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สรุปผลการประชุมเวทเีสวนา 

“เล่าสู่กันฟัง-สืบสานวัฒนธรรม งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” 



3 
 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

1. นายนที พรมภกัดี     นายอ าเภอด่านซา้ย 
2. เจา้พ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้บญุมี   เจา้พ่อกวน  
3. เจา้แม่นางเทียม นางประกายมาศ เชือ้บญุมี เจา้แม่นางเทียม 
4. นางแต่งพิสมยั ราศีชยั    คณะนางแต่ง 
5. พ่อแสนด่าน นายสงกรานต ์เชือ้บญุมี  คณะพ่อแสน 
6. พ่อแสนเมืองจนัทร ์สีไว กนัสทุธิ   คณะพ่อแสน 
7. พ่อแสนตางใจ     คณะพ่อแสน 
8. พ่อแสนค าบญุยอ    คณะพ่อแสน 
9. พ่อแสนจนัทร ์นายสจุิน กนัสทุธิ   คณะพ่อแสน 
10. พ่อแสนนรูนิ นายบญุชวน เชือ้บญุมี  คณะพ่อแสน 
11. พ่อแสนฮอง นายสตุลู ยะพรกึ   คณะพ่อแสน 
12. นายช านาญ มีมลู    สาธารณสขุอ าเภอด่านซา้ย 
13. ร.ต.ไพฑรูย ์มนสั     รองนายก อบต.นาหอ 
14. นายสมจิต สตุง     จนท.รพ.สต.บา้นหนองอมุลวั 
15. นางบานเย็น แสนประสิทธิ์   จนท.รพ.สต.บา้นนาดี 
16. นางสาวกุดตาล แสนประสิทธิ์ 
17. นางพรสขุ เนียมอินทร ์
18. นายภานวุฒัน ์พรหมรกัษา 
19. นายเสงี่ยม วนัทองสขุ 
20. นายสิทธิพงศ ์สิบรุนิทร ์    ประธานอสม.ต าบลวงัยาว 
21. นายสรสิน มิ่งแกว้    สื่ออิสระ/สถานีวิทยชุมุชน 
22. นางนิภาพร กองสิมะ    ประธานอสม.ต าบลด่านซา้ย 
23. นางสมใจ ดีอินทร ์    เลขาสภาวฒันธรรมอ าเภอด่านซา้ย 
24. พ.ต.ท.ธนินทร์ฐั วนัทองฐิติคณุ   รองผกก.สภ.ด่านซา้ย 
25. นายประพนัธช์ยั ไชยนอก   ก านนัต าบลด่านซา้ย 
26. นายอนนัต ์มงคลเดช    ผอ.กลุม่สง่เสรมิการจดัการศึกษา สพป.เลย เขต 3 
27. นายจกัรภทัร พรมคลา้ย    ปลดัอาวโุสอ าเภอด่านซา้ย 
28. นายสงัวร จนัทะคีรี 
29. นางวิไลวรรณ แพงศรี    โรงเรียนอนบุาลด่านซา้ย 
30. นายวินยั ลาสอน    ปลดัเทศบาลต าบลด่านซา้ย 
31. นายพิสิทธิ์ ทบัทอง 
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32. นายเพชรชยั นนทะโคตร 
33. นางสาวชะออ้น แถวอทุมุ    ตวัแทนสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอด่านซา้ย 
34. นางบญุอุม้ บญุค ากลุ    ประธานอสม.ต าบลปากหมนั 
35. นายส าเนียง สคุงเจรญิ    ก านนัต าบลโพนสงู 
36. นางสาวฉตัรพร ถมกระจ่าง   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย 
37. นางสาววิภาพร มีลา    นกัวิชาการวฒันธรรมปฏิบติัการ 
38. นายสญัญา ไมตรีสวสัดิ ์    ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย 
39. นางสาวสตัตกมล โสวรรณะ   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย 
40. นางสาววริศรา กลุกิจ    ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย 
41. นางพรฟ้า ทมุมาลา    นกัวิชาการวฒันธรรมช านาญการ 
42. นายวรกฤต สีดาค า    ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย 
43. นางพิสมยั ปาเป้ีย    ผอ.กลุม่สง่เสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
44. นางสาวพรรณวิไล เจรญิพร   นกัวิชาการวฒันธรรมช านาญการ 
45. นายวิธัช สวุรรณเกิด    ผูใ้หญ่บา้นหมู่12 ต าบลด่านซา้ย 
46. นายสมพงศ ์ศิริ 
47. นายสงคราม ศรีบุตรตา    นายกอบต.นาดี 
48. นายอดุร แสวงผล    ขา้ราชการบ านาญ/ผูจ้ดัรายการพืน้บา้น 
49. นางสาวอรพรรณ ทมุพนัธ ์
50. นางสาววนัวิสา สภุาษิ 
51. นางสาวธัญญรตัน ์ขนัขวา   อบต.อิปุ่ ม 
52. นายอินตา สิงขรณ ์
53. นายวิชยั พรมมาวนั    อบต.วงัยาว 
54. นายสด ฤทธิศกัดิ ์
55. นายสมฤทธิ์ สภุาษิ    อบต.อิปุ่ ม 
56. นายจิตติศกัดิ์ นามวงษา    ผอ.โรงเรียนศรีสองรกัษว์ิทยา 
57. นางจิราพร สพภเูขียว    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
58. นางสาวศิรพิร สภุาพรหม    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
59. นางสาวจติุนา สรอ้ยค า    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
60. นางสาวศภุกานต ์บวัระภา   จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
61. นางสาวบวับชูา มหารกัษิต   จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
62. นางสาวสนุทรีย ์วินากร    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
63. นายเจษฎา ศรีทาสงัข ์    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
64. นายกิตติภพ แกว้ป่ันตา    จนท.อ าเภอด่านซา้ย 
65. นายจกัรชยั แกว้พิภพ    ครูโรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา 
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66. นางสาวปารชิาต ประเสรฐิโฉม   นกัเรียนโรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา 
67. นางสาววรญัญา เชือ้บญุมี   นกัเรียนโรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา 
68. นางสาวชาลิสา สวุรรณสี    นกัเรียนโรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา 
69. นางสาวนริศรา อุ่นแกว้ 
70. นางสาวศิริรตัน ์สารมโน 
71. นายธีระ วชัรปราณี    ผูจ้ดัการเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) 
72. นางสาวสมรุจี สขุสม    ผูป้ระสานงานแผนงานบญุประเพณีฯ สคล. 
73. นางสาวจนัทรชั สารี    เจา้หนา้ที่ดา้นชมุชน สคล.ภาคอีสานตอนบน 
74. นางสาวนาฎชฎา แจง้พรมมา   เจา้หนา้ที่นโยบายสาธารณะ สคล.ภาคอีสานตอนบน 
75. นางสาวสพุตัรา วงษก์ิจ    เจา้หนา้ที่ธุรการ สคล.ภาคอีสานตอนบน 
76. นางวรลกัษณ ์พดูเพราะ    ผูช้่วยผูป้ระสานงาน สคล.ภาคอีสานตอนบน 
77. นางฐิติพรรณ วงษ์ค าจนัทร ์   ผูป้ระสานงานเครือข่ายงดเหลา้ จงัหวดัเลย 
78. นายพงษภ์ิภทัร กาค าผยุ    นกัวิชาการ สคล.ภาคอีสานตอนบน 
79. นางสาวอญัชลี ศรีราช    เจา้หนา้ที่การเงินและบญัชี สคล.ภาคอีสานตอนบน 
80. นายศภุฤกษ ์ต่อพนัธุ ์    เจา้หนา้ที่สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพเยาวชน สคล. 

 
ทีม่าและกระบวนการ 
 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าใหร้ฐับาลไดอ้อก มาตรการต่างๆ ที่
เข้มงวดเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical 
distancing) การรณรงค ์“อยู่บา้น หยุดเชือ้ เพื่อชาติ” การหา้ม ออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน ตลอดจนมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ ว่าดว้ยเรื่องของการปิดสถานที่ หรือพืน้ที่จ  าหน่ายสรุา หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์ุกชนิด เป็นตน้  
นอกจากนัน้ กระทรวงวฒันธรรมไดอ้อกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธี
การต่างๆ โดยมีการจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน และตอ้งด าเนินการเวน้ระยะห่าง  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้ง
ควบคมุไม่ใหม้ีการแพรร่ะบาดของโรคดงักลา่วในกิจกรรมที่มีการรวมตวัของคนหมู่มาก  
 ทัง้นี ้ชุมชนอ าเภอด่านซา้ย จ.เลย ไดม้ีมติร่วมกนัในการจดังานประเพณีบุญหลวง และการละเลน่ผีตาโขน ระหว่าง
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563 โดยมีเจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทียม น าขบวนแห่จากบา้นเจา้พ่อกวนไปวัดโพนชัย มีพ่อแสน 
นางแต่ง ชาวบา้นอ าเภอด่านซา้ย รว่มพิธีฯ โดยในปีนีจ้ะมีการจดังานเฉพาะพิธีกรรมเท่านัน้ งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่างๆ งดพิธีเปิดงานฯ โดยผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ งด
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในบริเวณจัดงานวัดโพนชัย และขอความร่วมมือผูป้ระกอบการรา้นคา้งดการจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ซึ่งการด าเนินงานที่ยึดหลกัทางวัฒนธรรมอย่างแทจ้ริงดงักล่าวท าใหเ้กิดความเหลื่อมใสศรทัธาและ
เป็นที่กล่าวขานว่าแท้จริงประเพณีนีม้ีคุณค่าและความหมายอย่างไร แต่ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา คณุค่าและความหมายของประเพณีไดแ้ปรเปลี่ยนไปอย่างไร คนด่านซา้ยมีความคิดเห็น
และขอ้เสนออย่างไร เป็นค าถามที่คนด่านซา้ยควรไดช้่วยกนัหาค าตอบ 
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ส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ ภาคอีสานตอนบน รว่มกบัส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) ภายใตก้าร
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดม้ีการชับเคลื่อนงานบุญประเพณีและกิจกรรม
สรา้งสรรค ์ในช่วงสถานการณโ์รคระบาดไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ใหเ้ป็นงานบุญประเพณีปลอดภยั ห่างไกลไวรสัโค
วิด-19 นอกจากนีย้งัไดม้ีการสืบสานงานบุญประเพณีที่ดีงาม มีคณุค่าทางวฒันธรรมในหลายพืน้ที่ มีส่วนเขา้ไปหนุนเสริม 
สืบสานใหค้งคณุค่าของคนในพืน้ที่ ซึ่งงานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เป็น
หนึ่งในประเพณีที่มีความส าคัญของคนในท้องถิ่น จึงได้ประสานกับทางอ าเภอด่านซ้าย เพื่อจัดเวทีสาธารณะ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง เจา้ภาพจดังาน ผูน้  าทางจิตวิญญาณ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย หน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน เยาวชน และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นการ
ประชุมที่มีผู ้เข้าร่วมจ านวนมาก โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาคอย่าง
สรา้งสรรค ์และเปิดใจยอมรบัฟังความคิดเห็นของทกุคนซึ่งขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัจากการจดัเวทีสาธารณะ จะน าไป
ประกอบการพิจารณาหรือตดัสินใจการด าเนินการจดังานในปีต่อไป  

