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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบและศึกษาผลการใช้รูปแบบการดาเนินงานโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) แบ่งออกเป็ น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 ทบทวนเอกสารและศึกษาบริ บท
ของชุมชน ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลด
พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ผนู ้ าชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องจานวน
30 คน โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมแบบเสริ มสร้างพลังอานาจ เป็ นเครื่ องมือเพื่อพัฒนา
รู ปแบบการดาเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่าในขั้นตอนของการพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลด
พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมวิจยั เข้าร่ วมในกระบวนการพัฒนารู ปแบบ
ในระดับสู งสุ ดโดย กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มี ส่ วนร่ วมกิจกรรมทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลการ
ใช้รูปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า
ชุมชนมีการกาหนดมาตรการ ทางสังคม ชุมชนและภาคีเครื อข่ายมีความเข้มแข็ง ประชาชนในชุมชนบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง โรงเรี ยน วัดและสถานที่ราชการเป็ นเขตปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าใน
ชุมชนส่ วนใหญ่ไม่จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาชนมีความรู ้เรื่ องโทษพิษภัยของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์และเกิดนวัตกรรมชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
คาสาคัญ: รู ปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วม, พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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Abstract
The purpose of the research was to investigate model and study the effects of the
community participation model to reduce alcohol consumption behavior. The study was
research and development, included 3 phases: the first phase was to review documents and urban context
study, the second phase was to investigate community participation model and the final phase was to the
effects of the community participation model to reduce alcohol consumption behavior. The sample
consisted of 30 leaders and others. The research instrument was empowerment participation action
research. Data were analyzed by the content analysis was also used.
The results indicated that the process for development of community participation model of
reduce alcohol consumption behavior, the sample consisted of village leader, headman, village health
volunteers, teachers, health officer, health leader and the other have a top level participation and more
than 80 percentage of samples participated in all processes. The result of the community participation
model to reduce alcohol consumption behavior included social measures by community, strong of
community and network, people in community to reduce alcohol consumption behavior, the alcohol free
zone in school temple and official place, many shops in the community not for sale alcohol drinking, the
people have knowledge about toxic alcohol and innovation of community to reduce alcohol consumption
behavior.
Key Words: A Development of Community Participation Model, to reduce alcohol consumption
behavior
ภูมิหลังและเหตุผล
ปั ญหาการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ถือได้วา่ เป็ นปั ญหาที่สาคัญในระดับชาติ โดยพบว่าคนไทยมี
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลก(1) ในปี พ.ศ. 2550 จากการสารวจพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปจานวน 51.20 ล้านคน พบว่าดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จานวน 14.90 ล้านคนหรื อร้อยละ 29.30 และที่น่าเป็ นห่วงเป็ นอย่างยิง่ คือกลุ่มวัยรุ่ นมี
อัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 21.90 จากการวิเคราะห์ความชุกของผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์แบบดื่มประจาระหว่างปี พ.ศ. 2539-2550 พบว่ากลุ่มวัยรุ่ นดื่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.70 เป็ น
