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บทคัดย่อ การใช้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเหล้ าในท้ องถิ�นเป็ นปั ญหาในทางปฏิบ ัติมากกว่ าการควบคุมด้ วย
มาตรการทางสังคมในรูปแบบโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า การศึกษาครั�งนี�มวี ตั ถุป ระสงค์เพื�อศึกษาบริบท
และกระบวนการดํา เนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ของท้ องถิ�นด้ วยโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ าในพื�นที�
สํานักงานหลักประกันสุขภาพที� �� อุบลราชธานี หน่วยในการศึกษาคือองค์การปกครองส่วนท้องถิน� ในพื�นทีส� าํ นักงานหลักประกันสุขภาพที� �� อุบลราชธานี จํานวน � แห่ ง จาก � จังหวัด เก็บข้ อมูลระหว่าง เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
���� เครื�องมือคือแบบสัมภาษณ์กงึ� โครงสร้ าง เก็บข้ อมูลด้ วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื�อหา ผลการศึกษาพบว่า ผลสําเร็จของโครงการงานศพงานบุญปลอดเหล้ าในท้องถิน� มีสองประการ
คือ ประการที�หนึ�ง การมีตัวอย่างการงดเหล้ าในงานศพของญาติผ้ นู าํ ชุมชน การเห็นข้ อดีด้านการลดภาระค่าใช้ จ่าย
ลดภาระหนี�สนิ ลดการเล่นการพนัน และมีเงินส่วนเหลือเพื �อทําบุญให้ กบั ผู้ตายนั�น เหมาะสมกับบริบทของชุมชนชนบท
และประการที�สองการใช้ นโยบายระดับอําเภอพร้ อมการกํากับติดตามและการสุ่มประเมินอย่างเข้ มข้ น หรือการใช้
นโนบายรัฐเป็ นตัวนําร่วมกับสถาบันศาสนา ตํารวจ ความร่วมมือของผู้นาํ ชุมชน และเครือข่ายภายในชุมชน ร่วมกับการ
ใช้ ตวั แบบบุคคลสําคัญในชุมชนเป็ นตัวอย่างนั�น เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมืองและกึง� เมือง ดังนั�น การใช้มาตรการ
ทางสังคมในการควบคุมเหล้ าในท้ องถิ�นแบบค่อยๆ เปลี�ยนแปลงในวิถีชีวิตชุมชน ด้ วยการใช้ ตัวแบบบุคคลสําคัญ
การใช้ นโยบายระดับ อําเภอ และการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ ายในท้ องถิ� น ถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อผลสําเร็จและ
ความยั�งยืนของการควบคุมเหล้ าในท้ องถิ�น
คําสําคัญ: แอลกอฮอล์, การควบคุมแอลกอฮอล์, ท้องถิน�

บทนํา

และในประเทศไทย (ร้ อยละ ��.�) มีการคาดการณ์ว่า
โรคไม่ติดต่อเป็ นปั ญหาสําคัญที� เป็ นสาเหตุการตาย การเสียชีวิตเนื� องจากสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร เพิ�ม
ก่อนวัยอันควรอันดับหนึ�ง ทัง� ในระดับโลก (ร้ อยละ ��.�) ขึ�นจาก �� ล้ านคนใน พ.ศ. ���� เป็ น �� ล้ านคนในปี
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ (ร้ อยละ ��.�) พ.ศ. ����(1) จากการทบทวนงานวิจัยที �ทาํ การศึกษาใน

การดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้ องถิ�น กรณีศกึ ษาโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า

กลุ่ มผู้ ป่ วย จะใช้ แนวคิดการดูแลผู้ ป่วยโรคเรื� อรัง การ
บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ โดย
มีการผสมผสานแนวคิดมาใช้ ในระบบบริการเพื � อควบคุม
และป้ องกันโรคในผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อ รวมมีทั ง� การนําเอา
เทคโนโลยี ส�ื อสารมาใช้ เพื� อควบคุ มการพฤติกรรมของ
ผู้ป่วย(2-4)
ประเทศไทยมีการดําเนินการเพื �อป้ องกันและควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อภายใต้ นโยบายการปรับเปลี �ยนสุขภาพ “3อ.
�ส.” ได้ แก่การออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ หลีกเลี�ยง
สุราและการสูบบุหรี� ส่งเสริมการสร้ างนวัตกรรมการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อโดยชุมชน โดยเฉพาะในกรมควบคุมโรค
มี สามหน่ ว ยงานหลั กที� สาํ คั ญคื อ สํา นั ก โรคไม่ ติ ดต่ อ
สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และสํานักงานควบคุม
การบริโภคเครื�องดื�มแอลกฮฮอล์ ที ม� บี ทบาทสําคัญในการ
ป้ องกันควบคุมปัจจัยเสีย� งโรคไม่ติดต่อ การกํากับติดตาม
ตัวชี�วดั โรคไม่ตดิ ต่อตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั� งการจั ดทํา ระบบฐานข้ อ มู ลโรคไม่ ติ ด ต่ อระดั บ
ประเทศ(5-8) จากการสรุ ปผลการดําเนิ นงานพบว่ า ยั ง
ขาดระบบการติดตามประเมินผลและความเข้ มแข็งของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ การดําเนินงานมักจํากัดอยูเ่ พียง
ในภาคสุขภาพและภาครั ฐเท่านั� น และช่ องว่ างของการ
ดําเนินงานเห็นว่ าควรจะมีกลไกและกระบวนการในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้มีสว่ นเกี �ยวข้ องต่างๆ ในการจัดการ
โรคไม่ ติดต่ อทั� งในระดับประเทศและระดับท้ องถิ�น ซึ� ง
เป็ นหน่วยงานที�มีความเหมาะสมในการดําเนินการป้ องกัน ควบคุมปั จจัยเสี� ยงโรคไม่ติดต่อด้ วยนวัตกรรมและ
ความร่ วมมือจากหลากหลายภาคส่วนสอดคล้ องกับงาน
วิจัยโดย Antonio Dans และคณะ (9) ที�เสนอว่า หน่วยงาน
ระดั บ พื� นที� หรื อท้ องถิ� นมี ความเหมาะสมต่ อการสร้ าง
ความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการนํานวัตกรรมไปใช้
ในการดําเนินงานป้ องกันควบคุมปัจจัยเสี �ยงโรคไม่ตดิ ต่อ
การทํา primary prevention ในท้ องถิ� น โดยบทบาท
นั กวิ ชาการต้ องหาองค์ ความรู้ อะไรบางอย่ างที� จั บต้ อง
ได้ ในมุ มท้ องถิ� นที� เขาขาดและต้ องการ ไม่ ใช่ เรื� องของ
วิชาการสาธารณสุข”
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