ทางส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ ภาคอีสานตอนบน จึงไดก้ าหนดเวทีเสวนา “เล่าสู่กนัฟัง-สืบสานวฒันธรรม
งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ในวนัองัคารที่ 14  สิงหาคม 2563 ณ หอ้ง
ประชมุอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย  
 
กลุ่มผู้ให้ความคิดเหน็ ประกอบดว้ย 

1) กลุม่ผูร้กัษาสืบทอดวฒันธรรม ไดแ้ก่ เจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทียม พ่อแสน แม่แต่ง 
2) กลุม่สว่นราชการ 
3) กลุม่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เทศบาล อบต. 
4) กลุม่ผูน้  าทอ้งที่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
5) สถานศึกษา ผูอ้  านวยการ ครู นกัเรียน ผูน้  านกัเรียน 
6) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ อสม. สื่ออิสระ ผูน้  าทางวฒันธรรม 

 
การรับฟังความคิดเหน็ 
 เวทีเสวนา “เล่าสู่กันฟัง-สืบสานวัฒนธรรมงานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” อ าเภอด่านซา้ย 
จงัหวดัเลย มีผูเ้ขา้รว่มเสวนา จ านวน 80 คน 
 

นางฐิติพรรณ วงษ์ค าจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย  กล่าวรายงาน เครื่องด่ืม
แอลกอฮอลม์ีผลท าใหผู้ด่ื้มมีปัญหาสขุภาพ และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้ไวรสัทางเดินหายใจ รวมทัง้เชือ้ไวรสัโควิด และ
มีอาการเจ็บป่ายรุนแรงหลงัไดร้บัเชือ้ ทัง้นีเ้พราะผูด่ื้มอาจจะไม่ไดดู้แลป้องกนัตัวเองเต็มที่หรืออยู่ในอาการมึนเมาภายใต้
ฤทธิ์ของแอลกอฮอล ์ท าใหไ้ม่ปฏิบัติตามข้อแนะน าสุขภาพ เช่น การลา้งมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือการเว้น
ระยะห่างทางกายกบัผูอ่ื้น รวมทัง้ผูด่ื้มก็อาจจะมีสขุภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าผูอ่ื้น หรือเมื่อมีการตัง้วงด่ืมสรุาร่วมกนัหลาย
คน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสันี ้มากยิ่งขึน้ จึงมีการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะจงัหวดัเลย โดยการลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือจงัหวดัเลย การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหลา้ ปลอดภยั ปลอดเชือ้
ไวรสัโคโรนา (Covid-19) 22 หน่วยงาน 14 อ าเภอ ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ณ หอ้งประชุมศรีสองรกั ชัน้ 5 ศาลา
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กลางจงัหวดัเลย โดยทกุฝ่ายจะร่วมมือกนัสนบัสนุนและร่วมด าเนินการใหง้านบุญประเพณีปลอดเหลา้ ปลอดภยั ปลอดเชือ้
ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ทั้ง 14 อ าเภอ เพื่อเป็นการเสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเลย และเป็นการสรา้งความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเที่ยวที่มาเยือนจงัหวดัเลย นางฐิติพรรณ วงษค์ าจนัทรไ์ดม้อบบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือจงัหวัดเลย 
ใหก้บันายนที พรมภกัดี นายอ าเภอด่านซา้ยเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายดงักลา่วต่อไป 
 
 นายนที พรมภักดี  นายอ าเภอด่านซา้ย ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวว่า งานบุญประเพณีบุญ
หลวง การละเลน่ผีตาโขน เป็นประเพณีโบราณ โดยมีเจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทียน เป็นผูน้  าทางจิตวิญญาณ มีเครือข่ายของ
ผูน้  าในแต่ละหมู่บา้นไม่ใช่เฉพาะที่อ  าเภอด่านซา้ย แต่ยังโยงใยไปถึงอ าเภออ่ืนๆ โดยรอบ นับว่าเป็นเครือข่ายโยงใยที่เป็น
เอกลักษณ์ ทั้งนี ้งานประเพณีที่ไดจ้ัดต่อเนื่องมานั้น มีการปรบัเปลี่ยน มีการพัฒนา มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
โอกาสดีที่ไดม้ีเวทีการแลกเปลี่ยนพูดคยุกันในการหาขอ้เสนอในการรกัษา และส่งเสริมประเพณีแห่งนี ้ใหไ้ดท้ัง้สองทางคือ 
การรกัษาของเก่าใหม้ั่นคง และการส่งเสริมรายไดก้ารท่องเที่ยวใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้การจดัประชุมครัง้นีจ้ะมีค าถาม แนวคิด 
เพื่อจะไดร้บัรูร้บัทราบ ความคิด ขอ้เสนอแนะจากทุกท่าน  ขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ที่เขา้ร่วมเสวนา จะไดร้บัความรู ้
เพื่อน าไปปรบัปรุง แกไ้ข ต่อเติมใหก้บังานประเพณีของเราในอนาคตต่อไป 
 
 นายธีระ วัชรปราณี  ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และผู้ด  าเนินรายการในการเสวนา ได้กล่าวที่มาของ
เครือข่ายองคก์รงดเหลา้  ว่าก่อตัง้มาในปี 2546 ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากสสส. เงินกองทนุที่ไดจ้ากภาษีของเหลา้ และบุหรี่ 
เพื่อน าไปใช้ท าเรื่อง ลดปัญหาบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รณรงค์หนุนเสริมให้ งานบุญ
ประเพณีปลอดเหลา้ ไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต ์งานแข่งเรือ บญุบัง้ไฟ บญุผะเหวด และงานบญุอื่นๆ ซึ่งจากการส ารวจงาน
บญุประเพณีต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึน้ภายในงาน มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

โดยวตัถุประสงคท์ี่ไดน้ าเรื่องการจดังานท าบญุหลวงและผีตาโขนปีนีซ้ึ่งจดัเฉพาะประเพณีโบราณ ไม่มีการแต่งเติม 
โดยเฉพาะไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวท าให้เห็นภาพรูปแบบงานที่เป็นคุณค่าความหมายที่แท้จริงซึ่ง
เปรียบเทียบกับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ  จึงได้ปรึกษานายอ าเภอว่าควรที่จะใช้โอกาสนี ้จัดสัมมนาพูดคุย
เปรียบเทียบผลดีผลเสียและขอ้เสนอในการจัดงานในปีต่อไปว่าเราจะจัดประเพณีนีใ้นรูปแบบอย่างไร คนด่านซา้ยจะมี
โอกาสไดป้รกึษาหารือกนั และทางส านกังานฯ จะหนนุเสรมิเพื่อใหป้ระเพณีนีม้ีคณุค่าและสืบทอดถึงลกูหลานต่อไป 

 
 เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้บุญมี  เจา้พ่อมีความภูมิใจในการสืบทอดบุญประเพณีของบา้นเรา งานเราสืบทอดกัน
มา 400 ปีแลว้ และเราก็ด าเนินตามรอยวฒันธรรมอย่างถูกตอ้งตามครรลองคลองธรรม ดีใจที่จดัเวทีนีข้ึน้มา วนันีเ้ราจะมา
แลกเปลี่ยนกนัว่าเราจะรกัษาประเพณีดีงามแบบนีไ้วอ้ย่างไร ซึ่งประเพณีในปีนีน้บัว่าพิเศษมากๆ จะเรียกว่าเนน้แต่พิธีกรรม
เท่านัน้จรงิๆ ช่วงโควิดก็เป็นเหมือนมาคัน้กลางใหพ้วกเราไดม้าทบทวนว่าของใหม่ที่ก าลังมีการสง่เสรมิทัง้การท่องเที่ยว การ
พฒันาเศรษฐกิจ ท าใหค้นมีรายไดม้ากขึน้ กบัของเก่าท่ีตอ้งรกัษา ผูร้กัษาของเก่าไดแ้ก่ เจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทียม พ่อแสน 
นางแต่ง เป็นตน้ ซึ่งไดย้ึดถือปฏิบติัตามที่เจา้นายท่านไดม้าบอกมากลา่วในแต่ละปี จะเห็นว่าปีนีม้ีการนุ่งโจงกระเบนกนัทกุ
คน เป็นสิ่งที่สวยงาม และเห็นว่าทกุคนก็ชื่นชมว่าเป็นประเพณีที่สวยงามมาก  

