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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่ หลวงปลอดเหล้ า อ าเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพู น วิธีการวิจั ย
ดาเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ แบบจาลองการประเมิน CIPP Model เป็ นกรอบการศึกษา ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้ริเริ่ม
โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า 3 คน ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาเภอบ้ านโฮ่ง 10 คน คนต้ นแบบเลิกเหล้ าตลอดชีวิต 5 คน ผู้แทน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง ผู้แทนศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดลาพูน
2 คน ประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า 5 ตาบล 56 คน ทาการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ควบคู่ไปกับการจัดสนทนากลุ่ม และใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุป
ผลการศึกษา พบว่า อาเภอบ้ านโฮ่งได้ เข้ าร่วมเป็ นอาเภอต้ นแบบรณรงค์งดเหล้ า จึงได้ นาประเพณีแห่แค่หลวงซึ่งเป็ นประเพณีสาคัญใน
เทศกาลลอยกระทงมาเป็ นต้ นแบบงานบุ ญประเพณีท่ปี ลอดเหล้ า โดยอาศัย การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน การได้ รับการสนับสนุนด้ าน
งบประมาณ มาตรการและกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยการขับเคลื่อน ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ประกอบด้ วย 1) การรับทราบปั ญหาและมีความตระหนักร่วมในผลของการดื่ม 2) การทาให้ เกิดการมีส่วนร่วม
ซึ่งจะทาให้ เกิดเครือข่ายการรณรงค์งดเหล้ า 3) การดาเนินกิจกรรมในการณรงค์งดเหล้ าของอาเภอบ้ านโฮ่ง 4) การเกิดสานึกร่วมของคนใน
ชุมชนในการธารงไว้ ซ่ งึ ประเพณีเก่าแก่ท่เี ป็ นหนึ่งเดียวในโลก ทั้งนี้ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่ทาให้ ประชาชน
ได้ รับความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้ าทั้งในด้ านสุขภาพและความสิ้นเปลือง ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเหล้ าและสุรา มีผ้ ูท่ตี ้ องการเลิกเหล้ า
เพิ่มขึ้น เกิดแนวคิดการจัดงานบุญประเพณีโดยไม่ รับสปอนเซอร์ท่เี ป็ นธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้ างแบบอย่างในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้ า
ให้ แก่พ้ ืนที่อ่นื การนาผลการวิจัยไปใช้ ควรนากระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าไปใช้ กบั พื้นที่ท่มี ีงานบุญประเพณีท่สี าคัญ
ของประเทศ โดยพิจารณาถึง 1) การเลือกพื้นที่ขยายผลที่มีหน่ วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่ให้ การสนับสนุนในการ
รณรงค์งดเหล้ าในงานบุญ 2) ด้ านการจัดกิจกรรมปลอดเหล้ าที่หลากหลายแก่เด็กและเยาวชน 3) การบูรณาการการทางานหน่วยงานที่มีการ
ทางานรณรงค์ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่ น การรณรงค์งดสูบบุหรี่หรือสารเสพติด การบาบัดผู้ติดสุรา เป็ นต้ น
คาสาคัญ: แอลกอฮอล์ ประเพณี แค่หลวง จังหวัดลาพูน
Abstract
The purpose of this research was to study the driving process of the non-alcoholic tradition of the Grand Litter Parade Festival
in Ban Hong District, Lampoon Province. The research employed qualitative methods with CIPP Model as a study frame. The key
informants were three launchers of Non-alcohol of Kae Luang Project, 10 representatives of children and youth, five prototypes of
life-time alcohol drinking termination, two representatives of Ban Hong abstaining from alcohol network–Lampoon Cooperation
for Liquor, Cigarette and Accident Protection Center, and 56 of people in eight Sub-Districts participating in Non-alcohol Kae
Luang Project. The in-depth interviews and focus group discussions were data collection methods. The study found that the driving
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process of the event included: 1) Acknowledgment of the problem recognition about drinking and community awareness for the
effect of drinking. 2) Community participation in drinking solution leads to the creation Ban Hong stop drink network. 3) Community
Operation and Evaluation of Ban Hong District Office in the Campaign to Be against Drinking Alcohol. 4) The realization of the
people in the community about maintaining the old religious tradition which is the only one in the world. The result information
from the study will be applicable to informing the driving process of non-alcoholic tradition festivals or events to other areas by:
1) Identifying areas with supporting non-alcoholic tradition festivals or events from government agencies; 2) Choosing a variety of
non-alcoholic activities for children and youth; and 3) Integrating the information into the holding of similar activities such as stop
smoking campaigns and alcoholism treatment programs.
Keywords: Alcoholic, Ceremony, Grand Litter Parade Festival, Lampoon Province

บทนา
แนวโน้ มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมของสังคม และในงานบุญประเพณีของไทยภายใต้ วิถีวัฒนธรรม
ชุมชนนับวันจะยิ่งมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปี ใหม่ สงกรานต์ หรือแม้ แต่งานตามประเพณี
ของไทย เป็ นที่ทราบกันว่ามักมีการสังสรรค์และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งสอดคล้ องกับผลสารวจ
ของศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ พ.ศ.2553 พบว่า ผู้ท่เี คยดื่มในช่วงเทศกาลต่างๆ มีถึงร้ อยละ 81.8 (Academic Network
for Community Happiness Observation and Research, Assumption University, 2011) เป็ นสาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุ ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ รวมทั้งด้ านเศรษฐกิจอีกด้ วย ทาให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมมือกันหาแนวทางในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมาตรการ
ต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้ ผ้ วู ่าราชการทั่วประเทศให้ การสนับสนุน
การรณรงค์งานศพปลอดเหล้ าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้ า เพื่อสนองพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามหนังสือ
มท.0211.3/ว.4257 ซึ่งขณะนี้คาสั่งดังกล่าวได้ รับการบรรจุไว้ เป็ นแผนงานหนึ่งของสานักนโยบายและแผน กระทรวง
มหาดไทย การประกาศสนับสนุ นในครั้งนี้ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นในการสร้ างค่านิยมใหม่ต่อสังคมไทย ทาให้ ชุมชนท้ องถิ่น
ต่างหันมาให้ ความสาคัญต่อการงดเหล้ าในเทศกาลต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า (สคล.) ร่วมกับผู้บริหารในส่วนภูมภิ าคและท้ องถิ่น
ทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ทาการสนับสนุนขยายเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้ จังหวัดต่างๆ เดินหน้ าผลักดันนโยบาย
ปลอดเหล้ า โดยไม่รับการสนับสนุ นจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกเทศกาลเพื่อลดอุบั ติเหตุ ร่วมสร้ างกิจกรรม
ทางสังคม เป็ นองค์ความรู้ให้ แก่เด็ก เยาวชน และชุมชนในพื้นที่สามารถนาไปปฏิบตั จิ ริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดลาพูน เป็ นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนจังหวัดหนึ่ง ที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดลาพูนให้ ความสาคัญและขานรับ
นโยบายรณรงค์งดเหล้ า โดยผู้ว่ าราชการจังหวัดลาพูนและคณะได้ ทาการจัดประชุมขอความร่วมมือจากหน่ วยงานทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ดาเนินการตามนโยบายภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
โดยใช้ นโยบายยึดพื้ นที่ระดับชุมและตาบลเป็ นฐาน (Area Based) ซึ่งเป็ นการผสานความร่ วมมื อระหว่ างหน่ วยงาน
ภาครัฐบาล เอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ บรรลุเป้ าประสงค์ตามที่ต้งั ไว้ รวมทั้งสิ้น จานวน 21 แห่ ง จังหวัดลาพูน
เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีอายุประมาณ 1,343 ปี (Information and Communication Group,
Office of Lamphun, n.d.) และมีอาเภอบ้ านโฮ่งเป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดซึ่งมีประเพณีด้งั เดิมที่ได้ รับการอนุ รักษ์และ
สืบสานให้ คงความเป็ นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั เรียกว่า ประเพณีแห่แค่หลวง กล่าวได้ ว่า เป็ นประเพณีท่มี ี
เพียงแห่ งเดียวในโลก จัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี และมีประวัติความเป็ นมาอันทรงคุณค่า ทั้งด้ านสังคมและด้ านจิตใจ โดย
ตามคติทางพระพุทธศาสนาและเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลา้ ค่าของสังคมที่แสดงออกในแง่ของความรัก ความสามัคคี
และความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันรักษา ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม ให้ เป็ นที่ปรากฏและคงอยู่คู่
ชุมชนท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน (Office Lamphun Cultural, Ministry of Culture, n.d.) ปกติงานบุญประเพณีสาคัญชาวบ้ าน
