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บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

 
 รายงานผลวิจัยเชิงสํารวจฉบับนี +ได้รับการจัดทําขึ +นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของศนูย์วิจยัปัญหาสุรา(ศวส.)
เรื-องการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์กบัความยากจนในครัวเรือนของภาคเหนือตอนบน ซึ-งเป็น
เพียงการศึกษาเพื-อสะท้อนแบบแผน บริบทการดื-มของครัวเรือนยากจนความสัมพันธ์ของ
ปัญหาและผลกระทบที-เกิดขึ +นจากการดื-มสุราของครัวเรือนยากจน และกระบวนการให้ความ
ชว่ยเหลือ มาตรการและนโยบายที-เกี-ยวข้องกบัการแก้ปัญหาการดื-มเครื-องดื-มแอลกอฮอล์ และ
ความยากจนในพื +นที-จาก 2 จงัหวัด 450 ครัวเรือน 44 หมู่บ้านผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึก การ
สงัเกตแบบมีสว่นร่วม และการสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั ชว่งไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2556  
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที-มีการปรับขึ +นค่าแรงขั +นตํ-าและเปิดเส้นทาง
คมนาคมระหวา่งประเทศไทยและประเทศลาวซึ-งทําให้ครัวเรือนยากจนเดิมมีรายได้เพิ-มมากขึ +น 
พบว่าครัวเรือนยงัคงยากจนและมีรายได้เฉลี-ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนตอ่ปี มากกว่าร้อย
ละ 74  มีสมาชิกคนใดคนหนึ-งดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์ 1 ปี มากกว่าร้อยละ50 มีค่านิยม
และความเชื-อที-ต้องดื-มลดอาการปวดเมื-อย ให้มีแรง เจริญอาหาร เป็นการตอบแทนที-มา
ชว่ยงาน  และเป็นสว่นหนึ-งของคา่จ้างที-นายจ้างต้องเลี +ยงสรุาหลงัจากเลิกทํางาน  โดยส่วนมาก
นิยมดื-มสุรากลั-นชุมชนแบบไม่ติดแสตมป์ปริมาณที-ดื-มเฉลี-ย 6-7 ดื-มมาตรฐานต่อวันที-ดื-ม 
ส่วนมากดื-มเป็นประจําทุกสปัดาห์สมาชิกในครัวเรือนเพศชาย มีโอกาสดื-มแบบหนกัมากกว่า
เพศหญิง 2.10 เทา่   มีโอกาสดื-มประจําทกุสปัดาห์มากกว่าเพศหญิง 2.61 เท่าอาย ุ15-24 ปี มี
โอกาสดื-มแบบหนกัมากกว่ากลุ่มอายุ 60 ปีขึ +นไป 11.45 เท่า  ครัวเรือนที-มีรายได้เฉลี-ยต่อคน
น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี มีโอกาสที-สมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ ดื-มในช่วง 1 ปีที-ผ่านมา และมี



 

 

 

โอกาสที-เป็นผู้ ดื-มแบบหนกัมากกวา่ครัวเรือนที-มีรายได้เฉลี-ยตอ่คนสงูกว่า 30,000  บาทบาทตอ่
ปี0.60 เทา่ และ0.35 เทา่ ครัวเรือนยากจนที-มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ ดื-มแบบหนกัมีโอกาสจน
มากกว่าครัวเรือนที-ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนดื-มหนัก 0.34 เท่า  ขณะเดียวกันครัวเรือนใดที-มี
สมาชิกดื-มสามารถลดคา่เครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์ลดได้ 1% ส่งผลให้ครัวเรือนนั +นจะมีเงินออม
เพิ-มขึ +น 267.99   
 
 สมาชิกในครัวเรือนที-เป็นผู้ ดื-มประจําทกุสปัดาห์มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที-เกี-ยวข้องกบั
การดื-ม (โรคตบัแข็ง ซมึเศร้า ได้รับบาดเจ็บทางกาย และได้รับอบุตัิเหตทุางถนน) มากกว่าคนที-
ไม่ดื-มประจําทุกสัปดาห์ 2.56 เท่า และมีโอกาสได้รับอุบตัิเหตจุากการดื-มมากกว่า 2.53 เท่า 
สมาชิกในครัวเรือนที-เป็นผู้ ดื-มหนกัมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที-เกี-ยวข้องกบัการดื-มมากกว่าคนที-
ดื-มไมห่นกั1.86 เทา่ มีโอกาสได้รับอบุตัเิหตจุากการดื-มมากกวา่คนที-ไมดื่-มแบบหนกั 2.19 เทา่ 
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ตาราง 24 แสดงครัวเรือนที-ได้รับผลกระทบจากการดื-มจําแนกตามการดื-ม 
ของสมาชิกในครัวเรือน      49 

ตาราง 25 แสดงความชกุของการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์กบัการเจ็บป่วย 
ด้วยโรคที-เกี-ยวข้องกบัการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์ 
ของสมาชิกในครัวเรือน      49 

ตาราง 26 แสดงความชกุของปัจจยัที-สง่ผลตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรคที-เกี-ยวข้อง 
กบัการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์     50 

ตาราง 27 แสดงความชกุของปัจจยัที-สง่ผลตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรคที-เกี-ยวข้อง 
กบัการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอล์     50 
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บทที� 1 
ผลการศึกษา 

 
1.1ความสําคญัของปัญหา 

 ถึงแม้ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ #นใน
ขณะเดียวกนั ความยากจนก็มีแนวโน้มเพิ'มมากขึ #นด้วย โดยเฉพาะภาคเหนือที'มีความยากจน
มากรองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนบนประมาณร้อยละ 19  ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมมาจากการผลิตสาขาเกษตรกรรม(1) เกิดปัญหาความยากจน ภาระหนี #สิน และการ
กระจายรายได้เหล่านี #ล้วนเป็นปัญหาสะสมที'เกิดขึ #นมาจากหลายปัจจยัด้วยกนั โดยปัจจยัหนึ'ง
เป็นผลสืบเนื'องมาจากการบริโภคเครื'องดื'มแอลกอฮอล์  จากการสํารวจพฤติกรรมการดื'มสุรา
ของประชากรในประเทศไทยอาย ุ15 ปีขึ #นไป ปี พ.ศ. 2554 ประมาณการจํานวนประชากร 53.9 
ล้านคน เป็นผู้ ดื'มสุราในระหว่าง 12 เดือนก่อนวนัสมัภาษณ์ 17.0 ล้านคน ร้อยละ 31.5 โดย
ผู้ชายมีอตัราการดื'มสงูกว่าผู้หญิงประมาณ 5 เท่า และกลุ่มวยัทํางาน 25-59 ปี มีอตัราการดื'ม
สูงกว่ากลุ่มอื'น คือ ร้อยละ 37.3 มีข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ สูงอายุของไทยยังมีการดื'มสุราสูงถึง 
ร้อยละ 16.6 และพบวา่นอกเขตเทศบาลนิยมดื'มเบียร์และสรุาขาว/สรุากลั'นชมุชน ร้อยละ 40.3 
และ 32.8 ตามลําดับ ประชากรนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของการดื'มยาดองสุรา สุราแช่
พื #นบ้าน สูงกว่าในเขตเทศบาล  ในครัวเรือนที'สมาชิกดื'มสุราประมาณการจํานวนประชากร 
34.8 ล้านคน ร้อยละ 64.6  การดื'มสุราทําให้ครัวเรือนมีปัญหาทางการเงินร้อยละ 12.4 ส่วน
ใหญ่เกินกว่าร้อยละ 77.0 มีปัญหาทางการเงินในครัวเรือนเล็กน้อย ส่วนที'มีปัญหาทางการเงิน
มากมีร้อยละ 4.5 โดยนอกเขตเทศบาลจะมีปัญหามากกว่าในเขตเทศบาล(2) จากพฤติกรรม
ดงักล่าวส่งผลให้คนไทยที'ดื'มมากผิดปกติจนเกิดโรคติดสุรามากถึง 5.3 ล้านคนอาศยัอยู่
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ภาคเหนือมีมากที'สุดถึงร้อยละ 13.3 (3) และมีค่าใช้จ่ายกบัแอลกอฮอล์เป็นสดัส่วนตอ่รายได้
และต่อรายจ่ายที'สูงกว่าภูมิภาคอื'น โดยในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 4.5 ภาคเหนือตอนบนดื'มสุรามากที'สุดเป็นอันดบัหนึ'งของประเทศ
โดยเฉพาะจงัหวดัพะเยา แพร่ เชียงราย และน่าน (4) โดยข้อมลูจากการสํารวจระบวุ่ามีคา่นิยม 
วฒันธรรมในการดื'มสรุาเพื'อเข้าสงัคม สงัสรรค์หลงัการทํางานและในงานบุญตา่งๆ เพื'อความ
สนกุสนาน รวมถึงเป็นการแสดงความขอบคณุตอ่ผู้ ที'มาช่วยงาน ของเจ้าภาพ หลายคนกลบัไป
ดื'มสรุาอีกหลงัจากการรักษาโรคติดสุรา เพราะต้องกลบัไปอยู่ในสิ'งแวดล้อมที'ยั'วย ุไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ (5) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จังหวัดเชียงรายเจ้าภาพใน งานต่างๆ จะนําสุรา 
มารับแขก หากปฏิเสธถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและพบว่าเด็กและเยาวชนในช่วงอาย ุ11 ขวบ 
ดื'มสุราเพราะสาเหตุมาจากผู้ ใหญ่ที'ให้เด็กลองดื'ม และที'สําคญัที'สุดที'ทําให้เด็กในภาคเหนือ 
ดื'มสรุามาจาก "สรุามือสอง" ที'ผู้ ใหญ่ดื'มไม่หมดและทิ #งไว้ ทําให้เด็กที'อยากรู้อยากลองนําไปดื'ม
และจากรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่าการดําเนิน
นโยบายสรุาเสรียงัเป็นอีกปัจจยัสําคญัที'ทําให้คนในภาคเหนือติดสรุา (6) จากข้อมลูการสํารวจ
ของประชาคมงดสุราภาคเหนือ พบการดื'มสุรานอกจากมีผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือนแล้ว
อาจเป็นปัจจัยหนึ'งที' ก่อให้เกิดความยากจน อีกทั #งยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ประสิทธิภาพการทํางาน ซึ'งสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของครัวเรือนในระยะยาวหรือผลทางอ้อม
ที'มีต่อการตายและการบาดเจ็บที'เกิดจากอุบตัิเหต ุ(7) จากสถิติการเกิดอุบตัิเหตุวนัที' 11-16 
เมษายน พ.ศ. 2555  จงัหวดัเชียงรายมีผู้ ที'เมาแล้วขบัจนเกิดอบุตัิเหตมุากถึง 1,283 คน บริเวณ
ถนนสายรองตามชนบท (8) ครัวเรือนยากจน ชาวบ้านระดบัรากหญ้า หาเช้ากินคํ'ามกัดื'มสุรา 
เพราะความเครียดจากความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสรุาขาวมีราคาถกู อีกทั #ง
ยงัหาซื #อได้ง่ายจากร้านค้าทั'วไปในหมูบ้่าน  

 ดงันั #นการศึกษาครั #งนี #ผู้ วิจัยสนใจศึกษาเกี'ยวกับการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ กับ
ความยากจน ทั #งในสถานะที'เป็นตวักระตุ้นให้เกิดความยากจน เป็นสาเหตขุองความยากจน 
และศึกษาบริบท พฤติกรรม รูปแบบการดื'มในชุมชนด้วย นอกจากนี # ผู้ วิจัยยังสนใจศึกษา
ลกัษณะปัญหาและผลกระทบที'เกิดจากการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์  ซึ'งรวมถึงกระบวนการ
ให้ความชว่ยเหลือ การแก้ไขปัญหา การปฎิบตัิตามนโยบาย มาตรการการควบคมุเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ในพื #นที' เพื'อนําเสนอเป็นแนวทาง นโยบาย มาตรการ และกลไกการส่งเสริม
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คณุภาพชีวิตประชาชนไทย โดยสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ นําชุมชน และครัวเรือนตระหนกัถึงและ
ป้องกันความเสี'ยงจากการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ที'ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน 
ชมุชนตอ่ไป 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1.2.1 ศกึษาแบบแผน บริบทการดื'มของครัวเรือนยากจน 
1.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาและผลกระทบที'เกิดขึ #นจากการดื'มสุราของ

ครัวเรือนยากจน  
1.2.3 ศกึษากระบวนการให้ความชว่ยเหลือ มาตรการและนโยบายที'เกี'ยวข้องกบัการ

แก้ปัญหาการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ และความยากจนในพื #นที' 
 

1.3 วิธีการศึกษา 

 ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากรที'ใช้ในการศกึษา คือ ครัวเรือนยากจนของจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัเชียงราย 
ซึ'งเป็นจังหวัดที'มีผู้ ดื'มสุรามากในภาคเหนือตอนบน  ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายของ
อําเภอตา่งๆ ระบบข้อมลู จปฐ. ปี พ.ศ. 2553 ของจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัเชียงรายซึ'งมีทั #งสิ #น 
4,370 ครัวเรือน )9(  
 กลุ่มตวัอย่าง  คือ ครัวเรือนยากจนในพื #นที'จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัเชียงราย ขนาด
ตวัอยา่ง คํานวณจากสดัส่วนผู้ ที'ดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ 0.453  กําหนดให้ผลกระทบจากการ
สุ่มตวัอย่างหลายขั #นเท่ากับ 3 อัตราการตอบกลับเท่ากับ 1  ครัวเรือนยากจนตวัอย่าง 450 
ครัวเรือน   
 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

เพื'อให้ข้อมูลที'มีข้อผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่างน้อยที'สุดและมีคุณภาพมากที'สุด 
จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบง่กลุ่มชั #นภูมิหลายชั #น (Stratified Multi-stage sampling)  
โดยมีขั #นตอนดงันี # 

1. สุ่มอําเภอด้วยวิธีเลือกตวัอย่างแบบมีระบบ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกําหนด
ความนา่จะเป็นให้เป็นสดัสว่นกบัขนาด (PPS) 
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2. สุ่มตําบลของอําเภอที'สุ่มได้โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดความน่าจะเป็นให้
เป็นสดัสว่นกบัขนาด (PPS) 

3. สุ่มครัวเรือนยากจนโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบระบบจากบญัชีครัวเรือนยากจน 
ศนูย์อํานวยการปฏิบตัิการขจดัความยากจนและพฒันาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรมพฒันาชมุชน  

 

ตาราง 1 แสดงพื #นที'และจํานวนครัวเรือนยากจนตวัอย่าง 

อําเภอ ตําบล ครัวเรือนยากจนตวัอยา่ง 

จนุ ลอ   จนุ   ห้วยข้าวกํ'า   82 
เมืองพะเยา บ้านตุน่บ้านตอ๋ม ทา่วงัทอง 166 
เชียงแสน เวียง  ป่าสกั ศรีดอนมลู   41 
พาน แมอ้่อ  เมืองพาน  ป่าหุง่ 161 

รวม 450 
 

 นิยามศัพท์ 

• ครัวเรือนยากจน หมายถึง  ครัวเรือนใดที'มีรายได้ตํ'ากว่าเฉลี'ยของคนไทย 30,000 
บาท/คน/ปี ตามเกณฑ์เกณฑ์ชี #วดัด้านรายได้ของ จปฐ. (10) 

• แบบแผนการดื'ม หมายถึง พฤติกรรม รูปแบบการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์  การดื'มใน
ชีวิต การดื'มในปัจจุบัน การดื'มแบบหนัก ปริมาณการดื'ม ค่าใช้จ่ายสําหรับการดื'ม
ในชว่ง 1 ปีที'ผา่นมา    

