
 
สรุปผลงานวจัิย 

การศึกษามาตรการชุมชนและมาตรการในชีวติประจ าวนัของคนในชุมชนในการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการลดอนัตรายจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnography) ท าการ

สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม คัดเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลด้วยวิธีการ Snowball 
Sampling ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ สมาชิกในชุมชนท่ีชาวบา้นรับรู้และระบุวา่
เป็นประชากรกลุ่มเส่ียงในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สมาชิกในครอบครัวของประชากรกลุ่มเส่ียง 
ผูน้ าชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามาตรการชุมชนและวธีิการลดอนัตราย   

งานวิจยัมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
เนน้หนกัมาทางฝ่ังอุปสงค ์หรือทางฝ่ังประชากรกลุ่มเส่ียงและคนในชุมชน โดยใหค้วามส าคญักบัการคน้หา
มาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรกลุ่มเส่ียง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการท่ีคนในชุมชนริเร่ิมพฒันาข้ึนและด าเนินการกนัเองภายในชุมชน มาตรการดงักล่าวน้ีอาจอาศยัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีคนในชุมชนยึดถือเคารพศรัทธาเป็นตวัช่วยในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ หรืออาศยัแรงกดดนัทางสังคมจากความสัมพนัธ์ทางสังคมรูปแบบต่างๆ 
ระบบเครือญาติ และเง่ือนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อสร้างเง่ือนไขหรือสถานการณ์ให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายจ าเป็นตอ้งลด ละ เลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั้งเทคนิควิธีการลดอนัตราย 
(Harm reduction) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท่ียงัไม่พร้อมจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาจจะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพและลดความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีจะเกิดกับคนรอบข้าง พร้อมกับใช้วิธีการลดอนัตรายเป็นขั้นตอนแรกๆ ในการสร้าง
แรงจูงใจใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล ์ 

งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเจาะจงท่ีมาตรการซ่ึงคนในชุมชนริเร่ิมพฒันาข้ึนและด าเนินการ
กนัเอง ไม่ใช่มาตรการและวธีิการด าเนินงาน (implementation) ท่ีเป็นทางการซ่ึงก าหนดและออกแบบพฒันา
โดยเจา้หนา้ท่ีรัฐและเจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชน เป็นความรู้จากการทดลองปฏิบติั (Practical knowledge) 
ของคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของสมาชิกในชุมชน ภายใต้บริบท
สถานการณ์พลวติัการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในระดบัประเทศและทอ้งถ่ินท่ีคนใน
ชุมชนก าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั โดยท าการศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ
วธีิการลดอนัตราย ใน 3 บริบทสถานการณ์ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในชุมชน ไดแ้ก่ 



 
1) ชีวิตประจ าวัน ศึกษาครอบครัวท่ีมีประชากรกลุ่มเส่ียงบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ า 

ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวและชาวบา้นประเมินดว้ยอตัวสิัยความเส่ียง (Risk subjectivity) วา่เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีติด
เหลา้ หรือมีแนวโนม้จะติดเหลา้ หรือมีพฤติกรรมการด่ืมเหลา้ท่ีเส่ียงจะก่ออนัตรายต่อตนเองและคนรอบขา้ง 
โดยอตัวิสัยความเส่ียงเป็นการประเมินความเส่ียงสุขภาพจากประสบการณ์และความรู้ทอ้งถ่ินท่ีเรียนรู้
ถ่ายทอดกนัในชุมชน อาจจะเหมือน ผสมผสาน หรือแตกต่างจากความรู้สุขภาพของเจา้หน้าท่ี (Lupton 
1999) มาตรการในระดบัชีวิตประจ าวนัจะเร่ิมตน้ศึกษาตั้งแต่ประเด็นท่ีว่าสมาชิกและคนรอบขา้งมีเกณฑ์
ประเมินการติดเหลา้หรือเส่ียงท่ีจะติดเหลา้ของกลุ่มเส่ียงอย่างไร เกณฑ์ท่ีว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ชุดใด 
จากนั้นจะศึกษาวา่สมาชิกในครอบครัวและคนรอบขา้งพฒันามาตรการทางสังคมรูปแบบใดบา้งเพื่อช่วยให้
กลุ่มเส่ียงปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ และวิธีการลดอนัตรายในกรณีท่ีกลุ่มเส่ียงยงัไม่
พร้อมจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม      

2) งานบุญประเพณี เก็บขอ้มูลการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีทอ้งถ่ินดั้งเดิม
และประเพณีประดิษฐ์ (Invented traditions) ท่ีคนในชุมชนจดัข้ึนในรอบปี เพื่อค้นหาว่าชุมชนมีวิธีการ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนท่ีเขา้ร่วมบุญประเพณี หรือวิธีการลดอนัตราย 
เพื่อไม่ให้การบริโภคแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประเพณีพิธีกรรม กลายเป็นปัจจัยจะน าไปสู่
สถานการณ์ของความเส่ียงจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ความรุนแรงด้านต่างๆ และอุบติัเหตุภายในชุมชน
อยา่งไรบา้ง     

