถอนตัวบ้าง แต่โชคดีที่เครื่อข่าย

ภาคประชาชนมีเครือข่ายสมาคมสื่ อ วิ ท ยุ ท ้ อ งถิ่ น
เมื อ งพระร่ ว ง 25 สถานี เ ข้ า มาร่ ว มมื อ ผลั ก ดั น
การขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอให้ถ่ายทอดสด
งานประเพณี ล อยกระทงฯ มี ก ารจั ด ลานเบี ย ร์
บริเวณลานจอดรถ ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณจัดงาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่า
ที่ควรเนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาอยู่ใน
พื้นที่จัดงาน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย ยัง
คงท�ำหน้าที่ในโหมดเฝ้าระวังอย่างแข็งขัน โดยมี
รูปแบบการท�ำงานคืออาศัยสปายสายลับ สังเกต
พฤติกรรม เมื่อพบผู้กระท�ำผิดก็จะเชิญมาที่กอง
อ�ำนวยการ ท�ำการเทเหล้า เผาบุหรี่ ตักเตือน และ
ปล่อยตัวกลับไป
ปี 2555 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย
ยังคงท�ำงานในด้านการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และ
เริม่ มีการบังคับใช้กฎหมาย ทดลองปรับ 3,000 บาท
ส�ำหรับผูท้ ำ� ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551
ปี 2556 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย
ยังคงท�ำงานในด้านการรณรงค์เหมือนที่ผ่านๆ มา
คื อ ทั้ ง การรณรงค์ การเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้กระท�ำผิด
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
กระตุ้นให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในวันแรก 13
พฤศจิกายน 2556 ทางเครือข่ายได้ไปตรวจบริเวณ
การจั ด งานพร้ อมด้ วยทีมงานเฝ้าระวัง สายลับ
ต�ำรวจอ�ำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบผู้กระท�ำผิด 1 ราย ในภาพรวมชาวบ้าน
เริ่ ม มี ก ารรู ้ และเข้ า ใจเรื่ อ ง พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และเริ่มกลัวการถ่ายภาพ เพราะถือว่าเป็นหลักฐานที่
ชัดเจนมากขึ้น
ปี 2557 ท�ำงานรณรงค์ในปีนี้ ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ก�ำลังจากสรรพสามิต มีน้อย การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ก็ตาม
แต่ส่วนของการท�ำงานเฝ้ารณรงค์ในปีนี้ เรามีก�ำลังหนุนเสริมจาก
ก� ำ ลั ง ทหาร ที่ ท ่ า นผู ้ ประสานงานได้ ข อก� ำ ลั ง โดยตรงจากกองทั พ
ภาคที่ 3 เป็นแรงหนุนเสริมอีก 10 นาย โดยแต่งกายนอกเครือ่ งแบบ
และไม่แสดงตนว่าเป็นทหาร ด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทางจังหวัดสุโขทัย
จึงตั้งกลุ่มไลน์ส�ำหรับงานเฉพาะกิจว่า “หน่วยปราบแอลกอฮอล์”
เพื่อให้สะดวกต่อการส่งสัญญาณภาพ และการพูดคุยกันของทีมงาน
ซึ่งแต่ละชุดจะมีหัวหน้าชุดรับผิดชอบ ท�ำงานเฝ้าระวังตลอดทั้ง 5 วัน
ของการจัดงานไม่พบผู้กระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้นแสดงว่าคนสุโขทัยให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โดยหวังถึงสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ปี 2559 ประชาชนคนไทยยังอยู่ในห้วงเวลาแห่ ง ความ
โศกเศร้ า จากการเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 การจัดงานประเพณีลอยกระทง
และเผาเทียนเล่นไฟ งดเว้นกิจกรรมความบันเทิงทุกชนิด คงเหลือ
ไว้เพียงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และการถวายความอาลัย
โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคม อาทิ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย สมาคม
การค้า ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ฯลฯ ขับเคลื่อนงานประเพณี
ลอยกระทงปลอดเหล้า
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ปี 2560 โครงการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มีการขับเคลื่อน
งานอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าระดับอ�ำเภอ
ต�ำบล จังหวัดสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชน อสม.
แกนน�ำชุมชน กลุม่ แม่บา้ น กศน. เครือข่ายพระสงฆ์ทมี่ จี ติ อาสา ฯลฯ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี เมืองเก่า
สุโขทัย เครือข่ายวิทยุชุมชนท้องถิ่นเมืองพระร่วง สุโขทัย สถานีต�ำรวจ
เมืองเก่า ต�ำรวรจตระเวนชายแดน เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด
สุโขทัย ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน ประกอบ
ด้วยกิจกรรมรับอรุณแห่งความสุข โดยประชาชน
จะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดตระพังเงิน อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ในตอนเช้าตรู่เริ่มตั้งแต่เวลา
06.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมี การประกวด
นางนพมาศ กิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม รณรงค์
การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และการป้องกันอุบัติเหตุ
โดยเด็กและเยาวชน กิจกรรมน�้ำดื่มทางเลือก ฯลฯ

การด�ำเนินงานลอยกระทงปลอดเหล้า
กิจกรรมก่อนวันงาน
ประชุมหารือคณะท�ำงาน ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด /
คณะอนุกรรมการฯ
ผลักดันให้เกิดการประกาศเป็นนโยบายจัดงานปลอดเหล้าระดับจังหวัด / พื้นที่เพื่อ
สื่อสารกับร้านค้าต่างๆ และผู้ที่จะมาร่วมงาน
สื่อสารเสียงตามสาย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดเป็นกระแส
ท�ำความเข้าใจผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางปกป้องเด็กเยาวชนและขอความร่วมมือ
จัดเวทีเตรียมการกิจกรรมรณรงค์เด็กเยาวชน
จัดเวทีเตรียมการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับต�ำรวจ สรรพสามิต และ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลิตป้ายคัดเอาท์ ใบปลิวและสื่อสาร โดยสื่อสารประเด็นปลอดเหล้าเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชื่องาน ฯลฯ
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กิจกรรมระหว่างจัดงาน
การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
การรณรงค์ของเด็กเยาวชน การท�ำน�้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพทดแทนน�้ำเมา
ส�ำรวจความคิดเห็น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น “เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดงาน
ที่ปลอดเหล้า” “อยากให้ปีต่อๆ ไปจัดงานแบบนี้อีกหรือไม่” “ท่านรู้สึกอย่างไรกับการ
จัดงานที่ปลอดเหล้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา”
เก็บสถิติท่ีส�ำคัญจากการจัดงาน อาทิ สถิติการทะเลาะวิวาท / อุบัติเหตุ จ�ำนวน
ผู้มาเที่ยวชมงาน
จ�ำนวนยอดขายของร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมในงาน
จัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงภายในพื้นที่จัดงาน

กิจกรรมหลังการจัดงาน
ประชุมสรุปบทเรียนการท�ำงานคณะท�ำงาน และจัดท�ำเอกสารรายงาน
ประชุมสรุปบทเรียนการท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด
จัดท�ำป้ายคัดเอาท์ สื่อสารผลผลิตจากการท�ำงาน ทั้งแบบสอบถามและสถิติ การตีกัน
อุบัติเหตุ การเสียชีวิต โดยขอบคุณผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี ภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมผลัก
ดันเพื่อปกป้องเด็กเยาวชน-วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
การจัดท�ำข้อมูลชุดความรู้ เพื่อตอกย�้ำรูปธรรมและผลส�ำเร็จจากการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ปลอดน�้ำเมา
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การเคลื่อนงานประเพณี

ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
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พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสุโขทัย

“อั

นที่จริงเราท�ำงานรณรงค์กันตั้งแต่ปี 2550 ก่อนหน้าที่จะมี
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทางจังหวัด
ร่วมรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้าอย่างจริงจัง ต่อมาปี 2553-2554
ทางจังหวัดรับทุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะไม่มีการน�ำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้ามาในงาน แต่ก็มีการเปิดภาพยนตร์โฆษณาสินค้า
ประเภทแอลกอฮอล์ คณะท�ำงานได้เก็บหลักฐานการกระท�ำความผิด
และแจ้งไปทางจังหวัดหากธุรกิจแอลกอฮอล์ยังกระท�ำความผิดซ�้ำ
ก็จะส่งเรื่องฟ้องศาล ทางธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ยอมท�ำตามกฎหมาย
ภาคประชาชนท�ำงานภายใต้กฎหมายอย่างแข็งขัน เรากวดขันไม่ให้มี
โฆษณาแฝง ในปีต่อๆ มาธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ถอย ไม่ได้ให้งบประมาณ
สนับสนุน ส่วนเครือข่ายฯ เรามีงบประมาณส�ำหรับรณรงค์เฝ้าระวังภัย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบ งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัด
สุโขทัย อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคณะท�ำงานต้องท�ำงานภายใต้ความ
กดดันหลายอย่าง แต่เราไม่ยอมถอยเพราะประชาชนมีความต้องการ
งานลอยกระทงที่ปลอดภัย แม้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับ
คณะท�ำงานจะไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดที่มีหนังสือ
แต่งตั้งคณะท�ำงาน และออกประกาศนโยบายสาธารณะ เพื่อให้การ
รณรงค์เฝ้าระวังด�ำเนินไปได้ แม้จะล่าช้าไปบ้างก็ตาม
“หลังจากรณรงค์อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ปัจจุบันแทบจะไม่
พบผู้กระท�ำความผิด อย่างไรก็ตามเราท�ำงานภายใต้กฎหมาย นั่นก็
คือ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พื้นที่จัดงานลอย
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กระทงเป็นสถานที่ราชการ ตาม พ.ร.บ.ฯ เป็นเขตปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หากทางราชการปล่อยให้มีการจ�ำหน่ายหรือน�ำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาในพืน้ ทีจ่ ดั งาน ก็อาจจะถือได้วา่ ละเลยการปฏิบตั หิ น้าที่
ส่วนตัวอาตมามองว่าการท�ำงานรณรงค์เป็นมาตรการส�ำหรับคนดี
คนดีแค่บอกกล่าวให้ข้อมูลความรู้เขาก็ยินดีที่จะท�ำตาม ส่วนการ
บังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับคนอีกกลุม่ หนึง่ ขอเรียก
ว่า ‘ขาใหญ่’ คนกลุ่มนี้ไม่สนใจค�ำเตือน หรือข้อห้ามในเชิงการรณรงค์
จ�ำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเกรงกลัว”
ส�ำหรับการท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะท�ำงานถือว่า
ประสบความส�ำเร็จ จากตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
1. ท�ำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับทางฝ่ายปกครอง
เลิกราต่อกัน ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ไม่สามารถให้การ
สนับสนุนงานลอยกระทงแบบตามใจชอบ
2. การประสานงานกับผู้น�ำองค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนทัศนคติ
ผูน้ ำ� ให้ได้ และชีใ้ ห้เห็นว่าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สร้างปัญหา
ต่องานประเพณีลอยกระทง ท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
โดยใช้ ข ้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากการจั ด งาน
ชี้ให้เห็นว่างานลอยกระทงปลอดเหล้า มีความปลอดภัย
ไม่ มีก ารทะเลาะวิวาท ไม่มีอุบัติเ หตุ ประชาชนพอใจ
มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาร่วมงานมากขึ้น
3. ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงาน

4. มุ ่ ง เน้ น ให้ เ จ้ า ของพื้ น ที่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น
ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ งานประเพณี
เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย สร้าง
ความตระหนั ก ให้ เ ขาเห็ น ว่ า ไม่ ค วร
ปล่อยให้งานลอยกระทงกลับไปเป็น
เหมือนสมัยก่อนปี 2550 งานที่เต็มไป
ด้วยคนเมา มีแต่การทะเลาะวิวาท เมื่อ
มี ก ารทะเลาะวิ ว าท ทุ ก คนไม่ อ ยาก
ย้อนไปอยู่ ณ จุดนั้น จึงช่วยกันท�ำงาน
เฝ้าระวังอย่างแข็งขัน
แม้วา่ การท�ำงานเราจะมีอปุ สรรคมาก แต่เรา
อยากจะเอาความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็นบทเรียนให้กบั
พื้นที่อื่นๆ การท�ำงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ต้องอาศัย
1. เครือข่าย
2. บังคับใช้กฎหมาย
3. เคารพกฎหมาย
4. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อ
ส่วนรวม”
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ประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสายน�้ำ

โครงการแข่ ง เรื อ ปลอดเหล้ า
เริ่มต้นจากการรณรงค์ในจังหวัดน่าน
จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ต้ น แบบแข่ ง เรื อ
ปลอดเหล้าของประเทศไทย โดยเริ่ม
ต้นในปี 2550
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ปี 2551 ด�ำเนินการเฉพาะจังหวัดน่าน และ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เริ่มต้นถ่ายทอด
สดแข่งเรือ
ปี 2552 ได้ขยายพื้นที่สนับสนุนงานไป
18 สนามแข่ง ใน 10 จังหวัด
ปี 2553 ขยายออกไปอีก 26 สนามแข่ง
จ�ำนวน 14 จังหวัด
ปี 2554 ขยายออกไปจ�ำนวน 41 สนาม
จ�ำนวน 29 จังหวัด
ปี 2555 - 2558 เป็นปีที่การรณรงค์
แข่งเรือปรับจากการขยายพืน้ ทีจ่ ดั งานเป็นการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ ได้แก่ รักษาและพัฒนาพื้นที่รูปธรรม
มวลวิกฤติเชิงคุณภาพ (Quality Critical Mass)
บนฐานการด�ำเนินการปี 2554 เพิ่มโดยการผนึก
พลังและบูรณาการภาคีเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
แข่งเรือปลอดภัย การสื่อสาธารณะเพื่อให้สังคม
เกิดความตื่นตัว ท�ำให้เป็นประเด็นสาธารณเพื่อให้
ผูค้ นหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
และเป็นเจ้าของประเด็นในการท�ำงานร่วมกัน การ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับพืน้ ที่
และมาตรการร่วม มีการพัฒนางาน Co Sponsor
/ Media Partner เน้นพัฒนาการกระบวนการท�ำงาน

โดยดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึงให้
ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้แก่ภาคีเครือข่าย
ปี 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรแข่งเรือยาวอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า อ.หัวหิน
เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ถ่ายทอดสด
ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ท�ำให้วงการแข่งเรือต่างปลาบปลื้มกัน
ถ้วนหน้า เป็นเกียรติประวัติของงานประเพณีแข่งเรือกันเลยทีเดียว
ปี 2558 ภาคีเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ Thai PBS เป็นปีที่ 8
แต่ความท้าทายใหม่คือทีวีดิจิตอลช่องทางใหม่ๆ มีการถ่ายทอดสด
งานแข่ ง เรื อ ได้ แ ก่ ช่ อ งไทยรั ฐ ที วี จึ ง ท� ำ ให้ ต ราสั ญ ลั กษณ์ ธุ รกิ จ
แอลกอฮอล์แอบแฝงเป็นสปอนเซอร์ และท�ำให้การรณรงค์ผา่ นช่องทาง
สื่อสารทีวีมีคู่แข่ง มีความท้าทายมาทันที
ปี 2559 นอกจาก ThaiRathTV แล้วยังมี NBT และ
ThaiLongboat.com ที่เข้ามาถ่ายทอดสด การกระจายช่องทาง
สื่อสารมากขึ้น ธุรกิจใช้ตราสินค้าเหมือนแอลกอฮอล์ เช่น น�้ำแร่ โซดา
ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ แผนงานฯ ได้ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าไปมีบทบาท
ในการจัดงาน ตั้งแต่การเป็นนักพากย์เรือเยาวชน การสร้างเครือข่าย
นักพากย์เรือ 4 ภูมิภาค เพื่อให้เป็นแนวหน้าช่องทางในการกุมสภาพ
การสื่อสารในพื้นที่จัดงาน การท�ำหนังสั้นหรือสารคดี การประกวด
ภาพวาด ภาพถ่าย และสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะระดับพื้นที่ เพื่อ
สร้างข้อตกลงร่วมหรือฟื้นคืนคุณค่าวัฒนธรรมแห่งสายน�้ำ
สรุปพื้นที่จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ กว่า 50 พื้นที่
ได้แก่ น่าน / สตึก / หลังสวน / มาบประชัน / บ้านโป่ง  / โพธิ์ประทับช้าง
จันทบุรี เกาะปันหยี / สมุทรสาคร / ยโสธร / ท่าตูม สุรินทร์ /
มหาสารคาม / นครนายก (อบต.ทรายมูล-อบต.ชุมพล) / อ�ำนาจเจริญ  
ราศีไศล ศรีสะเกษ / สกลนคร / สุราษฏร์ธานี / อบต.บ้านแจ้ง
ร้อยเอ็ด / เชียงคาน เลย / น่าน(ท่าวังผา-ฝายแก้ว-เวียงสา-ดู่ใต้)
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หัววังพนังตัก ชุมพร / บางปลาม้า สุพรรณบุรี / หนองปรือ พัทยา
หล่มเก่า เพชรบูรณ์ / ประจวบคีรีขันธ์ (เขาเต่า-ทับสะแก)
ปี 2560 การรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า ได้เน้นมาที่การ
สนั บ สนุ น พื้ น ที่ แ ข่ ง ขั น หลั ก และการร่วมงานกับทีวีไทยพีบีเอสโดย
การปรับลดงบประมาณลงซีง่ เป็นสถานการณ์ทกี่ ำ� ลังต่อสูก้ บั การเข้ามาสนับ
สนุนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านน�้ำแร่ โซดา น�้ำดื่มในงานแข่งเรือ รวม
ทั้ง การก�ำหนดวิธีการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าการ
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แข่งเรือไม่ใช่งานวัฒนธรรมแต่เป็นกีฬา ท�ำให้การ
สนับสนุนงบท�ำได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทาง
แข่ ง เรื อ ปลอดเหล้ า ซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ได้ฝ่งั รากลึกในสังคมไทยไปแล้ว แม้ว่าจะยังความ
พยายามของธุรกิจแอลกอฮอล์ที่เข้ามาสนับสนุน
งานอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า ปี 2558
จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2,882 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้ร่วมงาน 1,873 ตัวอย่าง กลุ่ม
ผู้ร่วมจัดงาน 328 ตัวอย่าง กลุ่มผู้จ�ำหน่ายสินค้า 337 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้สืบสานงานประเพณี 344 ตัวอย่าง
(พื้นที่แข่งเรือจ�ำนวน 6 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่การรณรงค์ปลอดเหล้า 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�ำบลหัววังพนังตัก
จ.ชุมพร, อ่างเก็บน�้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กับพื้นที่ที่ไม่มีการรณรงค์ 3 พื้นที่
ได้แก่ เทศบาลต�ำบลเสาไห้ จ.สระบุรี, เทศบาลต�ำบลสตึก จ.บุรีรัมย์ และวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก)
1. โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 86.7 เห็นว่าการจัดงานแข่งเรือแบบปลอดเหล้า ดีกว่า
แบบไม่ปลอดเหล้า ในทั้ง 6 ประเด็นส�ำคัญที่มีการส�ำรวจ ได้แก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การ
ลักขโมยฉกชิงวิ่งราว การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และความสนุกรื่นเริง  
โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มดังนี้
• กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 89.2 เห็นว่าการจัดงานแข่งเรือแบบปลอดเหล้า ดีกว่า แบบไม่ปลอดเหล้า
• กลุ่มผู้ร่วมจัดงาน ร้อยละ 93.6 เห็นว่าการจัดงานแข่งเรือแบบปลอดเหล้า ดีกว่า แบบไม่ปลอดเหล้า
• กลุ่มผู้เข้าจ�ำหน่ายสินค้าในงานร้อยละ 73.3 เห็นว่าการจัดงานแข่งเรือแบบปลอดเหล้าดีกว่าแบบ
ไม่ปลอดเหล้า
• กลุ่มผู้สืบสานงานประเพณี ร้อยละ 80.2 เห็นว่าการจัดงานแข่งเรือแบบปลอดเหล้าดีกว่าแบบ
ไม่ปลอดเหล้า
2. กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมงานร้อยละ 46.1 ไม่สามารถแยกแยะระหว่างโลโก้เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั โลโก้เครือ่ งดืม่
อื่นๆ โดยเห็นว่ามีลักษณะที่เหมือนกัน ร้อยละ 41.7 ระบุว่าเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ น�้ำดื่ม โซดา ท�ำให้นึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังกล่าว และยังมีร้อยละ 13.1
ที่เห็นแล้วรู้สึกอยากดื่มขึ้นมาอีกด้วย
3. ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.3 เห็นด้วยว่า การจัดงานแข่งเรือควรเป็นงานปลอดเหล้า
โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มดังนี้
• กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.9 เห็นด้วยว่า การจัดงานแข่งเรือควรเป็นงานปลอดเหล้า
• กลุ่มผู้ร่วมจัดงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.2 เห็นด้วยว่า การจัดงานแข่งเรือควรเป็นงานปลอดเหล้า
• กลุ่มผู้จ�ำหน่ายสินค้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.6 เห็นด้วยว่า การจัดงานแข่งเรือควรเป็นงานปลอดเหล้า
• กลุม่ ผูส้ บื สานงานประเพณี ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97.6 เห็นด้วยว่า การจัดงานแข่งเรือควรเป็นงานปลอดเหล้า
4. ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.8 เห็นด้วยว่า เจ้าภาพจัดงานต่างๆ ควรงดรับสปอนเซอร์
จากธุรกิจเหล้าเบียร์เพื่อปกป้องเด็กเยาวชน
5. ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.8 เห็นว่าไม่เหมาะสมที่ธุรกิจแอลกอฮอล์จะเข้ามาเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดงานแข่งเรือ ขณะที่ร้อยละ 17.1 เห็นว่าเหมาะสม และร้อยละ 39.1 ยังไม่แน่ใจ
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น่านโมเดล...ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าต้นแบบ
ฅนน่านภูมิใจ๋ แข่งเฮือยิ่งใหญ่ บ่มีเหล้าเบียร์
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งานประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่าน เป็น
ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี
ชาวเมืองน่านจะจัดประเพณีแข่งเรือขึ้น ประมาณ
เดือนกันยายน - ตุลาคม เป็นประจ�ำทุกปี โดยถือ
เอาวันเปิดสนามแข่งเรือ ตามวันถวายสลากภัตร
ของวัดช้างค�้ำวรวิหารซึ่งเป็นวัดหลวง จังหวัดน่าน
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่น จะมีรูปลักษณ์เรือ
แข่งที่มีหัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม
หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์
การแข่งเรือของเมืองน่าน เปรียบเสมือน
ชีวิตและจิตใจเป็นการรวมน�้ำใจรวมจิตวิญญาณ
ผสมผสานของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชนหมู่บ้าน
ที่มีเรือแข่ง หากถึงเทศกาลแข่งเรือ ก็จะน�ำเรือลงน�้ำ 
เพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ชาวบ้านจะช่วยกัน
สนับสนุนด้วยการน�ำข้าวห่อ และเงินทองมาช่วย
หมู่บ้านของตน นับเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้ผู้คน
ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นกุศโลบาย
ให้ชาวชุมชนเสียสละทั้งเวลา ก�ำลังกาย และก�ำลัง
ทรัพย์

“ ฅนน่านภูมิใจ๋ ”
แข่งเฮือยิ่งใหญ่ บ่มีเหล้าเบียร์
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจากงานประเพณีท่ีงดงาม เปลี่ยนเป็น
งานมหกรรมอันยิง่ ใหญ่ แต่ละปีจะมีผคู้ นหลัง่ ไหลมาเทีย่ วงานประเพณี
แข่งเรือเมืองน่านนับแสนคน ขณะที่กระแสทุนนิยมโดยเฉพาะธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เริ่มคืบคลานเข้ามาในงานประเพณีในรูปแบบ
สปอนเซอร์ผู้สนับสนุน เมื่อปี 2542-2543 เป็นการฉกฉวยโอกาสเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดในงานบุญประเพณี ภาพของงานประเพณีแข่งเรือ
เมืองน่านในยุคนั้น จึงเต็มไปด้วยตราสัญลักษณ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์
ทั้งสองฝั่งล�ำน�้ำน่านมีการจ�ำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บรรยากาศของงานประเพณีแข่งเรือน่านยุคนั้น มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ค่ อ นข้ างสู ง พฤติ ก รรมการดื่ ม เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ่ อ นแข่ ง ขั น
ระหว่างแข่งขัน และหลังจากแข่งขัน รวมถึงคณะกองเชียร์ซง่ึ ยกทีมกัน
มาเชียร์ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ประกอบกับผลการประกอบกับผลการ
ส�ำรวจสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน ครองแชมป์
อันดับ 1 ของประเทศ โดยนายแพทย์กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ และคณะ
ท�ำการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี ขึ้นไป ระหว่างปี 2547 -2548
พบว่ า จั ง หวั ด น่ า นมี อั ต ราการดื่ ม สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 52.67 (ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศร้อยละ 35.26) และปี 2548 ชาวเมืองน่านมีอัตรา
การดื่มร้อยละ 48.79  (ค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 37.44) ตัวเลข
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า คนเมืองน่านขี้เมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
นั่นเอง
ที่ส�ำคัญผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลงลืมคุณค่าดั้งเดิม และรากเหง้า
ของประเพณีวัฒนธรรม แต่ให้ความส�ำคัญกับความรื่นเริงที่มาพร้อม
งานเทศกาลงานบุญ ละเลยการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามผ่านงานบุญประเพณี ขณะที่เจ้าภาพจัดงาน
ก็ปล่อยให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เข้ามาท�ำร้ายเยาวชนถึงในบ้านโดยไม่รู้
เท่าทัน เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมทางศีลธรรมในหมูเ่ ด็กและเยาวชน
ในเทศกาลต่างๆ ภายหลังการดืม่ น�ำ้ เมา เกิดความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย ฯลฯ
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ปัญหาดังกล่าวได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยในเวทีสาธารณะ เกิด
ค�ำถามว่าจะสืบทอดเทศกาลงานประเพณีอันดีงามไปสู่คนรุ่นหลัง
อย่างไร ต่อมาปี 2545 เครือข่ายสร้างสุขภาพคนน่าน (Node สุขภาพ)
ได้เริ่มรณรงค์เรือแข่งปลอดน�้ำเมาในสนามแข่งขันเรือเยาวชน โดยมี
เรือเยาวชนได้รบั งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์
2 ล�ำ  ได้แก่ โครงการชมรมเรือยาวเพื่อสุขภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์
วิทยาคาร และโครงการแข่งเรือเพื่อเยาวชนก้าวพ้นสิ่งเสพติดโรงเรียน
สตรีศรีน่าน
ปี 2546 มีเรือแข่งเข้าร่วมโครงการรณรงค์เรือแข่งปลอด
เหล้า เพิ่มเป็น 7 ล�ำ  และมีการด�ำเนินโครงการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ปี 2548 มีเรือแข่งเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเป็น 23 ล�ำ
ปี 2549 ภาคีสขุ ภาพจัดหวัดน่านประกาศเจตนารมณ์ “2549
ปีใหม่ หัวใจใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” มีกระแสเรียกร้องจากกลุม่ ผูน้ ำ� ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮักเมืองน่าน ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
สสส. ฯลฯ เสนอให้เทศบาลเมืองน่าน จัดงานแข่งเรือปลอดน�้ำเมา
ประกอบกับมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�ำให้ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความลังเล เทศบาลเมืองน่านจึงตัดสินใจไม่
รับการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2550 ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ภายใต้ชื่อแผนงานทุนอุปถัมภ์
เชิงรุก เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ด้านงานประเพณีวัฒนธรรมโดย
รูปแบบการใช้งบประมาณที่มุ่งสร้างความร่วมมือกับเจ้าภาพจัดงานที่
เคยได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์โดยการให้ทุนทดแทน
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และพัฒนาไปสู่เทศกาลงานประเพณีที่สร้างเสริม
สุขภาพ มีการพูดคุยกับเจ้าภาพแต่ละสนาม โดย
สสส. ให้การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เชิงรุก เพือ่ ทดแทน
ธุรกิจแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันก็เคลื่อนงานด้าน
นโยบายระดับจังหวัด โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดี
จากนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน (ในขณะนัน้ ) ซึง่ มีประสบการณ์จากการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากจังหวัดสุรินทร์
ขั้นตอนต่อมาคือการพัฒนาโครงการร่วมกับ
เจ้าภาพของแต่ละสนาม ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลต�ำบลเวียงสา อบต.ฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง
อบต.น�้ำปั้ว อ�ำเภอเวียงสา ชมรมแข่งเรืออ�ำเภอ
ท่าวังผา รวม 8 สนาม การเริ่มต้นในปีแรกมีการ
รณรงค์ให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ต้องมี
ใบอนุญาต ขายตามเวลา ไม่ขายให้แก่เด็ก ภายหลัง
การจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าแล้วเสร็จ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดน่าน ประสานขอรับการสนับสนุนทดแทน
การสนับสนุนของธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในงาน
กาชาดจังหวัดน่าน เป็นเสมือนการตอกย�้ำนโยบาย
ของทางจังหวัด ในการขับเคลือ่ นนโยบายลดละเลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2551 พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2551 เป็นโอกาสที่เจ้าภาพของแต่ละสนามจะได้ใช้
มาตรการทางกฎหมาย โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
ได้มีค�ำสั่งลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มอบหมายให้
มีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจการณ์ ส�ำรวจ
และติดตามผลห้ามจ�ำหน่ายหรือโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก ่ อ นการแข่ ง เรื อ สนามแรกในงาน
ประเพณีตานก๋วยสลากห่อข้าวด�ำดินบ้านฝายมูล
อ�ำเภอท่าวังผา สคล. ได้สนับสนุนเยาวชนให้เข้ามา
มีบทบาทในการร่วมรณรงค์ เป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมบ้านเกิด ส่วนภาพรวมในการจัดงานพบว่ามี
อุบัติเหตุน้อยลง และไม่มีผู้เสียชีวิต

ปี 2552 เป็ น ปี ที่ 3 ของการจั ด งาน
ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน จากการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองน่าน จ�ำนวน 3,401 คน พบว่าร้อยละ 95.30
เห็นว่าควรจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์
ต่ อ ไป ร้ อ ยละ 96.70 รู ้ สึ ก ปลอดภั ย และอุ ่ น ใจ
ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเกิดอุบตั เิ หตุ หรือเหตุทะเลาะวิวาท
ในงาน และจากต้นแบบงานแข่งเรือปลอดเหล้า
1 จังหวัด 9 สนาม จึงเกิดการขยายพื้นที่แข่งเรือ
ปลอดเหล้าไปทั่วประเทศรวม 10 จังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี, อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
อ� ำ เภอหลั ง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร, อ� ำ เภอองครั ก ษ์
จังหวัดนครนายก, อ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี, อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อ�ำเภอ
เมือง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี และอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
ปี 2553 ความส�ำเร็จที่เริ่มจากประเพณี
แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ได้ขยายแนวคิดไปสู่
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 26 พื้นที่ 14 จังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดน่าน สนาม อบต.ฝายแก้ว มีการ
ส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่า ร้อยละ 99
เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
ปี 2554 ปีนี้เทศบาลเมืองน่านจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม) “ชิงถ้วย
พระราชทานฯ” ปลอดเหล้า - เบียร์ ประจ�ำปี 2554
ในวันที่ 17-18  กันยายน 2554 ณ บริเวณแม่นำ�้ น่าน
(เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน
และล้านนาไทย เทศกาลแข่งเรือ ทุกคนต่างพร้อมใจ
กันสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมงาน
ประเพณี แ ข่ ง เรื อ ปลอดเหล้ า เกิ ด ความสามั ค คี
ในหมู่คณะ ในปีนี้มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง
ปี 2555 งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2555 นัดเปิดสนาม

จัดระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2555 และนัดปิดสนาม จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 ภายในงานจะมีการออกร้าน
อาหาร จ�ำหน่ายสินค้าต่างๆ สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป และมีการ
รณรงค์ เฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทีมเยาวชนร่วมกัน
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ปี 2556 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจ�ำปี 2556 นอกจากจะเป็นการรักษาสืบทอดประเพณีการแข่งเรือ
ของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่แล้ว
ยังมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิน่ และเป็นประเพณีแข่งเรือต้นแบบปลอดแอลกอฮอล์
ฝีพาย กองเชียร์ ต่างให้ความร่วมมือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2557 หน่วยงานต่างๆ อาทิ ต�ำรวจ สรรพสามิต เทศบาล
เมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศกิจ อสม. อปพร. ในงานเฝ้าระวังบังคับใช้และ
ควบคุมการดื่มและการขายในงาน “ให้เป็นศูนย์” ตามนโยบายของ
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ด้านเยาวชนนัก
รณรงค์จากประชาคมงดเหล้า จังหวัดน่าน จ�ำนวน 150 คนมารณรงค์
สร้างกระแส พร้อมกับกิจกรรมบูมเชียร์ทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ของ การเชียร์
ของเยาวชนน่าน มีนักพากษ์เยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรม ที่สร้างสรรค์
ในการใช้วิธีการ พากษ์เรือที่เป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่น ของ
ลักษณะบุคคล มีการพากษ์เรือทีส่ นุกและเร้าใจ ประชาสัมพันธ์ประเพณี
ที่ดีงามเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้สืบทอดประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า
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ปี 2558 งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราช
ทานฯ ประจ�ำปี 2558 ขึ้น โดยนัดเปิดสนาม ในระหว่างวันที่ 26 - 27
กันยายน 2558 และนัดปิดสนาม ในระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน
2558 ณ บริเวณแม่น�้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน มีกจิ กรรมสร้างสรรค์รณรงค์งานแข่งเรือปลอดเหล้า มีการ
ออกร้านอาหาร จ�ำหน่ายสินค้าต่างๆ ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง สินค้าโอทอป
และทีส่ ำ� คัญไม่มกี ารจ�ำหน่ายสุรา และเครือ่ งดืม่ ของมึนเมาภายในงาน
ปี 2559 การด�ำเนินงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า (นัด
เปิดสนาม) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ของจังหวัดน่าน
โดยก�ำหนดให้มีพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ บริเวณสองฝั่งริมน�้ำน่าน
(ตัง้ แต่จดุ ปล่อยเรือถึงจุดตัดสิน หรือเหนือ-ใต้ สะพานพัฒนาภาคเหนือ)
บริเวณกาดแลง บริเวณลานรวมใจ และบริเวณโดยรอบบ้านพักอัยการ
จังหวัดน่าน (สถานทีต่ งั้ คาราวานสินค้าราคาถูก) ไม่มเี หตุทะเลาะวิวาท
ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีการจับกุมผู้กระท�ำความผิด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ปี 2560 งานแข่งเรือประเพณีปลอดเหล้า-เบียร์ ประจ�ำปี
2560 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 บริเวณล�ำน�ำ้ น่าน
เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งการแข่งเรือ
ที่ปลอดเหล้า - เบียร์ เป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพครบทุกมิติทั้งสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม และจิตส�ำนึกสาธารณะ ลดการสูญเสียทางด้านชีวิต
และทรัพย์สิน โดยเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินงาน
ประสานงาน ตลอดจนงบประมาณในการด�ำเนินงาน ซึ่งมีการจัดการ
แข่งเรือปีละ 2 ครั้ง คือ นัดเปิดสนาม จัดประมาณเดือนกันยายน และ
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นัดปิดสนามจัดประมาณเดือนตุลาคมหรือต้นเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี จึงถือได้ว่า “การแข่งเรือ
เมืองน่านถือเป็นสมบัติ เป็นมรดกอันล�้ำค่าของคน
เมืองน่าน คนเมืองน่านรักและภาคภูมิใจในงาน
ประเพณีแข่งเรือ” เป็นอย่างยิ่ง
งานแข่งเรือน่าน เป็นการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ (สสส.) ที วีไ ทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารออมสิน ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดาวปูแดง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายเสริมสร้าง
สุขภาพคนน่าน การมีสว่ นร่วมจากชุมชนทีม่ เี รือแข่ง
ทั่วทั้งจังหวัดน่าน เช่น อ�ำเภอเมืองน่าน อ�ำเภอ
เวียงสา อ�ำเภอภูเพียง อ�ำเภอท่าวังผา อ�ำเภอปัว
และอ�ำเภอเชียงกลาง ซึ่งมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน
มากที่สุดในประเทศมีจ�ำนวน 200 ล�ำ (ขึ้นทะเบียน
ทีเ่ ทศบาลเมืองน่านจนถึงปัจจุบนั ) และมีการชิงถ้วย
พระราชทานฯ มากที่สุดในประเทศ จ�ำนวน 5 ใบ
ได้แก่ ประเภทเรือใหญ่ ถ้วยพระราชทานฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิตร ประเภทเรือกลาง ถ้วยพระราชทานฯ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร (ขณะทรงด�ำรงพระยศ พระบรมโอ
รสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ) ประเภทเรือเล็ก
ถ้วยพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ ประเภทเรือสวยงาม ถ้วย
รางวัลประทานฯ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัล
กองเชียร์ ถ้วยรางวัลประทานฯ ของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเสน่ห์การแข่งเรือ
ของจังหวัดน่าน  

7 กลยุทธ์เคลื่อนงานแข่งเรือปลอดเหล้า
1. การสร้างกระแสสังคมแนวกว้างอย่างเข้มข้น ครอบคลุมพื้นที่ ผ่านสื่อวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ

หนังสือพิมพ์ ทีวี ป้ายโฆษณา การพากย์เรือแข่ง โฆษกหรือพิธีกรในสนาม ทีมรณรงค์จาก สคล.
และ สสส. ที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ทั้งก่อนงานและในช่วงเทศกาล
2. การกระตุน้ จิตส�ำนึกของผูน้ ำ� ทัง้ ภาครัฐ ท้องถิน่ และภาคประชาสังคม โดยเน้นการปลูกฝังค่านิยม
ทีด่ กี ารเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการลดละเลิกอบายมุข รวมถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ซงึ่ ด�ำเนินงาน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและด�ำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดย
กลไกส�ำคัญหลายกลุ่มเช่น เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายหมออนามัย องค์กรพัฒนา
เอกชนประชาคมต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือวาระของจังหวัด

3. มีการจัดการความรู้ ใช้ข้อมูลความรู้ ในการบ่งชี้สถานการณ์และสร้างความตระหนักในประเด็น
ปัญหาระดับต่างๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนตลอดจนเฝ้าระวัง
และประเมินผลการด�ำเนินงาน

4. มีการก�ำหนดกฎ กติกา และระเบียบร่วมกัน ทั้งที่มาจากมาตรฐานชุมชนที่ได้มีการรณรงค์และ

น�ำต้นแบบน�ำร่องงานประเพณีปลอดเหล้าอื่นๆ มาประกาศใช้ในช่วงเทศกาลแข่งเรือเพื่อขอ
ความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน รวมทัง้ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เช่นก�ำหนดพื้นที่บริเวณจัดงานเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
5. มีการตรวจตราและเฝ้าระวังการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจากงานของ
ชุดปฏิบัติการที่มีหน้าที่ดูแลควบคุม
6. ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีการประกาศนโยบายสนับสนุนอย่างชัดเจน ส่งผลให้
หน่วยงานและองค์กรในระดับปฏิบัติการ สามารถท�ำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
7. มีการท�ำงานสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้น�ำชุมชนและภาคีที่
เกี่ยวข้องหลายชุมชนกลายเป็นต้นแบบ มีการน�ำความดีมาสื่อสารสร้างการรับรู้และเป็นตัวอย่าง
แก่ชุมชนอื่นๆ
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7 ขั้นตอนจัดงานแข่งเรือให้ปลอดเหล้า
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
1. ชวนเจ้าภาพที่มีใจมีวิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายจัดแข่งเรือปลอดเหล้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนและพยายาม
รักษาขนบธรรมเนียมคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนเอง เช่นเดียวกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ดังนัน้
หากเป็นไปได้ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือให้เจ้าภาพส่วนต่างๆ ประกาศเป็นนโยบายในการปลอดเหล้า-เบียร์

2. ท�ำงานความคิดกับคนเรือ ฝีพาย หมอท�ำขวัญเรือ นักพากย์เรือ พระ ผู้น�ำชุมชน

หลายพืน้ ทีอ่ อกกุศโลบายให้ทมี งานไม่วา่ จะเป็นคนเรือ ฝีพาย ปฏิญาณตนก่อนแข่งงดเหล้าตลอดเทศกาลแข่งเรือ
เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจจากศรัทธาและความเชื่อทางศาสนา อันจะน�ำพาไปสู่ความส�ำเร็จของทีม

3. เปิดเวทีท�ำความเข้าใจระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนท้องถิ่น

ชี้ให้ทุกคนเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาท วัยรุ่นตีกันการบาดเจ็บ
หรือพิการ ภาพของงานที่เต็มไปด้วยคนเมาทั้งที่เป็นงานบุญของท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่างานบุญที่เปื้อนเหล้ามักน�ำ
ความเศร้ามาสู่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นภัยต่อลูกหลานในอนาคต

4. สื่อสารเสียงดังให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน ว่างานบุญแข่งเรือบ้านเรารณรงค์ปลอดเหล้า

โดยเฉพาะการสื่อสารในช่วงก่อนงานซึ่งมีความส�ำคัญท�ำให้คนที่คิดจะดื่มรวมไปถึงบรรดากองเชียร์ร้านค้าทั้ง
ภายในและภายนอกที่คิดจะกักตุนสินค้าไว้ขายจะได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจะ
น�ำไปสูก่ ารสร้างพลังความร่วมมือ เพราะคนส่วนใหญ่ยอ่ มอยากเห็นการจัดงานทีป่ ลอดภัย มาเทีย่ วอย่างสบายใจ
ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเหตุทะเลาะวิวาท

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ดูแลภายในงาน

ออกเป็นค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำหน้าที่เฝ้าระวังผู้ที่จะลักลอบแอบขายหรือจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงโดย
ประสานความร่วมมือกับเกี่ยวข้องทั้ง ต�ำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ อปพร. รวมทั้ง
เตรียมแนวทางและมาตรการในการด�ำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

6. จัดให้มีกิจกรรมดีๆ ส�ำหรับเยาวชน เปิดพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์

สนับสนุนให้เยาวชนมีสว่ นร่วมโดยจัดกิจกรรมดีๆ ทัง้ ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่นสนุกย้อนยุคแบบ
ไทยๆ การประกวดภาพถ่ายเรือ จัดถนนเด็กเดิน ภาพเก่าเล่าเรื่อง การฝึกอบรมนักพากย์เรือเยาวชน การฝึก
อบรมฝีพายโดยการน�ำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ และการน�ำแนวคิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมลุ่มน�้ำเข้ามามี
ส่วนร่วม

7. เช็คเรทติ้งความสุข ท�ำโพลล์ส�ำรวจความคิดเห็นและสรุปบทเรียนร่วมกัน

จงเชื่อมั่นว่างานที่จัดขึ้นโดยปราศจากแอลกอฮอล์นั้นดีต่อทุกคน และจ�ำเป็นที่จะต้องส�ำรวจความเห็นและการ
รวบรวมสถิติที่เกิดขึ้นในงานโดยเฉพาะเรื่องการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ จะท�ำให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
รณรงค์ การมีเวทีสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนจะท�ำให้คนในชุมชนและผู้คนที่เกี่ยวข้อง เกิดความมั่นใจต่อแนวทาง
การจัดงานปลอดเหล้าที่ได้ด�ำเนินงานร่วมกันมา
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การเคลื่อนงาน