• 1ดื'มมาตรฐาน หมายถึง ปริมาณแอลกอฮอล์ 10 กรัมวิธีการคํานวณปริมาณ
แอลกอฮอล์ที'ดื'มเข้าไป โดยในแต่ละมิลลิลิตรของเอทานอลจะมีแอลกอฮอล์บริสุทธิa 
0.79 กรัม โดยมีวิธีการคํานวณดงันี� 

ปริมาตร(มล.) x ดีกรี /100 x 0.79 = ปริมาณแอลกอฮอล์(กรัม) 

 เชน่  ดื'มเบียร์ 1 ขวดใหญ่ (640 มล.) ดีกรีความเข็มข้น 5% 
 ปริมาณแอลกอฮอล์ที'ดื'มเข้าไป   = 640 x 0.05 x0.79  
       = 25.3 (กรัม) หรือ 2.53 ดื'มมาตรฐาน 
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การดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์เสี'ยงต่อสขุภาพของผู้ ดื'มและมีโอกาสเกิดความเสี'ยงหาย
แก่ผู้ อื'นได้ ซึ'งไมค่วรดื'มสรุา/เบียร์/ไวน์มากกว่า 2 ดื'มมาตรฐานตอ่วนั และไม่ดื'มมากกว่า 5 
วนัตอ่สปัดาห์   
 การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื'องดื'มมาตรฐาน (Standard Drink) 

• สรุาสี 35 ดีกรี : 2 ฝาใหญ่ หรือ 30 cc = 1 ดื'มมาตรฐานหาก  1 แบนมี 
350 cc : ½  แบน = 6 ดื'มมาตรฐาน, 1 = แบน 12 ดื'มมาตรฐานหาก  
1 ขวดมี 700 cc : ½ ขวด = 12 ดื'มมาตรฐาน, 1 ขวด = 24 ดื'มมาตรฐาน 

• สรุาขาว 40 ดีกรี :  1 เป๊ก หรือ 50 cc = 1.5 ดื'มมาตรฐาน 
• เบียร์ 5 % เชน่ สิงห์ ไฮนาเกน ลีโอ เชียร์ ไทเกอร์ ช้างดราฟ : ¾ กระป๋อง/

ขวดเล็ก = 1 ดื'มมาตรฐาน, 1 ขวดใหญ่ 660 cc = 2.5 ดื'มมาตรฐาน 
• เบียร์ 6.4% เชน่ ช้าง : ½ กระป๋อง หรือ   1/3 ขวดใหญ่ = 1 ดื'มมาตรฐาน

(11) 

• ปัญหาและผลกระทบ หมายถึง รวมทั #งผลกระทบทางร่างกาย ความเป็นอยู่ ความ
สญูเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ  สงัคม อบุตัเิหต ุ เป็นต้น 

• ความเสี'ยงที'ได้รับจากการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์  หมายถึง  ผลกระทบที'ได้รับจาก
การดื'มเครื'องดื'มในช่วง 1 ปีที'ผ่านมาโดยใช้แบบประเมินความเสี'ยงจากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล์ (Alcohol Use Disorder Identification; AUDIT) 

 
 เครื"องมือที"ใช้ในการศึกษา 

 เครื'องมือที'ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ตวัต่อตวัและแบบสมัภาษณ์
เชิงลกึดงันี # 

1. แบบสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวัหวัหน้าครัวเรือน ประกอบด้วยประเดน็ดงัตอ่ไปนี #จํานวน 
1) สมาชิกในครัวเรือนทั #งหมด  
2) สภาพบ้านของครัวเรือนที'ถกูสมัภาษณ์  
3) ข้อมลูลกัษณะทั'วไปของครัวเรือน ประกอบด้วย ศาสนา เชื #อชาติ รายได้ 

รายจ่าย ภาระหนี #สินของครัวเรือน สถานภาพอาชีพ ปัญหา และ
ผลกระทบที'ครอบครัวได้รับจากการที'มีสมาชิกในครัวเรือนดื'มเครื'องดื'ม
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ที' มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ความรุนแรง 
ครอบครัวแตกแยกการว่างงาน การถูกดําเนินคดีปัญหาทางด้าน
สขุภาพ ความเสี'ยงที'ได้รับจากการดื'ม 

2. แบบบันทึกเกี'ยวกับสมาชิกทุกคนภายในครัวเรือน ประกอบด้วย เพศ อาย ุ 
ความสมัพนัธ์กับหวัหน้าครัวเรือน อาชีพ รูปแบบการดื'ม ได้แก่  การดื'มในชีวิต  
อายุที'เริ'มดื'ม การดื'มใน 1 ปีที'ผ่านมา การดื'มใน 30 วนัที'ผ่านมา  การดื'มแบบ
หนกั การเคยเมาแล้วขบัและเกิดอบุตัิเหตหุรือถกูจบั สําหรับสมาชิกในครัวเรือน
ที'มีพฤติกรรมการดื'มช่วง 1 ปีก่อนการสมัภาษณ์ให้ ประเมินปัญหาการดื'มสุรา
(Alcohol Use Disorder Identification; AUDIT) (17)  ของสมาชิกในครัวเรือน 

3. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ นําชมุชน /ผู้ใหญ่บ้าน    
  ประกอบด้วย   

• ลกัษณะสภาพพื #นที'โดยทั'วไปลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะประชากร 
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ศาสนา เป็นต้น 

• สภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของคนในชุมชนที'ยึดถือ
ปฏิบตั ิและความเชื'อมโยงเกี'ยวข้องกบัการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์    

• การมีกิจกรรมการผลิตและจําหนา่ยเกี'ยวกบัเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 
• การแก้ปัญหา การนํานโยบาย มาตรการ การดแูลผู้ ที'ได้รับผลกระทบ

จากการเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มาใช้ในพื #นที' 
• การแก้ปัญหาปากท้อง ความยากจนของคนในพื #นที'  

 

4. แบบบนัทกึการสงัเกตบริบทการดื'มแบบมีสว่นร่วม  ประกอบด้วย 
• ชนิด ประเภทเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 
• จํานวนคนที'ร่วมในการดื'มครั #งนี # 
• ปริมาณการดื'มที'สมาชิกในครัวเรือนนั #นๆ ดื'ม  
• รูปแบบภาชนะที'ใช้ในการดื'ม   
• สภาพแวดล้อม บริเวณ สถานที'ดื'ม  ช่วงเวลาในการดื'ม และระยะเวลา

ที'นั'งดื'ม 
• บริบทของอาการหลงัจากที'ดื'มสิ #นสดุการดื'ม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาเกี'ยวกบัลกัษณะ
ที'ปรากฏให้มีชดัเจนขึ #น การนําข้อมลูทั #งหมดมาสรุปและบรรยายข้อมลูอย่างละเอียดเพื'อตอบ
คําถามตามประเดน็การสมัภาษณ์ที'กําหนดให้อยา่งครบถ้วน  โดยมีขั #นตอนคือ ตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื #อหา การตีความหมาย การแยกแยะข้อมูล การหาความเหมือนและ
ความแตกต่าง  การจัดกลุ่ม/ประเภท การให้นํ #าหนัก การตรวจสอบความถูกต้องและความ
แม่นยําของข้อมูล  ทําการวิเคราะห์แบบอุปนยั ตีความสร้างข้อสรุปที'แสดงความสมัพนัธ์ของ
สภาวะแวดล้อมและปัจจยัที'เกี'ยวข้อง ซึ'งต้องนําบริบทข้อมลูเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ควบคูไ่ปด้วย การสรุป และการเขียนเป็นรายงานตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื'อ
นําเสนอผลการวิจยัตอ่ผู้ ที'เกี'ยวข้องตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี'ย ส่วน
เบี'ยงเบนมาตรฐานและ นํามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง บริบทการดื'ม ความยากจน และ
ปัญหา ด้วยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมลู (Chi-square test) วิเคราะห์เพื'อหาปัจจยัทํานาย
ความยากจน การดื'มเครื' องดื'มที' มีแอลกอฮอล์ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ Binary 
Logistic Regression โดยใช้โปรแกรม STATA version 10 
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บทที� 2 
ผลการศึกษา 

 
2.1 บรบิทพื'นที�ชมุชนที�ทําการศึกษา 

 สภาพพื #นที'ศกึษามีสดัสว่นของในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพอๆ กนั คือ ในเขต
เทศบาล 23 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 21 หมู่บ้าน โดยหลายแห่งการยกฐานะจากองค์การ
บริหารสว่นตําบล (อบต.) มาสู่เทศบาลตําบล ตามบทบญัญัติในพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 ทั #งนี #จากเกณฑ์การปกครองของกระทรวงมหาดไทยได้ระบุว่าเขตเทศบาล คือ พื #นที'ที'มี
ประชากรมากพอสมควร และมีการกระจายตวัหนาแน่น มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทําให้ใน
เขตเทศบาลตําบลจึงมีลกัษณะ “ความเป็นเมือง” ผสมผสานกบั “ชนบท” กล่าวคือ ในพื #นที'ที'มี
ความเจริญทางสาธารณูปโภคขั #นพื #นฐาน มีย่านธุรกิจการค้า ร้านสะดวกซื #อ และขณะเดียวกนั
ยงัคงมีพื #นที'ทําทางการเกษตรกรรม มีลกัษณะของครอบครัวขยาย (สมาชิกในครัวเรือนแยกไป
สร้างครอบครัวใหม่ สร้างบ้านใหม่แต่อยู่ภายในบริเวณรั #วเดียวกัน) ปะปนไปกับลกัษณะของ
ครอบครัวเดี'ยว ทางด้านพื #นที'นอกเขตเทศบาลก็มิได้หมายความว่าจะไร้ “ความเจริญ” แตอ่ย่าง
ใด เนื'องด้วยสภาพของชนบทปัจจุบนัได้เปลี'ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ'งเรียกได้ว่าเป็น “ชนบท
แบบใหม”่  ที'มีลกัษณะหลายประการเข้าข่าย “ความเป็นเมือง” ขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะความ
เป็นชนบท อีกทั #งเขตการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในหลายแห่งก็มีความ
ใกล้เคียงกบัเทศบาลตําบลด้วยเชน่กนัเนื'องจากกําลงัเตรียมตวัที'จะยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล 
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บริบทชุมชนจังหวัดเชียงราย 

 จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที'อยู่ทางตอนเหนือที'สุดของประเทศไทย อาณาเขตทิศ
เหนือจรดแขวงเมืองสาดและแขวงท่าขี #เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดินทะลุ
ผ่านถึงกัน ทางถนนที'เชื'อมต่อไปยังประเทศพม่าที'ด่านพรมแดนแม่สาย อําเภอแม่สาย และ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที' 4 ถนนสาย R3A ที'อําเภอเชียงของ ส่วนทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับแม่นํ #าโขง ทิศตะวนัออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ'งปันเขตแดนไทยกับประเทศลาว 
(12)  สภาพบ้านเมืองทั'วไปคอ่นข้างเป็นสงัคมเมือง ทําเลที'ตั #งบ้านเมืองมีทั #งพื #นราบ เชิงเขาและ
บนดอย อาชีพของครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่ทํานา ทําไร่ ทําสวน ช่วงที'ว่างจากการทํางานภาค

เกษตรกรรมในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านข้างๆใกล้เคียง ตลอด
แนวริมแม่นํ #าโขงของอําเภอเชียงแสนมีท่าเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศไทยและจีน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2556 
มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที' 4 ถนนสาย 
R3A อย่างเป็นทางการและการมีบอ่นคาสิโนขนาดใหญ่ที'
ฝั' งประเทศลาว จึงทําให้บริเวณนี #เป็นย่านเศรษฐกิจ และ
แหลง่ทอ่งเที'ยวที'สําคญัแหง่หนึ'ง ครัวเรือนที'อยู่ในบริเวณนี #
ส่วนหนึ'งมีอาชีพการขายของที'ระลึกขายส่งผลไม้และ
สินค้าจากเมืองจีน ลูกจ้างบริษัทขนส่งสินค้า ทํางานใน
โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น  
 เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์สามารถหาซื #อได้ตามร้าน
ขายของชํา ร้านสะดวกซื #อต่างๆ ส่วนมากนิยมดื'มสุราสี 
และเบียร์เกรดอิโคโนมี'  สําหรับหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปที'
ไม่ได้อยู่ในเขตอําเภอ หรือไม่ได้ติดถนนใหญ่ที' เชื'อม

ระหว่างอําเภอต่างๆ  จะซื #อจากร้านขายของชําในหมู่บ้าน หรือซื #อจากโรงกลั'นสุราชุมชนใน
หมู่บ้านที'อาศยัอยู่ หรือหมู่บ้านใกล้เคียงในพื #นที'ที'ทําการศกึษาจํานวน 21 หมู่บ้าน พบว่ามีโรง
กลั'นสรุาชมุชน 12 แห่ง แบง่เป็นโรงกลั'นสรุาชมุชนที'ขออนุญาตผลิตอย่างถกูต้อง 11 แห่ง โรง
กลั'นสรุาชมุชนที'ไมไ่ด้ขออนญุาต1 แหง่ ซึ'งอยูใ่นหมูบ้่านที'อยูบ่นดอย  

● ● ● 
“ส่วนใหญ่จะดื�มสรุาขาวที�จะ
นําเข้ามาจากลาว ซื�อมาใน
ราคาถงัละ 500-600 บาท 
(ถงันํ�าดื�มแบบขาวขุ่นขนาด  
30 ลิตร) หรือขวดนํ�าดื�ม
พลาสติกขนาด 500 มล.  