3) วาระส าคัญของชีวติ ศึกษามาตรการทางสังคมท่ีคนในชุมชนใชเ้พื่อควบคุมป้องกนัไม่ใหก้ารด่ืม
ในวาระส าคญัของชีวติ การด่ืมเพื่อเฉลิมฉลอง การด่ืมเพื่อการสังสรรค ์กลายเป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะน าไปสู่
อนัตรายต่อกลุ่มเส่ียงท่ีด่ืมและคนรอบขา้ง  

โครงการวิจยัมีเป้าหมายว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีริเร่ิมสร้างสรรคข้ึ์นจากทางฝ่ังอุปสงค ์จะเปิดมุมมองใหม่ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งคนท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียงนกัด่ืมและคนรอบขา้งในฐานะ “พลเมืองผูต่ื้นรู้” (active citizen) ผูซ่ึ้งไม่ใช่บุคคลท่ีรอรับความ
ช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียว (passive agents) จากมาตรการของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนในการ
แกไ้ขปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน หากมีส่วนร่วมกบัชุมชนตนเองในการเรียนรู้พฒันา
มาตรการทางสังคมและวิธีการลดอนัตรายให้กบัสมาชิกในชุมชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในการด่ืมแอลกอฮอล์ 
นอกจากนั้น ความรู้ทอ้งถ่ินในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะช่วยดึงการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนเขา้มาช่วยในการด าเนินมาตรการเชิงโครงสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีและเครือข่ายองค์กร
ภาคประชาสังคมอยา่งสอดคลอ้งไปกบัวิถีชุมชนและทุนความรู้ท่ีคนในชุมชนเรียนรู้สะสมเป็นทุนเดิม ลด



 
การต่อตา้นมาตรการจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นประโยชน์ช่วยในการมองหาแนวทางการ
ผสมผสานความรู้ทอ้งถ่ินกบัความรู้สุขภาพของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
มาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

งานวจิยัมีขอ้คน้พบส าคญัคือ ในชุมชนท่ีศึกษาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์ลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ใน
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นและวิถีชุมชน โดยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานใน 2 
ลกัษณะ คือ 1) โครงสร้างพื้นฐานทางวตัถุ (material infrastructure) ในแง่ฤทธ์ิของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีท า
ให้ชาวบา้นรู้สึกผ่อนคลายและคลายปวดเม่ือยหลงัท างาน 2) โครงสร้างพื้นฐานทางความรู้สึก (affective 
infrastructure) เหลา้ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งคนในชุมชน  
  เราอาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวน้ีเป็นจุดบรรจบพบกันระหว่างโลกทางวตัถุของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัโลกชีวติทางสังคม 
 การเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้เป็นการยากในการท่ีจะด าเนินมาตรการ
เพื่อดึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออกจากชีวิตประจ าวนัและวิถีชุมชน เพราะนัน่ยอ่มจะท าให้ส่วนยอ่ยอ่ืนๆ ของ
ชีวิตทางสังคมของคนในชุมชนพงัลงไปดว้ย โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
จ าเป็นต้องอาศยัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ือกลาง หรือโครงสร้างพื้นฐานในบทบาทความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรม 
 การขยายมุมมองต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ไม่เพียงจะขยายมุมมองให้ตระหนกัต่อบทบาทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีมากกวา่การเป็น
พยาธิสภาพหรือสาเหตุการเกิดโรคเท่านั้น หากยงัท าใหก้ารพฒันามาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มีความละเอียดอ่อนมากข้ึน ใส่ใจกบัมิติความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นธรรมทางสังคมซ่ึงเป็น
หลกัการพื้นฐานของหลกัการจริยธรรมของงานสาธารณสุข  
 การท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตทางสังคม ดงันั้น วิธีการลดอนัตรายจึง
เป็นวิธีการท่ีกลุ่มนกัด่ืมเลือกใช ้เม่ือพวกเขายงัจ าเป็นตอ้งพึ่งพาการด่ืมเหลา้ หรือยงัตอ้งสัมพนัธ์กบัเหลา้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไม่สามารถจะหลบหลีกหนีจากมนัได ้วิธีการลดอนัตรายทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและใน
ระดบัครอบครัวแสดงให้เราเห็นวา่ นกัด่ืมส่วนใหญ่มีการคิดใคร่ครวญประเมินอนัตรายจากการท่ีตนเองยงั
ตอ้งด่ืมเหล้า หรือยงัไม่พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมเลิกด่ืมเหล้า ในระดบัครอบครัวก็เช่นเดียวกัน
ครอบครัวท่ียงัมีสมาชิกนิยมด่ืมเหลา้อยูก่็พยายามท่ีจะช่วยหาวธีิการลดอนัตรายให ้ในกรณีท่ีไม่สามารถห้าม
ปราม หรือเขา้ใจถึงบทบาทของเหลา้ในทางสังคม  