ในสว่นของการงดเหลา้ในงานบญุ เป็นการงดโรค งดภยั เปรียบเทียบ ขบัรถก็ตอ้งมีเบรก ไม่อย่างนัน้จะเกิดอนัตราย 
เหมือนองคก์รงดเหลา้มาเป็นเบรก ทัง้นี ้ช่วงเขา้พรรษานัน้เจา้พ่อจะไม่ใหแ้กบ้นใดๆ จึงไม่มีเหลา้ ไม่ใชเ้หลา้ แต่ยงับนไดข้อ



8 
 

พรไดต้ลอด ถือว่าเขา้พรรษาเป็นเบรก ในเรื่องประเพณีของเรานัน้ ปัจจุบนัมีการประชาสมัพนัธ์ไปไม่ใช่เฉพาะในประแทศ
เท่านัน้ ในต่างประเทศดว้ย แต่สิ่งที่เป็นขอ้คิดคือนกัท่องเที่ยวต่างชาตินั้น แทจ้ริงเขาอยากจะมาดขูองเก่าของโบราณ สิ่งที่
ใหม่เป็นสิ่งที่บา้นเขาก็มีอยู่ ก็เป็นขอ้คิดว่าเราจะใชข้องเก่าเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหเ้กิดเป็นประโยชนไ์ดท้ัง้สองทาง
อย่างไร  
 
 นางพิสมัย ปาเป้ีย  ผอ.กลุม่สง่เสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย กลา่วว่าการจดั
งานประเพณีในปีนีม้ีขอ้คิดหลายอย่าง และท าใหส้ิ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ตรสัไวว้่า ประชาชนคือผูร้กัษาวฒันธรรม และการ
รกัษาวฒันธรรมคือการรกัษาประเทศ เป็นภาพที่ชดัเจนมาก เพราะการจดังานประเพณีครัง้นีถื้อว่าเป็นเรื่องของประชาชน
โดยแทจ้ริง ทัง้นี ้ตอ้งยอมรบัว่าทางส่วนราชการที่ผ่านมาจะเนน้จดักิจกรรมตอ้นรบัรฐัมนตรีและผูใ้หญ่ที่มาเปิดงาน จะตอ้ง
เตรียมเรื่องต่างๆ อาทเิช่น จะพกัที่ไหน จะทานอะไร การเดินทางมารว่มงานจะตอ้งเปิดเสน้ทางเพราะการจราจรติดขดั ซึ่งใน
ปีนีไ้ม่มีกิจกรรมเหล่านี ้ชมุชนและสว่นราชการในพืน้ที่ก็ไดแ้สดงตวัตนทางวฒันธรรมประเพณีที่แทจ้รงิ ไดเ้ขา้รว่มการรกัษา
วฒันธรรมอย่างเต็มที่ ขอ้ดีของโควิดคือ โควิดเป็นตวักนัระบบราชการออกไป เรื่องวฒันธรรมของพืน้ที่แก่นแทย้งัอยู่และถกู
รกัษาไว ้ไม่ว่าจะเอาอะไรมาเสริม ถา้แก่นยังดี วัฒนธรรมอันดีก็จะยังอยู่ค  าว่าแก่นของวัฒนธรรม ไม่ว่าใครจะเอากระพี ้
เปลือกมาแต่งเติมอย่างไร แต่วฒันธรรมแก่นแทก้็จะยงัอยู่ สถานการณโ์ควิด-19 ท าใหเ้ห็นประเพณีวฒันธรรมไดเ้กิดอีกครัง้ 
ขึงขอชื่นชม เจา้พ่อ เจา้แม่ ที่โอบอุม้วฒันธรรมไว ้เปรียบเหมือนแก่นที่เขม้แข็ง ส านกังานวฒันธรรมมีหนา้ที่ยกระดบัสง่เสริม 
ตอนนีก้็ไปเป็นระดับโลกไปแลว้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง น่ากังวลคือ 7-8 ปีที่ผ่านมา จัดงานเป็นไปดว้ยความยิ่งใหญ่ ต่ืนตา มี
รฐัมนตรีมาร่วมงาน หน่วยงานราชการในพืน้ที่ก็ไดท้ างานตามผู้บังคับบัญชาการจัดงานทุกครัง้มักจะเน้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จนอาจลืมวฒันธรรมแก่นแทข้องตนเองได ้ 
  
 นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลดัอาวโุสอ าเภอด่านซา้ย กล่าวว่าตวัเองนัน้มาท างานที่นี่ 9 ปีแลว้ท าใหเ้ห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลง และเห็นความส าคัญของประวัติศาสตร ์ความเป็นมา วัฒนธรรมริมฝ่ังโขง เราไดเ้ห็นความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ภาษามีส าเนียงที่ไม่เหมือนใคร มีความยิ่งใหญ่มีความสง่างาม วิถีชีวิต ความศรทัธา สืบทอดมา 4-5 รอ้ยปี เป็น
ภูมิปัญญาความเชื่อที่มีความจริงและจะตอ้งถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงัศรทัธาเดินรอยตาม แต่การพฒันาท าใหแ้กนวฒันธรรม
เกิดการเจือจาง มาจากกิจกรรมและคนที่ไม่เขา้ใจอย่างลึกซึง้ ส่วนใหญ่มาจากคนนอก ท าใหป้ระเพณีจางลงไป เน้นที่
กิจกรรมเสริมมากกว่าหรือไม่ ดังนั้น เราจะต้องไม่ก้าวล่วงแกนหลัก ท าให้แกนหลักมีความเด่นชัด  แต่สิ่งเหล่านีอ้าจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาได ้เพราะกลุ่มหนึ่งรกัษาอย่างเคร่งครดั อีกกลุ่มท าตามโลกปัจจุบนั ไหลตามกระเสใหม่ ซึ่งมนัส่งผลใหเ้กิด
ปัญหา  

ส่วนเรื่องเหลา้ เป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมในการบูชา สิ่งเหล่านีเ้ป็นเหมือนเครื่องเซ่นเครื่องไหวท้ี่จะตอ้งถวาย
เจา้นาย เหลา้จะตอ้งหาชนิดดีๆ มาถวายเจา้นาย ณ ปัจจุบนัมันเปลี่ยนไป มีเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
เรื่องรายไดข้องคนในพืน้ที่ การด่ืมการกินที่เป็นองคป์ระกอบ สาเหตเุกิดจากกิจกรรมที่เนน้ความสนุกสนาน คนที่เขา้มาเที่ยว
แลว้ไม่เขา้ใจวัฒนธรรมประเพณี แลว้ท าใหคุ้ณค่าวัฒนธรรมลดความส าคัญลง โลกสมัยใหม่จะเนน้แต่ความสนุกไม่เห็น
คุณค่าที่แทจ้ริง ถา้แกนหลกัถูกกระทบมากเกินไป วันหนา้กลวัว่าจะไม่เหลืออะไร โดยปีที่ผ่านมาคนมาเที่ยวงานผีตาโขน
ประมาณ 130,000 คน ถา้ค านวนรายไดเ้อาต่อคนคณูหา้รอ้ย มลูค่าของรายได้หลายสิบลา้น ซึ่งที่ผ่านมาเราควบคมุโดยใช้
แนวคิด “สนุกไม่หา้มแต่ถา้มีเรื่องตอ้งหยุด” มีตวัอย่างผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ มีการทะเลาะวิวาท ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นเขา้ไประงับ
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เหต ุถกูลกูหลง โดนแทง พิการจนถึงปัจจบุนั ในสมยันายอ าเภอทวี สนกุได ้แต่หากมีเรื่องทะเลาะวิวาท ตอ้งหยดุทนัที  เหลา้
เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสรมิการท่องเที่ยวจรงิหรือไม่ เด็กแว๊น/แกงคม์อเตอรไ์ซค ์เขา้มาเยอะมาก ในวนังาน แต่บางครัง้สิ่งที่
ทิง้ไว ้กลบัเป็น ปัญหา /ความรา้วฉาน/ขยะ “เกิดรายไดจ้ากกการท่องเที่ยว แลว้ทิง้อะไรไวใ้หก้บัคนด่านซา้ย” 

  
 ร.ต.ไพฑูรย์ มนัส รองนายกฯ ต าบลด่านซา้ย  ปัญหาเรื่องการจอดรถ พืน้ที่การจดังานจ ากดั ท าใหเ้กิดปัญหา หา

ที่จอดรถไม่ได ้จอดรถไกล ผูส้งูอาย ุเด็ก มาเที่ยวก็ตอ้งจอดรถแลว้เดินไกล กว่าจะเดินมาถึงก็เหนื่อย ทางเดินรมิถนนก็แออัด 
คนเยอะ ก็จะหนีไปเที่ยวที่อ่ืน รา้นคา้/รา้นอาหารเพิ่มราคา การละเลน่ผีตาโขน มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์มีการเลยเถิด 
หัวหน้าจราจรมีการสะทอ้นว่า ผีตาโขนมีแต่กลิ่นเหลา้ขาว เรื่องเหลา้ส่วนใหญ่จะเป็นการละเล่นของผีตาโขน เสนอการ
ควบคมุหวัหนา้ทีม ประมาณ 40 คนต่อทีม ว่าจะมีวิธีการควบคมุอย่างไร ผีตาโขนมีกลุม่ใครกลุม่มนั มีหวัหนา้ทีมควบคมุ ให้
มีการพดูคยุกบัหวัหนา้ทีม เพื่อควบคมุการเลน่กิจกรรมใหอ้ยู่ในกรอบ เป็นระเบียบ และหากมีปัญหาตอ้งรบัผิดชอบรว่มกนั 
 
 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายก อบต ต าบลนาดี  ถา้จะมีการหา้มไม่ใหด่ื้มเหลา้ ในฐานะคนที่ตอ้งจัดเตรียมคน
ที่มาร่วมงานอาจจะไม่ไดร้บัความร่วมมือจากชุมชน เพราะจากประสบการณไ์ม่มีปัญหาเรื่องเหลา้ และส่วนมากในแต่ละ
กลุม่จะดื่มเพื่อใหก้ารแห่ตอ้งมีความสนกุ มีการด่ืมเพื่อกระตุน้การแสดงออกการละเลน่ 
 
