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กติติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจยัเร่ือง วถีิชีวิต  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืม

สุราในแรงงานภาคเกษตรกรรมฉบบัน้ีเป็นการศึกษาวถีิชีวิตของเกษตรกรไทย ในตาํบล

แม่คาํ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงรายเพื่อเป็นกรณีตวัอยา่งถึงวถีิชีวติของเกษตรกรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการด่ืมสุรา ขอ้มูลวถีิชีวติและพฤติกรรมท่ีไดน้าํเขา้สู่เวทีการเรียนรู้

ของประชาชนในชุมชนเพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนและแสวงหา

แนวทางการแกไ้ขให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดบัชุมชน เร่ิมศึกษา

ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธนัวาคม 2552  

 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการมีส่วนร่วม

กระบวนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจดัการดา้นสุขภาพภายใตบ้ริบทของชุมชน  ขอขอบคุณ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีใหข้อ้คิดเห็นในการวจิยัประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ทพ. ทรงวฒิุ 

ตวงรัตนพนัธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พรพรพรรณ ทรัพยไ์พบูลยกิ์จ และ รองศาสตราจารย์

เยาวลกัษณ์ เลาหะจินดา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ. มิตรา คาสล่ี และขอขอบคุณ ศูนยว์จิยั

ปัญหาสุราท่ีสนบัสนุนทุนในการดาํเนินการวิจยั 

 

คณะผูว้จิยั 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 
 การวจิยัเร่ือง วถีิชีวิต  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุราในวยั

แรงงานภาค เกษตรกรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแบบแผนการดาํเนินกิจกรรมทาง

การเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา และจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการด่ืมสุรา   เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์เกษตรกร 10 ราย  และสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนเพื่อสอบทาน

ธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรและสุรา หลงัจากนั้นไดน้าํขอ้มูลเขา้สู่เวทีการ

เรียนรู้ร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ถึงแนวทางและพฒันาเคร่ืองมือการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพท่ีเกิดข้ึน  และผูแ้ทนชุมชนเป็นผูด้าํเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย

การสัมภาษณ์ผูแ้ทนครอบครัวจาํนวน 220 คน ตามแนวทางท่ีกาํหนดร่วมกนั ผลการ

วเิคราะห์ท่ีไดน้าํกลบัเขา้สู่เวทีประชาพิจารณ์ถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและสรุปเป็น

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดบัชุมชนเสนอใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ

ทราบเพื่อดาํเนินการต่อไป     ผลจากกระบวนเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี 

1.  วถีิชีวติของเกษตรกรวยัแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา ไดแ้ก่   

1.1     การใชสุ้ราเพื่อแสดงความขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํงาน  

1.2     การใชสุ้ราในพิธีขอส่ิงเหนือธรรมชาติเพื่อขอความคุม้ครองรักษา

ทรัพยสิ์นและผลิตผลการเกษตรใหไ้ดผ้ลดี  

1.3     การใชสุ้ราเป็นส่ิงบรรเทาความเหน่ือยเม่ือยลา้จากการทาํงาน  

1.4  การใชสุ้ราสาํหรับการตอ้นรับแขกหรือญาติพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มเยอืน

และใชเ้พื่อการสังสรรคใ์นการแสดงความยนิดีและร่ืนเริงในโอกาสต่างๆ  

 2. ประเภทของสุราท่ีด่ืม  สุราท่ีไดรั้บความนิยมด่ืมในหมู่บา้นคือ เหลา้ขาวกลัน่

ในโรงงานระดบัชุมชน เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้ายและราคาไม่แพง  สาํหรับสุราประเภทกลัน่

จากโรงงานขนาดใหญ่ซ่ึงเรียกวา่เหลา้แดงหรือเบียร์จะซ้ือหามาด่ืมในโอกาสพิเศษ  

 3. ความถ่ีในการด่ืมสุรา สัมพนัธ์กบัฤดูกาลเพาะปลูกและการจดังานต่างๆใน

หมู่บา้น แต่เกษตรกรท่ีด่ืมเป็นประจาํทุกวนัจะข้ึนกบัความตอ้งการของตนเอง  
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 4.  รูปแบบในด่ืมสุรา  ข้ึนอยูก่บักิจกรรม เช่น การด่ืมหลงัทาํกิจกรรมหรือการช่วย

กิจกรรมในชุมชน เช่น เจา้ของท่ีนาจะจดัเตรียมและนาํสุรามาใหแ้รงงาน ถึงบริเวณท่ีนา 

เม่ือเลิกทาํนาในแต่ละวนั ทุกคนก็จะร่วมวงกนัด่ืมสุราก่อนกลบับา้น 

 5. กิจกรรมระหวา่งการด่ืมสุรา ส่วนใหญ่มีการพดูคุยถึงเร่ืองทัว่ไป  หรืออาจจะ

วางแผนการทาํงานในวนัต่อไป  สาํหรับการด่ืมในขณะท่ีรวมกลุ่มเพื่อการสังสรรคน์ั้น

ส่วนใหญ่จะพดูคุยเร่ืองทัว่ไปเนน้ความสนุกสนาน     

 6. สาเหตุท่ีนาํไปสู่การด่ืมสุรามีหลายประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยากลอง

โดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นช่วงของวยัรุ่น โดยพบวา่อายนุอ้ยท่ีสุดท่ีเร่ิมด่ืมสุราในเพศชายเท่ากบั 

13 ปี ในเพศหญิงเร่ิมด่ืมเม่ืออาย ุ 15 ปี และมีเหตุผลวา่เพื่อนชวนรวมทั้งทาํใหก้ลา้พดูกลา้

แสดงออกมากข้ึนหลงัด่ืมสุรา หรือบางคนท่ีเร่ิมด่ืมเม่ืออายคุ่อนขา้งมากมีเหตุผลวา่เกิดจาก

การชกัชวนของเพื่อนและเพื่อการสังสรรค ์ บางคนมีเหตุผลวา่ตอ้งด่ืมสุราเม่ือเผชิญกบั

ความเครียดและวกิฤติของครอบครัว 

 7.เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนใหมี้พฤติกรรมการด่ืมสุรา 

 7.1วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ ในภาคเหนือประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเกษตรกรรมยงัคงมีอิทธิพลเพราะชาวบา้นยงัคงมีความเช่ือถึงส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีคอย

ปกป้องคุม้ครองพืชผลทางการเกษตรเช่น เส้ือบา้น เส้ือนา ผขีนุนํ้า ซ่ึงจะตอ้งมีการบนบาน

เซ่นไหวด้ว้ยอาหารและสุรา   

 7.2 บทบาทหนา้ท่ีในกิจกรรมของสังคม  โดยทัว่ไปบทบาทของเพศชาย

ในกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้นจะใชแ้รงงาน เช่น การขนยา้ยส่ิงของ กางเตน็ท ์ ส่วนเพศ

หญิงจะมีหนา้ท่ีในการประกอบอาหาร จดัเตรียมอาหาร ทาํความสะอาดภาชนะ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัยงัคงกระทาํกนัอยูเ่ช่นน้ีในสังคมเกษตรกรรม ดงันั้นเพื่อเป็นการแสดงความ

ขอบคุณจากเจา้ภาพก็จะตอ้งมีการเล้ียงอาหารและสุรา หากไม่มีเล้ียงสุราก็อาจจะไม่มีผูค้น

มาช่วยทาํงาน  

 7.3 การใหค้วามหมายของการด่ืมสุรา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่สุราเป็น

เคร่ืองมือในการเขา้กลุ่ม แสดงถึงความเป็นพวกพอ้ง  ในบางกลุ่มใหค้วามหมายของสุราวา่

เป็นส่ิงบาํรุงรักษาสุขภาพ บางคนใหข้อ้มูลวา่สุราเป็นส่ิงซ่ึงช่วยผอ่นคลายความเหม่ือยลา้

ในการทาํงาน หรือด่ืมสุราเล็กนอ้ยช่วยใหเ้จริญอาหาร  
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 7.4 การมีร้านคา้สุราและโรงกลัน่สุราพื้นเมืองในหมู่บา้น ทาํใหก้ารซ้ือหา

สุรามาด่ืมทาํไดง่้าย  ถึงแมว้า่จะมีกฎระเบียบในการจาํหน่ายสุราซ่ึงตอ้งมีเวลาตั้งแต่ 11.00 

น.ข้ึนไป แต่สภาพความเป็นจริงแลว้สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลา  

 7.5 ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในสังคมชนบท พบวา่ในกรณี

ท่ีด่ืมสุราจนกระทัง่เมามายอาจจะนอนอยูบ่ริเวณท่ีนาหรือร้านขายสุรา เพื่อนฝงูหรือผูน้าํ

ชุมชน อาสาสมคัรชุมชนท่ีผา่นไปพบเขา้จะพาไปส่งบา้น และไม่มีลกัษณะของการรังเกียจ

หรือไม่คบหาสมาคมกบัผูท่ี้ด่ืมสุราเมามายเป็นประจาํ  

 8. ผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุรา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นถึงผลกระทบ

จากการด่ืมสุราท่ีมีต่อสุขภาพทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ สรุปไดด้งัน้ี 
  8.1 ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นร่างกาย 
                    ทางดา้นบวก  การด่ืมสุราทาํใหรั้บประทานอาหารไดม้ากข้ึนและทาํให้

นอนหลบัไดดี้ 

  ทางดา้นลบ การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ รองลงมาคือทาํใหเ้กิดโรคตบั

แขง็    อยา่งไรก็ตามยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีคิดวา่การสุราเป็นประจาํไม่ทาํใหเ้ส่ียง

ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อมัพฤกษ ์  อมัพาต หรือไม่ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็น

โรคหวัใจ  

  8.2 ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นจิตใจ 
  ทางดา้นบวก การด่ืมสุราทาํใหก้ลา้พดูกลา้แสดงออก รองลงมาคือ ทาํให้

สามารถระบายความทุกขไ์ดง่้าย  

  ทางดา้นลบ  การด่ืมสุราเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการทุบตีกนัระหวา่งสามี

ภรรยาไดง่้าย  รองลงมาคือการด่ืมสุราของพอ่แม่ทาํใหลู้กรู้สึกเสียใจ  

  8.3 ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นสังคม 
  ดา้นบวก การด่ืมสุราทาํใหไ้ดเ้พื่อนเป็นการเช่ือมความสามคัคีและเขา้

สังคมไดง่้าย 

  ดา้นลบการด่ืมสุรานาํไปสู่การใชส้ารเสพติดอยา่งอ่ืนไดง่้าย รองลงมาคือ

ทาํใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนัไดง่้าย และการด่ืมสุรานาํไปสู่การก่ออาชญากรรม 

  8.4 ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นจิตวิญญาณ 
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  ดา้นบวก  การด่ืมสุราเป็นวิถีชีวติของคนไทยเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนั

มาและการเล้ียงสุราถือเป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํงาน  

  ดา้นลบ งานเล้ียงต่างๆในชุมชน ถา้เจา้ภาพไม่เล้ียงสุราแสดงวา่เป็นคนข้ี

เหนียว และหากในงานศพไม่มีการเล้ียงสุราถือวา่ผดิธรรมเนียม 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ผลสรุปจากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่การด่ืม

สุราในวถีิชีวติของเกษตรกรเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมานานจนเป็นประเพณี ดงันั้นการจะเลิก

ไม่ใหมี้การด่ืมสุราในเทศกาลหรือพิธีกรรมต่างๆนั้นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่คิดวา่จะ

เป็นไปได ้ แต่ไดเ้สนอแนวทางการการป้องกนัเพื่อไม่ให้เยาวชนรุ่นใหม่เขา้สู่เส้นทางการ

ด่ืมสุราไวด้งัน้ี 

1. การใหก้ารศึกษาหรือใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชนทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นโรงเรียน 

หรือในชุมชนและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

2. การสร้างความเขม้แขง็ดา้นจิตใจโดยการสร้างใหเ้กิดความอบอุ่นในครอบครัว 

และพฒันาใหเ้ยาวชนมีทกัษะชีวติ เช่น ทกัษะการปฏิเสธ  ทกัษะในการกลา้แสดงออก

อยา่งสร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งของเยาวชนใหเ้กิดประสิทธิภาพและทัว่ถึง เช่น ใหมี้การ

เล่นกีฬา การออกกาํลงักาย 

4. การปรับทศันคติของชุมชนต่อการใหค้วามหมายของการด่ืมสุรา 

ส่วนด้านการควบคุม ควรเป็นนโยบายของภาครัฐได้แก่ 

1. การพฒันาประสิทธิภาพระบบการควบคุม เฝ้าระวงั ติดตาม และลงโทษการ

จาํหน่ายสุรานอกเวลาและตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตการจาํหน่ายสุราของร้านคา้เพื่อการควบคุมการ

เขา้ถึงสุราไดง่้าย  

3. การรณรงคใ์นระดบัสาธารณะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบริบทและเง่ือนไขในการ

ด่ืมสุรา 
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Executive summary 

 

 This study of the way of life, behavior and health impact of alcohol 

consumption among agricultural workers aims firstly to explore the culture 

related to alcohol consumption, and secondly  to assess its health impact by 

using a participating process management with the community. Data  on  the 

way of life were collected from ten agricultural workers and a focus group 

discussion concerning tradition and belief  related to agriculture activities and 

alcohol consumption. After that these data were used as input for discussion 

among stakeholders to agree on a method of health impact assessment. A 

questionnaire was developed from the results of  the discussion and used to 

assess the health impact from alcohol among 220 participants. The data were 

analyzed and presented to the community forum to discuss and set up a policy 

for the prevention and control of alcohol consumption. The policy was then 

presented to the local organizing council  for implementation. The results from 

the process are shown as follow; 

 1. The way of life of agriculture workers related to alcohol use were:             

1.1 to express appreciation and thanks (gratitude).  

1.2 as offerings to supernatural beings or spirits for prosperity 

and protection. 

1.3 to relief fatigue after work. 

1.4 to welcome guests, friends and relatives and for social 

occasions. 

  2. Popular types of alcoholic drink are those locally produced, known as 

“white drinks” as they are cheap and easily available. Beer or brand-named 

known as “red drinks” are for special occasions.  

 3. Frequency of drinking depends on rice planting and harvesting 

seasons, as well as other community activities. Binge drinking depends on 

individuals.  
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 4. Pattern of drinking varied. For example, food and drinks are brought 

to the fields by landowners after rice planting to consume before going home. 

 5. Activities during group drinking consisted mainly of light hearted 

conversation as well as planning for next day work.  

 6. Reasons leading to drinking: among teenagers ( the age at first drink 

being 13 in boys and 15 in girls) the reasons given were a desire to 

experiment, to show off, to feel more confident, and peer pressure; among older 

age groups were pressure from friends, wishing to be sociable, including stress 

and family crises.  

     7. Factors that support drinking behavior 

  7.1 Tradition and belief. In Northern part of the country, 

agriculture workers still strongly believe in supernatural beings (or spirits)  who 

give protection to crops and must be offered food and drinks including alcohol.  

     7.2 Social roles: In rural agricultural society men traditionally 

provide labour such as lifting, moving, putting up tents, while women cook and 

clean during a social activity. In return the host provides food and drinks 

including alcohol to show appreciation and thanks.   

  7.3 Meaning of alcohol was given as :  Alcohol is the tool for 

group and social acceptance. Some said that alcohol promotes health, relieves 

fatigue from work and is an appetizer. 

  7.4 Having alcohol selling shops and  local brewery increases 

the accessibility to alcohol. Although there is a law prohibiting selling of alcohol 

before 11 AM., in practice alcohol can be bought any time.      

  7.5 Empathy and the spirit of helping each other in rural 

communities is shown when someone is too drunk to go home. He will be 

safely taken care of. There is no rejection or discrimination of a drunk or an 

alcoholic.       

 

   8. Health impact from alcohol according to the interviewees were: 

  8.1 Physical health  
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 Positive effects: improved appetite and sleep. 

 Negative effects: increased accidents. And causing liver cirrhosis. There 

is a misunderstanding that alcohol does not increase the risk of stroke and 

heart disease. 

      8.2   Mental Health impact: 

            Positive impact; alcohol stimulates self confidence and expression ; it 

reduces stress. 

            Negative impact: alcohol increases marital violence from which 

children suffer.      

  8.3 Impact on social health 

             Positive  impact;  alcohol is a tool to make friends join in social life.  

             Negative impact: alcohol leads drug abuse, argument, and crime. 

Impact on spiritual health. 

       8.4 Spiritual impact 

  Positive impact: alcohol drinking is a Thai way of life. It is a 

traditional way to express thanks and appreciation for the help from friends and 

colleagues. 

  Negative impact : in social activities if the hosts do not prepare 

alcohol for the guests its mean stingy and in funeral ceremony if no alcohol it is 

not a good tradition. 

 

Public policy recommendations from a health perspective: from the results 

shown that alcohol drinking is the way of life for agriculture workers therefore 

for stop drinking, the informants think that it is not possible to practice. But the 

preventative measures for young people to do not engage in drinking behavior 

are : 

 1. Provide continuous education to children and youth in schools and in 

the community, including a wide range of activities for them; 

Promote stable family life as a basis for strength of character; teach life skills 

such as how to say no, and to develop self confidence in creative activities. 
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 2.Encourage and provide healthy recreation, sports and exercise.  

Change community attitudes toward alcohol drinking and its meaning. 

 3.To control alcohol will need a state policy in law enforcement and 

punishment if drinking hours, alcohol sale and licensing rules are broken.  

 4. Public campaigns are an effective way to change the attitudes toward 

alcohol drinking. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 วถีิชีวติของคนไทยจะตอ้งมีสุราเขา้มามีส่วนดว้ยทุกเร่ืองทั้งงานมงคลและ

อวมงคลทาํใหป้ระชาชนมีความเคยชินเห็นวา่การด่ืมสุราถือเป็นเร่ืองปกติวสิัยและเป็นวิถี

ชีวติในสังคม คนไทยมีการบริโภคสุรามาชา้นานโดยมกัด่ืมในเทศกาลและวาระต่างๆ เช่น 

งานข้ึนปีใหม่ งานสงกรานต ์ งานบุญกุศล งานบวช หรือโอกาสมีความยนิดีเช่นงานข้ึน

บา้นใหม่ งานสมรส หรือแมก้ระทัง่งานท่ีโศกเศร้า เช่น งานศพ  และมีความเช่ือเร่ืองการ

ด่ืมสุราเพื่อสุขภาพโดยเอายาสมุนไพรมาผสมหรือดองกบัสุราเช่ือวา่ช่วยบาํรุงร่างกาย

บาํรุงโลหิต รักษาอาการปวดเม่ือย ทาํใหเ้จริญอาหาร นอกจากน้ีหน่วยงานราชการมีแนว

ปฏิบติัในลกัษณะท่ีส่งเสริมการด่ืมสุราโดยไม่ตั้งใจ เช่น การส่งเสริมสินคา้ผลิตภณัฑ์

พื้นบา้นท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑสุ์ราหมกัพื้นบา้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการ

ส่งเสริมดว้ยเช่นกนั (ภคัพงศ ์ปวงสุข,    สุกานดา แสงวงษ,์ธวชัชยั ศุภดิษฐ,์ 2006) 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติไดจ้ดัทาํการสาํรวจพฤติกรรมการด่ืมสุราของประชากรปี 

2550 เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนผูด่ื้มสุรา  อายท่ีุเร่ิมด่ืม  ประเภทของสุราท่ีด่ืม  

ตลอดจนลกัษณะทางประชากรของผูท่ี้ด่ืม โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 เดือน 

(กรกฎาคม – กนัยายน2550) จากครัวเรือนตวัอยา่งในทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศทั้งในเขตและ

นอกเขตเทศบาล ประมาณ 80,000 ครัวเรือน สรุปผลสาํคญัจากการสาํรวจไดด้งัน้ี   

ประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไปจาํนวน 51.2 ลา้นคน  เป็นผูด่ื้มสุราในช่วง 12 เดือนก่อนวนั

สัมภาษณ์ประมาณ 15.3 ลา้นคน หรือร้อยละ 30.0  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นผูท่ี้ด่ืมแบบทุกเดือน 

(1 – 3 วนัต่อเดือน) มากท่ีสุดคือ  ร้อยละ 7.9 รองลงมาเป็นด่ืมทุกสัปดาห์ (1-2 วนัต่อ

สัปดาห์) คือ ร้อยละ 5.7  อายเุฉล่ียท่ีเร่ิมด่ืมคือ 20.5 ปี คนกลุ่มวยัทาํงาน (25 – 59 ปี) มีอตัรา

การด่ืมสูงกวา่คนกลุ่มวยัอ่ืน คือ ร้อยละ 34.4 กลุ่มเยาวชน (15 – 24 ปี) มีอตัราการด่ืมร้อยละ 

21.9  ผูช้ายด่ืมสุรามากกวา่ผูห้ญิง ประมาณ 6 เท่า (ผูช้ายร้อยละ 51.0 เป็นผูห้ญิงร้อยละ 

8.8)  แนวโนม้การด่ืมสุราของประชากรไทยโดยรวมมีอตัราลดลงจากปีท่ีผา่นมา คือ ร้อย

ละ 31.5 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 29.3 ในปี 2550 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) 



บทท่ี 1 บทนาํ  

 2 

      การมีพฤติกรรมด่ืมสุราของบุคคลมีสาเหตุและปัจจยัส่งเสริมหลายประการ  

เช่น 1) ปัจจยัดา้นชีวภาพ จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการด่ืมสุราในเด็กและวยัรุ่น 

พบวา่การท่ีพอ่แม่ด่ืมสุรามีผลต่ออายเุด็กท่ีเร่ิมด่ืม ยิง่พอ่แม่ด่ืมมากเด็กก็ยิง่ด่ืมตั้งแต่อายยุงั

นอ้ยและการศึกษาพนัธุกรรมของผูท่ี้ติดสุราพบวา่ลูกชายของพอ่ท่ีติดสุรามีโอกาสท่ีจะติด

สุรามากกวา่คนปกติ 4 เท่า (Steinhausen& Metzke. 2003)  ผูท่ี้มีญาติพี่นอ้งติดสุรามีอตัรา

การติดสุราสูงกวา่ประชากรทัว่ไปร้อยละ 20 (Duncan, Duncan ,& Strycker, 2006) 2) 

ปัจจยัดา้นจิตใจ เช่น ความอยากลองซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษยใ์นการท่ีอยากจะลองหรือ

เผชิญกบัส่ิงใหม่ๆ โดยเฉพาะในวยัรุ่นท่ีความรู้สึกอยากลองเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายต่ืนเตน้  หรือ

ผูท่ี้มีปัญหาความเครียดหลายคนใชก้ารด่ืมสุราเป็นวธีิลดความเครียดจากการทาํงานหรือ

จากชีวติประจาํวนั (สมภพ เรืองตระกลู, 2543) 3) ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม  

สังคมไทยมองเร่ืองการด่ืมสุราวา่เป็นเร่ืองธรรมดา รวมถึงกระแสของส่ือโฆษณาท่ีมี

อิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนอยา่งมากจะเห็นวา่มีการแข่งขนัทางการคา้มีการโฆษณาท่ี

เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมสุรามากมายเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากลองและรู้สึกวา่การ

บริโภคสุรานั้นเป็นเร่ืองปกติในชีวติ นอกจากส่ือโฆษณาสินคา้เคร่ืองด่ืมแลว้ส่ือใน

ลกัษณะบนัเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละครหรือแมก้ระทัง่เพลงก็มีส่วนจูงใจผูช้มใหเ้กิด

ความรู้สึกคลอ้ยตาม รวมทั้งสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลท่ี์สะดวกต่อการซ้ือ

หาก็มีส่วนอยา่งมากต่อการส่งเสริมการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทน้ี  ประกอบกบัวถีิชีวติใน

ระบบเกษตรกรรมซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มในการทาํงาน เช่น การลง

แขก ทาํนา เก่ียวขา้ว ทุกคนท่ีมาร่วมงานจะตอ้งมีการสังสรรคเ์ฮฮาหลงัการทาํงาน  มีการ

เล้ียงดูขา้วปลาอาหารและสุราเป็นกิจกรรมท่ีทาํเป็นประจาํเสมือนกบัการแสดงซ่ึงความ

เป็นพวกพอ้งเดียวกนั บางคร้ังผูท่ี้ไม่ร่วมกลุ่มกินหรือด่ืมดว้ยก็จะไม่ถูกนบัวา่เป็นพวกพอ้ง

เดียวกนัเป็นตน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางการเกษตรแมจ้ะมีการพฒันาเศรษฐกิจ

หลายๆดา้นแต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัคงประกอบอาชีพทางการเกษตร

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ดงัเช่น ผลการสาํรวจแรงงานไทยโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ

พบวา่ประเทศไทยมีกาํลงัแรงงาน 36.72 ลา้นคน ทาํงานอยูใ่นภาคเกษตร 12.68  ลา้นคน 

คิดเป็นร้อยละ 34.5 (สาํนกัสถิติแห่งชาติ, 2550)  ผลผลิตทางการเกษตรทาํใหเ้กิดสินคา้

อาหารหรือแปรรูปผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีใชภ้ายในประเทศและส่งจาํหน่ายเป็นสินคา้ 
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ออก อาจกล่าวไดว้า่การเกษตรมีความสาํคญัต่อความเจริญของประเทศ แต่หากเกษตรกรมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี  เช่น มีการด่ืมสุราเป็นประจาํ ก็จะส่งผลกระทบทั้งในดา้นตวั

บุคคล ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม  

การด่ืมสุราเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ หลายประการ เช่น ผลต่อผูด่ื้ม

จะเกิดอาการมึนเมา ขาดสติย ั้งคิด ควบคุมตวัเองไม่ได ้ เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย การศึกษาเร่ือง

การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนพบวา่การเกิดอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมสุราอยา่งมี

นยัสาํคญั (ยทุธนา วรุณปิติกุล, 2548) นอกจากน้ีการด่ืมสุราในระยะยาวยงัทาํใหเ้กิดโรค

ต่างๆ เช่น โรคตบั โรคระบบไหลเวยีนโลหิต โรคระบบทางเดินอาหาร (WHO, 2006)  เม่ือ

เกิดการเจบ็ป่วยก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล มีการศึกษาพบวา่ครอบครัวผูท่ี้

ติดสุราจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเดือนละ 100-300 บาท และมีการคาดประมาณวา่คนไทยใช้

จ่ายเงินเพื่อการด่ืมสุราไม่นอ้ยกวา่125,000ลา้นบาทต่อปีและยงันาํไปสู่การก่ออาชญากรรม 

การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภยัและเป็นปัญหาทางสังคม (มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2546)  

จะเห็นไดว้า่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีมากมาย แต่อยา่งไรก็ตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิด

จากการรับรู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์ดว้ยตนเองของชุมชนจึงอาจจะทาํใหป้ระชาชนไม่

เห็นความสาํคญัของการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน   

การท่ีจะทาํใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงผลเสียต่อสุขภาวะจากการด่ืมสุราและ

สามารถวางแนวแนวปฏิบติัและการควบคุมการด่ืมสุราท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีได้

นั้น  การเรียนรู้วเิคราะห์ถึงวิถีชีวติท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมการด่ืมสุราและผลกระทบ

ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจะก่อให้เกิดแรงผลกั ดนัทางสังคมท่ีจะทาํใหก้ารควบคุมการด่ืมสุรา 

ลด และเลิกไดใ้นท่ีสุด    การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (health impact assessment) 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมพดูคุยแลกเปล่ียนและร่วม

พิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึน สนบัสนุนการตดัสินใจเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเกิดแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการ

สร้างเสริมและคุม้ครองสุขภาพสาํหรับคนในชุมชน  (เดชรัต สุขกาํเนิดวชิยั เอกพลากร, 

ปัตพงษ ์ เกษสมบูรณ์, 2545)  

จงัหวดัเชียงราย มีประชากรทั้งส้ิน  1,310,256  คน เป็นผูท่ี้มีอาย ุ 15 ปีข้ึนไป 

1,030,915  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.7 โดยเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงาน  747,143  คนหรือคิด

เป็นร้อยละ 57 และมากกวา่ร้อยละ 50 มีอาชีพเกษตรกรรม (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,2550)  



บทท่ี 1 บทนาํ  

 4 

จากการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ในชุมชนซ่ึงอยูร่อบมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงโดยการ

สอบถามพฤติกรรมการด่ืมสุราของผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 15 ปีข้ึนไป จาํนวน 3,161 คน พบมี

การด่ืมสุราถึงร้อยละ 32.4   

คณะผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของกลุ่มแรงงานภาค

เกษตรกรรมในจงัหวดัเชียงรายและใชก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะได้

เป็นแนวทางการกาํหนดแนวนโยบายในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อการลด ละ เลิก การด่ืมสุรา 

รวมทั้งเพื่อเป็นการนาํองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยัออกไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นสังคมและ

สร้างพื้นท่ีในการเรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาเก่ียวกบัการจดัการดา้นสุขภาพในชุมชนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรม 

2. ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราภายใต้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

นิยามศัพท์ในการวจัิย 

 

 วถิีชีวติ หมายถึงแบบแผนการดาํเนินชีวิตของบุคคลซ่ึงสะทอ้นทศันคติและ

วฒันธรรมของบุคคลสาํหรับสถานการณ์ต่าง ๆ  และฝึกฝนหรือปฏิบติัจนเป็นนิสัย  วถีิ

ชีวติสังเกตไดจ้ากกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นประจาํ   ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้

ถึงแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรไดแ้ก่ การทาํนา และการ

เก็บเก่ียวผลิตผล ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการด่ืมสุรา 

 พฤติกรรมการดื่มสุรา หมายถึง การกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคลในการด่ืมสุรา 

โดยเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในสถานการณ์หรือประเพณีของชุมชน ในการศึกษาคร้ัง

น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการด่ืมสุรา  กิจกรรมท่ีทาํระหวา่งการด่ืมสุรา  สาเหตุท่ีชกัจูงให้

ด่ืมสุราและเง่ือนไขในสนบัสนุนใหมี้การด่ืมสุรา 

 แรงงานภาคเกษตรกรรม คือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปและมีอาชีพหลกั หรือ

รับจา้งทาํการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน  
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 ผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึงการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรม

การด่ืมสุราของบุคคล ครอบคลุมในมิติทางกาย เช่น การเจบ็ป่วย การเกิดอุบติัเหตุ  มิติทาง

จิตใจ เช่น ความเครียดในครอบครัว  การมีความสุข ความทุกข ์มิติทางสังคม เช่น ความ

รุนแรง ความอบอุ่นและสัมพนัธภาพภายในครอบครัวและในชุมชน  มิติทางจิตวิญญาณ 

ไดแ้ก่ความภาคภูมิใจ  ความพอใจในชีวติและครอบครัว    

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรม

การด่ืมสุราของเกษตรกรในตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย และนาํผลท่ีไดเ้ป็น

ขอ้มูลนาํเขา้ในการจดักระบวนเรียนรู้เพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 

ทาํการศึกษาระหวา่งเดือน มกราคม  2552  – ธนัวาคม 2552 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวถีิชีวติ  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุราในแรงงาน

ภาคเกษตรกรรม   ผูว้จิยัทาํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือสุรา 

2. ปัจจยัท่ีมีส่งเสริมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

3. พฤติกรรมและสถานการณ์การด่ืมสุราของคนไทย 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรม 

5. แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา 

 ประเทศไทยมีการใชค้าํวา่ สุรา เช่นเดียวกบัคาํวา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  ดงัเช่น

พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 “ สุรา ” หมายความรวมถึง วตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมี

แอลกอฮอลท่ี์ซ่ึงสามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบันํ้าสุรา หรือเม่ือไดผ้สมกบันํ้าหรือของเหลว

อยา่งอ่ืนแลว้สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบันํ้าสุรา      

 สุรา มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แปลวา่ เหลา้หรือนํ้าเมาท่ีกลัน่แลว้ ในทาง

วทิยาศาสตร์หมายถึงเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล ์ (ethyl alcohol) เป็น

ส่วนผสม   แอลกอฮอลไ์ดม้าจากการหมกัขา้ว ขา้วโพดและผลไมช้นิดต่างๆ ดว้ยยสีต ์ ซ่ึง

จะทาํหนา้ท่ีเปล่ียนนํ้าตาลท่ีมีอยูใ่นผลไมใ้หก้ลายเป็นแอลกอฮอล ์ ปริมาณของแอลกอฮอล์

ท่ีมีอยูใ่นสุราแต่ละชนิดแตกต่างกนั สังเกตไดจ้ากจาํนวนดีกรีของสุราชนิดนั้นๆ ถา้ดีกรีสูง

แสดงวา่มีปริมาณแอลกอฮอลอ์ยูใ่นระดบัท่ีสูง (ราชบณัฑิตสถาน, 2525) 

 สุรา หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) ผสมอยูใ่นปริมาณไม่

เกินร้อยละ 60 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์คนสามารถใชด่ื้มได ้ เอทิลแอลกอฮอลจ์ดัเป็นสารท่ี

เสพติดประเภทหน่ึง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,  2 5 4 9 ) 

 ดีกรี (proof) หมายถึงความเขม้ขน้เป็นร้อยละของปริมาณแอลกอฮอลท่ี์มีอยูใ่น

เคร่ืองด่ืม เช่น เหลา้ 100 ดีกรี หมายถึงเหลา้ท่ีมีแอลกอฮอล ์ 100 ส่วน ผสมนํ้า 100 ส่วน 
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ส่วนเหลา้ 80 ดีกรี หมายถึง เหลา้ท่ีมีแอลกอฮอล ์80 ส่วน ผสมนํ้า 100 ส่วน โดยเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ต่ละชนิดจะมีดีกรีต่างกนั  

 ด่ืมมาตรฐาน (standard Drink) เป็นการกาํหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ

แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 10 กรัมในเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ โดยไม่คาํนึงวา่เคร่ืองด่ืมนั้นจะเป็น

เบียร์หรือสุรา ซ่ึงในแต่ละประเทศกาํหนด 1 ด่ืมมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัไป สาํหรับใน

ประเทศไทย หน่ึงด่ืมมาตรฐาน (one standard drink) หรือ 1 ดริงค ์ หมายถึง ปริมาณของ

แอลกอฮอลท่ี์เท่ากนัในสุราชนิดต่างๆ คือมีปริมาณแอลกอฮอลเ์ท่ากบั 10 กรัม ข้ึนอยูก่บั

ชนิดของสุรา  

สุรา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. สุราหมกั (สุราแช่) เป็นสุราท่ีไดม้าจากการหมกัส่าตามกรรมวธีิโดยไม่มีการ

กลัน่ จนเกิดเป็นนํ้าสุรามีความแรงของแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 15 ดีกรี 

 2. สุรากลัน่ คือ สุราท่ีไดจ้ากการหมกัส่าใหเ้กิดมีแรงแอลกอฮอลแ์ลว้กลัน่อาจปรุง

แต่งใหมี้แรงแอลกอฮอลม์ากนอ้ยตามตอ้งการ 

 

พษิของสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

               เอธิลแอลกอฮอลท่ี์ผสมอยูใ่นสุราเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัสามารถละลายในนํ้าและ

ในไขมนัไดดี้เม่ือนาํมาผสมกบันํ้าหรือโซดาแลว้ด่ืมจะสามารถดูดซึมไดท้นัทีเช่นเดียวกบั

นํ้า ดงันั้นเม่ือด่ืมแอลกอฮอลช์นิดต่างๆก็จะซึมผา่นเขา้สู่ร่างกายอยา่งรวดเร็ว โดย

แอลกอฮอลจ์ะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารประมาณ 20 – 30 % ท่ีเหลือจะดูดซึมในลาํไส้

เขา้สู่ตบัแลว้ถูกยอ่ยเผาผลาญในตบั บางส่วนจะถูกดูดซึมเขา้สู่หวัใจและกระแสเลือด

ภายในเวลาเพียง 5 นาที และอวยัวะต่างๆทัว่ร่างกายภายใน 10 – 30 นาที แลว้ถูกขบัออก

ทางลมหายใจ ปัสสาวะและเหง่ือ ความเป็นพิษต่อร่างกายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

อยา่งต่อเน่ืองมีดงัน้ี (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) 

 1. พิษของแอลกอฮอลต่์อสมองมีทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ซ่ึงพิษแบบเฉียบพลนั

ไดแ้ก่ Alcohol intoxication แบ่งเป็นพิษมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามระดบัแอลกอฮอลใ์น

เลือดคือ 

- 17- 20 mg% = 1 drink จะทาํใหเ้กิดอาการผอ่นคลาย หายเครียด 

- 30 mg% = 1.5 drinks จะทาํใหเ้กิดอาการสนุกสนาน ร่าเริง 
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- 50 mg% = 2.5 drinks จะทาํใหเ้สียการควบคุมการเคล่ือนไหว ตดัสินใจบกพร่อง 

- 80 mg% = 4 drinks จะเกิดอาการเมา และผดิกฎหมาย 

- 100 mg % = 5 drinks จะแสดงอาการเมาใหเ้ห็น เดินไม่ตรงทาง 

- 200 mg % = 10 drinks จะเกิดอาการสับสน อาละวาด 

- 300 mg % = 15 drinks จะเกิดอาการง่วงซึม 

- 400 mg % = 20 drinks จะเกิดอาการสลบ เขา้ขั้นโคม่าถึงตายได ้

- 650 mg % = 30+ drinks ถึงตายได ้

 2. พิษต่อระบบทางเดินอาหาร โรคท่ีพบไดบ้่อยในหมู่นกัด่ืมคือโรคกระเพาะ 

แอลกอฮอลท่ี์มีความเขม้ขน้ตํ่าจะทาํใหมี้การกระตุน้นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารส่งผลให้

เกิดแผลในกระเพาะและลาํไส้ ขณะท่ีแอลกอฮอลท่ี์ความเขม้ขน้สูงจะทาํใหเ้กิดอาการเยือ่

บุกระเพาะอาหารอกัเสบเฉียบพลนั 

 3. พิษต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด แอลกอฮอลจ์ะกระตุน้ใหห้วัใจสูบฉีดโลหิต

เร็วข้ึนทาํงานหนกัข้ึนในระยะยาวจะทาํใหก้ารทาํงานของกลา้มเน้ือหวัใจผิดปกติ การบีบ

ตวัของกลา้มเน้ือหวัใจลดตํ่าลงทาํใหห้วัใจตอ้งทาํงานหนกัข้ึนเพื่อสูบฉีดโลหิตและเม่ือ

หวัใจทาํงานหนกัข้ึน     กลา้มเน้ือหวัใจจะเร่ิมหนาข้ึนเกิดโรคหวัใจโต มีอาการหวัใจวาย

