คู่มือ

“ชุมชนคนสู้เหล้า”
เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ดื่ม และเกิด
ปัญหาต่อเนือ่ ง เช่น กระทำ�ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว, ปัญหา
อุบัติเหตุ, อาชญากรรม, โรคเอดส์, ยาเสพติด, การเบี่ยงเบนพฤติกรรม
ของเด็กเยาวชน, สูญเสียอาชีพรายได้จนนำ�ไปสูค่ วามยากจน ตลอดจนความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรมประเพณีที่ดีงาม จากการศึกษาผลกระทบ พบว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำ�ให้คนไทยเสียชีวิตทุก 20 นาที ปีละกว่า 26,000
ราย กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 1 (ตามการคำ�นวณความสูญเสียปีสุขภาวะ
(DALYs) ข้อมูลปี 2552) และจากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
รั ฐ ต้ อ งจ่ า ยประมาณ 1.51 แสนล้ า นบาทต่ อ ปี (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.97
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) เพือ่ รักษาพยาบาล ค่าทรัพย์สนิ เสียหาย
ค่าฟ้องร้องคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ รัฐได้รับประโยชน์จากภาษี
ปีละประมาณ 80,000 ล้านบาท (ข้อมูลปี 2552)

สำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ให้เป็น
องค์กรประสานงานโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2546
และในปี 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ โดยผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 มีประชาชนประมาณ
17 ล้านคน เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยประมาณ 8 ล้านคน งดดื่มตลอด
ช่วงเข้าพรรษา และประมาณ 9 ล้านคน ลดการดื่ม โดยพบข้อมูลกลุ่มคน
งดดื่ม-ลดการดื่ม ระบุว่า ประหยัดเงินได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเฉลี่ยคนละ
1,455 บาท เมือ่ ประมาณการระดับประเทศจะเท่ากับประหยัดได้กว่า 24,557
ล้านบาท (ข้อมูลสังเขป โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปี 2557) รวมทั้ง
สถิติการงดเหล้าของประชาชนในช่วงเข้าพรรษามีแนวโน้มดีขึ้น
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สถิติการงดเหล้าของประชาชนในช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่ปี 2546-2557
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ปัจจัยความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนิน
กิจกรรมชุมชนสู้เหล้า
และข้อควรระวัง
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จากการดำ�เนินการรณรงค์ของสำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในหลาย
พื้นที่ทั่วประเทศมากว่า 1 ทศวรรษ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงแผนดำ�เนินงาน และเก็บข้อมูลทั้งระดับชุมชนและระดับบุคคล
จนสามารถถอดเป็นบทเรียนองค์ความรู้ ได้ดังนี้
ปัจจัยความสำ�เร็จที่ทำ�ให้ผู้งดดื่มสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา ได้แก่
1. การตัง้ เป้าหมายตนเองทีแ่ น่ชดั คือ งดเหล้าครบพรรษา เลิกต่อเนือ่ ง
		 ออกพรรษา และเลิกตลอดชีวิต
2. การตั้งใจว่าเป็นการทำ�บุญ
3. การเห็นคุณค่าตนเอง ตั้งใจปฏิญาณตน
4. การได้รับโอกาสการยอมรับจากชุมชน
5. การรวมกลุ่มของคนที่เลิกดื่ม อาทิ กลุ่ม“คนหัวใจหิน”
6. การได้ข้อมูลต่อเนื่องเรื่องผลดีจากการงดดื่ม ที่มีผลต่อครอบครัว
		 เช่น สุขภาพ ความสุข รายได้รายจ่าย
7. มี ค วามร่ ว มมื อ ในชุ ม ชน มี นั ก รณรงค์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ผู้ นำ � ทางการ
		 และไม่เป็นทางการ เป็นแกนนำ�ในการรณรงค์ มีองค์กรในชุมชน
		มาร่วมมือทุกส่วน

3. สมาชิกในครอบครัวไม่ได้งดเหล้าด้วย
4. สมาชิกในครอบครัวไม่ให้กำ�ลังใจ และอาจมีการดูถูกเหยียดหยาม
		อีกต่างหาก
5. เพื่อนมาชวนไปดื่มนอกบ้าน หรือมีเพื่อนมาชวนดื่มในบ้าน
6. ในชุมชนยังจัดงานเลี้ยงที่มีเหล้า
7. มีนิสัยเสียดายของฟรี ของเหลือ

ปัจจัยที่ทำ�ให้ ผู้งดดื่มเลิกเหล้าไม่ได้ ได้แก่
1. ไม่สามารถจัดการอารมณ์หงุดหงิด ที่เกิดจากความอยากเหล้า
2. คิดไม่ออกว่าหากงดดื่มแล้วจะทำ�กิจกรรมอะไรทดแทน และ ไม่มี
		กิจกรรมอะไรให้ทำ�

