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มาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการ

เขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมในจังหวัดหนองคาย 
 

สิริกร นามลาบตุร* ดร. วรานิษฐ  ลําใย** 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษามาตรการในชุมชน เพ่ือควบคุมการจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย (2) เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจาก

การใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551ในกรณีควบคุมการจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย (3)  เพื่อเสนอรูปแบบในการ

กําหนดมาตรการในชุมชนเพ่ือควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและ

ทางสังคม โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในชุมชนบานบกหวาน จังหวัดหนองคาย โดยการสัมภาษณทําการ

สัมภาษณรายบุคคล จํานวน  28 คน  และจัดสนทนากลุม (FG)  3 ครั้ง จํานวน 12 คน ซึ่งเปนคนละกลุมกับที่

สัมภาษณรายบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย  ตัวแทนกลุมภาครัฐ  ไดแก องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 

ตัวแทนกลุมสถานศึกษา  ไดแก  โรงเรียนคายบกหวาน ตัวแทนกลุมภาคประชาชน  ไดแก ประชาชนในพื้นท่ี/

ชุมชนผูนําชุมชน  ผูใหญบาน ตวัแทนชุมชน กลุมเด็กและเยาวชน  รานคาในหมูบาน  

ผลการศึกษาพบวา มาตรการในชุมชน มีดังนี้ (1) มาตรการควบคุมการเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

(2) มาตรการควบคุมโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อชักจูงใหดื่ม (3) มาตรการสื่อสาร รณรงคเพ่ือปรับเปลี่ยน

คานิยมและลดแรงสนับสนุนในการด่ืม (4) มาตรการระดับชุมชนรานคา/และสถานประกอบการ/เขตพ้ืนที่รอบ

บริเวณสถานศึกษาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ปญหาท่ีเกิดจากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 พบวา ผูบังคับใชกฎหมายไมสามารถบังคับใชในชุมชน ประกอบกับบทลงโทษของ

กฎหมายต่ํา เด็กและเยาวชนยังสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะมีความรูเทาไมถึงการณเกี่ยวกับพิษภัย

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  รูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชน โดยใชมิติทางศาสนา  ครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน และภาครัฐ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย รัฐควรมีมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน

เด็กและเยาวชน ใหพนภัยจากสุรา รวมถึงผลกระทบโรครายแรงที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

คาใชจายในการดูแลสุขภาพ ที่รัฐบาลสูญเสียเงินงบประมาณใหกับคนท่ีดื่มสุรา  
 

คําสําคัญ: มาตรการชุมชน/  เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  /ตลาด / สงัคม 
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Community Measures for the Control of the Sale and Accessibility of 

Alcohol in Marketing and Social Systems in NongKhai province 
 

Sirikorn Namlabut*  Waranist Lamyai** 

Abstract 

This research project aims to (1)  examine the community measures that are adopted to 

control the sale and accessibility of alcohol in marketing and social systems in Nong Khaiprovince  (2) 

understand the problems deriving from the enforcement of the Alcohol Control Act B.E.2551 in relation to 

the control of the sales and accessibility of alcohol in marketing and social systems in NongKhai province 

and  (3) propose a model to set community measures to control the sale and accessibility of alcohol in 

marketing and social systems.  Qualitative data collection was used in this research.  The study was 

conducted at Ban BokwhanNongKhai province by in-depth interviews with 40 individuals who were 

relevant to the community measures. 

The study found that the community measures had: (1) the measure to control the 

accessibility of alcohol (2) the measure to control advertisement and sales promotion which influence 

consumption of alcohol (3) the measures to communicate and campaign for changing the attitudes 

towards drinking, and for reducing the encouragement of drinking (4) the measures carried out at 

community level, i.e. shops and commercial establishments which sell alcohol in the zone around schools 

and colleges. There was a problem deriving from the enforcement of the Alcohol Control Act B.E. 2551. 

Law enforcers were unable to enforce the law effectively in every community, because of the lack of 

public relation and understanding. Moreover, community leaders were not co-operative in being mediums 

to communicate and educate people in their areas as required by the Alcohol Control Act B.E. 2551. Also, 

the punishment imposed by the Act was too light.  Children and youngsters were easily having access to 

alcohol, since they lacked sufficient knowledge about alcohol’s harmful health effects.  The model used in 

setting the community measures should employ strategies based on religion, family values, school, 

community participation, and public relations.  

The recommendations from this study:  the state should have social measures to control 

access to alcohol in children and adolescents. To be free from alcohol Include serious adverse effects 

caused by alcohol and health care costs the government loses its budget to binge drinkers. 