หรือหวัใจลม้เหลวตามมาในท่ีสุด 

 4. พิษต่อระบบเมตาบอลิคและต่อมไร้ท่อ สารพิษท่ีเกิดจาการเผาผลาญ

แอลกอฮอลใ์นร่างกาย คือ เตตราไฮโดรไอโสควิโนลีนส์ (Tetrahydroisoquinolines) จะเขา้

ทาํลายสารเคมีในสมองท่ีช่วยใหค้นเรารู้สึกเป็นปกติสุขและสงบ คนท่ีสุราจึงมกัมีจิตใจ

และอารมณ์อ่อนไหว ความอดทนต่อภาวะเครียดหรือกดดนัลดนอ้ยลง ขาดสมาธิ นาํไปสู่

บุคลิกภาพเส่ือมโทรม 

 5.พิษต่อระบบภูมิตา้นทานของร่างกาย  แอลกอฮอลมี์ผลต่อการทาํงานของเมด็

เลือดขาวซ่ึงเป็นระบบภูมิตา้นทานอยา่งหน่ึงของร่างกายทาํใหค้วามสามารถในการกาํจดั

เช้ือโรคนอ้ยลง ส่งผลใหร่้างกายอ่อนแอมีการติดเช้ือไดง่้ายข้ึน 

 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

    ผลกระทบจากปัญหาการด่ืมเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขและปัญหาสังคมท่ี

สาํคญั การด่ืมแอลกอฮอลม์ากเกินขนาดสามารถทาํใหเ้กิดผลเสียต่อผูด่ื้มทั้งทางร่างกาย
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จิตใจ สุขภาพและชีวติความเป็นอยู ่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ป่วยและอตัราตายจากโรคต่างๆกวา่ 60 ชนิด เช่น โรคตบัแขง็ ความดนัโลหิตสูง มะเร็ง

หลอดอาหารและหลอดลม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพิ่มตามระยะเวลาของการด่ืมซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ั้ง

แบบเฉียบพลนัหรือเร้ือรังจากการด่ืม การด่ืมมากเกินขนาดเพิ่มความเส่ียงต่อการตายก่อน

วยัอนัควรและโรคต่างๆทางร่างกายหลายชนิด การด่ืมแบบเมาหวัรานํ้า (binge drinking) 

สามารถเกิดผลกระทบต่อสุขภาพซ่ึงมีทั้งผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัปริมาณการด่ืมและระยะเวลาของการด่ืม 

 ผลกระทบดา้นร่างกายในระยะสั้นของผูด่ื้มแบบเมาหวัรานํ้าจะเกิดอาการเมาคา้ง 

ปวดศีรษะ กระหายนํ้าอยา่งมาก คล่ืนไส้ อาเจียน มีความรู้สึกไวต่อแสงและเสียง มีการ

มองเห็นท่ีไม่ชดัเจน เวยีนศีรษะและเหน่ือยหมดแรง บางคร้ังท่ีด่ืมอยา่งหนกัอาจทาํให้เกิด

อาการทางดา้นประสาทข้ึนได ้เช่น หนา้มืด (blackouts) อาการความจาํเส่ือม เกิดการลืมไม่

สามารถจาํอะไรไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆสูญเสียสติสัมปชญัญะ สูญเสียความ สามารถในการ

ควบคุมการเคล่ือนไหวและความเร็วในการตอบสนอง ไร้ความสามารถในการตดัสินใจ 

บางคนแสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวและอาจจะนาํไปสู่การทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ามารถเป็นพิษไดเ้พราะเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียนอาจนาํไปสู่การ

หมดสติ โคม่าและเสียชีวติ หรือการเสียชีวติเน่ืองจากการอุดตนัของเส้นโลหิตท่ีไปเล้ียง

สมอง (WHO, 2006) 

 ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจากการด่ืมแบบเมาหวัรานํ้า การด่ืมอยา่งหนกั

หรือในปริมาณมากติดต่อกนัหรือการด่ืมแบบเมาหวัรานํ้าเป็นระยะเวลาหลายปีส่งผล

กระทบถาวรอยา่งหนกัต่อร่างกาย  ประเภทและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์หลายปัจจยัซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะเวลา ความรุนแรงของการด่ืมและเพศ

ของผูด่ื้ม โดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีการด่ืมและการติดแอลกอฮอลม์ากกวา่เพศหญิง 

ประมาณ 2ใน 3 ของผูท่ี้ด่ืมหรือติดแอลกอฮอลเ์ป็นเพศชาย ส่วนการด่ืมในเพศหญิงมกั

เผชิญกบัปัญหาของโรคต่างๆมากกวา่เพศชาย เช่น การไดรั้บอนัตรายต่อร่างกายหรือการ

เกิดโรคต่างๆหลงัจากการด่ืมอยา่งหนกัติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี เพศหญิงท่ีเป็นนกัด่ืมมี

อตัราการเสียชีวติตั้งแต่ 50% - 100% ซ่ึงมากกวา่เพศชายอยา่งมาก และโรคเก่ียวกบัตบัจะ

พบมากในเพศหญิง และโรคพิษสุราเร้ือรังทาํให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งท่ีปาก คอ หลอด

อาหาร เตา้นม ตบัและตบัอ่อน ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั เป็นตน้ 
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 การด่ืมแอลกอฮอลใ์นหญิงตั้งครรภท์าํใหมี้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดความพิการของ

เด็กทารกแรกเกิดและเป็นสาเหตุอนัดบั 1 ท่ีก่อใหเ้กิดพฒันาการล่าชา้ทางดา้นสมองของ

เด็กทารกและเด็กทารกท่ีจะคลอดออกมามีความเส่ียงต่อการมีพฤติกรรมท่ีไม่อยูน่ิ่งและ

การเรียนรู้ท่ีชา้  

 การเกิดโรคหวัใจ ทาํใหเ้กิดโรคความดนัโลหิตสูง หวัใจพองโต ขยายใหญ่ข้ึน ซ่ึง

ไม่สามารถแกไ้ขหรือรักษาได ้ ก่อใหเ้กิดโรคหวัใจลม้เหลว เส้นเลือดแดงจะแคบลงซ่ึง

นาํไปสู่หวัใจลม้เหลวและเสียชีวติ หรือเกิดการเตน้ท่ีผดิจงัหวะของหวัใจ ซ่ึงนาํไปสู่หวัใจ

ลม้เหลวและเสียชีวติ การไหลเวยีนของเลือดไปสู่แขนและขาลดลงทาํใหเ้กิดการอุดตนั

ของเส้นโลหิตท่ีไปเล้ียงสมอง รวมทั้งการเป็นอนัตรายต่อสมองทาํใหค้วาม สามารถทาง

ความคิดลดลง เซลลส์มองถูกทาํลายทาํใหส้มองเส่ือมลงและฝ่อเกิดความพิการทางสมอง 

มีพฤติกรรมกา้วร้าว แสดงความต่อตา้นสังคม มีความเศร้าซึม ความวติกกงัวล และผูท่ี้ด่ืม

อยา่งหนกัมกัจะไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุไดบ้่อยเน่ืองจากการถูกทาํลายของประสาท

ของการทรงตวั 

 ผลกระทบดา้นสังคม ดา้นอุบติัเหตุ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์าํใหข้าดความ

รับผดิชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นสาเหตุสาํคญัของโรคและการบาดเจบ็ การด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์าํใหก้ารตายจากเกิดอุบติัเหตุจราจรทัว่โลกไดถึ้งร้อยละ 20-38 ของ

การการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด ปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดจากผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น

ประเทศไทยไดท้วคีวามรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ผูท่ี้ “เมาแลว้ขบั” ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทาง

จราจรสร้างความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมาก  จากสถิติท่ีผา่นมาคนไทย

เสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรเฉล่ีย 2 คนต่อชัว่โมง นอกจากน้ียงัพบวา่ร้อยละ 40 ของ

ผูบ้าดเจบ็ท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลจากอุบติัเหตุมีสาเหตุมาจากการขบัข่ีขณะเมา

สุรา  นอกจากน้ีการด่ืมอยา่งหนกัเป็นคร้ังคราว (heavy episodic drinking) หรือการด่ืม

แบบเมาหวัรานํ้าส่งผลกระทบท่ีรุนแรง เช่น การจมนํ้ าตาย และอุบติัเหตุจากการขบัข่ี

ยานพาหนะ จากรายงานการเฝ้าระวงับาดเจบ็รุนแรงจากอุบติัเหตุขนส่งในช่วงวนัหยดุปี

ใหม่ของสาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค พบวา่ ร้อยละ 72.7ของผูบ้าดเจบ็รุนแรงจาก

พาหนะทุกประเภท ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนเกิดเหตุ โดยในปี 2547 มีผูบ้าดเจบ็

รุนแรงท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 18 ปี ด่ืมก่อนเกิดเหตุ ถึงร้อยละ 44.2 สูงกวา่ ปี 2546 ซ่ึงมีร้อยละ19.2  

(สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) 
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 ปัญหาครอบครัว ความรุนแรงและคดีความ จากขอ้มูลของสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระบุวา่การด่ืมสุรามีผลกระทบต่อครอบครัว เกิดการ

ทะเลาะเบาะแวง้ การทาํร้ายร่างกาย เกิดความหวาดระแวงหึงหวง กา้วร้าวดูถูกเหยยีดหยาม 

และการหลงตวัเอง และจากการศึกษาของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง (2546) 

พบวา่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด่ืมสุราส่วนใหญ่มีประสบการณ์หรือทราบวา่บุคคลท่ีด่ืม

สุรามีการใชค้วามรุนแรง พดูจาหยาบคายด่าวา่และทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นและการละเมิดสิทธิ

ทางเพศ สตรีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์าํนวนมากจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง การ

ถูกทารุนในบา้นหรือการถูกข่มขืนมีความสัมพนัธ์กบัสุรา การด่ืมสุราก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียเศรษฐกิจในครอบครัว คุกคามความมัน่คงในการทาํงาน ขดัขวางการทาํหนา้ท่ี

ตามปกติของครอบครัว นาํไปสู่การเสพสารเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ (นภดล 

กรรณิกาและคณะ, 2548) 

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ   การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ร้างความเสียหายในเชิง

เศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าสูงมาก ซ่ึงไดแ้ก่ การสูญเสียทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการรักษา

โรคต่างๆและอุบติัเหตุ ค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าใชจ่้ายจากการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย   รวมทั้งประสิทธิภาพในการทาํงานหรือการผลิตท่ีสูญเสียไปเน่ืองจาก

การหยดุงานหรือเส่ือมสมรรถภาพในผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ (ยงยทุธ ขจรธรรม, 

2547) ความเสียหายจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสังคมไทยปัจจุบนัเม่ือคิดเป็น

ตน้ทุนทางสังคมโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง 13,007.9-33,625.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.22 - 

0.56 ของ GDP ในปี 2546 ซ่ึงแยกเป็นตน้ทุนความเสียหายได ้2 ประเภทคือ (นิพนธ์      พวั

พงศกร, 2548) 

 1. ตน้ทุนส่วนบุคคลของผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการรักษา

โรคจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตน้ทุนเวลาในการรักษาโรค ตน้ทุนเวลาเน่ืองจากการ

ขาดงาน มูลค่าการเสียชีวติจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

คิดเป็นมูลค่า 4,988.4-7,492.8 ลา้นบาท 

 2. ตน้ทุนต่อสังคมของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ไดแ้ก่ มูลค่าการเสียชีวติและ

การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุทางจราจรท่ีมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มูลค่าการรักษา

อุบติัเหตุจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ มูลค่าการเสียรายไดจ้ากการรักษา พยาบาล คิด

เป็นมูลค่า 8,039.5-26,179.8 ลา้นบาท 
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ปัจจัยทีม่ีส่งเสริมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือสุรามีสาเหตุและปัจจยัส่งเสริมหลายประการ  

ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นชีวภาพ จากการศึกษาพนัธุกรรมของคนท่ีติดสุราพบวา่ลูกชายของ

พอ่ท่ีติดสุรามีโอกาสติดสุรามากกวา่คนทัว่ไปถึง 4 เท่า (Steinhausen, 2003)  นอกจากน้ียงั

พบวา่เพศชายมีแนวโนม้จะด่ืมสุรามากกวา่เพศหญิง (มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2546)   อายุ เป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลเพราะทาํใหมี้ความคิด ประสบการณ์และพฤติกรรมท่ีต่างกนัซ่ึง

มีผลต่อการเผชิญปัญหาหรือต่อความเครียดของชีวิต  

 2. ปัจจยัดา้นจิตใจ นกัจิตวิทยาเช่ือวา่ความบกพร่องในจิตใจของคนเกิดจากการ

เล้ียงดูในวยัเด็ก สาเหตุดา้นจิตใจท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการด่ืมสุราส่วนใหญ่เกิดจากผลการ

เล้ียงดูท่ีขาดความอบอุ่นในวยัเด็ก ไดรั้บความกดดนั สัมพนัธภาพในครอบครัวไม่ดี ถูก

ลงโทษจากบิดามารดา ซ่ึงส่งผลใหเ้ม่ือเติบโตข้ึนจะทาํใหก้ารสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคล

อ่ืนมีปัญหา บางคนจะใชส้ารเสพติดหรือด่ืมสุราเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเพื่อลด

ความเครียดในการดาํรงชีวิตประจาํวนั (สมภพ เรืองตระกลู, 2543) 

 3. ปัจจยัดา้นสังคม สภาพสังคมในปัจจุบนัมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์พราะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์ลายเป็นเคร่ืองมือในการเขา้สังคม แสดงออกถึง

ฐานะทางสังคม เป็นเคร่ืองมือเสริมภาพลกัษณ์ วยัรุ่นนิยมด่ืมเพื่อแสดงออกถึงความเป็น

ผูใ้หญ่และผูห้ญิงแสดงความเท่าเทียมเพศชายดว้ยการด่ืมแอลกอฮอล ์ และการด่ืม

แอลกอฮอลย์งัถือวา่เป็นการผอ่นคลายความเครียดและระงบัความกดดนั (อดิศวร์ หลายชู

ไทยและคณะ,2544)  นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีใหคุ้ณค่าของการจดังาน

สังสรรคท่ี์ตอ้งมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบซ่ึงเห็นไดจ้ากงานเล้ียงเกือบทุก

ประเภทจะตอ้งมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์สมอทาํให้ผูท่ี้เติบโตในสังคมมองเห็นวา่การด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองธรรมดา รวมถึงกระแสของส่ือโฆษณาปัจจุบนัพบวา่ส่ือ

ต่างๆมีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนอยา่งมากและการแข่งขนัทางการคา้ของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลซ่ึ์งมีส่ือโฆษณามากมายทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากลองและรู้สึกวา่การ

ด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความหรูหรา เป็นเร่ืองท่ีควรจะภาคภูมิใจหรือผูช้ายควรจะ
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ด่ืมเพื่อแสดงความเป็นลูกผูช้าย บางผลิตภณัฑจ์ะเจาะจงกลุ่มสตรีใหห้นัมาด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์พิ่มข้ึน นอกจากน้ีส่ือบนัเทิงเช่นภาพยนตร์ละครหรือเพลงก็มีส่วนจูงใจใหเ้กิด

ความรู้สึกคลอ้ยตามวา่เม่ือมีความเครียดหรือสนุก สนานจะตอ้งมีการด่ืมสุรา 

นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วถีิชีวติและสังคมของคนในภาคเหนือโดย เฉพาะ

ในชนบทซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ การนบัถือผสีางเทวดา

ยงัคงเป็นพื้นฐานในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินชีวิต ถึงแมว้า่ความเจริญกา้วหนา้มี

มากมายในปัจจุบนั แต่ระบบคิดและพิธีกรรมต่างๆยงัคงมีอยูป่ระเพณี และพิธีกรรมท่ีจดั

ไดว้า่เป็นวฒันธรรมวถีิชีวิตของเกษตรกรพื้นบา้นท่ีมีผลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ยกออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. ประเพณีเก่ียวกบัเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์

ท่ีกระทาํสืบทอดกนัมา  เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความสนุกสนาน มีงานร่ืนเริง รวมกลุ่มกนั

กินอาหารและด่ืมสุราเป็นส่วนใหญ่  

2.  พิธีกรรมเก่ียวกบัลทัธิผสีางและไสยศาสตร์ เช่น การเล้ียงผบีรรพบุรุษ ผเีส้ือ

บา้น ประเพณีน้ีเนน้การเซ่นไหวด้ว้ยสุรา อาหาร เช่นมีลาบ เหลา้ไห ไก่คู่ซ่ึงเป็นอาหารชั้น

ดีของชาวลา้นนา การทาํพิธีเพื่อเป็นการขอใหทุ้กคนมีความสุข ปลอดภยัจากโรคต่างๆ 

(มณี พยอมยงค,์ 2533)    

3.  ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา เป็น

ประเพณีท่ีมกัจะมีการงดการด่ืมสุราในช่วงเลาดงักล่าว 

 นอกจากน้ีในสังคมเกษตรกรรมท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหส้มาชิกในละแวกเดียวกนัมี

ความผกูพนัและความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด กิจกรรมต่างๆจะไดรั้บความร่วมมือจาก

สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือกนัในการทาํงาน  เช่น การลงแขกทาํนา เก่ียวขา้ว เม่ือเสร็จภารกิจ

แลว้ก็จะมีการเล้ียงขา้วปลาอาหารรวมทั้งเคร่ืองด่ืมสุราเป็นการแสดงความขอบคุณ หาก

ผูใ้ดไม่ไดจ้ดัหาใหก้็เป็นการแสดงถึงความไม่สนใจพวกพอ้งหรือตระหน่ีก็จะไม่ไดรั้บ

ความช่วยเหลือในคร้ังต่อไป หรือบางคร้ังใครไม่เขา้ร่วมการเล้ียงก็ถือวา่ไม่ใช่พวกพอ้งกนั 

เป็นตน้    

 จะเห็นไดว้า่นอกจากปัจจยัทางดา้นชีวภาพและปัจจยัทางดา้นจิตใจท่ีเกิดจากการ

เล้ียงดูของครอบครัวแลว้ ปัจจยัทางดา้นสังคมท่ีเป็นตวักาํหนดแนวทางในการดาํเนินชีวติ

ของเกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ือในการสร้าง
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สัมพนัธภาพและแสวงหาความเป็นพวกพอ้งเพื่อเกิดความร่วมมือในการทาํเกษตรกรรม  

และตราบใดท่ีสังคมยงัมีการยอมรับแนวปฏิบติัดงักล่าว   พฤติกรรมการด่ืมสุราในสังคมก็

จะคงอยูต่่อไป  ซ่ึงผลกระทบก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคล ครอบครัว

และชุมชน   หากสังคมเกิดความตระหนกัและเขา้ใจถึงโทษและอนัตราย แนวปฏิบติัหรือ

วถีิชีวติแบบนั้นก็จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมข้ึน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ถึง

ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากวถีิชีวติและพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งดงักล่าวจะตอ้งเกิดจาก

การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยชุมชนเองจึงจะเกิดความ

ตระหนกัและเขา้ใจถึงความสําคญัท่ีตอ้งหาวธีิการควบคุมป้องกนัท่ีมีความเป็นไปได ้

 

พฤติกรรมและสถานการณ์การดื่มสุราของคนไทย 

 

ความหมายและพฤติกรรมการดื่มสุรา 

 พฤติกรรมการด่ืมสุรามีขอ้อา้งหรือเหตุผลในการด่ืมท่ีหลากหลาย และมีการให้

ความหมายของการด่ืมสุราในทางสังคมซ่ึงใชเ้ป็นเหตุผลของการด่ืมสรุปไดด้งัน้ี (เทพินทร์ 

พชัรานุรักษ ์,2541)  

 ความหมายท่ีหน่ึง สุราถูกจดัใหมี้สถานภาพเทียบเท่ากบันํ้า นํ้าผลไม ้ และ

นํ้าอดัลมเห็นไดจ้ากการใหช่ื้อวา่ สุรา ก็คือ beverage หรือเคร่ืองด่ืมประเภทหน่ึง การให้

ความหมายของสุราในลกัษณะน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สุราเป็นส่ิงปกติทัว่ๆไปท่ีสามารถบริโภค

ประกอบม้ืออาหารหรือสามารถบริโภคได ้

 ความหมายท่ีสอง การใชสุ้ราเป็นสัญลกัษณ์ของการเล่ือนสถานภาพ  เด็กเม่ือมี

การเติบโตถึงช่วงหน่ึงก็จะมีการบริโภคสุรา ซ่ึงเกิดจากความเช่ือวา่พฤติกรรมน้ีเป็น

พฤติกรรมของผูใ้หญ่ เม่ือเร่ิมบริโภคไดก้็มีความหมายวา่ตนเป็นผูใ้หญ่แลว้ ความเช่ือท่ีวา่

น้ีน่าจะรวมไปถึงความตอ้งการท่ีแสดงออกของความรับผิดชอบและอิสระจากการดูแล

ของผูป้กครอง การใชสุ้ราในสัญลกัษณ์เช่นน้ีแต่เดิมมกัปรากฏในเพศชาย แต่ปัจจุบนัมีการ

พบแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนในกลุ่มเพศหญิงดว้ย  ลกัษณะท่ีมีการใชสุ้ราเป็นสัญลกัษณ์ของการ

เล่ือนสถานภาพ ยงัมีอีกประการหน่ึงก็คือการใชสุ้ราเพื่อเล่ือนสถานภาพทางสังคม

เศรษฐกิจของบุคคล การใชใ้นลกัษณะน้ีน่าจะสืบเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีเช่ือมสุรากบัความ

ทนัสมยัและชนชั้นทางสังคมในยคุก่อน ปัจจุบนัการบริโภคสุราบางชนิดจะหมายถึงการ
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เป็นสมาชิกของชนชั้นใดในสังคม เช่น สุราขาวเป็นสุราของชนชั้นล่างท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจตํ่า แต่สุราต่างประเทศเป็นสุราของชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจค่อนขา้งดี ในขณะท่ีถา้เป็น “ไวน์” จะเป็นสุราของชนชั้นสูงและผูท่ี้มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี 

 ความหมายท่ีสาม การใชสุ้ราเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นเพศชาย ความเป็นอิสระ 

ในทุกวฒันธรรมสุรามกัถูกกาํหนดใหเ้ป็นของเพศชาย สุราจะเป็นตวัแทนของ Sense of 

Masculine และจะแสดงถึง Autonomy in public รวมถึง freedom of movement ของเพศ

ชาย การบริโภคในสถานท่ีต่างๆกบักลุ่มเพื่อนของเพศชายไม่วา่จะโสดหรือมีครอบครัว

แลว้ก็มีนยัของความเป็นอิสระจากอาํนาจของครอบครัวเช่นกนั อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัมี

การแบ่งประเภทของสุราวา่สุราน้ีควรเป็นของเพศใด เช่น บร่ันดี เป็นสุราของเพศชาย 

ในขณะท่ีสุราท่ีมีรสหวาน มีระดบัแอลกอฮอลต์ํ่ากวา่จะเป็นของเพศหญิง เป็นตน้ 

 ความหมายท่ีส่ีการใชสุ้ราเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศใน

กลุ่มเพศหญิง การศึกษาสถิติของการด่ืมสุราซ่ึงมีแนวโนม้วา่เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะ

บริโภคสุรามากข้ึนนั้นมีแนวความคิดท่ีเสนอวา่ในอดีตสุราคือสัญลกัษณ์ของเพศชาย 

ดงันั้นการบริโภคสุราก็เป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมท่ีเพศหญิงสามารถทาํไดอ้ยา่งหน่ึง 

 ความหมายท่ีหา้ การใชสุ้ราเพื่อความสัมพนัธ์ทางสังคมและความสาํเร็จทางธุรกิจ

การงาน การด่ืมสุราร่วมกนัมีความหมายถึงความเป็นสมาชิกในสังคมกลุ่มหมายถึงระดบั

ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัเป็นการแสดงความสัมพนัธ์อยา่งจริงใจต่อกนั นอกจากนั้นยงั

พบวา่สุราถูกใชเ้ป็นวธีิในการดาํเนินธุรกิจ เช่น การเจรจาต่อรองหรือการพิจารณาเร่ือง

สาํคญัทางธุรกิจอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย นอกจากนั้นในตวัของสุราเอง “การด่ืม” ถูกให้

ความหมายโดยนยัวา่ตอ้งมีผูร่้วมด่ืม เป็นเร่ืองของพฤติกรรมร่วมของบุคคล การด่ืมตาม

ลาํพงัถูกสังคมใหค้วามหมายวา่“ผดิปกติ” ดงันั้นการบริโภคสุราจึงไม่อาจหลีกเล่ียงไปจาก

ความเก่ียวพนักบัความสัมพนัธ์ทางสังคมได ้ ซ่ึงในบางวฒันธรรมหากบุคคลปฏิเสธไม่

บริโภคสุราท่ีมีผูห้ยบิยืน่ใหก้็จะหมายถึงการปฏิเสธความสัมพนัธ์ต่อกนั 

 ความหมายสุดทา้ย สุรากลายเป็นส่ิงบาํรุงสุขภาพ ปัจจุบนัมีการคน้พบวา่ไวน์

สามารถป้องกนัการเป็นโรคหวัใจไดแ้ละมีการใชไ้วน์เพื่อใหเ้ส้นเลือดขยายตวัในผูป่้วย

ความดนัโลหิตสูง   ช่วยในการขบัปัสสาวะ  การใหค้วามหมายในลกัษณะน้ีทาํใหเ้กิด

ความชอบธรรมในการบริโภคมากข้ึน รวมทั้งมีปริมาณการบริโภคไวน์มากข้ึน   
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 จากความหมายท่ีเปล่ียนไปแต่ละยคุพฤติกรรมการบริโภคสุราในปัจจุบนัจึง

ปรากฏออกมาในหลากหลายโอกาสและเง่ือนไขสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

  1. การใชสุ้ราในสถานการณ์ทัว่ไปทางสังคมและธุรกิจ ลกัษณะน้ีเป็นพฤติกรรม

ท่ีบริโภคเพื่อหวงัผล โดยใชสุ้ราเป็นส่ือให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีก่อใหเ้กิดผลตอบแทนทาง

ธุรกิจและหนา้ท่ีการงาน 

 2.   การใชสุ้ราเพื่อผลต่อสุขภาพ ในลกัษณะน้ีเป็นการใชสุ้ราเพื่อหวงัผลแก่

สุขภาพ อาจจะเป็นในแง่การรักษา เช่น ในรูปของยาดองเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือยตาม

ร่างกาย เพื่อขบันํ้าคาวปลาในกลุ่มผูห้ญิงหลงัคลอด หรือในรูปของยาทาภายนอก เช่น ทา

แกล้มพิษ การใชสุ้รายงัมีอีกลกัษณะหน่ึงคือหวงัผลในเชิงบาํรุงหรือส่งเสริมสุขภาพเช่นทาํ

ให ้ เจริญอาหาร กระปร้ีกระเปร่าป้องกนัการเป็นโรคหวัใจ เป็นตน้ 

 3.     การบริโภคสุราในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแต่งงาน การบวช การทาํบุญข้ึน

บา้นใหม่  เทศกาลต่างๆ ตลอดจนพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ การทรง

เจา้ หรือพิธี ผดิผกี็ตอ้งมีสุราเป็นเคร่ืองเซ่นขอขมาวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 

 4.     การบริโภคสุราเพื่อตนเอง ไม่วา่จะเป็นการเล่ือนสถานภาพของตนเองทาง

สังคมเศรษฐกิจ  เล่ือนวยั หรือแมแ้ต่การบริโภคเพื่อหวงัผลใหเ้กิดความสบายใจ 

  

 สถานการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

 ในปี ค.ศ.2000 ประเทศไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์วมทุกประเภทอยู่

ในอนัดบั 5 ของโลก โดยมีปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์าํนวน 13.59 ลิตร/

คน/ปี แต่ถา้พิจารณาแยกประเภทจะพบวา่ (1) คนไทยบริโภคเบียร์ เป็นอนัดบัท่ี 58 ของ

โลก โดยมีปริมาณการบริโภคเท่ากบั 1.12 ลิตร/คน/ปี (2) คนไทยบริโภคไวน์ เป็นอนัดบัท่ี 

111 ของโลกโดยมีปริมาณการบริโภคเท่ากบั 0.01 ลิตร/คน/ปี และ (3) คนไทยบริโภค

เหลา้เป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก โดยมีปริมาณการบริโภคเท่ากบั 12.45 ลิตร/คน/ปี (WHO, 

2006) 

 การท่ีประเทศไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ติดอนัดบัโลกนั้นมาจาก

ฐานการบริโภคเหลา้ท่ีมีอยูสู่งมากและการท่ีอนัดบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

โดยรวมทุกประเภทของประเทศไทยมีการปรับสู่อนัดบัท่ีสูงมากข้ึนจากเดิมอนัดบัท่ี 30 

ของโลกในปี ค.ศ.1998 มาเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลกในปี ค.ศ.2000 เป็นเพราะวา่มีการ
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เปล่ียนแปลงอนัดบัการบริโภคเบียร์และไวน์ของคนไทย โดยในปี ค.ศ.1999 คนไทย

บริโภคเบียร์เป็นอนัดบัท่ี 93 ของโลก แต่พอมาปี ค.ศ.2000 มีการเปล่ียนแปลงมาสู่อนัดบัท่ี 

58 ของโลก และในส่วนของการบริโภคไวน์ของคนไทย แมว้า่อนัดบัของการบริโภคไวน์

จะไม่เพิ่มมากข้ึนแบบกา้วกระโดด แต่ก็มีการเปล่ียนแปลงจากอนัดบั 141 ในปี ค.ศ.1998 

มาเป็นอนัดบั 127 และ 111 ในปี ค.ศ.1999 และ ค.ศ.2000 ตามลาํดบั    อยา่งไรก็ตามแมว้า่

จะมีการเปล่ียนแปลงอนัดบัของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศไทยตลอด

ช่วง 3 ปี (ค.ศ.1998 – 2000)  แต่เม่ือพิจารณาในดา้นของการปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ลว้จะพบวา่การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยรวมทุกประเภทในปี ค.ศ.

1998 มีจาํนวน 9.7 ลิตร/คน/ปี และการบริโภคเพิ่มข้ึนเป็น 13.71 ลิตร/คน/ปี ในปี ค.ศ.

1999 และมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยรวมทุกประเภทเป็นจาํนวน 13.59 ลิตร/

คน/ปี โดยปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเป็นเพราะการบริโภคเหลา้มีจาํนวนท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม

จาํนวน 8.71 ลิตร/คน/ปี ในปี ค.ศ.1998 มาเป็น 12.67 ลิตร/คน/ปี และ 12.45 ลิตร/คน/ปี 

ในปี ค.ศ.1999 และ ค.ศ.2000 ตามลาํดบั  ในดา้นการบริโภคเบียร์ และไวน์ของประเทศ

ไทยในช่วง ค.ศ.1998 – 2000 นั้น ปริมาณการบริโภคเบียร์ของคนไทยมีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนโดยคนไทยมีการบริโภคเบียร์จาํนวน 0.98 ลิตร/คน/ปี ในปี ค.ศ.1998 และเพิ่มข้ึน

เป็นจาํนวน 1.02 ลิตร/คน/ปี (เพิ่ม 4 % จาก 0.98) และ 1.12 ลิตร/คน/ปี (เพิ่ม 9.8 % จาก 

1.02) ในปี ค.ศ.1999 และ ค.ศ.2000 ตามลาํดบั แต่ในส่วนของการบริโภคไวน์นั้น คนไทย

มีปริมาณการบริโภคเป็นจาํนวนเท่าเดิม คือ 0.01 ลิตร/คน/ปี ตลอดทั้ง 3 ปี (ศูนยว์จิยัปัญหา

สุรา,2005; WHO.2008)  

 ขอ้มูลอนัดบัโลกและปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศไทยท่ี

นาํเสนอโดยองคก์ารอนามยัโลกแสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีประเทศไทยติดอนัดบัหน่ึงในสิบ

ของโลกในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเพราะคนไทยมีการบริโภคสุราในปริมาณ

ท่ีสูง จนทาํใหป้ระเทศไทยติดอนัดบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นภาพรวมทั้งหมด   

ในส่วนของการบริโภคเบียร์และไวน์ของประเทศไทยนั้นแมว้า่ตวัเลขปริมาณการบริโภค

เบียร์จะมีเพิ่มข้ึนพอสมควรและปริมาณการบริโภคไวน์เท่าเดิม แต่จะเห็นไดว้า่อนัดบัโลก

ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ั้ง 2 ประเภทน้ีของประเทศไทยไดถู้กเล่ือนสูงมาก

ข้ึน  
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  สาํนกังานสถิติแห่งชาติไดจ้ดัทาํการสาํรวจพฤติกรรมการด่ืมสุราของประชากรปี 

2550 เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนผูด่ื้มสุรา  อายท่ีุเร่ิมด่ืม  ประเภทของสุราท่ี

ด่ืม  ตลอดจนลกัษณะทางประชากรของผูท่ี้ด่ืม โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 เดือน 

(กรกฎาคม - กนัยายน 2550)จากครัวเรือนตวัอยา่งในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทั้งในเขตและ

นอกเขตเทศบาลประมาณ  80,000 ครัวเรือน ซ่ึงสรุปผลสาํคญัจากการสาํรวจพบวา่ 

ประชากรอายุ 15ปีข้ึนไป 51.2 ลา้นคน เป็นผูท่ี้ด่ืมสุรา 14.9 ลา้นคนหรือร้อยละ 29.3 โดย

ผูช้ายยงัคงด่ืมสุรามากกวา่ผูห้ญิงประมาณ 6 เท่า และผูท่ี้อยูน่อกเขตเทศบาลมีอตัราการด่ืม

สุราสูงกวา่ผูอ้ยูใ่นเขตเทศบาล คือร้อยละ31.0 และ 25.4 ตามลาํดบั และท่ีน่าเป็นห่วงอยา่ง

ยิง่คือกลุ่มเยาวชนมีอตัราการด่ืมสุรา สูงถึงร้อยละ 21.9 สาํหรับกลุ่มวยัทาํงานมีอตัราการ

ด่ืมมากกวา่กลุ่มอ่ืน คือร้อยละ 34.4 นอกจากน้ีพบวา่ผูท่ี้ปัจจุบนัไม่ด่ืมแลว้ แต่ในอดีตเคย

ด่ืมมี 3.8 ลา้นคน หรือร้อยละ 7.5 ของ  ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 

 หากพิจารณาในรอบ 7 ปี (2544-2550) พบวา่อตัราการด่ืมสุราของประชากรมี

แนวโนม้ลดลงตามลาํดบั คือจากร้อยละ 32.7 เป็น 29.3 โดยผูช้ายมีอตัราการด่ืมสุราลดลง

จากร้อยละ 55.9 เป็น 51.0 และผูห้ญิงลดลงจากร้อยละ 9.8 เป็น 8.8 

 อายท่ีุเร่ิมด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ประชากรท่ีด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ เร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายปุระมาณ 20.5 ปีโดยผูช้ายเร่ิมด่ืมเร็วกวา่ผูห้ญิง คือ 19.5 ปี 

และ 25.9 ปีตามลาํดบัโดยกลุ่มเยาวชน เร่ิมด่ืมอายปุระมาณ 17 ปี ส่วนวยัทาํงานและวยั

สูงอายเุร่ิมด่ืมท่ีอายุ 20 และ 23 ปีตามลาํดบั 

 ประเภทสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากผลการสาํรวจพบวา่ในระหวา่ง 12 

เดือน ก่อนวนัสัมภาษณ์ ประเภทของสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ประชากร ด่ืม 3 

ลาํดบัแรก คือเบียร์มากท่ีสุดร้อยละ45.7 รองลงมา คือสุราขาวกบัสุราสียีห่อ้ไทย คือร้อยละ

39.2 และ 10.7 ตามลาํดบั โดยพบวา่ ผูห้ญิงนิยมด่ืมเบียร์มากกวา่สุราประเภทอ่ืน คือร้อย

ละ 59.6 ในขณะท่ีผูช้ายนิยมด่ืมทั้งเบียร์และสุราขาวในสัดส่วนท่ีสูง คือร้อยละ43.1 และ 

41.7 ตามลาํดบัหากพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา่ประชากรในเขตเทศบาล นิยมด่ืม

เบียร์มากท่ีสุด ร้อยละ60.6 ในขณะท่ีนอกเขตเทศบาล นิยมด่ืมสุราขาว ร้อยละ 48.0 

สาํหรับกลุ่มวยัเยาวชนและวยัทาํงานนิยมด่ืมเบียร์มากท่ีสุด คือร้อยละ 56.0 และ 45.4 

ตามลาํดบัส่วนวยัสูงอายด่ืุมสุราขาวมากท่ีสุด คือร้อยละ 56.2 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
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 สาเหตุท่ีเร่ิมด่ืมสุรา  ผลการสอบถามถึงสาเหตุของการเร่ิมด่ืมสุราของ ผูท่ี้ด่ืมสุรา 

พบวา่ส่วนใหญ่ตอบวา่มาจากการเขา้สังคม/การสังสรรค ์ ร้อยละ 41.2  รองลงมา คืออยาก

ทดลองด่ืม และตามอยา่งเพื่อน ร้อยละ 29.8 และ 23.3 ตามลาํดบั และผูห้ญิงตอบวา่ท่ีเร่ิม

ด่ืม เพราะการเขา้สังคม/การสังสรรคสู์งกวา่ผูช้ายมากเกือบเป็น 2 เท่า คือร้อยละ 61.0 และ 

37.6 ตามลาํดบั และอยากทดลองด่ืมสูงถึงร้อยละ 32.7 

 

แนวคิดเกีย่วกบัวถิีชีวติ 

 

 วถีิชีวติ ( Life stye) หมายถึงแนวทางการดาํเนินชีวติหรือแบบแผนการปฏิบติัตวั

ของประชาชนในการทาํกิจกรรมต่างๆของแต่ละวนัเช่น การรับประทานอาหาร การออก

กาํลงักาย การพกัผอ่น และการสันทนาการเป็นตน้  

 วถีิชีวติเป็นผลรวมของแนวทางการปฏิบติัตวัของบุคคลในช่วงเวลาและสถาน ท่ี

ใดสถานท่ีหน่ึง ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางสังคม การบริโภค การสันทนาการและการ

แต่งกายเป็นตน้  พฤติกรรมและการปฏิบติัท่ีเป็นวิถีชีวติของคนจะเป็นการแสดงถึง

ลกัษณะนิสัย  แนวทางการดาํเนินชีวติและเหตุผลท่ีกระทาํพฤติกรรมต่างๆ   วถีิปฏิบติั

ดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติ การใหคุ้ณค่าของการกระทาํ  ดงันั้นวถีิชีวิตเป็นการ

บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนและสัญญาลกัษณ์ของวฒันธรรมในสังคม  วถีิชีวติท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมบางอยา่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตามก็ได ้(Spaargaren, G., 

and B. VanVliet. 2000) 

 วถีิชีวติ ในความหมายทางสาธารณสุข หมายถึงรูปแบบการดาํเนินชีวติ และ

พฤติกรรมของคนซ่ึงสัมพนัธ์ในการท่ีจะลดภาวะเส่ียงทางดา้นสุขภาพ วถีิชีวติเกิดข้ึนมา

จากหลายองคป์ระกอบ เช่น  การเล้ียงดูในวยัเด็ก วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดงันั้นการท่ี

จะสร้างใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพหรือวถีิชีวติท่ีดีจะตอ้งอาศยัการสร้างเสริมสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพท่ีดีดว้ย(Tolsma,DD.2002)  

 วถีิชีวติหรือการดาํเนินชีวติ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลท่ีเกิด

จากการฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยและกิจวตัรประจาํวนัท่ีสะทอ้นทศันคติ และค่านิยมของ

บุคคลหรือวฒันธรรมประกอบดว้ยการส่งเสริมสุขภาพเพื่อความผาสุกและป้องกนัหรือ

หลีกเล่ียงความเจบ็ป่วย (Eysenck, et al., 1972 อา้งใน วรัตมา สุขวฒันานนัท,์ 2540) ส่วน
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ความหมายของการดาํเนินชีวิตนั้น หมายถึง กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลตดัสินหรือคิด

วา่มีผลต่อสภาวะสุขภาพและเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแผนการดาํรงชีวิตของ

บุคคล (Wiley & Cmacho, 1980 cited in Pender, Walker, Sechrist & Frank Stromborg, 

1990) 

 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายของแบบแผนการดาํเนินชีวิตวา่เป็นแบบ

แผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจและความ 

สามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้นนอกจากน้ีการดาํเนินชีวิตยงัเป็นลกัษณะนิสัยหรือ

แบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีมีความคงท่ีภายใน ซ่ึงสะทอ้นทศันคติ และค่านิยมของบุคคล

หรือวฒันธรรม ทั้งในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นสุข

วทิยาส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม และองคก์รทางสังคม การดาํเนินชีวติจึงเป็นตวัแทน

ผลรวมของการเลือกและการกระทาํของบุคคลเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด

ต่อภาวะสุขภาพ    

 กล่าวโดยสรุป วถีิชีวติหมายถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆของบุคคลซ่ึงสะทอ้น

ทศันคติและวฒันธรรมของบุคคลสาํหรับสถานการณ์ต่างๆในการดาํเนินชีวติและฝึกฝน

จนเป็นนิสัย  วถีิชีวติของแต่ละคนแต่ละกลุ่มบุคคลสังเกตไดจ้ากกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ี

ปฏิบติัเป็นประจาํและเน่ืองจากวถีิชีวติเป็นแบบแผนของการปฏิบติัจึงมีผลต่อสุขภาวะของ

คนดว้ย   

 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ 

 พฤติกรรม เป็นการกระทาํหรือการปฏิบติัไม่วา่จะกระทาํโดยรู้สึกตวัหรือไม่

รู้สึกตวัและบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมภายนอก(overt behavior) คือการกระทาํท่ีเกิดข้ึนแลว้สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง

ดว้ยประสาทสัมผสั เช่น การมองเห็น ส่วนพฤติกรรมภายใน (covert behavior) คือ

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในใจบุคคล เช่นการคิด การเขา้ใจ หรือความเช่ือเป็นตน้ (เฉลิม

พล ตน้สกุล, 2543)  

 พฤติกรรมยงัหมายถึงการกระทาํของบุคคลนั้นๆไม่รวมส่ิงท่ีปรากฏออกมา

ภายนอกเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงส่ิงท่ีอยูใ่นใจของบุคคลและบุคคลภายนอกไม่สามารถ

สังเกตเห็นไดโ้ดยตรง เช่น คุณค่าท่ีบุคคลยดึถือเป็นหลกัในการประเมินส่ิงต่างๆ ทศันคติ
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หรือเจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่างๆ ความคิดเห็น รสนิยมและสภาพจิตใจ ถือไดว้า่เป็น

ลกัษณะของบุคลิกภาพของบุคคลเป็นเหตุปัจจยัท่ีกาํหนดพฤติกรรม  

 ประภาเพญ็ สุวรรณและสวงิ สุวรรณ (2536)  ไดแ้บ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ชนิด 

คือ พฤติกรรมภายใน หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิกิริยาภายในตวับุคคล ซ่ึงสมองมีหนา้ท่ี

รวบรวม สะสมและสั่งการ มีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การบีบตวัของลาํไส้ 

การฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายและความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม ไม่

สามารถวดัหรือสังเกตไดโ้ดยบุคคลอ่ืนแต่สามารถใชเ้คร่ืองมือบางอยา่งวดัหรือสัมผสัได้

และพฤติกรรมภายนอกหมายถึงปฏิกิริยาหรือกิจกรรมท่ีบุคคลแสดงออก เห็นและสังเกต

ได ้ เช่น การยนื นัง่เดิน ฯลฯ ซ่ึงการท่ีจะช้ีชดัลงไปวา่พฤติกรรมใดๆก็ตามท่ีมนุษย์

ประพฤติปฏิบติัอยูจ่ะเป็นส่วนของพฤติกรรมท่ีเห็น วดัได ้สังเกตได ้ 

 สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํต่างๆของบุคคลท่ีบุคคลไดก้ระทาํหรือ

มีการปฏิบติัโดยเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในสถานการณ์หน่ึงๆเป็นการแสดงออกทั้ง

ภายในและภายนอก ทั้งท่ีสังเกตไดห้รือสังเกตไม่ได ้

 พฤติกรรมสุขภาพเป็นการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพท่ีหมายถึงการปฏิบติั

กิจกรรมของผูท่ี้มีสุขภาพดีไม่เคยมีอาการเจบ็ป่วยมาก่อนเพื่อรักษาภาวะสุขภาพ ส่งเสริม

สุขภาพและป้องกนัอนัตรายท่ีมาจากอุบติัเหตุ (Gochman .1997 cited in GlanZ, Rimer& 

Lewis,2002)  ซ่ึง Karl และ Cobb (1996) ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นการกระทาํใดๆก็ตามใน

ขณะท่ียงัมีสุขภาพดีไม่มีอาการของโรคดว้ยมีความเช่ือวา่จะทาํใหมี้สุขภาพดีและมี

วตัถุประสงคใ์นการป้องกนัไม่ใหเ้ป็นโรค และแบ่งพฤติกรรมสุขภาพออกเป็น 5 ประเภท

ไดแ้ก่ ดา้นทนัตสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี พฤติกรรมบริโภคสารท่ีเป็นอนัตราย

หรือไม่เหมาะสม (การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี) พฤติกรรมป้องกนัสุขภาพ 

(การบริโภคเน้ือในปริมาณพอดี และการบริโภควติามิน) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(การออกกาํลงักาย การนอนหลบัอยา่งเพียงพอ) ซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพจะเป็นพฤติกรรม

ทางบวกต่อสุขภาพ  

 พฤติกรรมเส่ียงหมายถึง พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลเสียต่อตนเอง ผูอ่ื้น

และสังคมส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีผูก้ระทาํอาจทราบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้ พฤติกรรม

เส่ียงเป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเป็นการกระทาํ

หรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีสุขภาพดีและไม่มีอาการของความเจบ็ป่วย เพื่อดูแลสุขภาพ
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ใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะในปริมาณท่ี

เหมาะสม การออกกาํลงักาย การควบคุมนํ้าหนกั การไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ

การไม่สูบบุหร่ี พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพเป็นพฤติกรรมในชีวติประจาํวนั ดงันั้น

พฤติกรรมเส่ียงมีลกัษณะการปฏิบติัท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพเส่ียงต่อการเกิดโรค

ได ้ 

 สรุปไดว้า่ พฤติกรรรมเส่ียง เป็นการกระทาํใดๆ หรือการปฏิบติัใดๆ ก็ตามท่ี

บุคคลไดก้ระทาํข้ึนซ่ึงก่อให้ใหเ้กิดอนัตรายต่อภาวะสุขภาพโดยท่ีผูก้ระทาํอาจทราบถึงผล

ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกหลกัโภชนาการ การ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการสูบบุหร่ี เป็นตน้  

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงให้เห็นวา่วถีิชีวติมีผลต่อภาวะ

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล และแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมและแนวทางปฏิบติัของกลุ่ม

บุคคล ในการดาํเนินชีวิตในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิด

ปัญหาทางดา้นสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ  การด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี 

เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีจะมีแนวปฏิบติัท่ีเกิด ค่านิยม ความคิด ความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา การ

ท่ีจะสร้างเสริมใหเ้กิดสุขภาวะข้ึนในระดบับุคคล สังคมและชุมชน กระบวนการเรียนรู้

และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวติและพฤติกรรมจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นใหชุ้มชนและสังคม

มองเห็นถึงแนวทางในการปรับเปล่ียนวถีิชีวติและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพไดอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเกิดข้ึน  การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ไปท่ีการศึกษาถึงวถีิชีวติและ

พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมและ

นาํขอ้มูลท่ีไดส้ะทอ้นกลบัคืนสู่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบทางสุขภาพ

และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขโดยสร้างใหมี้นโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพจากความ

ตอ้งการของชุมชน 
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แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นรูปแบบท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะคาดการณ์ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนกบัสุขภาพของประชาชนเพื่อนาํขอ้มูลท่ีคน้พบและขอ้เสนอแนะต่างๆเขา้สู่

กระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนัสาํหรับการผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายสาธารณะ

โดยใหค้วามสาํคญัของการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมพดูคุยแลกเปล่ียนพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนและ

สนบัสนุนการตดัสินใจอนัเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมและคุม้ครอง

สุขภาพสาํหรับคนในชุมชน  (เดชรัต สุขกาํเนิด,วชิยั  เอกพลากร, ปัตพงษ ์ เกษสมบรูณ์. 

2545)  

ผลลพัธ์ท่ีสาํคญัของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพคือชุดของคาํแนะนาํหรือ

ชุดของขอ้เสนอแนะท่ีมีขอ้มูลหลกัฐานยนืยนัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางหรือความสําคญั

ของการมีสุขภาวะท่ีดีร่วมกนัของสังคมเพื่อประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายเป็นการ

นาํเอาสุขภาพของมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางและเป็นส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ  

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมุ่งเนน้ท่ีจะใชก้ระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัขนาดขอบเขตของความรุนแรงและโอกาสเป็นไปไดข้อง

ผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบ เช่น สภาวการณ์ท่ีคนในชุมชนมีวถีิชีวติ

เก่ียวขอ้งกบัสุราเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้การตดัสินใจและยอมรับร่วมกนัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึง

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ขั้นตอนคือ 

1.    การกลัน่กรองขอ้เสนอเป็นการพิจารณาวา่แผนงานกิจกรรมหรือสภาพการณ์

ท่ีเป็นอยูมี่ความจาํเป็นหรือเหมาะสมท่ีจะทาํการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ 

อยา่งไร 

2.   การกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะเป็นการ

ร่วมกนัพิจารณาถึงประเด็นแนวทางในการประเมิน เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียว  ขอ้งได้

แสดงถึงหลกัฐานขอ้เท็จจริง ขอ้ห่วงใย เพื่อการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

3.   การวเิคราะห์และร่างรายงานการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป็นการวิเคราะห์

ประมาณการณ์และคาดผลกระทบท่ีอาเกิดข้ึนตามขอบเขตและแนวทางท่ีไดว้างไวใ้น
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ขั้นตอนก่อน โดยการวิเคราะห์อาจใชว้ธีิการหลายวธีิ ใชบุ้คคลกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มใน

การวเิคราะห์ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์สุดทา้ยหรือการรายงานผลกระทบท่ีถูกตอ้ง 

4.    การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ

สาธารณะท่ีมีต่อร่างรายงานท่ีเกิดข้ึน โดยเปิดใหมี้การรับฟังอยา่งกวา้งขวางเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

5.    การมีบทบาทในการตดัสินใจ เป็นการพยายามใหร้ายงานผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

เขา้มามีส่วนในการตดัสินใจโดยมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆมากท่ีสุดและมุ่งหวงัใหเ้กิดผล

ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

6.   การติดตามเฝ้าระวงัและประเมินผล ภายหลงัการตดัสินใจไปแลว้จะตอ้งมีการ

ติดตามวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพท่ีจดัทาํข้ึนหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการ

สร้างเสริมประสบการณ์สาํหรับการดาํเนินงานในเร่ืองอ่ืนๆต่อไป 

 

ระดับของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   ระดบัของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีความสาํคญัเพราะการเลือกระดบั

ในการประเมินจะทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่างกนัในขอ้สรุปท่ีจะส่งผลถึงการเรียนรู้ของสังคม

และการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีจะเกิดข้ึน  ระดบัของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

โดยทัว่ไปจาํแนกออกเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 

1. ผลกระทบในระดบัปัจเจกบุคคล เช่น ผลกระทบท่ีมีต่อการเจบ็ป่วยหรือสถานะ

ทางสุขภาพของแต่ละบุคคล  การประเมินผลกระทบในระดบัน้ีง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล 

แต่ผลท่ีไดมี้ขอ้จาํกดัในการเขา้ใจในผลกระทบทางสุขภาพในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน

เพราะขาดการมองมิติความสัมพนัธ์ในระดบัอ่ืนๆ 

2.   ผลกระทบในระดบัครอบครัว เช่น ผลกระทบท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ของ

ครอบครัว เป็นการมองขีดความสามารถของครอบครัวในการรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.   ผลกระทบในระดบัชุมชน เช่น ผลกระทบท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการ

คุม้ครองและสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ทาํให้เห็นการเปล่ียนแปลงของความร่วมมือใน

ชุมชน 
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4.    ผลกระทบในระดบัสาธารณะ เช่น  ปัญหาท่ีคุกคามสุขภาพของสาธารณะในวง

กวา้ง ไม่จาํกดัในเฉพาะกลุ่ม เป็นการมองถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเป็นภาพรวม 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีดีควรพิจารณาผลกระทบในทุกระดบัและ

สามารถเช่ือมโยงผลท่ีเกิดข้ึนเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง ดงัการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลกระทบของการด่ืมสุราของกลุ่มวยัแรงงานภาคเกษตรกรรมในระดบับุคคลอาจจะเห็น

ไดง่้ายและเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปแต่คนในชุมชนอาจจะไม่ไดต้ระหนกัวา่ภาพรวม

ผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนมีหรือไม่ จึงอาจจะทาํให้ไม่ไดมี้การสร้างกฎระเบียบหรือ

แนวทางปฏิบติัท่ีดีในสังคมเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน 

ไดแ้ก่ สตรี  เยาวชน ผูน้าํชุมชน รวมทั้งตวัผูด่ื้มสุรา ไดม้าร่วมกนัวิเคราะห์ถึงผลของด่ืม

สุราต่อภาวะสุขภาพครอบคลุ่มทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณในลกัษณะ

องคร์วมก็จะทาํใหทุ้กฝ่ายต่างมีโอกาสเรียนรู้ สร้างความตระหนกัและพร้อมท่ีจะดาํเนิน 

งานร่วมกนัในการสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีจะก่อใหเ้กิดการสร้างเสริมสุขภาพของคนใน

ชุมชน ดงันั้นในการประเมินผลกระทบในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ในชุมชนให้เขา้ใจถึงผลกระทบทางสุขภาพในทุกระดบัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากวถีิชีวติ

และพฤติกรรมการด่ืมสุราของกลุ่มวยัแรงงานซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสร้างเศรษฐกิจของครอบครัว

และชุมชน 
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 กรอบแนวคิด 

 เกษตรกรไทยในภาคเหนือมีวถีิวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือใหมี้พฤติกรรมการด่ืมสุรา

หลงัการร่วมกนัทาํงานดา้นการเกษตรโดยมีความเช่ือวา่การด่ืมสุราเป็นการเช่ือมความ

สามคัคีเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกนัทาํงานและเป็นการผอ่นคลายความเม่ือยลา้ทาํใหก้ารด่ืม

สุราคลา้ยกบัเป็นวถีิชีวติปกติ  การศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจถึงวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืม

สุราของเกษตรกรซ่ึงครอบคลุ่มถึงเส้นทางเขา้สู่การด่ืมสุรา รูปแบบและวธีิการด่ืมสุราและ

สภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีมีร้านคา้สุรายอ่ย การผลิตสุราพื้นบา้น เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลนาํเขา้

ในกระบวนการเรียนรู้ถึงผลกระทบทางสุขภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา โดย

ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ตวัแทนกลุ่มต่างๆ ประชาชนทัว่ไปและเกษตรกร

ผูด่ื้มสุรา เป็นผูเ้ขา้มาร่วมพิจารณาวถีิชีวิตและพฤติกรรมด่ืมสุราวา่จะเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพทั้งในดา้นปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมอยา่งไร รวมถึงความคิดเห็น

ต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราซ่ึงไดแ้ก่การมีผูด่ื้มสุราในครอบครัว ความเครียด ความ

เช่ือ การไดรั้บส่ือโฆษณาและประเพณีวฒันธรรมของชุมชนเพื่อนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานเชิง

ประจกัษใ์นการพิจารณาหาแนวทางกาํหนดวธีิปฏิบติัในการควบคุมการด่ืมสุราในชุมชน 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็น

กระบวนการท่ีเสริมพลงัทางสังคมในการกาํหนดนโยบายของพื้นท่ีท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ชุมชนโดยชุมชนเอง  
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ตระหนกัรู้ 

เกิดแนวทางการป้องกนัและนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

 

วถีิชีวติและพฤติกรรมของ

เกษตรกร 
• เสน้ทางการด่ืมสุรา 
• รูปแบบวธีิการด่ืมสุรา 
• ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม

ประเพณีของชุมชน 

Out come 

Process 

Input 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วเิคราะห์ผลกระทบ  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่3 
 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาถึงวถีิชีวติ  พฤติกรรมและ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุราในแรงงานภาคเกษตรกรรม โดยใชว้ธีิการรวบรวม

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มและจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 

พืน้ทีท่ี่ทาํการศึกษา 

               พื้นท่ีในการศึกษาคือพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีตั้งมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การสร้างพื้นท่ีในการเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาเก่ียวกบัการจดัการดา้นสุขภาพในชุมชน

รวมทั้งเป็นการนาํองคค์วามรู้ในมหาวทิยาลยัออกไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นสังคม ผูว้จิยัได้

คดัเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในการประเมินผล 

กระทบทางสุขภาพ   จากการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพและแนวทางการดูแล

สุขภาพของชุมชนโดยคณาจารยจ์ากสาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

พ.ศ.2551 พบวา่ตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงรายซ่ึงมีจาํนวนหมู่บา้น 10 หมู่บา้น 

จาํนวน 2,390 ครอบครัวประชากรรวมทั้งส้ิน จาํนวน 8,431 คน เป็นชาย 4,263 คน เป็น

หญิง 4,168 คน เป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงาน (อาย ุ 15-60 ปี) จาํนวน 5,889 คน (สรุปผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี สถานีอนามยัแม่คาํ, 2550)  อาชีพหลกัของประชาชนคือ ทาํนา   ทาํ

สวนพืชไร่   จากการสนทนากลุ่มผูน้าํชุมชนพบปัญหาดา้นสุขภาพหลายประการ ท่ีสาํคญั

ประเด็นหน่ึงคือปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงไดแ้ก่การด่ืมสุรา  ประชาชนกลุ่มท่ีมีปัญหา

คือกลุ่มวยักลางคน จาํนวนผูห้ญิงด่ืมสุราเพิ่มมากข้ึนโดยมีขอ้คิดเห็นวา่เป็นค่านิยมท่ีคนใน

ชุมชนเม่ือทาํงานหนกักลบัมาจะตอ้งด่ืมสุราเพื่อการผอ่นคลาย  จากการสอบถามพบวา่

ผูน้าํชุมชนมีความสนใจท่ีจะหาแนวทางการพฒันาสุขภาพของคนในชุมชนและสนใจท่ีจะ

เขา้ร่วมในการประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะไดเ้ป็นการเรียนรู้ของชุมชน

ในการกาํหนดนโยบายการควบคุมการด่ืมสุราของชุมชนต่อไป  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี

จึงใชห้มู่ 8 ตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนัเป็นพื้นท่ีในการศึกษาเพื่อเป็นหมู่บา้นนาํร่อง 
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กลุ่มเป้าหมาย 

1) เกษตรกรผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราสาํหรับการ

สัมภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 10 ราย คดัเลือกดว้ยวธีิการสอบถามความสมคัรใจและยนิดีใน

การใหข้อ้มูล 

2) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สาํหรับทาํการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน 

ผูสู้งอาย ุ ประชาชนทัว่ไปรวมทั้งส้ิน  40 คน คดัเลือกโดยวธีิการสอบถามความสมคัรใจ

และยนิดีในการเขา้ร่วมเวทีสนทนาเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของเกษตรกร

เพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และร่วมกนักาํหนดแนว

ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

3) ตวัแทนครัวเรือนทุกครอบครัวในหมู่บา้นจาํนวน 220 คนสาํหรับการ

สัมภาษณ์ขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมสุรา ผลกระทบทางสุขภาพ 

และความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการด่ืมสุรา   

4) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

4.1  เวทีการเรียนรู้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไดแ้ก่ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัสุราในชุมชน  เจา้หนา้ท่ีดา้นสุขภาพ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชนและประชาชนท่ีสนใจรวม 30 คน  คดัเลือกโดยวธีิการสอบถามความ

สมคัรใจ  

4.2 เวทีนาํเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการควบคุมปัญหาสุรา ไดแ้ก่

สมาชิกสภาเทศบาลจาํนวน 30 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของ

แรงงานเกษตรกร  ผูว้จิยัเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ท่ีมีแนวคาํถามเก่ียวกบัวถีิชีวิตและวฒันธรรมท่ีส่งเสริมใหมี้การด่ืมสุราในชุมชน  เช่น การ

ด่ืมสุราตามเทศกาล งานประเพณี การสังสรรค ์ รูปแบบและวธีิการด่ืม เวลาท่ีด่ืม สถานท่ี 

ความตั้งใจและวตัถุประสงคใ์นการด่ืมเป็นตน้ ลกัษณะแนวคาํถามเป็นคาํถามเปิดและ

เจาะลึกตามประเด็นท่ีไดรั้บ 
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2. การรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา  ซ่ึงแนวคาํถามจะไดม้าจากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีลกัษณะ

ขอ้คาํถามเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบัดงัน้ี 

 

      มีผลกระทบหรือเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้ง    มากท่ีสุด          ใหค้ะแนน   4 

      มีผลกระทบหรือเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้ง    มาก                 ใหค้ะแนน    3 

      มีผลกระทบหรือเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้ง    ปานกลาง         ใหค้ะแนน   2 

      มีผลกระทบหรือเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้ง    นอ้ย                 ใหค้ะแนน    1 

      ไม่มีผลกระทบหรือไม่เป็นปัจจยัเก่ียวขอ้ง           ใหค้ะแนน   0 

 

วธีิการควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยันาํแบบสัมภาษณ์ผลกระทบทางสุขภาพ ซ่ึงพฒันาข้ึน เสนอใหผู้ท้รง คุณวฒิุ

จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิดา้นสังคมมานุษยวทิยาลยัและดา้นสุขภาพ และ

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวจิยั พิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหาและแนวคาํถาม และ

นาํขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงเคร่ืองมือ 

แบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ผูว้จิยันาํไป

ทดสอบใชก้บัประชาชนในหมู่บา้นท่ีไม่นบัรวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน หลงัจาก

นั้นนาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้

เท่ากบั .74   

 

การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเสนอหวัขอ้โครง

ร่างผา่นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เพื่อทาํการพิจารณา

ก่อนทาํการศึกษา หลงัจากนั้นผูว้จิยัเขา้พบผูน้าํชุมชนช้ีแจงใหท้ราบวตัถุประสงคแ์ละ

ขั้นตอนการศึกษา พร้อมทั้งขอความร่วมมือติดต่อสอบถามความสมคัรใจของผูใ้หข้อ้มูล

โดยผา่นทางอาสาสมคัรชุมชน หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งยนิยอมในการใหข้อ้มูล ผูว้จิยัจึงนดั

หมายวนัเวลาตามความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีไดแ้จง้ให้
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ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี โดยไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะเก็บไวเ้ป็นความลบั การนาํเสนอผลการศึกษาจะ

เสนอในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และจะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 
ภายหลงัจากไดรั้บคาํอธิบายแลว้เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา ขอใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งบางรายจะอนุญาตดว้ยวาจา  
จากนั้นจึงดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน 3 ส่วนดงัน้ี 

1)     ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา

ของกลุ่มเกษตรกรทาํการศึกษา  ผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีประวติัด่ืมสุราจาํนวน 10 ราย

และทาํการสนทนากลุ่มเพื่อการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดร้วมทั้งการสังเกตวถีิการดาํรงชีวิต

และสภาพแวดลอ้ม การมีร้านคา้จาํหน่ายสุรา  การผลิตสุราพื้นบา้นในชุมชน  

2) ข้อมูลเชิงปริมาณคือขอ้มูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการมี

พฤติกรรมการด่ืมสุราของเกษตรกรในหมู่บา้นและความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด่ืมสุรา แบบสัมภาษณ์พฒันาข้ึนจากขอ้มูลและแนวคิดจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   ทั้งน้ีการประเมินครอบคลุมสุขภาวะทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้น

จิตใจและจิตวญิญาณ ดา้นสังคม  และตวัแทนชุมชนเป็นผูด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลตาม

แบบสัมภาษณ์ 

3)        ข้อมูลทีไ่ด้จากเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  คณะผูว้จิยับนัทึกกระบวนการ 

ผลลพัธ์ขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึน  และสรุปเป็นประเด็น จดัหมวดหมู่ตามเน้ือหาท่ีได ้

 

การดําเนินการวจัิย 

ข้ันเตรียมการ 

 1)  คณะผูว้จิยัดาํเนินการทบทวนเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2)  ทาํการติดต่อประสานงานกบัผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี เจา้

ท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือ 
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 3)  คณะผูว้จิยัเขา้ทาํการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน วถีิชีวติและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสุ้รา เช่นงานประเพณี งานสังสรรค ์หรือพิธีกรรม

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุรา   

    

ข้ันดําเนินการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  คณะผูว้จิยั

ดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้คือ 

1. การจัดเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ    ผูว้จิยัเชิญผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัร

ประจาํหมู่บา้น ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มแม่แม่ กลุ่มเยาวชน และ

เจา้หน้าท่ีด้านสุขภาพในหมู่บา้นเป้าหมาย จาํนวน 40 คนมาเขา้ร่วมเวทีนาํเสนอผลการ

รวบรวมขอ้มูลวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของเกษตรกร เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และสะท้อนกลับขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุและแนวทางในการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญาณ ให้

สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

2. คณะผูว้ิจยัทาํการพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ

ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแนวทางท่ีไดจ้ากเวทีชุมชน และส่งแบบสัมภาษณ์ท่ี

พฒันาข้ึนไปรับการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ 

3. ดําเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ในกลุ่มตัวอย่าง 220 คนตาม

เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการ

เรียนรู้ถึงกระบวนการคน้หาและใชข้อ้มูล   ทั้งน้ี คณะผูว้จิยัจะเป็นผูติ้ดตามผลการประเมิน

และร่วมในการวเิคราะห์ผลเพื่อสรุปขอ้มูลท่ีได ้

4. การจัดเวทีการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 เพื่อนําเสนอผลการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ  ผูว้จิยัเชิญผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูแ้ทนครัวเรือนในหมู่บา้นเป้าหมาย 30 คน  มาเขา้

ร่วมเวที เพื่อทบทวนผลท่ีไดแ้ละร่วมกนัวเิคราะห์แนวทางปฏิบติัของชุมชนในการควบคุม

หรือลดผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการด่ืมสุราของเกษตรกรในชุมชน   

5. การจดัเวทีนาํเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการประชุมกบัสมาชิกสภา

เทศาลจาํนวน 30 คน เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกนัและควบคุมปัญหาจากการด่ืมสุรา

ในชุมชน  



บทท่ี 3 วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 33 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและเวทีกระบวนการเรียนรู้

ทาํการสรุปตามเน้ือหาท่ีไดแ้ละจดัหมวดหมู่ เพื่อนาํเสนอในลกัษณะการบรรยาย 

2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย  
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บทที ่4 

   วถิีชีวติ และพฤติกรรมการดื่มสุรา 

 

 การศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรมของแรงงานภาคเกษตรกรรม จงัหวดัเชียงราย 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อสอบถามขอ้มูลวถีิการ

ดาํเนินชีวติของชุมชนท่ีมีพิธีกรรมในรอบปีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมและการด่ืมสุรา 

และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา ขอ้มูลท่ีไดน้าํสู่เวทีการเรียนรู้

เพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลของการศึกษาได้

นาํเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมและการด่ืมสุรา 

2. วถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของเกษตรกร 

 

ประเพณแีละวฒันธรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการเกษตรกรรมและการดื่มสุรา 

 ความเช่ือเป็นธรรมชาติท่ีเกิดกบัมนุษย ์   ความเช่ือและการถือของชาวล้านนา

เกิดข้ึนตามพื้นฐานของความรู้ท่ีไดรั้บสืบทอดกนัมา  เม่ือมีความเช่ือก็จะนาํมาปฏิบติัจน

เป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกนั  และสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ        1) จารีต

ประเพณี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากไม่ปฏิบติัตามถือ

วา่มีความผิด   2) ขนบประเพณี เป็นระบบท่ีสถาบนัทางศาสนาเป็นผูก้าํหนดข้ึน มีการ

วางแผนและมีรูปแบบท่ีชดัเจน    3) ธรรมเนียมประเพณี เป็นขอ้ปฏิบติัตามชีวิตประจาํวนั

ไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจน และหากไม่ไดป้ฏิบติัตามก็ไม่นบัวา่เป็นความผิด (มณี พยอมยงค ์. 

2539)  

 ในส่วนประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมตามธรรมเนียม

ประเพณีของลา้นนา ซ่ึงไดจ้ากการจดัเวทีเสาวนากบัชุมชนในตาํบลแม่คาํ จงัหวดัเชียงราย 

สรุปไดด้งัน้ี  

 เดือนมกราคม เป็นช่วงท่ีการเก็บเก่ียวเสร็จส้ินจะมีงานประจาํปีในจงัหวดัซ่ึงเป็น

งานท่ีแต่เดิมเป็นการท่ีชาวบา้นมาร่วมฉลองร่ืนเริงหลงัการเก็บเก่ียวผสมผสานกบัการ

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ในงานประจาํปีจะมีร้านขายของท่ีใหทุ้กคนไดเ้ขา้มาจบัจ่ายใชส้อย

รวมทั้งร้านอาหาร และส่ิงท่ีเร่ิมปรากฏชดัเจนในปัจจุบนัคือการมีร้านขายเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล ์ โดยเฉพาะร้านขายเบียร์จะเป็นท่ีนิยมมาก ดงันั้นประชาชนทุกกลุ่มไม่วา่จะ

เป็นวยัรุ่น วยัแรงงาน วยัผูใ้หญ่ก็จะมานัง่ด่ืมร่วมกนัเพื่อการฉลองวนัข้ึนปีใหม่ 

 เดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม มีงานทาํบุญใหญ่ท่ีเรียกวา่ “ปอยหลวง” ในแต่ละ

หมู่บา้นจะมีการจดัเตรียมทาํบุญ ทั้งน้ีผูค้นหรือญาติพี่นอ้งจากหมู่บา้นอ่ืนจะมาเยีย่มเยยีน

เพื่อร่วมทาํบุญ แต่ละบา้นจะตอ้งเตรียมขา้วปลาอาหารไวต้อ้นรับ รวมถึงสุราซ่ึงอาจจะมี

ทั้งสุรายีห่อ้ต่างๆเบียร์และเหลา้ขาวซ่ึงเป็นสุรากลัน่พื้นบา้น ในอดีตใชสุ้ราท่ีตม้เอง

ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นสุรากลัน่จากโรงกลัน่  ลกัษณะการเล้ียงตอ้นรับเป็นการแสดงความ

สามคัคีของญาติพี่นอ้ง      หากเจา้ภาพไม่มีการเล้ียงสุราและอาหารก็จะถูกดูถูกวา่ข้ีเหนียว

จึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติักนัมา 

 เดือนเมษายน เทศกาลสงกรานตเ์ป็นช่วงวา่งเวน้จากการทาํงาน ในหมู่บา้นจะเร่ิม

มีการเล้ียงฉลองกนัตั้งแต่วนัท่ี 10-16 เมษายน ญาติท่ีไปทาํงานต่างจงัหวดักลบัมาเยีย่ม

ผูสู้งอายใุนครอบครัว ดงันั้นจึงตอ้งมีการเล้ียงสังสรรคร์ะหวา่งเพื่อนฝงูและญาติพี่นอ้งซ่ึง

ตอ้งมีการเตรียมสุราอาหารไวล่้วงหนา้ บางครอบครัวจะซ้ือสุราเก็บไวเ้น่ืองจากช่วง

สงกรานตอ์าจหาซ้ือสุราไม่ได ้

 เดือนพฤษภาคม เร่ิมไถนาเตรียมพื้นท่ีสาํหรับหวา่นกลา้ จากขอ้มูลจะยงัไม่มีการ

เล้ียงสุราเน่ืองจากเจา้ของนามกัจะเป็นผูล้งมือหวา่นกลา้ดว้ยตนเอง หรือในกรณีท่ีจา้ง

แรงงานมาช่วยก็มีจาํนวนนอ้ย  

 เดือนมิถุนายน มีการเล้ียงผบีรรพบุรุษเพื่อขอความคุม้ครอง พิธีกรรมจะตอ้งเซ่น

ไหวด้ว้ย  เหล้าไห ไก่คู่ ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีสืบต่อกนัมา หลงัการเซ่นไหว ้  สุรา อาหารก็จะ

นาํมาเล้ียงกนั เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ไดกิ้นของเหลือจากผบีรรพบุรุษจะทาํใหมี้ความสุข 

ความเจริญ ในเดือนมิถุนายนจะมีพิธีสืบชะตาแม่นํ้า เล้ียงผขีนุนํ้าและเล้ียงผฝีาย เป็น

กิจกรรมท่ีทุกครอบครัวท่ีทาํเกษตรกรรมจะมาร่วมกนัทาํพิธีเพื่อขอใหมี้นํ้าท่าอุดมสมบูรณ์ 

และช่วยกนัขดุลอกเหมืองฝาย เพื่อใหน้ํ้าไหลเขา้ท่ีนาไดส้ะดวก แต่ละครอบครัวจะนาํ

เคร่ืองเซ่นไหวม้าร่วมกนัทาํพิธีท่ีแม่นํ้า หรือฝาย หลงัเสร็จพิธีก็จะร่วมกนัด่ืม กิน บริเวณท่ี

ทาํพิธี 

 เดือนกรกฏาคม- สิงหาคม เร่ิมการปลูกขา้วเดิมจะใชว้ธีิการลงแขกคือผลดัเปล่ียน

กนัไปช่วยทาํนาของแต่ละครอบครัว แต่ในปัจจุบนัใชว้ธีิการวา่จา้งแรงงานไปทาํงานโดย

มีค่าตอบแทนประมาณวนัละ 150 บาท  หลงัการทาํงานแต่ละวนัเจา้ของท่ีนาจะตอ้ง
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จดัเตรียมสุราโดยมากเป็นเหลา้ขาวกลัน่จากโรงงานขนาดเล็กในชุมชนไปใหแ้รงงานถึงท่ี

นา  ผูท่ี้ด่ืมจะร่วมวงกนัด่ืมสุราจนหมดจึงจะกลบับา้น 

 เดือนกนัยายน มีงานทาํบุญท่ีเรียกวา่  “ตานก๋วยฉลาก” แต่ละบา้นจะเตรียมของท่ี

จะนาํไปถวายพระสงฆ ์ ดงันั้นจะมีการเยีย่มเยยีนกนัเพื่อมาร่วมทาํบุญซ่ึงเจา้ของบา้นก็

จะตอ้งเตรียมอาหารและสุราไวเ้พื่อการรับรอง 

 เดือนตุลาคม มีงานกฐินซ่ึงจะตอ้งมาช่วยกนัจดัเตรียมงาน ในวนัจดัเตรียมงานทาง

เจา้ภาพจะตอ้งจดัเตรียมอาหารและสุราไวใ้หผู้ท่ี้มาร่วมงาน 

 เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคมเป็นฤดูการเก็บเก่ียว มีแรงงานมารับจา้งเก่ียวขา้ว นวด

ขา้ว ซ่ึงก็เช่นเดียวกบัการปลูกขา้วเจา้ของท่ีนาจะตอ้งจดัหาสุราไวส้าํหรับผูท่ี้มาทาํงานให ้

 นอกจากพิธีกรรมท่ีกระทาํกนัเป็นประจาํแลว้ แต่ละครอบครัวยงัอาจมีพิธี

ปลีกยอ่ย  เช่น  การพิธีบนเจา้ท่ีนา บนเจา้ท่ีสวน หรือเล้ียงเส้ือบา้น ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นพิธี

ท่ีกระทาํไปเพื่อขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิดูแลปกปักรักษาใหก้ารทาํนาทาํสวน ปราศจากอุปสรรค

ใหด้าํเนินการเพาะปลูกไดร้าบร่ืน บนบานขอใหผ้ลผลิตมีจาํนวนวนมากปราศจากโรค

คุกคามและผลผลิตเป็นไปตามท่ีคาดหวงั เป็นการกระทาํตามความเช่ือท่ีทาํใหเ้กษตรกร

เกิดความสบายใจ หลงัจากเก็บเก่ียวแลว้เสร็จก็จะตอ้งทาํพิธีแกบ้นโดยการนาํอาหารและ

สุรามาแกบ้น หลงัจากนั้นก็จะนาํมารับประทานร่วมกนัในครอบครัวหรือเพื่อนบา้น 

 

วถิีชีวติของเกษตรกรในการดื่มสุรา 

 ในการศึกษาถึงวถีิชีวติของวยัแรงงานภาคเกษตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา 

ไดท้าํการสัมภาษณ์ ผูท่ี้ด่ืมสุราเป็นประจาํ จาํนวน 10 ราย และสังเกตพฤติกรรมหลงัการทาํ