อาเภอบ้ านโฮ่งจะนิยมเลี้ยงเหล้ าแก่ผ้ ทู ่มี าร่วมงาน ซึ่งเหล้ าเป็ นสาเหตุหลักในการเกิดการทะเลาะวิวาท และอุบตั เิ หตุเป็ น
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อันดับหนึ่ง ซึ่งอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้งก่อให้ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ ด้ วยเหตุน้ ีโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
จึงเกิดขึ้น วัตถุประสงค์หลักนอกจากการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ ว อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ
การพยายามคงไว้ ซ่งึ เอกลักษณ์ของงานประเพณีไทย โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าเป็ นโครงการร่วมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีศูนย์ประสานความร่ วมมือเพื่อป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาเหล้ า บุหรี่และอุบัติเหตุ จังหวัดลาพูน เครือข่ายเด็กและเยาวชนอาเภอบ้ านโฮ่ งส่วนหนึ่งร่วมมือกับคนต้ นแบบ
เลิกเหล้ าตลอดชีวิต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีไร้ แอลกอฮอล์ ซึ่งได้ รับความร่วมมือจากอาเภอบ้ านโฮ่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอาเภอบ้ านโฮ่ง อย่างไรก็ตาม การรณรงค์งดดื่มเหล้ าในประเพณีแค่หลวงได้ ดาเนินมา
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาถึง 3 ปี และในปี 2557 โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ ง ได้ รับมอบโล่เชิดชู
เป็ นหนึ่งใน 152 อาเภอทั่วประเทศ เป็ นอาเภอต้ นแบบในการรณรงค์งดเหล้ า ลดปั จจัยเสี่ยง ลดอบายมุขสร้ างสุขให้
สังคม ภายใต้ กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อป้ องกันเยาวชนไม่ให้ เข้ าสู่วงจรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ นบันไดขั้นแรกที่จะนาพาเยาวชนสู่วงจรการเสพยาเสพติด ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของ
ประเพณีแห่แค่หลวงที่เป็ นประเพณีย่งิ ใหญ่หนึ่งเดียวของล้ านนา หนึ่งเดียวในโลกที่คนในชุมชนยังคงร่วมกันอนุรักษ์ไว้
ให้ เป็ นประเพณีท่บี ริสทุ ธิ์อย่ างแท้ จริงด้ วยการรณรงค์ให้ เป็ นงานบุญประเพณีปลอดเหล้ าซึ่งเป็ นสิ่งที่สมควรศึกษาและ
นาไปเผยแพร่เป็ นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูน ที่ได้ รับมอบโล่ เชิดชู
เป็ นหนึ่งใน 152 อาเภอทั่วประเทศในการรณรงค์งดเหล้ า
ขอบเขตในการวิจยั
ขอบเขตการศึกษาด้ านพื้นที่ คือ 5 ตาบลในอาเภอบ้ านโฮ่ง ได้ แก่ ตาบลบ้ านโฮ่ง ตาบลป่ าพลู ตาบลเหล่ายาว ตาบล
ศรีเตี้ย และตาบลหนองปลาสะวาย
ขอบเขตการศึกษาด้ านประชากร คือ ผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในอาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ ผู้ท่รี ิเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนต้ นแบบเลิกเหล้ า ผู้แทน
ศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา เหล้ า บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดลาพูน เยาวชนและประชาชน
ที่เข้ าร่วมโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
ขอบเขตด้ านเนื้อหาที่ศึกษา ได้ แก่
1. บริบทของการจัดประเพณีแค่หลวง อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
2. ความเป็ นมา/การริเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณ มาตรการและกิจกรรมการ รณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ระดับพื้นที่
5. ศึกษาจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
6. ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่
วิธีดาเนินการวิจยั
พื้นที่ท่ใี ช้ ในการศึกษา คือ อาเภอบ้ านโฮ่ง ประกอบด้ วย 5 ตาบล ได้ แก่ ตาบลบ้ านโฮ่ง ตาบลป่ าพลู ตาบลเหล่ายาว
ตาบลศรีเตี้ย และตาบลหนองปลาสะวาย การเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักใช้ การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้ท่รี ิเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า ได้ แก่
29
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นายอาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558 จานวน 3 คน ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาเภอ
บ้ านโฮ่ง จานวน 10 คน คนต้ นแบบเลิกเหล้ าตลอดชีวิตอาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน จานวน 5 คน ผู้แทนศูนย์ประสาน
ความร่วมมือเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดลาพูน และผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า
อาเภอบ้ านโฮ่ง 2 คน ประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า 5 ตาบล 46 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้ างขึ้น ได้ แก่ แนวคาถามการสัมภาษณ์ แนวคาถามการ
จัดสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสังเกต โดยคณะผู้วิจัยประสานกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก และลงพื้นที่เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง
โดยใช้ วิธกี ารเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview - IDI) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) การรวบรวมข้ อมูลเอกสาร (Documentary Search)
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุป โดยจัดระเบียบข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม กาหนดประเด็น
หลัก หาข้ อความที่มีความหมายสอดคล้ องกับประเด็นหลัก จัดกลุ่มข้ อมูลตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย เปรียบเทียบ
ข้ อมูลจากแต่ละกลุ่ม เชื่อมโยงข้ อมูลที่สมั พันธ์กนั ให้ มคี วามหมาย
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาถึงความสาเร็จของโครงการที่ประสบความสาเร็จต้ องครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งกรอบ
แนวคิด CIPP MODEL เป็ นมุมมองในภาพรวมของโครงการในลักษณะกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่บริบท (Context)
ได้ แก่ บริบทของการจัดประเพณีแค่ หลวง อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูน ความเป็ นมา / การริเริ่มโครงการแค่หลวง
ปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูน ที่จะนาไปสู่เป้ าหมาย ปั จจัยนาเข้ า (Input) ประสิทธิภาพของปั จจัยความ
พอเพียงของทรัพยากร ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน การได้ รับการสนับสนุ นด้ านงบประมาณ มาตรการและ
กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ท่จี ะทาให้ เกิดกระบวนการ (Process) การขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูนระดับพื้ นที่ จุ ดแข็ง ปั ญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ และผลผลิต
(Product) ก็คือ ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่ กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ CIPP
MODEL มีดงั นี้
บริบทของการจัดประเพณีแค่หลวง
ความเป็ นมา / การริเริ่ม
โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 การได้ รับการสนับสนุนด้ าน
งบประมาณ
 มาตรการและกิจกรรมรณรงค์
 การประชาสัมพันธ์

 กระบวนการขับเคลื่อน
โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
ระดับพื้นที่
 จุดแข็ง
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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ผลที่เกิดขึ้น
ในระดับพื้นที่
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ผลการศึกษา
บริบทของการจัดงานประเพณีแห่แค่หลวง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
ประเพณีแห่ แค่หลวงได้ รับการอนุรักษ์และสืบสานให้ คงความเป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอบ้ านโฮ่ง และจังหวัดลาพูน
มาช้ านาน สมัยก่อนชาวบ้ านได้ กาหนดให้ มพี ิธกี ารแห่แค่ไปถวายพระสงฆ์ในวัดแล้ วจุดถวายเป็ นพุทธบูชาในวันยี่เป็ งหรือ
วันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่ งเป็ นพิธหี นึ่งในวันลอยกระทง โดยในตอนเช้ าตรู่ของวันยี่เป็ ง วัดทุกวัดจะมีการเทศน์มหาชาติ
ตอนสายจะมีการทาบุญตักบาตร และในตอนกลางคืนชาวบ้ านจะจัดทาต้ นแค่ โดยจะช่วยกันประดับตกแต่งต้ นแค่ด้วย
โคมไฟหรือสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม แล้ วตั้งขบวนแห่กนั ไปถวายพระสงฆ์ในวัดที่ตนศรัทธา ต่อจากนั้นก็จะจุดไฟที่ต้นแค่
ให้ สว่างไสวไปทั่วบริเวณวัดเพื่อเป็ นพุทธบูชาแล้ วจึงไปลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาเป็ นการปล่อยเคราะห์กรรมต่างๆ
ให้ ล่องลอยไปตามแม่นา้ ในระยะ 10 กว่าปี มานี้สภาวัฒนธรรมอาเภอบ้ านโฮ่งร่วมกับที่ทาการปกครองอาเภอบ้ านโฮ่ ง
เทศบาลตาบลบ้ านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชมรมกานันผู้ใหญ่ บ้าน องค์กรเอกชน
หน่ วยงานราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงของอาเภอบ้ านโฮ่ งขึ้นเป็ น
ประจาทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นความสาคัญของประเพณีแห่แค่หลวง ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มคี ุณค่าควรแก่การ
สืบทอดให้ ชนรุ่นหลัง โดยมีกิจกรรมการประกวดต้ นแค่หลวง (หลวง หมายถึง ใหญ่ ) ของหมู่บ้าน ตาบล หน่ วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ ซึ่งการประกวดนั้น มีการตัดสินในเรื่องรูปแบบขบวน นางงามแค่หลวง (ธิดาแค่หลวง)
ความคิดสร้ างสรรค์ ความสวยงาม ฯลฯ ตลอดจนจัดให้ มีการประกวดอื่นๆ เพื่อความบันเทิงและรักษาวัฒนธรรม เช่น
ประกวดร้ องเพลง กะบอกไฟดอก กระทงประดิษฐ์ แค่จาลอง เจดีย์ทราย เป็ นต้ น (Office Lamphun Cultural, Ministry
of Culture, n.d.)