 พ.ต.ท.ธนินท์รัฐ วันทองฐิติคุณ  รองผกก.สภ.อ าเภอด่านซา้ย ในฐานะผูร้กัษากฎหมายเราจะปฏิบติัอย่างไรให้
การทะเลาะวิวาทจะไม่เกิดขึน้ ด่ืมแลว้ไม่ขบัไดห้รือไม่ เราตอ้งมีพืน้ที่ในการจดังานใหช้ดัเจน เราคงหนีไม่พน้การจดัประเพณี
ก็ตอ้งมีการด่ืมเหลา้เป็นของคู่กนั ผมเคยท าคดีเมาแลว้ขบั คนที่ขบัขี่เมา คิดแต่ว่าจะกลบับา้นอย่างเดียว ไม่ไดน้ึกถึงการเกิด
อุบติัเหตุ หนา้ที่ของต ารวจดูแลเรื่องความสงบ ความปลอดภัย จราจร ในพืน้ที่ ในวันจัดงาน จากประสบการณด์ูแลความ
สงบเรียบรอ้ยปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เจา้หนา้ที่ตอ้งท าหนา้ที่บงัคับใชก้ฎหมาย ดแูลความเรียบรอ้ยอย่างมาก เราจะมีการจดั
ควบคมุการขายการด่ืมอย่างไรเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในอนาคต 
 
 นายวิธัช สุวรรณเกิด ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 12 กลา่วว่า ในปี 57-59 เริ่มมีการจดังานที่ใหญ่ขึน้ เริ่มเห็นปัญหา พระบ่นว่า
ตอ้งมาเก็บขวดเหลา้ ในปี 60 เทศบาลต าบลศรีสองรกั สง่เสรมิจดังานท่องเที่ยว เพิ่มงานเป็น 4 วนั มีงานแฟนซีไนท ์เป็นการ
ประกวดแฟนซีผีตาโขน ปีแรกมี 13 กลุ่มผีตาโขนจากชุมชนมาร่วม โดยจะเริ่มเตรียมท าตัง้แต่เดือนเมษา ผมไดล้งไปสมัผสั
คนที่เลน่ผีตาโขนในแต่ละชมุชน ซึ่งเป็นวยัรุน่อาย ุ15-25 ปี พอมาปี 61-62 ไดใ้หช้มุชนเขา้รว่มประกวดกว่า 40 กลุม่ ท าใหม้ี
กลุม่ผีตาโขนเยอะขึน้ จึงมีขอ้ตกลงตอ้งควบคมุลกูทีมของตวัเองใหไ้ด ้หา้มทะเลาะในงาน มีการปรบัเปลี่ยนไม่จดักิจกรรมใน
วดั ใหเ้อาเหลา้มากินนอกวดั  ตอ้งยอมรบัว่ามีการด่ืมแต่รณรงคใ์หด่ื้มนอ้ยลงไดอ้ย่างไร 
  

นางนิภาพร กองสิมมะ ประธานอสม.ด่านซา้ย ในการจดังานเรามีการควบคมุแต่ไม่ทั่วถึง วยัรุ่นมาร่วมงานมีมา
จากที่อ่ืนดว้ย จะควบคมุอย่างไร ด่ืมแลว้ทะเลาะวิวาท มีมาตรการขึน้มาไดไ้หม ทัง้นี ้ขอเสนอมาตรการในการควบคมุ เช่น 
ใครตีกนัตอ้งชดใชค่้าใชจ้่ายภายในงาน 
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 นางสาวชะอ้อน แถวอุทุม ตวัแทนสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอด่านซา้ย จะใหเ้ลิกเหลา้ในงานเป็นไปไดย้าก เพราะ
มีการด่ืม แต่เสนอใหม้ีมาตรการปอ้งกนั และในช่วงโควิดท าใหเ้ศรษฐกิจไม่ดี รายไดห้ายไป จะมีมาตรการสง่เสรมิใหม้ีรายได้
ได้อย่างไร และเสนอให้มีมีมาตรการป้องกัน ถ้าใครตีกันให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงาน ควรจัดงานที่สรา้งสรรค์ เน้น
วฒันธรรม เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
 
 นายสรสิน มิ่งแก้ว สถานีวิทยชุมุชน/สื่ออิสระ  ผีตาโขนประเพณีจะดีงาม ความระเบียบเรียบรอ้ยตอ้งดี เสนอใหค้ยุ
กนัก่อนที่จะจดังานน าขอ้บกพร่องปีก่อนๆ มาปรบัปรุงแกไ้ขในปีต่อๆ มา ฝากทางโรงเรียน ผูใ้หญ่บา้น สง่เสรมิเยาวชน เสนอ
ทางโรงเรียนเนน้กิจกรรมรกัษาวฒันธรรมประเพณี เรื่องการประพฤติตวัของเด็กเยาวชนรุนแรงมาก โดยเฉพาะผูห้ญิง นุ่งสัน้ 
และก็เมา ขอสงัเกต คือ ในช่วงขบวนแห่มีความสวยงาม ปัญหาเกิดขึน้หลงัขบวนแห่ที่จะมีปัญหาตามมา 
  
 นางสมใจ ดีอินทร์ เลขาสภาวัฒนธรรมอ าเภอด่านซา้ย  คนในชุมชนเขม้แข็ง ลูกหลานคนด่านซา้ยตอ้งรกัษา
วัฒนธรรมดว้ยตนเอง ไม่มีใครที่จะรกัษาวัฒนธรรมประเพณีบา้นเราเท่าตัวเรา คนขา้งนอกที่จะเขา้มาก็จะเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมไดย้าก ที่ผ่านมาเราโปรโมทประชาสมัพนัธไ์ปยงัประเทศ ระดบัโลก ส่วนการด่ืมแอลกอฮอลม์ีการควบคมุไดย้าก 
ทุกคนตอ้งมีจิตส านึก แต่โควิดท าใหส้ามารถมองยอ้นไปในอดีต คนในชุมชนก าหนดตัวเอง ปีก่อนๆตอ้งร่วมขบวนที่อปท.
ก าหนด ปีนีม้ีโควิด จดัตามขบวนประเพณีดั่งเดิมจริงๆ คนบางกลุ่มจะมองเรื่องการท่องเที่ยว รายได ้ผลประโยชน ์ก็คือท า
ยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ คนด่านซ้ายได้อะไร สิ่งที่ทิง้เอาไว้คืออะไร ขยะ การด่ืมแอลกอฮอล์นั้นคือมาจาก
นกัท่องเที่ยวทัง้นัน้ การจดังานผีตาโขนในปีต่อๆ ไป น่าจะยดึประเพณีของเราใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ห็น 
 นายอุดร แสวงผล  ขา้ราชการบ านาญและผูจ้ดัรายการพืน้บา้น มีผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 4 ส่วน คือ 1. ผูร้กัษาวัฒนธรรม 
รกัษาอย่างเต็มที่ 2. ท่านผูน้  าทอ้งถิ่น ผูน้  าทอ้งที่ 3. ภาคราชการ อ าเภอ/จงัหวดั /วฒันธรรม เรื่องนโยบาย 4. นกัท่องเที่ยว
ตอ้งการอะไร?  

โดยเหลา้ในประเพณีจรงิๆ ไม่มีปัญหาเลย ใชเ้หลา้แต่ในพิธีกรรม ดา้นวฒันธรรมพฒันาขึน้มากจนลืมอดีต ประเพณี
เข้มแข็ง แต่ตอนนีเ้ปลี่ยนแปลงไป เพราะระบบราชการท าให้มันเปลี่ยนไปไกล นักท่องเที่ยวเขามาดูวัฒนธรรม ชาว
ต่างประเทศมาดูวัฒนธรรมที่จริงๆ ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ปรุงแต่ง ไม่มีประธาน ไม่มีพิธีการ ตอ้งการพิธีกรรม ตอ้งประสานทุก
ภาคส่วน ปัจจุบนัจัดงานอลงัการจริงๆ ยิ่งใหญ่ สวยงามเนน้การท่องเที่ยว จนลืมรากเหงา้ที่แทจ้ริง มีป้ายสนับสนุนของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เต็มไปหมด ท าอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์กับคนอ าเภอด่านซ้าย ร้านค้าที่จ  าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลเ์ราจะควบคมุอย่างไร จ ากดัการขาย มีมาตรการต่างๆ 

 
 นายประพันธ์ชัย ไชยนอก ก านนัต าบลด่านซา้ย  อยากใหร้กัษาวฒันธรรมที่ดีใหค้งอยู่ไว ้จะมีวิธีไหนก็ได้ สิ่งไหน
ดีพฒันา สง่เสรมิ 
 นายอนันต์ มงคลเดช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพป.เลย เขต3 กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีสวยงาม 
จับตอ้งได ้น่าด ารงคุณค่าไว ้ ด่ืมอย่างมีสติ ไม่ทะเลาะเบาะแวง้ งานยุคโควิด ไม่มีพิธีอะไรมากมาย จัดแบบเรียบง่าย วัด 
บา้นเจา้พ่อ ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีเหตกุารณ ์ปารตี์ผ้ีตาโขนท าใหเ้กิดความสนุกสนาน การท่องเที่ยวก็สง่เสรมิกนัมาตลอด 
 นางสาวปาริชาต ประเสริฐโฉม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา  การมีส่วนร่วมในขบวนแห่ รกัษา
วฒันธรรมสืบสานประเพณี เหลา้เป็นตวัที่สง่เสริมใหเ้กิดการตีกนั และขอความรว่มมือเยาวชนในพืน้ที่แต่งกายใหส้ภุาพ จดั
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โซนนิ่งหา้มด่ืม เสนอใหจ้ดัการเรื่องขยะ ขยะเยอะมาก ลน้ถงัขยะ วางทบัๆกนั ต่างชาติเห็นคนไทยวาง ก็ท าตาม ควรมีการ
จดัการเรื่องขยะอย่างไร 
 