ข้อควรระวังสำ�หรับนักรณรงค์ ในการดำ�เนินกิจรรมชวนคนเลิกเหล้า
- ในช่ ว ง 4 สั ป ดาห์ แ รกของเข้ า พรรษา เป็ น ช่ ว งที่ ค นจะมี โ อกาส
		 กลับไปดื่มในช่วงนี้สูงสาเหตุหลัก คือ ผู้งดดื่มยังเจอเพื่อนชวนดื่ม
		 ในชุ ม ชนมี ง านเลี้ ย งที่ มี เ หล้ า ตั ว เองยั ง ไม่ ส ามารถจั ด การความ
		 อยากเหล้าได้ และไม่มีกิจกรรมมาทำ�แทนช่วงเวลาที่เคยอยู่กับเหล้า
		 รวมถึงขาดคนให้กำ�ลังใจในการทำ�ดี เมื่อรู้สาเหตุดังนี้ นักรณรงค์
		 ต้องช่วยสร้างหรือมีกิจกรรมเน้นในช่วงนี้ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน /
		 กิจกรรมธรรมเสวนาคนเลิกเหล้า / กิจกรรมสันทนาการสานสามวัย
		 ในชุมชนร่วมทุกข์สุข ฯลฯ
- นั ก รณรงค์ ต้ อ งเตรี ย มตั ว ช่ ว ยเหลื อ กรณี ที่ ค นเลิ ก เหล้ า มี อ าการ
		 อยากเหล้า โดยประสานกับหมออนามัย ในโรงพยาบาลสร้างเสริม
		 สุขภาพ หรือหมอ / พยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชน
- นักรณรงค์ควรให้ความรู้กับครอบครัวคนเลิกเหล้าด้วย ว่าสมาชิก
		ครอบครั ว ควรปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรในภาวะที่ ผู้ ง ดเหล้ า มี อ าการ
		 อยากเหล้า วิธีการให้กำ�ลังใจ หรือการหาสิ่งอื่นๆ ทดแทน
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การช่วยเหลือเบื้องต้นสำ�หรับผู้มีอาการอยากเหล้า (ลงแดง)
ผู้ติดสุรา หรือดื่มสุรามานาน หรือดื่มหลายวันจนเมาหัวราน้ำ� เมื่อหยุด
ดื่มสุราหรือลดปริมาณการดื่มลง จะเกิดอาการขาดสุรา ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ประมาณ 7-10 วัน โดยทั่วไปจะแยกอาการเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) อาการขาดสุราแบบไม่รุนแรง (withdrawal stage) จะเกิดอาการ
ลงแดงหลังจากหยุดสุรา 6-36 ชั่วโมง โดยมีอาการ วิตกกังวล หงุดหงิด
ปวดมึนศีรษะ เหงื่อออก ใจสั่น มือสั่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน นอน
ไม่หลับ และอาการเหล่านี้ อาจรุนแรงมากขึ้น
2) อาการขาดสุราแบบรุนแรงเพ้อคลัง่ (delirium tremens) มีอาการ
ทีม่ กั เกิดหลังหยุดดืม่ 48-96 ชัว่ โมง อาการทีร่ นุ แรง คือ กระสับกระส่ายมาก
ตัวสั่นใจสั่นมาก เหงื่ออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว เห็นภาพหลอน หูแว่ว หลงผิด
หวาดระแวง กลัวมาก นอกจากนี้ ยังมี โรคร่วมทีเ่ กิดได้ในบางคน ได้แก่ อาการ
ชักจากการขาดสุรา อาการประสานหลอนจากการขาดสุรา เป็นต้น

ใครคือคนที่เรียกว่า “ผู้ติดสุรา” อาการที่สามารถสังเกตคนติดสุราได้อย่าง
น้อย 3 ใน 7 ข้อ ต่อไปนี้
1. ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม
2. มีอาการขาดสุรา เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม
3. ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้
4. ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้
5. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม
6. ต้ อ งงดหรื อ ลดการเข้ า สั ง คม การหย่ อ นใจอื่ น ๆ หรื อ หยุ ด งาน
		เนื่องจากใช้เวลาในการดื่มสุรา
7. ยั ง คงดื่ ม อยู่ แม้ จ ะทราบว่ า มี โ อกาสก่ อ หรื อ กระตุ้ น ปั ญ หาทาง
		ร่างกายหรือจิตใจที่มีแล้วให้เกิดขึ้น
(ที่มา www.1413.in.th)

เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการจากการหยุดสุราต้องให้บุคลากรทางการแพทย์
ได้แก่ หมออนามัย พยาบาล แพทย์ ดูอาการและให้การรักษา ที่มีอาการ
ไม่มาก เช่น มีอาการวุ่นวาย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร จะต้องให้ผู้ป่วยสงบ
อย่างรวดเร็ว เช่น การให้ยาคลายเครียด หลังจากนัน้ สังเกตอาการอย่างน้อย
2 ชั่วโมง ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถกลับบ้านได้โดยได้รับยาไปรับประทาน
ต่อ 4-5 วันแล้วไปพบแพทย์ตามนัด บางรายอาจมีอาการชักช่วงสั้น จะต้อง
ตรวจหาว่าได้รับบาดเจ็บทางร่างกายที่ไหนบ้าง และควรตรวจหาโรคที่เกิด
จากสุรา เช่น ตับ หัวใจ (ที่มา : รวบรวมจากเอกสารการแพทย์)
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สร้าง 9 ข้อ
…สร้างชุมชนสู้เหล้า
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1. สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เลิกดื่ม ได้แก่ กิจกรรมเชิญชวนตกลงว่าใคร
จะร่วมโครงการ ซึ่งจะเชื่อมกับ การทำ�ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการลงนามปฏิญาณตนร่วมกัน
2. สร้างกระแสในชุมชน ได้แก่ เดินรณรงค์ในชุมชนโดยเน้นเด็กเยาวชน
มีส่วนร่วม รวมถึง การประชาสัมพันธ์ โดยใช้เสียงตามสาย การทำ�ไวนิล
รูปคนต้นแบบตั้งใจเลิกเหล้าติดในชุมชน เป็นการให้กำ�ลังใจ
3. สร้างเงินออมและความอบอุน่ ให้ครอบครัว โดยเชิญชวนให้ผเู้ ข้าร่วม
โครงการเตรียมกระปุกออมสิน หรือใช้วสั ดุงา่ ยๆ ในท้องถิน่ มาทำ�เป็นกระปุก
ออมสิน เช่น บาตรพระสามารถแปลงเป็นกระปุกออมสินได้ ให้ครอบครัว
เลิกเหล้าตั้งปฏิญาณว่าเงินค่าเหล้าจะเก็บไว้กี่บาทต่อวัน เช่น เคยกินเหล้า
วันละ 100 บาท เปลีย่ นค่าเหล้า 100 บาท เป็นเงินออมแทน พอครบ 3 เดือน
รวมคนเข้าร่วมโครงการมาเปิดกระปุกเงินออมค่าเหล้าร่วมกัน และประกาศว่า
ชุมชนเราเปลี่ยนค่าเหล้าเป็นเงินออมได้กี่บาท
4. สร้างบุญร่วมกัน ได้แก่ วัดมีกิจกรรมวันพระทำ�บุญและให้กำ�ลังใจ
และจัดธรรมะเสวนาคนเลิกเหล้า เพื่อตอกย้ำ�ให้กำ�ลังใจ พระสงฆ์ออกไป
เยี่ยมบ้านสอบถามสาระทุกข์สุขดิบ

