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เป็นที่ตะหนักกันดีว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มิได้เป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่หยุดเพียงแค่ความมึนเมาเฉพาะบุคคลหรือปัจเจกเพียงเท่านั้น แต่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือสุราเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดการเสพติดที่น�ำผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมายังผู้บริโภค ผลกระทบทางตรง เช่น การเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ การส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชน การเข้า
สู่วงจรนักดื่ม เป็นต้น และผลกระทบทางอ้อม เช่น การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง
อาชญากรรม การมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปอ้ งกัน การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ปัญหาหนีส้ นิ้ ครอบครัว
แตกแยก เป็นต้น
การแก้ปัญหาที่มีต้นเหตุหลักมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น
ทุกภาคส่วนในสังคมมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องร่วมมือกันระดมก�ำลังความสามารถ
ก�ำลังทางวิชาการและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีท่ �ำงานในเรือ่ งนีม้ าผนึกรวม
เป็นหนึง่ เดียว โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ถือเป็นองค์กรทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชน
มากที่สุดเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขหรือป้องกัน
คู่มือด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ลดอุบัติเหตุจราจรฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นแอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุ โดยคู่มือฯ ฉบับนี้ แสดงถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ปัญหาแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ และความพร้อมของประชาชนในการท�ำงาน ประมวลออกมาเป็น ๕
“ชุดกิจกรรม” หรือ “เมนู” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายและสะดวกในการน�ำไปปฏิบัติ
สามารถน�ำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้
หทัยชนก บัวเจริญและคณะ
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พื้นที่ภาคกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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สารบัญ

ชุดกิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์และการพัฒนาศักยภาพ			
๑๖
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ โซนนิ่งปลอดเหล้า
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ(นวัตกรรมชีวิตไร้พิษแอลกอฮอล์)
ฐานเรียนรู้ที่ ๓ นโยบายผู้บริหารเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลด ละ เลิก
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เรียนรู้ข้อมูลเพื่อ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาติกา มาตรการทางสังคม			
ฐานเรียนรู้ที่ ๕ แผนแม่บทชุมชน แผนต�ำบล
ฐานเรียนรู้ที่ ๖ กฎของศาสนางดเหล้าวันประเพณี

๖๖

ชุดกิจกรรมที่ ๓ พัฒนามาตรการขององค์กร กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน
เป็นเงื่อนไขของสวัสดิการ
ฐานเรียนรู้ที่ ๗ เรียนรู้เงื่อนไขสวัสดิการทางสังคม

๘๗

ชุดกิจกรรมที่ ๔ การบังคับใช้กฎหมาย					
ฐานเรียนรู้ที่ ๘ เรียนรู้วิถีสู่...ธรรมนูญสุขภาพต�ำบล
ฐานเรียนรู้ที่ ๙ เสริมความรู้ การเฝ้าระวัง เกี่ยวกับกฎระเบียบ

๑๐๘

ชุดกิจกรรมที่ ๕ การสร้างเครือข่ายเพื่อ ลด ละ เลิก 			
การดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
ฐานเรียนรู้ที่ ๑๐ เครือข่าย ๑๘ หมู่บ้าน

๑๒๑

ภาคผนวก 							
สาระหลัก...การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับปัญหาสุขภาพทางกาย

๑๓๐

ที่เป็นเยาวชนต่อจ�ำนวนเยาวชนทั้งประเทศ (ประมาณ ๒.๕ ล้านคน) คิด
เป็นร้อยละ ๑๕ ของผู้ดื่มทั้งหมด ๑๗ ล้านคน(คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ ของ
ประชากรไทย) (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
๒๕๕๖.,ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.๒๕๕๖)

บทน�ำ

๑. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นปัญหาส�ำคัญระดับประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ท�ำให้
ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัว
อุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรมและความรุนแรง (บัณฑิต ศรไพศาลและ
คณะ. ๒๕๔๙) ซึ่งจากส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ช่วง ปีพ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.๒๕๕๖) ได้ท�ำการพบ
ว่า กลุม่ ประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ชกุ มากทีส่ ดุ คือ
วัยผูใ้ หญ่ (อายุ ๒๕-๕๙ ปี) โดยในระยะเวลา ๑๒ เดือนทีผ่ า่ นมามีจ�ำนวนมาก
ถึงร้อยละ ๓๗.๓ รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนผู้ที่อายุ ๑๕-๒๔ ปีร้อยละ ๒๓.๗
และวัยสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ดื่มร้อยละ ๑๖.๖ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาพรวมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งประเทศพบว่าความชุกของ
นักดืม่ หน้าเก่ามีทศิ ทางลดลงเล็กน้อยและนักดืม่ ทีเ่ ป็นวัยท�ำงานมีพฤติกรรม
การดื่มลดลงร้อยละ ๒ แต่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชนหรือนักดื่มหน้าใหม่ (อายุ ๑๕-๒๔ ปี) กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๒๑.๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เป็นร้อยละ ๒๓.๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔) คิดเป็นอัตรา
การดื่มที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙.๕ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของจ�ำนวนผู้ดื่ม
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จากการทบทวนรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๙-๒๕๕๕ (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ.๒๕๕๔.) พบว่า มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลเป็นจ�ำนวนมากจากสาเหตุ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุจราจรในสังคมไทยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลประเพณีส�ำคัญและวัน
หยุดต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อศึกษาข้อมูลย้อนหลังในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๔
ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ ๓๒.๘-๔๙.๗ (กรมควบคุม
โรค.๒๕๕๓) และข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๓ และเทศกาลวันสงกรานต์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ยังแสดงให้
เห็นว่าการดืม่ แอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ ในช่วงเทศกาลเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การ
เกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติและช่วง
เทศกาลวันหยุดยาวกลับพบว่า มีจำ� นวนผูบ้ าดเจ็บรุนแรงจากอุบตั เิ หตุจราจร
เพิ่มขึ้น ๒.๐ เท่า ๓.๐ โดยพบในประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจ�ำนวน ๕๓.๙
ล้านคน เป็นผู้ที่ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์หรือขับรถทั้ง ๒ ประเภทจ�ำนวน
๓๙.๗ ล้านคน ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูม้ พี ฤติกรรมการดืม่ สุราก่อนขับรถจ�ำนวน
๕.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๓.๕) เป็นผู้ที่ดื่มเป็นประจ�ำก่อนขับรถร้อยละ ๑๘.๒
และดืม่ เป็นบางครัง้ ก่อนขับรถร้อยละ ๘๑.๘ โดยผูช้ ายดืม่ สุรามากกว่าผูห้ ญิง
ประมาณ ๖ เทาและผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลพบอัตราการดื่มเครื่อง
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลถึงร้อยละ ๓๑.๐ และ ๒๕.๔
ตามล�ำดับ (กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.๒๕๕๓)
จากข้อมูลระดับต�ำบลหรือเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่า ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการเกิด
อุบัติเหตุจรจารมีความสัมพันธ์กัน โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุเกิดจากการดื่มสุรามากถึงร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิต ดังเช่น ต�ำบล
ศิลาแลงอ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าปัญหาการดืม่ แอลกอฮอล์ของประชาชน
ในต�ำบลเกิดจากโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) คือ “การผลิต
และจ�ำหน่ายเหล้าเสรี หรือเหล้าขาว” มีการชักจูงให้คนสนใจและสร้างกระแส
ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างกว้างขวางจนท�ำให้ได้ข้อสรุปว่า สุรา
เป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ของอุบัติเหตุจราจรและมากกว่าร้อยละ ๕๐
เกิดจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ เป็นต้น (กรณีศึกษาต�ำบลศิลาแลง. ๒๕๕๔)
ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การศึกษา สุขภาพ และสาธารณสุขต่อประชาชนครอบครัวและในต�ำบลจึง
ท�ำให้เห็นชัดเจนว่า ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงสังคมมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
จากสถานการณ์ดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องหา
แนวทางและมาตรการด�ำเนินการที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเข้าสู่สังคม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด และเป็น
องค์กรที่มีบทบาทเหมาะสมในการด�ำเนินการในระดับพื้นที่ โดยการท�ำงาน
ร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ หากมีกระบวนการ
สร้ า งพลั ง จากการเริ่ ม ต้ น สร้ า งเป้ า หมายร่ ว มและสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร ่ ว ม
ในเครือข่ายให้ความส�ำคัญกับพื้นที่เป็นตัวตั้งน�ำความรู้มาบูรณาการร่วม
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กันทั้งภายใน และภายนอก ร่วมกัน อาสาสมัครผู้น�ำท้องถิ่นและชาวบ้าน
เกิดระบบพาร์ (Participation) และจากการศึกษาของต่างประเทศ พบว่า
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาสุรา (Wagenar, และคณะ, ๑๙๙๙)
สนับสนุนการท�ำงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลดการ
บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางสนับสนุนและ
สร้างเสริมศักยภาพของ อปท. ในการพัฒนามาตรการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้งโดยใช้
ปัจจัยและทุนที่มีในพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การส�ำรวจข้อมูลในพื้นที่
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และใช้วางแผนพัฒนามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ การ
พัฒนาคนในชุมชนโดยการสนับสนุนของ อปท. ให้ เข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพทีไ่ ด้มาตรฐานและท�ำงานเป็นทีมกับวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
จัดระบบรองรับให้สามารถกลับไปด�ำเนินงานในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของส�ำนักงานส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก ๓) วางแผนขับเคลือ่ น
เรื่องการบูรณาการการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ให้เป็นกิจกรรมของแผน
สุขภาวะชุมชนเพื่อให้มีกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพและสามารถสร้างการท�ำงานร่วมกับกลไกด้านสุขภาพในระดับพื้นที่
จังหวัด และเครือข่ายในการขับเคลือ่ นเชิงประเด็น เพือ่ สานพลังในการร่วมสร้าง
และพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนท้องถิน่ ทีส่ ามารถผนวกเรือ่ ง
การลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพโดยเฉพาะมาตรการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรทีส่ ามารถพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมการลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพโดยชุมชนท้องถิน่ ในระดับพืน้ ที่
และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนการรณรงค์และขับเคลือ่ นระดับนโยบายได้
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ด้วยศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนพื้นที่ภาคกลาง คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เป็นหนึง่ ในกลไกการท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมมาตรการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุจราจรโดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการ
เรียนรู้จนเกิด ต�ำบลต้นแบบในการขับเคลื่อน ข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ เกิดเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรมมาตรการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตลอด
จนเกิดกระบวนการสนับสนุนและร่วมผลักดันให้เกิดการรณรงค์มาตรการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรระดับชาติสู่
การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และเห็นผลการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ
ในการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรทีใ่ ช้ได้
จริงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
๒. รายละเอียดชุดกิจกรรม (เมนู) จากการศึกษาทางด้านวิชาการ
งานวิจัย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปธรรมการ
จัดการปัญหาในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เป็นหลักการส�ำคัญในการด�ำเนินการ เนือ่ งจาก
พื้นที่เป็นผู้เห็นปัญหา สามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวได้ด้วยการก�ำหนด
มาตรการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมให้สามารถลดเหล้าในชุมชนโดยชุมชน มี
การด�ำเนินงานจนประสบความส�ำเร็จจนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างแกนน�ำ ประชาชนในพื้นที่ บทเรียนดังกล่าวท�ำให้เห็นรูปธรรมได้ว่า
การแก้ไขปัญหาควรเริ่มจากชุมชนเพราะคนในพื้นที่เข้าใจปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นชุมชนจึงสามารถจัดการ ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้
10

ป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชนเองย่อมมีผลต่อความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนรวมทัง้ มี
วิธกี ารดูแลคนในชุมชนทีส่ อดคล้องกับวิถชี มุ ชน จึงได้ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนิน
งานการเรียนรูส้ ร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลด
อุบัติเหตุจราจร เป็น ๕ ชุดกิจกรรม (เมนู) ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์และการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการด�ำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรูแ้ ละสร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครือ่ งแอลกอฮอล์ได้นนั้ จ�ำเป็น
อย่างที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในส่วนของการ
ด�ำเนินกิจกรรม และการพัฒนานโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในหมูบ่ า้ น ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ พัฒนาฐาน
ข้อมูลของต�ำบล ให้มคี วามถูกต้องและสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับ
ผู้บรารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปใช้ในการพัฒนานโยบาย และการ
ด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ โดย
สามารถระบุสาระส�ำคัญของชุดกิจกรรมที่ ๑ ได้ดังนี้
๑. จัดพื้นที่หรือกิจกรรมรวมตัวเพื่อลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน
๓. ก�ำหนดนโยบายของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเพิ่ม
แนวปฏิบัติลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้ลดอุบัติเหตุจราจร
๔. สนับสนุนให้เกิดพัฒนาและน�ำใช้ระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลด
อุบัติเหตุจราจร

คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ชุดกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนากติกา มาตรการทางสังคม
แนวทางควบคุมการบริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ
ที่นอกเหนือกว่าที่ใช้กันอยู่เดิม ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่า “มาตรการทางสังคม”
เช่น การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การก�ำหนดกติกาของชุมชน การใช้กติกา
ทีต่ กลงร่วมกัน ฯลฯ การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีก่ ำ� ลังเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
ยุคนี้ การกระจายอ�ำนาจสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำให้ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการแก้ปญ
ั หาของชุมชนมากยิง่ ขึน้ จะน�ำไปสูก่ ารใช้มาตรการทางสังคม
ในการแก้ปัญหามากขึ้น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ก�ำหนดกติกาการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และและลด
อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่บรรจุลงในแผนแม่บทชุมชน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกระบวนหรือกิจกรรมที่น�ำ
ใช้หลักศาสนามาร่วมก�ำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลหรือประเพณี
หรือในสถานที่ส�ำคัญ
ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนากองทุนสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการ
ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นกระบวนการของชุมชนทีม่ งุ่ เน้นการจัดการ
ตนเอง การให้ความช่วยเหลือกันและกัน ให้การดูแลเอาใจใส่กนั และกัน ท�ำให้
การจัดสวัสดิการมิใช่เพียงแค่การแจกเงินเท่านัน้ แต่สวัสดิการเป็นทัง้ ก�ำลังใจ
ก�ำลังทรัพย์ และพลังความรู้ เป็นกระบวนการของการให้อย่างมีคุณค่า รับ
อย่างมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น การพัฒนากองทุน
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สวัสดิการเพื่อสนับสนุนการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจร จึงมีความมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ที่ชุมชนได้จัดการตนเองมาแล้ว โดยส่งเสริมหรือก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน
ส่วนของการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุ
จราจร โดยมีแนวทางดังนี้
๑. มีการจัดตั้งกองทุนและสถาบันการเงินในการจัดสวัสดิการเพื่อลด
ละ เลิก การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจร เช่น การ
ระดมทุนในการจัดสวัสดิการ เช่นการจัดตัง้ กองบุญกฐิน-ผ้าป่าเพือ่ การลด ละ
เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น
๒. พัฒนากองทุนของกลุ่มต่างๆหรือสถาบันการเงินในพื้นที่ (ได้แก่
สถาบันการเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ) อย่างน้อย ๑ กองทุน ให้ก�ำหนดกิจกรรมหรือ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
และลดอุบัติเหตุจราจร เช่น กองทุนกลุ่มผลิตอาหารแปรรูปมีข้อก�ำหนดใน
การงดการช่วยเหลือ หากสมาชิกกลุ่มเจ็บป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่ม
อาชีพต่างๆมีเงือ่ นไขการห้ามกูห้ ากสมาชิกดืม่ สุรากลุม่ ท�ำดอกไม้จนั ทน์งดการ
ช่วยเหลือหากเกิดอุบตั เิ หตุจากการดืม่ สุราร้านค้าชุมชนมีขอ้ ก�ำหนดในการไม่
ขายแอลกอฮอล์ในวันศาสนา เป็นต้น
ชุดกิจกรรมที่ ๔ การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายคือหลักเกณฑ์ที่ใช้ด�ำเนินการเพื่อบังคับผูกพันต่อบุคคลใน
ลักษณะแห่งความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน กฎหมายมีลกั ษณะเด่นประการหนึง่
ที่ส�ำคัญคือ การมีสภาพบังคับ การบังคับใช้กฎหมายมีวัตถุประสงค์หลักที่
ส�ำคัญคือ การใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นผลในทางปฏิบัติอย่าง
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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แท้จริง เพื่อให้การด�ำเนินชีวิตในทางสังคมของประชาชนสามารถด�ำรงอยู่
ได้โดยความสงบสุขของส่วนรวม อันจะส่งผลให้บริบทแห่งสังคมท้องถิ่น
สามารถด�ำเนินการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ กฎหมายในระดับท้องถิน่
ที่มีสภาพบังคับใช้กับคนในท้องถิ่น ทั้งข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และธรรมนูญ
สุขภาพต่างๆ จึงเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะใช้เป็นกลไกในการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ได้ ซึ่งมีรายละเอียดชุดกิจกรรม ดังนี้
๑. ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และธรรมนูญสุขภาพต�ำบลเพือ่ สนับสนุนการ
ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๑.๑ ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ให้กลุม่ ต่างๆในต�ำบลอย่างน้อย ๑ กลุม่
ก�ำหนดเกณฑ์การจัดสวัสดิการหรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจ�ำหมู่บ้านก�ำหนดให้สมาชิกที่ดื่มเหล้าไม่ได้รับ
สวัสดิการยามเจ็บป่วย เป็นต้น
๑.๒ จัดตั้งธรรมนูญสุขภาพประจ�ำต�ำบลเพื่อลด ละ เลิก การดื่ม
แอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๒. สนับสนุนการออกกฎระเบียบประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อลด ละ เลิก การ
ดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๒.๑ สนับสนุนกฎระเบียบ เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลหรือประเพณีประจ�ำหมู่บ้าน
๒.๒ อปท.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมออกกฎระเบียบ เพื่อลด ละ
เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรประจ�ำหมู่บ้าน
๒.๓ มีการออกกฎหมายหรือข้อบังคับใช้กฎหมายในโรงเรียน วัด
หรือ งานเทศกาลและประเพณี เพือ่ สนับสนุนลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจร
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ชุดกิจกรรมที่ ๕ การสร้างเครือข่ายเพื่อ ลด ละ เลิก การดื่ม
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
เป็นการสร้างเครือข่ายองค์กร กลุ่ม และบุคคลที่ด�ำเนินการหรือมี
กระบวนการการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการลด ละ เลิก การบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร เพือ่ เตรียมขยายพืน้ ทีเ่ ครือข่าย
นวัตกรรมมาตรการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุ
จราจร
๒. สนับสนุนให้กลุม่ เครือข่ายครอบครัว หรือเครือข่ายเด็กและเยาวชน
หรือเครือข่ายแม่บ้านลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
ร่วมสร้างบรรทัดฐานและพันธะสัญญาในการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเองในการก�ำหนดมาตรการลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุ
จราจร
๓. จั ด ให้ มี เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ส รุ ป บทเรี ย น หรื อ ชุ ด ความรู ้
ประสบการณ์ รูปธรรมการท�ำงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอด สรุปบทเรียน
โดยเฉพาะน�ำผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเข้า
ร่วมกระบวนการ

คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ชุดกิจกรรมที่ ๑
การรณรงค์และการพัฒนาศักยภาพ
๑. จัดพื้นที่หรือกิจกรรมรวมตัวเพื่อลด ละ เลิก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรให้เป็น เขต
ปลอดแอลกอฮอล์
๑.๑ จัดหาพื้นที่ให้เหมาะสม หรือมีลานกิจกรรมในการด�ำเนินกิจ
กรรมอื่นๆแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชนหรือจัดหาศูนย์กีฬาหรือพื้นที่ใน
การออกก�ำลังกาย โดยมีวทิ ยากรหรือผูฝ้ กึ สอนมีศนู ย์สร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับ
ให้ประชาชนออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรม เช่น มีอุปกรณ์ในการออกก�ำลัง
กายขี่จักรยาน มีการสถานที่ในการออกก�ำลังกายเป็นต้น
๑.๒ จัดตัง้ กลุม่ เพือ่ ท�ำกิจกรรมหลีกเลีย่ งการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ เช่น กลุ่มปั้นจักรยานในตอนเย็น กลุ่ม
เปตองเพื่อสุขภาพเป็นต้น
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน
๒.๑ สร้างความตะหนักและค่านิยมให้แก่ภาคประชาชน กลุ่ม
บุคคล เครือข่าย ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคท้องที่ในช่วงเทศกาล
และงานประเพณีในพื้นที่
๒.๒ จัดตัง้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิน่ เช่น วิทยุชมุ ชน
เสียตามสาย เป็นต้น เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด
มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๒.๓ จัดตั้งครอบครัวต้นแบบละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และ
ลดการเกิดอุบติเหตุจราจร
๒.๔ เปิดเวทีให้แกนน�ำหรือผูม้ ปี ระสบการณ์หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ที่มีพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร ขยายแนวคิดและสร้างความตะหนักแก่นักดื่มหน้าใหม่ในพื้นที่
๒.๕ สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครหรือกลุม่ คนต่างๆ หรือปราชญ์
ในชุมชนเพื่อท�ำงานเชิงรุกในการ ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร เช่น เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขปลอด
แอลกอฮอล์ อพปร.บุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ กลุ่ม
ต้นแบบเด็กและเยาวชนสีขาว เป็นต้น
๒.๖ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง
ผลงานระดับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
๓. ก�ำหนดนโยบายของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเพิ่ม
แนวปฏิบัติ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้ลดอุบัติเหตุจราจร
๓.๑ สนับสนุนให้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมกันก�ำหนดนโยบายของท้องถิน่ ในการ ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรเช่น การตั้งกฎให้สมาชิก อปพร.งดการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์มีเกณฑ์ในการ
งดจ่ายค่าดูแลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นต้น
๓.๒ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ รวมพลังต่อยอดนโยบายของรัฐ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๓.๓ ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการก�ำหนดนโยบายเพือ่ ต่อยอดนโยบาย
ของรัฐในการ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ในระดับชุมชนท้องถิ่น
๓.๔ ก�ำหนดให้มีนโยบายและการจัดท�ำแผนโดยการน�ำใช้ข้อมูล
ทุนทางสังคมและแหล่งประโยชน์ในการลด ละ การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุ

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ โซนนิ่งปลอดเหล้า
			 ทต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔. สนับสนุนให้เกิดพัฒนาและน�ำใช้ระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลด
อุบัติเหตุจราจร
๔.๑ สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพชุมชนด้านการละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบตั เิ หตุ
จราจร ประกอบด้วย ผู้ดื่ม นักดื่มหน้าเก่า นักดื่มหน้าใหม่ ผู้ขาย ผู้น�ำทาง
ศาสนา เป็นต้น
๔.๒ สนับสนุนให้มีการน�ำใช้และสะท้อนข้อมูลแก่ภาคประชาชน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรที่ครบถ้วน ครอบคลุม เช่น
๑) มีข้อมูลพื้นฐานเช่น กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ การศึกษา ศาสนา การได้รับ
บริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ร้านค้าชุมชน เป็นต้น ๒) ข้อมูล
สถานะสุขภาพของกลุม่ นักดืม่ หน้าใหม่ นักดืม่ หน้าเก่า นักดืม่ แม่บา้ น เป็นต้น
๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพทีใ่ ช้เพือ่ จัดการดูแลตามปัญหา ความต้องการและ
ความจ�ำเป็น เช่น ข้อมูล กลุม่ อาสาสมัครช่วยเหลืออพปร. กลุม่ อาชีพ เป็นต้น
๔) มีแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ น�ำลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุ
และลดอุบัติเหตุจราจรที่มาจากการใช้ข้อมูลและชุมชนจัดท�ำแบบมีส่วนร่วม
๕) ข้อมูลผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดูแล เช่น แนวโน้มภาวะข้อมูลการดืม่
แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรเป็นต้น

เทศบาลต�ำบลหนองพลับมีการรณรงค์และพัฒนาศักยภาพ ในเรื่อง
ของ การควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดย
ในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนสนใจในด้านการออกก�ำลังกาย มา
เป็นเครื่องมือในการรณรงค์และพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนห่างไกลจาก
สิ่งเสพติดทต.หนองพลับมีพื้นที่ ๑๒.๙ ตร.กม. มีประชาชนหลากหลาย
เนือ่ งจากมีโรงงานอุตสาหกรรมและปัญหาด้านแอลกอฮอล์จ�ำนวนมากท�ำให้
เกิดอุบตั เิ หตุและส่งผลต่อการเสียชีวติ และล้มตายจ�ำนวนมาก โดย ทต.หนอง
พลับจึงมีนโยบายในการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยกลุ่ม
ต่างๆ ได้น�ำเงื่อนไขนี้มาใช้เป็นการรวมกลุ่มร่วมกันต้านการดื่มแอลกอฮอล์
มีแหล่งเรียนรู้เช่น นักสู่ลูกเหล็ก ร�ำกลองยาว กลุ่มปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
(กลุ่มน่องเรียวหัวใจเหล็ก) โดยทุกแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มมีเป้าหมายไปยังเด็ก
และเยาวชนเป็นหลัก
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๑. เกริ่นน�ำ

“กลุม่ น่องเรียวหัวใจเหล็ก”ในอดีตมีการดืม่ สุราและเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคเรือ้ รังจึงเกิดการคิดว่าต้องมาออกก�ำลังกายและชักชวนการออกก�ำลัง
กายร่วมกันโดยรวมสมาชิกได้ ๔๐ คน มาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมกัน
ปั่นจักรยานในการออกก�ำลังกายในเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อลดปัญหาการตั้งวง
ดื่มสุราและเพื่อชักชวนเพื่อนที่ก�ำลังตั้งวงดื่มให้ออกมาปั่นจักรยานร่วมกัน
ซึ่งก็ได้ผลจากเพื่อนร่วมวง กลายมาเป็นเพื่อนร่วมปั่น ซึ่งท�ำให้กลุ่มใหญ่ขึ้น
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

19

คนดื่มเหล้าลดลง และการก�ำหนดเป้าหมายในการปั่นจักรยานคือ การไปวัด
และเมื่อกลับมาแล้วก็กลับบ้านไม่มีกิจกรรมอื่น โดยกิจกรรมนี้มีการแบ่งปัน
น�ำขนมไปแจกเด็กๆ งานบุญงานกฐินผ้าป่าไปทอดกฐินวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
และทุกวันอาทิตย์จะมีการนัดกับผู้สูงอายุ โดยเด็กและเยาวชนจะมาปั่น
จักรยานรอกลายเป็นชุมชนในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างเด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่ในชุมชนท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีการปัน่ จักรยาน
ยังมีการค�ำนึงถึงความปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนในการให้อยูภ่ ายในความ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพตามหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างๆได้เห็น
กิจกรรมที่ท�ำเพื่อรวบรวมสมาชิกเพิ่มเติม นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ในการท�ำสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเช่น การท�ำฝายน�้ำ การท�ำงานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ มีการท�ำบุญร่วมกันทุกวันอาทิตย์มีการทอดผ้าป่าขยะที่มาจากการ
คัดแยกในครัวเรือน โดยกองสาธารณสุข ทต.หนองพลับได้เข้ามาช่วย
เหลือดูแลเรื่องอาหารต่างๆ ทั้งนี้เป้าหมายในการท�ำกิจกรรมมุ่งเป้าเพื่อลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต
“โซนนิ่งปลอดเหล้า” ของหนองพลับ ไม่ได้เป็นการก�ำหนดพื้นที่แต่
เป็นการขยายวงการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้นำ� เคย
ดืม่ แอลกอฮอล์อย่างหนักจนเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและมีพฤติกรรม ลด
ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ ไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกลยุทธ์ของ
การท�ำกิจกรรมร่วมกันคือ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นเวลาว่างในการดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นการช่วยท�ำให้เกิดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คนทีเ่ ห็นกิจกรรมของกลุม่ ฯ
ได้มีประชาชนจ�ำนวน ๓๐ คนที่เห็นความส�ำคัญและเข้าร่วมการลด ละ เลิก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และรวมกลุ่ม
จนมีสมาชิก ๗๐ คน
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เงื่อนไขของความส�ำเร็จคือ ผู้น�ำท�ำเป็นแบบอย่าง มีการน�ำเรื่อง
สุขภาพเข้ามาชักชวนประชาสัมพันธ์ ก�ำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของการบริโภคแอลกอฮอล์
๒. สรุปแนวคิด
เป็นการก�ำหนดพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสาธารณประโยชน์ ลาน
กีฬาในชุมชน หรือการรวมตัวกันเพื่อร่วมท�ำกิจกรรมที่สามารถท�ำให้เกิด
รูปธรรมการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรผ่าน
กระบวนการประชาคมและการร่วมคิดของผู้น�ำท�ำเป็นแบบอย่าง มีการน�ำ
เรื่ อ งสุ ข ภาพเข้ า มาชั ก ชวนประชาสั ม พั น ธ์ ก�ำ หนดเวลาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมของการบริโภคแอลกอฮอล์
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
๑. เทศบาลต�ำบลหนองพลับ วัดในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มน่องเรียว
หัวใจเหล็กร่วมมือกันจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่ ให้ประชาชนทีม่ พี ฤติกรรม
การบริโภคแอลกอฮอล์ได้เข้าร่วมกลุม่ คนทีร่ กั สุขภาพ มีความสนใจเลือกกีฬา
ประเภทการปัน่ จักรยาน ใช้ในการออกก�ำลังกายและต่อยอดในเรือ่ งของการ
ท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันในชุมชน
๒. ประชุมร่วมกันเพื่อท�ำความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการท�ำกิจกรรมในช่วงเวลาที่พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ผ่าน
กิจกรรมที่ต�ำบลจัดขึ้นแล้วการสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง ลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรในการประชุมประจ�ำเดือน การจัดกิจกรรม
วันปั่นจักรยาน เป็นต้น

คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ประชาชนทีม่ พี ฤติกรรม
ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ต่างพื้นที่ในเรื่องการดูแลตนเองให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
๔. จัดและด�ำเนินการกิจกรรมต่อยอดตามความต้องการของกลุ่ม
ต่างๆเป็นหลักเช่น การรวมกลุ่มกันในการออกก�ำลังกายปั่นจักรยานและ
การท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยในทุกๆวันอาทิตย์จะมีการปั่น
จักรยานของคนทุกเพศทุกวัยเพื่อไปท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เข่น การ
สร้างฝายชะลอน�้ำ และการทอดผ้าป่าขยะที่วัดในพื้นที่
๕. จัดให้มีพื้นที่ / กิจกรรมสร้างสรรค์ ส�ำหรับการออกก�ำลังกาย
ของคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด เช่น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุในชุมชน และมาสนใจสุขภาพตัวเองมากขึน้
๖. ประกาศผู้น�ำที่เป็นต้นแบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์และรณรงค์ให้มา
ออกก�ำลังกายโดยการปั่นจักรยานในเวทีสภาผู้น�ำ
๔. เนื้อหา และกิจกรรม
จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรูส้ ามารถดูแลตนเอง และสร้างรูป
ธรรมการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรประกอบด้วย
เนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
๑. จัดพื้นที่ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และลดการเกิด
อุบัติเหตุจราจรให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์
		 ๑.๑ จัดตั้งกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรมให้หลีกเลี่ยงการส่งเสริม
พฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ เช่น กลุ่มปั้นจักรยานใน
ตอนเย็น กลุ่มเปตองเพื่อสุขภาพเป็นต้น
22