การควบคุมปัจจัยเสี�ยงโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ภายใต้ การกํากับดู แลโดยสํานักงานควบคุ มการ
บริโภคเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ ด้ วยมาตรการทางกฎหมาย
ไม่สามารถดําเนินการได้ ในระดับท้ องถิ�น และยังมีนักดื�ม
หน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนเพิ �มขึ�นทุกปี (10) อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพูดถึงการใช้ มาตรการทางสังคม แต่ยงั
ไม่มคี วามชัดเจนว่ามีกระบวนการในการดําเนินการอย่างไร
ในขณะที�ในระดับท้ องถิ�นหลายแห่งได้ มีการใช้ มาตรการ
ทางสังคม เช่น โครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า
ที�ดาํ เนินการและประสบความสําเร็จในหลายพื � นที� ผู้วิจัย
จึ งสนใจศึ กษาการดํา เนิ นควบคุ มแอลกอฮอล์ ในระดั บ
ท้ องถิ�นกรณีศึกษาโครงการงานศพและงานบุ ญปลอดเหล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาบริบทและกระบวนการ
ดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ของท้ องถิ�นด้ วยโครงการ
งานศพและงานบุญปลอดเหล้ าในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ�นที�ดาํ เนินการสําเร็จอย่างต่อเนื�องในพื�นที�สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพที � �� อุบลราชธานี

วิธีการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ พื�นทีศ� กึ ษาในเขตสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต �� อุบลราชธานี หน่วยในการ
วิ เคราะห์คือ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ� น (อปท.) ที�
ดํา เนิ นโครงการงานศพและงานบุ ญ ปลอดเหล้ า และ
ประสบความสํา เร็จในการดําเนิ นงานอย่างเป็ นรูปธรรม
ชุมชนยอมรับและดําเนินการอย่างต่อเนื �อง จํานวน � แห่ง
(รหัส T1-T5) โดยทําการเลือกศึกษาในเทศบาลจํานวน
� แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จํานวน �
แห่ง จาก � จังหวัด คืออุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอํานาจเจริ ญ ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายซึ � ง
เป็ นผู้ทม�ี สี ว่ นเกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานโครงการงานศพ
และงานบุญปลอดเหล้ า ได้ แก่ นายก อปท./ตัวแทน ปลัด
อปท. ตัวแทนสมาชิก อปท. ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่ บ้ าน (อสม.)
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพื � นที�
กรณีท�ีไม่ใช่สมาชิก อปท. จะเลือกแบบเจาะจง โดยเลือก
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ผู้ท�มี ีบทบาทเกี �ยวข้ องกับการดําเนินงานโครงการงานศพ
และงานบุญปลอดเหล้ าโดยตําแหน่ง คือ ผู้ใหญ่บ้านหรือ
กํานัน จํานวน � คน เจ้ าหน้ าที� รพสต. จํานวน � คน
และตัวแทน อสม. จํานวน � คน
ขอบเขตการศึ กษาการดําเนิ นงานควบคุ มแอลกอฮอล์ในท้ องถิ�นด้ วยโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า ครอบคลุมสองประเด็นหลักคือ (�) ประเด็นบริบท
ประกอบไปด้ วยลักษณะพื � นที�ต�ังของ อปท. ลักษณะหรือ
คุณลักษณะของ อปท. และที ม� าของโครงการว่ามีทีม� าจาก
ปัญหาและปรากฏการณ์ที �มีในชุมชนท้องถิ�นอย่างไร และ
(�) ประเด็นกระบวนการดําเนินงานโครงการว่า บุคคล
สํา คั ญ ที� ทาํ ให้ โครงการเกิ ด การยอมรั บ ประกอบด้ วย
ใครบ้ าง การมีส่วนร่ วมของผู้ มีสวนเกี� ยวข้ องในการเกิด
โครงการ และการดํา เนิ นงานโครงการเป็ นอย่ า งไร มี
กระบวนการในการดํา นิ น งานโครงการอย่ า งไร และ
ผลลัพธ์เชิ งประจั กษ์ ท�ีคนในชุ มชนท้ องถิ� นมองเห็นและ
สัมผั สได้ คืออะไรเป็ นอย่ างไร รวมทั� งการสร้ างข้ อสรุ ป
ถึงจุดเปลี�ยนที�ทาํ ให้ เกิดโครงการและการดําเนินโครงการ
จนประสบความสําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม
เครื�องมือที�ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือแบบสัมภาษณ์กึ �งโครงสร้ าง เก็บข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์กลุม่ และสัมภาษณ์
เชิงลึกในกรณีท�ีอาสาสมัครติดภาระกิจสําคัญเร่งด่วนใน
วั นที�ทีมวิ จั ยทํา การสัมภาษณ์ กลุ่ มหรื อในกรณีที � อาสาสมัครไม่สะดวกทีจ� ะให้ การสัมภาษณ์กลุม่ ทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื� อหา
โครงการวิ จั ยนี� ได้ รั บการอนุ มัติจริยธรรมการวิจั ย
ในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทัว� ไป ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ�น (อปท.)
ทัง� � แห่งที�ดาํ เนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้ องถิ�นด้ วยโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ าในพื� นที�
จนประสบความสํา เร็จ เห็นผลลั พธ์ที� เกิดขึ�นคือการลด
ภาระหนี� สินที�เกิดจากเหล้ าที�ใช้ เลี�ยงในงานศพ และลด
ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานศพ รู ป แบบการดํา เนิ น
โครงการแบ่งเป็ นสามลักษณะ ดังตารางที � �
การควบคุมเหล้าในชุมชนด้วยมาตรการทางกฏหมาย
ตัวแทนท้องถิ�นเห็นว่า การควบคุมเหล้ าในชุมชนด้ วย
มาตรการทางกฎหมายเป็ นไปได้ ยาก เพราะเป็ นการแก้ ไข
ที�ปลายเหตุ หากมีการนํามาตรการทางกฎหมายมาใช้ ใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนแล้ ว จะทําให้ เกิดปั ญหามากกว่ า
การใช้ บุคคลนอกชุมชน ผลกระทบที � จะเกิดขึ�นจากการ
บังคับใช้ มาตรการทางกฎหมายคือ เกิดการต่อต้ านจาก
ชุมชน เกิดปัญหาเรื�องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การ
ขาดความไว้ วางใจ ความเชื �อใจระหว่างกัน เกิดผลกระทบ
ต่อความร่วมมือของชาวบ้ านในการทํากิจกรรมชุมชน รวม
ไปถึงผลกระทบต่อฐานเสียงในการเลือกตั�งของผู้บริหาร
สิ�งที�สาํ คัญคือการเคารพนับถือระหว่างคนในชุมชนลดลง
มองว่าชุมชนเป็ นเรื�องของลูกหลานและเครือญาติ ทําให้
การใช้ มาตรการทางกฎหมายกับลูกหลานเป็ นไปได้ ยาก
แนวทางการจัดการปัญหาเรื � องเหล้ าในมุมมองของชุมชน
คือการใช้ มาตรการทางสังคมด้ วยการสร้ างโอกาสให้ ชาวบ้ าน ลด ละ เลิก การดื� มสุราในงานเทศกาล งานบุญประเพณีต่างๆ และงานศพในชุ มชน และการมีตัวแบบ

