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ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุ บันมีการวิจัยแบบแผนการดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ในรูปแบบที่แตกต่ างกันไปแล้ วแต่
ความสนใจของคณะวิ จั ย ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศและมั ก จะมุ่ ง เน้ น ในประเด็น ของความสนใจที่
หลากหลาย เช่น พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ภายใต้ อิทธิพลผลของการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ผู้ใหญ่ตอนต้ นตามสถานบันเทิงยามค่าคืนที่มีการศึกษาในต่างประเทศ1 ในขณะที่ ผลการศึกษาของคณะวิจัย
อีกคณะหนึ่งทาการศึกษาพบว่า การดื่มอย่างหนักของนักดื่มอาจเป็ นไปได้ ว่ามีความเสี่ยงสูงไปสู่สภาวะที่สมอง
ถูกทาลาย2
ที่น่าพิจารณาคือ ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเหล้ า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่นื ๆ นั้นยัง
มีอยู่จานวนมากในประเด็นความสนใจที่หลากหลายและขึ้นกับความสาคัญของข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลาของ
การศึกษา เช่น ผลการศึกษาในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่พบว่า การเข้ าถึงแหล่งซื้อขายเหล้ า เบียร์ เป็ นไป
ด้ วยความง่ายสะดวกเหมือนกับเครื่องดื่มบารุงกาลังที่วางขายอยู่ท่วั ไป3 นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการแข่งขัน
ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๖ ที่ผ่านมา สานักวิจัย ซูเปอรโพล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ทาสารวจความ
คิดเห็นของสาธารณชนระดับพื้นที่ต่อปัญหาสังคมที่ตกเป็ นข่าวหน้ าหนึ่งและอันตรายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า การดื่มเหล้ า เบียร์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการนอกใจคู่รัก ยิ่งไปกว่านั้น ยังมองว่าการดื่มเหล้ า เบียร์ และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงใน
การเล่นการพนันอีกด้ วย4 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังคงมีผลการศึกษาทัศนคติและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ท่คี รอบคลุมมิติต่างๆ ในผลการศึกษาเดียวกันยังคงมีอยู่ในจานวนจากัด
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สาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ (๒๕๔๘) โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้ สารเสพติดของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาในภาคใต้ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ ว (๒๕๕๙) ข้ อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุขภาพและ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สานักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็ นผู้นา จึงได้ ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา (ศวส.) ดาเนินโครงการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการดื่มของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป เพื่อ
สารวจทัศนคติของประชาชนต่ อการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่ องแอลกอฮอล์ โดยทั่วไป รวมไปถึง
ทัศนคติต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อศึกษาแบบแผนเชิงพฤติกรรม
(Behavior Patterns) ของคนไทยต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนผลกระทบและกลยุทธ์ทาง
ธุ ร กิจ ของเหล้ า เบี ย ร์ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ท่ีต้ อ งรู้ เ ท่ า ทัน อย่ า งกว้ า งขวางเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับชาติต่อไป
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาโครงการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการดื่มของประชาชน ครั้งนี้ ได้ ประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research Methodology) เข้ า ถึ งกลุ่ ม ประชากรเป้ าหมายประชาชนทั่วไปอายุ ๑๕ ปี ขึ้ นไป
ระดับครัวเรือนเพื่อให้ ได้ เป็ นตัวแทนทางสถิติของทั้งประเทศผ่านกระบวนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิง
ชั้นภูมิ ๓ ชั้น (Stratified three-stage sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละภูมิภาคโดยมีจังหวัดที่
