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สรุปผลการประชุมเวทีเสวนา
“เล่าสู่กันฟั ง-สืบสานวัฒนธรรม งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน”
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 14 สิงหาคม 2563

โดย

สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สรุปผลการประชุมเวทีเสวนา
“เล่าสู่กันฟั ง-สืบสานวัฒนธรรม งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน”
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อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้เข้าร่วม
1. นายนที พรมภักดี
2. เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้ บุญมี
3. เจ้าแม่นางเทียม นางประกายมาศ เชือ้ บุญมี
4. นางแต่งพิสมัย ราศีชยั
5. พ่อแสนด่าน นายสงกรานต์ เชือ้ บุญมี
6. พ่อแสนเมืองจันทร์ สีไว กันสุทธิ
7. พ่อแสนตางใจ
8. พ่อแสนคาบุญยอ
9. พ่อแสนจันทร์ นายสุจิน กันสุทธิ
10. พ่อแสนนูรนิ นายบุญชวน เชือ้ บุญมี
11. พ่อแสนฮอง นายสุตลู ยะพรึก
12. นายชานาญ มีมลู
13. ร.ต.ไพฑูรย์ มนัส
14. นายสมจิต สุตง
15. นางบานเย็น แสนประสิทธิ์
16. นางสาวกุดตาล แสนประสิทธิ์
17. นางพรสุข เนียมอินทร์
18. นายภานุวฒ
ั น์ พรหมรักษา
19. นายเสงี่ยม วันทองสุข
20. นายสิทธิพงศ์ สิบรุ นิ ทร์
21. นายสรสิน มิ่งแก้ว
22. นางนิภาพร กองสิมะ
23. นางสมใจ ดีอินทร์
24. พ.ต.ท.ธนินท์รฐั วันทองฐิ ติคณ
ุ
25. นายประพันธ์ชยั ไชยนอก
26. นายอนันต์ มงคลเดช
27. นายจักรภัทร พรมคล้าย
28. นายสังวร จันทะคีรี
29. นางวิไลวรรณ แพงศรี
30. นายวินยั ลาสอน
31. นายพิสิทธิ์ ทับทอง

นายอาเภอด่านซ้าย
เจ้าพ่อกวน
เจ้าแม่นางเทียม
คณะนางแต่ง
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
คณะพ่อแสน
สาธารณสุขอาเภอด่านซ้าย
รองนายก อบต.นาหอ
จนท.รพ.สต.บ้านหนองอุมลัว
จนท.รพ.สต.บ้านนาดี

ประธานอสม.ตาบลวังยาว
สื่ออิสระ/สถานีวิทยุชมุ ชน
ประธานอสม.ตาบลด่านซ้าย
เลขาสภาวัฒนธรรมอาเภอด่านซ้าย
รองผกก.สภ.ด่านซ้าย
กานันตาบลด่านซ้าย
ผอ.กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3
ปลัดอาวุโสอาเภอด่านซ้าย
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ปลัดเทศบาลตาบลด่านซ้าย
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32. นายเพชรชัย นนทะโคตร
33. นางสาวชะอ้อน แถวอุทมุ
34. นางบุญอุม้ บุญคากุล
35. นายสาเนียง สุคงเจริญ
36. นางสาวฉัตรพร ถมกระจ่าง
37. นางสาววิภาพร มีลา
38. นายสัญญา ไมตรีสวัสดิ์
39. นางสาวสัตตกมล โสวรรณะ
40. นางสาววริศรา กุลกิจ
41. นางพรฟ้า ทุมมาลา
42. นายวรกฤต สีดาคา
43. นางพิสมัย ปาเปี ้ย
44. นางสาวพรรณวิไล เจริญพร
45. นายวิธัช สุวรรณเกิด
46. นายสมพงศ์ ศิริ
47. นายสงคราม ศรีบุตรตา
48. นายอุดร แสวงผล
49. นางสาวอรพรรณ ทุมพันธ์
50. นางสาววันวิสา สุภาษิ
51. นางสาวธัญญรัตน์ ขันขวา
52. นายอินตา สิงขรณ์
53. นายวิชยั พรมมาวัน
54. นายสด ฤทธิศกั ดิ์
55. นายสมฤทธิ์ สุภาษิ
56. นายจิตติศกั ดิ์ นามวงษา
57. นางจิราพร สพภูเขียว
58. นางสาวศิรพิ ร สุภาพรหม
59. นางสาวจุตินา สร้อยคา
60. นางสาวศุภกานต์ บัวระภา
61. นางสาวบัวบูชา มหารักษิต
62. นางสาวสุนทรีย์ วินากร
63. นายเจษฎา ศรีทาสังข์
64. นายกิตติภพ แก้วปั่นตา
65. นายจักรชัย แก้วพิภพ

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอาเภอด่านซ้าย
ประธานอสม.ตาบลปากหมัน
กานันตาบลโพนสูง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบตั ิการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ผอ.กลุม่ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่12 ตาบลด่านซ้าย
นายกอบต.นาดี
ข้าราชการบานาญ/ผูจ้ ดั รายการพืน้ บ้าน

อบต.อิปมุ่
อบต.วังยาว
อบต.อิปมุ่
ผอ.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
จนท.อาเภอด่านซ้าย
ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
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66. นางสาวปาริชาต ประเสริฐโฉม
67. นางสาววรัญญา เชือ้ บุญมี
68. นางสาวชาลิสา สุวรรณสี
69. นางสาวนริศรา อุ่นแก้ว
70. นางสาวศิริรตั น์ สารมโน
71. นายธีระ วัชรปราณี
72. นางสาวสมรุจี สุขสม
73. นางสาวจันทรัช สารี
74. นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา
75. นางสาวสุพตั รา วงษ์กิจ
76. นางวรลักษณ์ พูดเพราะ
77. นางฐิ ติพรรณ วงษ์คาจันทร์
78. นายพงษ์ภิภทั ร กาคาผุย
79. นางสาวอัญชลี ศรีราช
80. นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์

นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ผูจ้ ดั การเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ผูป้ ระสานงานแผนงานบุญประเพณีฯ สคล.
เจ้าหน้าที่ดา้ นชุมชน สคล.ภาคอีสานตอนบน
เจ้าหน้าที่นโยบายสาธารณะ สคล.ภาคอีสานตอนบน
เจ้าหน้าที่ธุรการ สคล.ภาคอีสานตอนบน
ผูช้ ่วยผูป้ ระสานงาน สคล.ภาคอีสานตอนบน
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดเลย
นักวิชาการ สคล.ภาคอีสานตอนบน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สคล.ภาคอีสานตอนบน
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สคล.