ตารางที� � ประเภท ขอบเขต และกลุ่ มเป้ าหมายโครงการด้านการควบคุ มแอลกอฮอล์ใน อปท. � แห่ ง
อปท.

ขอบเขตโครงการ

T1
โครงการงานศพปลอดเหล้ า
T2-T3 โครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า
T4-T5 โครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า
ผสมผสานกับงานคุ้มครองผู้บ ริโภค
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กลุ่มเป้ าหมายและผู้มีสวนร่วมในโครงการ
กลุ่มผู้นาํ ชุมชนและ อบต. รพ.สต. อสม. กลุ่มประชากรทั �วไป
กลุ่มผู้นาํ ชุมชนและ อบต. รพ.สต. อสม. กลุ่มประชากรทั �วไป
กลุ่มผู้นาํ ชุมชนและ อบต. รพ.สต. อสม. พระ นายอําเภอ
ตํารวจ และกลุ่มประชากรทั�วไป
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การดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้ องถิ�น กรณีศกึ ษาโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า

การเลิกเหล้ าที�เป็ นรูปธรรมโดยคนในชุมชน ดังในพื� นที�
อปท. T1, T3 และ T5 มีตัวแบบคือ ปลัด นายก อบต.
และผู้ นาํ ชุ มชน เป็ นตั วอย่ างในการเลิ กเหล้ าให้ คนใน
ชุ มชนเห็นและรั บรู้ ส่วนการใช้ มาตรการทางสังคมคือ
การสร้ างโอกาสในการงดเหล้ าในงานบุญประเพณี เช่น
ช่ ว งเข้ าพรรษา และการใช้ งานศพงานบุ ญปลอดเหล้ า
เนื�องจากมีการริเริ�มดําเนินการมาก่อนในรูปของโครงการ
ทีไ� ด้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที �สามารถทําได้ ดี แต่การขยาย
โครงการให้ เต็มพื� นที� มีข้ อจํากัดในเรื� องอัตรากําลั งคน
ทํางานของ รพ.สต. เมื�อ อปท. เข้ ามาร่วมดําเนินงานด้ วย
การสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานร่วมกันภายใต้ โครงการงานศพปลอดเหล้ า จึงเป็ นปัจจัยสําคัญที ท� าํ ให้
โครงการประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว
บริบทและกระบวนการดําเนินโครงการงานศพและ
งานบุญปลอดเหล้า
�. บริบทของการใช้ มาตรการทางสังคมในการควบคุม
แอลกอฮอล์ในชุมชนทั�ง � แห่งแบ่งเป็ นสามประการ คือ
�.� ด้ านลักษณะของพื� นทีต� �งั อปท. แบ่งเป็ นสองกลุ่ม
ทีส� าํ คัญคือ (�) พื�นทีต� �งั ในเขตกึง� เมืองและเมือง และ (�)
พื�นทีต� �งั ในเขตชนบทและชนบทขนาดใหญ่ กล่าวคือ พื � นที�
ความเป็ นกึ�งเมื องที� เรื� องเศรษฐกิจในครั วเรื อนมีความ
สําคัญ และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ างเป็ นรายได้
หลักมากกว่าการทํานา ประกอบกับศักยภาพของ อบต.
โดยความร่วมมือกับ รพ.สต. ในพื � นที�ท�ใี ห้ ความสําคัญต่อ
โครงการด้ านสุขภาพ และเห็นปั ญหาจากภาระหนี� สินที�
เกิดจากการจั ดงานศพในชุ มชน ทั�งนี� มีตัวอย่ างความ
สํา เร็จจากโครงการนําร่ องโดยการสนั บสนุ นของ สสส.
และมหาวิทยาลัยในพื� นที� การเกิดโครงการฯ จากนโยบาย
นายอํา เภอพร้ อมกั บการติ ดตามกํา กับการทํา งานอย่าง
เข้ มข้ น
�.� คุณลักษณะของ อปท. ที�เป็ นปัจจัยสําคัญต่อการ
ยอมรั บในการทํา โครงการและดําเนิ นโครงการงานศพ
และงานบุญปลอดเหล้ าคือ การเป็ น อบต. ดีเด่นระดับ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

