
 ทุกชวงฤดูน้ำหลาก  ริมฝงแมน้ำลำคลองของเมืองไทยมักจะเนืองแนนไปดวยผูคนตลอดสองฟากฝง  ทั้งผูเฒา

ผูแก  คนหนุมสาว  ลูกเด็กเล็กแดงที่ติดสอยหอยตามผูเปนพอเปนแมมา  สายตาทุกคูตางจับจองไปในทิศทางเดียวกัน 

ตรงเรือยาวสองลำที่มองเห็นอยูไกลลิบ ชั่วอึดใจ หลังเสียงสัญญาณเริ่มตนการแขงขันเรือทั้งสองก็แลนโผนโจนทะยาน

ออกมา  ดวยพละกำลังของฝพายชายฉกรรจกวาครึ่งรอยที่รวมใจกันกระแทกกระทั้นผิวน้ำเปนจังหวะพรอมเพรียงอยาง

สูสีกระชั้นชิด…

 ประเพณีแขงเรือยาว  ถือเปนภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่มีมาแตครั้งบรรพบุรุษ ที่ผูคนตางมีชีวิต

ผูกพันกับสายน้ำ  งานแขงเรือนั้นมักเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะวันออกพรรษาและงานทอดกฐิน  ที่ผูคน

มักจะมาพบปะกัน และใชงานแขงเรือเปนเคร่ืองมือในการสานสัมพันธ  ทวาปจจุบันงานบุญแขงเรืออันเปนประเพณีท่ีดีงาม

กลับถูกคุกคามจากธุรกิจแอลกอฮอล  ที่หวังจะใชงานบุญเปนเครื่องมือสงเสริมการขายของตน ดวยการนำน้ำเมาเขามา

สูงาน  และแปรเปล่ียนงานบุญประเพณีใหกลายเปนงานบาป  ท่ีมีท้ังการทะเลาะวิวาท  อุบัติเหตุ  นำมาซ่ึงการสูญเสียชีวิต

และทรัพยสิน  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเด็กและเยาวชน  ท่ีมักจะตกเปนเปาหมายของเหลาพอคา กอใหเกิดนักด่ืมหนาใหม

จำนวนมาก
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เม่ืองานบุญประเพณีท่ีดีงามอยางงานแขงเรือ  ถูกครอบงำโดยกลุมธุรกิจแอลกอฮอล  คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีสืบตอมาแตคร้ัง

บรรพกาลก็มีอันตองถดถอยลง  และถูกเขาแทนที่ดวยอบายมุข  ที่เปนกลลวงนำพางานแขงเรือแปรเปลี่ยนจากงานบุญทาง

ศาสนา  ไปสูงานแหงพญามาร เพราะเมื่อมีเหลาเบียร  ผูคนก็จะขาดสติ  และสามารถทำเรื่องไมดีไมงามไดมากมาย ทั้งยัง

อาจกอใหเกิดอันตรายกับตนเองและผูอื่นไดโดยงาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ประเพณีแขงเรือ  เปนงานที่เกี่ยวของกับสายน้ำ  

การขาดสติอาจทำใหพลาดพลั้งตกน้ำตกทาได อีกทั้งการทะเลาะวิวาทของผูคนภายในงานอันมีสาเหตุมาจากความเมามาย

อาจสงผลกระทบตอผูมาเที่ยวชมการแขงขันรายอื่นๆ  ใหถูกลูกหลงไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกดวย  นอกจากนั้น  การมี

เหลาเบียรอยูภายในงาน  ยังทำใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอยางงายดาย  ยังผลใหเกิดนักดื่ม

หนาใหมเพิ่มมากขึ้นทุกป  งานรณรงคแขงเรือปลอดเหลาจึงจำเปนตองมีขึ้น  เพื่อกระตุนเตือนและสรางสติใหกับผูคนได

ตระหนักถึงโทษภัยพรอมไปกับการรักษาคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  รวมทั้งปกปองเด็กและเยาวชนไมให

ตกเปนเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเหลาเบียร  อันจะมีสวนชวยหวนคืนคุณคาแทของประเพณีแขงเรือยาว ใหถอยหาง

ออกจากเงื้อมมือของพญามาร  กลับเขาสูงานบุญประเพณีที่ดีงาม  ภายใตรมเงาของศาสนาไดดังเชนวันวานอีกครั้ง



แขงเรือปลอดเหลา...เราทำได

แนนอนวา ในรอบหลายปที่ผานมา  มีพื้นที่ตนแบบการแขงเรือปลอดเหลาเกิดขึ้นตามภาคตางๆ อยูหลายแหงโดยเฉพาะ

ที่จังหวัดนาน  ซึ่งไดชื่อวาเปน “ตนแบบ” แหงการรณรงคแขงเรือปลอดเหลาอยางแทจริง  กอนที่จะขยับขยายออกมายัง

พื้นที่อื่นๆ  ไมวาจะเปนที่อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีจุดเดนในดานการดึงเอาเยาวชนเขามามีสวนรวมในทุก

กระบวนการ  หรือที่เทศบาลตำบลบางทรายใหญ  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเปนการแขงเรือยาวเชื่อมสัมพันธสองฝงโขง