ทีม่ าและกระบวนการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาให้รฐั บาลได้ออก มาตรการต่างๆ ที่
เข้ม งวดเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางกายภาพ ( Physical
distancing) การรณรงค์ “อยู่บา้ น หยุดเชือ้ เพื่อชาติ” การห้าม ออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน ตลอดจนมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ ว่าด้วยเรื่องของการปิ ดสถานที่ หรื อพืน้ ที่จาหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็ นต้น
นอกจากนัน้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธี
การต่างๆ โดยมีการจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมงาน และต้องดาเนินการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้ง
ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก
ทัง้ นี ้ ชุมชนอาเภอด่านซ้าย จ.เลย ได้มีมติร่วมกันในการจัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ระหว่าง
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563 โดยมีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทีย ม นาขบวนแห่จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปวัดโพนชัย มีพ่อแสน
นางแต่ง ชาวบ้านอาเภอด่านซ้าย ร่วมพิธีฯ โดยในปี นจี ้ ะมีการจัดงานเฉพาะพิธีกรรมเท่านัน้ งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ งดพิธีเปิ ดงานฯ โดยผูเ้ ข้าร่วมพิธีกรรมต้องปฏิบตั ิตนตามมาตรการป้องกันและควบคุ มโรคฯ งด
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณจัดงานวัดโพนชัย และขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการร้านค้างดการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการดาเนินงานที่ยึดหลักทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงดังกล่าวทาให้เกิดความเหลื่อมใสศรัทธาและ
เป็ นที่กล่าวขานว่าแท้จ ริง ประเพณี นีม้ ี คุณ ค่ าและความหมายอย่างไร แต่ด้วยการส่ง เสริม การท่องเที่ ยว ส่ง เสริม ด้าน
เศรษฐกิจในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา คุณค่าและความหมายของประเพณีได้แปรเปลี่ยนไปอย่างไร คนด่านซ้ายมีความคิดเห็น
และข้อเสนออย่างไร เป็ นคาถามที่คนด่านซ้ายควรได้ช่วยกันหาคาตอบ
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สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การ
สนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการชับเคลื่อนงานบุญประเพณีและกิจกรรม
สร้างสรรค์ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้เป็ นงานบุญประเพณีปลอดภัย ห่างไกลไวรัสโค
วิด-19 นอกจากนีย้ งั ได้มีการสืบสานงานบุญประเพณีท่ีดีงาม มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมในหลายพืน้ ที่ มีส่ วนเข้าไปหนุนเสริม
สืบสานให้คงคุณค่าของคนในพืน้ ที่ ซึ่ง งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็ น
หนึ่ง ในประเพณี ท่ีมี ความส าคัญ ของคนในท้องถิ่น จึ ง ได้ประสานกับทางอาเภอด่านซ้าย เพื่อจัดเวทีสาธารณะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง เจ้าภาพจัดงาน ผูน้ าทางจิตวิญญาณ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็ นการ
ประชุม ที่มี ผู้เ ข้าร่วมจ านวนมาก โดยเปิ ดโอกาสให้ทุก คนได้แ สดงความคิ ดเห็น อย่างเต็ม ที่ด้ว ยความเสมอภาคอย่ า ง
สร้างสรรค์ และเปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นของทุกคนซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการจัดเวทีสาธารณะ จะนาไป
ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจการดาเนินการจัดงานในปี ต่อไป
ทางสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน จึงได้กาหนดเวทีเสวนา “เล่าสู่กนั ฟั ง -สืบสานวัฒนธรรม
งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กลุ่มผู้ให้ความคิดเห็น ประกอบด้วย
1) กลุม่ ผูร้ กั ษาสืบทอดวัฒนธรรม ได้แก่ เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อแสน แม่แต่ง
2) กลุม่ ส่วนราชการ
3) กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.
4) กลุม่ ผูน้ าท้องที่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
5) สถานศึกษา ผูอ้ านวยการ ครู นักเรียน ผูน้ านักเรียน
6) ภาคประชาชน ได้แก่ อสม. สื่ออิสระ ผูน้ าทางวัฒนธรรม
การรับฟั งความคิดเห็น
เวทีเสวนา “เล่าสู่กันฟั ง-สืบสานวัฒนธรรมงานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย มีผเู้ ข้าร่วมเสวนา จานวน 80 คน
นางฐิ ติ พ รรณ วงษ์ คาจั นทร์ ผู้ประสานงานเครื อข่ า ยองค์ก รงดเหล้า จัง หวัดเลย กล่าวรายงาน เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มีผลทาให้ผดู้ ื่มมีปัญหาสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัสทางเดินหายใจ รวมทัง้ เชือ้ ไวรัสโควิด และ
มีอาการเจ็บป่ ายรุ นแรงหลังได้รบั เชือ้ ทัง้ นีเ้ พราะผูด้ ื่มอาจจะไม่ได้ดูแลป้องกันตัวเองเต็มที่หรืออยู่ในอาการมึนเมาภายใต้
ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ทาให้ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนาสุขภาพ เช่น การล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือการเว้น
ระยะห่างทางกายกับผูอ้ ่ืน รวมทัง้ ผูด้ ื่มก็อาจจะมีสขุ ภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าผูอ้ ่ืน หรือเมื่อมีการตัง้ วงดื่มสุราร่วมกันหลาย
คน เป็ นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ไวรัสนี ้มากยิ่งขึน้ จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเลย โดยการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดเลย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดเชือ้
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 22 หน่วยงาน 14 อาเภอ ในวันศุกร์ท่ี 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชัน้ 5 ศาลา
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กลางจังหวัดเลย โดยทุกฝ่ ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและร่วมดาเนินการให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดเชือ้
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั้ง 14 อาเภอ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัดเลย และเป็ นการสร้างความ
ปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเลย นางฐิ ติพรรณ วงษ์คาจันทร์ได้มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดเลย
ให้กบั นายนที พรมภักดี นายอาเภอด่านซ้ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวต่อไป
นายนที พรมภักดี นายอาเภอด่านซ้าย ได้ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ด และได้กล่าวว่า งานบุญประเพณีบุญ
หลวง การละเล่นผีตาโขน เป็ นประเพณีโบราณ โดยมีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียน เป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณ มีเครือข่ายของ
ผูน้ าในแต่ละหมู่บา้ นไม่ใช่เฉพาะที่อาเภอด่านซ้าย แต่ยังโยงใยไปถึงอาเภออื่นๆ โดยรอบ นับว่าเป็ นเครือข่ายโยงใยที่เป็ น
เอกลักษณ์ ทั้งนี ้ งานประเพณีท่ีได้จัดต่อเนื่องมานั้น มีการปรับเปลี่ยน มีการพัฒนา มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ น
โอกาสดีท่ีได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในการหาข้อเสนอในการรักษา และส่งเสริมประเพณีแห่งนี ้ ให้ได้ทงั้ สองทางคือ
การรักษาของเก่าให้ม่นั คง และการส่งเสริมรายได้การท่องเที่ยวให้เหมาะสม ทัง้ นี ้ การจัดประชุมครัง้ นีจ้ ะมีคาถาม แนวคิด
เพื่อจะได้รบั รู ร้ บั ทราบ ความคิด ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่ าย ที่เข้าร่วมเสวนา จะได้รบั ความรู ้
เพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไข ต่อเติมให้กบั งานประเพณีของเราในอนาคตต่อไป
นายธี ระ วั ช รปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และผู้ดาเนินรายการในการเสวนา ได้กล่าวที่ม าของ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ว่าก่อตัง้ มาในปี 2546 ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากสสส. เงินกองทุนที่ได้จากภาษีของเหล้า และบุหรี่
เพื่อนาไปใช้ทาเรื่อง ลดปั ญ หาบุหรี่ เหล้า อุบัติเ หตุ ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รณรงค์หนุนเสริมให้ งานบุญ
ประเพณีปลอดเหล้า ไม่ว่าจะเป็ นงานสงกรานต์ งานแข่งเรือ บุญบัง้ ไฟ บุญผะเหวด และงานบุญอื่นๆ ซึ่งจากการสารวจงาน
บุญประเพณีต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึน้ ภายในงาน มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยวัตถุประสงค์ท่ไี ด้นาเรื่องการจัดงานทาบุญหลวงและผีตาโขนปี นีซ้ ่งึ จัดเฉพาะประเพณีโบราณ ไม่มีการแต่งเติม
โดยเฉพาะไม่ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วท าให้เ ห็ น ภาพรู ป แบบงานที่ เ ป็ น คุณ ค่ า ความหมายที่ แ ท้จ ริ ง ซึ่ ง
เปรี ย บเที ย บกับ ที่ มี ก ารส่ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ จึ ง ได้ป รึก ษานายอ าเภอว่ า ควรที่ จ ะใช้โ อกาสนี ้จัด สัม มนาพูด คุย
เปรียบเทียบผลดีผลเสียและข้อเสนอในการจัดงานในปี ต่อไปว่าเราจะจัดประเพณีนีใ้ นรู ปแบบอย่างไร คนด่าน ซ้ายจะมี
โอกาสได้ปรึกษาหารือกัน และทางสานักงานฯ จะหนุนเสริมเพื่อให้ประเพณีนมี ้ ีคณ
ุ ค่าและสืบทอดถึงลูกหลานต่อไป