Keywords: measures community / alcohol beverage /marketing /social 
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บทนํา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดเปนสิ่งเสพติด หากดื่มเปนประจําจะทําใหเกิดโรครายตางๆ

ตามมา เชน โรคทางระบบประสาท หัวใจ มะเร็ง  สวนสาเหตุดานอ่ืนๆ ทําใหนอนไมหลับ 

กระบวนการรบัรูความเขาใจบกพรอง ขาดสติ จิตหลอน ประสาทหลอน  การทําหนาที่ของสมอง

ผิดปกติ สงผลถึงการทํางานของอวัยวะภายในรางกาย อาจทําใหกลามเนื้อสวนปลายแขน  ขา

ออนแรง  ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาตามปลายมือปลายเทา ดานสมอง เม่ือดื่มสุราใหมๆ 

จะทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา และเมื่อดื่มมากขึ้น  จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิก เกิดอาการมึน

งวง นอนหลับ หมดสติ และถาดื่มสุราเปนประจํา  จะทําใหสมองและความจําเสื่อม ความคิด

เลอะเลือน (คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มปป.)  จากรายงานการสํารวจพฤติกรรม

การดื่มสุราของคนไทยในป 2557 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 

2558) พบวา  มีผูดื่มสุราประมาณ 17 ลานคน หรือรอยละ 32 โดยผูชายมีการดื่มสุรามากกวา

ผูหญิงประมาณ 4 เทา และกลุมวัยทํางานอายุ  25 - 59 ป มีสัดสวนการดื่มสุราสูงที่สุด และกลุม

ผูสูงวัยที่ยังดื่มสุรามีมากถึงรอยละ 18  สําหรับเหตุผลในการดื่มสุรา อันดับหนึ่ง คือ เพื่อเขา

สังคม การสังสรรค รองลงมาเพื่อนชวนดื่ม และอยากทดลองดื่ม โดยอายุ ที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก

เฉลี่ย 20 ป  ซึ่งสอดคลองกับ องคการอนามัยโลก (WHO) ออกรายงานฉบับใหมวาดวยการดื่ม

แอลกอฮอลของโลกประจําป 2557  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2557) 

ระบุวา ประชากรทั่วโลกมากกวารอยละ 38 ดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา และมีผูเสียชีวิตจากการ

ดื่มแอลกอฮอล 3.3 ลานรายทั่วโลกในแตละป เม่ือจําแนกเปนกลุมอายุ พบวาผูสูงอายุทั่วโลกดื่ม

แอลกอฮอลเฉลี่ยปละ 6.2 ลิตรตอคน ขณะที่กลุมอายุที่บริโภคแอลกอฮอลมากที่สุดคือวัย 15 ป  

สําหรับประเทศไทย มีอัตราการดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยประมาณ 5 ลิตรตอปตอคน และการดื่มแลว

ขับคือปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน  ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ 39.1 ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดคิดเปนรอยละ 23.6 

ไดแก จักรยานยนตมากที่สุด และการดื่มทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง สภาพ

รางกายไมพรอมที่จะควบคุมรถ โดยเฉพาะอยางย่ิงหากขับรถขณะ/ มึนเมาและขาดสติ ประมาท 

ขับเร็วเกินกําหนด  การเกิดอุบัติเหตุจะมีความรนุแรงมากยิ่งข้ึน  

อนึ่ง การดําเนินการพัฒนามาตรการเพื่อควบคุมปญหาสุราอยางจริงจังในระยะเริ่มตน

ของประเทศไทยไดใชกรอบแนวคิดที่องคการอนามัยโลกและธนาคารโลกเสนอไว ไดแก 

มาตรการทางภาษี มาตรการจํากัดการเขาถึง มาตรการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการ
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ขาย มาตรการควบคุมการดื่มแลวขับ มาตรการรณรงคและใหการศึกษา และมาตรการ

บําบัดรักษา การศึกษาวิจัยที่ดําเนินการตอในป 2551-2552 ไดแก 1) การศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามประเมินประสิท ธิผลของนโยบายและมาตรการตางๆ รวมถึงการประเมินผล

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2) การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการเฝาระวัง

สถานการณการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคและกลุมเสี่ยงตอการบริโภคที่มีแนวโนม

อันตราย 3) การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการเฝาระวังกลยุทธการตลาดและผลกระทบตอการ

บริโภคของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 4) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรการลด

อันตรายจากการบริโภคโดยตรง เชน มาตรการลดระดับแอลกอฮอลในเลือดที่ถูกกฎหมายสําหรับ

ผูขับขี่ยานพาหนะเทากับศูนย  มาตรการตรวจจับดื่มแลวขับอยางเปนระบบ  มาตรการลดความ

รุนแรงในครอบครัวจากการดื่ม  มาตรการลดความรุนแรงในวัยรุนจากการดื่ม 5) การศึกษาวิจัย

