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แนวคดิและพฤติกรรมการงดเหล้าเข้าพรรษา
ของชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัพะเยา

สิรีย์ลกัษณ์  ไชยลงักา 
พนิทอง  ปินใจ
นงนุช  ปัญจธรรมเจริญ
จรรยา  แก้วใจบุญ
หทยัรัตน์  บรรณากจิ
บ าเพญ็  ค าดี
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สถานการณ์การบริโภคสุราในประเทศไทย
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ปริมาณการ
บริโภค(ล้าน
ลติร)

• ใน 1 ปีมีผู้บริโภคเพิม่ขึน้ 2.6 
แสนคน

• ปริมาณการดื่มปี 2535 เป็น 25.2 
(ลติรต่อคนต่อปี) เพิม่เป็น 41.6 
ในปี 2545 

• จากวันนีป้ระมาณการว่าคนไทย
จะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เพิม่ขึน้ 1 เท่า ในทุก 3 ปี

ใน 10 ปี ดืม่แอลกอฮอล์เพิม่ขึน้ 2 เท่า
(992 ล้านลติรเป็น 1926 ล้านลติรต่อปี)
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สภาพความรุนแรงของปัญหา
-    สุราเป็นสาเหตุการตายอนัดับ 1 ของอุบัติเหตุจราจร (ร้อยละ 50)

- สุราเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

- สถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจังหวดัพะเยา ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2547 มีการใช้แอลกอฮอล์ จ านวน 164 ราย (ร้อยละ 57. 34)
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วตัถุประสงค์การศึกษา

1. แนวคดิการบริโภค
เคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์

2. พฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์

3. แรงจูงใจงดบริโภคเคร่ืองดืม่  ที่
มีแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการงด
บริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

5. ผลการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา
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กรอบแนวคดิในการศึกษา

แนวคดิการ
บริโภคเคร่ืองดื่มที่
มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรม
การบริโภค
เคร่ืองดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์

แรงจูงใจในการ
งดบริโภค
เคร่ืองดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์

ปัจจัยส่งเสริม
การงดบริโภคเคร่ืองดื่มที่

มีแอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษา

ผลการงดบริโภค
เคร่ืองดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์

ในช่วงเข้าพรรษา
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วธีิด าเนินการศึกษา
วธีิการรวบรวม

ข้อมูล
กลุ่มงดครบ 

3 เดอืน

กลุ่มงดไม่ครบ 

3 เดอืน

ผู้น าชุมชน

สนทนากลุ่ม

สัมภาษณ์เชิงลกึ

สัมภาษณ์คนใกล้ชิด

การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม

1 คร้ัง(11 คน)

5 คน

5 คน



1 คร้ัง(12 คน)

5 คน

5 คน



-

3 คน

-

1. การรวบรวมข้อมูล

2. การวเิคราะห์ข้อมูล
วเิคราะห์เชิงเนือ้หา โดยดูความสอดคล้อง ความแตกต่างของ
ข้อมูล จ าแนกประเภท และสรุปข้อค้นพบ
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ผลการศึกษา

1. แนวคดิการบริโภค
เคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์

2. พฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์

3. แรงจูงใจทีท่ าให้ตดัสินใจงด
บริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษา

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการงด
บริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

5. ผลการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา
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แนวคดิการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     1. ร่างกายแข็งแรง เพิม่ความดนัโลหิต ฆ่าพยาธิ ประสาทตื่นตวั  เจริญอาหาร มผีลดีต่อ

พฤติกรรมทางเพศ 
“กิน๋ลาบดบิๆ กจ็ะตัดคาว ...แอลกอฮอล์ในเหล้าไปฆ่าพยาธิในลาบดบิๆได้…”

2. เข้ากบัเพือ่นได้ เข้าสังคมได้ แสดงถึงการมีอ านาจ แสดงความเป็น

    ลูกผู้ชาย จิตใจเข้มแข็ง แสดงความเป็นรุ่นพี ่แสดงความไว้วางใจและไม่รังเกยีจ

    ซ่ึงกนัและกนั และช่วยลดความเหงา 

“ลกูผู้ชายทุกคนต้องดืม่เหล้า…. ไม่ดืม่กไ็ม่ใช่ลกูผู้ชาย…เจอรุ่นน้องต้อง

    แสดงความเป็นพีใ่หญ่ต้องเลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง ต้องใจกว้างบ้างรุ่น 

    น้องจะได้นับถอื” (เพศชายอาย ุ38 ปี อาชีพรับราชการ) 

ผลการศึกษา
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ผลการศึกษา
พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์