๑.๒ จัดหาพื้นที่ให้เหมาะสม หรือมีลานกิจกรรมในการด�ำเนินกิจ
กรรมอื่นๆแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
๑.๓ จัดหาศูนย์กฬี าหรือพืน้ ทีใ่ นการออกก�ำลังกาย โดยมีวทิ ยากร
หรือผูฝ้ กึ สอนมีศนู ย์สร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับให้ประชาชนออกก�ำลังกายหรือ
ท�ำกิจกรรม เช่น มีอปุ กรณ์ในการออกก�ำลังกายขีจ่ กั รยาน มีการสถานทีใ่ นการ
ออกก�ำลังกาย
๕. ผู้ด�ำเนินการ
ผู้ด�ำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในและนอกต�ำบลท�ำงานร่วม
กันตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) กลุ่มน่องเรียวหัวใจเหล็ก ด�ำเนินการรวมกลุ่มกันในการออกก�ำลัง
กายปั่นจักรยานและการท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
๒) เทศบาลต�ำบลหนองพลับสนับสนุนงบประมาณและสถานทีใ่ นการ
จัดหาพื้นที่ให้เหมาะสม หรือมีลานกิจกรรมในการด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆแก่
ประชาชนทุกกลุม่ วัยในชุมชนซึง่ งบประมาณส่วนใหญ่จะสนับสนุนผ่านความ
เห็นชอบจากสภาผูน้ �ำ หรือจัดท�ำงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการออกเทศบัญญัติของต�ำบล
๓) สภาผูน้ ำ� ร่วมเรียนรู้ ข้อมูล ปัญหาด้านแอลกอฮอล์จำ� นวนมากท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อการเสียชีวิตและล้มตายจ�ำนวนมาก โดย สภาผู้น�ำ
เทศบาลต�ำบลหนองพลับใช้กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมด�ำเนินนโยบายใน
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยกลุ่มต่างๆ ได้น�ำเงื่อนไขนี้มา
ใช้เป็นการรวมกลุ่มร่วมกันต้านการดื่มแอลกอฮอล์ มีแหล่งเรียนรู้เช่น นักสู้
ลูกเหล็ก ร�ำกลองยาว กลุม่ ปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ (กลุม่ น่องเรียวหัวใจเหล็ก)
โดยทุกแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มมีเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๔) ด�ำเนินการสรุป โมเดลวงจรปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
ทต.หนองพลับ
ปัญหา
เพิ่มค่าใช้จ่าย

ข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์
ฐานข้อมูล

สังคมเสื่อม

จปฐ

ขาดสติ

TCNAP

อุบัติเหตุ

ประชาคม

แนวทางแก้ไข

ติดตามผล

สภาผู้น�ำ

เยาวชนห่าง
ไกลเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ขัดเกลาจิตใจ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ดนตรี กีฬา การใช้เวลาในการตั้ง
วงกินเหล้าลดลง
ศูนย์ งิ้วแดง สังคมเป็นสุข

๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
๑. สภาผูน้ ำ� คือผูจ้ ดุ ประกายความคิด และริเริม่ มองเรือ่ งควบคุม
การบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดยพัฒนาในรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อน เน้นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและ
เยาวชน
๒. พัฒนาต่อยอดและขยายผลในมิติของ ทต.หนองพลับ สร้าง
ชุมชนสีขาวให้เป็นชุมชนต้นแบบ

๖. ผลลัพธ์ที่ได้
๑. มาตรการเฝ้ า ระวั ง มาตรการควบคุ ม การบริ โ ภคเรื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ด้วยบัญชีครัวเรือนเพื่อมาสร้างความตะ
หนักควบคุมการบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
๒. จ�ำนวนนักดื่มหน้าเก่า และหน้าใหม่มีจ�ำนวนลดลง และมีการ
ออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมต่อตนเองต่อวันรวมทัง้ ได้มกี ารท�ำกิจกรรมเพือ่ ท�ำให้
เกิดความผ่อนคลาย ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น และท�ำให้มีเพื่อนๆ
เพิ่มขึ้น
๓. สมาชิกของกลุ่มมีกิจกรรมท�ำส่งผลให้ไม่เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคแอลกอฮอล์ในยามเย็น มีต้นแบบของบุคคลที่ลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุลดลง
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คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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ฐานเรียนรู้ที่ ๒ นวัตกรรมชีวิตไร้พิษแอลกอฮอล์
			 ทต.นาอ้อ จ.เลย
๑. เกริ่นน�ำ
การควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรโดย
มีพนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ มีการด�ำเนินงานหลากหลายรูปแบบวิธใี นแต่ละพืน้ ที่ เทศบาล
ต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มี ๙ หมูบ่ า้ น ๑๐ ชุมชน มีการด�ำเนิน
งานในพื้นที่เช่นเดียวกัน แนวคิดเกิดจาก ปัญหาในพื้นที่ที่มีการทะเลาะ ชก
ต่อยกันในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การมั่วสุมกันของเด็กและเยาวชนในชุมชน
ร้านเกม ผู้น�ำชุมชน ในส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงเกิดแนวคิดการวาง
มาตรการของสังคมในชุมชน โดยการออกประชาคมในชุมชน หาข้อสรุป ทีเ่ ป็น
ความต้องการของชุมชน และประกาศเป็นมาตรการชุมชนเบือ้ งหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในแม่แห่งชาติ
จุดเริ่มต้นเกิดจาก พ.ศ. ๒๕๕๒ นายโชคอ�ำนวย ภูงาม ได้รับเลือก
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย และเมื่อเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่นานก็ได้พบปัญหาของชุมชนหมู่ที่ ๕ คือ ชาวบ้านไม่ให้
ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ชาวบ้านไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน แต่ละครอบครัวก็ด�ำเนินชีวิตของตนขาดความสามัคคีภายในชุมชน
ไม่มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครัวเรือนมีรายรับไม่สมดุล
กับรายจ่าย ชุมชนมีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพ ท�ำให้ชมุ ชนเป็นชุมชนทีไ่ ม่นา่ อยู่ นาย
โชคอ�ำนวย ภูงาม ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน จึงเกิดแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
ชุมชนของตนให้เป็นชุมชนทีน่ า่ อยู่ โดยได้นอ้ มน�ำปรัชญาชีแ้ นวทางการด�ำเนิน
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ชีวิต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ได้ทรงด�ำริไว้ คือ แนว
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”คือ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่ามีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีความเอื้ออารีต่อกันมาเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการการน�ำแนวทางนั้นมา
ใช้ในครัวเรือนของตนเอง คือปลูกผักสวนครัว ท�ำรั้วตะไคร้ที่หน้าบ้าน เลี้ยง
ปลา เลี้ยงกบ ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนของตนจัดท�ำบัญชีครัวเรือน งด ละ
เลิก อบายมุข ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ค�ำนึกถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมีการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอรับประทานอาหารที่ปลอด
สารพิษและมีประโยชน์ และปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนมีจิตใจ
ดี มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ต่อมนุษย์ด้วยกัน จากนั้นขยายผลไปอีก
๑๐ ครัวเรือนในชุมชน โดยมี นางพิสมัย ภูงาม ภรรยาของนายโชคอ�ำนวย ภู
งาม เป็นแกนน�ำในการชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนิน
ชีวิต เมื่อเป้าหมายของผู้ใหญ่บ้านส�ำเร็จ คือ ๑๐ ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
นั้นประสบผลส�ำเร็จก็ได้ขยายผลไปยังชุมชนหมู่ที่ ๕ ทุกครัวเรือน โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากเทศบาลต�ำบลนาอ้อในการอนุเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การท�ำแปลงผัก พันธ์พชื และพันธ์สตั ว์นำ�้ เมือ่ ทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือใน
การด�ำเนินการแล้ว จึงได้นัดประชุมชาวบ้านและพิจารณาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ขึ้นโดยท่านผู้ใหญ่บ้านได้เสียสละพื้นที่ส่วนตัวจัดตั้งศูนย์ฯ โดยประชาชนใน
ชุมชนหมู่ที่ ๕ ร่วมกันเป็นเจ้าของ
พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าครัวเรือนรายจ่ายลดน้อยลงจากการปลูกพืช
ผักสวนครัวไว้รับประทานเองชาวบ้านจึงหันมาปลูกผักในบริเวณที่ว่างของ
บ้านจนท�ำให้ผักที่ปลูกนั้นเหลือจากการไว้อุปโภคในครัวเรือน
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมสานงานต่อโดยได้เข้าร่วมการ
ประกวดหมู่บ้านวิถีไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเข้าร่วม
นวัตกรรม ๕ ห่วง ซึ่งเป็นโครงการที่ชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมาเองเพื่อเป็นขวัญ
ก�ำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติดี คือ การติดธงสีต่างๆ ที่แสดงความหมายดังนี้
ธงสีน�้ำตาล
ธงสีม่วง		
ธงสีน�้ำเงิน
ธงสีเหลือง
ธงสีเขียว

แสดงถึง
แสดงถึง
แสดงถึง
แสดงถึง
แสดงถึง

ครัวเรือนนั้นปลอดสารเสพติด
ครัวเรือนนั้นจัดงานศพปลอดเหล้า
ครัวเรือนนั้นปลอดขยะ
ครัวเรือนนั้นปลอดเหล้า
ครัวเรือนนั้นปลูกผักปลอดสารพิษ

การด�ำเนินงานเป็นการต่อยอดงานเดิม มีการเสริมศักยภาพ โดยมี
การจัดอบรมวิธีการด�ำเนินงาน มีการเพิ่มทักษะ โดยมีการจัดอบรมวิธีการ
ด�ำเนินงานและลงมือปฏิบตั ิ และมีการเพิม่ สมาชิก โดยขยายออกไปยังหมูบ่ า้ น
ภายในต�ำบลนาอ้อ โดยหมู่ที่ ๕ ต�ำบลนาอ้อ ได้เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้าน
วิถีไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการน�ำโครงการ ๕ ห่วงมาใช้
เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ตามเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวธิ กี ารด�ำเนิน
งานโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�ำหลักในการท�ำงาน และมีกระบวนการในการ
คัดเลือกหมู่บ้านที่จะขยายผล โดยดูจากบริบทและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
เริ่มจากหมู่บ้านที่เข้มแข็งก่อน ไล่ไปจนถึงหมู่บ้านที่เข้มแข็งน้อยๆ เนื่องจาก
จะได้มีเครือข่ายหมู่บ้านที่ประสบความส�ำเร็จมาช่วย และมีขั้นตอนในการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑.) ส�ำรวจความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น ๒.) เลือกหมูบ่ า้ นขยายผล
๓.) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ๔.) ประชุมเพือ่ ให้ธงแก่บา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
๕.) ติดตามและประเมินหมู่บ้านที่ได้ธงไปแล้ว
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ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลนาอ้อ น�ำใช้แนวคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาชี้แนวทางการด�ำเนินชีวิตที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาชีวติ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท�ำ เพือ่ ให้วถิ ีการพัฒนาชีวิต
สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�ำบลนาอ้อ หมู่ที่ ๕ ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการด�ำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่สมดุล และเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่แนวทางในการด�ำเนินการตามหลัก “เศรษฐกิจพอ
เพียง” ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางในการด�ำเนินชีวิต
ที่พอเพียง พร้อมทั้งเป็นแหล่งสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานของชุมชนและผู้ที่สนใจเกิดแนวความคิดในการด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืน
๒. สรุปแนวคิด
เป็ น กลวิ ธี ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน น� ำ ใช้ ทุ น ทางสั ง คมและ
ศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มาจั ด ระดั บ ของการลด ละ เลิ ก การดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรผสานกับแนวคิดการวางมาตรการของสังคม
ในชุมชน โดยการออกประชาคมในชุมชน หาข้อสรุป ทีเ่ ป็นความต้องการของ
ชุมชน และประกาศเป็นมาตรการชุมชนในการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
จนสามารรถลดอุบตั เิ หตุจราจรในพืน้ ทีไ่ ด้
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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เพือ่ ให้แกนน�ำ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนได้รบั พัฒนาศักยภาพ
และร่วมสร้างรูปธรรมการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุ
จราจรประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ สร้ า งความตะหนั ก และค่ า นิ ย มให้ แ ก่ ภ าคประชาชน กลุ ่ ม
บุคคล เครือข่าย ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคท้องที่ในแนว
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”คือ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีความเอื้ออารีต่อกัน พร้อมวิเคราะห์
ความเชือ่ มโยงถึงรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการดืม่ แอลกอฮอล์และการเกิดอุบตั เิ หตุ
จราจร
๑. ส�ำรวจความเข้มแข็งของหมู่บ้าน การด�ำเนินงานเป็นการ
ต่อยอดงานเดิม มีการเสริมศักยภาพ โดยมีการจัดอบรม
วิธีการด�ำเนินงาน มีการเพิ่มทักษะ โดยมีการจัดอบรมวิธี
การด�ำเนินงานและลงมือปฏิบตั ิ และมีการเพิม่ สมาชิก โดย
ขยายออกไปยังหมู่บ้านภายในต�ำบลนาอ้อ โดยหมู่ที่ ๕
ต�ำบลนาอ้อ ได้เข้าร่วมการประกวดหมูบ่ า้ น วิถไี ทย ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการน�ำโครงการ ๕ ห่วงมา
ใช้เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ตามเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวิธีการด�ำเนินงานโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�ำหลักใน
การท�ำงาน และมีกระบวนการในการคัดเลือกหมู่บ้านที่
จะขยายผล โดยดูจากบริบทและความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น
เริม่ จากหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้มแข็งก่อน ไล่ไปจนถึงหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้มแข็ง
น้อยๆ เนื่องจากจะได้มีเครือข่ายหมู่บ้านที่ประสบความ
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ส�ำเร็จมาช่วย และมีขนั้ ตอนในการด�ำเนินงานเลือกหมูบ่ า้ น
ขยายผล
๒. ส�ำรวจเรื่องบัญชีครัวเรือนรายจ่ายลดน้อยลงจากการปลูก
พืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองชาวบ้านจึงหันมาปลูกผัก
ในบริเวณที่ว่างของบ้านจนท�ำให้ผักที่ปลูกนั้นเหลือเข้าร่วม
การประกวดหมู่บ้านวิถีไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยการเข้าร่วมนวัตกรรม ๕ ห่วง โดยการเข้าร่วม
นวัตกรรม ๕ ห่วงซึ่งเป็นโครงการที่ชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมา
เองเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติดี คือ การติดธงสี
ต่างๆ ที่แสดงความหมายดังนี้
ธงสีน�้ำตาล แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดสารเสพติด
ธงสีม่วง แสดงถึง ครัวเรือนนั้นจัดงานศพปลอดเหล้า
ธงสีน�้ำเงิน แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดขยะ
ธงสีเหลือง แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดเหล้า
ธงสีเขียว แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลูกผักปลอดสารพิษ
จากส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแนวคิด มาตรการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ
จราจร
๓. จัดตั้งเครือข่ายการด�ำเนินงานเป็นการต่อยอดงานเดิม มี
การเสริมศักยภาพ เปิดเวทีให้แกนน�ำหรือผู้มีประสบการณ์
หรือปราชญ์ชาวบ้านโดยมีการจัดอบรมวิธีการด�ำเนินงาน
มีการเพิ่มทักษะ โดยมีการจัดอบรมวิธีการด�ำเนินงานและ
ลงมือปฏิบัติ และมีการเพิ่มสมาชิก โดยขยายออกไปยัง
หมู่บ้านภายในต�ำบลนาอ้อประชุมเพื่อให้ธงแก่บ้านที่เข้า
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ร่วมโครงการ
๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ท�ำงานเชิงรุกในการติดตาม โดย
เฉพาะธงสีเหลืองการ ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์
และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
ใช้กลไกประชุมเพื่อให้ธงแก่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม
ติดตามและประเมินหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้ธงไปแล้ว เกิดความตะหนัก
รู้และสร้างแรงจูงใจในลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์
และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในวาระต่างๆ แล้วติดตาม
และประเมินหมู่บ้านที่ได้ธงไปแล้ว

เดิม มีการเสริมศักยภาพ เปิดเวทีให้แกนน�ำหรือผูม้ ปี ระสบการณ์หรือปราชญ์
ชาวบ้านโดยมีการจัดอบรมวิธีการด�ำเนินงาน มีการเพิ่มทักษะ โดยมีการจัด
อบรมวิธกี ารด�ำเนินงานและลงมือปฏิบตั ิ และมีการเพิม่ สมาชิก โดยขยายออก
ไปยังหมู่บ้านภายในต�ำบลนาอ้อประชุมเพื่อให้ธงแก่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อขยายแนวคิดและสร้างความตะหนักแก่นักดื่มหน้าใหม่ในพื้นที่
๕.ผู้ด�ำเนินการ

จัดให้แกนน�ำ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนมีความรู้ ได้รับพัฒนา
ศักยภาพและสร้างรูปธรรมการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุ
จราจรประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
๔.๑ สร้างความตะหนักและค่านิยมให้แก่ภาคประชาชน กลุ่ม
บุคคล เครือข่าย ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคท้องที่ในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดืม่ แอลกอฮอล์และ
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจร
๔.๒ จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นเชิงรุกในการ
ติดตาม โดยเฉพาะธงสีเหลืองการ ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และ
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมการใช้กลไกประชุมเพือ่ ให้ธง
แก่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด มาตรการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

๕.๑ จัดเตรียมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลนาอ้อ
ใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ สถานที่ประชุม ประชาคม
เป็นต้น
๕.๒ จัดหาสถานที่ในการท�ำเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดย
ทต.นาอ้อ ให้ หมู่ที่ ๕ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นสถานที่ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์
๕.๓ จัดเตรียมหาเรื่องงบประมาณสนับสนุนในการด� ำเนินการ
โดย หมู่ที่๕ โดยการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนสถานที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ช่วยในการประสานงานกับหน่วย
งานต่างๆ หรือสนับสนุนด้านวิทยากร
เทศบาลต�ำบลนาอ้อ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในจัดจัดท�ำ ๕ ธง
(ห่วงใย) คือ แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดสารเสพติด
ธงสีม่วง		 แสดงถึง ครัวเรือนนั้นจัดงานศพปลอดเหล้า
ธงสีน�้ำเงิน		 แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดขยะ
ธงสีเหลือง		 แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลอดเหล้า
ธงสีเขียว		 แสดงถึง ครัวเรือนนั้นปลูกผักปลอดสารพิษ

๔.๓ จัดตั้งเครือข่ายเครือข่ายการด�ำเนินงานเป็นการต่อยอดงาน

เช่น การท�ำแปลงผัก พันธ์พืชและพันธุ์สัตว์น�้ำ แนะน�ำให้ค�ำปรึกษา

๔ .เนื้อหา และกิจกรรม
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คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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แนวทางในการจัดท�ำข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงและจัดท�ำข้อมูลชุมชนสู่
การสร้างแหล่งเรียนรูร้ ะดับชุมชนผลักดันส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชน
ในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน หากด�ำเนินการจะได้รับธง
สีเขียว เป็นต้น
๕.๔ ผู้น�ำท้องถิ่น ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมกันจัดตั้งเครือ
ข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นเช่น วิทยุชมุ ชน เสียตามสาย เป็นต้น เพื่อ
สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด มาตรการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร แล้วท�ำให้เกิดจัดตั้งเครือข่าย
ครอบครัวต้นแบบละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบติเหตุ
จราจร
๕.๕ ค้นหาและให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ
ช�ำนาญด้านการด�ำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้ค�ำแนะน�ำถ่ายทอด
ให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้าน เพือ่ เปิดเวทีให้แกนน�ำหรือผูม้ ปี ระสบการณ์หรือปราชญ์
ชาวบ้านที่มีพฤติกรรมลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และลดการเกิด
อุบัติเหตุจราจร เพื่อขยายแนวคิดและสร้างความตะหนักแก่นักดื่มหน้าใหม่
ในพื้นที่
๕.๖ น�ำใช้เครือข่ายในการเสริมศักยภาพแบบองค์รวม เช่น รพ.สต
นาอ้อ แนะน�ำให้คำ� ปรึกษาแนวทางในการดูแลสุขภาพของชุมชนศูนย์พฒ
ั นา
สังคมหน่วยที่ ๕๓ เป็นสนับสุนนให้จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการด�ำเนินงานของกลุ่มนวัตกรรม ๕ ห่วง (ห่วงใย) ซึ่งสามารถ
ท�ำให้คนในชุมชนหมู่ที่ ๕ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท�ำให้คนใน
ครอบครัวอบอุ่น มีสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงสดใส มีภูมิคุ้มกันพร้อมที่
จะเผชิญกับปัญหา ท�ำให้มีเงินเหลือจากการลดการซื้อเหล้าให้กับแขกที่มา
งานฌาปนกิจศพ ท�ำให้มีรายได้จากการแยกขยะและลดรายจ่ายในการซื้อ
ภาชนะทีไ่ ม่จำ� เป็นเพราะน�ำภาชนะทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้มกี ารบริโภค
พืช ผัก ที่ปลอดจากสารตกค้าง ห่างไกลจากโรคและมีเงินเพิ่มในการลดใช้
สารเคมี ท�ำให้คนในชุมชนหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน ปลูกฝัง
ให้ชุมชนรู้จักกินและรู้จักใช้จาการปฏิบัติจริง และท�ำให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ความร่วมมือของชุมชนที่ต้องการให้หมู่บ้านของตนเองเป็นหมู่บ้านที่
มีความสุขสงบ มีปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมการท�ำงานต่างๆ ดังนี้
ปัจจัยหนุนเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕
ประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ที่ช่วยสนับสนุนเกิดความส�ำเร็จ คือ
๑.) ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลนาอ้อ ใช้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ สถานที่ประชุม ประชาคม เป็นต้น และเป็น
สถานที่ให้คณะมาศึกษาดูงาน ๒.) หมู่ที่ ๕ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นสถาน
ที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์
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โครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม ทีช่ ว่ ยสนับสนุนเกิดความส�ำเร็จ ๑.) ก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็นประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรูเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ต่อประชาชน
ทัว่ ไป ๒.) ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญด้านการด�ำเนิน
งานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้ค�ำแนะน�ำถ่ายทอดให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านได้
๓.) รพ.สต นาอ้อ แนะน�ำให้คำ� ปรึกษาแนวทางในการดูแลสุขภาพของชุมชน
เครือข่ายหน่วยงานที่มีบทบาทในการหนุนเสริมการท�ำงานที่ส�ำคัญ
คือ ๑) เทศบาลต�ำบลนาอ้อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการท�ำแปลงผัก พันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์น�้ำ แนะน�ำให้ค�ำปรึกษาแนวทางในการจัดท�ำข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและจัดท�ำข้อมูลชุมชนสูก่ ารสร้างแหล่งเรียนรูร้ ะดับชุมชน
ผลักดัน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ๒) พัฒนากรและพัฒนาการจังหวัดเลยแนะน�ำให้คำ� ปรึกษา
แนวทางในการจัดท�ำข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) เกษตรจังหวัดเลย
สนับสนุนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และการ ด�ำเนินงานพร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการติดต่อประสานงาน

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ นโยบายผู้บริหารเครือข่ายองค์กรปกครอง
			 ส่วนท้องถิ่น ลด ละ เลิก
			 ทต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
๑. เกริ่นน�ำ
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต�ำบลบ้าน
ซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราเป็นปฏิบัติการของกลุ่มที่มีความเป็นมา
จากการอาสาช่วยเหลือกันของชาวบ้านเมื่อมีเหตุร้ายภัยพิบัติหรือเรื่องเดือด
ร้อนต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือกันเมือ่ เกิดกรณีฉกุ เฉิน
เท่านัน้ แต่เป็นทุกๆเรือ่ งเมือ่ ได้รบั การร้องขอหรือไม่ได้รบั การร้องขอก็ตามนับ
ว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติการที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองอาสาในต�ำบลซึ่งถึงแม้
กลุม่ ปฏิบตั กิ ารอปพร.เป็นกลุม่ ทีม่ าจากการจัดตัง้ ตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยตามพระราชบัญญัตหิ น่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๐ ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนให้มีจำ� นวนอย่างน้อยร้อยละ ๒ ของจ�ำนวนประชากรในพื้นที่
ก็ตามแต่ก็มิใช่เป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่หากเป็นกลุ่มเดิมที่ถูกพัฒนา
ต่อยอดมาจากกลุม่ อาสาอืน่ ๆอาทิเช่นต�ำรวจบ้านกลุม่ ไทยอาสาสมัครป้องกัน
ชาติกลุ่มผู้น�ำชุมชนตลอดจนกลุ่มแกนน�ำต่างๆที่อาสาช่วยเหลือกันในต�ำบล
ตามโอกาสต่างๆ
วิวฒ
ั น์ของกลุม่ ปฏิบตั กิ าร อปพร. มีประวัตคิ วามเป็นมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า ๒๐ ปี โดยมีเหตุปจั จัยมาจากความเดือดร้อนและปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในพืน้ ทีอ่ นั เป็นสาเหตุทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความปลอดภัยใน ชีวติ และทรัพย์สนิ
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ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหายาเสพติดทีเ่ ป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อ
ความมั่นคงของประเทศชาติอีกทั้งเป็นความต้องการในการดูแลช่วยเหลือ
กันเมื่อเกิดเหตุร้ายภัยพิบัติเรื่องเดือดร้อนต่างๆของประชาชนในต�ำบลและ
ต่อมาจึงถูกก�ำหนดโดยเชิงนโยบายจากภาครัฐให้ทุกพื้นที่จัดตั้งหน่วยปฏิบัติ
การขึ้นมาเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนและภาวะ
คุกคามต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จึงมีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่าอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 			
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึง่ เป็นช่วงทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ขยาย
พืน้ ทีเ่ ข้ามาใกล้พนื้ ทีต่ ำ� บลบ้านซ่องท�ำให้หน่วยงานภาครัฐโดยทหารได้เข้ามา
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักชาติและ
ความสามัคคีตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันป้องกันการเข้ามาขยายงานของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลุ่มดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า
กลุม่ ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ (ทสปช.) ซึง่ ในขณะนัน้ มีชาวบ้านอาสาสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ทสปช. จ�ำนวน ๘๐ คนโดยมีบทบาทหน้าที่เฝ้าระวังภัย
คุกคามต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในต�ำบลและประสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปกป้องภัยอันตรายต่างๆเริ่มจากการตั้งด่านสกัด ในพื้นที่ เพื่อ
บังคับใช้กฎหมายจราจร ประเด็นเมาแล้วขับร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ฯ
พ.ศ.๒๕๔๐ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกทัง้ มีปญ
ั หาการลักเล็ก
ขโมยน้อยแพร่ระบาดขึน้ ในพืน้ ทีก่ อ่ ความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้คนใน
ชุมชนเป็นอย่างมากภาครัฐโดยสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอพนมสารคามจึงได้
ร่วมกันรับสมัครอาสาสมัครและจัดตัง้ กลุม่ อาสาสมัครทีใ่ ช้ชอื่ เรียกว่า “ต�ำรวจ
บ้าน” ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องการซื้อขายยาเสพติดในชุมชนป้องปราม
การดื่มสุรา และเสพยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นประชาสัมพันธ์ภัยของสุราและ
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ยาเสพติดให้แก่ประชาชนได้รับทราบตลอดจนประสานงานให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีชาวบ้านที่
สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมต�ำรวจบ้านเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดกลุ่มต�ำรวจบ้าน
ในพื้ น ที่ จ� ำ นวน ๓๐๐ คนส่ ง ผลให้ ป ั ญ หาการดื่ ม สุ ร าในเยาวชน และ
ยาเสพติดรวมถึงปัญหาลักเล็กขโมยน้อยลดลงแต่เนื่องจากต�ำรวจบ้านที่เข้า
ร่วมฝึกอบรมในรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่รวมทั้งยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหา
การลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นในพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๔๑ สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอพนมสารคามจึงได้จัดฝึกอบรม
ให้กับชาวบ้านในต�ำบลขึ้นใหม่โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้เน้นในกลุ่มคนหนุ่ม
สาวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานทีจ่ ะให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เน้นการฝึกเรื่องการใช้อาวุธและกระโดดหอ
ท�ำให้ต�ำรวจบ้านมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยลดลงอย่างชัดเจน
พ.ศ.๒๕๔๓ สถานการณ์ในพื้นที่มีความสงบมากขึ้นจึงจัดให้มีการ
ฝึกทบทวนทักษะและการใช้อาวุธเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ต�ำรวจบ้าน โดยด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนทักษะการใช้อาวุธให้
ต�ำรวจบ้าน จ�ำนวน ๒ รุ่น ท�ำให้ชุมชนเกิดต�ำรวจบ้านที่มีความเข้มแข็งและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๐ ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตัง้ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จึงได้มีการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในต�ำบล มีผมู้ าสมัครครัง้ แรก ๘๓ คน จัดตัง้ เป็นศูนย์อาสาสมัคร
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ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�ำเทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง มีการอบรมและพัฒนา
ให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
การตัง้ ด่านสกัด จุดตรวจ ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ทีส่ ามารถช่วยลดปัญหาอุบตั เิ หตุ
จราจรในพืน้ ทีอ่ นั เกิดจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลต�ำบลบ้านซ่องได้เข้าร่วมโครงการต�ำบลสุขภาวะ
กับ สสส. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับการเก็บข้อมูล
สั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย ชุ ม ชนเชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ว รรณาแบบ
เร่งด่วน (RECAP) จนได้รับการประเมินเป็นแหล่งเรียนรู้ในต�ำบลบ้านซ่อง
และกลุ่มยังได้รับรางวัลศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นระดับเขต
จากกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.๒๕๕๔ กลุม่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เป็นแหล่งเรียน
รูใ้ นระบบบริหารจัดการท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการไป
ศึกษาดูงานได้รบั สือ่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ใช้ในการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้กับ อปท.เครือข่ายและกลุ่มได้รับรางวัลศูนย์อปพร.ดีเด่นระดับเขต ท�ำให้
สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และด�ำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ทั้งการวางตัว ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชนทั่วไปที่พบเห็น
พ.ศ.๒๕๕๕ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร.ต�ำบลบ้านซ่องมี
ประสิทธิภาพได้รบั การยอมรับจากชุมชน กลุม่ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานดับเพลิง อบรมทบทวนประจ�ำทุก
ปี ท�ำให้สมาชิก อปพร.ต�ำบลบ้านซ่องมีความรูค้ วามช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้ นางอรทัย ผ่องศรีใส ได้รับคัดเลือก
เป็น อาสาสมัครอปพร.ดีเด่นระดับเขต
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พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลต�ำบลบ้านซ่องได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อปท.เครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กลุ่ม อปพร.เริ่มมีชื่อ
เสียง เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกต�ำบล มีชาวบ้านต้องการมาสมัครเป็นสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆของชุมชนลดน้อยลง
จากวิวัฒน์ของกลุ่มปฏิบัติการอปพร. แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ได้แก่ ๑) กระบวนการหาและน�ำใช้ข้อมูลโดยมีการด�ำเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆเช่นงานด้านการส�ำรวจข้อมูลที่ส�ำคัญประกอบด้วยการส�ำรวจพื้นที่
ทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งต่างๆ ในต�ำบลและน�ำใช้ขอ้ มูลเหล่านีม้ าก�ำหนดเป็นสัญลักษณ์
จุดเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและก�ำหนดเป็นแผนทีส่ ำ� หรับการลาดตระเวนในพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ ง
ต่างๆ ในต�ำบลเพือ่ เฝ้าระวังเหตุรา้ ยต่างๆ ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆได้รับการเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังมีการหา
ข้อมูลอืน่ ๆ เช่นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงเพือ่ เฝ้าระวังป้องปราม
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ๒) ปฏิบัติการอปพร.เป็นปฏิบัติ
การที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการน�ำใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่เพื่อการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในต�ำบลประกอบด้วย
การรับสมัครอาสาสมัครทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะสามารถอาสางานได้และได้รบั
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานทั้งนี้ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพโดยได้รบั การฝึกทักษะการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากกองพันเสนารักษ์ที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี ๓) การออกแบบงาน
และกิจกรรมเช่นงานด้านการช่วยเหลือประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุร้ายภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินเรื่องเดือดร้อนต่างๆ ตลอดจนงานด้านเฝ้าระวัง
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