เพื่อการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใหกฎหมาย 6) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา

มาตรการทางสังคมในชุมชน 7) การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการรณรงคและการศึกษาเพ่ือให

ความรูแกประชาชนและเยาวชน 8) การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนามาตรการบําบัดรักษาผูที่มี

แนวโนมที่จะดื่มแบบมีปญหาและผูติดสุรา (บัณฑิต ศรไพศาล, 2550; เนติมา คูนีย, 2557)  

จังหวัดหนองคายเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเพื่อรองรับ AEC และเปนพ้ืนที่

ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีการนําเขาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมาดื่มไดโดยงาย และจากสถานการณทางสังคมระดับทองถิ่นจังหวัดหนองคาย ป 

2558 ในภาพรวม ประชากรในทองถ่ินมีจํานวนทั้งสิ้น  509,890 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชายเล็กนอย เพศหญิง จํานวน 255,059 คน คิดเปนรอยละ 50.02  เพศชาย จํานวน 254,831  

คน  คิดเปนรอยละ 49.98  ตามลําดับ และจํานวนครัวเรือนในทองถิ่นทั้ งสิ้น 157,573  

ครัวเรือนมีปญหาสุขภาพอนามัย ประเด็นปญหาที่พบมากที่สุดคือ ประชาชนติดสุรา คิดเปนรอย

ละ 30.47 รองลงมาคือ ปญหาประชาชนที่เสียชีวิตในรอบป จากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรค

ความดัน โรคหัวใจคิดเปนรอยละ 28.96 และปญหาประชาชนที่เจ็บปวยเรื้อรังไมสามารถ

ประกอบอาชีพไดและไมมีผูดูแล  คิดเปนรอยละ 11.60 ตามลําดับ  ประชาชนที่ติดสุรา ในป 

2556 จํานวน 3,734 คน ป 2557 จํานวน 3,608 คน  ป 2558 จํานวน 1,912 คน (สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดหนองคาย, 2558: 65)  จากการสํารวจขอมูลดาน

มาตรการควบคุมการโฆษณา พบวา มีการกระทําความผิดถึงรอยละ 96.65 ดานมาตรการจํากัด

การเขาถึงและการหาซื้อ การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามเวลากําหนด มีการขายนอกเวลา
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กําหนดคิดเปนรอยละ 86.74 ขายใหแกเยาวชนอายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 76.84 และ

มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในดานการรณรงค พบวาไมมีปายหามจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงไวในที่ชัดเจน คิดเปนรอยละ 88.64 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย, 2553)  แมวาประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ใน หมวด 4 วาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (มาตรา 26 ถึงมาตรา 32) และไดมีการ

กําหนดมาตรการสําคัญตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดนักดื่มหนาใหม การลดปริมาณความชุกใน

การดื่ม อยางไรก็ตาม การดําเนินตามมาตรการตางๆ ดังกลาว จะไดผลก็ตอเมื่อทุกฝายที่

เก่ียวของมีความตระหนักและแกไขปญหาดังกลาวขางตนรวมกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึง

ทําการศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งใน

ระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

               1. เพื่อศึกษามาตรการในชุมชน เพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ

การเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย 

               2. เพื่อใหทราบปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 ในกรณีควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด 

และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย 

                3. เพื่อเสนอรูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาในชุมชนบานบกหวาน 

หมู 2  ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

              1. การวิจัยเอกสาร 

              การวิจัยเอกสารนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร

งานเขียนตางๆ  เชน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 งานวิจัยที่

เก่ียวของ หนังสือ วิทยานิพนธ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ รวมทั้งสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน

ขอมูลที่มาจากเว็บไซตตางๆ ทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ 

               2. วิธีการสัมภาษณ 
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               วิธีการวิจัยในสวนนี้ โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ในพื้นที่ทั้งเปนการสัมภาษณ

เชิงลึก และสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ และ

ขอคิดเห็นตางๆ โดยกลุมตัวอยางที่เปนกลุมภาครัฐ กลุมสถานศึกษา กลุมภาคประชาชนผูมีสวน

เก่ียวของกับมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งใน

ระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย ทําการสัมภาษณรายบุคคล จํานวน  28 คน  

และจัดสนทนากลุม (FG)  3 ครั้ง จํานวน 12 คน ซึ่งเปนคนละกลุมกับที่สัมภาษณรายบุคคล  ผู

รวมสนทนาประกอบไปดวย  ตัวแทนกลุมภาครัฐ  ไดแก องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 

ตัวแทนกลุมสถานศึกษา  ไดแก  โรงเรียนคายบกหวาน   ตัวแทนกลุมภาคประชาชน  ไดแก 

ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนผูนําชุมชน  ผูใหญบาน ตัวแทนชุมชน กลุมเด็กและเยาวชน  รานคาใน