แข่งเรือปลอดเหล้า

นายสุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

“ค

รั้งแรกที่มารับต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผมเองมี
วิสยั ทัศน์วา่ ‘จะท�ำเมืองให้เป็นเมืองคนอายุยนื ’ เมือ่ ไปดูคา่ เฉลีย่
อายุในปี 2551 ค่าเฉลี่ยอายุของคนน่านลดต�่ำลง ข้อมูลที่ได้จาก
โรงพยาบาลน่านพบว่าสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากอุบตั เิ หตุ เด็กและเยาวชน
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาในช่วงแข่งเรือที่มีการ
ดื่มสุราปริมาณสูง มีการขายเหล้าในสนามแข่งขันค่อนข้างมาก เวลา
เดินทางกลับบ้านก็มกั จะเกิดอุบตั เิ หตุ ทุกปีชว่ งแข่งเรือโรงพยาบาลน่าน
ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุมาโดยตลอด ยังมีเรื่องการ
ทะเลาะวิวาทอีกด้วย สถานการณ์การดืม่ แอลกอฮอล์ชว่ งนัน้ ในแวดวง
ของการแข่งเรือด้วยสภาพที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างมากทุกคน
ก็กังวลว่าลูกหลานที่มาเที่ยวงานแข่งเรือจะปลอดภัยหรือไม่ จะเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ เพราะมีคนดื่มเหล้าแล้ว
ตีกันเป็นประจ�ำคนจัดงานก็เหนื่อยประชาชนที่มาเที่ยวงานก็ต้อง
ระมัดระวังตนเอง
“มองดูจากสภาพการแล้วในฐานะผู้น�ำท้องถิ่นก็ไม่อยากให้
บ้านเมืองมีสภาพแบบนี้ จ�ำเป็นที่จะต้องกล้าตัดสินใจแม้ว่าหลายฝ่าย
อาจจะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อตัดสินใจท�ำงานแข่งเรือปลอดเหล้าก็คุยกับ
ผูใ้ หญ่ระดับจังหวัด ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ให้การสนับสนุน ประกอบ
กับช่วงนั้น สสส. ได้เข้ามารณรงค์ขอเทศบาลฯในฐานะเจ้าภาพสนาม
แข่งเรือ ร่วมจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า ตอนนั้นก็ถูกคนปรามาสว่าไม่
สามารถท�ำได้หรอก เพราะการดื่มในช่วงเทศกาลมีมานานแล้ว ถ้าไม่มี
เหล้างานแข่งเรือจะสนุกได้ยังไง แต่ในปีนั้นเราก็ตัดสินใจไม่รับการ
สนับสนุนจากธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดยมี สสส. ช่วยสนับสนุน
งบประมาณงานบางส่วน เรามีการจัดพืน้ ทีโ่ ซนนิง่ ให้เยาวชนมีสว่ นร่วม
ในการรณรงค์ ตั้งแต่นั้นมาจังหวัดน่านก็จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
มาโดยตลอด

“เริ่มจากแข่งเรือปลอดเหล้า
สู่การสร้างเมืองน่านเมืองคนอายุยืน
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“ความส�ำเร็จเกิดจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่ง
มาจากความร่วมมือจากเครือข่าย สสส. เครือข่าย
เยาวชน สรรพสามิต ต�ำรวจ อพปร. มาช่วยกันขับ
เคลื่อนงานตามนโยบาย และสื่อสารออกไปให้ทุก
คนได้ทราบ ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในสนามแข่งเรือไม่ว่า
จะเป็นฝีพาย กองเชียร์กต็ อ้ งสือ่ สารให้เขารับรู้ และ
จ�ำกัดพื้นที่โซนนิ่งอย่างชัดเจน เมื่อทุกคนรับรู้และ
ยินดีที่จะปฏิบัติตาม การด�ำเนินงานปีแรก ก็ถือว่า
ประสบความส�ำเร็จ ปีต่อไปการรณรงค์ก็เข้มข้นขึ้น
เรื่อยๆ
“ก่อนหน้านี้เรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัด
นับ 100 ราย หลังจากเรารณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุมีเพียง 9 ราย ตัวเลขลดลง
อย่างมีนัยยะส�ำคัญ และคนได้รับอุบัติเหตุและเสีย
ชีวิตน้อยลงมากปี 2550 เสียชีวิต 2 ราย หลังจาก
นั้นก็ไม่มีการเสียชีวิตอีกเลย การสื่อสารถึงผลของ
การรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอุบัติเหตุลดลง
จริงหลังจากเราร่วมกันจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
เรามี ก ารส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ท� ำ ประชาคมให้
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละอ�ำเภอหย่อนบัตร
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เหมือนตอนเลือกตั้ง ตอนนั้นมีประชาชนประมาณ 4,000 คน จาก
28 ชุมชน มาหย่อนบัตร พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามความคิดเห็น
ผลออกมาว่าประชาชนเห็นด้วยกับการแข่งเรือปลอดเหล้า 95% มี 3%
ไม่ออกความเห็น จากนัน้ เราขยายผลไปสูก่ จิ กรรมประเพณีอนื่ ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสงกรานต์ถนนข้าวแต๋นปลอดเหล้า สิ่งเหล่านี้สามารถดึงเด็กๆ
เยาวชนเข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กเ็ ล่นน�ำ้ สนุกได้ เราเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะท�ำกิจกรรมอืน่ เช่น
งานศพปลอดเหล้า 100%
“ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นจะส่งผลให้อายุค่าเฉลี่ยของประชาชน
เพิ่มขึ้น หากเราลดอุบัติเหตุได้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่ง
ก็มาจากการดื่มเหล้า ไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมที่มี
มายาวนาน ดังนั้น เราต้องท�ำงานอย่างเอาจริงเอาจัง สนับสนุน
เยาวชนให้มีส่วนร่วม ถ้าเราคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ใช่
เป็นเพราะเวรกรรมหรือความโชคร้าย แต่มันเกิดจากพฤติกรรมที่
ประมาทรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้
มีเหตุปจั จัยเราต้องกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับจังหวัดน่าน
กล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบการแข่งเรือปลอดเหล้า ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่อง
กว่า 10 ปี เรายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ให้แนวคิดงานเทศกาลปลอดเหล้าขยายไปทั่วประเทศ”

การเคลื่อนงาน

แข่งเรือปลอดเหล้า

นางอริสา บุญสม

รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

“ใน

ยุ ค แรกเริ่ ม ที่ มี ก ารรณรงค์ ส มั ย นั้ น ดิ ฉั น เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ย
บริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน งาน
ประเพณีแข่งเรือในช่วงนั้นขึ้นกับกองการศึกษา จากสมัยก่อนการ
แข่งเรือมีการดื่มเหล้า กันเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องอุบัติเหตุ
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งสูญเสียทรัพย์สินไปจนถึงเสียชีวิตช่วงนัน้
เรามีนโยบายของเทศบาลเมืองน่านว่า ‘เทศบาลน่านเมืองน่าอยู่’
ปัจจัยที่จะท�ำให้เมืองน่าอยู่ก็คือความปลอดภัย มีวัฒนธรรม ในช่วง
ปี 2551 สสส. ได้เข้ามารณรงค์งานเทศกาลปลอดเหล้า ท่านนายกฯ
สุรพล ก็เห็นด้วยกับการรณรงค์งานแข่งเรือปลอดเหล้า ทางเทศบาลฯ
จึงได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ซึ่งน�ำโดยคุณ
หมอบอย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
น่าน มีการตั้งคณะท�ำงาน ออกตรวจพฤติกรรมเยาวชน ขณะเดียวกัน
ก็ดึงเยาวชนมาร่วมในทีมรณรงค์ ประกาศให้ทุกคนทุกฝ่ายทราบว่าปี
นี้เทศบาลน่านจะจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า ขอความร่วมมือห้ามดื่ม
ห้ามจ�ำหน่ายในพื้นที่ริมแม่น�้ำน่าน เพื่อลูกหลานจะได้ไม่ถูกมอมเมา
ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ก่อให้เกิด
โทษมากมาย ค่านิยมของสังคมที่บอกว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกตินั้น
เราต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนัก เชิญผู้น�ำ
ชุมชน ร้านค้าต่างๆ มาร่วมท�ำบันทึกข้อตกลงในการที่จะร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานแข่งเรือปลอดเหล้าจนประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน”

“เทศบาลเมืองน่านน่าอยู่
ผู้คนปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

179

การเคลื่อนงาน

แข่งเรือปลอดเหล้า

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลน่าน

“ใน

อดีตประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน มักจะเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
มาก สถิติเมื่อปี 2550 เฉพาะวันเปิด-ปิด สนาม 2 วัน มี
อุบัติเหตุจากการดื่มเหล้าขาวแล้วขับขี่จักรยานยนต์และอุบัติเหตุอื่นๆ
รวม 104 ราย คืนเดียวมีผู้ป่วย 50 ราย ที่แพทย์และพยาบาลต้อง
ให้การดูแลรักษา ทั้งเย็บแผล ท�ำแผล บางรายผ่าตัดสมอง ผ่าตัด
กระดูกหัก โรงพยาบาลน่านต้องเตรียมคลังเลือดไว้เพือ่ รองรับอุบตั เิ หตุ
ประกอบกับช่วงนัน้ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดทีม่ กี ารดืม่ เหล้าเป็นอันดับ 1
ของประเทศ ก่อนทีจ่ ะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ทางผู้บริหารจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายก
เทศมนตรี ภาคประชาสังคมเห็นร่วมกันว่าจังหวัดน่านมีสถิตอิ บุ ตั เิ หตุสงู
จึงเห็นด้วยที่จะจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า ขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โต้ตอบเราว่า เราท�ำประชาคม 300 คน จะเอาเสียง 300
เสียง มาตัดสินคนทั้งจังหวัด ท่านนายกฯ สุรพล จึงบอกว่าก�ำลังจะท�ำ
ประชามติเรื่องหนึ่งอยู่ ถ้าอย่างนั้นจะน�ำเรื่องการแข่งเรือปลอดเหล้า
เพิม่ เข้าไปด้วยให้ประชาชนช่วยตัดสิน ผลปรากฏว่าประชาชน 94-95%
เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า เป็นสิ่งสะท้อนที่ชัดเจนว่า
ชาวเมืองน่านไม่อยากให้มีเหล้าในงานเทศกาล หลังจากนั้นวัยรุ่น
ที่เคยตีกันในงานก็หายไป ส่วนสถิติอุบัติเหตุ จาก 100 กว่าราย
ในปี 2550 ปีถดั มา (2551) ลดลงเหลือ 38 ราย ปี 2552 เหลือ 20 ราย
ปี 2553 เหลือ 10 ราย ปัจจุบันเหลือ 5-6 ราย ส่วนสถิตินอน
โรงพยาบาลจาก 93 ราย ปัจจุบัน เหลือ 8 ราย (ปี 2559) และไม่มี
ผู้เสียชีวิต อาจมีค�ำถามว่างานแข่งเรือปลอดเหล้าจะยั่งยืนหรือไม่

“แข่งเรือปลอดเหล้า
คนน่านปลอดภัย ไม่ตาย ไม่เจ็บ”
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ค�ำตอบคือปัจจุบนั คนน่านปลอดภัย คนน่านไม่เสียชีวติ จัดงานแข่งเรือ
แล้วมีความสุข ตัง้ แต่เปิดสนามแข่งขันสนามแรกไปจนถึงสนามสุดท้าย
ปิดสนาม ส่วนตัวคิดว่าประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าจะมีความยัง่ ยืนแน่นอน
“ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จสิ่งส�ำคัญคือความร่วมมือของคนน่าน
เมืองน่านเป็นเมืองปิด คนส่วนใหญ่เป็นคนน่านโดยก�ำเนิด เป็น
ญาติมิตรกัน เห็นอะไรดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมก็จะช่วย
กันขับเคลื่อน เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน นี่คือเสน่ห์
ของคนน่าน ปัจจัยเสริมที่ส�ำคัญก็คือข้อมูล สถิติต่างๆ การเป็นจังหวัด
ที่มีคนเมาอันดับ 1 ของประเทศ ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เมื่อปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้นมาประกอบกัน ก็น�ำไปสู่การขับเคลื่อนงานจนประสบความ
ส�ำเร็จ ในฐานะหมอผู้ให้บริการเราภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้มีคนไข้น้อยลง
ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเราเสียใจว่าเราช่วยเด็กบางคนไม่ได้ บางคน
เสียชีวิต บางคนพิการทางสมองเป็นภาระของครอบครัว เป็นเรื่องที่
น่าเสียดาย ความภูมใิ จในฐานะหมอทีร่ ว่ มรณรงค์งานแข่งเรือปลอดเหล้า
คือผลจากการท�ำงานไม่มีคนเสียชีวิต ไม่มีผู้พิการทางสมอง ดังนั้น
การรณรงค์เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางเยาวลักษณ์ อนุรักษ์
อดีต รอง นพ.สสจ.น่าน

“เห

ตุผลที่ริเริ่มจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
เริ่มจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่านได้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนว่าปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง
ส่ ว นใหญ่ พบว่าปัญหาสุขภาพมาจากการดื่มสุรา
สูบบุหรี่ ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ สสส. ได้ก่อตั้งขึ้นมา
จังหวัดน่านจึงได้จัดท�ำโครงการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง มีการ
วิเ คราะห์ ป ั ญ หาสุ ข ภาพในพื้นที่และหาแนวทาง
แก้ไขโดยเฉพาะปัญหาการดื่มสุรา ต่อมาปี 2547
กระทรวงสาธารณสุขโดยส�ำนักควบคุมโรคติดต่อ
ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประเทศไทยใน
41 จังหวัด ผลการส�ำรวจพบว่าจังหวัดน่านครอง
แชมป์อนั ดับ 1 ในการดื่มสุรา เราก็มีค�ำถามต่อมา
ว่าเทศกาลใดที่คนน่านดืม่ เหล้ามากทีส่ ดุ ค�ำตอบก็คอื
เทศกาลแข่งเรือ ซึง่ มีการดืม่ เหล้าเบียร์ ริมฝัง่ แม่นำ�้ น่าน
ทั้งสองฝั่ง ขณะเดียวกันธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในการจัดการแข่งเรือ
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“เทศกาลแข่งเรือปลอดเหล้า
สวนกระแสสังคมแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน”
“ถือว่าเป็นการท�ำงานที่สวนกระแสสังคมอย่างมาก ในช่วงแรก
ทีเ่ ราเริม่ ท�ำประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า ก็มกี ารต่อต้านจากบางกลุม่ ที่
มองว่าแข่งเรือไม่ดมื่ เหล้าจะสนุกได้อย่างไร มีการท�ำลายป้ายประชาสัมพันธ์
ของเรา เราได้ปรึกษาหารือกับสภาวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายในการ
ท�ำงานร่วมกันในด้านสุขภาพ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดก็เห็นชอบ
กับการแข่งเรือปลอดเหล้า โดยเริม่ จากการแข่งเรือเยาวชนปลอดเหล้า
ก่อนในปีแรก ให้เยาวชนเป็นตัวอย่างและตีแผ่ข้อมูลปัญหาสุขภาพ
จากการดื่มเหล้าเบียร์ ต่อมาก็เริ่มขยายไปที่เรือผู้ใหญ่ซึ่งมาร่วมสมัคร
เข้าร่วมโครงการแข่งเรือปลอดเหล้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเริ่มขับเคลื่อน
เรื่องนี้ก่อนจะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เรา
ส�ำรวจร้านค้าริมฝั่งแม่น�้ำน่านเต็มไปด้วยร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นับร้อยร้าน คนทีม่ าเชียร์การแข่งเรือสามารถออเดอร์เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาในการเดินไปซื้อ ต่อมาปี 2550 ทางผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัดต่างให้ความส�ำคัญกับการควบคุมการดื่มในช่วง
เทศกาลแข่งเรือ ปี 2550 สนามแข่งเรือเทศบาลนครน่านก็ประกาศเป็น
งานแข่งเรือปลอดเหล้าประกอบกับมี พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ออกมาบังคับใช้ ท�ำให้การรณรงค์มีพลังมากขึ้นมาช่วย
เสริมแรงได้เป็นอย่างดี มีมาตรการควบคุมตามกฎหมาย
“จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องผลที่ปรากฏวัฒนธรรมการดื่ม
ของคนจังหวัดน่านเปลี่ยนไปในภาพรวม แต่ก่อนพฤติกรรมการดื่มใน
งานเยอะมากทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ที่มาชมงานจะต้องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กันแต่ปัจจุบันเมื่อมีการรณรงค์อย่างจริงจังภาพการดื่มก็
ลดลงและเริ่มหายไปในที่สุดภาพรวมของงานประเพณีที่ดี ความภูมิใจ
ในฐานะที่มีส่วนในการริเริ่มเทศกาลแข่งเรือปลอดเหล้าก็คือปัจจุบัน
ยังมีความต่อเนื่องในการท�ำงานรณรงค์ เมื่อก่อนเวลาจัดงานหรือมี
ขบวนแห่ต่างๆ มักจะมีภาพคนเมาเข้าร่วมขบวนแต่ปัจจุบันภาพเหล่า
นั้นหายไปแล้ว แต่ในระดับบุคคลก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะยังมีผู้ป่วยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ
70% สิ่งที่น่ากังวลก็คือการดื่มในระดับบุคคล มีแนวโน้มที่เด็กและ
ผู้หญิงจะดื่มมากขึ้น เป็นเรื่องที่ต้องหามาตรการแก้ไขต่อไป”
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นายเอนก สิทธิ

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดน่าน

“ใน

งานประเพณีแข่งเรือเราอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหา อยากให้พื้นที่ปลอดภัยมีความสุข สนามแข่ง
เรือของจังหวัดน่านมีทงั้ หมด 10 สนาม เราใช้เวลาแข่งขันทัง้ สิน้ 17 วัน
จากการส�ำรวจข้อมูลเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงประเพณีแข่งเรือมีการ
ดื่มเหล้ามากที่สุด จึงมีความจ�ำเป็นที่เราจะต้องจัดโครงการประเพณี
แข่งเรือปลอดเหล้า เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
เรามีการวางแผนและปรับปรุงแนวคิด น�ำแผนงานเสนอชุมชน โดย
ใช้โมเดลของการมีส่วนร่วมของชุมชน
“การด� ำ เนิ น งานในช่ ว งแรกเราจะมี ส ายตรวจเดิ น เท้ า รอบ
บริเวณ หากพบร้านค้าที่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะเข้าไปพูด
คุยชี้แจงให้ทราบว่านโยบายจังหวัดน่านประกาศให้งานแข่งเรือเป็น
พื้นที่ปลอดเหล้า และชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆ ให้ร้านค้าได้รับทราบ
ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการพอสมควร ในปีต่อๆ มาการ
ด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในที่สุดเราก็ได้รับความร่วมมือจาก
ร้านค้า 100% ร้านค้าให้ความร่วมมือไม่ขายเหล้าเบียร์ ปัจจัยความ
ส�ำเร็จของเรา น่าจะมาจากเมืองน่านเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่
และมีความเข้มแข็ง เมื่อเราสร้างแกนน�ำเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
ร่วมกันท�ำงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเชือ่ มโยงการท�ำงานกับชุมชน
และผลั ก ดั น เรื่ อ งการแข่ ง เรื อ ปลอดเหล้ า ให้ เ ป็ น วาระของจั ง หวั ด
จนประสบความส�ำเร็จในการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้ากลายเป็นต้นแบบ
แห่งแรกของประเทศ และขยายไปสู่ 44 จังหวัดซึ่งมีการแข่งเรือ ถือว่า
เป็นการเปลี่ยนค่านิยมไม่ดื่มเหล้าในงานประเพณีแข่งเรือได้เกือบ
100% อนาคตอยากให้ประเพณีแข่งเรือเป็นแบบนี้ตลอดไป”

“แข่งเรือเมืองน่าน
ปลอดเหล้า 100%”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ว่าที่ ร.ต.วินัย ลำ�ไธสง
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
สำ�นักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ า่ น

“ร่วมสร้างวัฒนธรรมคนน่าน
ไม่ดื่มในงานบุญ”
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“ผม

ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแข่งเรือปลอด
เหล้า ในช่วงปี 2555-2556 ได้รับมอบหมายให้ร่วม
บูรณาการ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ส�ำนักงานสาธารณสุข รวมไปถึง
ส�ำนักงานสรรพสามิต ในช่วงที่เข้ามาร่วมท�ำงานเชิงบูรณาการ การ
ท�ำงานมีความราบรื่นเป็นอย่างดี เนื่องจากผ่านการรณรงค์อย่างต่อ
เนื่องมาหลายปีแล้ว คนน่านเริ่มปรับรูปแบบและเรียนรู้วัฒนธรรม
ไม่ดมื่ ในช่วงเทศกาลแข่งเรือได้แล้ว ในส่วนของวัฒนธรรมในการท�ำงาน
ตามแบบฉบับของคนน่าน เราจะไม่มกี ารจับกุม แต่เราจะใช้วธิ รี ณรงค์
สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย และขอความร่วมมือฉันญาติพี่น้อง
ในช่วงแรกร้านค้าอาจมีลักลอบขายบ้าง แต่ด้วยความตั้งใจ ประกอบ
กับความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จมาจนถึง
ปัจจุบัน
“ในแง่ของการผลิตสุราขาว 40 ดีกรี สุรากลัน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
สมัยก่อนจังหวัดน่านมีสุราชุมชนเต็มไปหมดแต่ปัจจุบันเหลือเพียง
250 โรง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการต้องท�ำตามขัน้ ตอนและกระบวนการ
ของสรรพสามิตทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่สามารถ
ท�ำการกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ได้ก็ต้องเลิกกิจการไป
“ส�ำหรับการรณรงค์ขยายไปงานบุญอืน่ ๆ เช่น งานศพปลอดเหล้า
งานผ้าป่าปลอดเหล้า ภาพรวมของจังหวัดดีขึ้นมาก มีการยอมรับ
มากขึน้ ทางส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ า่ นมีความภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม
ในการควบคุมการขาย ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม ท�ำให้จังหวัดน่าน
มีช่ือเสียงในเรื่องงานแข่งเรือปลอดเหล้า การดื่มสุรามีในทุกสังคม
ทุกบริบทของจังหวัดน่านในวิถีชีวิตมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยูแ่ ล้ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการยอมรับเงื่อนไข และยอมรับกติกา
ไม่ดื่มไม่ขายในงานแข่งเรือ จึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้
เมืองน่านให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

การเคลื่อนงาน

แข่งเรือปลอดเหล้า

นางนงเยาว์ ทารักษ์

ประธาน อพปร. เทศบาลเมืองน่าน

“ก่

อนที่จะมีการรณรงค์งานแข่งเรือปลอดเหล้า ความกังวลใจใน
ฐานะ อพปร. ซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในงาน มีความเป็นห่วงเรื่องการทะเลาะวิวาท
เวลาดื่มเหล้าเมาขาดสติ มักจะมีเหตุทะเลาะชกต่อยเป็นประจ�ำ  ใน
ฐานะที่เป็นคนน่าน และมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เห็นด้วยกับการ
จัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มมีการรณรงค์
จนถึงปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ก็ลดลง ไม่การทะเลาะวิวาท ไม่มีร้านขาย
เหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือ ขณะที่บรรยากาศงานแข่งเรือก็ยังคงสนุก
เหมือนเดิม ในอนาคตคาดหวังอยากให้ประเพณีอนั ดีงามสืบทอดกันมา
ทุกประเพณีเป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา

นักพากย์เรือเยาวชน นักพากย์เรือรุน่ จิว๋

“ต

อนเด็กๆ พ่อกับแม่มักจะพาผมไปดูแข่งเรือ ท�ำให้มีความชื่น
ชอบงานแข่งเรือ และมีความสนใจเกี่ยวกับเรือมาตั้งแต่เด็กๆ
ในงานแข่ ง เรื อ ภาพที่ จ�ำ ได้ มั ก จะมี ค นเมา ชกต่ อ ยกั นเป็ น ประจ� ำ 
พอขับรถกลับบ้านก็ประสบอุบัติเหตุกันจ�ำนวนมาก หลังจาก สสส.
เข้ามารณรงค์ บรรยากาศงานแข่งเรือแตกต่างโดยสิ้นเชิง ตอนนี้ไม่มี
การทะเลาะชกต่อยกันแล้วครับ ผมได้ฝึกพากย์เรือตอนอายุ 3 ขวบ
ต่อมาได้มีโอกาสพากย์เรือครั้งแรกตอนเรียนอยู่อนุบาล 3 ที่เวที
ข่วงเมืองน่าน จากนั้นก็ฝึกฝนตนเองโดยตลอด เวลาพากย์เรือก็จะ
สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปด้วย เช่น ดื่มแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดี ท�ำให้ขาดสติ ท�ำลายอวัยวะส่วน
ต่างๆ ร่างกายทรุดโทรม อย่างนี้เป็นต้นครับ เวลาพากย์เรือจะมี
ผู้ใหญ่ร่วมพากย์ด้วย 4-5 คน แบ่งกันพากย์นักพากย์เรือจะรู้จังหวะ
รับส่ง ถ้าคนแรกลากเสียงยาวๆ คนที่สองก็จะเข้ามารับต่อ ผมได้เห็น
งานแข่งเรือที่มีเหล้าตั้งแต่เด็ก จนปัจจุบันงานแข่งเรือไม่มีเหล้าแล้ว
ในมุมมองของเยาวชนถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ จะได้รู้เท่าทัน
โทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ”

“แข่งเรือปลอดเหล้า
ดีต่อตับ ดีต่อเด็ก”
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ด.ต.ทศพร กันทะ

ประธานสภาวัฒนธรรมตำ�บลดูใ่ ต้

“เท

ศบาลต�ำบลดู่ใต้ จัดการแข่งขันเรือประเพณี ตานสลาก
จุมปู ปลอดเหล้า - เบียร์ ตั้งแต่ปี 2555 โดยสภาวัฒนธรรม
ต�ำบลดู่ใต้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�ำบลดู่ใต้
และงบประมาณสนับสนุน จาก สสส. โดยจัดงานแข่งเรือ ณ สนาม
ท่าน�้ำบ้านเจดีย์ หมู่15 ต�ำบลดู่ใต้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ของ
เราจัดเป็นสนามที่ 2 หลังจากนัดเปิดสนาม เราเห็นผลจากการด�ำเนิน
งานแข่งเรือปลอดเหล้าของเทศบาลเมืองน่าน จึงน�ำแนวคิดดังกล่าว
มาด�ำเนินงานในประเพณีตานสลากจุมปู ของพื้นที่ต�ำบลดู่ใต้
“นอกจากนีย้ งั มีการแข่งเรือเยาวชน ปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วย
พระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ โดยสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมกับ ชมรมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านตำ�บลดู่ใต้ - บ้านเจดีย์ - เยาวชนตำ�บลดู่ใต้ มีการแข่ง
เรือเล็ก 30 ฝีพาย และประเภท เรือกลาง 40 ฝีพาย ของเรือเยาวชน
จากทั่วทุกอำ�เภอในจังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน เครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้า จ.น่าน
และเยาวชนตำ�บลดู่ใต้ อสม. พร้อมคณะทำ�งาน ร่วมรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดไปจนถึงการเฝ้าระวัง
การไม่ให้ผู้ชมได้ดื่มเหล้า เบียร์ในพื้นที่แข่งขัน ที่มีระยะทางที่ยาวมาก
จะมีผคู้ นทีจ่ ะคอยนำ�เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เข้ามาดืม่ บริเวณงาน มีการ
ตั้งจุด กองอำ�นวยการในการเฝ้าระวัง การไม่ดื่มเหล้า-เบียร์ ร่วมกับ
สถานีตำ�รวจอำ�เภอเมืองน่าน เพื่อให้การทำ�งานได้คล่องตัว จากการ
รณรงค์เฝ้าระวังอย่างแข็งขันไม่พบผู้ดื่มและผู้จำ�หน่ายในพื้นที่เลย
จะพบแต่ผู้ที่มาร่วมงานที่ได้ดื่มมาจากพื้นที่อื่นๆ ก่อนเข้ามาดูการ
แข่งขันเรือ และพบในปริมาณน้อย”

“สืบสานประเพณี ตานสลากจุมปู
ปลอดเหล้า - เบียร์”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เมืองชุมพร มีลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ที่ลุ่มโดยมีภูเขาสูงทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นแหล่ง
ต้นน�้ำที่ไหลผ่านมายังเมืองชุมพร โดยมีแม่น�้ำสาย
หลักคือแม่น�้ำท่าตะเภา ซึ่งรับน�้ำในพื้นที่อ�ำเภอท่า
แซะ และอ�ำเภอบางสะพานบางส่วน ไหลลงสู่ทะเล
ที่ปากน�้ำชุมพร และอีกสายหนึ่งคือแม่น�้ำชุมพร
ซึ่งมีแหล่งต้นน�้ำอยู่ในบริเวณเขตป่าเขา รอยต่อ
ระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองไหลผ่านมา
ยังเขตชุมชนในเมือง และไหลออกทะเลทีอ่ า่ วทุง่ คา
ตั้งแต่อดีตกาลมาจังหวัดชุมพรจะประสบปัญหา
อุ ท กภั ย เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี และปี ห นึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น
หลายครั้ ง สร้ า งความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น และ
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาตลอด
วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2532 ได้ เ กิ ด มหา
วาตภัย ไต้ฝนุ่ เกย์ และเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่เนือ่ งจาก
พายุไต้ฝุ่นเกย์เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งบริเวณอ�ำเภอเมือง
และอ�ำเภอปะทิว และเคลื่อนตัวผ่านไปยังอ�ำเภอ
ท่าแซะ ก่อนที่จะเคลื่อนผ่านไปยังทะเลอันดามัน
ทางจั ง หวั ด ระนอง ผลของพายุ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา รวมทั้งมี
ผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คน ยังความเดือดร้อนให้แก่
ชาวชุมพรอย่างแสนสาหัส ความทุกข์อันแสนสาหัส
ของชาวชุมพรทราบถึงพระเนตรพระกรรณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท รงศึ ก ษาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้ชาวชุมพร กรมชลประทานจัดท�ำ 
โครงการขุดคลองเพือ่ ระบายน�ำ้ จากแม่นำ�้ ท่าตะเภา
บริเวณบ้านหัววัง ต�ำบลบางลึก อ�ำเภอเมืองชุมพร
มาลงทะเลบริเวณอ่าวพนังตัก ต�ำบลนาทุ่ง อ�ำเภอ
เมืองชุมพร ขึ้นอีกสายหนึ่ง เรียกว่า คลองหัววังพนังตัก หรือคลองในหลวง ซึ่งเป็นชื่อที่ประชาชน
รู้จักกันดีระยะทางยาว 8,100 เมตร และพัฒนา
พื้นที่หนองน�้ำสาธารณะบริเวณหนองใหญ่ ต�ำบล
บางลึก เป็นแก้มลิงธรรมชาติ เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำ
เพื่อป้องกันน�้ำท่วม และเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองของ
จังหวัดชุมพรในอนาคต พระองค์ท่านได้มอบหมาย

“ หัววัง-พนังตัก ”
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ให้นายดิสธร วัชโรทัย ผู้อ�ำนวยการกองงานส่วนพระองค์มาให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน�ำอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งในระหว่าง วันที่ 18-22
สิงหาคม 2540 เกิดพายุโซนร้อนซีต้า พัดขึ้นฝั่งบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนบน ผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ของไทย อิทธิพลของพายุโซนร้อนซีตา้ ท�ำให้ฝนตกหนักมากทัว่ ทุกพืน้ ที่
ของจังหวัดชุมพร น�้ำในคลองต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท�ำให้เกิด
ภาวะน�้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองชุมพร น�้ำท่วม
มีระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวชุมพร มากกว่าน�้ำท่วมที่
เกิดจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ จนเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 31 สิงหาคม 2540
เหตุดังกล่าวได้สร้างความเสียหายจ�ำนวนมหาศาลทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
เรือกสวนและไร่นาจนมิอาจประเมินค่าได้
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ต่อมาเดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกันนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนว่า “พายุลินดา” ซึ่งเป็นพายุที่มีลักษณะการก่อตัว
บริเวณเดียวกันกับพายุเกย์ และพยากรณ์ว่าจะมีความรุนแรงใกล้
เคียงกัน จะขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 8 ปี แห่ง
การเกิดมหาวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์พอดี สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาว
ชุมพรอย่างยิ่ง เพราะเพิ่งประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงผ่านมาเพียง
3 เดือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ทรงเป็นห่วงถึงความเดือดร้อนของราษฎรชาวชุมพร ทรงเร่งรัด
ให้ท�ำการขุด คลองหัววัง-พนังตัก ให้แล้วเสร็จ เพื่อสามารถระบาย
น�้ำลงสู่ทะเลได้ก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่ง ดั่งพระราชด�ำรัสที่พระราชทานให้
แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540 ความว่า
“ส�ำหรับการขุดคลองให้ส�ำเร็จนั้น ทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะ
สนับสนุนเงินสิบแปดล้าน ซึ่งถ้าทางราชการมอบเงินตามงบประมาณ
ได้เมื่อไร ก็ขอคืน แต่ไม่ทราบว่าทางราชการจะสนับสนุนเงินนี้หรือไม่
แต่ก็ไม่เป็นไรมูลนิธิยอมที่จะเสียประโยชน์ไปบ้าง ท�ำอย่างนี้เพราะ
เห็นว่าการลงทุนแม้จะมีเงินน้อย แต่การลงทุนเพื่อให้มีผลผลิตมากขึ้น
ข้อหนึ่ง การลงทุนเพื่อให้ไม่ต้องเสียเงินอีกข้อหนึ่ง เป็นสิ่งที่คุ้มเพราะ
ถ้าเราไม่ท�ำ  ก็เชื่อว่าการที่มีน�้ำท่วมทั้งที่ท�ำการเพาะปลูก ทั้งสถานที่
ราชการหรือเอกชนเสียหายนัน้ จะต้องเสียเงินมากกว่ามาก คือเสียเงิน
สงเคราะห์ผู้เสียหาย ถ้าไม่มีความเสียหายก็ไม่ต้องเสียเงิน ประชาชน
จะได้ท�ำมาหากินอย่างปกติ ฉะนั้นการที่ลงทุนเพื่อให้ส�ำเร็จภายใน
เดือนนั้น สิบแปดล้านกว่าก็น่าจะคุ้มค่า เป็นการประหยัดเงินของ
ประชาชน และงบทางราชการด้วย”
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เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ อันใหญ่หลวงต่อชาวชุมพรอีกครัง้ หนึง่
ยังความปลาบปลื้มอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็น
ประธานในการเปิดป้ายโครงการแก้มลิงหนองใหญ่
ตามพระราชด�ำริ ทอดพระเนตรและติดตามงานการ
ขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วม ขณะ
ที่ทรงงานบนสะพาน “อาภากร” สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำรัสว่า
“น่าจะจัดแข่งเรือบริเวณนี้ เพราะมีคนั คลองเป็นชัน้ ๆ
เหมือนอัฒจันทร์” จังหวัดชุมพร จึงได้จัดแข่งขัน
เรือเพื่อสนองพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2541 ณ คลองหัววัง-พนังตัก
ณ โรงเรียนเมืองชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล
ส�ำหรับการแข่งขันเรือยาวประเภท 16 ฝีพาย
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชุมพร จึงได้จัดงานวันส�ำนึกใน
มหากรุณาธิคณ
ุ ในหลวงของเราและการแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยน�ำเอาวัฒนธรรมประเพณี
แข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การแข่งเรือ
ของอ�ำเภอหลังสวน มาจัดเป็นงานแข่งเรือขึ้น ณ
คลองหัววัง-พนังตัก
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง
หัววัง-พนังตัก เป็นประเพณีวัฒนธรรมดีงาม เป็น
งานวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้
เป็นมรดกแก่ลูกหลาน แต่ปัจจัยคุกคามที่บั่นทอน
ความดีงามลงปัจจัยหนึ่งคือภัยคุกคามจากธุรกิจ
แอลกอฮอล์ ที่หวังใช้งานบุญเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริม กระตุน้ การดืม่ การขายเพียงหวังก�ำไร ไม่เว้น
แม้กระทั่งเด็ก เยาวชนที่เป็นลูกเป็นหลาน ส่งผลให้
มี เ ด็ ก และเยาวชนจ� ำ นวนมากกลายเป็ น นั ก ดื่ ม

หน้าใหม่เข้าสู่วงจรนักดื่มขาประจ�ำในที่สุด ซึ่งจาก
การดื่มเหล้าในงานบุญส่งผลให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท ลวนลาม และสร้างความร�ำคาญให้กับสังคม
ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมที่ดีงามถูกท�ำลายไปไม่มี
คนสืบทอด
ในขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ ก็ ยั ง
กระตุ้นทางธุรกิจให้เกิดการอยากรู้อยากลองโดยใช้
ช่องทางงานบุญวัฒนธรรม การรณรงค์สร้างกระแส
ให้รู้ถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์จึงยังมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องแสดงตัวตนทางสังคมและการใช้ข้อมูล
ในการสร้างการรับรู้เพื่อผลักดันทางนโยบายจึงมี
ความส�ำคัญ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมเมือง
ชุมพรเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวและ
ขึ้นโขนชิงธง รวมทั้งร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จึงจัดให้มีการ
รณรงค์งดเหล้าในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น
โขนชิงธงหัววัง-พนังตัก ปลอดแอลกอฮอล์ ขึ้นครั้ง
แรกเมื่อปี 2553 (ปีที่ 12 ของการแข่งเรือขึ้นโขน
ชิงธงหัววัง-พนังตัก)
ปี 2556 จากการเก็บส�ำรวจความคิดเห็น
จ�ำนวน 300 ชุด ก็จะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไป
อยากเห็นเรื่องของงานที่จัดแล้วไม่มี เหล้า เบียร์
บุหรี่ 96.7% เพราะจะท�ำให้มีความปลอดภัยใน
การมาเที่ยวงานส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน
และที่มากกว่านั้นจากการประเมินผลได้มีการน�ำ
ผลจากการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ประกาศผ่ า นสื่ อ
เคเบิ้ลทีวีและวิทยุกระจายเสียง มีแนวทางที่จะ
ส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ฟู วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามด้ ว ยการ
จัดงานที่ปลอดเหล้าเบียร์มีมาตรการทางการบังคับ
ใช้กฎหมายในพื้นที่ชัดเจนขึ้น
ปี 2558 ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาค
รั ฐ และเอกชนในจั ง หวัดชุมพรส�ำนึก ในพระมหา
กรุณาธิ คุ ณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ แก้ปัญหาอุทกภัยให้ชาวชุมพร

ทุกคนได้รอดพันจากภัยพิบัติ ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมกัน
สืบสานและถ่ายทอดการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว มีการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีประกาศ
นโยบายสาธารณะโดย    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ผลการด�ำเนินงานก่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือในการท�ำงานรณรงค์
ทางสังคมมากขึ้น มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมมือมากขึ้น เกิดพื้นที่
สร้างสรรค์สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน การจัดงานไม่พบ
การจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ไม่พบเห็นผู้กระท�ำ
ความผิ ด ตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ผู้ประกอบการเข้าใจมากขึ้นส�ำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาจ�ำหน่าย
สินค้าในพื้นที่ที่เทศบาลจัดต้องไม่ใช่สินค้าที่เป็นเหล้า เบียร์
อุ บั ติ เ หตุ แ ละการทะเลาะวิ ว าทลดลง เกิ ด ความสามั ค คี ใ น
ชุมชนเรื่องของกองเชียร์ที่หมู่บ้านใครก็มาเชียร์ของตัวเองท�ำให้เกิด
ความสนุกสนานและความสามัคคีกองเชียร์ให้ความร่วมมือมากขึ้น
ปี 2559 อบจ.ชุมพร ก�ำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-25
กันยายน 2559 มีการแข่งขันเรือยาว 4 ประเภทคือ 1.เรือยาวประเภท
ไม่เกิน 8 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี 2.เรื อ ยาวประเภทไม่ เ กิ น
16 ฝี พ าย ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
3.เรือยาวประเภทไม่เกิน 32 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 4.เรือยาวประเภท
ไม่เกิน 32 ฝีพาย (ผู้น�ำท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในบริเวณงานยังมีนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ประชุมร่วมกับคณะจัดงานและเจ้าภาพจัดงาน

เพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็นต่อการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า โดยน�ำเสนอแนวทางการจัดงานและหาทางออก
กรณีที่มีปัญหา ซึ่งข้อเสนอที่ประชาคมเสนอแนะไปและทางเจ้าภาพจัดงานรับทีจ่ ะด�ำเนินการ คือ
1.1 ออกประกาศนโยบายแข่งเรือปลอดเหล้า โดยจัดท�ำเป็นแผ่นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดไว้
หน้างาน
1.2 น�ำประกาศนโยบายแจกจ่ายให้กบั ร้านค้าเพือ่ ขอความร่วมมืองดขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
1.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั่วไปด้วยงานแข่งเรือปลอดเหล้า
1.4 ขบวนแห่รณรงค์ใช้คอนเซ็ปคุณค่าความดีงามปลอดเหล้าบุหรี่และสารเสพติด
1.5 ป้ายเวทีกองเชียร์ชุมชนมีการรณรงค์งดเหล้าทุกป้าย ฯลฯ

2. ประชาคมร่วมงานทุกขั้นตอน

2.1 ขบวนรณรงค์เพื่อสร้างสีสันรวมทั้งสร้างกระแสในเทศบาล
2.2 จัดบูธรณรงค์ในงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมทั้งการ
รณรงค์ตลอดงาน
2.3 เฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตรวจเตือน จัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงเสนอต่อผู้จัดงานและ
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยง
2.4 จัดท�ำโพลส�ำรวจความคิดเห็นเพื่อน�ำเสนอผ่านการถ่ายทอดสดไทยพีบีเอสและน�ำสู่การ
รับรู้และพัฒนาในปีต่อๆ ไป

3. ประชุมร่วม

สรุปงานและก�ำหนดแนวทางในการจัดงานครั้งต่อไป

4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
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การเคลื่อนงาน