6. สร้ า งกำ � ลั ง ใจต่ อ เนื่ อ ง โดยนั ก รณรงค์ ทำ � การติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น
ให้กำ�ลังใจ และให้คำ�แนะนำ�กรณีการแก้อาการอยากเหล้า
7. สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็ก โดยโรงเรียนหรือนักรณรงค์ มีกิจกรรม
“พ่อแม่จ๋า ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” หรือกิจกรรม “ขอค่าเหล้าของพ่อเป็น
ค่าเรียนของลูก” หรืออื่นๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมของนักเรียน และให้นักเรียน
ร่วมแก้ปัญหาให้กำ�ลังใจผู้ปกครองไปพร้อมกับชุมชน
8. สร้างเสริมรายได้และให้มงี านทำ� โดยในกลุม่ คนเลิกเหล้ามีการทำ�งาน
ร่วมกันสร้างรายได้ เช่น ทำ�ลวดสานรูปสัตว์, การทำ�ปุ๋ย, การทำ�สมุนไพร
ควรเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงได้ออกกำ�ลังกายไปด้วยจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพ
ไปด้วย
9. สร้ า งประเพณี ที่ ดี ใ ห้ ลู ก หลาน ได้ แ ก่ งานประเพณี งานเลี้ ย ง
ปลอดเหล้า เพราะงานประเพณีของคนไทยจะมีการจัดเลีย้ งเหล้าเป็นค่านิยม
ทำ�ให้คนตั้งใจเลิกเหล้าทำ�ใจลำ�บาก จึงต้องมีการรณรงค์ หรือเป็นกติกา
ชุมชน ให้งานทุกชนิดปลอดเหล้า เช่น แข่งเรือ งานแซนโฎนตา งานศพ
งานเลี้ยงต่างๆ เป็นงานปลอดเหล้าตลอดไป เป็นต้น

5. สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน โดยกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์สามวัย
(เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) เล่นเกมส์ แข่งขันกีฬา เพื่อให้คนในชุมชนมีความ
รู้สึกถึงความผูกพันใกล้ชิด มีโอกาสได้คุยกัน เป็นความสุขของชุมชน
16
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รูปแบบในการปฏิบัติ
เพื่อชุมชนสู้เหล้า
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ในการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาต่อจากนี้ ทางคณะทำ�งานได้มีการวาง
ยุทธศาตร์ 3 ปี (2558–2560) โดยเน้นพลังชุมชน “ชุมชนคนสู้เหล้า”
3 รูปแบบ คือ
1. ชุมชนรูปธรรม ให้เกิดขึน้ ทุกจังหวัด สามารถวัดผลการเปลีย่ นแปลงได้
2. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ที่ยกระดับมาจากชุมชนรูปธรรม
3. ชุมชนพื้นที่วิจัย สามารถผลิตความรู้ สร้างตัวอย่างบทเรียน

พัฒนา...ชุมชนให้เป็นรูปธรรมวัดผลได้
ชุมชนรูปธรรม หมายถึง ชุมชนที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงจำ�นวน
คนงดเหล้าครบพรรษา
นิยามชุมชน หมายถึง ชุมชนตามเขตการปกครอง (หมู่บ้าน / ชุมชน
				
เมือง ตำ�บล)
				