ราคาขวดละ 20 บาท นํามา
ขายในชมุชน ราคาขวดละ 30 

บาท ถูกกว่า รสชาติดีกว่า 
และแรงว่าสรุาขาวของไทย 
(หมู่บา้นดอยสะโง๊ะ ตําบล 

ศรีดอนมูล)” 
● ● ● 
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 ค่านิยม ความเชื'อ และวัฒนธรรมในชุมชนมีความเชื'อมโยงกับการดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์อย่างเช่นถ้าในชุมชนมีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานของหน่วยงาน อบต. งานขึ #น
บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ หรืองานประเพณีต่างๆ เจ้าภาพหรือเจ้าของงานต้องเลี #ยง
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์สําหรับขอบคณุชาวบ้านที'มาชว่ยงาน  
  

 บริบทชุมชนจังหวัดพะเยา 

จงัหวดัพะเยามีเนื #อที'ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ตอนเหนือมีพื #นที'ติดกบัจงัหวดั
เชียงราย ทิศตะวนัออกตดิกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจงัหวดัน่าน ส่วนทาง
ตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัลําปาง และทางด้านใต้ติดกบัจงัหวดัแพร่ (13) ครัวเรือนยากจนมากกว่า
ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ นอกฤดกูาลก็จะไปทํางานรับจ้างการทํานาของครัวเรือน
ยากจนเกือบครึ'งหนึ'งที'ใช้วิธีการเช่าที'นา ซึ'งส่วนใหญ่เป็นการเช่าที'นาของคนในหมู่บ้านเอง 
(บ้างก็เป็นญาติพี'น้องกนั) ในระบบนาเช่ายงัคงมีการแบง่ส่วนแบง่แบบ “แบง่ครึ'ง” หรือ “ยะนา
ผ่าเกิง” (คือ ผลผลิตที'ได้ครึ'งหนึ'งจะเป็นของเจ้าของที'ดิน ส่วนอีกครึ'งหนึ'งจะเป็นของผู้ เช่าทํา
นา)  และเมื'อมีนโยบายการประกนัราคาข้าว การจํานําข้าวทําให้ครัวเรือนยากจนเปลี'ยนวิธีการ
เช่าที'นาแบบแบ่งครึ'ง มาเป็นการเช่าที'นาโดยจ่ายค่าเช่าทั #งหมด ซึ'งส่งผลให้ครัวเรือนยากจนมี
รายได้จากการทํานาเพิ'มมากขึ #น มีคณุภาพชีวิตความเป็นอยูที่'ดีขึ #น 

ครัวเรือนยากจนที'มีอาชีพรับจ้างทั #งภาคเกษตรกรรมและแรงงานทั'วไป มีคา่นิยม ความ
เชื'อที'ปฏิบตักินัในชมุชน วา่นายจ้างหรือเจ้าของนอกจากจะจา่ยคา่จ้างเป็นคา่แรงรายวนัแล้วยงั
ต้องมีการเลี #ยงสรุาหลงัเลิกงานด้วย ซึ'งเป็นเงื'อนไขสําคญัของแรงงานตา่งๆ ที'จะตดัสินใจในการ
รับจ้าง “เจ้าของนาต้องซื�อเหล้ามาเลี�ยงคนที�มาช่วยหรือลูกจ้างทํานาทุกๆเย็นหลงัเลิกงาน” 
และความเชื'อวา่การดื'มสรุาเป็นการช่วยผ่อนคลายจากการทํางานหนกัมาทั #งวนั “เลี�ยงเหล้าแก้
เสน้แก้เอ็นยึด (บา้นหนองบึงตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมือง พะเยา)” 
 เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์สามารถหาซื #อได้ตามร้านขายของชํา ร้านสะดวกซื #อต่างๆ 
ส่วนมากนิยมดื'มสรุาสี และเบียร์เกรดอิโคโนมี'  สําหรับหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปที'ไม่ได้อยู่ในเขต
อําเภอ หรือไมไ่ด้ตดิถนนใหญ่ที'เชื'อมระหว่างอําเภอตา่งๆ  จะซื #อจากร้านขายของชําในหมู่บ้าน 
หรือซื #อจากโรงกลั'นสรุาชมุชนในหมู่บ้านที'อาศยัอยู่ หรือหมู่บ้านใกล้เคียงในพื #นที'ที'ทําการศกึษา
จํานวน 23 หมูบ้่าน พบวา่มีโรงกลั'นสรุาชมุชนที'ขออนุญาตผลิตอยา่งถกูต้อง 8 แหง่   



 

2.2  การดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลข์องครวัเรอืนยากจน

 ในภาคเหนือตอนบน 

 สามารถแบ่งลักษณะการดื'มของครัวเรือนที'ทําการศึกษา
1)การดื'มในชีวิตประจําวันหรืออาจจะพูดได้ว่
โอกาสพิเศษ  

1) การดื"มเป็นประจาํในชีวิตประจาํวัน

• กิ๋นสุรา หื้อมันกิ๋นขาวลํากิ๋นสุรา หื้อมันกิ๋นขาวลํากิ๋นสุรา หื้อมันกิ๋นขาวลํากิ๋นสุรา หื้อมันกิ๋นขาวลํา(ด่ืมสุราเพ่ือใหกินขาวไดมาก
โดยมีความเชื'อว่าหากได้ดื'มสุรา
จะทําให้ตนสามารถกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อย นอนหลบัสบาย มีแรงพร้อมทํางาน
ในวนัรุ่งขึ #นรูปแบบการดื'มจะเป็นการดื'มร่วมกนักบัคนในครอบครัวทกุวนั ปริมาณ
ที'ดื'ม 20-30  มล. หรือ 1-2 เป็ก/ก๊ง
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การดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลข์องครวัเรอืนยากจน 

สามารถแบ่งลักษณะการดื'มของครัวเรือนที'ทําการศึกษาออกเป็น 2  ลักษณะ คือ  
หรืออาจจะพูดได้ว่า “ดื'มทุกวนัหรือเกือบทุกวนั” และ 2)การดื'มใน

การดื"มเป็นประจาํในชีวิตประจาํวัน 

ด่ืมสุราเพ่ือใหกินขาวไดมาก)  
สุราภายหลังการทํางาน ก่อนรับประทานอาหารเย็น 

จะทําให้ตนสามารถกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อย นอนหลบัสบาย มีแรงพร้อมทํางาน
รูปแบบการดื'มจะเป็นการดื'มร่วมกนักบัคนในครอบครัวทกุวนั ปริมาณ

ก๊ง/ตอง  
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• กินเพื่อผอนคลายภายหลังการทํางานกินเพื่อผอนคลายภายหลังการทํางานกินเพื่อผอนคลายภายหลังการทํางานกินเพื่อผอนคลายภายหลังการทํางาน 

บ้างพื #นที'มีการลงแขก ในกลุ่มเครือญาติที'สนิทกัน มาช่วยในพื #นที'ขนาดเล็กที'
เครื'องจกัรกลทางการเกษตรไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่คุ้มทนุกบัใช้เครื'องจกัรกล
ทางการเกษตร ร่วมแรงระดมกําลงัคนในพื #นที'มาช่วยกนัทํางาน (สร้างบ้าน ดํานา 
เก็บผลผลิต งานขึ #นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช และงานศพฯลฯ) หลังจาก
เสร็จงานก็จะมีการเลี #ยงสุราเพื'อเป็นการขอบคณุที'มาช่วยงานกนั  หรือบางพื #นที'มี
พิธีกรรมการเลี #ยงผีประจําตระกูล “ผีปู่ ย่า” ทุกครั #งของการเลี #ยงผีมีการชักชวน
เพื'อนฝูง ญาติมิตรที'สนิทกันมาร่วมงาน และหลังเสร็จสิ #นพิธีกรรม อาหารคาว 
หวานและเครื'องดื'มที'ใช้ประกอบพิธีก็จะนํามาเลี #ยงบรรดาญาติและเพื'อนที'มา
ร่วมงาน ผู้ ที'มาร่วมงานมีการดื'มสรุาที'ใช้ในพิธีกรรมซึ'งส่วนมากใช้สุรากลั'นชุมชน
(สรุากลั'นชมุชน)  โดยดื'มตั #งแตช่ว่งสายๆ จนถึงชว่งบา่ยจนเก็บของเสร็จ  
 

• ““““เอามื้อเอาวันเอามื้อเอาวันเอามื้อเอาวันเอามื้อเอาวัน”””” คา่นิยมในการจ้างงานในสงัคมชนบท 
อาชีพสว่นใหญ่ของครัวเรือนยากจนที'ได้ทําการสํารวจคือ การทําเกษตรกรรม และ
การรับจ้าง ในปัจจุบนันั #นการผลิตในภาคการเกษตรจะเน้นใช้เครื'องจักรกลทาง
การเกษตร และการใช้แรงงานคนบ้าง โดยเป็นลกัษณะของการ “รับจ้าง” ซึ'งเดิมที
ในอดีตสงัคมเกษตรกรรมภาคเหนือนั #นมีระบบ “เอามื #อเอาวนั” หรือ ที'ภาคกลาง
เรียกว่าระบบ “ลงแขก” และเมื'อการเปลี'ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่การผลิตเพื'อ
เชิงพาณิชย์อยา่งเข้มข้นทําให้ชาวนาเปลี'ยนไปสูผู่้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ทํา
ให้ต้องทํางานแขง่กบัเวลาและผู้ประกอบการรายอื'น การต้องรอแรงงานมนษุย์จาก
ระบบ “เอามื #อเอาวนั” หรือการวา่จ้างแรงงานเป็นหลกัจงึไมท่นัตอ่ความต้องการทํา
ให้ระบบ “เอามื #อเอาวนั” จะเหลือเพียงในกลุ่มเครือญาติที'สนิทกนั มาช่วยในพื #นที'
ขนาดเล็กที'เครื'องจกัรกลทางการเกษตรไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่คุ้มทนุกับการ
ใช้เครื'องจักรกลทางการเกษตรจึงเลือกใช้แรงงานรับจ้างแม้ว่าในปัจจุบนั ระบบ 
“เอามื #อเอาวัน” ได้เลือนหายไปจากภาคการเกษตรจนแทบจะหมดไป ทําให้
เจ้าของไร่นาต้องว่าจ้างแรงงานเข้ามาทํางาน ในอัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ที'
ประมาณ 300 บาทตอ่วนั ซึ'งเป็นอตัราคา่แรงขั #นตํ'าที'รัฐบาลได้ประกาศใช้ สําหรับ
การเลี #ยงสุรา อาหารภายหลงัการเลิกงานในไร่ นา และสวน ยงัคงเป็น “ค่านิยม”  
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ที'ปฏิบตัเิรื'อยมาจากการสอบถามกลุม่ผู้ นําชมุชนแหง่หนึ'ง ที'ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตร และปศสุตัว์ได้เล่าให้ฟังว่า “ถ้าจ้างเขามาแล้วไม่เลี�ยงสรุา วนัหลงัเขาก็จะ
ไม่มา” ซึ'งในทุกพื #นที' ที' ไ ด้ทําการสํารวจจะพบลักษณะดังกล่าวแทบทั #งสิ #น 
สอดคล้องกบัสมาชิกในครัวเรือนยากจนที'ประกอบอาชีพรับจ้างในภาคการเกษตร 
ส่วนใหญ่จะมีการดื'มสุราที'ผู้ ว่าจ้างซื #อมาเลี #ยงที'ไร่ นา ที'ตนทํางาน รวมถึงเลี #ยงที'
บ้านผู้ ว่าจ้างในบางครั #งด้วยไม่เพียงแต่การทํางานในภาคการเกษตรเท่านั #น ใน
สว่นของผู้ ที'มีอาชีพรับจ้างทั'วไป เชน่ ก่อสร้าง ช่างไม้ เป็นต้น ก็มี “คา่นิยม” ในการ
ดื'มสรุาหลงัการทํางานด้วยเชน่กนั หากเป็นการว่าจ้างภายในชมุชน (ทั #งในหมู่บ้าน
และหมูบ้่านข้างเคียง) ผู้ว่าจ้างก็จะเลี #ยงสรุา อาหารแก่แรงงานรับจ้างด้วย ส่วนใน
กรณีแรงงานรับจ้างก่อสร้างที'ไปทํางานในต่างพื #นที'หรือในตวัเมือง แล้วนายจ้าง 
(หรือผู้ รับเหมา) ไมมี่การเลี #ยงสรุานั #นก็จะนิยมซื #อมากินเองที'บ้านโดยมีความเชื'อว่า
ชว่ยให้ผอ่นคลายได้ 
 

• กินเพื่อใหรางกายตื่นตัวพรอมทํางานกินเพื่อใหรางกายตื่นตัวพรอมทํางานกินเพื่อใหรางกายตื่นตัวพรอมทํางานกินเพื่อใหรางกายตื่นตัวพรอมทํางาน 
 ดื'มเพื'อให้ร่างกายตื'นตัวพร้อมทํางานอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัย

กลางคนที'ทํางานรับจ้างก่อสร้าง และรับจ้างภาคเกษตร  
 

• ติดสุราเรื้อรัง ตองดื่มทุกวัน ดื่มเปนประจําติดสุราเรื้อรัง ตองดื่มทุกวัน ดื่มเปนประจําติดสุราเรื้อรัง ตองดื่มทุกวัน ดื่มเปนประจําติดสุราเรื้อรัง ตองดื่มทุกวัน ดื่มเปนประจํา 
ในการศึกษานี #พบรูปแบบการดื'มประเภทนี #ในเพศชายสูงวัย โดยจะดื'มสุรา (สุรา
กลั'นชุมชนแบบไม่ติดแสตมป์) ตั #งแต่ตื'นนอน วนัละ 1 ขวด ดื'มอย่างต่อเนื'องทุกๆ 
15 นาที “พอเหล้ามนัจางก็เตือมแหมหนอ่ยบดีฮือมนัหายไป่” 
 

• วัยรุนกับการดื่มวัยรุนกับการดื่มวัยรุนกับการดื่มวัยรุนกับการดื่มสุราสุราสุราสุรา 
จากการลงพื #นที' พบวยัรุ่นตั #งวงดื'มสรุาตอนกลางวนั โดยเป็นวยัรุ่นอายไุม่เกิน 20 
ปี ที'วา่งงาน ไม่เรียนหนงัสือ ชอบแตง่รถมอเตอร์ไซค์ จากการสอบถามพบว่าหาก
ไม่มีอะไรทําก็จะชวนกันตั #งวงดื'มสุรา โดยซื #อสุรากลั'นชุมชนไม่ติดแสตมป์มาดื'ม 
ในราคาขวดละ 40 บาท ซึ'งเป็น สรุาที' หาได้ง่าย ราคาถกู และมีรสที'เข้ม แรง 
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 2) การดื"มในโอกาสพเิศษ 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การสังสรรค์ในระดับชาวบ้าน กับการสังสรรค์ใน
ระดบัผู้ นําชมุชน 

• การสังสรรคในระดับชาวบาน 
ในงานเหลา่นี #จดัเป็นงานบญุ งานขึ #นบ้านใหม่ งานแตง่งาน งานบวช เป็นต้น การ
จัดงานบุญที'กล่าวมาถือเป็นหน้าตาของเจ้าภาพเลยก็ว่าได้ เจ้าภาพจึงต้อง
ตระเตรียมงานงานให้ดีที'สุดทั #งเรื' องสถานที'รับรองแขก อาหาร และที'สําคัญ
เครื'องดื'มแอลกอฮอล์โดยพบว่า เจ้าภาพนิยมเลี #ยงสุราสีและเบียร์แก่แขกผู้มา
ร่วมงาน เช่นเดียวกับแขกที'มาร่วมงานที'มักจะดื'มสุราสีและเบียร์ในงานโอกาส
พิเศษเหล่านี # สรุาสีที'นํามาเลี #ยงแขกในงานนั #นเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางสงัคมของเจ้าภาพด้วย ในพื #นที'ศกึษาพบว่าส่วนใหญ่เจ้าภาพนิยมเลี #ยงสรุาสี
ของไทย ระดบั Economy คือ หงส์ทอง รองลงมา คือ blend 285 วารินทร์ทิพย์  
ยงูทอง โดย 2 ยี'ห้อแรกจะได้รับความนิยมมากที'สดุเช่นเดียวกนักบัทางด้านเบียร์ 
ก็เป็นเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ที'นิยมเลี #ยงในงานโอกาสพิเศษ โดยเบียร์ที'นิยมเลี #ยงใน
งานมากที'สุดก็เป็นเบียร์ในระดบั Economy ที'ได้รับความนิยม คือ เบียร์ช้าง
คลาสสิก และเบียร์ลีโอ ซึ'งในเบียร์ยี'ห้อแรกเป็นที'นิยมในผู้ชาย ด้วยรสชาติที'เข้ม 
ถึงใจ ในขณะที'เบียร์ยี'ห้อหลังเป็นที'นิยมของผู้หญิง เพราะมีรสชาติ นุ่ม ละมุน  
ดื'มง่าย ในงานอาจมีการเลี #ยงสรุานอกระบบภาษี และสรุาพื #นบ้านอยู่บ้างในกรณี
ที'มีผู้มาชว่ยเตรียมงาน และชว่ยเก็บอปุกรณ์ภายหลงังานเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาพ การดื'มสรุากลั'นชมุชนแบบไมมี่แสตมป์ และสรุาสี
หลงัจากเลิกงานเพื'อนั'งพกัผ่อนพดูคยุก่อนแยกย้าย
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การดื'มสรุากลั'นชมุชนแบบไมมี่แสตมป์ และสรุาสี 
หลงัจากเลิกงานเพื'อนั'งพกัผ่อนพดูคยุก่อนแยกย้าย 



 

• การสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชน

ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน อสม
ฯลฯ โดยในวงสรุาจะมีการพดูคยุแลกเปลี'ยนถึงสถานการณ์ของหมู่บ้าน และการ
ยอกล้อ (ดื'มเหล้าสลบัเบียร์) เฮฮาสลบักนัไป
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