จั งหวั ด และให้ ความสํา คั ญต่ อปั ญหาสุ ขภาพและการ
ส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนในพื� นที� รวมทั� งเรื�องการ
ควบคุมเหล้ าในชุ มชน ปั จจั ยด้ านตั วนายก อบต. และ
ปลั ด ที� มี ค วามสามารถ และมี ค วามมุ่ งมั� นในการทํา
โครงการการควบคุมเหล้ าในชุมชน แม้ ว่าจะเป็ นเรื � องยาก
หากเปรียบเทียบกับการทํางานเรื �องอืน� ๆ เนื�องจากงานศพ
กับเหล้ าและการพนั นในงานศพถือเป็ นประเพณีปฏิบัติ
ที�คนในชุมชนทํามาช้ านาน จนกระทั�งมีการรวมกลุ่มกัน
ของคนในชุมชนเป็ นสมาคมทายาทเพื � อช่วยเหลืองานศพ
ด้ วยเหล้ าขาว และปั จจัยด้ านความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รพ.สต. กับ อปท. ที �สง่ ผลต่อความร่วมมือและการให้ การ
สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการงานศพปลอดเหล้ า ตลอดจนความร่ วมมือในการช่วยเหลือเกื�อกูลด้ าน
การบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดการด้ านอื � นๆ
ในงานศพ ในรู ปของคณะกรรมการหมู่ บ้ าน จะเห็นว่ า
ปั จจัยด้ านคุณลั กษณะของ อปท. ที�มีผลต่ อการทําและ
การดําเนินโครงการงานศพปลอดเหล้ าคือ ศักยภาพของ
อบต. เอง ศักยภาพผู้นาํ อปท. และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง รพ.สต. กับ อปท.
�.� ปัญหาและที ม� าของโครงการ จากผลการศึกษาทัง�
� อปท. พบว่าชุมชนทุกแห่ งไม่ได้ มองเห็นว่ าเหล้ ามีผล
ต่อสุขภาพ การมองเห็นปัญหาเหล้ าที�มผี ลต่อสุขภาพเป็ น
เพียงเรื�องเฉพาะบุคคลเท่านั� น ปัจจัยหลักสําคัญที�นาํ ไปสู่
การยอมรับและการดําเนินการตามโครงการงานศพและ
งานบุ ญปลอดเหล้ าคื อการมองเห็นปั ญหาภาระหนี� สิ น
ที�เกิดจากการใช้ จ่ายค่าเหล้ าในงานศพ และการมองเห็น
ผลกระทบจากภาระหนี� สินที�ส่งผลต่อภาพรวมของชุมชน
คื อการที� ชาวบ้ า นและเจ้ าภาพเป็ นหนี� จากการซื� อเชื� อ
เหล้ าขาวและข้ าวสารไปช่ วยเหลื อ งานศพ รวมถึ ง
เจ้ าภาพงานศพยังใช้ หนี� สนิ กองทุนหมูบ่ ้ านไม่หมด ชุมชน
ท้องถิ�นจึงมองว่าการจัดงานศพเป็ นเสมือน “คนตายขาย
คนเป็ น” ส่วนปัจจัยเสริม ได้ แก่ การเข้ าร่วมสาบานเป็ น
โครงการหมู่ บ้ านศี ล � และการลดละเลิ กเหล้ าของ
ผู้นาํ ชุมชน การเห็นตัวอย่างโครงการงานศพปลอดเหล้ า
จากโครงการนําร่องโดยความร่วมมือกับ สสส. และมหา293
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วิทยาลัยในพื� นที�
�. กระบวนการและผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ
�.� บุ คคลสํา คั ญ และการมี ส่ วนร่ ว มของผู้ มี ส่ วน
เกี�ยวข้ อง อปท. ทัง� � แห่ง ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ บุคคล
สําคั ญที� มีบทบาทในการทํา ให้ เกิ ดการยอมรั บและการ
ดําเนินงานโครงการคือผู้นาํ สําคัญใน อปท. ได้ แก่ นายก
รองนายก ปลัด ผู้นาํ ชุมชน และเจ้ าหน้ าที � รพ.สต. และ
อสม. มีเทศบาล T4 และ T5 ทีน� อกเหนือจากกลุม่ ดังกล่าว
แล้ วยังมีนายอําเภอ เจ้ าคณะตําบล เจ้ าคณะอําเภอ และ
ผู้ กํา กั บ การตํา รวจ ที� มี บ ทบาทในการส่ งเสริ มให้ การ
ดําเนินงานตามโครงการประสบความสําเร็จและยั �งยืนใน
ท้ องถิ�น โดยผู้มีส่วนเกี �ยวข้ องหลักๆ คือคนในชุมชนที�ให้
ความ ร่ วมมือในการดําเนินงานตามโครงการด้ วยการจัด
งานศพปลอดเหล้ า ในบาง อปท. ยังมีผ้ นู าํ ชุมชน อสม.
และชาวบ้ านบางส่วนที� ให้ ความร่ วมมือในการสอดส่อง
ดูแลและควบคุมพฤติกรรมของนักดื�มหน้ าใหม่และการ
ซื�อขายเหล้ าในชุมชนของกลุ่มเยาวชนในพื� นที�
การมีสว่ นร่วมทีส� าํ คัญคือการวางหลักการและแนวทาง