ความเป็ นมา/การริเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
อาเภอบ้ านโฮ่ งได้ ร่วมกันฟื้ นฟูการจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงขึ้นมา เป็ นการจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงประจา
อาเภอบ้ านโฮ่ง และจัดต่อเนื่องมาเป็ นประจาทุกปี โดยจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอาเภอบ้ านโฮ่ง (Wongyai, 2004) และในปี
พ.ศ.2555 นายอาเภอบ้ านโฮ่ง และเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ าเห็นว่า ในเมื่อมีการรณรงค์งดเหล้ าในงานบุญ งานประเพณี
ต่างๆ แล้ ว ก็ควรรณรงค์งดเหล้ าในงานประเพณีแห่ แค่หลวงประจาอาเภอด้ วย จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของการจัดโครงการ
แค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง
การเริ่มงดเหล้ าของประชาชนในอาเภอบ้ านโฮ่ง เริ่มต้ นมาจากการประชุมหัวหน้ าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของ
อาเภอบ้ านโฮ่ง ในช่วงปี พ.ศ.2555 มีนายอาเภอบ้ านโฮ่ งขณะนั้น คือ นายศุภสิษฐ์ หล้ ากอง เป็ นประธาน โดยมีผ้ ูนา
ชุมชน หัวหน้ าส่วนราชการ โรงเรียน คณะสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ เข้ าร่วมประชุม ซึ่งภายหลังการประชุมในวาระอื่น ๆ
แล้ ว ผู้เข้ าร่วมประชุมจึงคุยกันและได้ มหี ัวหน้ าหน่วยงานราชการหลายๆ หน่วยทั้งครู สาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กร
งดเหล้ าบ้ านโฮ่งและผู้นาชุมชน พูดคุยกันถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็ นงานสารวจ
เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่พบว่า ค่าใช้ จ่ายของครัวเรือนไม่สอดคล้ องกับวิถชี ีวิตคนในชนบท
คือ มีรายได้ พ อสมควรที่น่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ กลับไม่ พ อใช้ จ่าย ทั้งนี้ พบว่ า การใช้ จ่ายของชาวบ้ านในชนบท
ส่วนหนึ่งใช้ จ่ายไปกับอบายมุข รวมถึงความสิ้นเปลืองในการจัดเลี้ยงเหล้ าในงานศพ งานบุญต่างๆ ทุกประเพณี ซึ่งเป็ น
การดาเนินชีวิตที่ขดั กันกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
นายอาเภอบ้ านโฮ่ งจึงสนับสนุ นนโยบายงดเหล้ าในงานบุญ งานประเพณี ได้ ประกาศเป็ นวาระของอาเภอบ้ านโฮ่ ง
และร่ วมกันหาแนวทางการรณรงค์ให้ ชาวบ้ านเลิกเหล้ า ทั้งในชีวิตประจาวันและในงานเลี้ยงงานบุญต่างๆ ซึ่งนอกจาก
จะเป็ นการประหยัดรายจ่าย ลดความสิ้นเปลือง ยังเป็ นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้ วย ซึ่งทุกคนที่พูดคุยกันก็เห็นด้ วย
และในการประชุมครั้งต่อมาจึงมีการบรรจุเรื่องการรณรงค์งดเหล้ าไว้ เป็ นวาระในการประชุม มีการเสนอแนวทางการ
ณรงค์ต่างๆ เช่น การให้ ผ้ ใู หญ่บ้านแต่ละหมู่คอยสอดส่องดูแลการจัดงานบุญของลูกบ้ านว่ามีการจัดงานบุญหรืองานศพ
ใดๆ หรือไม่ หากจะมีการเตรียมจัดงานก็ขอให้ ผ้ ูใหญ่ บ้านแจ้ งกับลูกบ้ านเจ้ าของงานว่ า ขอให้ งดการเลี้ยงเหล้ า โดย
อธิบายถึงเหตุผลข้ อดีให้ ลูกบ้ านได้ เห็นโดยเริ่มจากงานศพปลอดเหล้ าก่อน
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“เจ้ าภาพส่วนใหญ่กท็ ยอยให้ ความร่วมมือ แต่ในส่วนของแขกที่มาร่วมงานที่มคี วามเคยชินกับการดื่มสุรา ในระยะแรก
ก็จะมองว่าเจ้ าภาพตระหนี่ ประหยัด แต่พอเริ่มทากันหลายๆ บ้ าน แล้ วก็มาคุยกัน ทาให้ เกิดการเปรียบเทียบรายจ่ าย
ของการจัดงานที่เลี้ยงสุรากับงานที่ไม่เลี้ยงสุราในงานพิธตี ่างๆ”
ผู้นาชุมชนเองก็พยายามเน้ นยา้ ให้ เห็นความสิ้นเปลืองจากการเลี้ยงสุราและโรคที่มากับสุรา ชาวบ้ านจึงเห็นถึงความ
ประหยัดและประโยชน์ท่ไี ด้ รับในด้ านสุขภาพมากขึ้นและผู้นาชุมชนเองก็ต้องเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้ แก่ลูกบ้ าน โดยนายอาเภอ
จะติดตามสอบถามความคืบหน้ าต่างๆ ของการรณรงค์งดเหล้ าจากผู้นาชุมชน หากพบว่าหมู่บ้านใดยังมีการเลี้ยงเหล้ า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่น้ันก็จะถูกตาหนิและถูกเร่งให้ รณรงค์ให้ ชาวบ้ านเลิกเหล้ า สาหรับตัวนายอาเภอเองเมื่อลงพื้นที่กจ็ ะตักเตือน
ชาวบ้ านเรื่องการดื่มเหล้ า ซึ่งในระยะแรกทั้งนายอาเภอและผู้นาชุมชน รวมถึงเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ าเองก็จะถูกชาวบ้ าน
คัดค้ านบ้ าง ซึ่งต้ องอาศัยระยะเวลาและการเป็ นตัวอย่ างที่ดีให้ ชาวบ้ าน ชาวบ้ านก็จะเห็นประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากการ
งดเหล้ ามากขึ้น ต่ อมาในช่ วงปี พ.ศ.2556 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่ วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้ า (สคล.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ เห็นความสาคัญต่อการสร้ างอาเภอรณรงค์
งดเหล้ า การสร้ างสิ่งแวดล้ อมในชุมชนและสังคมเพื่ อส่งเสริมให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ย่ังยืน โดยใช้ โอกาสการรณรงค์
งดเหล้ าเข้ าพรรษาและเทศกาลอื่นๆ ตลอดทั้งปี ได้ จัดทาโครงการความร่ วมมือนายอาเภอ นักรณรงค์งดเหล้ ากับประชาคม
งดเหล้ า เพื่อหนุนเสริมนโยบายลดอบายมุขสร้ างสุขให้ สงั คมทาให้ ผ้ ปู ระสานงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้ าอาเภอบ้ านโฮ่ง
ได้ เข้ าพบและหารือกับนายอาเภอขณะนั้นว่า การรณรงค์งดเหล้ าในอาเภอบ้ านโฮ่งดาเนินการไปได้ อย่างดี ดังนั้น ประเพณี
แห่ แค่หลวง อาเภอบ้ านโฮ่งน่าจะสามารถเป็ นต้ นแบบงานบุญประเพณีท่ปี ลอดเหล้ าได้ จึงส่งชื่ออาเภอบ้ านโฮ่งเข้ าร่วม
เป็ นอาเภอต้ นแบบรณรงค์งดเหล้ า โดยมีนายอาเภอเข้ าร่วมโครงการซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อรณรงค์และสร้ างเครือข่ายเจ้ าภาพ
งานบุญปลอดเหล้ า และผลการพิจารณาอาเภอบ้ านโฮ่งได้ รับคัดเลือกเป็ นอาเภอต้ นแบบรณรงค์งดเหล้ า จึงได้ รับมอบโล่
เชิดชูเป็ นหนึ่งใน 152 อาเภอทั่วประเทศในการรณรงค์งดเหล้ า ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นายอาเภอ กล่ าวว่ า ไม่ทราบ
มาก่อนว่าจะได้ รับโล่ เนื่องจากได้ ดาเนินการรณรงค์งดเหล้ ามาระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย
และหมู่บ้านศีลห้ าแล้ ว
การจัดงานประเพณีแค่หลวงมีการจัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี แต่การรณรงค์งดเหล้ าในงานประเพณีแห่ แค่หลวง ได้
เริ่มมีการณรงค์อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบัน ปี พ.ศ.2559 ก็ยังมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
แม้ ว่าจะเปลี่ยนนายอาเภอมาแล้ ว 3-4 ท่านก็ตาม เนื่องจากผู้นาชุมชนและชาวบ้ านสามารถขับเคลื่อนการรณรงค์งดเหล้ า
ได้ เอง ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือมาโดยตลอดโดยอาศัยหน่วยงานราชการเป็ นกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ปลัดอาเภอฝ่ าย
ปกครองอาเภอบ้ านโฮ่ง ซึ่งปฏิบตั หิ น้ าที่ท่อี าเภอบ้ านโฮ่งมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และเป็ นผู้ท่รี ่วมกันสนับสนุนนโยบาย
งดเหล้ าในงานประเพณีแห่แค่หลวงกับนายอาเภอทุกท่านที่หมุนเวียนมารับตาแหน่ง ตั้งแต่เริ่มต้ นก็ยังคงให้ การสนับสนุน
ในการรณรงค์ตลอดอย่ างต่อเนื่อง ดังนั้น แม้ จะเปลี่ยนนายอาเภอซึ่งเป็ นข้ าราชการฝ่ ายปกครองก็ไม่ได้ ส่งผลต่อการ
รณรงค์มากนัก