นา ซ่ึงมีการนัง่ด่ืมสุราบริเวณทุ่งนา   สามารถสรุปถึงแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการด่ืมสุราไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะการบริโภคสุราของแรงงานภาคเกษตรกรรม 

 1.1 ประเภทของสุรา สุราท่ีเกษตรกรนิยมด่ืมคือ  เหลา้ขาว หรือสุรากลัน่จาก

โรงงานในชุมชน ซ่ึงมีปริมาณแอลกอฮอล ์  35 -40 ดีกรี โดยจะซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีอยูใ่น

หมู่บา้น และมีเหตุผลวา่ราคาถูกกวา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน ทั้งน้ี การซ้ือขายถา้

ซ้ือจากร้านคา้ก็จะมีราคาประมาณ 50  บาท  แต่ถา้ซ้ือจากโรงกลัน่ ซ่ึงสามารถซ้ือในส่วนท่ี

ยงัไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์จะไดร้าคาถูกลงอีก  ส่วนสุราประเภทแม่โขงหรือแสงโสมจะ
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นิยมด่ืมในงานเล้ียงต่างๆ เช่น งานข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงานและยงัคงมีทั้งเหลา้ขาวและ

สุราท่ีมียีห่อ้ร่วมกนั ทั้งน้ีมีเหตุผลวา่สุราท่ีมียีห่้อจะราคาแพง ดงันั้นจึงไม่นิยมซ้ือด่ืมเป็น

ประจาํวนั 

 สาํหรับเบียร์มีความนิยมไม่มากนกัในกลุ่มเกษตรกรเพราะมีราคาแพงและดีกรีตํ่า  

แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือมีงานร่ืนเริงต่างๆจะข้ึนอยูก่บัฐานะของเจา้ภาพ ถา้มีฐานะดีก็จะมีทั้ง

สุรายีห่อ้และเบียร์ไวเ้ล้ียงผูท่ี้มาร่วมงาน นอกจากน้ีในเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานตแ์ละ

ตอ้งด่ืมในท่ามกลางผูค้น ส่วนใหญ่จะนิยมด่ืมเบียร์ 

 1.2 ความถ่ีของการบริโภค   มีความสัมพนัธ์กบัการจดังานต่างๆในชุมชน  

เกษตรกรจะด่ืมสุราในกิจกรรมท่ีตอ้งมีการร่วมกนัลงแรง เช่น การปลูกขา้ว การเก็บเก่ียว 

และด่ืมสุราเม่ือมีงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีการใชแ้รงงานในการ

จดัเตรียมสถานท่ีในการจดักิจกรรมและเป็นการด่ืมในกลุ่มเพศชายเป็นส่วนใหญ่  แต่ใน

ปัจจุบนัจากขอ้มูลท่ีสอบถามพบวา่ถึงแมจ้ะวา่งเวน้จากฤดูกาลทาํนา หรือเก็บเก่ียวผลผลิต

จากไร่สวน เกษตรกรส่วนหน่ึงจะด่ืมสุราเป็นประจาํทุกวนั  และผูห้ญิงในวยัแรงงานก็จะ

ด่ืมสุราในโอกาสต่างๆดงักล่าวดว้ย   

 เกษตรกรท่ีด่ืมเป็นประจาํทุกวนั ใหข้อ้มูลวา่จะด่ืมคร้ังละไม่มาก ตนเองไม่ไดติ้ด 

หากจะเลิกก็สามารถทาํได ้  ซ่ึงบางคนใหข้อ้มูลวา่ด่ืมคร้ังละเล็กนอ้ยคือ 5 บาท (1เป็ก) ต่อ

คร้ังเม่ือรู้สึกอยาก  ซ่ึงบางคนจะเดินไปซ้ือหลายคร้ังต่อวนั  ข้ึนอยูก่บัเงินท่ีมีอยู ่หากมีมาก

ก็จะด่ืมหลายรอบเป็นตน้ 

 เกษตรกรบางคนใหข้อ้มูลวา่จะด่ืมหลงัจากการเลิกทาํงานประจาํวนัแลว้เพื่อช่วย

คลายกลา้มเน้ือท่ีเม่ือยลา้จากการทาํงาน และจะด่ืมวนัละคร้ังต่อวนัเท่านั้น 

 1.3 รูปแบบในด่ืมสุรา  ข้ึนอยูก่บักิจกรรม แบ่งเป็นการด่ืมหลงัทาํกิจกรรมหรือ

การช่วยกิจกรรมในชุมชน เช่นหลงัการทาํนาในระยะต่างๆ  ไดแ้ก่ การปลูกนา การเก่ียว

ขา้ว การนวดขา้ว เจา้ของท่ีนาจะจดัเตรียมและนาํสุรามาใหแ้รงงาน ถึงบริเวณท่ีนา เม่ือเลิก

ทาํนาในแต่ละวนั ทุกคนก็จะร่วมวงกนัด่ืมสุราก่อนกลบับา้น   ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะไม่ใช่

ลกัษณะการแลกเปล่ียนแรงงานท่ีเป็นลกัษณะของการลงแขก แต่เป็นการวา่จา้ง เจา้ของนา

ก็ยงัคงตอ้งนาํสุรามาเล้ียงเพื่อขอบคุณ  และหากไม่เตรียมสุราใหก้็จะถูกกระเซา้จาก

แรงงานให้เตรียมให ้   สาํหรับการด่ืมระหวา่งเพื่อนฝงูในโอกาสต่างๆเช่นการเล้ียงเจา้ท่ีนา 

เจา้ท่ีสวน ผขีุนนํ้า ผฝีาย เพื่อความปลอดภยัและไดผ้ลผลิตท่ีดีในการเพาะปลูกหรือเก็บ
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เก่ียว  เจา้ของนาหรือเจา้ของสวนจะเป็นผูแ้กบ้นดว้ยไก่และสุราและจะนาํมารับประทาน

และด่ืมร่วมกนัในระหวา่งเพื่อนบา้น 

 สาํหรับงานพิธี เช่นงานศพ หรืองานทาํบุญต่างๆนั้น เจา้ภาพหรือเจา้ของบา้น

จะตอ้งเตรียมอาหารและสุราไวค้อยตอ้นรับ โดยเฉพาะในกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัแรงงานใน

การช่วยเหลือ  เช่น การกางเตน็ทรั์บแขก  การเก็บของทาํความสะอาด  การแบกหาม

ส่ิงของต่างๆ  หรือการทาํอาหารเล้ียงผูค้นจาํนวนมากๆ   เจา้ภาพจะใหเ้หตุผลวา่เพื่อเป็น

การตอบแทนผูท่ี้มาช่วยเหลือการทาํงานซ่ึงมีนํ้าใจมาช่วยและเหน็ดเหน่ือย   ส่วนงาน

ประเพณีต่างๆ เช่น สงกรานต ์ งานปอยหลวง เจา้ของบา้นจะตอ้งจดัเตรียมสุรา อาหารไว้

สาํหรับญาติพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มเยยีน เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธภาพและยนิดีท่ีไดพ้บปะกนั 

1.4 กิจกรรมระหวา่งการด่ืมสุรา ในกลุ่มท่ีด่ืมหลงัการทาํงานจะใหข้อ้มูลวา่จะมี

กิจกรรมการพดูคุยถึงเร่ืองทัว่ไป  หรืออาจจะสอบถามกนัวา่พรุ่งน้ีจะไปทาํงานท่ีไหน มี

บางรายท่ีใหข้อ้มูลวา่จะมีการปรึกษาหารือกนัเพื่อวางแผนการทาํงานในวนัต่อไป  สาํหรับ

การด่ืมในขณะท่ีรวมกลุ่มเพื่อการสังสรรคน์ั้นส่วนใหญ่จะพดูคุยเร่ืองทัว่ไปเนน้ความ

สนุกสนาน บางกลุ่มท่ีจะมีการร้องเพลงตามแผน่ซีดี (คาราโอเกะ)  สตรีบางคนใหข้อ้มูลวา่

ขณะด่ืมสุราไดมี้โอกาสพดูคุยปรับทุกขก์นัในหมู่เพื่อน 

1.5  เหตุผลท่ีหยดุด่ืมและกลบับา้น  ในกรณีท่ีด่ืมสุราหลงัการทาํงานจะใหข้อ้มูลวา่ 

เม่ือสุราหมดก็จะเลิกและกลบับา้น แต่กลุ่มท่ีด่ืมเป็นประจาํใหข้อ้มูลวา่ จะไปซ้ือด่ืมท่ี

ร้านคา้พอให้หายอยากแลว้ก็จะกลบับา้น สาํหรับในกรณีท่ีมีกลุ่มร่วมด่ืมดว้ยกนั บางราย

จะใหข้อ้มูลวา่จะด่ืมไปเร่ือยๆจนกวา่เพื่อนกลบัหมด ตนเองจึงจะกลบั  สาํหรับเพศหญิงให้

เหตุผลวา่เม่ือด่ืมสักเล็กนอ้ยและพดูคุยกบัเพื่อนแลว้ก็ตอ้งกลบับา้นหรือหยดุด่ืมเพื่อไป

จดัเตรียมหุงหาอาหาร 

 

2. สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

 2.1 อายุที่เร่ิมดื่มสุราคร้ังแรก ในกรณีเพศชายจะใหข้อ้มูลวา่จะเร่ิมด่ืมสุราช่วง

วยัรุ่น เม่ืออายปุระมาณ 15 ปีข้ึนไป มีบางคนใหข้อ้มูลวา่เร่ิมด่ืมหลงัประสบวกิฤติในชีวติ

เช่นสูญเสียบุตร  สูญเสียคู่ครอง แต่สาํหรับเพศหญิงส่วนใหญ่จะด่ืมสุราหลงัการแต่งงาน 

หรือบางคนเคยด่ืมเม่ือเป็นวยัรุ่นแลว้เลิกไป แต่กลบัมาด่ืมอีกเม่ือแต่งงานและตอ้งทาํการ

เกษตรกรรม 
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  2.1 สาเหตุทีนํ่าไปสู่การดื่มสุราคร้ังแรก มีหลายประการดว้ยกนัซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  1) อยากลอง โดยเฉพาะเพศชาย จะใหเ้หตุผลวา่อยากลองวา่ด่ืมแลว้เป็น

อยา่งไร ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีแบบอยา่งของบิดาซ่ึงด่ืมสุราเป็นประจาํอยูแ่ลว้ 

  2) ตอ้งการให้เกิดความกลา้ หลายคนใหข้อ้มูลวา่เป็นคนไม่กลา้พดู จึงด่ืม

เพื่อให้รู้กลา้พดูมากข้ึน โดยเฉพาะช่วงวยัรุ่นท่ีตอ้งการไปพดูคุยกบัเพศตรงกนัขา้ม 

  3) เพื่อนชกัชวน เม่ือไปเท่ียวกบัเพื่อนก็จะถูกชกัชวนให้ด่ืมสุรา หากไม่

ด่ืมก็อาจจะไม่สามารถอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัได ้

  4) เกิดภาวะเครียดหรือเกิดวกิฤติในชีวติ มีกรณีท่ีให้เหตุผลวา่อยากด่ืม

เพราะเครียดท่ีเห็นสามีด่ืมสุราจึงตอ้งการด่ืมดว้ยบา้งเพื่อจะไดรู้้วา่เป็นอยา่งไร  บางกรณี

ประสบวกิฤติในชีวติเช่นลูกประสบอุบติัเหตุเสียชีวติทาํใหเ้สียใจมากจึงด่ืมสุราเพื่อดบั

ทุกข ์  

 

3.เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 3.1 วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ ในภาคเหนือประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เกษตรกรรมยงัคงมีอิทธิพลเพราะชาวบา้นยงัคงมีความเช่ือถึงส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีคอย

ปกป้องคุม้ครองพืชผลทางการเกษตร ไดแ้ก่ การนบัถือเส้ือบา้น เจา้ท่ีนา เจา้ท่ีสวน ผฝีาย ผี

ขนุนํ้า ซ่ึงจะตอ้งมีการบนบานเซ่นไหวด้ว้ยอาหารและสุรา  และเม่ือนาํมารับประทานจะ

ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี และยงัมีวถีิปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เม่ือมีแรงงาน

มาช่วยทาํงานก็ตอ้งตอบแทนดว้ยการเล้ียงอาหารและสุรา โดยถือเป็นการแสดงนํ้าใจของ

เจา้ภาพ 

 “เป็นธรรมเนียมประเพณีเวลาบนเจ้าท่ีแล้วกเ็อาของท่ีเซ่นไหวมากินกัน ดี

เพราะเป็นของเจ้าของนาย” 

 “เวลาให้เค้าไปทาํงานให้ ถ้าไม่เลีย้งเหล้านะ คนเค้าจะมองว่าขีเ้หนียว กต้็อง

เลีย้ง มนัเป็นประเพณี ใครๆ เค้ากท็าํกัน” 

 3.2 บทบาทหน้าทีใ่นกจิกรรมของสังคม  โดยทัว่ไปบทบาทของเพศชายใน

กิจกรรมต่างๆของหมู่บา้นจะใชแ้รงงานเช่นการขนยา้ยส่ิงของ กางเตน็ท ์ การทาํความ

สะอาดพื้นท่ี ส่วนเพศหญิงจะมีหนา้ท่ีในการประกอบอาหาร จดัเตรียมอาหาร ทาํความ

สะอาดภาชนะ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงกระทาํกนัอยูเ่ช่นน้ีในสังคมเกษตรกรรม ดงันั้นเพื่อเป็น
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การแสดงความขอบคุณจากเจา้ภาพ ก็จะตอ้งมีการเล้ียงอาหารและสุรา หากไม่มีเล้ียงสุราก็

อาจจะไม่มีผูค้นมาช่วยทาํงานดงักล่าวอีก 

 “เวลามีงานในหมู่บ้านกลุ่มสตรีจะช่วยทาํกับข้าว เจ้าของงานกจ็ะซ้ือเหล้ามา 

เพราะเวลาเรามีนํา้ใจไปช่วยทาํงาน เป้ินกก็ลัวเราเหน่ือยกซ้ื็อเหล้ามาให้กิน” 

 “ขีเ้หล้า(คนด่ืมสุรา) แรงดี เวลามีการมีงานกไ็ด้ขีเ้หล้ามาช่วย เรากต้็องซ้ือเหล้า

ให้กิน ถ้าไม่มีเขากไ็ม่มีคนช่วยงาน”  

 3.3 การให้ความหมายของการดื่มสุรา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่สุราเป็น

เคร่ืองมือในการเขา้กลุ่ม แสดงถึงความเป็นพวกพอ้ง หากถูกชกัชวนแลว้ปฏิเสธไม่ด่ืมสุรา

ก็จะถูกต่อวา่ และไม่วา่จะมีกิจกรรมใดในหมู่บา้นสมาชิกท่ีรวมกลุ่มกนัก็จะมีการ

คะย ั้นคะยอใหมี้การด่ืมสุราอยูเ่สมอจึงทาํใหเ้กิดการด่ืมสุราอยา่งต่อเน่ือง  

 ในบางกลุ่มใหค้วามหมายของสุราวา่เป็นส่ิงบาํรุงรักษาสุขภาพ บางคนใหข้อ้มูล

วา่สุราเป็นส่ิงซ่ึงช่วยผอ่นคลายความเหม่ือยลา้ในการทาํงาน คลายกลา้มเน้ือได ้ ซ่ึงเป็น

เหตุผลหลกัท่ีใชอ้า้งสาํหรับการด่ืมหลงัการทาํนา หรือด่ืมสุราเล็กนอ้ยช่วยใหเ้จริญอาหาร  

 3.4 การมีร้านค้าสุราและโรงกลัน่สุราพืน้เมืองในหมู่บ้าน ทาํใหก้ารซ้ือหาสุรามา

ด่ืมทาํไดง่้าย  ถึงแมว้า่จะมีกฎระเบียบในการจาํหน่ายสุราซ่ึงตอ้งมีเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ข้ึน

ไป แต่สภาพความเป็นจริงแลว้สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลา รวมทั้งการจาํหน่ายก็สามารถซ้ือ

ปลีกไดใ้นราคาตํ่าสุด คร้ังละ 5 บาท และหากยงัไม่มีเงินจ่ายก็สามารถติดคา้งไวก่้อนได ้  

รวมถึงการมีโรงกลัน่สุราพื้นบา้นในชุมชน ถึงแมว้า่ในหมู่บา้นท่ีศึกษาจะไม่มีโรงกลัน่สุรา 

แต่มีโรงงานกลัน่หมู่บา้นใกลเ้คียงทาํใหส้ามารถซ้ือหาไดง่้าย รวมทั้งมีราคาถูกหาก

สามารถเล่ียงภาษีสรรพสามิตได ้

 3.5 ความเอือ้อาทรและช่วยเหลอืเกือ้กูลกันในสังคมชนบท พบวา่ในกรณีท่ีด่ืม

สุราจนกระทัง่เมามาย อาจจะนอนอยูบ่ริเวณท่ีนา หรือร้านขายสุรา เพื่อนฝงูหรือผูน้าํ

ชุมชน อาสาสมคัรชุมชนท่ีผา่นไปพบเขา้จะพาไปส่งบา้น และไม่มีลกัษณะของการรังเกียจ

หรือไม่คบหาสมาคมกบัผูท่ี้ด่ืมสุราเมามายเป็นประจาํยงัคงเรียกมาใชส้อยจา้งงานตามปกติ 

 

 

 

เวทเีสวนาเพือ่นําเสนอข้อมูลวถิีชีวติเกษตรกรกบัการดื่มสุรา 
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และหาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 

 คณะผูว้จิยัไดส้รุปบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุรา

ของเกษตรกร และนาํเสนอขอ้มูลใหแ้ก่ท่ีประชุมชาวบา้นซ่ึงประกอบดว้ยผูน้าํชุมชน 

อาสาสมคัรและเกษตรกร  รวม 40 คน เพื่อเป็นการสอบทานขอ้มูลวถีิชีวติเกษตรกรกบัการ

ด่ืมสุรา   ซ่ึงพบวา่เกษตรกรก็ยงัคงมีความคิดเห็นวา่ในการทาํงานจะตอ้งมีการด่ืมสุราเพื่อ

เป็นการผอ่นคลายความเม่ือยลา้และเป็นการสังสรรซ่ึงทาํติดต่อกนัมาจนเป็นธรรมเนียม

ปฏิบติั การจะเลิกเป็นเร่ืองท่ียากถึงแมจ้ะมีความรู้วา่การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ

โดยเฉพาะในกรณีท่ีด่ืมเป็นประจาํ  หลงัจากการนาํเสนอขอ้มูลแลว้ไดพ้ดูคุยถึงแนว

ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนจากการด่ืมสุรา  ผูร่้วมเวทีเสาวนามี

ความเห็นวา่ การด่ืมสุรามีผลต่อร่างกายเป็นส่วนใหญ่  ทางดา้นสังคมและจิตใจมี

ผลกระทบบา้ง ส่วนทางดา้นปัญญาหรือจิตวิญญาณนั้นยงัไม่ค่อยชดัเจน คณะผูว้ิจยัจึงได้

นาํแนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบทางสุขภาพท่ีไดจ้ากเวทีมาพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการ

สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน ทั้งน้ีใหผู้แ้ทนชุมชนเป็นผูล้งมือเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

ตนเอง 
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บทที ่5 

ผลกระทบทางสุขภาพจากพฤติกรรมการดื่มสุรา 

 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพดาํเนินการโดยการสัมภาษณ์ผูแ้ทน

ครอบครัวในหมู่บา้นจาํนวน 220 คน ถึงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมสุรา

ผลสรุปจาํแนกตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 

2. ขอ้มูลการด่ืมสุราในหมู่บา้น 

3. ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 

4. ปัจจยัท่ีทาํใหค้นด่ืมสุรา 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล 

 จากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนครอบครัวจาํนวน 220 คน พบวา่ส่วนใหญ่ผูใ้หข้อ้มูล

เป็นเพศหญิงร้อยละ 63 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 16 ถึง 89 ปี โดยมีอายอุยูใ่นกลุ่ม41-50 ปีมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 33.6มีอาชีพรับจา้งร้อยละ 41.8  รองลงมาคืออาชีพคา้ขายร้อยละ 16.4 มี

การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาร้อยละ 63.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

 

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

      หญิง 137 62.3 

      ชาย 83 37.7 

อายุ   

    15-20 2 0.9 

    21-30 11 5.0 

   31-40 29 13.2 

   41-50 74 33.6 

   51-60 56 25.5 

   61-70 25 11.4 

   71-80 19 8.6 

    81-90 3 1.4 

ไม่ระบุข้อมูล 1 0.5 

การศึกษา   

     ประถมศึกษา 139 63.2 

    มธัยมศึกษา 37 16.8 

    อนุปริญญา/ปวส 7 3.2 

    ปริญญาตรี 22 10.0 

    ไม่ระบุ 15 6.8 

อาชีพ   

      รับจา้ง 92 41.8 

     คา้ขาย 36 16.4 

    ทาํสวน/ทาํนา 27 12.2 

    แม่บา้น 22 10.0 

    รับราชการ 12 5.5 

    ผูสู้งอาย ุ 1 0.5 

    ไม่ระบุ 30 13.6 
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 จาํนวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง อยูร่ะหวา่ง 1-6 คน โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2-3 คนต่อครอบครัว มีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 1,000-

130,000  บาท มีค่าเฉล่ีย 9,430 บาทต่อครอบครัวต่อเดือน   โดยมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 

5000-10000 บาทต่อเดือนร้อยละ 60.5  และใหข้อ้มูลวา่รายไดพ้อเพียงแก่การใชจ่้าย

ร้อยละ 68.6 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี  2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม 

 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว   

     1 36 16.4 

     2 51 23.2 

     3 71 32.3 

     4 45 20.5 

     5 12 5.5 

     6 5 2.3 

รายไดต้่อครอบครัวต่อเดือน   

1,000-5,000 135 61.4 

5,001-10,000 45 20.4 

10,001-20,000 19 8.5 

20,001-30,000 12 5.4 

30,001-40,000 4 1.8 

40,001-50,000 1 0.5 

50,001-60,000 1 0.5 

60,001-70,000 0 0 

70,001-80,000 0 0 

80,001-90,000 0 0 

90,001-100,000 0 0 

100,000+ 3 1.5 
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ข้อมูลการดื่มสุราในหมู่บ้าน 

 ในจาํนวนครอบครัวทั้งหมด 220 ครอบครัว ประชากร 621 คน  ครอบครัวท่ีมี

สมาชิกด่ืมสุรามีจาํนวน 160 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 72.7 โดยมีสมาชิกด่ืมสุราตั้งแต่ 

1-4 คน ต่อครอบครัว จาํนวนผูด่ื้มสุรารวม 244 คน คิดเป็นร้อยละ  39.3 ของประชากร

ทั้งหมดท่ีสาํรวจ และในจาํนวนผูท่ี้ด่ืมสุราเป็นเพศชายร้อยละ 68.4 โดยด่ืมเป็นประจาํ

ทุกวนัและทุกสัปดาห์รวมกนัจาํนวน 93  คนคิดเป็นร้อยละ 38.12     ของจาํนวนผูท่ี้ด่ืม

สุรา   ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง  3 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของครอบครัวจาํแนกตามการด่ืมสุราของสมาชิกใน

ครอบครัว 

 

การดื่มสุรา จํานวน ร้อยละ 

ครอบครัว (220)   

     ด่ืม 160 72.7 

     ไม่ด่ืม 60 27.3 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีด่ืม (220) 

     1 94 42.7 

     2 50 22.7 

     3 14 6.37 

    4 2 0.9 

เพศของผูท่ี้ด่ืมสุรา (244)   

  ชาย 167 68.4 

  หญิง 77 31.6 

ความถ่ีของการด่ืมสุรา (244)   

    นานๆคร้ัง 151 61.9 

    ทุกสัปดาห์ 58 23.8 

    ทุกวนั 35 14.3 
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 จากการสาํรวจพบมี จาํนวนผูด่ื้มสุราทั้งส้ิน 244 คน มีอายตุั้งแต่ 16-80 ปี โดย

มีอายรุะหวา่ง 40-50 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง51-60 ปี

ร้อยละ 21.7  มีอาชีพรับจา้ง ร้อยละ 57.4 รองลงมาคือทาํนาทาํสวนร้อยละ 13.1 ดงั

แสดงในตารางท่ี 4 

  

ตารางท่ี 4  จาํนวนและร้อยละของผูท่ี้ด่ืมสุราจาํแนกตามขอ้มูลดา้นอายแุละอาชีพ 

 

ข้อมูลด้านอายุ จํานวน (244) ร้อยละ 

อายุ   

  15-20 11 4.5 

  21-30 34 13.9 

  31-40 44 18.0 

  41-50 73 29.9 

  51-60 53 21.7 

  61-70 18 7.4 

  71-80 10 4.1 

ไม่ระบุขอ้มูล 1 0.4 

อาชีพ   

    รับจา้ง 140 57.4 

   ทาํนา/ทาํสวน 32 13.1 

   รับราชการ 19 7.8 

   คา้ขาย 15 6.1 

   แม่บา้น 10 4.1 

   นกัศึกษา 5 2.1 

   ขา้ราชการบาํนาญ 2 0.8 

  ไม่ระบุขอ้มูล 21 8.6 
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 เม่ือจาํแนกผูด่ื้มสุราตามเพศ  ในกลุ่มเพศหญิงซ่ึงมีทั้งส้ินจาํนวน 77 คน  อายท่ีุ

นอ้ยท่ีสุดท่ีเร่ิมด่ืมสุรา คือ 15 ปี อายท่ีุมากท่ีสุดท่ีเร่ิมด่ืมคือ 40 ปี อายท่ีุเร่ิมด่ืมสุราเป็น

จาํนวนมากท่ีสุดคืออายรุะหวา่ง 21-25 ปี   และเป็นผูท่ี้ด่ืมสุราเป็นประจาํทุกสัปดาห์

และทุกวนัรวมกนั มีร้อยละ 24.4    ส่วนเพศชายมีผูด่ื้มสุราทั้งหมด 167 คน อายท่ีุนอ้ย

ท่ีสุดท่ีเร่ิมด่ืมสุรา คือ 13 ปี อายท่ีุมากท่ีสุดท่ีเร่ิมด่ืมคือ 40 ปี อายท่ีุเร่ิมด่ืมสุราเป็น

จาํนวนมากท่ีสุดคืออาย ุ 18 ปี    เป็นผูด่ื้มสุราเป็นประจาํทุกสัปดาห์และทุกวนัรวมกนั

ร้อยละ 44.3   ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  จาํนวนและร้อยละของผูท่ี้ด่ืมสุราจาํแนกตามเพศและการด่ืมสุรา 
 

ความถี่ของการดื่มสุรา 

 
เพศ 

ชาย หญงิ 

     นานนานคร้ัง 93 (55.7) 58 (75.3) 

     ทุกสัปดาห์ 43 (25.7) 15(19.5) 

     ทุกวนั 31 (18.6) 4  (5.2) 

อายุทีเ่ร่ิมดื่ม   

13 1 0 

14 1 0 

15 13 3 

16 19 0 

17 19 4 

18 52 12 

19 8 2 

20 21 14 

21-25 18 23 

26-30 5 14 

31-35 3 5 

36-40 2 0 

ไม่ระบุขอ้มูล 5 0 
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             เม่ือจาํแนกผูด่ื้มสุราทั้งหมด 244  คน ตามความถ่ีของการด่ืมสุราและอาชีพและ

ระดบัการศึกษาพบวา่  อาชีพรับจา้งมีการด่ืมสุราเป็นประจาํทุกสัปดาห์และทุกวนัมาก

ท่ีสุดคือ 56 คนคิดเป็นร้อยละ 24.2  และมีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.5  ดงัแสดงในตาราง ท่ี 6 

 

ตารางท่ี   6 จาํนวนของผูด่ื้มสุราจาํแนกตามความถ่ีของการด่ืมสุรา  อาชีพและระดบั

การศึกษา 
  

ข้อมูล ความถี่ในการดื่มสุรา 

นานนานคร้ัง ทุกสัปดาห์ ทุกวนั 

อาชีพ    

    รับจา้ง 84 32 24 

   ทาํนา/ทาํสวน 24 6 2 

   รับราชการ 12 6 1 

   คา้ขาย 9 5 1 

   แม่บา้น 7 2 1 

   นกัศึกษา 3 2 0 

   ขา้ราชการบาํนาญ 0 1 1 

  ไม่ระบุขอ้มูล 12 4 5 

ระดับการศึกษา    

    ประถม 62 25 25 

    มธัยม 43 18 5 

    อนุปริญญา/ปวส 11 5 0 

    ปริญญาตรี 26 5 1 

    กาํลงัศึกษาในระดบั     

     ปริญญาตรี 

3 2 0 

   ไม่ระบุขอ้มูล 17 3 4 
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 เม่ือจาํแนกผูด่ื้มสุราตามความถ่ีของการด่ืมสุราและกลุ่มอายพุบวา่  กลุ่มอาย ุ

41-50 ปี มีการด่ืมสุราเป็นประจาํทุกสัปดาห์และทุกวนั จาํนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 

9.8 ของจาํนวนผูด่ื้มสุราทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ31-40  จาํนวน 21 คนคิดเป็น

ร้อยละ 8.6  ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

 ตารางท่ี 7   จาํนวนของผูด่ื้มสุราจาํแนกตามความถ่ีในการด่ืมและกลุ่มอาย ุ
 

กลุ่มอายุ ความถี่ในการดื่มสุรา 

นานนานคร้ัง ทุกสัปดาห์ ทุกวนั 

  15-20 6 5 0 

  21-30 23 12 2 

  31-40 23 12 9 

  41-50 49 13 11 

  51-60 34 13 6 

  61-70 13 2 3 

  71-80 3 4 3 

ไม่ระบุอาย ุ - - 1 
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ผลกระทางทางสุขภาพที่เกดิขึน้ 

 จากการสอบถามผูแ้ทนครอบครัวจาํนวน 220 คน ถึงผลกระทบทางสุขภาพ

ทางท่ีเกิดจากการด่ืมสุราพบวา่  

  ผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย 

 ทางด้านบวก  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหน้อนหลบัไดดี้ มากท่ีสุด

และมากรวมกนัร้อยละ 32.2 และเห็นวา่ทาํให้รับประทานอาหารไดม้ากข้ึนร้อยละ 23.2 

 ทางด้านลบ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การด่ืมสุราทาํให้เกิดอุบติัเหตุได ้มากและมาก

ท่ีสุด รวม ร้อยละ 98.2 รองลงมาคือการด่ืมสุราทาํใหเ้กิดโรคตบัแขง็ร้อยละ 84.1  

 อยา่งไรก็ตามมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีคิดวา่การสุราเป็นประจาํไม่ทาํใหเ้ส่ียงต่อการ

เป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นอมัพฤกษ ์ อมัพาต ถึงร้อยละ 18.2 หรือไม่ทาํให้เส่ียงต่อ

การเป็นโรคหวัใจถึงร้อยละ 16.4   ดงัแสดงในตารางท่ี  8-9 

  

ตารางท่ี 8  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางร่างกายดา้นบวกจากการด่ืมสุรา  

 
ผลกระทบทางกายด้านบวก มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การสุราทาํใหน้อนหลบัดีข้ึน 29 
(13.2) 

42 
(19.1) 

70 
(31.8) 

57 
(25.9) 

22 
(10.0) 

การด่ืมสุราทาํใหรั้บประทานอาหารไดม้าก

ข้ึน 

17 

(7.7) 

34 

(15.5) 

55 

(25.0) 

85 

(38.6) 

29 

(13.2) 
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ตารางท่ี 9  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางร่างกายดา้นลบจากการด่ืมสุรา  

 

ผลกระทบทางกายด้านลบ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่มี 

การสุราเป็นประจาํทาํใหค้วามจาํเส่ือม 

หลงลืมง่าย 

52 
(23.6) 

94 
(42.7) 

49 
(22.3) 

18 
(8.2) 

7 
(3.2) 

การด่ืมสุราเป็นประจาํทาํให้ควบคุม

สติไม่ได ้

51 

(23.2) 

101 

(45.9) 

39 

(17.7) 

21 

(9.5) 

8 

(3.6) 

การสุราเป็นประจาํเส่ียงต่อการเป็น

โรคตบัแขง็ 

134 

(60.9) 

51 

(23.2) 

22 

(10.0) 

13 

(5.9) 

0 

การสุราเป็นประจาํเส่ียงต่อการเป็น

โรคหวัใจ 

33 

(15.0) 

44 

(20.0) 

67 

(30.5) 

40 

(18.2) 

36 

(16.4) 

การสุราเป็นประจาํเส่ียงต่อการเป็น

โรคหลอดเลือดสมองเช่นอมัพฤกษ ์ 

อมัพาต 

34 

(15.5) 

39 

(17.7) 

68 

(30.9) 

39 

(17.7) 

40 

(18.2) 

การด่ืมสุรา ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิด

อุบติัเหตุ เช่น ถูกรถชน หรือพลดัตก

หกลม้ 

163 

(74.1) 

53 

(24.1) 

2 

(0.9) 

1 

(0.5) 

1 

(0.5) 

การด่ืมสุราทาํให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่

มีแรงทาํงาน 

24 

(10.9) 

56 

(25.5) 

78 

(35.5) 

60 

(27.3) 

2 

(0.9) 

การด่ืมสุราทาํให้ร่างกายผอม ทรุด

โทรม 

26 

(11.8) 

66 

(30.0) 

59 

(26.8) 

59 

(26.8) 

10 

(4.5) 

การด่ืมสุราจนเมามายทาํใหเ้ส่ียงต่อ

การติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ หรือมี

เพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 

26 

(11.8) 

83 

(37.7) 

35 

(15.9) 

48 

(21.8) 

28 

(12.7) 
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ผลกระทบทางด้านจิตใจ 

 ทางด้านบวก  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหก้ลา้พดูกลา้

แสดงออกมากท่ีสุดและมากรวมกนัร้อยละ 60 รองลงมาคือ ทาํใหส้ามารถระบายความ

ทุกขไ์ดง่้าย ร้อยละ 25  

 ทางด้านลบ  การด่ืมสุราเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการทุบตีกนัระหวา่งสามีภรรยา

ไดง่้ายมากท่ีสุดและมากรวมกนัร้อยละ 46.0 รองลงมาคือการด่ืมสุราของพอ่แม่ทาํให้

ลูกรู้สึกเสียใจ ร้อยละ 40.0 

ดงัแสดงในตารางท่ี 10-11 
 
ตารางท่ี 10   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางจิตใจดา้นบวกจากการด่ืมสุรา 
 
ผลกระทบทางจิตใจด้านบวก มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การด่ืมสุราทาํใหค้ลายความเครียด 3 

(1.4) 

16 

(7.3) 

58 

(26.4) 

70 

(31.8) 

73 

(33.2) 

การด่ืมสุรา ทาํใหส้ามารถระบาย

ความทุกขไ์ดง่้าย 

10 

(4.5) 

45 

(20.5) 

100 

(45.5) 

48 

(21.8) 

17 

(7.7) 

การด่ืมสุราทาํใหก้ลา้พดู กลา้

แสดงออก 

46 

(20.9) 

86 

(39.1) 

69 

(31.4) 

17 

(7.7) 

2 

(0.9) 

การด่ืมสุราในงานเล้ียงทาํให้

สนุกสนาน 

9 

(4.1) 

35 

(15.9) 

127 

(57.7) 

41 

(18.6) 

8 

(3.6) 
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ตารางท่ี 11  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางจิตใจดา้นลบจากการด่ืมสุรา 

 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม 
 ด้านบวก พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหไ้ดเ้พื่อนมากท่ีสุด

และมากรวมกนัร้อยละ 20.5 
 ด้านลบพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การด่ืมสุรานาํไปสู่การใชส้ารเสพติด

อยา่งอ่ืนไดง่้ายมากท่ีสุดและมากรวมกนัร้อยละ 88.2   รองลงมาคือทาํใหเ้กิดการ

ทะเลาะววิาทกนัไดง่้ายร้อยละ61.1 และการด่ืมสุรานาํไปสู่การก่ออาชญากรรมไดง่้าย

ร้อยละ  60 ดงัแสดงในตารางท่ี 12-13 

 
 
 
 
 
 

ผลกระทบทางจิตใจด้านลบ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดการทุบตีกนั

ระหวา่งสามีภรรยาไดง่้าย 

23 

(10.5) 

78 

(35.5) 

40 

(18.2) 

39 

(17.7) 

40 

(18.2) 

การด่ืมสุราของพอ่แม่ ทาํให้ลูกรู้สึก

เสียใจ 

22 

(10.0) 

77 

(35.0) 

35 

(15.9) 

52 

(23.6) 

34 

(15.5) 

การด่ืมสุราของพอ่แม่ ทาํให้ลูกขาด

ความเคารพและพดูจาต่อวา่พอ่แม่ 

14 

(6.4) 

62 

(28.2) 

41 

(18.6) 

38 

(17.3) 

65 

(29.5) 

การด่ืมสุราทาํใหส้มาชิกในครอบครัว

รู้สึกหงุดหงิด 

15 

(6.8) 

43 

(19.5) 

54 

(24.5) 

67 

(30.5) 

41 

(18.6) 

การด่ืมสุราทาํใหส้มาชิกในครอบครัว

รู้สึกอบัอายผูอ่ื้น 

8 

(3.6) 

39 

(17.7) 

43 

(19.5) 

78 

(35.5) 

52 

(23.6) 
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ตารางท่ี 12   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสงัคม

ดา้นบวกจากการด่ืมสุรา 

ผลกระทบทางสังคมด้านบวก มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การด่ืมสุราพ้ืนเมืองทาํใหส้ร้างรายไดก้บั

ชุมชน 

2 

(0.9) 

5 

(2.3) 

20 

(9.1) 

98 

(44.5) 

95 

(43.2) 

การด่ืมสุราเป็นการเช่ือมความสามคัคี 4 
(1.8) 

6 

(2.7) 
61 

(27.7) 
76 
(34.5) 

73 

(33.2) 
การด่ืมสุราทาํใหเ้ขา้สงัคมไดง่้าย 3 

(1.4) 
18 
(8.2) 

94 
(42.7) 

70 
(31.8) 

35 
(15.9) 

การด่ืมสุราทาํใหไ้ดเ้พ่ือนมากข้ึน 3 

(1.4) 

42 

(19.1) 

85 

(38.6) 

55 

(25.0) 

35 
(15.9) 

 
ตารางท่ี 13   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสงัคม

ดา้นลบจากการด่ืมสุรา 

 
ผลกระทบทางสังคมด้านลบ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การด่ืมสุราทาํใหค้รอบครัวแตกแยก 17 

(7.7) 

68 

(30.9) 

48 

(21.8) 

52 

(23.6) 

35 

(15.9) 

การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนั

ไดง่้าย 

36 
(16.4) 