การดําเนิ นงานร่ วมกันและความร่ วมมือในการดําเนินการเพื�อให้ โครงการงานศพปลอดเหล้าบรรลุผล ตัง� แต่การ
ปรั บวิ ธีการช่ วยเหลื องานศพจากเดิมที� ทาํ เป็ นประเพณี
การช่วยเหลือด้ วยเหล้ าขาว และข้ าวสารหรือเงิน ��-��
บาท เป็ นการช่ วยเหลือด้ วยนํา� หวานและเงิน หรื อการ
ช่ วยเหลื อด้ วยเงินอย่ างเดี ยว รวมทั� งการเปลี� ยนวิ ธีการ
ช่ วยเหลื องานศพด้ วยเหล้ าขาวจากกองทุ นเหล้ า ขาวที�
ชุ มชนเรี ยกว่ าสมาคมทายาทเป็ นการช่ วยเหลือด้ วยเงิน
หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มตามบทบาทและความสํา คั ญ ของ
บุคคลสําคัญในท้ องถิ �น เช่น การปฏิเสธไปเป็ นประธาน
หรือการเข้ าร่วมสวดอธิธรรมของผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และ
อบต. หรื อการไม่ ไ ปร่ ว มสวดอภิ ธรรมของเจ้ า อาวาส
วัดในชุมชนหากงานศพไม่ปลอดเหล้ า เป็ นต้ น นอกจาก
นี� ยั งมี ระบบการควบคุ มการขายเหล้ าในงานวัดที� อยู่ ใน
บริ เวณวั ด โดยการควบคุ มกํากับและความร่ วมมือของ
ผู้ กาํ กับการตํารวจ กระบวนการมีส่วนร่ วมดังกล่ าวก่อ
ให้ เกิดการควบคุมการขายเหล้ าในงานบุญประเพณีที�จัด
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ในวัด และการจัดงานศพปลอดเหล้ า รวมถึงปลอดการพนันประสบความสําเร็จ
�.� หลักการสําคัญในการดําเนินงานโครงการงานศพปลอดเหล้ า ไม่ แตกต่ า งกั น ทั� ง � อปท. กล่ า วคื อ
เจ้ าภาพงานศพต้ องไม่ มีเหล้ าตั� งโต๊ะเลี� ยงแขกที�มาร่ วม
ในงาน แต่เมื� อพิ จารณาถึงมุ มมองของผู้ ท� มี ีส่วนเกี� ยวข้ องในการโครงการ พบว่ามีมุมมองที�แตกต่างกันดังนี�
อปท. T1 เห็นว่าหลักการสําคัญของโครงการงานศพ
ปลอดเหล้ าคือ การไม่มีเหล้ าในงานศพถือว่าเป็ นการให้
เกี ย รติ คนตาย อปท. จะพิ มพ์ ป้ ายให้ แขกจากที� อื� น
รับทราบว่า “งานศพปลอดเหล้ าให้ เกียรติคนตาย” แขก
มาจากที�อ�นื ก็จะไม่ถามหาเหล้ าเลย ทุกคนในตําบล และ
แขกรั บ รู้ สาเหตุ ท�ี โ ครงการประสบความสํา เร็ จอย่ าง
รวดเร็วและได้ ผลดีเกินคาดเพราะเป็ นการช่วยให้ เจ้ าภาพ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายเรื� องเหล้ าในงานศพ ส่วนรายละเอียด
จํานวนเงินที� สามารถประหยัดได้ นั� น ทาง รพสต. และ
เทศบาลไม่เคยทําการประเมินอย่างเป็ นรูปธรรม แต่ฟัง
จากการพู ดคุ ยคาดว่ าประมาณ �-� หมื� นบาท ความ
สําเร็จในการใช้ มาตรการทางสังคมเพื� อควบคุมการดื� มเหล้ าในงานศพของ อปท. แห่งนี� ได้ ขยายไปถึงการควบคุม
การดื�มเหล้ าในงานบุญประเพณีอื �นๆ ตามมา
อปท. T2 และ T3 มีบริบทด้ านประเพณีปฏิบตั ใิ นการ
ช่ วยเหลื องานศพเหมื อนกั นคื อ การช่ วยงานศพด้ ว ย
เหล้ าขาว แต่จุดเริ� มของโครงการแตกต่ างกัน กล่ าวคือ
อปท. T2 การริเริ� มงานศพปลอดเหล้ าโดยชุมชนมาจาก
การเห็นปัญหาวิกฤตกองทุนหมูบ่ ้ านที�เกิดจากชาวบ้ านไป
ซื�อเหล้ าและอาหารช่ วยงานศพ ประกอบกับเจ้ าภาพจัด
งานศพเป็ นหนี�เงินกองทุน ทําให้ เงินกองทุนร่ อยหรอลง
กลุ่มผู้นาํ ชุมชนจึงช่วยกันหาสาเหตุของปั ญหาและพบว่ า
สาเหตุใหญ่คือสมาชิกกองทุนเป็ นหนี� จากการจัดงานศพ
และส่วนหนึ� งเป็ นหนี�จากการซื� อเชื�อของในร้ านค้ าชุมชน
เพื�อไปช่วยงานศพ และไม่สามารถใช้ หนี � กองทุนหมูบ่ ้ านได้
กลุ่ มผู้ นาํ จึงคิดโครงการงานศพปลอดเหล้ า โดยใช้ งาน
ของญาติ รองนายก อบต. เป็ นงานแรก เมื � อทําได้ สาํ เร็จ
และได้ รับการสนับสนุ นจากผู้นาํ ชุมชนเป็ นต้ นแบบ จึงมี
Journal of Health Science 2017 Vol. 26 No. 2

การดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้ องถิ�น กรณีศกึ ษาโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า

การขยายต่ อไป ส่วน อปท. T3 โครงการงานศพและ
งานบุญปลอดเหล้ าเกิดจากนายก อบต. และปลัด อบต.
มี ประสบการณ์ ตรงจากผลเสียที � เกิดจากเหล้ า และให้
ความสํา คั ญกับการจั ดการเพื� อลดการดื� มเหล้ าในพื� นที�
ภายใต้ โครงการงานศพปลอดเหล้ า เปลี �ยนแปลงรูปแบบ
การช่ วยเหลื องานศพจากเหล้ า เป็ นนํา� หวานและเงิ นช่วยเหลือ แม้ ว่าจะมีความขัดแย้ งอย่างมากกับประเพณีปฏิบัติของชุมชน ปัจจุบันทําได้ ครบทุกหมู่บ้านโดยได้ รับ
การสนับสนุน บางส่วนจากกองทุนสุขภาพและ สสส.
เทศบาล T4 –T5 มีลักษณะเป็ นกึ� งเมือง การเกิด
โครงการงานศพปลอดเหล้ าและดําเนินการสําเร็จมาจาก
นโยบายของหน่ วยงานราชการ ในเทศบาล T4 พบว่ า
ปั จจั ยแห่ งความสํา เร็จของโครงการงานศพปลอดเหล้ า
โดยโครงการของหน่วยงานราชการเป็ นผู้ริเริ�ม ด้วยการให้
นโยบายโดยนายอําเภอ ร่วมกับมีการดําเนินโครงการตาม
นโยบายอย่างเข้ มข้ น มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อ
นายอําเภอทุ กเดือน ในขณะที�ในเทศบาล T5 การเกิด
โครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า และความสําเร็จ
ของการดําเนิ นตามโครงการเกิดจากความร่ วมมื อของ
ภาคีเครื อข่ายที�เกี�ยวข้ องในชุมชนในการดําเนินงาน ทั�ง
เรื�องกิจกรรมงานศพปลอดเหล้ า การเป็ นตัวอย่างของการ
ไม่ ด�ื มเหล้ า นอกจากนี� ยังมีความร่ วมมือจากผู้ นาํ ทาง
ศาสนาของระดับหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ ร่ วมกับการ
บั งคั บ ใช้ กฎหมายโดยตํา รวจแจ้ งเตื อ นและตรวจจั บ
ในส่วนของหมู่บ้าน ผู้นาํ ชุมชนร่วมมือกันและดําเนินการ
อย่างเป็ นรูปธรรมในชุมชนทุกแนวทาง ตั �งแต่การประชุม
การประชาสัมพันธ์ การทดลองให้ เด็กไปซื� อเหล้ ากับบุหรี�
เพื�อทดสอบว่าร้ านค้ าในชุมชนมีการขายให้ เด็กอายุต ํ�ากว่า
�� ปี หรือไม่ และมีการสอดส่อง ดูแล ควบคุม และแจ้ งเตือนในระดับชุมชน
�.� ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ
ผลลัพธ์ท�ีเห็นเป็ นรูปธรรมที�ชาวบ้ านสามารถสัมผัส
ได้ จากการเป็ นเจ้ าภาพงานศพโดยตรง การมีส่วนในรูป
ของคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านในการเข้ าไปช่ ว ย
บริหารจัดการเรื� องการเงิน และการจัดงานศพ ผลลัพธ์คอื
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

การลดภาระค่าใช้ จ่ายในการจัดงานตั �งแต่ � - � หมื�นบาท
นอกจากนี� ยังมีการประเมินจากราคาเหล้ าขาวที�ไม่ต้อง
หาซื�อมาใช้ ในงานศพ ดังนั �น จึงกล่าวได้ วา่ ผลลัพธ์ทไี� ด้ จาก
โครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า นอกเหนือจาก
ช่ ว ยเจ้ าภาพประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยจํา นวนมากแล้ ว ยั งมี
เงินเหลือจากเดิมที�ชาวบ้ านเปลี� ยนจากการช่ วยงานด้ วย
เหล้ าเป็ นการช่ ว ยเหลื อด้ ว ยเงิ น ทํา ให้ เจ้ า ภาพมี เงิ น
เหลือทําบุญใส่ซองถวายพระในการสวดอภิธรรม รวมถึง
เงินเหลือสําหรับการทําบุญในครั� งต่อไป
�.� หากมองความสําเร็จของการควบคุ มแอลกอฮอล์ในท้องถิ�นผ่านโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ าแล้ ว จะเห็นจุดเปลี�ยนสําคัญทีท� าํ ให้ โครงการเกิดการ
ยอมรับในชุมชนและดําเนินการอย่างต่อเนื� องจนประสบ
ความสํา เร็จเกิดจากการใช้ บุคคลสําคัญในชุ มชน (role
model) เป็ นเจ้ าภาพจัดงานศพ (อปท. T2-T3, T5)
การมองเห็นความสําคัญจากโครงการนําร่อง (อบต. T1)
และการดําเนินการตามนโยบายนายอําเภอ (เทศบาล T4)
นอกเหนือจากการให้ ส�งิ ช่ วยเหลือแก่เจ้ าภาพ เช่ น การ
ช่ วยเหลือนํา� เปล่ าและหรื อนํา� หวาน การใช้ ป้ายงานศพ
ปลอดเหล้ า หรือป้ าย “การไม่มีเหล้ าในงานเท่ากับการให้
เกียรติแก่คนตาย” เป็ นต้ น