โดยปกติการจัดงานประเพณีโดยเฉพาะงานรื่นเริงย่อมหนีไม่พ้นการดื่มเหล้ า จากการสัมภาษณ์เยาวชนและประชาชน
ถึงบรรยากาศงานประเพณีแห่ แค่หลวงที่มีมาก่อนการรณรงค์งดเหล้ า พบว่า งานประเพณีแห่ แค่หลวงจัดขึ้นเป็ นประจา
ทุกปี ส่วนใหญ่ในแต่ละปี จัดงาน 2 คืน เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย ส่วนกิจกรรมการแสดงบนเวทีจะมีในช่วงค่า การประกวดแค่
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตาบล ขบวนแห่แค่หลวง การแข่งขันทาอาหาร เช่น ส้ มตา มีร้านค้ า
มาขายอาหาร ของใช้ ของพื้นเมือง รวมทั้งร้ านค้ าเหล้ า เบียร์ท่มี ีอยู่หลายร้ าน เป็ นที่นิยมของทั้งผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่และวัยรุ่น
ชายหญิงสามารถซื้อมาดื่มได้ ภายในงาน และส่วนใหญ่จะมีการชกต่อยกัน ตีกนั ในงานเป็ นประจา พ่ อแม่ ผู้ปกครองเอง
ก็ไม่อยากจะให้ ลูกหลานไปเที่ยวกลัวว่าจะโดนลูกหลงเวลาที่มีคนเมาการทะเลาะวิวาทกัน แต่ภายหลังที่อาเภอประกาศ
เป็ นเขตห้ ามขายเหล้ าและห้ ามดื่มเหล้ าในงานประเพณีแห่แค่หลวง ทาให้ ประชาชนที่ไปเที่ยวงานมีความสบายใจมากขึ้น
สามารถพาลูกหลานไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวได้ การทะเลาะกันในงานลดลงมากเมื่อถามกลุ่มเยาวชนและประชาชนช่วง
อายุ 40 ปี ว่าเห็นการจาหน่ายสุรา เหล้ า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบ้ างหรือไม่ได้ รับคาตอบในทางเดียวกัน
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“เมื่อก่อนเวลามีงานประเพณีแห่ แค่หลวงไม่อยากให้ ลูกไปเที่ยว คนเมาตีกนั ชกต่อยกันเป็ นประจา กลัวเขาจะโดน
ลูกหลง ต้ องคอยห้ าม”
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
การจัดงานประเพณีแค่ หลวง อาเภอบ้ านโฮ่ ง เป็ นการบูรณาการการทางานที่เด่ นชัดมาก ได้ รับความร่ วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในอาเภอบ้ านโฮ่ ง ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชน คณะสงฆ์อาเภอ
บ้ านโฮ่ ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน สภาวัฒนธรรมอาเภอบ้ านโฮ่ ง สาธารณสุขอาเภอ เทศบาลตาบลบ้ านโฮ่ ง
เทศบาลตาบลศรีเตี้ย องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่ายาว องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ าพลู องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย เครือข่ายองค์กรงดเหล้ าภาคเหนือ ศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดลาพูน ชมรมกานันผู้ใ หญ่ บ้านอาเภอบ้ านโฮ่ ง ส่วนราชการ/ภาคเอกชน
ทุกแห่งในพื้นที่อาเภอบ้ านโฮ่ง
การจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงของอาเภอบ้ านโฮ่งแต่เดิมหมุนเวียนกันใช้ สถานที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงาน
แต่ภายหลังทุกภาคส่วนเห็นพ้ องต้ องกันว่าควรใช้ สถานที่ของที่ว่าการอาเภอบ้ านโฮ่ง จนถึงปัจจุบนั การจัดงานจึงจัดขึ้นที่
ที่ว่าการอาเภอบ้ านโฮ่งเป็ นประจาทุกปี โดยมีหน่ วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ การสนับสนุ นงบประมาณ
ร่วมกับอาเภอบ้ านโฮ่ง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ ต่างก็ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากที่อาเภอมีอยู่
“ครั้งแรกๆ ที่จัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงทุกปี ก็จะหมุนเวียนกันจัด ต่อมาทุกๆ หน่วยงานก็เห็นว่า ที่ว่าการอาเภอ
บ้ านโฮ่งมีความพร้ อมมากที่สดุ เลยตกลงกันให้ จัดที่อาเภอบ้ านโฮ่งตลอดมา”
นอกจากประชาชนจะมาเที่ยวในงานแล้ ว ประชาชนยังเข้ าร่วมในกิจกรรมทั้งการประกวด การเข้ าแข่งขันทาอาหาร
กิจกรรมต่างๆ การให้ ความร่วมมือในการมาเป็ นฝ่ ายเฝ้ าระวัง คอยตรวจตราผู้จาหน่ายและผู้ด่ มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครูในโรงเรียนต่างๆ ที่เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าเข้ ามาร่วมกิจกรรมก็สนับสนุนให้ เยาวชนมาร่ วมกิจกรรมอย่าง
เต็มที่
การได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณ
การจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงของอาเภอบ้ านโฮ่ง ที่ว่าการอาเภอบ้ านโฮ่งจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดงาน
เป็ นประจาแต่จานวนไม่มากนัก นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ การสนับสนุนงบประมาณ
เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ ต่างก็ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากที่อาเภอมีอยู่
มาตรการและกิจกรรมรณรงค์
การจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่มีกจิ กรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการรณรงค์งดเหล้ า ได้ แก่
การจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่ อให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้ าทั้งในด้ านสุขภาพและการสิ้นเปลืองค่ าใช้ จ่าย ความรู้ด้าน
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับเหล้ าและสุรา โดยมีเยาวชนเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ าเข้ าร่วมเป็ นผู้ให้ คาแนะนาประจา
ซุ้ม นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายต้ นแบบคนเลิกเหล้ าสลับหมุนเวียนกันมาประจาซุ้มนิทรรศการเพื่อคอยให้ คาแนะนาขั้นตอน
วิธกี ารแก่ผ้ ูท่ตี ้ องการเลิกเหล้ าอย่ างเด็ดขาด ซึ่งจากการสนทนากลุ่มคนต้ นแบบเลิกเหล้ าถึงความเต็มใจ และการกล้ า
เปิ ดเผยตัวตน ได้ รับคาตอบในแนวทางเดียวกัน คือ เกิดความภูมใิ จมากกว่าที่สามารถเลิกเหล้ าได้ อย่างเด็ดขาด ซึ่งการ
เลิกเหล้ านั้นต้ องอาศัยความเข้ มแข็งของจิตใจเป็ นอย่างมาก ผลจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ทาให้ ประชาชน
และทุกภาคส่วนเข้ าใจในกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงบทลงโทษและความผิดมากขึ้น ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ซ่ึงเป็ นเรื่องใกล้ ตัวทั้งสิ้น เช่น ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่หรือบริเวณที่ห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ สถานที่ หรือบริเวณที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น
ให้ ความรู้สกึ ปลอดภัยต่อประชาชนที่มาเที่ยวงานโดยเฉพาะการมาเที่ยวกันเป็ นครอบครัว เป็ นการสร้ างบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวที่ดีให้ แก่ท้งั ประชนชนในพื้นที่และประชาชนต่างถิ่นที่มาเที่ยวส่งเสริมให้ ประเพณีเก่าแก่ของล้ านนาได้ คงอยู่
ต่อไป
“ทางอาเภอจะจัดชุดเฝ้ าระวัง คอยตรวจดูแลความเรียบร้ อยในงาน แล้ วก็จะมีอาสาสมัคร ตารวจ มาช่วย”
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การดาเนินการของภาครัฐทั้งในฝ่ ายปกครองและเจ้ าหน้ าที่ตารวจในการบังคับใช้ กฎหมายการแต่งตั้งคณะทางาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูน โดยจัดทาเป็ นวาระในการประชุมของอาเภอการจัดทา
ข้ อตกลงระหว่างหน่วยงานในการช่วยกันป้ องกันไม่ให้ มกี ารซื้อ ขาย ดื่ม เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ การ
เฝ้ าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ในประเพณีแห่ แค่หลวง โดยไม่รับการสนับสนุ นจากบริษัทที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ มีชุดเฝ้ าระวังอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของคนต้ นแบบเลิกเหล้ า และเยาวชนเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ า ซึ่งเยาวชน