แข่งเรือหัววัง-พนักตัก ปลอดเหล้า

“ประ

เพณีแข่งเรือหัววัง-พนังตัก เป็นการน�ำเอาเอกลักษณ์
การแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร
ก่อนที่เครือข่ายจะเข้าไปรณรงค์การจัดงานมีร้านค้าเอกชนเข้ามาตั้ง
ลานเบียร์ มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน มีเหตุทะเลาะ
วิวาท ทางเครือข่ายและหลายฝ่ายจึงมีความกังวลใจต่อสถานการณ์
ดั ง กล่ า ว ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนอาจจะลดน้ อ ยลงไป จึ ง ได้
ประสานกับทาง อบจ.ชุมพร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อขอ
เข้า ไปร่ ว มจั ด งานรณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่ขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ใน
บริเวณจัดงาน เมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา โดย สคล. ได้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานส่วนหนึ่ง อบจ.ชุมพร ได้ออกประกาศ
ห้ามดื่มห้ามขายบริเวณพื้นที่จัดงาน ซึ่งเป็นการก�ำกับเชิงนโยบาย
ขณะทีเ่ ครือข่ายก็เข้าไปท�ำงานเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ตรวจจับ ให้ความรู้
จัดบูธกิจกรรมโดยมีเยาวชนร่วมขับเคลื่อนงาน
“การท�ำงานเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าภาพ เครือข่าย
งดเหล้า ผูเ้ ข้าร่วมงาน และผูป้ ระกอบการ อีกทัง้ มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้น ท�ำให้งานแข่งเรือหัววัง-พนักตัก มีรูปธรรมที่ชัดเจน ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกันระดมความคิด
ออกแบบงานแข่ ง เรือปลอดเหล้าที่ทุก คนเห็น
ประสานงาน
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สสจ. สรรพสามิต ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่
มีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล พ.ร.บ.ฯ ผ่านนักพากย์เรือ
“ส�ำหรับความยั่งยืนในการเคลื่อนงาน เจ้าภาพจัดงานมีความ
ตระหนักว่างานแข่งเรือปลอดเหล้า เป็นแนวทางที่ดี และช่วยส่งเสริม
ภาพลั ก ษณ์ แ ก่ ง านแข่งเรือ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกี ย รติ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะ
ที่หน่วยงานรัฐ อาทิ สสจ. ก็เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง ท�ำงาน
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อีกส่วนคือภาคประชาสังคมมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ทั้งเครือข่ายคนท�ำงาน เครือข่ายเยาวชน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการ
รณรงค์ มีการยอมรับในระดับจังหวัด ทุกภาคส่วนพร้อมให้การหนุน
เสริมกิจกรรม ชี้ให้เห็นถึงการยอมรับในการมีตัวตนของเรา ท�ำให้การ
ท�ำงานราบรืน่ และก่อให้เกิดความยัง่ ยืน กลุม่ ธุรกิจแอลกอฮอล์กเ็ รียนรู้

นางแสงนภา สุทธิภาค
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร

พื้นที่จังหวัดชุมพร มีการขับเคลื่อนงานอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนือ่ ง และมีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งเช่นกัน
อีกส่วนหนึ่งคือผู้น�ำ  ถ้าผู้น�ำไม่เอาจริงเอาจัง การ
ท�ำงานเหล่านี้ก็เคลื่อนไปได้ช้า ทั้งหมดเป็นปัจจัย
หนุนเสริมการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ และ
ต้องไม่ลืมว่าคนท�ำงานต้องท�ำงานด้วยใจที่เข้มแข็ง
จริงจัง จะน�ำไปสู่ความยั่งยืน”

“เคลื่อนงานประเพณีปลอดเหล้า
ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง จริงจัง
สู่ความยั่งยืน”
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ชาวอ�ำเภอราษีไศลมีความเชื่อว่าหลังออก
พรรษา ต้องมีการบวงสรวงเทพเจ้าแห่งลุม่ แม่นำ�้ มูล
ซึ่งพิธีการบวงสรวงนั้น ส่วนหนึ่งก็คือ การส่วงเรือ
หรือแข่งเรือยาวโดยชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นลุม่ แม่นำ�้ มูล
ลุ่มน�้ำเสียว ซึ่งประกอบด้วย อ�ำเภอราษีไศล อ�ำเภอ
ศิลาลาด อ�ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อ�ำเภอ
โพนทราย อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จะต้องน�ำเรือยาวมาแข่งขัน
บวงสรวงถวายศาลเจ้าพ่อดงภูดนิ ซึง่ ตัง้ อยูป่ า่ สงวน
แห่งชาติดงภูดนิ ริมฝัง่ แม่นำ�้ มูลบ้านผึง้ ต�ำบลหนองแค
อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยก�ำหนดเอา
วันพุธแรกหลังวันออกพรรษา เป็นวันบวงสรวงและ
แข่งขัน หลังจากนั้นสนามแข่งขันสนามที่ 2 คือ
สนามแข่งขันบวงสรวงที่ท่าน�้ำ  วัดบ้านห้วย ต�ำบล
บัวหุ่ง อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเสร็จ
สิ้นแล้วจึงจะเป็นสนามแข่งขันของอ�ำเภอราษีไศล
โดยเทศบาลต�ำบลเมืองคงร่วมกับอ�ำเภอราษีไศล
และส่วนราชการต่างๆ จัดงานประเพณีดังกล่าว
เพื่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ประเพณีการแข่งเรือยาวของอ�ำเภอราษีไศล
ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบมาแต่โ บราณ
มีการจัดการแข่งขันและสามารถสืบสานต่อเนื่อง
มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยวและมีความแตกต่างจากการแข่งขัน
ที่อื่น คือในการแข่งขันเรือยาวของอ�ำเภอราษีไศล
จะมี ก ารเป่ า สะไน ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งดนตรี พื้นบ้าน
ของชนเผ่าเยอ ที่ท�ำมาจากเขาสัตว์ โดยเฉพาะ
เขาควาย ท�ำให้เกิดเสียงโดยการดูดลมเข้า เป็น
เครือ่ งเป่าหรือเครือ่ งดูดซึง่ ชาวเรือใช้เป็นสัญลักษณ์
ในการรวมพลให้ฝีพายมีจิตใจฮึกเหิมและนัดหมาย
เวลา ซึ่งปัจจุบันมีการเป่าสะไนประกอบดนตรีอื่นๆ
เช่น พิณ แคน โหวด ฯลฯ
ปั จ จุ บั น “ประเพณี บุ ญ แข่ ง เรื อ ” มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือประเพณีดั้งเดิม ซึ่ง
เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมที่ผูกผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ ราษีไศล ”
แข่งเรือบ้านเฮาบ่มีเหล้า กะม่วนได้
มาโดยตลอดนับจากอดีตจนปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งในบุญประเพณีนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจาก
บุญประเพณีที่รับใช้คนท้องถิ่นซึ่งเน้นการสืบทอดคุณค่าและรูปแบบ
ของบุญประเพณีทเี่ รียบง่าย ให้กลายมาเป็นประเพณีเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ที่ตอบสนองกลุ่มคนหลายกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในพื้นที่ของ
ประเพณีบุญแข่งเรืออย่างเข้มข้น ไม่เว้นแม้กระทั้งกลุ่มบริษัทน�้ำเมา
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ของบุญประเพณีในการแสวงหาประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ธุรกิจน�้ำเมา โดยไม่สนใจผลกระทบด้านลบที่เกิดกับคนส่วนใหญ่
ในสั ง คม ซึ่ ง ประเพณี บุ ญ แข่ ง เรื อ ของอ� ำ เภอราษี ไ ศล ก็ เ ป็ น หนึ่ ง
ในเป้ า หมายของธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ นื่ อ งจากประเพณี
บุญแข่งเรือเป็นงานบุญประเพณีที่สนุกสนาน แต่ละปีจึงพบเห็นรถเร่
และร้านค้าชั่วคราวจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงมีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างเปิดเผยในพื้นที่ของการจัดงาน สร้าง
ความร�ำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน และกลายเป็นสาเหตุ
ของอุบัติเหตุและความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เด็กและเยาวชนที่มา
เที่ยวงาน
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เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีบทบาทกับงานบุญประเพณี
ท�ำให้ผทู้ ดี่ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในปริมาณมาก มีพฤติกรรมเปลีย่ นไป
มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ท�ำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
เกิดการทะเลาะวิวาท ปัญหาทางด้านอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ปัญหาอาชญากรรม การข่มขืน หรือ
ปัญหามั่วสุมจนน�ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่กลายเป็นภาระให้
สังคม
อ�ำเภอราษีไศลร่วมกับ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาล
ต�ำบลเมืองคง องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกต�ำบล) ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด�ำเนินการในการที่จะ
สร้างเสริมจิตส�ำนึกให้เกิดการปรับเปลีย่ นค่านิยมลด ละ เลิก เครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล์ ปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยจากเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เฝ้าระวังและการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดงานประเพณี
บุญแข่งเรือปลอดเหล้า วัฒนธรรมสร้างสุข ของอ�ำเภอราษีไศล ซึ่งมี
การจัดงานติดต่อกันมานานจนกลายเป็นประเพณีส�ำคัญของท้องถิ่น
และงานได้ มี ก ารพั ฒ นาก้ า วหน้ า ขึ้ น ไปตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
ประเพณีส�ำคัญของท้องถิ่นที่ได้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อ
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ความสนุกสนานรื่นเริง เกิดความรัก ความสามัคคี
ของคนในชุมชน อันเป็นการแสดงออกถึงความ
สมัครสมานสามัคคีในการรักษาประเพณีอันดีงาม
ให้คงไว้ตามความเชื่อโบราณ การแข่งเรือ การเซิ้ง
สะไนถือว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งแม่นำ  
�้ บวงสรวง
เจ้าพ่อดงภูดิน พระยากะตะศิลา บูชาบรรพบุรุษ
เมือ่ ได้ทราบจะบันดาลให้นำ�้ ท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้าน
ท�ำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข สืบไป
กิจกรรมการจัดงานบุญแข่งเรือปลอดเหล้า
ของอ�ำเภอราษีไศล จัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมา
หลายปี ในแต่ละปีจะมีส่วนราชการในพื้นที่อ�ำเภอ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม
อ�ำเภอ และต�ำบล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลต�ำบลเมืองคง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกแห่ง ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
พ่อค้า ประชาชนในอ�ำเภอราษีไศล ได้ร่วมจัดงาน
บุญแข่งเรือ และร่วมส่งกิจกรรมการประกวดธิดา
แม่ย่านาง การประกวดซุ้มสินค้า OTOP การแข่ง
เรือยาวประเภทต่างๆ เรือหาปลา เรือยาว 44 ฝีพาย
เรือท้องถิ่น และเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ เรือ
ยาวใหญ่ 55 ฝีพาย การเห่เรืออย่างยิง่ ใหญ่ตระการตา
ด้ วยสี สั นการตกแต่ ง ที่ ส วยงาม เรื อ ทุ กล� ำ มี การ
ประดับสวยงาม โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาเที่ยวประเพณีบุญแข่งเรือ อ.ราษีไศล
ถึงปีละประมาณ 4-5 หมื่นคน
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว คณะ
กรรมการจัดงาน มีความเชือ่ ว่า หากได้มกี ารรณรงค์
เสนอแนะ ให้มีการจัดระเบียบเหล้า เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ให้อยู่ในที่เหมาะสม ดังนั้น ในประเพณี
บุญแข่งเรือปีนที้ างอ�ำเภอราษีไศลน�ำโดยนายอ�ำเภอ
ไพรัช หอมกลิน่ ร่วมกับ นางผ่องศรี แซ่จงึ ประธาน
สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล ส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลัง
มวลชน ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการรณรงค์ให้

งานบุญประเพณีบุญแข่งเรือปีนี้เป็นประเพณีบุญ
แข่งเรือปลอดเหล้าปลอดการพนัน ภายใต้ชื่อ
“วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย กายใจแข็งแรง”
(บุญส่วงเฮือบ้านเฮา บ่มีเหล้าก็สนุกได้) ซึ่งในปีนี้
ถือเป็นปีที่พร้อมในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ลดละ
เลิกเหล้าและงานบุญปลอดเหล้าอย่างเต็มที่เพราะ
มีต้นทุนการท�ำงานหลายประการเช่น
1) มีนายอ�ำเภอ ที่เป็นเครือข่ายนายอ�ำเภอ
ต้นแบบนักรณรงค์ ที่เข้ารับมอบโล่จากอธิบดีกรม
การปกครอง นับเป็นหน้าตา และความภาคภูมิใจ
ของชาวราษีไศล
2) มีตน้ ทุนจากการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า
ที่มีเทศบาลเมืองคงเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับการตอบ
รับจากหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงมีเสียงตอบรับที่ดี
จากประชาชนในอ�ำเภอ
3) นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประกาศให้
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดน�ำร่องการขับเคลื่อน
งานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัด
4)ค�ำสัง่ ของกระทรวงมหาดไทยทีป่ ระกาศให้
อ�ำเภอเดินหน้าขับเคลื่อนงานรณรงค์ ลดอบายมุข
ทุกประเภท
		 ปี 2553 ก�ำหนดกติกาแข่งเรือปลอดเหล้า
มีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานรณรงค์ โดยมี
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ่ายทอดสดประเพณีแข่ง
เรือปลอดเหล้า
ปี 2554 มีการเกิดวาทกรรม “แข่งเรือราษีไศล
ปลอดเหล้า”และ“แข่งเรือปลอดเหล้า เฮากะม่วนได้”
มีความเข้มข้นของกติกางานปลอดเหล้า มีเครือข่าย
กระจายข่าว ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีการ MOU กับ 14 อปท.
ในพื้นที่ และส่วนราชการ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
ยังคงให้ความร่วมมือถ่ายทอดสดประเพณีแข่งเรือ
ปลอดเหล้า เริม่ มีการฟืน้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม
ถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชน
ปี 2555 มีการสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในประเพณีแข่งเรือมากขึ้น เกิดกิจกรรม

นักพากย์เรือเยาวชน ต่อยอดจากการอบรมนักพากย์เรือ จาก สสส.
กิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดค่ายจิตอาสา สร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
กลุ่มรักสะอาด กลุ่มรณรงค์ ฯลฯ เพื่อท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นจ�ำนวนมากในช่วงที่มีการจัดงาน ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube
ปี 2556 จัดงานประเพณี “บุญแข่งเรืออ�ำเภอราษีไศล
ประจ�ำปี 2556” มีการจัดในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 โดยอ�ำเภอ
ราษีไศลรวมกับส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม
อ�ำเภอราษีไศล เทศบาลต�ำบลเมืองคง องค์การบริหารส่วนต�ำบล และ
หน่วยงานในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้เป็น
ประเพณีบุญแข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยการบูรณาการ
ทุนในพืน้ ที่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางกลุ่มงาน
SPONSORSHIP ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อให้
ประเพณีบญ
ุ แข่งเรือของชาวราษีไศล เป็นวัฒนธรรมแห่งความสุข สนุก
ปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเว้นจากกอบายมุข
การจั ด งานประเพณี แ ข่ ง ขั น เรื อ ยาวชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานฯ
อ�ำเภอราษีไศล ประจ�ำปี 2556 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุก
ภาคส่วน อาทิ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
จังหวัดศรีสะเกษ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยในการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ทีส่ นับสนุน
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การจัดงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
ให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ นายไพรัช หอมกลิน่ นายอ�ำเภอราษีไศล นางผ่องศรี
แซ่จงึ ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอราษีไศล นายเผชิญ สมทรัพย์
นายกเทศมนตรีต�ำบลเมืองคง (ในขณะนั้น) ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทัง้ 13 ต�ำบล ส�ำนักงานท้องถิน่ จังหวัดศรีสะเกษ นายณรงค์
โพธิบุตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราษีไศล ดร.ภูวพันธ์ ยุกตะวัน
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล นายเสถียร พันธุง์ าม ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) สมาชิกชมรมจิตอาสาราษีไศลทุกคน
หน่วยงานกู้ภัยราษีไศล ศูนย์ช่วยเหลือกู้ภัยทางน�้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ชมรมวิทยุอ�ำเภอราษีไศล ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สวท.ศรีสะเกษ โดย คุณทองจันทร์ ศรีสุธรรม สมาคม
ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น ห้างร้าน ผูบ้ ริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ที่ให้
ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ในการจัดกิจกรรม
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และขับเคลื่อนกิจกรรมงานบุญแข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
ในปีนี้เกิดกติกาในการแข่งขันเพิ่มขึ้น คือ ห้ามฝีพายดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เนือ่ งจากมีฝพี ายเสียชีวติ ระหว่างการแข่งขัน
ปี 2557 เน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชน รณรงค์สกัดนักดื่ม
หน้าใหม่ สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มเยาวชน สถานศึกษาร่วม
รณรงค์ เช่น ประกวดวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย เรียงความ การแสดง
ดนตรีพื้นบ้าน มีกองเชียร์เยาวชน สนับสนุนเครื่องดื่มปลอด
แอลกอฮอล์ มีพลังเครือข่ายภาคี สสส. ลงพื้นที่ ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์
คลื่นวิทยุชุมชน ฯลฯ
ปี 2558 สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมเยาวชนในการขับ
เคลือ่ นกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานแข่งเรือ มีการก�ำหนดกติกาการแข่งขัน
เพิม่ ขึน้ คือ ฝีพายต้องเป็นผูท้ มี่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดศรีสะเกษเท่านัน้
มีการขยายเวทีไปสู่ชุมชน จากความร่วมมือในครั้งนี้พบว่าไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดงานในเขตพื้นที่
ควบคุม ประชาชนในอ�ำเภอราษีไศล พี่น้องชาวเรือจากจังหวัดต่างๆ
และประชาชนโดยทัว่ ไปทีม่ าร่วมงาน เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมรณรงค์
ปลอดเหล้า ในงานประเพณีแข่งเรือ และเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควร
ท�ำเป็นต้นแบบเป็นประจ�ำทุกปี ควรขยายผลการรณรงค์ปลอดเหล้า
ไปยังงานประเพณีอื่นในต�ำบลต่างๆ รวมทั้งในงานเทศกาลต่างๆ และ
งานบุญอื่นๆ ของอ�ำเภอราษีไศล ต่อไป
ภาพสะท้อนจากการจัดงาน นอกจากผลสรุปว่าประชาชน
เห็นด้วยกับการจัดงานประเพณีบญ
ุ แข่งเรือปลอดเหล้าแล้ว ยังพบว่า
1. คณะกรรมการจัดงานทุกคนต่างชื่นชมยินดีที่การจัดงานบุญ
แข่งเรือปลอดเหล้า อ�ำเภอราษีไศล ในปีนี้ประสบผลส�ำเร็จ ทุกภาค
ส่วนต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะของอ�ำเภออย่าง
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เคร่งครัด เนื่องจากไม่พบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการ
ของอ�ำเภอ ส่งผลให้การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่มีคนดื่มสุราทั้งที่ดื่มในงานหรือดื่มจาก
ภายนอกงาน และไม่พบอุบัติเหตุแต่อย่างใด
2. เห็นควรสืบสานงานบุญแข่งเรือปลอดเหล้า
เนื่องจากได้สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับอ�ำเภอราษีไศล
คนจะมองในแง่ดี มีความปลอดภัย งานแข่งเรือ
ต้นแบบปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตอ้ งมาราษีไศล
จากการประกาศนโยบายสาธารณะของอ�ำเภอ
ราษีไศลร่วมกับส�ำนักงานกองทุ น สนั บ สนุ น และ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท�ำให้การจัดงานดังกล่าว
ปลอดเหล้า ท�ำให้ภาพพจน์ในด้านลบหายไป จึงควร
สืบสานการจัดงานนี้สืบเนื่องไปทุกปี
3. ในปีตอ่ ไป ให้มกี ารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การจัดงานปลอดเหล้า ปลอดการพนันไปยังองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลต่างๆ ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ได้มบี ทบาทและเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในการจัดงาน
รวมทัง้ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกคน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ อสม. เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิด
กับการจัดงานในต�ำบล หมู่บ้านมากที่สุด
4. ให้มกี ารประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยจัด
ท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (คัทเอาท์) ติดตั้ง
สีม่ มุ เมืองราษีไศล และหน้าส�ำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล สี่แยกระหว่างอ�ำเภอและจังหวัด และ
เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้ครอบคลุม
พื้นที่อ�ำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง
5. ให้ขยายผลการจัดงานบุญแข่งเรือปลอด
เหล้าไปยัง ต�ำบล หมู่บ้าน ในอ�ำเภอราษีไศล และ
พื้นที่อื่นๆ
6. ให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.
ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า
ให้กับประชาชนในต�ำบลได้ทราบ รวมทั้งมาตรการ
ต่างๆ การรักสุขภาพที่ถูกต้อง
7. เกิดปรากฎการณ์ใหม่ในการจูงลูกหลาน
เที่ยวชมงาน นับเป็นนิมิตรหมาย เป็นปรากฏการณ์
ทีไ่ ด้รบั ทราบว่างานบุญบ้านเฮาไม่มเี หล้า ไม่มคี นเมา

ไม่มีคนตีกัน ชีวิตของลูกหลานปลอดภัย จึงร่วม
ชมงานอย่างล้นหลาม
8. การจ�ำหน่ายเหล้าเบียร์ตามร้านค้าต่างๆ
ที่คณะกรรมการจัดงานได้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ทางหนังสือราชการ รวมทั้งคณะท�ำงานได้ร่วมกัน
รณรงค์หลากหลายรูปแบบ พบว่าผู้ประกอบการ
ร้านค้า ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีการ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด และ
เข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี
9. เกิ ด กิ จ กรรมเยาวชนจิตอาสา ซึ่งกลุ่ม
เยาวชนจิตอาสา เป็นนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล โรงเรียนเมืองคง
(คงคาวิทยา) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรี ย นราษี ไ ศล โดยมี โ รงเรี ย นบ้ า นเพี ย มาต
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียนเมืองแคนวิทยา
วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มกันช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐได้ทราบหากพบพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมและ
ส่อไปในทางที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย ในการ
ด�ำเนินงานรณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน จึง
มีความจ�ำเป็นที่ต้องประสานงานกับเยาวชนกลุ่มนี้

เพื่อช่วยเหลือ และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ถือได้ว่า
กิจกรรมของเด็กเยาวชนกลุ่มนี้ ได้เสียสละและร่วมสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสังคมเป็นอย่างมาก
ปี 2559 นายสุริยา บุตรจินดา นายอ�ำเภอราษีไศล เป็นผู้น�ำ
ในการขั บ เคลื่ อ นสู ่ ง านบุ ญ ประเพณี ป ลอดเหล้ า เต็ ม พื้ น ที่ อ� ำ เภอ
ราษีไศล มีการคืนข้อมูลงานบุญปลอดเหล้า มีการ MOU ประกาศงาน
บุญปลอดเหล้า ได้แก่ งานศพ งานบวช งานกฐิน งานบุญอัฐิ งานสงกรานต์
งานแข่งเรือ งานลอยกระทง ไหลเรือไฟ น�ำเข้าสูป่ ระเด็น สมัชชาสุขภาพ
ปี 2560 นายสุพจน์ แสนมี นายอ�ำเภอราษีไศลคนใหม่สาน
ต่อนโยบาย กระตุ้นให้เห็นการแข่งเรือปลอดเหล้าทั้งจังหวัด เปลี่ยน
รูปแบบการแข่งขันเฉพาะเรือ และฝีพายในจังหวัดศรีสะเกษ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า ปี 2557-2558

ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557
อุบัติเหตุในช่วงแข่งขัน
ไม่มี
การทะเลาะวิวาท
ไม่มี
ในบริเวณงาน
ไม่มีการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น
ปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2558
ข้อมูลจาก รพ.ราษีไศล
ไม่มีอุบัติเหตุในงานประเพณี
ข้อมูลจาก สภ.ราษีไศล
ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท

ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการ
1. การด�ำเนินการจัดกระบวนการพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการรณรงค์ของเยาวชน ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าว
ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน การขึ้นป้ายคัทเอาท์ตามจุดส�ำคัญ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การประชุมเครือข่ายคณะท�ำงาน

2. การจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการดื่มและจ�ำหน่าย โดยการส�ำรวจและประกาศพื้นที่ประกาศ
นโยบายห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่าย บริเวณตลิ่ง สถานที่จัดงาน เส้นชัย ณ วัดกลาง สะพานข้ามแม่น�้ำมูล สี่แยกไฟ
แดงและตามถนนสายบริหาร

3. ความร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เพือ่ จัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการจัดงานให้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดเหล้า โดยร่วมกับเครือข่ายเยาวชนและสถานศึกษา
อาทิ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
และโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง

4. การสร้างเครือข่ายภาคี เพื่อน�ำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบยั่งยืนและมีการต่อเนื่องไปยังรุ่นต่อรุ่น
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางผ่องศรี แซ่จึง

ประธานสภาวัฒนธรรมอำ�เภอราษีไศล

“แข่งเรือบ้านเฮาบ่มีเหล้า กะม่วนได้
บทพิสูจน์ความท�ำงานที่ท้าทาย”
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“ก

ารขับเคลือ่ นงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า มีความต่อเนือ่ ง
และด�ำเนินงานอย่างจริงจัง จนเป็นที่รับรู้กันในสังคมว่างาน
แข่งเรือราษีไศลต้องปลอดเหล้า ในการรณรงค์เราให้เยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ขณะเดียวกันวันงานไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่ ผู้บริหารต่างก็ร่วมเดินรณรงค์ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจ
สร้างการรับรู้ มีการออกประกาศพื้นที่แข่งเรือปลอดเหล้า การท�ำงาน
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้วนั นีค้ นในสังคมรับรู้ เกิดวาทกรรม “แข่งเรือบ้านเฮา
บ่มเี หล้า กะม่วนได้” ถือเป็นการเคลือ่ นงานทีม่ คี วามท้าทายอย่างมาก
“นอกจากนี้ยังมีการขยายผลไปยังระดับต�ำบล ทุกต�ำบล กล่าว
คือ ทุกต�ำบลมีเวทีประชาคม มีการวางแผนงานประจ�ำปีว่าในแต่ละปี
จะจัดงานบุญปลอดเหล้า กี่งาน บางต�ำบลก็จัด 4 งาน บางต�ำบล
มีมากถึง 8 งาน เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงาน ความยั่งยืนของงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า ส่วนตัว
มุ่งไปที่สถานศึกษา ที่ผ่านมามีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารโรงเรียน
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ก็ได้เสนอแนวทาง กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข
เพื่ อ ขยายผลการด� ำ เนิ น งานไปสู ่ โ รงเรี ย น ก็ มี 2 โรงเรี ย นให้
ความสนใจในการจัดกิจกรรม เป้าหมายก็เพื่อสร้างเวทีให้เด็กๆ
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตอ้ งไปยุง่ เกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และอบายมุขทั้งหลาย เพื่อท�ำให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ นอกจากนี้
ส่วนตัวมีความเห็นว่า การด�ำเนินงานจะเคลื่อนไปได้ดี ควรมีการ
ตั้งคณะกรรมการระดับอ�ำเภอ เพราะการท�ำงานในฐานะภาคประชา
สังคม แม้เราจะเคลื่อนงานไปได้ แต่เราไม่มีอ�ำนาจสั่งการใดๆ การมี
คณะกรรมการระดับอ�ำเภอ อาจจะประกอบไปด้วยฝ่ายปกครอง
ระดับต่างๆ การเคลื่อนงานน่าจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น น�ำไปสู่
ความยั่งยืนต่อไป”

การเคลื่อนงาน

แข่งเรือราษีไศลปลอดเหล้า

“ค

วามส�ำเร็จของงานแข่งเรือปลอดเหล้า ต้องมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ปีแรกที่เราได้รับความไว้วางใจจาก สสส. ให้การ
สนับสนุนและรณรงค์งานแข่งเรือปลอดเหล้า จะต้องท�ำความเข้าใจ
กับสังคมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน พ่อค้า ประชาชนทั่วไป
พยายามท�ำให้ทุกส่วนงานมีบทบาทหน้าที่ในงานประเพณีแข่งเรือ
เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีอ�ำนาจจับกุม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
เมื่อทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทหน้าที่แล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ ความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน ความรู้สึกดังกล่าวมีพลังน�ำไปสู่การขับเคลื่อนงาน
อย่างเต็มก�ำลัง มีการประชุมหารือและตกผลึกทางความคิดร่วมกัน
ทุกภาคส่วนที่มีบทบาท ช่วยกันด�ำเนินงาน ดูแลงานให้มีความราบรื่น
“ในยุคบุกเบิกนั้นต้องบอกว่าอาจารย์ผ่องศรี ท่านมีบทบาท
ส�ำคัญมาก ท่านไปที่ไหนท่านก็จะพูดเรื่องนี้เสมอ ท่านให้แนวทางว่า
สังคมที่ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน หากท�ำได้สังคมนั้นๆ ก็จะเกิด
ความสุข แรกๆ ที่ท่านพูดเรื่องนี้คนยังไม่เข้าใจ บางคนถึงกับโห่ท่าน
เลยก็มี แต่ท่านก็ท�ำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเกิดผลส�ำเร็จ
ที่น่าชื่นชม การจัดงานบุญต่างๆ เดี๋ยวนี้เจ้าภาพประหยัดเงินได้มาก
งานแข่งเรือก็เป็นพื้นที่ปลอดภัย ในยุคแรกๆ ที่เคลื่อนงานกันเราให้
ความส�ำคัญกับเยาวชน ดึงเขามามีสว่ นร่วมในการเคลือ่ นงาน จัดกิจกรรม
นักพากย์เรือเยาวชน มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน เชิญนักเรียน
จากต�ำบลต่างๆ มาร่วมกิจกรรม ส่วนตัวผมคิดว่าเยาวชนคือพื้นฐาน
ของความเจริญ การที่เราให้ความส�ำคัญกับเยาวชน สร้างเวทีให้เขามา
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เยาวชนจะเป็นตัวกลางในการดึงผูป้ กครอง
ให้ตามมาร่วมกิจกรรม ตามมาให้ก�ำลังใจลูกหลาน ขณะเดียวกันเมื่อ
ผู้ปกครองมา ลูกเล็กเด็กแดงที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ตามมาด้วย
กลุ่มคนเหล่านี้จะได้เข้ามาสัมผัสแนวคิดกิจกรรมปลอดเหล้า เกิดการ
ขยายผลอย่างเป็นธรรมชาติ สมัยผมด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
เมืองคง ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ ก็มีคุณบรรจบ นันทะเสน ซึ่งเป็น
เลขานุการของผมในขณะนั้น และก็ยังเป็นโฆษกประจ�ำอ�ำเภอด้วย
นอกจากนี้ก็มีทีมงานช่วยผลักดันอีกหลายท่าน

นายเผชิญ สมทรัพย์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราษีไศล

อดีตนายกเทศมนตรีต�ำ บลเมืองคง

“งานประเพณีและงานบุญปลอดเหล้า ผม
คิดว่ามีความส�ำคัญมาก อย่างที่ท่านอาจารย์ผ่อง
ศรีท่านได้ให้แนวทางไว้ สังคมที่ปลอดเหล้า จะน�ำ
ไปสูค่ วามเป็นเมืองน่าอยูไ่ ด้ในอนาคต แต่ตอ้ งไม่ลมื
เยาวชนเพราะเยาวชนคือก�ำลังส�ำคัญในอนาคต
ปัจจุบนั ผมเป็นกรรมการสถานศึกษาก็จะให้แนวทาง
โรงเรียนในเรื่องนี้เสมอ ที่ส�ำคัญการรณรงค์ต้องท�ำ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ไม่ใช่ถึงฤดูกาลแล้วค่อยท�ำ 
หรือท�ำแค่จบงานแล้วก็จบไป แต่ควรขยายผลไปสู่
งานอื่นๆ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนสร้างจิตส�ำนึกให้ได้”

“ความเป็นเจ้าของร่วมกัน
คือพลังสู่ความส�ำเร็จ”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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อบต.ชัยมงคล ก�ำหนดพื้นที่จัดงาน ส่งเสริม
วั ฒ นธรรมสายน�้ ำ แข่ ง เรื อ ยาวประเพณี จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะทาง
1 กิโลเมตร ทั้งสองฝั่งคลองชลประทานดี 7 (คลอง
ตาข�ำ) หน้าสนามแข่งเรือ อบต.ชัยมงคล ต�ำบล
ชัยมงคล อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้ด�ำเนินการรณรงค์การแข่งเรือปลอดเหล้า
ได้ท�ำข้อตกลง MOU ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการงดจ�ำหน่าย งดดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดย
ไม่พบผู้ขายแอลกอฮอล์และผู้ดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่การจัดงาน
ทั้งนี้การจัดประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการ
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนลุ่มน�้ำท่าจีน การจัดงาน
แข่งขันเรือยาวประเพณีได้สร้างความภาคภูมิใจให้
กับคนสมุทรสาครเพราะเป็นการจัดงานประเพณี
ที่ปลอดเหล้า ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกภาคส่วน
โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประกอบด้วย เรือ
5 ฝีพาย ประเภทเยาวชนและประชาชน เรือยาว
23 ฝีพาย เรือ 30 ฝีพาย มี 2 ประเภท คือ เรือ
ประกอบและเรือขุด และเรือ 55 ฝีพาย และกีฬา
พื้นบ้าน ตลอดกิจกรรมต่างๆ

“อบต.ชัยมงคล”
แข่งเรือโล้กระทะ เชียร์เรือติดขอบสนาม
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

กิจกรรมรณรงค์
1. กิ จ กรรมให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการร่ ว มกั น ท�ำน�้ ำ ดื่ ม
สมุนไพรมาให้ผู้ร่วมงานแข่งเรือดื่มฟรีลดการดื่มสุรา หันมา
ดื่มน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
2. กิจกรรมขอความร่วมมือโรงเรียนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และจัด
ส่งนักเรียนระดับมัธยมต้นเขียนเรียงความเกี่ยวกับวั ฒ นธรรม
สายน�้ำ หรือเรื่องเกี่ยวกับเรือ เข้ามาประกวด โดยให้เด็กๆ
ไปสอบถามจากคนรุน่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ให้เล่าให้ฟงั แล้วน�ำ
มาเขียนเรียงความและวาดภาพประกอบเรียงความนั้นๆ
3. กิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงการวาดภาพของเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาวาดภาพเกี่ยวกับสายน�้ำและเรือในท้องถิ่น
4. กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปน�ำภาพเก่าเก็บที่เกี่ยวกั บ
สายน�้ำและเรือในท้องถิ่นมาประกวด พร้อมบอกที่มาว่าเป็น
ภาพอะไร อายุของภาพนั้นเท่าใด ปัจจุบันใครเป็นผู้ครอบครอง
ภาพนั้ น เพื่ อ เป็ น การสื บ สานวั ฒ นธรรมสายน�้ ำ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และสร้างความภาคภูมิใจในถิ่นก�ำเนิดที่มีวิถีชีวิตที่
ผูกพันกับสายน�้ำและการรักษาสภาพแม่น�้ำล�ำคลองให้มีสภาพ
สะอาดอยู่เสมอ
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน โดยน�ำประเด็น
จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า ประชาสัมพันธ์ตลอดงาน ร่วมรณรงค์
ไม่ ดื่ ม ไม่ สู บ ภายในงาน ณ ที่ ท�ำการ อบต.ชั ย มงคล มี ก าร
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตลอด
แนวชายคลองและบริเวณการจัดการแข่งขัน
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วิธีด�ำเนินการ

1. ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการด�ำเนินงาน โดยมีการประชุม
ติดตามต่อเนื่องหลายครั้ง
2. ร่วมประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมสายน�้ำในการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด
สมุทรสาคร โดยจัดสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตต�ำบลชัยมงคลให้เข้าร่วมสมัครใน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การประกวดเขียนเรียงความ การน�ำภาพเก่า
เกี่ยวกับเรือเข้าร่วมประกวด
ในวันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด
สมุทรสาคร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
3. ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดแถลงข่าว การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โดยให้ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันต้องด�ำเนินการตามกฎกติกา

ปี 2556 อบต.ชัยมงคล ร่วมกับผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำท้องที่
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 11 โดยมีข้อตกลงว่า “เรา
จะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการขับเคลื่อนการท�ำงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคม ร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี
จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2556 โดยปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด”
ปี 2557 การด�ำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สายน�้ำในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 12 ได้
รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเทีย่ ว ทีเ่ ข้าร่วมงาน
โครงการดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามข้อ
ตกลงในการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งร้านค้าต่างๆ ที่เข้า
มาร่วมในการจ�ำหน่ายสินค้าในงาน ไม่มรี า้ นใดขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และผูเ้ ข้าร่วมงานทุกคนไม่มบี คุ คลผูใ้ ดดืม่ หรือน�ำเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เข้ามาในบริเวณการจัดงาน จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมงาน ในหัวข้อเรือ่ งการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าเป็นสิง่ ดี
หรือไม่
ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏว่า ผู้ร่วมตอบมีความ
พึงพอใจเห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า โดยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
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วัฒนธรรมสายน�้ำในงานแข่งขันเรือยาวประเพณี
จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2557
ประสบผลส�ำเร็จในการประชาสัมพันธ์การลด ละ
เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างจิตส�ำนึกให้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางสายน�้ำที่ดีต่อไป เยาวชนมีความรัก
ห่วงแหนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และร่วมกัน
อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูวถิ ชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับสายน�ำ 
้ รักษาสภาพ
แม่นำ�้ ล�ำคลองให้สะอาด และภาคภูมใิ จในถิน่ ก�ำเนิด
รวมทั้งสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เกิดความภาค
ภูมใิ จและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี าม
ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
ปี 2558 จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ขึ้ นเป็ นครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 13
เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน
เรือยาว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและ
เยาวชนมีความหวงแหนแม่น�้ำล�ำคลอง สร้างเสริม
ความสามัคคี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของต�ำบล
ชัยมงคล โดยจัดท�ำน�้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพของ

ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและทดแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือเสพสิ่งเสพติด และจัดกิจกรรมประกวดการ
เขียนเรียงความและระบายสี ในเรื่องเกี่ยวกับเรือ
ของเยาวชนในพื้นที่ต�ำบลชัยมงคล เพื่อกระตุ้นให้
เยาวชนรักและห่วงแหนประเพณีการแข่งเรืออันเป็น
ประเพณีที่งดงาม ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ปรากฏว่าผู้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าโดยมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ
98 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการลด
ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ ได้
100% ไม่มีใครในพื้นที่น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาดื่มหรือจ�ำหน่ายในบริเวณการจัดงานทั้ง 2 วัน
ซึ่งส่งผลต่อการจัดงานบุญต่างๆ ที่สามารถน�ำข้อ
ตกลงการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปใช้ในงานปฏิบัติตนในการจัดงานบุญต่างๆ ได้
คนในชุมชน ประชาชน เยาวชน ที่เข้าร่วม
การแข่งขันหรือเข้าร่วมการชมงานแข่งขันเรือยาว

ประเพณีฯ ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี 2558 รู้ถึงพิษภัยการดื่มสุรา และ
ยาเสพติดชนิดอืน่ ๆ เขาสามารถเข้าใจถึงภัยต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ถ้าดืม่ สุรา
หรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นได้จากการประชาสัมพันธ์ ป้าย
การรณรงค์ตา่ งๆ ทีเ่ ด็กๆ ทีเ่ ข้าร่วมการรณรงค์ได้แสดงออกให้ผรู้ ว่ มงาน
ได้ดู สื่อต่างๆ ที่ติดประชาสัมพันธ์ และได้ร่วมกิจกรรมในซุ้มท�ำให้ได้
รับรู้ถึงโทษ และยังสามารถสร้างจิตส�ำนึกให้คนในชุมชนได้เข้าใจถึง
โทษของยาเสพติด ผลดีของการไม่ดื่มเหล้าในการจัดงานต่างๆ
ปี 2559 การด�ำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สายน�้ำในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 14
ประจ�ำปี 2559 ได้รับความสนใจจากทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานโครงการดังกล่าวจ�ำนวนมาก ผู้เข้าร่วมงาน
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ร้านค้าต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในการจ�ำหน่ายสินค้าในงาน ไม่มีร้านใดขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้เข้าร่วมงานทุกคนไม่มีบุคคลผู้ใดดื่มหรือ
น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณการจัดงาน จากการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อเรื่องการจัด
งานแข่งเรือปลอดเหล้าเป็นสิ่งดีหรือไม่ ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ปรากฏว่าผู้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเห็นด้วยกับการ
จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดย
คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน

1. อบต.ชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
4. ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรสาคร
5. ส�ำนักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
6. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำท้องถิ่น
8. ประชาชนต�ำบลชัยมงคล
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การเคลื่อนงาน

แข่งเรือยาวปลอดเหล้า

นายทองคำ� หลงเปลี่ยว

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลชัยมงคล

“ใน

การจั ด การแข่ ง ขั น เรื อ ยาวประเพณี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
อบต.ชัยมงคล ได้ด�ำเนินการรณรงค์การแข่งเรือปลอด
เหล้า ได้ท�ำข้อตกลง MOU ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการงดจ�ำหน่าย งดดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้รับ
ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี โ ดยไม่ พ บผู ้ ข ายแอลกอฮอล์ แ ละผู ้ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่การจัดงาน ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ต�ำบล
ชั ย มงคลมี ค วามภาคภู มิ ใ จในการร่ ว มการจั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ในสายน�้ำที่ส�ำคัญ
ของท้องถิ่น และจะร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป โดยเห็นได้จาก
การตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของการจั ด งานการแข่ ง ขั น
เรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ในครั้งนี้ จากการตอบแบบสอบถาม
ทุกคนมีความคิดเห็นว่าสมควรให้จัดกิจกรรมประเพณีนี้ไปทุกๆ ปี
เพื่อสืบสานประเพณีของชาวต�ำบลชัยมงคลให้อยู่ตลอดไป
“ส�ำหรับเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ให้เด็ก
ได้แสดงออกในความคิด ความรู้ ความสามารถของตนเอง มีเวทีที่
ให้ เ ด็ ก แสดงออกอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมทางสายน�้ำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีต
จนถึง ปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ส�ำนึก รัก บ้านเกิดส�ำนึก รัก สายน�้ ำ ของชุ ม ชน
และเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติของชุมชน”
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กาชาดสร้างสุข
งานกาชาดประจ�ำจังหวัด ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจ�ำปีของจังหวัด
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างจูงไม้จูงมือลูกหลานมาเที่ยวงานกาชาด
เรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่ ที่มีคนทุกเพศทุกวัยมารวมตัวกัน มีหน่วยงาน
ราชการร่วมออกบูธ และร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพ การทะเลาะ
วิวาท เมาแล้วขับ ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ปี 2550 เริ่มมีการ
จัดงานกาชาดปลอดเหล้า เทศกาลอาหารปลอดเหล้าในหลายพื้นที่ ได้แก่
งานกาชาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี งานกาชาด จ.น่าน งานเทศกาลกินปลาทู
จ.สมุทรสงคราม
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จ.จันทบุรี   งานอาหารเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  งานวัฒนธรรมภาคกลาง  จ.ปทุมธานี   ในปี 2552
จังหวัดสุรินทร์ เห็นความจ�ำเป็นในการแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน
เทศกาล จึงได้จัดงานช้างสุรนิ ทร์ปลอดเหล้า จนถึงปัจจุบัน  
ปัจจุบนั หน่วยงานราชการ เข้ามามีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นงานกาชาด งานเทศกาลอาหาร งานวัฒนธรรม
ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมทั้งสิ้น   พื้นที่ ทั่วประเทศ นับเป็นก้าวส�ำคัญในการแก้ปัญหาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ
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มหัศจรรย์
งานช้างสุรินทร์ปลอดเหล้า
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บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์
งานช้างปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์
งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2552-2560 ในปัจจุบัน มีพัฒนาการขับเคลื่อนอย่างไร เกิดผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยสรุปคือ
ปี 2549
เริม่ ศึกษาความรุนแรงในงานช้าง มีการส่งคนไปถ่ายวิดโี อในพืน้ ทีก่ ารแสดงดนตรี พบเหตุการณ์
                            ทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย
ปี 2550
ได้นำ� เอาผลการเฝ้าระวังและศึกษาความรุนแรงในงานช้าง ต่อคณะกรรมการจัดงานของจังหวัด
ปี 2551-52 คณะกรรมการจัดงานยอมรับในแนวทางการจัดงานช้างปลอดเหล้า
ปี 2553-55 ภาคประชาสังคม ได้เสนองานกาชาดสร้างสุข และ วัฒนธรรมสร้างสุข
ปี 2556
เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่น เราได้สนับสนุนคอนเสิร์ตกันตรึมออเคสตร้า
162 ชีวิต ในงานพิธีเปิด
ปี 2557
สนับสนุนให้เกิดงานช้างเป็นงานศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ปี 2558
เราสนับสนุนคอนเสิร์ตกันตรึม
ปี 2560
เรายังได้เห็นคอนเสิร์ตกันตรึม แต่สิ่งที่ยังเห็นไม่เต็มที่ คือ กาชาดสร้างสุขที่แท้จริง
“สรุปโดย อาจารย์ศักดา เชื้ออินทร์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์”