เป็ นตัวแทนในการถูกศึกษาจานวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๔ ตัวอย่างใน ๑๕ จังหวัดของประเทศ ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี
สงขลา และ สุราษฎร์ธานี โดยผลของการนาข้ อมูลมาประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติท่เี หมาะสมกับโครงการ
ศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษา
จากการพิจารณาผลของการศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ พบประเด็นสาคัญของทัศนคติของประชาชน
ต่อการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปว่ า ส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ ๗๖.๔ ระบุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษต่อสังคมมากกว่าประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ร้ อยละ ๑๙.๓ ระบุมีประโยชน์และโทษ
ต่อสังคมพอๆ กัน และมีเพียงร้ อยละ ๔.๓ เท่านั้นที่ระบุมีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่ าโทษ นอกจากนี้ ส่วน
ใหญ่ หรื อร้ อยละ ๘๔.๒ เห็นด้ วยถึงเห็นด้ วยมากที่สุดว่ า การดื่มเหล้ าและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อ่ ืนๆ เป็ น
อันตรายมากที่สดุ ต่อผู้อ่นื เช่น อุบัติเหตุ ความรุนแรง อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และการคุกคามทางเพศ
นอกจากนี้ เกินครึ่งหรื อร้ อยละ ๕๑.๓ เห็นด้ วยน้ อยถึงน้ อยที่สุดว่ า การดื่มเหล้ าเบียร์ ไวน์ ดีต่อ
สุขภาพของคนดื่ม และร้ อยละ ๓๔.๕ เห็นด้ วยน้ อยถึงน้ อยที่สุดว่ า การดื่มเหล้ า เบียร์ ไวน์ ทาให้ ช่วยคลาย
ความเครียด โดยมีร้อยละ ๓๕.๔ เห็นด้ วยปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ ๓๙.๓ เห็นด้ วยปานกลางและร้ อยละ
๓๑.๗ เห็นด้ วยน้ อยถึงน้ อยที่สุดว่า การดื่มเหล้ า เบียร์ ไวน์ ช่วยทาให้ มีสังคมเพื่อนฝูงที่ดีต่อกัน ผลสารวจยัง
พบด้ วยว่า ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ ๗๑.๕ เห็นด้ วยน้ อยถึงน้ อยที่สุดว่า การดื่มเหล้ า เบียร์ ไวน์ช่วยทาให้ ทางาน
ได้ ดีข้ นึ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อถามทัศนคติต่อมาตรการของรัฐเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้ อยละ ๗๗.๑ เห็นด้ วยถึงเห็นด้ วยที่สุดต่อการห้ ามขายเหล้ า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่
และส่วนใหญ่หรื อร้ อยละ ๗๓.๘ เห็นด้ วยถึงเห็นด้ วยที่สุดที่ว่า รั ฐบาลควรระบุให้ ชัดว่ า ห้ ามขายเหล้ ารอบ
สถาบันการศึกษาห่างจากรั้วกี่เมตร เช่น ๓๐๐ เมตร หรือ ๕๐๐ เมตร นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ ๗๐.๗
เห็นด้ วยถึงเห็นด้ วยที่สุดว่า ควรมีกฎหมาย ห้ ามเจ้ าหน้ าที่รัฐรับเป็ นที่ปรึกษา บริษัทนา้ เมาและบริษัทในเครือ
ทุกชนิด
เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ไม่นับการ
จิบเพียงเล็กน้ อย พบว่า เกินครึ่งหรือร้ อยละ ๕๑.๒ เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ร้ อยละ ๔๘.๘ ระบุ ไม่
เคยดื่ม แต่เมื่อถามถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา พบว่ า ร้ อยละ
๓๔.๗ ระบุ มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้ งสุดท้ ายในรอบ ๑๒ เดือน และร้ อยละ ๖๕.๓ ระบุ ไม่ได้ ด่ ืม
นอกจากนี้ เมื่อ ถามถึ งการดื่มในช่ วง ๓๐ วั น ที่ผ่า นมา พบว่ า ร้ อ ยละ ๒๖.๘ ดื่ม แต่ส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ
๗๓.๒ ไม่ด่มื
เมื่อสอบถามถึงชนิดของเครื่องดื่มและปริมาณของการดื่มแต่ละครั้งที่มีโอกาสดื่ม พบว่า ในการดื่ม
เหล้ า ตัวอย่างร้ อยละ ๔.๒ ดื่มน้ อยกว่า ๑ แก้ วมาตรฐานต่อครั้ ง ในขณะที่ ร้ อยละ ๑๔.๑ ดื่ม ๑ ถึง ๙ แก้ ว
มาตรฐานต่อ ครั้ ง และร้ อยละ ๗.๕ ดื่ม ๑๐ แก้ วมาตรฐานขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ ๗๔.๒ ไม่ ด่ ืม
นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการดื่มเบียร์ พบว่ า ร้ อยละ ๕.๗ ดื่มเบียร์ น้ อยกว่า ๑ แก้ วมาตรฐานต่อครั้ ง ร้ อยละ
๑๙.๘ ดื่มเบียร์ ๑ ถึง ๙ แก้ วมาตรฐาน และร้ อยละ ๑๒.๖ ดื่มเบียร์ ๑๐ แก้ วมาตรฐานขึ้นไป เมื่อถามถึง
การดื่มไวน์ พบว่า ร้ อยละ ๒.๖ ดื่มไวน์น้อยกว่า ๑ แก้ วมาตรฐานต่อครั้ง ร้ อยละ ๔.๐ ดื่มไวน์ ๑ ถึง ๙ แก้ ว
