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สรุปงานถอดบทเรียน 

งานแขงเรือปลอดเหลา ป 2552 
ของแผนทุนอุปถัมภทดแทนธุรกิจสุรา (Sponsorships) 

26 มกราคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนต นนทบุรี 
 

 
 

จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอพิบูลมังสาหาร : การจัดงานแขงเรือปลอดเหลาท่ี อ.พิบูลยมังสาหาร 
ไดรับการสนันจากทาง สสส. เปนปแรก มีตนทุนการทํางานท่ีเปนภาคีเครือขายหลายๆ ภาคสวน เชน สภา
เด็กและเยาวชน ,ประชาคมจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยการรณรงคนั้นมี
การชวนชาวบานใหมารวมประชุมหาแนวทางการรวมมือในการทําใหงานแขงเรือครั้งน้ีเปนงานปลอด
เหลา และใหเปนอําเภอปลอดเหลาดวย เปนการขอความรวมมือโดยเอาปญหาท่ีเกิดจากเหลามาแจกแจงให
เห็น คาใชจาย โอกาสท่ีเสียไปกับการด่ืมเหลา ชาวบานก็ใหความรวมมือดี อกีท้ัง มีเยาวชนเขามารวมเปน
แกนนําในการขับเคลื่อนท้ังเยาวชนในพื้นท่ีเอง และเยาวชนจากทางอําเภอเมอืงท่ีนํามาโดยพี่วิทยา ซึ่ง
เยาวชนถือวาเปนกําลังสําคัญในการรณรงค มีความคิดสรางสรรค และสามารถกระตุนจติสํานึกผูใหญได
เปนอยางดี  
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จังหวัดนาน : การรณรงคเลิกเหลามีการเริ่มงานต้ัง ป 46 โดยไดขอความรวมมือกับชาวบานโดย
ใชสภาวัฒนธรรมเปนตัวขับเคล่ือน เพราะเหลาไดอยูคูสังคมมานาน ปญหาสวนหนึ่งมาจากการเรียนแบบ
กันในสังคม โดยเฉพาะขาราชการก็เปนตัวอยางท่ีไมดีใหกับชาวบาน  มิติการรณรงคก็เริ่มจากการเอามติิ
ของวัฒนธรรมเขาไปจับ วิถีชีวิตท่ีใหความสําคัญและเคารพคนเฒา คนแก และเม่ือผูใหญไมสนับสนุนก็
เปนเรื่องงายท่ีจะตอยอดรณรงคตอไป  

ทางเครือขายมีการรณรงคตอเนื่องตลอดท้ังป มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ และใชแนว
ทางการบังคับใชกฎหมายเขารวม มีการตรวจยึด ปรับจริง จับจริง ตาม พรบ. ควบคุมฯ อีกท้ัง ไดเปด
โอกาสใหเยาวชนเขามามีบทบาทในการทํางาน สวนมากเปนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด 
ท่ีมีประสบการกับการรณรงคในงานแขงเรือเกือบทุกสนาม และเยาวชนเองก็เปนปจจัยหนึ่งของ
ความสําเร็จท่ีสามารถสรางความกดดันทางออมใหกับผูติดสุราไดเปนอยางดี 
 การทํางานรณรงคทางเครือขายมีการแบบสํารวจความพอใจในการรณรงคหลังจบงานทุกครั้ง 
และพบวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการณรงค  มีการทํา Pr ผานทางวิทยุชุมชน และใชวิธีการทํางาน
แบบการตลาดผสมกับการสรางกระแส งานแขงเรือปลอดเหลาจึงเปนงานตนแบบของทุกๆ งานในจังหวัด 
และมีเปาหมายชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมไมเฉพาะในชวงระยะเวลาการจัดงาน และจะพัฒนา
ไปสูการหาแนวรวมสนับสนุนการจัดงานใหไดมากท่ีสุด 
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จังหวัดสุรินทร อําเภอทาตูม  : ต้ังแต จ.สุรินทร ไดมีการรณรงคเรื่องการปลอดสุรา สังคม
ภายนอกมองภาพลักษณของจังหวัดไปในทางบวกมากข้ึน และจากงานแขงเรือในหลายปกอนก็ข้ึนช่ือวา
เปนงานท่ีกอใหเกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาท รวมถึงอุบัติเหตุท่ีสรางสถิติใหมของจังหวัดไดทุกป หลังจากมี
การรณรงคก็สามารถลดปญหาไปไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต และจะพยายามตอยอดการทํางานเพ่ือยกระดับ
ใหเปนจังหวัดทองเท่ียว 

ความสําเร็จสวนใหญมาจากการท่ีชุมชุนใหความรวมมือ ลด ละ และเลิกสุรา รวมถึงชวยดูแลการ
ละเมิดกฎหมายควบคุมฯ สุรา ท้ังในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังน้ี งานแขงเรือปลอดเหลาถือวา
เปนงานตนแบบท่ีขยายงานไปยังงานอื่นๆ ได 