101 

(45.9) 
40 

(18.2) 
30 
(13.6) 

13 

(5.9) 
การด่ืมสุราทาํใหมี้ปัญหาดา้นรายได ้มี

หน้ีสิน 

23 
(10.5) 

19 
(8.6) 

46 
(20.9) 

55 
(25.0) 

77 
(35.0) 

การด่ืมสุราของคนในชุมชนทาํใหเ้กิด

ปัญหาลกัขโมยไดบ่้อย 

6 

(2.7) 

14 

(6.4) 

20 

(9.1) 

106 

(48.2) 

74 

(3.6) 

การด่ืมสุรานาํไปสู่การใชส้ารเสพติดอยา่ง

อ่ืนไดง่้าย 

69 

(31.4) 

125 

(56.8) 

17 

(7.7) 

5 

(2.3) 

4 

(1.8) 

การด่ืมสุรานาํไปสู่การก่ออาชญากรรมได้

ง่าย 

41 

(18.6) 

91 

(41.4) 

62 

(28.2) 

17 

(7.7) 

9 

(4.1) 
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ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตวญิญาณ 
 ด้านบวก  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ การด่ืมสุราเป็นวถีิชีวิตของคนไทยเป็น

ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมามากท่ีสุดและมากรวมกนัร้อยละ 60.0 และการเล้ียงสุราถือเป็น

การแสดงความขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํงาน ร้อยละ 40.5 

 ด้านลบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่างานเล้ียงต่างๆในชุมชนเช่นงานข้ึนบา้นใหม่ 

งานทาํบุญ ถา้เจา้ภาพไม่เล้ียงสุราแสดงวา่เป็นคนข้ีเหนียว มากท่ีสุดและมากรวมกนั

ร้อยละ 31.8 และหากในงานศพไม่มีการเล้ียงสุราถือวา่ผดิธรรมเนียมถึงร้อยละ 80  ดงั

แสดงในตารางท่ี 14-15 

 

ตารางท่ี 14  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางจิตวิญญาณดา้นบวกจากการด่ืมสุรา 

 

 
ผลกระทบด้านบวกทางจิตวญิญาณ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การด่ืมสุราเป็นวถีิชีวติของคนไทย

เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา 

41 
(18.6) 

91 
(41.4) 

62 
(28.2) 

17 
(7.7) 

9 
(4.1) 

การเล้ียงสุราถือเป็นการแสดงความ

ขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํงาน 

31 

(14.1) 

58 

(26.4) 

82 

(37.3) 

39 

(17.7) 

10 
(4.5) 
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ตารางท่ี 15   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางจิตวิญญาณดา้นลบจากการด่ืมสุรา 
 
 
ผลกระทบด้านลบทางจิตวญิญาณ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ม ี

การท่ีคนในหมู่บา้นด่ืมสุรากนัเป็น

ประจาํทาํใหช่ื้อเสียงหมู่บา้นเสียหาย 

8 
(3.7) 

12 
(5.5) 

28 
(12.7) 

99 
(45.0) 

73 
(33.2) 

การด่ืมสุราของคนในหมู่บา้นทาํให้

ท่านรู้สึกอบัอายหมู่บา้นอ่ืนๆ 

6 

(2.8) 

9 

(4.1) 

32 

(14.5) 

100 

(45.5) 

73 
(33.2) 

งานเล้ียงต่างๆในชุมชนเช่นงานข้ึน

บา้นใหม่ งานทาํบุญ ถา้เจา้ภาพไม่

เล้ียงสุราแสดงวา่เป็นคนข้ีเหนียว 

30 

(13.6) 

40 

(18.2) 

35 

(15.9) 

65 

(29.5) 

50 

(2.7) 

ในงานศพ หากเจา้ภาพไม่เล้ียงสุราถือ

วา่ผดิธรรมเนียม 

1 

(0.5) 

4 

(1.8) 

12 

(5.5) 

27 

(12.3) 

176 

(80.0) 
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 ปัจจัยทีท่าํให้คนดื่มสุรา 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การมีโรงกลัน่สุราในหมู่บา้นใกลเ้คียงทาํใหห้าซ้ือ

และด่ืมสุราไดง่้ายข้ึนมากท่ีสุดและมากรวมกนัร้อยละ 83.2  รองลงมาคือ การด่ืมสุรา

ของพอ่แม่ ทาํให้เด็กเห็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีและอาจด่ืมสุราเม่ือเติบโตข้ึน ร้อยละ 50.4  ดงั

แสดงในตารางท่ี 16 

 

ตารางที ่16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีทาํให้

คนอยากด่ืมสุรา 

 

ปัจจัยทีท่าํให้คนดื่มสุรา มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ใช่ 

คนส่วนใหญ่การด่ืมสุราเพราะอยาก

ลอง 

13 
(5.9) 

35 
(15.9) 

84 
(38.2) 

49 
(22.3) 

39 
(17.7) 

การด่ืมสุราของพอ่แม่ ทาํให้เด็กเห็น

ตวัอยา่งท่ีไม่ดีและอาจด่ืมสุราเม่ือ

เติบโตข้ึน 

37 

(16.8) 

74 

(33.6) 

61 

(27.7) 

38 

(17.3) 

10 
(4.5) 

คนเราจะการด่ืมสุราเพราะมี

ความเครียด 

7 

(3.2) 

28 

(12.7) 

48 

(21.8) 

74 

(33.6) 

63 

(28.6) 

คนส่วนใหญ่ด่ืมสุราเพราะถูกเพื่อน

ชวน ขดัไม่ได ้

10 

(4.5) 

16 

(7.3) 

42 

(19.1) 

99 

(45.0) 

53 

(24.1) 

คนส่วนใหญ่ด่ืมสุราเพราะช่วยบรรเทา

ความเหน่ือยลา้ 

2 

(0.9) 

21 

(9.5) 

44 

(20.0) 

125 

(56.8) 

28 

(12.7) 

การมีร้านขายสุราในหมู่บา้นทาํให้

ส่งเสริมการด่ืมสุรามากข้ึน 

12 

(5.5) 

25 

(11.4) 

54 

(24.5) 

75 

(34.1) 

54 

(24.5) 

การมีโรงกลัน่สุราในหมู่บา้นใกลเ้คียง

ทาํใหห้าซ้ือและด่ืมสุราไดง่้ายข้ึน 

127 

(57.7) 

56 

(25.5) 

23 

(10.5) 

12 

(5.5) 

2 

(0.9) 
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ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการดื่มสุรา 

 ครอบครัวท่ีมีผูท่ี้ด่ืมสุราทั้งหมด 160 ครอบครัว มี 78 ครอบครัวท่ีใน

ครอบครัวมีลูกอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึน และในจาํนวนน้ีมีครอบครัวท่ีมีพอ่แม่ด่ืมสุราและลูก

ในครอบครัวก็ด่ืมสุราดว้ยเป็นจาํนวน 27 ครอบครัว และเช่นเดียวกนัมี 27 ครอบครัวท่ี

พอ่แม่ไม่ด่ืมสุราแต่ลูกด่ืมสุรา ดงัแสดงในตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี  17   เปรียบเทียบจาํนวนครอบครัวท่ีมีการด่ืมสุราของพอ่แม่และบุตร 

การด่ืมสุราของพอ่แม่ การด่ืมสุราของลูก          รวม 

ด่ืม ไม่ด่ืม 

ด่ืม 27 23 50 

ไม่ด่ืม 27 1 28 

รวม 54 24 78 
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การนําเสนอข้อมูลในเวทเีสาวนาเพือ่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดื่มสุรา 

 คณะผูว้จิยัร่วมกบัผูน้าํชุมชนไดจ้ดัการประชุมเพื่อนาํเสนอขอ้มูลเชิงประจกัษ์

ท่ีไดแ้ละทาํการประชาวจิารณ์ถึงแนวทางการแกไ้ขและควบคุมการด่ืมสุราของหมู่บา้น  

ผูเ้ขา้ร่วมเวทีประกอบดว้ยตวัแทนกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ เยาวชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่มพอ่บา้น 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ อาสาสมคัรสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีเทศบาลฝ่ายสาธารณสุขและรองนายก

เทศบาลตาํบล คณะผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลสรุปวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราของ

เกษตรกร รวมทั้งเสนอผลกระทบทางสุขภาพจากการสาํรวจใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

และไดเ้ปิดประเด็นการเสวนาถึงแนวทางการควบคุมการด่ืมสุราในหมู่บา้น  ผลการ

เสาวนาไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้ร่วมเวทีเสาวนายงัคงยนืยนัวา่การด่ืมสุราตามเทศกาล    พิธีกรรมหรือ

หลงัจากการทาํงาน เช่น  การทาํนาในระยะต่างๆ  เป็นส่ิงท่ีทาํกนัมาชา้นานจนเป็น

ประเพณี หากไม่ทาํก็จะไม่มีใครมาช่วยงานอีก  หรือแมแ้ต่วา่หากเจา้ของงานไม่นาํสุรา

มาเล้ียง ผูม้าร่วมงานก็จะตอ้งไปซ้ือหามาด่ืมจนได ้  รวมทั้งหากไม่เล้ียงสุราก็จะเสีย

หนา้ถูกต่อวา่ข้ีเหนียว  

2. การควบคุมการจาํหน่ายสุราใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั ซ่ึงมีระเบียบวา่เปิด

ขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. แต่ในสภาพความเป็นจริงพบวา่สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลาตั้งแต่

เชา้ ซ่ึงมีขอ้คิดเห็นวา่ การควบคุมระเบียบเช่นน้ีผูท่ี้สามารถควบคุมไดคื้อเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจแต่ปรากฏวา่ไม่ไดมี้การควบคุมบงัคบัใช ้และเทศบาลเองก็ไม่มีอาํนาจจะไป

ควบคุม  

3. มีขอ้เสนอจากกลุ่มเยาวชนท่ีไม่ตอ้งการใหมี้ร้านขายสุราในหมู่บา้น ซ่ึงผูร่้วม

เสวนาอ่ืน แสดงความคิดเห็นวา่ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้น่ืองจากเป็นการละเมิดสิทธิในการ

คา้ขายของคนอ่ืน อีกทั้งถึงจะไม่มีร้านคา้สุราในหมู่บา้น คนท่ีจะด่ืมก็จะไปหาซ้ือจาก

หมู่บา้นอ่ืน หรือซ้ือมากกัตุนไว ้และยงักล่าวอีกวา่ การท่ีตอ้งไปซ้ือหาจากหมู่บา้น

อาจจะเกิดอุบติัเหตุไดง่้ายข้ึนไปอีก เพราะไปด่ืมมาแลว้อาจจะเมาแลว้ขาดความ

ระมดัระวงัในการขบัข่ี 
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4. การท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัด่ืมสุราจนติดนั้น มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

4.1 ควรมีการใหก้ารศึกษา หรือใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในขณะอยูใ่น

โรงเรียนและ ในชุมชน ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะการเขา้มาให้ความรู้ใน

ชุมชน   การจดัค่ายเยาวชนในช่วงปิดเทอม 

4.2 การสร้างความเขม้แขง็ดา้นจิตใจ โดยการสร้างใหเ้กิดความอบอุ่นใน

ครอบครัว เยาวชนจะไดไ้ม่อยากลองส่ิงเสพติด 

4.3 ส่งเสริมใหมี้การเล่นกีฬาออกกาํลงักายระหวา่งกลุ่มเยาวชนใหม้ากข้ึน 

 
 จากผลสรุปท่ีไดค้ณะผูว้จิยัไดน้าํเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมสภาเทศบาลตาํบลเพื่อ

การพิจารณาสนบัสนุนการดาํเนินงานต่อไปในการควบคุมการด่ืมสุรา ซ่ึงจากการ

สนทนาร่วมกบันายกเทศบาลตาํบล พบวา่ทางเทศบาลก็มีความประสงคท่ี์จะรณรงค์

ควบคุมใหไ้ม่มีการด่ืมสุราในงานพิธีต่างๆ เช่น นายกเทศบาลไดเ้สนอใหว้า่ในงานศพ

ใดท่ีไม่ไดเ้ล้ียงสุรา ใหม้ารับเงินสบทบจากเทศบาล 3,000 บาท ก็ยงัไม่ประสบ

ผลสาํเร็จ  ถึงแมว้า่การท่ีจะใหมี้การเลิกด่ืมสุรานั้นทาํไดย้ากแต่การรณรงคเ์พื่อป้องกนั

เยาวชนไม่ใหด่ื้มสุราจนติดและก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสุขภาพ ก็ควรจะเป็นนโยบาย

สาธารณะท่ีน่าจะส่งเสริมและสร้างใหเ้กิดข้ึนในทุกหมู่บา้น 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
   การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาถึงวถีิชีวิตพฤติกรรมและ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุราในแรงงานภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษาตาํบลแม่คาํ 

อาํเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย  รวบรวมขอ้มูลวถีิชีวติของเกษตรกรกบัการด่ืมสุราจากการ

สัมภาษณ์ เกษตรกรจาํนวน 10 คน และสนทนากลุ่มผูแ้ทนชุมชนเพื่อรวบรวมขอ้มูล

ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา  หลงัจากนั้นจดัเวทีเสวนานาํเสนอขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อการ

หาแนวทางประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา   และรวบรวมขอ้มูล

ผลกระทบทางสุขภาพโดยการสัมภาษณ์ตวัแทนครอบครัวในหมู่บา้นจาํนวน220 คน 

ขอ้มูลท่ีไดน้าํเขา้สู่เวทีประชาพิจารณ์อีกคร้ังเพื่อการกาํหนดแนวทางการลดละเลิกการด่ืม

สุราซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีมาจากแนวคิดของชุมชน     ดาํเนินการศึกษา

ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2552  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปหมวดหมู่และ

จดัขอ้มูลตามประเด็นท่ีได ้ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

 

ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.  วถีิชีวติ พฤติกรรม ของแรงงานเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัประเพณีท่ีสืบทอด

กนัมาเป็นความเช่ือของชาวลา้นนา  ในส่วนประเพณีและวฒันธรรมของหมู่บา้นท่ีเก่ียวกบั

เกษตรกรรมและการด่ืมสุรา ไดแ้ก่   

 1.1 การเลีย้งแสดงความขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํนาถึงแมจ้ะเป็นการวา่จา้งก็ตาม  

รวมถึงการจดังานฉลองต่างๆท่ีมีแรงงานมาช่วยทาํงานตั้งแต่การจดัเตรียมสถานท่ี การทาํ

ครัวหรือการเก็บกวาดหลงัเสร็จงาน  เจา้ของท่ีนาหรือเจา้ของงานจะตอ้งจดัเตรียมสุรา

อาหารให ้มิฉะนั้นจะถูกต่อวา่วา่เป็นคนข้ีเหนียว 

 1.2  การทาํพธีิขอส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น ผขีนุนํ้า ผเีส้ือบา้น ผนีา เพื่อขอความ

คุม้ครอง รักษาทรัพยสิ์นและผลิตผลการเกษตรใหไ้ดผ้ลดี ซ่ึงส่ิงท่ีใชบ้นบานก็จะ

ประกอบดว้ยสุราอาหารและเม่ือบนบานแลว้การนาํมารับประทานถือวา่เป็นสิริมงคลแก่

ตนเอง 

 1.3  สุราใช้เป็นส่ิงบรรเทาความเหน่ือยเมื่อยล้าจากการทาํงาน  
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 1.4  สุราใช้สําหรับการต้อนรับแขกหรือญาติพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มเยอืนหลงั 

ฤดูกาลเก็บเก่ียว และใชเ้พื่อการสังสรรคใ์นการแสดงความยนิดีและร่ืนเริงในโอกาสต่างๆ 

เช่น งานข้ึนบา้นใหม่   สงกรานต ์ลอยกระทง ปีใหม่ เป็นตน้ 

 
 2. ประเภทของสุราทีด่ื่ม 
 สุราท่ีไดรั้บความนิยมด่ืมในหมู่บา้นคือ เหลา้ขาวกลัน่ในโรงงานระดบัชุมชน มี

แอลกอฮอลป์ระมาณ 35 ดีกรี  เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้ายและราคาไม่แพง สามารถซ้ือใน

ลกัษณะเป็นแกว้5-10 บาทต่อคร้ังหรือซ้ือเป็นขวดไดแ้ละสามารถซ้ือไดทุ้กเวลาจากร้านคา้

ในหมู่บา้น 
 สาํหรับสุราประเภทกลัน่จากโรงงานขนาดใหญ่ซ่ึงเรียกวา่เหลา้แดงหรือเบียร์จะ

ซ้ือหามาด่ืมในโอกาสพิเศษ เช่น งานฉลองข้ึนบา้นใหม่หรือขณะตอ้งด่ืมนอกบา้นท่ีพบปะ

ผูค้น 
 
 3. ความถี่ในการดื่มสุรา 
 ความถ่ีในการด่ืมสุราโดยส่วนใหญ่สัมพนัธ์กบัฤดูกาลเพาะปลูก เช่น การดาํนา 

เก่ียวขา้ว  นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กบัการจดังานต่างๆในหมู่บา้นไดแ้ก่เทศกาล งานประเพณี

ต่างๆ แต่ก็มีเกษตรกรบางคนท่ีด่ืมเป็นประจาํทุกวนันั้นนอกจากจะอา้งถึงงานประเพณี

หรือกิจกรรมดงักล่าวแลว้ยงัข้ึนกบัความตอ้งการของตนเองโดยมีการซ้ือหามาด่ืมหรือ

บางคร้ังก็อาจชกัชวนเพื่อนใหม้าร่วมด่ืมกินเป็นกลุ่ม 
  

 4.  รูปแบบในดื่มสุรา  ข้ึนอยูก่บักิจกรรม แบ่งเป็นการด่ืมหลงัทาํกิจกรรมหรือการ

ช่วยกิจกรรมในชุมชน เช่นหลงัการทาํนาในระยะต่างๆ  ไดแ้ก่ การปลูกนา การเก่ียวขา้ว 

การนวดขา้ว เจา้ของท่ีนาจะจดัเตรียมและนาํสุรามาใหแ้รงงาน ถึงบริเวณท่ีนา เม่ือเลิกทาํ

นาในแต่ละวนั ทุกคนก็จะร่วมวงกนัด่ืมสุราก่อนกลบับา้น   ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะไม่ใช่

ลกัษณะการแลกเปล่ียนแรงงานท่ีเป็นลกัษณะของการลงแขก แต่เป็นการวา่จา้ง เจา้ของนา

ก็ยงัคงตอ้งนาํสุรามาเล้ียงเพื่อแสดงความขอบคุณ 
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 5. กจิกรรมระหว่างการดื่มสุรา ในกลุ่มท่ีด่ืมหลงัการทาํงานจะใหข้อ้มูลวา่จะมี

กิจกรรมการพดูคุยถึงเร่ืองทัว่ไป  หรืออาจจะวางแผนการทาํงานในวนัต่อไป  สาํหรับการ

ด่ืมในขณะท่ีรวมกลุ่มเพื่อการสังสรรคน์ั้นส่วนใหญ่จะพดูคุยเร่ืองทัว่ไปเนน้ความ

สนุกสนาน     
  
 6 . สาเหตุทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา  สาเหตุท่ีนาํมาสู่การด่ืมสุรามีหลายประการ ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการอยากลองโดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นช่วงของวยัรุ่น โดยพบวา่อายนุอ้ยท่ีสุดท่ีเร่ิม

ด่ืมสุราในเพศชายเท่ากบั 13 ปี ในเพศหญิงเร่ิมด่ืมเม่ืออาย ุ 15 ปี และมีเหตุผลวา่เพราะ

เพื่อนชวน  รวมทั้งทาํใหก้ลา้พดูกลา้แสดงออกมากข้ึนหลงัด่ืมสุรา  หรือบางคนท่ีเร่ิมด่ืม

เม่ืออายคุ่อนขา้งมากมีเหตุผลวา่เกิดจากการชกัชวนของเพื่อนและเพื่อการสังสรรค ์ บางคน

อาจมีเหตุผลวา่ตอ้งเผชิญกบัความเครียดและวกิฤติของครอบครัว 
 

 7.เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 7.1 วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ ในภาคเหนือประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เกษตรกรรมยงัคงมีอิทธิพลเพราะชาวบา้นยงัคงมีความเช่ือถึงส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีคอย

ปกป้องคุม้ครองพืชผลทางการเกษตร ไดแ้ก่ การนบัถือเส้ือบา้น เจา้ท่ีนา เจา้ท่ีสวน ผฝีาย ผี

ขนุนํ้า ซ่ึงจะตอ้งมีการบนบานเซ่นไหวด้ว้ยอาหารและสุรา  และเม่ือนาํมารับประทานจะ

ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี และยงัมีวถีิปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เม่ือมีแรงงาน

มาช่วยทาํงานก็ตอ้งตอบแทนดว้ยการเล้ียงอาหารและสุรา โดยถือเป็นการแสดงนํ้าใจของ

เจา้ภาพ 

 7.2 บทบาทหน้าทีใ่นกจิกรรมของสังคม  โดยทัว่ไปบทบาทของเพศชายใน

กิจกรรมต่างๆของหมู่บา้นจะใชแ้รงงานเช่นการขนยา้ยส่ิงของ กางเตน็ท ์ การทาํความ

สะอาดพื้นท่ี ส่วนเพศหญิงจะมีหนา้ท่ีในการประกอบอาหาร จดัเตรียมอาหาร ทาํความ

สะอาดภาชนะ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงกระทาํกนัอยูเ่ช่นน้ีในสงัคมเกษตรกรรม ดงันั้นเพื่อเป็น

การแสดงความขอบคุณจากเจา้ภาพ ก็จะตอ้งมีการเล้ียงอาหารและสุรา หากไม่มีเล้ียงสุราก็

อาจจะไม่มีผูค้นมาช่วยทาํงาน  

 7.3 การให้ความหมายของการดื่มสุรา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่สุราเป็น

เคร่ืองมือในการเขา้กลุ่ม แสดงถึงความเป็นพวกพอ้ง หากถูกชกัชวนแลว้ปฏิเสธไม่ด่ืมสุรา
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ก็จะถูกต่อวา่และไม่วา่จะมีกิจกรรมใดในหมู่บา้นสมาชิกท่ีรวมกลุ่มกนัก็จะมีการ

คะย ั้นคะยอใหมี้การด่ืมสุราอยูเ่สมอจึงทาํใหเ้กิดการด่ืมสุราอยา่งต่อเน่ือง  

 ในบางกลุ่มใหค้วามหมายของสุราวา่เป็นส่ิงบาํรุงรักษาสุขภาพ บางคนใหข้อ้มูล

วา่สุราเป็นส่ิงซ่ึงช่วยผอ่นคลายความเหม่ือยลา้ในการทาํงานคลายกลา้มเน้ือได ้ ซ่ึงเป็น

เหตุผลหลกัท่ีใชอ้า้งสาํหรับการด่ืมหลงัการทาํนา หรือด่ืมสุราเล็กนอ้ยช่วยใหเ้จริญอาหาร  

 7.4 การมีร้านค้าสุราและโรงกลัน่สุราพืน้เมืองในหมู่บ้าน ทาํใหก้ารซ้ือหาสุรามา

ด่ืมทาํไดง่้าย  ถึงแมว้า่จะมีกฎระเบียบในการจาํหน่ายสุราซ่ึงตอ้งมีเวลาตั้งแต่ 11.00 น.ข้ึน

ไป แต่สภาพความเป็นจริงแลว้สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลา รวมทั้งการจาํหน่ายก็สามารถซ้ือ

ปลีกไดใ้นราคาตํ่าสุด คร้ังละ 5 บาท และหากยงัไม่มีเงินจ่ายก็สามารถติดคา้งไวก่้อนได ้  

รวมถึงการมีโรงกลัน่สุราพื้นบา้นในชุมชน ถึงแมว้า่ในหมู่บา้นท่ีศึกษาจะไม่มีโรงกลัน่สุรา 

แต่มีโรงงานกลัน่หมู่บา้นใกลเ้คียงทาํใหส้ามารถซ้ือหาไดง่้าย รวมทั้งมีราคาถูกหาก

สามารถเล่ียงภาษีสรรพสามิตได ้

 7.5 ความเอือ้อาทรและช่วยเหลอืเกือ้กูลกันในสังคมชนบท พบวา่ในกรณีท่ีด่ืม

สุราจนกระทัง่เมามาย อาจจะนอนอยูบ่ริเวณท่ีนาหรือร้านขายสุรา เพื่อนฝงูหรือผูน้าํชุมชน 

อาสาสมคัรชุมชนท่ีผา่นไปพบเขา้จะพาไปส่งบา้นและไม่มีลกัษณะของการรังเกียจหรือไม่

คบหาสมาคมกบัผูท่ี้ด่ืมสุราเมามายเป็นประจาํ ยงัคงเรียกมาใชส้อย จา้งงานตามปกติ 

 8. ผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มสุรา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นถึงผลกระทบ

จากการด่ืมสุราท่ีมีต่อสุขภาพทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ โดยส่วนใหญ่จะเห็นวา่มี

ผลกระทบทางดา้นร่างกาย สรุปไดด้งัน้ี 
  8.1 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย 
                    ทางด้านบวก กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหรั้บประทาน

อาหารไดม้ากข้ึนและทาํใหน้อนหลบัไดดี้ 

  ทางด้านลบ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

รองลงมาคือการด่ืมสุราทาํให้เกิดโรคตบัแขง็    อยา่งไรก็ตามมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีคิดวา่การสุรา

เป็นประจาํไม่ทาํให้เส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นอมัพฤกษ ์  อมัพาต หรือไม่

ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจ  
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  8.2 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจ 
  ทางด้านบวก  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหก้ลา้พดูกลา้

แสดงออก รองลงมาคือ ทาํใหส้ามารถระบายความทุกขไ์ดง่้าย  

 ทางด้านลบ  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุราเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการทุบ

ตีกนัระหวา่งสามีภรรยาไดง่้าย  รองลงมาคือการด่ืมสุราของพอ่แม่ทาํใหลู้กรู้สึกเสียใจ  

 8.3 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม 
 ด้านบวก กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุราทาํใหไ้ดเ้พื่อนเป็นการเช่ือม

ความสามคัคีและเขา้สังคมไดง่้าย 

 ด้านลบ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุรานาํไปสู่การใชส้ารเสพติดอยา่ง

อ่ืนไดง่้าย รองลงมาคือทาํให้เกิดการทะเลาะววิาทกนัไดง่้าย และการด่ืมสุรานาํไปสู่การก่อ

อาชญากรรม 

 8.4 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตวญิญาณ 
 ด้านบวก  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ การด่ืมสุราเป็นวถีิชีวติของคนไทยเป็น

ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา และการเล้ียงสุราถือเป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้มาช่วยทาํงาน  

 ด้านลบ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่งานเล้ียงต่างๆในชุมชน ถา้เจา้ภาพไม่เล้ียง

สุราแสดงวา่เป็นคนข้ีเหนียว และหากในงานศพไม่มีการเล้ียงสุราถือวา่ผดิธรรมเนียม 

 

การอภิปรายผล 

 วถีิชีวติของเกษตรกรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมสุราเป็นส่ิงท่ีปฏิบติั

สืบเน่ืองเป็นประเพณีของทอ้งถ่ินโดยถูกถ่ายทอดปลูกฝังกนัมาเพราะมองวา่เป็นส่ิงดีหรือ

ศกัด์ิสิทธ์ิ การฝ่าฝืนเป็นอนัตรายหรือมีความผดิ (พวงเพชรและคณะ, 2541)  ประกอบกบั

วถีิชีวติในระบบเกษตรกรรมตอ้งอาศยัความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มในการทาํงาน เช่น 

การลงแขก ทาํนา เก่ียวขา้ว ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัการลงแขกเพื่อแลกเปล่ียนแรงงานนั้นจะ

ลดลงไปกลายเป็นการวา่จา้ง ผูท่ี้ถูกวา่จา้งก็ยงัตอ้งเป็นกลุ่มหรือพรรคพวกเดียวกนัจึงจะ

สามารถมาช่วยกนัทาํงานได ้ การด่ืมสุราร่วมกนัจึงมีความหมายถึงความเป็นสมาชิกใน

สังคมกลุ่มเป็นการแสดงความสัมพนัธ์อยา่งจริงใจต่อกนั (เทพินทร์ พชัรานุรักษ ์ ,2541) 

บางคร้ังผูท่ี้ไม่ร่วมกลุ่มกินหรือด่ืมดว้ยก็จะไม่ถูกนบัวา่เป็นพวกพอ้งเดียวกนั  
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 นอกจากการด่ืมสุราเป็นธรรมเนียมปฏิบติัแลว้ การทาํพิธีกรรมต่อส่ิงท่ีนบัถือเพื่อ

ขอความคุม้ครองในภาคเหนือพิธีกรรมดงักล่าวยงัคงมีอิทธิพลเพราะชาวบา้นยงัคงมีความ

เช่ือถึงส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีคอยปกป้องคุม้ครองพืชผลทางการเกษตร ไดแ้ก่ การนบัถือเส้ือ

บา้น เจา้ท่ีนา เจา้ท่ีสวน ผฝีาย ผขีนุนํ้า ประเพณีน้ีเนน้การเซ่นไหวด้ว้ยสุรา อาหาร เช่น มี

ลาบ เหลา้ไห ไก่คู ่  ซ่ึงเป็นอาหารชั้นดีของชาวลา้นนา (มณี พยอมยงค,์ 2533)   หลงัการ

เซ่นไหวเ้ม่ือนาํมารับประทานจะถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี 

 วถีิชีวติอีกประการคือการใชสุ้ราเพื่อการสังสรรคแ์ละช่วยบรรเทาความเหน็ด

เหน่ือยการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีใหคุ้ณค่าของการจดังานสังสรรคท่ี์ตอ้งมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบซ่ึงเห็นไดจ้ากงานเล้ียงเกือบทุกประเภทจะตอ้งมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์สมอทาํใหผู้ท่ี้เติบโตในสังคมมองเห็นวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ือง

ธรรมดา    อีกทั้งฤทธ์ิของแอลกอฮอลใ์นเลือด (ไม่เกิน 30 mg%)  ต่อระบบประสาทจะทาํ

ใหเ้กิดอาการผอ่นคลาย เกิดความรู้สึกสนุกสนาน (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ, 2548) จึงทาํใหเ้ป็นการเพิ่มบรรยากาศของการรวมกลุ่ม 

 สาเหตุหรือปัจจยัท่ีนาํไปสู่การด่ืมสุรานั้นมีหลายประการไดแ้ก่ความตอ้งการ

อยากลอง เพื่อนชกัชวน หรือเพื่อตอ้งการผอ่นคลายความเครียด  โดยพบวา่อายนุอ้ยท่ีสุดท่ี

เร่ิมด่ืมสุราในเพศชายเท่ากบั 13 ปี ในเพศหญิงเร่ิมด่ืมเม่ืออาย ุ 15 ปี ซ่ึงมีเหตุผลวา่เพราะ

เพื่อนชวน  รวมทั้งทาํใหก้ลา้พดูกลา้แสดงออกมากข้ึนหลงัด่ืมสุรา  ทั้งน้ีเป็นไปตามระยะ

พฒันาการของวยัรุ่นท่ีมีความอยากรู้อยากลอง ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นอิสระ 

เช่นเดียวกบัการศึกษาของสมิต วฒันธญัญกรรมและ คณะ (2545) ในการศึกษาพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเสพยาบา้ของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ีพบวา่สาเหตุของ

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล ์ คือตอ้งการทดลอง ตอ้งการเขา้สังคม เพื่อนชกัชวน และ

การศึกษาของ วรีะวรรณ เล็กสกุลไชยและจินตนา เทพทรงวจัจ (2544)  ท่ีพบวา่สาเหตุการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทยคือตอ้งการเขา้สังคมเพื่อใหก้ลา้พดูกลา้แสดงออก

และถูกชกัชวน  ในส่วนของผูท่ี้ด่ืมสุราเพื่อตอ้งการลดความเครียดนั้น สอดคลอ้งกบั

การศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 

ของอดิศวร์ หลายชูไทยและคณะ (2544) ท่ีพบวา่การด่ืมสุราถือวา่เป็นการผอ่นคลาย

ความเครียดและระงบัความกดดนั และสมภพ เรืองตระกลู (2543) ท่ีกล่าววา่เหตุผลการด่ืม
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สุราในคนไทยเพราะตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเพื่อลดความเครียดในการดาํรงชีวติ

ประจาํวนั 

 ผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืมสุรา  กลุ่มตวัอยา่งมองเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ทั้งทางบวกและทางลบ ในส่วนของผลกระทบทางลบต่อสุขภาพกายนั้น ส่วนใหญ่จะมอง

วา่การด่ืมสุราเป็นประจาํจะทาํใหเ้กิดโรคตบัแขง็ ซ่ึงเป็นโรคท่ีบุคคลทัว่ไปจะรับทราบจาก

ส่ือต่างๆประกอบกบัมีบุคคลในชุมชนท่ีด่ืมสุราเป็นประจาํและเคยเขา้รับการรักษาตวัใน

โรงพยาบาลดว้ยโรคตบัแขง็ใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง เน่ืองจากแอลกอฮอลเ์ม่ือเขา้สู่ร่างกายจะ

ถูกยอ่ยเผาผลาญในตบัซ่ึงเม่ือด่ืมเป็นเวลานานติดต่อกนัจะใหต้บัเส่ือมประสิทธิภาพเกิด

พยาธิสภาพได ้(WHO, 2006)   ในส่วนของการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงพบในผูท่ี้ด่ืมสุราแลว้ขบัข่ี

รถจกัรยานยนตแ์ลว้ลม้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนพบวา่

การเกิดอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมสุราอยา่งมีนยัสําคญั (ยทุธนา วรุณปิติกุล, 2548) 

และรายงานการเฝ้าระวงับาดเจบ็รุนแรงจากอุบติัเหตุขนส่งในช่วงวนัหยดุปีใหม่ของสาํนกั

ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค พบวา่ ร้อยละ 72.7 ของผูบ้าดเจบ็รุนแรงจากพาหนะทุก

ประเภท ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์่อนเกิดเหตุ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นจิตใจ ทางดา้นลบกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืม

สุราเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการทุบตีกนัระหวา่งสามีภรรยาไดง่้ายเน่ืองจากฤิทธ์ิของ

แอลกอฮอล ์ มีผลทาํใหก้ารควบคุมตนเองลดลง เกิดอาการสับสนจึงทาํใหเ้กิดการทะเลาะ

กนัไดง่้าย (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) ดงัเช่นจากการศึกษา

ของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง (2546) พบวา่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด่ืม

สุราส่วนใหญ่มีประสบการณ์หรือทราบวา่บุคคลท่ีด่ืมสุรามีการใชค้วามรุนแรงพดูจาหยาบ

คายด่าวา่และทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นและการละเมิดสิทธิทางเพศ รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพ

ดา้นสังคมดา้นลบท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การด่ืมสุรานาํไปสู่การใชส้ารเสพติด

อยา่งอ่ืนไดง่้าย    ในส่วนผลกระทบต่อสุขภาพดา้นจิตวญิญาณ กลุ่มตวัอยา่งยงัคงมีแนวคิด

ถึงการด่ืมสุราในความหมายของการแสดงความขอบคุณ ในงานต่างๆของชุมชนหากในไม่

มีการเล้ียงสุราถือวา่ผดิธรรมเนียม     

 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดม้องเห็นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจของ

การด่ืมสุรา ทั้งน้ีจากขอ้มูลท่ีไดพ้บวา่การด่ืมสุราในกลุ่มแรงงานมกัเป็นสุรากลัน่ในชุมชน

ท่ีมีราคาไม่แพง อีกทั้งการมีแนวปฏิบติัในลกัษณะท่ีส่งเสริมการด่ืมสุราโดยไม่ตั้งใจของ
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หน่วยงานภาครัฐ เช่น การส่งเสริมสุราหมกัพื้นบา้นท่ีเป็นสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(ภคัพงศ ์ ปวงสุข,    สุกานดา แสงวงษ,์ธวชัชยั ศุภดิษฐ,์ 2006) จึงทาํใหเ้หตุผลท่ี การด่ืม

สุรายงัคงเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นวถีิชีวติของชุมชนไทย 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ผลสรุปจากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่การด่ืม

สุราในวถีิชีวติของเกษตรกรเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมานานจนเป็นประเพณีดงันั้นการจะเลิก

ไม่ใหมี้การด่ืมสุราในเทศกาลหรือพิธีกรรมต่างๆนั้น ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่คิดวา่จะ

เป็นไปได ้ แต่ไดเ้สนอแนวทางการการป้องกนัเพื่อไม่ให้เยาวชนรุ่นใหม่เขา้สู่เส้นทางการ

ด่ืมสุราไวด้งัน้ี 

1. การใหก้ารศึกษาหรือใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชนทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นโรงเรียน 

หรือในชุมชนและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

2. การสร้างความเขม้แขง็ดา้นจิตใจโดยการสร้างใหเ้กิดความอบอุ่นในครอบครัว 

และพฒันาใหเ้ยาวชนมีทกัษะชีวติ เช่น ทกัษะการปฏิเสธ  ทกัษะในการกลา้แสดงออก

อยา่งสร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งของเยาวชนใหเ้กิดประสิทธิภาพและทัว่ถึง เช่น ใหมี้การ

เล่นกีฬา การออกกาํลงักาย 

4. การปรับทศันคติของชุมชนต่อการใหค้วามหมายของการด่ืมสุรา 

ด้านการควบคุมซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่าควรเป็นนโยบายของภาครัฐได้แก่ 

1. การพฒันาประสิทธิภาพระบบการควบคุม เฝ้าระวงั ติดตาม และลงโทษการ

จาํหน่ายสุรานอกเวลาและตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตการจาํหน่ายสุราของร้านคา้เพื่อการควบคุมการ

เขา้ถึงสุราไดง่้าย  

3. การรณรงคใ์นระดบัสาธารณะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบริบทและเง่ือนไขในการ

ด่ืมสุรา 
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1. แนวคาํถามการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นแรงงานภาค

เกษตรกรรม และสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวทีเสวนา 

2. แบบสัมภาษณ์ผลกระทบทางสุขภาพ 

3. คาํช้ีแจงกลุ่มตวัอยา่ง 

4. ขอ้มูลการสัมภาษณ์เกษตรกร 10 ราย 



 72  

 
แนวคําถามการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในแรงงานภาคเกษตรกรรม 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  อาย ุสถานภาพสมรส เพศ การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได ้จาํนวน

บุตร อายขุองบุตร การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องคู่สมรส หรือสมาชิกอ่ืนใน