 นายวินัย ลาสอน ปลดัเทศบาลต าบลด่านซา้ย  จากที่ประชุมไดพ้ดูคยุน าเสนอมาเรื่องปัญหาจากแอลกอฮอลใ์น
งานนัน้ เนื่องจากผมท าหนา้ที่เป็นฝ่ายอ านวยการจดังาน ซึ่งในงานปีก่อน ผมไดข้อยกเลิกจดังานอาหาร การที่ยกเลิกเรื่องที่
เขาท ากันมาหลายปี จึงท าใหรู้ส้ึกไม่สบายใจ เพราะการจัดเทศกาลอาหารของที่ด่านซา้ยที่รูก้ันดีว่า คือ การจัดลานเบียร ์
เมื่อผมไดย้า้ยมา เห็นว่าจะท าใหเ้กิดความปลอดภยัจึงขอใหม้ีการยกเลิก ถือเป็นการหกัดิบ ท าใหต้วัเองไดร้บัผลกระทบจาก
ทัง้ผูน้  ากลุม่ต่างๆ ทัง้ในสว่นของสื่อโซเชียลดว้ย สว่นตวัเป็นคนด่ืม แต่ก็ลดลง โดยเฉพาะในช่วงของโควิดไม่ไดด่ื้มเลย  

งานผีตาโขนปีนี ้ทางเทศบาลก็ประกาศขอความร่วมมือ ไม่ขาย ไม่ด่ืม แต่ผูด้แูลกลุ่มของผีตาโขนก็มาขอ เพราะถา้
ไม่ด่ืมจะท าแสดงไม่ออก ผมคิดว่าจะไม่ใหม้ีเลยก็เป็นการยาก แต่จะท าอย่างไรใหล้ดลงและไม่ใหก้ารด่ืมส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยว หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งคงตอ้งมาหารือกนั 

 
 เจ้าแม่นางเทียน ประกายมาศ เชือ้บุญมี  ชื่นชมคนด่านซ้าย และขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี ้ เรื่องเหล้าใน
พิธีกรรมยงัมีอยู่ แต่ภายนอกพิธีกรรมถา้ด่ืมเหลา้แลว้จะมีวิธีป้องกนัอย่างไร ไม่ใหเ้กิดเหตุที่ไม่ดี เราทุกคนตอ้งช่วยกัน อยู่
รว่มกนัอย่างมีความสขุ ดีงาม 
 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา  ผอ.โรงเรียนศรีสองรกัษ์วิทยา วฒันธรรมประเพณีผีตาโขน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวดีขึน้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมใหน้กัเรียนมี่ส่วนร่วมในงาน ส่วนปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์นัน้ ปัญหา
อาจจะมาจากจบักลุ่มของเยาวชน และสถาบนัครอบครวัจะมีบทบาทมากที่สดุ ส่วนพฤติกรรมการแต่งกายของเยาวชน มา
จากสื่อโซเชียล 
 
 เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชือ้บุญมี  ดีใจและประทับใจที่เห็นทุกคนมาร่วมในวันนี ้ จะเห็นว่าทุกคนก็ไดพู้ดถึงใน
แนวทางเดียวกนัว่าการด่ืมแอลกอฮอลน์ัน้จะมีการควบคมุอย่างไร การรกัษา และสง่เสรมิประเพณีจะใหแ้กนหลกัเป็นจุดเด่น
เพื่อใหแ้กนกลางวฒันธรรมที่เขม้แข็งไดอ้ย่างไร 
 
 
นายธีระ วัชรปราณี ได้สรุปการเสวนา คือ 
1. การประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนัน้ตอ้งใชแ้นวคิดการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ใหว้ฒันธรรมเป็นจุดเด่น และให้
นกัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูว้ิถีวฒันธรรม 
2. การจัดงานในโอกาสต่อไป ควรใหค้นด่านซ้ายจากทุกภาคส่วนได้คุยกันอย่างมีส่วนร่วมช่วยกันก าหนดอนาคตงาน
ประเพณีรว่มกนั  
3. คนนอก หรือฝ่ายส่งเสริม ควรยึดแกนกลางของวัฒนธรรม ดังพระด ารสั สมเด็จพระทพฯ ที่ ว่า ประชาชนคือผู้รักษา
วฒันธรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดงานในโอกาสต่อไป 
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 หลงัจากที่ไดร้บัฟังความคิดผูเ้ขา้ร่วมเสวนา นายธีระ วัชรปราณี ผูด้  าเนินรายการไดต้ัง้ค าถาม เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใน 6 ประเด็น ดงันี ้

1. ดา้นการรกัษาประเพณีโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 
2. การจดัการท่องเที่ยว การประชาสมัพนัธโ์ดยหน่วยงานรฐั 
3. การมีสว่นรว่มบทบาทของเด็กและเยาวชน 
4. การควบคมุและลดปัจจยัเสี่ยง : อบุติัเหต ุแอลกอฮอล ์
5. การดแูลจดัการขยะ การจราจร ฯลฯ 
6. โครงสรา้งคณะท างานจดังาน การรบัฟังความคิดเห็นในการจดังานครัง้ต่อไป 

 
สรุปข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นที ่1 ด้านการรักษาประเพณีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ควรเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นในการสืบสานประเพณีหรือความตอ้งการรกัษาประเพณีใหม้าก
ขึน้ ไม่ควรใหภ้าครฐัมาก าหนดใหชุ้มชนท าตาม ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมที่เป็นรากเหงา้ของบุญประเพณีอย่าง
แทจ้รงิ โดยใหช้มุชนเป็นเจา้ของ 

2. น าแก่นแทข้องประเพณีโบราณมาเป็นหลกัในการจดังาน แลว้เอาแบบสมยัใหม่มาเสริม ใหค้วามส าคญักับการ
สนบัสนนุกลุม่ผูเ้ลน่ผีตาโขนนอ้ย 

3. มีการประชุมของแต่ละชุมชนก่อนเขา้ร่วมประเพณีทุกครัง้ โดยการรบัฟังความคิดเห็นของทุกคนในชุมชนก่อน
น าไปปฏิบติัในประเพณีนัน้ๆ 

4. ผูน้  าชุมชน/ผูน้  าจิตวิญญาณ มีความส าคญัต่อเยาวชนในอนาคต เห็นควรปลกูฝังรากเหงา้ประเพณีดั่งเดิมใหก้บั
เยาวชนสืบทอดต่อไป 
 
ประเด็นที ่2 การจัดการท่องเทีย่วประชาสัมพันธโ์ดยหน่วยงานรัฐ 

1. ควรมีการพฒันาในรูปแบบการประชาสมัพนัธโ์ดยคนที่เลน่ผีตาโขนจรงิๆ มาร่วมประชาสมัพนัธ ์
2. ตอ้งอาศยัภาครฐัมาส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใหน้ าความเจริญสู่ชุมชน ทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนั และ

ควรประชาสมัพนัธใ์หท้ั่วถึง 
 3. ควรใหค้นในชุมชน/พืน้ที่ ไดม้ีส่วนร่วมในการติดสินใจในการจัดงานโดยไม่มุ่งเนน้ การจัดงานเชิงพาณิชย ์การ
ประชาสมัพนัธ ์ควรใหค้รอบคลมุถึง การเดินทาง/ที่พกั/การจอดรถ ฯลฯ 
 4. เป็นการท่องเที่ยวท่ีเด่นระดบัโลก การประชาสมัพนัธใ์หใ้ชร้ะยะเวลาแต่เนิ่นๆ เผยแพรห่ลายๆ ทาง 
 
ประเด็นที ่3 การมีส่วนร่วมบทบาทของเด็กและเยาวชน  

1. ควรใหเ้ยาวชนเขา้มามีบทบาทในการร่วมคิดร่วมท าในการจัดงานมากขึน้ ใหเ้ด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในประเพณี  
โดยใหใ้ดส้มัผสัถึงตวัประเพณี 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในพืน้ที่ ตอ้งมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี ใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นผูร้บั
มรดกอนัล ่าค่าอย่างถูกตอ้ง การละเล่นผีตาโขน เป็นการละเล่นที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับเด็กและเยาวชน ตัง้แต่การเรียนรูก้าร
ท าหนา้กากและการละเลน่เพื่อสืบทอด ดงันัน้สถานศกึษาควรมีการสอดแทรกการเรียนรูป้ระเพณีวฒันธรรม 
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3. ใหเ้ยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา มีสว่นรว่มในกิจกรรมมากขึน้ เช่นการฟ้อนร  า การจดัขบวนแห่ 
 
ประเด็นที ่4 การควบคุมและลดปัจจัยเส่ียง : อุบัติเหตุ แอลกอฮอล ์
 1. ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วม สถานศึกษา ครอบครวั และชุมชน ใหม้ีส่วนช่วยกนัรณรงคอ์ย่างจริงจงัและต่อเนื่อง 
น าไปชีแ้จงและประชมุใหท้กุภาคสว่น และเวน้การประชาสมัพนัธเ์ครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุชนิดในงานประเพณี 
 2. จ าเป็นจะตอ้งมีการควบคมุเรื่องกฎหมายแอลกอฮอลใ์หเ้ขม้ขน้โดยเฉพาะต ารวจและปกครอง ใหม้ีการดแูลหรือมี
มาตรการป้องกนั เช่น ปิดทางเขา้ออกของงานโดยจิตอาสา หรือเจา้หนา้ที่รฐั ตรวจดบูุคคลที่ด่ืมเหลา้จนมนึเมา มีการบงัคบั
ใชก้ฎหมายอย่างเขม้ขน้ เด็ดขาด ถา้ไม่ฟังก็ด าเนินคดี 
 3. มีการรณรงคใ์นเรื่องการจ าหน่าย ใหม้ีจุดจ าหน่ายและด่ืม ควรมีบริเวณเวน้ ขาย-ด่ืมที่ชดัเจน หา้มจ าหน่ายสรุา
เฉพาะงานและบรเิวณงานก็ได ้