เจ้ าพ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้ บุญมี เจ้าพ่อมีความภูมิใจในการสืบทอดบุญประเพณีของบ้านเรา งานเราสืบทอดกั น
มา 400 ปี แล้ว และเราก็ดาเนิน ตามรอยวัฒนธรรมอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ดีใจที่จดั เวทีนีข้ ึน้ มา วันนีเ้ ราจะมา
แลกเปลี่ยนกันว่าเราจะรักษาประเพณีดีงามแบบนีไ้ ว้อย่างไร ซึ่งประเพณีในปี นีน้ บั ว่าพิเศษมากๆ จะเรียกว่าเน้นแต่พิธีกรรม
เท่านัน้ จริงๆ ช่วงโควิดก็เป็ นเหมือนมาคัน้ กลางให้พวกเราได้มาทบทวนว่าของใหม่ท่กี าลังมีการส่งเสริมทัง้ การท่องเที่ยว การ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้คนมีรายได้มากขึน้ กับของเก่าที่ตอ้ งรักษา ผูร้ กั ษาของเก่าได้แก่ เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อแสน
นางแต่ง เป็ นต้น ซึ่งได้ยึดถือปฏิบตั ิตามที่เจ้านายท่านได้มาบอกมากล่าวในแต่ละปี จะเห็นว่าปี นีม้ ีการนุ่งโจงกระเบนกันทุก
คน เป็ นสิ่งที่สวยงาม และเห็นว่าทุกคนก็ช่นื ชมว่าเป็ นประเพณีท่สี วยงามมาก
ในส่วนของการงดเหล้าในงานบุญ เป็ นการงดโรค งดภัย เปรียบเทียบ ขับรถก็ตอ้ งมีเบรก ไม่อย่างนัน้ จะเกิดอันตราย
เหมือนองค์กรงดเหล้ามาเป็ นเบรก ทัง้ นี ้ ช่วงเข้าพรรษานัน้ เจ้าพ่อจะไม่ให้แก้บนใดๆ จึงไม่มีเหล้า ไม่ใช้เหล้า แต่ยงั บนได้ขอ
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พรได้ตลอด ถือว่าเข้าพรรษาเป็ นเบรก ในเรื่องประเพณีของเรานัน้ ปั จจุบนั มีการประชาสัมพันธ์ไปไม่ใช่เฉพาะในประแทศ
เท่านัน้ ในต่างประเทศด้วย แต่สิ่งที่เป็ นข้อคิดคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้ น แท้จริงเขาอยากจะมาดูของเก่าของโบราณ สิ่งที่
ใหม่เป็ นสิ่งที่บา้ นเขาก็มีอยู่ ก็เป็ นข้อคิดว่าเราจะใช้ของเก่าเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดเป็ นประโยชน์ได้ทงั้ สองทาง
อย่างไร
นางพิสมัย ปาเปี ้ ย ผอ.กลุม่ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่าการจัด
งานประเพณีในปี นีม้ ีขอ้ คิดหลายอย่าง และทาให้สิ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ตรัสไว้ว่า ประชาชนคือผูร้ กั ษาวัฒนธรรม และการ
รักษาวัฒนธรรมคือการรักษาประเทศ เป็ นภาพที่ชดั เจนมาก เพราะการจัดงานประเพณีครัง้ นีถ้ ือว่าเป็ นเรื่องของประชาชน
โดยแท้จริง ทัง้ นี ้ ต้องยอมรับว่าทางส่วนราชการที่ผ่านมาจะเน้นจัดกิจกรรมต้อนรับรัฐมนตรีและผูใ้ หญ่ท่ีมาเปิ ดงาน จะต้อง
เตรียมเรื่องต่างๆ อาทิเช่น จะพักที่ไหน จะทานอะไร การเดินทางมาร่วมงานจะต้องเปิ ดเส้นทางเพราะการจราจรติดขัด ซึ่งใน
ปี นไี ้ ม่มีกิจกรรมเหล่านี ้ ชุมชนและส่วนราชการในพืน้ ที่ก็ได้แสดงตัวตนทางวัฒนธรรมประเพณีท่แี ท้จริง ได้เข้าร่วมการรักษา
วัฒนธรรมอย่างเต็มที่ ข้อดีของโควิดคือ โควิดเป็ นตัวกันระบบราชการออกไป เรื่องวัฒนธรรมของพืน้ ที่แก่นแท้ยงั อยู่และถูก
รักษาไว้ ไม่ว่าจะเอาอะไรมาเสริม ถ้าแก่นยังดี วัฒนธรรมอันดีก็จะยังอยู่ คาว่าแก่นของวัฒนธรรม ไม่ว่าใครจะเอากระพี ้
เปลือกมาแต่งเติมอย่างไร แต่วฒ
ั นธรรมแก่นแท้ก็จะยังอยู่ สถานการณ์โควิด-19 ทาให้เห็นประเพณีวฒ
ั นธรรมได้เกิดอีกครัง้
ขึงขอชื่นชม เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่โอบอุม้ วัฒนธรรมไว้ เปรียบเหมือนแก่นที่เข้มแข็ง สานักงานวัฒนธรรมมีหน้าที่ ยกระดับส่งเสริม
ตอนนีก้ ็ไปเป็ นระดับโลกไปแล้ว สิ่งที่น่าเป็ นห่วง น่ากังวลคือ 7-8 ปี ท่ีผ่านมา จัดงานเป็ นไปด้วยความยิ่งใหญ่ ตื่นตา มี
รัฐมนตรีมาร่วมงาน หน่วยงานราชการในพืน้ ที่ก็ไ ด้ทางานตามผู้บัง คับบัญชาการจัดงานทุกครัง้ มักจะเน้นส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว จนอาจลืมวัฒนธรรมแก่นแท้ของตนเองได้
นายจักรภัทร พรมคล้ าย ปลัดอาวุโสอาเภอด่านซ้าย กล่าวว่าตัวเองนัน้ มาทางานที่น่ี 9 ปี แล้วทาให้เห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลง และเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา วัฒนธรรมริมฝั่ งโขง เราได้เห็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษามีสาเนียงที่ไม่เหมือนใคร มีความยิ่งใหญ่มีความสง่างาม วิถีชีวิต ความศรัทธา สืบทอดมา 4-5 ร้อยปี เป็ น
ภูมิปัญญาความเชื่อที่มีความจริงและจะต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังศรัทธาเดินรอยตาม แต่การพัฒนาทาให้แกนวัฒนธรรม
เกิดการเจือจาง มาจากกิจกรรมและคนที่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้ ส่วนใหญ่มาจากคนนอก ทาให้ประเพณีจางลงไป เน้นที่
กิจ กรรมเสริม มากกว่าหรือไม่ ดัง นั้น เราจะต้องไม่ ก้าวล่วงแกนหลัก ทาให้แกนหลักมี ความเด่นชัด แต่ สิ่ง เหล่านีอ้ าจ
ก่อให้เกิดปั ญหาได้ เพราะกลุ่มหนึ่งรักษาอย่างเคร่งครัด อีกกลุ่มทาตามโลกปั จจุบนั ไหลตามกระเสใหม่ ซึ่งมันส่งผลให้เกิด
ปัญหา
ส่วนเรื่องเหล้า เป็ นส่วนประกอบในพิธีกรรมในการบูชา สิ่งเหล่ านีเ้ ป็ นเหมือนเครื่องเซ่ นเครื่องไหว้ท่ีจะต้องถวาย
เจ้านาย เหล้าจะต้องหาชนิดดีๆ มาถวายเจ้านาย ณ ปั จจุบนั มันเปลี่ยนไป มีเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องรายได้ของคนในพืน้ ที่ การดื่มการกินที่เป็ นองค์ประกอบ สาเหตุเกิดจากกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน คนที่เข้ามาเที่ยว
แล้วไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี แล้วทาให้คุณค่าวัฒนธรรมลดความสาคัญลง โลกสมัยใหม่จะเน้นแต่ความสนุกไม่เห็น
คุณค่าที่แท้จริง ถ้าแกนหลักถูกกระทบมากเกินไป วันหน้ากลัวว่าจะไม่เหลืออะไร โดยปี ท่ีผ่านมาคนมาเที่ยวงานผีตาโขน
ประมาณ 130,000 คน ถ้าคานวนรายได้เอาต่อคนคูณห้าร้อย มูลค่าของรายได้หลายสิบล้าน ซึ่งที่ผ่านมาเราควบคุมโดยใช้
แนวคิด “สนุกไม่หา้ มแต่ถา้ มีเรื่องต้องหยุด” มีตวั อย่างผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบ มีการทะเลาะวิวาท ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเข้าไประงั บ
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เหตุ ถูกลูกหลง โดนแทง พิการจนถึงปัจจุบนั ในสมัยนายอาเภอทวี สนุกได้ แต่หากมีเรื่องทะเลาะวิวาท ต้องหยุดทันที เหล้า
เป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงหรือไม่ เด็กแว๊น/แกงค์มอเตอร์ไซค์ เข้ามาเยอะมาก ในวันงาน แต่บางครัง้ สิ่งที่
ทิง้ ไว้ กลับเป็ น ปัญหา /ความร้าวฉาน/ขยะ “เกิดรายได้จากกการท่องเที่ยว แล้วทิง้ อะไรไว้ให้กบั คนด่านซ้าย”
ร.ต.ไพฑูรย์ มนัส รองนายกฯ ตาบลด่านซ้าย ปัญหาเรื่องการจอดรถ พืน้ ที่การจัดงานจากัด ทาให้เกิดปั ญหา หา
ที่จอดรถไม่ได้ จอดรถไกล ผูส้ งู อายุ เด็ก มาเที่ยวก็ตอ้ งจอดรถแล้วเดินไกล กว่าจะเดินมาถึงก็เหนื่อย ทางเดินริมถนนก็แออัด
คนเยอะ ก็จะหนีไปเที่ยวที่อ่นื ร้านค้า/ร้านอาหารเพิ่มราคา การละเล่นผีตาโขน มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการเลยเถิด
หัวหน้าจราจรมีการสะท้อนว่า ผีตาโขนมีแต่กลิ่นเหล้าขาว เรื่องเหล้าส่วนใหญ่จะเป็ นการละเล่นของผีตาโขน เสนอการ
ควบคุมหัวหน้าทีม ประมาณ 40 คนต่อทีม ว่าจะมีวิธีการควบคุมอย่างไร ผีตาโขนมีกลุม่ ใครกลุม่ มัน มีหวั หน้าทีมควบคุม ให้
มีการพูดคุยกับหัวหน้าทีม เพื่อควบคุมการเล่นกิจกรรมให้อยู่ในกรอบ เป็ นระเบียบ และหากมีปัญหาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
นายสงคราม ศรีบุตรตา นายก อบต ตาบลนาดี ถ้าจะมีการห้ามไม่ให้ดื่มเหล้า ในฐานะคนที่ตอ้ งจัดเตรียมคน
ที่มาร่วมงานอาจจะไม่ได้รบั ความร่วมมือจากชุมชน เพราะจากประสบการณ์ไม่มีปัญหาเรื่องเหล้า และส่วนมากในแต่ละ
กลุม่ จะดื่มเพื่อให้การแห่ตอ้ งมีความสนุก มีการดื่มเพื่อกระตุน้ การแสดงออกการละเล่น
พ.ต.ท.ธนินท์รัฐ วันทองฐิติคุณ รองผกก.สภ.อาเภอด่านซ้าย ในฐานะผูร้ กั ษากฎหมายเราจะปฏิบตั ิอย่างไรให้
การทะเลาะวิวาทจะไม่เกิดขึน้ ดื่มแล้วไม่ขบั ได้หรือไม่ เราต้องมีพนื ้ ที่ในการจัดงานให้ชดั เจน เราคงหนีไม่พน้ การจัดประเพณี
ก็ตอ้ งมีการดื่มเหล้าเป็ นของคู่กนั ผมเคยทาคดีเมาแล้วขับ คนที่ขบั ขี่เมา คิดแต่ว่าจะกลับบ้านอย่างเดียว ไม่ได้นึกถึงการเกิด
อุบตั ิเหตุ หน้าที่ของตารวจดูแลเรื่องความสงบ ความปลอดภัย จราจร ในพืน้ ที่ ในวันจัดงาน จากประสบการณ์ดูแลความ
สงบเรียบร้อยปี ท่ีผ่านมา (ปี 2562) เจ้าหน้าที่ตอ้ งทาหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย ดูแลความเรียบร้อยอย่างมาก เราจะมีการจัด
ควบคุมการขายการดื่มอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอนาคต
นายวิธัช สุวรรณเกิด ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 12 กล่าวว่า ในปี 57-59 เริ่มมีการจัดงานที่ใหญ่ขนึ ้ เริ่มเห็นปัญหา พระบ่นว่า
ต้องมาเก็บขวดเหล้า ในปี 60 เทศบาลตาบลศรีสองรัก ส่งเสริมจัดงานท่องเที่ยว เพิ่มงานเป็ น 4 วัน มีงานแฟนซีไนท์ เป็ นการ
ประกวดแฟนซีผีตาโขน ปี แรกมี 13 กลุ่มผีตาโขนจากชุมชนมาร่วม โดยจะเริ่มเตรียมทาตัง้ แต่เดือนเมษา ผมได้ลงไปสัมผัส
คนที่เล่นผีตาโขนในแต่ละชุมชน ซึ่งเป็ นวัยรุน่ อายุ 15-25 ปี พอมาปี 61-62 ได้ให้ชมุ ชนเข้าร่วมประกวดกว่า 40 กลุม่ ทาให้มี
กลุม่ ผีตาโขนเยอะขึน้ จึงมีขอ้ ตกลงต้องควบคุมลูกทีมของตัวเองให้ได้ ห้ามทะเลาะในงาน มีการปรับเปลี่ยนไม่จดั กิจกรรมใน
วัด ให้เอาเหล้ามากินนอกวัด ต้องยอมรับว่ามีการดื่มแต่รณรงค์ให้ดื่มน้อยลงได้อย่างไร
นางนิภาพร กองสิมมะ ประธานอสม.ด่านซ้าย ในการจัดงานเรามีการควบคุมแต่ไม่ท่ วั ถึง วัยรุ่นมาร่วมงานมีมา
จากที่อ่ืนด้วย จะควบคุมอย่างไร ดื่มแล้วทะเลาะวิวาท มีมาตรการขึน้ มาได้ไหม ทัง้ นี ้ ขอเสนอมาตรการในการควบคุม เช่น
ใครตีกนั ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในงาน

9

นางสาวชะอ้ อน แถวอุทุม ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอาเภอด่านซ้าย จะให้เลิกเหล้าในงานเป็ นไปได้ยาก เพราะ
มีการดื่ม แต่เสนอให้มีมาตรการป้องกัน และในช่วงโควิดทาให้เศรษฐกิจไม่ดี รายได้หายไป จะมีมาตรการส่งเสริมให้มีรายได้
ได้อย่างไร และเสนอให้มี มี ม าตรการป้องกัน ถ้าใครตีกันให้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ ายในงาน ควรจัดงานที่สร้างสรรค์ เน้น
วัฒนธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นายสรสิน มิ่งแก้ ว สถานีวิทยุชมุ ชน/สื่ออิสระ ผีตาโขนประเพณีจะดีงาม ความระเบียบเรียบร้อยต้องดี เสนอให้คยุ
กันก่อนที่จะจัดงานนาข้อบกพร่องปี ก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไขในปี ต่อๆ มา ฝากทางโรงเรียน ผูใ้ หญ่บา้ น ส่งเสริมเยาวชน เสนอ
ทางโรงเรียนเน้นกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณี เรื่องการประพฤติตวั ของเด็กเยาวชนรุนแรงมาก โดยเฉพาะผูห้ ญิง นุ่งสัน้
และก็เมา ขอสังเกต คือ ในช่วงขบวนแห่มีความสวยงาม ปัญหาเกิดขึน้ หลังขบวนแห่ท่จี ะมีปัญหาตามมา
นางสมใจ ดีอินทร์ เลขาสภาวัฒนธรรมอาเภอด่านซ้าย คนในชุมชนเข้มแข็ง ลูกหลานคนด่านซ้ายต้องรักษา
วัฒนธรรมด้วยตนเอง ไม่มีใครที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีบา้ นเราเท่าตัวเรา คนข้างนอกที่จะเข้ามาก็จะเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมได้ยาก ที่ผ่านมาเราโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศ ระดับโลก ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์มีการควบคุมได้ยาก
ทุกคนต้องมีจิตสานึก แต่โควิดทาให้สามารถมองย้อนไปในอดีต คนในชุมชนกาหนดตัวเอง ปี ก่อนๆต้องร่วมขบวนที่อปท.
กาหนด ปี นีม้ ีโควิด จัดตามขบวนประเพณีด่งั เดิมจริงๆ คนบางกลุ่มจะมองเรื่องการท่องเที่ยว รายได้ ผลประโยชน์ ก็คือทา
ยัง ไงให้นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาเยอะ คนด่ า นซ้า ยได้อ ะไร สิ่ ง ที่ ทิ ง้ เอาไว้คื อ อะไร ขยะ การดื่ ม แอลกอฮอล์ นั้น คื อ มาจาก
นักท่องเที่ยวทัง้ นัน้ การจัดงานผีตาโขนในปี ต่อๆ ไป น่าจะยึดประเพณีของเราให้นกั ท่องเที่ยวได้เห็น
นายอุดร แสวงผล ข้าราชการบานาญและผูจ้ ดั รายการพืน้ บ้าน มีผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ 1. ผูร้ กั ษาวัฒนธรรม
รักษาอย่างเต็มที่ 2. ท่านผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าท้องที่ 3. ภาคราชการ อาเภอ/จังหวัด /วัฒนธรรม เรื่องนโยบาย 4. นักท่องเที่ยว
ต้องการอะไร?
โดยเหล้าในประเพณีจริงๆ ไม่มีปัญหาเลย ใช้เหล้าแต่ในพิธีกรรม ด้านวัฒนธรรมพัฒนาขึน้ มากจนลืมอดีต ประเพณี
เข้ม แข็ ง แต่ตอนนีเ้ ปลี่ ย นแปลงไป เพราะระบบราชการท าให้มันเปลี่ ยนไปไกล นักท่องเที่ยวเขามาดูวัฒ นธรรม ชาว
ต่างประเทศมาดูวัฒนธรรมที่จริงๆ ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ปรุ งแต่ง ไม่มีประธาน ไม่มีพิธีการ ต้องการพิธีกรรม ต้องประสานทุก
ภาคส่วน ปั จจุบนั จัดงานอลังการจริงๆ ยิ่งใหญ่ สวยงามเน้นการท่องเที่ยว จนลืมรากเหง้าที่แท้จริง มีป้ายสนับสนุนของ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์เ ต็ ม ไปหมด ท าอย่ า งไรถึ ง จะเกิ ด ประโยชน์กับ คนอ าเภอด่ า นซ้า ย ร้า นค้า ที่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เราจะควบคุมอย่างไร จากัดการขาย มีมาตรการต่างๆ
นายประพันธ์ชัย ไชยนอก กานันตาบลด่านซ้าย อยากให้รกั ษาวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ไว้ จะมีวิธีไหนก็ได้ สิ่งไหน
ดีพฒ
ั นา ส่งเสริม
นายอนันต์ มงคลเดช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต3 กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีสวยงาม
จับต้องได้ น่าดารงคุณค่าไว้ ดื่มอย่างมีสติ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง งานยุคโควิด ไม่มีพิธีอะไรมากมาย จัดแบบเรียบง่าย วัด
บ้านเจ้าพ่อ ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีเหตุการณ์ ปาร์ตผี ้ ีตาโขนทาให้เกิดความสนุกสนาน การท่องเที่ยวก็สง่ เสริมกันมาตลอด
นางสาวปาริชาต ประเสริฐโฉม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา การมีส่วนร่วมในขบวนแห่ รักษา
วัฒนธรรมสืบสานประเพณี เหล้าเป็ นตัวที่สง่ เสริมให้เกิดการตีกนั และขอความร่วมมือเยาวชนในพืน้ ที่แต่งกายให้สภุ าพ จัด
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โซนนิ่งห้ามดื่ม เสนอให้จดั การเรื่องขยะ ขยะเยอะมาก ล้นถังขยะ วางทับๆกัน ต่างชาติเห็น คนไทยวาง ก็ทาตาม ควรมีการ
จัดการเรื่องขยะอย่างไร
นายวินัย ลาสอน ปลัดเทศบาลตาบลด่านซ้าย จากที่ประชุมได้พดู คุยนาเสนอมาเรื่องปั ญหาจากแอลกอฮอล์ใน
งานนัน้ เนื่องจากผมทาหน้าที่เป็ นฝ่ ายอานวยการจัดงาน ซึ่ง ในงานปี ก่อน ผมได้ขอยกเลิกจัดงานอาหาร การที่ยกเลิกเรื่องที่
เขาทากันมาหลายปี จึงทาให้รูส้ ึกไม่สบายใจ เพราะการจัดเทศกาลอาหารของที่ด่านซ้ายที่รูก้ ันดีว่า คือ การจัดลานเบียร์
เมื่อผมได้ยา้ ยมา เห็นว่าจะทาให้เกิดความปลอดภัยจึงขอให้มีการยกเลิก ถือเป็ นการหักดิบ ทาให้ตวั เองได้รบั ผลกระทบจาก
ทัง้ ผูน้ ากลุม่ ต่างๆ ทัง้ ในส่วนของสื่อโซเชียลด้วย ส่วนตัวเป็ นคนดื่ม แต่ก็ลดลง โดยเฉพาะในช่วงของโควิดไม่ได้ดื่มเลย
งานผีตาโขนปี นี ้ ทางเทศบาลก็ประกาศขอความร่วมมือ ไม่ขาย ไม่ดื่ม แต่ผดู้ แู ลกลุ่มของผีตาโขนก็มาขอ เพราะถ้า
ไม่ดื่มจะทาแสดงไม่ออก ผมคิดว่าจะไม่ให้มีเลยก็เป็ นการยาก แต่จะทาอย่างไรให้ลดลงและไม่ให้การดื่มส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องมาหารือกัน
เจ้ าแม่ นางเทียน ประกายมาศ เชือ้ บุญมี ชื่นชมคนด่านซ้าย และขอบคุณทุกคนที่ม าในวันนี ้ เรื่องเหล้า ใน
พิธีกรรมยังมีอยู่ แต่ภายนอกพิธีกรรมถ้าดื่มเหล้าแล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไร ไม่ให้เกิดเหตุ ท่ีไม่ดี เราทุกคนต้องช่วยกัน อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ดีงาม
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผอ.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา วัฒนธรรมประเพณีผีตาโขน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวดีขึน้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมให้นกั เรียนมี่ส่วนร่วมในงาน ส่วนปั ญหาการดื่มแอลกอฮอล์ นนั้ ปั ญหา
อาจจะมาจากจับกลุ่มของเยาวชน และสถาบันครอบครัวจะมีบทบาทมากที่สดุ ส่วนพฤติกรรมการแต่งกายของเยาวชน มา
จากสื่อโซเชียล
เจ้ าพ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้ บุญมี ดีใจและประทับใจที่เห็นทุกคนมาร่วมในวันนี ้ จะเห็นว่าทุกคนก็ได้พูดถึงใน
แนวทางเดียวกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์นนั้ จะมีการควบคุมอย่างไร การรักษา และส่งเสริมประเพณีจะให้แกนหลักเป็ นจุดเด่น
เพื่อให้แกนกลางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งได้อย่างไร