41

ป้องกันประกอบด้วยการเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากยาเสพติดการเฝ้าระวังการ
ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนการเฝ้าระวังภัยที่เกิด
จากภัยพิบัติต่างๆ เช่นภัยจากน�้ำท่วมเป็นต้นงานด้านการเยี่ยมบ้าน
เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยต่างๆเช่นการเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติไฟไหม้
และงานตามค�ำร้องขอต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น
๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยรูปธรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม
ของปฏิบัติการของกลุ่ม อปพร. ได้แก่การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เช่นการวางแผน
ป้องกันในเทศกาลส�ำคัญในช่วง ๗ วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่เป็นต้น
๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเช่นการจัดอบรมเสริมทักษะให้แก่ อปพร.
การจัดศึกษาดูงานในพืน้ ทีอ่ นื่ เป็นต้น ๖) กระบวนการสร้างกฎกติกาข้อตกลง
นโยบายเพือ่ สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน เช่น กฎ
กติการะเบียบต่างๆ ในการออกตรวจลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่การ
ก�ำหนดจ�ำนวนอปพร. ก�ำหนดจุดเสี่ยงในการลาดตระเวนช่วงเวลาในการ
ลาดตระเวน และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
จากกระบวนการท�ำงานของกลุ่มอปพร.ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มปฏิบัติการ
อปพร. มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆทั้งที่มีความเชื่อมโยงโดยคนกล่าวคือ
นอกจากเป็นสมาชิกอปพร.แล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ เช่นเป็น
ผู้น�ำชุมชนเป็นผู้น�ำท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ส�ำหรับการ
เชื่ อ มโยงโดยงานนั้ น พบว่ า งานที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเชื่อมโยงเช่นงานอาสา
ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินงานเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติมีความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มอสม. กลุ่มอาสากู้ชีพในต�ำบลกลุ่มผู้น�ำชุมชนงานรักษา
สิ่งแวดล้อมเช่นการท�ำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในต�ำบลเพื่อให้ต�ำบล
มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อลดการแพร่ระบาดของ
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โรคไข้เลือดออกมีความเชือ่ มโยงกับการบริหารจัดการต�ำบลและงานด้านการ
ดูแลสุขภาพเป็นต้นทัง้ นีง้ านหรือกิจกรรมทัง้ หมดส่งผลให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์
ผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นในต�ำบลเช่นเกิดกลุ่มอาสาช่วยเหลือดูแลกันในชุมชน
เรือ่ งเดือดร้อนเหตุรา้ ยภัยพิบตั ไิ ด้รบั การช่วยเหลือเกิดแผนทีจ่ ดุ เสีย่ งเกิดระบบ
การเฝ้าระวังเหตุรา้ ยภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ กิดระบบสวัสดิการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ในต�ำบลเกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ปัญหาการระบาดของยาเสพติดลดลงปัญหา
ลักขโมยลดลงปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมเสีย่ งของกลุม่ วัยรุน่ ลดลงประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนและยัง
เป็นรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๒. สรุปแนวคิด
เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากนโยบายของรัฐที่ผู้น�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมองเห็นความเชื่อมโยง หรือการต่อยอดจากนโยบายให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถร่วมก�ำหนดให้กลุ่มอาสาอื่นๆ เข้าร่วมใน
การกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น ต�ำรวจบ้านกลุ่มไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ
กลุ่มผู้น�ำชุมชนตลอดจนกลุ่มแกนน�ำต่างๆ ที่อาสาช่วยเหลือกันลด ละ เลิก
การดืม่ แอลกอฮอล์และป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรในยามทีอ่ ยูเ่ วร ซึง่ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีศูนย์ปฏิบัติการที่เทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง
เป็นกลุ่มปฏิบัติการที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองอาสา มีบทบาทหน้าที่
ในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้าย ภัยพิบัติ ช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืน้ ที่ และยังเป็นแกนน�ำในการรณรงค์
เป็นรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงที่คนในพื้นที่นิยมดื่มแอลกอฮอล์และขับ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นที่การตั้ง
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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ด่านสกัดและรณรงค์จึงเป็นทั้งการป้องปราบและการท�ำเป็นตัวอย่าง แก่
คนในพื้นที่ ปัจจุบันกลุ่ม อพปร. เทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง เป็นกลุ่มปฏิบัติ
การทีแ่ สดงถึงสถานะของความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนทีม่ คี วาม
ร่วมมือร่วมใจในงานที่ท�ำด้วยจิตอาสา ได้รับการหนุนเสริมจากเทศบาล
ต�ำบลบ้านซ่อง และมีองค์กรภาครัฐทัง้ ในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ทีใ่ ห้การหนุนเสริม
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
๑. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต�ำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่ ให้
ประชาชนทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ได้เข้าร่วมกลุม่ คนทีร่ กั สุขภาพ
มีความสนใจเลือกกีฬาประเภทการปั่นจักรยาน ใช้ในการออกก�ำลังกายและ
ต่อยอดในเรื่องของการท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกันในชุมชน
๒. ประชุมร่วมกันเพือ่ ท�ำความเข้าใจในการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
เชือ่ มโยงนโยบายของรัฐทีผ่ นู้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มองเห็นความเชือ่ ม
โยงหรือการต่อยอดจากนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถร่วม
ก�ำหนดให้กลุ่มอาสาอื่นๆเข้าร่วมในการกิจกรรม
๓. กระบวนการหาและน� ำใช้ข้อมูลโดยมีการด�ำเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆเช่นงานด้านการส�ำรวจข้อมูลที่ส�ำคัญประกอบด้วยการส�ำรวจ
พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ ในต�ำบลและน�ำใช้ข้อมูลเหล่านี้มาก�ำหนดเป็น
สัญลักษณ์จุดเสี่ยงที่สำ� คัญและก�ำหนดเป็นแผนที่สำ� หรับการลาดตระเวนใน
พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งต่างๆในต�ำบลเพือ่ เฝ้าระวังเหตุรา้ ยต่างๆส่งผลให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆได้รับการเฝ้าระวังนอกจาก
นี้ยังมีการหาข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อ
เฝ้าระวังป้องปรามภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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๔. จัดกิจกรรมการตัง้ ด่านสกัดและรณรงค์จงึ เป็นทัง้ การป้องปราบ
และการท�ำเป็นตัวอย่าง แก่คนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ พี ฤติกรรมลด ละ
เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร
๕. ขยายแนวคิดการเชื่อมโยงงานของ อพปร. งานอาสาช่วยเหลือ
เมื่อเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินงานเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติมีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสากู้ชีพในต�ำบลกลุ่มผู้น�ำชุมชนงานรักษาสิ่งแวดล้อมเช่น
การท�ำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในต�ำบลเพื่อให้ต�ำบลมีสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
มีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการต�ำบลและงานด้านการดูแลสุขภาพ
เป็นต้น
๖. การประชุมร่วมกันเพือ่ วางแผนในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ
ร้ายต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ช่นการวางแผนป้องกันในเทศกาลส�ำคัญในช่วง
๗ วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่
๗. สร้างกระบวนการสร้างกฎกติกาข้อตกลงนโยบายเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่น กฎกติการะเบียบ
ต่างๆ ในการออกตรวจลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่การก�ำหนดจ�ำนวน
อปพร. ก�ำหนดจุดเสี่ยงในการลาดตระเวนช่วงเวลาในการลาดตระเวน และ
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
๔. เนื้อหา และกิจกรรม
จัดให้ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น�ำองค์กรทุกภาคส่วน
มีความรู้ ได้รับพัฒนาศักยภาพและสร้างรูปธรรมการลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรที่มจากผู้ปฏิบัติเพื่อน�ำไปต่อยอดนโยบาย
ประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๑. ระดับผู้บริหาร ผู้น�ำองค์กรต่างๆ มีเวทีให้สะท้อนคิดนโยบาย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพิ่มแนวปฏิบัติลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้ลดอุบัติเหตุจราจร
		 ๑.๑ สนับสนุนให้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมกันก�ำหนดนโยบายของท้องถิ่นในการ ลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุจราจรเช่น การตั้งกฎให้สมาชิก
อปพร.งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์มี
เกณฑ์ในการงดจ่ายค่าดูแลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เป็นต้น
		 ๑.๒ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ รวมพลังต่อยอดนโยบายของรัฐ
		 ๑.๓ ส่งเสริมให้มตี น้ แบบก�ำหนดนโยบายเพือ่ ต่อยอดนโยบาย
ของรัฐในการ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ในระดับชุมชนท้องถิ่น
๒. ระดับผู้ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนคือ
๒.๑ กระบวนการค้นหาวิเคราะห์และน�ำใช้ข้อมูล รูปธรรมของ
กระบวนการค้นหาวิเคราะห์และน�ำใช้ข้อมูลโดยมีปฏิบัติการให้กลุ่ม อปพร.
มีวิธีการค้นหาข้อมูลในหลายรูปแบบได้แก่
		 ๒.๑.๑ กิจกรรมการส�ำรวจข้อมูล เช่นการส�ำรวจจุดเสีย่ งและ
น�ำมาก�ำหนดเป็นแผนทีจ่ ดุ เสีย่ งเนือ่ งจากในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านซ่องเป็นพืน้ ทีท่ ยี่ งั
คงเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การเกิดอุบตั เิ หตุการเกิด
ภัยพิบตั ทิ งั้ จากภัยธรรมชาติเช่นน�ำ้ ท่วมปัญหายาเสพติดทีมอปพร.ทุกหมูบ่ า้ น
จึงได้ร่วมกันระดมสมองในการก�ำหนดและจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงในต�ำบลโดย
การให้อปพร. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาและก�ำหนด
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จุดเสีย่ งในต�ำบลเช่นแหล่งมัว่ สุมเสพยาเสพติดจุดส่งยาเสพติดจุดส่งยาบ้าจุด
ที่มีการขโมยตัดสายไฟบ่อยๆแหล่งขับรถวิ่งของวัยรุ่นจุดเกิดอุบัติเหตุจุดน�้ำ
ท่วมพืน้ ทีเ่ กษตรทีเ่ สีย่ งต่อการถูกลักขโมยผลิตผลเช่นไร่มนั ส�ำปะหลังเป็นต้น
นอกจากนีม้ กี ารก�ำหนดจุดทีเ่ ป็นบ้านของอปพร. โดยการปักหมุดสีเช่นหมุดสี
เขียวหมายถึงอปพร.ทีป่ ฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลาหมุดสีเหลืองหมายถึงอปพร.ที่
ปฏิบัติงานได้บางเวลาและจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนผลจากการใช้แผนที่จุดเสี่ยงส่งผลให้อปพร.สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
		 ๒.๑.๒ การลาดตระเวนโดยการจัดเวรประกอบด้วย ๒ ฝ่าย
คือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลร่วมกับฝ่ายอป
พร.เวรละ ๓-๕ คนร่วมกันออกตรวจจุดเสี่ยงระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ -๒๒.๐๐
น.ของทุกวันโดยการนั่งรถซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง
ลาดตระเวนในเส้นทางรอบๆหมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่บ้านโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุด
เสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จุดที่เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดจุดที่
เป็นแหล่งรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อดื่มสุราและเสพยาบริเวณที่เป็นพื้นที่
การเกษตรเช่นไร่มันส�ำปะหลังเนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์ลักขโมยผลิตผล
ทางการเกษตรและร่วมส�ำรวจเส้นทางร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยการ
เฝ้าระวังเหตุทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง
		 ๒.๑.๓ การจัดประชุมประจ�ำเดือนและประชุมประจ�ำปีๆละ
๒ ครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติการและปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนสรุปผลการด�ำเนินงานทีผ่ ่านมาและรับฟังข้อเสนอ
ของสมาชิก

คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๒.๒ กระบวนการพัฒนาศักยภาพโดยมีการก�ำหนดรูปธรรม
ของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอปพร.มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการอบรม
เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงานเช่นเทศบาลต�ำบลสนับสนุนงบ
ประมาณให้มกี ารจัดอบรมฝึกทักษะเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่อปพร.โดยได้รบั การ
สนับสนุนวิทยากรจากกองพันเสนารักษ์ที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรีและป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.๓ กระบวนการออกแบบและกิจกรรมการด�ำเนินงานของ
กลุ่ม อปพร. โดยก�ำหนดรูปธรรมการด�ำเนินงานและกิจกรรมของปฏิบัติ
การ อปพร. มีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่และมีงานที่ครอบคลุมการดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากร
เป้าหมายในทุกกลุ่มในต�ำบลจึงท�ำให้เห็นถึงรูปธรรมการดูแลช่วยเหลือใน
หลายรูปแบบได้แก่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนติดตามโดยการติดตาม
ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือจุดที่ได้รับการแก้ไข การเยี่ยมเยียน การเผ้า
ระวังและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนรวมทั้งร่วมกับเทศบาล
และผู้ใหญ่บ้านในการเดินสายรณรงค์ตรวจสอบปลั๊กไฟและถังดับเพลิง
ประจ�ำบ้านโดยใช้แบบสอบถามการส�ำรวจเป็นเครื่องมืองานตามค�ำร้องขอ
การอ�ำนวยสะดวกด้านการจราจรในงานบวชงานแต่งงานงานศพและการอยู่
เวรวันเทศกาลส�ำคัญต่างๆ เช่นเทศกาลขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์โดยจัด
เจ้าหน้าทีอ่ ปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าทีห่ น่วยบรรเทาสาธารณภัยอยูเ่ วรผลัดละ ๑๐
นายเวรละ ๑๒ ชัว่ โมงโดยมีผบู้ ริหารเทศบาลก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ว่ ยผูร้ กั ษาความสงบในหมูบ่ า้ น (ผรส.) ผูน้ �ำชุมชนตรวจเยีย่ มด่านตรวจและ
ประชาชนสนับสนุนอาหารเครือ่ งดืม่ ผลไม้ตดั แต่งกิง่ ไม้ตดั ต้นไม้ทเี่ สือ่ มสภาพ
เป็นต้นประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
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๒.๔ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมงานและกิจกรรมของกลุ่ม
อปพร.แสดงให้เห็นรูปธรรมของการสร้างการมีสว่ นร่วมได้แก่การแต่งตัง้ คณะ
กรรมการในการด�ำเนินงานโดยการรับสมัครคนอาสาท�ำงานการแบ่งหน้าที่
โดยการจัดเวรสลับกะและการจัดงานตามความถนัดและความสะดวกของ
แต่ละคนซึ่งพิจารณาจากอาชีพและสภาวการณ์ของครอบครัวเป็นหลักเช่น
ภรรยาขี้หึงไม่สามารถท�ำงานกะดึกได้ท�ำงานโรงงานไม่สามารถท�ำงานกะ
เช้าได้ทงั้ นีก้ ารแบ่งหน้าทีน่ นั้ ให้ความส�ำคัญในความเท่าเทียมโดยทัง้ หญิงและ
ชายต้องท�ำงานเหมือนกันการคัดเลือกประธานอปพร. โดยใช้มติกลุ่มในการ
คัดเลือกการประชุมอปพร.ประจ�ำทุกเดือนและประชุมประจ�ำปีทุก ๖ เดือน
เพือ่ ทราบข้อมูลปัญหาการท�ำงานหาแนวทางแก้ไขวางแผนการท�ำงานและจัด
ท�ำแผนการท�ำงานโดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลบ้านซ่องปลัดเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ ำ� ชุมชนเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ การ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกันทั้งที่เป็นแผนงานประจ�ำและแผนงานเฉพาะ
กิจได้แก่การระดมสมองช่วยกันก�ำหนดจุดเสี่ยงต่างๆในต�ำบลและน�ำมาจัด
ท�ำเป็นแผนที่จุดเสี่ยงน�ำใช้แผนที่จุดเสี่ยงในการลาดตระเวนดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ให้แก่ประชาชนการจัดตั้งกองทุนอปพร.เทศบาล
ต�ำบลบ้านซ่องเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในกลุม่ โดยการระดมทุนของสมาชิกอปพร. เมือ่ สมาชิกอปพร.ได้รบั เงินค่า
ตอบแทนจากการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ได้แก่งานบวชงานแต่งงานขึน้ บ้านใหม่
งานศพงานวัดจะน�ำเงินส่วนหนึง่ แบ่งเข้าเป็นกองทุนกลางและน�ำเงินกองทุน
มาบริหารจัดการช่วยเหลือสมาชิกหรือญาติสมาชิกที่เสียชีวิตและน�ำเป็นเงิน
ทุนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีอ่ ปพร.หรือระดมเงินทีไ่ ด้จากค่าตอบแทนใน
การอยู่เวรๆละ ๑๐ บาทน�ำมาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่อปพร.ได้แก่สวัสดิการ
เยีย่ มสมาชิกเมือ่ เจ็บป่วยรวมทัง้ การให้สวัสดิการทางอ้อมเช่นการแบ่งปันเงิน
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

49

ของตนให้เมือ่ เพือ่ นต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เพือ่ ประสานงานจ�ำนวนมากการสร้าง
ช่องทางการสื่อสารและการจัดระบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกอปพร.และ
ช่องทางการแจ้งเหตุการขอความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่เป็นกระ
บวนการของการใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือการสร้างการมีสว่ นร่วม
เนือ่ งจากท�ำให้ผเู้ กีย่ วข้องรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารโดยทัว่ กันส่งผลให้การช่วยเหลือ
รวดเร็วทันเวลา
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นการหนุนเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เมื่อเกิดเรื่องเดือดร้อนหรือ
ภัยพิบตั ติ า่ งๆตัวอย่างรูปธรรมงานหรือกิจกรรมของกลุม่ อปพร.ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งได้แก่การลงพืน้ ทีฝ่ กึ ทักษะในการใช้ถงั ดับเพลิง
เบือ้ งต้นการตรวจสอบสายไฟการดูแลถังแก๊สทีถ่ กู ต้องให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
๒.๖ การสร้างแนวทางระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม อปพร. เป็นการ
สร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างกลุม่ สมาชิกอปพร.ด้วยการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดแนวทางการท�ำงานเดียวกันน�ำใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยกฎ
กติกาเพื่อการอยู่ร่วมกันตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้แก่การก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ในการตรวจเวรยามก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจคืนละ ๕ คนประกอบ
ด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต�ำบลบ้าน
ซ่อง ๒ คนและอปพร.๓ คนหากผู้ใดไม่สามารถออกปฏิบัติงานตามวันเวลาที่
ก�ำหนดได้ให้แจ้งล่วงหน้า ๑ วันเพือ่ จัดหาคนทดแทนจากงานและกิจกรรมขอ
งอปพร.ดังทีก่ ล่าวแสดงให้เห็นขอบเขตการท�ำงานทีค่ รอบคลุมเป็นระบบพืน้
ฐานของต�ำบลได้โดยท�ำหน้าทีป่ กป้องและคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของประชาชนใน
ต�ำบลผ่านกระบวนการท�ำงานดังที่กล่าวผู้น�ำองค์กรหลักในต�ำบลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลก�ำนันผูใ้ หญ่
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บ้านต่างท�ำหน้าที่ อปพร. ดังนัน้ อปพร. จึงไม่ใช่ตำ� แหน่งแต่เป็นกระบวนการ
ปกป้องและการช่วยเหลือกันอีกทัง้ เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ใช่กระท�ำโดยต�ำแหน่ง
แต่เป็นการกระท�ำทีเ่ กิดจากการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันซึง่ ท�ำให้การปกป้องเป็น
ไปได้มากขึ้น
๕. ผู้ด�ำเนินการ
๕.๑ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านซ่องเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์
ปฏิบัติการ อปพร.สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานของ อปพร. ด้าน
ต่างๆ เช่นการอบรมพัฒนาศักยภาพจัดสถานที่ท�ำงานมียานพาหนะในการ
ปฏิบัติและอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น
๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นรวมถึงข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่
จ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเบื้องต้น
๕.๓ สถานีวทิ ยุชมุ ชนการประชาสัมพันธ์ในการออกปฏิบตั หิ น้าที่
ของอปพร.และประชาสัมพันธ์ข่าวการแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติต่างๆ
๕.๔ สถานีต� ำรวจภูธรพนมสารคามการประสานงานร่วมกับ
สถานีต�ำรวจในการออกตรวจลาดตระเวรและการตั้งจุดตรวจรวมถึงการจัด
ฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่
๕.๕ คณะกรรมการเทศบาลต�ำบลบ้านซ่อง เป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอปพร. ท�ำให้เกิดการปฏิบัติงานใน
หน้าที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖ กลุ่มผู้น�ำชุมชน (ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
เป็นกลุ่มประสานงานและช่วยเหลือสนับสนุนให้การปรึกษาปฏิบัติการร่วม
กับอปพร. ส่งผลให้อปพร.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รวดเร็วและคล่องตั
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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๕.๗ คณะกรรมการชุมชน เป็นคณะกรรมการประสานงานและ
ให้การปรึกษาแก่อปพร.
๕.๘ กลุ่มอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) สนับสนุนแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารท�ำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานรวดเร็ว
๕.๙ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น (อสม.) ประชาสัมพันธ์การ
ด�ำเนินงานในการออกปฏิบัติงานของอปพร.ช่วยประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลลอดจนบ�ำรุงขวัญก�ำลังใจเจ้าหน้าที่อปพร
๕.๑๐ คณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์ เข้าร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น
การด�ำเนินงานของกลุ่มสมาชิกและร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์
กลุ่มออมทรัพย์ตลลอดจนบ�ำรุงขวัญก�ำลังใจเจ้าหน้าที่
๖. ผลลัพธ์ที่ได้
๖.๑ เกิดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้าย และ
ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้ลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่เช่น
แนวทางปฏิบัติในการลาดตระเวนตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงแนวทางปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยกู้ชีพพนมสารคามในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเช่นการ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเป็นบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยกูช้ พี ฉุกเฉิน
การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรการกู้ภัยเป็นบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
อปพร.
๖.๒ เกิดกองทุนสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แก่กอง
ทุนสวัสดิการอปพร. โดยจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกอปพร.ท�ำให้มีการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกอปพร.โดยการระดมเงินแบ่งจากค่า
ตอบแทนและเงินสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดสรรในการช่วย
เหลือสมาชิกเมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตฃ
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๖.๓ ระดับครอบครัวเช่นบุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ
ครอบครัวได้รบั การดูและเมือ่ เกิดภัยพิบตั เิ ช่นได้รบั การเยียวยาปรับปรุงซ่อม
บ้านเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
๖.๔ ประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยเนื่องจากปฏิบัติการของอป
พร.ท�ำให้สามารถป้องกันเหตุร้ายภัยพิบัติได้และประชาชนสามารถประสาน
งานขอความช่วยเหลือจากอปพร.เมื่อเกิดเรื่องเดือดร้อนได้ตลอดเวลา
๖.๕ เกิดเครือข่าย อปพร. ทีด่ แู ลช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีค่ รอบครัว
ทัง้ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันเหตุรา้ ยลด ละ เลิกเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทสี่ ง่ ผลให้
ลดอุบตั เิ หตุจราจรการช่วยเหลือดูแลในโอกาสต่างๆทัง้ ทีเ่ ป็นกรณีฉกุ เฉินและ
ไม่ฉกุ เฉินการติดต่อประสานงานการให้บริการอ�ำนวยความสะดวกท�ำให้เห็น
ความจ�ำเป็นในการจัดให้มีอปพร.ให้มีจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๖.๖ เกิดบุคคลต้นแบบในต�ำบลเช่น อปพร. ดีเด่นระดับอ�ำเภอ
เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันในต�ำบลลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้
ลดอุบัติเหตุจราจร
๖.๗ เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในหลายรูปแบบ
เช่น การฝึกอบรมการฝึกทักษะภาคสนามการซ้อมแผนป้องกันภัยการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่
๖.๘ มีเกิดเครือ่ งมือใหม่ทเี่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นได้แก่แผนที่จุดเสี่ยงแผนเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายภัยพิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมเช่นแผนที่จุดเสี่ยงต่างๆ ในต�ำบลส่งผลให้ประชาชน ลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้ลดอุบัติเหตุจราจร
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๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
๗.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
เป็นกลไกที่ส่งผลให้การด�ำเนินงานและกิจกรรมของ อปพร. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมเช่นการจัดประชุมระหว่างคณะ
กรรมการ อปพร. ทั้งจากส่วนของเทศบาลต�ำบลคณะกรรมการ อปพร. ผู้น�ำ
ชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้ทมี งานสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากการปฏิบัติงานส่งผลให้ทุกคนมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะเพื่อวางแผน
พัฒนางาน
๗.๓ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อป
พร.เกิดทักษะและสมรรถนะในการท�ำงานมากขึ้น
๗.๔ การจัดท�ำแผนที่จุดเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส่งผลให้ปฏิบัติการ
ของอปพร.มีประสิทธิภาพและเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
๗.๕ การจัดช่องทางการสื่อสารมีเครื่องมือสื่อสารอย่างเพียงพอ
และจัดระบบการสื่อสารที่ชัดเจนส่งผลให้การประสานงานให้การดูแลช่วย
เหลือมีความรวดเร็วและปลอดภัย
๗.๖ การหล่อเลี้ยงหนุนเสริมจากเทศบาลท�ำให้อปพร.มีอุปกรณ์
เครื่องมือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเช่นมียานพาหนะส�ำหรับ
ลาดตระเวนจุดเสีย่ งต่างๆได้อย่างสม�ำ่ เสมอโทรศัพท์/วิทยุสอื่ สารส�ำหรับการ
ติดต่อประสานงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นสถานที่รวมพลพบปะพูด
อปพร.คุยเพือ่ วางแผนการท�ำงานร่วมกันของกลุม่ อปพร.การสนับสนุนเครือ่ ง
แบบปฏิบัติงานแก่อปพร.ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
๗.๗ การประกาศยกย่องความดีอปพร.ทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่นส่งผลให้
เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
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ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เรียนรูข้ อ้ มูลเพือ่ ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
			 และอุบัติเหตุ
			 อบต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

เกริ่นน�ำ
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนของต�ำบลดงอีจานเกิด
ขึน้ เป็นประจ�ำ ทุกงาน ยกพวกแต่ละบ้านแต่ละคุม้ จนเกิดการเสียชีวติ และมี
การดืม่ สุรากันทุกงาน ทัง้ งานศพ งานบวช งานบุญ จนกระทัง้ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลดงอีจานเข้าร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ส�ำนัก ๖ และ ส�ำนักงานควบคุมโรคที่ ๕ (สคร.๕) จัดท�ำโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน โดยส�ำรวจปัญหา
ของชุมชน จนกระทั้งพบว่าปัญหาของชุมชนคือ เด็กเยาวชนทะเลาะวิวาท
กัน และได้ท�ำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร ได้ค�ำตอบว่า
ปัญหาเกิดจากการดื่มสุราของเยาวชน
โดย อบต. ดงอีจานได้ข้อมูลของการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนพบว่า
ช่วงอายุ ๑๑ ปี พบการดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเป็นครั้งคราว และมีการดื่มเป็น
ประจ�ำ และวางแผนคิดว่าต้องมีการรับทราบข้อมูลร่วมกันโดยรวมตัวของกลุม่
ต่างๆ เช่น กลุม่ พ่อแม่ผสู้ งู อายุ สตรีในครอบครัว แกนน�ำต�ำบล ภาคประชาชน
ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่น�ำเสนอมีความขัดแย้งและไม่ยอมรับข้อมูลที่เกิดขึ้น และ
ทาง อบต.เองใช้กระบวนการค้นหาปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์
การสอบถามคนในพื้นที่ ท�ำให้เห็นว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นที่สามารถแก้ไขปัญหา
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ได้ ทั้งนี้ทุกคนยอมรับกระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมหาทางออก
และร่วมลงมือในการจัดการต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ การค้นหาสาเหตุโยงใยของ
ปัญหาท�ำให้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขได้อย่างแท้จริง และเป็นการ
แก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมแบบองค์รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคม

เยาวชน จ�ำนวน ๑๓๐ คน คัดเลือกคณะกรรมการ แกนน�ำเยาวชน ลด ละ
เลิกดืม่ สุรา โดยให้เยาวชนเป็นผูบ้ ริหารจัดการโครงการกิจกรรมเอง โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอีจานและปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอี
จาน เป็นที่ปรึกษา

การแก้ไขปัญหาที่สามารถสร้างการเข้าถึงได้ต้องใช้กลวิธีเด็กและ
เยาวชนในการน�ำสู่การแก้ไขปัญหาในครอบครัว ทั้งยังเน้นการสร้างเครือ
ข่ายการจัดการใช้สื่อ ร้านค้าชุมชน ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานทางศาสนา พระ มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
การแก้ไขปัญหาแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแก้ปัญหาแบบย่อยๆจะช่วยแก้ไขได้
อย่างเร็วกว่าการรอรับทุนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นการใช้
“ใจ” ในการแก้ไขปัญหาย่อมจะท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขได้มากกว่า

ต�ำบลดงอีจานซึ่งมีพื้นที่ห่างไกลจากตัวอ�ำเภอโนนสุวรรณ ระยะทาง
๒๒ กิโลเมตรและสภาพเศรษฐกิจที่หลากหลายอาชีพ ทั้งระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบันของประเทศไทยต้องดิ้นรนแข่งขันกัน ที่ต้องประสบปัญหาค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นและราคาสินค้าการเกษตรยังคงตกต�่ำ ท�ำให้เกิดปัญหาด้านสังคม
ครอบครัว เยาวชน อยู่อย่างไม่มีความสุข เยาวชนเกิดความก้าวร้าวใช้ความ
รุนแรง ทะเลาะวิวาท เยาวชน บริโภคสื่อ สิ่งยั่วยุต่างๆ น�ำไปลอกเลียนแบบ
จนเกิดปัญหาในสังคมระดับท้องถิ่น และอาจบานปลายถึงระดับชาติ หาก
ไม่ด�ำเนินการยับยั้ง จะก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายในระดับชาติ เมื่อวันที่
๑๓-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอีจานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลดงบังและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) จ�ำนวน ๑๓๕ คน ได้ออกส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ/สุขภาวะของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต�ำบลดงอีจาน จ�ำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ส�ำรวจผู้ที่อาศัย
อยู่จริงตามพื้นที่จ�ำนวน ๑,๐๕๖ ครัวเรือน โดยได้ประมวลผลข้อมูลและน�ำ
ข้อมูลคืนสูป่ ระชาคมระดับต�ำบลเพือ่ ก�ำหนดปัญหาและวิเคราะห์ตน้ ไม้ปญ
ั หา
ซึ่งจากการประชาคมพบว่าปัญหาด้านสุขภาพ/สุขภาวะอยู่ ๓ ประเด็นหลัก
๑.ปัญหาเยาวชน ๒.ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ๓.ปัญหาโรคอ้วน
และจากการวิเคราะห์ตน้ ไม้ปญ
ั หา ความรุนแรง ความเร่งด่วนของปัญหาถ้าไม่
ด�ำเนินการจะเกิดปัญหาในท้องถิน่ หรือส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชน
มติของประชาคมจึงมีมติให้ปญ
ั หาเยาวชน เป็นล�ำดับที่ ๑ ทีต่ อ้ งแก้ไขเร่งด่วน
ซึง่ ปัญหาของกลุม่ เยาวชน จากการส�ำรวจพฤติกรรมของเยาวชน อายุระหว่าง