ชุมชนตามการเชือ่ มโยงกันตามภูมศิ าสตร์ หรือ
				
สายเครือญาติ
				
ชุมชนที่เป็นองค์กร หน่วยงาน โรงเรียน บริษัท
				
เอกชน
แนวทาง
1. ลงทะเบียนประกาศชื่อว่าจะมีชุมชนไหนที่เข้าร่วมรณรงค์ ในเวปไซต์
		www.stopdrink.com
2. ดำ�เนินกิจกรรมอย่างจริงจังโดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย (แนะนำ�
		กิจกรรมตามคู่มือ)
3. มีการวัดผลก่อน และหลังการรณรงค์ มีใครเข้าร่วม (ตัวอย่าง
		แบบประเมินก่อน-ระหว่าง-หลัง)
4. ขยายผลกิจกรรมไม่รณรงค์เฉพาะเข้าพรรษา แต่เป็นการรณรงค์
		ตลอดทั้งปีทุกงานทุกโอกาส
20
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ยกระดับ.....ชุมชนรูปธรรมเป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้
คุณสมบัติชุมชนแหล่งเรียนรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ทีเ่ ป็นแบบอย่างเพือ่ การเรียนรูแ้ ละนำ�ไปปฏิบตั ติ อ่ ไปได้
องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
• มีผู้รู้ คน/ครอบครัว ต้นแบบ ลด ละ เลิก
• ความรู้ ประสบการณ์ เช่น เรื่องเล่าที่เป็นกรณีศึกษา, กิจกรรมที่ทำ�,
		ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้
• สัญญา กติกาชุมชน-สังคม ระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันในการ
		 ป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)
• สื่อความรู้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย (ถ้ามี)
• ผู้ประสานงาน/จุดประสานงาน (ถ้ามี)
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รายชื่อชุมชนแหล่งเรียนรู้ 10 แห่ง (ปี 2558)
1) ภาคเหนือตอนบน
ชุมชน: บ้านดอนแก้ว จ.ลำ�ปาง
จุดเด่น:
- มีการกำ�หนดหน้าที่ในการดูแลชัดเจน รวมทั้งกำ�หนดกติกา
		 ในหมู่บ้าน ในสังคมที่เข้มแข็ง ชาวบ้าน มีความศรัทธาในผู้นำ�
		 หมู่บ้าน และมีการทำ�งานเป็นทีม
ผู้ประสานงาน: นายธงชัย ยงยืน
					โทร. 086 918 1326
2) ภาคเหนือตอนล่าง
ชุมชน: บ้านหัวแท จ.พิษณุโลก
จุดเด่น:
- มีต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต 42 คน
- ผู้นำ�เข้มแข็ง ดูแล เกาะติด ติดตาม ไม่มีปล่อย
- ขยายผลรูปธรรม ต่อเนื่อง
- สรุปบทเรียนและถ่ายทอดเรื่องราว
ผู้ประสานงาน: นายสอน ขำ�ปลอด
					โทร. 085 876 7890
3) ภาคอีสานตอนบน
ชุมชน: ตำ�บลหนองกุง จ.มหาสารคาม
- ผู้นำ� เป็นผู้นำ�ที่เสียสละ เป็นแบบอย่างไม่สูบไม่ดื่ม
- ชุมชนสุขใจ มีเจ้าภาพงานร่วมด้วยช่วยกัน ลดค่าใช้จ่าย
22
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- มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชนมีความสามัคคี คนพื้นที่ให้ความ
		 ร่วมมือ มติชุมชน
- เป็นแบบอย่างชุมชนต้นแบบ
ผู้ประสานงาน: นายนิรุจน์ อุทธา
					โทร. 081 974 1199
4) ภาคอีสานตอนล่าง
ชุมชน: ตำ�บลสำ�เภาลูน จ.สุรินทร์
จุดเด่น:
- ต้นทุนทีด่ ี งานศพปลอดเหล้า ร้านค้าสะดวกยิม้ MOU ครอบครัว/
		 ตำ�บล To be number one
- ความร่วมมือทีด่ ที กุ ภาคส่วน รพ.สต. โรงเรียน กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
		 พระ อสม. อบต. เด็กและเยาวชน
ผู้ประสานงาน: นายบำ�รุง เป็นสุข
					โทร. 089 945 1728
5) ภาคกลาง
ชุมชน: บ้านหนองไม้แก่น อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
จุดเด่น:
- มี ร ะบบ/กติ ก าควบคุ ม เข้ ม แข็ ง ตั้ ง แต่ ก ารรั บ สมั ค รเข้ า ร่ ว ม
		 โครงการ จนถึ ง การติ ด ตามถ้ า พบว่ า สมาชิ ก ดื่ ม จะถู ก ปรั บ
		 2,000 บาท แกนนำ�ดื่มปรับ 4,000 บาท
- ความร่วมมือจาก อบต.
- มีการขยายผลไปสู่งานศพงดเหล้า
23
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ผู้ประสานงาน: นายทนงชัย บูรณพิสุทธิ์
					โทร. 084 709 1551
6) ภาคตะวันตก
ชุมชน: บ้านทองมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดเด่น:
- การมีส่วนร่วม การบูรณาการหน่วยงาน ชุมชน
- มีมาตรการชุมชุน
- องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสำ�คัญ
ผู้ประสานงาน: นายสุวิช วัฒนารมย์
					โทร. 089 743 4094
7) ภาคตะวันออก
ชุมชน: ตำ�บลหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา
จุดเด่น:
- มีกลุ่มผู้สูงอายุ มีการขับเคลื่อนอำ�เภอเชื่อมโยงอำ�เภอ และ
		เชื่อมโยงประเด็นงาน
- ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำ�บลนำ�สู่การปฏิบัติ ปี 2555
ผู้ประสานงาน: นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์
					โทร. 081 0024 448
8) ภาคใต้ตอนบน
ชุมชน: บ้านตากแดด จ.พังงา
จุดเด่น:
- ความสามัคคีของชุมชน
24
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- ผู้นำ�ชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการทำ�งาน
- มีต้นทุนสังคม เช่น เป็นพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง
- มีการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ เช่น พมจ. อบต. สสส. สพส.
		 ร.ร. รพ.สต. วัด ธกส. กศน. สรรพาสามิต ตำ�รวจ สนง.เกษตร
		อื่นๆ
ผู้ประสานงาน: นายองอาจ พรหมมงคล
					โทร. 089 963 7611
9) ภาคใต้ตอนล่าง
ชุมชน: ตำ�บลยาบี จ.ปัตตานี
จุดเด่น:
- ทำ�กิจกรรมกับเยาวชนในหมู่บ้าน โรงเรียน รณรงค์ด้วยศิลปะ
		 วาดรูป เกี่ยวกับการรณรงค์ห้ามกินเหล้า สูบบุหรี่
- แกนนำ�ชุมชน อบต.ยาบี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
		 (รพ.สต.) ขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้า และขยายผลไปร้านค้าที่
		 ขายเหล้า ขยายวงกว้างเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้ามา
		 มีส่วนร่วมและเพิ่มกิจกรรม เช่น ลดเค็ม หวาน งดบุหรี่ งดการ
		 ซื้อหวยหุ้น งดการดื่มน้ำ�กระท่อม
- เจ้ า อาวาสจะบรรยายวิ ถี ชี วิ ต ของคนยาบี ใ นทุ ก วั น เสาร์ แ ละ
		สอดแทรกเรื่องเหล้าบุหรี่
ผู้ประสานงาน:		นายอับดุลเลาะห์ สารีมิง
					โทร. 090 478 0706
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10) กรุงเทพฯ
ชุมชน: ชุมชนวัดโพธิ์เรียง (โซนกรุงธนเหนือ)
จุดเด่น:
- รณรงค์ ชี้เป้า เฝ้าระวัง
- คณะกรรมการชุ ม ชนชุ ม ชนวั ด โพธิ์ เ รี ย ง ทำ � งานเชื่ อ มร้ อ ย
		 เครือข่ายภายใน และภายนอก บูรณาการกิจกรรมต่างๆ โดยใช้
		เด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ผู้ประสานงาน: นายชาญ รูปสม
					โทร. 089 048 8558

26
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ถอดบทเรียนและพัฒนา....ชุมชนพื้นที่วิจัย
ชุมชนพื้นที่วิจัย คือพื้นที่ที่สามารถผลิตความรู้ สร้างตัวอย่างบทเรียน
ผ่านการเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อแบ่งปันให้ชุมชนอื่นๆต่อไป
งานวิจัยมีแนวทางดังนี้
1. การคัดเลือกชุมชน จะแบ่งเป็นพืน้ ทีด่ �ำ เนินการ กับ พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
2. พื้นที่ดำ�เนินการ จะมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้
สมาชิกในชุมชนลด ละ เลิก ตลอดให้ครบพรรษา และเลิกไปเลย โดยทีมวิจัย
และแกนนำ�ชุมชน
3. พื้นที่เปรียบเทียบ มีไว้เพื่อเปรียบเทียบผลกับพื้นที่ทดลอง โดยต้อง
คัดเลือกพื้นที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในบริบทคล้ายๆ กัน แต่ไม่มีกิจกรรมเข้มข้น
4. มีการสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม ใน 4 ช่วงเวลา เพื่อนำ�ผลมา
เปรียบเทียบ และแปรผลการดำ�เนินงานของพื้นที่ดำ�เนินการ และพื้นที่
เปรียบเทียบ
5. ระยะเวลาดำ�เนินการระหว่างพรรษา การเก็บข้อมูล โดยเก็บซ้ำ�
ในคนเดิม 4 ครั้ง คือ
		 a. เก็บก่อนเข้าพรรษา 1 สัปดาห์
		 b. เก็บระหว่างพรรษา ไปแล้ว 1 เดือน
		 c. เก็บระหว่างพรรษา ไปแล้ว 2 เดือน
		 d. เก็บออกพรรษาไปแล้ว 1 สัปดาห์
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องค์ความรู้ที่ได้จากข้อมูลหลังการทำ�วิจัยในพื้นที่ต่างๆ
• ผู้นำ�ชุมชนและแกนนำ�ชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
• ครอบครัวเป็นแรงกระตุ้นที่สำ�คัญในการลดการดื่มสุรา
• ค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคลในบางกลุ่มอาชีพ ส่งผลกระทบ
		ต่อการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
• การลงชื่อในพันธะสัญญาเป็นการผูกมัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
• ควรกระตุ้นการดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
รายชื่อพื้นที่ชุมชนวิจัย 4 แห่ง ปี 2558)
ภาคเหนือ
บ้านวังว้า จ.น่าน
นักวิจัย : คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย
รพ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทร 089-8381752