ข้อมูลสถิติยอดผู้บาดเจ็บ การท�ำร้ายร่างกายในงานช้างงานกาชาดสุรินทร์
ปี
ก่อนการรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2551
เริ่มการณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2552
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2553
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2554
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2555
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2556
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2557
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2558
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2559
การรณรงค์งดเหล้าในงานช้างปี 2560

บาดเจ็บ
(ราย)
139
65
66
63
50
9
33
29
-

เสียชีวิต
(ราย)
3
1
-

ใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
NA
81.5%
76.7%
87%
NA
NA
NA
NA
NA

6

-

NA

เกิดเหตุนอกงาน/หมายเหตุ
NA
NA
NA
หลังเลิกงานบาดเจ็บ 35 ราย
NA
NA
NA
NA
งานขนาดเล็กเนื่องจากเป็นช่วง
ไว้อาลัย
NA
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มาตรการ/ควบคุม

เหตุการณ์และข้อมูลส�ำคัญในแต่ละปี
สรุป เหตุการณ์ปี 2554

• วัยที่ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 15-20 ปี รอง
ลงมาคือ 21-25 ปี
• เวลาที่เกิดเหตุ ภายในงาน 22.00 น.- 01.00 น. นอกงาน
หลังเลิกงานถึงรุ่งเช้า
• สถานทีเ่ กิดเหตุภายในงาน บริเวณเวที ทางเข้า-ออกคอนเสิรต์
หน้าห้องน�ำ 
้ ลานจอดรถงานช้าง บริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งานกาชาด
ภายนอกงาน หน้าประตูทางเข้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง
ปัม้ สวนสาธารณะ หอพัก บริเวณตลาด บนท้องถนนช่วงเดิน
ทางกลับ
• อาวุธมีคม ก้อนหิน ขวด ใช้ก�ำลังท�ำร้ายกัน บาดเจ็บ (ทั้งใน
งานและนอกงานรวม 98 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 ราย
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ด้านนโยบาย
1. จังหวัดประกาศนโยบาย “งานช้างงาน
กาชาดปลอดเหล้าปลอดภัย
2. ประชุมส่วนราชการสั่งการ/โดยผู้ว่า
3. แถลงข่าว/งานช้าง “มหัศจรรย์งานช้าง”
ปลอดเหล้า ปลอดความรุนแรง เป็นเจ้าภาพ
ที่ดี
4. ออกสปอตวิทยุ/โปสเตอร์/หน่วยงานท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์
5. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด
• ออกมาตรการเพิ่ม สรรพสามิตควบคุม
ร้ า นค้ า ไม่ อ อกใบอนุ ญ าตขายเหล้ า
ช่วงเทศกาลงานช้าง ไม่ออกใบอนุญาต
ชั่วคราวเด็ดขาด
• ประชุมท�ำความเข้าใจ/ออกตรวจจับ
6. สสจ. ติดป้ายประกาศบริเวณงานนอกงาน
ออกตรวจ/จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน
7. ต�ำรวจจัดตัง้ หน่วยเฝ้าระวังเข้มข้นร่วมกับ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 900 นาย
8. ตรวจจับเข้ม
• มีการจับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในบริเวณคอนเสิร์ตอย่างจริงจังแม้
จะมี ก ารปลอมแปลงเปลี่ ย นภาชนะ
ก็ตามโดยหากสงสัยก็จะมีการขอเข้า
ตรวจทันที

• มีมาตรการตรวจคนเข้างานหากมีอาการ
มึนเมามากก็จะไม่ให้เข้างาน
• หลังคอนเสิร์ตเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะรีบ
ไปประจ�ำจุดต่างๆ นอกงานและ
ก�ำลังส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานก็จะผลักดัน
ผู้เที่ยวงานให้กลับบ้านโดยเร็ว
• มี ก ารยื น ตรวจประจ� ำ ตามร้ า นค้ า ที่
จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
สถานที่ที่มักเกิดความรุนแรง
• หากดืม่ สุราเข้าไปในบริเวณงาน จะถูกจับ
ในข้อหาดืม่ สุราในสถานทีร่ าชการ มีโทษ
ปรับเป็นเงิน 1, 200 บาท มีการจับกุม
ผู้กระท�ำผิดการดื่มในบริเวณคอนเสิร์ต
จ�ำนวน 71 ราย

ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความรุนแรง

1. บริเวณรอบงานยังมีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่
2. กลุ ่ มวั ย รุ ่ นกลุ่มใหญ่ๆ มัก เป็นเหตุของ
ความรุนแรง
3. การกระทบกระทัง่ ระหว่างบุคคลมีอาการ
มึนเมา
4. วัยรุ่นที่รวมตัวกันตามจุดต่างๆ นอกงาน
ส่งเสียงก่อกวนวันรุน่ อีกกลุม่ ทีผ่ า่ นไปผ่านมา

ข้อมูลจากการสอบถามผู้มีส่วนร่วมในงานเบื้องต้น

1. พ่อค้าคนหนึ่งบอกว่า “การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างปลอด
แอลกอฮอล์เป็นเรือ่ งทีด่ เี ห็นด้วย เพราะถ้ามีคนดืม่ แอลกอฮอล์
แล้วเที่ยวงานปัญหานั้นมากมายเหลือเกิน แต่ยังมีเจ้าหน้าที่
บางกลุ่ม (ส่วนน้อย) ท�ำผิดเสียเองและยังท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
เมือ่ พบเห็นผูด้ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อีกทัง้ ยังอยากให้พนื้ ที่
ทีต่ ดิ กับงานปลอดด้วยถึงเป็นทีข่ ายประจ�ำก็อยากขอให้ปลอด
เพราะพบเห็นผู้ดื่มบริเวณติดกับงานจ�ำนวนมากซึ่งไม่ห่าง
จากงานเลย”
2. กลุม่ วัยรุน่ ทีม่ าเทีย่ วงานกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีขอเสนอแนะน�ำบอกว่า
“ในบริเวณงานนั้นที่ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก็เพราะ
มีการลักลอบโยนข้ามไปบริเวณทีไ่ ม่มเี จ้าหน้าทีอ่ ยู่ มีบางคน
น�ำใส่มาในยานพาหนะ อีกทัง้ เรือ่ งอาวุธมีการน�ำมาเก็บไว้ตง้ั แต่
กลางวันแล้วเนื่องจากในเวลากลางวันไม่มีการตรวจอาวุธ
จะให้ดีควรห้ามร้านติดบริเวณงานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วย อีกทั้งควรมีการตรวจหลังเวทีคอนเสิร์ตด้วย”
3. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้หนึ่งกล่าวว่า “ทุกวันนี้การจัดงานที่ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำให้เราท�ำงานได้ง่ายขึ้นมาก อีกทั้งมี
กฎหมายรับรองในการบังคับใช้ ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายให้การ
สนับสนุน บริเวณคอนเสิร์ตเราไม่กังวลเนื่องจากสามารถ
ควบคุมได้ ไม่เกิดความรุนแรงเหมือนที่ผ่านมา เมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจเราจะรีบเข้าตรวจทันที แต่หลังจากที่
คอนเสิร์ตจบจะมีกลุ่มวัยรุ่นแยกย้ายกลับและมักจะเกิดเหตุ
ความวุ่นวายบริเวณภายนอกคอนเสิร์ต”

มหัศจรรย์งานช้างงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ปลอด
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ผลส�ำรวจความเห็นประชาชนที่มาร่วมงานจ�ำนวน 500 ตัวอย่าง

งานช้าง งานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ปลอดแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์) และบุหรี่ ประจ�ำปี 2554
ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์
ค�ำถาม
% ความคิดเห็น
1. ท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็น ร้อยละ 95.8% เห็นด้วย
ด้วย กับการจัดงานช้าง
และกาชาดสุรินทร์ปลอด
เหล้า เบียร์ (แอลกอฮอล์)
ร้อยละ 4.2% ไม่เห็นด้วย
2. ความกังวลใจของท่าน
ร้อยละ 45.4% ความไม่
ในการมาเที่ยวชมงานช้าง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
และงานกาชาดสุรินทร์
ร้อยละ 54.6% การทะเลาะ
มากที่สุด คืออะไร
วิวาท+ความรุนแรง
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่
ร้อยละ 94.6% เห็นด้วย
ให้มีการประกาศควบคุม
การจ�ำหน่าย การดื่มเหล้า
เบียร์ (แอลกอฮอล์)
ในบริเวณรอบพื้นที่จัด
งานช้างฯ
ร้อยละ 5.4% ไม่เห็นด้วย

แอลกอฮอล์ปี 2555

เหตุผล
1. ท�ำให้งานช้าง งานกาชาดมีคุณค่าทางจิตใจ และมีความภาค
ภูมิใจของคนสุรินทร์
2. มีความสุข และมีความปลอดภัยในการมาเที่ยวชมงาน
3. ลดการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุและความรุนแรง
4. มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะกลัวว่าจะไม่สนุก
เพราะยังพบเห็นการขาย การดื่มเหล้า แอลกอฮอล์ทั้งภายในบริเวณ
จัดงาน และบริเวณรอบๆการจัดงาน พบว่ามีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และ
มีจ�ำนวนคนที่มีลักษณะมึนเมา มากันกลุ่มใหญ่ มีเจตนาที่จะก่อการ
ทะเลาะวิวาท ความรุนแรงได้ทุกเวลา
1. เห็นด้วย และดีมาก ๆ ถ้าสามารถขอความร่วมมือและควบคุมให้
บริเวณรอบพื้นที่จัดงานช้าง มีการควบคุมการจ�ำหน่าย การดื่ม
เหล้า เบียร์ (แอลกอฮอล์) อย่างจริงจัง
2. ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาเที่ยวชมงานจะได้รับทราบ
เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลง ข้อบังคับฯ
3. จะช่วยลดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท ความรุนแรงได้จริง
เพราะพบเห็นการทะเลาะวิวาททุกวันในบริเวณข้างนอกงาน
1. เป็นการจ�ำกัดสิทธิมากเกินไป
2. ท�ำให้ขาดรายได้

การด�ำเนินงานมหัศจรรย์งานช้างงานกาชาดปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 8 วันผ่านมาแล้ว จากการท�ำงานของทุกฝ่ายท�ำให้งาน
ช้างปีนี้ดูปลอดภัยและเหตุความรุนแรงด้วยกว่าทุกๆ ปี อันเนื่องมา
จาก
1. มาตรการของจังหวัด
2. การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการบังคับกฎหมายของเจ้าหน้าที่
3. กิจกรรมเฝ้าระวังของทีมงานวิทยุสมัครเล่นและเยาวชน
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสมหัศจรรย์งานช้างงาน
กาชาดปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
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1) มาตรการจังหวัด มีดงั นี้
1.1 ให้หน่วยงานต่างๆ ท�ำป้ายประชาสั ม พั น ธ์ ง านช้ า งงานกาชาดปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน้าหน่วยงาน
ของตน
1.2 ประกาศให้ พื้ น ที่ จั ด งานเป็ น เขต
ห้ามดื่ม-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) การปฏิบัติหน้าที่และการบังคับกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ มีดงั นี้

2.1 สรรพสามิตจะไม่มกี ารออกใบอนุญาต
แก่รา้ นค้าทีข่ ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อย่างเด็ดขาด
2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจตั้ ง จุ ด ตรวจอาวุ ธ
และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทกุ มุมเมือง
โดยการตรวจยานพาหนะทุกคัน และ
ตรวจร่างกายผู้ขับขี่ที่มาเที่ยวงาน
แสดงช้าง ตรวจว่าได้น�ำอาวุธและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเที่ยวงาน
หรือไม่ หากพบก็จะท�ำการตรวจยึด
2.3 เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจตั้ ง จุ ด ตรวจเฝ้ า
ระวั ง จุ ด เสี่ ย งทุ ก จุ ด บริ เ วณภายใน
งานและนอกงาน
2.4 เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจและสรรพสามิ ต
พร้ อ มที่ จ ะจั บ กุ ม ผู ้ ที่ จ� ำ หน่ า ยและ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต ลอด
เมื่อได้รับแจ้งทีมงานหรือจากการ
พบเห็น
2.5 มี ม าตรการผลั ก ดั น คนให้ อ อกจาก
งานหลังงานเลิกเวลา 00.00 น. โดย
ไม่ ใ ห้ ตั้ ง กลุ ่ ม อยู ่ ภ ายในงานหลั ง
งานเลิกแล้วให้พากันกลับบ้านหรือ
ทีพ่ กั และกระจายก�ำลังไปยังจุดส�ำคัญ
ที่ อ าจเกิ ด เหตุ ท ะเลาะวิ ว าท

3) กิจกรรมเฝ้าระวังของทีมงานวิทยุสมัครเล่นและเยาวชน
3.1 ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหาก
พบผูก้ ระท�ำผิด
3.2 รายงานสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวแก่ศูนย์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสมหัศจรรย์งานช้าง
งานกาชาดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.1 เยาวชนท�ำการรณรงค์ตลอดงานตั้งแต่พิธีเปิดงาน และ
ทุกกิจกรรมส�ำคัญภายในงาน มีการแจกน�ำ้ ดืม่ ทางเลือก
แจกสติก๊ เกอร์รณรงค์ ร้องเพลงรณรงค์ กิจกรรมพัดท�ำมือ
ปาลูกโป่งด้วยแว่นจ�ำลองความเมาประชาสัมพันธ์มหัศจรรย์
งานช้างงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์
4.2 มีการเดินขบวนรณรงค์ภายในงานและนอกงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
4.3 มีการส�ำรวจจุดเสีย่ ง ร้านค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ภายใน
งานและรอบบริเวณจัดงาน
จากการด�ำเนินงานของทุกฝ่ายทีผ่ า่ นมาสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นชัดเจนคือ
1. ผู้เที่ยวงานทราบว่ามหัศจรรย์งานช้างปีนี้ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และรู้สึกดีที่จัดงานลักษณะนี้จาการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน
2. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกิจกรรมรณรงค์ของเยาวชนโดย
การร่วมสนุกด้วย
3. ความรุนแรงภายในงานลดน้อยลงมากกว่าทุกๆ ปียังไม่พบ
ผูเ้ สียชีวติ ในงานภายงาน และการทะเลาะวิวาทมีบา้ งเล็กน้อย
ไม่มากครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา
ซึ่งอาจเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และการประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ส ร้ า งกระแสของทุ ก ฝ่ า ย
ท�ำให้ผู้มาเที่ยวงานให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
4. ยังพบเห็นการทะเลาะวิวาทหลังงานเลิกแล้วออกไปจาก
บริเวณจัดงานประมาณ 7-15 กิโลเมตร แต่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ก็กระจายก�ำลังออกตรวจท�ำให้เหตุการณ์ไม่รุนแรงมาก
ปี 2556 เรามั่นใจว่าคณะท�ำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีประสบการณ์และความตั้งใจในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ซึ่ง
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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บทเรียนที่พบคือ เราสามารถควบคุมในพื้นที่โซนจัดงานได้ดีแล้ว แต่
ควรเชิงรุกให้ตั้งจุดควบคุมรอบนอกงานในเส้นทางมาจากต่างอ�ำเภอ
เพื่อจัดการอุบัติเหตุ จึงมีการตั้งด่านต�ำรวจ 4 มุมเมือง ท�ำให้เกิดการ
ควบคุมอย่างเข้มข้นทั้งรอบใน รอบนอกตัวเมืองสุรินทร์
นอกจากนัน้ คณะท�ำงานสุรนิ ทร์สร้างสุขได้เห็นโอกาสท�ำให้รปู แบบ
งานมีชุมชนเข้ามาร่วมมากยิ่งขึ้นจึงใช้แนวคิดงานกาชาดสร้างสุข
สนับสนุนคอนเสิร์ตกันตรึมออเคสตร้า 162 ชีวิต เป็นครั้งแรก

บทเรียนการเปลี่ยนแปลงงานกาชาดและงานช้างสุรินทร์
โดยมีรายละเอียดกระบวนการท�ำงานดังนี้

การเตรียมงาน
การจัดงานช้าง-งานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ มีหลายภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งขับเคลื่อนภาย
ใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างสุขงานช้างปลอดเหล้า” ได้ร่วมกันจัดตั้ง
เป็นคณะท�ำงาน “ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข” โดยมีองค์ประกอบ
จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ กลุ่มคนเลี้ยงช้าง ภาค
ประชาสังคม ไปจนถึงกลุ่มสื่อมวลชนและนักธุรกิจในจังหวัด โดยคน
กลุม่ นีจ้ ะร่วมกันคิดและก�ำหนดกรอบการท�ำงานเพือ่ เปลีย่ นภาพลักษณ์
ของงานช้างสุรนิ ทร์ซงึ่ เป็นงานอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นงานท่องเทีย่ ว
ปลอดเหล้า ปลอดภัย เป็นงานที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาว
สุรนิ ทร์ เป็นงานทีค่ นสุรนิ ทร์ได้ประโยชน์ รวมทัง้ ท�ำหน้าทีใ่ นการประสาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลการจัดงานช้างซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงาน
นอกจากนัน้ กลไกประชาสังคมสุรนิ ทร์สร้างสุขยังท�ำหน้าทีใ่ นการ
เตรียมความพร้อมกลไกอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการท�ำกิจกรรมในช่วง
เทศกาลงานช้าง โดยประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานจังหวัดและ
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อแบ่ง ประเด็นการท�ำงานในช่วงงานช้าง ดังนี้
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1) การประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์งานช้าง
ปลอดเหล้า ส่วนนีส้ ำ� นักงานจังหวัดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
โดยมีการก�ำหนดข้อความในป้ายรณรงค์ ในทุกหน่วย
ที่มาร่วมสนับสนุนให้ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ชื่อ
ว่า “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” ซึ่งผลิตเป็นป้ายขวางถนน และป้าย
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นพื้ น ที่ จั ด งานกาชาดและงาน
แสดงช้าง อีกประเด็นที่ส�ำคัญของกลไกนี้คือการ
เชือ่ มประสานกับหน่วยงานระดับนโยบายในจังหวัด
ให้ก�ำหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติเป็นค�ำสั่งจังหวัด
ทีจ่ ะช่วยป้องกันความรุนแรงและการละเมิด พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
จัดเวทีสาธารณะ “งานช้างของคนสุรินทร์
ควรเป็นอย่างไร” เพื่อสร้างความคิดร่วมในการเป็น
เจ้าของงานช้างของคนสุรนิ ทร์ มีประเด็นตัง้ แต่การ
จัดแสดงช้างที่เป็นการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของช้างสุรินทร์ การจัดรูปแบบจากงานแฟร์ การ
ประมูลเป็นการเปิดโอกาสให้คนสุรินทร์มีโอกาสมา
แสดงสินค้าชุมชน การป้องกันปัญหาความเสีย่ งต่างๆ
เช่น การป้องกันปัญหาการขาย การดื่ม การจัดการ
ปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมในช่วงงานช้าง
และการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนสุรินทร์
โดยเชิ ญ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดมาร่ ว มแสดง
ความคิดเห็นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อคนสุรินทร์ที่แท้จริง
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด แถลงข่ า วการจั ด งาน
มหัศจรรย์งานช้างสุรนิ ทร์ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
โดยส�ำนักงานจังหวัดเป็นเจ้าการหลักในการแถลง
ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2) การเตรียมเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายใน
พื้นที่จัดงาน โดยมีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์เป็นคณะด�ำเนินการ มีการวางแผน
การตรวจการละเมิดการขาย และการดื่มในพื้นที่
จัดงานทุกคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 น.มีการ

เก็บสถิติการจับกุมผู้กระท�ำผิดและด�ำเนินคดี จับ ปรับ - จริง ทั้งผู้แอบขายและแอบดื่ม
3) การเตรียมรณรงค์ในพื้นที่จัดงาน โดย
ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข จะร่วมจัดนิทรรศการ
ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ เปลีย่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งให้เป็นพืน้ ทีด่ ี
โดยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุรินทร์
ทุกคืน จะมีการประชุมแกนน�ำเพื่อออกแบบการ
รณรงค์ให้สร้างสรรค์ มีความน่าสนใจและสร้าง
ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของแอลกอฮอล์ได้ โดยเน้น
การให้ความรู้เท่าทันโทษพิษภัยของแอลกอฮอล์
การเล่นเกมส์ การท�ำให้พื้นที่เป็นลานสร้างสรรค์
ของครอบครัว นักท่องเที่ยวสามารถพาบุตรหลาน
มาร่วมท�ำกิจกรรมภายในบูธได้ เช่น การวาดภาพ
ระบายสี การเล่นเกมส์
ในส่วนของการผลักดันเรื่องการแสดงศิลป
วัฒนธรรมของคนสุรินทร์ “กันตรึมออเคสตร้า” ก็
มีการประสานงานกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
ขอให้ มี พื้ น ที่ ข องศิ ล ปิ น นั ก แสดงท้ อ งถิ่ น แสดง
ความสามารถในช่วงงานช้างด้วย
ช่วงด�ำเนินการ
ประชาสังคมสุรนิ ทร์สร้างสุขมีบทบาทส�ำคัญ
4 ภารกิจด้วยกันที่ไปหนุนให้งานช้างปลอดเหล้า คือ
1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานช้างปลอด
เหล้า โดยมีการตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ให้ ป ระชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย วรั บ รู ้ ว ่ า เป็ น งานช้ า ง

ปลอดเหล้า และมีการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเครือข่ายเยาวชน
ลดปัจจัยเสี่ยงในทุกวันที่จัดงาน เช่น การเล่นดนตรี ร�ำไทย เล่นเกมส์
ชวนครอบครัวมาร่วมกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี รวมทัง้ การรณรงค์ใน
วันแสดงช้าง ซึ่งจัดที่สนามกีฬาศรีณรงค์เป็นประจ�ำทุกปี
2) การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในบริเวณพื้นที่จัดงาน
มีการตั้งเป็น “WAR ROOM ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” บริเวณลานคอนเสิรต์ โดยเครือข่ายสือ่ อาสาและเยาวชน
ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมเป็นคณะท�ำงานเฝ้าระวังกับอนุกรรมการควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ตรวจเตือนร้านทีม่ าขายสินค้า และเฝ้าระวังการ
ขาย - ดื่มในบริเวณจัดคอนเสิร์ตทุกคืนตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 น.
มีการเก็บสถิตกิ ารกระท�ำความผิดเพือ่ ส่งต่อให้ตำ� รวจภูธรเมืองสุรนิ ทร์
ด�ำเนินการต่อ
3) ส�ำรวจข้อมูล ความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีเฉพาะบางปีที่ได้ส�ำรวจ เพื่อให้เห็นว่าทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวเห็นด้วยเพียงใดที่มีการจัดงานปลอดเหล้า โดยเก็บข้อมูล
ปี 2554 / 2556 และ 2559
4) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสุข
โดยประสานความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกัน
ผลักดันให้มเี วทีแสดงศิลปวัฒนธรรม และคอนเสิรต์ ทีเ่ ป็นศิลปินนักร้อง
ชาวสุรินทร์ ในปี 2560 เริ่มมีการแสดงคอนเสิร์ตกันตรึมแล้วในลาน
คอนเสิรต์ (ทีผ่ า่ นมาไม่สามารถแสดงได้เพราะศิลปินมีออแกนไนซ์เซอร์
เตรียมไว้แล้ว)
หลังการจัดงาน
ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข จัดเวทีสรุปบทเรียนการท�ำงาน
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ได้รว่ มกันทบทวนมาตรการการท�ำงาน และ
หาแนวทางในการยกระดั บ การท� ำ งาน ทั้ ง คณะท� ำ งานประชาคม
สุรินทร์สร้างสุข คณะอนุกรรมการฯ และส�ำนักงานจังหวัดที่เป็น
เจ้าภาพผู้จัดงาน
กระบวนการโดยสรุปดังกล่าว จะเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ทุกท่านที่เข้ารับต�ำแหน่งต่างมีนโยบายในการจัดงานช้างงาน
กาชาด ให้เป็นงานมหัศจรรย์งานช้างปลอดแอลกอฮอล์ เพราะการ
ใช้ข้อมูล และการเสนอหลักการเรื่อง “คนสุรินทร์ไม่กินสุรา เป็น
เทวดาสุรินทร์” กลายเป็น Motto ที่กระทบใจคนสุรินทร์ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกท่าน และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างดี
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นพ.โกเมน ทิวทอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์

“ใน

อดีตช่วงเทศกาลงานช้างสุรินทร์ มักจะมีเรื่องของอุบัติเหตุ
การทะเลาะวิวาทให้เห็นอยู่เป็นประจ�ำ  สถิติผู้เสียชีวิตเฉลี่ย
วันละ 1-2 คน แต่ปัจจุบันหลังจากรณรงค์งานช้างปลอดเหล้าแล้ว
ไม่มีผู้เสียชีวิต กลวิธีส�ำคัญ คือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องว่าในงานช้างสุรินทร์เป็นพื้นที่ห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่าย
มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ทางจังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจน ฝ่าย
ปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่างรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของ
ทางจังหวัด และแจ้งเตือนลูกบ้านที่จะมาร่วมงานช้างสุรินทร์ ให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนผู้ประกอบการก็จะมีการกวดขันและให้
ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ ที่กฎหมายก�ำหนด มีการสุ่มตรวจอย่าง
เคร่งครัด มาตรการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งานกาชาด
งานช้างสุรินทร์ปลอดเหล้าประสบความส�ำเร็จ หน่วยงานสาธารณสุข
และหน่วยงานสรรพสามิตก็มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้
ประกอบการด้วย แต่ก่อนเรามักได้ยินค�ำกล่าวที่ว่า ‘มาสุรินทร์ ต้อง
กินสุรา’ แต่หลังจากที่เรารณรงค์งานกาชาด งานช้างปลอดเหล้า เรา
พยายามสร้างวาทกรรมใหม่ คือ ‘มาสุรินทร์ไม่กินสุรา เป็นเทวดา
สุรินทร์’ ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่ผ่านมา 80% ของผู้ประสบอุบัติเหตุ
เกิดจากความเมา ในจ�ำนวน 60-70% มีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายเกินก�ำหนด อย่างไรก็ตามนี้คือปัญหาปลายน�้ำ สิ่งที่เราต้องท�ำ
ก็คือพยายามลดจ�ำนวนนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่มแก้ปัญหาที่
ต้นน�้ำ ”

“งานกาชาดสร้างสุข
มาสุรินทร์ไม่กินสุรา
เป็นเทวดาสุรินทร์”
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นายศักดา เชื้ออินทร์
ประชาสังคมสุรนิ ทร์สร้างสุข

“งาน

ช้างในอดีตเป็นเทศกาลกินเหล้า เป็นประช่วงเวลา
แห่งความสนุกสนานประจ�ำปี เดิมเรียกกันว่างาน
ช้างแฟร์ มีการออกบูธคาราวานสินค้า ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาคนเมา
ทะเลาะวิวาท เป็นประจ�ำ ปี 2550 เราเก็บข้อมูลแล้วน�ำมาฟ้องด้วยภาพ
เป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในงาน เพื่อให้คณะกรรมการเห็นถึง
ความรุนแรงของปัญหา ต่อมามี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีเดียวกัน ถือว่าเป็นปัจจัยเอื้อส�ำคัญใน
การบังคับใช้กฎหมาย สคล. เข้ามาเสนองบประมาณในการจัดงาน
กาชาดปลอดเหล้า มีการท�ำข้อตกลงกับทางจังหวัด รณรงค์ห้ามดื่ม
ห้ามจ�ำหน่ายในงานกาชาดปลอดเหล้า มีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มขึ้น
เป็นล�ำดับ จากงานกาชาดปลอดเหล้า พัฒนาเป็นกาชาดสร้างสุข อบอุน่
อบอวล ปลอดเหล้า ปลอดภัย กล่าวคือ อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศ
ครอบครัว อบอวลไปด้วยศิลปวัฒนธรรม น�ำเสนอสิ่งดีๆ ของเมือง
สุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆ พยายาม
สนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ปี 2556 มีการแสดงกันตรึมออเครสต้า
โดยมีนักแสดง 162 ชีวิตร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายศิลปะพืน้ บ้าน การจัดงานในระยะ
หลังๆ บรรยากาศของครอบครัวเริ่มกลับคืนมา พ่อแม่มีความไว้วางใจ
ให้ลูกมาเที่ยวงานช้างได้อย่างสบายใจ เราพยายามเสนอแนวคิดงาน
ช้างทางเลือก ที่ผสมผสานไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและการแสดงช้าง”

“งานกาชาดสร้างสุข
อบอุ่น อบอวล
ปลอดเหล้า ปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นายสุดใจ สะอาดยิ่ง

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรนิ ทร์

“ชาว

จังหวัดสุรินทร์ สืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์กุย หรือ
กวย มีภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างสืบทอดกันมาช้านาน
ต่อมาปี 2503 เริ่มมีการแสดงช้างที่อ�ำเภอท่าตูม ซึ่งมีช้างอยู่จ�ำนวน
มาก ต่อมาปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การจัดงานแสดงช้าง
สุรินทร์ เป็นงานประจ�ำปีของชาติ และให้ส่วนราชการต่างๆ สนับสนุน
ในการจัดงาน วิวัฒนาการงานช้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
ปี 2549 ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล เข้ามาดูแลเรื่องโปรดักชั่น
การแสดงช้าง ปี 2551 จ�ำลองฉากชนช้างสมัยอยุธยา ต่อมาก็มีการจัด
งานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
“งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจ�ำปีของจังหวัด
ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักแพร่
หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย
ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท หน่วยงาน
เอกชน ได้น�ำผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับมาตรฐาน มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ซึ่งกิจกรรมหลักของการจัดงาน
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ คือ งานแสดงช้าง ซึ่งก�ำหนดจัดการแสดง
ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจ�ำทุกปี”

“งานช้างปลอดเหล้า”
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กัญญานันท์ ตาทิพย์

“การ

ขับเคลื่อนงานช้างสุรินทร์ให้ประสบความส�ำเร็จอย่าง
ยั่งยืน ต้องสร้างการรับรู้ให้แก่คนที่มาเที่ยวในงาน
อย่างต่อเนื่อง ว่างานกาชาด งานช้างสุรินทร์ ปลอดเหล้า และฟื้นฟู
วัฒนธรรมดั้งเดิมกลับมา ในการท�ำงานยุคแรกๆ ทีมสื่อสาร เราใช้วิธี
บอกกล่าว ตรวจเตือน ต่อมาก็มีมาตรการเข้มข้นขึ้น คือการจับปรับ
ด�ำเนินคดี แรกผู้ขายก็มีการปรับกลยุทธ์บ้างเหมือนกัน แต่เราก็มีการ
เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ผลการด�ำเนินงานเชิงประจักษ์เห็นได้ชัดว่าเมื่อ
มีการจัดงานช้างปลอดเหล้า อุบตั เิ หตุลดลง การทะเลาะวิวาทก็เช่นกัน
การท�ำงานต้องมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อน�ำไปสู่การผลักดันเชิง
นโยบาย สร้างการรับรู้งานช้างปลอดเหล้า ให้เป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด
และทัว่ ประเทศ การท�ำงานในพืน้ ทีต่ อ้ งเป็นนักประสานงานทีด่ ี เพราะ
การท�ำงานมีหลายส่วนงานมาเกีย่ วข้อง ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุข
มีเรื่องเขตสุขภาพ ซึ่งเราก็สามารถท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกันได้
ส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างงานช้าง
ปลอดเหล้า ก็เป็นการจ�ำกัดพื้นที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลด
ปริมาณการดื่มในช่วงเทศกาล ที่เคยเป็นเทศกาลประจ�ำปีที่มีการดื่ม
ในปริมาณมากที่สุด ก่อให้เกิดผลกระทบจากการดื่ม เกิดความรุนแรง
จากการทะเลาะวิวาท ท�ำให้เกิดภาพลบแก่จังหวัดสุรินทร์ แต่ปัจจุบัน
ภาพเหล่านัน้ เลือนหายไปแล้ว และมีภาพงานกาชาดสร้างสุขมาแทนที”่

ผูช้ ว่ ยผูป้ ระสานงานเครือข่ายงดเหล้า
ภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด

“สร้างการรับรู้ งานช้างปลอดเหล้า
งานช้างสร้างสุข”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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อร่อยได้ โดยไร้แอลกอฮอล์ สิบวันในหนึ่งปีคนคิดดีมารวมกัน

งานเทศกาลกิ น ปลาทู เป็ น งานใหญ่ ข อง
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ จัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2560 ถือเป็นการจัดงานครัง้ ที่ 20 ย้อนไป
เมือ่ ประมาณปี 2541 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่ ง มาจากการจั บ มื อ กั น ของกลุ ่ ม คนหลายสาขา
อาชีพ ทั้งเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา คนท�ำโพงพาง
ชาวประมง อาสาเข้ามาท�ำงานด้านเศรษฐกิจและ
ปากท้องของคนสมุทรสงคราม แต่ไม่รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ในปี 2541 จึงได้มกี ารจัดงาน
“กินปลาทู” เพื่อหารายได้มาใช้ในการด�ำเนินงาน
ต่อมาปี 2547 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเริ่ม
เปลีย่ นไป โดยประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
ในขณะนั้น มีแนวคิดอยากให้งานเทศกาลกินปลาทู
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชาวสมุทรสงคราม
มี ค วามรั ก และภู มิ ใ จในแผ่ น ดิ น เกิ ด หวงแหน
ทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยเริม่ น�ำเรือ่ งราว
ของ “ปลาทู” มาผูกโยงและสะท้อนวิถีชีวิตของคน
สมุทรสงคราม และชูแนวคิด “สิบวันในหนึ่งปีคน
คิดดีมารวมกัน” นับแต่นนั้ มางานเทศกาลกินปลาทู
จึงได้น�ำเสนอสิ่งที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้ อ ม ด้ า นวิ ถีชีวิตดั้งเดิม ด้านพฤติก รรม
สุขภาพที่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2541 คุณกัมพล
โชติปุญโญ (ผาติกุลดิลก) ประธานหอการค้าจังหวัด
สมุทรสงคราม (คนที่ 3) ปีการบริหาร 2540-2541
ได้เสนอญัตติต่อคณะกรรมการหอการค้า และที่
ปรึกษาหอการค้า ให้มกี ารจัดงานเทศกาลกินปลาทู
และของดีเมืองแม่กลอง เพือ่ ส่งเสริมอาชีพการประมง
การเกษตร ตลอดจนธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ต่อ
เนื่องกับการประมง และการเกษตร
คณะกรรมการหอการค้า ได้มีมติเห็นชอบ
ให้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับ
ทางราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนายคงศักดิ์
ลิ่วมโนมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นร่วมกัน
จัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง
ครั้งที่ 1 ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยหอการค้าจังหวัด
เป็นผู้บริหารจัดการ

“ เทศกาลกินปลาทู ”
อร่อยได้โดยไร้แอลกอฮอล์
สิบวันในหนึ่งปีคนคิดดีมารวมกัน
หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานดังกล่าวเป็นงานเทศกาลประจ�ำปี
ของจังหวัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีหอการค้าจังหวัด หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และบริษัทห้างร้าน ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ได้
ร่วมสนับสนุนการจัดงานด้วยดีตลอดมาเป็นเวลา 5 ปี โดยร้านอาหาร
ปลาทูของหอการค้าและใช้ปลาทูแม่กลองเป็นวัตถุดิบในการปรุง
อาหารทุกเมนูเพื่อแสดงให้เห็นว่าปลาทูที่ดีสามารถประกอบเป็น
อาหารได้หลากหลายอย่างไร โดยหอการค้าได้เชิญชวนร้านอาหารให้
มาร่วม แต่เนือ่ งจากเป็นงานใหม่รา้ นอาหารยังไม่มนั่ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมงาน
กลั วขาดทุ น หอการค้ า จึ ง ได้ จ้ า งแม่ ครั วในพื้ นที่ ผู ้ มี ค วามช� ำ นาญ
และมีประสบการณ์คุ้นเคยกับการท�ำอาหารทะเล ท�ำให้งานเทศกาล
กินปลาทูฯ ได้รับความเชื่อถือยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นคุณูปการ
ของแม่ครัวพืน้ บ้านทีท่ ำ� ให้งานปลาทูได้รบั ความเชือ่ ถือมาเป็นเวลา 5 ปี
และส� ำ หรั บผู ้ มี ร สนิ ย มในการกิ นต่ า งยอมรั บว่ า แม้ ทุ ก วั น นี้ รสชาติ
อาหารก็ยังอร่อยสู้การใช้แม่ครัวพื้นบ้านไม่ได้ เพราะแม่ครัวไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงต้นทุน ซึ่งหอการค้าเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียว
ต่อมาในการเตรียมการจัดงานเทศกาลกินปลาทู และของดี
เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการหอการค้า
ได้เริ่มประชุมเตรียมงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยได้มี
การปรับปรุงพัฒนาแนวคิดในการจัดงาน แนวคิดในการบริหารจัดการ
แนวคิดในการให้ภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายใน
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน และท่านที่ปรึกษา
นายอเนก สุขภูติ ได้เสนอแนวความคิดว่างานเทศกาลกินปลาทู ที่ได้
จ้างแม่ครัวผู้มีฝีมือในการปรุงอาหารจนงานมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อ
ถือนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่องานเติบโตขึ้นแล้ว มีผู้คนจากจังหวัดต่างๆ มา
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เที่ยวงานติดใจในชื่อเสียงของปลาทูแม่กลองแล้ว ยังสามารถต่อยอด
หรือกระจายขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างไร จะตามไปกิน
ที่ไหน นอกจากตามงานวัดหรือตามงานบวชลูกชาวบ้าน
คณะกรรมการหอการค้า ในปีการบริหาร 2546 - 2547 โดยมี
นายสุรจิต ชิรเวทย์ เป็นประธานจึงได้พิจารณาแล้วเชิญชวนชมรม
ร้านอาหาร มาประชุมและต่อมาได้จัดอนุกรรมการไปประชุมร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางวางหลักการ กฎ กติกา ในการท�ำงานร่วมกัน
โดยหอการค้าประกันราคาวัตถุดิบ และการจัดงานวัตถุดิบ เพื่อ
ควบคุมแหล่งที่มาของปลาทู ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามา
ร่วมมือดูแลในเรื่องมาตรฐาน การประกอบอาหาร สุขอนามัย ทาง
หอการค้าก็ได้ปรับปรุงรูปแบบของงานในมิติอื่นๆ ไปพร้อมกันทุกด้าน
การวางแนวคิดของงาน สัญลักษณ์ตัวน�ำโชค การจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ให้ ง านเทศกาลกิ น ปลาทู เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของหอการค้ า
ซึ่งเป็นองค์กรอาชีพของประชาชนชาวแม่กลอง การปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมมหรสพบนเวทีกลาง
ให้โรงเรียนและประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจ “คุณค่า”
ของปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง การแยกประเภทการจัดการร้านค้า
ในงาน การปรับปรุงแบบส�ำรวจประเมินผลการจัดงานอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาข้อมูล ฯลฯ และเป็นหอการค้าแห่งแรกของประเทศ ที่น�ำ
โครงการเสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และได้รับการอนุมัติ
ในปี พ.ศ. 2546 หอการค้าได้ก�ำหนดชื่องาน และชื่อตอน เพื่อ
ให้เกิดค�ำถามและท้าทายให้คิดแสวงหาความรู้ หรือค�ำตอบว่า “งาน
เทศกาลกินปลาทู และของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 6 ตอน : กินปลาทู
แม่กลองให้แมวอาย” ในวันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2546 และในปี
พ.ศ. 2547 หอการค้าได้ก�ำหนดชื่องาน และชื่อตอนว่า “งานเทศกาล
กินปลาทู และของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 7 ตอน : ปลาทูหน้างอ”
ในวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2547 เพื่อน�ำไปสู่ประเด็นเรื่องมาตรการ
อนุรกั ษ์ปลาทูในฤดูปลาวางไข่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ เติมข้อมูล และจุดประกาย
ความคิดเรือ่ งการรักษาฐานทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามยุทธศาสตร์จังหวัด (ในขณะนั้น) ข้อแรกในเรื่องการเป็นศูนย์
อาหารทะเลสด และผลไม้ปลอดสารพิษ โดยใช้ชื่อเสียงของปลาทู
แม่กลองเป็นธงน�ำในการสือ่ สารท�ำความเข้าใจถึงเหตุปจั จัยต่างๆ อย่าง
รอบด้าน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นงานในภาคปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ โดยมีหลักการ และวัตถุประสงค์
ดังนี้
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1. เพื่อรักษาชื่อเสียง และคุณภาพของปลา
ทูแม่กลองไว้ให้ลูกหลานต่อไป
2. เพือ่ รักษาสถานภาพความเป็นศูนย์อาหาร
ทะเลสดคุ ณ ภาพดี ข องจั ง หวั ด สมุ ท ร
สงคราม (แม่กลอง) โดยให้ความมัน่ ใจ แก่
ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย
และสร้ า งความมั่ น คงแก่ อ าชี พ ประมง
ธุรกิจต่อเนื่องกับการประมง ธุรกิจการ
ค้าขายอาหาร การประกอบอาหาร
3. ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องดี เ มื อ ง
แม่กลอง แหล่งท่องเที่ยวและความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเมืองแม่กลองที่
เป็นบ้านสวนกึง่ ทะเล และเป็นเวนิชตะวัน
ออกสุดท้ายของประเทศนี้
4. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมความเข้าใจใน
ความส�ำคัญของระบบนิเวศ 3 น�้ำ  (จืดกร่อย-เค็ม) และระบบนิเวศปากแม่นำ�้ ทีม่ ี
ศั ก ยภาพในการเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร
ทะเลชั้นยอดไว้เป็นมรดกของชาติและ
ของชาวแม่กลอง
5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุ ปัจจัยต่างๆ
อย่างรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
รักษาฐานอาชีพและฐานทรัพยากรทาง
การประมง และการเกษตร เพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
จากวันนั้นถึงวันนี้ ปลาทูแม่กลองกลายเป็น
แบรนด์เนมของจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับงานเทศกาลกินปลาทูแม่กลองได้สร้าง
การมีสว่ นร่วมให้กบั คนสมุทรสงคราม ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกคนจึงเฝ้ารอที่จะมาร่วมงานนี้ ทั้งในฐานะผู้มา
ร่วมจัด ร่วมชม ร่วมจับจ่าย หรือร่วมรับประทาน
อาหารจากปลาทู