จากนัน้ นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลดง
อีจาน นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอีจานและ
นางสาวเยาวลักษณ์ คนชุม ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลดง
บัง นางอ�ำไพ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบรูณแ์ ละนายณรงค์ เฮง
สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบรูณ์ เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ข้อมูลเพื่อลด
ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุโดยจัดท�ำเป็นโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุราของเยาวชน และสร้างแกนน�ำเยาวชน ลด ละ
เลิกดื่มสุรา เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนปลอดเหล้า
งานบุญปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า ไม่มกี ารทะเลาะ
วิวาท ของเยาวชน โดยการค้นหาแกนน�ำเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งได้ลงพื้นที่ท�ำความเข้าใจโทษของการดื่มสุรา ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ผิด ให้
ชุมชนตระหนักต่อภัยของการดื่มสุรา โดยให้เยาวชนที่สมัครใจเป็นแกนน�ำ
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๑๒-๒๕ ปี ในพื้นที่ต�ำบลดงอีจาน จ�ำนวน ๑,๒๙๘ คน เด็กที่เป็นแบบอย่างที่
ดี จ�ำนวน ๖๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ดื่มสุรา จ�ำนวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔ สูบบุหรี่ จ�ำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ขับขี่รถซิ่ง ๕๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔ ไม่ใฝ่เรียน จ�ำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ หนีเรียน ๓๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓ เที่ยวกลางคืน จ�ำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓ ทะเลาะ
เบาะแว้ง จ�ำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ เล่นการพนัน ๓๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒ ดูสื่อลามก ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ เสพสารเสพติด จ�ำนวน ๒๒
คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ลักขโมย ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ทราบว่า เยาวชนที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา จ�ำนวน ๑๘๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔ ซึ่งเป็นล�ำดับต้นๆ ของปัญหาของเยาวชน
ดังนั้นจึงได้จัดท�ำการเรียนรู้ข้อมูลเพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
และอุบัติเหตุโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการดื่มสุราของ
เยาวชนต�ำบลดงอีจาน มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. เพื่อให้
ประชาชน เยาวชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า เกิด
ความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้องต่อโทษและผลกระทบจากการ
ดื่มสุรา ๒. เพื่อให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการที่จะลด ละ เลิก
ดืม่ สุรา จนน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการลด ละ เลิกดืม่ สุรา ๓.เพือ่ ให้
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูป้ กครอง ประชาชน กลุม่ ภาคี โรงเรียน ร้านค้า มีสว่ นร่วมในการ
เฝ้าระวังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการ ลด ละ เลิกดืม่
สุราในเยาวชน ๔.เพื่อให้ชุมชนมีการก�ำหนดกติกาทางสังคมและมีการบังคับ
ใช้เพื่อควบคุมการทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการดื่มสุรา
การเรียนรู้ข้อมูลเพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุใน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการดื่มสุราของเยาวชนต�ำบลดง
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อีจาน ซึ่งมีขั้นตอน ด�ำเนินงาน ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ ๑ สร้างสื่อ /จัดเตรียม
สือ่ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการลดละเลิกการดืม่ สุรา ขัน้ ที่ ๒ สร้างแกนน�ำ
เครือข่าย กลุม่ เยาวชน ขัน้ ที๓่ พัฒนาศักยภาพแกนน�ำเครือข่ายลดละเลิกดืม่
สุรา ขั้นที่ ๔ พัฒนาบทบาทแกนน�ำเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มสุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน
ขั้นที่ ๕ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดละเลิกการดื่มสุราของเยาวชนโดย
การรณรงค์งานศพ งานบุญฉลองอัฐิ งานบวชปลอดเหล้า ขั้นที่ ๖ ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลด ละ เลิกดืม่ สุราของ
เยาวชนต�ำบลดงอีจาน
ผลจากด�ำเนินเงินงานการเรียนรู้ข้อมูลเพื่อลด ละ เลิก การดื่ม
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก
ดื่มสุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน ตามขั้นตอนทั้ง ๖ ขั้นตอน การสร้าง
แกนน�ำเครือข่าย กลุ่มเยาวชน จ�ำนวน ๑๓๐ คน ร้อยละ ๑๐๐ ร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการไม่ขายเหล้าให้เยาวชน อายุต�่ำกว่า ๒๐ ปี จ�ำนวน ๘ ร้าน
เป็นร้านค้าที่มีอ�ำนาจในการขายเหล้าสูงในชุมชน งานบุญ งานศพ งานบวช
ปลอดเหล้า ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการ
ส�ำรวจกลุ่มประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๖๕๐ ชุด กลุ่มเยาวชน ๓๙๐ ชุด ร้านค้า
จ�ำนวน ๓๓ ชุด โดยสรุปได้ ดังนี้ ด้านการรับสื่อ หอกระจ่ายข่าว สื่อจากเจ้า
หน้าที่ สื่อบุคคล สื่อจากป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ ๙๖.๘๗ ด้าน
การส�ำรวจพฤติกรรมความรู้ของประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อโทษ
ภัยการดื่มสุรา มีความตระหนักและค่านิยมที่ถูกต้อง ในระดับที่มากที่สุด
และมาก กลุ่มประชาชน ร้อยละ ๗๕.๕๑ กลุ่มเยาวชน ร้อยละ ๖๔.๒๑
กลุ่มร้านค้า ร้อยละ ๖๗.๗๔ ด้านเมื่อด�ำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ลด ละ เลิกการดืม่ สุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน ครอบครัวท่านมีพฤติกรรม
อย่างไร กลุ่มประชาชนทั่วไป เห็นว่า ดื่มสุราเหมือนเดิม ร้อยละ ๑๑.๔๐
ลด ละ เลิกดืม่ สุราน้อยลง ร้อยละ ๗๖.๓๐ ไม่มใี ครดืม่ สุราเลย ร้อยละ ๑๑.๓๐
กลุ่มเยาวชน ดื่มเหมือนดื่ม(บางครั้ง) ร้อยละ ๗.๓๐ ลด ละ เลิกดื่มสุราน้อย
ลง ร้อยละ ๕๕.๗๐ ไม่ดมื่ สุราเลย(ไม่เคยดืม่ สุรา) ร้อยละ ๓๗.๐๐ ส�ำรวจกลุม่
ร้านค้า เมื่อเกิดโครงการดังกล่าวปริมาณขายเหล้าร้านท่านเป็นอย่างไร
ขายเหล้าได้น้อยลง ร้อยละ ๖๖.๖๗ ขายเหล้าได้เหมือนเดิม ร้อยละ ๓๓.๓๓
สอบถามร้านค้าได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เยาวชน ลด ละ เลิกการดื่มสุรา
อย่างไร ไม่ขายเหล้าให้เยาวชน อายุต�่ำกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๔๒.๙๐ เป็นแบบ
อย่างที่ดีให้เยาวชนเห็น ร้อยละ ๒๖.๗๕ ไม่ดื่มสุราให้เยาวชนเห็น ร้อยละ
๑๗.๘๕ เลิกดื่มสุราเลย ร้อยละ ๑๒.๕๐
เป้าหมายในอนาคต ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง กลุ่มภาคี โรงเรียน
ร้านค้า เกิดความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้องต่อโทษและผล
กระทบจากการดื่มสุรา ๒. เพื่อให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ใน
การที่จะลด ละ เลิกดื่มสุรา จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ลด ละ
เลิก ดื่มสุรา ๓. เพื่อให้ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน กลุ่มภาคี โรงเรียน
ร้านค้า มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ ลด ละ เลิกดื่มสุราในเยาวชน ๔. เพื่อให้ชุมชนมีการก�ำหนด
กติกาทางสังคมและมีการบังคับใช้เพื่อควบคุมการทะเลาะวิวาทที่เกิดจาก
การดื่มสุรา
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๒. สรุปแนวคิด
การสร้างกลไกการน�ำใช้ข้อมูลเพื่อก�ำหนดเป้าหมายในอนาคตแล้ว
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า เกิดความรู้ ความตระหนัก
และค่านิยมทีถ่ กู ต้องต่อโทษและผลกระทบจากการดืม่ สุรา ๒. เพือ่ ให้เยาวชน
เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการที่จะลด ละ เลิกดื่มสุรา จนน�ำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกดื่มสุรา ๓.เพื่อให้ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง
ประชาชน กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ ลด ละ เลิกดื่มสุราในเยาวชน
๔.เพื่อให้ชุมชนมีการก�ำหนดกติกาทางสังคมและมีการบังคับใช้เพื่อควบคุม
การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดจากการดืม่ สุรา โดยประชาชนสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของตนเองได้อย่างชัดเจน
๓. เนื้อหา และกิจกรรม
การน�ำใช้ระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนแก่ประชาชน เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลในการลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบตั เิ หตุจราจร
ประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ การส�ำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรที่ครบถ้วน ครอบคลุม เช่น
๑) มีข้อมูลพื้นฐานเช่น กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ การศึกษา ศาสนา
การได้รับบริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพของกลุม่ นักดืม่ หน้าใหม่ นักดืม่ หน้าเก่า
นักดื่มแม่บ้าน เป็นต้น
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพทีใ่ ช้เพือ่ จัดการดูแลตามปัญหา ความ
ต้องการและความจ�ำเป็น เช่น ข้อมูล กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลืออพปร. กลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น
๔) มีแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ น�ำลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และอุบตั เิ หตุและลดอุบตั เิ หตุจราจรทีม่ าจากการใช้ขอ้ มูลและชุมชนจัดท�ำแบบ
มีส่วนร่วม
๕) ข้อมูลผลทีเ่ กิดจากการใช้ขอ้ มูลดูแล เช่น แนวโน้มภาวะข้อมูล
การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรเป็นต้น
๓.๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อน�ำใช้และสะท้อนข้อมูลแก่ภาคประชาชน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรที่ครบถ้วน ครอบคลุม เช่น
๑) มีข้อมูลพื้นฐานเช่น กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ การศึกษา ศาสนา
การได้รับบริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพของกลุม่ นักดืม่ หน้าใหม่ นักดืม่ หน้าเก่า
นักดื่มแม่บ้าน เป็นต้น
๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพทีใ่ ช้เพือ่ จัดการดูแลตามปัญหา ความ
ต้องการและความจ�ำเป็น เช่น ข้อมูล กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลืออพปร. กลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น
๔) มีแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ น�ำลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และอุบตั เิ หตุและลดอุบตั เิ หตุจราจรทีม่ าจากการใช้ขอ้ มูลและชุมชนจัดท�ำแบบ
มีส่วนร่วม
๕) ข้อมูลผลทีเ่ กิดจากการใช้ขอ้ มูลดูแล เช่น แนวโน้มภาวะข้อมูล
การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจรเป็นต้น
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๓.๓ ก�ำหนดให้มีนโยบายและการจัดท�ำแผนโดยการน�ำใช้ข้อมูลทุน
ทางสังคมและแหล่งประโยชน์ให้มี โครงการการจัดสวัสดิการแก่ทอ้ งถิน่ หรือ
โครงการจัดกิจกรรมลด ละ การดืม่ แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุ
จราจรบรรจุในแผนต�ำบลเช่น โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเรื่องเลิกการ
ดืม่ แอลกอฮอล์ โครงการอาสาสมัครเยีย่ มบ้านเพือ่ เฝ้าระวังการดืม่ แอลกอฮอล์
และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น
๔. ผู้ด�ำเนินการ
ผู้ด�ำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในและนอกต�ำบลท�ำงานร่วม
กันตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๔.๑ องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอีจานร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบลดงบังและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) ร่วม
ออกแบบส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ/สุขภาวะของประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บล
ดงอีจาน จ�ำนวน ๑๓ หมู่บ้าน พร้อมประมวลผลข้อมูลและน�ำข้อมูลคืนสู่
ประชาคมระดับต�ำบลเพือ่ ก�ำหนดปัญหาและวิเคราะห์ปญ
ั หา และหาแนวทาง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกดื่มสุรา
๔.๒ องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงอีจานสนับสนุนงบประมาณ
และสถานที่ในการจัดท�ำแบบส�ำรวจจัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและหา
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกดื่มสุรา๓) อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานลงพื้นที่เก็บออกแบบส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ/สุขภาวะ
ของประชาชนในเขตพื้นที่
๔.๓ จัดเวทีสะท้อนข้อมูลกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ (เด็กวัยรุ่น) เพื่อจัด
ระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมหาทางออก และร่วมลงมือในการ
จัดการต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ การค้นหาสาเหตุโยงใยของปัญหาท�ำให้เห็นกลุม่
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เป้าหมายทีต่ อ้ งการแก้ไขได้อย่างแท้จริง และเป็นการแก้ไขปัญหาแบบมีสว่ น
ร่วมแบบองค์รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมเช่น ร้านค้าที่มีอ�ำนาจใน
การขายเหล้าสูงในชุมชน งานบุญ งานศพ งานบวชปลอดเหล้า ร่วมหารือ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์และอุบตั เิ หตุและลดอุบัติเหตุจราจร
๔.๔ นโยบายและการจัดท�ำแผนโดยการน�ำใช้ข้อมูลทุนทางสังคม
และแหล่งประโยชน์ให้มี โครงการการจัดสวัสดิการแก่ท้องถิ่นพร้อมจัดท�ำ
โครงการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการดื่มสุราของเยาวชน
ต�ำบลดงอีจาน ซึง่ มีขนั้ ตอน ด�ำเนินงาน ๖ ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ที่ ๑ สร้างสือ่ /จัด
เตรียมสือ่ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการลดละเลิกการดืม่ สุรา ขัน้ ที่ ๒ สร้าง
แกนน�ำเครือข่าย กลุม่ เยาวชน ขัน้ ที๓่ พัฒนาศักยภาพแกนน�ำเครือข่ายลดละ
เลิกดืม่ สุรา ขัน้ ที่ ๔ พัฒนาบทบาทแกนน�ำเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้าง
การมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการดืม่ สุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน
ขั้นที่ ๕ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดละเลิกการดื่มสุราของเยาวชนโดย
การรณรงค์งานศพ งานบุญฉลองอัฐิ งานบวชปลอดเหล้า ขั้นที่ ๖ ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลด ละ เลิกดืม่ สุราของ
เยาวชนต�ำบลดงอีจาน

มีความตระหนักและค่านิยมที่ถูกต้อง จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลด ละ เลิกการดื่มสุราของเยาวชนต�ำบลดงอีจาน
๖. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
๖.๑ ความร่วมมือของประชาชน เยาวชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง
กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า เกิดความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้อง
ต่อโทษและผลกระทบจากการดื่มสุรา
๖.๒ การสะท้อนข้อมูลท�ำให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ
แรงจูงใจ ในการที่จะลด ละ เลิกดื่มสุรา จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การลด ละ เลิกดื่มสุรา
๖.๓ ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การ ลด ละ เลิกดื่มสุราในเยาวชน
๖.๔ การก�ำหนดให้ชมุ ชนมีกติกาทางสังคมและมีการบังคับใช้เพือ่
ควบคุมการทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการดื่มสุราช่วยท� ำให้เกิดรูปธรรมการ
จัดการได้ชัดเจนขึ้น

๕. ผลลัพธ์ที่ได้
๕.๑ พฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุราของเยาวชนดีขึ้น รวมถึงมีแกน
น�ำเครือข่าย กลุ่มเยาวชน เพิ่มขึ้น
๕.๒ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ขายเหล้าให้เยาวชน
๕.๓ ประชาชนในพืน้ ทีได้รบั ทราบข้อมูลจากช่องทางการสือ่ สารที่
หลากหลาย จนท�ำให้ประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจต่อโทษภัยการดืม่ สุรา
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ชุดกิจกรรมที่ ๒
การพัฒนากติกา มาตรการทางสังคม
ฐานเรียนรู้ที่ ๕ แผนแม่บทชุมชน แผนต�ำบล
			 ต.ส�ำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

๑. เกริ่นน�ำ
ความเป็นมา หากเล่าเรื่อง “เหล้า” ในพื้นที่ต�ำบลส�ำเภาลูน จะเห็น
ว่าสถานการณ์ปัญหาเรื่องนี้ในพื้นที่ก็มีความรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพื้นที่
อื่นๆ ทุกคนต่างรู้ว่าเป็นสาเหตุที่นำ� ไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมอื่นๆ
อีกมากมาย ดังค�ำกล่าวของ คุณนิภา กระแสเทพ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลส�ำเภาลูน...“ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ บ้านเรามันวุน่ วายเต็ม
ไปด้วยคนกินเหล้า เวลามีงานศพหรืองานอืน่ ๆในชุมชนมีแต่เหล้า คนเมาเสียง
ดังเอะอะโวยวาย คนมาเฝ้าศพก็พากันเล่นการพนัน เจ้าภาพบางคนก็เป็นหนี้
เป็นสินจนหมดเนื้อหมดตัว เสร็จงานขวดวางเกลื่อนกราด พอเมาบางคนขับ
รถมอเตอร์ไซด์ไปเกิดอุบัติเหตุต้องรักษาตัวและบางคนถึงขั้นเสียชีวิต”
ทุนและศักยภาพที่ใช้ในการพัฒนา การหยิบเรื่องปลอดเหล้าในงาน
ศพของชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดปัญหาและรณรงค์ให้คนเลิก
เหล้าในต�ำบลส�ำเภาลูน จากนั้นมีการเชื่อมและบูรณาการกิจกรรมพัฒนา
ต่างๆ ในพื้นที่เรื่อยมา
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พ.ศ.๒๕๔๘ มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างอบต.-ก�ำนัน
–ผู้ใหญ่บ้าน–หน่วยงาน-โรงเรียน-วัดเกี่ยวการปลอดเหล้าในงานบุญ-ใน
งานแรก หลักจากมีข้อตกลงร่วมกัน เจ้าภาพมีความกังวลใจว่าไม่เลี้ยงเหล้า
แล้วใครจะเป็นเพื่อนศพ แกนน�ำชุมชนจึงมีวงคุยกัน และให้เจ้าบัญชีประจ�ำ
หมู่บ้านสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานและคืนข้อมูลให้เจ้าภาพและชาวบ้านรู้
ปรากฏว่าเจ้าภาพประหยัดค่าเหล้าได้ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ต�ำบลส�ำเภาลูนได้เข้าร่วมโครงการวัดปลอด
เหล้าจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่เริ่มมีภาคีที่เป็นพี่เลี้ยง สื่อประชาสัมพันธ์และ
เครือ่ งมืออืน่ ๆ ในการเรียนรู้ ผลคือสามารถเกิดการต่อยอดงานทีช่ มุ ชนด�ำเนิน
การให้เข้มข้นมากขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกนน�ำสังเกตเห็นเด็กและเยาวชนจับกลุ่มกันดื่มเหล้า
สูบบุหรีซ่ งึ่ ร้านค้าในชุมชนขายเหล้า-บุหรีใ่ ห้กบั เด็ก บางทีพอ่ แม่ใช้ให้มาซือ้ ก็มี
หรือไปก็ซอื้ ไปเสพเอง พอเห็น ปัญหาดังกล่าวแกนน�ำประชุมเพือ่ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน เป้าหมายส�ำคัญคือร้านค้าที่เป็นแหล่งจ�ำหน่าย โดยเริ่ม
จากการเชิญร้านค้ามาประชุม ชี้ให้เห็นปัญหา วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดย
รพสต.ส�ำเภาลูน มีการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการจัดการปัญหาร่วมกัน จนเกิดโครงการ “ร้านค้า
สะดวกยิ้ม”ขึ้นและลงนามภายใต้ MOU หรือข้อตกลงที่ว่าร้านค้าเหล่านี้จะ
ไม่ขายเหล้า ขายบุหรีใ่ ห้กบั เด็กและเยาวชน เริม่ แรกมีรา้ นค้าเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑๒ ร้านจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๒ ร้าน และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลจัดท�ำป้ายร้านค้าสะดวกยิ้มติดไว้หน้าร้านทุกร้านเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเชิดชูผู้ประกอบการอีกด้วย
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นอกจากนัน้ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น กระบวนการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีม่ กี าร
เชือ่ มโยงงานและบูรณาการความร่วมมือของคน หน่วยงานทุกภาคส่วนอย่าง
เนื่อง โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ โครงการเยาวชน “TO BE NUMBER
ONE” ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชน มาพูดคุย ปรึกษาหารือ
เพือ่ หาแนวทางร่วมกันลดเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง ส่งผลให้กลุม่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ
ประเทศ ในช่วงเดียวกันนี้เองชุมชนก็มี “โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม น�ำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีตัวชี้วัด ๑ ใน ๒๙ ข้อคือชุมชน
ต้องมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งผ่านงานบุญปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข
โครงการดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลอุดหนุนงบพัฒนาชุมชนเป็น
รางวัลส�ำหรับหมูบ่ า้ นทีช่ นะเลิศในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ
หนึง่ ๗๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย
๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีคณะกรรมการประเมินผลเป็นช่วงๆ
๓ เดือน/ครั้ง และสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการสรุปการด�ำเนินงานหมู่บ้าน
ต้นแบบชนะเลิศ โดยด�ำเนินงานต่อเนื่อง ๓ ปี
การพัฒนาชุมชนของส�ำเภาลูน เห็นชัดเจนว่ามีกิจกรรมพัฒนาและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการ
ปัญหาและความเสี่ยงของชุมชนอยากเห็นสังคมและประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ซึ่ง ผอ.ไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำ� นวยการโรงเรียนศรีส�ำเภาลูน ที่
ว่า.....“การพูดคุยวงเล็ก วงใหญ่เป็นเรือ่ งปกติของคนส�ำเภาลูน เพราะกิจกรรม
พัฒนาในชุมชนเกิดขึ้นเกิดจากวงพูดคุย วงประชุมของผู้น�ำชุมชน หน่วยงาน
ชาวบ้านและลูกหลานเป็นส่วนใหญ่ พอเราเห็นปัญหาหรือความเสีย่ งจะไม่นงิ่
ดูดาย จะหยิบเข้าเป็นประเด็นชวนคิดชวนคุยกันเสมอ”การเห็นข้อมูลการพูด
คุยกันถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการรับรู้ สร้างการเรียนรู้ สร้างการมีสว่ นร่วม
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และกระตุ้นให้ทุกคนฉุกคิด ไม่เพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่เกิด หลังจากนั้นก็โยน
ปัญหาเข้าสูเ่ วทีประชาคมเพือ่ ก�ำหนดมาตรการต่างๆแล้วร่วมลงมือปฏิบตั กิ าร
ท�ำไปสักระยะหนึ่งก็จะสรุปและประเมินผลการด�ำเนินร่วมกัน
จากบทเรียนการจัดการปัญหาเรื่องเหล้าในชุมชนจนคนต่างพื้นที่
กล่าวถึงส�ำเภาลูนว่ามีความเข้มข้น เอาจริงเอาจัง ขับเคลื่อนงานโดยเชื่อม
ร้อยทุกภาคส่วน มีกลไกขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ออกแบบกระบวนการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถขยายผลการเรียนรู้ให้
กับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
นางนิ ภ า กระแสเทพ ผู ้ อ� ำ นวยการ รพ.สต.ส� ำ เภาลู น กล่ า วว่ า
“เหตุการณ์ที่ท�ำให้แกนน�ำในพื้นที่เริ่มให้ตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยว
กับการลดอุบตั เิ หตุ สร้างความปลอดภัยทางถนนและยกระดับจากเรือ่ งเหล้า
ก้าวไปสู่การจัดการงานอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ คือ เทศกาลสงกรานต์ ปี ๕๓ มี
เยาวชนชายอายุ ๒๑ ปี เมาแล้วขับ ขับรถก็เร็วท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทาง
แยกบ้านสวาท รุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ และปีใหม่ ๕๔ มีชายวัยกลางคนอายุราว
๔๕ ปี เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค แล้วขับรถไปชนเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน
บาดเจ็บสาหัสต้องนอนโรงพยาบาลกว่า ๒ อาทิตย์”
ดังนั้น แกนน�ำชุมชนจึงหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยและประชุมร่วมกันทั้ง
ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. อพ.ปร. และหน่วยงาน แกนน�ำชุมชนโดยมีแนวคิดคือ
การสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน ต้องหาแนวร่วม ต้องบูรณาการและ
ต้องเกิดจากการมีสว่ นร่วมและมีจติ ส�ำนึกของประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน เพราะ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งที่
ประชุมเห็นว่าการสร้างจิตส�ำนึกเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ และปรับพฤติกรรมควรเริม่
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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จากครอบครัว แกนน�ำจึงได้บรู ณาการเรือ่ งอุบตั เิ หตุเข้าโครงการชุมชนลด ละ
เลิกอบายมุข เริ่มจากเตรียมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน ลงประชุม
สัญจรเพื่อระดมความคิดเห็นผ่านการประชาคมในทุกหมู่บ้านเพื่อก� ำหนด
มาตรการร่วมกัน และคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการในช่วงแรก
ทั้งสิ้น ๓๗๗ ครัวเรือนจาก ๑,๐๑๘ ครัวเรือน หลังจากนั้นกรรมการสังเกต
เพื่อประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิก หากปรับพฤติกรรมได้จะ
มีการมอบป้ายครัวเรือนต้นแบบจนปัจจุบันมีครัวเรือนลด ละ เลิกกว่า ๖๐๐
ครัวเรือน
เมื่อลงลึกถึงระดับครัวเรือน การสร้างจิตส� ำนึกเพื่อสร้างชุมชน
ปลอดภัยก็ปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ งผ่าน “โครงการเฝ้าระวังยับยัง้ นักดืม่ หน้า
ใหม่ของต�ำบลส�ำเภาลูน” โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวพิษภัยของเหล้า กฎ
ระเบียบจราจร หัวใจส�ำคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กสองกลุ่มทั้ง
เด็กในระบบและนอกระบบมาหลอมรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธี
การคือให้เด็กจับคูบ่ ดั ดี้ จัดท�ำสมุดพกคูบ่ ดั ดีแ้ ล้วให้เขียนความรูส้ กึ ต่อกันและ
ช่วยเหลือกัน ท�ำลดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มเยาวชน ร่วมกันท�ำกิจกรรม
สร้างสรรค์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการไม่ขับรถเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุนั้นเอง
แผนแม่บทชุมชน ตอกย�้ำ…ส�ำเภาลูนชุมชนต้นแบบความปลอดภัย
การบู ร ณาการเพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง เสริ ม ปั จ จั ย สร้ า งในพื้ น ที่ ผ ่ า น
กิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ทีเ่ กิดจากตัวชุมชนเอง และเชือ่ ม
ประสานภาคีความร่วมมือจากภายนอก ในต้นปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส�ำนักงานเครือ
ข่ายองค์กรงดเหล้า โดยศูนย์ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง ได้สนับสนุน
“โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนากลไกบูรณาการพืน้ ทีต่ น้ แบบลดปัจจัยเสีย่ งต�ำบล
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ส�ำเภาลูน จังหวัดสุรินทร์”ชุมชนจึงได้ทบทวนมาตรการที่เคยประกาศไว้ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ผนวกสถานการณ์ใหม่ที่เป็นความเสี่ยงต่อการด�ำรงชีวิตของ
คนในชุมชน
การเตรียมการสิ่งแรกคือทีมงาน ๓ ทีม คือ ๑) ทีมน�ำ ประกอบด้วย
ผอ.สถานศึกษา. ผอ.รพสต. นายกอบต. ก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต�ำรวจ พระ
ประธานอพ.ปร. ประธานชมรม อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทน
เด็กและเยาวชน เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา สร้างความเข้าร่วม ออกแบบการท�ำงาน
และก�ำหนดเป็นร่างมาตรการเบือ้ งต้น ออกประชาคมเพือ่ รับฟังเสียงชาวบ้าน
ที่เป็นเจ้าของปัญหา และประมวลเป็นกติกาหรือมาตรการของชุมชน ๒) ทีม
ท�ำ แยกออกเป็นหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. อพปร. อสม. เด็ก
และเยาวชน จ�ำนวน ๑๕-๒๐ คน เป็นทีมปฏิบตั กิ ารและเฝ้าระวังภัยในชุมชน
๓) ทีมสนับสนุน คือนายอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับการต�ำรวจภูธร
พัฒนาการอ�ำเภอ เจ้าคณะอ�ำเภอ โรงพยาบาลอ�ำเภอ เป็นทีมที่ปรึกษา ให้
ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
“แผนแม่บทชุมชน”เน้นให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ เห็นปัญหา ร่วมคิด
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมก�ำหนดมาตรการ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมิน
ผลการด�ำเนินงานภายใต้มาตรการชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งเริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ ท�ำให้ทกุ คนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ทีส่ ำ� คัญแกนน�ำทัง้ ระดับ
หมู่บ้านและต�ำบลร่วมกันเป็นกลไกเฝ้าระวังภัยทางสังคมภายใต้มาตรการ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเข้มแข็ง ภายใต้กฎเหล็กของชุมชน ๑๗ ข้อที่ลง
นามร่วมกัน ๒ ระดับคือระดับต�ำบลระหว่างนายอ�ำเภอบัวเชด นายกอบต.
ผอ.สถานศึกษา ผอ.รพสต. ก�ำนัน ระดับหมูบ่ า้ นลงนามระหว่างก�ำนัน-ผูใ้ หญ่
บ้าน กับหัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกต้อลงนามรับทราบมาตรการด้วย
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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มาตรการที่ยืนยันว่าส�ำเภาลูนให้ความส�ำคัญเพื่อน�ำชุมชนปลอดภัย
คือข้อที่ ๘ ก�ำหนดไว้วา่ “บุคคลใดเจตนาดัดแปลงรถให้เสียงดังหรือขับขีด่ ว้ ย
ความเร็วสูง เมาแล้วขับอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในชุมชนซึ่งท�ำให้ผู้อื่นเดือด
ร้อน ครั้งแรก เชิญผู้ปกครองและผู้ขับขี่มาตักเตือน ครั้งที่สอง ยึดรถ ปรับไม่
ต�่ำกว่า ๑,๐๐๐บาท ขึ้นไป”
นวัตกรรมเด่นเพื่อวัฒนธรรมสร้างสุข การปฏิบัติการภายใต้ “แผน
แม่บทชุมชน” เริ่มต้นขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มจากเครือ
ข่ายเยาวชน To Be Number One ครู รพสต. อบต ประมาณ ๔๐ คน ได้
ลงเยีย่ มและตอกย�ำ้ มาตรการ สังเกตการณ์สถานการณ์ความเสีย่ ง บรรยากาศ
การเล่นน�้ำในทุกหมู่บ้าน รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุและให้ของขวัญเยี่ยมผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน
การตั้งด่านบริการในช่วง ๗ วันอันตรายในส�ำเภาลูนตั้งจุดบริการ
จ�ำนวน ๑ จุดบริเวณสามแยก รพ.สต.ส�ำเภาลูน ซึ่งมีการตรวจกลุ่มเสี่ยงและ
ตรวจเป่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดพบ ๕ รายทีเ่ กินระดับมาตรฐานเป็นคนใน
ชุมชน ๒ ราย และนอกชุมชน ๓ ราย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับต�ำบลข้างเคียงพบว่ามีจ�ำนวนน้อยกว่าทุกต�ำบลในเขตอ�ำเภอซึง่ เครือ่ งมือ
ส�ำคัญคือการพูดคุยท�ำความเข้าใจ กลไกเฝ้าระวังภัยระดับชุมชนทีช่ ว่ ยตรึงคน
ให้อยู่ในชุมชน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการท�ำบุญหมู่บ้าน
ท�ำบุญตักบาตรที่วัด ขนทรายและตกแต่งเจดีย์ทรายเป็นรูปสัตว์ในวัด รวม
ถึงการสืบสานประเพณีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ที่สามารถตรึงเด็ก-เยาวชน บุตร
หลานให้อยู่ในพื้นที่ไม่ขี่รถจักรยานยนต์ออกนอกชุมชน ท�ำให้สามารถลด
อุบัติเหตุ ลดความรุนแรงลง รวมถึงมีทำ� กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน
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ความรุนแรงที่ลดลงโดยเน้นให้ชุมชนควบคุมกันเองได้ผลดีและใกล้
ชิดคือ การเจรจาพูดคุยและเตือนกันได้ เนื่องจากใน MOU มีกลไกระดับ
ต�ำบล และระดับหมูบ่ า้ นร่วมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสีย่ ง ประกอบด้วยผูใ้ หญ่บา้ น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ตัวแทนร้านค้า อสม. ครู พระสงฆ์ อพ.ปร. ผู้สูงอายุ
หรือปราชญ์ ชาวบ้าน แกนน�ำ เยาวชนและตัวแทนครัวเรือนสีขาวลด ละ เลิก
อบายมุข ทีจ่ ะคอยตอกย�ำ้ ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังภัยปัจจัยเสีย่ ง “ประกาศ
MOU แล้วได้ใช้เลย เป็นการตีเหล็กตอนที่ยังร้อน”
อีกประการหนึ่งคือทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือต่อเนื่อง “ร้านค้า
สะดวกยิ้ม”คือร้านค้าสีขาวที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ขายเหล้า-บุหรี่ ให้
เด็กอายุต�่ำกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๓๒ ร้านที่ยินยอมปฏิบัติตาม พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด ท�ำให้สามารถ
สกัดนักสูบ นักดื่ม และนักซิ่งในชุมชนได้จริง
ในส่วนการประเมินผลและทบทวนมาตรการของชุมชนนั้น หลัง
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา กลไกระดับต�ำบลมีการลงประชุมสัญจรในทุก
หมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูล ติดตาม ประเมินผลมาตรการภายใต้แผนแม่บทชุมชน
และรับฟังข้อดี–ข้อจ�ำกัด เพื่อปรับปรุงให้ความสอดคล้องและสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่ง
การการจัดเก็บข้อมูลพบว่าในชุมชนมีคนที่ไม่เคยดื่มสุราเลย จ�ำนวน ๕๑๔
คน และมีผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ�ำหรือเป็นครั้งคราว๓,๒๗๕ คน ดังนั้นแกนน�ำ
ต�ำบล จึงได้ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้บุตรหลานท�ำการ์ดอ�ำพร เพื่อเชิญชวน
คนในครอบครัวเลิกเหล้าผลคือมีคนปรับพฤติกรรมเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพิ่ม
จ�ำนวน ๑๕๕ คน งดเหล้าเข้าพรรษา จ�ำนวน ๒,๗๐๙ คน จะลดปริมาณการ
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ดื่มลงจ�ำนวน ๓๙๑ คน ซึ่งในช่วง ๓ เดือนแกนน�ำได้ลงเยี่ยมเยือนให้ก�ำลังใจ
ชาวบ้านที่แสดงเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาอีกด้วย
“แผนแม่บทชุมชนต�ำบลส�ำเภาลูน” คือเครือ่ งมือส�ำคัญทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วม บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ท�ำให้สามารถสานสัมพันธ์คน
ทุกรุ่นในต�ำบลให้หันมาดูสถานการณ์ปัญหา ช่วยกันอุดช่องทางที่จะน�ำมา
ซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน รวมถึงการมีแผนงานและกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
บทพิสูจน์หนึ่งที่สะท้อนพลังการท�ำงาน พลังองค์ความรู้ของชุมชน
เล็กๆ คือสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่ ๖ ต�ำบลในพื้นที่อ�ำเภอบัวเชดภายใต้
เป้าหมาย “บัวเชด อ�ำเภอสุขภาพแข็งแรงบูรณาการปัจจัยเสี่ยง เพื่อคน
ไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๔-๕
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และจัดเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงวันพ่อแห่งชาติ ในงาน
นี้คนบัวเชดได้ประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกัน
(MOU) ซึ่งระดับอ�ำเภอระหว่างนายอ�ำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ
ต�ำบลระหว่างมีนายก ก�ำนันลงนามกับผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูบ่ า้ นใน ๖ ต�ำบล และ
มอบหมายให้สำ� นักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เป็นกองเลขาธิการในการติดตามและหนุนเสริมพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับต�ำบล
ให้รายงานในการประชุมประจ�ำเดือนของอ�ำเภอทุกเดือน
ผลของการขยายผลและผลักดันนโยบายดังกล่าว พบว่าเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.๒๕๕๗ สถานการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์ มีสถิตกิ ารเกิดอุบตั ลิ ดลงกว่าร้อยละ๔๐
และไม่มีผู้เสียชีวิต เปรียบเทียบในช่วงเทศกาลเดียวกันของปี พ.ศ.๒๕๕๕ มี
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คนเมาแล้วขับท�ำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจ�ำนวน ๓ ราย ซึ่งนี่คือ “ดอกและ
ผล” ของการพัฒนาจากการเห็นปัญหาของชุมชน สร้างพลังการเรียนรู้ของ
ทุกคนในชุมชน น�ำมาถกเถียงเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมผ่านเวทีประชาคมและ
ร่วมก�ำหนดมาตรการทางสังคม ขยายผลสู่เครือข่ายและนโยบายสาธารณะ
ของสังคมสู่ “วัฒนธรรมสร้างสุข ชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
๒. สรุปแนวคิด
การมีแผนชุมชน/ แผนต�ำบลเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อ
ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรมการ
จัดการเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการใช้หลักคิด
ทางศาสนา วันส�ำคัญทางศาสนา เทศกาล และประเพณีต่างๆเป็นเงื่อนไข
ในการก�ำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลด
อุบตั เิ หตุจราจรซึ่งใช้กระบวนการหล่อหอมทางสังคมเป็นการก�ำหนดคุณค่า
ค่านิยมใหม่ในพื้นที่แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายคือ นักดื่มหน้าใหม่ นักดื่ม
หน้าเก่า นักดื่มผู้สูงอายุ นักดื่มแม่บ้าน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนักดื่ม
ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การ
ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การร่วมคิดแนวทาง
การแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมด�ำเนินการ และ
การร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เวทีวง
เล็กขยายไปสู่ชุมชนโดยรวม และมีการบูรการ ร่วมกันทุกภาคส่วน จะก่อให้
เกิดพลังในการด�ำเนินการทุกเรื่อง เพื่อลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลด
อุบตั เิ หตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรมการจัดการเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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๓. แนวทางการด�ำเนินงาน โดย
๓.๑ การส�ำรวจค้นหาปัญหาผ่านเวทีประชาคม โดยผู้น�ำชุมชนได้
มีการพูดคุย ระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม แล้วขยายแนวคิดกิจกรรม
การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆใน
พื้นที่ เช่น จากงานศพปลอดเหล้าไปสู่การแข่งกีฬาต�ำบลปลอดเหล้า เป็นต้น
๓.๒ การขยายแนวคิดจากชุมชนสู่สถานศึกษา โดยแกนน�ำชุมชน
จึงมีการสรุปบทเรียน และคืนข้อมูลสู่ชุมชน จนขยายผลการด�ำเนินงานและ
ยกระดับงานสู่ “สถานศึกษาปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”
๓.๓ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างต�ำบลและอ�ำเภอ โดย
นายกอบต.เป็นตัวแทนชุมชนลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับนายอ�ำเภอ
บัวเชด และทางอบต.
๓.๔ จัดท�ำขั้นตอนการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน โดยเตรียมทีมงาน
๓ ทีม คือ ๑) ทีมน�ำ ประกอบด้วย ผอ.สถานศึกษา. ผอ.รพสต. นายก อบต.
ก�ำนัน-ผูใ้ หญ่บา้ น ต�ำรวจ พระประธาน อพ.ปร. ประธานชมรม อสม. ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนเด็กและเยาวชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สร้างความ
เข้าร่วม ออกแบบการท�ำงานและก�ำหนดเป็นร่างมาตรการเบื้องต้น ออก
ประชาคมเพือ่ รับฟังเสียงชาวบ้านทีเ่ ป็นเจ้าของปัญหา และประมวลเป็นกติกา
หรือมาตรการของชุมชน ๒) ทีมท�ำ แยกออกเป็นหมูบ่ า้ นประกอบด้วย ผูใ้ หญ่
บ้าน สอบต. อพปร. อสม. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๕-๒๐คน เป็นทีมปฏิบตั ิ
การและเฝ้าระวังภัยในชุมชน ๓) ทีมสนับสนุน คือนายอ�ำเภอ สาธารณสุข
อ�ำเภอ ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจภูธร พัฒนาการอ�ำเภอ เจ้าคณะอ�ำเภอ โรงพยาบาล
อ�ำเภอ เป็นทีมที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงาน
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๓.๕ จัดเวทีสร้างการมีสว่ นร่วมกับทุนในพืน้ ทีแ่ บบครบวงจรได้แก่
ร้านค้า นักดืม่ ครอบครัว แกนน�ำองค์ชมุ ชน องค์กรศาสนาในพืน้ ที่ ร่วมจัดท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ ย�ำ้ เตือนมาตรการ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก
ของชุมชน
๔. เนื้อหา และกิจกรรม
การเรียนรู้การจัดท�ำแผนท�ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดการเกิด
อุบัติเหตุ ประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
๔.๑ ค้นหาปัญหาผ่านเวทีประชาคม โดยผู้น�ำชุมชนได้มีการพูดคุย
ระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม แล้วขยายแนวคิดกิจกรรมการลด ละ
เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆในพื้นที่ และ
การขยายแนวคิดจากชุมชนสู่สถานศึกษา
๔.๒ การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายระดับต�ำบล
และอ�ำเภอ
๔.๓ ขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การเต
รียมทีม (ทีมน�ำ ทีมท�ำ ทีมสนับสนุน)
๔.๔ ขั้นตอนการจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมกับทุนในพื้นที่แบบครบ
วงจรได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นักดื่มหน้าใหม่ นัก
ดื่มหน้าเก่า ผู้น�ำศาสนา พระ ร้านค้าชุมชน เด็กและเยาวชน แกนน�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่
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๕. ผู้ด�ำเนินการ
ผู้ด�ำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในและนอกต�ำบลท�ำงาน
ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๕.๑ การจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมกับทุนในพื้นที่แบบครบวงจร
ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นักดื่มหน้าใหม่ นักดื่ม
หน้าเก่า ผู้น�ำศาสนา พระ ร้านค้าชุมชน เด็กและเยาวชน แกนน�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่
๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลส�ำเภาลูนเป็นแกนน�ำในการ
สร้างความตะหนักต่อการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุ และปรับ
พฤติกรรมจากครอบครัว
๕.๓ ชมรมผูส้ งู อายุไปกลไกหลักในการจัดปัญหาและรณรงค์ให้คน
เลิกเหล้าในต�ำบลส�ำเภาลูน
๕.๔ แกนน�ำภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเกิดอุบัติเหตุ
๕.๕ การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันของร้านค้าทีจ่ ะไม่ขายเหล้า
ขายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
อบต.-ก�ำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน–หน่วยงาน-โรงเรียน-วัดเกี่ยวการปลอดเหล้าใน
งานบุญ-งานศพทั้งต�ำบล
๕.๖ อบต.ส�ำเภาลูน
		 ๕.๖.๑) ค้นหาปัญหาผ่านเวทีประชาคม โดยผู้น�ำชุมชนได้มี
การพูดคุย ระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม แล้วขยายแนวคิดกิจกรรม
การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ใน
พื้นที่ และการขยายแนวคิดจากชุมชนสู่สถานศึกษา
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		 ๕.๖.๒) สนับสุนนงบประมาณในการด�ำเนินโครงการต่างๆ
รวมถึงการจัดท�ำป้ายครัวเรือนต้นแบบ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร
๕.๗ ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยศูนย์ประสานงานภาค
อีสานตอนล่างสนับสนุนการจัดท�ำข้อมูลเชิงวิชาการผ่านโครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนากลไกบูรณาการพื้นที่ต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงต�ำบลส�ำเภาลูน จังหวัด
สุรินทร์
๖. ผลลัพธ์ที่ได้
๖.๑ เกิดการขยายผลและผลักดันนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่
สถานการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีสถิติการเกิดอุบัติลดลงกว่าร้อยละ ๔๐ และ
ไม่มีผู้เสียชีวิต
๖.๒ ประชาชนในต�ำบลส�ำเภาลูนได้รับการพัฒนาจากการเห็น
ปัญหาของชุมชน สร้างพลังการเรียนรู้ของทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมและร่วมก�ำหนดมาตรการทางสังคม ขยายผลสู่
เครือข่ายและนโยบายสาธารณะของสังคมสู่ “วัฒนธรรมสร้างสุข ชุมชน
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
๖.๓ ต�ำบลส�ำเภาลูนปลอดเหล้าแบบครบวงจรทั้งร้านค้า งาน
เทศกาล ประเพณี
๖.๔ ครอบครัวเกิดความรักความอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย
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๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
๗.๑ ความร่วมมือของประชาชน เยาวชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง
กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า เกิดความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้อง
ต่อวัฒนธรรมการปลอดเหล้า
๗.๒ การสะท้อนข้อมูลท�ำให้เด็กและเยาวชน ครอบครัว ร้าน
ค้า และทุกภาคส่วนในต�ำบลเกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการที่จะลด ละ
เลิกดื่มสุรา จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจราจร
๗.๓ ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน กลุ่มภาคี โรงเรียน ร้านค้า
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
ปลอดเหล้า
๗.๔ การท�ำงานแบบเครือข่ายในการจัดการละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ

ฐานเรียนรู้ที่ ๖ กฎของศาสนา งดเหล้าวันประเพณี
			 อบต.บ่อแสน จ.พังงา
๑. เกริ่นน�ำ
“ต�ำบลบ่อแสน” ๘ หมูบ่ า้ น เป็นต�ำบลทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามจ�ำนวน
๖ หมูบ่ า้ น ศาสนาพุทธ ๒ หมูบ่ า้ น ชุมชนกึง่ เมืองมีความเป็นอยูแ่ บบเครือญาติ
อาศัยเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ในต�ำบลมีการจัดตัง้ กองทุนขยะมีการบริจาคเรือ่ ง
ขยะ โดยรายได้ของการจัดการขยะมีการไปช่วยเหลือในอุปกรณ์การจัดการ
ศพให้ โดยชาวบ้านไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดท�ำศพ หากประชาชนใน
ต�ำบลรายใดที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเสียชีวิต จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
กัน โดยหลักความเชื่อเรื่องศาสนา โดยคิดจากมัสยิดที่น�ำเรื่องนี้มาบูรณาการ
ให้เข้ากับศาสนา อิสลามถือว่าตายด้วยแอลกอฮอล์จะขาดความเป็นศาสนา
และได้มีการขยายผลไปยัง ศาสนาพุทธได้เพราะพี่น้องร่วมกันจึงน�ำใช้หลัก
ศาสนานี้ในการจัดการเช่นกัน
การจัดการเรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะใช้ผู้น�ำทางศาสนาพุดคุยกันทุกวัน
ศุกร์ในการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกิจกรรมทีเกิดขึ้น การประชุมนี้จะท�ำให้
เข้าใจมากขึ้น ส่วนศาสนาพุทธจะใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านประจ� ำเดือนใน
การท�ำความเข้าใจร่วมกัน โดยเมื่อประมาณ ๕ ปีที่แล้วต�ำบลมีขยะจ�ำนวน
มาก อบต.มีการจัดเก็บและใช้ค่าจ่ายจ�ำนวนมากในการจัดการขยะในพื้นที่
จึงเห็นมูลค่าแล้วน�ำมาใช้หลักการแลกเปลี่ยนและรับบริจาคและรถของ
มัสยิดเก็บแล้วน�ำมาคัดแยกขยะในเวลากลางคืน รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ให้วัยรุ่นช่วยกันคัดแยกขยะแล้วน�ำขาย โดยขายเดือนละ ๒ ครั้ง
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ได้ประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาทต่อครั้ง โดยเมื่อมีคนเสียชีวิต ผู้น�ำศาสนา ผู้น�ำ
ชุมชนจะมาติดต่อขอรับอุปกรณ์ในการจัดการท�ำศพ หากมีการบริจาคจะ
น�ำไปท�ำบุญกับศพนั้นๆ นอกจากนั้นกองทุนขยะยังได้มีการน�ำไปช่วยเหลือ
ซื้อรถกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการท�ำงานเรื่องการลดอุบัติเหตุ มีการตั้งจุดตรวจ มี
การเฝ้าระวังร่วมด้วย
แนวทางการสรุปบทเรียนตนเองของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ คือเด็กและ
เยาวชนมาคัดแยกขยะมากขึ้น มีการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ มีการบอก
เล่าข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ท�ำให้แกนน�ำเรียกมาตัก
เตือนในการปรับพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ และหากวัยรุ่นที่เคยมี
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์จะไม่มีการจัดงานแต่งงานที่มัสยิดให้ และ
จ�ำนวนร้านค้าชุมชนที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากเดิม เพราะขาย
ไม่ได้ ทั้งนี้มองความยั่งยืนที่เกิดขึ้นคือ การที่ศาสนามีการควบคุมก�ำกับเด็ก
และเยาวชนจะท�ำให้สามารถปรับพฤติกรรมได้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้
มีคุณธรรมจริยธรรมสืบไป
๒. สรุปแนวคิด
เป็นการปรับเปลี่ยนประเพณีการบริโภคสุราในพื้นที่โดยศึกษา
ทุนในชุมชนที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวแก้ปัญหาการดื่มสุรา แสดงให้เห็น
กระบวนการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนประเพณีปฏิบัติในชุมชน และผลกระทบ
ของปฏิบัติการการเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน
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๓. แนวทางการด�ำเนินงาน โดย
๓.๑ การใช้ผู้น�ำทางศาสนาในการน�ำหลักค�ำสอนทางศาสนามา
สอนและให้ยดึ ถือปฏิบตั ิ โดยผูน้ �ำชุมชนได้มกี ารในมัสยิดทุกวันศุกร์เพือ่ หารือ
ในการเคร่งครัดต่อการงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนไม่กล้าบริโภค แล้วยังส่งผลให้ร้านค้าชุมชนปราศจากเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
๓.๒ การขยายแนวคิดเข้าสู่การจัดสวัสดิการสังคมให้คนในต�ำบล
บ่อแสน โดยให้โต๊ะอีหม่ามเป็นผูเ้ คร่งครัดและประกาศถึงบทลงโทษทีร่ นุ แรง
เช่น หากบุคคลใดที่เกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะ
ไม่ท�ำพิธีการทางศาสนา ไม่ให้ได้รับสวัสดิการเท่าเทียมบุคคลอื่น
๓.๓ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อแสนท�ำการจัดท�ำโครงการการ
จัดการขยะขึน้ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้มเี วลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการคัด
แยกขยะห่างไกลจากบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยรายได้จากการท�ำงานนี้จะน�ำไปช่วยศพที่
ไร้ญาติหรือช่วยเหลือซือ้ รถกูภ้ ยั เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานเรือ่ งการลดอุบตั เิ หตุ
มีการตั้งจุดตรวจ มีการเฝ้าระวังร่วมด้วย
๔. เนื้อหา และกิจกรรม
การเรียนรูก้ ารปรับเปลีย่ นลด ละ เลิก การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และการลดการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้กลไกทางหลักค�ำสอนของศาสนาและ
ประเพณีเพื่อประกอบด้วยการด�ำเนินการ ในเรื่องต่อไปนี้
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๔.๑ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นกับผูน้ ำ� ทางศาสนา เช่น ผูน้ ำ� ทางศาสนา
พุทธ เจ้าอาวาส ผู้น�ำทางศาสนาอิสลาม โต๊ะอิหม่าม มีการพูดคุยในวันพระ
ของศาสนา คือ วันพระของศาสนาพุทธ วันศุกร์ของศาสนาอิสลามในการใช้
หลักค�ำสอนทางศาสนามาเป็นข้อก�ำหนดในการปรับพฤติกรรมการลด ละ เลิก
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั ประชาชนในต�ำบลและเกิดข้อก�ำหนดใน
การปฏิบัติเช่น
• หากบุคคลใดเกิดอุบตั เิ หตุจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการหรือทุนการศึกษา
ต่อจากกองทุนซากาด
• หากบุคคลใดเกิดอุบตั เิ หตุจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จะไม่ได้รับการจัดพิธีแต่งงานจากโต๊ะอิหม่าม
• หากบุคคลใดเกิดอุบตั เิ หตุจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จะมีเพื่อนบ้านไปร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา ต่างๆ
• งดการช่วยเหลือแก่บุคคลที่เป็นที่แน่ชัดว่าดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นต้น
๔.๒ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อแสนสนับสนุนให้มีโครงการลด
ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุจราจร เพื่อส่ง
เสริมพฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็กและยาวชนในต�ำบล
เช่น โครงการจัดการขยะเพื่อน�ำรายได้ไปสมทบทุนช่วยเหลือศพที่ไร้ญาติ
หรือน�ำไปซื้อรถกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการท�ำงานเรื่องการลดอุบัติเหตุ
๔.๓ การเรียนรูผ้ ลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับพฤติกรรมการลด
ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับประชาชนในต�ำบลบ่อแสนเช่น
ร้านค้าปลอดเหล้า เป็นต้น
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๕. ผู้ด�ำเนินการ
ผู้ด�ำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในและนอกต�ำบลท�ำงาน
ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๕.๑ การจัดเวทีสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูน้ ำ� ทางศาสนาในการหารือ
น�ำใช้หลักค�ำสอนกับเด็กและเยาวชน หรือครอบครัว
๕.๒ แกนน�ำทางศาสนาได้แก่ โต๊ะอิหม่าม เจ้าอาวาส ฯลฯ เป็น
แกนน�ำหลักในการสร้างความตะหนักต่อการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อลด
อุบัติเหตุ และปรับพฤติกรรมจากครอบครัว เช่น งดการช่วยเหลือแก่บุคคล
ที่เป็นที่แน่ชัดว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕.๓ แกนน�ำภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์และเกิดอุบตั เิ หตุ และจัด
อบรมจริยธรรมตามหลักค�ำสอนของศาสนา
๕.๔ เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยปิดป้ายประกาศห้ามน�ำเครื่องที่
มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เข้าดื่มในร้านค้าชุมชน
๕.๕ อบต.บ่อแสน
		 ๕.๕.๑ ค้นหาปัญหาผ่านเวทีประชาคม โดยผู้น�ำทางศาสนา
เป็นผู้ชักชวนพูดคุย ระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม แล้วขยายแนวคิด
กิจกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มเป้าหมา
ยอื่นๆในพื้นที่ และการขยายแนวคิดไปสู่ร้านค้าชุมชน
		 ๕.๕.๒ สนับสุนนงบประมาณในการด�ำเนินโครงการต่างๆรวม
ถึงการจัดท�ำค�ำสอนที่สอดคล้องกับการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๖. ผลลัพธ์ที่ได้
๖.๑ ประชาชนในต�ำบลบ่อแสนปรับพฤติกรรมไม่มีบริโภคเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร
๖.๒ ประชาชนในต�ำบลบ่อแสนมีการประพฤติปฏิบัติตนได้ตาม
หลักค�ำสอนของศาสนาและประเพณี
๖.๓ ต�ำบลบ่อแสนมีมาตรฐานทางสังคม กฎ ระเบียบ เงือ่ นไขทาง
สังคมทีช่ ว่ ยก�ำกับติดตามลด ละ เลิก การบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร
๖.๔ พลังความเชือ่ และแรงศรัทธาในศาสนา เป็นวัฒนธรรมชุมชน
ที่เข้มแข็ง
๖.๕ เกิดสัมพันธภาพที่ดีของผู้น�ำในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่ง
เป็นทุนทางสังคมที่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหา
๖.๖ เกิดแบบอย่างของการด�ำรงชีวิตที่มีคุณธรรมและช่วยเหลือ
สังคมของผู้น�ำ เป็นทุนทางศีลธรรม ที่ท�ำให้เกิดศรัทธาและเป็นพลังน�ำไปสู่
การขับเคลื่อนแก้ปัญหา
๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
๗.๑ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในหลักศาสนา ยึดถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
๗.๒ ความร่วมมือของคนในกลุ่มความเสียสละของกลุ่มคนที่ยึด
มั่นในหลักศาสนา
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ชุดกิจกรรมที่ ๓
การพัฒนากองทุนสวัสดิการเพือ่ สนับสนุน
การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และลดอุบตั เิ หตุจราจร
ฐานเรียนรู้ที่ ๗ เรียนรู้เงื่อนไขสวัสดิการทางสังคม
			 อบต.เสียว จ.ศรีสะเกษกิจกรรมการเรียนรู้
เกริ่นน�ำ
“เลิกเหล้าเลิกจน”ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำ� พูดติดปากอีกต่อไปเพราะวัน
นี้ประสบการณ์จากกระบวนการท�ำงานของงานศพ-งานบุญปลอดเหล้าของ
ต�ำบลเสียว อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษภายใต้การสนับสนุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก่อเกิดรูปธรรม
ที่พิสูจน์ได้ว่าเลิกเหล้านั้นท�ำให้เลิกจนได้จริง
ทีผ่ า่ นมาคนต�ำบลเสียวขึน้ ชือ่ ได้วา่ เป็นนักดืม่ ตัวยงไปงานไหนงานนัน้
ต้องมีเหล้าให้ได้ลิ้มลองสมัยอดีตมักจะหมักเหล้าดื่มเองตามฉบับของท้อง
ถิ่น ซึ่งท�ำไปท�ำมาการจัดงานต่างๆในต�ำบลเสียว และอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ไม่ว่าจะงานบุญงานศพเจ้าภาพต้องตระเตรียมเหล้ายาไว้เลี้ยงแขกเหรื่ออย่า
ให้ขาดตกบกพร่องกลายเป็นเรื่องจ�ำเป็นทั้งๆที่แท้จริงนี่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือย
แท้ๆโดยเฉพาะในงานศพถึงกับมีค�ำพูดกันในหมู่ชาวบ้านว่า“คนตายขาย
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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คนเป็น”บางรายเมื่องานศพเสร็จสิ้นเจ้าภาพถึงกับหมดเนื้อหมดตัวถึงขั้น
ออกปากว่างานศพจบแต่ต้องตามใช้หนี้ไปอีก ๓ ปีขายทั้งวัวขายทั้งควาย
เพื่อใช้หนี้ก็ยังไม่หมดสิ้นหนักเข้าเมื่อเหล้าเข้าปากการทะเลาะวิวาทต่อยตีก็
เกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะขาดสติไม่รู้ด้วยซ�ำ้ ว่าไปต่อยตีกันท�ำไมสุดท้าย
ต่างก็ได้แผลเจ็บตัวไปตามๆกัน
“เหล้าเข้าปากแล้วเห็นช้างตัวเท่าแมว” สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ต�ำบลเสียว อ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ารากเหง้าของปัญหา
เรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนนั้นล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องอบายมุขและ
ของมึนเมาทั้งสิ้น ทุกคนต่างเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นห่วง
เป็นใยต่ออนาคตของลูกของหลานทีด่ มื่ เหล้ากินเหล้ากันจนเป็นเรือ่ งปกติจน
กลายเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาและเป็นรากเหง้าส�ำคัญของ
ปัญหา เรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความเสื่อมถอยทางประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
การขับเคลือ่ นงานปลอดเหล้าจึงเริม่ ต้นเป็นกระบวนการโดยการสร้าง
พื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบล ท�ำให้เห็นความมุ่งมั่นของคณะท�ำงานซึ่งเริ่มจาก
เรือ่ งเล็ก เรือ่ งง่ายๆ แต่ท�ำแบบจริงจังและต่อเนือ่ ง จากการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักเรือ่ งงานศพปลอดเหล้า ท�ำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความ
ส�ำคัญของการลดค่าใช้จา่ ย งานศพเป็นงานสูญเสียควรให้กำ� ลังใจมากกว่าการ
นั่งดื่มเหล้าสังสรรค์ผลส�ำเร็จนี้ ต�ำบลเสียวได้ขยายผลการท�ำงานจากงานศพ
ปลอดเหล้าเป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ๑๓ งานบุญ โดยใช้กระบวนการ
สร้างกลไกการท�ำงาน ภายใต้ชื่อ คณะกรรมการสุขภาวะต�ำบลเสียวใช้การ
ประชาคมแบบมีสว่ นร่วม ก�ำหนดมาตรการร่วมและการประกาศเจตนารมณ์
สร้างพลจากคนในพื้นที่ ประเด็นที่ส�ำคัญคือ การปรับเปลี่ยนจิตส�ำนึกและ
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ค่านิยมให้เห็นการดื่มเหล้าเป็นเรื่องผิดปกติ ผลส�ำเร็จที่เกิดท�ำให้ต�ำบลเสียว
กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เรื่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้า สร้าง
ความภูมใิ จให้คนในต�ำบลทีส่ ามารถจัดการปัญหาชุมชนของตนเองได้และได้
ประกาศเจตนารมณ์ให้ต�ำบลเสียว “ปลอดเหล้าเข้ากระดูกด�ำ”
ต�ำบลเสียวเป็นต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มที่จะจัดการตนเองพึ่งพาตนเองนับตั้งแต่การ
ต่อสู้เรื่องการจัดตั้งกิ่งอ�ำเภอการจัดตั้งโรงเรียนในต�ำบลการต่อสู้เรื่องการ
สัมปทานป่าซึ่งนับได้ว่าล้วนเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญของต�ำบลเสียวดังนั้นในการ
ท�ำงานของอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณต�ำบลเสียวจึงเป็นกลไกและเรี่ยวแรงส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ และเมื่อมีการจัดตั้งกิ่งอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเป็น
อ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณแล้วนัน้ ต�ำบลเสียวเองก็เรียกได้วา่ เป็นแกนส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงประสานอีก ๔ ต�ำบล ให้มาร่วมกันท�ำงานเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็ง
ของอ�ำเภอร่วมกันโดยพยายามท�ำงานมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน
ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพสุขภาวะรวมทั้งเรื่อง
อบายมุขเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ
ขณะเดียวกันต�ำบลเสียวก็พบว่ารากเหง้าของปัญหาเรื่องสุขภาพ
และเศรษฐกิจครัวเรือนนั้นล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องอบายมุขและของมึนเมาทั้ง
สิ้น การท�ำงานเรื่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้าของต�ำบลเสียวนั้น เกิดจาก
กระบวนการท�ำงานเรื่องสุขภาวะชุมชน ที่ได้รับงบสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
สุขภาวะชุมชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพ
สุขภาวะ รวมทัง้ เรือ่ งอบายมุข เครือ่ งดืม่ มึนเมาต่างๆ ผลส�ำเร็จจากการรณรงค์
ให้งานศพเป็นงานทีป่ ลอดเหล้า ปลอดการพนันจึงเกิดการขยายผลการท�ำงาน
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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เรือ่ งเหล้าสูก่ ารท�ำงานบุญปลอดเหล้า โดยเน้นกระบวนการท�ำงานอย่างมีสว่ น
ร่วมของผูน้ ำ� ชุมชน ท้องที่ ท้องถิน่ และหน่วยงานภาคีภายนอกเข้ามาสนับสนุ
นทัง้ แนวคิดและกระบวนการ และเริม่ ขยายผลระดับอ�ำเภอโดยการชักชวนพี่
น้องอีก ๔ ต�ำบลได้แก่ ต�ำบลโดดต�ำบลหนองม้าต�ำบลผือใหญ่และต�ำบลอีเซ
ในอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมาร่วมท�ำงานภายใต้ชื่อเรียกว่า“เครือข่ายสุขภาวะ
อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ”โดยมีจุดมุ่งเน้นในการท�ำงานร่วมกันคือการงดเหล้า
ในงานบุญต่างๆ ๖ งานได้แก่งานบุญประเพณีงานวัดงานศพงานบุญกฐินงาน
บุญอุทศิ โรงเรียนและอืน่ ๆตามทีช่ มุ ชนเห็นสมควรจนเกิดรูปธรรมคนต้นแบบ
และงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้นแบบ ที่สามารถยืนยันได้ว่า การงดเหล้า
ท�ำให้ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้จริงๆ
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการท�ำงานในต�ำบลเสียวได้เกิด
กระบวนการท�ำงานพัฒนางานประเด็นสวัสดิการชุมชนควบคู่กับการสร้าง
จิตส�ำนึกในการลดเหล้า การจัดสวัสดิการชุมชนที่เน้นการสร้างหลักประกัน
ชีวิต หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเน้นที่การให้ความส�ำคัญของทุกคนในครัว
เรือน ความรัก ความเกื้อกูล ความเอื้ออาทร การแบ่งบันและความส�ำคัญ
ของระบบเครือญาติของคนในชุมชนในการดูแลสวัสดิการชุมชน โดยมุ่งหวัง
ให้สวัสดิการชุมชนเป็นทั้งกองทุนและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การออมวันละบาทดูแลคนทั้งครอบครัว ในช่วงเริ่มต้นได้มีสมาชิกที่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการวันละบาททั้ง ๑๗ หมู่บ้าน และได้เพิ่มจ�ำนวน
ขึ้นทุกปี ประเด็นที่น่าสนใจคือ ต�ำบลเสียวได้บูรณาการยกระดับการท�ำงาน
โดยสนับสนุนสวัสดิการส�ำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมท�ำงานศพปลอดเหล้า
ช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจของครอบครัวผู้สูญเสียและช่วยให้เกิดการพัฒนาการ
จัดสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม ผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชุมชนมีความรัก ความ
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สามัคคีเอื้ออาทร สามารถจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่อง คนพันธุ์เสียวก�ำลัง
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้แข็งแกร่งภายใต้ความสุขของการจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน
จากแนวคิ ด การสร้ า งให้ “ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ปลอดเหล้ า ปลอด
อบายมุข” ได้เน้นให้มีหลักการท�ำงานที่ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ
สร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับองค์กรภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มแกนน�ำต่างๆ ในชุมชน เพื่อ
ผนึกก�ำลังในการขับเคลื่อนแนวคิดชุมชนปลอดอบายมุข ภายใต้การสร้าง
กระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส�ำคัญ ผลจากการ
รณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมของชุมชนให้ คนไม่ดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา คน
ดื่มเหล้าเป็นเรื่องไม่ธรรมดา ประชาชนมีความรู้สึกพึงพอใจ มีสุขภาพดีขึ้น
ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากขึน้ ทัง้ ในงานบุญและในชีวติ ประจ�ำวัน สังคมมีความ
สงบสุข ลดการทะเลาะวิวาท ครอบครัวมีความรัก เข้าใจและอบอุน่ มากยิง่ ขึน้
กลยุทธ์ของการก�ำหนดมาตรการชุมชนในการป้องปรามด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทีเ่ ข้มข้น ท�ำให้คณะท�ำงาน ประชาชนมีความภูมใิ จและมีพลังใจในการ
รักษาความดีดว้ ยการรณรงค์ให้เกิดความต่อเนือ่ งผลปรากฏว่างานประสบผล
ส�ำเร็จเพราะไม่มเี หล้าไม่มขี ายเหล้าไม่มกี ารทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี
ระยะเวลา ๓ ปี ทีต่ ำ� บลเสียวได้กำ� หนดมาตรการของชุมชนในการจัดระเบียบ
เรื่องเหล้าในงานบุญบั้งไฟ ได้ทำ� ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนให้หันกลับมารักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีนิยมดั้งเดิมได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งยังส่งผลให้คนในท้องถิ่น ประชาชนที่มาร่วมงานมีความ
ปลอดภัยจากการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้า เช่น การทะเลา
วิวาทและอุบัติเหตุจราจรอย่างชัดเจน
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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ตัวอย่าง กิจกรรมชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า...สูง่ านสวัสดิการสังคม
สังคมไทยในอดีตมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลมี
น�้ำใจต่อกันได้รับสวัสดิการจากธรรมชาติด้วยการหาเห็ดหาหน่อไม้จากป่า
ใกล้บ้านหาปูหาปลาในแม่น�้ำล�ำคลองยามเจ็บป่วยได้ยาจากสมุนไพรในป่า
เพือ่ นบ้านมาเฝ้าไข้ให้กำ� ลังใจมีปญ
ั หาชีวติ มีศาสนาและผูอ้ าวุโสในชุมชนเป็น
ที่พึ่งฯลฯนี่คือสวัสดิการที่ธรรมชาติและผู้คนมีให้แก่กันบนพื้นฐานของความ
เกือ้ กูลมีนำ�้ ใจและเคารพซึง่ กันและกันระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติ
ซึ่งชาวบ้านต�ำบลเสียวก็ใช้กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้า
หมายคือ อยากให้พี่น้องคนในต�ำบลมีอยู่มีกินอย่างมีความสุข บนฐานวิถี
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น “ความสุข” ในแบบฉบับคนต�ำบลเสียว สุขอย่าง
พอเพียงในวิถีของตนเอง
ดังนัน้ ในปี ๒๕๕๐ ชาวบ้านต�ำบลเสียว พยายามจัดสวัสดิการให้แก่กนั
แต่ไม่เน้นรูปแบบออมเพือ่ กูย้ มื และปันผลเน้นการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุม
ความจ�ำเป็นพืน้ ฐานของชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตายเพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คง
ในชีวติ บนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน
ตัง้ แต่เกิดจนตายเป็น“การจัดสวัสดิการของชาวบ้านโดยชาวบ้านเพือ่ ชาว
บ้านเป็นการให้อย่างมีคณ
ุ ค่าการรับอย่างมีศกั ดิศ์ รี” การอยูร่ ว่ มกันของคน
ชุมชนและธรรมชาติอย่างเคารพซึ่งกันและกันมีกระบวนการด�ำเนินการที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นใช้หลักศาสนาและการมีส่วน
ร่วมของคนอย่างกว้างขวาง
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การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ด�ำเนินการและท�ำควบคู่ในช่วงเดียวกับ
การเริ่มท�ำงานเรื่องลด ละ เลิกเหล้าผ่านงานบุญประเพณี แกนน�ำต�ำบลได้
เรียนรู้ที่จะพัฒนางานประเด็นสวัสดิการชุมชนควบคู่กับการสร้างจิตส�ำนึก
ในการลดเหล้า การจัดสวัสดิการชุมชนที่เน้นการสร้างหลักประกันชีวิต หลัก
ประกันความมั่นคงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเน้นที่การให้ความส�ำคัญของทุกคนในครัวเรือน ความ
รัก ความเกื้อกูลความเอื้ออาทร การแบ่งบันและความส�ำคัญของระบบเครือ
ญาติของคนในชุมชนในการดูแลสวัสดิการชุมชน โดยมุ่งหวังให้สวัสดิการ
ชุมชนเป็นทั้งกองทุนและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกติกาของคน
ต�ำบลเสียวต่างกองทุนอื่นๆคือปกติการจัดสวัสดิการเน้นดูแลสมาชิก แต่
กองทุนสวัสดิการต�ำบลเสียวเน้นให้มีสมาชิกหนึ่งคนออมวันละบาทแต่ดูแล
คนทั้งครอบครัว
ช่วงแรกได้มีสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการออม
วันละบาทใน ๑๗ หมูบ่ า้ นจ�ำนวน ๒๐๙ ครอบครัว จนในปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่
ขึน้ เป็น ๓๖๙ ครอบครัว มีเงินกองทุนสะสมกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาทประเด็นทีน่ า่
สนใจคือ ต�ำบลเสียวได้บรู ณาการยกระดับการท�ำงานโดยสนับสนุนสวัสดิการ
ส�ำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมท�ำงานศพปลอดเหล้า ช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจ
ของครอบครัวผู้สูญเสียและช่วยให้เกิดการพัฒนาการจัดสวัสดิการอย่างเป็น
รูปธรรม ผลทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้ชมุ ชนมีความรัก ความสามัคคีเอือ้ อาทร สามารถ
จัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่อง คนพันธุ์เสียวก�ำลังร่วมกันพัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้แข็งแกร่งภายใต้ความสุขของการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
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บทพิสูจน์ของตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�ำสอน
อาจารย์สุริยงค์ บุรมย์อดีตผู้อำ� นวยการโรงเรียนบ้านหนองผือที่ครั้ง
หนึ่งอาจารย์ท่านนี้ได้รับการกล่าวขานจากพี่น้องร่วมบ้านร่วมต�ำบลว่าท่าน
เป็นนักดื่มขั้นเทพคอทองแดงหากแต่ในวันนี้อาจารย์สุริยงค์กลับเป็นกลไก
ส�ำคัญหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเรื่องงานบุญปลอดเหล้าในฐานะที่ปรึกษา
ของโครงการ “พอโครงการงดเหล้าเริ่มเราเห็นดีด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่าเห็น
ด้วยเพราะเราเคยดื่มเหล้ามาก่อนดื่มหัวราน�้ำขนาดจ�ำชื่อตัวเองไม่ได้ขี่รถยัง
ล้มหรือขีร่ ถตัง้ ใจจะกลับบ้านยังขีก่ ลับผิดทิศผิดทางพอมีคนบอกว่าเราเมาเรา
ก็จะบอกว่าใครว่ากูเมากูยังเมาเสียหน่อยเรียกว่ากินจนหนักหนามากพอเรา
เห็นโทษจากเหล้าแบบนี้แล้วเราเองก็คิดจะเลิกแต่หยุดกินเหล้าได้แค่ปีเดียว
ก็กลับไปกินอีกจนครั้งสุดท้าย
ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนที่โครงการงดเหล้าตามงานบุญจะเกิดขึ้นเรา
พบว่าเรารู้สึกเหนื่อยเราไม่สบายเริ่มคิดได้ว่าช่วงที่เรากินแล้วยังไม่เมาเรา
สนุกสนานเหลือเกินแต่พอเมาขึ้นมาแล้วมันกลับทรมานมากมายเราคิดได้ก็
ตั้งใจเลยจะเลิกอย่างจริงจังจนเลิกได้จริงๆและสรุปกับตัวเองมองเห็นโทษ
ของเหล้า
๕ ส.คือเสียสตางค์ต้องใช้เงินซื้อดื่มซื้อกิน
เสียสุขภาพกินหนักๆร่างกายก็อ่อนแอไม่สบาย
เสียสติไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลง
เสียศักดิ์ศรีเมาจนหัวราน�้ำเมาแล้วนอนกองไปเรื่อยและสู้ไม่ได้จะ
ท�ำการอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม
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เสียชีวิต คือสิ่งสุดท้ายที่เป็นผลกระทบที่ส�ำคัญที่สุดจากการดื่มเหล้า
ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคภัยไข้เจ็บ เสียงจากอาจารย์สุริยงค์บุ
รมย์อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือสะท้อนให้เห็นว่าการงดเหล้า
ช่วยลดปัญหาภาระค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆลงไปเยอะทีเดียวเป็นตัวชีว้ ดั
ที่ท�ำให้ชุมชนเห็นตัวเลขเห็นมูลค่าร่วมกันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กระแส
ตอบรับเรื่องการงดเหล้าในงานต่างๆของต�ำบลเสียวจะขยายวงกว้างและใน
ผู้น�ำบางรายจากแค่งดเหล้าในงานบุญก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจน
เลิกเหล้าได้ถาวร
กองทุนสวัสดิการ : เครื่องมือส�ำคัญการยกระดับงานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่สามารถกระตุ้นและตรึง
ความเข้มข้นเรื่องงานปลอดเหล้าในพื้นที่ต�ำบลเสียวได้เป็นอย่างดี สามารถ
จุดประกายและท�ำให้สมาชิกอยากจัดและยอมรับกติกาทางสังคมเพราะ
หากจัดงานศพคนในครอบครัวปลอดเหล้า ทางกองทุนจะจัดสวัสดิการให้
เพิ่มศพละ ๑ พันจากเดิม ๒,๐๐๐ บาท ที่ส�ำคัญยังส่งเสริมให้เกิดจากการ
รวมตัวของประชาชนในพื้นที่ด้วยความสมัครใจ ทีป่ ระสงค์จะดูแลซึง้ กันและ
กันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นกองทุนที่ “ทุกคนร่วมกันเป็น
เจ้าของ”เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล มีความยึดหยุ่น
มีความคล่องตัว เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระบวนการด�ำเนินงาน ในช่วงแรกต�ำบลเน้นการจุดประกายความ
คิด-ท�ำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเริ่มจากมีผู้ก่อการดี หรือแกนน�ำที่สนใจ
อาทิเช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน ฯลฯ ที่มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ใน
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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ชุมชน และต้องการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ชักชวนแกนน�ำคนอื่นๆ มา
พูดคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดสวัสดิการชาวบ้าน จากนัน้ ก็จดั เวทีพดู
คุยกับชาวบ้านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการจัดรวมทั้งต�ำบล หรือแกน
น�ำจะลงไปท�ำความเข้าใจระดับหมู่บ้านผนวกกับประเด็นเรื่องการเฝ้าระวัง
ภัยจากเหล้า แล้วแกนน�ำต�ำบลจะน�ำข้อมูลของการประชุมระดับหมู่บ้านมา
ประมวลภาพรวม แล้วจะน�ำกลับมาพูดคุยเพื่อก�ำหนดทิศทางการยกระดับ
งานในพื้นที่ต่อไป
การจุดประกายความคิดท�ำควบคู่ไปกับการ“กระตุ้น” ให้ชาวบ้าน
เข้าใจถึงหลักการส�ำคัญอย่างน้อยๆ ๓ ประการ คือประการแรก เป็นการตั้ง
กองทุนสวัสดิการจะท�ำให้สมาชิกให้รบั การดูแลตัง้ แต่เกิดจนตาย ซึง่ ชาวบ้าน
ธรรมดาไม่เคยได้รับมาก่อน ประการที่สองเป็นการท�ำให้สามารถดูแลทุกข์
สุขซึ่งกันและกันไม่ว่ายากดีมีจน และยังช่วยกันดูแลเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ เช่น เด็ก คนแก่ คนพิการ เป็นการสร้างความรักความเอื้ออาทร
ต่อกันและสุดท้ายใช้กลยุทธ์ดึงดูดให้สมาชิกอยากได้สวัสดิการเพิ่มเติมจาก
ปกติด้วยการจัด “งานศพปลอดเหล้า” ได้รับเงินเพิ่มศพละ ๑,๐๐๐ บาท
รวม ๓,๐๐๐ บาทนั้นเอง
อีกวิธีการหนึ่งที่การท�ำงานกองทุนสวัสดิการและการท�ำงานปลอด
เหล้าเหมือนกันคือ การเริ่มจากเรื่องเล็กๆ กลุ่มเล็กและค่อยขยายตัว โดย
ขยายแกนน�ำ ขยายประเด็นงานให้ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทัง้ ต�ำบล เพราะ
ในระยะเริม่ ต้นต้องใช้ “แกนน�ำหรือคนส�ำคัญในต�ำบลทีไ่ ด้รบั การยอมรับ”
เป็นคนกว้างขวางทั้งในระดับพื้นที่หมู่บ้าน โซน คุ้มบ้าน หรืออาจเป็นแกน
น�ำจากกลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้การด�ำเนินงานของกองทุน
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ตลอดจนการบูรณาการทุนจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนั้นการท�ำงานทั้งสองประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้าหรือ
กองทุนสวัสดิการ ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น อบต.
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยต้องประสาน
งานตัง้ แต่ตน้ ซึง่ อาจท�ำได้หลายวิธี เช่น การส่งแกนน�ำไปพูดคุย ให้เห็นว่าการ
ตั้งกองทุนสวัสดิการเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ผลส�ำเร็จเป็นทั้งของชาวบ้าน
และของหน่วยงานท้องถิ่น ช่วยประหยัดงบประมาณของท้องถิ่น แต่ได้ผลก
ว้างขวาง เป็นต้น
อีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเด่นของบูรณาการและเชื่อมเรื่อง
เหล้าและสวัสดิการคือ ต�ำบลเสียวจะมีการติดตามและประเมินผลผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรูร้ ว่ มกันตลอดเวลา ทัง้ วง
พูดคุยทีไ่ ม่เป็นทางการ และเป็นทางการเพื่อให้งานได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมุง่ เน้นให้คนในชุมชน
ได้มีการช่วยเหลือกัน สร้างความรัก ความเอื้ออาทร สร้างความร่วมมือและ
ประสานการท�ำงานของหน่วยงาน และชุมชน
จังหวะก้าวต่อในการเคลือ่ นงานสวัสดิการชุมชนต�ำบลเสียว เน้นที่
การพัฒนาสมาชิกกองทุนให้มีส่วนร่วม มีความเข้าใจระบบการจัดสวัสดิการ
ต�ำบล การพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการให้มีการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีการสืบทอดการท�ำงานจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกองทุนให้มีการจัดการที่เป็นระบบ เช่น จัดฐานข้อมูล
สมาชิก เอกสารการเงินและบัญชี การรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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เนื่อง และการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหว และสร้างแรงจูงใจให้คนในต�ำบลเสียวได้เห็นความส�ำคัญ
ของการร่วมจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง โดย
ประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการพัฒนาชุมชนของต�ำบลเสียวยังมีความต่อเนื่อง โดย
เฉพาะกลไกการท�ำงานจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งการสร้างผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาของต�ำบลเสียวเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้วิธีคิดในการพัฒนาเชิง
บูรณาการ ในการท�ำงานเชิงประเด็นต้องมีการรักษาสภาพเรือ่ งเหล้าให้มคี วาม
เข้มข้น และบูรณาการกับเรือ่ งอืน่ ให้มคี วามสอดคล้อง รูปธรรมความส�ำเร็จที่
เกิดขึ้นกล่าวได้ว่าเป็นความกล้าหาญของแกนน�ำต�ำบล ที่กล้าฟื้นประเพณีที่
คุน้ ชินของชาวบ้าน เสนอแนวทางใหม่ขนึ้ มาแทน ซึง่ ต้องยกความดีให้แกนน�ำ
ต�ำบลทุกคนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างของชาวบ้านได้ จนได้รบั การ
ยอมรับ มีการท�ำงานกันเป็นทีม ท�ำงานอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ ตอน มีการคิด
เชิงรุกไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา
๒. สรุปแนวคิด
เรียนรู้เงื่อนไขสวัสดิการทางสังคม การสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับ
ต�ำบล ท�ำให้เห็นความมุ่งมั่น ท�ำแบบจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการ
ที่ท�ำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการลดค่าใช้จ่าย ใช้
กระบวนการสร้างกลไกการท�ำงานแบบประชาคมแบบมีส่วนร่วม ก�ำหนด
มาตรการร่วมและการประกาศเจตนารมณ์สร้างพลจากคนในพื้นที่ เพื่อปรับ
เปลีย่ นจิตส�ำนึกและค่านิยมให้เห็นการดืม่ เหล้าความเชือ่ มโยงกับกองทุนหรือ
สวัสดิการทางสังคมของภาคประชาชนในการก�ำหนดเงื่อนไขและมาตรการ
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ทางสังคมด้วยการจัดตั้งกองทุนและมีการน�ำใช้ผลจากการพัฒนากองทุน
ให้การสนับสนุนการท�ำงานเครือข่ายและจัดสวัสดิการ
๓. แนวทางการด�ำเนินงาน
๓.๑ สร้างแกนน�ำโดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่จัดตั้งเป็นสภาผู้เฒ่าไป
ขยายแนวคิดในการเตรียมแกนน�ำและใช้การวางระบบความเป็นเครือญาติ
ท�ำให้สื่อสารกันง่ายและเข้าใจในทิศทางเดียวกันเพื่อรณรงค์และขยายเครือ
ข่าย ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุ
๓.๒ จัดเวทีประชาคมและคืนข้อมูลของต�ำบลเสียวโดยใช้ข้อมูล
และสภาพปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างแรงบัลดาลใจส�ำคัญที่ท�ำให้ทุกคนลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจัง
๓.๓ ใช้แกนน�ำ ค้นหาข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านต่างๆ ในต�ำบลโพธิ์
ศรีสวุ รรณ วิเคราะห์ปญ
ั หา จากรายรับกับรายจ่ายทีไ่ ม่สมดุลกัน เพือ่ วิเคราะห์
รากเง้าของปัญหา พบว่า อบายมุข และค่าใช้จ่ายเรื่องเหล้าท�ำให้เกิดหนี้สิน
รายได้ไม่พอจ่าย เพือ่ ท�ำความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้านและหาข้อสรุปร่วมกัน
ในการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดการเกิดอุบัติเหตุ
๓.๔ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเจ้าภาพและวัด
ในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มพร้อมก�ำหนดเกณฑ์เป็น
เงื่อนไขของการงดเว้นสวัสดิการหากมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น
พระไม่สวดศพให้ ถ้าเจ้าภาพเลี้ยงเหล้า เป็นต้น
๓.๕ ประกาศเจตนารมณ์ในระดับต�ำบลเสียวในการจัดกิจกรรม
งานบุญต่างๆ โดยแกนน�ำชุมชนผู้น�ำทั้งก�ำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดการเกิด
อุบัติเหตุ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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๓.๖ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสียวร่วมกันจัดท�ำ “โครงการสุข
ภาวะต�ำบลเสียว”ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของต�ำบล ที่
มีเกณฑ์ในการงดการช่วยเหลือสมาชิกที่มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ในงานศพของต�ำบลเสียวมี ๘ ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานระดับต�ำบล
๑) เตรียมทีมงาน มีทีมระดับหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
และทีมระดับต�ำบลคือแกนน�ำส�ำคัญในต�ำบล ได้แก่ก�ำนัน นายก อบต.พระ
ครู หมออนามัย ผู้น�ำทางการและไม่เป็นทางการตั้งคณะท�ำงานในภายใต้ชื่อ
คณะกรรมการสุขภาวะต�ำบลเสียว
๒) ประชุมวางแผน เพื่อออกประชาคมขอมติจากชาวบ้านทุก
หมูบ่ า้ น ทีมงานทีร่ ว่ มออกประชาคมได้แก่ พระ หมออนามัย ครู ผูน้ ำ� ทางการ
(ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน) โดยให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านเตรียมเวทีไว้ให้
๓) จัดเวทีประชาคมแกนน�ำที่เตรียมการกันไว้แล้ว ออกจัดเวที
ประชาคมตามคุ้มบ้าน ๘ จุด ครอบคลุม ๑๗ หมู่บ้าน
๔) จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ เป็นการประกาศให้สาธารณะชน
รับทราบโดยทั่วกันถึงมติของชาวบ้านในต�ำบล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับชาวบ้านในการงดเหล้าในงานศพด้วย เนือ่ งจากเป็นแนวทางการท�ำงานที่
ฟื้นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมานาน
๕) คณะกรรมการโครงการออกติดตาม หลังจากนั้นมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบออกติดตามประเมินผล คอยให้การหนุนช่วย เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามมติประชาคม
100