“งานอําเภอยิ�ม จดัในบริเวณโรงเรียน  
ชมุชน เช่น การตรวจสขุภาพของฟัน  ให้ความรู้เรื�องสขุภาพ  
จนกระทั�งเก็บของเสร็จ มีการเลี�ยงข้าวและเครื�องดื�มแอลกอฮอล์

เจ้าหนา้ที� เช่น ผูใ้หญ่บา้น อบต
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การสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชนการสังสรรคในระดับผูนําชุมชน เป็นการพบปะกันของกลุ่มผู้ นําในหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน อสม. ประธานกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน 

โดยในวงสรุาจะมีการพดูคยุแลกเปลี'ยนถึงสถานการณ์ของหมู่บ้าน และการ
เฮฮาสลบักนัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ● ● 
งานอําเภอยิ�ม จดัในบริเวณโรงเรียน  9.00-12.00 น. มีบริการใหแ้ก่คนใน

ชมุชน เช่น การตรวจสขุภาพของฟัน  ให้ความรู้เรื�องสขุภาพ  และในช่วงเที�ยง
จนกระทั�งเก็บของเสร็จ มีการเลี�ยงข้าวและเครื�องดื�มแอลกอฮอล์(สรุาสี) แก่

เจ้าหนา้ที� เช่น ผูใ้หญ่บา้น อบต. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น อสม. (ตําบลศรีดอนมูล)” 
● ● ● 
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บทที� 3 
วิเคราะหค์วามสมัพนัธก์ารดื�มเครื�องดื�ม 

ที�มีแอลกอฮอลก์บัความยากจน 

 
3.1  ลกัษณะประชากรตวัอยา่งและพฤติกรรมการดื�มเครื�องดื�ม 
 ที�มีแอลกอฮอล ์

  
 เก็บข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ซึ 'งเป็นช่วงที'ได้รับผลกระทบการ
เปลี'ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมีการประกาศปรับคา่แรงงานขั #นตํ'าเป็น 300 
บาทต่อวัน และมีการจ้างงานเพิ'มมากขึ #นเนื'องจากมีการเปิดเส้นทางระกว่างประเทศไทย
และปรเทศลาว จึงส่งผลตอ่เศรษะฐานของครัวเรือนยากจน ซึ'งครัวเรือนที'ทําการศกึษาทั #งหมด
450 ครัวเรือน 44 หมู่บ้าน พบว่าครัวเรือนมีรายได้เฉลี'ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี  
ร้อยละ 74.0 ครัวเรือนที'มีสมาชิกคนใดคนหนึ'งดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 1 ปี จํานวน 246 
ครัวเรือน  ร้อยละ 54.7 ของครัวเรือนที'ศกึษา  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั #งสิ #น 1,225 คน  เป็น
ผู้ ที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี ก่อนการสมัภาษณ์ 323 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.4 
ของสมาชิกในครัวเรือนทั #งหมด จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี'ย 3 คนตอ่ครัวเรือน (min =1, 
max = 10)  สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี'ย 2 คนตอ่ครัวเรือน (min =0, max = 5)  สมาชิก
ในครัวเรือนไม่มีรายได้เฉลี'ย 1 คนตอ่ครัวเรือน (min = 1, max = 5)  รายได้รวมของครัวเรือน
เฉลี'ย  61,240.88 บาทตอ่ปี (min =6,000, max = 480,000)  รายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี'ย  
51,273.82 บาทตอ่ปี (min =1,800, max = 276,000) รายจ่ายคา่เครื'องดื'มแอลกอฮอล์เฉลี'ย 
6,311.32 บาทต่อปี (min = 5, max = 50,000) ครัวเรือนนบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.3  
อาชีพของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้ ที'ได้รับเบี #ยยังชีพคนพิการ ผู้ สูงอายุ ร้อยละ 43.8  
อาชีพรับจ้าง(เกษตร ทั'วไป หาปลา หาของป่า) ร้อยละ 23.8  ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ (ที'ดิน
ตนเอง)  ร้อยละ 18.2 (ตาราง 2)   
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมลูทั'วไปและการมีสมาชิกในครัวเรือนดื'มเครื'องดื'ม 
  แอลกอฮอล์ชว่ง 1 ปีที'ผา่นมา  

  
มีคนใน

ครอบครัวดื"ม 
ไม่มีใครใน

ครอบครัวดื"ม 
รวม 

n % n % n % 

ครัวเรือนที�ทําการศึกษา 246 100.0 204 100.0 450 100.0 

ศาสนา 

พทุธ 229 93.1 200 98.0 429 95.3 

คริสต์ 17 6.9 4 2.0 21 4.7 

อาชีพ 

ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ (ที'ดินตนเอง) 66 26.8 16 7.8 82 18.2 

ทําสวน ทํานา (ชา่ที'ดนิ) 12 4.9 5 2.5 17 3.8 
รับจ้าง (เกษตร ทั'วไป หาปลา หาของป่า) 78 31.7 29 14.2 107 23.8 
ค้าขาย งานเหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า ร้าน
เสริมสวย 20 8.1 13 6.4 33 7.3 

แมบ้่าน 9 3.7 5 2.5 14 3.1 
เบี #ยยงัชีพคนพิการ ผู้สงูอาย ุ 61 24.8 136 66.7 197 43.8 

 

 

3.2 การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอลข์องสมาชิกในครวัเรอืน 

การดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ในชว่ง 1 ปี ที'ผา่นมาของสมาชิกในครัวเรือนพบว่า เพศ
ชาย ร้อยละ 78.0 เพศหญิง ร้อยละ 22.0 อายุ 45-60 ปี ร้อยละ 46.1 รองมาอายุ 25-44 ปี  
ร้อยละ 30.3  อาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรม รับจ้างทั'วไป หาของป่า และหาปลา ร้อยละ 46.7
ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ (ที'ดินตนเอง) ร้อยละ 25.7  สถานภาพสมรส ร้อยละ 57.6 โสดร้อยละ 
26.3 และแต่งงานแต่แยกกันอยู่ ร้อยละ 13.0 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.7  
มธัยมศกึษา  ร้อยละ  22.3  ไม่ได้เรียนหนงัสือ ร้อยละ 17.3  มากกว่าร้อยละ 90 นบัถือศาสนา
พทุธ 
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ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ย<   30 ,000 บาท  /คน /ปี ปี พบว่า เพศชาย ร้อยละ 77.8 เพศ
หญิง ร้อยละ 22.2 อาย ุ45-60 ปี ร้อยละ 44.3  รองมาอาย ุ25-44 ปี ร้อยละ 29.7 อาชีพรับจ้าง
ภาคเกษตรกรรม  รับจ้างทั'วไป หาของป่า และหาปลา ร้อยละ 46.7 ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์
(ที'ดนิตนเอง) ร้อยละ 26.4 สถานภาพสมรส ร้อยละ 58.5 การศกึษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ  
59.0  ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ ร้อยละ 19.8 มากกวา่ร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพทุธ (ตาราง 3) 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทั'วไปของสมาชิกในครัวเรือนที'มีพฤติกรรมการดื'ม

เครื'องดื'มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนก่อนการศกึษาจําแนกตามระดบัความยากจน
ของครัวเรือน 

  
 มีพฤตกิรรมการดื"มเครื"องดื"ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

<30,000 
บาท/ปี 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

>30,000 
บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

212 100.0 111 100.0 323 100.0 

เพศ       

ชาย 165 77.8 87 78.4 252 78.0 

หญิง 47 22.2 24 21.6 71 22.0 

อาย ุ       

15-24 ปี 13 6.1 15 13.5 28 8.7 

25-44 ปี 63 29.7 35 31.5 98 30.3 

45-60 ปี 94 44.3 55 49.5 149 46.1 

> 60 ปี 42 19.8 6 5.4 48 14.9 

อาชีพ           

ทําสวนทํานา เลี #ยงสตัว์ (ที'ดินตนเอง) 56 26.4 27 24.3 83 25.7 

ทําสวน ทํานา (เชา่ที'ดิน) 9 4.2 6 5.4 15 4.6 

รับจ้าง (เกษตร ทั'วไป หาปลา หาของป่า) 99 46.7 52 46.8 151 46.7 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

  
 มีพฤตกิรรมการดื"มเครื"องดื"ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

<30,000 
บาท/ปี 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

>30,000 
บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

212 100.0 111 100.0 323 100.0 

อาชีพ (ตอ่) 

ค้าขาย งานเหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า 
ร้านเสริมสวย 11 5.2 9 8.1 20 6.2 

ลกูจ้างหนว่ยงานราชการ อบต. บริษัท 2 0.9 5 4.5 7 2.2 

แมบ้่าน 8 3.8 8 7.2 16 5.0 

นกัเรียน นกัศกึษา 2 0.9 2 1.8 4 1.2 

เบี #ยยงัชีพคนพิการ ผู้สงูอาย ุ 25 11.8 2 1.8 27 8.4 

สถานภาพการสมรส           

โสด 48 22.6 37 33.3 85 26.3 

สมรส 124 58.5 62 55.9 186 57.6 

มา่ย 9 4.2 0 0.0 9 2.8 

หยา่ร้าง  1 0.5 0 0.0 1 0.3 

แตง่งานแตแ่ยกกนัอยู่ 30 14.2 12 10.8 42 13.0 

ระดบัการศกึษา           

ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ 42 19.8 14 12.6 56 17.3 

ประถมศกึษา 125 59.0 58 52.3 183 56.7 

มธัยมศกึษา 41 19.3 31 27.9 72 22.3 

อนปุริญญา 2 0.9 7 6.3 9 2.8 

ปริญญาตรี 1 0.5 1 0.9 2 0.6 

สงูกวา่ปริญญาตรี 1 0.5 0 0.0 1 0.3 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

  
 มีพฤตกิรรมการดื"มเครื"องดื"ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

<30,000 
บาท/ปี 

รายได้เฉลี'ย
ตอ่คน  

>30,000 
บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ศาสนา           

พทุธ 191 90.1 109 98.2 300 92.9 

คริสต์ 20 9.4 2 1.8 22 6.8 

อิสลาม 1 0.5 0 0.0 1 0.3 
 

 อายเุฉลี'ยที'เริ'มดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 23.03 ปี (min = 13 ปี, Max = 60 ปี) โดย
คนที'อาศยัอยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยน้อยกว่า 30,000 บาท/คน/ปี อายเุฉลี'ยที'เริ'มดื'ม 23.21 
ปี (min = 13 ปี, Max = 60 ปี) คนที'อาศยัอยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยมากกว่า 30,000 บาท/

คน /ปี  อายเุฉลี'ยที'เริ'มดื'ม 22.69 ปี (min = 14 ปี, Max = 54 ปี) เพศชายมีอายเุฉลี'ยที'เริ'มดื'ม
น้อยกวา่เพศหญิง (ชาย = 22.03 ปี, หญิง = 26.59 ปี) (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 แสดงอายเุฉลี'ยที'เริ'มดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือน 

อายุที"เริ"มดื"ม 

Mean S.D. Min Max 

สมาชิกในครัวเรือนทั #งหมด 23.03 8.244 13 60 

สมาชิกในครัวเรือน (รายได้ <30,000 บาท/คน/ปี) 23.21 8.200 13 60 

สมาชิกในครัวเรือน (รายได้ >30,000  บาท/คน/ปี) 22.69 8.353 14 54 

เพศ     

ชาย 22.03 7.699 13 60 

หญิง 26.59 9.144 14 48 
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คนในครัวเรือนที'มีพฤติกรรมการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ครั #งสุดท้ายภายใน 1
สปัดาห์ก่อนการสมัภาษณ์  ร้อยละ 70.0 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 
บาท/ปี ร้อยละ 70.3 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี ร้อยละ 69.4) 
ดื'มภายใน 30วนัก่อนการสมัภาษณ์ ร้อยละ 21.7 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน 
<30,000 บาท/ปี ร้อยละ 22.2 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี  
ร้อยละ 20.7) และดื'มมากกว่า 30 วนัก่อนการสมัภาษณ์ แตภ่ายใน 12 เดือนร้อยละ 8.4 (คนที'
อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี ร้อยละ 7.5 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มี
รายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี ร้อยละ 9.9) (ตาราง 5) 

 
ตาราง 5 แสดงชว่งเวลาในการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ครั #งสดุท้ายจําแนกตามระดบั 
 ความยากจนของครัวเรือน 

 ช่วงเวลาในการดื"มเครื"องดื"ม
แอลกอฮอล์ครั@งสุดท้าย 
(P = 0.754) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ภายใน 1 สปัดาห์ที'ผ่านมา 149 70.3 77 69.4 226 70.0 

ภายใน 30 วนัที'ผา่นมา 47 22.2 23 20.7 70 21.7 

มากกวา่ 30 วนัที'ผา่นมาแตภ่ายใน 
12 เดือนนี # 16 7.5 11 9.9 27 8.4 

 
ความบอ่ยในการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ของคนในครัวเรือน ในช่วง 12 เดือนที'ผ่านมา

ก่อนการสมัภาษณ์ ส่วนใหญ่ดื'มทกุวนั ร้อยละ 23.2 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี ร้อยละ 25.9 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 
ร้อยละ 18.0) รองมาคือ ดื'ม 3-4 วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 18.6 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้
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เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี ร้อยละ 17.9 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 
บาท/ปี ร้อยละ 19.8) และ ดื'ม 1-2 วนัตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 17.6 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้
เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี ร้อยละ 14.6 คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 
บาท/ปี ร้อยละ 23.4) (ตาราง 6)      
 
ตาราง 6 แสดงความบอ่ยในการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ในชว่ง 12 เดือนที'ผ่านมาจําแนกตาม
 ระดบัความยากจนของครัวเรือน 

ความบ่อยในการดื"ม
เครื"องดื"มแอลกอฮอล์ของ
สมาชิกในครัวเรือนในช่วง 12 
เดือนที"ผ่านมา 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ทกุวนั 55 25.9 20 18.0 75 23.2 

5-6 วนัตอ่สปัดาห์ 25 11.8 9 8.1 34 10.5 

3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 38 17.9 22 19.8 60 18.6 

1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 31 14.6 26 23.4 57 17.6 

2-3 วนัตอ่เดือน 35 16.5 17 15.3 52 16.1 

เดือนละวนั 12 5.7 6 5.4 18 5.6 

7-11 วนัใน 12 เดือนที'ผา่นมา 7 3.3 4 3.6 11 3.4 

4-6 วนัใน 12 เดือนที'ผา่นมา 8 3.8 4 3.6 12 3.7 

2-3 วนัใน 12 เดือนที'ผา่นมา 0 0.0 3 2.7 3 0.9 

1 วนัเทา่นั #นใน 12 เดือนที'ผา่นมา 1 0.5 0 0.0 1 0.3 

 
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยน้อยกว่า 30,000 บาท  /คน /ปี พบคนในครัวเรือนปริมาณ

แอลกอฮอล์ที'ดื'มทั #งปีเฉลี'ย 12,488.1 กรัม (ชาย 13,369.1 กรัม, หญิง 9,414 กรัม) ปริมาณ
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แอลกอฮอล์เฉลี'ยตอ่วนั (กรัม/วนั) เฉลี'ย  34.2  หรือประมาณ 3.4 ดื'มมาตรฐาน (ชาย 36.6 หรือ
ประมาณ 3.6 ดื'มมาตรฐาน หญิง 25.8 หรือประมาณ 2.6 ดื'มมาตรฐาน) ปริมาณแอลกอฮอล์
เฉลี'ยตอ่วนัที'ดื'ม (กรัม/วนัที'ดื'ม) 67.2  หรือประมาณ 6.7 ดื'มมาตรฐาน (ชาย68.0 หรือประมาณ 
6.8 ดื'มมาตรฐาน หญิง 64.6 หรือประมาณ 6.4 ดื'มมาตรฐาน)   

ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยมากกว่า 30,000 บาท/คน/ปี พบคนในครัวเรือนปริมาณ
แอลกอฮอล์ที'ดื'มทั #งปีเฉลี'ย 12,18 6.8 กรัม (ชาย 13,933.1 กรัม หญิง 5,856.3 กรัม) ปริมาณ
แอลกอฮอล์เฉลี'ยตอ่วนั (กรัม/วนั) เฉลี'ย 33.4  หรือประมาณ 3.3 ดื'มมาตรฐาน (ชาย  38.2 หรือ
ประมาณ 3.8 ดื'มมาตรฐาน หญิง 16.0 หรือประมาณ 1.6 ดื'มมาตรฐาน) ปริมาณแอลกอฮอล์
เฉลี'ยตอ่วนัที'ดื'ม (กรัม/วนัที'ดื'ม) 76.4 หรือประมาณ 7.6 ดื'มมาตรฐาน (ชาย 79.7 หรือประมาณ 
7.9 ดื'มมาตรฐาน หญิง 64.4 หรือประมาณ 6.4 ดื'มมาตรฐาน)เมื'อคํานวณปริมาณการดื'มตอ่
วนั หรือ ต่อวนัที'ดื'ม หรือจํานวนวนัที'ดื'มใน 1 ปี พบว่า สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การดื'มที'ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ และมีโอกาสเกิดความเสี'ยงหายแก่ผู้ อื'นได้  ซึ'ง
มากกวา่ 2 ดื'มมาตรฐานตอ่วนั และมากกวา่ 5 วนัตอ่สปัดาห์ (ตาราง 7) 
 
ตาราง 7 แสดงปริมาณแอลกอฮอล์ที'ดื'มจําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือนและเพศ 

  
คนที"อยู่ในครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย 

ต่อคน <30,000 บาท/ปี 
คนที"อยู่ในครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย 

ต่อคน >30,000 บาท/ปี 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริมาณแอลกอฮอล์ที'ดื'มทั #งปี (กรัม) Annual total consumption: gm 

Min             59.5           11.9              11.9            39.7           58.9           39.7  

Max    142,882.7    65,125.1     142,882.7   138,933.6    63,786.9  138,933.6  

Mean      13,369.1     9,414.0       12,488.1     13,933.1      5,856.3    12,186.8  

SD.     22,592.0    12,571.4       20,820.8     23,830.6    13,705.6    22,235.7  
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ตาราง 7 (ตอ่) 

  
คนที"อยู่ในครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย 

ต่อคน <30,000 บาท/ปี 
คนที"อยู่ในครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย 

ต่อคน >30,000 บาท/ปี 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริมาณแอลกอฮอล์เฉลี'ยตอ่วนั (กรัม/วนั) Average daily consumption: gm/day 

Min               0.2             0.0                0.0              0.1             0.2             0.1  

Max           391.5        178.4            391.5           380.6          174.8          380.6  

Mean             36.6           25.8              34.2            38.2            16.0            33.4  

SD.             61.9           34.4             57.0            65.3           37.5            60.9  

ปริมาณแอลกอฮอล์เฉลี'ยตอ่วนัที'ดื'ม (กรัม/วนัที'ดื'ม) Average drinking intensity: 
gm/drinking day 

Min               5.9             2.4               2.4              5.9             6.5             5.9  

Max           785.1         449.6            785.1           685.2          337.2          685.2  

Mean             68.0           64.6              67.2            79.7            64.4            76.4  

SD.         101.4          90.4            98.9          110.4           80.5            104.5  
 

 ประเภทเครื'องดื'มที'นิยมดื'มในช่วง 12 เดือน ก่อนการสัมภาษณ์พบว่า นิยมดื'มสุรา
เถื'อนพื #นบ้าน(สุรากลั'นชมุชนที'ไม่มีแสตมป์) ร้อยละ 22.4 (ชาย 23.4%, หญิง 19.0%) เบียร์ 
ร้อยละ 22.0 (ชาย 21.3%, หญิง 24.7%) สรุาสี ร้อยละ 20.0 (ชาย 20.0%, หญิง 23.6%) สรุา
กลั'นชมุชนแบบมีแสตมป์ ร้อยละ 14.9 (ชาย 15.4%, หญิง 13.2%) สรุาขาว (สรุาโรง ตรารวง
ข้าว) ร้อยละ 10.1 (ชาย 11.4%, หญิง 5.2%)    

ประเภทเครื'องดื'มที'นิยมดื'มในช่วง 30 วนัก่อนการสมัภาษณ์พบว่า นิยมดื'มสุราเถื'อน
พื #นบ้าน (สรุากลั'นชมุชนที'ไม่มีแสตมป์) ร้อยละ 26.2 (ชาย 26.8%, หญิง 24.0%) เบียร์ ร้อยละ 
22.0 (ชาย 21.0%, หญิง 25.6%) สรุาสี ร้อยละ 18.2 (ชาย 17.9%, หญิง 19.2%) สรุากลั'นชมุชน
แบบมีแสตมป์ ร้อยละ16.7 (ชาย 16.5%, หญิง 17.6%) สรุาขาว (สรุาโรง ตรารวงข้าว) ร้อยละ 
9.7 (ชาย 10.9%, หญิง 4.8%)  (กราฟ1) 
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กราฟ 1  แสดงสดัสว่นของประเภทเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนยากจน
จําแนกตามเพศและลกัษณะการดื'ม 

 
 

สถานที'ดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่บ้าน/ที'พักของตัวเอง  
ร้อยละ 37.2 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 43.3%, คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 25.2%) รองมา คือ บ้านเพื'อน/คนรู้จัก  
ร้อยละ 22.3 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 19.8%, คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 27.0 %) ตอนเลิกงาน/ที'ทํางาน  ร้อยละ 16.7 
(คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี 15.1%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มี
รายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 19.8 %) งานเทศกาล งานสงัสรรค์ งานแต่งงาน งานศพ 
งานประเพณีในหมู่บ้าน ร้อยละ 9.0 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/
ปี 10.4%, คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 6.3 %) สถานที'ส่วนใหญ่
ที'ดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ของครัวเรือนมีความแตกตา่งกนัตามระดบัรายได้เฉลี'ยของครัวเรือน
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(ตาราง 8)      
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ตาราง 8 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานที'สว่นใหญ่ที'ดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์จําแนกตาม
ระดบัความยากจนของครัวเรือน 

 สถานที"ส่วนใหญ่ที"ดื"มเครื"องดื"ม
แอลกอฮอล์ (P = 0.008) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

บ้าน/ที'พกัของตวัเอง 92 43.4 28 25.2 120 37.2 

บ้านเพื'อน/คนรู้จกั 42 19.8 30 27.0 72 22.3 

ทั #งที'บ้านและที'ทํางาน(ไร่ สวน) 12 5.7 14 12.6 26 8.0 

ร้านค้า/ร้านอาหาร 11 5.2 9 8.1 20 6.2 

ตอนเลิกงาน /ที'ทํางาน   32 15.1 22 19.8 54 16.7 

ขณะปฏิบตังิาน 1 0.5 1 0.9 2 0.6 

ที'อื'นๆ งานเทศกาล งานสงัสรรค์ 
งานแตง่งาน งานศพงาน
ประเพณีในหมูบ้่าน 22 10.4 7 6.3 29 9.0 

 
บคุคลที'ร่วมดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ด้วยบอ่ยครั #งที'สดุของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ 

คือ  ดื'มกบัเพื'อน/เพื'อนบ้าน  ร้อยละ 45.2 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 
บาท/ปี 42.5%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 50.5%) ดื'มกับ
เพื'อนร่วมงาน บ้าน ร้อยละ 24.1 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี
20.8%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 30.6%) บคุคลที'ร่วมดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ด้วยบ่อยครั #งที'สุดของครัวเรือนมีความแตกต่างกันตามระดบัรายได้
เฉลี'ยของครัวเรือนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(ตาราง 9)      
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ตาราง 9  แสดงจํานวนและร้อยละของบคุคลที'ร่วมดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ด้วยบอ่ยครั #ง
ที'สดุจําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือน 

บุคคลที"ร่วมดื"มเครื"องดื"มที"มี
แอลกอฮอล์ด้วยบ่อยครั@ง
ที"สุด (P = 0.009) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ดื'มคนเดียว 57 26.9 15 13.5 72 22.3 

ดื'มกบัเพื'อน/เพื'อนบ้าน 90 42.5 56 50.5 146 45.2 

ดื'มกบัเพื'อนร่วมงาน 44 20.8 34 30.6 78 24.1 

ดื'มกบัสมาชิกในครัวเรือน 
ประกอบด้วย 21 9.9 6 5.4 27 8.4 

 
การหาซื #อเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื #อมาจาก ร้านขายของ

ชําในหมูบ้่าน ร้อยละ 66.9 (คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 62.3%, 
คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 75.7%) โรงกลั'นสุราชุมชนใน
หมูบ้่าน ร้อยละ 23.5 (คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 26.9%, คนที'
อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 17.1%) เถ้าแก่ เจ้านายเลี #ยง มีคนซื #อมา
ฝาก ร้อยละ 5.3 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 5.7%, คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 4.5 %) ดื'มฟรี งานเลี #ยงในหมู่บ้านร้อยละ 2.8 
(คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี 2.8%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มี
รายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 2.7 %) (ตาราง 10) 
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ตาราง 10  แสดงจํานวนและร้อยละของสถานที'ซื #อหาเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มาจําแนกตาม
ระดบัความยากจนของครัวเรือน 

  
สถานที"ซื @อหาเครื"องดื"มที"มี
แอลกอฮอล์ (P=0.102) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ร้านขายของชํา ร้านอาหารใน
หมูบ้่าน/ใกล้ที'ทํางาน 132 62.3 84 75.7 216 66.9 

โรงกลั'นสรุาชมุชนในหมูบ้่าน 57 26.9 19 17.1 76 23.5 

เถ้าแก่ เจ้านายเลี #ยง เพื'อนเลี #ยง 
มีคนซื #อมาฝาก 12 5.7 5 4.5 17 5.3 

ดื'มฟรี งานเลี #ยงในหมู่บ้าน 6 2.8 3 2.7 9 2.8 

ต้ม หมกัเอง 5 2.4 0 0.0 5 1.5 

 
วิธีการจ่ายเงินคา่เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื #อเป็นเงินสด

ร้อยละ 83.9 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 82.5%, คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 86.5%) ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายร้อยละ 
13.0 (คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 14.6%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'
มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 9.9 %) (ตาราง 11) 
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ตาราง 11  แสดงจํานวนและร้อยละของวิธีการจา่ยเงินคา่เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์จําแนกตาม
ระดบัความยากจนของครัวเรือน 

 วิธีการจ่ายเงนิค่าเครื"องดื"มที"
มีแอลกอฮอล์ (P=0.468) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

เงินสด 175 82.5 96 86.5 271 83.9 

เงินเชื'อ 6 2.8 4 3.6 10 3.1 

ไมมี่คา่ใช้จา่ย ไมต้่องจา่ย 31 14.6 11 9.9 42 13.0 

 
ลกัษณะการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของคนในครัวเรือน พบว่า คนในครัวเรือนดื'ม

ปริมาณมากรวดเดียว เช่น เบียร์ > 4 กระป๋อง (2 ขวดใหญ่) หรือสรุาวิสกี # 3 เป๊กขึ #นไป ร้อยละ 
28.5 (คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 21.7%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'
มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 41.4 %) ดื'มใน 30 วนั ร้อยละ 91.6 (คนที'อยู่ในครัวเรือน
ที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี 92.5%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน 
>30,000 บาท/ปี 90.1%) เมื'อประเมินปัญหาการดื'มสรุา(Alcohol Use Disorder Identification; 
AUDIT) คนในครัวเรือนที'เป็นผู้ ดื'มแบบมีความเสี'ยง(เสี'ยงมาก, อนัตราย, และติด) ร้อยละ 55.1 
(คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี 54.2%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มี
รายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 56.8 %) (ตาราง 12) 
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ตาราง 12 แสดงจํานวนและร้อยละของการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์จําแนกตามระดบั 
ความยากจนของครัวเรือน 

การดื"มเครื"องดื"มที"มี
แอลกอฮอล์ 
  

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ดื'มประจําทกุสปัดาห์  (P=0.865) 149 70.3 77 69.4 226 70.0 

ดื'มใน 30 วนั (P=0.795) 196 92.5 100 90.1 296 91.6 

ดื'มปริมาณมากรวดเดียว เช่น  
เบียร์ > 4 กระป๋อง (2 ขวดใหญ่) หรือ 
สรุาวิสกี # 3 เป๊กขึ #นไป (p=0.010) 46 21.7 46 41.4 92 28.5 

ประเมินปัญหาการดื'มสรุา(Alcohol Use Disorder Identification :AUDIT) (P=0.321)  

ผู้ ดื'มแบบมีความเสี'ยง 
(0-7 คะแนน) 97 45.8 48 43.2 145 44.9 

ผู้ ดื'มแบบเสี'ยงมาก 
(8-15 คะแนน) 73 34.4 48 43.2 121 37.5 

ผู้ ดื'มแบบอนัตราย 
(16-19 คะแนน)    23 10.8 7 6.3 30 9.3 

ผู้ ดื'มแบบติด 
(20 คะแนนขึ #นไป) 19 9.0 8 7.2 27 8.4 
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3.3 ผลกระทบที�เกดิจากการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล ์

คนในครัวเรือนที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์และเคยได้รับประสบอบุตัิเหตจุากการดื'ม
เครื'องดื'มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 16.7 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 
18.4%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี13.5 %) ไดรับได้รับ
บาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บที'ขาจนเดินไม่สมดุล สลบแต่ร่างกายบาดเจ็บไม่มากนักเพียงฟกชํ #า 
ร้อยละ 4.3 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี 2.4%, คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 8.1 %) (ตาราง 13) 

 
ตาราง 13 แสดงจํานวนและร้อยละการเคยประสบอบุตัเิหตจุากการดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ 

จําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือน 

เคยประสบอุบัตเิหตุจากการดื"ม
เครื"องดื"มแอลกอฮอล์ 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน <30,000 

บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ย 
ตอ่คน >30,000 

บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ไมเ่คย 173 81.6 96 86.5 269 83.3 

เคย 39 18.4 15 13.5 54 16.7 

อบุตัเิหตคุรั #งลา่สดุ             

ไมไ่ด้รับบาดเจ็บ 4 1.9 0 0.0 4 1.2 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 26 12.3 9 8.1 35 10.8 

ได้รับบาดเจ็บสาหสับาดเจ็บที'ขา
จนเดนิไมส่มดลุ, สลบแตร่่างกาย
บาดเจ็บไมม่ากนกัเพียงฟกชํ #า 5 2.4 9 8.1 14 4.3 
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คนในครัวเรือนที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์และเคยเจ็บป่วยจากโรคที'เกี'ยวข้องกับ
การดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ร้อยละ  22.9 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 
บาท/ปี 25.9%, คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 17.1 %)   ส่วนมาก
มีอาการเมาค้าง รองมาคือ ได้รับการบาดเจ็บทางกายคลื'นไส้อาเจียน และมีอารมณ์หงุดหงิด 
ตามลําดบั (ตาราง 14) 

 

ตาราง 14  แสดงจํานวนและร้อยละการเคยเจ็บป่วยจากโรคที'เกี'ยวข้องกบัการดื'มเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์จําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือน 