• ชนิดทีบ่ริโภค – ทุกชนิด สัมพนัธ์กบัรายได้ และความสะดวกในการหาซ้ือ
• สถานที ่– บ้านตนเอง บ้านเพือ่น ร้านอาหาร ในงานเทศกาลต่างๆ
• ลกัษณะการบริโภค – ดื่มนานๆ คร้ัง, ดืม่ทุกวนั, ดื่มตลอดเวลา, ดื่มข้ามวนั

ข้ามคนื 
“ปกติแล้วเป็นคนดื่มเหล้าบ่อย ดื่มแล้วกด็ื่มมาก  ดืม่แล้วไม่เมากไ็ม่ใช่การดื่ม
เหล้า เคยดื่มต้ังแต่หัวค า่ยนัสว่าง ส่วนมากดื่มจนเมาไม่รู้เร่ือง .....”(เพศชายอาย ุ
38 ปี อาชีพรับราชการ) 
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ผลการศึกษา
แรงจูงใจท าให้งดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์         ในช่วง
เข้าพรรษา

• เพือ่ให้ตนเองเป็นทีย่อมรับในสังคม โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิด ในครอบครัว
“การทีง่ดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาได้ส าเร็จท าให้เราเป็นที่เช่ือถอืของคนทั่วไป 

ใครๆกเ็กรงใจ เช่ือใจในค าพูดของเรา รุ่นน้องกใ็ห้ความเคารพ ญาติๆทางฝ่ายเมีย
กใ็ห้ความเช่ือถอื... ภูมิใจนะทีท่ าได้ส าเร็จ” (เพศชายอาย ุ38 ปี อาชีพรับ
ราชการ)

• เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ลูก โดยเฉพาะเม่ือบุตรเข้าสู่วยัรุ่น 
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ผลการศึกษา
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์  ในช่วง
เข้าพรรษา

        อยู่ทีค่วามตั้งใจแน่วแน่ และความอดทนของตนเองเป็นหลกั สมาชิกใน
ครอบครัวให้ก าลงัใจ เข้าใจ  สังคมมีส่วนช่วยเหลอืโดยไม่ชักชวนบริโภคเมื่อมี
งานสังสรรค์และเทศกาลต่างๆ เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขมีส่วนช่วยเหลอืให้งด
เหล้าเข้าพรรษาส าเร็จ โดยเอาใจใส่อย่างจริงจัง คอยติดตามเยี่ยมบ้านและ
ช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด

“การงดเหล้าอยู่ทีใ่จเราเป็นส าคญั ใครจะชวนอย่างไรกช่็าง ถ้าใจเรา
แน่วแน่ ต้ังใจจริงเรากจ็ะงดได้”
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ผลการศึกษา
ผลการบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

• ด้านสุขภาพ – ท าให้เจริญอาหาร หายปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่สบายตัว 
ปวดศีรษะ

• ผลต่อครอบครัว สังคม/ ชุมชน – ท าให้ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้อืน่ ขาดมิตร เป็นทีรั่งเกยีจต่อสังคม ถูกภรรยาดุด่าอย่างเสียหาย ท าให้รู้สึกไร้
ค่า  “สามีเป็นคนดืม่เหล้ามาก ดื่มเป็นประจ าทุกวันหลงัเลกิงานจะดื่มประจ าจน
ติดเหล้า เวลาดื่มเหล้าจะเป็นคนโมโหร้าย พูดมาก ทะเลาะกนัเป็นประจ า จน
ต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาทีแ่ผนกจิตเวช โรงพยาบาลพะเยา”(เพศหญงิอาย ุ
34 ปี สามีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง)
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ผลการศึกษา
ผลการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา
1. ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
2. สัมพนัธภาพในครอบครัวดขีึน้ 

3.  ครอบครัวและชุมชนให้ความเคารพ นับถอื
4. สุขภาพดขีึน้ 
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สรุปและอภิปรายผล

การงดบริโภค
เคร่ืองดืม่ทีม่ี

แอลกอฮอล์ได้ส าเร็จ

ผู้บริโภคเคร่ืองดืม่
ที่มีแอลกอฮอล์

ครอบครัว/ชุมชนเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
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ข้อเสนอแนะ
1. เพือ่ส่งเสริมการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์
     1.   สร้างความตระหนักถึงอนัตรายที่เกดิจากการบริโภค
     2.   ปลูกฝังและสร้างค่านิยมใหม่ให้กบัชุมชน
     3.   ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมให้สมาชิกงดบริโภค
2. เพือ่การศึกษาวจิยั
   ควรมีการศึกษาเชิงปฏบิัตกิารในการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพือ่   
   ส่งเสริมการงดบริโภคเคร่ืองดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์
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