๖) ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง เป็นการท�ำงานต่อเนื่องเพื่อสร้างการ
รับรู้ สร้างความเข้าให้กับชาวบ้านโดยอาศัยหอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน
และพิธกี รในงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลด ละ เลิกเหล้า
ในการจัดงานต่างๆ
๗) ท�ำวิจัยไทบ้าน เป็นการท�ำงานเชิงรุกโดยการเก็บข้อมูลค่าใช้
จ่ายในงานศพที่เกิดขึ้นในรอบปี และน�ำตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาวิเคราะห์ เพื่อน�ำไปสร้างการเรียนรู้ให้กับชาวบ้าน
ท�ำให้ชาวบ้านตื่นตัวเข้าร่วมสนับสนุนมติประชาคมได้อย่างมาก
๘) สรุปประเมินผล มีการสรุปประเมินผลการด�ำเนินงานอยู่เป็น
ระยะๆ เพื่อดูความเคลื่อนไหว และคิดค้นมาตรการเชิงรุกต่อเนื่อง
๔. เนื้อหาและกิจกรรม
จุดเริ่มต้นการรณรงค์ให้ชาวบ้านงดเหล้าในงานบุญประเพณีต่างๆ
ของต�ำบล ในการรณรงค์งดเหล้าในงานศพของต�ำบลเสียว ควรมีเนือ้ หา ดังนี้
๔.๑ การส�ำรวจข้อมูลจากพื้นฐานของการท�ำประชาคมเพื่อเรียน
รู้ข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อหาเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดการจ่ายสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกในการช่วยเพื่อลด ละ เลิก การดื่ม
แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรและขยายสมาชิกเพิม่ เติม เช่น สถาบัน
การเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจ�ำเป็น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ก�ำหนดเกณฑ์ในการรับสมาชิกหรือตอบแทนสมาชิกที่ไม่บริโภค
แอลกอฮอล์ เป็นต้น
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๔.๒ การใช้กลไกของสภาผู้น�ำขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์
ศรีสุวรรณร่วมผลักดันให้กลุ่ม/แหล่งเรียนรู้ที่มีรายได้จัดสวัสดิการสังคมเพื่อ
ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรเช่น สภาผู้น�ำของ
ต�ำบลได้กำ� หนดว่า เจ้าภาพไม่เลีย้ งเหล้าจะได้รบั เงินช่วยจากลุม่ ฌาปนกิจและ
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น
๔.๓ เรียนรู้กระบวนการท�ำวิจัยไทบ้าน เป็นการท�ำงานเชิงรุกโดย
การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานศพที่เกิดขึ้นในรอบปี และน�ำตัวเลขค่าใช้จ่าย
ต่างๆ โดยเฉพาะค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาวิเคราะห์ เพื่อน�ำไปสร้างการ
เรียนรู้ให้กับชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านตื่นตัวเข้าร่วมสนับสนุนมติประชาคมได้
อย่างมาก
๕. ผู้ด�ำเนินการพัฒนาสู่งานบุญปลอดเหล้าต�ำบลเสียว
๕.๑ สภาผู้เฒ่า (สภาผู้สูงอายุ ที่มีอิทธิพลทางความคิดและความ
เชื่อของชาวบ้าน) เป็นริเริ่มและจุดประกายการขับเคลื่อนงาน “ โครงการสุข
ภาวะต�ำบลเสียว”
๕.๒ สภาผู้น�ำ เป็นแกนหลักในการ ขับเคลื่อนงานต่อ บนพื้นฐาน
ทุนสังคมและศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ในพื้นที่และขยับไปสู่การท�ำประชาคม
กลุม่ โซนหมูบ่ า้ นจนได้มติรว่ มกันในการขับเคลือ่ นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า
๕.๓ ครอบครัวต้นแบบ เช่น ครูเกษียณ ที่ไม่ดื่มเหล้าเป็นต้นแบบ
ให้ชาวบ้านเห็น เช่น ข้อมูลทีเ่ ป็นรูปธรรมเช่น รายจ่ายทีล่ ดลงชัดเจนจากการ
ปลอดเหล้าในงานศพ จากงานศพปลอดเหล้าจึงมีการขยับขยายไปสู่งานบุญ
ประเพณีครอบคลุมทั้งปี
๕.๔ พระ ผูน้ ำ� ทางศาสนา ให้ความรูแ้ ละสัง่ สอน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดื่มเหล้า
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๕.๕ อบต. เสียว สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการด�ำเนิน
การเพื่อให้เกิดรูปธรรมของงาน
๕.๖ อปพร. และอาสาสมัคร เป็น แกนหลักในการ รณรงค์ และ
พัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่ม
๕.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นแกนหลักในเรื่องการ
ฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้า
๖. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๖.๑ มาตรการชุ ม ชนและพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.๒๕๕๑โดยมีรปู ธรรมทีเ่ กิดความส�ำเร็จขึน้ จากการท�ำงาน
ศพและงานบุญปลอดเหล้าของคนต�ำบลเสียว เป็นสิง่ ทีผ่ นู้ ำ� และชาวบ้านภูมใิ จ
ที่มีจิตส�ำนึกร่วมกัน มีความละอายต่อคนในชุมชนด้วยกัน การปรึกษาหารือ
อย่างมีสว่ นร่วมของคระกรรมการสุขภาวะต�ำบลเสียวเป็นอีกหนึง่ ความส�ำเร็จ
ที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจ จนเกิดการผลักดันเชิงนโยบายสู่องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเสียว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ ๑) ประเพณีบุญขึ้นปีใหม่ ๒) งาน
ประเพณีสงกรานต์ ๓) งานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟโดยหน่วยงานระดับอ�ำเภอ เช่น
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณ ปกครองอ�ำเภอ ท้องถิน่ อ�ำเภอ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเสียว ได้ให้ความส�ำคัญมาร่วมประชุมในการ
สอดรับนโยบาย โดยมีมาตรการชุมชนและพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน
๖.๒.การขยายเครือข่ายในระดับอ�ำเภอ โดยจากพื้นที่ ต�ำบล
เสียว อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งใช้กระบวนการท�ำทั้งต�ำบล
เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ และขยายผลสู่ต�ำบลอื่นๆ ในโพธิ์ศรีสุวรรณ อีก ๔ ต�ำบล
ประกาศให้งานศพ งานบุญ ปลอดเหล้าทุกต�ำบลของอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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และผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ “โพธิ์ศรีสุวรรณปลอดเหล้า เบียร์ ใน
งานศพ งานบุญ” ทั้งอ�ำเภอ โดยก�ำหนดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็น
วันคืนข้อมูลปลอดเหล้า ของอ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณ และปรับเปลีย่ นชือ่ งานว่า
“งานวันปลอดเหล้าสร้างความดีโพธิศ์ รีสวุ รรณ” มีอบต. ทัง้ ๕ แห่ง สนับสนุน
งบประมาณ ภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาวะอ�ำเภอโพธิศ์ รี
สุวรรณโดยมีกลไกทีส่ �ำคัญในการท�ำงานเหมือนกันนัน่ ก็คอื การเชือ่ มประสาน
พลังก�ำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในชุมชนอบต. วัด
โรงเรียนรพ.สต.และแกนน�ำทีท่ ำ� ให้เกิดรูปแบบของการท�ำงานร่วมกันท�ำงาน
บนศักยภาพที่มี
๖.๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเรื่องเหล้าลดลง
โดยเก็ บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการสร้ า งความ
ตระหนัก ซึ่งส่งผลให้ชาวต�ำบลเสียวและอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้ประเมิน
สถานการณ์และเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการสุขภาวะทั้งระดับ
ต�ำบลและระดับอ�ำเภอได้น�ำข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์ เรื่องค่าใช่จ่ายและการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดงานต่างๆ จากข้อมูลประมาณการดังนี้
ปีที่ ๑ (๑๔ ธันวาคม ๕๐-๑๔ ธันวาคม ๕๑)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๒ (๑๔ ธันวาคม ๕๑-๑๔ ธันวาคม ๕๒)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๓ (๑๔ ธันวาคม ๕๒-๑๔ ธันวาคม ๕๓)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๔ (๑๔ ธันวาคม ๕๓-๑๔ ธันวาคม ๕๔)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ปีที่ ๕ (๑๔ ธันวาคม ๕๔-๑๔ ธันวาคม ๕๕)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๖ (๑๔ ธันวาคม ๕๕-๑๔ ธันวาคม ๕๖)
ลดรายจ่ายได้กว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภาพรวมรายจ่ายทั้ง ๖ ปี ลดรายจ่ายได้กว่า ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดรายจ่ า ยได้ จ ริ ง เฉลี่ ย อย่ า งน้ อ ยรายละ
๒๐,๐๐๐ ต่องาน จากข้อมูลสถิติที่คณะกรรมการสุภาวะต�ำบลเสียวและ
อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้รวบรวมมาตลอด ๖ ปี ได้พบว่า มีการลดค่าใช้จ่าย
จากงานต่างๆ ซึ่งแต่เดิมภาระค่าใช้จ่ายต่องานในส่วนของเครื่องดื่มที่มีเหล้า
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต่องานและเพิ่มมากขึ้นตามฐานะของครัวเรือน
การท�ำงานลดเหล้าเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้คนในชุมชนหันกลับมาพิจารณาถึง
เศรษฐกิจของชุมชน และยังเชือ่ มไปถึงการด�ำเนินชีวติ ตามแนวคิดวิถพี อเพียง
๖.๔ เกิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ปรับเปลีย่ น
วิธคี ดิ ค่านิยมในการดืม่ เหล้าของคนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิน่ ก�ำหนดมาตรการชุมชน ใช้กติกาชุมชน
เป็นสัญญาใจ ส่งผลให้การท�ำงานเรื่องเหล้าในต�ำบลเสียวเกิดผลส�ำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมจนสามารถขยายผลไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
๖.๕ สร้างค่านิยมทีด่ ใี ห้กบั เยาวชนและสังคม โดยการขับเคลือ่ น
งานบุญประเพณีปลอดเหล้าได้ให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ซึ่ง
ถือเป็นผู้น�ำแถวสาม เยาวชนมีบทบาทส�ำคัญในการร่วมสร้างกระแส สร้าง
จิตส�ำนึกในการลด ละ เลิกเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเหล้าของคนในชุมชน โดยใช้เหล้าเป็น
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เครื่องมือในการจัดระเบียบให้ถูกที่ ถูกทาง ใช้ความรัก ความเข้าใจช่วยปรับ
เปลี่ยนความคิดใหม่
๖.๖ ได้ผู้น�ำเป็นแบบอย่างที่ดี “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าค�ำสอน”
ต�ำบลเสียวมีประวัติการต่อสู้จากสถานการณ์ต่างๆ ท�ำให้ผู้น�ำกลายเป็นก
ลุ่มผู้อาวุโสที่คนในชุมชนให้ความเคารพ เชื่อฟัง เพราะผู้น�ำท�ำเป็นตัวอย่าง
พัฒนาชุมชนจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังได้ร่วมเรียนรู้และสืบทอด
วิธคี ดิ และกระบวนการท�ำงาน จนเกิดเป็นความเข้มแข็งแบบคนพันธุเ์ สียวมา
จนถึงปัจจุบัน
๖.๗ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับให้เยาวชนได้คิด แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยงานปลอดเหล้าน�ำมาสู่การ
จัดการปัญหาต่างๆ ในสังคม จากบทเรียนของการจัดระเบียบเรือ่ งเหล้า ส่งผล
ให้เกิดการบูรณาการงานประเด็นอื่นๆ ในต�ำบลเสียว เช่น ได้มีการจัดท�ำวิจัย
ชาวบ้านเพือ่ น�ำข้อมูลมาแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมของเยาวชนกับการดืม่ เหล้า จาก
ข้อมูลวิจัยท�ำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนคนพันธุ์เสียวสร้างสุข และยังมีกา
รบูรณาการกับการแก้ไขปัญหาเรือ่ งอุบตั เิ หตุและยาเสพติดในพืน้ ทีต่ �ำบลเสียว
และอ�ำเภอโพธิศ์ รีสวุ รรณด้วย ท�ำให้มกี ารก�ำหนดมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนจากกระบวนการของชุมชน
เอง ประเด็นส�ำคัญคือ งานปลอดเหล้า คือวิถีพอเพียง หากคนในชุมชนมีการ
ด�ำเนินชีวิตที่พอเพียง รู้ตัวรู้ตนด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะ
เหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดังนั้นแล้ว ถือได้ว่า การลดเหล้า
เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีช่ มุ ชนจ�ำเป็นต้องช่วยกันปรับเปลีย่ นค่านิยมและความคิดให้
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้
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๖.๘ เกิดต้นแบบพื้นที่พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จากประสบการณ์
ได้พฒ
ั นาจนเกิดเป็นองค์ความรูใ้ นการจัดการปัญหาเรือ่ งเหล้าของชุมชน โดย
พื้นที่ต�ำบลเสียวได้เกิดรูปธรรมมากมายในการท�ำงานเรื่องเหล้าตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก จนถึงระดับชุมชน จนกลายเป็นพื้นที่สำ� คัญในการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เชิงความคิด กระบวนการ เทคนิคและการขยายผลให้ส�ำหรับผู้ที่สนใจจาก
นอกพื้นที่อย่างมากมาย และยังเป็นการสรุปบทเรียนซ�้ำ ทบทวนการท�ำงาน
ของตนเองซ�้ำๆ ให้เห็นพัฒนาการและจังหวะการก้าวต่อของคนต�ำบลเสียว
ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความดีงามที่ได้ร่วมท�ำอย่างภาคภูมิใจ
๗. ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความส�ำเร็จ : เน้นกระบวนมีส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมท�ำร่วมสร้างใน กิจกรรมเช่น ประชาคม ประกาศเจตนารมณ์ และ
คืนข้อมูล ซึ่งส่งผลท�ำให้คนต�ำบลเสียวเข้าใจ ยอมรับกติการ่วมกัน และเห็น
ประโยชน์ร่วมกัน
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ชุดกิจกรรมที่ ๔
การบังคับใช้กฎหมาย
๔.๑ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและธรรมนูญสุขภาพต�ำบลเพื่อสนับสนุน
การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๔.๑.๑ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้กลุ่มต่างๆในต�ำบลอย่างน้อย ๑
กลุม่ ก�ำหนดเกณฑ์การจัดสวัสดิการหรือการจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุน
การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจ�ำหมู่บ้านก�ำหนดให้สมาชิกที่ดื่มเหล้าไม่ได้รับ
สวัสดิการยามเจ็บป่วย เป็นต้น
๔.๑.๒ จัดตั้งธรรมนูญสุขภาพประจ�ำต�ำบลเพื่อลด ละ เลิก การ
ดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๔.๒ สนับสนุนการออกกฎระเบียบประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อลด ละ เลิก
การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๔.๒.๑ สนับสนุนกฎระเบียบ เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลหรือประเพณีประจ�ำหมู่บ้าน
๔.๒.๒ อปท.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมออกกฎระเบียบ เพื่อลด ละ
เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรประจ�ำหมู่บ้าน
๔.๒.๓ มีการออกกฎหมายหรือข้อบังคับใช้กฎหมายในโรงเรียน วัด
หรือ งานเทศกาลและประเพณี เพือ่ สนับสนุนลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจร
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ฐานเรียนรู้ที่ ๘ เรียนรู้วิถีสู่....ธรรมนูญสุขภาพต�ำบล
			 อบต. ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์