 เคยเจ็บป่วยจากโรคที'เกี'ยวข้องกบั
การดื'มเครื'องดื'มแอลกอฮอล์ 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

n % n % n % 
รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

เคย แตไ่มแ่นใ่จวา่เกิดจาก
เครื'องดื'มแอลกอฮอล์ 7 3.3 3 2.7 10 3.1 
ไมเ่คย 154 72.6 85 76.6 239 74.0 
เคย 55 25.9 19 17.1 74 22.9 

ความเจ็บป่วยที'ได้รับ             
โรคกระเพาะอาหาร 8 3.8 2 1.8 10 3.1 
คลื'นไส้อาเจียน 8 3.8 6 5.4 14 4.3 
อาการเมาค้าง 22 10.4 5 4.5 27 8.4 
มีอาการมือสั'น 4 1.9 1 0.9 5 1.5 
โรคตบัแข็ง 2 0.9 0 0.0 2 0.6 
มีอารมณ์หงดุหงิดง่าย 9 4.2 1 0.9 10 3.1 
มีอาการหลงลืมเป็นบางชว่ง 4 1.9 1 0.9 5 1.5 
ได้รับการบาดเจ็บทางกาย 15 7.1 8 7.2 23 7.1 
อื'นๆ แน่นหน้าอกถ่ายเป็นเลือด 
ความดนัโลหิตสงู ปวดหวั 11 5.2 2 1.8 13 4.0 
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3.4  ทศันะต่อการรบัร ูม้าตรการ ลดละเลิกสรุา มาตรการทางดา้นภาษี  
และการดแูลผ ูติ้ดสรุาในชมุชน 

 
การดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของครัวเรือนยากจนคนในชุมชนทั #งจงัหวดัเชียงราย

และพะเยาส่วนใหญ่ดื'มหลังเลิกงาน หรือดื'มก่อนรับประทานอาหารเย็น โดยมีความเชื'อว่า 
สงัสรรค์พดูคยุก่อนแยกย้ายกลบับ้าน คลายปวดเมื'อย ทําให้เจริญอาหาร  รวมถึงการดื'มในช่วง
ที'มีงานเทศกาล งานประเพณี งานแต่งงาน ขึ #นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น  ถึงแม้ว่ามากกว่า 
ร้อยละ 97 ของหมู่บ้านที'ทําการศกึษาพบว่ามีการประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสายในหมู่บ้าน “งด
สุราเข้าพรรษา” หมู่ บ้านที' มีการห้ามเลี #ยงสุราในงานศพ ร้อยละ 15.9 ซึ'งหากฝ่าฝืน
คณะกรรมการหมูบ้่านจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ อย่างเช่น บ้านดอกบวั ถ้ามีการเลี #ยงสรุาใน
การศพเจ้าของงานต้องจ่ายคา่ปรับเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท ห้ามเลี #ยงสรุางานประเพณีของ
หมูบ้่าน ร้อยละ 2.3 การดแูลผู้ติดสรุา หรือผู้ มีปัญหาจาการดื'ม ร้อยละ 2.3 ทั #งนี #ในบางหมู่บ้าน
มีเพียงมารตรการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของคนในหมูบ้่านเทา่นั #น (ตาราง 15) 

 
ตาราง 15 แสดงจํานวนและร้อยละของหมูบ้่านที'มีมาตรการรณรงค์งดการดื'ม 

มาตรการของหมู่บ้าน
เกี"ยวกับการรณรงค์ 

งดการดื"ม 

จาํนวนหมู่บ้าน
(N=44) 

ระเบียบ/ค่าปรับ 

n % 

กฏหมูบ้่านเกี'ยวกบัการ
ทะเลาะวิวาท 

16 
 

36.4 มีการปรับผู้ ก่อเหตทุะเลาะวิวาทในอตัรา
ตั #งแต ่500 จนถึง 10,000 บาท หรือปรับเป็น
หิน ดนิ ทรายขึ #นอยูก่บักฏของแตล่ะหมูบ้่าน 

งดสรุาเข้าพรรษา 43 
 

97.7 เป็นแคมเปญใหญ่ระดบัชาติที'ทางหมูบ้่าน
เกือบทกุหมูบ้่านนํามาเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ในชมุชน 

ห้ามเลี #ยงสรุางานศพ 7 15.9 หากฝ่าฝืนคณะกรรมการหมู่บ้านจะตดัสินอีก
ทีสําหรับบ้านดอกบวั มีการปรับ 5,000 บาท 

 



 

ตาราง 15 (ตอ่) 

มาตรการของหมู่บ้าน
เกี"ยวกับการรณรงค์ 

งดการดื"ม 

จาํนวนหมู่บ้าน
(N=44) 

ห้ามเลี #ยงสรุางานประเพณี
ของหมูบ้่าน 

1 
 

2.3 

การดแูลผู้ติดสรุาหรือผู้ มี
ปัญหาจาการดื'ม 

1 2.3 
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มู่บ้าน ระเบียบ/ค่าปรับ 

 พบที'บ้านห้วยหลวงตําบลห้วยข้าวกํ'า อําเภอ
จนุ จงัหวดัพะเยา 

 บ้านดอกบวั (หมู ่10) ตําบลห้วยข้าวกํ'า 
อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยามีการสร้างบ้านใน
ที'สาธารณะให้กบัผู้ติดสรุาเรื #อรัง 1 ราย 

 



 

● ●

“มาตรการลดการดื�มสรุา ทางหมู่บา้นไดมี้การรณรงค์ใหล้ดการดื�มโดยร่วมมือกบัทางวดั 
เช่น โครงการงดสรุาเข้าพรรษา เป็นตน้ และมีมาตรการของหมู่บา้นจากโครงการ 

ลดเสี�ยง” ที�จะปรับเจ้าภาพงานศพที�นําสรุามาเลี�ยงแขกในงาน ในอตัรา 
อนึ�งโครงการชมุชนลดเสี�ยงเป็นโครงการที�ไดดํ้าเนินมาแลว้ 

ขอความร่วมมือจากชาวบา้น แต่ทว่าไม่ไดรั้บการตอบรับเท่าใดนกั จึงออกกฎเกณฑ์ปรับ
ผูฝ่้าฝืนในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา ซึ�งชาวบา้นได้ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

เจ้าภาพยอมเสียค่าปรับเพื�อเลี�ยงสรุาแก่แขกผูม้าเยือนซึ�งมาจากต่างถิ�น
ทะเลาะวิวาท เพราะทางหมู่บา้นมีมาตรการควบคมุ คือ คนก่อเรื�องจะต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในงานทั�งหมด หรือโดนตดัออกจากการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น
(หมู่บา้นดอกบวั ตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมือง พะเยา

● ●

● ●

“มีผูติ้ดสรุาเรื�อรัง จํานวน 2 คน เป็นชายอาย ุ
จนสาหสั (หมู่บา้นดอกบวั ตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมือง พะเยา

● ●
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● ● ● 
มาตรการลดการดื�มสรุา ทางหมู่บา้นไดมี้การรณรงค์ใหล้ดการดื�มโดยร่วมมือกบัทางวดั 

เช่น โครงการงดสรุาเข้าพรรษา เป็นตน้ และมีมาตรการของหมู่บา้นจากโครงการ “ชุมชน
ที�จะปรับเจ้าภาพงานศพที�นําสรุามาเลี�ยงแขกในงาน ในอตัรา 5,000 บาท  

เป็นโครงการที�ไดดํ้าเนินมาแลว้ 5 ปี แรกเริ�มโครงการมีการ 
ขอความร่วมมือจากชาวบา้น แต่ทว่าไม่ไดรั้บการตอบรับเท่าใดนกั จึงออกกฎเกณฑ์ปรับ

ปีที�ผ่านมา ซึ�งชาวบา้นได้ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด (แต่ก็มีบางกรณีที� 
แขกผูม้าเยือนซึ�งมาจากต่างถิ�น)  แต่ก็ไม่มีการ

ทะเลาะวิวาท เพราะทางหมู่บา้นมีมาตรการควบคมุ คือ คนก่อเรื�องจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในงานทั�งหมด หรือโดนตดัออกจากการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 

หมู่บา้นดอกบวั ตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมือง พะเยา)” 
● ● ● 

 

● ● ● 
คน เป็นชายอาย ุ50-60 ปี มีอยู่รายหนึ�งเมาสรุาใช้มีดแทงเมีย

หมู่บา้นดอกบวั ตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมือง พะเยา)  
● ● ● 



 
39 

 

 คนในครัวเรือนที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ไม่ทราบกําหนดเวลาในการ
อนญุาตขายเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ ตามที'กฎหมาย ร้อยละ 69.7 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้
เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 75.9%, คนที'อยูใ่นครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/
ปี 57.7 %) คนที'อาศยัในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตา่งกนัมีการรับรู้เกี'ยวกบัเวลาในการอนญุาต
จําหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เมื'อถามถึงในช่วงระยะเวลานอกเหนือจากที'
กฎหมายอนุญาตให้ขายเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์นั #นพบว่าคนในครัวเรือนสามารถหาซื #อ
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์  ร้อยละ 64.7 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000 
บาท/ปี 64.6%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 64.9 %)  (ตาราง 
16) 
 
ตาราง 16  แสดงทราบกําหนดเวลาในการอนญุาตขายเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ ตามที'  

 กฎหมายจําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือน 

ทราบกาํหนดเวลาในการ
อนุญาตขายเครื"องดื"มที"มี
แอลกอฮอล์ ตามที"กฎหมาย
(P=0.000) 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยู่ 
ในครัวเรือนที'มี

รายได้เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 

ไมท่ราบ 161 75.9 64 57.7 225 69.7 

ทราบ บางสว่น 34 16.0 40 36.0 74 22.9 

ทราบ 17 8.0 6 5.4 23 7.1 
ในช่วงระยะเวลานอกเหนือจาก
ที"กฎหมายอนุญาตให้ขาย
เครื"องดื"มที"มีแอลกอฮอล์ 
สามารถซื @อหาได้ (P=0.965) 

            

ไมไ่ด้ 75 35.4 39 35.1 114 35.3 

ได้ 137 64.6 72 64.9 209 64.7 
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กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของชุมชนมีการเลี #ยงเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ร่วมมากกว่า  
ร้อยละ 96.0 ซึ'งได้แก่ ขึ #นบ้านใหม่ งานแตง่งาน งานศพ ปีใหม่ คริสต์มาส สงกรานต์ กินสลาก 
ผ้าป่า กฐิน ปอยหลวง    

ในชุมชนมีการรณรงค์หรือประชาสมัพนัธ์ เกี'ยวกับการลด ละ เลิก การดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ของชมุชน  ร้อยละ 78.9   

รูปแบบการรณรงค์ลดละเลิก เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ ของชุมชนส่วนใหญ่เน้นการ 
งดสรุาเข้าพรรษา รองมาคือ การงดดื'มในงานศพ เมาไม่ขบั  การประกาศตามเสียงตามสาย 7 
วนัอันตราย  การอบรมเรื'องเลิกสุราของ อสม. กินข้าวใหม่ลดการดื'มสุรา ประชุมประชาคม
หมู่บ้านในเทศกาลสงกรานต์ ผู้ ใหญ่บ้านมาแนะนําการณรงค์ของทางราชการ จากสื'อทีวี ติด
ป้าย และจาก อสม. ตามลําดบั (ตาราง 17) 

 
ตาราง 17  แสดงทราบกําหนดเวลาในการอนญุาตขายเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ ตามที' 

กฎหมายจําแนกตามระดบัความยากจนของครัวเรือน 

  

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

 n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 
มีเครื"องดื"มที"มีแอลกอฮอล์ร่วมในกิจกรรม(P=0.771) 

ไมมี่ 8 3.8 5 4.5 13 4.0 

มี 204 96.2 106 95.5 310 96.0 
มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ เกี"ยวกับการลด ละ เลิก การดื"มเครื"องดื"มที"มี
แอลกอฮอล์ (P=0.496)  

ไมไ่ด้ 47 22.2 21 18.9 68 21.1 

ได้ 165 77.8 90 81.1 255 78.9 
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ทัศนะต่อมาตรการทางด้านภาษี 
 คนในครัวเรือนส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการปรับขึ #นภาษีสุรา ร้อยละ 59.1 (คนที'อยู่ใน
ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 61.3%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่
คน >30,000 บาท/ปี 55.0 %)และประกาศการปรับขึ #นภาษีดงักล่าวไม่มีผลตอ่การดื'มของคน
ในครัวเรือน ร้อยละ 80.5 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 86.3%, 
คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน >30,000 บาท/ปี 69.4 %)มีเป็นบางส่วน การดื'ม
ลดลง คา่ใช้จา่ยเพิ'มขึ #นร้อยละ 18.3 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/
ปี 13.2%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/ปี 27.9 %) และมีกระทบ
อย่างมาก ราคาแพงขึ #นทั #งสรุา เบียร์ และสรุาเถื'อน ร้อยละ 1.2 (คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้
เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/ปี 0.5%, คนที'อยู่ในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน >30,000 บาท/
ปี 2.7 %) คนที'อาศยัในครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่างกันได้รับผลกระทบจากการขึ #นภาษี
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(ตาราง 18)  
 
ตาราง 18  แสดงจํานวนและร้อยละการมีการปรับขึ #นภาษีสรุาจําแนกตามระดบัความยากจน

ของครัวเรือน 

  

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

 n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 
มีการปรับขึ @นภาษีสุรา(P=0.285) 

ไมท่ราบ 82 38.7 50 45.0 132 40.9 

ทราบ 130 61.3 61 55.0 191 59.1 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

  

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
<30,000 บาท/ปี 

คนที'อยูใ่น
ครัวเรือนที'มีรายได้

เฉลี'ยตอ่คน 
>30,000 บาท/ปี รวม 

 n % n % n % 

รวม 212 100.0 111 100.0 323 100.0 
ประกาศการปรับขึ @นภาษีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดื"มเครื"องดื"มที"มีแอลกอฮอล์
(P=0.001) 

ไมมี่ 183 86.3 77 69.4 260 80.5 

มีเป็นบางสว่น การดื'มลดลง 
คา่ใช้จา่ยเพิ'มขึ #น 28 13.2 31 27.9 59 18.3 

มี กระทบอยา่งมาก ราคาแพง
ขึ #นทั #งสรุา เบียร์ และสรุากลั'น
ชมุชน 1 0.5 3 2.7 4 1.2 

 
 
3.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที�ส่งผลต่อความยากจนและการดื�ม

เครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลข์องครวัเรอืน (จนแลว้ดื�ม) 
 

 หวัหน้าครัวเรือนมีอาชีพตา่งกนัมีพฤติกรรมการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์แตกตา่ง
กนั(อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ 0.05)   

• หวัหน้าครัวเรือนที'มีอาชีพทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ ซึ'งมีที'ดินเป็นของตนเองมี
โอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มากกกว่าผู้ ที'ได้รับเบี #ยยังชีพคนพิการ 
ผู้สงูอาย ุ 9.2 เทา่ 

• หวัหน้าครัวเรือนที'มีอาชีพทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์โดยการเช่าที'ดินของผู้ อื'น  มี
โอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มากกกว่าผู้ ที'ได้รับเบี #ยยังชีพคนพิการ 
ผู้สงูอาย ุ 5.3 เทา่ 
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• หวัหน้าครัวเรือนที'มีอาชีพรับจ้างทั'วไป รับจ้างภาคเกษตร  หาปลา หรือหาของ
ป่า มีโอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มากกกว่าผู้ ที'ได้รับเบี #ยยังชีพคน
พิการ ผู้สงูอาย ุ 5.9 เทา่ 

• หวัหน้าครัวเรือนที'มีอาชีพค้าขาย งานเหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า ร้านเสริมสวย มี
โอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มากกกว่าผู้ ที'ได้รับเบี #ยยังชีพคนพิการ 
ผู้สงูอาย ุ 3.4 เทา่ 