หมูบาน  

 

ผลการวิจัย 

1. มาตรการในชุมชน เพื่อควบคุมการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึง

ทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจงัหวัดหนองคาย 

      ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม และสรุปรวมกับตัวแทนครัวเรือน  

ผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน รานขายของชําในหมูบาน กลุมสตรีสหกรณจักสานบานบกหวาน  

เยาวชน คนดื่มสุรา และหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของกับมาตรการในชุมชน  พบวา มาตรการใน

ชุมชน เพ่ือควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทาง

สังคมในจังหวัดหนองคาย  มีรณรงคประชาสัมพันธใหความรูในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ อาทิ วัน

ขึ้นปใหม วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา เพื่อใหผูประกอบการ/

ประชาชนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง มีการหามจําหนายและหาม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในที่สาธารณะและสถานที่ทํางาน ออกตรวจเตือนเฝาระวัง การ

ดําเนินงานเฝาระวังและบงัคบัใชกฎหมายควบคุมยาสบูและแอลกอฮอล โดยดําเนินตามมาตรการ

หลัก 4 มาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(2) มาตรการควบคุมโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อชักจูงใหดื่ม 

(3) มาตรการสื่อสาร รณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนบัสนนุในการดื่ม 

(4) มาตรการระดับชุมชน 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน  – ธันวาคม 2560 

 

 

277 

 

การดําเนินตามมาตรการของชุมชนบานบกหวาน 

ชาวชุมชนบานบกหวาน มีมาตรการในการดําเนินการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยใชมาตรการทางสังคม งานประเพณีปลอดเหลา เชน งานศพปลอดเหลา งานบุญ

งานเทศกาลกฐินปลอดเหลา ซึ่งผูนําชุมชนเปนผูริเริ่มใหมีการใชมาตรการนี้ ดังตัวอยางคํา

สัมภาษณ “...มีการจัดตั้งโครงการ งานศพ ไมตมเหลา บานไหนจัดงานไมมีเหลา จะไดรับเงิน 

2,000 บาท จัดแบบทั่วๆ ไป ในงานเทศกาลบุญกฐิน คนตาย บ ใหมีเหลา ใหเงิน 2,000 บาท ถา

ไมมีเหลาในหมูบาน คนตนคิดคือ นายก อบต.คายบกหวาน เปนคนตนคิดบใหมีเหลา งานทุก

อยาง บางบานก็ทําได บางบานก็ทําไมได เฮือนพอตู คําบอ สีสามิง เพ่ินปลอดเหลาแตเสียไปแลว

เหลือแตเมียเพิ่น ตอนนี้ก็ยังใหเงินกันอยูถาใครทําไดเปนบานปลอดเหลา”   

              นอกจากนี้ นายสงวน สาริมาตย นายกองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน เกิด

ความคิดที่จะจัดโครงการลด ละ เลิกสุรา โดยใชชื่อโครงการสรางสุขภาพตามวิถีชาวพุทธ 

ประจําป 2557  ดําเนินโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลคาย

บกหวาน  ซึ่งสถานการณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในตําบลคายบกหวานมี

ปริมาณมาก แสดงใหเห็นวาประชาชนตองใชจายเงินในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน

จํานวนมาก ทําใหเกิดการออมนอย โดยมีพฤติกรรมเร่ิมดื่มจากงานประเพณี งานสังสรรค รวมถึง

การจัดเลี้ยงเหลาในงานศพและงานบุญตามเทศกาลตางๆ  จนในที่สุดกลายเปนการดื่มประจํา จะ

เห็นไดวาในงานศพแตละงานที่ผานมา มีการนําเหลาหรือของมึนเมาอยางอ่ืนมาเลี้ยงแขกผูมา

รวมงานจนกลายเปนประเพณี  ซึ่งเปนการเพิ่มภาระคาใชจายของญาติผูเสียชีวิต นอกจาก

คาใชจายในการจัดงานศพตามประเพณีแลว ยังมาสิ้นเปลืองในการนําเงินมาซื้อเหลาหรือของมึน

เมาอยางอื่นมาจัดเลี้ยงแขกผูมารวมงานอีกดวย   จากปญหาดังกลาว โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตําบลบานนาฮี และองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน ไดนําการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

ชาวพุทธ ดวย 3 อ  2ส. คือ 1อ. อาหาร เนนกินผักปลูกเองทุกมื้อ 2อ. ออกกําลังกายยืดเหยียด