โดยมีชื่อตอนงานปลาทูในแต่ละปี เริ่มจาก
12-21 ธันวาคม 46
10-20 ธันวาคม 47
9-18 ธันวาคม 48
8-17 ธันวาคม 49
7-16 ธันวาคม 50
11-21 ธันวาคม 51
10-20 ธันวาคม 52
10-19 ธันวาคม 53
16-25 ธันวาคม 54
14-23 ธันวาคม 55
13-22 ธันวาคม 56
12-21 ธันวาคม 57
17-26 ธันวาคม 58
16-25 ธันวาคม 59
8-17 ธันวาคม 60
		

งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 6 ตอน กินปลาทูให้แมวอาย
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 7 ตอน ปลาทูหน้างอ
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 8 ตอน ปลาทูไม่เครียด
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 9 ตอน ปลาทูเต็มสาว
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 10 ตอน กินปลาทูแล้วฉลาด (รู้จักพอ)
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 11 ตอน ปลาทูรักชาติ
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 12 ตอน ปลาทูไม่เห็นแก่ตัว
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 13 ตอน อาหารของผู้มีบุญ
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 14 ตอน กินอยู่พอเพียง
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 15 ตอน ตามหาอ่าว ก.ไก่
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 16 ตอน ชักแม่น�้ำทั้ง5
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 17 ตอน กินอย่างมีวัฒนธรรม
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 18 ตอน ราชินีความอร่อย
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 19 ตอน พ่อบอกให้เรารักกัน
งานเทศกาลปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 20 ตอน ปลาทูนอกเข่ง
ถึงจะเก่งแต่ไม่ลืมความเป็นไทย

งานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง เป็นงานประเพณีประจ�ำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นงานที่มีเนื้อหาแสดงถึงวิถี
ชีวิตเชิงวัฒนธรรมของคนสมุทรสงครามเป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามจากการประเมินผล
ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พบว่าในในสิบวันของงานมีผู้คนหมุนเวียนมาเที่ยวชมงานและจับจ่ายใช้สอยถึง
400,000 คน แต่ละคนใช้จ่ายเฉลี่ย 517 บาทต่อคน จนมีเงินหมุนเวียนทั้งระบบ 200 กว่าล้านบาท มีผู้คนทุกเพศ
ทุกวัย เข้ามาร่วมกิจกรรมและชมสาระในงานนอกจากมารับประทานอาหาร
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รูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 3 โซน
ร้านอาหาร

ประกอบไปด้วยเมนูชูสุขภาพ
ปรุงจากปลาทูที่ขึ้นชื่อ อ่าว ก.ไก่

นิทรรศการด้านศิลปะและสาระความรู้

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ภาค
การศึกษา โดยมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วางรูปแบบร่วม
กับเครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ผลงานภาพวาดจากศิลปินต่างๆ

เวทีกลาง

ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ากับ
ศิลปะสมัยใหม่ ประกอบด้วยการแสดงโขนกลางแปลง
การบรรเลงดนตรีไทย การนาฏศิลป์ของเยาวชน การ
ประชันแตรวงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
การประกวดดนตรีแม่กลองมิวสิคอวอร์ด และการแสดง
คอนเสิร์ตศิลปินชาวสมุทรสงคราม
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีแนวคิดที่จะสร้างงานนี้ให้
ยั่งยืน สืบเนื่องไปยังลูกหลานสมุทรสงครามในอนาคต จึงได้เปิด
โอกาสให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้
เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจ ความผูกพันในปลาทูแม่กลอง และเพื่อ
แสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับเด็กผู้ที่จะมาสืบสานงานนี้ แม้ว่าชื่อ
ตอนที่พวกเขาตั้งขึ้นมา อาจไม่ลุ่มลึกเหมือนชื่อตอนที่ผ่านมา แต่ชื่อ
ตอนนี้จะถูกทดแทนด้วยความสดใส ความบริสุทธิ์ ความรักที่เขามีต่อ
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ปลาทูแม่กลอง อันจะส่งผลให้งานเทศกาลกินปลา
ทูแม่กลอง มีผู้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ในการจั ดงานที่ ผ ่ า นมาคณะท� ำ งานมี
ความพยายามเพิม่ คุณค่าให้กบั งานเทศกาลกินปลาทู
โดยสอดแทรกมิติด้านสังคม และปัญญาเข้าไปใน
เทศกาลนี้ เช่น มิติด้านสุขภาวะ โดยหวังว่าจะให้
สังคมของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสังคมที่อุดมสุข

ในทุกมิติ และมีการด�ำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท่ า มกลางสั ง คมบริ โ ภคใน
ปัจจุบัน เป็นการสร้างแนวร่วมในการสร้างสังคม
ให้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยมีหน่วยงาน 3 ส่วนหลักร่วมขับเคลื่อน ได้แก่
หอการค้าจังหวัด ส่วนราชการ และเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ซึ่งมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ปรับรูปแบบของการท�ำงานในอดีต ทีเ่ น้น
การท�ำงานแบบองค์กรเดียว มาเป็นการท�ำงาน
แบบเครือข่ายที่ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้ง
ด้านแนวคิด จนถึงการปฏิบัติ โดยเครือข่ายนี้จะ
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต่อยอดการจัดงานเทศกาลกินปลาทูในปีที่ผา่ นมา

2. น�ำเสนอสิ่งที่ดีที่น่าภูมิ ใจของจังหวัด
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดความภูมิใจ

และน�ำเสนอด้านคุณธรรมและความดีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ในการร่วมท�ำสิ่งดีเพื่อสังคม
3. สร้างกิจกรรมร่วมกัน ของผูค้ นกลุม่ ต่างๆ
ในสังคม อาทิ เช่น การเสวนา การร่วมสอน การ
สาธิต น�ำเสนอ ศิลปะ และ วัฒนธรรม ในด้านต่างๆ
รวมทั้งด้านสุขภาพ

4. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับผู้ ใหญ่ในลานวัฒนธรรมนี้ โดยน�ำ

เอากิจกรรม ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
มาเป็นสื่อ
5. สร้างแกนน�ำของเครือข่ายต่างๆ ขึ้นมา
เพื่อที่จะต่อยอดของการสร้างสังคมอุดมสุขขึ้น โดย
มีการวางแผนงานในอนาคตที่เป็นรูปธรรม

6. น� ำ เสนอพฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งการด�ำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่า โดย

ใช้ค�ำประชาสัมพันธ์ว่า “สนุก และอร่อยได้ โดย
ไม่มีแอลกอฮอล์”

7. สร้างทีมเฝ้าระวังการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ขอ
ความร่วมมือประชาชนทีม่ าเทีย่ วชมงานนี้

8. น�ำเสนอแนวคิดด้านสังคมอุดมสุข ที่มีการด�ำเนินวิถีชีวิต

แบบคนแม่กลอง สามารถมีความสุขได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และเอาหลักศิลปะในการด�ำเนินชีวิตมาใช้ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบาย
ท้องถิ่น และจังหวัดในอนาคต
อีกทั้งรูปแบบการจัดงาน ที่ส่วนใหญ่ทางจังหวัดเป็นผู้ก�ำหนด
ทิศทางแล้วสัง่ การไปยังส่วนล่างโดยภาคประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสร่วม
โดยเฉพาะด้านแนวคิด ผลที่ได้คือความไม่ยั่งยืนของโครงการต่างๆ
แต่ส�ำหรับงานเทศกาลกินปลาทู ทางหอการค้าจังหวัดได้ปรับเปลี่ยน
แนวคิดใหม่โดยมุ่งเน้นด้านการท�ำงานจากระดับล่างขึ้นมายังข้างบน
เน้นการท�ำงานที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งด้านแนวคิดและด้านปฏิบัติ
โดยเอาลานวิถีชุมชนเป็นตัวกลางในการด�ำเนินงาน ได้เปิดเวทีคุย
กับกลุ่มชาวบ้าน เครือข่ายผู้รักศิลปะ เครือข่ายด้านดนตรี เครือข่าย
ด้านสุขภาพ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ จนได้แนวคิด และรูปแบบของลาน
วั ฒ นธรรมขึ้ น และน� ำ โครงการไปเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
จังหวัดสมุทรสงคราม และท�ำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากผู้ที่เข้าใจ และเห็นความส�ำคัญ จากนั้นเมื่อได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแล้วจึงท�ำการด�ำเนินงาน โดยแบ่งการเป็นล�ำดับขั้น ดังนี้
เปิดเวทีประสานงานขึ้นโดยพยายามให้เป็นการท�ำงานแบบ
เครือข่ายทั้งด้านแนวคิด และด้านการปฏิบัติงาน โดยให้มีทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในช่วงก่อนงาน
น�ำเสนอสิ่งที่ดีของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จ และเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการร่วมกันท�ำสิง่ ทีด่ ใี นระหว่างงาน
สร้างกิจกรรมร่วมกัน ของกลุ่มผู้คน ตั้งแต่รว่ มลงแรงในการ
สร้างสถานที่ (ช่วงเตรียมงาน) และจัดกิจกรรมเสวนา การสาธิตต่างๆ
(ในระหว่างจัดงาน)
สร้างกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับงาน โดยน�ำเอาศิลปะ ดนตรี และกลุ่มจิตอาสา มาเป็น
สื่อในระหว่างงาน
น�ำเสนอการรณรงค์เกีย่ วกับพฤติกรรมด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ให้กับสังคมในระหว่างงาน เช่น การไม่สูบบุหรี่ และการไม่บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ
สรรหา และสร้างแกนน�ำของแต่ละเครือข่าย และต่อยอด
ของการด�ำเนินงานในการสร้างสังคมอุดมสุข
สรุปแนวคิดด้านสังคมอุดมสุข ให้กับภาครัฐ และท้ อ งถิ่ น
เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายของจังหวัด หรือท้องถิ่นในอนาคต
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นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม ยังได้
รณรงค์ให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ภายในงานเทศกาลกินปลาทูอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทัศนคติงาน
เทศกาลปลอดแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ข้อห้ามต่างๆ ตลอดจนโทษตามกฎหมาย ทีก่ ำ� หนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการน�ำเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้ามา
ดื่ม-ขายในงานเทศกาล โดยผ่านกิจกรรมเกมและป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในบูธรณรงค์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ รวมถึงให้บริการน�ำ้ ดืม่
ทางเลือกซึ่งเป็นน�้ำสมุนไพรให้กับผู้ที่มาเที่ยวงาน และร่วมกิจกรรม
ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ
ปี 2547-2550 เป็ น ยุ ค เริ่ ม ต้ น ของเทศกาลกิ น ปลาทู
มีคาราวานสินค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รถบัม๊ ปาโป่ง มีเหตุการณ์เมา
ทะเลาะวิวาทเป็นประจ�ำ ท�ำให้ประชาชนทีม่ าเทีย่ วงานเกิดความกังวล
ปี 2551 เครือข่ายฯ เริ่มเข้ามารณรงค์ในงานเทศกาลกิน
ปลาทู โดยแจกแผ่นพับข้อมูล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ห้ามดื่ม ห้ามซื้อ ห้ามขาย ในสถานที่ราชการ เนื่องจาก
ประชาชนมีข้อร้องเรียนต่างๆ ในลักษณะที่ว่างานปลาทูมีความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางหอการค้าฯ ก็ขอความร่วมมือ
คาราวานสินค้าให้งดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2552 การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่อง มีการรณรงค์ ขอ
ความร่ว มมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และสามารถเอาเหล้าออก
จากงานได้ในปีนน้ั
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ปี 2553 งานเทศกาลกินปลาทูและของดี
เมืองแม่กลอง ครัง้ ที่ 13 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 10 - 19
ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
และบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการจัดงานก�ำหนด
ชื่อตอนว่า “อาหารของผู้มีบุญ” โดยมีแนวคิดว่า
ความอุดมสมบูรณ์ของปลาทูรวมถึงสัตว์ทะเลชนิด
อื่นๆ ก�ำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติ อนาคตข้างหน้า
อาจจะหารับประทานยากขึ้นหรือมีราคาแพงขึ้น
ปี 2554 งานเทศกาลกินปลาทูและของดี
เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 - 25
ธันวาคม 2554 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด
และบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยมีชื่อ
ตอนว่า “กิน อยู่ พอเพียง”
ปี 2555 งานเทศกาลกิ นปลาทู และ
ของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่
14 - 23 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณรอบศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม และในบริเวณสวนสุขภาพ

เฉลิ ม พระเกียรติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีชื่อ
ตอนว่า “ตามหาอ่าว ก.ไก่” โดยในช่วงเดือนตุลาคม
- ธันวาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ปลาทูก�ำลังเติบโต
เต็มที่เดินทางจากภาคใต้มาหากินที่ปากอ่าวไทย
(อ่าว ก.ไก่) ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ปลาทูที่จับได้
ในบริเวณปากอ่าวแม่กลองจึงเป็น “ปลาทูสาว” ซึ่ง
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
ปี 2556 เทศกาลกิ น ปลาทู แ ละของดี
เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 16 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 13-24
ธันวาคม 2556 มีชอื่ ตอนว่า “ชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้า” โดย
หวังว่ า จะเป็ น ทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกที่จะหลั่ง
ไหลเข้ามาในอนาคต อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่ารวมทั้งลด ละ เลิก
การบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ พร้อมน�ำเสนอ
ลานสาระในสวนตามแนวคิด “เพียงเริ่มจากการให้
แล้วใจจะเปลี่ยน” เพื่อให้เยาวชนหรือประชาชนได้
พบปะแลกเปลี่ยน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ
ปี 2557 เทศกาลกิ น ปลาทู แ ละของดี
เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 17  มีชื่อตอนว่า “กินอย่างมี
วัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม
2557
ปี 2558 เทศกาลกินปลาทูและของดี
เมืองแม่กลอง ครัง้ ที่ 18 ใช้ชอื่ ตอนว่า “ราชินคี วาม
อร่อย” โดยจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม
2558 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของการด�ำเนินงานการ
รณรงค์และเฝ้าระวังเทศกาลกินปลาทู ปลอดภัย
ไร้แ อลกอฮอล์ ได้ แ ก่ งานเทศกาลกินปลาทูของ
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นแบบในการจัดงาน
ที่ร้านค้าที่มาขายของภายในงานให้ความร่วมมือ
ในการไม่ น� ำ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม าขายท� ำให้
เป็นงานที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้คน
ที่ ม าเที่ยวงานตระหนักว่างานเทศกาลกินปลาทู
เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่ม YEC
สมุทรสงคราม มาร่วมผลักดันให้เยาวชนแสดงออก
เช่น การแสดงดนตรี วาดภาพในลานชุมชน ฯลฯ

ปี 2559 เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่
19 มีชอื่ ตอนว่า “พ่อบอกให้เรารักกัน” จัดขึ้นเพื่อร่วมไว้อาลัยและ
ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้แก่
นิ ท รรศการระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของในหลวงรั ช กาลที่ 9 คี ต บรรเลง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ แกลลอรีภาพถ่ายและงานศิลปกรรมล�้ำค่า
รวมถึงมีจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพหลากหลายของดีเมืองแม่กลอง จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี 2560 เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครัง้ ที่ 20
มีชื่อตอนว่า “ปลาทูนอกเข่ง ถึงจะเก่งแต่ไม่ลืมความเป็นไทย”
นับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ชื่อตอนซึ่งเปิดให้เด็กๆ ส่งชื่อเข้าประกวด
(ชือ่ ตอนดังกล่าวเป็นชือ่ ทีช่ นะการประกวดในปี 2559 แต่ในปีดงั กล่าว
การจัดงานเทศกาลกินปลาทูเป็นการจัดงานขึ้นเพื่อถวายความอาลัย
และระลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้น�ำชื่อตอนมาใช้
ในการจัดงานปี 2560)
จากแบบประเมินผลประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลกินปลาทู
ครั้งที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17 ซึง่ เป็นงานทีน่ ำ� แนวคิด
ด้านสุขภาพ สาระ ทั้งศิลปะ คุณธรรม มาผสมผสานกับงานประจ�ำปี
ของจังหวัด พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านลานวิถีชุมชน ด้านอาหารปลาทูที่มีคุณค่าและ
สะอาด ด้านที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน ด้านการแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามล�ำดับ อีกทัง้ ประชาชนมีความภูมิใจที่เป็นคนจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง และพร้อมที่จะท�ำ
สิ่งที่ดีให้กับถิ่นก�ำเนิดของตนเองถ้ามีโอกาส
การด�ำเนินงานเทศกาลกินปลาทู ก่อให้เกิดกระแสของการ
ท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายทีร่ ว่ มผลักดันงานเทศกาล
กินปลาทู ประกอบด้วย หอการค้าฯ สสจ. สรรพสามิต ปภ.ต�ำรวจ
ทหาร เครือข่ายเยาวชน ฯลฯ ซึ่งมีการท�ำงานแบบเครือข่าย สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการจัดงานเทศกาลทีส่ ามารถทรงคุณค่าได้โดยไม่ตอ้ ง
มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามแนวคิดที่ว่า “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”
อีกทั้งได้แนวคิดของการสร้างสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะ
ต้องด�ำเนินตามแนวทางตามวิถีไทย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ทุกครั้งที่จัดงานเทศกาลกินปลาทู คนสมุทรสงครามจะ
ไม่มีใครดื่มเหล้า หรือน�ำเหล้าเข้ามาในงาน ร้านค้าผู้ประกอบการ
รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างก็รับรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นายมงคล สุขเจริญคณา

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

“ใน

การจัดงานเทศกาลกินปลาทู เราค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้คน
ที่มาเที่ยวงานเป็นหลัก คือเป็นการส่งเสริมให้ได้บริโภค
อาหารทะเลที่มีประโยชน์ สมัยก่อนก่อนที่จะมีการรณรงค์ก็มีปัญหา
วัยรุ่นตีกัน พี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
อีกอย่างเราจัดงานในสถานที่ราชการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่อนุญาตให้จ�ำหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่แล้ว หลังจากที่รณรงค์มาหลายปีถือว่าได้ผลที่น่าพอใจ
ผู้ประกอบการร้านค้าไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% ถือว่า
เรามีมาตรการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะเรารณรงค์ต่อเนื่องมากว่า 12
ปี ช่วงแรกๆ อาจจะพบปัญหาอยู่บ้างแต่ 10 ปีให้หลังมานี้ ทุกคนรับรู้
รับทราบว่ามางานเทศกาลกินปลาทู งานนี้ไม่มีเหล้าเบียร์ ผู้คนมีความ
สุขกับการบริโภคเมนูปลาทู นอกจากนี้แต่ละปีเราจะมีชื่อตอน หรือ
ธีมงานแตกต่างกันออกไป ในอดีตจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคนช่วยตั้ง ต่อมาปี 2559 เราให้เด็กๆ
ส่งชื่องานเข้าประกวด ได้ชื่อตอนว่า ปลาทูนอกเข่ง ถึงจะเก่งแต่ไม่ลืม
ความเป็นไทย ความหมายก็เหมือนกับปลาทูสามารถออกมาอยู่นอก
เข่งได้ เหมือนกับคนเราสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้เช่นกัน งานนี้หอ
การค้าฯ เป็นเจ้าภาพหลัก และต้องขอบคุณ สสส.ที่ให้การสนับสนุน
ท�ำให้งานของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น”

“เทศกาลกินปลาทูปลอดภัย
ไม่ขายเหล้าเบียร์ 100%”

230

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

การเคลื่อนงาน

เทศกาลกินปลาทู ไร้แอลกอฮอล์

“สมัย

ก่อนงานเทศกาลกินปลาทู ก็เหมือนงานทั่วไป มีร้าน
อาหาร มีเวทีการแสดง มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีคนเมาที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เดินไปเดินมา จนท�ำให้กลายเป็นงานที่
ไม่สนุก บางคนก็เริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลาน ต่อมา
ประมาณปี 2548 ทาง สสส. ได้มาเชิญชวนให้ช่วยกันจัดงานที่ไม่มี
แอลกอฮอล์สักงาน เมื่อ สสส. เข้ามาสนับสนุน ท�ำให้มีงบประมาณใน
การจัดพื้นที่เพิ่ม เราจึงเพิ่มพื้นที่ส�ำหรับลานวิถีชุมชน มีมิติของสังคม
ศิลปะ ดนตรี และสาระความรู้ต่างๆ เพิ่มเข้ามาในเทศกาลกินปลาทู
ปีแรกที่เริ่มจัดเทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า อาจจะมีคนดื่มเหล้า หรือ
น�ำเหล้าเข้ามาในงานบ้าง แต่พอปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเริ่มเปลี่ยนไป
กลายเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มแม่บ้านมาจับจ่ายซื้ออาหาร ขณะที่
ร้านอาหารต่างๆ ยอดขายไม่ตก และยิ่งขายได้มากขึ้น กลุ่มที่เคยดื่ม
ในงานเราเข้าไปพูดคุยว่างานนี้ห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เขาก็ให้ความร่วมมือ กลุ่มนี้ก็จะหายไปในที่สุด
เปลีย่ นเป็นกลุม่ ครอบครัว และกลุม่ วัยรุน่ เราน�ำกิจกรรมทีว่ ยั รุน่ สนใจ
มาเสริม เช่น การประกวดดนตรีแม่กลองมิวสิค เกีย่ วกับผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก ในปีแรกที่เราพูดคุยถึงแนวทาง
การจัดการงานเทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า ผู้ประกอบการรับทราบ
นโยบายและยินดีทจี่ ะน�ำสินค้าอืน่ มาจ�ำหน่ายแทนเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ท�ำให้งานเทศกาลปลาทูปลอดเหล้า กลายเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็เห็นด้วยกับการจัดงานในรูปแบบนี้ เพราะ
ในอดีตมักจะมีเหตุคนเมาทะเลาะวิวาท พอปล่อยกลับบ้านก็ไปประสบ
อุบัติเหตุ หลังจากรณรงค์งานเทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า แม้แต่
ต�ำรวจเองก็สามารถเดินเที่ยวงานได้อย่างสบายใจ ส่วนตัวมั่นใจว่า
งานเทศกาลกินปลาทูปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เป็นงานทีม่ คี วามยัง่ ยืนได้
เพราะปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่างานนี้ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าถ้า สสส.ไม่เข้ามาอาจจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะงบประมาณที่สนับสนุนมาท�ำให้เรากล้าที่จะลอง
เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันเครือข่ายก็มีความเข้มแข็งและให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด”

ทพ.มานะชัย ทองยัง

รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

“เทศกาลกินปลาทู
ปลอดเหล้า ปลอดภัย”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางกานดา พาเจริญ

นายภาณุมาศ รวมสุข

ประธานฝ่ายร้านค้า

“ย้อน

ไปในช่วงปีแรกๆ ที่เรารณรงค์งานปลาทูเป็น
งานที่คนมากินปลาทู และดื่มเหล้าสังสรรค์
แม้กระทั่งร้านค้าเขาก็ดื่ม พอเราไปบอกว่างานนี้ขอความ
ร่วมมืองดจ�ำหน่ายงดดื่ม บางรายก็ไม่เข้าใจ ท�ำงานปีแรกๆ
ยากและอึดอัดมาก แม้กระทั่งเกมลุ้นโชคต่างๆ ที่มีเหล้าเป็น
รางวัล เราก็ขอความร่วมมือให้งด เรารณรงค์อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และร่วมมือกับหลายฝ่ายในการท�ำงาน ทั้งต�ำรวจ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม จนในที่สุดก็ท�ำให้คน
มาเที่ยวงาน รับรู้และเข้าใจว่างานนี้ปลอดเหล้า งานปลาทู
เราจัดขึ้นเพื่อคนทั้งประเทศ ปีหนึ่งมีครั้งเดียว ในฐานะผู้จัด
งานเราอยากให้ผู้คนที่มาเที่ยวงานมีความสุข ไม่ต้องกังวล
กับเหตุทะเลาะวิวาทหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานจะ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วงาน เพื่อสื่อสารว่างานนี้ปลอด
แอลกอฮอล์ ทุกคนทีม่ าเทีย่ วงานก็ให้ความร่วมมืออย่างดีคะ่ ”

“เทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า
ปลอดภัยไร้กังวล”
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ประธานชมรมร้านอาหาร
จังหวัดสมุทรสงคราม

“ใน

ปีแรกที่เราจัดงานรณรงค์ไม่ขายเหล้าเบียร์ เราได้
เชิญร้านค้ามาพูดคุยว่าถ้าในงานไม่ขายเหล้าจะ
เป็นไปได้มั้ย เพราะงานปลาทูเราเน้นขายอาหารอยู่แล้ว ก็มี
ความเห็นหลายอย่าง แรกๆ ก็มีผลกระทบบ้าง แต่พอเอา
เข้าจริงพอไม่มเี หล้า คนก็มงุ่ มารับประทานอาหารอย่างเดียว
ไม่นั่งดื่มนานเหมือนเมื่อก่อน เพราะสถานที่เราคับแคบ
ไม่เหมาะกับการนั่งนานๆ เราเป็นชมรมร้านอาหารรวมตัว
กันมาประมาณ 20 กว่าปี มีสมาชิกประมาณ 120 ร้าน
เมื่อก่อนเราเคยจัดงานเทศกาลอาหารทะเล เพื่อหารายได้
มาบริหารชมรม ต้องขายบัตรให้คนมารับประทานอาหาร
แต่งานปลาทูไม่ต้องเร่ขายบัตรมีแต่คนเข้ามาหา เราจึงเลิก
จัดงานเทศกาลอาหารทะเล และมาร่วมมือกับหอการค้า
จัดงานเทศกาลกินปลาทู ซึ่งจะคัดเลือกเข้ามาเพียง 7 ร้าน
โดยต้องเป็นร้านที่มีความพร้อม มีการตรวจสอบคุณภาพ
บางครัง้ กรรมการต้องไปชิมรสชาติอาหารก่อนด้วย เมนูไฮไลท์
ในงานจะเป็นเมนูปลาทูที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนที่อื่น เช่น
ปลาทูนึ่งมะดัน ปลาทูตาเตี๊ยะ ปลาทูฉู่ฉี่ ห่อหมกน�้ำ  ท�ำ
มาจากเนือ้ ปลาทูทน่ี ำ� มาแช่ในน�ำ้ กะทิ งานเทศกาลกินปลาทู
วันนี้เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ในอนาคต
แม้ว่าจะมีธุรกิจแอลกอฮอล์สนใจสนับสนุนเราคงปฏิเสธ
เพราะเราถือกฎกติกาว่างานนี้ไร้แอลกอฮอล์ครับ”

“งานปลาทูปลอดเหล้า
กินปลาทูอร่อยสุขใจ”
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นายคงเดช ทองเรือง

นายอภิชาติ กึมรัมย์

กรรมการหอการค้า
จังหวัดสมุทรสงคราม /
รองประธานโอทอป
จังหวัดสมุทรสงคราม

“ใน

ฐานะผู้ประกอบการร้านค้าเราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
งานปลาทูปลอดเหล้า เพราะเมืองสมุทรสงคราม
เราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราสามารถ
จัดงานใหญ่ๆ โดยไม่มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีคนเมา
เข้ามาเดิ น ในงานเราเองก็ มี ค วามกั ง วล แต่ เ ราก็ จั ด งาน
ปลอดเหล้ามาหลายสิบปีและมีการรณรงค์อย่างต่อเนือ่ ง เกิด
ความร่วมมือร่วมใจของผู้จัดงาน พี่น้องชาวสมุทรสงคราม
และนักท่องเทีย่ วที่มาร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เยาวชน สร้างพื้นที่ดีๆ ให้เด็กๆ ได้แสดงออก ปัจจุบันถือว่า
งานเทศกาลกิ น ปลาทู ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการรณรงค์
แล้วครับ เพราะเป็นงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ที่ส�ำคัญ
ทุ ก คนรั บ รู ้ ว ่ า งานนี้ ไม่มีเหล้า เป็นความภาคภูมิใจของเรา
ชาวเมืองแม่กลองครับ”

“งานปลาทูปลอดเหล้า
ความภูมิใจของคนแม่กลอง”

ร.ร.วัดบางกะพ้อม

“ที่

ผ่านมาทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
งานศิลปะ ในงานเทศกาลกินปลาทูเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับปี 2559 ทางโรงเรียนได้รับค�ำเชิญให้ไปร่วมแสดง
งานศิลปะ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆ จะได้มีประสบการณ์
ที่ ส� ำ คั ญ ในงานยั ง มี ก ารเชิ ญ ศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจั ง หวั ด
ของเรา มาร่วมแสดงงานศิลปะด้วย เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้การ
ท�ำงานของศิลปินแต่ละท่าน เราส่งเสริมให้เด็กอยู่กับงาน
ศิลปะโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข งานเทศกาลกินปลาทูถือ
ได้ว่าเป็นการสร้างทางเลือก สร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีกลางลานงาน
ปลาทู การประกวดวาดภาพการแสดงงานศิลปะ สิ่งเหล่านี้
จะหนุนเสริมให้เด็กๆ มีความภูมใิ จ ขอเพียงให้มพี นื้ ทีใ่ ห้เด็กๆ
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อย่างงานปลาทูปลอดเหล้า
เชื่อว่าจะมีความยั่งยืนได้ เพราะเด็กๆ เขาประจักษ์แล้วว่า
ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์ ก็ประสบความส�ำเร็จได้”

“เทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า
คือพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กๆ”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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นางสาวเรณู ภู่อาวรณ์

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม

“งานปลาทูปลอดเหล้า
เยาวชนปลอดภัย”
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“ก่

อนจะมี ก ารรณรงค์ ง านปลาทู ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
งานปลาทูมักจะมีเหตุทะเลาะวิวาท ต่อยตีกัน เคยถามแม่ค้า
ที่มาขายของในงานว่ามีลูกมั้ย เขาบอกมีลูกชาย พอถามต่อว่าให้ลูก
มาเที่ยวงานมั้ย เขาบอกไม่ให้มาเป็นห่วง กลัวเพราะมีเรื่องเหล้ามา
เกีย่ วข้อง แต่หลังจากมีการรณรงค์งานเทศกาลกินปลาทูปลอดเหล้า
แม่ค้าที่มีลูกสาวเขาก็บอกเห็นด้วย และปล่อยให้ลูกสาวเดินเที่ยวงาน
ได้อย่างสบายใจ ช่วงแรกๆ ท�ำงานยากพอสมควร เราเป็นภาคประชาชน
ไม่มีอ�ำนาจในมือ แต่เราอาศัยการพูดคุยในฐานะประชาชนด้วยกันว่า
งานนี้ห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราเตือนในฐานะเป็น
ประชาชนด้วยกัน แต่ถ้ามีครั้งต่อไปคราวหน้าเจ้าหน้าที่อาจจะด�ำเนิน
ตามกฎหมาย เราไม่มีกฎหมายอยู่ในมือแต่เราท�ำด้วยใจ ท�ำเพื่อคน
สมุทรสงคราม เราท�ำงานและมีการสอบถามคนมาร่วมงาน จ�ำเป็นมั้ย
ที่งานปลาทูต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค�ำตอบคือไม่จ�ำเป็น พ่อแม่
สามารถปล่อยให้ลูกหลานมาเที่ยวงานได้อย่างสบายใจ ในฐานะผู้ที่
ร่วมขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่ต้นคิดว่าปัจจุบันประสบความส�ำเร็จกว่า
90% ปัจจัยส�ำคัญมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทัง้ ภาคประชาชน
ภาครัฐ รวมไปถึงภาคเอกชน นอกจากนี้การสื่อสารก็ส�ำคัญ ดิฉัน
จัดรายการวิทยุดว้ ย ก็จะพูดในรายการเสมอว่าการจัดงานทีไ่ ม่มเี ครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ช่วยลดความเสีย่ งหลายอย่าง ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งรถจะหาย
ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง สิ่งส�ำคัญ คือการให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ทุกคนรับรู้และปฏิบัติตาม
ส่วนสถานการณ์การดื่มโดยเฉพาะในวัยรุ่นชาย จากประสบการณ์ใน
การท�ำงาน ณ จุดนี้ มองว่าเยาวชนชายดีขึ้น แต่ส�ำหรับเยาวชนหญิง
กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล และยังคงต้องท�ำงาน
กันต่อไป ส�ำหรับรูปแบบวิธกี ารในการรณรงค์ในงานเทศกาลกินปลาทู
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว แต่ที่ผ่านมางบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
ลดลง ท�ำให้ภาคประชาชนท�ำงานยากขึ้น ส่วนตัวคิดว่าภาษีเหล้าบุหรี่
ควรน�ำมาดูแลเยาวชนในประเทศ ให้รู้เท่าทันถึงโทษของเหล้าและ
บุหรี่ให้มากขึ้น”
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น.ส.ณภัสสร เล็กเจริญ

น.ส.ปียาภรณ์ พุ่มพวง

กราฟิกดีไซเนอร์
งานเทศกาลกินปลาทู

“ส�ำ

หรับงานปลาทู เป็นเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี
ความรูต้ า่ งๆ ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เข้ามาเกี่ยวข้องงานก็สนุกได้ ในฐานะที่ได้เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดงาน ส่วนตัวคิดว่างานปลาทู ท�ำให้คน
สนใจเรือ่ งบ้านเมืองของตนเองมากขึน้ ได้เข้าไปศึกษา พร้อมๆ
กับค้นหาว่าเรามีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง เช่น ดนตรี ศิลปะ
วาดรูป ถ่ายภาพ ฯลฯ ส�ำหรับงานปลาทูปลอดเหล้าที่ยั่งยืน
ส่วนหนึ่งควรจะมีการขยายไปที่คนรุ่นใหม่ เชิญชวนให้เข้า
มาร่วมท�ำงานให้มากขึ้น รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อจะได้
ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ก็น่าจะเกิดความยั่งยืนได้ค่ะ”

แกนนำ�เยาวชนเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า
จังหวัดสมุทรสงคราม

“แรง

บั น ดาลใจที่ ท� ำ ให้ ม าร่ ว มงานรณรงค์ เ รื่ อ ง
แอลกอฮอล์ เนื่องจากเมื่อก่อนพ่อดื่มเหล้า
ต่อมาก็เลยชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา เพราะอยากให้พ่อเลิก
ดื่มเหล้า พ่อดื่มเหล้ามาตั้งแต่วัยหนุ่ม เวลาเห็นพ่อดื่มจะรู้สึก
ไม่ดี เมื่อได้มาร่วมงานกับพี่เรณูก็ยิ่งเห็นโทษของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากขึ้น ยิ่งอยากให้พ่อเลิกดื่มให้ได้ค่ะ ส่วนงาน
รณรงค์ก็อยากจะย�้ำให้ทุกคนเห็นว่างานเทศกาลกินปลาทู
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อยากให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎของสังคม ในส่วนของเยาวชนที่มีค่านิยมว่าดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วเท่ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ เพราะ
ความเท่ ควรจะออกมาจากข้างใน จิตใจ และจิตใต้ส�ำนึก
มากกว่าค่ะ”

“คนรุ่นใหม่คือค�ำตอบของความยั่งยืน”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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สารทเดือนสิบ หรือที่ชาวนครศรีธรรมราช
เรียกกันว่า “ประเพณีทำ� บุญเดือนสิบ” เป็นประเพณี
ท�ำบุญกลางเดือนสิบ เพื่อน�ำเครื่องอุปโภคและ
เครื่องบริโภค ประกอบด้วย ขนมส�ำคัญ 5 อย่าง
ไปถวายพระ แล้วอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ
ของตน ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะไป
ตั้งรกรากไกลเพียงใด เมื่อถึงช่วงท�ำบุญเดือนสิบ
ก็จะกลับภูมลิ ำ� เนามาร่วมท�ำบุญ ด้วยความส�ำนึก
กตัญญูที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจมาแต่เยาว์วัย
อี ก ทั้ ง ความเชื่ อ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาว
นครศรีธรรมราชเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
หากท�ำความดีไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้ไปเกิด
ในสรวงสรรค์ แต่หากท�ำความชั่วจะตกนรกกลาย
เป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัย
ผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ
ดังนั้น ในวันแรม 1 ค�่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกว่า “เปรต” จึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์
เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องและจะ
กลับไปนรก ในวันแรม 1 ค�ำ 
่ เดือนสิบลูกหลานและ
ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงน�ำอาหารไปท�ำบุญที่วัด เพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวที
งานบุญเดือนสิบจึงเปรียบเสมือนงานรวมญาติ
ของคนนครศรีธรรมราช ซึ่งทางจังหวัดได้มีการ
จัดงานยิ่งใหญ่ ที่คนนครฯ เรียกว่า “งานเดือนสิบ”
โดยมี ร ะยะเวลาในการจั ด งาน 10 วั น 10 คื น
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี
แสง สี เสียง ในอดีตกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจึงแอบน�ำ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ มาจ�ำหน่ายให้กบั นักท่องเทีย่ ว
รวมถึงเยาวชน ซึ่งอาจก่อเหตุทะเลาะวิวาท และ
เป็นอันตรายต่อผู้ที่มาเที่ยวงานได้
ประชาคมองค์กรงดเหล้าได้ต่อสู้กับธุรกิจ
น�้ำเมาในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานจนเกิดประกาศ
ห้ามขาย หรือห้ามดืม่ ในสถานทีส่ าธารณะ การจัดงาน
บุญประเพณีปลอดเหล้า นับเป็นกระแสที่ดีมาก

“ วิถีคนคอน ”
สุขใจปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

และก�ำลังเกิดทั่วทั้งจังหวัดนครฯ โดยปีนี้ ยกระดับเป็นพื้นที่มีการเปิด
ป้ายงานบุญนครฯ ปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า 100% ร่วมกับ
ทางคณะเจ้าภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการประสานร่วมมือ
ร่วมใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิดกระแสงานบุญปลอดเหล้าในงานอื่นๆ
ต่อไป
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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งานสารทเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช งานประจ�ำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดจัดในพื้นที่ 3 โซนได้แก่
โซนที่ 1

หน้าวัดพระมหาธาตุ จะเป็นงานเชิงวัฒนธรรม
ปลอดเหล้า 100% ตั้งแต่อดีต

โซนที่ 2

สนามศรีธรรมโศกราช (หน้าจวนผู้ว่าฯ) เป็นพื้นที่
เชิงวัฒนธรรมด้านอาหาร ในอดีตเคยมีเหล้าบ้าง
แต่เป็นพื้นที่สวนสาธารณะจึงเข้ม ห้ามมีการขาย
การดื่มในพื้นที่

โซนที่ 3

สวนสาธารณะ ทุ่งท่าลาดเป็นพื้นที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุด
เน้นสินค้า การแสดง อาหาร บูธองค์กร
ในอดีตจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีเหตุทะเลาะวิวาททุกปี
จนมีการเริ่มขับเคลื่อนผลักดันงานสารทเดือนสิบ
ปลอดเหล้าเมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
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ปี 2553 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่รว่ มกับเครือข่าย
งดเหล้า ส�ำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานสารทเดือนสิบ
ในพืน้ ทีส่ วนทุง่ ท่าลาด พร้อมทัง้ ท�ำแผนทีผ่ งั งาน พบร้านค้าจ�ำนวน 74 ร้าน
และ 2 ลานเบียร์หน้าลานคอนเสิร์ต จึงน�ำแผนที่และข้อมูลส�ำรวจยื่นร้อง
เรียนกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (หมอสมาน) /รองผู้ว่าราชการจังหวัด (รับผิดชอบเรื่องเหล้า)
ผูก้ ำ� กับการ สภจ.นครศรีธรรมราช และสือ่ มวลชน จนเกิดกระแสและการ
ด�ำเนินคดีคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงมีการร่วมมือการรณรงค์การจัดงาน
เดือนสิบปลอดเหล้าในพิธีแห่หมับและภายในพื้นที่งาน

ผลลัพธ์
1. เกิดการรับรู้และกระแสในจังหวัด
2. ภาครัฐตื่นตัว

ปี 2554 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่ ร่วมกับเครือข่าย
งดเหล้า และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
ส�ำรวจร้านค้าที่แอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน พบมีร้านค้า
16 ร้าน จึงน�ำข้อมูลประสานหน่วยงานภาครัฐ และเฝ้าระวังภายในงาน
ตลอดการจัดงาน รวมถึงรณรงค์ในงานแห่หมับและภายในพื้นที่งาน
เพื่อสร้างกระแสสาธารณะและมีการส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป
เพื่อผลักดันงานปลอดเหล้า จากนั้นเข้าพบปลัดจังหวัดเพื่อรายงานผล

ผลลัพธ์
1. มีการบังคับใช้กฎหมาย
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ในงานโดยชุดเฉพาะกิจ
ศรีวิชัย และ สคร.11 โดยจับกุม
ผู้ขายและแถลงข่าว (จนเกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ )
2. ร้านค้าน้อยลง
3. ข้อมูลส�ำรวจความคิดเห็นประชาชน
จ�ำนวน 1,000 ชุด 90.2% ไม่เห็น
ด้วยกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในงานเดือนสิบ

ปี 2555 เครือข่ายงดเหล้าและหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุม
เตรียมงานสารทเดือนสิบ และผลักดันเป็นงานบุญปลอดเหล้าและเข้าพบ
ผู้ว่าฯ (วิโรจน์) โดยมีค�ำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้กวดขัน ห้ามจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน มีการตรวจเตือน ตรวจจับภายในงาน
พบมีการแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงด�ำเนินการตามกฎหมาย
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และมีการตัง้ War Room
ภายในงานโดยมีผู้ว่าราชการ บัญชาการให้คณะท�ำงานตรวจจับ (มี สคร.
11 / สสจ. / ต�ำรวจ / สรรพสามิต / เทศบาล / สคล.) และในปีเดียวกัน
ผู้ว่าฯ ประกาศแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจพ่อเมืองในการตรวจเตือนตรวจจับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ไม่สูบบุหรี่

ผลลัพธ์
1. ไม่มีการโชว์ผลิตภัณฑ์ในการขาย
แต่แอบขายในรูปแบบต่างๆ
2. การเฝ้าระวังและตรวจจับเข้มข้น
3. มีค�ำสั่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษในการ
บังคับใช้กฎหมาย
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ปี 2556 มีการรณรงค์เข้มข้นเพือ่ ให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า
เป็นช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงพื้นที่จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ในโหมดเฝ้าระวัง ไม่ได้
เป็นสปอนเซอร์ในการจัดงาน มีการประกาศนโยบายจัดงานสารทเดือนสิบ
ปลอดเหล้า และไม่พบการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานเลย
แต่ยังพบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้าง ทั้งนี้มีการกวดขันการบังคับใช้
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดการจัดงานและท�ำรายงาน
เข้าพบผู้ก�ำกับการจังหวัด (ท่านรณพงษ์)