 

จังหวัดนนทบุรี : การจัดงานแขงเรือยาว จ.นนทบุรี จัดข้ึนบริเวณริมเข่ือนทานํ้านนท มีเวลาใน
การเตรียมการนอยมากและเปนครั้งแรกท่ีไดรับงบการสนับสนุนจาก สสส. มีการจัดกิจกรรมในงานโดย
ใช theme ครอบครัวมีสุข ไรทุกข ปลอดเหลา มีการสรางจัดแขงขัน หมู ควาย คน แขงวายน้ํา เพื่อสีสัน
เรียกคนเขามาเท่ียวงาน ซึ่งกิจกรรมก็มีกลุมเยาวชนเขามามีบทบาทสําคัญในการรณรงค รวมถึงการเฝา
ระวังการกระทําผิด พรบ. สุรา  รวมท้ังไดมกีารขอความรวมมือไปยังรานคา (รวมถึง 7 Eleven) ใหรวม
รณรงคดวย 

เยาวชนท่ีมารวมงานน้ันมีความกระตือรือรนสูงมาก และคิดวาจะมีการรวมงานในกิจกรรมของ
ทางเครือขายไดอีกในอนาคต บวกกับปจจัยความสําเร็จท่ีเครือขายสรางเครอืขาย และยังเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาตอยอดไปสูกิจกรรมอื่น ได  
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จังหวัดอุทัยธานี : นายก อบต. ใหความสําคัญกับงานแขงเรือปลอดเหลาและมีวิสัยทัศนท่ีตรงกัน
วาเหลาเปนปญหาของสังคม ประกอบกับอุทัยธานีก็เปนจังหวัดท่ีมีประเพณีประจําถิ่นมากมายซ่ึงสามารถ
พัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวปลอดอบายมุขได 
 งานรณรงคในงานแขงเรือท่ีผานมาตํารวจใหความรวมมือและเขาใจการมสวนรวมของภาค
ประชาคมอีกท้ัง ทางเครือขายไดใชเยาวชนเปนแกนหลักในการรณรงค  ซึ่งเปนกลุมเยาวชนท่ีไดผานงาน
ระดับจังหวัดมาหลายงาน มีเครือขายกวา 30 โรงเรียน ไดรับความไววางใจในการจัดงานระดับจังหวัดมา
หลายงาน และถือวาเปนรุนบุกเบิกกอนท่ีจะมีสภาเด็กและเยาวชนเกิดข้ึน 
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จังหวัดราชบุรี : เปนงานแรกท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. โดยท่ีผานมารับจากบริษัทเหลา
เบียรมาตลอด งานแขงเรือของจังหวัดมีการแบงงานถึง 14 สนาม เปนงานแขงท่ีไดรับโลพระราชทานจาก
ในหลวง เยาวชนมีบทบาทในการรวมรณรงค ตํารวจใหความรวมมือในการดูแลสอดสองผูกระทําผิด 
พรบ. มีการจับจริง ปรับจริง อกีท้ังชาวบานก็ยังชวยเปนหูเปนตาให 

 

จังหวัดมุกดาหาร : งานแขงเรือท่ี จ.มุกดาหาร จัดท่ีริมแมน้ําโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เปนการ
สรางความสัมพันธ ไทย – ลาว เปนครั้งแรกท่ีมีการรณรงคเรื่องปลอดเหลาและเปนปแรกท่ีรับการ
สนับสนุนจาก สสส. ซึ่งไดรับการอํานวยความสะดวกจากสวนกลางในทุกๆ สวน  ถึงแมวาจะมีปญหาอยู
บางท่ีนโยบายของทางจังหวัดมีการติดขัดบางเพราะมีการโยกยายผูวาฯ  และทางเครือขายก็ไดทําการข้ึน
ปายตอนรับผูวาคนใหมซึ่งเปนการบอกเปนนัยยะวาจังหวัดนี้มีการรณรงคเรื่องเหลา 