นายธีระ วัชรปราณี ได้สรุปการเสวนา คือ
1. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนัน้ ต้องใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้วฒ
ั นธรรมเป็ นจุดเด่น และให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรูว้ ิถีวฒ
ั นธรรม
2. การจัดงานในโอกาสต่อไป ควรให้คนด่านซ้ายจากทุกภาคส่วนได้คุยกันอย่างมีส่วนร่วมช่วยกันกาหนดอนาคตงาน
ประเพณีรว่ มกัน
3. คนนอก หรือฝ่ ายส่งเสริม ควรยึดแกนกลางของวัฒนธรรม ดังพระดารัส สมเด็จพระทพฯ ที่ ว่า ประชาชนคือผู้รัก ษา
วัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการจัดงานในโอกาสต่อไป
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หลังจากที่ได้รบั ฟั งความคิดผูเ้ ข้าร่วมเสวนา นายธีระ วัชรปราณี ผูด้ าเนินรายการได้ตงั้ คาถาม เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใน 6 ประเด็น ดังนี ้
1. ด้านการรักษาประเพณีโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2. การจัดการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานรัฐ
3. การมีสว่ นร่วมบทบาทของเด็กและเยาวชน
4. การควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง : อุบตั ิเหตุ แอลกอฮอล์
5. การดูแลจัดการขยะ การจราจร ฯลฯ
6. โครงสร้างคณะทางานจัดงาน การรับฟั งความคิดเห็นในการจัดงานครัง้ ต่อไป
สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ 1 ด้านการรักษาประเพณีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. ควรเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในการสืบสานประเพณีหรือความต้องการรักษาประเพณีให้มาก
ขึน้ ไม่ควรให้ภาครัฐมากาหนดให้ชุมชนทาตาม ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีด่ งั เดิมที่เป็ นรากเหง้าของบุญประเพณีอย่าง
แท้จริง โดยให้ชมุ ชนเป็ นเจ้าของ
2. นาแก่นแท้ของประเพณีโบราณมาเป็ นหลักในการจัดงาน แล้วเอาแบบสมัยใหม่มาเสริม ให้ความสาคัญกับการ
สนับสนุนกลุม่ ผูเ้ ล่นผีตาโขนน้อย
3. มีการประชุมของแต่ละชุมชนก่อนเข้าร่วมประเพณีทุกครัง้ โดยการรับฟั งความคิดเห็นของทุกคนในชุมชนก่อน
นาไปปฏิบตั ิในประเพณีนนั้ ๆ
4. ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าจิตวิญญาณ มีความสาคัญต่อเยาวชนในอนาคต เห็นควรปลูกฝังรากเหง้าประเพณีด่งั เดิมให้กบั
เยาวชนสืบทอดต่อไป
ประเด็นที่ 2 การจัดการท่องเทีย่ วประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานรัฐ
1. ควรมีการพัฒนาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยคนที่เล่นผีตาโขนจริงๆ มาร่วมประชาสัมพันธ์
2. ต้องอาศัยภาครัฐมาส่งเสริมให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นาความเจริญสู่ชุมชน ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน และ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ท่วั ถึง
3. ควรให้คนในชุมชน/พืน้ ที่ ได้มีส่วนร่วมในการติดสินใจในการจัดงานโดยไม่ม่งุ เน้น การจัดงานเชิงพาณิชย์ การ
ประชาสัมพันธ์ ควรให้ครอบคลุมถึง การเดินทาง/ที่พกั /การจอดรถ ฯลฯ
4. เป็ นการท่องเที่ยวที่เด่นระดับโลก การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระยะเวลาแต่เนิ่นๆ เผยแพร่หลายๆ ทาง
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมบทบาทของเด็กและเยาวชน
1. ควรให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิดร่วมทาในการจั ดงานมากขึน้ ให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในประเพณี
โดยให้ใด้สมั ผัสถึงตัวประเพณี
2. สถานศึกษาทุกแห่งในพืน้ ที่ ต้องมีส่วนร่วมเพื่อเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี ให้เด็กและเยาวชนเป็ นผูร้ บั
มรดกอันล่าค่าอย่างถูกต้อง การละเล่นผีตาโขน เป็ นการละเล่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกั บเด็กและเยาวชน ตัง้ แต่การเรียนรูก้ าร
ทาหน้ากากและการละเล่นเพื่อสืบทอด ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีการสอดแทรกการเรียนรูป้ ระเพณีวฒ
ั นธรรม
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3. ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีสว่ นร่วมในกิจกรรมมากขึน้ เช่นการฟ้อนรา การจัดขบวนแห่
ประเด็นที่ 4 การควบคุมและลดปั จจัยเสี่ยง : อุบัติเหตุ แอลกอฮอล์
1. ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ให้มีส่วนช่วยกันรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นาไปชีแ้ จงและประชุมให้ทกุ ภาคส่วน และเว้นการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดในงานประเพณี
2. จาเป็ นจะต้องมีการควบคุมเรื่องกฎหมายแอลกอฮอล์ให้เข้มข้นโดยเฉพาะตารวจและปกครอง ให้มีการดูแลหรือมี
มาตรการป้องกัน เช่น ปิ ดทางเข้าออกของงานโดยจิตอาสา หรือเจ้าหน้าที่รฐั ตรวจดูบุคคลที่ดื่มเหล้าจนมึนเมา มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เด็ดขาด ถ้าไม่ฟังก็ดาเนินคดี
3. มีการรณรงค์ในเรื่องการจาหน่าย ให้มีจุดจาหน่ายและดื่ม ควรมีบริเวณเว้น ขาย-ดื่มที่ชดั เจน ห้ามจาหน่ายสุรา
เฉพาะงานและบริเวณงานก็ได้
4. ต้องมีการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงจากหมู่บา้ นและชุมชน
5. กาหนดมาตการ/บทลงโทษผูท้ ่ีดื่มสุราแล้วแสดงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และประชาสัมพันธ์บทลงโทษให้ทราบ
อย่างทั่วถึง
6. ลดการติดป้ายประกาศเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7. มีสถานที่ให้บคุ คลที่มนึ เมาได้พกั ก่อนขับรถกลับบ้าน