มาตรฐานต่อครั้ ง และร้ อยละ ๐.๖ ดื่มไวน์ ๑๐ แก้ วมาตรฐานขึ้นไป และเมื่อสอบถามถึงการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์อ่ ืนๆ เช่น เหล้ าปั่น พบว่า ร้ อยละ ๒.๓ ดื่มน้ อยกว่า ๑ แก้ วมาตรฐานต่อครั้ง ร้ อยละ ๐.๖ ดื่ม ๑
ถึง ๙ แก้ วมาตรฐานต่อครั้ง และร้ อยละ ๐.๒ ดื่ม ๑๐ แก้ วมาตรฐานขึ้นไป
ที่น่าเป็ นห่ วงคือ ตัวอย่างร้ อยละ ๓๕.๐ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่ วงเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ เทศกาลสงกรานต์ ร้ อยละ ๒๗.๖ เทศกาลลอยกระทง ร้ อยละ ๘.๐ เทศกาลวาเลนไทน์
ร้ อยละ ๗.๗ เทศกาลออกพรรษา ร้ อยละ ๕.๕ เทศกาลเข้ าพรรษาร้ อยละ ๔.๔ เทศกาลทอดผ้ าป่ า ร้ อยละ ๔.๔
และ เทศกาลอื่นๆ เช่น รับน้ อง งานบวช งานแต่ง เป็ นต้ น ร้ อยละ ๒๐.๖
นอกจากนี้ หลั งจากวิ เ คราะห์ ป ระเด็น สาคัญ บางประการที่ค้น พบจาแนกตามลั กษณะทั่วไปของ
ตัวอย่าง พบว่า จานวนมากของตัวอย่างที่ศึกษาหรือร้ อยละ ๓๔.๗ ระบุ ในครั้งที่ด่ ืม เคยติดลมดื่มมากกว่าที่
ตั้งใจดื่มตอนเริ่มต้ น และร้ อยละ ๙.๘ ระบุ เคยดื่มแล้ วขับ ทั้งๆ ที่มีคนเตือนว่า ดื่มแล้ วอย่าขับ ซึ่งข้ อค้ นพบ
ดังกล่าว ชี้ให้ เห็นว่า ตัวอย่างที่มีการดื่มในช่วง ๓๐ วันและตัวอย่างที่มีการดื่ม ทุกวันหรือเกือบทุกวัน มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือจากการเมาแล้ วขับ
ผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า มี ความเชื่ อ มโยงกัน ในประเด็น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายด้ า นการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่มี ีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการรณรงค์งดเหล้ าที่เน้ นดาเนินการในช่วงโอกาส หรือเทศกาล
สาคัญๆ ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมครบถ้ วนเพียงพอทุกมิติของการป้ องกันประชาชนจาการดื่มหรือผลกระทบ
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จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ประชาชนยังมีการพฤติกรรมการดื่มที่ด่ ืมในทุกวันหรือเกือบทุก
วัน และยังมีการดื่มแบบติดลมดื่มมากกว่าที่ต้ังใจดื่ม ซึ่งพฤติกรรมการดื่มดังกล่าว ถือเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญ
ต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จากข้ อค้ นพบดังกล่ าวข้ า งต้ น เหล่ า นี้ ขอเสนอแนะให้ ศูน ย์วิ จั ยปั ญหาสุร า (ศวส.) ควรร่ วมกับ
เครือข่ายภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชนเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยการเผยแพร่หรือนาเสนอข้ อมูลจาก
การศึกษาสู่เวทีสาธารณะ รวมถึงควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ าถึง รับรู้และเข้ าใจถึงพิษภัย
และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ศวส. ควรตั้งเป้ าหมายการทางานโดยมุ่งเน้ นการ
ป้ องกันเด็ก เยาวชน จากการเป็ นนักดื่มหน้ าใหม่ ด้ วยการออกแบบการทางานเชิงรุก โดยการสื่ อสารผ่าน
โรงเรียนและครอบครัวเป็ นฐานราก
นอกจากนี้ สถานที่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ก ารกระจายในทุ ก พื้ นที่ โดยมี ลั ก ษณะ
การขยายตัวเชิงรุกที่เข้ าถึงที่พักอาศัยของประชาชน เช่น หอพัก และสถานที่สาคัญต่างๆ ซึ่งข้ อค้ นพบเกี่ยวกับ
สถานที่จาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ความเชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงกฎระเบียบหรือมาตรการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆ อีกด้ วย โดยตัวอย่างประชาชนที่ศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ
๖๕ ขึ้นไป รั บรู้ว่ามีมาตรการห้ ามจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ ว หากแต่
อาจจะยังมีช่องว่ างในการบังคับใช้ มาตรการที่เป็ นรูปธรรมและมีความต่ อเนื่ องชั ดเจนเพี ยงพอ นอกจากนี้
ขอเสนอแนะให้ ศวส. ควรแสวงหาภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ มาร่ วมกาหนดยุทธศาสตร์
ในการกาหนดประเด็น เป้ าหมายและทิศทางในการขับเคลื่อน ด้ านการบังคับใช้ กฎระเบียบหรือมาตรการใน
การควบคุ มการจ าหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต่างๆ ให้ มีก ารปฏิบัติท่ีชัดเจน ต่ อเนื่ อ งและเป็ น
รูปธรรมอย่างแท้จริง
ที่น่าพิ จารณาคือ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีลักษณะเป็ นกลยุทธ์เชิงรุก