ภาคอีสาน
บ้านโนนบอน จ.อุบลราชธานี
นักวิจัย : คุณจรรยา ราชวงศ์
สมาคมหมออนามัย จ.อุบลราชธานี
โทร 085-7656227
ภาคใต้
บ้านบางน้ำ�จืด จ.สุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : คุณทวี สร้อยสิริสุนทร
นักวิชาการอิสระ
โทร 091-7215683

ภาคกลาง ออก ตก
บ้านชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี
นักวิจัย : อ.จารุวรรณ แก่นทรัพย์
สถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี
โทร 081-6303042
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ผลการว�จัย
ป 2557
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บทเรียนกิจกรรม

1.บ้านชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรม

ทำ�กับใคร

คัดแยกผู้ดื่มไม่ดื่ม

ผญ.บ้าน อสม. อบต.

ประเมินสถานการณ์จริง-สำ�รวจ
ประชากร (846 คน) และมีการ
แบ่งประเภทการดื่ม ทุกวัน
ไม่ทุกวัน

ออกกำ�ลังกายทุก 5 โมงเย็น

ผู้สูงอายุ/ทั่วไป

ออกกำ�ลังกายประกอบจังหวะ

ปฏิญาณตนงดเหล้า

ผู้สูงอายุ/ผู้ดื่ม/ทั่วไป

สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น

ชื่อโครงการวิจัย
การพั ฒ นารู ป แบบการลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต าม
“โครงการหมู่บ้านศีลห้า ประชาเป็นสุข” บ้านชอนสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.ชอน
สมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

การปฏิบัติการวิจัย
• กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม

ครัวเรือน

ประชากร

อายุ 15 ปี ดื่ม

ลงนามงดเหล้า

พื้นที่ดำ�เนินการ

316

846

267

31

พืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ

192

481

68

32

• มองทุน มีผู้นำ�ทางศาสนา พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนโท
• เห็ น ทุ น เปิ ด เวที ชี้ แ จงโครงการ ระดมความคิ ด ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
		จัดกิจกรรมเสวนาคนหัวใจหิน
• ร่ ว มทำ �  บอกลู ก หลานให้ ง ดดื่ ม พาออกกำ � ลั ง กาย พาสวดมนต์
		 เปิดเวทีเสานา ชวนน้องบอกพ่อเลิกเหล้า มีกจิ กรรมทดลองฝึกอบรม
		 เช่น สอนการทำ�โครงลวดรูปสัตว์ และภูมิปัญญาอาหาร การปรุง
		 อาหารคาวหวาน และสามารถขยายผลการดำ�เนินงานออกไปได้
• การสะท้อนผล การคืนข้อมูลสู่ชุมชน และชุมชนเสนอแนวทางในการ
		ก้าวต่อ
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ทำ�อย่างไร

เปิดเวทีสาธารณะคนหัวใจหิน ผู้ดื่ม/ทั่วไป

เปิดใจคนหัวใจหิน

เด็กชวนพ่อเลิกเหล้าและ
ทำ�กับข้าวให้พ่อแม่กิน

เด็ก เยาวชน/ผู้ดื่ม/ทั่วไป

ทำ�กับข้าว ขนมให้คุณพ่อ
คุณแม่กิน

ศึกษาดูงาน ฝึกอาชีพ ศึกษา
ดูงานภูมิปัญญา ขยายผล
สู่ชุมชน-สอนทำ�โครงลวด
รูปสัตว์–สอนทำ�อาหารคาว
หวาน

กลุ่มอาชีพ แกนนำ�หัวใจหิน มีอาชีพ
แม่ครัว อสม. เยาวชน
เพิม่ รายได้
คนดื่ม กลุ่มเป้าหมาย/ทั่วไป

รณรงค์งานเกษียณ
ปลอดเหล้า

ข้าราชการครู/ทั่วไป

รณรงค์งานศพปลอดเหล้า

ชุมชน/ทั่วไป

เชิญวิทยากรให้ความรู้
- ตำ�รวจ/การบังใช้กฎหมาย
- อนามัย/สุขภาพ
- จุดประกายความคิด

ชุมชน/คนหัวใจหิน/ทั่วไป

เปิดเวทีเสวนา

ต่อยอด
ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
- นศ.กศน.เข้ามาทำ�การเรียนรู้ เยีย่ มเยียนให้กำ�ลังใจ
การทำ�โครงลวด
- ม.ราชมงคล มาศึกษาดูงาน
- ดารา และ สื่อมวลชน
มาเยี่ยมเยียน
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2.บ้านวังว้า จังหวัดน่าน

ผลการดำ�เนินงาน
- เกิดชมรมคนหัวใจหิน
- มีเพื่อน มีรายได้เพิ่มขึ้น พื้นที่ห้ามดื่ม ร้านค้าต้นแบบ เกิดอาชีพเสริม
		ในชุมชน
- เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีฐานข้อมูล
- มีภาคีเครือข่าย ภายในและภายนอก
- มีความเชื่อมั่น มีการทำ�งานเป็นทีม
- มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- มีคนต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- แรงบันดาลใจ จากการเห็นการดืม่ เหล้าทำ�ให้เสียสุขภาพ และขาดสติ
		 ส่งผลต่อการดำ�รงชีวิตและการสร้างครอบครัว ทำ�ให้ครอบครัว
		 ยากจน และรู้สึกไม่ดี จึงลดการขายให้น้อยลง (เป็นร้านขายส่ง) และ
		 ไม่ขายให้เด็กเยาวชน (ทำ�ตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด)
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ชื่อโครงการวิจัย
ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน ประจำ�ปี 2557 หมู่บ้านวังวัา ตำ�บลท่าวังผา อำ�เภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน

ความเป็นมาและความสำ�คัญ
• หมู่บ้านวังว้า มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 66.25
• มีการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หลังเลิกงานหรือช่วงระหว่างวันในการ
		 ลงแขก และภายหลังจากการก่อสร้างบ้านเพื่อแก้อาการเมื่อยล้า
		จากการประกอบอาชีพ
• มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับซื้อสุราเฉลี่ยวันละ 50 บาทต่อราย หรือ 1,500
		บาทต่อเดือน
• หมู่ บ้ า นวั ง ว้ า มี กิ จ กรรมการรณรงค์ งดเหล้ า เข้ า พรรษา ตั้ ง แต่
		 ปี 2554 เนื่องจากอุบัติเหตุจากการดื่มสุราในกลุ่มเยาวชน และทีม
		 เวชปฏิ บั ติ แ ละครอบครั ว รพ.ท่ า วั ง ผาได้ คื น ข้ อ มู ล ภาวะสุ ข ภาพ
		จากการดื่มสุรา
• กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ในปี 2556
		 - เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 137 คน
		 - งดการดื่มได้ตลอด 3 เดือน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 62.04
		 - ไม่สามารถงดดื่มได้ตลอด 3 เดือน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.96
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผลการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา

พื้นที่ดำ�เนินงาน
• นักดื่มที่ไม่ติดสุราในชุมชนบ้านวังว้า ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
			 จำ�นวน 210 คน
• นั ก ดื่มที่ติดสุราในชุมชนบ้านวัง ว้ า ที่ ส มั ค รใจเข้ าร่ วมโครงการ
			 จำ�นวน 5 คน
• เยาวชนบ้านวังว้า จำ�นวน 106 คน
พื้นที่เปรียบเทียบ
• นักดื่มที่ไม่ติดสุราในชุมชนบ้านสบยาว ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
			 จำ�นวน 43 คน
• นักดื่มที่ติดสุราในชุมชนบ้านสบยาว ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
			 จำ�นวน 4 คน
• เยาวชนบ้านสบยาว จำ�นวน 54 คน

• มีร้านค้าปลอดเหล้า 3 ร้านในหมู่บ้านวังว้า
• หลังจากออกพรรษา ไม่พบการฉลองภายหลังจากออกพรรษา
• มี กิ จ กรรมที่ ดำ � เนิ น การที่ ห มู่ บ้ า นวั ง ว้ า ทั้ ง ระยะก่ อ นเข้ า พรรษา
		 เข้าพรรษา และออกพรรษา ดังนี้
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ก่อนเข้าพรรษา

เข้าพรรษา

เยาวชน
เยาวชน
ปชส/รณรงค์
ค่ายแกนนำ�ต้านสุราในวัยทีน
ชวนพ่อแม่เลิกสุรา
ค่าเหล้าพ่อขอเป็นค่าเรียนลูก
เรียงความทุกข์จากสุรา
ชาววังหว้า
ปชส/รณรงค์/สื่อ/เสื้อ
ชวนโดยคนต้นแบบ
สร้างแรงจูงใจ
ให้ความรู้โดยแพทย์
ครอบครัวสนับสนุน
พระสงฆ์สนับสนุน

ชาววังหว้าชวนปฏิบัติธรรมวันศีล
พระสงฆ์เทศนา
สนับสนุนงานศพ/บุญปลอดเหล้า
ตั้งชมรมคนเลิกเหล้า
ตั้งคลีนิกเลิกสุราในชุมชน
แกนนำ�ให้กำ�ลังใจเยี่ยมบ้าน
สร้างเครือข่ายงดเหล้า
ตั้งคลีนิกเลิกสุราในชุมชน
แกนนำ�ให้กำ�ลังใจเยี่ยมบ้าน
สร้างเครือข่ายงดเหล้า
แข่งเรือปลอดเหล้า
กีฬาผู้สูงอายุปลอดเหล้า
กิจกรรมสัมพันธ์สามวัยสานสายใย

ออกพรรษา
เยาวชน
ติดตามป้องกันนักดื่ม
หน้าใหม่
ชาววังว้ามอบประกาศนียบัตร
ชื่นชมยกย่อง
สนับสนุนการเลิกเหล้าต่อเนื่อง
แข่งเรือปลอดเหล้า
ขอโครงการ สสส. ต่อเนื่อง
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บทเรียนบทบาทของแกนนำ�ชุมชน
กลวิธีการชักชวน

เหตุใดกลุ่มผู้ดื่ม จึงไม่สามารถงดเหล้าได้ตลอดพรรษา

ปัจจัยเอื้อ

ปัญหาอุปสรรค

เทิดไท้องค์ราชัน

การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ� การลงชื่อในพันธะสัญญา

ครอบครัวชักชวนเลิกเหล้า

ผู้นำ�ครอบครัวเลิกเหล้า

ญาติพี่น้องจากต่างจังหวัด

ให้ความใส่ใจไม่ทอดทิ้ง

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อ
เนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษา

ผลลัพธ์จากการงดเหล้าที่
ผ่านมา

เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ความต่อเนื่องของการจัด
กิจกรรม

วิเคราะห์ผู้ดื่มและเข้าหาเมื่อมี การมอบโล่ให้กับผู้ที่เลิกได้
โอกาสเอื้ออำ�นวย
ตลอดชีวิต
เป็นตัวอย่างหมู่บ้านอื่น

บทเรียนในกลุ่มร้านค้า
ปัจจัยที่ทำ�ให้ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แข่งเรือประเพณีปลอดเหล้า

การชักชวนให้เห็นความสำ�คัญ ร้านค้าภายในหมู่บ้าน 3 ร้าน
ไม่ขายเหล้า

ร้านที่ติดถนนไม่ร่วมมือ

บทเรียนในกลุ่มผู้ดื่มที่สามารถงดเหล้าได้ตลอดพรรษา
ปัจจัยเอื้อ

• จิตใจไม่เข้มแข็ง
• เพื่อนบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการดื่มและชักชวนให้ดื่ม
• ครอบครัวดื่มทุกคนและไม่เข้าร่วมโครงการการพบปะสังสรรค์กับ
		เพื่อนฝูงในงานเลี้ยง
• ค่านิยมและความเชือ่ ของการทำ�งานบางลักษณะงาน เช่น ช่างก่อสร้าง
• การทำ�งานเป็นช่างก่อสร้างภายนอกหมู่บ้าน

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค

เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆในชุมชน “ถ้าแกนนำ�ไม่เริ่ม
แล้วใครจะเริ่ม”