ครอบครัว ลกัษณะโครงสร้างครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

2. ลกัษณะการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

  ประเภทของเคร่ืองด่ืม ความถ่ีของการด่ืม รูปแบบการด่ืม กิจกรรม

ระหวา่งการด่ืม  ผูร่้วมด่ืม เงินท่ีเสียไปในการด่ืมแต่ละคร้ัง สถานท่ีนิยมไปด่ืม 

3. สาเหตุและโอกาสท่ีนาํไปสู่การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

  อายท่ีุเร่ิมด่ืมคร้ังแรก สาเหตุท่ีจูงใจใหมี้การด่ืมคร้ังแรก บุคคลท่ีชกัชวน

ใหด่ื้มคร้ังแรก กิจกรรมในหมู่บา้นท่ีมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และเหตุผลท่ีจะทาํ

ใหต้ดัสินใจกลบับา้นหรือเลิกด่ืมในแต่ละวนั  

4. เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนใหบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

  การเปล่ียนแปลงในดา้นใดของท่านท่ีทาํใหมี้การบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ความหมายหรือสัญญาลกัษณ์ของการด่ืมแอลกอฮอล ์  บทบาทหนา้ท่ีของ

ผูห้ญิง/ผูช้ายในการช่วยเหลืองานท่ีมีการบริโภคบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัวจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์( สุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้น

ความรุนแรง ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้นสังคมฯลฯ) 

6. สภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการด่ืมสุราเช่น มีร้านขายสุรา มีการผลิตสุรา

พื้นบา้น 

 

 

 

 

 



 73  

สรุปข้อมูลจากเวทเีสวนาเกี่ยวกบัผลกระทบทางสุขภาพจากวถิีชีวติและพฤติกรรมการดื่ม

สุราของคนในชุมชน 

1. การสุราเป็นประจาํเส่ียงต่อการเป็นโรคตบัแขง็ โรคหวัใจ 

2. การด่ืมสุรา ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุเช่นรถชน หกลม้ 

3. การด่ืมสุราทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้

4. การด่ืมสุราทาํให้ร่างกายทรุดโทรม 

5. การด่ืมสุราทาํใหน้อนหลบัไดดี้ข้ึน 

6. การด่ืมสุราทาํให้รับประทานอาหารไดม้ากข้ึน 

7. การด่ืมสุราจนเมามายทาํใหเ้ส่ียงต่อการติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ 

8. การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนัไดง่้าย 

9. การด่ืมสุราทาํใหส้ามีภรรยาทะเลาะววิาทกนัไดง่้าย 

10. การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดปัญหาทุบตีกนัในครอบครัว 

11. การด่ืมสุราทาํใหค้รอบครัวแตกแยก 

12. การด่ืมสุราทาํใหสู้ญเสียรายได ้

13. การด่ืมสุราในครอบครัวทาํใหเ้ด็กเห็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีและอาจด่ืมสุราตาม 

14. การด่ืมสุราทาํใหเ้กิดการทุบตีกนัระหวา่งสามีภรรยาไดง่้าย 

15. การด่ืมสุราทาํใหค้รอบครัวมีปัญหาดา้นรายได ้

16. การด่ืมสุราทาํใหส้มาชิกในครอบครัวรู้สึกเครียด 

17. การด่ืมสุราทาํใหส้มาชิกในครอบครัวรู้สึกอบัอายผูอ่ื้น 

18. การด่ืมสุราในชุมชนทาํใหช่ื้อเสียงหมู่บา้นเสียหาย 

19. การด่ืมสุราของคนในชุมชนทาํใหท้่านรู้สึกอบัอาย 

20. การด่ืมสุราของคนในชุมชนทาํใหท้่านรู้สึกหงุดหงิด 

21. การด่ืมสุราของคนในชุมชนทาํใหเ้กิดปัญหาลกัขโมยไดบ้่อย 

22. การด่ืมสุราพื้นเมืองเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

23. การด่ืมสุราเป็นการเช่ือมความสามคัคี 

24. การด่ืมสุราทาํใหก้ารเขา้สังคมง่าย 

25. การด่ืมสุราทาํใหไ้ดเ้พื่อนมากข้ึน 

26. การด่ืมสุราทาํใหก้ารอยากอาหารลดลง 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มสุรา 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนีม้ี 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลผลกระทบทาง

สุขภาพ   โปรดใส่เคร่ืองหมาย  / ลงในช่อง ( ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหส้มบูรณ์

ตามความเป็นจริง 

ผูใ้หข้อ้มูลช่ือ...................................................เพศ............................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 . สมาชิกในครอบครัวของท่าน (รวมตวัท่านดว้ย)  มีจาํนวน   ...........คน  

 

ลาํ

ดบั

ท่ี 

อาย ุ

 

เพศ 

สถานภาพ

ใน

ครอบครัว

เช่น พอ่ แม่ 

ลูก  ผูอ้าศยั 

 

การศึกษา 

อาชีพ โรค

ประจาํ

ตวั 

 

 

การด่ืมสุรา 

ด่ืม 

(ระบุ

ความ

ถ่ี) 

 

อายท่ีุ

เร่ิมด่ืม 

ไม่ด่ืม 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

2. รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน...........................................บาท 

 

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่านเพียงพอหรือไม่เม่ือเทียบกบัรายจ่ายต่อเดือน 

( ) 1.เพียงพอ                             ( ) 2.ไม่เพียงพอ 
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ส่วนที ่2    

 แบบสอบถามส่วนน้ีมี จาํนวน 46 ขอ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาผลกระทบทาง

สุขภาพ และความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา ซ่ึงไม่ไดห้มายความถึงการ

ตอบถูกหรือผดิ ขอใหท้่านกรุณาทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องดา้นขา้งขอ้ความในแต่ละขอ้ 

ซ่ึงขอ้ความแต่ละขอ้อธิบายความเห็นของท่านวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยไดดี้ท่ีสุด  

 

ข้อ รายการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่

มี/

ไม่

ใช่ 
1 การสรุาเป็นประจําทําให้ความจําเสือ่ม 

หลงลมืง่าย 

     

2 การดื่มสรุาเป็นประจําทําให้ควบคมุสติ

ไมไ่ด้ 

     

3 การสรุาเป็นประจําทําให้เสีย่งตอ่การเป็น

โรคตบัแข็ง 

     

4 การสุราเป็นประจาํทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็น

โรคหวัใจขาดเลือด 

     

5 การดื่มสรุา ทําให้เสีย่งตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ

เช่น ถกูรถชน  ขบัรถชน หรือพลดัตกหก

ล้ม 
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เอกสารคําอธิบาย/คําช้ีแจง แก่ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

             โครงการวจิยัเร่ือง วิถีชีวติ  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืม

สุราในวยัแรงงานภาค เกษตรกรรม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราของเกษตรกรวยัแรงงานในพื้นท่ีตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั 

จงัหวดัเชียงราย  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํเขา้สู่เวทีการจดักระบวนการเรียนรู้ในการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้ร่วมในเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้จะร่วมกนักลัน่กรองและกาํหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้

ครอบคลุ่มทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงแนวทางการศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา  

 ความเป็นมาในการดาํเนินโครงการคร้ังน้ีเน่ืองมาจากการสอบถามผูน้าํชุมชนใน

เบ้ืองตน้พบวา่มีประชาชนในชุมชนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีด่ืมสุราซ่ึงการด่ืมสุราก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสุขภาพในระดบับุคล ครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มวยั

แรงงานภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครัวก็มีการด่ืมสุราหลงัจากการ

ทาํงาน ซ่ึงในภาคเหนือมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมเช่นการลงแขก 

หรือประเพณีทานขา้วใหม่ แต่ละกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเล้ียงขา้วปลาอาหารและสุราจน

เป็นแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีสืบต่อกนัมา การท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีแนว

ทางการควบคุมการด่ืมสุราดงักล่าวจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจถึงวถีิการดาํเนินชีวติท่ีส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการด่ืมสุรา  

 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงมีความประสงคจ์ะขอความร่วมมือจากท่านในการใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัวถีิการดาํเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้งการพฤติกรรมการด่ืมสุรา โดยขอสัมภาษณ์ท่านเป็น

เวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง โดยจะขออนุญาตบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์เพื่อป้องกนัการ

ผดิพลาดในการรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ในการจดัการเก่ียวกบั

นโยบายดา้นสุขภาพในชุมชนของท่าน  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่านจะนาํเสนอในภาพรวมไม่มีการระบุตวับุคคล 

และการบนัทึกเสียงจะทาํลายหลงัการสรุปและถอดบทสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีหาก

ท่านไม่ประสงคจ์ะใหข้อ้มูลในประเด็นใด ท่านสามารถปฏิเสธหรือถอนตวัจากการให้

ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งส้ิน 
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 และเพื่อเป็นการตอบแทนท่านท่ีใหเ้วลาในการสัมภาษณ์ คณะผูว้จิยัขอมอบ

ค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 300 บาท   

 หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามผูว้จิยัไดก่้อนท่ีท่านจะลงนามในใบ

ยนิยอมในการใหข้อ้มูล และหากในระหวา่งหรือหลงัการใหข้อ้มูลท่านมีขอ้สงสัยเกิดข้ึน

อีกสามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา ท่ี รองศาสตราจารย ์ ชมนาด พจนามาตร์ สาํนกัวชิา

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เลข ท่ี 333 หมู่ 1 ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย โทรศพัท ์053-916882 หรือ 084-1707320 



 78  

เอกสารคําอธิบาย/คําช้ีแจง แก่ผู้แทนครอบครัวทีใ่ห้ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ 

             โครงการวจิยัเร่ือง วิถีชีวติ  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืม

สุราในวยัแรงงานภาค เกษตรกรรม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราของเกษตรกรวยัแรงงานในพื้นท่ีตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั 

จงัหวดัเชียงราย  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํเขา้สู่เวทีการจดักระบวนการเรียนรู้ในการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้ร่วมในเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้จะร่วมกนักลัน่กรองและกาํหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้

ครอบคลุ่มทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงแนวทางการศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา   

 ความเป็นมาในการดาํเนินโครงการคร้ังน้ีเน่ืองมาจากการสอบถามผูน้าํชุมชนใน

เบ้ืองตน้พบวา่มีประชาชนในชุมชนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีด่ืมสุราซ่ึงการด่ืมสุราก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสุขภาพในระดบับุคล ครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มวยั

แรงงานภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครัวก็มีการด่ืมสุราหลงัจากการ

ทาํงาน ซ่ึงในภาคเหนือมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมเช่นการลงแขก 

หรือประเพณีทานขา้วใหม่ แต่ละกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเล้ียงขา้วปลาอาหารและสุราจน

เป็นแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีสืบต่อกนัมา การท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีแนว

ทางการควบคุมการด่ืมสุราดงักล่าวจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจถึงวถีิการดาํเนินชีวติท่ีส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการด่ืมสุรา  

 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงมีความประสงคจ์ะขอความร่วมมือจากท่านในการใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากวถีิชีวติและพฤติกรรมการด่ืมสุราในวยัแรงงาน

ภาคเกษตรกรรม  โดยขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํเสนอในภาพรวมไม่มีการระบุตวับุคคล ทั้งน้ีหากท่านไม่ประสงค์

จะใหข้อ้มูลในประเด็นใด ท่านสามารถปฏิเสธหรือถอนตวัจากการใหข้อ้มูลไดต้ลอดเวลา 

โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งส้ิน 

   

 หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามผูว้จิยัไดก่้อนท่ีท่านจะลงนามในใบ

ยนิยอมในการใหข้อ้มูล และหากในระหวา่งหรือหลงัการใหข้อ้มูลท่านมีขอ้สงสัยเกิดข้ึน

อีกสามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา ท่ี รองศาสตราจารย ์ ชมนาด พจนามาตร์ สาํนกัวชิา
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พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เลข ท่ี 333 หมู่ 1 ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดั
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เอกสารคําอธิบาย/คําช้ีแจง แก่ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

             โครงการวจิยัเร่ือง วิถีชีวติ  พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการด่ืม

สุราในวยัแรงงานภาค เกษตรกรรม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาวถีิชีวติและพฤติกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราของเกษตรกรวยัแรงงานในพื้นท่ีตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั 

จงัหวดัเชียงราย  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํเขา้สู่เวทีการจดักระบวนการเรียนรู้ในการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้ร่วมในเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้จะร่วมกนักลัน่กรองและกาํหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้

ครอบคลุ่มทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงแนวทางการศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา   

 ความเป็นมาในการดาํเนินโครงการคร้ังน้ีเน่ืองมาจากการสอบถามผูน้าํชุมชนใน

เบ้ืองตน้พบวา่มีประชาชนในชุมชนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีด่ืมสุราซ่ึงการด่ืมสุราก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสุขภาพในระดบับุคล ครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มวยั

แรงงานภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครัวก็มีการด่ืมสุราหลงัจากการ

ทาํงาน ซ่ึงในภาคเหนือมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมเช่นการลงแขก 

หรือประเพณีทานขา้วใหม่ แต่ละกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเล้ียงขา้วปลาอาหารและสุราจน

เป็นแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีสืบต่อกนัมา การท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีแนว

ทางการควบคุมการด่ืมสุราดงักล่าวจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจถึงวถีิการดาํเนินชีวติท่ีส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการด่ืมสุรา  

 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงมีความประสงคจ์ะขอเชิญจากท่านเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้เพื่อการกาํหนดแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และแนวทางในการ

ควบคุมการลด ละ เลิก การด่ืมสุราในชุมชนของท่าน เวทีเสาวนาจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 

ชัว่โมง  ในการประชุมคณะผูว้จิยัจะจดัอาหารและอาหารวา่งสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมเวทีเสวนา

ทุกท่าน 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํเสนอในภาพรวมไม่มีการระบุตวับุคคล ทั้งน้ีหากท่านไม่ประสงค์

จะใหข้อ้มูลในประเด็นใด ท่านสามารถปฏิเสธหรือถอนตวัจากการใหข้อ้มูลไดต้ลอดเวลา 

โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งส้ิน 
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 หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามผูว้จิยัไดก่้อนท่ีท่านจะลงนามในใบ

ยนิยอมในการใหข้อ้มูล และหากในระหวา่งหรือหลงัการใหข้อ้มูลท่านมีขอ้สงสัยเกิดข้ึน

อีกสามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา ท่ี รองศาสตราจารย ์ ชมนาด พจนามาตร์ สาํนกัวชิา

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เลข ท่ี 333 หมู่ 1 ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย โทรศพัท ์053-916882 หรือ 084-1707320 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกร 10 ราย 

 
 ในการศึกษาถึงวถีิชีวติของวยัแรงงานภาคเกษตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา 

ไดท้าํการสัมภาษณ์ ผูท่ี้ด่ืมสุราเป็นประจาํ จาํนวน 10 ราย และสังเกตพฤติกรรมหลงัการทาํ

นา ซ่ึงมีการนัง่ด่ืมสุราบริเวณทุ่งนา   ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กรณีที ่1   

 เพศชาย อาย ุ46 ปี สถานภาพสมรส คู่ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบ

อาชีพทาํนา ทาํสวน  (ล้ินจ่ี ขา้วโพด แตงกวาฯ) มีบุตร 2 คน คนโตเป็นเพศหญิง อาย ุ24 ปี 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นครู  คนเล็ก เพศชาย อาย ุ16 ปี กาํลงัศึกษาอยูช่ั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 ครอบครัวมีสมาชิกจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ กรณีศึกษา ภรรยา และบุตรทั้งสองคน  

ส่วนบิดา มารดาของกรณีศึกษาเสียชีวติแลว้ ส่วนบิดา มารดาของภรรยายงัมีชีวติอยูแ่ต่

อาศยัอยูต่่างหมู่บา้นมีการติดต่อไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํ  

ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นบา้นของตนเอง ครอบครัวมีฐานะพอกินพอใช ้ ปีท่ีแลว้มี

รายไดจ้ากการทาํนา จาํนวน 10 ไร่ ซ่ึงทาํปีละ 2 คร้ัง ประมาณ 200,000 กวา่บาท ก่อนหกั

ค่าใชจ่้าย นอกจากน้ียงัมีภาระหน้ีสินคือ หน้ี ธกส. ประมาณ 200,000 บาท ซ่ึงตอ้งใชคื้นปี

ละ 2 คร้ัง  

การด่ืมสุราภายในครอบครัวมีเพียงกรณีศึกษาเท่านั้นท่ีด่ืมสุราเป็นประจาํ ภรรยา

ด่ืมเบียร์บางคร้ัง แต่ส่วนใหญ่จะด่ืมเฉพาะเม่ือมีงานเทศกาล ส่วนลูกทั้งสองคนไม่มีใครด่ืม

สุรา 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

กรณีศึกษาเล่าใหฟั้งวา่ ปกติจะด่ืมสุราท่ีเสียภาษีแลว้ คือเหลา้ขาวประมาณ 40 

ดีกรี โดยจะไปซ้ือท่ีร้านคา้ ไม่นิยมเหลา้เถ่ือน และไม่มีการตม้เหลา้กินเองแต่อยา่งใด ใน

วนัหน่ึงด่ืมประมาณ 2 เป๊ก บางวนัก็มาก แลว้แต่โอกาส ปกติแลว้ก็จะด่ืมเกือบทุกวนั 

มกัจะเป็นช่วงเยน็หลงัจากเลิกงาน แต่ถา้วนัไหนไม่ไดท้าํงานก็จะไม่ด่ืม 

สถานท่ีท่ีมกัจะด่ืมสุราเป็นประจาํก็คือบริเวณท่ีนาหรือท่ีสวนซ่ึงไปทาํงานในวนั

นั้น โดยกรณีศึกษาจะเป็นผูจ้ดัเตรียมสุราเพื่อนาํไปเล้ียงคนท่ีไปทาํงาน เพราะเม่ือเลิกงานก็

จะตั้งวงด่ืมสุรากนัท่ีนาท่ีสวนเลย เม่ือเลิกงานแลว้ก็จะมานัง่พกัรวมกนัใหห้ายเหน่ือย
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เล็กนอ้ยแลว้ก็เร่ิมตั้งวงด่ืมสุรากนั ระหวา่งท่ีด่ืมโดยมากจะพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองของการ

ทาํงานเป็นการวางแผนการทาํงานในวนัรุ่งข้ึน 

เม่ือถามถึงค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปในการด่ืมแต่ละคร้ัง ไดข้อ้มูลวา่ การเล้ียงแต่ละคร้ัง 

จะเล้ียงแบบพอเพียง 5 คน ต่อ1 ขวด “ก็จะเตรียมไปคร้ังละประมาณ 2-3 ขวด ขวดหน่ึงก็

ประมาณ 50 บาท แต่ข้ึนอยูก่บัวา่มีคนไปช่วยก่ีคน 

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาเร่ิมด่ืมคร้ังแรกเม่ือ ช่วงท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 โดยให้

เหตุผลวา่ อยากลอง 

นอกจากการด่ืมสุราหลงัจากการทาํงานแลว้ ก็จะมีการด่ืมตามงานต่างๆ เช่น งาน

ปอยหลวง งานผา้ป่า งานเสียศพ เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือมีงานพวกน้ีก็จะมีการด่ืมสุรากบัเพื่อนฝงู 

โดยใหเ้หตุผลวา่ “เจอเพ่ือนฝูงกต้็องกินหล่ะ เพ่ือนฝงูเยอะ” และบอกว่า “ถ้าไม่กินเพ่ือนๆ 

กจ็ะห่างไปหน่อยน่ะ เพราะเหล้าเป็นตัวเข้าสังคม ถ้าไม่กินเพ่ือนกเ็สีย เพ่ือนกน้็อยลง เวลา

กินเหล้ากจ็ะอู้ง่ายขึน้” และ “ใครๆ กด่ื็มกัน ถ้าไม่ด่ืมกจ็ะผิดหมู่” นอกจากน้ีกรณีศึกษา

บอกวา่ไม่เคยเลิกด่ืมสุราในช่วงเขา้พรรษา เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงทาํนาเลยไม่เคยเลิก 

นอกจากน้ี วนัท่ี 12 สิงหาคมน้ี จะมีนาหมู่ก็จะมีการด่ืมค่อนขา้งมากอีกวนัหน่ึง 

แต่ละคร้ังท่ีด่ืมสุรา ตนเองเป็นคนตดัสินวา่พอแลว้ เวลาทาํงานก็จะด่ืมอยูป่ระมาณ

คร่ึงชัว่โมงก็ตดัสินใจกลบับา้น โดยใหเ้หตุผลวา่ “บ้านอยู่ไกล ต้องข่ีรถกลับ แล้วถ้าด่ืม

มากไปพรุ่งนีก้ท็าํงานไม่ไหว” เม่ือสอบถามวา่ เคยมีการด่ืมมากจนเกิดอุบติัเหตุหรือไม่ 

กรณีศึกษาบอกวา่ “ไม่มี จะกินพอรู้สึกว่าซึมๆ กจ็ะเลิก รู้ตัวอยู่” และกบ็อกว่า “ไม่เคยด่ืม

จนต้องให้ใครพากลับบ้าน มีแต่ต้องอุ้มเค้าไปส่งบ้าน” 

เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 เม่ือถามถึงส่ิงท่ีสนบัสนุนใหย้งัคงด่ืมสุราอยู ่กรณีศึกษาบอกวา่ “การกินเหล้านีน้ะ 

มนัแก้เครียด แก้ลม มันเคยกินมาก่อน พอไม่ได้กินแล้วมนักพ็ูดยาก” และใหเ้หตุผล

เพิ่มเติมวา่ “ถ้าเลิกกินนะ เพ่ือนฝงูกห่็าง กน้็อยลง” และ “เวลาให้เค้าไปทาํงานให้ ถ้าไม่

เลีย้งเหล้านะ คนเค้าจะมองว่าขีเ้หนียว กต้็องเลีย้ง มนัเป็นประเพณี ใครๆ เค้ากท็าํกัน”  

นอกจากน้ี “ถา้มีงานสาํคญัต่างๆ เช่น ปอยหลวง งานผา้ป่า ก็ตอ้งมีการเล้ียงสุรา” 

เม่ือถามวา่ถา้ในงานไม่เล้ียงสุราไดห้รือไม่ กรณีศึกษาให้ขอ้มูลวา่ “ไม่ได้ ต้องเลีย้ง มนั
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เป็นงาน ทุกหมู่บ้าน ทุกสารทิศต้องเลีย้ง แต่เดิมต้องเลีย้ง ถ้าไม่เลีย้ง กไ็ม่ดี ไม่มีเพ่ือนฝงู 

ประเพณีเป้ินเป็นอย่างงี ้ ถ้าไม่เลีย้งกบ่็ม่วน ไม่มีใครมา หรือมาน้อย” 

แต่ในมุมมองหรือทศันคติของกรณีศึกษากบัการด่ืมสุรา กรณีศึกษาใหค้วามเห็น

วา่ “คนท่ีจะเป็นผู้ชายเตม็ตัวต้องไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหร่ี ต้องเป็นคนสู้คน ถ้าด่ืมเหล้าแล้ว

มนัทาํอะไรกไ็ม่ทัน ต่อยเค้ากไ็ม่ทัน เจบ็หัว เสียเงินค่าปรับอีก” 

ผลกระทบทีเ่กดิจาการดื่มสุรา 

 เม่ือถามถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา กรณีศึกษาบอกวา่ สุขภาพของตนเองก็

ปกติดี แต่ก็เคยเลิกด่ืมมาไดอ้ยู ่2 คร้ัง คร้ังแรกช่วงนั้นก็ประมาณ 5 ปีกวา่มาแลว้ ใหเ้หตุผล

วา่ “กเ็ร่ืองเงิน ต้องหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือ กใ็ช้เงินเยอะอยู่ กเ็ลยคิดจะเลิก เลิกได้

ประมาณ 3 เดือน” แต่ก็ไม่สาํเร็จเพราะพอทาํงานมนัก็เจบ็เอว “มันร้อน มนัเหน่ือย เจบ็เอว 

กต้็องกลับมากินอีกคร้ัง” และก็เลิกไดอี้กคร้ังเม่ือตอนเขา้โรงพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ

เม่ือประมาณ 2 ปีท่ีแลว้ เลิกไดป้ระมาณ 5-6 เดือน แต่ก็กลบัมาด่ืมสุราอีกคร้ังเพราะเหตุผล

เดิมเหมือนคร้ังท่ีแลว้ คือแกเ้จบ็ แกเ้คล็ดจากการทาํงาน “จริงๆ กมี็ความคิดว่าอยากเลิก

ด่ืม” และบอกว่า“ถ้าจะให้เลิกจริงๆ กเ็ลิกได้นะ” แต่มีเหตุผลท่ียงัไม่สามารถเลิกด่ืมได ้

โดยบอกวา่ “มันกต้็องทาํงาน ถ้าไม่ทาํงานกเ็ลิกด่ืมได้”  

 ผลกระทบดา้นสังคม เม่ือเร่ิมหดัด่ืมสุราตอนยงัหนุ่มๆ ก็เคยมีการตีกนักบัคนอ่ืนๆ 

เวลาด่ืมสุราบา้ง แต่เด๋ียวน้ีไม่มีแลว้ ใหเ้หตุผลวา่ “สู้เค้าไม่ได้ แต่ถ้ามีใครมาหาเร่ืองกต้็องสู้

เหมือนกัน”  

 ผลกระทบต่อสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่บางคร้ังก็มี

อารมณ์เสีย โวยวายบา้งเวลาด่ืมสุรา แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไมล้งมือ และลูกๆอยากใหเ้ลิกด่ืม 

“ลูกสาวอยากให้เลิกด่ืมเหล้า บอกว่า พ่อเบาๆ หน่อย” “จริงๆ กอ็ยากเลิกนะ เสียดายเงิน สู้

เอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนดีกว่า เด๋ียวนีก้เ็ร่ิมจะหยดุแล้ว ไม่ไหว” ซ่ึงนอกจากเร่ืองเงินแลว้ 

“เร่ืองสุขภาพด้วย แก่ตัวมามันกจ็ะไม่ไหว สุขภาพกจ็ะไม่ไหว” โดยมีแผนการในการเลิก

ด่ืมสุรา “ต้องค่อยๆ ลด จะลดกาํเดียวไม่ได้น่ะ ถ้าหยดุบั๊บ มนัจะนอ็ค และยงัต้องทาํงาน 

มนัแก้หลัง แก้เอว เราชาวนามนักต้็องกิน ไม่ได้เป็นครู ซ่ึงไม่กินกไ็ด้” 

สภาพแวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการดื่มสุรา 
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 เม่ือถามถึงสภาพแวดลอ้มในชุมชนน้ีมีคนด่ืมสุราหรือไม่ กรณีศึกษาบอกวา่ “มี

หลายอยู ่ แต่ก็ด่ืมใครด่ืมมนั ไม่ไดด่ื้มทุกคน” “การหาเหล้ากินไม่ลาํบาก บริเวณบ้านกมี็

หลายร้าน ซ่ึงทุกร้านกข็ายเหล้าทุกร้าน หาง่าย”  

 

กรณีศึกษาที ่2 

 เพศชายอาย ุ 46 ปี สถานภาพสมรส คู่  การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 อาชีพ

รับจา้งทาํนา มีบุตร 2 คน คนโตเพศชายอย ุ20 ปี ศึกษาอยูร่ะดบั ปวช.  คนเล็กเพศหญิงอายุ 

11 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

 สมาชิกในครอบครัวมีอยูด่ว้ยกนั 4 คน ปลูกบา้นอยูใ่กลบิ้ดามารดา ซ่ึงบิดามีอายุ

75 ปีมีโรคประจาํตวัคือความดนัโลหิตสูงแต่มารดาแขง็แรงดี กรณีศึกษามีพี่นอ้งรวมกนั 4 

คน คนโตเป็นผูห้ญิงซ่ึงอาศยัอยูก่บับิดามารดา กรณีศึกษาเป็นบุตรคนท่ีสอง คนท่ี 3 เป็น

ผูห้ญิงทาํงานอยูต่่างจงัหวดั ส่วนคนสุดทอ้งเป็นผูช้ายเสียชีวติดว้ยโรคเอดส์ 

 ครอบครัวของกรณีศึกษามีรายไดพ้อใช ้ ไม่มีท่ีนาเป็นของตนเอง แต่ทาํนาใหบิ้ดา

มารดาและรับจา้งทาํงานไดค้่าจา้งวนัละ 150 บาทเฉล่ียแลว้ไดป้ระมาณเดือนละ 3,000 

บาท  ส่วนขา้วบิดามารดาจะแบ่งใหห้ลงัการเก็บเก่ียว จากการสอบถามใหข้อ้มูลวา่ไม่มี

หน้ีสิน 

 การบริโภคสุราในครอบครัว พบวา่ บิดาของกรณีศึกษาด่ืมสุราเป็นประจาํ แต่

หลงัจากมีโรคประจาํตวัคือความดนัโลหิตสูงไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ลิกด่ืมสุรา ปัจจุบนับิดา

ไม่ด่ืมสุราแลว้ ส่วนนอ้งสาวของกรณีศึกษาจะด่ืมสุราตามเทศกาล  นอกจากน้ีบุตรชายของ

กรณีศึกษาซ่ึงศึกษาในระดบัปวช. ก็ด่ืมสุราเป็นบางคร้ังเช่นกนั และภรรยาเม่ือไปรับจา้งทาํ

นาก็จะด่ืมเป็นบา้งคร้ัง   

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาจะด่ืมสุราทุกวนัโดยด่ืมเหลา้ขาวท่ีกลัน่จากโรงงานในชุมชน ด่ืมคร้ัง

ละ เป็ก แต่ด่ืมวนัละหลายคร้ัง แลว้แต่ความอยากและมีเงิน โดยกล่าววา่ “ด่ืมไม่มาก คร้ัง

ละเป็ก ถ้าอยากอีกผมกเ็ดินไปซ้ือด่ืมอีกเป็ก เอาแน่บ่ได้”  เวลาทาํงานแลว้ตอ้งด่ืมเพื่อแก้

เม่ือยลา้ ปวดตามร่างกาย “ กินแก้เอว” 

 สถานท่ีด่ืมสุรา หากไปทาํนาก็จะด่ืมสุราท่ีเจา้ของนานาํมาเล้ียงท่ีบริเวณคนันา 

ส่วนมากเม่ือลอ้มวงด่ืมสุราก็จะพดูคุยเร่ืองทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง และจะเลิกกลบับา้นเม่ือ
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สุราหมด  ส่วนในวนัอ่ืนๆท่ีไม่มีการเล้ียงจากเจา้ของนาก็จะเดินไปซ้ือท่ีร้านขายสุราใน

หมู่บา้น ซ่ึงมีอยู ่ 7 ร้าน เป็นร้านท่ีขายของชาํร่วมกบัขายสุรา  ไม่ไดมี้การชกัชวนเพื่อนฝงู

ไปร่วมด่ืมดว้ย เม่ือด่ืมเสร็จก็จะเดินกลบับา้น การด่ืมไม่มีเวลาแน่นอน อยากด่ืมและมีเงินก็

จะเดินไปซ้ือด่ืม หรือบางคร้ังหากเก็บเงินไดม้ากก็จะไปซ้ือมาเก็บไวท่ี้บา้นทีละ 10 ขวด 

โดยซ้ือจากหมู่บา้นใกลเ้คียงซ่ึงเป็นเหลา้ขาวท่ีมีทั้งเสียภาษีและไม่เสียภาษี 

 ค่าใชจ่้าย ราคาเหลา้ขาวประมาณขวดละ 30 บาท แต่ถา้ซ้ือท่ีเสียภาษีก็จะราคาแพง

ข้ึน ทั้งน้ีในแต่ละวนักรณีศึกษาจะด่ืมสุราไม่แน่นอน หากมีเงินมากก็ด่ืมมาก มีนอ้ยก็ด่ืม

นอ้ย โดยเฉล่ียกินวนัละ 20 บาท “เวลามีเงินน๊ักกกิ็นน๊ัก” 

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาเร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายุประมาณ 16 ปี เน่ืองจากไปเท่ียวกบัเพื่อนและ

ตอ้งการจะจีบสาวแต่ไม่กลา้ จึงด่ืมสุราเพื่อใหเ้กิดความกลา้  

    “เวลาไปเท่ียวกับเพ่ือนกต้็องกินกับเพ่ือน” 

                 “ผมเป็นคนขีอ้าย ไม่กล้าจีบสาว เพ่ือนชวนไปเท่ียวกเ็ลยกินเหล้า ทีนีก้ล้าพูด

ขึน้” 

    “ผมกินพอดีๆ ไม่ได้กินมาก กินสัก กร๊ึบสองกร๊ึบ” 

 หลงัจากหดัด่ืมคร้ังแรกซ่ึงด่ืมเหลา้ขาวก็เลยด่ืมมาเร่ือยๆ หลงัจากการมีครอบครัว

ก็ยงัคงด่ืมอยู ่ซ่ึงภรรยาก็ไม่ไดว้า่อะไร มีแต่บ่นเล็กนอ้ย  ส่วนลูกคนเล็กก็บ่นเหมน็เหลา้ 

 “เมียผมกบ่็นบ้าง ลูกสาวบอกว่าห้ามเสียงดัง  แต่ผมไม่เคยกินเหล้าในบ้านนะ จะ

ออกไปกินท่ีอ่ืน” 

ในช่วงเขา้พรรษาก็ไม่ไดมี้การเลิกด่ืมแต่อยา่งใดเพราะเป็นฤดูกาลทาํนาซ่ึงตอ้งด่ืมทุกวนั

หลงัทาํงาน  แต่กรณีศึกษาเคยเลิกสุราไดห้น่ึงคร้ังเม่ือปีท่ีแลว้ โดยไปทาํการสาบานกบั

พระไว ้แต่เลิกได ้4 เดือนก็กลบัมาด่ืมอีก 

  “ ผมบ่ติดนะ อยากเลิกกไ็ด้ เคยเลิกเม่ือปีท่ีแล้ว ได้ 4 เดือน เพราะไปสาบานไว้ แต่

พอเลิกได้ 4 เดือนกก็ลับมากินอีก” 

 “บางทีผมเพลียกจ็ะเลิกซัก 10 วนัแล้วกกิ็นอีก” 

เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้ดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่เป็นคนไม่ค่อยพดู แต่เวลาด่ืมสุราแลว้จะสนุกพดูไดเ้ร่ือยๆ 

แต่ไม่สามารถใหข้อ้มูลไดว้า่มีเหตุผลอ่ืนในการด่ืมสุรา 
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 “ผมเป็นคนบ่อู้ แต่พอกินเหล้าแล้วม่วน อู้ได้ บางทีเมียบ่น แต่ถ้ากินเหล้ามากเ็ถียง

มนัได้” 

 “เขากินกันทุกคน ผู้หญิงกกิ็น” มนัเคยกินไม่ได้กินมนัเปร้ียวปาก” 

 “บางคร้ังเวลามีงานปอยหลวง เราต้องเตรียมเหล้าไว้เลีย้ง  เวลาเราไปบ้านเขาเขาก็

เลีย้งเรา เวลาเป้ินมากค็งต้องเตรียมให้ เป้ินกิน เรากต้็องกิน” 

 “ผมต้องเลีย้งเจ้าท่ีนา ต้องบนก่อนจะทาํนาเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปกปักรักษาข้าวในนา 

บนไก่และเหล้า เม่ือเกบ็เก่ียวกจ็ะนาํของไปแก้บน” 

 “เวลาจะสืบชตาแม่นํา้คาํ กจ็ะไปบนรวมกัน” 

         “เวลามีงานสังสรรค์กเ็พ่ือต้องการความสนุกจึงต้องด่ืมสุรา ด่ืมแล้วสามารถร้องเพลง

สนุกสนาน” 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่ ไม่เห็นมีอะไร ตนเองก็แขง็แรงดีสามารถทาํงานได ้ แลว้

หลงัการด่ืมก็ไม่เคยไปมีเร่ืองกบัใครเพราะจะกลบับา้น มีเพียงบา้งคร้ังท่ีจะทะเลาะกบั

ภรรยาบา้ง  

 “บ่เห็นเป็นอะไร ทาํงานได้ มีบางคร้ังท่ีเมียบ่นมากๆกเ็ถียงกันบ้าง เสียงดังใส่กัน 

แต่ไม่เคยทุบตีกัน” 

 เม่ือสอบถามวา่เพื่อนบา้นพูดกนัวา่อยา่งไร ก็ไดรั้บขอ้มูลวา่ไม่มีใครวา่อะไรหรือแสดง

ความรังเกียจ คงคบหาสมาคมตามปกติ สาํหรับเร่ืองเศรษฐกิจในครอบครัว กรณีศึกษา

ยนืยนัวา่ตนเองด่ืมไม่มาก ทาํงานไดเ้งินมา 150 บาท ก็ใชเ้ป็นค่าสุรา 50 บาท  คิดวา่ไม่มี

ปัญหาอะไร 

 “ไม่มีอะหยงั ได้เงินมาผมกินเหล้า 10-20 บาท ท่ีเหลือกเ็อาไว้ใช้จ่ายในบ้าน” 

“ไม่ใครว่าอะไรเพราะขีเ้หล้า(คนด่ืมสุรา)มีนัก” 

สภาพแวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการดื่มสุรา 

 มีร้านคา้สุราท่ีขายของร่วมกบัของชาํในหมู่บา้น ประมาณ 7 ร้าน ซ่ึงขายสุราหลาย

ชนิด สามารถซ้ือไดท้ั้งขวดหรือซ้ือปลีกได ้ เจา้ของร้านคา้ใหข้อ้มูลวา่จะเปิดขายสุราตั้งแต่

เวลา 10.00 น ข้ึนไป แต่มีบางรายท่ีเดินมาซ้ือปลีกตอนเชา้ ส่วนใหญ่จะมาซ้ือกนัตอนเยน็

หลงัเลิกงาน นอกจากน้ีทางร้านจะเอ้ือใหเ้ช่ือไวก่้อน แลว้มาจ่ายทีหลงัได ้บางคร้ังหากบาง

คนเมาจนนอนหลบัอยูข่า้งถนน  ผูน้าํทอ้งถ่ินหรือเพื่อนก็จะพาใส่รถไปส่งท่ีบา้น 
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 เจา้ของนา บอกวา่ ตอ้งหาสุรามาใหผู้ท่ี้จา้งมาเพื่อเป็นนํ้าใจ  เม่ือถึงเวลาใกลเ้ลิกทาํ

นา จะถูกถามวา่ “ถึงเวลาแล้วนะ”  “ แก้เอว”  เจา้ของนาก็จะตอ้งเตรียมให ้  

 

กรณศึีกษาที ่ 3 

 เพศชาย อายุ 41 ปี สถานภาพสมรส หย่า  ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6  

อาชีพรับจา้ง มีบุตร 2 คน กาํลงัอยูใ่นวยัเรียนและพกัอาศยัอยูก่บักรณีศึกษา สมาชิกในบา้น