โดยมีการโฆษณา ณ จุ ดขาย ที่มีการใช้ ส่ ือบุคคล เช่ น ดารา ผู้ท่มี ีช่ ือเสียง สาวเชียร์ เบียร์ เป็ นต้ น นอกจากนี้
ยังมีการใช้ รูปแบบของการเชิญชวนให้ ชิมฟรี และบริการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เช่น ลด แลก แจก
แถม หรือการมอบสิทธิประโยชน์อ่ นื ๆ เป็ นต้ น ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ นี้ มีจุดมุ่งเน้ นที่สาคัญ คือ การขายแก่ผ้ ูท่อี ยู่
ในอาการมึนเมา และการขายพ่ วง ที่น่าพิ จารณา คือ กลยุ ทธ์ดังกล่ าวอาจจะยังไม่มีการมาตรการควบคุ มที่
สอดคล้ อ งกั บ วิ วั ฒ นาการด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายในปั จ จุ บั น รวมถึ ง บทลงโทษและกระบวนการใน
การพิจารณาความผิดอาจจะใช้ เวลาค่อนข้ างนานเกินไป
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างประชาชนที่ศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ ๖๔.๖ ระบุ
มีการรั บรู้และการเข้ าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหรื อมาตรการต่างๆเพื่ อควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่ นห้ าม
โฆษณาในลักษณะดื่มแล้ วดี และควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง
การห้ ามการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ
ด้ วยเหตุดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกาไรทางการค้ าสูงมาก และได้ มี
การศึกษาและปรั บเปลี่ยนช่ วงทางในการโฆษณาประชาสัมพั นธ์ รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบ
ใหม่ๆ อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง ศวส. ควรต้ องสนั บสนุ นงานวิ จัยที่สามารถสร้ างนวั ตกรรมเพื่ อการรู้เท่าทันธุรกิจ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรแสวงหาเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมทางานอย่างใกล้ ชิด ทั้งในการร่วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมทางาน และร่ วมติดตามประเมินผล เพื่ อผลักดันให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเชิงนโยบายและ
การบังคับใช้ กฎระเบียบหรือมาตรการอย่างแท้จริง
ที่น่าพิจารณาคือ พบว่า ปัจจุบันกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ เด็ก เยาวชน
ที่เป็ นนักดื่มหน้ าใหม่ โดยผลจากการสารวจ พบว่ า ตัวอย่างประชาชนที่ศึกษาจานวนมากหรือร้ อยละ ๔๐.๓
ระบุ มีการพบเห็นเด็กอายุต่ากว่า ๒๐ ปี ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในขณะที่ ตัวอย่างประชาชนที่ศึกษาใน
ครั้ งนี้ ส่วนใหญ่ หรื อ ร้ อ ยละ ๘๒.๐ ระบุ รั บ รู้ แ ละการเข้ า ใจเกี่ยวกับ กฎระเบี ยบหรื อ มาตรการต่ างๆ เพื่ อ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เข้ าใจว่ามีมาตรการการห้ ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่า
กว่า ๑๘ ปี และส่วนใหญ่เช่นกันเข้ าใจด้ วยว่า มีมาตรการการห้ ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่า
กว่า ๒๐ ปี เป็ นต้ น ซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เป็ นการรั บรู้ในเชิงกว้ าง หากแต่ในการปฏิบัติจริงนั้น
ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้ าใจอย่างถูกต้ องแท้จริงและยังไม่ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญและการมีส่วนร่วม
ในการป้ องกันเด็ก เยาวชน จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เชื่อว่า การบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการ
ต่างๆ เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะคือ นอกจากการสนับสนุ นงานวิจัยเพื่ อให้ ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการรั บรู้ ความ
เข้ าใจ และพฤติกรรมการดื่มของประชาชนแล้ ว ศวส. ควรเพิ่มช่องทางในการสร้ างความตระหนักรู้ถึงบทบาท
และความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกั น เด็ก เยาวชน จากการเป็ นนั ก ดื่ ม หน้ าใหม่ ทั้ ง นี้
การดาเนินการดังกล่ าว ควรเป็ นการบูรณาการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่ น
โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครั ว เป็ นต้ น เป็ นการทางานที่เน้ นด้ านการสร้ างความเข้ มแข็ง
ความรู้เท่าทันถึงพิษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้ างภูมิค้ ุมกันจากภายในในเชิงป้ องกัน
เป็ นต้ น
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