กลามเนื้อดวยฤษีดัดตน 3อ อารมณ มีการใหความรูธรรมะและฝกสติ สมาธิ เพ่ือทําความเขาใจ

กับอารมณที่เกิดขึ้น 1ส ไมดื่มสุรา 2ส ไมสูบบุหรี่ และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด 

ละ เลิกอบายมุข และงดรายจายฟุมเฟอย ตามแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในรัชกาลที่ 9 เปนหลักสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใหบังเกิดความสงบสุขรมเย็น

ตั้งแตระดับครอบครวัและระดับชุนอยางยั่งยืน โดยมีนัยสําคัญอยูที่ความพอประมาณ มีเหตุผล มี

ระบบภูมิคุมกันในที่ดีตอการไดรบัผลกระทบจากภายในและภายนอก หากประชาชนในตําบลคาย
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บกหวานไดนําหลักการนี้มาปรับใชในการดํารงชีวิต โดยอาศัยความรวมมือรวมใจและความ

เขมแข็งของผูนําทองถิ่น ยอมสงผลใหปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง รวมทั้งการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงได และเกิดเปนผลดีกลับสูประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

จึงไดรวมกันระดมแนวคิด เพื่อแกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการแผนชุมชนและการจัดทํา

ประชาคมหมูบาน ไดมีมติรวมมือรวมใจเปนสัญญาประชาคมหมูบาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ 2ส ตามแนวทางวิถีชาวพุทธ อยางเขมแข็ง เพื่อใหเกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี

งามใหรุนลูกรุนหลานไดสืบทอดตอไป และเปนโครงการนํารองเพ่ือนําไปสูการงดเหลาในงานบุญ 

งานประเพณีตางๆ ตอไป  วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนกลุมผูสูงอายุดูแลสุขภาพดวย 

3อ2ส ตามแนวทางวิถีชาวพุทธ อยางนอยรอยละ 50  เพ่ือสรางคานิยมที่ดี โดยการลด ละ เลิก 

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกประเภทในงานศพลดลง อยางนอยรอยละ 50 ของการมี

งานศพทุกครั้ง  เพ่ือลดภาระคาใชจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการจัดงานศพของเจาภาพ อยาง

นอยรอยละ 50 ของการมีงานศพทุกครั้ง   

วิธีดําเนินการโครงการของชุมชน 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ 

ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการใหกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน 

และ อสม.  

- ประชุมประชาคมหมูบ าน เพ่ือชี้แจงและทําความตกลงรวมกันในการ

ดําเนินงานดูแลสุขภาพดวย 3อ 2ส ตามแนวทางวิถีชาวพุทธ เชน ปลูกผักกินเอง การออกกําลัง

กายตามความเหมาะสม การยืดเหยียดกลามเนื้อดวยฤๅษีดัดตนโดยทีมเจาหนาที่ รพ.สต.บานนาฮี  

-  ในวันที่รับเบี้ยผูสูงอายุ พายืดเหยียดกลามเนื้อดวยฤๅษีดัดตน ใหความรูธรรมะ 

และฝกนั่งสมาธิกอนรับเบี้ยผูสูงอายุ ประชาสัมพันธและรับสมัครข้ึนทะเบียนรวมกันปฏิญาณตน 

และลงชื่อผูรวมงดเหลาเขาพรรษาหรืองดสูบบุหรี่ตลอดพรรษา 

-  จัดทําปายประชาสัมพันธงานศพปลอดเหลาติดทางเขาหมูบานและบริเวณ

หนางาน เพื่อใหเกิดความเขาใจและความตระหนักของประชาชน 

-  รณรงคและดําเนินกิจกรรมปลอดเหลา ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานศพ

เปนงานนํารอง 
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-  สมนาคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ 

และทําไดจริง 

-  ติดตามประเมินผลและสรุปผลงานอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรม

และขยายผลการดําเนินงาน 

หลักเกณฑและขอตกลงงานศพปลอดเหลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการ

บริหารสวนตําบลคายบกหวาน มีดังนี้ 

ขอ 1 หมูบานแสดงความจํานงเขารวมโครงการฯ โดยใหกํานันหรือผูใหญบานเปน

ผูยื่นใบสมัครเขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกํานันและผูใหญบานทุกหมูบานเปนแกน

นําในการดําเนินโครงการ  

ขอ 2 เจาภาพงานศพที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ใหยื่นใบสมัครเขารวม

โครงการฯไดที่ที่ทําการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน โดยมี