จะสลับกันทาหน้ าที่ประจาแนะนาให้ ความรู้ในซุ้มนิทรรศการและทาหน้ าที่เฝ้ าระวังโดยการออกเดินตรวจ สังเกตการณ์
ผู้ท่ดี ่ มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน หากพบก็จะเข้ าไปพูดคุยขอร้ องให้ งดดื่มซึ่งจากการสนทนากลุ่มเยาวชนเครือข่าย
และผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า กล่าวว่า การให้ เยาวชนไปขอร้ องหรือเตือนเรื่องการดื่มเหล้ าในงาน ทาให้
ผู้ด่มื รู้สกึ ละอายใจได้ มากกว่าการให้ ผ้ ใู หญ่ไปเตือนซึ่งอาจจะถือปฏิบตั ติ ามกติกาการจัดงานเป็ นอย่างดี ทาให้ สามารถลด
การทะเลาะวิวาท ลดอุบัตเิ หตุ อันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ได้ นอกจากนั้นยังเกิดแนวคิดการจัดงาน
บุญประเพณีโดยไม่รับสปอนเซอร์ท่เี ป็ นธุรกิจแอลกอฮอล์สร้ างแบบอย่างในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้ าให้ แก่
พื้นที่อ่นื
การประชาสัมพันธ์
อาเภอบ้ านโฮ่ง มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการงดเหล้ าในงานประเพณีแห่แค่หลวง โดยการใช้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทั้งตัวบุคคล เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ทาให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลมากขึ้น จากการสนทนากลุ่มเยาวชนและประชาชน
พบว่า รับทราบข่าวสารเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้ เู รื่องการรณรงค์งดเหล้ าในงานประเพณีแห่แค่หลวงจากการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย การลงพื้นที่ของตัวบุคคล ได้ แก่ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น ในส่วน
ของเจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพั นธ์ของเทศบาลตาบลบ้ านโฮ่ ง ที่เข้ าร่ วมเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ าก็ช่วยประสานงานในการ
ประชาสัมพันธ์ท้งั ในเวลาทางานและช่วงที่จัดงานในตอนเย็นก็จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้ งให้ ประชาชนทราบและขอ
ความร่วมมืองดเหล้ าในงานประเพณีแห่ แค่หลวง การทาหน้ าที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ มีหน้ าที่
ประชาสัมพันธ์งานโดยการใช้ ส่อื ทุ กประเภท เช่น จัดแถลงข่าว ป้ ายประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อเสียงตามสายในหมู่บ้าน
ตาบล และแผ่นใบปลิวตามหมู่บ้าน ทาให้ ผ้ ูแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง สามารถสร้ างสื่อโดยสอดแทรกการ
งดเหล้ าในงานประเพณีแห่แค่หลวงไว้ ท่สี ่อื ประชาสัมพันธ์ และการออกอากาศกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ร้ านค้ าในการงดขายเหล้ า รวมถึงเครือข่ายต้ นแบบคนเลิกเหล้ าที่กล้ าเปิ ดเผยตัวตนและกล้ าที่จะให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่องโทษและความสูญเสียจากการดื่มเหล้ า โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ูอ่นื เพื่อไม่ให้ ริเริ่ม
ดื่มเหล้ า และหากมีผ้ ูท่ดี ่ ืมเหล้ าอย่างหนักคนต้ นแบบเลิกเหล้ าจะพยายามโน้ มน้ าวให้ เลิกเหล้ าเหมือนที่ตนเองสามารถ
เลิกได้ แล้ ว
นอกจากนั้นในส่วนของการรณรงค์งดเหล้ า ได้ จัดให้ มีการประชุมหัวหน้ าส่วนราชการ คนต้ นแบบเลิกเหล้ า เยาวชน
เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงานแค่หลวงปลอดเหล้ าของอาเภอบ้ านโฮ่ง และเตรียมความพร้ อม มีการจัดซุ้ม
นิทรรศการ การบันทึกเสียงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดขาย งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน โดยการ
อัดเสียงนายอาเภอบ้ านโฮ่งและปลัดอาวุโสมาใช้ เป็ นสื่อในการรณรงค์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ภายในงาน มีการรวมพล
ทั้งตารวจ เจ้ าหน้ าที่อาเภอ อาสาสมัครก่ อนที่จะมีการเฝ้ าระวังทั้งในงานและจุ ดตรวจก่อนเข้ าบริเวณงาน เพื่อซักซ้ อม
ความเข้ าใจ กติกาในการตรวจ เฝ้ าระวังของทีมงานการร่วมขบวนแห่ แค่หลวงโดยคนต้ นแบบและเยาวชนการใส่คาร้ อง
เนื้อหาในการรณรงค์งดเหล้ าในเพลงนัดพบแค่หลวงซึ่งเป็ นเพลงประจางานประเพณีแห่แค่หลวง
กระบวนการขับเคลือ่ นโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ระดับพื้ นที่
การดาเนินงานโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ระดับพื้นที่มีเครือข่ายการดาเนินงานที่
เข้ มแข็ง ทั้งในส่วนของผู้ประสานงานองค์กรเครื อข่ายงดเหล้ าอาเภอบ้ านโฮ่ง โรงพยาบาลบ้ านโฮ่ง สาธารณสุขอาเภอ
บ้ านโฮ่ง ฝ่ ายปกครองผู้นาชุมชน เครือข่ายต้ นแบบคนเลิกเหล้ า เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า ประชาชน
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ งถือเป็ นกาลังสาคัญในการรณรงค์งดเหล้ า เนื่องจากเกาะติดกับการ
รณรงค์ เมื่อถามถึงแรงจูงใจที่มาเป็ นแกนนารณรงค์งดเหล้ ามาจากคนในครอบครัวดื่มเหล้ าอย่างหนัก จึงเป็ นแรงผลักดัน
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ให้ อยากทางานรณรงค์งดเหล้ า ในการทางานจะมีเยาวชนเข้ ามาร่วมรณรงค์ด้วยโดยเยาวชนเหล่านี้มาจากความไว้ วางใจ
ของผู้ปกครองและครูท่เี ห็นความตั้งใจในการทางานเพื่อคนบ้ านโฮ่งของผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง
ผู้ปกครองและครูจึงสนับสนุ นให้ เยาวชนมาร่วมในการช่วยรณรงค์งดเหล้ าด้ วยทุกครั้งที่มีกจิ กรรมต่างๆ ทั้งในอาเภอ
บ้ านโฮ่งและในจังหวัดอื่น เช่น เชียงใหม่ ก็จะอนุญาตให้ เยาวชนเหล่ านี้ ไปร่วมกิจกรรมด้ วยเสมอ ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ให้
เหตุผลในการเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้ าต่างๆ กัน (การสนทนากลุ่มเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง , 5
พฤศจิกายน 2559)
“อยากมาเรียนรู้ ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม”
“พ่อกินเหล้ า เลยอยากมาช่วยทากิจกรรมงดเหล้ า พ่อจะได้ เห็นแล้ วเลิกกินบ้ าง ”
หน่วยงานสาธารณสุขโดยสาธารณสุขอาเภอ (สสอ.) บ้ านโฮ่ง โรงพยาบาลบ้ านโฮ่ง ที่ประกอบด้ วยพยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้ านโฮ่ง สาธารณสุขอาเภอบ้ านโฮ่ง ได้ เข้ ามา
ทางานร่วมกัน โดยเริ่มจากการพบปะกันกับกลุ่มรณรงค์งดเหล้ าในเวทีประชุม สัมมนาต่างๆ ที่หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ซึ่งในการทางานของ (สสอ.) บ้ านโฮ่ง ระยะแรกมุ่งเน้ นเรื่องการป้ องกันปั ญหายาเสพติด บุหรี่
แต่กลุ่มเป้ าหมายเดียวกันโดยเริ่มรณรงค์กบั แกนนาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ร้ านขายของชาในหมู่บ้าน
เมื่อพบกับหลายๆ ครั้ง และทราบว่ามีแนวทางเดียวกันจึงได้ มารวมกันทางานรณรงค์งดเหล้ าและบุหรี่ ในการลงพื้นที่
รณรงค์กจ็ ะพ่วงไปด้ วยกัน ซึ่งในส่วนการรณรงค์งดเหล้ าจะให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มแอลกอฮอล์ ผลต่อสุขภาพ
ผลต่อรายจ่ายครัวเรือน ความผิดทางกฎหมายในการดื่ มสุราในสถานที่ต่างๆ ที่ชาวบ้ านยังขาดความรู้ และหากพบว่ า
มีผ้ ูต้องการเลิกเหล้ าก็จะประสานส่งต่อให้ ไปโรงพยาบาลบ้ านโฮ่ ง ซึ่งจะมีพยาบาลวิชาชีพ หน่ วยเวชกรรมสังคม เป็ น
ผู้ดาเนินการให้ ผ้ ทู ่ปี ระสงค์จะเลิกเหล้ าเข้ ารับการบาบัดอย่างต่อเนื่องจนจบโปรแกรมการบาบัดและสามารถเลิกเหล้ าได้