ผลลัพธ์
1. ไม่พบการขาย 100%
2. ต�ำรวจ / เทศบาลฯ เริ่มเข้ามา
ร่วมตรวจเตือน

ปี 2557 แถลงข่าวงานปลอดเหล้า และร่วมกันประชาสัมพันธ์
ทั้งจังหวัด โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแยกในพื้นที่เขตเมือง
4 มุมเมือง และป้ายขวางถนน / ป้ายหน้างานและ การเฝ้าระวังภายใน
งานตลอดงานรวมถึง การรณรงค์ตลอดการจัดงานโดย ต�ำรวจ และ สสจ.
จัดเวร 3 กลุ่มตลอดงานคือ
กลุ่ม 1 เวรหน้าทางเข้าประตูงานเพื่อตรวจอาวุธ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน
กลุ่ม 2 ตั้งด่าน 4 มุมเมืองตรวจ เมาแล้วขับ
กลุ่ม 3 เดินตรวจภายในงาน

ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการแผนลดอุบัติเหตุ
จังหวัด
2. ไม่มีการขาย 100%
3. ใช้แนวการด�ำเนินงานนี้ไปขยายผล
งานชักพระปลอดเหล้า อ.สิชล
4. เขต 11 ยกเป็นงานต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนงานปลอดเหล้า (สคร.11)

ปี 2558 มีการแถลงข่าวงานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า และมี
การตั้งคณะท�ำงานร่วมระดับจังหวัด มีการตั้งสถานีต�ำรวจย่อยในงาน
และประชาสัมพันธ์ตลอดงาน / รองผู้ว่าฯ ลงตรวจร้านค้า / แผนบูรณา
การต�ำรวจ และ สสจ. ในการลดอุบัติเหตุจังหวัด

ผลลัพธ์
1. ไม่พบอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาท
(ข้อมูลต�ำรวจ)
2. การบูรณาการแผนร่วมระดับจังหวัด

ปี 2559 มีการแถลงข่าว และคณะท�ำงานบูรณาการแผนร่วม
เหล้า - บุหรี่ - อุบตั เิ หตุ และตัง้ ชือ่ งาน สารทเดือนสิบปลอดเหล้าปลอดภัย

ผลลัพธ์
1. ปลอดเหล้า 100%
2. ไม่มีผลกระทบ อุบัติเหตุ /
แต่มีทะเลาะวิวาท 1 กรณี
(ไม่มีผลจากเหล้า )

ปี 2560 มีการแถลงข่าวโดยจัด MOU กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานรัฐ / ผู้ประกอบการ / เจ้าภาพงาน และ มีการบูรณาการ เหล้า
- บุหรี่ - อุบัติเหตุ จนตั้งชื่อ งานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า - ปลอดบุหรี่
โดยมีการบังคับใช้กฎหมายเหล้า - บุหรี่

ผลลัพธ์
มีการสนับสนุนงานโดยประชารัฐ
(มีโลโก้ไทยเบฟฯ) แต่ไม่พบการขาย
และโฆษณาใดๆ 100%
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การเคลื่อนงาน

สารทเดือนสิบ
พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 (สคร.11)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

“โ

ครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ในงานบุญสารทเดือนสิบ ด�ำเนิน
การมาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปีที่ผ่านมา (2559) มีการท�ำงาน
เข้มข้นขึน้ มีการน�ำเรือ่ งบุหรีเ่ ข้ามาด้วย เป็นงานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ การด�ำเนินการเบื้องต้น จะเรียกร้านค้ามารับฟังค�ำชี้แจง
ขอร้องไม่ให้ท�ำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
เพราะว่ามีบทลงโทษสูง เชิญต�ำรวจ และกระทรวงสาธารณสุข มาให้
ค�ำแนะน�ำ  จัดตั้งทีมงานไปติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าที่มี
ความเสี่ยง มีทีมคอยตรวจตราตั้งแต่ทางเข้าและดูแลอยู่ในงานตลอด
การจัดงานทั้ง 10 คืน หากมีการฝ่าฝืนเบื้องต้นจะกล่าวตักเตือนก่อน
ยังไม่ใช้ข้อกฎหมายทันที
การด�ำเนินงานปีนี้ร้านค้าให้ความร่วมมือดี ไม่พบมีการท�ำผิด
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ฯ แถมยังช่วยรณรงค์ดว้ ย คนต่างถิน่
ก็ให้ความร่วมมือดีไม่มีปัญหาการชกต่อย เพราะมีการปราบปรามก็
ไม่มีการท�ำผิด
และเรายังท�ำโครงการ Safe Road ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ
ถนน 3 สายในเขตเทศบาลควบคูไ่ ปด้วย คือบริเวณจุดตรวจ 4 มุมเมือง  
ได้แก่ ถนนสายราชด�ำเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม โดยเรา
สนับสนุนข้อมูลวิชาการ เชื่อมการท�ำงานกับต�ำรวจเรื่องการบังคับใช้
กฎหมาย พัฒนาบุคลากรดูกล้องวงจรปิด ปรากฏว่าในรอบปีทผี่ า่ นมา
ช่วยลดอัตราการตายลงได้ 60% และลดการบาดเจ็บได้กว่า 50%
“จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ท�ำให้ประชาชนเข้าใจ และได้รับข้อมูลก่อนปฏิบัติงานจึงท�ำให้เกิด
ผลความส�ำเร็จ ก็คาดหวังอยากขยายพื้นที่การท�ำงานไปยังเขตเมือง
ที่อื่นด้วย”

“ทีมงานเข้มแข็ง
งานสารทปลอดเหล้ายั่งยืน”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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การเคลื่อนงาน

สารทเดือนสิบ
นางเพลินพิศ ทัศน์นิยม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสจ.นครศรีธรรมราช

“ดิ

“ผู้ก่อการดี ร่วมเคลื่อนงาน
สารทเดือนสิบปลอดเหล้า”
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ฉันมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรับผิดชอบประสานสนับสนุน
การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เข้ามาร่วม
ขับเคลื่อนงานสารทเดือนสิบปลอดเหล้าตั้งแต่ยุคเริ่มต้น สมัยก่อน
จะจัดงานที่สนามหน้าเมือง ต่อมาย้ายมาจัดที่ทุ่งท่าลาด งานเดือนสิบ
มีมาตัง้ แต่บรรพชน ต่อมา พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ก�ำหนดว่า สวนสาธารณะ ห้ามซื้อ ห้ามขาย สมัยนั้นเป็นเรื่องใหม่
เจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ปี 2553 มีเด็กเยาวชนไปพบว่าในงานมีร้าน
ขายเหล้าเบียร์จำ� นวนมาก มีทงั้ ลานเบียร์ ร้านขาย เขาท�ำเรือ่ งร้องเรียน
สคร. ร้องเรียนไปที่ส�ำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คุณหมอสมาน ฟูตระกูล จึงได้เดินทางมาตรวจงานสารทเดือนสิบ
ตอนนั้นดิฉันก็ได้ร่วมเดินเคียงคู่กับหมอสมาน จ�ำได้ว่าทีมเล็กมาก
แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเลย ครั้งนั้นมีการฟ้องร้องประธานจัดงาน ถือเป็น
จุดเริม่ ต้นของการท�ำงานทีต่ อ้ งเอาจริงเอาจังเรือ่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในงานสารทเดือนสิบ
“ทั้งๆ ที่สมัยนั้นมีป้ายติดเหมือนกันว่าสถานที่นี้ห้ามขาย ห้าม
ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ก็ยังไม่มีใครให้ความส�ำคัญ เราได้บทเรียนมาว่า
เมื่อไหร่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่อ ไม่รู้บทบาทไม่ท�ำหน้าที่ภาคธุรกิจ
แอลกอฮอล์ก็จะฟู เมื่อไหร่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ที่เรียกว่า
‘ผู้ก่อการดี’ เยาวชน มองเห็นว่า ตรงนี้เป็นบ่อเกิดปัญหาธุรกิจ
แอลกอฮอล์ก็จะฝ่อ  
“เมื่อก่อนเมื่อพูดถึงงานสารทเดือนสิบ ครอบครัวไม่อยากให้
ไปเที่ยว เขาบอกว่าไปท�ำไม เขาตายกันทุกปี เด็กวัยรุ่นตีกัน ดื่มเหล้า
เมาในงาน เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท ต�ำรวจก็จะขนศพออก
จากงานเป็นทีร่ กู้ นั หลังจากนัน้ ก็เริม่ มีการสร้างกระแส ทุกภาคส่วนเริม่
ช่วยกันหาทางแก้ไข ภาคประชาสังคมก็เข้ามา จนมาถึงปี 2557-2558
ต�ำรวจเริม่ เห็นความส�ำคัญ เพราะเริม่ เหนือ่ ยกับการมาเดินงานเดือนสิบ

เหนือ่ ยกับเคส พนักงานสอบสวน ร้อยเวร ไม่มคี วามสุขในการท�ำงานเลย
จึงเกิดการประสานงานมากขึน้ มีการยืน่ หนังสือถึงผูว้ า่ ฯ ว่าท�ำอย่างไร
ขอพื่้นที่ให้ปลอดภัย ในช่วงแรกๆ ก็กังวลว่าจะเป็นไปได้หรือ จะท�ำได้
จริงมั้ย ดิฉันในฐานะที่เป็นคนถือ พ.ร.บ. ก็จะหนุนเสริมภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมเป็นคนยื่น เราเป็นคนให้ข้อมูล กาง พ.ร.บ. ให้เขาดู
หลังจากนั้นเมื่อต�ำรวจเห็นด้วย ก็เกิดการประสานความร่วมมือ เกิด
สภ.ย่อยในงานสารทเดือนสิบ มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท�ำหน้าที่ร้อยเวร
ตลอด 24 ชั่วโมง
“พอใกล้งานเดือนสิบ ทางต�ำรวจก็จะเชิญทีมงานประชุมหารือ
วางแผน เพราะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ต�ำรวจให้ความร่วมมือ
อย่างดีมาก คนท�ำงานก็ค่อนข้างอุ่นใจที่จะเดินหน้า ปีหลังๆ เรา
รณรงค์จนไม่พบคนขาย แต่ยังพบคนดื่ม ก็เริ่มปรับคนดื่ม ก่อนเข้า
งานมีจดุ สกรีนตรวจเหล้า ยึดเหล้า ตอนหลังมีการบูรณาการเรือ่ งอาวุธ
เพราะเด็กนครฯ ดุมาก ถ้าเจออาวุธจะปรับครัง้ ละ 1,000 บาท ปี 2561
เราจะเริม่ ปรับคนสูบบุหรี่ ปัจจุบนั การสูบบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะปรับ
5,000 บาท ในงานเดือนสิบเราอาจะเริม่ ปรับ 200 บาท
“นอกจากนี้การท�ำงานเรามีทีม ฉก.พ่อเมือง เป็นทีมแบล็กอัพ
แม้วา่ จะเปลีย่ นผูว้ ฯ่ แต่นโยบายไม่เปลีย่ น ประชาคมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ข้มแข็ง
ภาคประชาสังคมเดินหน้า มีสื่อมวลชนมาช่วยท�ำงาน ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญทีจ่ ะเป็นกระบอกเสียง เรามีการสือ่ สารความเสีย่ ง และผลกระทบ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเทศกาลงานเดือนสิบ
ปลอดเหล้าจะไม่เปลีย่ น อย่างไรก็ตามเรือ่ งงบประมาณยังมีความจ�ำเป็น
หากรองบประมาณราชการอย่างเดียวก็ทำ� งานล�ำบาก ยุ่งยากในเรื่อง
ใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ งานสุรา บุหรี่ ที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้
เป็นงบประมาณ ของ สสส. เกือบทั้งหมด ถ้างบประมาณขาดหายไป
ในอนาคตก็อาจจะกระทบกับการด�ำเนินงานได้”
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งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
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การรณรงค์ ง านศพปลอดเหล้ า ของพื้ น ที่
ต�ำบลเสียว อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อปี 2550 จนกลายเป็นรูปธรรมแบบอย่างให้แก่
อ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณทุกพืน้ ที่ ตืน่ ตัวและร่วมกันรณรงค์
จนเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าทั้งอ�ำเภอ เป็นโมเดลส�ำคัญ
เรียกว่า “เสียวโมเดล” ก่อนจะพัฒนาเป็น “โพธิ์ศรี
สุวรรณโมเดล” โดยก�ำหนดให้วันที่ 14 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันส�ำคัญ วันคืนข้อมูลการจัดงาน
ปลอดเหล้า ให้แก่ ชุมชนโพธิ์ศรีสุวรรณ ด้วยเหตุผล
มาจากเป็นวันก�ำเนิดงานปลอดเหล้าโพธิ์ศรีสุวรรณ
คือประกาศเจตนารมณ์ทั้งอ�ำเภอ เมื่อ 14 ธันวาคม
2550 ทุกต�ำบลร่วมมือกันจัดงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลจัดงานคืนข้อมูลในวันนี้ พัฒนา
เป็นวัฒนธรรมของอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณที่เข้มแข็ง
สู่การขยายผลเป็นนโยบายร่วมกันในระดับจังหวัด
ภายใต้ประเด็นร่วม คือ “ศรีสะเกษงานบุญปลอด
เหล้าเทิดไท้องค์ราชัน” เป็นจังหวัดน�ำร่องการขับ
เคลื่ อ นงานบุ ญ ประเพณี ป ลอดเหล้ า ทั้ ง จั ง หวั ด
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
ย้อนไปก่อนจะมีการรณรงค์งานบุญปลอด
เหล้าในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย (ชนสี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว ส่วย เขมร
และเยอ) อย่างจริงจัง ภาพแห่งความหลังของงาน
กาชาดประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ คือ เคยรับทุน
จากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้เป็นทุน
ในการท�ำงาน มีการจ�ำหน่ายเหล้า มีลานเบียร์
ซึ่งดื่มกินอย่างปกติ และมักจะมีการทะเลาะวิวาท
มีการใช้อาวุธท�ำร้ายร่างกาย ความรุนแรงมีทั้งบาด
เจ็บและถึงขั้นเสียชีวิต หลังจบงานทุกปีจะมีการ
สรุปข้อมูลความสูญเสีย จ�ำนวนบาดเจ็บและเสียชีวติ
อย่างเป็นปกติเสมอมา น�ำมาซึ่งความกังวลของ
หลายฝ่าย
ดั้งนั้น เพื่อให้เกิดค่านิยมที่เหมาะสม และ
สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
ภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สถานีต�ำรวจภูธร
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่

“ สี่เผ่าไทย ”
ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
ปลอดการพนัน
ศรีสะเกษ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ศรีสะเกษ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายองค์กร
งดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เอสบีเอส เคเบิ้ลทีวี เครือข่ายวิทยุ
ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนปลอดเหล้า
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดงานโครงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่สเี่ ผ่าไทย
ศรีสะเกษ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
สร้างอัตลักษณ์อันดีงามให้อยู่คู่กับจังหวัดศรีสะเกษ
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ปี 2553 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ (ในขณะนั้น) ประกาศให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัด
น�ำร่องการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัด ซึ่งเป็น
1 ใน 10 จังหวัดน�ำร่อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายงานกาชาดปลอดเหล้า
ปลอดโฆษณา ในยุคของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย การประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษงาน
บุญปลอดเหล้าเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2553 มีแนวคิดในการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีในพื้นที่
ให้เป็นงานปลอดเหล้าทัง้ ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและระดับหมู่บ้าน
โดยก�ำหนดให้งานระดับจังหวัดปลอดเหล้า ดังนี้ 1) งานเทศกาลปีใหม่
สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2) งานเทศกาลดอกล�ำดวนบานสืบสานประเพณี
สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ และ 3) เทศกาลงานเงาะ ทุ เ รี ย นและของดี
จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับอ�ำเภอให้งานเทศกาลระดับอ�ำเภอเป็น
งานปลอดเหล้า และยังมีหมู่บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมด�ำเนินจัดงาน
บุญปลอดเหล้า จ�ำนวน 2,448 หมู่บ้าน
ปี 2554 - 2555 ประชาคมงดเหล้ า จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
เดินหน้ารณรงค์งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปลอดเหล้า
ปลอดการพนันอย่างจริงจัง
ปี 2556 พื้นที่จัดงานกาชาดประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
ได้รับความร่วมมือ จากผู้ประกอบการ ไม่มีการจ�ำหน่ายเหล้าและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยความร่วมมือในการรณรงค์ ของต�ำรวจ
ทหาร และผู ้ เ กี่ ย วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดศรีสะเกษ สรรพสามิต เขตพื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยเฝ้าระวังเกิดคุณค่าวัฒนธรรมสร้างสุข ผู้คนเข้าใจว่างานปีใหม่
ปลอดเหล้ามีความปลอดภัย เป็นแบบอย่างขยายสู่พื้นที่รอบนอก
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ปี 2557 จัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษ ประจ�ำปี 2558 ภายใต้ประกาศนโยบาย
ในการจัดงานเทศกาลประจ�ำจังหวัด ให้เป็นงาน
เทศกาลปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และปลอดการพนัน
จากการด�ำเนินการเฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลในงาน
การชาด ปี 2557 พบการกระท�ำผิดตามพระราช
บัญญัติเหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่บ้าง
แบ่งประเภทของผู้ดื่ม ได้แก่ ประชาชน พ่อค้า
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร แบ่งตามประเภทของ
เครื่องดื่มที่พบ ได้แก่ เบียร์ สุรา และอืน่ ๆ บริเวณ
ที่มีการดื่มมากที่สุด ได้แก่ ลานแสดงคอนเสิร์ต
ลานหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอเมือง และร้านอาหารบริเวณ
จ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มติที่ประชุมให้มี
การจัดงานเทศกาลให้ปลอดเหล้า ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการพนันอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วน
ของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุม
การเฝ้าระวังการกระท�ำผิด
ปี 2558 สร้างค่านิยมแห่งความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางมาเทีย่ วชมงาน ให้เห็นคุณค่าของการ
ร่วมมือ ภายใต้วาทกรรม “งานปีใหม่สี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษเป็นแบบอย่างสานสุขชุมชน” เกิดการ
สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมจัด
งานเทศกาลปี ใ หม่ สี่ เ ผ่ า ไทยศรี ส ะเกษที่ สื บ สาน
ประเพณีดีงาม ปลอดการทะเลาะวิวาท เกิดการ
รณรงค์ ส ร้ า งกระแสงานปลอดเหล้ า และสร้ า ง
จิตส�ำนึกในการร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมของ
กลุ่มเยาวชนจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2559 - 2560 เกิดค่านิยมเรือ่ งงานบุญ
ปลอดเหล้า ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กระบวนการด�ำเนินงาน
1. การด�ำเนินงานช่วงก่อนงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย

1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�ำงาน
		 • ชี้แจงแผนและก�ำหนดแผนการท�ำงาน
		 • แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
		 • ก�ำหนดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ประชุมแกนน�ำเยาวชน
		 • ชี้แจงความเข้าใจและกิจกรรมการรณรงค์ในงานเทศกาลปีใหม่
		 • แบ่งบทบาทของเยาวชนในการท�ำกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเฝ้าระวังในหน้าประตูทางเข้าพืน้ ทีจ่ ดั งาน
			 กิจกรรมรณรงค์บริเวณจัดงานซุ้มเฝ้าระวังการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมการ
			 ลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังในทั่วทุกบริเวณงาน
1.3 การเตรียมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
		 • น�ำทีมเยาวชน จัดขบวนรณรงค์ ทั่วเมืองศรีสะเกษ

การด�ำเนินงานช่วงจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
1. จัดขบวนเยาวชนรณรงค์ในช่วงพิธีเปิดงาน
2. จัดทีมเยาวชน ประจ�ำพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมควบคุมการกระท�ำผิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ และเฝ้าระวังการเล่นการพนัน
		 • จัดเยาวชนประจ�ำที่หน้าประตูทั้ง 5 ด้าน และรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง 10 วัน
		 • จัดท�ำแผนทีจ่ ดุ เสีย่ งรายวัน เพือ่ เฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งในการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
		 • นิทรรศการผลการด�ำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ตลอดระยะเวลา
			 การจัดงาน
		 • สรุปงานประจ�ำวัน

การด�ำเนินงานหลังงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
สรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างพื้นที่ / ประชาคม คณะกรรมการจัดงาน และเยาวชน
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นายจันทร์ โต๊ะสิงห์

ประธานสภาวัฒนธรรม ตำ�บลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ

“ก่อน

ประกาศ พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะ มีการขายเหล้าบริเวณงาน
ท�ำให้ควบคุมคนล�ำบาก พอเริ่มต้นโครงการระยะแรก ก่อนปี 2551
ยังมีปัญหาทะเลาะวิวาทชกต่อยกันอยู่บ้าง มาระยะที่ 2 ประมาณ
ปี 2551 - 2553 หลังประกาศใช้ พ.รบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
ผู้คนก็ยังไม่ชินกับการงดเหล้า ยังมีการดื่มกินในงานเทศกาลปีใหม่
สี่เผ่าไทยอยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเดิมๆ มีการทะเลาะวิวาทชกต่อย
ซึ่งมีอยู่พอสมควร
“ต่อมาในการท�ำงานระยะที่ 3 ปี 2553 สมัยท่านผู้ว่าฯ สมศักดิ์
สุวรรณสุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศเป็นงานบุญปลอดเหล้า
รวมหลายงานบุญ งานกาชาด งานศพ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
หลั ง จากนั้ น มาประชาชนก็ เ ริ่ ม เข้ า ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ มากขึ้ น
เป็นล�ำดับ อย่างในงานกาชาดหรืองานเทศกาลปีใหม่สเี่ ผ่าไทย จัดงาน
10 วัน สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี
“มาต้นปี 2560 งานบุญปลอดเหล้ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
แต่ก็ยังมีฝ่าฝืนแอบดื่มบ้าง เราจะมีกลุ่มนักรณรงค์ กลุ่มสอดส่องคอย
เป็นหูเป็นตาว่าห้ามดืม่ เหล้า ห้ามสูบบุหรีใ่ นงาน มีควันบุหรีข่ นึ้ ตรงไหน
ต�ำรวจจะเข้าไป ณ จุดนั้นอย่างรวดเร็ว แต่ละปีมีการจับกุมประมาณ
30 - 40 ราย ปรับรายละ 3,000 บาท ส�ำหรับผู้กระท�ำผิด
“ส่วนตัวเชือ่ ว่า ค�ำว่างานบุญประจ�ำปี ไม่มคี า่ นิยมว่าต้องดืม่ เหล้า
แต่เป็นวัฒนธรรมความดีงาม ก็อยากจะฝากถึงผู้จัดงาน รวมทั้งผู้ใหญ่
ทุกท่านให้ช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับลูกหลานเยาวชนของเราตลอดไป”
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ภญ.ฐิติพร อินศร

เภสัชกรชำ�นาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

“งาน

กาชาดปลอดเหล้า ที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถ
ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนแรกมาจากผู้น�ำเห็น
ความส�ำคัญ เริ่มตั้งแต่ยุคท่านผู้ว่าฯ สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นต้นมา
จนวัน นี้ ค อนเซ็ ป ต์ ของงานบุญปลอดเหล้า ขยายไปสู ่ ทุ ก ระดั บทั้ ง
ระดับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งงานระดับจังหวัดก็
ต้องยกให้งานปีใหม่สี่เผ่าไทย ซึ่งเป็นงานใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ
การรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้ท�ำเพียงจุดเดียว แต่เรา
ด�ำเนินงานแบบปูพรมทัง้ จังหวัด ชุมชน ประชาชนจึงเกิดความตระหนัก
เกิดการรับรูว้ า่ งานกาชาดในปัจจุบนั เป็นงานปลอดเหล้า มีการประกาศ
เจตนารมณ์อย่างเป็นทางการ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้
เกิดการรับรู้ ต่อจากนั้นก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กันไป
เครือข่ายภาคประชาชน เยาวชนก็มาหนุนเสริมการท�ำงาน เราท�ำงาน
แบบ ‘กลมกล่อม’ และ ‘กลิ้งไปด้วยกัน’ ไม่มีเงินก็ขอเงิน ไม่มีแรง
ก็ขอแรง มีความชัดเจนร่วมกัน และมี ‘เคมีที่ตรงกัน’ คุยกันรู้เรื่อง
หรืออาจจะเรียกได้ว่า ‘จิตวิญญาณเดียวกัน’ เรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่ามี
ความส�ำคัญมากที่ท�ำให้เราเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น
“ความโดดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ เรามีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง อปท.
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีความอินเนอร์กบั พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมาก คือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีความเข้าใจ
และบังคับใช้อย่างจริงจัง ไม่เกี่ยงว่านี้เป็นกฎหมายของสาธารณสุข
ปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นล้วนหนุนเสริมให้เกิดความส�ำเร็จในวันนี้
ภาคประชาสังคมมีอาจารย์จันทร์ โต๊ะสิงห์ เป็นแกนน�ำหลัก หน่วย
งานราชการก็เข้มแข็ง ทั้ง สสจ. ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ รวมทั้งกลุ่ม
เยาวชนก็มี น้องเจมส์ พงษ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ สามขาที่เข้มแข็ง
น�ำไปสูก่ ารเคลือ่ นงานอย่างได้ผลและประสบความส�ำเร็จค่ะ”

“ความส�ำเร็จเกิดจากกลุ่มคนที่มี
จิตวิญญาณเดียวกัน มีเคมีที่ตรงกัน”
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นายพงษ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์
สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
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“บท

บาทของเยาวชนในงานกาชาดสี่เผ่าไทย เราท�ำหน้าที่ใน
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดบูธกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
และท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ การรณรงค์ในยุคแรกๆ อย่างปี 2554 ยัง
คงมีคนแอบน�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงาน ต่อมาเริ่มท�ำความ
เข้าใจกับออกาไนท์ที่จัดงานให้เขาไปสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้า และก็มี
กลไกของกฎหมาย เข้ามาบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยไม่ละเว้น จับจริง
ปรับจริง หากพบว่ามีการน�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในงาน
จะปรับเป็นรายคนดื่ม 3 คนก็ปรับทั้ง 3 คน รายละ 3,000 บาท
ปัจจุบันจึงไม่พบผู้ฝ่าฝืน
“ในฐานะเยาวชนที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานนี้ แรกเริ่มนั้น
ผมได้รับทราบข้อมูลว่าปี 2554 จังหวัดศรีสะเกษมีนักดื่มหน้าใหม่
คือกลุ่มเยาวชนเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ข้อมูลในวันนั้นผลักดันให้
เข้ามายืน ณ จุดนี้ เราอยากแก้ไขปัญหาลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
ปัจจุบันเครือข่ายเยาวชน ประกอบด้วยสมาพันธ์เด็กและเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายอื่นๆ รวมตัว
กันเป็นเครือข่ายเยาวชนรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อเคลื่อนงาน
เรามีธงร่วมกันคือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพราะปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบในด้านต่างๆ มากมาย
เยาวชนคือคนรุ่นใหม่ที่มีความส�ำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในส่วนของงานกาชาด ที่ผ่านมาเราพบผู้กระท�ำผิดที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
เราท�ำได้เพียงตักเตือน เพราะมีเรือ่ งสิทธิเด็กเข้ามาเกีย่ วข้อง อนาคต
อยากให้มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเด็กเข้ามาร่วมมือ เช่น อาจจะมีการ
ตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมเคลือ่ นทีใ่ นงานกาชาด เพือ่ รองรับกลุม่ ทีอ่ ายุตำ�่ กว่า
18 ปี มีมาตรการและกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาข้อจ�ำกัดดังกล่าวได้ครับ”

การเคลื่อนงาน

ปีใหม่สี่เผ่าไทยปลอดเหล้า

“ผม

เองเริ่มต้นมาจากคนในครอบครัวดื่มเหล้า ก็เลยคิดว่าถ้า
เราอยู่เฉยๆ วันหนึ่งก็คงอยู่ในวงจรนั้น จึงลุกขึ้นมา
ท�ำกิจกรรมหยุดการดื่มของคนรุ่นหลังกับส�ำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) เริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครรวมทีมเพื่อนในจังหวัด
มาท�ำงานบุญประเพณี ชวนเยาวชนมาท�ำสงกรานต์ปลอดเหล้าเอาน�้ำ
แลกขวดที่เขาดื่มไปขายจ่ายค่าอาหารกันเองโดยไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไร
ซึ่งมันสะเทือนไปถึงสังคมและคนในครอบครัว เชื่อไหมครับว่า 3-4 ปี
ที่ผ่านมา พ่อผมเลิกเหล้าเพราะว่าลูกๆ ท�ำกิจกรรมเหล่านี้ เราจึง
ขยายผลชวนเยาวชนคน Gen Z อีก 7 - 8 จังหวัด มาท�ำอย่างจริงจัง
เรามีก ลุ ่ มสมาพั น ธ์ เ ด็ก และเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ท� ำ เรื่ อ ง
งดเหล้าและสิ่งแวดล้อม ท�ำเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน โดยแกนน�ำเข้าไป
ท�ำงานกับครูให้ส่งต่อโรงเรียน ส่งต่อเด็ก ความยากอยู่กับกระแส
สังคมเพราะธุรกิจแอลกอฮอล์กล็ กุ ขึน้ มาสร้างกระแสไปพร้อมๆ กับเรา
“นอกจากนี้ผมยังได้ชวนเยาวชนคิดดีไซน์กิจกรรมใหม่ๆ เช่น
สุขปลอดเหล้าในสวนสุขภาพ ชวนเขาสร่างเมา จากข้อมูลทางวิชาการ
พบว่าการออกก�ำลังกายจะช่วยให้ร่างกายขับแอลกอฮอล์ออกไปได้
จึงช่วยให้สร่างเมานั้นเอง อย่างที่ราษีไศลน้องๆ เยาวชนช่วยกันแต่ง
เพลง Non Stop Alcohol ชวนกันเต้นตามท้องถนน เพราะเชื่อว่า
ถ้าเด็กร่วมกันพูดเรื่องนี้บ่อยๆ ผมว่ามันจะอยู่ในสายเลือดเขาจนโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต
“การได้มสี ว่ นร่วมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ตลอดจน
งานปีใหม่ไทยสี่เผ่า ส่วนตัวผมคิดว่าความส�ำเร็จ 80% ที่เราท�ำส�ำเร็จ
มาจากกลุ่มแกนน�ำสมาพันธ์เด็ก จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มวัยรุ่นจิตอาสา
สิ่งส�ำคัญของงานเยาวชนที่ต้องขบคิดคือในอนาคตน้องๆ ต้องไป
เรียนต่อที่อื่นๆ การเคลื่อนงานอาจจะขาดช่วง ดังนั้น การส่งต่อ
กระบวนการต่างๆ สู่เยาวชนรุ่นหลังเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพื่อให้งาน
ขับเคลื่อนไปได้โดยไม่สะดุด”

นายฉัตรชัย นิสัยกล้า

แกนนำ�เยาวชน 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง
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เทศบาลนครสงขลาได้เริ่มด�ำเนินการจัด
งานเทศกาลอาหารสองทะเล ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2542
และด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ด้วยภูมิ
ประเทศทีข่ นาบด้วยทะเลสองด้าน คือ ทะเลอ่าวไทย
และทะเลสาบสงขลา ท�ำให้ชาวสงขลามีวิถีชีวิต
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทะเล ไม่วา่ จะเป็นด้านการประกอบ
อาชีพ การคมนาคม หรืออาหารที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะถิ่น และเป็นที่มาชื่องานเทศกาล
อาหารสองทะเล
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้าน อาหารทะเลที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสงขลา กระตุ้นเศรษฐกิจเมือง เน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดย
การจัดงานดังกล่าวเทศบาลนครสงขลาได้รับความ
ร่วมมือจากร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมาออกร้านจ�ำหน่าย
สินค้า กว่า 250 ร้าน มีการแสดงดนตรี และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ นับว่าเป็นงานเทศกาล
อาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ งานเทศกาลอาหาร 2
ทะเล จั ด ขึ้ น ณ บริ เ วณสระบั ว แหลมสมิ ห ลา
จังหวัดสงขลา
รูปแบบการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล
เดิมจะมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสปอนเซอร์
สนับสนุนงาน และมีการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ตลอดทั้ ง งาน     เกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ มาเหล้ า และ
ทะเลาะวิวาทอยู่เสมอ ต่อมาในปี 2553 เทศบาล
นครสงขลาจึงร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหาร
ภายใต้ชื่อโครงการ “เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อย
ได้ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 11 เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม และร่วมสร้างจิตส�ำนึกให้แก่นักท่องเที่ยว
ประชาชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนผู้ประกอบการ
ได้ตระหนักถึงผลกระทบหลายๆ ด้าน และปัญหา
สังคมที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่าน
สื่อและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานซึ่งได้รับการตอบ

“ อ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา ”
อร่อยปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
รับจากนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยวและองค์กร
ปี 2553 ที ม งานโครงการอาหารปลอดภั ย เพื่ อ สุ ข ภาพ
“อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ได้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ต่อขอพบนายพีระ ตันติเศรณี
นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในขณะนั้น เพื่อหารือเรื่องการจัดงาน
เทศกาลอาหารสองทะเล ทีจ่ ดั ในพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ (สวนสระบัว) ซึง่
ผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ซึ่งทางคณะผู้จัดงานรับทราบในเรื่องดังกล่าว แต่ยังคงติดขัดปัญหา
หลายประการ หากจะให้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดนั้น
คงจะท�ำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคที่มากมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การจัดงานเป็นอย่างมาก แต่ทางท่านนายกฯ พีระ ตันติเศรณี ก็ได้รับ
ข้อเสนอต่างๆ ที่ทางทีมงานฯ ได้เรียนให้ทราบและขอน�ำกลับไป
พิจารณาร่วมกับทีมงานคณะผู้บริหารต่อไป
14 วันก่อนการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล ประจ�ำปี 2553
ทีมงานฯ ได้รับการติดต่อจากนายกฯ พีระ เชิญให้ทีมงานฯ ไปพบเพื่อ
ประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลอาหารสองทะเลปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นปีแรก นายกฯ พีระ รวมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้
ลงพื้นที่ท�ำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชน บอกกล่าวให้
ทราบนโยบายการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล ปลอดแอลกอฮอล์
ห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่าย เปลี่ยนแปลงงานเทศกาลอาหารจากลานเบียร์
ที่มีมูลค่า รายได้เงินหมุนเวียนจากการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งเป็นบริษัท เบียร์ สีเหลืองมาเป็นงานเทศกาลอาหารสองทะเล
“อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งทาง สสส. ได้ให้งบประมาณสนับสนุน
การจัดงาน 350,000 บาท สนับสนุนสื่อรณรงค์ เช่น ผ้ากันเปื้อน
ไวนิลประชาสัมพันธ์งานโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์การรณรงค์ เสื้อรณรงค์
รวมมูลค่าโดยประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท และให้ทางเจ้าภาพ
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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ยืมอุปกรณ์เพื่อการจัดงาน เช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งเจ้าภาพยินดีรับ
ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ทาง สสส. เสนอการสนับสนุน ทั้งนี้
เจ้าภาพ โดยท่านนายกฯ พีระ ได้ปฏิเสธรับการสนับสนุนจากทุน
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์โต๊ะสีเหลือง) ทันที่เพื่อเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีอุดมการณ์ที่จะสร้างชุมชนน่าอยู่ พาประชาชน
อันเป็นที่รัก และลูกหลานที่น่าเอ็นดูให้ห่างไกลจากการมอมเมาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”
ประจ�ำปี 2553 เป็นการจัดงานทีไ่ ม่มกี ารจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ภายในบริเวณงานโดยสิ้นเชิง แต่ในระหว่างการจัดงานได้เกิดสิ่งที่
ไม่คาดคิดว่าบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะไม่ยอมสูญเสียพื้นที่
และลูกค้าเบียร์ไป ได้มีการน�ำรถโมบายเคลื่อนที่มาเปิดจ�ำหน่ายใกล้ๆ
บริเวณจัดงาน และได้สง่ สาวเชียร์เบียร์ให้เข้ามาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การขายเป็นระยะๆ จึงท�ำให้ภายในบริเวณการจัดงานมีการแอบและ
หลบซ่อนการดืม่ อยูป่ ระมาณ 80% ทุกโต๊ะรับประทานอาหารจะมีเบียร์
โลโก้สีเหลืองเกือบทุกโต๊ะ ประกอบกับภายในบริเวณการจัดงานมีการ
จ�ำหน่ายอาหารประเภทกับแกล้ม มากกว่า 80% กล่าวได้วา่ การจัดงาน
ในปี 2553 จึงเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่ง ที่จะต้องค้นหาหนทางแก้ไข
ของคณะผู้จัดงานกันต่อไป เพื่อต่อสู้กับกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2554 ทางโครงการฯ ได้ติดต่อท่านนายกฯ พีระ และ
คณะผู้จัดงาน ตั้งแต่เนิ่นๆ และมีการประชุมหารือ ถอดบทเรียนของ
การจัดงาน ทีผ่ า่ นมา มีการวางแผนงานเพือ่ การขับเคลือ่ นงานเทศกาล
อาหารสองทะเล อย่างเป็นระบบ และมียุทธวิธีการท�ำงานที่เป็นระบบ
มากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
และภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น มีการท�ำงานร่วมกับสภาเด็ก
และเยาวชน เพือ่ ให้รว่ มกิจกรรมการรณรงค์และเฝ้าระวังเข้มข้นยิง่ ขึน้
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ไม่รับทุนสนับสนุนใดๆ จากบริษัทธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รอบๆ บริเวณการจัดงาน ไม่มรี ถโมบาย
มาจอดขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพราะมีหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบได้มาตรวจและควบคุม มีการ
ปรับรูปแบบและเวลาการจัดงานให้มาเชือ่ มสัมพันธ์
กับงานสมโภชปูท่ วดเขาแดง แต่การจัดงานเทศกาล
อาหารสองทะเล ในปี 2554 ก็ยังคงพบได้ว่ามี
ผูป้ ระกอบการบางรายทีย่ งั ไม่เข้าใจ และรับรูใ้ นเรือ่ ง
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยัง
คงน� ำ เบี ย ร์ ก ระป๋ อ งมาแอบวางขายภายในงาน
เพราะเนื่องจากงานสมโภชปู่ทวดเขาแดงยังคงเป็น
งานที่ไม่ได้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผล
ให้ภาพงานที่น�ำมารวมกัน มีการน�ำเหล้าเบียร์มา
ภายในบริเวณงาน ประมาณ 30%
ปี 2555 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเริม่ เปลีย่ นไป
ส่วนใหญ่รับรู้ว่าในงานจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จ� ำ หน่ า ย จึ ง มี ก ารซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จ าก
ภายนอกเข้ามาดื่มในงานบ้างเป็นบางส่วน จากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของทีมงานโครงการ
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ “อร่ อ ยได้ ไร้ แ อลกอฮอล์ ”
พบเห็ น ได้ ว ่ า พฤติ ก รรมของนั ก ดื่ ม มี ก ารห่ อ หุ ้ ม
ปกปิดมิดชิด และแอบซ่อนมาในลักษณะของรูป
แบบเครื่องดื่มในขวดชาเขียว มีการแอบซ่อนไว้ใน
กระเป๋าสะพาย แอบซ่อนไว้ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร
เป็นต้น โดยมีพฤติกรรมดังกล่าว ประมาณ 5%
ของผูม้ าเทีย่ วงาน แต่สงิ่ ทีพ่ บเห็นได้อกี ประการ คือ
ในกลุ่มโซนของเครื่องเล่น มีการน�ำกิจกรรมที่เป็น

การพนัน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจ การจัดงานในปีนี้ เริ่มเกิดการพัฒนา และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ในการจัดงานเทศกาลอาหาร
คื อ มี ก ารจั ด ท� ำ อ่ า งล้ า งมื อ ที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
อาหารมาบริการแก่นักชิมด้วย โดยมีการรณรงค์
กินร้อนช้อนกลางล้างมือ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
แต่มุมกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังไม่มีความโดดเด่นและ
ชัดเจนเท่าที่ควร ผลที่ตามมาจึงท�ำให้ได้รับการ
ตอบสนองและการรับรู้จากนักท่องเที่ยวน้อยมาก
ปี 2556 การจัดงานเทศกาลอาหารสอง
ทะเล “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เกิดการเปลีย่ นแปลง
ผู้บริหาร เนื่องจากท่านนายกฯ พีระ ตันติเศรณี
ถูกยิงเสียชีวิต นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี (รองนายก
เทศมนตรีสมัยท่านพีระ) ได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาคนใหม่ ซึ่งท่านฯ นายก
สมศักดิ์เป็นนักบริหาร นักพัฒนาที่มีแนวความคิด
ห่วงใยด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นหลักน�ำ ดังนัน้ การจัดงาน
เทศกาลอาหารสองทะเล “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”
จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากท่านอย่างมีพลัง
การเคลื่ อ นงานค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ แ บบอย่ า งมาก
การจัดงานในปีนี้ เริม่ เกิดการรณรงค์ในเรือ่ ง ลด ละ
เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ภายในงานมีการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้น และมุ่งเน้น
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551
ผลการจัดงานเป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จทีส่ าธารณชน
มีปฏิกิริยาตอบรับในเชิงบวก อีกทั้งให้ความร่วมมือ
และร่ ว มตระหนั ก ถึ ง ผลดี ข องการลด ละ เลิ ก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�ำให้การด�ำเนินโครงการ
ส�ำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทุกประการ
ปี 2557 เป็นการจัดงานเทศกาลอาหาร
สองทะเลเป็นครั้งที่ 15 “งานเริ่มดีขึ้น” เป็นค�ำชม
ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ที่ได้เข้าร่วมงาน

เทศกาลอาหารสองทะเลตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากลานกับแกล้ม มาเป็นลานกับข้าว
ในปีนี้มีการท�ำส�ำรวจพฤติกรรม การรับรู้ของผู้ที่มาเที่ยวงาน
จากการส�ำรวจพบว่า มีประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 เกิดการรับรู้ใน
เรือ่ ง พ.ร.บ.ควบคมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพิม่ มากขึน้ จาก
ปีที่ผ่านมา
พิธีกร ด�ำเนินรายการ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
และนักท่องเทีย่ วเกิดการรับรูต้ ลอดเวลา ว่างานเทศกาลอาหารสองทะเล
เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี โดยปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ประชานและนักท่องเที่ยว
ภายในงานมีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในการรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร สามารถเก็บข้อมูลได้ว่า
ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดลง
ถึง 20% จากปี 2556 โดยได้ข้อมูลอ้างอิงการส�ำรวจจากยอดการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มียอดจ�ำหน่ายเพิ่ม
มากขึ้น 30% จาก ปี2556
ปี 2558 การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ ประชาชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้พื้นที่การจัด
งานเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ส�ำรวจ
ตรวจจับการกระท�ำที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลาการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามอย่างจริงจัง ในปีนี้ได้มีการประชุมผู้ประกอบการค้า และ
ร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชุมท�ำความเข้าใจในประเด็น
และท�ำความเข้าใจ เพื่อเกิดการรับรู้ในกฎระเบียบ ของการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น งานนี้เป็นงานที่จัดโดย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ภายในงานมีการ
จ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ภาชนะโฟมในราคาพิเศษให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร แต่ภายในงาน
ยังคงตรวจพบโซนเครื่องเล่น ปาเป้า ปาโป่ง อบายมุข และการพนัน
ที่ยังคงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นรางวัลจูงใจ
ปี 2559 เป็ น ปี ที่ มี ก ารจั ด งานเทศกาลอาหารสองทะเล
“อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” แบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
99% เพราะจากการท�ำเฝ้าสังเกตการณ์ของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด
สงขลา ที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมและท�ำกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกวัน ตลอดการจัดงาน นอกจากจากนี้ ยังให้
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ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคีย์เวิร์ดส�ำคัญคือ
“SAY NO TO FOAM” ภาชนะที่ใส่อาหารต้อง
ปลอดโฟม 100% โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มมี
การจัดซุม้ นิทรรศการ ให้องค์ความรูเ้ รือ่ งโทษ พิษภัย
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ภาชนะบรรจุ
อาหาร ซึง่ จากการสังเกตการณ์ดว้ ยทีมงานเครือข่าย
งดเหล้าจังหวัดสงขลา ผลลัพธ์ที่ได้คือประชาชนให้
ความสนใจ และเกิดการรับรู้เพิ่มมากขึ้น ในกลุ่ม
โซนของเครื่องเล่น ยังคงพบเห็น กิจกรรมปาโป่ง
และอบายมุ ข การพนั น ที่ มี เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เพราะเนือ่ งจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ มาพร้อม
กับทีมของ ออแกนไนท์ ที่จัดงาน จึงท�ำให้ควบคุม
ค่อนข้างยาก และล�ำบากในการแก้ปัญหาดังกล่าว
เพราะถูกก�ำหนดด้วยเงือ่ นไข ซึง่ ในพืน้ ทีก่ ารจัดงาน
เริ่มสร้างกระแส และกระตุ้นด้วยประกาศนโยบาย
สาธารณะ

ปี 2560 การจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล “อร่อยได้
ไร้แอลกอฮอล์” ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3
มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะ
เนื่องจากสอบถามผู้ประกอบการ แล้ว พบว่า เป็นงานที่มียอดการ
ขายดีมาก และมีประชาชนมาเที่ยวงานจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้สินค้า
ขายดีมาก โดยเฉพาะ อาหารที่ไม่ใช่กับแกล้ม แต่เป็นอาหารที่เป็น
กับข้าว” สิ่งที่พบเห็นได้ภายในงานด้านเชิงคุณภาพ คือ ความ
อบอุ่นของครอบครัว ที่มีเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการจูงลูกจูง
หลานเพื่อนั่งทานอาหารกันเป็นแบบครอบครัวที่มีจ�ำนวนเพิ่มมาก
ขึ้น และในขณะเดียวกัน กลุ่มวัยรุ่น ขี้เมา มีปริมาณจ�ำนวนที่ลดลง
อย่างมาก
เป็นพื้นที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 อย่างเข้มแข็ง
ยังคงมีการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร
มีกิจกรรมการรณรงค์ของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา
สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
จัดการในการจัดงานเทศกาลอาหารที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน

การจัดงานปี 2558 ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญ / ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 81 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 89 กล่าวคือ ประชาชนต้องการให้การจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของสาธารณชนอย่างแท้จริง และประชาชนทุกช่วงกลุ่ม
อายุสามารถเข้ามาร่วมงานได้

หัวข้อ
การจัดงานเทศกาลอาหารควรปลอดการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
งานเทศกาลอาหารเป็นงานส�ำหรับทุกเพศ ทุกวัย
สามารถเข้าร่วมได้
การเข้ามาสนับสนุนการจัดงานของสินค้า/องค์กรต่างๆ
เป็นช่องทางที่ท�ำให้สินค้า/ องค์กร เหล่านั้นเป็นที่รับรู้
กว้างขวางยิ่งขึ้นในสาธารณชน
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สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ผลปี 2558 (%)

ผลปี 2559 (%)

ใช่ 81%
ไม่ใช่ 15%
ไม่แน่ใจ 4%
ใช่ 94%
ไม่ใช่ 4%
ไม่แน่ใจ 2%
ใช่ 86 %
ไม่ใช่ 11%
ไม่แน่ใจ 3 %

ใช่ 89%
ไม่ใช่ 9%
ไม่แน่ใจ 2%
ใช่ 96%
ไม่ใช่ 4%
ไม่แน่ใจ ใช่ 85%
ไม่ใช่ 12%
ไม่แน่ใจ 3%

การเคลื่อนงาน

เทศกาลอาหารสองทะเล

“อบจ.