กํานัน/ผูใหญบาน/สมาชิก อบต./ อสม. เซ็นรับรอง และนําเอกสารหลักฐานมาประกอบดังนี้ 

(1) สําเนาใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต  จํานวน 1 ฉบับ 

(2) สําเนาบัตรประชาชนเจาภาพผูขอรับเงิน จํานวน 1 ฉบับ 

                ขอ 3 กํานันหรือผูใหญบานรับมอบปายประชาสัมพันธงานศพปลอดเหลา เพื่อให

เจาภาพนําไปติดในบริเวณงานที่มองเห็นชัดเจน และประชาสัมพันธหลักเกณฑโครงการใหทราบ

ทั่วกัน 

                ขอ 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานแจง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพ่ือเขาสังเกตการณในงาน และสรุปผลให

ผูรับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนงานศพที่สามารถ

ดําเนินการไดตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยมติคณะกรรมการจะตองเปนเอกฉันท  

                ขอ 5 หลักเกณฑการขอรับเงินสนับสนุน 

                       (1) หามเจาภาพซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด จัดเลี้ยงรับรองแขกใน

บริเวณงานศพจนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน (เก็บอัฐิเสร็จ) 

                       (2) หามผูเขารวมงานนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิดเขามาในบริเวณงาน

ศพ 
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                ขอ 6 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหสังเกตการณในงานศพ สามารถบันทึกภาพ

เพื่อสงมอบใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน

ได 

                ขอ 7 หากเจาภาพปฏิบัติไดตามหลักเกณฑและไมมีผูทักทวงจะไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน ศพละ 2,000 

บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

                ขอ 8 ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอตกลงฉบับนี้ให

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานเปนผู

วินิจฉัย คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด  (โครงการสรางสุขภาพตามวิถีชาวพุทธ  ประจําป 2557 /

นายก อบต., 15 พฤศจิกายน 2559) 

 

  ชุมชนบานบกหวานจึงไดดําเนินการตาม 4 มาตรการ ไดแก (1)  มาตรการควบคุม

การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล   (2) มาตรการควบคุมโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อชักจูงให

ดื่ม (3) มาตรการสื่อสาร รณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม (4) 

มาตรการระดับชุมชน 

1. มาตรการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 รานคา/และสถานประกอบการ/เขตพื้นที่รอบบริเวณสถานศึกษาที่จําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล มีมาตรการ คือ รานคางดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

รวมถึงเจาหนาที่ตํารวจขอความรวมมือ ใหปฏิบัติตามวันสําคัญตางๆ เชน ไมขายในวันพระ วัน

เทศกาล ถามีทางการประกาศวันพระศีลใหญจะไมขายใหเด็กต่ํากวา 20 ป และขายเปนเวลา 

11.00-14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. รวมถึงไมมีการตั้งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหนาราน  

2. มาตรการควบคุมโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อชักจูงใหดื่ม 

องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน มีการหามติดปายโฆษณาในบริเวณรานคา วัด 

และ โรงเรียน รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในจังหวัด โดยขอความรวมมือจากผูประกอบการ 

และรานคา เจาหนาที่มีการตรวจติดตามอยางเครงครัด รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธให

ความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  

3. มาตรการสื่อสาร รณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 
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องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน จัดทําปายรณรงคงานประเพณีปลอดเหลา 

เชน งานบวชปลอดเหลา งานบุญประเพณีตางๆ ตามเทศกาลวันสําคัญๆ มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย ไปแตละหมูบานนําปายมาติดรณรงคปลอดเหลา 

ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธผานเครื่องกระจายเสียง เด็กอายุต่ํากวา20 ป หามซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  และประชาสัมพันธรานคาไมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับเด็กและ

เยาวชน   ชุมชนบานบกหวานไดดําเนินการตามมาตรการเหลานี้อยางเครงครัด  คอนขางเปนที่

นาพอใจ และชาวบานสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางด ี 

4. มาตรการระดับชุมชน 

   บานบกหวานใชมาตรการทางสังคม ในการดูแลความสงบเรียบรอยในชุมชน

ไมใหมีการดื่มเหลา เพื่อแกปญหาการทะเลาะวิวาท ผูใหญจะอบรมสั่งสอนใหลูกหลานเขาใจถึง

โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 

 2. ปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ในกรณีควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทาง

สังคมในจังหวัดหนองคาย   

จากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสรุปรวมกับตัวแทนครัวเรือน  

ผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน รานขายของชําในหมูบาน กลุมสตรีสหกรณจักสานบานบกหวาน  

เยาวชน คนดื่มสุราและหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของกับมาตรการในชุมชน พบวา ปญหาที่เกิด

จากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในกรณีควบคุมการจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย  มีดังนี้ 

3.1 เจาหนาที่หรือพนักงานที่เก่ียวของ ยังขาดความเขาใจเรื่องกฎหมายในบาง

ประเด็นที่ตองอาศัยการตีความในการปฏิบัติใหถูกตอง  

3.2 การละเมิดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หามจําหนายการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในสถานที่ตองหามจําหนายใหเด็กต่ํากวา 20 ป                      