วิจารณ์
จากผลการศึกษา อปท. � แห่ ง ที�ดาํ เนินโครงการ
ควบคุมป้ องกันแอลกอฮอล์ในท้ องถิ�นชุ มชนด้ วยมาตรการทางสังคม เพื�อเป็ นการส่งเสริมการลดการดื�มแอลกอฮอล์ในรูปแบบของโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ าพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประกอบด้ วย
�. การใช้ ตั วแบบบุ คคลสํา คั ญ ของชุ มชนท้ องถิ� น
เพื�อการเปลี�ยนแปลง (role model) ได้ แก่ นายก/รองนายก/ปลัด อปต. กํานัน ผุ้ใหญ่บ้าน เป็ นเจ้ าภาพงานศพ
ปลอดเหล้ า โดยไม่คาํ นึงถึงหน้ าตา ฐานะทางเศรษฐกิจ
และประเพณี ปฏิบัติที � ชาวบ้ านในชุ มชนคุ้ นเคยมานาน
โดยคํา นึ งถึ งผลกระทบที� จะตามมาจากคนในชุ ม ชน
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จากการจัดงานศพโดยไม่ มีเหล้ า และการปฏิเสธไม่เข้ า
ร่วมงานศพที �ไม่ปลอดเหล้ า
�. การมี ส่วนร่ ว มและความร่ วมมื อจากผู้ ที� มีส่ว น
เกี�ยวข้ องในชุมชนท้ องถิ�นในทุกระดับ รวมถึงองค์กรและ
สถาบั นที� เป็ นที� นั บถื อของคนในชุ มชนได้ แก่ สถาบั นศาสนา ตํารวจ หน่วยงานด้ านสุขภาพในระดับพื � นที� ความ
ร่วมมือของผู้นาํ ชุมชนและชาวบ้ าน ด้วยการเปลี �ยนแปลง
วิธกี ารในการช่วยเหลืองานศพ เช่น การเปลี � ยนประเพณี
การช่ วยเหลื องานด้ วยเหล้ าขาว เป็ นช่วยเหลือเงินและ
นํา� หวาน
�. การใช้ สัญลั กษณ์ ทางศาสนาเป็ นสิ� งส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ คนในชุ มชนมองเห็นความสําคัญและให้ ความ
ร่ วมมือในการดําเนินงานตามโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า
�. การใช้ นโยบายระดั บอําเภอร่ วมกับมีการกํา กับ
ติดตามผลของนโยบายโดยนายอํา เภอ และผู้ นาํ ชุ มชน
อย่างเคร่งครัด
�. การศึกษาให้ เห็นผลสําเร็จด้วยโครงการนําร่อง โดย
ความร่วมมือของ อปท. และผู้นาํ ชุมชน
�. ผลลัพธ์เป็ นรูปธรรมชัดเจน เช่น สามารถลดภาระ
ค่าใช้ จ่าย ลดหนี� สนิ ลดการดื� มสุรา ลดการทะเลาะวิวาท
และลดการพนั น ในชุ มชนได้ การมองเห็น และเข้ าใจ
ผลลัพธ์ด้ านบวกทางเศรษฐกิจ ต่ อระดับปั จเจกบุคคล
ครั วเรื อน และชุ มชน จากการไม่ เลี� ยงเหล้ าในงานศพ
นํา ไปสู่ การยอมรั บโครงการฯ ในภาพกว้ าง และส่งผล
ต่ อ การขยายการยอมรั บ ไปสู่ ชุ มชนอื� น รวมถึ งความ
ยั�งยืนของการดําเนินโครงการในชุมชนและท้องถิ�น
�. ความเป็ นสั งคมเมื อง-กึ� งเมื อง และความเป็ น
ชนบทขนาดใหญ่ เป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการ
ควบคุมแอลกอฮอล์ด้วยมาตรการทางสังคม ในรูปแบบ
ของโครงการงานศพและงานบุ ญปลอดเหล้ าในท้ องถิ� น
แตกต่างกัน
การควบคุ มการดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในชุ มชน
ท้ องถิ�นเป็ นเรื�องของชุมชน เป็ นเรื�องของการยอมรับใน
ระดั บชุ มชน ในการร่ วมมื อและจัดการประเพณีปฏิบัติ
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ร่วมกัน สร้ างแนวทางการลดละเลิกการดื�มแอลกอฮอล์
สิ� งที� สํา คั ญ คื อ การใช้ ตั ว แบบบุ ค คลสํา คั ญ ของชุ มชน
ท้ องถิ� นในการเป็ นผู้ นํา การเปลี� ยนแปลง การจั ดการ
ปั ญ หาจึ งเป็ นบทบาทของชุ ม ชนท้ อ งถิ� นอย่ า งแท้ จ ริ ง
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ จึ งไม่มีความเหมาะสมกั บการนํา มาใช้ ในระดั บ
ท้องถิน� จะเห็นว่าผลการวิจัยครั �งนี�เป็ นไปตามงานวิจัยของ
Antonio Dans และคณะ(9) และความคิ ดเห็นของผู้ เชี�ยวชาญจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (10)
ที�เสนอว่ า หน่ ว ยงานระดั บ พื� นที� หรื อ ท้ อ งถิ� นมี ค วาม
เหมาะสมต่อการสร้ างความร่ วมมือกับหลายภาคส่วนใน
การนํานวัตกรรมไปใช้ ในการดําเนินงานป้ องกันควบคุม
ปั จจั ยเสี� ยงโรคไม่ ติ ดต่ อหรื อจุ ดชี� ขาดของความสําเร็จ
ในงานโรคไม่ ติ ด ต่ อ คื อ การควบคุ ม ปั จจั ย เสี� ยงโดย
ชุมชนท้องถิ�น การป้ องกันในระดับปฐมภูมใิ นท้ องถิ �นโดย
บทบาทนักวิชาการต้ องหา องค์ความรู้ อะไรบางอย่ างที�
จับต้ องได้ ในมุมท้องถิ�นที�เขาขาดและต้ องการ ไม่ใช่เรื�อง
ของวิชาการสาธารณสุข
รูปแบบการดําเนินการควบคุมแอลกอฮอล์โดยชุมชนท้ องถิ� นภายใต้ โครงการงานศพและงานบุ ญปลอดเหล้ าต้ องคํานึงถึงบริบทที�ต�ังของพื� นที� อปท. เรื�องความ
เป็ นเมืองหรือกึ�งเมือง และความเป็ นชนบทหรื อชนบท
ขนาดใหญ่ และคํา นึ งถึ งกระบวนการดําเนิ นโครงการ
ทั� งในเรื� องการสร้ างตั วแบบบุ ค คลสํา คั ญในการดําเนิ น
ตามโครงการเป็ นตัวอย่างความสําเร็จให้ คนในชุมชนรับรู้
ยอมรับ และปฏิบัติตามในที �สดุ แนวทางนี� เหมาะสมกับ
ชุ มชนชนบทและชนบทขนาดใหญ่ ท�ี ชุ ม ชนมี สั ม พั น ธ์
ที�ดีระหว่างกัน ยังให้ ความเคารพผู้นาํ และบุคคลสําคัญ
ของชุ มชน ส่ว นในชุ มชนเมื องหรื อกึ� งเมื องนั� นมี ความ
เหมาะสมกับการใช้ นโยบายระดับอําเภอ ผนวกกับการ
กํา กับติ ดตามผลการดํา เนิ นงานอย่ างเข้ มข้ นสมํ�า เสมอ
ทั�งในรูปแบบของการรายงานในที �ประชุ ม และการสุ่มตรวจในพื� นที�ในรูปของคณะกรรมการตําบลหรื อคณะกรรมกรอําเภอร่วมกัน และการใช้ นโยบายของรัฐนําการ
ดําเนินการโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า ร่วม
Journal of Health Science 2017 Vol. 26 No. 2

การดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้ องถิ�น กรณีศกึ ษาโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้ า

กับสถาบันศาสนา ตํารวจ และภาคีเครือข่ายที �เกี�ยวข้ อง
ในชุ มชนร่ วมกั นอย่ า งเข้ มแข็งร่ ว มกั บ ตั ว แบบบุ คคล
สําคัญในชุมชนในการเป็ นต้ นแบบการดําเนินงานให้ เห็น
ผลลัพธ์รวมถึงความร่ วมมือใน การสร้ างเงื� อนไขร่วมกัน
ของบุ คคลสําคั ญในท้ องถิ� นในการเข้ าร่ วมหรือไปช่ วยเหลืองาน กล่าวคือ จะไปช่วยเฉพาะในงานศพที �ปลอดเหล้ าเท่านั� น และสิ�งสําคัญที� สุดของการดําเนินการตาม
โครงการให้ ประสบ ความสําเร็จตามเป้ าหมายและมีความ
ต่ อเนื� องและขยายไปสู่ ชุ มชนอื�นๆ คือผลลั พธ์จากการ
ดําเนินโครงการ ทั�งผลลัพธ์ที�มองเห็นด้วยตาของชาวบ้ าน
ทุกคน และผลลัพธ์เชิงบวกที �จับต้ องได้
ข้อเสนอแนะ
�. ควรส่งเสริมตัวแบบบุคคลสําคัญ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
กํานัน นายก อบต. และปลัด อบต. ให้ เป็ นตัวอย่างผู้ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม ที �ชุมชนร่วมกันออกแบบ
เพื�อการควบคุมเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ในชุมชน
�. สํา นั กงานสาธารณสุขจังหวัดร่ วมกับสํานักงานจั งหวั ดในการใช้ นโยบายระดับจังหวั ดและอํา เภอนําใน
เรื�องการสร้ างมาตรการทางสังคมในการสร้ างโอกาสการ
ลด ละ เลิก เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในชุมชนท้องถิ�นพร้ อม
กั บ การสร้ างกลในการควบคุ มกํา กั บ และส่ งเสริ มการ
ดําเนินงานอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื�อง
�. ควรส่งเสริมภาคีเครือข่ายในท้องถิ �น ประกอบด้ วย
อปท. รพ.สต. ผู้นาํ ชุมชนและคนในชุมชน ให้ มีส่วนร่วม
ในการสร้ างมาตรการทางสังคมเพื� อควบคุมแอลกอฮอล์
ในรูปแบบของการส่งเสริมเชิงกระบวนการในการหาปัญหา
ร่วมกัน การสร้ างภาคีเครือข่ายที �เกี�ยวข้ องในการควบคุม
แอลกอฮอล์ในชุมชน และการสร้ างการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการดําเนินงานโดยชุมชนท้ องถิ�น
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Abstract: Alcohol Control in Local Community: a Case Study of the Project on Alcohol-Free Funeral and Traditional
Ceremonies
Orathai Srithongtham, Ph.D. (Population Education)*; Krisada Mahotan M.D. (Dermatology)**;
Thaksaphon Thamarangsi, Ph.D. (Health Policy)***; Ubonsri Thabuddha, R.N.*
* Office of Disease Preventon and Control Region 7th Ubon Ratchathani; ** Department of Disease Control;
*** International Health Policy Program, Ministry of Public Health
Journal of Health Science 2017;26:290-8.
The law enforcement to alcohol control in community was found to be unpractical when compared
to social intervention, particularly when implemented as alcohol-free funeral and traditional ceremonies.
This study was aimed to explored the context and process of alcohol control in the communities successfully implementing the alcohol-free funeral and traditional ceremony projects. The study units were 5 local
administrative organizations in areas under the responsibility of the National Health Security Office (NHSO)
region 10th, Ubon Ratchathani. The study tool was a semi-structure questionnaire. Data was collected
during May – October 2016 through group and individual interviews; and analyzed by content analysis. It
was found that the success of the alcohol-free projects depended on two aspects: (1) an example of
alcohol-free funeral ceremony which demonstrated significant reduction of expenses and debt resulting in
remaining money for the host; and it was found to be suitable for the context of rural community; (2)
formulation and enforcement of district policy to control and monitor alcohol consumption implemented
with the cooperation of religion institutes, the police, community leaders, and network or organizations
within the community, followed by the use of role models; and the approach was found to be appropriat for
urban and semi-urban context. The social enforcement processes were gradually ingrained in the community’s
way of life through the role models of community leaders, district alcohol control policy, and community
participation. Such development processes were found to be the main factor leading to successful and
sustainable alcohol control in the communities.
Key words: alcohol, alcohol control, local community
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