ร้อยละ 8.00(2) การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ยงั นามาซึ่งผลกระทบมากมายทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุ ขภาพดังเช่นการศึกษาที่พบว่าการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้ งั ใจ(3),(4) และมีโอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
เพิม่ ขึ้นมากกว่า 2 เท่าและยังก่อให้เกิดความรุ นแรง ทะเลาะวิวาทนาไปสู่ สาเหตุของการเสี ยชีวติ ในที่สุดและ
ยังพบว่าครอบครัวที่มีผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสใช้ความรุ นแรงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มี

ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 3.48 เท่า(5) ซึ่งเป็ นต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรมถึงร้อยละ 50.20 และ
ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกได้ร้อยละ 20.4(6)
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มความชุกของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรกลุ่ม
อายุ 15–19 ปี ลดลงจากร้อยละ 8.8 ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 5.3 ในปี 2554 ซึ่ งมีแนวโน้มเช่นเดียวกับความชุก
ของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคกลาง แต่สวนทางกับความชุกของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ในภาพรวมของประเทศที่เพิ่มขึ้น และเมื่อจาแนกตามเพศพบว่าความชุกของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ของผูบ้ ริ โภคในประชากรกลุ่มอายุ 15–19 ปี เพศชายจังหวัดฉะเชิงเทราลดลง จากร้อยละ 16.9 ในปี 2550
เป็ น ร้อยละ 8.1 ในปี 2554 แต่ความชุกในเพศหญิงเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0 ในปี 2550 เป็ น ร้อยละ 2.4 ในปี
2554(7) ซึ่งจากปัญหาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดงั กล่าว รัฐบาลแก้ไขปั ญหาการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใช้วธิ ี การป้ องปรามด้วยมาตรการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดอายุของผูซ้ ้ื อเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ซ่ ึ งไม่ต่ากว่า 18 ปี การกาหนดเวลาในการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การกาหนดบทลงโทษ
สาหรับบุคคลที่มึนเมาจากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ เป็ นต้น ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็ นต้นมา เน้นแนวคิดการพัฒนาที่มี
“คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ให้
ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหรื อกาหนดทิศทางการพัฒนาที่คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและ
สร้างภูมิคุม้ กันที่ดีสาหรับสังคมไทย มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้มีการจัดระบบบริ การสาธารณสุ ข
ของรัฐและให้การสนับสนุนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นก็เช่นเดียวกัน ควรมีวธิ ี การที่สามารถแก้ปัญหาสุ ขภาพโดยเจ้าของสุ ขภาพ
เป็ นผูก้ าหนดทิศทางการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวติ และบริ บทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมี
ส่ วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
ดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ระเบียบวิธีศึกษา
กลุ่มตัวอย่ างที่ศึกษาได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ครู
บุคลากรสาธารณสุ ขจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล แกนนาสุ ขภาพ สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ สมาชิก
อาสาสมัครพัฒนาสังคม สมาชิกเครื อข่ายองค์กรงดเหล้าและแกนนาเยาวชน อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยคัดเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจเข้าร่ วมการศึกษาวิจยั จานวน 30 คน

วิธีการศึกษา การพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นรู ปแบบการวิจยั และพัฒนาโดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ โดยระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่
เดือนเมษายน – เดือนธันวาคม 2557 ดังนี้
ระยะที่ 1 ทบทวนเอกสารและการศึกษาบริ บทของชุมชน
การทบทวนเอกสารและการศึกษาบริ บทของชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และนาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไป
กาหนดเป็ นองค์ประกอบในการพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมแบบเสริ มสร้างพลังอานาจ
(Empowerment Participatory Action Research : EmPAR) เพื่อให้ได้รูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่และเกิดพลังชุมชนในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการดาเนิ นงานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน
ชุมชนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนารู ปแบบโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
มีส่วนร่ วมแบบเสริ มสร้างพลังอานาจ รวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยแยกประเด็นเป็ นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดและตรวจสอบสามเส้าเพื่อ
ความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) จากการประชุมระดมสมอง
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ น
รู ปแบบการดาเนินงานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และผลที่ได้รับจาการใช้
รู ปแบบดาเนินงานดังกล่าว
ผลการศึกษา
การศึกษาการพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. การทบทวนเอกสารและศึกษาบริ บทของชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วย ปั จจัยนา
ได้แก่ ความรู ้ ทัศนคติ ค่านิยมและความตั้งใจดื่ม ปั จจัยเอื้อได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซื้ อขาย เทศกาล ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย การรับรู ้นโยบายและกฎหมายควบคุมและทักษะการ

ปฏิเสธ และปั จจัยเสริ มได้แก่ บุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุ รา เพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคม การปฏิบตั ิของ
ผูจ้ าหน่ายสุ รา สัมพันธภาพในครอบครัวและสื่ อโฆษณา โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดได้แก่ปัจจัยเสริ ม รองลงมาได้แก่ปัจจัยนาและปั จจัยเอื้อตามลาดับ
2. การพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ารู ปแบบการดาเนินงานที่ชุมชนกาหนดขึ้นเพื่อลดพฤติกรมมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในชุมชนได้ถูกกาหนดเป็ นมาตรการทางสังคมสาหรับชุมชน ดังนี้
มาตรการทางสั งคมเพือ่ ลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สารวจบุคคลที่ดื่มสุ ราในแต่ละ
ครัวเรื อนและนาเข้าวาระที่ประชุมตาบลทุกเดือน
2. ประธานที่ประชุมตาบลชื่ นชมผูใ้ หญ่บา้ นที่ร่วมเป็ นต้นแบบลดการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ในแต่ละเดือน
3. เน้นย้าให้โรงเรี ยน วัด ลานกีฬาและสถานที่สาธารณะในชุมชนเป็ นเขตปลอดแอลกอฮอล์
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. ขอความร่ วมมือเจ้าภาพงานบุญและงานศพเป็ นเขตปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการ
พนันทุกชนิด
5. มอบเกียรติบตั รให้กบั ร้านค้าที่ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
6. ห้ามร้านค้าจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั เด็กและเยาวชนที่อายุต่ากว่า 18 ปี และต้อง
จาหน่ายตามเวลาที่กฏหมายกาหนดเท่านั้น
7. จัดกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์ชุมชนปลอดเหล้า โดยชักชวนบุคคลที่ดื่มสุ ราเข้าร่ วม
โครงการ “คนใหม่ หัวใจแกร่ ง” และโครงการ “รักเพื่อนต้องชวนเพื่อน” โดยโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
8. เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขร่ วมกับอสม.ออกเยีย่ มบ้านร่ วมกับการสังเกตพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลที่เข้าร่ วมโครงการ
9. คณะกรรมการชุมชน ออกตรวจร้านค้า ติดตามกากับดูแลและกระตุน้ ให้ชาวบ้านปฏิบตั ิตาม
กฏระเบียบของชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฏระเบียบผ่านที่ประชุม งานวัด งานบุญ งานศพและ
หอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่ อง
10. มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการที่สามารถลด ละ เลิกการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้สาเร็ จและมอบเกียรติบตั รให้กบั ร้านค้าที่ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และผูใ้ หญ่บา้ น
ต้นแบบ

3. ผลการใช้รูปแบบการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า
1. ชุมชนและภาคีเครื อข่ายมีความเข้มแข็ง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรื อร้นที่จะมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงาน
2. ประชาชนในชุมชนมีการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดลดลงโดยประเมินจาก
ปริ มาณการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านจาหน่ายในชุมชนในช่วงเวลาเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา
3.ผูจ้ ดั เลี้ยงหรื อเจ้าภาพงานเลี้ยงต่างๆ ให้ความร่ วมมือโดยลดปริ มาณการจัดเลี้ยง
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