4. ตอ้งมีการควบคมุและลดปัจจยัเสี่ยงจากหมู่บา้นและชมุชน 
5. ก าหนดมาตการ/บทลงโทษผูท้ี่ด่ืมสรุาแลว้แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และประชาสมัพนัธ์บทลงโทษใหท้ราบ

อยา่งทั่วถึง 
6. ลดการติดปา้ยประกาศเก่ียวกบัเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
7. มีสถานที่ใหบ้คุคลที่มนึเมาไดพ้กัก่อนขบัรถกลบับา้น 

 
 
ประเด็นที ่5 การดูแลจัดการขยะ การจราจร ฯลฯ 
 1. เรื่องขยะเป็นเรื่องที่ส  าคัญ ตอ้งตัง้ทุกฝ่ายร่วมกันอย่างชัดเจน มีการณรงคส์รา้งจิตส านึกใหม้ากกว่านี ้รณรงค์
จดัแยกขยะอย่างจรงิจงัในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ เช่น เทศบาล อ าเภอ อบต. 
 2. จดัที่ทิง้ขยะใหเ้พียงพอ เพิ่มจ านวนถงัขยะใหม้ากขึน้ วางแผนรองรบั ชุมชนตอ้งมีมาตรการ ทิง้ขยะใหเ้ป็นที่เป็น
ทาง  
 3. ก าหนดจุดจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย การจราจรก็จัดใหเ้ป็นระเบียบ เจา้หนา้ที่ดแูล ท าตามกฎจราจรอย่าง
เครง่ครดั 
 4. การจราจรเนน้ประชาสมัพนัธ ์และภาคปฏิบติัไปพรอ้มๆกนั ใหเ้ยาวชนเป็นก าลงัเสรมิ 
 
ประเด็นที ่6 โครงสร้างคณะท างานจัดงาน การรับฟังความคิดเหน็ในการจัดงานคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการทุกภาคส่วน มีการสรุปความคิดเห็น อยากใหเ้พิ่มตัวแทนเด็กและเยาวชนเป็น
คณะท างานดว้ย 
 2. โครงสรา้งควรปรบัปรุง ตอ้งหารือรว่มกนัทกุเครือข่าย โดยใหช้มุชนเจา้ของประเพณีเป็นเจา้ภาพ 
 3. ควรมีการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนัและใหม้ีการจดัทุกครัง้หลงัเสรจ็งานบญุหลวง 
 4. ควรมีระบบและท าอย่างจรงิจงัในการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และน ามาประมวลผล 
 5. ควรเชิญโรงเรียนในเขตพืน้ที่ ขอตวัแทนนกัเรียนมาร่วมงานเพื่อแสดงความคิดเห็น มีทุกเพศทุกวัย รวมทัง้เชิญ
ชาวบา้นมารว่มดว้ยเพื่อไดค้วามคิดเห็นที่หลากหลาย 
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                             “ อยากจะเน้นเร่ืองความปลอดภัยภายในงาน 

                                  เพราะหากเกิดเหตุขึน้ มันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ตนเอง 

                              แตม่ันส่งผลกระทบแก่ผู้อื่นด้วย ” 

 

พ.ต.ท.ธนินท์รัฐ  วันทองฐิติคุณ 

            รอง ผกก.สภอ.ด่านซ้าย 

 

                                 “ลูกหลานชาวด่านซ้าย รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้    

เราดำเนินตามรอยวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ตามครรลองครองธรรม ที่

สืบทอดกันมากวา่ 400 ปี" 

 

เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี 

 

ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายองคก์รงดเหล้า 
 1. เวทีเตรียมความพรอ้มก่อนการจัดงาน โดยมีทุกภาคส่วนเขา้ร่วม และเสนอความคิดเห็น รวมทั้งสรา้งความ
เขา้ใจ/ระเบียบกติกาในการจดังาน 
 2. การมีมาตรการปอ้งกนัเยาวชนในการด่ืมสรุา รวมทัง้นกัท่องเที่ยวท่ีมารว่มงาน 
 3. มีพืน้ที่โซนนิ่ง (ปลอดเหลา้ ปลอดภยั) เพิ่มความปลอดภยัในการท่องเที่ยว เช่น ในวดั ถนนหนา้อ าเภอถึงหนา้วัด 
เป็นตน้ 
 4. รกัษาวฒันธรรมดัง้เดิม แมจ้ะไม่มีการแพรร่ะบาดของโควิด-19 แลว้ 
 5. สรา้งพืน้ที่/กิจกรรม สรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อคิดดีๆ คนด่านซ้าย 
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                    “ วัฒนธรรมเริ่มเพี้ยน  

ประเพณีที่สวยงาม ให้มีพิธีการน้อย   

แต่เน้นพิธีกรรมให้มาก ” 

 

อุดร แสวงผล   

สื่ออิสระ/นกัจัดรายการพ้ืนบ้าน 

 

 

 

 

 

นางพิสมัย ปาเป้ีย 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสำนกังาน

วัฒนธรรมจังหวัดเลย 

 

       

     

 

                  

  นางสมใจ ดีอินทร์ 

                เลขาสภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 

 

      “ ใครที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในงาน 

   ก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

         และค่าใช้จ่ายภายในงาน ” 

 
 
  

  
            
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
            

                                 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ แสดงถึงวัฒนธรรมทีแ่ท้จริงและความเป็นตวัตนของเรา
ให้นักทอ่งเทีย่วเหน็   

 ลูกหลานคนด่านซ้ายต้องรักษาวัฒนธรรมตัวเอง ไม่ให้
ไหลไปตามกระแสปัจจุบนัมากเกนิไป ” 

 

อยากให้มีการจัดเวทแีบบนี ้ 

เพื่อหารือการท างานในคร้ังตอ่ๆไป ” 
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ภาพกิจกรรม 
“เล่าสู่กันฟัง-สืบสานวัฒนธรรม งานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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รวมข้อคิดเหน็/เสนอแนะทัง้หมด 

ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการ
รักษาประเพณี
โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

- การรกัษาวฒันธรรมประเพณีจะไม่ประสบความส าเรจ็หรือมีความเขม้แข็ง ถา้การขบัเคลื่อน
มีเพียงสว่นราชการ ทอ้งถิ่น หรือทอ้งที่ ดงันัน้การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนนัน้มีความส าคญั
ยิ่ง ในการมีความหวงแหนความเป็นตวัตน รากเหงา้ บรรพบรุุษของเรา การปลกูฝังใหค้นรุน่
ใหม่เขา้ใจและภมูิใจในบรรพบรุุษค่ะ 
- ควรพฒันาดา้นการสง่เสรมิกิจกรรมการท าผีตาโขนใหม้ากกว่านี ้มีกิจกรรมใหผ้ีตาโขน กลุม่
ผีตาโขนในอ าเภอท ากิจกรรมรว่มกนัอย่างต่อเนื่องทุกปี 
- เชิญชวนใหม้ีสว่นร่วมทกุปี 
- ตอ้งยอมรบัว่า การท่องเที่ยวไดเ้ขา้มามีบทบาทในการท าหนดการจดังานวฒันธรรมประเพณี
ในปัจจบุนัมาก และมีสว่นใหป้ระเพณีวฒันธรรมไดม้ีการเปลี่ยนแปลง เพราะมองถึงดา้น
เศรษฐกิจมากเกินไป 
- อยากใหค้นในชมุชนรกัษาประเพณีไวใ้หต้ลอดไป เพราะเป็นประเพณีของชาวด่านซา้ย 
- ใหท้กุหมู่บา้นมีสว่นรว่มกิจกรรมทกุหมู่จรงิๆ เพราะคนด่านซา้ยจะตอ้งอธิบายวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นได ้
- ชมุชนตอ้งสืบสานประเพณีต่อไป ถ่ายทอดใหล้กูใหห้ลานถึงบญุประเพณีอนัดีงามต่อไป 
- ควรรกัษาประเพณีนีต่้อไป 
- ควรเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นในการสืบสานประเพณี หรือความตอ้งการ
รกัษาประเพณีใหม้ากที่สดุ มากกว่าใหภ้าครฐัมาก าหนดใหช้มุชนท าตาม 
- ดา้นการรกัษาประเพณีโดยการมีสว่นรว่มของชมุชนใหด้ ารงไวเ้หมือนเดิม 
- อยากใหค้นในชมุชนรกัษาประเพณีไวใ้หต้ลอดไปเพราะเป็นประเพณีของเรา 
- แต่ละชมุชนมีแกนน าอยู่แลว้ การจดังานควรหารือก่อนจดังานลงรายละเอียด ใหเ้ป็นแนวทาง
เดียวกนั เป็นขอ้ปฏิบติัอย่างชดัเจนรว่มกนั ใชเ้วลาใหพ้อประมาณ 
- ขออนรุกัษป์ระเพณีไวต้ลอดไป 
- ยดึขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมที่เป็นรากเหงา้ของบญุประเพณีอย่างแทจ้รงิ โดยใหช้มุชน
เป็นเจา้ของ 
- การน าแก่นแทข้องประเพณีโบราณมาเป็นหลกัในการจดังาน แลว้เอาแบบสมยัใหม่มาเสรมิ 
ใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนนุกลุม่ผูเ้ลน่ผีตาโขนนอ้ย 
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ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
- เราตอ้งรกัษาไวคู้่กบัคนด่านซา้ยตลอดไป 
- มีการประชมุของแต่ละชมุชนก่อนเขา้รว่มประเพณีทุกครัง้ โดยการรบัฟังความคิดเห็นของทกุ
คนในชมุชนก่อนน ามาปฏิบติัในประเพณีนัน้ๆ 
- ประชาชนมีสว่นรว่มเป็นอย่างดี มีการรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดี 
- จดุแข็งอยู่แลว้ โดยมีผูน้  าจิตวิญญาณ/ลกูผึง้/ลกูเทียน 
- วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณข์องชมุชน 
- ผูน้  าชมุชน/ผูน้  าจิตวิญญาณ มีความส าคญัต่อเยาวชนในอนาคต เห็นควรปลกูฝังรากเหงา้
ประเพณีดั่งเดิมใหก้บัเยาวชนสืบทอดต่อไป 
- ประสานงานทกุภาคสว่น 1.ผูร้กัษาประเพณี เจา้พ่อ เจา้แม่ พ่อแสง นางแต่ง 2.ผูน้  าทอ้งถิ่น 
(นายกฯ,อบต.) 3.ผุน้  าทอ้งที่ (ก านนั,ผูใ้หญ่บา้น) 4.ภาคราชการ (จงัหวดั/อ าเภอ/หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม/วฒันธรรมจงัหวดั/การท่องเที่ยว ฯลฯ) 5.นกัท่องเที่ยว ควรมีการ
วางแผนประชมุพรอ้มหารือสรุปว่าควรไม่ควรท าอะไร 
- สว่นมากคนที่สวมชดุผีตาโขนจะเป็นกลุม่วยัรุน่ที่รวมตวักนัสรา้งกลุม่ วยัรุน่อาจจะมาจาก
อ าเภออ่ืนดว้ยแต่หลกัๆ คือวยัรุน่กลุม่ด่านซา้ยเป็นแกนน า วยัรุน่กลุม่นีม้ีความคิดสรา้งสรรค์
ในการออกแบบชดุผีตาโขนและท าหนา้กากออกมาไดแ้ปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัทกุๆปี วยัรุ่นมี
จดุประสงคท์ี่เด่นๆ คือ ภมูิใจในสิ่งที่ตวัเองท าออกมา และอยากสนกุกบัเพื่อนๆ โดยการด่ืม
ของมนึเมา ในมมุมองของวยัรุน่ การด่ืมสรุาเป็นการสรา้งมิตรภาพและเปิดโอกาสใหรู้จ้กักนั
มากขึน้ ขอ้เสนอแนะ 1.เนื่องจากคนอ่ืนที่มาจากหลายๆ ที่เขา้มาท าใหค้วบคมุไดย้ากดงันัน้
อยากเสนอใหก้ารตรวจคน้รา่งกายก่อนเขา้งาน 2.การสรา้งถงัขยะแยกประเภทเนื่องจากมีสรุา
เขา้มาเก่ียวขอ้งอยากเสนอใหท้ า 
- รว่มแสดงผีตาโขนเล็ก เขา้ร่วมในการแห่ขบวน เป็นไกดน์อ้ยแนะน าช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว 
- ใหด้  ารงไวเ้หมือนเดิม 
- ขอใหด้ าเนินการต่อไปดว้ยดี ในดา้นวฒันธรรมอนัดีงามของด่านซา้ยตลอดไป จากเจา้พ่อ
กวน ผูน้  าจิตวิญญาณ วฒันธรรมด่านซา้ย 