ชาวบ้านหันมาต้มเหล้าขาวดื่ม

การสูญเสียบุคคลอันที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ด้วยโรคมะเร็ง ส่งผลให้ทัศนคติเปลี่ยนไป

รายได้ลดลง

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว(บุตรติดเหล้า)

จิตใจที่เข้มแข็งและสามารถหักห้ามใจ

เพื่อนคะยั้นคะยอให้ดื่ม

สุขภาพที่ดีขึ้น

การท้าทายจากเพื่อนที่เคยดื่ม

บทเรียนการจัดกิจกรรม

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ลดลง

คำ�ดูถูกจากผู้ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

ประหยัดค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-2,000
บาท/ครัวเรือน

การมีเงินเก็บไว้กับตัว

1. กิจกรรมรณรงค์ การดำ�เนินงานโดยใช้วาระพิเศษในการรณรงค์
วิธีการ
- เดินรณรงค์
- ใช้สื่อ ปชส. เช่น ป้ายรณรงค์ เสียงตามสาย เสื้อ กิจกรรมเป็นสื่อ
		 รณรงค์ในโอกาสวันพิเศษ เป็นต้น
- รณรงค์ในวันพระ
ผลของกิจกรรม
- ชาวบ้านรับรู้ และเข้าร่วมโดยการสมัครเข้าร่วม 215 คน

การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ
แบบอย่างการไม่ดื่มเหล้าในครอบครัว

ประเพณีการนำ�เหล้ามาเลี้ยงเมื่อพบปะกัน

ครอบครัวให้กำ�ลังใจ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม

ลักษณะอาชีพ เช่น ช่างก่อสร้าง

ชัยชนะในประเพณีแข่งเรือ

ลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ชอบดื่มเหล้า
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- เกิดการกระตุ้นให้คนเข้าร่วมกิจกรรม
2. กิจกรรมกีฬาปลอดเหล้า
วิธีการ
- จัดการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท
- ให้เด็กเยาวชนเป็นผู้ดำ�เนินการ
- จัดเป็นลีก ให้ผลการแข่งขันไปสิ้นสุดสิ้นปี เพื่อแย่งชิงช่วงเวลาการ
		ดื่มที่จะเกิดขึ้น
ผลของกิจกรรม
- เน้นความสามัคคี
- เกิดความร่วมมือมากขึ้นในการดำ�เนินงานต่างๆ เพิ่มร้อยละ 80
3. ถือศีลวันธรรมสวนะ งานศพปลอดเหล้า
วิธีการ
- ปฏิบัติถือศีลห้า
- ไม่ขายสุราวันพระ(ทำ�ทั้งปี)
- มีร้านค้าร่วมมือ เป็นร้านปลอดสุรา
ผลของกิจกรรม
- ทำ�ให้คนดื่มงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้นและอยู่ครบพรรษามากขึ้น
4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ สามวัย สานสายใย (สันทนาการสอดแทรกวิชาการ)
วิธีการ
- เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
- สัญญาต่อหน้าพระ
- บอกความรู้สึก บอกรัก โอบกอด
40
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- ต้ น แบบเล่ า เรื่ อ ง เสนอเทคนิ ค วิ ธี และแพทย์ สอดแทรกเรื่ อ ง
		 ความสุข วิชาการต่างๆ
- ชื่นชม ยกย่อง ให้กำ�ลังใจ
ผลของกิจกรรม
- เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
- สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- คนเข้าร่วมสนุกสนาน
กิจกรรม
- ใช้บุคคลต้นแบบขยายผล เกิดคนต้นแบบเพิ่มขึ้น
- คนต้นแบบมีคนในครอบครัวให้กำ�ลังใจ
- ผู้นำ�ชุมชนให้กำ�ลังใจ และสอดส่องดูแล
วิธีการ
- สุขภาพจิตลดความขัดแย้ง ลดการทะเลาะเบาะแว้งในชุมชน
- ลดค่าใช้จ่าย
- พ่อแม่เป็นตัวอย่างให้ลูก
- เกิดความภาคภูมิใจ
- สุขภาพดี ทำ�งานมีประสิทธิภาพ
- ลดปัญหาครอบครัว-สังคม
ผลของกิจกรรม
- ลดการดื่มในแวดวงกลุ่มอาชีพเกษตรกร
- มีร้านค้าที่เลิกขายและเป็นต้นแบบ (มีผลกระทบเรื่องรายได้จาก
		อาชีพ)
- ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้นแบบในการเลิกเหล้าตลอดชีวิต
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3.บ้านโนนบอน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา
ผลการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา(หมู่บ้านปฏิบัติการ)

ชื่อโครงการ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมงดเหล้าครบพรรษา ปี 2557
อุบลราชธานี กรณีบา้ นโนนบอน หมูท่ ี่ 13 ตำ�บลบุง่ หวาย อำ�เภอวารินชำ�ราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

คำ�ถามวิจัย
• สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมบ้านโนนบอน ตำ�บลบุ่งหวาย
		เป็นอย่างไร
• ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการเปลี่ ย นแปลง ของพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
		 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ของบ้านโนนบอน
		 ตำ�บลบุ่งหวาย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
• ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมการบริโภค
		 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านโนนบอน ตำ�บลบุ่งหวาย คืออะไร
• ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมในชุมชนต่อการควบคุมการดื่ม
		 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบ้านโนนบอน ตำ�บลบุ่งหวาย เป็นอย่างไร
• การงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่อง 3 เดือน ของบ้านโนนบอน ตำ�บล
		 บุ่งหวาย เป็นอย่างไร
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บทเรียนกิจกรรม บ้านโนนบอน
กิจกรรม

วิธีการ

ผลของกิจกรรม

1. กิจกรรมประชุม - ชี้แจงโครงการ
ทีมวิจยั (15 คน) - วางแผนการดำ�เนินการ
- ประชุมทีมวิจัย
- ประชาคมหมู่บ้าน
- ข้อดี รับทราบข่าวทั่วพื้นที่ และมีมติ
ร่วมกัน

- ลงชื่อตั้งปณิธาน
- ประชาสัมพันธ์
- คัดกรองบำ�บัด แยกระดับความเสี่ยง
การติดสุรา และทราบข้อมูลรายบุคคล
- ออมสินค่าเหล้า สมทบการออม
3000 บาท ประมาณ 20 ราย
- ประภาพวาด เรียงความ ใช้เด็ก
เป็นยุวทูต ชักชวนให้พ่อเลิกเหล้า
- ออกกำ�ลังกาย
- บำ�บัดสมุนไพร