 ไทย-ลาว  รวมไปถึงที่สนามคลองตาขำ  จังหวัดสมุทรสาคร  ก็ไดชื่อวาเปนงานที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ไมแพกัน

รคาสรทุมสดัวหงัจ  ำขาตงอลคมานส ษกเะสีรศ.จ ลศไีษาร.อ

 

การดำเนินการเพื่อใหงานแขงเรือเปนงานที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล

นั้นไมใชเรื่องที่ทำไดงายนัก  ดวยประเพณีดังกลาวมีการดื่มเหลาเบียรใน

อัตราที่คอนขางสูง  โดยเฉพาะเหลากองเชียรที่มาจากชุมชนตางๆ ซึ่งยกกัน

มาใหกำลังใจทีมเรือของตนอยางอุนหนาฝาคั่ง แตถึงกระนั้นก็ยังเห็นไดวา

นับแตมีการรณรงคแขงเรือปลอดเหลาขึ้นเมื่อหลายปกอน ภาพลักษณของ

งานแขงเรือในวันนี้ก็กลับกลายเปนงานที่ดูดีขึ้นกวาเดิมมาก  กลิ่นอายของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เคยคุกกรุนไปทั่วทั้งงานก็กลับเจือจางลง กอปรกับ

การเขามารวมแรงแข็งขันของสถานีโทรทัศน Thai PBS ที่ดำเนินการถาย

ทอดสดการแขงขันภายใตชื่อ “ศึกเรือยาว ชิงจาวสายน้ำ”  ซึ่งมีสวนชวย

คัดกรองของมึนเมาใหออกไปจากงานไดเปนอันมาก ยังผลใหงานแขงเรือ

ท่ีถูกเผยแพรออกสูสายตาของผูคนท่ัวโลกน้ัน เปนงานท่ีขาวสะอาดปราศจาก

เหลาเบียรและอบายมุขทั้งปวงได

นานตนแบบแขงเรือปลอดเหลา การมีสวนรวมของเยาวชน

งานแถลงขาวแขงเรือปลอดเหลา



จากพื้นที่ตนแบบ..สูกระแส แขงเรือปลอดเหลา ทั่วประเทศ

นอกจากพื้นที่ดังที่ไดกลาวมาแลว  ในป 2555 ที่ผานมานั้น 

ยังมีสนามแขงเรืออีก หลายสิบสนามทั่วประเทศ  ที่พรอมใจ

กันดำเนินการใหเปนงานที่ปลอดจากเหลาเบียรทำใหกระแส

“แขงเรือปลอดเหลา” นั้น  แพรกระจายออกไปไดเกือบทั่ว

ทั้งประเทศแลว และเชื่อแนวาในอีกไมกี่ปขางหนานี้  เมื่อเอย

ถึงคำวา “แขงเรือ” คนไทยทุกคนจะตองมีคำวา “ปลอดเหลา” 

พวงตอทายมาดวยเสมออยางแนนอน

กลโุณษิพ.จ ำกะรงาบ.อ ณามะรงึบ

ทีมเฝาระวังสนามหนองหาร จ.สกลนคร

แขงเรือริมโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

เวทีนักพากยเรือเยาวชนสรางเสริมสุขภาพ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต.ทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ยลเ.จ นาคงยีชเ.อ
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อ.ทาตูม จ.สุรินทร ถายทอดสดทาง ThaiPBS





รอยละ 99.30 ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง  จังหวัดศรีสะเกษ  เห็นดวยกับการจัดงานแขงเรือปลอดเหลา

และอยากจะใหจัดงานแขงเรือปลอดเหลาเชนน้ีทุกๆ ป  โดยรอยละ 98.60 ตองการใหขยายผลไปยังงานประเพณีอ่ืนๆ ดวย

รอยละ 99 ของประชาชนที่มารวมงานแขงเรือปลอดเหลา อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  เห็นดวยกับการ

จัดงานแบบปลอดเหลา  และตองการใหจัดแบบปลอดเหลาเชนเคยในปตอๆ ไป  โดยรอยละ 96.8 เห็นดวยกับการขยาย

ผลไปยังงานประเพณีอื่นๆ

รอยละ 100 เต็ม  เห็นดวยกับการจัดงานแขงเรือปลอดเหลา  ที่ อบต.แสนชาติ  จังหวัดรอยเอ็ด  และอยากจะใหคงไว

ซึ่งความดีงามเชนนี้ในปตอๆ ไป

รอยละ 97.9 ของประชาชนท่ีมารวมงานแขงเรือปลอดเหลาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ  จังหวัดมุกดาหาร เห็นดวยกับ

การจัดงานแขงเรือปลอดเหลา  และเห็นดวยวาควรงดรับการสนับสนุนเม็ดเงินจากกลุมธุรกิจแอลกอฮอล เพื่อปกปองเด็ก

และเยาวชน

รอยละ 96.2 ของประชาชนท่ีมารวมงานแขงเรือปลอดเหลาเทศบาลเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร เห็นดวยท่ีงานแขงเรือ

ในพื้นที่ของตนเปนงานปลอดเหลา  และยินดีที่จะใหงานแขงเรือนี้เปนงานที่ปลอดเหลาในทุกๆ ป
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