ประเด็นที่ 5 การดูแลจัดการขยะ การจราจร ฯลฯ
1. เรื่องขยะเป็ นเรื่องที่สาคัญ ต้องตัง้ ทุกฝ่ ายร่วมกันอย่างชัดเจน มีการณรงค์สร้างจิตสานึกให้มากกว่านี ้ รณรงค์
จัดแยกขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เช่น เทศบาล อาเภอ อบต.
2. จัดที่ทิง้ ขยะให้เพียงพอ เพิ่มจานวนถังขยะให้มากขึน้ วางแผนรองรับ ชุมชนต้องมีมาตรการ ทิง้ ขยะให้เป็ นที่เป็ น
ทาง
3. กาหนดจุดจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย การจราจรก็จัดให้เป็ นระเบียบ เจ้าหน้าที่ดแู ล ทาตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด
4. การจราจรเน้นประชาสัมพันธ์ และภาคปฏิบตั ิไปพร้อมๆกัน ให้เยาวชนเป็ นกาลังเสริม
ประเด็นที่ 6 โครงสร้างคณะทางานจัดงาน การรับฟั งความคิดเห็นในการจัดงานครั้งต่อไป
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการทุกภาคส่วน มีการสรุ ปความคิดเห็น อยากให้เพิ่มตัวแทนเด็กและเยาวชนเป็ น
คณะทางานด้วย
2. โครงสร้างควรปรับปรุง ต้องหารือร่วมกันทุกเครือข่าย โดยให้ชมุ ชนเจ้าของประเพณีเป็ นเจ้าภาพ
3. ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันและให้มีการจัดทุกครัง้ หลังเสร็จงานบุญหลวง
4. ควรมีระบบและทาอย่างจริงจังในการทาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และนามาประมวลผล
5. ควรเชิญโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ ขอตัวแทนนักเรียนมาร่วมงานเพื่อแสดงความคิดเห็น มีทุกเพศทุกวัย รวมทัง้ เชิญ
ชาวบ้านมาร่วมด้วยเพื่อได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย
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ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
1. เวทีเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วม และเสนอความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจ/ระเบียบกติกาในการจัดงาน
2. การมีมาตรการป้องกันเยาวชนในการดื่มสุรา รวมทัง้ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
3. มีพนื ้ ที่โซนนิ่ง (ปลอดเหล้า ปลอดภัย) เพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เช่น ในวัด ถนนหน้าอาเภอถึงหน้าวัด
เป็ นต้น
4. รักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิม แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว
5. สร้างพืน้ ที่/กิจกรรม สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน

ข้อคิดดีๆ คนด่านซ้าย

“ลูกหลานชาวด่านซ้าย รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้
เราดำเนินตามรอยวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ตามครรลองครองธรรม ที่
สืบทอดกันมากว่า

400 ปี"

เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี

“ อยากจะเน้นเรื่องความปลอดภัยภายในงาน
เพราะหากเกิดเหตุขนึ้ มันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ตนเอง
แต่มันส่งผลกระทบแก่ผู้อื่นด้วย ”

พ.ต.ท.ธนินท์รัฐ วันทองฐิติคุณ
รอง ผกก.สภอ.ด่านซ้าย
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“ วัฒนธรรมเริ่มเพี้ยน
ประเพณีที่สวยงาม ให้มีพิธีการน้อย
แต่เน้นพิธีกรรมให้มาก ”
อุดร แสวงผล
สื่ออิสระ/นักจัดรายการพื้นบ้าน

อยากให้มกี ารจัดเวทีแบบนี้
เพื่อหารือการทางานในครั้งต่อๆไป ”
นางพิสมัย ปาเปี้ย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย

“ แสดงถึงวัฒนธรรมทีแ่ ท้จริงและความเป็ นตัวตนของเรา
ให้นักท่องเทีย่ วเห็น
ลูกหลานคนด่านซ้ายต้องรักษาวัฒนธรรมตัวเอง ไม่ให้
ไหลไปตามกระแสปั จจุบนั มากเกินไป ”