2. การจัดการ
ท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์
โดยหน่วยงาน
รัฐ 

- ควรมีการพฒันาในรูปแบบการประชาสมัพนัธโ์ดยคนที่เลน่ผีตาโขนจรงิๆ มาร่วม
ประชาสมัพนัธเ์ป็นหลกั 
- เวลาจดังาน ก็ประชาสมัพนัธร์ว่มกบัประชาคม 
- หน่วยงานรฐัอาจจะประชาสมัพนัธไ์ม่ทั่วถึงท าใหบ้างคนไม่รู ้ควรประชาสมัพนัธใ์หท้ั่วถึง 
- เราอยากใหม้ีการแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ากที่สดุในชมุชน อ าเภอด่านซา้ยเป็นบ่อเกิดรายได้ 
- เราสามารถประชาสมัพนัธ ์ผ่านไดห้ลายทางโดยมีผูเ้ขา้ถึงไดง้่าย เช่น Facebook หรือทาง
โซเชียลดา้นต่างๆ รวมถึงการติดประชาสมัพนัธต์ามจดุที่ส  าคญัหลายๆ สถานที่ 
- ควรประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวใหท้ั่วถึง 
- แต่งตัง้ฝ่ายที่ประชาสมัพนัธโ์ดยตรงเลย ใหม้ีหนา้ที่และจดัสรรงบประมาณ 
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ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
-  การจดัการท่องเที่ยว การประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบเชิงอนรุกัษ์ 
- เราอยากใหม้ีการแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ากที่สดุในชมุชนของเรา ทกุหน่วยงานก็ตอ้งรว่มดว้ย
ช่วยกนั 
- การจดัการท่องเที่ยวการประชาสมัพนัธใ์หม้ีกระจ่างชดัเจนใหม้ากกว่านี ้
- ประชาสมัพนัธใ์นการท่องเที่ยวใหท้ั่วถึง 
- ตอ้งอาศยัภาครฐัมาสง่เสริมใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว เพื่อใหน้ าความเจรญิสูช่มุชนเพื่อเป็นการ
ท่องเที่ยวบญุประเพณีของเรา 
- หน่วยงานภาครฐั เป็นตวัก าหนดเป็นสว่นใหญ่ไม่เหมือนอดีต 
- การประชาสมัพนัธห์น่วยงานของรฐัตอ้งชดัเจนและเป็นรูปแบบ เช่น วิทยโุทรทศัน ์
หนงัสือพิมพ ์วิทยชุมุชน 
- ตอ้งท าอย่างต่อเนื่องและเผยแพรต่่อทกุภาคสว่น และสื่อที่มีในประเทศและต่างประเทศ
อย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 
- เห็นควรใหค้นในชมุชน/พืน้ที่ ไดม้ีสว่นร่วมในการตดัสินใจในการจดังาน โดยไม่มุ่งเนน้ การ
จดังานเชิงพาณิชย ์การประชาสมัพนัธ ์ควรใหค้รอบคลมุถึง การเดินทาง/ที่พกั การจอดรถ 
ฯลฯ 
- ประสานความร่วมมือกบัคนในชมุชนช่วยอ านวยความสะดวกกบันกัท่องเที่ยว 
- เราตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บันกัท่องเที่ยว 
- การท่องเที่ยวเด่นระดบัโลก / การประชาสมัพนัธใ์หใ้ชร้ะยะเวลาแต่เนิ่นๆ แพรห่ลายๆทาง 
- ใหห้น่วยงานของรฐัสนบัสนนุต่อไป 

3. การมีส่วน
ร่วมบทบาท
ของเด็กและ
เยาวชน 

- ใหเ้ด็กเยาวชนมีส่วนรว่มในประเพณี โดยใหไ้ดส้มัผสัถึงตวัประเพณี ไม่ใช่แค่ถกูสง่มาใหท้ า 
- ใหเ้ยาวชนเขา้มามีบทบาทในการรว่มคิดรว่มท าในการจดังานมากขึน้กว่าเดิม  
- อยากใหเ้ยาวชนไดส้ืบสานต่อไป 
- ใหเ้ด็กๆ และเยาวชน มีสว่นรว่มทกุปีตลอดไป 
- เปิดโอกาสใหเ้ด็ก และเยาวชนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีสว่นรว่ม 
- โดยใหเ้ยาวชนช่วยประชาสมัพนัธอี์กหนึ่งทาง 
- รวมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- ใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ีสว่นรว่มในขบวน 
- รว่มเผยแพรว่ฒันธรรมประเพณีโดยการใหเ้ยาวชน เดินรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 
- รว่มสืบสานท าตามวฒันธรรมดัง้เดิมใหส้ืบทอดโดยไม่ผิดเพีย้น ถึงแมจ้ะมีวฒันธรรมเพิ่มเติม
เขา้มาก็ตาม 
- ใหผู้ป้กครองมีสว่นบอกกบัเยาวชน 
- สถานศกึษาทกุแห่งในพืน้ที่ ตอ้งมีสว่นรว่มเพื่อเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี และให้
เด็กและเยาวชนเป็นผูร้บัมรดกอนัล ่าค่านีอ้ย่างถกูตอ้ง 
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ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
- ผูอ้นรุกัษ์ตอ้งบอกใหเ้ยาวชนรูถ้ึงแก่นแทข้องประเพณีว่าเป็นมาอย่างไร และการประชมุก็
เชิญเยาวชนเขา้มาร่วมดว้ยทกุครัง้ 
- เยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา มีสว่นรว่มในกิจกรรมมาก เช่นการฟ้อนร า การจดัขบวนแห่ 
- คงการมีส่วนรว่มของเยาวชนและชมุชน 
- มีสว่นรว่มโดยทางโรงเรียนจดัขบวนเขา้รว่ม สวมหนา้กากและชดุมาเขา้รว่ม 
- มีไกดแ์นะน าช่วยเหลือใหค้วามรู ้
- เยาวชนเราตอ้งสืบทอดประเพณีไว ้
- ใหบ้รรจเุขา้ในหลกัสตูรทอ้งถิ่นของทุกสถาบนัการศกึษา (บวร) 
- ควรมีเด็กเยาวชนมีสว่นรว่มดว้ยเพื่ออนรุกัษ์ 
- การละเลน่ผีตาโขน เป็นการละเลน่ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเด็กและเยาวชน ตัง้แต่การเรียนรู้
การท าหนา้กากและการละเลน่เพื่อสืบทอด ดงันัน้สถานศกึษาควรมีการสอดแทรกการเรียนรู้
ประเพณีวฒันธรรมตัง้แต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทาง  