4. โรงเรี ยน วัดและสถานที่ราชการเป็ นเขตปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ส่ วนสถานที่
สาธารณะเช่นสวนสาธารณะ ยังคงพบการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บา้ งเป็ นครั้งคราว
5. ประชาชนในชุมชนมีความรู ้เรื่ องโทษ พิษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นและผูท้ ี่
ป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังที่เคยมีพฤติกรรมบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง
6. พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและการมีส่วนร่ วมของ
เยาวชนหรื อบุคคลต้นแบบพบว่า เกิดนวัตกรรมชุมชนจากโครงการ “รักเพื่อนต้องชวนเพื่อน” โดยเยาวชนที่
นับถือศาสนาอิสลามเป็ นสามารถตัวอย่างที่ดีให้กบั เยาวชนที่นบั ถือศาสนาพุทธในการห่างไกลการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการ “คนใหม่ หัวใจแกร่ ง” พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 6 คนสามารถ
ลดปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้จากการดื่มทุกวันเป็ นสัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้งและจานวน 1 คนที่
สามารถงดหรื อไม่ดื่มการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กาหนดได้
วิจารณ์
1. รู ปแบบการดาเนิ นงานที่ชุมชนกาหนดขึ้นเพื่อลดพฤติกรมมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ของคนในชุมชนได้ถูกกาหนดเป็ นมาตรการทางสังคมสาหรับชุมชน เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมกาหนดมาตรการ
ทางสังคมรู ้สึกได้วา่ ตนเองมีความสามารถในการดูแลตนเองและชุมชนมากขึ้น รู ้สึกเป็ นเจ้าของชุมชนและรู้
ว่าปั ญหาทุกอย่างชุมชนเท่านั้นเป็ นผูเ้ ลือกวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่ วมที่กล่าวว่าการที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดนั้นจะต้องมีเหตุผลที่สาคัญอยู่ 2
ประการคือการมองเห็นว่าตนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่ งที่ตนทาไปและการได้รับคาบอกกล่าว
หรื อชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่ วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็ นตัวชักนา(8) ดังเช่นการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในด้านการดูแลผูป้ ่ วยพบว่าครอบครัวและชุมชนที่ให้การสนับสนุนทางสังคมตามบทบาทของแต่ละคนจะ
ทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถปรับตัวอยูก่ บั โรคได้ ครอบครัวและผูน้ าชุมชนจะมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาความต้องการและกาหนดกิจกรรมที่นาไปสู่ เป้ าหมายการส่ งเสริ มสุ ขภาพ(9)และสอดคล้องกับ

การศึกษาการพัฒนาวิธีการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการป้ องกันปั ญหาสารเสพติดพบว่าประชาชน
ในชุมชนส่ วนใหญ่เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันปั ญหาสารเสพติดและมีความพึงพอใจ
ที่ได้เข้าร่ วมประชุมร่ วมคิดและกาหนดโครงการเพื่อการป้ องกันสารเสพติดในชุมชน(10)ดังที่กล่าวว่า
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชนเป็ นการค้นหาวิธีคิดที่จะส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้า
มาร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการตลอดจนร่ วมกันตรวจสอบกระบวนการทางาน ซึ่ งการทาให้ภาค
ประชาคมท้องถิ่น ภาคพลเมืองเข้ามามีส่วนร่ วมจะยิง่ นับเป็ นการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของพลเมือง
ภาคประชาชนมากยิง่ ขึ้น(11)เช่นเดียวกับการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทา
แผนเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าข้ามที่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถค้นพบสภาพปั ญหา การแก้ไขปั ญหา
กิจกรรมที่จะทาในอนาคต จัดลาดับความสาคัญ หาผูร้ ับผิดชอบโครงการรวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมประชุม(12) นอกจากนี้การพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานหากจะให้เกิด
ผลดีตอ้ งเกิดจากความร่ วมมือของประชาชน ผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนเพื่อร่ วม
แก้ไขปั ญหาเหล่านั้น ทาให้ประชาชนมีความรู ้เพิ่มมากขึ้นเกิดความภาคภูมิใจชุมชนมีความตระหนักเกิด
ทักษะในการแก้ปัญหาและเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน(13) (14) (15)
2. ผลการใช้รูปแบบการดาเนิ นงานโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน
ชุมชนก่อนและหลังดาเนินการตามมาตรการทางสังคมที่กาหนด พบว่าชุมชนและภาคีเครื อข่ายมีความ