นางสมใจ ดีอินทร์
เลขาสภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

“ ใครที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในงาน
15

ก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย

ภาพกิจกรรม
“เล่าสู่กันฟั ง-สืบสานวัฒนธรรม งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน”
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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รวมข้อคิดเห็น/เสนอแนะทัง้ หมด
ประเด็น
1. ด้านการ
รักษาประเพณี
โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- การรักษาวัฒนธรรมประเพณีจะไม่ประสบความสาเร็จหรือมีความเข้มแข็ง ถ้าการขับเคลื่อน
มีเพียงส่วนราชการ ท้องถิ่น หรือท้องที่ ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนนัน้ มีความสาคัญ
ยิ่ง ในการมีความหวงแหนความเป็ นตัวตน รากเหง้า บรรพบุรุษของเรา การปลูกฝังให้คนรุน่
ใหม่เข้าใจและภูมิใจในบรรพบุรุษค่ะ
- ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมการทาผีตาโขนให้มากกว่านี ้ มีกิจกรรมให้ผีตาโขน กลุม่
ผีตาโขนในอาเภอทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกปี
- เชิญชวนให้มีสว่ นร่วมทุกปี
- ต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทในการทาหนดการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี
ในปัจจุบนั มาก และมีสว่ นให้ประเพณีวฒ
ั นธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะมองถึงด้าน
เศรษฐกิจมากเกินไป
- อยากให้คนในชุมชนรักษาประเพณีไว้ให้ตลอดไป เพราะเป็ นประเพณีของชาวด่านซ้าย
- ให้ทกุ หมู่บา้ นมีสว่ นร่วมกิจกรรมทุกหมู่จริงๆ เพราะคนด่านซ้ายจะต้องอธิบายวัฒนธรรม
ประจาท้องถิ่นได้
- ชุมชนต้องสืบสานประเพณีต่อไป ถ่ายทอดให้ลกู ให้หลานถึงบุญประเพณีอนั ดีงามต่อไป
- ควรรักษาประเพณีนตี ้ ่อไป
- ควรเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในการสืบสานประเพณี หรือความต้องการ
รักษาประเพณีให้มากที่สดุ มากกว่าให้ภาครัฐมากาหนดให้ชมุ ชนทาตาม
- ด้านการรักษาประเพณีโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนให้ดารงไว้เหมือนเดิม
- อยากให้คนในชุมชนรักษาประเพณีไว้ให้ตลอดไปเพราะเป็ นประเพณีของเรา
- แต่ละชุมชนมีแกนนาอยู่แล้ว การจัดงานควรหารือก่อนจัดงานลงรายละเอียด ให้เป็ นแนวทาง
เดียวกัน เป็ นข้อปฏิบตั ิอย่างชัดเจนร่วมกัน ใช้เวลาให้พอประมาณ
- ขออนุรกั ษ์ประเพณีไว้ตลอดไป
- ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีด่งั เดิมที่เป็ นรากเหง้าของบุญประเพณีอย่างแท้จริง โดยให้ชมุ ชน
เป็ นเจ้าของ
- การนาแก่นแท้ของประเพณีโบราณมาเป็ นหลักในการจัดงาน แล้วเอาแบบสมัยใหม่มาเสริม
ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนกลุม่ ผูเ้ ล่นผีตาโขนน้อย
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- เราต้องรักษาไว้ค่กู บั คนด่านซ้ายตลอดไป
- มีการประชุมของแต่ละชุมชนก่อนเข้าร่วมประเพณีทุกครัง้ โดยการรับฟั งความคิดเห็นของทุก
คนในชุมชนก่อนนามาปฏิบตั ิในประเพณีนนั้ ๆ
- ประชาชนมีสว่ นร่วมเป็ นอย่างดี มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็ นอย่างดี
- จุดแข็งอยู่แล้ว โดยมีผนู้ าจิตวิญญาณ/ลูกผึง้ /ลูกเทียน
- วัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
- ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าจิตวิญญาณ มีความสาคัญต่อเยาวชนในอนาคต เห็นควรปลูกฝังรากเหง้า
ประเพณีด่งั เดิมให้กบั เยาวชนสืบทอดต่อไป
- ประสานงานทุกภาคส่วน 1.ผูร้ กั ษาประเพณี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ พ่อแสง นางแต่ง 2.ผูน้ าท้องถิ่น
(นายกฯ,อบต.) 3.ผุน้ าท้องที่ (กานัน,ผูใ้ หญ่บา้ น) 4.ภาคราชการ (จังหวัด/อาเภอ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม/วัฒนธรรมจังหวัด/การท่องเที่ยว ฯลฯ) 5.นักท่องเที่ยว ควรมีการ
วางแผนประชุมพร้อมหารือสรุปว่าควรไม่ควรทาอะไร
- ส่วนมากคนที่สวมชุดผีตาโขนจะเป็ นกลุม่ วัยรุน่ ที่รวมตัวกันสร้างกลุม่ วัยรุน่ อาจจะมาจาก
อาเภออื่นด้วยแต่หลักๆ คือวัยรุน่ กลุม่ ด่านซ้ายเป็ นแกนนา วัยรุน่ กลุม่ นีม้ ีความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชุดผีตาโขนและทาหน้ากากออกมาได้แปลกใหม่ ไม่ซา้ กับทุกๆปี วัยรุ่นมี
จุดประสงค์ท่เี ด่นๆ คือ ภูมิใจในสิ่งที่ตวั เองทาออกมา และอยากสนุกกับเพื่อนๆ โดยการดื่ม
ของมึนเมา ในมุมมองของวัยรุน่ การดื่มสุราเป็ นการสร้างมิตรภาพและเปิ ดโอกาสให้รูจ้ กั กัน
มากขึน้ ข้อเสนอแนะ 1.เนื่องจากคนอื่นที่มาจากหลายๆ ที่เข้ามาทาให้ควบคุมได้ยากดังนัน้
อยากเสนอให้การตรวจค้นร่างกายก่อนเข้างาน 2.การสร้างถังขยะแยกประเภทเนื่องจากมีสรุ า
เข้ามาเกี่ยวข้องอยากเสนอให้ทา
- ร่วมแสดงผีตาโขนเล็ก เข้าร่วมในการแห่ขบวน เป็ นไกด์นอ้ ยแนะนาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
- ให้ดารงไว้เหมือนเดิม
- ขอให้ดาเนินการต่อไปด้วยดี ในด้านวัฒนธรรมอันดีงามของด่านซ้ายตลอดไป จากเจ้าพ่อ
กวน ผูน้ าจิตวิญญาณ วัฒนธรรมด่านซ้าย
2. การจัดการ - ควรมีการพัฒนาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยคนที่เล่นผีตาโขนจริงๆ มาร่วม
ท่องเที่ยว การ ประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก
ประชาสัมพันธ์ - เวลาจัดงาน ก็ประชาสัมพันธ์รว่ มกับประชาคม
โดยหน่วยงาน - หน่วยงานรัฐอาจจะประชาสัมพันธ์ไม่ท่วั ถึงทาให้บางคนไม่รู ้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ท่วั ถึง
รัฐ
- เราอยากให้มีการแหล่งท่องเที่ยวให้มากที่สดุ ในชุมชน อาเภอด่านซ้ายเป็ นบ่อเกิดรายได้
- เราสามารถประชาสัมพันธ์ ผ่านได้หลายทางโดยมีผเู้ ข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook หรือทาง
โซเชียลด้านต่างๆ รวมถึงการติดประชาสัมพันธ์ตามจุดที่สาคัญหลายๆ สถานที่
- ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ท่วั ถึง
- แต่งตัง้ ฝ่ ายที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงเลย ให้มีหน้าที่และจัดสรรงบประมาณ
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3. การมีส่วน
ร่วมบทบาท
ของเด็กและ
เยาวชน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- การจัดการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเชิงอนุรกั ษ์
- เราอยากให้มีการแหล่งท่องเที่ยวให้มากที่สดุ ในชุมชนของเรา ทุกหน่วยงานก็ตอ้ งร่วมด้วย
ช่วยกัน
- การจัดการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ให้มีกระจ่างชัดเจนให้มากกว่านี ้
- ประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวให้ท่วั ถึง
- ต้องอาศัยภาครัฐมาส่งเสริมให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นาความเจริญสูช่ มุ ชนเพื่อเป็ นการ
ท่องเที่ยวบุญประเพณีของเรา
- หน่วยงานภาครัฐ เป็ นตัวกาหนดเป็ นส่วนใหญ่ไม่เหมือนอดีต
- การประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐต้องชัดเจนและเป็ นรูปแบบ เช่น วิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วิทยุชมุ ชน
- ต้องทาอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ต่อทุกภาคส่วน และสื่อที่มีในประเทศและต่างประเทศ
อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
- เห็นควรให้คนในชุมชน/พืน้ ที่ ได้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการจัดงาน โดยไม่ม่งุ เน้น การ
จัดงานเชิงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ ควรให้ครอบคลุมถึง การเดินทาง/ที่พกั การจอดรถ
ฯลฯ
- ประสานความร่วมมือกับคนในชุมชนช่วยอานวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว
- เราต้องทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวเด่นระดับโลก / การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระยะเวลาแต่เนิ่นๆ แพร่หลายๆทาง
- ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนต่อไป
- ให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในประเพณี โดยให้ได้สมั ผัสถึงตัวประเพณี ไม่ใช่แค่ถกู ส่งมาให้ทา
- ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิดร่วมทาในการจัดงานมากขึน้ กว่าเดิม
- อยากให้เยาวชนได้สืบสานต่อไป
- ให้เด็กๆ และเยาวชน มีสว่ นร่วมทุกปี ตลอดไป
- เปิ ดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วม
- โดยให้เยาวชนช่วยประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งทาง
- รวมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- ให้เด็กและเยาวชนได้มีสว่ นร่วมในขบวน
- ร่วมเผยแพร่วฒ