มี 4 คน คือ กรณีศึกษา บุตร 2 คน และบิดาซ่ึงอาย ุ85 ปี 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาให้ขอ้มูลวา่ด่ืมสุรากลัน่พื้นบา้น ทั้งลกัษณะการซ้ือปลีกจากร้านคา้ใน

ชุมชน  และซ้ือสุราท่ีผลิตแบบไม่ตอ้งเสียภาษี  ปริมาณการด่ืมพบวา่ ด่ืมคร้ังละ 5-10 บาท 

แต่ด่ืมวนัละหลายคร้ัง   และทาํให้รับประทานอาหารไดอ้ร่อย “เยน็กไ็ปซ้ือกินประมาณ 5 

บาท 10 บาท ครับ แค่ทาํให้ทานข้าวอร่อยนะครับ”สําหรับสุรามียี่ห้อจะด่ืมเวลามีงานเล้ียง

เช่นข้ึนบา้นใหม่และเจา้ของงานเตรียมไวใ้ห ้  กิจกรรมขณะด่ืมสุรา กรณีศึกษาให้ขอ้มูลวา่

ส่วนใหญ่มกัจะไปซ้ือด่ืมท่ีร้านขายสุราแล้วกลับบ้านเพื่อไปทาํกับข้าวให้ลูก   มีเพียง

บางคร้ังเท่านั้นท่ีเจอเพื่อนท่ีร้านขายสุราแลว้จะนัง่คุยกนั “เราห่วงลูก แม่ไม่มี กินเสร็จกรี็บ

กลับ ท้ังเป็ดท้ังไก่ ลูกอีก 2 คน”   

สาเหตุและโอกาสนําไปสู่การดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาเร่ิมด่ืมสุราคร้ังแรกเม่ืออายุ 19 ปี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีคดัเลือกทหาร โดยมี

เพื่อนๆมาชวนใหด่ื้ม  หลงัจากนั้นก็ด่ืมเป็นคร้ังคราว และเม่ือประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมาไดแ้ยก

ทางกบัภรรยา ทาํใหเ้สียใจมาก จึงด่ืมสุราค่อนขา้งหนกั  

 ปัจจุบนัหลงัทาํงานแลว้จะตอ้งด่ืมสุราเพราะทาํให้คลายปวดเม่ือยและรู้สึกสดช่ืน

ข้ึน และนอนหลบัได้ดี  “เพราะบางทีปวดเอว  คือผมทาํงานหนัก ด่ืมซักเป๊ก ก็สดช่ืน” 

และ “ด่ืมเป๊บเดียวก็หลับแล้ว” และในการทาํนาเจา้ของท่ีนาจะเตรียมสุราไวใ้ห้หลงัเลิก

งาน “แล้วแต่นํา้ใจ  คืออาจไม่เลีย้งข้าว แล้วเรามีนํา้ใจเลีย้งเหล้ากแ็ล้วแต่ เหล้าไหไก่คู่ เรา

กย็กมากินด้วย” 

 ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นงานบุญ งานข้ึนบา้นใหม่ งานสงกรานต์ งานศพ ก็จะมี

การเล้ียงสุราทาํให้มีโอกาสพิเศษในการด่ืม และการด่ืมทาํให้มีเพื่อน “เราด่ืมสังสรรค์กับ

เพ่ือนกลับมาพ่อจะด่า  ถ้าเราไม่กินกไ็ม่ได้ เพ่ือน” 
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เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 ในหมู่บ้านมีร้านขายสุราหลายร้านสามารถซ้ือสุราได้ง่าย  และกรณีศึกษาให้

ขอ้มูลวา่การด่ืมเป็นการเขา้สังคมและไดเ้พื่อน  

 การด่ืมสุราช่วยผอ่นคลายความเครียด  “ บางทีผมเครียด เวลาลูกงอแง โยเยขึน้มา 

ผมไม่ทาํลูก แต่ผมทาํตัวเอง เพราะมันไม่ทันใจเรา” “เครียดปัญหาเยอะ ท้ังกล้าข้าว ท้ัง

ปลูกนา ต่ืนขึน้มาแล้วโกรธแต่อารมณ์ไม่ร้าย” 

ผลกระทบจากการดื่มสุรา 

 ดา้นสุขภาพ กรณีศึกษาให้ขอ้มูลว่าไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพสําหรับตนเอง แต่จะ

ถูกพ่อดุด่าให้เลิกด่ืมสุรา เช่นเดียวกับลูกทั้ ง 2 คนท่ีอยากจะให้เลิกด่ืม สําหรับด้าน

เศรษฐกิจของครอบครัว กรณีศึกษาไม่ไดก้ล่าวถึงวา่การด่ืมสุราจะมีผลต่อรายไดเ้พียงแต่วา่

หากเมาสุราแลว้ไม่ไดไ้ปทาํงานก็จะถูกหกัค่าแรง 

 

กรณีศึกษาที ่4 

   เพศชาย อาย ุ61 ปี  สถานภาพสมรส คู่ อาชีพผูสู้งอาย ุ(รับจา้งทัว่ไป) รายไดต่้อ

เดือน 1,000-2,000 บาท  มี สมาชิกในครอบครัว 5 คน  ไดแ้ก่ กรณีศึกษา ภรรยา ลูกสาว 2 

คน และ หลานสาว  1 คน  สมาชิกอ่ืนในครอบครัวท่ีการด่ืมสุรา ไดแ้ก่ ลูกสาว 2 คน  

ลกัษณะการดื่มสุรา 

สุราท่ีด่ืมคือ เหลา้ขาว 35 ดีกรี (สุราขาว และ สุราชุมชน) ไม่ด่ืมเหลา้แดง ไม่ด่ืม

เบียร์   ด่ืมเป็นประจาํทุกวนั วนัละ 40 บาท (1ขวด) มากท่ีสุด ท่ีเคยด่ืมประมาณ 6 ขวด/วนั   

สามารถด่ืมไดเ้อง โดยไม่ตอ้งมีเพื่อนร่วมด่ืมและจะด่ืมหนกัในช่วงเทศกาล พิธีกาล วนั

สาํคญั เพราะถือเป็นวนัหยดุและเป็นช่วงเวลาท่ีอยูด่ว้ยกนั พบปะญาติมิตรเพื่อนฝงูท่ี

ไม่ไดเ้จอกนันาน ไดพ้ดูคุย ซกัถาม ความเป็นอยู ่

สาํหรับค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือสุรานั้น  ส่วนหน่ึงเป็นเงินจากเบ้ียผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ

จากรัฐบาล และบางส่วนไดจ้ากการรับจา้งบีบนวด ในหมู่บา้น ซ่ึงจะมีรายไดอ้ยูป่ระมาณ 

20-40 บาท เพียงพอสาํหรับการใชซ้ื้อสุราในแต่ละวนั และถา้ไม่มีเงินด่ืม เพื่อนฝงูก็จะ

เล้ียง 
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 สถานท่ีด่ืมประจาํ ก็คือ ร้านขายของชาํประจาํหมู่บา้นท่ีเปิดใหบ้ริการทุกวนั และ

ถึงแมจ้ะไม่ใช่เวลาขาย  กรณีศึกษาก็มกัจะซ้ือจากเจา้ของร้านไดเ้สมอ  

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

ด่ืมสุราคร้ังแรกกบับิดา เม่ือกรณีศึกษาอายปุระมาณ 16 ปี  เป็นการด่ืมเน่ืองจาก

การพบกนัคร้ังแรก เพราะ บิดาของกรณีศึกษาแยกทางมารดาเม่ือกรณีศึกษาอายไุด ้2 

เดือน และกลบัมาพบกนั เพื่อใหบิ้ดาเป็นเถา้แก่สู่ขอภรรยา และเม่ือพอ่กบัลูกไดพ้บกนั 

พดูคุยกนั โดยมีสุราเป็นส่วนสนบัสนุน   หลงัจากนั้น กรณีศึกษาก็ด่ืมเป็นประจาํ ส่วน

ใหญ่มกัจะเป็นเวลาหลงัเลิกงาน ด่ืมกบัเพื่อนร่วมงาน  สาํหรับพิธีการ หรืองานบุญต่าง ๆ 

ในหมู่บา้น ก็จะมีสุราใหด่ื้มเน่ืองจากเจา้ภาพตอ้งการใหมี้คนร่วมงาน และอยูช่่วยเหลือ

งาน อยา่งเช่น ในงานศพ การเล้ียงสุราจะเป็นเร่ืองธรรมดามาก เน่ืองจากผูท่ี้ด่ืมสุรา มกัจะ

อยูไ่ดดึ้ก ทาํใหบ้รรยากาศไม่เงียบเหงาและกรณีศึกษาเป็นสัปเหร่อประจาํหมู่บา้น  ดงันั้น

จึงใหเ้หตุผลวา่ด่ืมสุราเพื่อกลบกล่ิน  และเหตุผลท่ีกรณีศึกษาตดัสินใจยติุการด่ืมในแต่ละ

วนัและกลบับา้น มีอยู ่2เหตุผล ก็คือ เงินหมด และด่ืมต่อไม่ไหว  

 เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาบอกวา่ การด่ืมสุราเป็นเร่ืองของตวับุคคล ไม่จาํเป็นตอ้งมีเง่ือนไขใด 

ๆ เช่นภรรยาและลูกก็เคยขอร้องให้เลิกด่ืม แต่กรณีศึกษาก็ไม่เช่ือ เพราะเป็นเร่ืองส่วนตวั 

อีกทั้งเขาเองก็ไม่เคยก่อเร่ือง หรือสร้างปัญหา ถึงแมจ้ะด่ืมหนกั แต่รุ่งเชา้เขาก็สามารถต่ืน

และไปทาํงานไดเ้หมือนเดิม 

บุคคลในครอบครัวของกรณีศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา คือลูกสาวทั้งสอง

คน ต่างกนัท่ีชนิดของสุราท่ีด่ืม จะเป็นเหลา้แดง กบัเบียร์ ซ่ึงเม่ือถามถึงความรู้สึก 

กรณีศึกษาไม่รู้สึกอะไรท่ีเห็นลูกด่ืม เพราะลูกสาวทั้งสองอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ สามารถดูแล

ตวัเอง และดูแลครอบครัวได ้ถือวา่ไม่เป็นปัญหา และเม่ือถามถึงความเป็นห่วง กงัวล  

กรณีศึกษารู้สึกเป็นห่วงสุขภาพ ส่วนภาพลกัษณ์นั้นไม่ถึงกบัเป็นกงัวล แค่รู้สึกวา่ ถา้ไม่

ด่ืมจะดีกวา่ 
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ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

กรณีศึกษาทราบดีวา่การด่ืมสุรานั้นมีโทษถึงชีวติ ถา้ด่ืมในปริมาณมาก และด่ืม

เป็นเวลานาน แต่ก็ไม่สามารถเลิกได ้ตลอด 50 ปีท่ีผา่นมา กรณีศึกษาไม่เคยเลิกด่ืมแมแ้ต่

คร้ังเดียว และไม่คิดท่ีจะหยดุด่ืม แมว้า่ปัจจุบนัจะเร่ิมมีปัญหาสุขภาพ จนตอ้งเขา้รับการ

ตรวจรักษาเป็นประจาํ ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเกาต ์โรคต่อมลูกหมากโต ซ่ึง

แพทยแ์นะนาํใหเ้ลิกด่ืม เพราะเส่ียงต่ออนัตรายจากความดนัโลหิตสูง แต่กรณีศึกษาก็

ปฏิเสธ 

ส่วนปัญหาการเขา้สังคม การร่วมงานกบัเพื่อนบา้น ชุมชน พบวา่  กรณีศึกษา

ยงัคงทาํงานร่วมกบัชุมชนไดดี้  

ถามถึงปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว  กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่ไม่มี เพราะ ตน

ไม่ไดร้บกวนใคร เงินท่ีไดเ้ป็นเงินท่ีตนไดม้าและหาเอง ส่วนค่าใชจ่้ายหลกัในครอบครัว

นั้น เป็นหนา้ท่ีของลูกสาวทั้งสอง ท่ีใหก้ารดูแลช่วยเหลือ  

แต่ปัญหาจากการด่ืมสุราพบเป็นประจาํก็คือ ปัญหาถูกลว้งกระเป๋า เพราะเม่ืออยู่

ในสภาพเมามาย ไม่สามารถกลบับา้นได ้ก็จะนอนอยูท่ี่ร้านสุรา จาํไม่ไดว้า่ ใครท่ีเป็นคน

ลว้งกระเป๋า 

สาํหรับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น แมภ้รรยาจะเคยเตือนใหเ้ลิกด่ืม 

เพราะเสียสุขภาพ แต่กรณีศึกษาไม่เคยสนใจ เพราะคิดวา่ ไม่ไดท้าํความเดือดร้อนใหใ้คร 

เวลาท่ีเมา ก็นอน ไม่เคยมีปากเสียง หรือทาํร้ายร่างกายภรรยา ไม่เคยใชค้วามรุนแรง และ

ไม่เคยมีปัญหาชกต่อยแมแ้ต่คร้ังเดียว 

สภาพแวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการดื่มสุรา  

 กรณีศึกษาตอบวา่ ทุกร้านสามารถซ้ือสุราด่ืมได ้ถึงจะมีเงินหรือไม่มีเงิน และการ

ขายเคร่ืองด่ืมของหมู่บา้นก็ไม่เก่ียงเวลา เน่ืองจากเป็นการคา้การขาย  

 

กรณีศึกษาที ่5 

 เพศชาย อาย ุ50 ปี  การศึกษาระดบั ประถมศึกษาปีท่ี 4 สถานภาพสมรส คู่  มีบุตร 

2 คน ทาํงานอยูต่่างจงัหวดั ปัจจุบนั กรณีศึกษาอาศยัอยูก่บัภรรยา มีอาชีพรับจา้งทาํนา ทาํ

สวนและรับจา้งทัว่ไป ไดค้่าจา้งวนัละ  150 บาท   แต่มีรายไดไ้ม่แน่นอน  แลว้แต่วา่จะมี
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การวา่จา้งใหไ้ปทาํงาน   หากวนัไหนไม่มีการจา้งงานก็จะหาปลาตามทอ้งนามาเป็นอาหาร

หรือขายบา้ง ภรรยาก็ด่ืมสุราเป็นประจาํเช่นเดียวกนั 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาด่ืมสุรากลัน่จากโรงงานพื้นบา้น ทั้งสุราจากโรงกลัน่แบบเสียภาษี และ

สุราเถ่ือนเน่ืองจากราคาถูกกวา่ “ไม่มีแสตมป์ ขายถกูหน่อยปกติมนั 50 บาท แต่อันนีม้า

ขายขวดละ 30 บาทจะถกูว่าหน่อยหน่ึง”  ส่วนสุราท่ีมียีห่้อ ไม่ชอบด่ืมเน่ืองจากราคาแพง

และด่ืมแลว้จะปวดศีรษะ 

 ปริมาณและความถ่ีในการด่ืมสุรา ด่ืมทุกวนั เร่ิมตั้งแต่ตอนเชา้ก่อนไปทาํงาน ซ้ือ

สุราจากร้านขายประมาณ 10 บาท  และหลงัเลิกงาน ประมาณ คร่ึงขวดอีกคร้ัง หากไปทาํ

นา และเจา้ของนานาํสุรามาเล้ียงก็จะด่ืมท่ีบริเวณทาํนา แลว้จึงกลบับา้น หากไม่ไดท้าํนาก็

จะไปซ้ือมาจากร้านคา้นาํกลบัมาด่ืมท่ีบา้นทุกวนั 

สาเหตุและโอกาสในการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่เร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายปุระมาณ 20 ปี เน่ืองจากเพื่อนชวน และ

เป็นช่วงเวลาคดัเลือกทหารเกณฑ ์มีเพื่อนมารวมกลุ่มกนัและชกัชวนกนัด่ืมสุราเพื่อยอ้มใจ 

หลงัจากนั้นก็ด่ืมสุรามาตลอด จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีรู้สึกวา่ตนเองด่ืมมากแต่ก็ไม่สามารถ

เลิกได ้ 

 โอกาสท่ีจะด่ืมสุรานอกจากด่ืมเป็นประจาํทุกวนัแลว้  เม่ือมีเทศกาลหรือประเพณี 

งานบุญต่างๆในหมู่บา้นก็จะมีการเล้ียงสุราทุกงานซ่ึงเป็นโอกาสท่ีจะไดด่ื้มสุรามากข้ึน  

 กิจกรรมท่ีทาํระหวา่งด่ืมสุราหากด่ืมร่วมกบัผูอ่ื้นคือนัง่คุยกนั  “น่ังคุยไปเร่ือยๆ ถ้า

คุยไปแล้วเร่ิมไม่ไหวกจ็ะกลับบ้าน” 

 เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้ดื่มสุรา 

 มีร้านคา้ท่ีขายสุราอยูใ่กลบ้า้น เม่ือรู้สึกอยากด่ืมก็สามารถเดินไปซ้ือไดง่้าย 

บางคร้ังจะไปซ้ือสุราท่ีไม่ไดเ้สียภาษีมาจากหมู่บา้นอ่ืนมาเก็บไว ้ และยงัใหข้อ้มูลวา่การ

ด่ืมสุราทาํใหมี้กาํลงั  รับประทานอาหารไดม้ากข้ึน รวมทั้งสามารถบรรเทาอาการปวด

เม่ือยเช่น ปวดเอวเวลาทาํงาน ซ่ึงจะถือเป็นยา โดยนาํสุรามาดองรวมกบัยาเสือ 11 ตวั 

เพื่อใหช่้วยในการเจริญอาหาร “ ถ้าจะบาํรุงกด็องเหล้ากินเองก่อนทานข้าวทุกมือ้จะได้กิน

อร่อย” และใหข้อ้มูลวา่ทุกครอบครัวในหมู่บา้นด่ืมสุราทั้งนั้น ซ่ึงอาจด่ืมทั้งมากและนอ้ย  
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ผลกระทบจากการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาทราบวา่การด่ืมสุราทาํใหต้นเองมีสุขภาพทรุดโทรม  เคยเจบ็ป่วยตอ้ง

นอนโรงพยาบาลและสังเกตวา่มีอาการถ่ายอุจจาระดาํเป็นบางคร้ัง แต่ไม่ไปรับการตรวจ

วนิิจฉยั และรู้สึกวา่ตนเองมีอาการผดิปกติหากไม่ไดด่ื้มสุรา เช่น มือสั่น สมองต้ือ “ ถ้ามนั

ไม่ได้กินสมองมนัจะตือ้ คิดอะไรไม่ออก  ถ้าเว้นซักช่วงตามนัจะบวมขึน้มา”  นอกจากน้ี

ยงัใหข้อ้มูลวา่เพื่อนท่ีร่วมด่ืมดว้ยกนัในสมยัวยัรุ่นมีหลายคนท่ีเสียชีวติดว้ยโรคเอดส์

เน่ืองจากด่ืมสุราแลว้คงจะไปเท่ียวต่อ บางคนก็เสียชีวติดว้ยโรคตบัแขง็ และสาํหรับ

กรณีศึกษาจะกลบับา้นทุกคร้ังไม่เคยไปเท่ียวท่ีอ่ืนต่อ แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่การด่ืมสุราทาํ

ใหเ้กิดอุบติัเหตุหกลม้บา้ง  

 “กเ็วลาเดินตามทางนะ มนัเหมือนจะล้ม ดีไม่ดีจะไปชนรถด้วยซํ้า บางคร้ังจักรยานไป

เฉ่ียวหรือแฉลบบ้าง” 

 ผลกระทบต่อสัมพนัธภาพภายในครอบครัว กรณีศึกษาเคยทะเลาะกบัภรรยาอยู่

บา้ง บางทีหลงัการทะเลาะจะไม่พดูคุยกนันานเป็นเดือน สําหรับลูกทั้งสองคนเม่ือกลบัมา

บา้นก็จะตกัเตือนไม่ใหด่ื้มมากอยูเ่สมอ 

 

กรณีศึกษาที ่6  

 เพศชาย อาย ุ64 ปี  สถานภาพสมรส หมา้ย อาชีพผูสู้งอาย ุ(เกษตรกร ลูกจา้ง

ชัว่คราวกรมชลประทาน)   อาศยัอยูท่ี่บา้นคนเดียว ครอบครัวของลูกสาวปลูกบา้นอยูอี่ก

หลงั ดา้นตรงขา้มประมาณ 200 เมตร 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

กรณีศึกษา ด่ืมเหลา้ชุมชน  ไม่ด่ืมเหลา้แดง ไม่ด่ืมเบียร์  ไม่ด่ืมนํ้าขาว เพราะดีกรี

นอ้ยเกินไป ด่ืมเป็นประจาํทุกวนั วนัละสามคร้ัง เชา้10 บาท  กลางวนั 10 บาท  และเยน็ 

20 บาท  มากท่ีสุดจาํไม่ไดว้า่ ก่ีบาทและก่ีขวด  ส่วนใหญ่มกัจะด่ืมคนเดียวท่ีบา้น  

“ด่ืมเป็นกะสัย ทาํห้ือก๋ินข้าวรํา” 

เม่ือถามถึงเพื่อนร่วมกลุ่ม ท่ีด่ืมดว้ยกนัเป็นประจาํ  กรณีศึกษาตอบไม่มี เพราะ

เวลาวา่งของแต่ละคนไม่เหมือนกนั รสนิยม การพดูจา ไม่เหมือนกนั ก็ทาํใหบ้รรยากาศ

เสีย 
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“ด่ืมเหล้า มนัเป็นเร่ืองของรสนิยม ถ้าพอใจกก๋ิ็นตวยกันได้ ถ้าบ่ม่วนใจ๋ กต่็างคน

ต่างก๋ินจะดีกว่า” 

พิธีการหรืองานบุญ ประจาํหมู่บา้นนั้นไม่มีผลต่อการด่ืมของกรณีศึกษาเพราะด่ืม

ทุกวนั บุคคลในครอบครัวของท่ีด่ืมสุรา  คือลูกเขย แต่เขาก็จะด่ืมเพื่อเขา้สังคม และในพีธี

การสาํคญั ๆ เท่านั้น  

เงินท่ีใชส้าํหรับการซ้ือสุรานั้น ส่วนหน่ึงเป็นเบ้ียผูสู้งอายุท่ีไดรั้บจากรัฐบาล และ

จากลูกสาวและถา้ลูกสาวไม่ให ้ก็จะไปเช่ือท่ีร้านสุราเจา้ประจาํ  โดยใหเ้หตุผลวา่ เขา

อยากด่ืม และไม่ก่อความเดือดร้อนใหใ้คร นอกจากตวัเอง 

สถานท่ีด่ืมประจาํ ก็คือ ร้านขายของชาํใกลบ้า้น และซ้ือกลบัมากินท่ีบา้น เพราะ

ลูกสาวเป็นห่วงสุขภาพและเกรงถา้เมาสุราแลว้เดินตามถนนจะถูกรถชนได ้

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

ด่ืมคร้ังแรกจาํอายไุม่ได ้และจาํไม่ไดว้า่ด่ืมกบัใคร แต่น่าจะราว ๆ 30 ปี เพราะด่ืม

หลงัจากท่ีลูกสาวโตแลว้ และเม่ือถามถึงสาเหตุท่ีด่ืมจาํไม่ได ้แต่จาํไดว้า่ หลงัจากด่ืมคร้ัง

แรกก็ด่ืมมาเร่ือย ๆ แต่ไม่มาก ด่ืมในวนัสาํคญั ๆ เท่านั้น และไม่เคยด่ืมจนเมา  

สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึน และด่ืมทุกวนั จะเป็นเวลาหลงัจากท่ีบุตรชายของกรณีศึกษา

ประสบอุบติัเหตุเสียชีวติขณะข้ึนไปสวนล้ินจ่ี เม่ือ 11 ปีก่อน กรณีศึกษาเสียใจมาก เพราะ

ตั้งความหวงักบัลูกชายคนน้ีมาก  

จากเดิมเป็นการด่ืมเพื่อสังคม กลายเป็นด่ืมเพื่อให้เมามาย และมกัจะไม่รู้สติ 

ประสิทธิภาพในการทาํงานเร่ิมลดลง และเหตุผลท่ีจะยติุการด่ืมในแต่ละวนั คือ อาการ

เมามาย จนด่ืมต่อไม่ไหว หรือเมาหลบัไปเสียก่อน 

เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้ดื่มสุรา 

กรณีศึกษามีอาการติดสุราจะตอ้งด่ืมทุกวนั ปริมาณก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ

หลงัจากท่ีลูกชายเสีย และภรรยาเสียชีวติก็ทาํใหด่ื้มหนกัมาก เพราะไม่มีคนดูแล  

กรณีศึกษามองการด่ืมสุราวา่เป็นเร่ืองของความพึงพอใจ เป็นเร่ืองของรสนิยม ใคร ๆ ก็

ด่ืมได ้ไม่จาํกดัเพศ ไม่จาํกดัเวลา และแสดงถึงความเป็นลูกผูช้ายตวัจริง 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

กรณีศึกษารู้ถึงโทษของการด่ืมสุรา เพราะเร่ิมมีอาการตบัแขง็ แพทยแ์นะนาํให้

เลิก แต่กรณีศึกษาไม่เลิก และเม่ือ 3-4 เดือนก่อนมีอาการปวดทอ้ง ปัสสาวะเป็นเลือด ตอ้ง
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เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็น ต่อมลูกหมากโต  ตอ้งทาํการผา่ตดั 

และคาสายสวนปัสสาวะ นาน เกือบ 2 เดือนและไม่ไดด่ื้มสุราเลย  แต่มีอาการหลงลืม 

สับสน ใจสั่น เดินตกบนัไดสองคร้ัง แต่ไม่มีอาการรุนแรง จนทุกคนคิดวา่สามารถเลิกได ้

แต่เม่ือแพทยท์าํการเอาสายสวนปัสสาวะออก  กรณีศึกษาก็กลบัมาด่ืมเหมือนเดิม โดยคิด

วา่ สุขภาพของตนดีแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งหยดุด่ืม 

 ในปัจจุบนั เม่ือกรณีศึกษาด่ืมสุราแลว้ในช่วงเวลากลางคืนก็มีอาการพดูคนเดียว 

เสียงดงั ไม่ยอมนอน จนกระทัง่ลูกสาวตอ้งยา้ยลงไปปลูกกระท่อมอยูบ่ริเวณบ่อปลาตรง

ขา้ม  หลงัจากท่ีดูแลเร่ืองยา เร่ืองอาหาร ก็จะกลบัไปพกัผอ่นท่ีบา้นของตวัเอง  

สาํหรับระยะ 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา ถามถึงปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว กรณีศึกษา

ตอบวา่ ไม่มี  แต่ลูกสาวตอบวา่มี  เพราะเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสุราเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น

ในครอบครัว  

ส่วนปัญหาการเขา้สังคม การร่วมงานกบัเพื่อนบา้น ชุมชน พบวา่ การด่ืมสุรา

ของกรณีศึกษาไม่เป็นปัญหายงัเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนไดต้ามปกติ 

สภาพแวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่ไม่ใช่เร่ืองของการเอ้ือใหด่ื้ม   ร้านสุราขายได ้เพราะวา่คน

อยากด่ืม ไม่ใช่เพราะมีร้านสุราแลว้คนจึงด่ืม มนัเป็นเร่ืองของความพอใจ และสามารถซ้ือ

สุราไดต้ลอดเวลา 

 

กรณีศึกษาที ่7 

เพศหญิง  อาย ุ 43    ปี สถานภาพสมรส คู่ การศึกษา ประถมปีท่ี 4 มีบุตร 2 คน 

หญิง 1 คน ชาย 1 คน อายขุองบุตรสาวคนโต 24 ปีเร่ิมทาํงานเป็นครูได ้1 เดือน และ

บุตรชายอาย ุ14 ปี อยู ่ม. 4 ลกัษณะโครงสร้างของ ครอบครัว เป็นครอบครัวเด่ียว จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว 4 คน อาชีพ ทาํสวน ทาํนาและคา้ขาย รายไดต้่อเดือน เฉล่ีย 3, 000- 

4,000 บาท เพียงพอใชจ้่ายภายในครอบครัว และมีเหลือเก็บ  การด่ืมสุราของสมาชิกใน

ครอบครัว ภรรยาด่ืมเป็นคร้ังคราว บุตรทั้ง 2 คน ไม่ด่ืมสุรา บุตรสาวคนโต เม่ือออกงาน มี

ด่ืมบา้งเล็กนอ้ย ปู่ และยา่ ด่ืมสุราและเสียชีวติดว้ยวยั 60ปีเศษ  ส่วนตาและยาย ไม่ด่ืม  
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ลกัษณะการดื่มสุรา 

กรณีศึกษาระบุ ไม่ด่ืมสุราหมกัหรือสุราขาวเน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ใน

ระหวา่งทาํนา ไดด่ื้มสุราขาวเน่ืองจากคิดวา่เป็นนํ้าแลว้เกิดอาการสาํลกั ต่อมาเม่ือเห็นสุรา

ขาวแลว้รู้สึกอยากสาํลกั ด่ืมไม่ได ้ แต่จะด่ืมไดเ้ฉพาะ สุราแดง เช่น แสงโสม แม่โขง เบียร์ 

เป็นตน้ สถานท่ีท่ีนิยมไปด่ืม คือ ท่ีบา้นของตนเอง บา้นเพื่อน และงานเทศกาล 

ปริมาณและการด่ืมสุราไม่แน่นอน ในฤดูทาํนา จะด่ืมทุกวนัเน่ืองจากมีคนมาช่วย

ทาํนา ตามประเพณีจะตอ้งนาํสุรามาเล้ียง ถา้เจา้บา้นไม่ร่วมด่ืมดว้ยแขกจะไม่ยอมด่ืมและ

จะกลบับา้น กลุ่มตวัอยา่งจึงตอ้งร่วมด่ืมดว้ยเน่ืองจากสงสารเห็นทาํงานเหน่ือยมาทั้งวนั  

 คาํถามถึงปริมาณการด่ืมสุรา มากนอ้ยเพียงไร กรณีศึกษาระบุวา่ ด่ืมไม่มาก เช่น 

ถา้เป็นเบียร์จะด่ืม 1- 2 ขวด (ขนาด เบียร์สิงห์) โดยเฉล่ีย ใน 1 สัปดาห์ด่ืม ประมาณ 2 คร้ัง 

ปริมาณการด่ืม อยูร่ะหวา่ง 2-6 ขวด เม่ือถามวา่ การด่ืม 6 ขวด เมาหรือไม่ คาํตอบท่ีไดคื้อ 

ไม่เมา การด่ืม 6 ขวด ใชเ้วลา ประมาณ 2-3 ชัว่โมง คือ คุยกนัไปเร่ือยๆ ระหวา่งด่ืมสุรา จะ

ทานอาหารเป็นกบัแกลม้ร่วมดว้ย เช่น ผดัคะนา้ ผดัแตง ถัว่ ขนม เป็นตน้ กิจกรรมใน

ระหวา่งด่ืมสุรา จะเป็นการพดูคุยกนัในเร่ือง ครอบครัว ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 

“เป็นการพูดคุยเร่ืองครอบครัว เล่าสู่กันฟัง ครอบครัวเรา ครอบครัวเขา บางท่ี 

เป็นการปรับทุกข์ปัญหาเลก็ๆน้อยๆ บางคนปัญหามาก เล่าไปร้องไห้ไป แก้ปัญหาชีวิต

ไม่ได้ บางคนเกบ็กด แฟนเมาแล้วอาละวาด”  

เม่ือถามวา่ กรณีศึกษาจะเลิกด่ืมไดห้รือไม่ คาํตอบคือ  

“เลิกได้ หนูไม่ถึงกับติด ถ้าจะเลิกไม่มีปัญหา ท่ีด่ืมเพ่ือสังคม ด่ืมเลก็ๆน้อยๆ ไม่

ถึงกับติด ถ้าจะไม่กินกไ็ด้ ส่วนใหญ่ท่ีด่ืมกจ็ะด่ืมกับแขกท่ีมาช่วยทาํนา” นอกนั้นก็มี 

อยา่งเช่น             

1.  ทาํบุญบา้น แต่งงาน ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ไปร่วมกิจกรรมในหมู่บา้นตอ้งด่ืม  

2.  สลากพตัร ปอยหลวง เป็นการทอดผา้ป่า  ไปร่วมทาํบุญกนั สนุกมากต่างคน

ต่างลืมทุกขลื์มสุขหมด หมดงาน กินสุรากนั คบเพื่อนฝงู 

3.  สงกรานต ์ด่ืมกนันาน เรียกวนัสังขารล่อง ตั้งแต่วนัท่ี 13-20 ด่ืมกนัทุกวนั

เพราะคนเท่ียวกนั คนเหนือถือวา่ เทศกาลสงกรานเป็นงานใหญ่ ตอ้งรดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่ 

บา้นผูห้ลกัผูใ้หญ่บางบา้นจะเตรียมอาหารและสุราไวใ้ห้  
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4.  วนัข้ึนปีใหม่ ส่งทา้ยปีเก่า วนัลอยกระทง บวชพระ ปอยหลวง “ทุกเทศกาลจะ

มีเหล้าหมด งานเลีย้งผีปู่ย่า จะเป็นบ้านใครบ้านมนั ไหว้ด้วยเหล้าแล้วจะกินหรือไม่กไ็ด้ 

ไม่บังคับว่าจะต้องกิน แต่ส่วนใหญ่กกิ็นกัน ถ้าไม่กินกเ็อาไปให้คนอ่ืนไป” 

5.  ก่อนทาํนา  ทาํไร่ จะตอ้งไหวแ้ละบนเจา้ท่ีเจา้ทาง ตอ้งมีสุรา เป็นประเพณี เห็น

มาตั้งแต่เกิด เม่ือไหวเ้สร็จแลว้ก็จะขอเศษอาหารและสุรากลบัไปกินท่ีบา้น มีความเช่ือวา่ 

ทาํแลว้จะไดผ้ลผลิตท่ีดี กรณีศึกษาบอกวา่  เคยลองโดยไม่ทาํพิธีไหว ้ปรากฏวา่ผลผลิต

เสียหาย นํ้าไม่เคยท่วมก็ท่วมท่วม ไม่รู้มนัเป็นความเช่ือ 

6. ตาลก๋วยสลาก  ด่ืมกนัหนกั 3 วนั ติดต่อกนั บางคร้ังเกิน 3 วนัเน่ืองจาก สุรา

เหลือ 

7. งานเล้ียงผฝีาย สืบชะตาผนีํ้า 

 “งานนีจ้ะกินเหล้ากันเยอะมากทุกคน เพราะว่าประเพณีงานเลีย้งฝายทุกบ้านจะ

เอาไก่เอาเหล้าไปรวมกันท่ีน่ัน มีมากมีน้อยกเ็อามารวมกันกินด้วยกัน ไม่ให้เหลือกลับบ้าน

ให้กินให้หมด” “ไปตอนเช้า กลับมา 8 โมงตอนเยน็ สองทุ่ม เมากันหนัก ข่ีรถจักรยานไป 

เมากลับไม่ไหว บางคนเอารถไป ต้องขนเอาคนเมาใส่รถ พากลับบ้าน ท่ีน่ีเขาจะไม่ทิง้กัน 

ต้องพากันกลับให้หมด สนุก” 

การด่ืมสุรา นอกจากจะด่ืมหลงัการทาํงานและเทศกาลต่างๆแลว้ ยงัเกิดจากการท่ี

เพื่อนโทรมาชวน นดักนัเฉล่ียเดือนละ 2-3 คร้ัง เช่น วนัเกิด วนัเกิดของลูก จะเรียกไปบา้น 

เพื่อนก็จะเตรียมกบัขา้วและสุราไวใ้ห ้แต่ถา้ไปแลว้จะทานเฉพาะอาหารโดยไม่ด่ืมสุราก็

ได ้ไม่มีการบงัคบั แต่ส่วนใหญ่จะด่ืมสุราดว้ย เน่ืองจากจะทาํใหบ้รรยากาศสนุกสนาน 

คร้ืนเครงมากข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการด่ืมสุรากรณีศึกษาระบุวา่ เดือนละเกือบพนับาท  

”หนูเคยพูดกับแฟนว่า เงินพันบาทนี ้เกบ็ไว้ให้ลูกไปโรงเรียนไม่ดีกว่าหรือพ่ี 

หมดไปกับเหล้า แกบอกว่า แกกคิ็ดเหมือนกัน” “บางคร้ังแกด่ืมท่ีบ้านดี พอเหล้าหมดก็

เลิก แต่ไปกินนอกบ้าน ใจสปอร์ต เลีย้งเพ่ือน เหล้าหมดแล้วไปเอามา ลงบัญชีผม ถวัเฉล่ีย

เดือนละไม่เกินหน่ึงพัน บางท่ี คร้ังละ 200-300 บาท เพราะเหล้าเสรีมนัถกู ขวดละ 25 -30 

บาท”  
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สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

ผูใ้หข้อ้มูล เร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายปุระมาณ 20 ปี เหตุผลของการเร่ิมด่ืมสุรา คือการไม่

มีเพื่อน หลงัแต่งงานมาอยูก่บัสามี ช่วงแรกยงัไม่รู้จกัใคร รู้สึกเหงา  จึงมีการคบเพื่อนและ

มีการสังสรรคก์นั ทาํใหมี้การด่ืมสุรา 

 “เพ่ือนชักจูง เวลาเพ่ือนมาหาเราไม่มีอะไรเลีย้ง เลีย้งด้วยนํา้เปล่า มนักจ็ะเงียบไม่

ร่ืนเริง ถ้าเอาเหล้ามากท็าํให้คร้ืนเครงสนุกสนาน” 

กิจกรรมทุกกิจกรรมของหมู่บา้นเป็นท่ีมาของการด่ืมสุราทั้งส้ิน เช่น 

 “เวลาท่ีเครียด เหงาๆ เรียกเราไปปรับทุกข์ บรรยายให้เราฟังว่าทุกข์อย่างน้ันทุกข์

อย่างนีก้กิ็นเหล้า เพราะไม่มีทางออก” “ท่ีน่ีทุกข์กกิ็นเหล้า สุขกกิ็นเหล้า เทศกาลทุก

เทศกาลกกิ็นเหล้า เทศบาลเคยเสนอให้งานศพถ้าไม่มีเหล้าให้เงิน3000 บาท ปรากฎว่า ไม่

มีใครรับเลย เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครมางาน พอตอนดึกๆจะไม่มีใครอยู่ เหลือแต่ญาติ เลย

ไม่มีใครรับ” 

การไปด่ืมสุราบา้นเพื่อน เหตุผลท่ีตดัสินใจเลิกด่ืมแลว้กลบับา้น คือ “ห่วงลูก กลัวไม่มีข้าว

กิน ไม่มีคนทาํกับข้าว บางคร้ังกห่็วงท่ีบ้านกลัวว่าจะมีใครเอาของมาส่งเพราะเราขายของ