• หวัหน้าครัวเรือนที'เป็นแม่บ้าน มีโอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มากกก
วา่ผู้ ที'ได้รับเบี #ยยงัชีพคนพิการ ผู้สงูอาย ุ 4 เทา่ (ตาราง 19) 

 
ตาราง 19 แสดงความชกุของครัวเรือนที'มีสมาชิกในครอบครัวดื'มในชว่ง 1 ปีที'ผา่นมาจําแนก

ตามอาชีพของหวัหน้าครัวเรือน 

มีคนในครอบครัวดื"ม 
ในช่วง 1 ปีที"ผ่านมา 

n % Odds(95%CI) 
Adjust 

Odds(95%CI) 

 
246 100.0 

เบี #ยยงัชีพคนพิการ ผู้สงูอาย ุ 61 24.8 1 1 

ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์  
(บนที'ดนิของตนเอง) 66 26.8 4.93(3.01-8.08) 9.19(4.92-17.16) 

ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ (เช่าที'ดนิ) 12 4.9 4.63(1.69-12.65) 5.35(1.80-15.85) 

รับจ้าง (เกษตร ทั'วไป หาปลา หาของป่า) 78 31.7 3.19(2.22-4.58) 5.99(3.55-10.11) 

ค้าขาย งานเหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า 
ร้านเสริมสวย 20 8.1 2.83(1.48-5.38) 3.43(1.60-7.34) 

แมบ้่าน 9 3.7 3.62(1.26-10.41) 4.01(1.29-12.47) 
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3.6 ความสมัพนัธข์องปัจจยัทางประชากรของสมาชิก 
      ในครวัเรอืนยากจนกบัรปูแบบการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล ์

 
การดื่มแบบหนักการดื่มแบบหนักการดื่มแบบหนักการดื่มแบบหนัก    

สมาชิกในครัวเรือนเพศชายมีโอกาสดื'มแบบหนกัมากกวา่เพศหญิง 2.10 เทา่    
สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15-24 ปีมีโอกาสดื'มแบบหนกัมากกว่ากลุ่มอายุ 60 ปีขึ #นไป 

11.45 เทา่    
 
การดื่มประจําทุกสัปดาหการดื่มประจําทุกสัปดาหการดื่มประจําทุกสัปดาหการดื่มประจําทุกสัปดาห    
สมาชิกในครัวเรือนเพศชายมีโอกาสดื'มประจําทุกสปัดาห์มากกว่าเพศหญิง 2.61 เท่า 

(ตาราง 20)  
 
ตาราง 20 แสดงความชุกของรูปแบบการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์กบัปัจจยัทางประชากร

ของสมาชิกในครัวเรือน  

  ดื"มหนัก ดื"มประจาํทุกสัปดาห์ 

  n(%) Adjust Odds*(95%CI) n(%) Adjust Odds*(95%CI) 

เพศ 
    ชาย 167(51.7) 2.10(1.190-3.724) 189(58.5) 2.61(1.449-4.706) 

หญิง 33(10.2) 1 37(11.5) 1 

อาย ุ
    15-24 ปี 24(7.4) 11.45(2.131-61.52) 19(5.9) 1.11(0.293-4.236) 

25-44 ปี 62(19.2) 1.73(0.722-4.182) 60(18.6) 0.6(0.230-1.619) 

45-60 ปี 88(27.2) 1.38(0.599-3.220) 111(34.4) 1.15(0.442-3.014) 

> 60 ปี 26(8.0) 1 36(11.1) 1 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

  ดื"มหนัก ดื"มประจาํทุกสัปดาห์ 

  n (%) Adjust Odds*(95%CI) n (%) Adjust Odds*(95%CI) 

อาชีพ 
    ทําสวน ทํานา เลี #ยง

สตัว์ (ที'ดนิตนเอง) 52(16.1) 0.877(0.295-2.604) 57(17.6) 0.74(0.225-2.440) 

ทําสวน ทํานา 
(เชา่ที'ดนิ) 8(2.5) 0.52(0.123-2.185) 13(4.0) 1.85(0.288-11.990) 

รับจ้าง (เกษตร ทั'วไป 
หาปลา หาของป่า) 97(30.0) 0.78(0.260-2.347) 109(33.7) 0.96(0.290-3.229) 

ค้าขาย งานเหล็ก งาน
ไม้ รับเย็บผ้า ร้าน
เสริมสวย 11(3.4) 0.76(0.205-2.819) 16(5.0) 1.94(0.422-8.912) 

ลกูจ้างหนว่ยงาน
ราชการ อบต. บริษัท 6(1.9) 2.53(0.234-27.296) 4(1.2) 0.40(0.059-2.777) 

แมบ้่าน 7(2.2) 0.40(0.088-1.844) 6(1.9) 0.32(0.067-1.568) 

นกัเรียน นกัศกึษา 2(0.6) 0.06(0.004-0.989) 1(0.3) 0.96(0.006-1.494) 

เบี #ยยงัชีพคนพิการ 
ผู้สงูอาย ุ 16(5.0) 1 20(6.2) 1 

 * Adjusted Odds ratio กบัตวัแปร เพศ อาย ุอาชีพ  
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3.7 ความสมัพนัธร์ะหว่างการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลข์องสมาชิก 
      ในครวัเรอืนกบัความยากจน (ดื�มแลว้จน)  
 
 เมื'อพิจารณาความยากจนของครัวเรือน(ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คน <30,000 บาท/
ปี) โดยควบคมุปัจจยัทางด้านอาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที'มี
รายได้พบว่า ครัวเรือนใดที'มีสมาชิกในครัวเรือนดื'มแบบหนกัมีโอกาสจน (ครัวเรือนที'มีรายได้
เฉลี'ยต่อคน <30,000 บาท/ปี) มากกว่าครัวเรือนที'ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนดื'มแบบหนกั 0.34 
เทา่ (ตาราง 21) 
 
ตาราง 21 แสดงความชกุของการดื'มแบบหนกักบัความยากจน 

 ครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย
ต่อคน <30,000 บาท/ปี 

n(%) 
Adjust 

Odds*(95%CI) 

ดื'มหนกั 95(38.5) 0.34(0.80-0.64) 

เจ็บป่วยจากการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 
(ตบัแข็ง ซมึเศร้า บาดเจ็บทางกาย อบุตัเิหตทุาง
ถนน) 23(5.11) 2.67(0.87-8.20) 

* Adjusted Odds ratio กบัตวัแปรอาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที'มีรายได้ 
 

เมื'อพิจารณาสดัส่วนรายจ่ายค่าสุราต่อรายได้ของครัวเรือน โดยควบคมุปัจจยัทางด้าน
อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที'มีรายได้ พบว่า ถ้าลดรายจ่ายคา่
สรุาลง ร้อยละ 1 จากรายได้ของครัวเรือนจะทําให้มีเงินออมเพิ'มขึ #น 267.99 เช่น ถ้าครัวเรือนมี
รายได้ตอ่ครัวเรือน 10,000 บาท จ่ายคา่สุราลดลง 100 บาท ครัวเรือนจะมีเงินออม (รายได้ที'
เหลือจากการหกัคา่สรุา) เพิ'มขึ #น 267.99 บาท (ตาราง 22)  
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ตาราง 22 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัสว่นรายจา่ยคา่สรุาตอ่รายได้และอาชีพของครัวเรือน 

  Coef. Std. Err. P>t [95% Conf. Interval] 

สดัสว่นรายจา่ยคา่สรุาตอ่รายได้ -267.99 111.04 0.017 -486.75 -49.23 

อาชีพ 
     ทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์  

(ที'ดนิตนเอง) 6027.90 5943.07 0.311 -5680.62 17736.4 

ทําสวน ทํานา (เชา่ที'ดิน) 16479.60 10289.35 0.111 -3791.56 36750.8 

รับจ้าง (เกษตร ทั'วไป หาปลา  
หาของป่า) -2052.24 5748.81 0.721 -13378.02 9273.55 

ค้าขาย งานเหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า 
ร้านเสริมสวย 9863.24 8267.25 0.234 -6424.15 26150.6 

แมบ้่าน -9840.98 11675.32 0.4 -32842.65 13160.7 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 260.43 1723.11 0.88 -3134.29 3655.15 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที'มีรายได้ 3004.38 2896.94 0.301 -2702.91 8711.66 

คา่คงที' 5482.05 6990.08 0.434 -8289.19 19253.3 
 
 

3.8 ความสมัพนัธร์ะหว่างครวัเรอืนยากจน (ครวัเรือนที�มีรายไดเ้ฉลี�ย 

      ตอ่คน<30,000 บาท/ปี) กบัการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล ์
      (จนแลว้ดื�ม) 
 

 ครัวเรือนยากจนที'มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท สมาชิกดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 37.3 ดื'มแบบหนกั ร้อยละ 38.5 เมื'อพิจารณาพฤติกรรมการของสมาชิกในครัวเรือน 
โดยควบคมุปัจจยัทางด้านอาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 
30,000 บาท มีโอกาสที'สมาชิกในครัวเรือนดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ และมีโอกาสที'สมาชิก
ในครัวเรือนดื'มแบบหนกัมากกว่าครัวเรือนที'มีรายได้สงูกว่า 30,000 บาท 0.60 เท่า และ 0.35 
เทา่ ตามลําดบั (ตาราง 23) 
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ตาราง 23 แสดงความชุกของครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคน <30,000  
บาท/ปี) กบัการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 

 ครัวเรือนที"มีรายได้เฉลี"ย
ต่อคน <30,000 บาท/ปี 

n(%) 

Adjust 
Odds*(95%CI) 

สมาชิกดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 168(37.3) 0.60(0.36-0.98) 

สมาชิกดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์แบบหนกั 95(38.5) 0.35(0.18-0.65) 

* Adjusted Odds ratio กบัตวัแปรอาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
 
3.9 ความสมัพนัธข์องปัญหาและผลกระทบที�เกดิขึ'นจากการดื�มสรุา 
      ของครวัเรอืนยากจน 
 
 ครัวเรือนที'มีสมาชิกได้รับผลกระทบจากการดื'มร้อยละ 13.1 ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วย
จากการดื'มที'ไม่ร้ายแรง เช่น โรคกระเพาะอาหาร คลื'นไส้อาเจียน เมาค้าง มือสั'น อารมณ์
หงดุหงิดง่าย และหลงลืมเป็นบางช่วง ร้อยละ 7.1 ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วยจากการดื'มที'ทํา
ให้มีค่าใช้จ่ายสูงเช่น โรคตบัแข็ง ซึมเศร้า ได้รับบาดเจ็บทางกาย และได้รับอุบตัิเหตทุางถนน
ร้อยละ 6.0 

ครัวเรือนที'มีสมาชิกในครัวเรือนดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ครัวเรือนที'มีสมาชิกได้รับ
ผลกระทบจากการดื'มร้อยละ 23.6 ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วยจากการดื'มที'ไม่ร้ายแรง ร้อยละ 
12.6 ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วยจากการดื'มที'ทําให้มีคา่ใช้จา่ยสงู ร้อยละ 11.0 (ตาราง 24) 
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ตาราง 24  แสดงครัวเรือนที'ได้รับผลกระทบจากการดื'มจําแนกตามการดื'มของสมาชิกใน
ครัวเรือน 

  

มีคนใน
ครอบครัว

ดื"ม 

ไม่มีใครใน
ครอบครัว

ดื"ม 
รวม 

ผลกระทบจากการดื'ม n % n % n % 

จํานวนครัวเรือนที'ทําการศกึษา 246 100.0 204 100.0 450 100.0 

ครัวเรือนที'มีสมาชิกได้รับผลกระทบจากการดื'ม 58 23.6 1 0.5 59 13.1 

ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วยจากการดื'มที'ไมร้่ายแรง 31 12.6 1 0.5 32 7.1 

ครัวเรือนที'มีสมาชิกเจ็บป่วยจากการดื'มที'ทําให้มี
คา่ใช้จา่ยสงู 27 11.0 0 0.0 27 6.0 

 
 สมาชิกในครัวเรือนที'ดื'มประจําทุกสัปดาห์และเจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกับการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 19.2 โดยสมาชิกในครัวเรือนที'ดื'มประจําทุกสปัดาห์มีโอกาส
เจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกับการดื'มมากกว่าคนที'ไม่ดื'มประจําทกุสปัดาห์ 2.56 เท่า สมาชิก
ในครัวเรือนที'ดื'มหนกัและเจ็บป่วย ร้อยละ 16.7 สมาชิกในครัวเรือนที'ดื'มหนกัมีโอกาสเจ็บป่วย
ด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกบัการดื'มมากกวา่คนที'ไมดื่'มแบบหนกั 1.86 เทา่ (ตาราง 25) 
 
ตาราง 25 แสดงความชกุของการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์กบัการเจ็บป่วยด้วยโรค 

ที'เกี'ยวข้องกบัการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือน 

  เจ็บป่วยด้วยโรคที"
เกี"ยวข้องกับการดื"ม

เครื"องดื"มที"มีแอลกอฮอล์ 
n(%) 

Adjust 
Odds*(95%CI) 

ดื'มประจําทกุสปัดาห์ 62(19.2) 2.56(1.28-5.08) 

ดื'มหนกั 54(16.7) 1.86(1.03-3.36) 

* Adjusted Odds ratio กบัตวัแปร เพศ อาย ุ 
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 สมาชิกในครัวเรือนที'ดื'มประจําทกุสปัดาห์มีโอกาสได้รับอบุตัิเหตจุากการดื'มมากกว่าคน
ที'ไมดื่'มประจําทกุสปัดาห์ 2.53 เท่า สมาชิกในครัวเรือนที'ดื'มหนกัมีโอกาสได้รับอบุตัิเหตจุากการ
ดื'มมากกวา่คนที'ไมดื่'มแบบหนกั 2.19 เทา่ (ตาราง 26) 
 
ตาราง 26 แสดงความชกุของปัจจยัที'สง่ผลตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกบัการดื'ม

เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 

  อุบัตเิหตุที"เกิดจากการดื"ม
เครื"องดื"มที"มีแอลกอฮอล์ 

n(%) 
Adjust Odds*(95%CI) 

ดื'มประจําทกุสปัดาห์ 46(14.24) 2.53(1.12-5.59) 

ดื'มหนกั 42(13.0) 2.19(1.08-4.42) 

* Adjusted Odds ratio กบัตวัแปร เพศ อาย ุ 
 

การที'สมาชิกในครัวเรือนสามารถหาซื #อในช่วงระยะเวลานอกเหนือจากที'กฎหมาย
อนุญาตให้ขายเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์มีโอกาสในการดื'มหนกั 2.74 เท่า และมีโอกาสเป็น 
ผู้ ดื'มประจําทกุสปัดาห์ 1.86 เทา่ (ตาราง 27) 
 
ตาราง 27 แสดงความชุกของปัจจัยที'ส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกับการดื'ม

เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 

  ดื"มหนัก ดื"มประจาํทุกสัปดาห์ 

  n(%) Adjust Odds(95%CI) n(%) Adjust Odds(95%CI) 

หาซื #อในชว่งระยะเวลา
นอกเหนือจากที'กฎหมาย
อนญุาตให้ขายเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ 145(44.9) 2.74(1.662-4.547) 156(48.3) 1.86(1.100-3.134) 

มีเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์
ร่วมในกิจกรรมของหมูบ้่าน 194(60.1) 1.41(0.433-4.637) 218(67.5) 1.29(0.326-3.906) 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

  ดื"มหนัก ดื"มประจาํทุกสัปดาห์ 

  n (%) Adjust Odds(95%CI) n (%) Adjust Odds(95%CI) 