๑. เกริ่นน�ำ
อบต.ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ มีการจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพ เพื่อดูแล
สุขภาพของคนในต�ำบล ในเชิงบูรณาของทุกภาคส่วน โดยมีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกับ ประชาชน
และ องค์กรของรัฐในท้องถิ่น(อบต. /รพ.สต./ฯลฯ) ร่วมกันขับเคลื่อน งาน
สาธารณสุข ร่วมกันออกกฎหมายลูกร่วมกัน เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพสู่
ต�ำบลสุขภาวะเพื่อก้าวข้ามคุณภาพชีวิต” มุ่งเน้นทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ กาย ใจ
สังคม สิง่ แวดล้อมและภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เป็นต�ำบลแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีธรรมนูญสุขภาพ” “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต�ำบลสุขภาวะ เป็นข้อก�ำหนด
ธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะเป็นมติประชาชนจากการประชาคมของต�ำบล
โดยผ่านขบวนการประชาคมในทุกหมู่บ้าน มติเอกฉันท์เห็นชอบให้ อบต.
ดงมูลเหล็ก วางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ต�ำบลดงมูลเหล็กสู่ต�ำบลสุข
ภาวะ ด้วยมีเป้าหมายเดียวกันอันได้แก่ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนต�ำบล
ดงมูลเหล็ก โดยอาศัยพื้นฐานจากภูมิปัญญาทางจริยธรรมและคุณธรรม ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให้ตำ� บลดงมูลเหล็กเป็นดินแดนแห่งความ
สุข มีสขุ ภาพดีถว้ นหน้าภายในระยะเวลาของกรอบยุทธศาสตร์พฒ
ั นา ปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗”
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การจัดการข้อมูลใช้การน�ำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในการน�ำเสนอ
ในเวทีประชาคม ส่วนเรือ่ งการจัดการด้วยงบประมาณใช้ในเรือ่ งการออกแบบ
สอบถาม การจัดท�ำรูปเล่มเอกสารของธรรมนูญสุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายของ
เอกสารมากกว่า ซึ่งผลจากการจัดการเป็นการจัดการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเครื่องเล่นดนตรี และเล่น
กีฬาท�ำให้ลดเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีอุบัติเหตุ นอกจากนั้น
มีการคัดเลือกบุคคลตัวอย่างในแต่ละบ้าน โดยให้ผู้ว่าราชการมอบรางวัลให้
ท�ำให้เป็นตัวอย่างของหมู่บ้านท�ำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้ตามมา
การใช้ข้อก�ำหนดของธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสุขภาวะของประชาชน
ต�ำบลดงมูลเหล็ก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๑๒ หมวด ๖๑ ข้อ
ภายใต้ปรัชญาแนวคิดร่วมสร้างสุขภาพตนเอง สุขภาพครอบครัว สุขภาพ
ชุมชน จากความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร ความสามัคคี เพื่อการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสูน่ สิ ยั สุขภาพ ร่วมกันพัฒนามรดกทางธรรมชาติและมรดก
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยพืน้ ฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีความว่า
“ธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
ทุกขั้นตอนมีการท�ำประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่มาจากประชาชนโดยแท้จริงดังนั้นอะไรที่เราบัญญัติลงไปใน
ธรรมนูญฉบับนีป้ ระชาชนในดงมูลเหล็กจึงให้การยอมรับและเคารพข้อตกลง
โดยร่วมกันส่วนที่ท�ำผิดก็ต้องมีการพูดคุยลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ครั้ง
แรกแต่เราคงไม่ท�ำถึงขั้นติดคุกติดตารางเพราะอย่างไรก็ญาติพี่น้องกันทั้ง
นัน้ ”ของประชาชนโดยประชาชนเพือ่ ประชาชนฟังแล้วเหมือนการเมืองสนาม
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ใหญ่ยงั ไงก็ไม่รหู้ ากระดับท้องถิน่ ชุมชนกลับจะมีสว่ นร่วมมากกว่าก็ได้แต่หวัง
ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป
๒. สรุปแนวคิด
เป็นการสร้างการใช้ข้อก�ำหนดของธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสุขภาวะ
ของประชาชนต�ำบล ภายใต้ปรัชญาแนวคิดร่วมสร้างสุขภาพตนเอง สุขภาพ
ครอบครัว สุขภาพชุมชน จากความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร ความ
สามัคคี เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่นิสัยสุขภาพ ร่วมกันพัฒนามรดก
ทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยพืน้ ฐานทางจริยธรรม
คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถท�ำให้ประชาชน ลด ละ
เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
๓.๑ อบต.ดงมูลเหล็กใช้การค้นหาข้อมูล ปัญหาต่างๆในพื้นที่โดย
การจัดท�ำเวทีประชาคมระดับหมูบ่ า้ นและต�ำบลเป็นตัวหลักในการอ�ำนวยการ
ให้เกิดการใช้ข้อมูลจนท�ำให้เห็นปัญหาของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร พร้อมแกนน�ำทุกภาคส่วนร่วมกันคิดหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
๓.๒ อบต.ดงมูลเหล็ก ส่งแกนน�ำไปดูงานในสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ เก็บ
ข้อมูล และใช้เป็นฐานคิดในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
๓.๓ แกนน�ำทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยน�ำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการยก (ร่าง) ข้อบัญญัติเกี่ยวกับธรรมนูญ
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สุขภาพเพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่และเกิดการน� ำสู่การ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
๓.๔ จัดกระบวนการน�ำเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติเกี่ยวกับธรรมนูญ
สุขภาพแก่ภาคประชาชน โดยให้ทุกเห็นชอบ
๓.๕ อบต.ดงมูลเหล็ก น�ำ (ร่าง) ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับธรรมนูญสุขภาพ
เข้าสภาต�ำบลแล้วประกาศเป็นธรรมนูญสุขภาพประจ�ำต�ำบลดงมูลเหล็ก
๔. เนื้อหาและกิจกรรม
๔.๑ แนวทางการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท�ำ
เวทีประชาคมระดับหมูบ่ า้ น ระดับต�ำบล และการศึกษาดูงานเพือ่ หาแนวร่วม
การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร ที่ครอบคลุม
ทั้งงานเฝ้าระวัง การบริการ กิจกรรม กองทุน สวัสดิการ เช่น ข้อบัญญัติท้อง
ถิน่ ส�ำหรับลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรแผนการ
ดูแลนักดื่มหน้าใหม่ โครงการสวัสดิการเพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
และและลดอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น
๔.๒ กลไกการจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพก�ำหนดการจัดระบบบริการ
เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรเช่น ก�ำหนด
ให้มกี ารพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับการ
ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรให้เพียงพอต่อการ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และและลด
อุบัติเหตุจราจรโดยการจัดนโยบายลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและ
ลดอุบัติเหตุจราจรเป็นต้น
๔.๓ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ทั้งเวทีการประชุมทั่วไปและการประชุมเฉพาะเรื่องลด ละ เลิก การดื่ม
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แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรเช่น ร้านค้าชุมชนร่วมเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเกีย่ วกับการลด ละ เลิก การ
ดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และ
และลดอุบัติเหตุจราจร เป็นต้น
๔.๔ เรียนรู้การออกกฎหมายหรือข้อบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม/
แหล่งเรียนรู้ / องค์กร ในการสนับสนุนลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และ
และลดอุบัติเหตุจราจร ที่ครอบคลุมทั้งงานเฝ้าระวัง การบริการ กิจกรรม
กองทุน สวัสดิการ
๕. ผู้ด�ำเนินการฝึกอบรม
๕.๑ อบต.ดงมูลเหล็กสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการ
ประชาคม และขบวนการจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพ
๕.๒ แกนน�ำ ผูน้ ำ� ชุมชน อสม. และอาสาสมัคร อ�ำนวยการให้มกี าร
ท�ำประชาคม ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพอบต. ดงมูลเหล็ก
และเป็นก�ำลังหลัก ในการน�ำใช้ธรรมนูญสุขภาพ
๕.๓ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ น�ำเสนอข้อ บังคับใน
ธรรมนูญ สุขภาพ
๖. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๖.๑. เกิดการน�ำใช้ข้อก�ำหนดของธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสุข
ภาวะของประชาชนต�ำบลดงมูลเหล็ก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย
๑๒ หมวด ๖๑ ข้อ ภายใต้ปรัชญาแนวคิดร่วมสร้างสุขภาพตนเอง สุขภาพ
ครอบครัว สุขภาพชุมชน จากความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร ความ
สามัคคี เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่นิสัยสุขภาพ ร่วมกันพัฒนามรดก
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ทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยพืน้ ฐานทางจริยธรรม
คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ เกิดรูปธรรมการจัดการ สุขภาพแบบองค์รวม

ฐานเรียนรู้ที่ ๙ เสริมความรู้ การเฝ้าระวัง เกีย่ วกับกฎระเบียบ
			 อบต.ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

๗. ปัจจัยความส�ำเร็จ :
๗.๑ ความสนใจของผู ้ น� ำ ที่ ต ้ อ งการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเรื่ อ ง
ธรรมนูญสุขภาพ
๗.๒ การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด เวที
ประชาคม

๑. เกริ่นน�ำ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาบ่อง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่
สะกึด ต�ำบลผาบ่อง อ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน มีพนื้ ที่ ๔๐๘
ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบเชิงภูเขา มี ๑๒ หมู่บ้าน ประชากร ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งหมด ๑๐,๒๙๒ คน เป็นชาย ๕,๓๐๒ คน เป็น
หญิง ๔.๙๙๐ คน มี ๔,๑๖๑ ครอบครัวประกอบด้วย ไทยใหญ่ กะเหรี่ยงขาว
กะเหรี่ยงแดง นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ น�้ำพุ
ร้อนบ้านผาบ่อง หมูบ่ า้ นกะเหรีย่ งคอยาว หมูบ่ า้ นโฮมสเตย์ลองเรือล�ำน�ำ้ ปาย
ไปยังประเทศเมียนม่าร์ นั่งช้างบ้านห้วยเสือเฒ่า ชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยง เป็นต้น
ประเพณีที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย งานประเพณีปอยส่างลอง ดับไฟเทียน ปอย
จ่าตี่ (งานก่อเจดีย์ทราย) งานประเพณีกั่นตอ กะเหรี่ยงสัมพันธ์ งานปอยต้น
ที เป็นต้น
ส� ำ หรั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละลด
อุบตั เิ หตุจราจร ในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลผาบ่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้แบ่งโซนนิ่งปลอดเหล้า ประกอบด้วย สถานที่ราชการ วัด
โบสถ์ และที่สาธารณะของหมู่บ้าน แนวทางในการควบคุมการบริโภคเครื่อง
ดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร ได้น�ำพิธกี รรมทางศาสนามาใช้ในการ
ควบคุม เช่น
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ทางด้านศาสนาพุทธ ทุคนจะหยุดดื่มเหล้าทุกวันพระ กาลวันส�ำคัญ
ของชาติเทศกาลวันเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา) งานศพ (ซึง่ จะท�ำพิธที วี่ ดั )
ศาสนาคริสต์ ทุกคนจะหยุดดื่มเหล้าทุกวันอาทิตย์ ตลอดจนพิธีกรรม
ต่าง ๆ เช่น
งานกิจกรรมทางศาสนา งานพิธีแต่งงาน งานพิธีขึ้นบ้านใหม่ งาน
ประเพณีงานศพ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก็จะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับยา
เสพติด ตลอดจนการบริโภคแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสร้างจิตส�ำนึกให้วัยรุ่นไม่
ดื่มแอลกอฮอล์
แต่ละหมู่บ้านจะมีกฎ ระเบียบของหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ก่อนทางเข้า
หมู่บ้าน ไว้หลายด้าน เช่น ห้ามบุกรุกที่ท�ำมาหากิน โดยมีเขตที่เรียกว่า เขต
ป่าอนุรกั ษ์ ซึง่ จะมีพธิ กี รรมทีเ่ รียกว่า การบวชป่า ห้ามล่าสัตว์บก สัตว์น�้ำ โดย
จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า การบวชแม่น�้ำ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
การเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัยรุ่น เกี่ยวกับ แอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จะมีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด แต่ละหมูบ่ า้ น และช่วงกลาง
คืน จะมีการ อบรมเกี่ยวกับพี่สอนน้อง เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ภัยของยาเสพ
ติดต่าง ๆ ซึ่งจะมีการแสดงเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดต่าง ๆ และการขับรถ
ให้ถกู กฎจราจร จะมีการแลกเลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกันระหว่างวัยรุน่ ด้วยกัน
และมีผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง จะให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และสาร
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
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ประเด็นส�ำคัญที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลผาบ่อง ได้ร่วมมือ กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลผาบ่อง ในการควบคุมการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งได้รับการประสบผลส�ำเร็จในการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
อนึ่งส�ำหรับการลดอุบัติเหตุจราจร ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลผา
บ่อง ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลผาบ่อง ในการ
ตั้งด่านในช่วงเทศกาลส�ำคัญ คือการรณรงค์และการป้องกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ช่วง ๗ วัน อันตราย) และช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ (ช่วง ๗ วันอันตราย) ซึ่งในเขต อบต.ผาบ่อง ไม่มีอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลดังกล่าว
๒. สรุปแนวคิด
เป็นแนวทางในการหนุนเสริมองค์ความรูเ้ รือ่ งควบคุมการบริโภคเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดยสร้างกระบวนการจัดประชุมเพื่อ
เสริมความรู้ เฝ้าระวัง การเรียนรูเ้ กีย่ วกับก�ำระเบียบทีท่ �ำ ให้ประชาชนเรียนรู้
จนสามารถเกิดแนวคิด ลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจรได้
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
๓.๑ อบต.ผาบ่อง ท�ำการส�ำรวจและเห็นปัญหาสังคมในพืน้ ที่ และ
การเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการรวมตัวและเห็น
ปัญหาร่วมกันของแกนน�ำในพืน้ ที่ มีรวมตัวกันคิดน�ำใช้ขอ้ บัญญัตทิ างศาสนา
อย่างเป็นรูปธรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อสนับสนุนการลด
ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

117

๓.๒ อบต.ผาบ่อง มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนลด ละ
เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจร เช่นสนับสนุนการตัง้ ด่าน
สกัด เพื่อลดผู้เมาแล้วขับลดอุบัติเหตุจราจร
๓.๓ แกนน�ำทางศาสนาของต�ำบลผาบ่อง ได้น�ำพิธีกรรมทาง
ศาสนามาใช้ในการควบคุมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่โดยใช้วัดและโบสถ์เป็นผู้
ขัดเกลา
๓.๔ อบต.ผาบ่องร่วมกับภาคประชาชน ภาคท้องที่ประชุมหารือ
กันเพื่อ แบ่งโซนนิ่งปลอดเหล้า ประกอบด้วย สถานที่ราชการ วัด โบสถ์
และที่สาธารณะของหมู่บ้าน แนวทางในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นทัง้ เวทีการประชุม เวทีประชาคม ร้านค้าชุมชนร่วม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแสดงความคิดเห็น
๔. เนื้อหาและกิจกรรม
๔.๑ อปท.ผาบ่อง มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจร
๔.๒ มีกฎ ระเบียบของหมูบ่ า้ น ทุกหมูบ่ า้ น ก่อนทางเข้าหมูบ่ า้ น ไว้
หลายด้าน เช่น ห้ามบุกรุกทีท่ ำ� มาหากิน โดยมีเขตทีเ่ รียกว่า เขตป่าอนุรกั ษ์ ซึง่
จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า การบวชป่า ห้ามล่าสัตว์บก สัตว์น�้ำ โดยจะมีพิธีกรรม
ที่เรียกว่า การบวชแม่น�้ำ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
๔.๓ สนับสนุนให้ประชาชนเสริมความรู้ การเฝ้าระวัง เกีย่ วกับกฎ
ระเบียบ เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรจะ
มีการแลกเลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกันระหว่างวัยรุน่ ด้วยกันและมีผนู้ ำ� ชุมชน ผู้

118

ปกครอง จะให้ความรูเ้ กีย่ วกับภัยของยาเสพติด และสารเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น
๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวัง เกี่ยวกับกฎระเบียบ เพื่อลด
ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลหรือ
ประเพณี
๔.๕ มีกิจกรรมเชิดชูประชาชนตัวอย่างผู้สามารถลด ละ เลิก การ
ดื่มแอลกอฮอล์และและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล
๕. ผู้ด�ำเนินการ
๕.๑ อบต.ผาบ่อง สนับสนุนให้มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้า
ระวัง เกี่ยวกับกฎระเบียบ เพื่อลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และและลด
อุบัติเหตุจราจร
๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลผาบ่อง สนับสนุนเรือ่ งองค์
ความรู้ในการ เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีผลจากแอลกอฮอล์ ในการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
๕.๓ อาสาสมัคร อปพร. ตั้งด่านตรวจตราเพื่อเฝ้าระวัง ในพื้นที่
๕.๔ ผูน้ ำ� ทางศาสนา เป็นผูข้ ดั เกลาและ สอดแทรกเนือ้ หาค�ำสอน
ทางศาสนา
๕.๕ แกนน�ำ เป็นผู้น�ำในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัยรุ่น เกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด แต่ละหมูบ่ า้ น และช่วงกลางคืน และมีการอบรมเกีย่ วกับพีส่ อนน้อง เกีย่ ว
กับการศึกษาต่อ ภัยของยาเสพติดต่าง ๆ ซึง่ จะมีการแสดงเกีย่ วกับภัยของยา
เสพติดต่าง ๆ และการขับรถให้ถูกกฎจราจร

คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๖. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๖.๑ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
๖.๒ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๖.๓ สร้างสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
๖.๔ ลดปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวและชุมชน
๖.๕ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า ที่ดีงาม
๖.๖ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ในการด�ำเนินชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับภัย
ข้องกับยาเสพติด ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๗ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง
๖.๘ เกิดความสามัคคีภายในชุมชน
๗. ปัจจัยเงื่อนไขความส�ำเร็จ
๗.๑ ความยึดมั่นศรัทธาในหลักศาสนา อย่างเหนี่ยวแน่นในพื้นที่
และ องกรครอบครัวทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ วิถเี ดิมของชนเผ่า ในการด�ำเนินชีวติ
๗.๒ การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ในการด� ำ เนิ น การเรื่ อ ง
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
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ชุดกิจกรรมที่ ๕
การสร้างเครือข่ายเพื่อ ลด ละ เลิก
การดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
ฐานเรียนรู้ที่ ๑๐ เครือข่าย ๑๘ หมู่บ้าน
			 ทต.บ้านต๋อม จ.พะเยา