- ดื่มในรอบปี 84 คน เข้าร่วม
โครงการงดเหล้าฯ จำ�นวน
70 คน (คิดเป็นร้อยละ 83)
- ไม่เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา
14 คน (คิดเป็นร้อยละ 20)
เพราะมีทัศนคติไม่คิดจะ
งดเหล้าและติดสุราหนัก
- ครบพรรษา 56 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 80) เพราะตั้งใจจะ
งดเหล้า เห็นถึงความ
ประหยัด และยังได้กำ�ลังใจ
จากครอบครัว
- ไม่ครบพรรษา 14 คน เพราะ
ติดสุรามานาน ติดสังคม
เพื่อนฝูง อยู่ในช่วงงาน
บุญประเพณี
- งดเหล้าตลอดปี 5 คน
- แนวโน้มจะงดตลอดไป 2 คน
เพราะต้องการเลิกเพื่อลูก
และเพื่อครอบครัว

- กิจกรรมบำ�บัด เช่น ชารางจืด (แก้ความ
อยาก) ช่วยขับพิษ และสร้างความเชื่อ
การดื่มชาดีกว่าดื่มเหล้า การบำ�บัดโดย
ใช้สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน (ถอด
พิษสุรา)
- หนุนเสริมกำ�ลังใจ ใช้ทุนเดิมของชุมชน
เชื่อมโยง ต่อยอด ขยายผล

สาเหตุที่ทำ�ให้กลับไปดื่มใหม่
(แหกพรรษา)
- ความเชื่อ กินเหล้าเพื่อฆ่า
พยาธิ จากการกินลาบปลาดิบ
- วิธกี ารทำ�ให้เกิดความต่อ
เนือ่ ง

2. ประชาคมหมูบ่ า้ น - ผู้นำ�ชุมชน แม่บ้าน อสม.
ผู้สูงอายุ เยาวชน
- เวทีประชาคม
3. จัดกิจกรรม
งดเหล้าเข้า
พรรษา

4. สรุปบทเรียน
การทำ�งาน

5. จัดเวทีคืนข้อมูล - ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล
สู่ชุมชน
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม และนำ�ไปใช้
ประโยชน์
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4.บ้านบางน้ำ�จืด จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ชื่อโครงการวิจัย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การปรับเปลีย่ นทัศนคติ และพฤติกรรม
การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในระดับหมู่บ้าน พื้นที่ ภาคใต้ ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐาน หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำ�จืด ตำ�บลเข้าถ่าน
• บริบท มี 294 ครัวเรือน ประชากร รวม 1,092 คน
• อาชีพ ทำ�สวน รับราชการ รับจ้างทั่วไป
• อยูใ่ นเขตการปกครองท้องถิน่ เทศบาลตำ�บลท่าฉาง มีทวี่ า่ การอำ�เภอ
		 ท่าฉาง รพ.สต.เขาถ่าน วัดบางน้ำ�จืด และ โรงเรียนมัธยมประจำ�
		อำ�เภออยู่ในในพื้นที่หมู่บ้าน

ผลการศึกษา
ทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ก่อน : เป็นเรื่องปกติธรรมดา ทุกวัน ทุกงาน ทุกเทศกาล
• หลัง : ไม่ใช่เรือ่ งปกติธรรมดา ลดรายจ่าย สุขภาพดีขนึ้ ความสัมพันธ์
			ครอบครัวดีขึ้น
ทัศนคติต่อการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
• ก่อน : เป็นเรื่องไกลตัว เห็นเป็นเรื่องตลก ไม่กิจกรรมรณรงค์
			รูปธรรม
• หลัง : ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งไกลตั ว มี ก ลุ่ ม มี กิ จ กรรม เข้ า ถึ ง และสั ม ผั ส ได้
			วัดห้ามขายเหล้า
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ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 57

บทเรียนการจัดกิจกรรม แยกเป็น 5 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่
กิจกรรม

การดำ�เนินงาน

การประชุมสร้างการ - เวทีผู้นำ�ชุมชน (ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ)
มีส่วนร่วม
- เวที อสม. (ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ)
- เวทีก่อนสำ�รวจ
- เวทีสรุปผลการสำ�รวจ
- ประชุมติดตามคนงดเหล้า
- ลงพื้นที่ติดตาม ให้กำ�ลังใจ คนงดเหล้า
- ประชุมสรุปบทเรียน

ปัจจัยงดเหล้าไม่ครบพรรษา
• ขาดภาวะมั่นคงทางอารมณ์ บรรยากาศพาไป
• เสียดายของฟรี (งานมงคล งานอวมงคล)
ปัจจัยที่ทำ�ให้กิจกรรมบรรลุผล
• สื่อโฆษณาทีวีสร้างกระแส
• กลุ่มองค์กรในชุมชนที่ตระหนัก ทำ�งานเป็นทีม
• ผู้นำ�แกนนำ�ที่มั่นคงมุ่งการเปลี่ยนแปลง
• หน่วยงานภาคีในพื้นที่หนุนเสริม
• องค์ ก รและบุ ค คลภายนอกชุ ม ชนที่ ส นั บ สนุ น และเอื้ อ อำ � นวย
			กระบวนการ
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ผลต่อครอบครัวและชุมชน
- คนงดเหล้าสุขภาพดี แข็งแรง
- ลดรายจ่ายในครัวเรือน
- ครอบครัวอบอุ่น
- อุบัติเหตุลดลง
- เรื่องทะเลาะวิวาทไม่ค่อยมี
- คนต้นแบบ 9 คน

การรณรงค์ในชุมชน - กีฬาอำ�เภอ
- ติดป้ายรณรงค์ ร้านค้าทั่วตำ�บล
- จัดนิทรรศการ
- ติดป้ายรณรงค์จุดสำ�คัญ เช่น วัด
บ้านคนต้นแบบ-เชิดชูให้กำ�ลังใจ
คนงดเหล้า อสม. ทีมวิจัย-รณรงค์
ในงานวัฒนธรรมประเพณี เช่น งาน
บุญเดือน 10 งานแห่เทียนพรรษา
งานชักพระ เป็นต้น
กิจกรรมที่น่าสนใจ

- ใช้เด็กเป็นสื่อ เช่น การเล่านิทาน
- ให้ อสม. เป็นกลไกการขับเคลื่อน
การเยี่ยมเยียนที่บ้าน (9 ครัวเรือน)
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