 

มีการรณรงค์หรือ
ประชาสมัพนัธ์ เกี'ยวกบัการ
ลด ละ เลิก 152(47.0) 0.56(0.306-1.041) 179(55.4) 0.93(0.501-1.724) 

การปรับขึ #นภาษีสรุา มีผลตอ่
ราคาขายเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ 104(32.2) 1.26(0.775-2.058) 106(32.8) 0.88(0.527-1.497) 
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บทที� 4 
อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 
 การดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์เป็นค่านิยมและความเชื'อที'ยังคงอยู่ในภาคเหนือ
ตอนบนไม่ว่าจะเป็นการดื'มเพื'อช่วยลดอาการปวดเมื'อย ดื'มเพื'อให้มีแรง เพื'อเจริญอาหาร 
พดูคยุสงัสรรค์ เป็นการตอบแทนที'มาชว่ยงาน  และเป็นส่วนหนึ'งของคา่จ้างที'นายจ้างต้องเลี #ยง
สรุาหลงัจากเลิกทํางาน  โดยส่วนมากนิยมดื'มสรุากลั'นชมุชนแบบไม่ติดแสตมป์เนื'องจากราคา
ถกู ดีกรีแรงเช่นเดียวกับผลการสํารวจสุราพื #นบ้านในประเทศไทย (14) ปริมาณที'ดื'มเฉลี'ย 6-7 
ดื'มมาตรฐานตอ่วนัที'ดื'ม ส่วนมากดื'มเป็นประจําทกุสปัดาห์ใกล้เคียงกับการศกึษาของคิม เบา 
เจียงและคณะ (15) ซึ'งปริมาณการดื'มดังกล่าวเป็นปริมาณที'ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ตวัผู้ ดื'มและเพิ'มโอกาสเกิดความเสียหายแก่ผู้ อื'นได้  
 ครัวเรือนยากจนของภาคเหนือตอนบน จาก 44 หมู่บ้าน จํานวน 450 ครัวเรือนจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนทั #งสิ #น 1,225 คน ผลการศกึษาพบว่า ครัวเรือนที'มีสมาชิกในครัวเรือนคนใด
คนหนึ'งเป็นผู้ ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ใน 1 ปีที'ผ่านมา ร้อยละ 54.7 จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี'ย 3 คนต่อครัวเรือนรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี'ย  61,240.88 บาทต่อปีรายจ่าย
รวมของครัวเรือนเฉลี'ย  51,273.82 บาทต่อปีและรายจ่ายค่าเครื'องดื'มแอลกอฮอล์เฉลี'ย 
6,311.32 บาทต่อปีครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคนน้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ร้อยละ 74.0  
โอกาสการเป็นผู้ ดื'มของครัวเรือนเมื'อเปรียบเทียบโอกาสการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของ
ครัวเรือนที'มีอาชีพต่างกัน พบว่าหวัหน้าครัวเรือนที'มีอาชีพทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์ ซึ'งมีที'ดิน
เป็นของตนเองมีโอกาสที'ดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 9.2 เท่าอาชีพรับจ้างทั'วไป รับจ้างภาค
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เกษตร  หาปลา หรือหาของป่า มีโอกาสที'ดื'ม 5.9 เท่าอาชีพทําสวน ทํานา เลี #ยงสตัว์โดยการเช่า
ที'ดินของผู้ อื'น  มีโอกาสที'ดื'ม 5.3 เท่า เป็นแม่บ้าน มีโอกาสที'ดื'ม 4 เท่าและอาชีพค้าขาย งาน
เหล็ก งานไม้ รับเย็บผ้า ร้านเสริมสวย มีโอกาสที'ดื'ม 3.4 เท่าเมื'อเทียบกบัผู้ ที'ได้รับเบี #ยยงัชีพคน
พิการ ผู้สงูอาย ุ และ อสม.   
 ในครัวเรือนที'มีอาชีพเดียวกัน จํานวนสมาชิก และจํานวนสมาชิกที'มีรายได้ใน
ครัวเรือนใกล้เคียงกัน เมื'อพิจารณาความยากจนจากครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยต่อคนน้อยกว่า 
30,000 บาทต่อปี ครัวเรือนยากจนที'มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ ดื'มแบบหนกัมีโอกาสจน
มากกว่าครัวเรือนที'ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนดื'มหนัก 0.34 เท่า ขณะเดียวกันครัวเรือนใดที'มี
สมาชิกดื'มสามารถลดคา่เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ลดได้ ร้อยละ 1 ส่งผลให้ครัวเรือนนั #นจะมีเงิน
ออมเพิ'มขึ #น 267.99 จากผลการศึกษาดงักล่าวสนับสนุนข้อเท็จจริงที'ว่า “ยิ'งดื'มยิ'งจน”  
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของมาดากสัก้า (16) ที'พบว่าการลดความเสี'ยงของความยากจนนั #น
หวัหน้าครัวเรือนต้องลดคา่ใช้จา่ยเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ลง 
 ปัจจยัทางประชากรของสมาชิกในกบัรูปแบบการดื'มเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์พบว่า 
สมาชิกในครัวเรือนเพศชาย มีโอกาสดื'มแบบหนักมากกว่าเพศหญิง 2.10 เท่า มีโอกาสดื'ม
ประจําทกุสปัดาห์มากกวา่เพศหญิง 2.61 เท่าอาย ุ15-24 ปี มีโอกาสดื'มแบบหนกัมากกว่ากลุ่ม
อาย ุ60 ปีขึ #นไป 11.45 เทา่    
 เมื'อพิจารณาพฤติกรรมการของสมาชิกในครัวเรือน โดยควบคมุปัจจยัทางด้านอาชีพ  
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คนน้อยกว่า 30,000 บาทตอ่ปี มี
โอกาสที'สมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ ดื'มในช่วง 1 ปีที'ผ่านมา และมีโอกาสที'เป็นผู้ ดื'มแบบหนัก
มากกว่าครัวเรือนที'มีรายได้เฉลี'ยตอ่คนสงูกว่า 30,000 บาทบาทตอ่ปี 0.60 เท่า และ 0.35 เท่า
ผลการศกึษาดงักลา่วสนบัสนนุข้อเท็จจริงที'วา่ “ยิ'งจนยิ'งดื'ม”   
 สมาชิกในครัวเรือนที'เป็นผู้ ดื'มประจําทุกสปัดาห์มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้อง
กบัการดื'ม (โรคตบัแข็ง ซึมเศร้า ได้รับบาดเจ็บทางกาย และได้รับอุบตัิเหตทุางถนน) มากกว่า
คนที'ไม่ดื'มประจําทุกสปัดาห์ 2.56 เท่า มีโอกาสได้รับอุบตัิเหตจุากการดื'มมากกว่า 2.53 เท่า 
สมาชิกในครัวเรือนที'เป็นผู้ ดื'มหนกัมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที'เกี'ยวข้องกบัการดื'มมากกว่าคนที'
ดื'มไมห่นกั 1.86 เทา่ มีโอกาสได้รับอบุตัเิหตจุากการดื'มมากกวา่คนที'ไมดื่'มแบบหนกั 2.19 เทา่ 
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 ปัจจัยด้านการเข้าถึงเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสําคัญที'ทําให้สมาชิกใน
ครัวเรือนมีโอกาสในการดื'มมากยิ'งขึ #น โดยพบการศึกษาพบว่า การที'สมาชิกในครัวเรือน
สามารถหาซื #อในช่วงระยะเวลานอกเหนือจากที'กฎหมายอนุญาตให้ขายเครื' องดื'มที' มี
แอลกอฮอล์มีโอกาสในการดื'มหนกั 2.74 เทา่ และมีโอกาสเป็นผู้ ดื'มประจําทกุสปัดาห์ 1.86 เทา่ 
 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  
 

 ถึงแม้วา่จะมีการประสมัพนัธ์ การรณรงค์การงด ละ เลิก เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ของ
หน่วยงานต่างๆ  อย่างต่อเนื'อง รวมถึงการออกกฎช่วงเวลาการห้ามจําหน่ายเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ ผลการศึกษานี #สะท้อนให้เห็นการปฏิบตัิตามกฏหมาย การรับรู้ของประชาชนใน
การรณรงค์เกี'ยวกับเครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ที'ดูเหมือนจะเข้าถึงชุมชนแทบทุกพื #นที'  การ
รณรงค์ที'เห็นผล คือ การงดเหล้าเข้าพรรษาที'เกือบทกุพื #นที'ให้ความสําคญัและช่วยรณรงค์การ
ดําเนินงานของโครงการนี #อยา่งจริงจงั แตก็่มีหลายพื #นที'ที'มิได้การปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด เช่น 
มาตรการห้ามจําหน่ายกลับใช้ไม่ได้ผล ประชาชนในพื #นที'ส่วนใหญ่สามารถหาซื #อได้แม้ใน
ช่วงเวลาที'ห้ามจําหน่าย  โดยมีเพียงไม่กี'หมู่บ้านที'ให้ความสําคญัแก่การออกมาตรการของ
หมูบ้่านที'พยายามการห้ามดื'มสรุาในประเพณี งานศพ หรืองานตา่งๆ ที'จดัขึ #นในพื #นที' ดงันั #นผู้ ที'
เกี'ยวข้องควรวางแผนเชิงนโนบายในระดบัชมุชนด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน
ทั #งภาครัฐ ภาคประชาชน  ให้เกิดการกระตุ้น การบงัคบัให้ผู้ นําชมุชน   

1. เพิ'มความเข้มงวด บงัคบัใช้กฏหมายอย่างจริงจงัในส่วนของการห้ามจําหน่ายใน
ชว่งเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.  

2. เพิ'มความเข็มงวดมาตรการหมูบ้่านเกี'ยวกบัห้ามดื'มสรุาในประเพณี งานศพ งาน
ขึ #นบ้านใหม ่งานแตง่งาน หรืองานตา่งๆ ที'จดัขึ #นในหมูบ้่าน  

3. รณรงค์ สร้างคา่นิยม ความเชื'อ ปรับเปลี'ยนแนวคิดเกี'ยวกับการดื'มเครื'องดื'มที'มี
แอลกอฮอล์ในชุมชนใหม่ เน้นผลกระทบหรือผลเสียที'จะได้รับจากการดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ 
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ขอ้จํากดัของการศึกษาครั'งนี'  
  
 ข้อจํากดัของการศกึษามีดงันี #  
 - ขอบเขตพื #นที'ที'ใช้ในการศึกษาโดยเกณฑ์ที'ใช้เป็นกรอบในการสุ่มตวัอย่างครั #งนี #
ประกอบด้วยจํานวนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจําเป็นพื #นฐาน (จปฐ.) และสดัส่วนผู้ ดื'ม
เครื'องดื'มที'มีแอลกอฮอล์ซึ'งส่งผลต่อการเป็นตวัแทนของครัวเรือนยากจนที'มีการดื'มเครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์ในเชิงพื #นที'ภาคเหนือตอนบน 
 - ด้วยของรูปแบบการศกึษาในลกัษณะของภาคตดัขวางประกอบกบัการเปลี'ยนแปลง
ของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ในช่วงที'ทําการศึกษา ส่งผลให้ผลการศึกษาได้เพียง
ความสัมพนัธ์ของปัญหาต่างๆ เท่านั #น ไม่สามารถระบุสาเหต ุปัจจยัของคําถามที'ว่า“จนแล้ว
ดื'ม” หรือ “ดื'มแล้วจน” 
 - ความสบัสนของเกณฑ์การพิจารณาครัวเรือนยากจนโดยของการศกึษาครั #งนี # ได้ยึด
เกณฑ์การกําหนดและระบบฐานข้อมลูความจําเป็นพื #นฐาน  (จปฐ.) ซึ'งกําหนดครัวเรือนยากจน
มีรายได้เฉลี'ย 23,000 บาทต่อปีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลของโครงการอยู่ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2556 มีปัจจยัทั #งภายนอกและภายในครัวเรือนที'ส่งผลตอ่รายได้เฉลี'ยของครัวเรือน
ที'สํารวจได้เพิ'มขึ #น  และพบว่าหลายครัวเรือนที'ลงทะเบียนจัดตัวเองอยู่ในกลุ่ม “ครัวเรือน
ยากจน” เมื'อ ปี พ.ศ. 2553 ของศูนย์ข้อมูลเพื'อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย  มีรายได้ และคณุภาพชีวิตที'ดีกว่าเกณฑ์ที'กําหนดไว้ดงันั #นการศกึษาครั #งนี #
จึงได้นําตัวชี #วัดข้อมูลความจําเป็นพื #นฐาน(จปฐ.)ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที' 11 (ปี 2555-2559)  เรื'องรายได้ กําหนดให้ครัวเรือนมีรายได้เฉลี'ยไม่น้อยกว่า
คนละ 30,000 บาทตอ่ปี (10) จากเหตผุลตา่งๆ คือ  

1. รายได้ของหลายครอบครัวเพิ'มขึ #นจากปี พ.ศ. 2553 
1.1 อาชีพรับจ้างทั'วไป และรับจ้างในภาคการเกษตร ได้รับคา่แรงเพิ'มขึ #นจาก

การประกาศคา่แรงขั #นตํ'า 300 บาทตอ่วนัของรัฐบาล 
1.2 อาชีพภาคการเกษตร เช่น ทํานา การที'ราคาข้าวในตลาดสงูขึ #น พร้อมกบั

นโยบายประกนัราคาข้าว เมื'อปี พ.ศ. 2553 และนโยบายจํานําข้าวในปี 
พ.ศ.2554 ทําให้ผู้ มีอาชีพทํานามีรายได้ที'เพิ'มมากขึ #น 
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1.3 การเปลี'ยนแปลงทางเศรษฐกิจที'กระทบต่อท้องถิ'น ทําให้เกิดรายได้
เพิ'มขึ #น เช่น กรณีชาวบ้านในอําเภอเชียงแสน ที'ได้รับอานิสงค์ของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจการค้าแนวชายแดน จากการเปิดทา่เรือเชียงแสน 2 
และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที' 4) ที' อ.เชียงของ ทําให้เกิดการ
สร้างงานแก่คนในพื #นที'อําเภอเชียงแสน เพิ'มมากขึ #น 

2. ประชาชนไม่เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์ จปฐ. เช่น ชาวบ้านที'เป็นผู้ สูงอายุนับ
เฉพาะเงินยงัชีพผู้ สูงอายุเท่านั #น ไม่ได้นับรายได้ที'ได้จากลูกหลาน ในแต่ละเดือนจึงทําให้ตก
เกณฑ์ไปอยูใ่นกลุม่ครัวเรือนยากจน ทั #งที'รายได้ที'แท้จริงเกินเกณฑ์ที'กําหนด 

3. การให้ข้อมลูรายได้ของประชาชนที'ตํ'ากว่ารายได้แท้จริง เนื'องจากกลวัว่ารัฐจะมี
การจัดเก็บภาษีจากครัวเรือนทั'วไป และงดเว้นการจัดเก็บภาษีจากครัวเรือนยากจน ทําให้
ชาวบ้านกลุม่หนึ'งเข้าใจผิดจงึให้ข้อมลูที'ไมต่รงกบัความจริง 

4. ประชาชนจํานวนหนึ'งหวงัที'จะได้เงินชว่ยเหลือ กลา่วคือ ชาวบ้านคิดว่ากลุ่มที'จดั
อยูใ่นครัวเรือนยากจนจะได้รับเงินชว่ยเหลือจากทางภาครัฐ ทําให้มีคนที'มีรายได้มากกว่าเกณฑ์
ไปลงทะเบียนไว้เพื'อหวงัวา่จะได้รับเงินชว่ยเหลือ ซึ'งเป็นเรื'องที'ชาวบ้านเข้าใจไปเอง 
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