 
 เราอาจพอสรุปได้ว่า วิธีการลดอนัตรายเป็นความรู้จากประสบการณ์และเป็นความรู้ท้องถ่ินท่ี
พฒันาข้ึนในกลุ่มนักด่ืม ความรู้ในลกัษณะน้ีอาจจะขดัแยง้หรือไม่ลงรอยกบัความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ แต่ก็
แสดงใหเ้ราเห็นร่องรอยของการประยกุตห์รือผสมผสานความรู้การลดอนัตรายน้ีกบัความรู้อ่ืนๆ เพื่อพฒันา
นโยบายหรือมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อไป   
 งานวจิยัมีขอ้เสนอแนะส าคญั ดงัน้ี 

1) ควรขยายมุมมองต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเป็นพฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีอรรถประโยชน์ในมุมมองคนในของนกัด่ืมท่ีหลากหลาย และ
มีความหมายทางสังคมบางประการส าหรับนกัด่ืมและคนในชุมชนบางกลุ่ม การขยายมุมมองต่อความหมาย
ทางสังคมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการด่ืม จะช่วยให้นกัวิจยัมองเห็นวิธีการ “ลดอนัตราย” 
จากการด่ืมท่ีเรียนรู้และถ่ายทอดกนัภายในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมยอ่ยเฉพาะภายในกลุ่มนกัด่ืม  

2) ควรพฒันาวิธีการลดอนัตรายในฐานะความรู้ทอ้งถ่ินและความรู้เชิงประสบการณ์เขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ เพราะมาตรการลดอนัตรายเหมาะกับประชากร

กลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่พร้อมจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การพฒันามาตรการท่ี

หลากหลายเพื่อช่วยในการท างานกบักลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทางสังคม

วฒันธรรมและบริบททอ้งถ่ิน จะยิง่เพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินมาตรการ 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท างานเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ควรขยาย

มุมมองวา่วธีิการลดอนัตรายไม่ใช่การสนบัสนุนธุรกิจน ้าเมา หรือส่งเสริมใหน้กัด่ืมยิง่ด่ืมเหลา้หนกัมากข้ึน 

มาตรการการลดอนัตรายในกลุ่มผูย้งันิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นไปเพื่อช่วยให้คนท่ียงัไม่พร้อมจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเรียนรู้การด่ืมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไม่ก่ออนัตรายต่อตนเองหรือคนรอบขา้ง ก่อนท่ี
พวกเขาจะพร้อมเขา้สู่โปรแกรมการเลิกเหลา้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนั้น มาตรการการแทรกแซงทางการเมืองเพื่อต่อสู้กบับรรษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขา้มชาติ 
หรืออุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศ กับมาตรการลดอนัตรายในกลุ่มผูบ้ริโภค สามารถ
ด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกนัได ้โดยท่ีเป้าหมายของมาตรการทั้ง 2 ลกัษณะไม่จ  าเป็นตอ้งขดัแยง้กนั  

4) การพฒันาหรือด าเนินมาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ควรค านึงถึงหลกัการ
จริยธรรมสาธารณสุข (ethic of public health) (ดูเน้ือหาประเด็นน้ีในบทท่ี 2) โดยเฉพาะการตระหนกัวา่ทุก
มาตรการดา้นสุขภาพมีขอ้จ ากดัในตวัเอง ไม่สามารถด าเนินมาตรการเดียวกนัให้มีประสิทธิภาพในทุกกลุ่ม
ประชากรได้เทียบเท่าเสมอกนั เหมือนการตดัเส้ือโหล ดงันั้น การพฒันามาตรการสุขภาพท่ีหลากหลาย
เพื่อให้เหมาะกบัการใชก้ารใชง้านในประชากรกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จึงเป็นหลกัการจริยธรรมเบ้ืองตน้



 
ของงานสาธารณสุข มาตรการลดอนัตรายอาจเหมาะกบัประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่พร้อมจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

5) การจดัท าแผนนโยบายเพื่อควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในระดบัประเทศและทอ้ง ถ่ิน แต่ละ
คร้ังจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์เชิงจริยธรรม (ethical analysis) อย่างละเอียดถ่ีถว้นเสียก่อน เพราะการ
น าเอาขอ้เท็จจริง (truth) ทางระบาดวิทยาและปัญหาสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสังคม (fairness) และความ
เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์(respect) เข้ามาเป็นพื้นฐานกรอบการคิดของงาน ย่อมท าให้งานนั้นๆ มี
ความถูกตอ้งชอบธรรมท่ีจะด าเนินการโดยตวัของมนัเอง และไดรั้บความร่วมมือจากสังคมและประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
  
 