ั นธรรมประเพณีโดยการให้เยาวชน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- ร่วมสืบสานทาตามวัฒนธรรมดัง้ เดิมให้สืบทอดโดยไม่ผิดเพีย้ น ถึงแม้จะมีวฒ
ั นธรรมเพิ่มเติม
เข้ามาก็ตาม
- ให้ผปู้ กครองมีสว่ นบอกกับเยาวชน
- สถานศึกษาทุกแห่งในพืน้ ที่ ต้องมีสว่ นร่วมเพื่อเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และให้
เด็กและเยาวชนเป็ นผูร้ บั มรดกอันล่าค่านีอ้ ย่างถูกต้อง
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ผูอ้ นุรกั ษ์ตอ้ งบอกให้เยาวชนรูถ้ ึงแก่นแท้ของประเพณีว่าเป็ นมาอย่างไร และการประชุมก็
เชิญเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยทุกครัง้
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีสว่ นร่วมในกิจกรรมมาก เช่นการฟ้อนรา การจัดขบวนแห่
- คงการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน
- มีสว่ นร่วมโดยทางโรงเรียนจัดขบวนเข้าร่วม สวมหน้ากากและชุดมาเข้าร่วม
- มีไกด์แนะนาช่วยเหลือให้ความรู ้
- เยาวชนเราต้องสืบทอดประเพณีไว้
- ให้บรรจุเข้าในหลักสูตรท้องถิ่นของทุกสถาบันการศึกษา (บวร)
- ควรมีเด็กเยาวชนมีสว่ นร่วมด้วยเพื่ออนุรกั ษ์
- การละเล่นผีตาโขน เป็ นการละเล่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชน ตัง้ แต่การเรียนรู ้
การทาหน้ากากและการละเล่นเพื่อสืบทอด ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีการสอดแทรกการเรียนรู ้
ประเพณีวฒ
ั นธรรมตัง้ แต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง
4. การควบคุม - ปัจจัยเสี่ยงเรื่องแอลกอฮอล์ปัจจุบนั ห้ามยากมาก ดังนัน้ จาเป็ นจะต้องมีการควบคุมเรื่อง
และลดปั จจัย กฎหมายแอลกอฮอล์ให้เข้มข้นโดยเฉพาะตารวจและปกครอง
เสี่ยง :
- ส่วนมากไม่ค่อยมีการควบคุม เช่น รถแว้นที่มาจากต่างถิ่น สร้างความเดือนร้อนแก่พ่นี อ้ ง
อุบัติเหตุ
ประชาชน
แอลกอฮอล์
- ทุกภาคส่วนต้องมีสว่ นร่วม สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ให้มีสว่ นช่วยกันรณรงค์อย่ าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- คนในชุมชนก็ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงและอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สดุ
- ให้เจ้าหน้าที่ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง ให้กาชับให้มากขึน้ กว่านี ้
- ใช้มาตรการด้านกฎหมาย ผสมขนบธรรมเนียมประเพณีรว่ มกัน
- มีการณรงค์ในเรื่องการจาหน่าย ให้มีจุดจาหน่ายและดื่ม มีการรณรงค์ให้ดื่มพอที่ควบคุม
ตัวเองได้
- กาหนดมาตรการ/บทลงโทษผูท้ ่ดี ื่มสุราแล้วแสดงพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา และประชาสัมพันธ์
บทลงโทษให้ทราบ
- ขอให้ดื่มอย่างมีสติ จะได้เกิดปัญหาน้อยลง
- ลดการติดป้ายประกาศเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ต้องควบคุม คนที่จะเข้าร่วมงานจากชุมชน
- ต้องมีการควบคุมและลดปั จจัยเสี่ยงจากหมู่บา้ นและชุมชน
- ก็หา้ มจาหน่ายสุราเฉพาะงานและบริเวณงานก็ได้
- ลด ละ ควบคุมตัวเอง
- ควรมีบริเวณเว้นขาย-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน
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5. การดูแล
จัดการขยะ
การจราจร
ฯลฯ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- มีการดูแลหรือมาตรการป้องกันที่หนาแน่นขึน้ เช่น ปิ ดทางเข้าออกของงานโดยจิตอาสาหรือ
เจ้าหน้าที่รฐั ตรวจดูบุคคลที่ดื่มเหล้าจนมึนเมา
- มีสถานที่ให้บุคคลที่มึนเมาได้พกั ก่อนขับรถกลับบ้าน
- ใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึน้ เด็ดขาด ถ้าไม่ฟังที่เตือนก็ดาเนินคดี
- ให้เจ้าหน้าที่ช่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึน้
- คนในชุมชนก็ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยง และอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สดุ และก็ตอ้ งมีมาตการ
ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ให้นอ้ ยที่สดุ
- บังคับใช้กฎหมาย
- ต้องนาไปชีแ้ จงและประชุมให้ทกุ ภาคส่วนได้มีสว่ นร่วมและรณรงค์อย่างแท้จริง และเว้นการ
ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดในงานประเพณี
- คนที่มาร่วมแต่ละหมู่บา้ นมีแต่การคัดสรรมาแล้ว ไม่ห่วงเรื่องอุบตั ิเหตุ ทะเลาะ จะมีก็คนใน
พืน้ ที่ท่ไี ม่ได้รบั เชิญเข้าร่วม
- จัดที่ทงิ ้ ขยะ และที่จอดรถให้เพียงพอ
- เรื่องขยะเป็ นเรื่องสาคัญ ต้องตัง้ ทุกฝ่ ายร่วมกันอย่างชัดเจน มีการรณรงค์และให้สร้าง
จิตสานึกให้มากกว่านี ้
- มีถึงขยะที่จดั แยกขยะเป็ นถึงสีต่างๆ ตามจุดต่างๆ ภายในงานเพื่อความสะดวกสบายและ
เป็ นตัวอย่างที่ดี
- จัดที่จอดรถให้พอเพียงและสะดวกด้วย
- การแยกทาสี 3 สีหลัก คนในพืน้ ที่ก็ตอ้ งพาทิง้ ให้ถกู ต้อง
- ตารวจควรไม่ทาให้เกิดรถติดเกินไป สามารถรับและปล่อยรถออกได้อย่างสะดวก
- ใช้รณรงค์จดั แยกขยะ ร่วมกับประชาชน
- ควรกาจัดขยะ ควบคุมไม่ได้ การจราจรไม่เป็ นระบบ
- ทุกคนต้องร่วมกัน เก็บทุกคนช่วยกัน
- ขอให้ผเู้ กี่ยวข้องดูแลรักษา และช่วยกันมากขึน้
- เพิ่มจานวนถังขยะให้มากขึน้
- ในส่วนขยะ น่าจะเน้นการประชาสัมพันธ์ และถึงรองรับให้เพียงพอ และเจ้าหน้าที่จดั การขยะ
ให้มากกว่าที่ผ่านมา การจราจรเน้นประชาสัมพันธ์ และภาคปฏิบตั ิไปพร้อมกัน ตลอดจน
จราจรจากเยาวชนเป็ นกาลังเสริมในห้องจัดงาน
- ในเรื่องของขยะต้องมีการวางแผนรองรับของทต.ที่ตอ้ งรับผิดชอบ การจราจร ควรจะมีการ
วางแผนและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาเภอใกล้เคียง
- รณรงค์ให้มีการทิง้ ขยะให้เป็ นที่เป็ นทาง
- ชุมชนต้องมีมาตรการ เราต้องให้ทงิ ้ ขยะเป็ นที่ มีการกาจัดขยะและแยกขยะให้ได้ การจราจร
ก็จดั ให้เป็ นระเบียบโดยมี อปพร., ช.รป.ร่วมกับตารวจช่วยกันจัดระเบียบ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ให้เจ้าหน้าที่ดแู ล ทาตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ต้องทาตัวเป็ นแบบ ให้กบั ผูม้ าเที่ยว หรือให้คนไปอยู่ท่จี ุดทิง้
- จัดจุดทิง้ ขยะให้เพียงพอ กาหนดจุดจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย
- คนในพืน้ ที่ตอ้ งทาเป็ นตัวอย่าง
- ควรมีการขยายพืน้ ที่และทางเลี่ยงเมืองในพืน้ ที่การจราจร เพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว และรณรงค์ดา้ นขยะมูลฝอย แยกขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เช่น
เทศบาล อาเภอ อบต.
- เป็ นธรรมดาของคนส่วนมากมีการขายสินค้าต่างๆมีรายได้ แต่ก็ทาใจเรื่องขยะก็ตอ้ งทิง้ ๆ แต่
ให้มีการจัดการที่ดี
6. โครงสร้าง - การจัดโครงสร้างในงานทุกหน่วยงานก็จดั ระบบระเบียบไว้เรียบร้อย และขอความร่วมมือคน
คณะทางานจัด ในชุมชนให้รกั ษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามนีใ้ ห้ย่งั ยืนตลอดไป
งาน การรับฟั ง - ขอให้เจ้าหน้าที่จดั ต่อไป
ความคิดเห็น - ประชุมคณะกรรมการทุกภาคส่วน สรุปความคิดเห็น
ในการจัดงาน
- ทาแบบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นอ้ ยลง
ครั้งต่อไป
- โครงสร้างเดิมมีแล้ว แต่อยากให้เพิ่มตัวแทนเด็กและเยาวชนเป็ นคณะทางานด้วย
- ให้จดั เวทีการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบให้ชดั เจน
- จัดแต่ควรรักษาทัง้ ด้านความสะอาด อุบตั ิเหตุต่างๆ ควรเข้มข้นมากกว่านี ้
- โครงสร้างควรปรับปรุง ไม่ควรมีการจัดปาร์ตี ้ ผีตาโขนเพราะตีกนั ทุกๆ ปี
- ต้องหารือร่วมกันทุกเครือข่าย โดยให้ชมุ ชนเจ้าของประเพณีเป็ นเจ้าภาพ
- ควรมีเรื่องส่งถึงโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ ขอตัวแทนเด็กในโรงเรียนมาร่วมงาน เพื่อแสดงออก
ความคิดเห็นได้อย่างทุกเพศทุกวัย รวมทัง้ เชิญชาวบ้านมาร่วมด้วยเพื่อความเห็นหลายๆ ฝ่ าย
- รับฟั งความเห็นส่วนใหญ่ในการจัดงาน
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน องค์กรท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน วัฒนธรรม
- ขอให้เจ้าหน้าที่จดั ต่อไป
- ก็ดี การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันและให้มีการจัดทุกครัง้ หลังเสร็จงานบุญหลวง
- มีความยินดียิ่ง กับโครงการ
- ควรมีการวางแผนตัง้ แต่เนิ่นๆ และวิธีการจัดงานเน้นด้านการอนุรกั ษ์ การรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีด่งั เดิมให้คงอยู่และทาอย่างต่อเนื่อง
- ควรมีระบบและทาการอย่างจริงจังในการทาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และ
นามาประมวลผล
- ควรให้ทกุ หมู่บา้ นมีสว่ นร่วมกิจกรรมโดยผ่าน อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น
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