4. การควบคุม
และลดปัจจัย
เส่ียง : 
อุบัติเหตุ 
แอลกอฮอล ์

- ปัจจยัเสี่ยงเรื่องแอลกอฮอลปั์จจบุนัหา้มยากมาก ดงันัน้จ าเป็นจะตอ้งมีการควบคมุเรื่อง
กฎหมายแอลกอฮอลใ์หเ้ขม้ขน้โดยเฉพาะต ารวจและปกครอง 
- สว่นมากไม่ค่อยมีการควบคมุ เช่น รถแวน้ที่มาจากต่างถิ่น สรา้งความเดือนรอ้นแก่พี่นอ้ง
ประชาชน 
- ทกุภาคส่วนตอ้งมีสว่นร่วม สถานศึกษา ครอบครวั และชมุชน ใหม้ีสว่นช่วยกนัรณรงคอ์ย่าง
จรงิจงัและต่อเนื่อง 
- คนในชมุชนก็ช่วยกนัดแูลไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงและอบุติัเหตใุหน้อ้ยที่สดุ 
- ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง ใหก้ าชบัใหม้ากขึน้กว่านี ้
- ใชม้าตรการดา้นกฎหมาย ผสมขนบธรรมเนียมประเพณีรว่มกนั 
- มีการณรงคใ์นเรื่องการจ าหน่าย ใหม้ีจุดจ าหน่ายและด่ืม มีการรณรงคใ์หด่ื้มพอที่ควบคมุ
ตวัเองได ้
- ก าหนดมาตรการ/บทลงโทษผูท้ี่ด่ืมสรุาแลว้แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และประชาสมัพนัธ์
บทลงโทษใหท้ราบ 
- ขอใหด่ื้มอย่างมีสติ จะไดเ้กิดปัญหานอ้ยลง 
- ลดการติดป้ายประกาศเก่ียวกบัเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
- ตอ้งควบคมุ คนที่จะเขา้รว่มงานจากชมุชน 
- ตอ้งมีการควบคมุและลดปัจจยัเสี่ยงจากหมู่บา้นและชมุชน 
- ก็หา้มจ าหน่ายสรุาเฉพาะงานและบรเิวณงานก็ได ้
- ลด ละ ควบคมุตวัเอง 
- ควรมีบรเิวณเวน้ขาย-ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างชดัเจน 
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ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
- มีการดแูลหรือมาตรการปอ้งกนัที่หนาแน่นขึน้ เช่น ปิดทางเขา้ออกของงานโดยจิตอาสาหรือ
เจา้หนา้ที่รฐั ตรวจดบูุคคลที่ด่ืมเหลา้จนมนึเมา 
- มีสถานที่ใหบุ้คคลที่มึนเมาไดพ้กัก่อนขบัรถกลบับา้น 
- ใชก้ฎหมายท่ีเขม้ขน้มากขึน้ เด็ดขาด ถา้ไม่ฟังที่เตือนก็ด าเนินคดี 
- ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยรกัษาความปลอดภยัเพิ่มขึน้ 
- คนในชมุชนก็ช่วยกนัดแูลไม่ใหเ้กิดความเสี่ยง และอบุติัเหตใุหน้อ้ยที่สดุ และก็ตอ้งมีมาตการ
ใหม้ีการด่ืมแอลกอฮอลใ์หน้อ้ยที่สดุ 
- บงัคบัใชก้ฎหมาย 
- ตอ้งน าไปชีแ้จงและประชมุใหท้กุภาคส่วนไดม้ีสว่นรว่มและรณรงคอ์ย่างแทจ้รงิ และเวน้การ
ประชาสมัพนัธเ์ครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุชนิดในงานประเพณี 
- คนที่มารว่มแต่ละหมู่บา้นมีแต่การคดัสรรมาแลว้ ไม่ห่วงเรื่องอบุติัเหต ุทะเลาะ จะมีก็คนใน
พืน้ที่ที่ไม่ไดร้บัเชิญเขา้รว่ม 

5. การดูแล
จัดการขยะ 
การจราจร 
ฯลฯ 

- จดัที่ทิง้ขยะ และที่จอดรถใหเ้พียงพอ 
- เรื่องขยะเป็นเรื่องส าคญั ตอ้งตัง้ทกุฝ่ายรว่มกนัอย่างชดัเจน มีการรณรงคแ์ละใหส้รา้ง
จิตส านึกใหม้ากกว่านี ้
- มีถึงขยะที่จดัแยกขยะเป็นถึงสีต่างๆ ตามจดุต่างๆ ภายในงานเพื่อความสะดวกสบายและ
เป็นตวัอย่างที่ดี 
- จดัที่จอดรถใหพ้อเพียงและสะดวกดว้ย 
- การแยกท าสี 3 สีหลกั คนในพืน้ที่ก็ตอ้งพาทิง้ใหถ้กูตอ้ง 
- ต ารวจควรไม่ท าใหเ้กิดรถติดเกินไป สามารถรบัและปล่อยรถออกไดอ้ย่างสะดวก 
- ใชร้ณรงคจ์ดัแยกขยะ รว่มกบัประชาชน 
- ควรก าจดัขยะ ควบคมุไม่ได ้การจราจรไม่เป็นระบบ 
- ทกุคนตอ้งรว่มกนั เก็บทกุคนช่วยกนั 
- ขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดแูลรกัษา และช่วยกนัมากขึน้ 
- เพิ่มจ านวนถงัขยะใหม้ากขึน้ 
- ในสว่นขยะ น่าจะเนน้การประชาสมัพนัธ ์และถึงรองรบัใหเ้พียงพอ และเจา้หนา้ที่จดัการขยะ
ใหม้ากกว่าที่ผ่านมา การจราจรเนน้ประชาสมัพนัธ ์และภาคปฏิบติัไปพรอ้มกนั ตลอดจน
จราจรจากเยาวชนเป็นก าลงัเสรมิในหอ้งจดังาน 
- ในเรื่องของขยะตอ้งมีการวางแผนรองรบัของทต.ที่ตอ้งรบัผิดชอบ การจราจร ควรจะมีการ
วางแผนและขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ที่อ  าเภอใกลเ้คียง 
- รณรงคใ์หม้ีการทิง้ขยะใหเ้ป็นที่เป็นทาง 
- ชมุชนตอ้งมีมาตรการ เราตอ้งใหท้ิง้ขยะเป็นที่ มีการก าจดัขยะและแยกขยะใหไ้ด ้การจราจร
ก็จดัใหเ้ป็นระเบียบโดยมี อปพร., ช.รป.รว่มกบัต ารวจช่วยกนัจดัระเบียบ 
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ประเด็น ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
- ใหเ้จา้หนา้ที่ดแูล ท าตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั 
- ตอ้งท าตวัเป็นแบบ ใหก้บัผูม้าเที่ยว หรือใหค้นไปอยู่ที่จุดทิง้ 
- จดัจดุทิง้ขยะใหเ้พียงพอ ก าหนดจุดจอดรถที่สะดวกและปลอดภยั 
- คนในพืน้ที่ตอ้งท าเป็นตวัอย่าง 
- ควรมีการขยายพืน้ที่และทางเลี่ยงเมืองในพืน้ที่การจราจร เพื่อความปลอดภยัของ
นกัท่องเที่ยว และรณรงคด์า้นขยะมลูฝอย แยกขยะอย่างจรงิจงัในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ เช่น 
เทศบาล อ าเภอ อบต. 
- เป็นธรรมดาของคนสว่นมากมีการขายสินคา้ต่างๆมีรายได ้แต่ก็ท าใจเรื่องขยะก็ตอ้งทิง้ๆ แต่
ใหม้ีการจดัการท่ีดี 

6. โครงสร้าง
คณะท างานจัด
งาน การรับฟัง
ความคิดเหน็
ในการจัดงาน
คร้ังต่อไป 

- การจดัโครงสรา้งในงานทุกหน่วยงานก็จดัระบบระเบียบไวเ้รียบรอ้ย และขอความรว่มมือคน
ในชมุชนใหร้กัษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามนีใ้หย้ั่งยืนตลอดไป 
- ขอใหเ้จา้หนา้ที่จดัต่อไป 
- ประชมุคณะกรรมการทกุภาคสว่น สรุปความคิดเห็น 
- ท าแบบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์หน้อ้ยลง 
- โครงสรา้งเดิมมีแลว้ แต่อยากใหเ้พิ่มตวัแทนเด็กและเยาวชนเป็นคณะท างานดว้ย 
- ใหจ้ดัเวทีการประชมุทกุภาคสว่นที่เก่ียวขอ้ง แบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบใหช้ดัเจน 
- จดัแต่ควรรกัษาทัง้ดา้นความสะอาด อบุติัเหตตุ่างๆ ควรเขม้ขน้มากกว่านี  ้
- โครงสรา้งควรปรบัปรุง ไม่ควรมีการจดัปารตี์ ้ผีตาโขนเพราะตีกนัทกุๆ ปี 
- ตอ้งหารือรว่มกนัทุกเครือข่าย โดยใหช้มุชนเจา้ของประเพณีเป็นเจา้ภาพ 
- ควรมีเรื่องสง่ถึงโรงเรียนในเขตพืน้ที่ ขอตวัแทนเด็กในโรงเรียนมารว่มงาน เพื่อแสดงออก
ความคิดเห็นไดอ้ย่างทกุเพศทกุวยั รวมทัง้เชิญชาวบา้นมารว่มดว้ยเพื่อความเห็นหลายๆ ฝ่าย 
- รบัฟังความเห็นสว่นใหญ่ในการจดังาน 
- หน่วยงานราชการทกุภาคส่วน องคก์รทอ้งถิ่น ผูน้  าชมุชน วฒันธรรม 
- ขอใหเ้จา้หนา้ที่จดัต่อไป 
- ก็ดี การประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนัและใหม้ีการจดัทกุครัง้หลงัเสรจ็งานบญุหลวง 
- มีความยินดียิ่ง กบัโครงการ 
- ควรมีการวางแผนตัง้แต่เนิ่นๆ และวิธีการจดังานเนน้ดา้นการอนรุกัษ์ การรกัษาวฒันธรรม
ประเพณีดั่งเดิมใหค้งอยู่และท าอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีระบบและท าการอย่างจรงิจงัในการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และ
น ามาประมวลผล 
- ควรใหท้กุหมู่บา้นมีสว่นรว่มกิจกรรมโดยผ่าน อบต. ผูใ้หญ่บา้น 
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