๑. เกริ่นน�ำ
จากปัญหาทีพ่ บในต�ำบล คือ ความคิดและค่านิยมของการน�ำสุราหรือ
เหล้ามาเลี้ยงในงานศพโดยเจ้าภาพมักคิดว่าสุราหรือเหล้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เพื่อเลี้ยงขอบคุณแขกที่มาร่วมในงานศพ โดยปกติชาวบ้านนิยมจัดงานศพ
หลายวันและเลี้ยงสุราเกือบทุกงาน จึงท�ำให้เกิดหนี้สินจากการจัดงานเกือบ
เท่าตัว นอกจากนัน้ แล้วการดืม่ เหล้ายังก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เพือ่ การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงก่อให้เกิดโครงการลด(งด) เหล้าในงานศพ โดย
การขับเคลื่อนของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวต�ำบลบ้านต๋อม ร่วม
กับ ผู้น�ำชุมชน พระสงฆ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม
และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ และการหนุนเสริมจากและส�ำนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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จากแนวคิดทีว่ า่ “คนตาย ไม่ขายคนเป็น” และการร่วมกันแก้ปญ
ั หาที่
พบในต�ำบล คือ ความคิดและค่านิยมของการน�ำสุราหรือเหล้ามาเลีย้ งในงาน
ศพโดยเจ้าภาพมักคิดว่าสุราหรือเหล้าเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อเลี้ยงขอบคุณ
แขกที่มาร่วมในงานศพ โดยปกติชาวบ้านนิยมจัดงานศพหลายวันและเลี้ยง
สุราเกือบทุกงาน จึงท�ำให้เกิดหนีส้ นิ จากการจัดงานเกือบเท่าตัว ชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะใช้วธิ กี เู้ งินนอกระบบเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน นอกจากนัน้ แล้ว
การดืม่ เหล้ายังก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
ทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนซึง่ อาจสรุปได้วา่ สาเหตุหรือความไม่ถกู
ต้องของการดืม่ สุรามี ๔ ประการ คือ ๑.ผิดศีลธรรม๒.เป็นการเพิม่ รายจ่ายทีไ่ ม่
จ�ำเป็น ๓.ท�ำลายสุขภาพ ๔.ผิด(เสีย) มารยาททางสังคม เพื่อการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงก่อให้เกิดโครงการลด(งด) เหล้าในงานศพ โดยการขับ
เคลื่อนของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวต�ำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ ผู้น�ำ
ชุมชน พระสงฆ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม และเจ้า
หน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนต�ำบล
บ้านต๋อมและการหนุนเสริมจากส�ำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดท�ำ
กิจกรรมหมู่บ้านลดเหล้า หมู่ที่ ๖ บ้านต๋อมดง โดยวิธีการเริ่มจากการจัดเวที
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งบ้านต๋อมดงหมู่ที่ ๖ มี ๑๖๒ หลังคาเรือน
เริม่ แรกมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ๙๘ หลังคาเรือนและปัจจุบนั มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ทัง้ หมด ๑๖๒ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจ�ำนวนครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวน�ำไปสู่การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
๑๘ หมู่บ้าน การสมัครเข้าร่วมโครงการ การด�ำเนินตามมติของประชาคม
ต�ำบล และการขยายสูก่ ารด�ำเนินการตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่
ให้น่าอยู่ ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
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ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดงานศพ ลดปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวและ
ชุมชน และสร้างสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนต�ำบลบ้านต๋อม
๒. สรุปแนวคิด
การใช้เครือข่ายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนร่วมก�ำหนดจุดมุ่ง
หมายลด ละ เลิก การดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร โดยใช้แนวทาง
การลดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาน�ำไปสู่การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน พร้อม
เปิดโอกาสให้สมัครและเข้าร่วมโครงการ การด�ำเนินตามมติของประชาคม
ต�ำบล และการขยายสู่การด�ำเนินการตามกิจกรรม/โครงการร่วมสร้างชุมชน
และท้องถิ่นให้น่าอยู่ ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ลดปัญหาความขัดแย้งของคนใน
ครอบครัวและชุมชน และสร้างสุขภาพทีด่ ขี องพีน่ อ้ งประชาชนต�ำบลในพืน้ ที่
ตามมา
๓. แนวทางการด�ำเนินการ
๓.๑ ทต.บ้านต๋อมใช้กลไกการประชาสัมพันธ์โครงการในพืน้ ที่ โดย
		 ๓.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ผา่ นหอกระจ่ายข่าวของหมูบ่ า้ น,หอก
ระจายข่าวไร้สายของเทศบาลหอกระจายข่าวของวัดโรงเรียนในพื้นที่ และมี
การประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆในหมู่บ้าน
		 ๓.๑.๒) ทต.บ้ า นต๋ อ มร่ ว มกั บ แกนน� ำ ร่ ว มกั น จั ด ท� ำ ป้ า ย
โครงการงดเหล้า ให้กบั ทุกหมูบ่ า้ นและมีการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ตดิ ตาม
จัดส�ำคัญในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณของกองทุน สปสช.
๓.๒ ทต.บ้านต๋อม จัดเวทีประชาคมโครงการงดเหล้าในงานศพ ทุก
หมู่บ้าน โดยมีคณะท�ำงาน ศพค.ร่วมกับคณะกรรมการของกองทุน สปสช.
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๓.๓ ทต.บ้านต๋อมร่วมกับแกนน�ำภาคประชาชนจัดแนวทางการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมคนในพืน้ ทีโ่ ดยเปลีย่ นจากการงดเหล้าเป็นลดเหล้า โดย
		 ๓.๓.๑) การจัดงานศพในวันสวด และวันเผาหรือเจ้าภาพไม่
ต้องน�ำสุราหรือของมึนเมามาเลี้ยงแขกผู้ร่วมงาน
		 ๓.๓.๒) มีการจัดท�ำใบสมัคร ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
งดเหล้าในงานศพ(โดยสมัครเป็นครอบครัว/ครัวเรือน)
๓.๔ ทต.บ้านต๋อมร่วมกับแกนน�ำภาคประชาชนจัดท�ำข้อมูลลด
ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ โดย
		 ๓.๔.๑) ผู้เข้าร่วมสมัครและบันทึกข้อมูล สรุปจ�ำนวนและส่ง
ข้อมูลให้ทกุ หมูบ่ า้ นใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานหากครอบครัวนัน้ มีการจัดงาน
ศพขึ้นก็ไม่มีการเลี้ยงสุราและมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าภาพ
		 ๓.๔.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร เพื่อสร้างและออกแบบการ
พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมมาตรการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุจราจร
๓.๕ แกนน�ำภาคประชาชนมีกลไกการคืนข้อมูลและการประเมิน
ผลโครงการร่วมกันระหว่างเทศบาลต�ำบลบ้านต๋อมศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวและ
กองทุน สปสช.
๓.๖ ทต.บ้านต๋อมและแกนน�ำจัดกิจกรรมระดับเครือข่ายเพื่อ
ระดมสมองสร้างบรรทัดฐานในการก�ำหนดมาตรการลด ละ เลิก แอลกอฮอล์
และอุบัติเหตุ โดยออกมาเป็นกฎหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายเพื่อลด ละ เลิก
การดืม่ แอลกอฮอล์และและลดอุบตั เิ หตุจราจรปัจจุบนั มีการขยายผลโครงการ
ไปยัง ๑๘ หมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ�ำนวน ๙๖๒ ครัวเรือน
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๔. เนื้อหาและกิจกรรม
๔.๑ เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการลด ละ เลิก การ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร เพือ่ ขยายพืน้ ทีเ่ ครือข่าย
นวัตกรรมมาตรการควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุ
จราจรโดย
		 ๔.๑.๑ จัดเวทีสรุปความคิดและค่านิยมของการน�ำสุราหรือ
เหล้ามาเลีย้ งในงานศพ เพือ่ เลีย้ งขอบคุณแขกทีม่ าร่วมในงานศพ ทุกงาน พบ
ว่า ท�ำให้เกิดหนี้สินจากการจัดงานเกือบเท่าตัว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีกู้
เงินนอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นอกจากนั้นแล้วการดื่มเหล้า
ยังก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน
		 ๔.๑.๒
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวต�ำบลบ้าน
ต๋อม ผู้น�ำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น พระสงฆ์ และหน่วยงานภาครัฐในต�ำบล
บ้านต๋อม จัดท�ำเวทีค้นหารูปแบบการด�ำเนินโครงการลด (งด) เหล้าในงาน
ศพในต�ำบล รูปแบบหรือแนวทางในการด�ำเนินโครงการงดเหล้าในงานศพ
จนได้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น
		 • ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่
		 • การออกประชาคมโครงการงดเหล้าในงานศพทุกหมู่บ้าน
		 • การจัดท�ำป้ายโครงการงดเหล้า ให้กับทุกหมู่บ้านการจัด
งานศพในวันสวด และวันเผาหรือเจ้าภาพไม่ต้องน�ำสุราหรือของมึนเมามา
เลี้ยงแขกผู้ร่วมงาน
		 • มีการจัดท�ำใบสมัคร ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้า
ในงานศพ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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		 • จัดท�ำข้อมูลผู้เข้าร่วมสมัครและบันทึกข้อมูล
		 • การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าภาพ
		 ๔.๑.๓ ประสานงานเพื่อจัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุน
จาก สสส. ในโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่ ให้นา่ อยู่ เพือ่ ขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินโครงการต�ำบลลดเหล้าให้มคี วามต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนหลังจากได้รบั การ
สนับสนุนทางหมู่บ้านได้ด�ำเนินงานตามกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ
และระยะเวลา
๔.๒ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบตั เิ หตุจราจร ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
และระดับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ ระดับ
จังหวัด
๔.๓ จัดกิจกรรมระดับเครือข่ายเพื่อระดมสมองสร้างบรรทัดฐาน
ในการก�ำหนดมาตรการลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ โดยการ
ด�ำเนินงานที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชน สามารถลดปัญหาต่างๆลงได้ท�ำให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวอื่นๆในจังหวัดพะเยาและ
ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดท�ำโครงการต�ำบลลดเหล้า ท�ำให้บ้าน
ต๋อมดง หมู่ที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยพลังเครือข่าย ของ
เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม และการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ ธกส.ปัจจุบัน มีการขยายผลครอบคลุมทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน โดยใน
การประชุมประจ�ำเดือนของผูน้ �ำชุมชนจะมีการหารือเรือ่ งต�ำบลลดเหล้าเพือ่
ร่วมกันขับเคลือ่ นและเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้กบั คนในชุมชนได้ตระหนักถึง
ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ และยังขยายผลไปยังกิจกรรมอื่นๆ เช่น การ
แข่งกีฬาสี งานรื่นเริงต่างๆที่เน้นการลดและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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๕. ผู้ด�ำเนินการ
๕.๑ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และบุคลากรในการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๕.๒ ชมรมก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น/ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวต�ำบลบ้านต๋อม
และกองทุนหลักประกันสุขภาพ ,วัด/พระสงฆ์/หน่วยงานในพืน้ ที่เป็นตัวกลาง
ในการประสานงานระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับ
เคลื่อนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านต๋อม/ส�ำนักงาน สสส.
และธนาคาร ธกส. พะเยา มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ให้ขอ้ มูลสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับแอลกอฮอล์ พร้อมทัง้ องค์ความรูใ้ นการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการฯและประชาชนในพื้นที่
๕.๔ แกนน�ำในพื้นที่ เช่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต�ำบลบ้านต๋อม ผู้น�ำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น พระสงฆ์ และหน่วยงานภาค
รัฐในต�ำบลบ้านต๋อม ได้จัดท�ำเวทีค้นหารูปแบบการด�ำเนินโครงการลด (งด)
เหล้าในงานศพในต�ำบลเป็นต้นแบบ
๕.๕ อาสาสมัคร และภาคประชาชน ครอบครัวต้นแบบ เป็นแนว
ร่วมและเป็นหูเป็นตา ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน
๕.๖ โรงเรียน และสถานทีร่ าชการ ให้ความร่วมมือในการถือปฎิบตั ิ
กฎ บัญญัติ และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๖. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๖.๑ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
๖.๒ สร้างสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนต�ำบลบ้านต๋อม
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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๖.๓ ลดปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวและชุมชน
๖.๔ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้เด็กเยาวชน
๖.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ในการด� ำเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๖.๖ มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง มีการท�ำบัญชีครัวเรือน
๖.๗ เกิดความสามัคคีภายในชุมชน
๖.๘ ก่อให้เกิดต�ำบลลดเหล้าในงานศพที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างชัดเจน
๖.๙ ประชาชนมีความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดื่มมากขึ้นและให้ความส�ำคัญกับการดูแลครอบครัวมากขึ้น
๗. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนการด�ำเนินการ

๗.๔ มีอาคารเอนกประสงค์บ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๖ ที่ใช้จัดกิจกรรม
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการด�ำเนิน
กิจกรรม
๗.๕ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ และบ้านคณะกรรมการฯเป็นที่
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความ เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการลดเหล้า
เมื่อมีงานศพ
๗.๖ มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
กับสมาชิก
๗.๗ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อมเป็นสถานทีต่ อ้ นรับคณะศึกษาดูงาน
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเรือ่ งเหล้า จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและ
จริงจัง

๗.๑ มีกลุ่มทางสังคม ที่สนับสนุนให้เกิด การมีส่วนร่วมในการลด
เหล้าในงานศพ ของประชาชนในพื้นที่
๗.๒ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของหมู่บ้านเดือนละครั้ง
เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานให้กบั สมาชิกทราบ เพือ่ เป็นการกับกับติดตาม
การด�ำเนินอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากการท�ำงานเรือ่ งเหล้า ต้องบูรณาการกับงาน
อื่น และปล่อยพื้นที่วางไม่ได้
๗.๓ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก้ไขปัญหาร่วมกันของคณะกรรมการ
หมู่บ้านต๋อมดง ร่วมกับ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อมศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้น�ำ
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านต๋อม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
เหล้าและเรื่องอื่น ที่มีผลสืบเนื่องกันอย่างใกล้ชิด
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ภาคผนวก
สาระหลัก...การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับปัญหาสุขภาพทางกาย
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและทางจิตใจ จากการส�ำเร็จสถิตขิ องหลายส�ำนักและตัวเลขสถิติ
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่างยืนยันตรงกันว่า เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กอ่ ให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อมากมาย ตั้งแต่ ทางเดินอาหารล�ำไส้ส่วนต้น จนถึงทวารหนัก ตั้งแต่
หัวใจ หลอดเลือด จนถึง ตับ ไต แม้แต่ต่อมเหงื่อ ย่อมได้รับผลจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ ทันที่ทีดื่ม การควบคุมร่างกายจะเสียไป เมื่อดื่มสะสมเป็นเวลา
หลายปีก็ก่อให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะจนเป็นโรคร้ายแรงไม่ว่าจะ หลอด
เลือด มะเร็ง ในแง่ของการเสริมฤทธิ์กับยาบางตัวในทางก่อให้เกิดโทษหรือ
ในแง่ของการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในลักษณะอาการมึนเมาซึ่งจะส่งผลอ
อกมาในรูปของอุบัติเหตุการจราจรและอุบัติเหตุในรูปแบบอื่นๆตลอดจนมี
ผลกระทบต่อบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปในขณะมึนเมาซึ่งอาจ
จะเป็นต้นเหตุหรือเหตุสง่ เสริมการทะเลาะวิวาทอาชญากรรมหรือพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์อย่างอื่น
ผลของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั ระบบต่างๆของร่างกาย (Systemic
effect)

ระบบประสาทกลาง (central nervous system)
ระบบประสาทกลางได้ รั บ ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ ม ากที่ สุ ด
ในร่ า งกาย คนที่ ไ ด้ รั บ แอลกอฮอล์ ป ริ ม าณน้ อ ยๆจะมี อ าการตื่ น เต้ น
กระชุ่มกระชวยเคยมีคนสงสัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากการกระตุ้นของ
แอลกอฮอล์ต่อสมองแต่ความจริงแอลกอฮอล์มีแต่ผลกดต่อระบบประสาท
กลางการเลือกกดในบางส่วนของสมองโดยเฉพาะในส่วน Reticular activating system ซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุมและยับยัง้ ผลจะท�ำให้สมองบางส่วนทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้การควบคุมเป็นอิสระเสมือนได้รับการกระตุ้น
การแสดงออกในระยะนี้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนได้
รับแอลกอฮอล์ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ เ กิ ด อาการดั ง กล่ า วบางคนมี ค วามชาชิ น
ต่อแอลกอฮอล์ก่อนต้องได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากกว่าจึงจะเกิด
อาการได้อาการตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยและรู้สึกสบายจะเกิดในคนที่มีระดับ
แอลกอฮอล์ต�่ำกว่า ๖๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และจะเริ่มแสดงอาการพิษของ
แอลกอฮอล์เช่นขาดการยับยั้งชั่งใจการทรงตัวเสียไปตลอดจนเสียความ
สามารถในการควบคุมยวดยานบนท้องถนนเมื่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ประมาณ ๘๐-๑๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากการทดลองในคนไทย (คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้

แอลกอฮอล์เมือ่ ดูดซึมสูก่ ระแสโลหิตแล้วจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะ
ต่างๆของร่างกายมีผลท�ำให้หน้าที่และการท�ำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
เปลี่ยนแปลงไปดังนี้
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มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
๑๐๐
๘๐

๕๐

ปฏิกิริยาที่เกิดกับร่างกาย
ระยะเวลาโต้ตอบ (reaction time)
ส�ำหรับลานสายตา(visual field) และความ
สามารถในการมองแยกวัตถุ (visual identification activity)
ส�ำหรับการกะความลึก (dept perception)
และการปรับสายตาหลังถูกแสงจ้า (accommodation after glare)

ต่อมไร้ทอ่ มีการทดลองทีส่ นับสนุนว่าแอลกอฮอล์ท�ำให้มกี ารขับ Epinephrine และ norepinephrine ออกทางปัสสาวะเพิม่ ขึน้ นอกนัน้ ยังพบว่ามี
การเพิม่ ความเข้มข้นของcatecholaminesซึง่ เป็นผลทีท่ �ำให้มนี ำ�้ ตาลในเลือด
เพิ่มขึน้ ชัว่ คราวม่านตาขยายความดันโลหิตเพิม่ ซึง่ อาการต่างๆมักเกิดเฉพาะ
ในระยะต้นๆของการได้รับแอลกอฮอล์เท่านั้น
ในระดับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นอาการทางสมองที่ถูกกด
จะยิ่งเด่นชัดขึ้นดังนี้คือ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
๓๐-๑๒๐
๙๐-๒๕๐
๑๘๐-๓๐๐
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ปฏิกิริยาที่เกิดกับร่างกาย
รู้สึกสบายมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเริ่มผิดปกติใน
การตรวจ finger performance test
การคาดคะเนความจ�ำระยะอารมณ์
เปลี่ยนแปลงเวลาการตอบโต้เสีย
สับสนก้าวร้าวโกรธกลัวพูดไม่ชัดการทรงตัวไม่
ปกติ

๒๗๐-๔๐๐
๓๕๐-๔๕๐
๔๕๐มิลลิกรัมขึ้นไป

ไม่ค่อยสนองตอบต่อการกระตุ้นไม่ค่อยรู้สึกตัว
หมดสติ
หมดสติร่างกายและผิวหนังเย็นการหายใจการ
เต้นของหัวใจผิดปกติอาจถึงแก่ความตาย
ส่วนมากตาย

ผลต่อระบบอื่นๆ
อุณหภูมริ า่ งกายแอลกอฮอล์มฤี ทธิข์ ยายเส้นเลือดในระยะแรกผูท้ ดี่ มื่
แอลกอฮอล์จะรูส้ กึ อบอุน่ แต่ถา้ ดืม่ ปริมาณมากจะท�ำให้รา่ งกายสูญเสียความ
ร้อนทางผิวหนัง (จากการขยายตัวของเส้นเลือดและการขยายตัวของต่อม
เหงื่อ) และศูนย์การควบคุมความร้อนที่สมองจะถูกกดท�ำให้ปรับตัวไม่ได้จึง
นับว่าอันตรายส�ำหรับการดื่มแอลกอฮอล์กันหนาวในปริมาณมากๆ
ทางเดินอาหารแอลกอฮอล์ระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารโดย
ตลอดผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำมักจะเกิดการอักเสบของเยื่อบุผนัง
กระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้
ตับแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีการเผาผลาญที่ตับด้วยเอ็นไซม์
Alcohol dehydrogenaseโดยมี nicotinic adenine dinucleotide (NAD)
เป็นโคเอ็นไซม์ผลของการเผาผลาญ NAD จะรับ H เป็น NADH๒ เมื่อมีการ
เผาผลาญแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอัตราส่วนของ NADH๒: NAD จะเพิ่มขึ้นอัน
เป็นผลท�ำให้ไขมันคัง่ ในตับซึง่ อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะตับแข็ง (cirrhosis) ได้
หัวใจมีผลการทดลองในระยะหลังพบว่าแอลกอฮอล์ทำ� ให้เพิม่ จังหวะ
การเต้นของหัวใจเพิม่ การใช้ออกซิเจนของหัวใจเพิม่ จ�ำนวนเลือดทีห่ วั ใจสูบฉีด
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ไปเลีย้ งส่วนต่างๆของร่างกายใน ๑ นาทีแต่ไม่เพิม่ ปริมาณเลือดทีห่ วั ใจบีบตัว
แต่ละครัง้ และไม่มผี ลท�ำให้เส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร
ก็ตามแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงๆจะท�ำให้หัวใจได้รับอันตรายได้
กล้ามเนื้อและกระดูกแอลกอฮอล์ขนาดน้อยท�ำให้ประสิทธิภาพ
การท�ำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้นเพราะผลของแอลกอฮอล์กดส่วนควบคุมการ
ท�ำงานที่สมองและท�ำให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามเนื้อไม่ค่อย
ล้า (Fatigue) แต่ถ้าดื่มเป็นจ�ำนวนมากและดื่มเป็นประจ�ำแล้วกล้ามเนื้อจะ
อ่อนแอและเสื่อมสภาพลง
ไตแอลกอฮอล์มีผลท�ำให้หลั่งปัสสาวะมากขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุจาก
จ�ำนวนน�้ำที่คนนิยมดื่มรวมไปกับการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะไปเพิ่มปริมาณน�ำ้
ที่ผ่านไตท�ำให้มีปัสสาวะเพิ่มขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์
กดการหลั่งฮอร์โมน anti-diuretic (ADH) มีผลท�ำให้การดูดน�้ำกลับที่ท่อไต
ลดลงการหลั่งปัสสาวะจึงเพิ่มขึ้น
หน้าที่ทางเพศโดยทั่วไปมักเชื่อกันว่าแอลกอฮอล์กระตุ้นหน้าที่ทาง
เพศของผู้ดื่มซึ่งอาจเกิดจากการออกฤทธิ์กดระบบควบคุมการยับยั้งในส่วน
นีแ้ ต่จากการทดลองในสุนขั พบว่าแอลกอฮอล์มผี ลกระตุน้ หน้าทีท่ างเพศของ
สุนัขที่มีความผิดปกติทางประสาทเท่านั้น
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ปัญหาทางสุขภาพจิตกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มเหล้าเสี่ยงต่อสุขภาพจิต
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และปัญหาสุขภาพจิตมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยง
กันแบบซับซ้อนแยกกันไม่ออกในลักษณะของความสัมพันธ์แบบเป็นวงจร
กล่าวคือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นตัวน�ำไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพจิตในขณะเดียวกัน
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็มักดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะการดื่มหนักและการ
ดื่มเป็นประจ�ำในขณะที่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ ๑.๕ เท่านั้นที่มีการเข้าถึงการ
บริการและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้มีภาวะติดสุราสูงถึง ๔๓๐ ล้าน
บาทต่อปีหากมีจ�ำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะติดสุราเช่นนี้มากขึ้นย่อมส่ง
ผลให้ภาระของสังคมในแง่ต้นทุนการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
จากการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ว่ ยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ในการเข้ารักษา
ซ�ำ้ ในโรงพยาบาลจิตเวชพบว่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ มีประวัตกิ ารดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์แล้วก่อให้เกิดอาการทางจิตก�ำเริบ
คนไทย ๕ ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มเหล้า
ข้อมู ล จากการส�ำรวจระบาดวิ ท ยาโรคจิ ต เวชของคนไทยที่ มี อ ายุ
ระหว่าง ๑๕-๕๙ ปีในปี ๒๕๕๑ ประมาณการได้ว่าจากคนไทยจ�ำนวน ๔๓
ล้านคนมีคนที่เข้าข่ายมีความผิดปกติในพฤติกรรมการดื่มสุรามากถึง ๕ ล้าน
คนหรือร้อยละ ๑๑.๗ และในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่เข้าข่ายถูกวินิจฉัยได้ว่าใช้เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด (alcohol abuse) ๒.๑๒ ล้านคนและเข้าข่ายมี
ภาวะติดสุรา (alcohol dependence) ๒.๙๔ ล้านคนและมี ๓.๕ แสนคน
ทีม่ ปี ญ
ั หาทัง้ จากการดืม่ สุราและปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะวิตก
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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กังวลโรคจิตเภทและอืน่ ๆอีกมาก(กรมสุขภาพจิต, ระบาดวิทยาโรคจิตเวชของ
คนไทย: การศึกษาระดับชาติปี ๒๕๕๑. พ.ศ. ๒๕๕๑.)
ดื่มเหล้าน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและท�ำร้ายตนเอง
ภาระโรคที่มีสัดส่วนสูงที่สุดจากการดื่มสุราคือปัญหาสุขภาพจิตซึ่ง
มีขนาดมากกว่าการบาดเจ็บและโรคตับแข็งและภาระโรคด้านสุขภาพจิต
ยิ่งชัดเจนในประชากรเพศชาย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรา
กับการเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท�ำร้ายตนเององค์การ
อนามัยโลกรายงานว่าหากไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วการเสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตายส�ำเร็จจะลดลงระหว่างร้อยละ ๑๖ ถึง ๔๑นอกจากนีก้ ารดืม่ สุรายัง
ท�ำให้เสียชีวิตถึง ๙๑๖ รายจากการฆ่าตัวตาย (suicides) ในปี ๒๕๕๒ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ ของการเสียชีวติ จากการฆ่าตัวตายทัง้ หมด ๕,๙๙๒ คน
ดื่มเหล้าแล้วไม่รู้ตัวว่ามีปัญหา
ถึงแม้ขอ้ มูลข้างต้นจะพบว่ามีคนดืม่ สุราจ�ำนวนมากทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
จิตแต่ข้อมูลการเข้ารับการรักษากลับพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยสาร
เสพติดรวมถึงแอลกอฮอล์จากทุกโรงพยาบาลมีเพียง ๑.๒ แสนคนซึ่งมีความ
เป็นไปได้ว่าคนไทยที่มีปัญหาจากการดื่มสุรากว่าร้อยละ ๙๘ ไม่ได้เข้ารับ
บริการทางสุขภาพและมีเพียงร้อยละ ๑-๒ เท่านัน้ ทีม่ โี อกาสได้พบแพทย์เพือ่
เข้ารับการบ�ำบัดรักษาปัญหาจากการดืม่ สุราซึง่ ข้อจ�ำกัดของการเข้าถึงเพือ่ รับ
การบ�ำบัดรักษาปัญหาจากการดื่มสุราเป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้ปัญหาสุขภาพ
ของกลุ่มคนเหล่านี้ลุกลามและรุนแรงมากขึ้น
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ความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) มีความหมายก
ว้างไปกว่าเพียงแค่การลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกายสมาชิกใน
ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังรวมความถึงการท�ำร้ายทางจิตใจการไม่ใส่ใจดูแล
และการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัว
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหรือญาติด้วยโดยประเภทของความ
รุนแรงในครอบครัวแบ่งออกเป็น๓ รูปแบบ
๑. การละเมิดทางกาย (Physical abuse) หมายถึงการเคาะต่อย
เฆี่ยนตีการใช้วัตถุต่างๆท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
๒. การละเมิดทางเพศหรือการข่มขืน (Sexual abuse) หมาย
รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการเมื่อฝ่ายหนึ่งบังคับให้
อีกฝ่ายหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการถือว่าเป็นการข่มขืน
๓. การละเมิดทางวาจาและอารมณ์ (Verbal and emotional
abuse) การขู่ตะคอกการดุด่าซึ่งอาจท�ำให้ได้รับความเสียหายมากกว่าการ
ละเมิดทางกายด้วย
อาชญากรรมและความรุนแรง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อปัญหาอาชญากรรมในแทบทุกสังคม
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของการดื่มสุราและการก่ออาชญากรรมนั้นมี
ลักษณะซับซ้อนและยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆอีกมากทั้งด้านผู้ก่อเหตุผู้ตก
เป็นเหยือ่ และปัจจัยแวดล้อมทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมใน
ส่วนตัวผูก้ อ่ เหตุนนั้ พบว่าผูท้ มี่ ปี จั จัยพืน้ ฐานทางสังคมทีผ่ า่ นกระบวนการเรียน
รูแ้ ละกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนท�ำให้มบี คุ ลิกภาพอ่อนแอง่ายต่อการ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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ถูกกระตุ้นเมื่อดื่มสุราและถูกกระตุ้นจากปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยรองก็จะถูก
ผลักดันไปสูก่ ารกระท�ำผิดหรือน�ำไปสูก่ ารประกอบอาชญากรรมได้งา่ ยในขณะ
เดียวกันการดื่มสุรายังท�ำให้ผู้ดื่มมีโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น ประจ� ำ จนติ ด เป็ น นิ สั ย จะท� ำ ให้ ต ้ อ งจ่ า ย
เงินจ�ำนวนหนึ่งจ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอท�ำให้
ต้องเบียดเบียนรายได้ที่ควรจะน�ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆทางสร้างสรรค์ของ
ครอบครัวจึงมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได้
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ท�ำไมแอลกอฮอล์ถึงเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุทางจราจรสามมารถเกิดได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมืองที่มีการจราจรหนาแน่นปัญหาเหล่านี้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณ
ของยานพาหนะสภาพถนนสภาพของยานพาหนะแต่ปัญหาที่ส�ำคัญของ
สาเหตุการเสียชีวิตและสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุคือ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากข้อมูลการตรวจหลัก
ฐานของภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่า
ประมาณร้อยละ ๓๓ ของคนทีต่ ายจากอุบตั เิ หตุจราจรมีแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยพบว่า ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการขับรถยนต์มีดังนี้
๑. ท�ำให้เผลอตัวง่ายไม่มีสมาธิที่จะระมัดระวังในการขับรถคนดื่ม
สุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มักจะขาด
ความระมัดระวังในการขับรถเช่นคุยเพลินมองเพลินส�ำหรับคนทีม่ แี อลกอฮอล์
ในเลือด ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อการสังเกตว่ารถยนต์ทอี่ ยูข่ า้ งหน้า
นั้นจอดอยู่หรือก�ำลังแล่นเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
๒. การตัดสินใจผิดพลาดตามธรรมดาการขับรถต้องการตัดสินใจ
รีบด่วนทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าเช่นกรณีมรี ถจอดขวางหน้าในระยะกระชัน้
ชิดก็ตอ้ งตัดสินใจว่าถ้าหลบพ้นก็หลบหรือถ้าห้ามล้อทันก็หา้ มล้อคนทีเ่ มาสุรา
นั้นมักตัดสินใจผิดพลาด
๓. มีผลต่อระยะเวลาการตัดสินใจซึ่งระยะเวลาการตัดสินใจ
(reaction time) หมายถึงระยะเวลาสมองสัง่ งานจนถึงเวลาทีร่ า่ งกายท�ำตาม
ที่สมองสั่งเช่นเวลาขับรถผ่านไฟเมื่อตาเห็นไฟแดงแล้วสมองสั่งงานให้เท้า
เหยียบเบรคระยะเวลาที่สมองสั่งจนถึงระยะเวลาที่เท้าแตะเบรคเป็นระยะ
เวลาตัดสินใจซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ๐.๗๕ วินาทีส�ำหรับคนที่เมาสุราจะมีระยะ
เวลาการตัดสินใจนานกว่าคนปกติ
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
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๔. การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปไม่ดีคนเมาที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ ๙๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การควบคุมการเคลือ่ นไหว
ของแขนและขาเป็นไปไม่ได้ตามปกติ
๕. การได้ยินและการเห็นมีความผิดปกติดังนี้
๕.๑ การปรับม่านตาในความมืดจะกินเวลานานกว่าปกติ
๕.๒ การปรั บ ภาพจากลู ก ตาทั้ ง สองถู ก รบกวนเมื่ อ มี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอาจท�ำให้เห็นภาพ
เป็นสองภาพหรือเป็นภาพเดียวแต่ไม่ชัด
๕.๓ การกะระยะความลึกผิดไปเมือ่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ ๓๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
๕.๔ การเห็ น แสงไฟที่ เ คลื่ อ นไหวน้ อ ยลงพบได้ เ มื่ อ ปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
๕.๕ ความรูส้ กึ สัมผัสของผิวหนังช้าเมือ่ ขับรถเร็วก็ไม่คอ่ ยรูส้ กึ การ
เสียดสีของลมที่ผิวหนัง
๕.๖ หูอื้อ คนเมาจึงต้องพูดเสียงดังขณะขับรถการได้ยินเสียงรถ
คันอื่นจึงไม่ดี
ดื่มแล้วขับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ
จากหน่ ว ยจั ด การความรู ้ เ พื่ อ ถนนปลอดภั ย คณะแพทย์ ศ าสตร์
รามาธิบดี (จปร.) ยืนยันระดับความเสีย่ งจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กอ่ น
การขับรถว่าท�ำให้มโี อกาสเกิดอุบตั เิ หตุมากกว่าปกติยงิ่ ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดเข้มข้นมากเท่าใดก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเท่านั้นดังนี้
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๑. ระดับแอลกอฮอล์ ๒๐-๔๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ประมาณไม่เกิน ๑
ชัว่ โมงหลังการดืม่ เบียร์ ๑ ขวด ) จะเสีย่ งต่อการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุมากกว่า
คนที่ไม่ได้ดื่ม ๓-๕ เท่า
๒. ระดับแอลกอฮอล์ ๕๐-๗๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เสีย่ งต่อการเสีย
ชีวิตเพิ่มเป็น ๖-๑๗ เท่า
๓. ระดับแอลกอฮอล์ ๑๐๐-๑๔๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เสีย่ งต่อการ
เสียชีวิตเพิ่มเป็น ๒๙-๒๔๐ เท่า ๒๖
๔. ระดับแอลกอฮอล์เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเพิ่มสูงเป็น ๓๐๐ เท่า
ชุมชนกับงานด้านแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีสังคมไทย
และเป็นปัญหาทั้งระดับจิตส�ำนึกและปัญหาเชิงโครงสร้างผลลัพธ์ดังกล่าว
ก�ำลังท�ำลายสังคมไทยในระยะยาวท�ำให้สังคมอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันก่อให้
เกิดปัญหาสุขภาพ เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุส่งผลเกิดการทะเลาะวิวาทเกิด
ความสูญเสียในชีวติ ทรัพย์สนิ ความพิการเชือ่ มโยงสูป่ ญ
ั หาความแตกแยกของ
ครอบครัวการติดยาเสพติดของนักดืม่ รุนใหม่ปญ
ั หาด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
ดังนัน้ ชุมชนจึงต้องลุกขึน้ มาจัดการตนเองเอง เพือ่ ให้เกิด แรงขับเคลือ่ น
ที่ส�ำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา และเกิดการจัดการปัญหาอย่างยั้ง
ยืน ดังตัวอย่างในกรณีศึกษาที่มีประสบการณ์กับการจัดการพื้นที่ โดยใช้การ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนินการเรือ่ งการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในพื้นที่
คู่มือการด�ำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
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