สงขลา ได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จับมือกัน
จัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล เป็นเวลายาวนาน
แรกๆ ก็มีการต่อต้านบ้างดื่มเหล้านิดๆ หน่อยๆ ไม่เห็นจะเป็นอะไร
แต่เราก็ยืนยันว่าเราจะจัดงานเทศกาลอาหารปลอดเหล้า เป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนเห็นว่างานเทศกาลอาหารสนุกปลอดภัยได้ โดย
ไม่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นภัยต่อตนเอง คนใกล้ชิด รวมไปถึงคนที่ไม่ใกล้ชิด อาจจะได้รับ
ผลกระทบด้วย เช่น ดื่มแล้วขับรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สิ่งที่ตาม
มาคือความสูญเสีย เสียทรัพย์สิน ไปจนถึงเสียชีวิต ผลการพิสูจน์
ทางการแพทย์บ่อยครั้งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก
เมาแล้วขับ อบจ. เองมีบริการรถฉุกเฉิน 1669 เราเริ่มเห็นข้อเท็จจริง
ว่าความเจ็บป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่ มักจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ และ
เมื่อย้อนไปถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ ก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ก็ยังมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย
แต่ต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุก็เป็นปัจจัยหลัก ท�ำอย่างไรจะลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนได้ ปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุประเทศไทย
เป็นอันดับที่ 2 ของโลก เสียชีวิตปีละ 2 หมื่นกว่าราย เทศกาล
สงกรานต์ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย
เฉลี่ยปีละ 300-400 ราย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เราก็ท�ำเหมือนเป็น
เรื่องปกติของประเทศไทย
“เพราะฉะนั้นการจัดงานปลอดแอลกอฮอล์ น่าจะเป็นแนวทาง
ทีด่ แี นวทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการท่องเทีย่ วได้ เราพยายามท�ำให้ชมุ ชน
ตระหนักว่าแท้ทจี่ ริงแล้วการจัดงานใดๆ ก็ตามไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ อย่างที่ตลาดน�้ำคลองแดน ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาจนได้
รับการรับรองตลาดต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ มีธุรกิจแอลกอฮอล์
เสนอเข้าไปท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ สุดท้ายชุมชนก็คุยกันว่าไม่ขอรับ
การสนับสนุนจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นตัวอย่างหนึง่ ของการขยาย
แนวคิดงานเทศกาล ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดทีป่ ลอดแอลกอฮอล์
ส�ำหรับปัจจัยความส�ำเร็จผู้น�ำมีส่วนส�ำคัญมาก คือ ผู้น�ำต้องกล้าที่จะ
เปลีย่ นแปลง เพราะผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารคือผู้ก�ำหนดนโยบาย ถ้าไม่กล้า
เปลี่ยนความคิด ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าเป็นผู้น�ำทางความคิด

นายนิพนธ์ บุญญามณี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ร้างสรรค์กอ็ าจจะไม่เกิดขึน้ ช่วงเริม่ ต้น
อาจจะมีเสียงคัดค้าน แต่ถ้าหากเรามีความมั่นใจ
ในแนวทางที่เราเลือกเดิน ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ก็จะต้องยืนหยัดต่อไป และต้องไม่ละเลยที่จะท�ำ
ความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย การท�ำงานจึงจะ
ประสบความส�ำเร็จ”

“ผู้บริหารต้องกล้าเปลี่ยนความคิด
เพื่อสร้างสรรค์งานเทศกาลดีๆ
ที่ปลอดเหล้า”
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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เทศกาลอาหารสองทะเล

นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี
รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล เที่ยวสุขใจ ไร้กังวล
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สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

“ก่อน

หน้าที่จะมีการรณรงค์เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ปลอด
แอลกอฮอล์ คนที่มาเที่ยวชมงานมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แบบเป็นปกติ ท�ำให้เกิดปัญหาชกต่อย ทะเลาะวิวาท ท่าน
นายกฯ พีระ ตันติเศรณี ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
ในขณะนั้น (ปี 2553) ท่านมีความกังวลและต้องการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว ประกอบกับในปีนั้น ทาง สสส.ได้เข้ามาเชิญชวนให้เทศบาลจัด
งานเทศกาลอาหารปลอดแอลกอฮอล์ โดยทาง สสส.จะให้การ
สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดงานด้วย ท่านนายกฯ พีระ
จึงตัดสินใจเปลี่ยนงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ให้เป็นเทศกาลอาหาร
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนั้นเอง หลังจากจัดงานมาหลายปี
ติดต่อกัน จะเห็นว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงเลย เป็นตัวชี้วัด
ส�ำคัญว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความจ�ำเป็นต่อการจัดงาน ต่อมา
ในยุคท่านนายกฯ สมศักดิ์ ตันติเศรณี เป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลา
ก็ได้สานต่อนโยบายเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ปลอดแอลกอฮอล์ เราได้
ท�ำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเสมอมาว่า เรื่องของผลประกอบการ
ของเขานั้นไม่ได้อยู่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่มี แต่อยู่ที่คุณภาพ
อาหาร รสชาติดี สะอาดถูกหลักอนามัย ราคายุติธรรมสมเหตุสมผล
สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดผลประกอบการ เราพยายามชี้ให้ทุก
ฝ่ายเห็นว่ามางานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล แล้วมีความสุข ปลอดภัย
ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีคนเมาตีกัน
ทุกปีจะมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน และสิ่งที่พบคือร้านค้าไม่
ลดลงเลย จ�ำนวนนักท่องเที่ยวก็เช่นกันไม่ลดลง ไม่มีใครต้องการให้น�ำ
เหล้ามาขายในงานเลย ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี การขับเคลื่อนเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ในปีต่อไป ท่านนายกฯ
สมศักดิ์ มีนโยบายอยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น เปิด
พื้นที่ให้กับชุมชนได้น�ำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแสดงมากขึ้น
อย่างนี้
เป็นต้น เกี่ยวกับเรื่องรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในงานเราก็ด�ำเนินการควบคู่
ไปด้วย นอกจากนี้ก็มีเรื่องการรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งก็คง
ต้องท�ำต่อเนื่องควบคู่กันไป”

การเคลื่อนงาน

เทศกาลอาหารสองทะเล

“แต่

เดิมการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล เรารับการ
สนับสนุนจากธุรกิจแอลกอฮอล์ ต่อมาคุณณัจยา แก้วนุ้ย
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายงดเหล้า ได้เข้าหารือกับผูบ้ ริหาร คือท่านนายกฯ
พีระ ตันติเศรณี ทางผู้บริหารก็ได้ประชุมหารือกัน เสียงส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ปลอดแอลกอฮอล์
จากงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน เป็นงานเทศกาล
อาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ และก็หา
พันธมิตรที่ไม่ใช่ธุรกิจเหล้าเบียร์ มาร่วมสนับสนุนงาน หลังจากจัดงาน
เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ปลอดแอลกอฮอล์ มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้า
มาเที่ยวงานมากขึ้น จนทางเทศบาลต้องขยายพื้นที่จัดงานออก เมื่อ
ก่อนจะตั้งโต๊ะเฉพาะบริเวณหน้าเวทีเท่านั้น แต่ปัจจุบันต้องเพิ่มโต๊ะ
ส�ำหรับนั่งรับประทานอาหารไปรอบๆ สระบัว เพราะนักท่องเที่ยว
มากขึ้น เมนูไฮไลท์ประจ�ำงาน ได้แก่ ปลากะพงเผาเกลือ แต่ละวันนัก
ท่องเที่ยวจะมาเข้าแถวรอซื้อ เนื่องจากมีรสชาติดี นอกจากนี้ยังมีเมนู
อาหารทะเลอื่นๆ อีกมากมาย
“ในส่วนของการจัดงาน เทศบาลนครสงขลาจะบริหารจัดการ
งานทั้งหมด โดยแต่ละส�ำนัก จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป เช่น
ส�ำนักช่าง ดูแลเรื่องการจัดเวที ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ฯลฯ
ส�ำนักการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน ก็จะจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมมาโชว์ในงาน ส�ำนักสาธารณสุข ก็จะดูแลเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดงานเทศกาล
อาหาร 2 ทะเล มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้
บริหาร หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการ ประชาชน
และนักท่องเที่ยว ที่ให้ความร่วมมือท�ำให้งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล
ปลอดแอลกอฮอล์”

นางบุษกร จันทร์แป้น

หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาลนครสงขลา

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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พ.ต.ท.เดชา ดำ�วงศ์

สารวัตรกองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 43

เทศกาลอาหารปลอดเหล้า
เพื่อทุกคนปลอดภัย
260
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“ใน

ส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายในงาน กองก�ำกับการ
ตระเวนชายแดนที่ 43 เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจหาวัตถุระเบิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
หน่วยเรา ก่อนหน้าที่จะมีการรณรงค์งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล
ปลอดเหล้า ก็มีคนเมาเดินอยู่ทั่วงาน บางครั้งก็มีการทะเลาะวิวาทหัว
ร้างข้างแตก พอมีการรณรงค์ไม่ให้มีเหล้าเบียร์ ในแง่ของการรักษา
ความปลอดภัยเราท�ำงานง่ายขึ้นมาก เมื่อก่อนหากเจอกระเป๋าวางทิ้ง
ไว้ หรือวัตถุต้องสงสัย เราไปถามคนเมาก็คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเป็นคน
ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ก็พูดคุยกันได้รู้เรื่อง การท�ำงานได้ง่ายขึ้น
เรื่องรถยนต์ก็ส�ำคัญ เราไม่อนุญาตให้เข้ามาจอดบริเวณงาน แต่จัด
สถานที่จอดรถไว้ให้เพราะเรื่องรถยนต์ต้องมั่นใจจริงๆ ว่าเป็นรถยนต์
ของทีมงาน เจ้าหน้าที่ มีการประสานงานไว้ล่วงหน้า หรือหากเป็นเจ้า
หน้าที่ก็ต้องแสดงตัวมีบัตรเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ภายในงาน
“ส�ำหรับวัตถุต้องสงสัยที่ต้องเฝ้าระวังภายในงาน เช่น กระเป๋า
วางผิดที่ผิดทาง วางในที่ที่ไม่ควรอยู่ มีเศษสายไฟยื่นออกมา มีคราบ
น�้ำมัน สันนิษฐานว่าไม่มีเจ้าของ ถ้าหากมีเจ้าของก็จบไม่ใช่วัตถุต้อง
สงสัย กระบวนการส�ำคัญคือการหาเจ้าของให้เจอ ดังนั้นการพูดคุย
สื่อสารจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น เมื่องาน
เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ปลอดเหล้า จึงเชื่อมโยงไปสู่ความปลอดภัย
บรรยากาศในงานส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัว ยิ่งในช่วงหลังๆ ยิ่ง
เห็นบรรยากาศครอบครัวชัดขึ้น
ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเมื่องาน
ปลอดเหล้าย่อมมีความปลอดภัยตามมาด้วย”

การเคลื่อนงาน

เทศกาลอาหารสองทะเล

“ใน

การจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ที่ผ่านมาจะมีธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นฐานมาโดยตลอด เราจึงเข้าไปคุย
กับผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ช่วงจัดงานครั้งที่ 10 โดยชี้แจงให้ผู้
บริหารทราบถึงความจ�ำเป็นที่ต้องจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล
ปลอดแอลกอฮอล์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่ง
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ไ ปถึ ง แหลมสมิ ห ราซึ่ ง เป็ น สถานที่ จั ด งานเทศกาล
อาหาร 2 ทะเล ด้วย ที่ส�ำคัญงานเทศกาลอาหารที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สิ่งที่ได้ตามมาก็คือ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ครอบครัว
อบอุ่น เมื่อไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งคืนกลับ
มาจากการขายอาหาร ท่านนายกฯ พีระ ตันติเศรณี ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ในขณะนั้นท่านเปลี่ยนความคิดภายใน 14 วัน โดยท่านนายกฯ พีระ
ติดต่อมาเชิญไปร่วมประชุมจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลปลอด
เหล้า สิ่งที่ได้ยินตอนนั้นเปรียบเสมือน เด็กที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่
เป็นพลังแห่งการกระหายความดี ที่เจ้าภาพจัดงานเทศกาลอาหารที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกิดแนวความคิดต้องการเปลี่ยนแปลง
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มีการประชุมกับผู้บริหาร และสามารถจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล
ปลอดเหล้าปลอดแอลกอฮอล์ ครั้งแรก เมื่อปี 2553 เป็นการนับหนึ่ง
ครั้งแรก ลักษณะของงานเทศกาลอาหาร จะมีประชาชนมาเที่ยวงาน
เป็นครอบครัว บางคนมีเพื่อนฝูงมาหาก็จะพามาเลี้ยงที่นี่ ถือว่าเป็นวิถี
ของคนที่นี่
“เกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในระดับ
พื้นที่ควรสร้างความต่อเนื่อง มีการเน้นย�้ำบ่อยๆ เกี่ยวกับความส�ำคัญ
ของผลกระทบจากแอลกอฮอล์ เพราะว่าเราจัดงานเทศกาลอาหาร ปี
ละ 1 ครั้ง อาจจะขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรสร้างเครือข่าย
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
หากมีเครือข่ายที่เข้มแข็งการท�ำงานใน
ระดับพื้นที่ก็จะง่ายขึ้นค่ะ”

นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย

ผูจ้ ดั การโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพือ่ สุขภาพ
อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์

เครือข่ายเข้มแข็ง
งานเทศกาลอาหารปลอดเหล้ายั่งยืน
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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การเคลื่อนงาน

เทศกาลอาหารสองทะเล

นางสาวธิรดา ยศวัฒนกุล
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสงขลา

“ส�ำ

หรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมในการรณรงค์ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กิจกรรมไปเรื่อยๆ หลักๆ ในงานก็จะมีน้องๆ ทีมรณรงค์
เดินถือป้ายประชาสัมพันธ์ มีมาสคอสเดินรณรงค์ทั่วงาน พร้อมทั้ง
สังเกตและเฝ้าระวังตลอดทั้งงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจอ�ำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในงาน หาก
เจอคนดื่มหรือน�ำเครื่องดื่มเข้ามาก็เข้าไปขอความร่วมมือ ส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือ ทางเจ้าภาพ คือเทศบาลนครสงขลา ดูแลอย่างเข้มข้น
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล มีการขยาย
ประเด็นไปที่เรื่องภาชนะโฟม เรารณรงค์กับผู้ประกอบการให้งดใช้
โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค พื้นที่ที่
เทศบาลฯ รับผิดชอบบริเวณหน้าเวทีไม่คอ่ ยพบปัญหา ถือว่าได้รบั ความ
ร่วมมือพอสมควร แต่ในโซนที่ออร์กาไนซ์ดูแลยังไม่มีการควบคุมเท่าที่
ควร ก็คงต้องน�ำสิ่งที่พบในปีนี้ไปปรับปรุงการท�ำงานในปีถัดไปค่ะ”
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นางวิภาณี วิเชียร
ร้านกุง้ อบวุน้ เส้น

“สมั

ยก่อนมาขายเหล้าเบียร์ในงานเทศกาลอาหาร ขายอยู่
หลายปี จน สสส.เข้ามาร่วมรณรงค์ เป็นเทศกาลอาหาร
ปลอดเหล้าเบียร์ แรกๆ ลูกค้าก็มาถามหาเหล้าเบียร์ เราก็บอกไปว่า
ในงานนีไ้ ม่มกี ารขายเหล้าเบียร์แล้ว ตอนหลังลูกค้าก็เริม่ เข้าใจและไม่มา
ถามหาแล้ว เมื่อก่อนมีเคาท์เตอร์เบียร์ เดี๋ยวนี้มีแต่เคาท์เตอร์น�้ำดื่ม
แรกๆ ยอดขายก็ตกเหมือนกันแต่เราก็ต้องท�ำตามระเบียบ ห้ามขาย
เหล้าเบียร์ เราก็ขายอาหารแทน เมนูอาหารที่ขายก็เป็นพวกกุ้งอบวุ้น
เส้น อาหารทะเล ข้าวไข่เจียว พอไม่มีเหล้า คนก็มากินข้าว กินเสร็จ
แล้วก็กลับบ้าน สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือไม่มีคนเมาทะเลาะ
วิวาทเหมือนเมื่อก่อนค่ะ”

เทศกาลอาหารปลอดเหล้า
= ปลอดคนเมา
ปลอดเหตุทะเลาะวิวาท
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

263

มหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์
ในงานบาราฟิชชิ่งคัพตำ�บลปากน้ำ� จังหวัดสตูล
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เสน่ห์จังหวัดสตูล สงบ สะอาด บริสุทธิ์ มี
การด�ำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พร้อมกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติเหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพัก
ผ่อนทั้งสงบ สะอาด และสวยงาม องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลปากน�้ำ  (อบต.ปากน�้ำ) เป็นพื้นที่หนึ่งใน
จังหวัดสตูลที่มีท่าเทียบเรือปากบารา คือ จุดเริ่ม
ต้นและบทสรุปความประทับใจของเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (ทะเลอันดามัน) ด้านจังหวัดสตูล และ
ขณะเดียวกันท่าเทียบเรือปากบาราก็คือชุมทาง
ของการท่องเที่ยวทะเลสตูลด้วยมีท่าเทียบเรือซึ่ง
เป็นท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
โดยวางแผนจัดระเบียบการท่องเที่ยวใหม่ทั้งหมด
เพื่อเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง
ประเทศปีละไม่ต�่ำกว่า 100,000 คน พร้อมอ�ำนวย
ความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดิน
ทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นประกอบไปด้วยหมู่เกาะ
น้อยใหญ่ มีหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศ
มีแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ด้วยความ
หลากหลายเช่นนี้ จังหวัดสตูล จึงนับได้ว่าเป็นเพชร
อีกเม็ดหนึง่ ของภาคใต้ฝง่ั อันดามัน อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เช่น เกาะไข่
เกาะตะรุเตา หมู่เกาะบูโหลน เกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น

“จังหวัดสตูล”
มหกรรมอาหารปลอดภัย
อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์
อนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ใช้มาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมสถานประกอบการด้านอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ปลอดพิษ เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับ
อาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย มีคุณภาพดีและมีคุณค่า
ถูกตามหลักโภชนาการ ส�ำหรับการจัดมหกรรมอาหารอร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์ ต� ำ บลปากน�้ ำ  เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น ต่ อ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และนโยบายอาหาร
ปลอดภัยของรัฐบาลพร้อมการรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
(มีอ่างล้างมือไว้บริการนักท่องเที่ยว) เพื่อดูแลด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล
มี ก ารประกาศนโยบายสาธารณะเพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์

ปี 2556 องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�ำ   ้

ได้ประสานความร่วมมือกับทาง ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสตูล ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ชมรมร้านอาหารและแผงลอยอ�ำเภอ
ละงู ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลปากน�้ำ
และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน
จัดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์ ในงานบาราฟิชชิ่งคัพต�ำบลปากน�้ำ 
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นครั้งแรก (นับเป็นปีที่ 13 ของ
การจัดงาน) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข
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ปี 2557 ประชาชนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลด ละ

เลิ ก การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ส ามารถประชาสั ม พั น ธ์
แหล่งท่องเที่ยวและของดีต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ผ่าน
ผู้มาเที่ยวชมงานไม่ต�่ำกว่า 17,000 คน ต่อคืน ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน
สามารถ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน คิด
เป็นร้อยละ 99% ของผู้ที่มาเที่ยวชมงานและมีการเริ่มรณรงค์การ
ไม่ใช่ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ปี 2558 อบต.ปากน�้ำ  องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำ  มี
ประกาศเรื่อง ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มหกรรมอาหารอาหาร
สะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ต�ำบลปากน�้ำ  และการ
แข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 15 เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยก�ำหนดให้
พื้นที่การจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์ ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา ต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอละงู
จังหวัดสตูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและควบคุมก�ำกับการ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มี
อาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ผิด พ.ร.บ. ตามมาตรา 30
เช่ น การเร่ ข าย การลดราคา การแลก แจก แถม ให้ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์หรือสินค้าอื่น
หากพบการกระท�ำความผิดให้ด�ำเนินการตามกฎหมาย ให้
ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดและรณรงค์ในสถานที่ราชการ เพื่อเป็น
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แบบอย่างทีด่ ี ขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการ ผูจ้ ดั งาน
ในการจัดกิจกรรมการแสดงค�ำนึงถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจ�ำนวน
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ประชาชนในต�ำบลปากน�้ำ  จังหวัด
สตูล และผู้ที่มาเที่ยวชมงานสามารถ ลด ละ เลิก
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ภายในงาน คิดเป็น
ร้อยละ 99% ของผู้ที่มาเที่ยวชมงาน และมีการจัด
ตั้งคณะท�ำงานออกปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดูแลเรื่องหลัก
สุ ข าภิ บ าลอาหาร ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคอาหารที่
ปลอดภัย และมีการประกาศนโยบายสาธารณะใน
การไม่ใช่ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอีกด้วย

ปี 2559 สสส. ร่ ว มกั บ อบต.ปากน�้ ำ 

เครื อ ข่ า ยประชาคมงดเหล้ า จั ง หวั ด สตู ล มู ล นิ ธิ
กองทุนชุมชนเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล
และกลุ่มสานฝันเยาวชนสตูล ร่วมรณรงค์ในงาน
มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
ต�ำบลปากน�้ำ  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มาขาย
ในงานงดใช้กล่องโฟมใส่อาหาร รณรงค์ให้ใช้กล่อง
กระดาษจากข้าวโพดเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ร่วมงาน
และส่งเสริมการใช้ชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตลอดจนรณรงค์
ให้ประชาชนลดละเลิก จากการบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มาจากแอลกอฮอล์

กระบวนการท�ำงาน

1. ก่อนงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมท�ำความเข้าใจงาน
เทศกาลอาหารที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมอาหาร

รณรงค์งดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการรณรงค์ไม่ดม่ื
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ไม่สบู บุหรีโ่ ดยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ภายในงานอาหารทุกคืนตลอดการจัดงาน
3. จัดบูธรณรงค์ ในงานมหกรรมอาหารฯ กิจกรรมภายในบูธ
ได้แก่
บริการน�้ำดื่มทางเลือก/น�้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การเล่นเกม แจกของรางวัล (อุปกรณ์เครื่องเขียน/
เสื้อรณรงค์)
วาดรูประบายสี
การสาธิตการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จะส่งผลที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร และบรรยายถึงโทษพิษภัย
จากการใช้ภาชนะโฟม
4. ทีมสังเกตการณ์ ในงาน (เฝ้าระวัง) ทีมเก็บข้อมูลงานเทศกาล
อาหารฯ และเฝ้าระวังสังเกตการณ์ 3 ทีม โดยเก็บข้อมูลในงาน
ได้แก่ ร้านค้าในงาน ผู้มาเที่ยวงาน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
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ปี 2560 รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตก

ปลาในท้องทะเลอันดามัน ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท ซึ่งกิจกรรมจะมี
พิธีการปล่อยเรือตกปลา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ท่าเรือทัวร์เบ็ด
ปากบารา ชมปลาทีน่ กั กีฬาตกปลาส่งเข้าแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ
และการออกร้านของกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลปากน�้ำ 
บูธจ�ำหน่ายอาหาร การแสดงด้านการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่
การแสดงของนักเรียน นักศึกษา สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมของชุมชน
และประชาชนทัว่ ไป นอกจากนีส้ ำ� หรับกิจกรรมมหกรรมอาหารสะอาด
ปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ได้รับความร่วมมือจาก ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล และชมรมร้านอาหารอ�ำเภอละงู ชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุข ต�ำบลปากน�้ำ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในการด�ำเนินงานและกิจกรรมในงานสุขาภิบาลอาหาร
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล)
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ปากน�้ำ
สถานีวิทยุ 3 สถานี
สภาเด็กและเยาวชน จ.สตูล
สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลปากน�้ำ
โรงเรียนสังกัด อบต.ปากน�้ำ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
เครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสตูล ฯลฯ

การเคลื่อนงานเทศกาลอาหารปลอดภัย

อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (ปากบารา)

นายตรา เหมโคกน้อย
ปลัด อบต.ปากน้�ำ

“องค์

การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำ  จัดงานมหกรรมอาหาร
อาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ตำ� บล
ปากน�้ำ  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ตอนเริ่มแรกคุณณัจยา แก้วนุ้ย
ผู้จัด การโครงการส่ ง เสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุข ภาพ อร่ อ ยได้
ไร้แอลกอฮอล์ และเครือข่าย งานเทศกาลอาหารปลอดเหล้ายั่งยืน
ได้เข้าพบผู้บริหาร อบต.ปากน�้ำ  และเชิญชวนให้ร่วมรณรงค์จัดงาน
เทศกาลอาหารปลอดเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ โดยน�ำเสนอประสบการณ์
จากการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล จังหวัดสงขลา เป็นแนวทาง
ส่วนหนึ่ง
“หลังจากการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดเหล้า อบต.ปากน�้ำ 
ก็ขยายผลการรณรงค์เรื่องประเด็นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเรื่อง
ของการก�ำหนดให้บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารา ซึ่งจะมีการ
ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการร้านทีม่ าจ�ำหน่ายสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์
งดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนจะถูกยึดใบอนุญาต และ
ขอความร่วมมือร้านค้าบริเวณนั้นให้งดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในส่วนของชายหาดปากบารา เราได้ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือนักท่องเที่ยว ไม่ให้น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในพื้นที่
ชายหาดปากบารา นอกจากนี้ทาง อบต.ปากน�้ำ  ยังมีแนวคิดที่จะ
ขยายการรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสุขภาพต�ำบล อบต.ปากบารา เพื่อเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระ
ส�ำคัญในการเคลื่อนงาน”
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การเคลื่อนงานเทศกาลอาหารปลอดภัย

อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (ปากบารา)

นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย

ผูจ้ ดั การโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพือ่ สุขภาพ
อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์

“มห

กรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ในงาน
บาราฟิชชิ่งคัพ ได้เริ่มต้น ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน
และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการสร้างกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน นอกจากการจัดงานจะปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ แล้วยังมีการรณรงค์
เรื่องปลอดภาชนะโฟมในการใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร การรณรงค์
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ที่ส�ำคัญคือก่อนเข้างานต้องมีอ่างล้างมือให้
กับผู้มารับประทานอาหารและนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการรณรงค์
การไม่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ  และดูแลสุขาภิบาลโดยมี ผ้ากันเปื้อน สวม
หมวกคลุมผม ตลอดเวลา พยายามพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผล
ในการช่วยลดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCD’s) แก่ประชาชน ตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์ ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยม ของผู้บริโภคนั้นอาจ
จะเป็นเรื่องยาก แต่หากไม่ลดละความพยายามประชาชนจะค่อยๆ
เห็นความส�ำคัญ และขยายเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง และเห็นว่า
นี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วม
กันอย่างเป็นสุข และมีสุขภาพที่ดี”
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การเคลื่อนงานเทศกาลอาหารปลอดภัย

อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (ปากบารา)

นายมุสตอฟา สุขมาศ

ผูป้ ระงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล

“บร

รยากาศการจัดงานเทศกาลอาหารปากบารา ก่อนหน้าที่
จะมีการรณรงค์มักจะมีวัยรุ่น ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาอาละวาด ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในงานเป็นประจ�ำ  เนื่องจากพื้นที่
จัดงานเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้ห้ามดื่ม ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ช่วง 3 ปีแรก ให้ความส�ำคัญกับการณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ 2 ปี หลังมานี้เราขยับมารณรงค์เรื่องภาชนะโฟม การ
ท�ำงานมีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงาน ทั้ง อบต.ปากน�้ำ  สสจ. ต�ำรวจ
และเครือข่ายเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล สภาเด็ก
และเยาวชนต�ำบลปากน�้ำ  ที่มาช่วยงานในส่วนของการรณรงค์ จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ พ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยว
งานเทศกาลอาหาร ต่างมีความพึงพอใจที่มีบูธกิจกรรมส�ำหรับเด็กๆ
เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสี บางคนก็ฝาก
ลูกหลานเอาไว้กับเราระหว่างไปเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ รสชาติดี
ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานเทศกาลอาหาร
“เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบันเรายังมีเยาวชนเป็นก�ำลังส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ซึ่งช่วย
สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี ในอนาคตหากไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในส่วนของเยาวชนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ส่วนตัวอยากให้
ทุกฝ่ายเห็นความส�ำคัญของเยาวชน การที่เยาวชนได้มามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมปลอดเหล้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เป็น
สิ่งที่จะท�ำให้เขาซึมซับถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
เป็นเกราะคุ้มครองไม่ให้เขาเดินหลงทางมายุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหามากมาย”
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
ผู้คนหลั่งไหลมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ช่วงทีม่ กี ารจัดเทศกาลงานประเพณีตา่ งๆ จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ได้รับ
ความสนใจไม่น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานประตูท่าแพ เป็น
ประจ�ำทุกปี ภายใต้แนวคิด “มหกรรม บันเทิง
ส่ ง ท้ายปี เ ก่ าต้ อ นรั บปีใหม่ สนุกปลอดภัย ไร้
แอลกอฮอล์” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเมืองล้านนาเชียงใหม่
เพื่อให้เกิดแนวทางควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และยังมีการสนับสนุนให้ดื่มกินอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีลานเทศกาล
อาหารปลอดภัย ปลอดโฟม ปลอดผงชูรส ในลานประตูท่าแพเพื่อเป็น
ทางเลือกให้ประชาชนทีเ่ ข้ามาบริเวณงาน เมือ่ ไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เราก็มีน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เนื่องด้วยสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์
และสูบบุหรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีอัตราเสี่ยงสูง
ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หน่วย
งานภาครัฐ ภาคประชาสังคม พร้อมทั้งภาคีทุก
ภาคส่วน เห็นผลที่เกิดจากดื่มและการสูบ จึงมี
มาตรการร่ วมกั น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้มีการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ห้ามดื่ม ห้ามขาย
ณ บริเวณลานประตูท่าแพซึ่งเป็นพื้นที่การจัดงาน

ส�ำหรับแนวทางการรณรงค์งานปีใหม่เคาท์ดาวน์ปลอดเหล้า
นอกจากจะสร้างความเข้าใจ และให้บริการน�้ำดื่มทางเลือกทดแทน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน งดดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นบริ เ วณที่ จั ด งานรวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า โดยรอบบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่
แจ่งศรีภมู ิ - แจ่งก๊าะต�ำ 
้ โดยเน้นให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจร้านค้าทราบถึง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
และช่วยดูแลลูกค้าที่ดื่มกินในร้านแล้วต้องการออกมารื่นเริง ณ ข่วง
ประตูท่าแพ ให้ทราบถึงการรณรงค์ภายในงานว่า “งดดื่ม - งดสูบ งดปล่อยโคมไฟ ภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน” เพื่อให้เทศกาลเป็น

“ เคาท์ดาวน์เจียงใหม่ ”
ปลอดภัยประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์
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เทศกาลส่งความสุขอย่างแท้จริง โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กรเจ้าภาพและภาคีเครือข่าย ร่วมกันเคลื่อน
งานปีใหม่เคาท์ดาวน์ปลอดเหล้า จนท�ำให้การขยายงานออกไปยัง
พื้นที่ต่างๆ ในอ�ำเภอใกล้เคียงซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ต้องขอชื่นชม ผู้น�ำ
ท้องถิ่น พ่อเมือง ที่ได้เห็นความส�ำคัญของการเฉลิมฉลองที่ถูกต้อง
และมีความสุขอย่างแท้จริง และเห็นความส�ำคัญของผลกระทบที่เกิด
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ๆ ในเรื่องของการสนุกได้มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพา
แอลกอฮอล์
ปี 2554-2555 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานเทศกาลแห่ง
ความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรม Chiang Mai Count
down 2012 “สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ทุ่มสร้างความสุขคืน
รอยยิ้มให้กับทุกคน
ปี 2556 คนเชียงใหม่รับทราบว่า งานประเพณีต่างๆ จะต้อง
มีการรณรงค์ไม่ให้ขาย และดื่มในบริเวณจัดงาน และมีคนในพื้นที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในประเพณีอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เพราะทุก
คนเริ่มรับรู้ว่า เชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับการมาท่องเที่ยวได้รับ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ช่วยกันรณรงค์ เฝ้าระวัง ตรวจจับ ปรับ
ตามกฎหมาย การตรวจจับการกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการก่อนวันงาน และใน
วันงาน เพื่อเป็นการป้องปราม โดยนายกเทศมนตรีและคณะท�ำงาน
เป็นผู้รณรงค์ และตรวจด้วยตนเอง จากข้อมูลแบบสอบถามความ
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เห็นของประชาชนที่เข้าร่วมงาน ผลส�ำรวจพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.2 ไม่พอใจ
เพียงร้อยละ 2.8 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการให้จัดกิจกรรมโดยไม่มีแอลกอฮอล์ (อ้างอิง
จากแบบส�ำรวจกิจกรรม Chiang Mai Countdown
Festival 2014) เมื่อเสร็จจากการร่วมฉลองส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
แยกย้ายไปท�ำบุญตามวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
“สวดมนต์ข้ามปี” นับได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่มี
ความสุข ปลอดภัย เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้ง
ยังเกิดนวัตกรรม “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ชวน
นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมบนลานสร้างสรรค์ ท�ำให้
ประตูทา่ แพปลอดจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เพื่อเฉลิมฉลอง และยึดพื้นที่คืนจากธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทเี่ คยมาจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ หลายปี
ที่ผ่านมา
ปี 2557 เกิดการปรับเปลีย่ นค่านิยมการดืม่
ของนักท่องเที่ยวเป็นการดื่มน�้ำสมุนไพร ทดแทน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดรูปธรรมพื้นที่จัด
งานเคาท์ดาวน์ ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หนุนเสริมงานสวดมนต์ขา้ มปี โดยพบว่าเมือ่ เสร็จสิน้
การเฉลิมฉลองเคาท์ดาวน์ที่ข่วงประตูท่าแพแล้ว
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แยกย้ายไปท�ำบุญ
ตามวัดต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นับ
ได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่มีความสุขปลอดภัยและ
เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ท�ำให้การทะเลาะวิวาทหรือ

อุบตั เิ หตุในพืน้ ทีจ่ ดั งานลดลง เนือ่ งจากไม่มรี า้ นขาย
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อ ยู ่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ส าธารณะ
และพื้นที่รอบคูเมือง แต่ยังคงมีการน�ำมาจากนอก
เขตห้ามขายและพบผู้ดื่มอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม
ได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยกันรณรงค์
และบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นอกจากนีน้ ายกเทศมนตรี
เทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะท�ำงาน เป็นตัวอย่าง
ในการตรวจจับและป้องปรามการกระท�ำความผิด
ก่อนวันงานและในงานวัน
ปี 2558 กิจกรรมเคาท์ดาวน์ ปี 2016 ใช้
ชือ่ งาน Chiang Mai Countdown Festival 2016
“สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ส่งความสุขทุกมุม
เมือง” เครือข่ายนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์
7 สถาบัน ร่วมรณรงค์ เทศกาล “สนุกปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ ส่งความสุขทุกมุมเมือง (Chiang Mai
Countdown Festival 2016)” จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปลอดแอลกอฮอล์ ได้รับการสนับสนุน

จากเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างต่อเนื่อง
ปี 2559 เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สร้างความสุขคืนรอยยิม้ ให้กบั คนไทย “สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
หรืองานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2559 พรปีใหม่ในดวงใจราษฎร์ “แสง
เทียนแห่งสยาม” ก่อนนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2560 นายทัศนัย
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์สามกษัติรย์
ปี 2560 จั ด เทศกาลปี ใ หม่ ไร้ แ อลกอฮอล์ บริ เ วณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใช้ชื่องานว่า “เชียงใหม่เคาท์ดาวน์
2018 ล้านนาเฟสติวัล” (Chiangmai Countdown 2018 Lanna
Festival) มีการจุดพลุและร่วมนับเคาท์ดาวน์ มีกิจกรรมแสดงศิลป
วัฒนธรรม และดนตรีพื้นเมืองทางภาคเหนือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ ที่ส�ำคัญกิจกรรมทุกกิจกรรมล้วนได้รับ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการจัดงานปีใหม่ปีนี้ก็เป็นไปอย่าง
เรียบง่ายเนื่องจากผู้คนยังคงอยู่ในช่วงที่โศกเศร้าต่อการจากไปของ
พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

การด�ำเนินงานปีใหม่เคาท์ดาวน์ปลอดเหล้า
จัดประชุมเครือข่ายคณะท�ำงาน ทั้งเจ้าภาพผู้จัด และคณะร่วมจัดงาน
จัดท�ำข้อตกลงร่วมการจัดงานที่สนับสนุนส่งเสริม สุขภาพ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข

ในรูปแบบ โครงการ การประชาสัมพันธ์ และงานแถลงข่าว
จัดรูปแบบการหนุนเสริมผู้จัดงาน โดยภาคีเครือข่ายงดเหล้า ทั้งการรณรงค์ การเฝ้าระวัง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มพื้นที่ทางเลือก
จัดบูธน�้ำดื่มทางเลือก ทดแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ เคียงบ่าเคียงไหล่
จัดทีมเฝ้าระวัง ส�ำรวจปัจจัยเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง บริเวณประตูท่าแพ และบริเวณการจัดงาน
คูเมืองเชียงใหม่ โดยกลุ่มเฝ้าระวัง (กลุ่มเฝ้าระวังมือใหม่สายรายงาน เหยี่ยวข่าวงดเหล้า)

กิจกรรมการแสดงภาคเวที กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

275

ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
งานเคาท์ดาวน์ปลอดแอลกอฮอล์ 2559
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ สถานีตำ� รวจกองเมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชน 10 สถาบัน จ.เชียงใหม่ จัดท�ำแบบสอบถาม
ประชาชนผู้เข้าร่วมงานในปี 2559 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 500 ตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่เจ้าภาพจัดงานโดยปลอดจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า - เบียร์)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากงานปีใหม่ปีหน้า
เจ้าภาพจะจัดให้ปลอดจากเหล้า - เบียร์ เช่นปีนี้
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากงานเทศกาล /
งานอื่นๆ ของเทศบาลและจังหวัดเชียงใหม่
จะจัดให้ปลอดจากเหล้า - เบียร์
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่เจ้าภาพจัดงานต่างๆ ไม่รับการ
สนับสนุนจากธุรกิจเหล้า - เบียร์ เพื่อความปลอดภัย
และเป็นการปกป้องเด็กและเยาวชน
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ผลปี 2559 (%)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