3.3  ความเชื่อและคานิยมเก่ียวกับการดื่มสุราที่ผิดๆ 

3.4 ผูบังคับใชกฎหมายในการควบคุมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมสามารถใชกฎหมายฉบับนี้กับชุมชนทุกแหงใหเกิดประสิทธิภาพได 

เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธและความเขาใจ อีกทั้งขาดความรวมมือของผูนําชุมชนที่จะเปน
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ตัวกลางในการประชาสัมพันธและใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

3.5 บทลงโทษในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไม

ปฏิบั ติ อยางเครงครัด  เด็กและเยาวชน ซื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล   เนื่ องจากมีความ

รูเทาไมถึงการณเก่ียวกับเครือ่งดื่มแอลกอฮอล   

3.6 ผูซื้อและผูขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยังไมตระหนักถึงความรับผิดชอบทาง

สังคมและไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

3.7  เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551  ไมสามารถดําเนินคดี เนื่องจากวัฒนธรรมในชุมชน  ความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน

กับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย   

3.8 วัฒนธรรมฝงรากลึก ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

 3. รูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม 

               จากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสรุปรวมกับตัวแทนครัวเรือน  

ผูนําชุมชน กรรมการหมูบานฝายตางๆ เชน  ฝายปกครอง  ฝายสงเสริมอาชีพ  รานขายของชําใน

หมูบาน กลุมสตรีสหกรณจักสานบานบกหวาน  เยาวชน คนดื่มสุราและหนวยงาน/บุคคลที่

เก่ียวของกับมาตรการในชุมชน    พบวา ชุมชนมีรูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชนเพ่ือ

ควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมที่

สงเสริมการลดการดื่มสุรา ดังนี้ 

1. รูปแบบการใชมิติศาสนา  

ชุมชนบานบกหวาน  สวนใหญนับถือศาสนาพุธ  มีวัดถึงสองแหง คือวัดปาปทุมวรา

ราม(วัดปาคายบกหวานสูตรสุวรรณาราม)  และวัดศรีบัวบาน พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการ

อบรมสั่งสอนโดยใชหลักคําสอนทางศาสนาใหรักษาศีล 5  เปนบรรทัดฐานและเชื่อมโยงการ

ดําเนินชีวิตทั้งในระดับ ครอบครัว สังคมและชุมชนที่มีความเชื่อศรัทธาเดียวกัน การอาศัยศาสนา

เปนสถานที่อบรมแกชาวบาน ผานบทเทศนในวันพระ รวมถึงโอกาสในชวงประเพณีสําคัญ สงผล

ใหการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมลดลง 

2. รูปแบบในระดบัครอบครวั 
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พอแม ผูปกครอง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี อบรมสั่งสอนลกูหลานปลูกฝงตัง้แต

เด็กๆ  การดื่มแอลกอฮอลไมดีตอสุขภาพ พรอมกับยกตัวอยางเพื่อนบาน ที่ไมด่ืมสุรา สงผลให

การดื่มสุรา ลดนอยลง เพราะกลัวโรคภัยตางๆเขามาคุกคาม เชน โรคเบาหวาน โรคความดนั

โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดในสมองแตก อัมพฤกษ อัมพาต 

3. รูปแบบในระดับสถานศึกษา 

ครูใหความรูเก่ียวกับโทษและอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับนักเรียน จัดให

มีกิจกรรมนันทนาการตางๆ และสอนใหเด็กรูจักหางไกลจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

4. รูปแบบในระดับชุมชน 

ผูนําเปนบุคคลที่นับถือเปนตัวอยางที่ดีและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อบรมให

ความรู ผานเครื่องกระจายเสียง โดยอบรมทุกคนในชุมชนใหเห็นโทษหรืออันตรายจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ทุกเชา นอกจากนี้แลวมีกิจกรรมของครอบครัวที่มีผลเปนรูปธรรมและมีการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ กลุมจักสานจากไมไผแปรรูป   ดําเนินการมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2540 มีสมาชิกจํานวน 23 คน และกลุมสตรีสหกรณจักสานบานบกหวาน  ดําเนินการมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2546  มีสมาชิกจํานวน  20  คน   

5. รูปแบบในระดับภาครัฐ  

ภาครัฐจัดบุคลากรและหนวยงานในการปองกันและปราบปราม และการบังคับใชกฎ

หมาอยางเขมงวดกับผูกระทําผิด มีหนวยงานที่เก่ียวของมาสงเสริม สนับสนุน ใหเกียรติบัตรใน

ฐานะเปนผูไมดื่มสุราในหมูบานนั้น นอกจากนี้ภาครัฐประชาสัมพันธ สงเสริมและควบคุม รณรงค

ไมใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ใหคําแนะนําและชี้แจง แกผูประกอบการในการรบัผิดชอบตอสังคม  

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ทีมผูวิจัยขออภิปรายเปน 3 สวน คือ 1 มาตรการในชุมชน เพื่อ

ควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมใน

จังหวัดหนองคาย  2  ปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ในกรณีควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทาง

สังคมในจังหวัดหนองคาย  3 รูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม ดังนี้ 
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1. มาตรการในชุมชน เพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการ

เขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย  มีมาตรการหลัก 4 มาตรการดังนี้  

มาตรการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล  มาตรการควบคุมโฆษณาและสงเสรมิการขาย

เพื่อชักจูงใหดื่ม  มาตรการสื่อสาร รณรงคเพ่ือปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 

และมาตรการระดับชุมชน  

2. ปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ในกรณีควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคม

ในจังหวัดหนองคาย   

                ผูบังคับใชกฎหมายในการควบคุมพระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ไมสามารถใชกฎหมายฉบับนี้กับชุมชนทุกแหงใหเกิดประสิทธิภาพได เนื่องจากขาดการ

ประชาสัมพันธและความเขาใจ อีกทั้งขาดความรวมมือของผูนําชุมชนที่จะเปนตัวกลางในการ

ประชาสัมพันธและใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  บทลงโทษในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ไมปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้แลวเจาหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  ดําเนินคดีไมได เนื่องจากวัฒนธรรมในชุมชน เชน  ความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในชุมชน  มีการทําบุญตามประเพณีตางๆ ทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนรวมกัน  

3 รูปแบบในการกําหนดมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

การเขาถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการใชมิติศาสนา ชุมชนบานบกหวาน  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

มีวัดถึงสองแหง คือวัดปาปทุมวราราม (วัดปาคายบกหวานสูตรสุวรรณาราม)  และวัดศรีบัวบาน 

พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะโดยใชหลักคําสอนทางศาสนาใหรกัษาศีล 

5  เปนบรรทัดฐานและเชื่อมโยงการดําเนินชีวิต 

2) รปูแบบในระดับครอบครวั ผูปกครอง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี อบรม

สั่งสอนลูกหลานปลูกฝงต้ังแตเดก็ๆ  

3) รูปแบบในระดับสถานศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการตางๆ และสอนให

นักเรียนหางไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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4) รูปแบบในระดับชุมชน ผูนําเปนตัวอยางที่ดีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มี

กิจกรรมของครอบครัวที่มีผลเปนรูปธรรมและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใช คือ กลุมจักสานจากไมไผแปรรูป และกลุมสตรีสหกรณจักสานบานบกหวาน 

5) รูปแบบในระดับภาครัฐ  ภาครัฐจัดบุคลากรและหนวยงานในการปองกัน

และปราบปรามใหเพียงพอ การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับผูกระทําผิดและลงโทษ

ผูกระทําผิด อีกทั้งใหหนวยงานที่เก่ียวของสงเสริม สนับสนุน ใหวุฒิบัตรในฐานะเปนผูไมดื่มสุรา

ในหมูบานนั้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังประชาสัมพันธ สงเสริมและควบคุม รณรงคไมใหมีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ใหคําแนะนําและชี้แจงแกผูประกอบการในการรบัผิดชอบตอสังคม  

การศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของกฤษณ ขุนลึก (2555)  ไดศึกษารูปแบบการ

สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูจําหนาย ในจังหวัดหนองคาย 

พบวา ผลการประชุมปฏิบัติการ และการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดรูปแบบการสงเสริม

การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูจําหนาย เปน 1 ใน 9 ของกิจกรรม

การรณรงคใหความรูเรื่องมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโรงเรียน และในกิจกรรมขอที่ 

5) การประชาสัมพันธประเด็นสําคัญๆ ของมาตรการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลในหมูบาน ขอ

ที่ 8) หมูบานงานบุญปลอดเหลา และกิจกรรมขอที่ 9) การตรวจเยี่ยมรานคาโดยคณะเจาหนาที่ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. จากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะมาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการ

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย 

ดังนั้นหากจะมีการศึกษาประเด็นนีใ้นอนาคต ควรศึกษามาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการเขาถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเด็กและเยาวชน เพื่อพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ใหพนภัยจากสุรา    

2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากกลุมเด็กและเยาวชน ตกเปนเหย่ือและไมทันตอธุรกิจน้ําเมา ไดงายกวากลุมอ่ืน 

3. ควรศึกษาผลกระทบโรครายแรงที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมุมมอง

ประชาชน 
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