ด้วย” “บางคร้ังกลับยงัไม่ถึงบ้านเลยมาตามกลับไปกินอีก งานเดียวกันน่ีแหละ แล้วกไ็ป”  

 เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

เม่ือถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหส้ัญลกัษณ์ของสุรา คาํตอบท่ีไดคื้อ  

“หนูก็ไม่ค่อยรู้แต่หนูวา่มนัเป็นส่ิงเสพติด หนูเห็นบางคนติดมากๆเลย พอถึงตอน

เยน็ไม่ไดกิ้นทุรนทุราย ไม่ไปไม่ได ้ตอ้งไปร้านใหไ้ดเ้ลยนะ มีคนรอแลว้ เพื่อนรอแลว้”  

เม่ือใหช้ัง่นํ้าหนกัระหวา่งผลดีและผลเสียของการด่ืมสุรา คาํตอบท่ีไดคื้อ 

 “มีส่วนเสียมากว่า กินเหล้าแล้วทาํให้มีเร่ืองทะเลาะวิวาทบ่อย อย่างหนูกับแฟน 

ถ้าแฟนไม่ด่ืมเหล้า ไม่เคยมีเร่ืองทะเลาะกันเลย แต่พอด่ืมเหล้ามาเร่ิมพูดกันไม่รู้เร่ือง ทาํให้

มีเร่ืองทะเลาะกันบ่อย ตอนเยน็เปล่ียนเป็นคนละคน คนท่ีเคยเป็นคนเงียบๆ พอกินเหล้า

แล้วกลายเป็นคนโผงผาง ลูกเวลากลับมาเห็นพ่อเมา จะไปอยู่บ้านญาติก่อน ไม่อยากเห็น 

ไม่อยากมีปัญหา พอพ่อหายเมาแล้วค่อยกลับ พ่อเองกรู้็ตัว บอกกับลูกว่า ถ้าพ่อเมาให้

เล่ียงๆด้วย แต่แฟนหนูดีอย่าง คือ ไม่ทาํร้ายลูก แต่เคยทาํร้ายหนู หนูอยู่ในห้องนํา้พอเปิด

ประตูออกมาแกยกเท้ามาท่ีตัวหนู หนูเลยเอามือรับแล้วผลักออกเตม็แรง แกเลยล้มลงหัว
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ไปฟาดกับขอบโถส้วม หัวและไหล่แตก คนเมาทรงตัวไม่ได้ ตอนเช้าแกไม่รู้ว่าแกเป็น

อะไร หนูกไ็ม่บอกเพราะกลัวแฟนจะทาํร้ายอีก”  

คิดอยา่งไรกบัการท่ีผูห้ญิงด่ืมสุรา คาํตอบก็คือ  

“ถ้าด่ืมไม่เยอะกดี็ เป็นการสังสรรค์ ทาํให้มีเพ่ือน สังเกตดูคนท่ีไม่ด่ืมจะไม่มี

เพ่ือน เพ่ือนจะไม่เรียกไป ทาํให้สังคมแคบ หนูด่ืมเพราะหนูอยากรู้ข่าวสารความเป็นไป

ของบ้านเมือง”  

ความเห็นต่อการสังสรรคก์บัเพื่อนและมีการด่ืมสุรา  

“มนัสนุก ได้พูดคุยกันถึงครอบครัว แต่จะไม่เอาเร่ือง ซีเรียสมาคุยกันในวงเหล้า 

พูดคุยกันไป หัวเราะกันไป มนัสนุก แต่ถ้าคุยเร่ือง ซีเรียสจะเครียดกันไปหมด” 

 “เด่ียวนีผู้้หญิงจะกินเหล้ามากขึน้ มากกว่าผู้ชาย จะเป็นเพราะผู้หญิงมีเวลาว่าง

มากกว่าหรือเปล่า ผู้ชายส่วนมากไปทาํงาน ผู้หญิงเลิกงานก่อน กจ็ะว่างไม่ต้องทาํอะไร ก็

จะเรียกกันมากินสังสรรค์กัน หนูว่าเป็นเพราะสังคมมากกว่า สังคมยอมรับการกินเหล้า

ของผู้หญิง บางหมู่บ้านย่ิงกว่าน่ีอีก บางบ้านเลิกงานจะกินเหล้าและเล่นไพ่กัน ไพ่

นกกระจอก”  

“คิดว่าต่อไปผู้หญิงจะยงัคงกินเหล้ากันเยอะเหมือนเดิม เพราะว่าส่ิงแวดล้อมพา

ไป ทุกเทศกาลมีเหล้าหมด บางคร้ังทุกบ้านจะมีเหล้าเกบ็ไว้เวลาแขกมาจะได้ไม่ต้องไปซ้ือ 

แม่ค้ายงับอกเลยว่า ขายเหล้าดีกว่าขายอย่างอ่ืนทุกอย่างเพราะว่าขายง่าย มนัเหมือนรวม

พลังกันกินเหล้า ยงัไงไม่รู้” 

ผลกระทบจากการดื่มสุรา 

ความคิดเห็นต่อผลเสียท่ีเกิดจากการด่ืมสุราต่อการทาํงาน  

“บางคนด่ืมแล้วไปทาํงานไม่ไหวต้องเสียงานไปหน่ึงวนั บางคน 2-3วนั ร่างกาย

ทาํงาน ไม่ได้พักผ่อนแล้วด่ืมเยอะ” 

ผลเสียของการด่ืมสุราต่อครอบครัว “เวลาด่ืมเหล้าทาํให้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย 

แฟนหนูหนูประสบปัญหาด้วยตัวเอง เวลาท่ีไม่ด่ืม ขยนัขนัแขง็ ไม่ต้องบอกว่าไปทาํอะไร 

แต่พอด่ืมเหล้า พูดกันไม่รู้เร่ือง บ้านนีฉั้นเป็นใหญ่เป็นโตคับบ้าน”  

‘บ้านหนูลูกๆไม่สร้างปัญหาแต่แฟนสร้างปัญหามากๆ  ถ้าเขาไม่กินเหล้า จะเป็น

คนไม่พูด เงียบมากๆ แต่พอเวลากินเหล้าแล้วแปลก แปลกมาก กลายเป็นคนพูดมาก พูดท้ัง

คืน” “หนูคิดว่าจะพาแกไปรักษา ท่ีโรงพยาบาล คิดว่าจะชักจูงแกยงัไง เคยพูดกับแก แกว่า
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จะไป พอเอาเข้าจริงๆกไ็ม่ไป อยากให้แกเลิก บางคร้ังกลับมาบ้านแกจะหน้าแดง กินเยอะ 

บางคร้ังต้องถอดเส้ือผ้า อาบนํา้ให้แก เพราะแกไม่ยอมอาบ บางคร้ัง 3 คน แม่ลูกต้องหาม

เข้าห้องนํา้อิโรงโตงเตง ถอดเส้ือผ้าเสร็จให้ลูกออกมา แม่อาบนํา้ให้พ่อเพราะลูกเป็น

ลูกผู้หญิงแล้วให้ลูกผู้ชายช่วย เปล่ียนเส้ือผ้าในห้องนํา้ บ่อยเหมือนกัน” “เคยพูดกับลูกสาว

ว่าเราน่าจะซ้ือเทปมาซักอันไม๊ลูก  ไว้อัดเสียงแกเวลาเมาแล้วพูดมาก พูดรุนแรง เสียงดัง 

เสียงดังมาก บางคร้ังพูดพาดพิงถึงคนอ่ืนรุนแรง ไม่เคยได้ยิน ปกติเป็นคนพูดน้อย” “เม่ือ

เดือนท่ีแล้วแกเมาแล้ว ขึน้ฝาบ้านเลย บ้านเก่า ไมใช่หลังนี ้เวลาเมา ขึน้ไปยงัไงกไ็ม่รู้ แล้ว

ลงไม่ได้ คิดดูสิ ” 

“แฟนหนูกมี็ เวลาเมาแล้วอาละวาด คือมนัถึงจุดสุดยอด เวลากินเยอะๆ จะลืมตัว 

พูดอยู่ ท้ังคืนกมี็นะ พูดคนเดียว ต่ืนขึน้มากย็งัพูด หนูกไ็ม่ได้หลับ ช่วงหลังๆ หนูกบ็อกว่า

หนูไม่ไหวแล้วนะ ทาํงานท้ังวนั ไม่ได้พัก แล้วตอนเช้าต้องไปตลาด ต่ืนตี 3 ไปขายของ 

ร่างกายหนูกรั็บไม่ได้” “ช่วงหลังๆลูกผู้หญิงขอร้องกจ็ะบอกพ่อว่า เด๋ียวนี ้หนูเป็นอาจารย์

แล้วนะ ไม่ได้ให้หยดุแต่ให้เพลาลงบ้าง” สามีก็พอฟังอยูบ่า้ง  

เม่ือถามวา่ ขณะสามีเมาสุราเคยทาํร้ายร่างกายหรือไม่  คาํตอบท่ีได ้คือ “เคยมี 

ตอนลูกเลก็ๆ ไปกินเหล้ากับเพ่ือน กลับมาหาเร่ืองว่า เราจะมีก๊ิกใหม่เหรอ มีชู้ และผลักเรา

กระเดน็ไป แต่ไม่ทาํซํ้า และพูดว่าทีหลังอย่าทาํนะ” ต่ืนเช้ากต่็อว่าสามีว่า ทาํเช่นนีท้าํไม 

สามีตอบว่า ท่ีทาํไม่รู้สึกตัว ไม่รู้เร่ือง เพราะเมา แต่เพ่ือนในวงเหล้าเล่าให้ฟังว่าผู้ให้ข้อมลู

จะนอกใจ จึงเกิดความหึงหวง ตอนไม่เมาไม่คิดอะไร” 

ต่อขอ้คาํถามท่ีวา่รู้สึกอยา่งไร กบัการท่ีสามีเมาแลว้เป็นอยา่งน้ี ผูใ้หข้อ้มูลตอบวา่ 

“หนูกพ็าไปตัดเหล้ากับหมอเมืองๆ กใ็ห้ยามา เลิกได้ 3-4 เดือน แต่พอหน้านากก็ลับไปกิน

อีก ทนเพ่ือนไม่ได้เพ่ือนรบเร้ามาก กก็ลับไปกินอีก กคิ็ดว่าทาํอย่างไรจะให้แกหายแล้ว

หยดุไปเลย” “ตอนท่ีพาเขาไปเลิกเหล้า เสียค่าขนัต้ัง 1500 บาท หมอพืน้บ้านกเ็ก่ง เขาทาํ

เหมือนไสยศาสตร์ ให้จุดเทียนสาบานต่อหน้าพระให้เราหยดุด่ืมเหล้าแล้วจะเจริญรุ่งเรือง 

ให้ปฏิญาณตนเองแล้วกราบต่อหน้าพระพุทธรูป แฟนหนูผิดคาํสัตย์ เลิกแล้วกลับมาด่ืม” 

 “จริงๆ ถ้ากินนิดๆหน่อยๆเวลาออกสังคมกไ็ม่ห้าม แต่น่ีด่ืมทุกวนั บางทีกด่ื็ม

เยอะ แล้วแต่โอกาส บางท่ีกินเป็นขวด พอกินมากๆ จะเพีย้น เร่ิมบ้า พูดไม่รู้เร่ือง”  “ห่วง

สุขภาพแก บางท่ีต่ืนเช้าขึน้มา  กบ็อกว่า พ่ีทีหลังไม่ต้องกินเยอะ กินนิดๆหน่อยๆกพ็อ แก
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บอกว่า กินไม่มาก ทาํไมเมากไ็ม่รู้ ความจริงแกกินเยอะนับไม่ถ้วน” เม่ือถามว่า อยากให้

สามีเลิกด่ืมหรือไม่ คาํตอบคืออยาก แต่ไม่รู้จะทาํอย่างไร 

ผลเสียของการด่ืมสุราต่อสุขภาพ “มีผลต่อสุขภาพ แฟนหนูแต่ก่อนไม่ผอมอย่างนี ้

แต่ก่อน ขาว สูง ลักษณะดีกว่านี ้นาํหนักเด๋ียวนี ้จะถึง 60 กิโลหรือเปล่าไม่รู้ หน้าดาํ ผิว

คลํา้ ดูโทรมลง บางคร้ังไปด่ืมกลับมาบ้านท้องเสีย ไปกินกับแกล้มอะไรมา ท้องเสีย กิน

ปลาไหลทาํไม่สะอาด ปลาก้อยสุกๆดิบ” “สามีเคยไปตรวจท่ีศิริราชเพ่ือไปทาํงาน

ต่างประเทศ หมอแนะนาํให้ด่ืมนํา้หวานมากๆซัก1 เดือน เน่ืองจากร่างการอ่อนเพลีย แต่ไม่

แน่ใจว่าเป็นโรคตับหรือเปล่า อาจจะร่างกายไม่ได้พัก กินและพักไม่เพียงพอ หมอสงสัยว่า

จะเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังแต่เมด็เลือดมีสุรา” 

 ผลเสียของการด่ืมสุราต่อสังคม เม่ือถามวา่ในช่วงเทศกาล มีคนเมามากๆรวมกนั

อยา่งน้ี มีการทะเลาะววิาทกนับา้งหรือไม่ คาํตอบก็คือ “มี บางคร้ัง พอเมาแล้ว พูดไม่เข้าหู 

หรือมีเร่ืองกันมาก่อนแล้วเอามาพูดกันในวงเหล้า ทาํให้มีเร่ืองกันบ่อย กจ็ะมีการชกต่อย

เลือดตกยางออก แต่จะไม่มีการตาย คนรอบข้างกจ็ะห้าม พวกนีมี้เร่ืองกันวนันี ้พรุ่งนีก้พ็ูด

กัน ดีกันแล้ว บางทีกม็าคุยกันว่าใครถกูใครผิด ใครทาํร้ายใครก่อน จะมีมาถามกัน ใครผิด

ใครพูดอะไรบ้าง ใครผิดกข็อโทษ คนทางเหนือเขาจะออมชอมกัน ไม่มีเร่ืองรุนแรง”  

“ปัญหาสังคมไม่ค่อยมี  มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกันบ้างแต่ไม่รุนแรง การลักขโมยในชุมชนไม่

ค่อยมี อยู่กันเรียบง่าย มีอะไรแบ่งกันกิน มีอะไรกข็อกันได้ ไม่ต้องซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

ภายในครอบครัวเช่น ลักเงินภรรยาไปด่ืมเหล้า ทุบตีลูกเมีย” 

สภาพแวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มสุรา 

ผูใ้หข้อ้มูล กล่าววา่ ชุมชนมีส่ิงเอ้ือใหกิ้นสุราทุกอยา่ง เช่นเดินออกนอกบา้น จะมี

คนชวนและนดัหมายใหมี้การด่ืมสุรากนั ร้านขายสุรามี 2 ร้าน ขายดี ไม่มีการทาํสุราเถ่ือน 

แต่จะรับมาจากท่ีอ่ืน 

เม่ือถามถึงผูน้าํชุมชน เช่น อบต. มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนใหล้ดการ

บริโภคสุราหรือไม่ คาํตอบคือ “ไม่หรอกไม่กล้าเข้ามายุ่ง ไม่กล้าก้าวก่าย ทางเหนือถือว่า

เป็นการก้าวก่าย ถ้าทาํสมยัหน้าจะไม่ได้รับการเลือกต้ัง” 

เม่ือถามความคิดเห็นต่อการด่ืมสุราของชุมชนจะเป็นอยา่งไรต่อไป คาํตอบคือ  

“ชุมชนไม่มีโอกาสท่ีจะลดการด่ืมเหล้าได้ เน่ืองจากทุกกิจกรรมของชุมชนจะต้อง

มีเหล้า แม้คนจนท่ีไม่มีเงิน เพ่ือนบ้านจะลงขนัเกบ็เงินซ้ือกันเอง ทุกงานจะมีเหล้า คนใน
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ชุมชนไม่สนใจว่าการด่ืมเหล้าในระยะยาวจะมีผลเสียต่อสุขภาพเพราะถือว่าทาํงานเหน่ือย 

การด่ืมเหล้าทาํให้มีเร่ียวแรง ซ่ึงกไ็ม่รู้ว่าเป็นอุปทานหรือเปล่า” “แต่จากประสบการณ์ของ

ผู้ให้ข้อมลูเองคิดว่าเป็นความจริง ทาํให้ตาสว่าง มีแรง “โอกาสท่ีจะเลิกไม่มี เหล้าย่ิงกินย่ิง

อร่อย คุยกันสนุกพูดให้เลิกกฟั็งอยู่ แต่ปฏิบัติไม่ได้ เหล้า1 ขวดพูดไปคุยไป หมดไม่รู้ตัว 

กินให้เมาฟุบไปเลย เวลากลับบ้านดึงลากถกูันไป”  

 

กรณีศึกษาที ่7 

 เพศหญิงอาย ุ40 ปี สถานภาพสมรส หยา่ แต่งงานมาแลว้ สองคร้ัง  จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบอาชีพรับจา้งทาํนา ทาํสวนเก็บขา้วโพดและปลูกถัว่ มีบุตร 1 

คนอาย ุ11 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ครอบครัวมีสมาชิก 2 คน ส่วนบิดา

มารดาของกรณีศึกษาเสียชีวิตแลว้ มีพี่นอ้ง 5 คน กรณีศึกษาเป็นคนท่ี 4 พี่นอ้งทุกคนมี

ครอบครัวแยกไปอยูท่ี่อ่ืนแลว้   

 ปัจจุบนัมีอาชีพรับจา้ง ไดค้่าจา้งวนัละ 150 บาท และช่วยพี่ชายทาํนาไดรั้บขา้ว

หลงัเก็บเก่ียว รายไดพ้อใช ้ไม่มีหน้ีสิน  

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 เร่ิมด่ืมสุราเม่ืออาย ุ 30 ปี เน่ืองจากเพื่อนฝงูชกัชวน และมีอาการเครียดเน่ืองจาก

สามีคนท่ีสองด่ืมสุราทุกวนั เวลาด่ืมสุราแลว้กลบับา้นมาจะทุบตีกรณีศึกษาอยูเ่สมอ 

จนกระทัง่ทนไม่ไดจึ้งเลิกกนัเม่ือประมาณ 4 ปีท่ีผา่นมา   ทาํใหเ้ครียดและเพื่อนชกัชวนให้

กินสุรา แต่จาํไม่ไดว้า่เร่ิมกินสุราประเภทใด ปัจจุบนัด่ืมสุรากลัน่ ไปซ้ือกินตามร้านคา้ ซ่ึง

มีร้านคา้ขาย อยู ่2 ร้าน กินคร้ังหน่ึงประมาณ 5 บาท แต่ไม่เคยเคยซ้ือมาด่ืมท่ีบา้น ในแต่ละ

วนัอาจจะไปด่ืมหลายคร้ัง เวลาด่ืมจะมีเพื่อนไปด่ืมท่ีร้านดว้ยกนั กินประมาณ 6โมง  จะ

กลบับา้นเพราะคิดวา่พอแลว้ และรู้สึกมึน สามารถข่ีรถจกัรยานยนตก์ลบับา้นได ้ กิจกรรม

ขณะไปด่ืมจะพดูคุยกบัเพื่อน เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เร่ืองการจะทาํงานท่ีไหน ทาํอาหารอะไร 

 “เครียด กเ็ลยกินเหล้า” 

 “ ตอนน้ันยงัใจยงัเป็นวยัรุ่นอยู่  เห็นแฟนกิน กอ็ยากจะลองบ้าง” 

 “ไม่ได้กินมาก แค่มึนๆ ไม่เคยกินจนเมาไม่รู้สึกตัว” 

 “เป็นธรรมเนียมประเพณีเวลาบนเจ้าท่ีเแล้วกเ็อาของท่ีเซ่นไหวมากินกัน ดีเพราะ

เป็นของเจ้าของนาย” 
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 “เวลาไถนา หว่านกล้าข้าวจะไม่เลีย้งสุราเพราะเจ้าของจะทาํเอง” 

 “ส่วนการปลูกนา เจ้าของนาจะจัดข้าวปลาอาหาร สุรามาให้ผู้มาช่วยทาํนา” 

 “กินเหล้าเพ่ือให้สนุก สนาน 2-3 วนัพบกันทีกกิ็นด้วยกัน  เวลากลางวนัถ้าอยากก็

จะไปกินเสียหน่อย จะได้คลายเครียด”  

 

 “เวลามีงานในหมู่บ้านกลุ่มสตรีจะช่วยทาํกับข้าว เจ้าของงานกจ็ะซ้ือเหล้ามา 

เพราะเวลาเรามีนํา้ใจไปช่วยทาํงาน เป้ินกก็ลัวเราเหน่ือยกซ้ื็อเหล้ามาให้กิน  ส่วนใหญ่จะ

กินเบียร์ กันมากกว่า    เวลาออกไปเท่ียวกจ็ะกินเบียร์ แต่ถ้าอยู่คนเดียวหรือกินคนเดียวกจ็ะ

กินเหล้าขาว เพราะมนัถกูดี” 

กินพอให้กินอาหารได้อร่อย “ กินข้าวรํา ชักข้าวลง” 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

“มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่นเกิดโรคตับแขง็ แต่เด๋ียวนีย้งัแขง็แรงดี ไม่เป็นอะไร เราไม่ติด

งอมแงม กินเป็นธรรมดา” 

 ด้านเศรษฐกจิ  กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่ตนเองไม่ไดกิ้นจนงอมแงม วนัละ 5-20 

บาท ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่วนสัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนบา้นก็พูดคุย

ทกัทายกนัเป็นปกติ ไม่มีใครแสดงความรังเกียจ ยกเวน้คนท่ีด่ืมจนเมามายอาจจะถูกมอง

ไม่ดีบา้ง  

 

กรณีศึกษา 9 

 เพศหญิง อาย ุ 49 ปี  สถานภาพสมรส คู่  การศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี4   

อาชีพ  รับจา้งรายวนั /ทาํนา  รายได ้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน มีบุตรชาย 2 คน อาย ุ20 

และ 26 ปีซ่ึงทาํงานต่างจงัหวดั ปัจจุบนัพกัอาศยัอยูบ่า้นกบัสามี   บุตรทั้ง 2 คนไม่มีใครด่ืม

สุราเลย 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาและสามีจะด่ืมสุรากลัน่ในชุมชนท่ีเรียกวา่เหลา้ขาว  ตวัสามีของ

กรณีศึกษาจะด่ืมมากและบ่อยคร้ังกวา่ กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่จะด่ืมเฉพาะเวลาลงทาํนา 

หลงัเลิกงานแลว้ (ในหมู่บา้นทาํนาปีละ 2 คร้ัง)  ปริมาณการด่ืมสุราไม่แน่นอนแลว้แต่วา่

ในแต่ละคร้ังท่ีเจา้ของท่ีนาจดัเตรียมไปให ้ ประมาณ 2-3 ขวด ต่อคนประมาณ 10 คน ส่วน
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ใหญ่ด่ืมแบบไม่ตอ้งผสมอะไรอีก   ชนิดของสุราเป็นสุราพื้นบา้นซ่ึงเป็นสินคา้ OTOP ช่ือ 

“แลงมาตอง”  แลว้ก็ “นํ้าจนัทร์” มีขายตามร้านขายของชาํในหมู่บา้น ขวดละประมาณ 50 

บาท 

 สถานท่ีด่ืมสุราคือ บริเวณทุ่งนา หรือริมถนนขา้งทุ่งนา  ระหวา่งการด่ืมสุราก็จะมี

การพดูคุย และกระเซา้เยา้แหยก่นัใหส้นุกสนาน บางคร้ังก็จะมีการร้องเพลงร่วมดว้ย 

หลงัจากสุราท่ีนาํมาเล้ียงหมดก็จะกลบับา้น 

 หากเป็นการทาํสวนเช่นการเก็บล้ินจ่ีหรือลาํไยจะแลว้แต่เจา้ของสวน บางคร้ังก็จะ

มีการเล้ียงสุรา อาหารหลงัเลิกงานดว้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมี 

 สาํหรับงานเทศกาลต่างๆเช่นงานบุญ งานปอย งานข้ึนบา้นใหม่หรืองานศพก็

จะตอ้งมีการเล้ียงสุราทุกงาน  หากไม่ด่ืมก็จะถูกต่อวา่จากเพื่อนเช่น 

 “ทาํไมไม่ด่ืม  ทุกวนัยงัด่ืม ทาํไมวนันีไ้ม่ด่ืม”  หรือ  “ตอนนีเ้บ่งเนอะ  ไม่ด่ืมเหล้าเรากเ็ลย

ต้องด่ืมเอานํา้ใจเค้า” แต่อยา่งไรก็ตามการด่ืมสุราในขณะท่ีมีงานบุญนั้นจะด่ืมท่ีบา้นแลว้

จึงค่อยไปทาํบุญจะไม่มีการด่ืมสุราในวดั “เค้าไม่ด่ืมกันในวดั  ตอนแห่ของเข้าวดัเค้าจะด่ืม

กันอยู่  พอถึงวดัเค้ากจ็ะเลิกด่ืมก่อน เพราะเค้าไม่ให้เอาเหล้าเข้าวดั  เค้าห้าม” 

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา  

  กรณีศึกษาเร่ิมด่ืมสุราเม่ืออายปุระมาณ 20 ปี เพราะไปหดัปลูกนา แลว้เพื่อนๆท่ี

ทาํนาดว้ยกนัชกัชวนใหด่ื้มก็เลยด่ืม หลงัจากนั้นก็ด่ืมตามเทศกาลต่างๆเร่ือยมา   นอกจากน้ี

เม่ือมีกิจกรรมรวมกลุ่มกนัเช่นเพื่อนฝงูมาเยีย่มท่ีบา้น ก็จะตอ้งจดัเตรียมอาหารและสุรามา

เล้ียงซ่ึงเจา้ของบา้นก็ตอ้งด่ืมเป็นเพื่อนไปดว้ย  

“เพ่ือนแฟนเค้ามาท่ีบ้านเยอะมากท้ังผู้หญิงผู้ชาย  เราเป็นเจ้าของบ้านกเ็ลยต้องด่ืมอีกเพ่ือ

เอานํา้ใจเค้า” 

ในพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่นการเล้ียงเจา้ท่ี เล้ียงผขีนุนํ้า ก็จะมีการบนบาน

แลว้แต่บุคล ส่วนใหญ่จะบนดว้ยอาหาร และสุรา   เช่น เหลา้ไหไก่คู่  หลงัทาํพิธีเสร็จก็จะ

นาํมารับประทานกนัเน่ืองจากถือวา่เป็นศิริมงคลแก่ตวัเอง “ พ่ีกคิ็ดว่ามนักเ็ป็นศิริมงคลดี  

ด่ืมไปแล้วกข็อให้อยู่ดีมีสุข” 
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เหตุผลทีต่ัดสินใจหยุดดื่มและกลบับ้านในแต่ละวนั 

 เป็นเพราะถึงเวลาท่ีควรจะกลบัเช่นดึกแลว้  “มนัดึกแล้ว หรืออยากนอนแล้ว เร่ิม

เบ่ือหน่ายแล้วเพราะว่าด่ืมมานานแล้ว” แต่บางคร้ังอาจนัง่ด่ืมต่อเร่ือยๆข้ึนอยูก่บัวา่มีเพื่อน

คุยสนุกสนานหรือไม่   

“กแ็ล้วแต่ว่าเราคุยกันสนุกไหม ถ้าถกูคอกันกน็านหน่อย”และจะไม่ด่ืมสุราร่วมวงเดียวกบั

สามี นอกจากน้ีกรณีศึกษาให้ขอ้มูลวา่เวลาไม่ทาํงานจะไม่ด่ืม เน่ืองจากบางคร้ังลูกจะ

โทรศพัทม์าพดูคุยดว้ย หากด่ืมสุราก็จะคุยไม่รู้เร่ือง 

เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา 

 เม่ือถามถึงสัญลกัษณ์ของการด่ืมสุรา  ไดข้อ้มูลวา่ การด่ืมสุราทาํใหส้นุกสนาน ได้

เพื่อนฝงู     หรือด่ืมสุราทาํให้ผูค้นกลา้พดูมากข้ึน   สาํหรับกรณีศึกษา ซ่ึงสามีด่ืมสุรา

มากกวา่ เคยมีความคิดวา่ “เธอด่ืมได้ฉันกด่ื็มได้เหมือนกัน”  และเคยท้าทายสามี  “แข่งด่ืม

กันไหม”   ซ่ึงสามีจะหยดุหรือเวน้ช่วงการด่ืมไดบ้า้ง   สาํหรับการมีเทศกาลหรือกิจกรรม

ในหมู่บา้น นั้นไม่ไดห้มายความวา่มีการนาํสุรามาเป็นค่าตอบแทนแรงงาน แต่เป็นความ

เคยชินและค่านิยมในสังคมท่ีตอ้งแสดงความมีนํ้าใจของเจา้ของบา้นท่ีมีผูม้าช่วยงาน  

“ในชุมชนท่ีเค้าทาํกัน  มนัเป็นความนิยมของชุมชนมากกว่า  ถ้าเสร็จงานแล้วกเ็ลีย้งเหล้า

กัน” 

 สาํหรับร้านขายสุราในหมู่บา้นในละแวกท่ีกรณีศึกษาอาศยัอยูมี่ 3 ร้านคา้ซ่ึงเปิด

ขายและสามารถซ้ือสุราไดท้ั้งวนัตั้งแต่ร้านเปิดจนกระทัง่ถึง 3-4 ทุ่ม บางคร้ังเม่ือจะมีงาน

เล้ียงระหวา่งเพื่อนฝงูก็จะมาการซ้ือสุราเก็บไวล่้วงหนา้ 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาใหข้อ้มูลวา่ดา้นสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะด่ืมไม่มาก   

                 “ไม่มีนะคะ เพราะว่าด่ืมไม่เยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นเมาค้างมากกว่า” 

และในหมู่บา้นน้ีจะด่ืมกนัทุกครอบครัว ผูท่ี้ไม่ด่ืมคือผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพ  

“เขามีพยาธ์ิ (เจบ็ป่วย)เขากไ็ม่ด่ืมกัน”   

 ในส่วนของผลกระทบต่อครอบครัวพบวา่มีปัญหาเพราะกรณีศึกษาเห็นวา่สามีด่ืม

สุรามากจึงต่อวา่และนาํไปสู่การถกเถียงกนับา้งแต่ไม่รุนแรง และลูกๆจะต่อวา่เม่ือเห็น

กรณีศึกษาและสามีด่ืมสุรา 
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 “ส่วนใหญ่จะเถียงกันเพราะเราบอกแฟนว่า จะไปด่ืมทาํไมเยอะ  เราจะห้ามไม่ให้

ด่ืมเยอะมากกว่า  จะบอกว่า ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นเร่ียวเป็นแรงให้ลูกอยู่  

เป็นร่มโพธ่ิร่มไทรให้ลูกอยู่   ถ้าเลิกได้บ้างกจ็ะดี เวลาเราพูดเราบอกสามีกจ็ะหงุดหงิดขึน้” 

         “ กมี็บ้าง มีปากเสียงกนั แต่ไม่รุนแรง  แค่ว่ากันธรรมดา” 

       “ เวลาเราไปทาํนาแล้วเราด่ืมเหล้ากลับมา เค้า(ลูกๆ)กจ็ะโมโห (เดือดใส่)” 

 

กรณีศึกษา 10 

 เพศหญิง อาย ุ 52 ปี  สถานภาพสมรส คู่   ระดบัการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 3   

อาชีพ  รับจา้งรายวนั, รับจา้งทาํนาแลกขา้วเพราะไม่มีนาเป็นของตนเอง รายได ้ประมาณ 

4,000 บาทต่อเดือน   ลกัษณะครอบครัว ครอบครัวเด่ียว    จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 

คน  คือกรณีศึกษาและสามี บุตร 2 คน ทาํงานอยูต่่างจงัหวดั ลูกทั้ง2 คนจะด่ืมสุราตาม

เทศกาลเท่านั้น ส่วนสามีจะด่ืมสุรามากเป็นประจาํทุกวนั 

ลกัษณะการดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาจะด่ืมสุรากลัน่พื้นบา้น คือ เหลา้ขาว และจะด่ืมทั้งการทาํนาเช่นการ

ปลูกขา้ว เจา้ของท่ีนาจะนาํสุรามาเล้ียง ซ่ึงจะด่ืมจนกวา่จะหมด ปริมาณของสุราแลว้แต่

เจา้ของนาจะนาํมาให ้ส่วนใหญ่จะด่ืมแบบเพรียวๆ บางคร้ังจะผสมยาดองเหลา้ประเภทอ่ืน 

เช่น “ยาดอง  ยาเสือสิบเอ็ดตัวท่ีเค้าซ้ือกันน่ะ เค้าจะเอามาขายกันตามร้านค้า  ซ้ือยามาใส่

ในขวดเหล้า แล้วเรากริ็นกิน” กิจกรรมระหวา่งด่ืมสุรา ก็จะพดูคุยสนุกสนานกนัใน

ระหวา่งเพื่อนท่ีทาํงานดว้ยกนั และเม่ือสุราหมดก็จะกลบับา้น  บางคร้ังจะนัง่ด่ืมจนถึง 5 

ทุ่ม   หลงัฤดูกาลปลูกนา กรณีศึกษาก็จะหาซ้ือสุราจากร้านคา้ด่ืมเองวนัละคร้ังในตอนเยน็ 

คร้ังละ 5 บาท หรือบางคร้ังด่ืมมากท่ีสุดประมาณ 1 ขวด  ท่ีตอ้งด่ืมทุกวนัเพราะวา่อยาก

และรู้วา่ตวัเองติด   “กินเพราะว่ามนัติดแล้ว” “ถึงเวลามามนั “ส้มปาก” มนัอยากไปกิน

แล้ว  ปากมนัอยากกิน  ถ้ากินเหล้าแล้วกดี็ ถ้าไม่ได้กินกจ็ะหงุดหงิดยงัไงไม่รู้บอกไม่ถกู” 

เฉล่ียแลว้จะจ่ายค่าสุราประมาณวนัละ 60-80 บาท 

สาเหตุและโอกาสทีนํ่าไปสู่การดื่มสุรา 

 กรณีศึกษาด่ืมสุราเม่ืออายปุระมาณ 24 ปี เพราะเพื่อนชวน และเกรงใจเพื่อนจึงเร่ิม

ด่ืม “ กินตามเพ่ือน  เพ่ือนให้กินกเ็ลยกิน” และมีความเห็นวา่หากไม่ด่ืมสุราก็จะไม่มีเพื่อน 

ไม่สามารถเขา้สังคม   “คนใดไม่กินเหล้า ไม่เข้าสังคมไง”   
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 สาํหรับโอกาสท่ีส่งเสริมใหมี้การด่ืมสุรานอกเหนือจากการทาํงานคือเทศกาลหรือ

ประเพณีต่างๆในหมู่บา้นซ่ึงทุกกิจกรรมจะตอ้งมีการเล้ียงสุรา 

 “งานเยอะแยะเลย  งานแต่งงาน งานขึน้บ้านใหม่ ถ้าใครไม่กินเขากจ็ะเข(ชักชวน

แกมบังคับ)กันให้กินให้ได้”   

 “ คนจนคนรวยกจ็ะมาน่ังกินด้วยกันน่ีแหละ  ถ้าเขาแจกเหล้า เรากต้็องกินไง” 

เง่ือนไขทีส่นับสนุนให้มีการดื่มสุรา   

 กรณีศึกษาใหเ้หตุผลของการด่ืมสุราถึงการเขา้สมาคมกบัเพื่อนฝงู มีความเกรงใจ

เพื่อนเวลาถูกชวน   นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลวา่ ในช่วงฤดูทาํนา สามารถไปซ้ือสุราโดยยงัไม่

ตอ้งจ่ายเงินได ้เม่ือไดค้่าจา้งแลว้จึงไปจ่ายใหร้้านคา้เป็นตน้  และร้านคา้ท่ีขายสุราใน

หมู่บา้นมีหลายร้านดว้ยกนั  อีกเหตุผลหน่ึงในการด่ืมสุราคือเม่ือกรณีศึกษาทะเลาะกบัสามี

ก็จะด่ืมสุรา  หรือบางคร้ังสามีก็จะเป็นผูท่ี้สั่งใหก้รณีศึกษาออกไปซ้ือสุรามานัง่ด่ืมดว้ยกนั

ท่ีบา้นและชกัชวนเพื่อนบา้นมาร่วมด่ืมดว้ยเป็นประจาํ นอกจากน้ีกรณีศึกษาจะกล่าววา่

ตนเองด่ืมสุราเพราะตอ้งการประชดสามี “ ประชดตัวเอง ประชดแฟน” 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่มสุรา 

 เม่ือสอบถามถึงคนท่ีการด่ืมสุราในความคิดของกรณีศึกษาพบวา่ ตนเองก็เห็นวา่

ไม่ดีแต่ตนเองเลิกไม่ได ้  เคยลองพยายามเลิกเม่ือเจบ็ป่วยตอ้งนอนโรงพยาบาลแต่เม่ือ

กลบัมาบา้นถูกเพื่อนชกัชวนก็เร่ิมด่ืมสุราอีก  “คราวแล้วเจบ็ตา นอนโรงพยาบาล 12 วนั 

ไม่ได้กินเหล้าเลย  กลับบ้านมา 4 วนัเพ่ือนมาเท่ียวหา กเ็ลยกินใหม่” 

 เม่ือสอบถามถึงปัญหาดา้นเศรษฐกิจของครอบครัว กรณีศึกษาไม่คิดวา่เป็นปัญหา

เพราะสามารถทาํงานรับจา้งและจ่ายค่าสุราได ้ แต่อยา่งไรก็ตามมีขอ้มูลวา่หากวนัใด

ไม่สามารถรับจา้งไดเ้งินก็จะเกิดการทะเลาะววิาทกบัสามีเร่ืองไม่มีเงินไปซ้ือสุรามากกวา่

จะทะเลาะวา่ไม่มีเงินซ้ือขา้ว บางคร้ังมีการทุบตีและลงมือทาํร้ายกนัแต่ไม่รุนแรง “มี

ทะเลาะกันไล่กันอยู่   ตีกันมีคร้ังหน่ึงจะเอามีดมาฟัน  แต่เขากไ็ม่กล้าฆ่าเราหรอก” 

 บางคร้ังจะรู้สึกสงสารสามีท่ีด่ืมสุรามากจนกระทัง่ไปทาํงานไม่ไหว กินอาหารได้

นอ้ยจนร่างกายซูบผอม “ แฟนเป็นโรคประจาํตัว  เหน่ือย  จากเหล้าน่ันแหละ เข้า

โรงพยาบาลต้ังหลายคร้ังแล้ว หมอให้เลิกกไ็ม่เลิกพ่ีสาวส่งเงินมาให้ 1,400 บาทให้ตัดเหล้า  

กก็ลับมากินมากกว่าเดิมอีกวนัละสองขวด” 
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