จังหวัดมุกดาหาร เปนจังหวัดชายแดนท่ีติดตอกับประเทศลาว จึงมีปญหาเรื่องการหลั่งไหลเขามา
ของสุราประเทศลาวโดยไมมีการเสียภาษี ทําใหคนในพื้นท่ีมีโอกาสในการด่ืมมากข้ึน งานแขงเรือก็
เหมือนกับเหลาลาวเหลาไทยมาพบกัน ดื่มกันจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติมานาน อีกท้ัง งานแขงก็มี
ประเพณีบวงสรวงเรือท่ีมีเหลาเขามาเก่ียวของซ่ึงจะเปนการซํ้าเติมสังคมใหเกิดทัศนคติท่ีไมถูกตองกับสุรา 
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จังหวัดสมุทรสาคร :ไดมีการรับงบจาก อบต. อบจ. และรับจาก สคล. เปนปแรกท่ีทํางานงาน
รณรงคและก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ปญหาหลักท่ีพบคือการประชาสัมพันธท่ีไมทันสถานการณ 
และทาง อบต. ก็ไมไดมีการประสานขอความรวมมือกับรานคาตางๆ 
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จังหวัดพิษณุโลก : พิษณุโลกจัดงานแขงเรือปลอดเหลาเปนปแรกและมีเทศบาลจังหวัดเปน
เจาภาพ ซึ่งท่ีผานมาไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเบียรมานานกวา 15 ป และปนี้ถึงวาพ้ืนท่ีจะรับการ
สนับสนุนจาก สสส. แลวก็ตาม แตทางบริษัทเบียรก็ยังสงคนมาสังเกตการณกระจายอยูท่ัวบริเวณงาน 
 งานน้ีเปนงานแรกและถือวายังมีประสบการณนอยเกินไป พยายามใช จ.นานเปนจังหวัดตนแบบ  
มีการนําเสนอตํานานการแขงเรือของทางพ้ืนท่ีโดยใชปราชญชาวบานเปนผูชูโรง แตยังไมสามารถสรางจุด
ขายใหเปนเอกลักษณของงานจัดเจนแตอยางไรก็ตาม งานก็ไดอาศัยพลังจากทีมเยาวชนมาเปนตัวเคลื่อน
เรื่องการรณรงค มีการเดินรณรงคไปท่ัวพื้นท่ีจัดงานและขอความรวมมือจากรานคาตางๆ เพื่อขอความ
รวมมือในการงดจําหนายสุราดวย และบทบาทการทํางานของเยาวชนน้ันก็ถือเปนแรงกระตุนอยางดีท่ีให
ผูใหญเขามารวมมือ และเห็นความสําคัญของงานปลอดเหลา 
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ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
หลายพ้ืนท่ีตองเรียนรูการจัดเก็บขอมูล เก็บสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานรณรงค ตามท่ี จ.นาน ได

ทํามา เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปอางอิงกับหนวยงานอื่นเพื่อตอยอดโครงการ โดยอาจขอคําแนะนําจากศูนยวิจัย
ปญหาสุราได  และอยากใหมีการรณรงคตอเนื่องโดยตลอดท้ังปโดยไมหวังผลแคงานใดงานหน่ึงเทาน้ัน 
แตนาจะมุงหวังท่ีการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในระดับสังคม และใหภาคีมีการเช่ือมงานซ่ึงกัน
และกัน เปนเพ่ือนกันรวมทํางานดวยกันตอไปในอนาคต   เพราะ สสส. จะไมพยายามสรางภาพลักษให
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแตจะผลักดันใหพื้นท่ีเติบโตข้ึนไดดวยตัวเอง   

นอกจากการรณรงคในระดับพ้ืนท่ีแลว ควรใหความสําคัญกับผูท่ีเปนสื่อของงานดวย ซึ่งนัก
พากษถือวาเปนส่ือท่ีสําคัญของงานและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมาก ควรมีการใหความรูและสราง
จิตสํานึกการรณรงคใหกับนักพากษเรือแขงดวย เพราะการรณรงคโดยสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนนั้นจะเปน
การพูดท่ีออกมาจากใจ เปนธรรมชาติ และสารท่ีสื่อออกไปจะมีอิทธิพลมากกวาการพูดตามบทท่ีเตรียมไว 

 

สรุปผลที่ไดจากงานรณรงคแขงเรือปลอดเหลา ป 2552 
1. สามารถขยายพ้ืนท่ีงานแขงเรือปลอดเหลาอยางเปนรูปธรรม 
2. ฟนฟูคุณคาวัฒนธรรมอันดงีามท่ีปลอดเหลา เบียร 
3. เกิดมาตรการการบังคับใชกฎหมายในแตละพ้ืนท่ี 
4. เกิดรูปแบบของความรวมมือในการทํางานรณรงคทางสังคม 
5. เกิดภาคีเครือขายเขามารวมงานกันมากข้ึน 
6. เกิดพื้นท่ีกิจกรรมสรางสรรค  สนับสนุนการมีสวนรวมของเยาวชน 
7. มีนักรณรงคเกิดข้ึนในหลายๆ จังหวัด 
8. เกิดพื้นท่ีทํางานเชิงยุทธศาสตร รวมกับกลไกภาค 
9. เกิดนโยบายการจัดงานแขงเรือปลอดเหลาระดับพื้นท่ี 
10. เกิดทุนความรูในการทํางาน 
11. ขยายแนวคิดใหเปนประเด็นสาธารณมากข้ึน 
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