49.00%
44.60%
6.40%
58.00%
39.20%
2.80%
58.80%
38.80%
2.40%
62.80%
35.20%
2.00%

การเคลื่อนงาน

ปีใหม่เคาท์ดาวน์ปลอดเหล้า

นายรชต สหชัยเสรี

ผูส้ อ่ื ข่าวท้องถิน่ ลานนาบิซเิ นสโฟกัส

“ก่

อนจะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทุก
เทศกาลไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลปีใหม่ ต่างก็เต็มไปด้วยเหล้าทั้งงาน หลังจากมี พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
มีการควบคุมอย่างจริงจัง การดื่มการจ�ำหน่ายในงานประเพณีก็ลดลง
เรื่อยๆ แต่เรื่องการท�ำความเข้าใจกับประชาชนและผู้จ�ำหน่าย ควร
เริ่มท�ำความเข้าใจแต่เนิ่นๆ อย่างน้อยๆ ต้องท�ำเป็นเดือน หลังงาน
สงกรานต์ควรวางแผนงานลอยกระทงเลย ต่อจากนั้นก็เป็นงานปีใหม่
เคาท์ดาวน์ อย่างงานเคาท์ดาวน์ปลอดเหล้าเราจัดต่อเนื่องมาหลายปี
การด�ำเนินงานท�ำแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาล
นครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สาธารณสุขจังหวัด
สถานีต�ำรวจภูธรเมือง สรรพสามิตจังหวัด เทศกิจ และภาคีภาค
ประชาสังคมทัง้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ร่วมกันเดินรณรงค์พร้อมทั้งมีการใช้รถ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณจัดงาน มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็น
จ�ำนวนมาก นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึง่ ให้ความร่วมมือ
ดีมากเคารพกติกา เพียงแค่เห็นป้าย No Alcohol เขาก็ปฏิบัติตาม
นอกจากนีก้ ม็ เี ครือข่ายต่างๆ มาคอยเฝ้าระวังไม่ให้มกี ารดืม่ และจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน ก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ หากมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดร่วมด้วยก็ยิ่งจะท�ำให้การท�ำงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
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อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือได้ว่า
เป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจส�ำคัญ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ
การท่องเที่ยวการส่งออก และเป็นชุมทางการ
คมนาคมของภาคใต้อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลาย
ทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน เช่น มาเลเซีย เนื่องจากมีสินค้า
และบริการ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด อาทิ เสื้อผ้า
เครื่องส�ำอาง อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า
เรียกได้ว่ามีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยวสูง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยือนประมาณปีละเกือบ 5 ล้านคนในปัจจุบัน
สร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วคิ ด เป็ น มู ล ค่ า
ประมาณปีละกว่า 30 ล้านบาท
ส�ำหรับเทศกาลปีใหม่ เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง
ที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนใน
อ�ำเภอหาดใหญ่จ�ำนวนมาก ทางสมาคมสมาพันธ์
ธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา ได้รว่ มกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน
หาดใหญ่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) ชมรมคนรักสุขภาพ และสมาคมสตรีนกั ธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ร่วมมือประสานการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ Night Paradise Hatyai Countdown
โดยปราศจากเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ เพื่ อ
เป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ และช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ และท� ำ ให้ ป ระชาชน
นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ ได้ตระหนักถึงการ ลด
ละ เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดขึ้นในคืนส่งท้ายปีเก่า (31
ธันวาคม) ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยไม่ มี เ ครื่ อ งดื่ ม มึ น เมา

“หาดใหญ่ไนท์พาราไดส์”
สวัสดีปีใหม่ สนุก สุขใจ
ไร้แอลกอฮอล์
และอบายมุข เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในมาตรการ
สร้างความปลอดภัยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม
การใช้ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมในงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่
คณะท�ำงานได้วางมาตรการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนห้ามปราม และ
บทลงโทษ โดยวิธีการออกประกาศขอความร่วมมือ มีมาตรการในการ
ห้ามน�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาขายในพื้นที่จัดงาน ควบคู่การ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้ทราบว่า เจ้าภาพงาน
มีความประสงค์รณรงค์งดจ�ำหน่าย และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณจัดงาน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.รบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้ผเู้ ข้าร่วมงานเข้าใจแนวคิดและรายละเอียด
ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
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ปี 2556 จัดงาน “Hatyai Countdown to 2014” จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2556 ณ ถนนนิพันธ์อุทิศ 3 ถนน
ธรรมนูญวิถี ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนชีอุทิศ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีการจัดการประกวด B-boy บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์
จัดการละเล่นร�ำวงย้อนยุค ณ บริเวณถนนนิพันธ์อุทิศ 3 และการจัด
กิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown) เข้าสู่ปี 2557 บนเวทีหลัก
ปี 2557 งาน Night Paradise Hatyai Countdown จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 ณ ถนนนิพันธ์
อุทิศ 3 ถนนธรรมนูญวิถี ถนนเสน่หานุสรณ์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
ปี 2558 งาน Night Paradise Hatyai Countdown บริเวณ
ใจกลางเมืองหาดใหญ่ สวนสาธารณะโก้งโค้งวิลล่า อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง มี
ต้นคริสต์มาสยักษ์ ช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง
มีการสร้างความตระหนัก สนับสนุน ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของประชาชนและองค์กรในการลดละเลิกการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
สูบบุหรี่ และยาเสพติด ประชาชน นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลดละเลิกการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในงานประเพณี จะเห็นได้จากมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงาน และมี
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านที่เกี่ยวข้องกับ ค่านิยม ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ พฤติกรรม สภาพแวดล้อม รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
กติกาชุมชน นโยบายสาธารณะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการลดละเลิก
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การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ การควบคุ ม
จ�ำกัดพื้นที่ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ประชาชน
ทราบถึงสถานที่ เวลาทีห่ า้ มจ�ำหน่าย และเวลาห้าม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี 2559 งาน Night Paradise Hatyai
Countdown จัดงาน ณ บริเวณหาดใหญ่วอล์คกิ้ง
สตรีท (ถนนคนเดินสาย 3) อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา นับว่าประสบความส�ำเร็จในระดับทีน่ า่ พอใจ
เป็นอย่างมาก ซึง่ ความส�ำเร็จในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ มาจาก

พลั ง ความสามั ค คี ความร่ ว มมื อ กั น ของหน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า งๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอ�ำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา มีผู้คน
หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานอย่างมากมายซึ่งประกอบด้วยนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรเลงเพลง
ของพ่อจากวงหาดใหญ่ออเคสตร้า ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดการ
แสดงวงลูกทุง่ เทิดพระเกียรติ การร้องเพลงของพ่อจากศิลปินยอดนิยม
การแสดงดนตรีแจ๊ส ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่ จากใจ
ชาวหาดใหญ่ถึงพ่อ” พิธีสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่
ปี 2560 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมนับถอยหลังเข้า
สู่ศักราชใหม่ กับงาน Night Paradise Hatyai Countdown 2018
อย่างยิง่ ใหญ่ สร้างประสบการณ์ “หาดใหญ่เมืองแห่งความสนุก” ในคืน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และสุข 3 มิต@
ิ หาดใหญ่
สุขกิน สุขช้อป สุขเที่ยว

แนวทางการด�ำเนินงาน
• ประชุมหารือคณะท�ำงาน

ผลักดันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกาศนโยบายสาธารณะของจังหวัด เพื่อเป็นการควบคุม และห้าม
ปราม ไม่ให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เข้ามาท�ำการตลาดและทิ้งปัญหาและภาระรับผิดชอบในด้านการแก้ไขปัญหาไว้
ภายหลังอย่างขาดความรับผิดชอบ

• จัดให้มีเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิด

และสร้างความเข้าใจร่วมถึงสถานการณ์ทางสังคมและปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนผู้เข้ามาร่วมงานและวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนไปในช่วงวันงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่

• ผนึกก�ำลังเยาวชนร่วมทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

งดดื่ม งดจ�ำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมแจกสื่อรณรงค์

• การบูรณาการเครือข่ายและสร้างกระบวนการเครือข่าย

การประสานความร่วมมือของหน่วยงานราชการ และเอกชน ของจังหวัดสงขลา และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้

การจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ จึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของ
อ�ำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาดีขึ้น นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลให้อ�ำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ ซึ่งคณะท�ำงานคาดหวังให้งาน “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ กลายเป็นงาน
ประจ�ำปีของอ�ำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา สร้างความปลอดภัย ลดจ�ำนวนครั้ง ลดสถิติคนเจ็บ คนตาย และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
“
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ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
ไร้แอลกอฮอล์

น.ส.ธิรดา ยศวัฒนกุล
ประชาคมงดเหล้า จังหวัดสงขลา

“กา

รรณรงค์ไม่จ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลงานปีใหม่
เคาท์ดาวน์จัดขึ้นบริเวณใจกลางเมือง เราท�ำงานในส่วน
ของการเฝ้าระวัง คือขอความร่วมมือจากร้านค้า ร้านอาหาร งดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จัดทีมรณรงค์โดยให้เด็กและเยาวชน
ประมาณ 10 คน ออกเดินรณรงค์ ติดสื่อประชาสัมพันธ์ เดินแจก
สติ๊กเกอร์ กระจายทั่วบริเวณงานที่มีทางเข้าย่อยๆ ประมาณ 7 จุด
ก่อนเข้าบริเวณงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมงานเบื้องต้น
นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้ถึงโทษและภัยต่างๆ จากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ตลอดจน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการลด ละ
เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และยาเสพติด
“การรณรงค์อย่างเข้มข้นสามารถลดปัญหาและผลกระทบ
ต่างๆ ที่เป็นผลจากการจ�ำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เช่น ลดการเกิดอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ในหมู่ประชาชน
นักท่องเที่ยว กลุ่มเด็ก-เยาวชน อุบัติเหตุจากการขับขี่รถทุกชนิดที่มี
สาเหตุจากการเมาแล้วขับ ปัญหาด้านสุขภาพ และเพื่อลดปัญหาใน
เรื่องอบายมุขต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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“นอกจากนีก้ ารจัดงานใหญ่ทอี่ ำ� เภอหาดใหญ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะดูแล
เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะต้องเฝ้าระวังเรื่องระเบิดด้วย คนไทยจะให้
ความร่วมมือและกลัวกฎหมายมากกว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่ให้ความ
ร่วมมือน้อย แต่สถานการณ์ปีใหม่จะไม่รุนแรงเท่าเทศกาลสงกรานต์
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเน้นการควบคุมคน เน้นการบังคับใช้กฎหมายแบบ
ตรวจจับมากกว่า
“ในส่วนวัยรุ่น ถ้าสมัยก่อนมีการทะเลาะกันหน้าเวทีคอนเสิร์ต
จนเห็นชินตา แต่เดี๋ยวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป คนใช้สมองมากกว่า
ก�ำลัง แต่พอมีการดื่มก็เกิดปัญหาอย่างเมื่อปี 2 ปีที่แล้วเกิดปัญหา
ชกต่อยเนื่องจากเมา อยากฝากถึงน้องๆ เยาวชนที่ขับมอเตอร์ไซค์
ออกมาเที่ยวงาน เข้าใจว่าวัยรุ่นอยากออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
แต่ควรระมัดระวังขับขีข่ ณะมึนเมา อยากให้ดตู วั อย่างคนทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุผลไม่ใช่แค่เราบาดเจ็บ หรือพิการ ครอบครัวก็ได้รับ
ผลกระทบ และยังสะท้อนถึงปัญหาในภาพรวมเรื่องการท่องเที่ยวใน
บ้านเราด้วยค่ะ”
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ดนตรีเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในหมู่
วัยรุ่นและเยาวชน ช่วยให้วัยรุ่นและเยาวชนมี
ความสดใสร่าเริง หลายคนมีความสุขทุกครั้งเมื่อ
ได้ชมการแสดงดนตรี ขณะเดียวกันเยาวชนยัง
ให้ความสนใจกับการเล่นดนตรีเพิ่มมากขึ้น แต่
คอนเสิรต์ ใหญ่ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศล้วนได้รบั การ
สนับสนุนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบทั้งสิ้น
จะดีแค่ไหนหากดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาเยาวชน
และเป็นสือ่ กลาง ปลูกฝังเยาวชนให้เสพดนตรีแบบ
คลีนๆ “คอนเสิร์ตโคตรอินดี้ปลอดแอลกอฮอล์”
คือค�ำตอบของการจัดกิจกรรมดนตรี ที่ส่งเสริม
ให้เยาวชนสนุกกับดนตรีคลีนๆ โดยไม่ต้องพึ่งพา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ย้อนไปเมื่อปี 2546 นักดนตรีอิสระ 8 วง ซึ่ง
เกิดจากงาน Life in a day ได้แก่ วงเพลย์กราวด์
วงภูมิจิต ที่ดังในแวดวงอินดี้สมัยนั้น วง Magenta
ซึ่งมีคุณพล่ากุ้งเป็นสมาชิก วงเมอร์เดอร์เร่อ วงวิ้งกี้
วงโมโด้ดอทคอม โดยเพ้อเจ้อ วง The Cineplex
และวงเย็นสุข รวมตัวกันจัดงานคอนเสิรต์ โคตรอินดี้

“เทศกาลดนตรีโคตรอินดี”้
คลีนคอนเสิร์ต
“ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ”
ที่โรงหนังนิวแหลมทอง ย่านเยาวราช โดยร่วมกันลงขัน มีนติ ยสาร
a day ช่วยสนับสนุน และได้สปอนเซอร์จากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกแฟ้บ
มาช่วยโปรโมท การจัดกิจกรรมครัง้ นัน้ มีผชู้ มประมาณ 500 คน ถือว่า
๋ คนั้นเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่คอนเสิร์ต
เป็นงานคอนเสิร์ตที่มีไอเดียเกในยุ
โคตรอิ น ดี้ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ในปี 2546 ก็ ไ ม่ มี ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ เ ข้ า มา
เกีย่ วข้องเลย และเนื่องจากจัดงานในโรงหนังเรื่องบุหรี่จึงไม่ต้องกังวล
เป็นการจัดงานเพราะต้องการเล่นดนตรีจริงๆ
ปี 2547 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 2 (คิดเอง + จัดเอง) โดยจัดขึ้นที่
โรงหนังธนบุรีราม่า มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน สถานการณ์
วันงานโดนต�ำรวจปิดงานจึงย้ายไปจัดคอนเสิร์ตต่อที่สยาม ในปีเดียว
กันนี้กลุ่มศิลปินโคตรอินดี้ได้เข้าร่วมโปรเจ็กต์ วาเลนไทน์ วาเลนเทียร์
และได้รจู้ กั กับ สคล. ซึง่ เชิญชวนให้จดั คอนเสิรต์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
ปี 2548 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 3 (คิดเอง + จัดเอง + สคล.) โดย
กลุ่มศิลปินโคตรอินดี้ จัดงานเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ ปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่ เป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนมาร่วม
กิจกรรม 500 คน สถานการณ์วันงานฝนตก เด็กติด และเป็นครั้งแรก
ในการรณรงค์เรื่องเหล้า เบียร์ และบุหรี่ ตัวศิลปินและผู้เข้าร่วมยังมี
ความงงๆ ไม่เข้าใจประเด็นการรณรงค์ จุดเริม่ ต้นของการมีศลิ ปินต้นแบบ
และการตรวจยึดเหล้าเบียร์ บุหรี่อย่างจริงจัง
ปี 2549 โคตรอินดี้ ครัง้ ที่ 4 (คิดเอง + จัดเอง + สคล. + สสส.)
งานเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้จัดขึ้น ณ ทศภาค อารีน่า คลองเตย
มีการเดินรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์ เดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มีคนดูประมาณ 4,000 คน มีการตรวจเข้มยึดเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่ง
ต่างๆ ที่อาจจะใช้เป็นอาวุธ คนดูให้ความร่วมมือ ยอมท�ำตามกติกา
เพื่อจะได้ชมดนตรี สถานการณ์ในวันงาน โดนต�ำรวจปิดงาน เริ่มมี
ศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม เช่น PARADOX
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ปี 2550 มีชื่อตอน “อัลเทอร์เนทีฟไทย” จัดขึ้นที่ BEC เทโร

เป็นการรวมวงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟไว้มากทีส่ ดุ ใช้เวลาแสดง 2 วัน
มีคนดูประมาณ 2,000 คน มีการรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ อย่าง
เต็มรูปแบบ และเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์
ปี 2551 เป็นครั้งแรกที่มีการออดิชั่น มีค่ายส�ำหรับนักดนตรี
ที่ ผ ่ า นการออดิ ชั่ น เพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจโครงการในเบื้ อ งต้ น และ
ใช้สนามม้านางเลิ้งเป็นสถานที่จัดงาน มีทั้งหมด 3 เวที มีศิลปินร่วม
แสดง 150 วง มีคนเข้าร่วมชม 5,000 คน มีการรณรงค์เรื่อง
แอลกอฮอล์ บุหรี่ อย่างเต็มรูปแบบ
ปี 2552 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 5 มีช่ือตอน “เลิกเหล้าเถอะ
ไอ้นอ้ ง” เวทีการแสดง 3 เวที มีศลิ ปิน 80 วง รวมทัง้ สิน้ กว่า 400 ชีวติ
มีคนเข้าร่วมชมดนตรี 6,000 คน ชื่อเวทีมีการตั้งชื่อให้ล้อกับชื่อตอน
คือ เวทีตับแข็ง เวทีถุงลมโป่งพอง เวทีมะเร็งล�ำไส้
ปี 2553 โคตรอินดี้ครั้งที่ 6 มีชื่อตอน “กิกิ้ว ดิ้นกันไหมเธอ”
จัดเวทีคอนเสิร์ต 13 เวที ศิลปิน 251 วง มีการรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์
บุหรี่ อย่างเต็มรูปแบบ มีคนเข้าร่วมชมดนตรี 5,000-6,000 คน มีชื่อ
เวทีแบบแนวๆ เช่น เวทีดนิ้ กันในมุง้ เวทีดนิ้ ในป่า เวทีดนิ้ กันในน�ำ 
้ ฯลฯ
ปี 2554 โคตรอินดี้ ครัง้ ที่ 7 มีชอื่ ตอน “กระแสน�ำ้ มันจะแรง
กว่ากระแสใจได้ไงฟระ” ให้ล้อกับสถานการณ์น�้ำท่วมหนักกรุงเทพฯ
และจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการเปิดรับบริจาคสิง่ ของยังชีพต่างๆ
เพื่อน�ำไปมอบให้พื้นที่ประสบภัยน�้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา คนเข้าร่วม
5,000 - 6,000 คน มีชอื่ เวทีแบบแนวๆ เช่น เวทีคลองสามวา เวทีรงั สิต
เวทีบางบัวทอง เวทีล�ำลูกกา ฯลฯ
ปี 2555 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 8 มีชื่อตอน “แสบวะเพื่อน ไม่สูบ
ไม่ดื่ม” มีการแสดงดนตรีทั้งสิ้น 8 เวที ศิลปิน 180 วง มีชื่อเวทีแบบ
แนวๆ เช่น โรงงิ้ว โรงลิเก โรงเรียน ฯลฯ มีคนเข้าร่วมชมดนตรี 8,000
- 10,000 คน และได้รับประกาศนียบััตรจาก Ripley's Believe It or
Not! Museum Pattaya Thailand รับรองสถิติงานดนตรีจ�ำนวน
มากที่สุดในเอเชีย
ปี 2556 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 9 มีช่ือตอน “ประเทศไทย
สันติภาพจงบังเกิด” มีThaiPBS ในการถ่ายทอด มีการ MOU ร่วม
กับ สสส. สคล. ThaiPBS กระทรวงสาธารณสุข ปปส. และได้สัญจร
สู่ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จัดการแสดงดนตรี 3 เวที ศิลปิน 48 วง ภาคอีสาน จัดขึ้น
ณ หอประชุมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 3 เวที ศิลปิน
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48 วง และภาคเหนือ จัดขึ้น ณ หอนิทรรศการศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 3 เวที และมีศลิ ปิน
48 วง และในส่วนเวทีหลักกรุงเทพฯ เลื่อนจัดไป
2 ครั้งเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง (มีการ
เผารถบัสหน้าบริเวณสนามม้านางเลิ้ง)
ปี 2557 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 10 มีชื่อตอน
“รักกันบันลือโลก” มี ThaiPBS ในการถ่อยทอด
และได้ สั ญ จรสู ่ ภู มิ ภ าค คื อ เชี ย งใหม่ จั ด ที่ ห อ
ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นงานที่
ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ มีวงดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่
ขึ้นเล่นงานคลีนคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้
คณะท�ำงานจึงคิดว่าน่าจะน�ำเยาวชนทีข่ นึ้ เล่นงานมา
ปฐมนิเทศเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และปลูกจิตส�ำนึก
ให้กับเยาวชนได้รู้โทษจากการดื่มเหล้าก่อนที่ถึง
งานวั นจริ ง เพื่ อ สุ ข ภาพจิ ตสุ ข ภาพกายที่ แ ข็ ง แรง
ผู ้ ช มส่ ว นใหญ่ ร ้ อ ยละ 74 ทราบธรรมเนี ย มชม
คอนเสิร์ตแบบปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ร้อยละ 13
ไม่ทราบ ร้อยละ 11 ไม่แน่ใจ อื่นๆ ร้อยละ 2 ผู้ชม
ร้อยละ 73 รู้สึกดีมาก เพราะได้สนุกแบบมันส์ๆ
ไม่เหม็นไม่เมา ไม่ตีกัน ร้อยละ 20 รู้สึกยังไงก็ได้
ไม่จ�ำเป็นต้องดื่มต้องสูบตลอดเวลา ร้อยละ 5 รู้สึก
ไม่ดีเลย ขาดรสชาติการชมดนตรีแบบอินดี้ๆ ขณะ
ที่ผู้ชมร้อยละ 46 เห็นว่าเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้
แตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นตรงที่เป็นการรวมพลคน
อินดี้วัยรุ่นเยอะมากแบบแนวๆ ร้อยละ 39 เป็น
คอนเสิรต์ ทีไ่ ม่มเี หล้าบุหรี่ ร้อยละ 14   เห็นว่าวง
ดนตรีเยอะกว่างานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัด
งานโคตรอินดีท้ จี่ งั หวัดอุดรธานี และอ�ำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่ ทราบธรรมเนียม
ชมคอนเสิร์ตแบบปลอดเหล้าปลอดบุหรี่
ปี 2558 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 11 มีชื่อตอน
“ใครไม่ฟังแต่เราฟัง” ผู้ชมส่วนใหญ่รับรู้และรับ
ทราบว่ามางานโคตรอินดี้ ต้องไม่สูบ ไม่ดื่ม
ปี 2559 คอนเสิร์ตโคตรอินดี้ครั้งที่ 11
เกิดการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงความ
สามารถของตัวเองได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลาย เหล้า บุหรี่
และยาเสพติด โดยผ่านงานดนตรี เกิดกลุ่มศิลปิน
หน้าใหม่ที่ได้ให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบ
การณ์ใหม่ๆ โดยผ่านดนตรี เพลง และการเตรียม
พร้อมสู่การท�ำเพลงในเชิงสร้างสรรค์สังคม โดย
ศิลปินเหล่านี้จะท�ำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนโดยผ่านดนตรี
ปี 2560 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 13 จัดที่ The
Walk เกษตร - นวมินทร์ มีการการเปิดลานนม
เริ่มเปิดหน้างานกับสถาบันอาชีวะศึกษา “อาชีวะ
โชว์พราว 77 จังหวัด”
ปี 2561 โคตรอินดี้ ครั้งที่ 13 (อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ) ด�ำเนินกิจกรรมกับสถาบันอาชีวะศึกษา
“อาชีวะโชว์พราว 77 จังหวัด” โครงการดนตรี
ในคุก เป็นการท�ำเพลงให้กับนักโทษในเรือนจ�ำ
เทศกาลดนตรี โ คตรอิ น ดี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ภาพ
ลักษณ์ใหม่ๆ ในทางที่ดีให้แก่นักดนตรี คนรุ่นใหม่
ว่าถึงแม้จะเป็นนักดนตรี ก็ไม่ได้มีเรื่องไม่ดีเสมอไป
นักดนตรีก็สามารถ ไม่สูบ ไม่ด่ืม ก็สามารถเล่น
ดนตรีได้ ผู้ชมตระหนักเรื่องของการให้โทษของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องของสุขภาพในกลุ่ม
นักดนตรีที่เข้ามาร่วมโครงการ เพราะการดื่มเหล้า
สูบบุหรีจ่ ะมีผลต่อพลังเสียงของนักร้องโดยส่วนใหญ่
เป็นเช่นนั้น และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่อรุ่น
การแลกเปลี่ยนประสบการใหม่ซึ่งกันและกันกลาย
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่มนักดนตรีที่ไม่มีสังกัด
ค่าย และพร้อมจะท�ำความดีไปด้วยกัน โดยงดดื่ม
งดสูบ งดเสพ ในช่วงของการขึ้นแสดงดนตรีบนเวที

เป็ น พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ กั บ วงดนตรี ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
ชื่อเสียงแต่เป็นวงดนตรีที่เป็นวงที่ท�ำกันขึ้นมาเองและหาเวทีในการ
น�ำเสนอผลงาน ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยมีเวทีระดับประเทศได้เปิดรับ
การเล่นโชว์ของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝัน
นักดนตรีเหล่านี้
นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในเทศกาลงานดนตรี
ทีม่ แี ต่ความสนุกสนาน แต่ไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พาเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด
สร้างคนรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นในสังคม เพราะนักดนตรีท่ีเข้าร่วมโครงการ
ปีนี้อาจจะเป็นปีการสร้างผลงานแต่ผ่านไปอีกหลายปีวงเหล่านี้อาจจะ
เป็นศิลปินดัง และเมื่อเราสร้างกิจกรรมดีๆ ให้เขาตั้งแต่แรกๆ เราก็จะ
ได้คนดีมีคุณภาพสู่สังคมโดยผ่านดนตรี เกิดการยอมรับของกลุ่มผู้คน
ที่เข้ามาเที่ยวในงานดนตรีโคตรอินดี้ และเป็นเสียงเดียวกันมางาน
เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ต้องไม่สูบไม่ดื่ม และไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี
ที่มากกว่า 200 วงและผู้เข้าร่วมอีก 10,000 คนก็ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม
ในกิจกรรมลานดนตรีทจี่ ดั ขึน้
โดยผลสรุปความพึงพอใจในการเข้าค่ายดนตรีโคตรอินดี้ พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมและให้
ความรูเ้ รือ่ งของโทษภัยของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และกฎหมาย พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพอใจมากที่สุด
53.3% พอใจในระดับมาก 34.76% พอใจในระดับปานกลาง 12%
และไม่พบว่าไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม
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การเคลื่อนงาน

เทศกาลดนตรีโคตรรอินดี้

นายบุรินทร์ทร แซ่ล้อ
วงเย็นสุข

“เรา

“เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้
คลีนคอนเสิร์ตที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลก”
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เป็นนักดนตรีอิสระ ต้องบอกก่อนว่า ‘อินดี้’ ไม่ใช่แนว
เพลง แต่เป็นแนวคิด ภายใต้ค�ำว่า ‘อินดี้’ มันคือการ
ลงมือท�ำแบบอิสระ ที่ผ่านมาเราต่อสู้กับวงการเพลงมาเยอะ เจ็บมา
เยอะเริม่ ต้นจากศูนย์ คอนเสิรต์ โคตรอินดีจ้ ดั ขึน้ ครัง้ แรกจากการรวมตัว
ของวงดนตรี 8 วง ทีเ่ กิดมาจากงาน Life in a day ได้แก่ วงเพลย์กราวด์
วงภูมิจิต เป็นวงที่ดังในแวดวงอินดี้สมัยนั้น วง Magenta ซึ่งมีคุณพล่า
กุ้งเป็นสมาชิก วงเมอร์เดอร์เร่อ วงวิ้งกี้ วงโมโด้ดอทคอม โดยเพ้อเจ้อ
วง The Cineplex และวงเย็นสุข ของผม เราประชุมกันอยู่ 3 เดือน
ทุกวันเสาร์ ทีส่ วนสันติชยั ปราการ ใครมีเครือ่ งดนตรีอะไรก็เอามากองๆ
รวมกัน จนสามารถจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกขึ้นที่โรงหนังนิวแหลมทอง
วันจัดงาน ฝนตก รถติด แต่เสียงตอบรับดีเกินคาด มีคนดูประมาณ
500 คน โรงหนังแทบแตก ยุคนั้นเราเป็นวงไม่ดังที่จัดงานเก๋ๆ ขึ้น
ตอนนั้นเราไม่รู้จักองค์กรใดๆ ไม่รู้จักแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชน เราหุน้ ตังค์กนั จัดงาน เอาพลังงานของเราบวกกับความกระหาย
ที่จะจัดงานของเราเป็นแรงขับเคลื่อน ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเดินทาง
มาถึงวันนี้ เรียกได้วา่ เราผูกจิตและวิญญาณไว้ตงั้ แต่ปี 2546 เป็นต้นมา
ปี 2547 เราได้ร่วมงานโปรเจ็กต์วาเลนไทน์ วาเลนเทียร์ ได้รู้จักกับ
พี่แดง ซึ่งชวนจัดคอนเสิร์ตปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ผมตอบตกลงทันที
ในใจคิดว่ายังไงก็ได้ขอให้งานได้จัด ยอมแลกได้ เหล้าและเบียร์ไม่
ส�ำคัญเท่ากับดนตรี ตอนนั้นเริ่มมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา
ติดต่อให้การสนับสนุนแต่เราไม่รบั ไม่รเู้ หมือนกันว่าท�ำไม แต่เราเลือก
ทีจ่ ะรับเงือ่ นไขของ สคล. ช่วงแรกๆ เพือ่ นๆ ทีม่ าเล่นคอนเสิรต์ ให้กง็ งๆ
ว่ามาเล่นให้แล้วยังต้องเจอกติกาแบบนี้ แต่ผลทีอ่ อกมาดีมากครับ ท�ำให้
‘โคตรอินดี้’ เดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ ยิ่งเป็นการตอกย�้ำว่าเราเดินมา
ถูกทางแล้ว

“หัวใจหลักของงานโคตรอินดี้ คือ จัดงานแล้วต้องส่งคนกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย นี่คือหัวใจของเราตลอดมา บางคนบอกว่าเทศกาล
ดนตรีโคตรอินดี้ เป็นงานเพียงวันเดียว ข้อนี้ผมขอเถียง ส�ำหรับผม
งานโคตรอินดี้มันคือทั้งชีวิต ส�ำหรับศิลปินบางคนใช้เวลาแต่งเพลง
1 เพลง 4-5 เดือน เป็นงานทั้งปีของศิลปินก็ว่าได้ การจัดงานที่ผ่านมา
ส�ำหรับผมไม่มีตัวชี้วัดความส�ำเร็จใดๆ แต่ตลอดระยะเวลาที่จัดงานมา
ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั เราน�ำคนมาอยูร่ ว่ มกัน 1,000 คน 5,000 คน
และเพิ่มเป็น 10,000 คน ทุกคนยอมรับในกติกา ไม่มีบุหรี่ ไม่มีเหล้า
เบียร์ ไม่ทะเลาะวิวาท ท�ำไมไม่ให้ดมื่ เหล้า ท�ำไมไม่ให้สบู บุหรี่ ไม่เคย
มีใครตัง้ ค�ำถามไม่เคยมีวาระนีก้ บั เรา งานโคตรอินดีเ้ ป็นงานทีโ่ หดร้าย
มากส�ำหรับคนทีด่ มื่ เหล้าสูบบุหรี่ เพราะเราไม่มโี ซนส�ำหรับสูบบุหรีเ่ ลย
แต่ทุกคนโอเค
“ที่ ผ ่ า นมาเทศกาลดนตรี โ คตรอิ น ดี้ ใ ห้ ค นมาแสดงออกทาง
ดนตรีประมาณ 3,000 - 4,000 คน มีคนดูรวม 40,000 - 50,000 คน
ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อไปท�ำงานโคตรอินดี้ จะมีลมตีหน้า ผมมัก
จะบอกกับตัวเองว่า อีกแล้วเหรอชีวิต เราต้องออกไปจัดงานที่ฝืนแรง
โน้มถ่วงโลกอีกแล้ว เพราะ 99% ของงานคอนเสิร์ตในเมืองไทย ล้วน
ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเหล้าเบียร์ทั้งนั้น การจัดงานที่ผ่านมา
ผมเองไม่ได้เคยคิดว่าคนจะมามากหรือน้อย คิดแต่เพียงว่าถ้าเราท�ำดี
และถูกต้อง ทุกอย่างย่อมมีขึ้นมีลง สิ่งส�ำคัญต้องให้ก�ำลังใจตนเอง
ไม่ตอ้ งมาให้กำ� ลังใจเรา เพราะเราผ่านวิกฤตมาเยอะ 15 ปี องค์กรอิสระ
อย่างเรา มีเปิดและปิดไปหลายแห่ง แต่เรายังอยู่ได้ เราไม่ใช่แฟชั่น
ในวงการเพลง ไม่ปรารถนาเป็นกระแส เราปรารถนาให้เราเป็นเรา
เปลีย่ นเราไม่ได้ แน่นอนว่าการท�ำงานย่อมมีความกดดันบ้าง แต่อย่าลืม
ว่าเราท�ำงาน 10 เวที มีคนมา 10,000 คน ลองคิดเล่นๆ 1 คน ต้องใช้

เงิน 1,500 บาท 10,000 คน ก็เท่ากับ 15 ล้านบาท
แต่เราใช้งบประมาณไม่ถึงล้านในการท�ำงาน โคตร
จะประหยัด ได้ส่ิงมหาศาลกับวงดนตรีที่เทศกาล
ดนตรีใหญ่ๆ ปฏิเสธ เพียงเพราะวงไม่ดัง ยอดวิว
ไม่เยอะ แต่เราเอาศิลปะ เอาชีวิตน�ำ  สมัยก่อนเรา
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานเอกชนที่ เ คย
บ้าคลัง่ ความเป็นอินดี้ แต่วนั หนึง่ เมือ่ เราไม่เนือ้ หอม
อีกต่อไปแล้ว ก็ต้องอ�ำลากันไปเป็นเรื่องปกติ
“จริงๆ เราปรารถนาที่ไม่ต้องมีผู้สนับสนุน
ใดๆ เลย ผมบอกกับทุกคนว่าต้องพยายามพึ่งพา
ตนเองให้ได้มากที่สุด แล้วคุณจะอยู่ได้นานที่สุด
ครั้งหนึ่งผมเคยถูก สสส. ปฏิเสธ เพราะเขามองว่า
งานเทศกาลดนตรีไม่ใช่งานประเพณี เราโดนโยก
ไปอยูก่ บั แผนงานอืน่ ตอนนนัน้ ผมร้องไห้กบั เรือ่ งนีเ้ ลยนะ
แต่สำ� หรับผมเชือ่ ว่า ทุกวัฒนธรรมประเพณีคงไม่ได้
เกิดขึน้ ในวันเดียวแต่ตอ้ งใช้เวลา เราหวังว่าจะสร้าง
วัฒนธรรมในการเสพดนตรี ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาเหล้าบุหรี่
สร้างในช่วงชีวิตเราขณะที่ยังมีลมหายใจ แต่ไม่รู้
จะส�ำเร็จวันไหน ส่วนตัวเชื่อว่ามันคงต้องใช้เวลา
ขอบคุณ สคล. ที่ท�ำงานอย่างบ้าคลั่งเช่นกัน เรา
ท�ำงานกันเหมือนพีก่ บั น้อง ไม่ได้ทำ� งานแบบองค์กร
กับองค์กร สคล. ท�ำงานด้วยจิตวิญญาณและปรารถนา
ให้โคตรอินดี้อยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน”

สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
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การเคลื่อนงาน

เทศกาลดนตรีโคตรรอินดี้
นายวสกร เดชสุธรรม

วณิชชญา ล้อวาณิชย์
เจส นักร้องนำ�
วง Coconut Sunday

เอส วงกล้วยไทย

“

เราเป็นวงนอกกระแส ในวงการเพลงมีวงแบบเราจ�ำนวน
มากที่ไม่สามารถไปเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ได้ จึงคิดว่า
เราน่าจะมีคอนเสิร์ตส�ำหรับวงนอกกระแส รณรงค์ให้วัยรุ่น
มาฟังดนตรีโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมัยนั้น
คอนเสิรต์ ปลอดแอลกอฮอล์ยงั ไม่มี เราประสานความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย เช่น ต�ำรวจ ในการรักษาความปลอดภัย มีทมี
ดูแลความสงบเรียบร้อยเดินตรวจทุกเวที ยึดเหล้าบุหรี่ ยุค
แรกคัดเลือกวงดนตรีโดยให้ส่งเดโม่เพื่อคัดเลือกมาออดิชั่น
เปิดเวทีให้วงนอกกระแสได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ
“เมือ่ ศิลปินและคนดูทราบถึงรูปแบบการจัดงานทีไ่ ม่มี
แอลกอฮอล์และปลอดบุหรี่ ก็ตอ้ งมาเตรียมตัว 1 วันทีจ่ ะสนุก
กับดนตรีโดยไม่มแี อลกอฮอล์ บางคนถือโอกาสหยุดสูบ หยุดดืม่
จากงานนี้เลยก็มี งานเทศกาลดนตรีที่ไม่มีแอลกอฮอล์ คนดู
จะโฟกัสทีด่ นตรี สนุกกับการดูดนตรีมากขึน้ เพราะไม่มีมลพิษ
ส่วนตัวผมเองก็ไม่สบู ไม่ดมื่ อยูแ่ ล้ว ผมเชือ่ ว่าในการเล่นดนตรี
สร้างฟิลลิง่ โดยไม่มแี อลกอฮอล์ยอ่ มดีกว่า หากจะเมาควรเมากับ
ดนตรี เพราะเป็นสิง่ ทีจ่ ริงกว่าการสร้างฟิลลิ่งจากแอลกอฮอล์
มันคือการหลอน น่ายินดีที่วงดนตรีที่มาเล่นกับเราไม่มีเรื่อง
พวกนี้ อย่างวงร็อคเป็นแนวดนตรีที่ต้องใช้พลังมาก เขารู้ว่า
สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เขามีประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีน้อยลง
ขณะที่คนดูก็เกิดวัฒนธรรมในการชมดนตรีที่ไม่ต้องพึ่งพา
แอลกอฮอล์ งานโคตรอินดีท้ ผี่ า่ นมาไม่มกี ารทะเลาะวิวาทเลย
เห็นได้ชดั ว่าเมือ่ ไม่มแี อลกอฮอล์กไ็ ม่เกิดความรุนแรง”

“โคตรอินดี้ ไม่มีแอลกอฮอล์
ไม่มีความรุนแรง”
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“

ตอนแรกฟอร์มวงขึ้นมาชื่อวง บลูแมจิก งานโคตรอินดี้
เป็นเทศกาลดนตรีแรกที่เราได้เข้าร่วมเล่นดนตรี เรามี
เพลงแรกแล้วและมีความรูส้ กึ ว่าอยากเล่นเวทีนี้ ก็เลยส่งเพลง
ไปและได้รบั คัดเลือกให้ไปเล่น มาต่อมาเราใช้ชอื่ วง Coconut
Sunday และได้เล่นในงานโคตรอินดีต้ อ่ เนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
พวกเรารู้สึกชอบคอนเซ็ปต์ของงาน และมีความเชื่อว่าการ
เสพดนตรีไม่จ�ำเป็นต้องมีเครื่องกระตุ้น ก็สามารถสนุกกับ
บรรยากาศ สนุกกับดนตรีได้ ในฐานะนักดนตรีการที่เราไม่
ใช้แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะจะท�ำให้เรามีสมองที่
เคลียร์มากกว่า ขณะเดียวกันการฟังดนตรีไม่ได้มีแค่ศิลปิน
100% แต่ต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชมที่ดีด้วย การไม่มีแอลกอฮอล์
ท�ำให้เกิดผู้ชมที่ดี เกิดบรรยากาศการชมที่ดี”

“โคตรอินดี้คือแนวทางที่ท�ำให้เกิดผู้ชมที่ดี”

การเคลื่อนงาน

เทศกาลดนตรีโคตรรอินดี้
นายภูเมศร์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์

นายลือชัย ลือเดช

โบ้ท มือกลอง
วง Coconut Sunday

“

ดนตรีเป็นงานศิลปะ ศิลปินทีม่ าแสดงก็ไม่ควรใช้เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ คนดูเองก็ด้วย ควรเสพงานศิลปะอย่างมีสติ
โฟกัสที่ดนตรี ส�ำหรับผมคิดว่าถ้าอยากเมา มาเมากับดนตรี
จะดีกว่าครับ คือ เมามันส์กบั เสียงดนตรี การเมากับเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์เป็นสิง่ ทีป่ ลอม เป็นการสร้างจินตนาการทีไ่ ม่จริง
เมื่อก่อนร็อคสตาร์ ต้องกินเหล้า พังของ ทุบกีตาร์ เดี๋ยวนี้
ร็อคสตาร์เปลี่ยนไปแล้วครับ จิตส�ำนึกเปลี่ยนไปไม่จ�ำเป็น
ต้องดื่มก็สนุกได้ อนาคตอยากให้งานโคตรอินดี้ขยายไปทั่ว
ประเทศ มีการแสดงคอนเสิร์ตแบบนี้ไปตามโรงเรียนต่างๆ
เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับวัฒนธรรมการเสพดนตรีก็น่าจะเป็น
เรื่องที่ดีครับ”

อยากให้โคตรอินดี้ขยายไปทั่วประเทศ

มะ มือเบส
วง Coconut Sunday

“

โคตรอินดีเ้ ป็นคอนเสิรต์ ทีค่ ลีน ผูท้ มี่ าดูคอนเสิรต์ ส่วนใหญ่
เป็นวัยรุ่น ซึ่งปัจจุบันต่างก็ทราบกันดีว่างานโคตรอินดี้
ต้องไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่พกพาอาวุธใด มาด้วยใจที่อยากจะเสพ
ดนตรี ในฐานะที่ได้ร่วมแสดงในเวทีแห่งนี้มีความภูมิใจที่ได้
ส่งเสริมให้เยาวชนเสพดนตรีโดยปราศจากอบายมุข ส่วนตัว
มองว่าเรื่องการดื่มเหล้าของวัยรุ่น ก็คงเป็นไปตามช่วงวัย
วัยอยากรู้อยากลอง แต่ส�ำหรับคอนเสิร์ตโคตรอินดี้เราไม่สูบ
ไม่ดื่ม เรามาเสพดนตรีอย่างสร้างสรรค์”

โคตรอินดี้เสพดนตรีอย่างสร้างสรรค์
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ตำบลบานธาตุ อำเภอเพ็ญ
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ตำบลกุดดู อำเภอโนนสังช
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àÅÂ
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ต.ตูมใหญ อ.คูเมือง
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อำเภอปทุมรัตต
อำเภอโพนทราย
อบต.บานแจง อ.อาจสามารถ
อำเภอสุวรรณภูมิ
ต.กูกาสิงห อ เกษตรวิสัย
อ.พนมไพร

ÁØ¡´ÒËÒÃ

ÂâÊ¸Ã

อ.เมือง
ต.โนนเปอย อ.กุดชุม
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ÊØÃÔ¹·Ã

ÈÃÕÊÐà¡É

ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
อ.ราษีไศล

อ โคกเจริญ

ที่มา: สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา

¹¤Ã¾¹Á

ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ

Å¾ºØ
ลพบุÃรÕ �
¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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ªÑÂÀÙÁÔ

อำเภอแกดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
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วัดถ้ำพวง
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ตำบลผาอินทรแปลง อำเภอเอราวัณ

36

ต.บึงโขงหลง
ต.บึงงาม

ต.หนองสนิท อ.จอมพระ
อ.รัตนบุรี
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