สามารถใช้ ชีวิตประจาวันได้ อย่างปกติ
เครือข่ายต้ นแบบคนเลิกเหล้ าบางคนเป็ นที่ร้ จู ักเป็ นอย่างดี ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เมื่อถามเยาวชนว่ า
รู้จักลุง....ที่แกเคยติดเหล้ าและปัจจุบนั เลิกเหล้ าได้ แล้ วหรือไม่ เยาวชนกลุ่มนี้กล่าวว่า
“รู้จักครับ ....เมินละกินเหล้ าหนักมาก ตั้งแต่หนุ่ม เมาขนาดนอนกลางถนน ไม่ร้ เู รื่อง...ตอนนี้
หากเป็ นการลงพื้นที่ในส่วนร้ านจาหน่ายเหล้ าในชุมชนก็มเี ป้ าหมาย คือ ขอให้ เลิกจาหน่าย ซึ่งในระยะแรกจะขอเอา
ป้ ายรณรงค์งดเหล้ าไปติดที่ร้านก่อนและจะบอกกล่าวในเรื่องกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เช่น การห้ าม
ขายให้ แก่เด็ก การห้ ามขายตามเวลาที่กาหนด (การสนทนากลุ่มคณะผู้แทนเครือข่ ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ ง , 6-7
ตุลาคม 2559)
“เริ่มจากร้ านขายของชาในละแวกหมู่บ้านต่างๆ ก่อน ขอติดป้ ายรณรงค์งดเหล้ า แล้ วก็แจ้ งเรื่องกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ ทราบ ก็พยายามจะให้ เลิกขาย ถ้ าร้ านขายของชาเล็กๆ ในหมู่บ้าน ยังพูดง่าย แต่ร้านจาหน่ าย
แบบขายส่ง นี่ยากมาก เพราะมันเป็ นอาชีพของเขา”
ผู้นาชุมชนโดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่ บ้านมีความสาคัญอย่างมาก ลูกบ้ านให้ ความเชื่อถือ เกรงใจ ยิ่งผู้นาชุมชนทาให้
เห็นเป็ นตัวอย่างด้ วยแล้ ว จากการสนทนากลุ่มคนต้ นแบบเลิกเหล้ า พบว่า คนต้ นแบบเลิกเหล้ าหลายคนเคยเป็ นผู้ใหญ่บ้าน
ที่ชาวบ้ านนับถือและปัจจุบนั สามารถเลิกเหล้ าได้ อย่างเด็ดขาด
การดาเนินงานโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าเป็ นการใช้ กลไกของหน่วยงานราชการในการจัดประเพณี แค่หลวงของ
อาเภอบ้ านโฮ่งมาเป็ นตัวขับเคลื่อน โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
- การประชุมวางแผนการดาเนินงานและกาหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
- การแต่งตั้งคณะทางานฝ่ ายต่างๆ
- การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- การบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม
- การสรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
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ซึ่งการแต่งตั้งคณะทางานฝ่ ายต่างๆ นั้น ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่งอยู่ในคณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
และบันทึกภาพมีหน้ าที่ประชาสัมพันธ์งานให้ ท่วั ถึง โดยการใช้ ส่ อื ทุกประเภทที่พึงหาได้ เช่น จัดแถลงข่าว จัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อเสียงตามสายในหมู่บ้าน ตาบลและแผ่นใบปลิวตามหมู่บ้านและบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ
ตลอดงาน ซึ่งการทาหน้ าที่ในส่วนนี้ทาให้ ผ้ ูแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่งได้ มีโอกาสรณรงค์การงดเหล้ าได้ มาก
ทาให้ เกิดการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าได้ เป็ นอย่างดี
ในส่วนของคณะสงฆ์บ้านโฮ่ ง วัดบ้ านโฮ่ งหลวง ซึ่งเป็ นที่เคารพศรัทธาของชุมชนก็เข้ าร่วมรณรงค์งดเหล้ าด้ วยการ
ห้ ามไม่ให้ มีการเลี้ยงสุราในบริเวณวัดในการจัดงานศพ และการใช้ เทศกาลเข้ าพรรษาเป็ นตัวนาคือ รณรงค์งดเหล้ า
เข้ าพรรษา และต่อมาจังหวัดลาพูนเข้ าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งใช้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็ นหลัก
ดาเนินชีวิต ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) โดยมีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคีของประชาชนและเพื่อสร้ างความสงบสุขให้ เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งอาเภอบ้ านโฮ่งก็เข้ าร่วมโครงการ
ครบทั้ง 62 หมู่บ้าน ทาให้ การณรงค์งดเหล้ ามีความเข้ มข้ นมากขึ้น หากประชาชนเข้ ามาทาบุญที่วัด พระสงฆ์กจ็ ะให้ ข้อคิด
ในการงดดื่มเหล้ า
การประชุมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดงานประเพณีแค่หลวง ในวาระการประชุมประธานจะแจ้ งเรื่องขอความร่วมมือ
ในการงดการขายเหล้ าในรอบบริเวณที่จัดงานประเพณีแค่หลวง และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายรักษาความสงบ การจราจร
และเฝ้ าระวังการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงาน ประกอบด้ วยตารวจ สาธารณสุขอาเภอ กานันทุกตาบล
ในเขตอาเภอบ้ านโฮ่ ง ผู้ใหญ่ บ้านทุกหมู่บ้านในเขตอาเภอบ้ านโฮ่ ง ปลัดเทศบาลทุกแห่ งในเขตอาเภอบ้ านโฮ่ ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งในเขตอาเภอบ้ านโฮ่ง ประธาน อปพร. ทุก อปท. ในเขตอาเภอบ้ านโฮ่ง เจ้ าหน้ าที่ศูนย์
ประสานงานเพื่อแก้ ไขปัญหา เหล้ า บุหรี่ และอุบตั ิเหตุ จ.ลาพูน ปลัดอาเภอหัวหน้ าฝ่ ายความมั่นคงมีหน้ าที่รักษาความ
สงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การจราจร และเฝ้ าระวังการจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ณ จุดที่ต้งั ขบวนและในบริเวณงานให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย
จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดงานประเพณีแค่หลวงปลอดเหล้ าจากผู้มี
ส่วนร่วมทุกกลุ่ม สามารถสรุปกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูนที่ได้ รับ
มอบโล่เชิดชูเป็ นหนึ่งใน 152 อาเภอทั่วประเทศในการรณรงค์งดเหล้ า ได้ ดงั นี้
ขั้นที่ 1 การรับทราบปั ญหาและมีความตระหนักร่วมเป็ นขั้นตอนแรกที่ทาให้ ชุมชนได้ รับทราบปั ญหาและโทษของ
การดื่มสุราและชุมชนเกิดความตระหนักที่จะร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา ทั้งในส่วนของปั ญหาเดิมอันได้ แก่ การดื่มสุรางาน
ประเพณีหรืองานบุญต่ างๆ และโทษของสุราที่อาจจะยังไม่ เห็นผลในทันทีแต่จะเกิดขึ้นต่อไป หรือความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากการจัดเลี้ยงสุราในงานบุญต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งถือเป็ นความสาคัญของชุมชน และต่อมาจึงชี้ให้ เห็นถึงความ
สาคัญของงานบุญประเพณีแห่แค่หลวงเนื่องจากเป็ นงานบุญประเพณีท่เี หลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวทางภาคเหนือของไทย
ขั้นที่ 2 การทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้ มีความสาคัญเพราะเป็ นการให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้ง
ในการร่วมวางแผนร่วมเรียนรู้ร่วมแก้ ปัญหาร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมกันตรวจสอบประเมินผลในขั้นตอนนี้จะทาให้ เกิด
การสร้ างเครือข่ายกันในทุกภาคส่วนโดยอัตโนมัติ โดยหน่วยงานภาครัฐเป็ นเจ้ าภาพหลักในการจัดประชุม ทบทวนปั ญหา
และเปิ ดเวทีให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมเพื่อรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ และทาให้
เกิดการบูรณาการความรู้ท่จี ะนามาใช้ ในการขับเคลื่อนเช่น การบาบัดผู้ติดสุรา การเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้ าของ
เยาวชนในสถานศึกษา เป็ นต้ น
ขั้นที่ 3 การดาเนินกิจกรรมเป็ นการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการทาให้
โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าเกิดผลสาเร็จ เช่ น การรณรงค์ของผู้นาชุมชน การเฝ้ าระวังของภาคประชาชน การออก