เข้มแข็ง ทุกหน่วยงานมีความกระตือรื อร้นมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ประชาชนในชุมชนมีการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดลดลง ผูจ้ ดั เลี้ยงหรื อเจ้าภาพลดปริ มาณการจัดซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
โรงเรี ยน วัดและสถานที่ราชการเป็ นเขตปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าในชุมชนส่ วนใหญ่ไม่จาหน่าย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อให้ความร่ วมมือในการไม่จาหน่ายแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี ตามที่
กฎหมายกาหนด ประชาชนในชุมชนมีความรู ้เรื่ องโทษพิษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานโดยตรง
ประกอบกับรู ปแบบที่ดาเนิ นงานผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบ หากพบปั ญหาอุปสรรคจะมีการ
นาประเด็นกลับมาทบทวนและแนวทางดาเนิ นงานใหม่เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้จะเห็นได้วา่
รู ปแบบการดาเนิ นงานดังกล่าวจะเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของสังคมที่ไม่ผลักดันหรื อไม่ส่งเสริ มให้คน
ในชุมชนบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การกาหนดให้คนในชุมชนเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผลนับเป็ นกลวิธีที่
สาคัญที่ทาให้คนในชุมชนไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อไม่ก็ตามมีส่วนร่ วมในการช่วย
ให้ชุมชนน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น รวมทั้งหากคนในชุมชนสามารถลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ลดได้
ประชาชนในชุมชนก็จะรู ้สึกได้ถึงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งนับเป็ นผลประโยชน์
โดยตรงที่คนในชุมชนจะได้รับ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องการลดเหล้าในงานศพ: จุดเริ่ มต้นสู่ การจัด
ระเบียบสังคมบ้านดง ตาบลนายาง อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปางพบว่า มีการใช้มาตรการชุมชนกรณี ที่มีการ
เลี้ยงเหล้าในงานศพ คนในหมู่บา้ นจะไม่ไปช่วยงานศพและถูกตัดออกจากการเป็ นสมาชิกสงเคราะห์ 5 ปี

และไม่ได้รับค่าทาศพ 50,000 บาท(16) นอกจากนี้การศึกษาโคราชปลอดเหล้าจานวน 2,551 แห่งพบว่า ภาคี
หลายภาคส่ วนร่ วมกันกาหนดเกณฑ์วดั ปลอดเหล้าโดยตั้งกติกาของวัดเพื่อปลอดเหล้าที่แสดงต่อชุมชนอย่าง
เปิ ดเผยและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึงต่อชุมชน(17) อีกทั้งการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
สุ ขภาพภาคประชาชนเพื่อเมืองไทยแข็งแรงที่พบว่าปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการพัฒนาคือความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของประชาชนในการจัดการสุ ขภาพด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน (18)
ดังเช่นการศึกษารู ปแบบการกาหนดมาตรการเพื่อลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขต
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่านที่พบว่าการจัดเวทีประชาคมระดับอาเภอทาให้ได้รูปแบบเพื่อลดการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านได้แก่ การจากัดสถานที่ดื่ม การ
ตักเตือนผูฝ้ ่ าฝื นที่มีการดื่มหรื อจัดเลี้ยงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่กาหนด(19)
ข้ อยุติ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้ห็นว่าปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการลดพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนต้องอาศัยการทางานแบบพหุ ภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยกระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบโดยใช้กลไกการทางานแบบมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนทั้งในด้านการวางแผน ด้านการดาเนิ นงานและด้านการติดตามประเมินผล นอกจากนี้
ชุมชนควรขยายความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังทุกกลุ่มวัย
ในสังคม รวมทั้งควรมีการส่ งเสริ มให้เกิดบุคคลต้นแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนกิจกรรม
เสริ มสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อเป็ นเกราะป้ องกันตนเองให้กบั เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้อย่างยัง่ ยืน
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ขอขอบคุณผูน้ าชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตาบลบางน้ าเปรี้ ยวและ
ประชาชนในตาบลบางน้ าเปรี้ ยวที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้ อย่างดียงิ่ และขอขอบคุณสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุ ขที่สนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้
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