มาตรการ นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้ นรวมถึงการประเมินและติดตามผล
ขั้นที่ 4 การเกิดสานึกร่วม คือ การที่คนในชุมชนสามารถในการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทาง
ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้ บุคคลภายนอกมาชี้นาเพราะคนชุมชนมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันและมีองค์ความรู้ท่เี กิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการเกิดสานึกร่วมของชุมชนในอาเภอบ้ านโฮ่ง แม้ จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
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ที่เป็ นฝ่ ายปกครอง แต่คนในชุมชนก็ยังคงรณรงค์งดเหล้ าต่อไปเนื่องจากมีความตระหนักและจิตสานึกเป็ นทุนเดิมทาให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งงานประเพณีแห่แค่หลวงจนถึงปัจจุบนั ก็ยังคงเป็ นงานบุญปลอดเหล้ าตลอดมา
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน แสดงได้ ตามแผนภาพต่อไปนี้

ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
ขั้นที่ 1 การรับทราบปัญหาและมีความตระหนักร่วม
ขั้นที่ 2 การทาให้ เกิดการมีส่วนร่วม
ขั้นที่ 3 การดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 4 การเกิดสานึกร่วม

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน

จุดแข็ง ปั ญหาและอุปสรรคในการขับเคลือ่ นกิจกรรมรณรงค์โครงการแค่หลวงปลอดเหล้า
การมีเครือข่ายแกนนาที่เข้ มแข็งเกาะติดเอาจริงกับเรื่องงดเหล้ า ความร่วมมือของฝ่ ายปกครองกับแกนนาชุมชน การ
ให้ ความร่วมมือของประชาชน ทาให้ การณรงค์ทาได้ อย่างยั่งยืน แม้ ว่าจะเปลี่ยนนายอาเภอก็ไม่ได้ ทาให้ การรณรงค์ยุตไิ ป
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการได้ รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สาหรับใช้ ในโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าเพียง 1 ปี ในการรณรงค์
งดเหล้ าและไม่มีงบประมาณรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าไม่สามารถเข้ าร่วมทากิจกรรม
ได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันการรณรงค์งดเหล้ าในประเพณีแห่ แค่หลวงผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง
ใช้ ทุนทรัพย์ส่วนตัวและงบประมาณของโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการรณรงค์ เช่น การได้ รับสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์
สื่อสิ่งพิมพ์จากอาเภอบ้ านโฮ่ งที่ใช้ ในการจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวง ส่วนปั ญหาในการดาเนินงานโครงการแค่หลวง
ปลอดเหล้ าในงานประเพณีแห่ แค่หลวง เกิดจากประชาชนจากต่างถิ่นที่มาเที่ยวงานประเพณีแห่แค่หลวง บางส่วนไม่เข้ าใจ
กติกาของงานในการงดขาย งดดื่มเหล้ า จะนาเหล้ าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ ามาดื่มในงานทาให้ เกิดการโต้ เถียงกันบ้ างกับ
เจ้ าหน้ าที่ท่ที าหน้ าที่เฝ้ าระวังต้ องอาศัยการอธิบายทาความเข้ าใจ
ข้ อสังเกตประการหนึ่งจากการสัมภาษณ์วัฒนธรรมอาเภอบ้ านโฮ่ ง คือ การที่เด็กและเยาวชนเริ่มดื่มเหล้ า นอกจาก
เป็ นการดื่มโดยการชัดนาจากเพื่อนหรือดื่มเพราะอยากลองแล้ ว ยังมีประเด็นหนึ่งที่ผ้ แู ทนวัฒนธรรมอาเภอให้ ความเห็นว่า
ความเชื่อที่มกี นั ต่อๆ มาทุกช่วงวัยในครอบครัวหนึ่งๆ โดยเฉพาะครอบครัวในชนบท คือ ความเชื่อที่ว่าการดื่มเหล้ าช่วย
ให้ เจริญอาหาร สามารถกินข้ าวได้ มากขึ้นเป็ นลักษณะเหมือนการดื่มยาบารุงกาลัง ซึ่งเมื่อลูกหลานเห็นพฤติกรรมในการ
ดื่มเหล้ าของปู่ ย่า ตา ยายเป็ นประจาทุกวัน ก็จะทาตามแม้ ว่าจะเป็ นการดื่มเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น แต่กเ็ ป็ นจุดเริ่มต้ นของ
การดื่มเหล้ าที่มาจากสถาบันครอบครัว
ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้าในระดับพื้ นที่
ผลจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ทาให้ ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ าใจในกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงบทลงโทษและความผิดมากขึ้นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ซ่ึงเป็ นเรื่องใกล้ ตัวทั้งสิ้น เช่ น
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ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ บุ คคลที่ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น ความรู้สกึ ปลอดภัยของประชาชนที่มาเที่ยวงาน โดยเฉพาะ
การมาเที่ยวกันเป็ นครอบครัว เป็ นการสร้ างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดีให้ แก่ท้งั ประชนชนในพื้นที่ และประชาชนต่างถิ่น
ที่มาเที่ยว ส่งเสริมให้ ประเพณีเก่าแก่ของล้ านนาได้ คงอยู่ต่อไป การดาเนินการของภาครัฐทั้งในฝ่ ายปกครองและเจ้ าหน้ าที่
ตารวจในการบังคับใช้ กฎหมาย มีการแต่งตั้งคณะทางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน โดย
จัดทาเป็ นวาระในการประชุมของอาเภอ การจัดทาข้ อตกลงระหว่างหน่วยงานในการช่วยกัน ป้ องกันไม่ให้ มีการซื้อ ขาย
ดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ
การเฝ้ าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ในประเพณีแห่แค่หลวงโดยไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ มีชุดเฝ้ าระวังอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของคนต้ นแบบเลิกเหล้ า และเยาวชนเครือข่ายรณรงค์งดเหล้ า ซึ่ง
เยาวชนจะสลับ กันทาหน้ าที่ประจาแนะนาให้ ความรู้ในซุ้ม นิทรรศการ และท าหน้ าที่เฝ้ าระวังโดยการออกเดินตรวจ
สังเกตการณ์ ผู้ท่ดี ่ มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน หากพบก็จะเข้ าไปพูดคุยขอร้ องให้ งดดื่มซึ่งจากการสนทนากลุ่มเยาวชน
เครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า กล่าวว่า การให้ เยาวชนไปขอร้ องหรือเตือนเรื่องการดื่มเหล้ าในงาน
ทาให้ ผ้ ดู ่มื รู้สกึ ละอายใจได้ มากกว่าการให้ ผ้ ใู หญ่ไปเตือนซึ่งอาจจะทาให้ เกิดความไม่พอใจขึ้นได้
“ประชาชนที่เข้ ามาเที่ยวในงานประเพณีแห่ แค่หลวงยอมรับและยึดถือปฏิบัตติ ามกติกาการจัดงานเป็ นอย่างดี ทาให้
สามารถลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัตเิ หตุ อันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ได้ นอกจากนั้นยังเกิดแนวคิด
การจัดงานบุญประเพณีโดยไม่รับสปอนเซอร์ท่เี ป็ นธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้ างแบบอย่างในการจัดงานบุญประเพณีปลอด
เหล้ าให้ แก่พ้ ืนที่อ่นื ” (สัมภาษณ์ปลัดอาเภอฝ่ ายปกครอง, การสนทนากลุ่มคนต้ นแบบเลิกเหล้ า, การสนทนากลุ่มคณะ
ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ าบ้ านโฮ่ง, 6-7 ตุลาคม 2559)
จุดแข็งของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ได้ รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากบุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบการจัดงานประเพณีแค่หลวง
ปลอดเหล้ าจากหน่วยงานราชการและภาคประชาสังคมทั้งในระดับอาเภอและระดับตาบลเป็ นอย่างดีย่ิงในการให้ ข้อมูล
ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม การให้ ข้อมูลเชิงเอกสาร ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความตระหนักของคนใน
ชุมชนถึงผลเสียของการดื่มสุราทั้งในเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ทาให้ ประชาชน
ที่อยู่ในอาเภอบ้ านโฮ่ งสามารถดูแลกันเองในการดาเนินการรณรงค์งดเหล้ าโดยไม่ต้องยึดติดกับนโยบายและผู้บริหาร
ของหน่วยงานภาครัฐที่สบั เปลี่ยนหน้ าที่ในการบริหารงานตลอดมา
ข้อจากัดของการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ เวลาในเก็บรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 2559 ซึ่งเป็ นการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาที่มีการโยกย้ ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง รวมถึงการเกษียณอายุราชการทาให้ ต้องใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการ
ติดตามผู้ให้ ข้อมูล
2. ในช่วงปี ที่เก็บรวบรวมข้ อมูลมีการงดการจัดงานรื่นเริง ทาให้ การจัดงานประเพณีแห่ แค่หลวงในงานลอยกระทง
ประจาปี พ.ศ.2559 ถูกงดไปด้ วย คณะผู้วิจัยจึงไม่ได้ เห็นบรรยากาศของการจัดงานในปี นี้ ทาให้ เป็ นข้ อจากัดของการ
บรรยายภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีแห่แค่หลวง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ บริบทของการจัดงานในปี ที่ผ่านมาแทน
สรุปผลการศึกษา
การศึกษางานบุญ ไร้ แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่ หลวงจังหวัดลาพูนหนึ่งเดียวในโลก เป็ นการศึกษา
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ที่ได้ รับมอบโล่เชิดชูเป็ นหนึ่งใน 152
อาเภอทั่วประเทศในการรณรงค์งดเหล้ า โดยใช้ กรอบแนวคิด CIPP MODEL ศึกษาบริบทของการจัดประเพณีแค่หลวง
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อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ความเป็ นมา/การริเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าอาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณ มาตรการและกิจกรรมการณรงค์ การประชาสัมพันธ์
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ระดับพื้นที่ จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์โครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่
พื้นที่ท่ใี ช้ ในการศึกษา คือ อาเภอบ้ านโฮ่ ง ประกอบด้ วยตาบลบ้ านโฮ่ง ตาบลป่ าพลู ตาบลเหล่ายาว ตาบลศรีเตี้ย และ
ตาบลหนองปลาสะวาย ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ ผู้ท่รี ิเริ่มโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาเภอ
บ้ านโฮ่ ง คนต้ นแบบเลิกเหล้ าตลอดชีวิตอาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพูน ผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้ าอาเภอบ้ านโฮ่ ง
จังหวัดลาพูน เยาวชนและประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า รวม 61 คน ผลการศึกษา พบว่า ประเพณี
แค่หลวงซึ่งเป็ นประเพณีสาคัญในเทศกาลลอยกระทงของอาเภอบ้ านโฮ่งที่เหลืออยู่เพียงแห่ งเดียวในโลกเป็ นงานบุญ
ประเพณีท่ปี ลอดเหล้ าได้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณ มาตรการและ
กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยการขับเคลื่อน ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า
อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ประกอบด้ วย 1) การรับทราบปั ญหาและมีความตระหนักร่วมในผลของการดื่ม 2) การทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งจะทาให้ เกิดเครือข่ายการรณรงค์งดเหล้ า 3) การดาเนินกิจกรรมในการณรงค์งดเหล้ าของอาเภอ
บ้ านโฮ่ง 4) การเกิดสานึกร่วมของคนในชุมชนในการธารงไว้ ซ่ึงประเพณีเก่าแก่ท่เี ป็ นหนึ่งเดียวในโลก ทั้งนี้ผลของการ
จัดโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ าในระดับพื้นที่ทาให้ ประชาชนได้ รับความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้ าทั้งในด้ านสุขภาพและ
ความสิ้นเปลือง ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเหล้ าและสุรา มีผ้ ูท่ตี ้ องการเลิกเหล้ าเพิ่มขึ้น เกิดแนวคิดการจัดงานบุญ
ประเพณีโดยไม่รับสปอนเซอร์ท่เี ป็ นธุรกิจแอลกอฮอล์สร้ างแบบอย่างในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้ าให้ แก่พ้ ืนที่อ่นื
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ควรนากระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้ า ไปใช้ กบั พื้นที่ท่มี ีงานบุญประเพณีท่สี าคัญของประเทศ
เพื่อให้ เกิดเป็ นเอกลักษณ์ของงานประเพณีและเพื่อเป็ นการสืบสานให้ งานประเพณีน้ันๆ คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยพิจารณา
จากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ด้านพื้ นที่ขยายผล
1.1 มีหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่ให้ การสนับสนุนในการรณรงค์งดเหล้ า
1.2 หากเป็ นพื้นที่ท่อี ยู่ในโครงการหมู่บ้านศีลห้ าจะทาให้ การดาเนินกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ประสบความสาเร็จ
ได้ ง่ายขึ้น เนื่องจากประชาชนมีพ้ ืนฐานในการปฏิบตั ติ นในศีลธรรม
1.3 มีผ้ ูนาชุ มชน/แกนนาที่มองเห็นโทษของการดื่มหรือการเสพติดสุราเพื่ อเป็ นแรงขับในการรณรงค์อย่ าง
ต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดกิจกรรมในงานบุญประเพณี
2.1 ปลูกฝังค่านิยมรักความสนุกสนานแบบไม่พึงเหล้ าให้ แก่เยาวชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ในพื้นที่ให้ มากขึ้น
2.2 ใช้ กจิ กรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ปลอดเหล้ าให้ หลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็ นการสร้ างความสนใจให้ แก่เด็ก
และเยาวชน
2.3 ให้ เด็กและเยาวชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์โดยผ่านทางสถาบันการศึกษา
3. ด้านการบู รณาการการทางาน
หน่วยงานที่มกี ารทางานรณรงค์ในกลุ่มสาระเดียวกัน สามารถดาเนินงานควบคู่ไปด้ วยกัน เช่น การรณรงค์งดสูบ
บุหรี่หรือสารเสพติด การบาบัดผู้ตดิ สุรา เป็ นต้ น จะทาให้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวดเร็วและใช้ ทรัพยากรร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการณรงค์งดเหล้ าในเชิงสัญลักษณ์โดยการใช้ ผ้ ูนาเป็ นสื่อในการณรงค์ เนื่องจากได้ ผลดีในด้ าน
จิตวิทยาต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
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2. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเลิกเหล้ าได้ อย่างเด็ดขาดของเครือข่ายต้ นแบบคนเลิกเหล้ าในหลายๆ กรณี
มาจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะความรักและความห่ วงใยที่มีต่อลูก การคานึงถึงอนาคตของครอบครัว ความต้ องการ
เป็ นตัวอย่ างที่ดีให้ แก่ลูก ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบทบาทของคนในครอบครัวเป็ นปั จจัยที่สามารถส่งผลต่อการเลิกเหล้ าได้
ดังนั้น ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงแรงจูงใจและบทบาทของครอบครัวในการสนับสนุนให้ ผ้ ทู ่ตี ดิ สุราสามารถเลิกดื่มได้ อย่าง
เด็ดขาด โดยอาจทาการศึกษาจากผู้ท่มี าเข้ ารับการบาบัดซึ่งผลการศึกษาที่ได้ หากนาไปเผยแพร่จะช่วยสร้ างความตระหนัก
ให้ แก่นักดื่มหน้ าใหม่และผู้ท่ตี ดิ สุราได้
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