
ประเด็นเด่น “Public Opinion Poll” 

“เล่าเรื่อง เรื่องเหล้า”
จดหมายข่าววิจัย ศวส.

สารจากผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย 
ปัญหาสุรา (ศวส.)
	 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรามีวัตถุประสงค์หลัก	คือ	สนับสนุนการผลิตองค์ความรู้ด้านการ
จัดการปัญหาแอลกอฮอล์และการน�าองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล	์
ภารกจิส�าคัญจงึประกอบไปด้วยกจิกรรมสองด้าน	ด้านทีห่นึง่เป็นการก�าหนดทศิทางงานวจัิย	
ผ่านการคัดเลือก	สนับสนุนทุนวิจัย	และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	ส่วนกิจกรรมด้านที่สอง
คือ	 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะและ 
ผูเ้กีย่วข้องในรูปแบบต่างๆ	และการจดัให้มกีลไกการสือ่สารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนกัวจิยั
และผู้ใช้ผลการวิจัย	
	 ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา	ศวส.	สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิชาการ	
นักวิจัย	 เพ่ือด�าเนินการส�ารวจและเก็บข้อมูลท้ังในรูปแบบงานวิจัยเชิงส�ารวจ	
หรอืการท�าโพลล์เพือ่ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ในหลายๆ	ประเด็น	
	 ใน	“จดหมายข่าววจัิย ศวส.”	ฉบบัเดอืนเมษายน	2561	นี	้ขอน�าเสนอ 
ผลสรุปงานวิจัยภายใต้หัวข้อ	“Public Opinion Poll”	ในจดหมายข่าวฉบับ
นี้	ท่านผู้อ่านจะได้รู้จักกับ	ดร.นพดล	กรรณิกา	ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าโพลล์เพื่อ
ส�ารวจความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ	ในสังคมหลายต่อหลายเรื่อง	ดร.นพดล	
จะกล่าวถึงหลักการ	 วิธีการ	 ผลสรุป	 และประโยชน์ของการท�าโพลล์ให้
ท่านได้ทราบผ่านบทสัมภาษณ์	 นอกจากน้ัน	 จดหมายข่าวฉบับนี้จะ
รวบรวมบทสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วกับการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน
ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 และตัวอย่างงานวิจัย
ประเภทนี้ในต่างประเทศ
	 ศวส.	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 จดหมายข่าววิจัย	 ศวส.	 ฉบับน้ีจะ 
ได้รับการตอบรับจากท่านผู้สนใจ	และติดตามเนื้อหา	ตั้งแต่บรรทัดแรก
จนบรรทัดสุดท้าย	รวมทั้งติดตามจดหมายข่าวฯ	ฉบับต่อๆ	ไปด้วย	และ
หากท่านมข้ีอค�าถามหรอืข้อคิดเหน็ประการใด	สามารถตดิต่อกบัเราได้ท่ี	
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พลังของโพลล์
อาวุธส�าคัญช่วยสู้ธุรกิจน�้าเมา

	 NIDA	Poll,	ABAC	Poll,	BANGKOK	Poll,	SUANDUSIT	Poll,	MASTER	Poll	หรือโพลล์อื่นๆ	ที่ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินชื่อเหล่านี้ 
มาแล้ว	ท่านทราบหรือไม่ว่า	โพลล์	คืออะไร	อย่างไรเรียกว่าการท�าโพลล์	เรามาท�าความเข้าใจเรื่องเหล่านี้	จากบทสัมภาษณ์	ดร.นพดล กรรณิกา  
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER Poll) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้น�า	ดังนี้

	 “ศาสตราจารย์	Howard	Schuman	แห่งมหาวิทยาลัย	Michigan	กล่าวไว้ว่า	โพลล์	(poll)	และการวิจัยเชิงส�ารวจ	(survey	research)	
เป็นเสมือนยานพาหนะในการล�าเลียงความคิดเห็นของสาธารณชนออกมาสู่สังคม	 เพียงแต่โพลล์ถูกใช้ในองค์กรเชิงพาณิชย์	 ในขณะท่ีการวิจัย 
เชิงส�ารวจถูกใช้ในสถาบันการศึกษา	 และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ท�าไมส�านักวิจัยซูเปอร์โพลล์	 จึงได้ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจและการท�าโพลล์ควบคู่กันมา 
ตลอดเวลา	ดร.	Traugott	แห่งมหาวิทยาลัย	Michigan	และ	ดร.	Lavrakas	แห่งมหาวิทยาลัย	Ohio	State	ศาสตราจารย์ทั้งสองนี้ได้กล่าวว่า	โพลล์	
คอืการเกบ็รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	(information)	จากประชาชน	และโพลล์กบังานวิจยัเชงิส�ารวจเป็นค�าทีใ่ช้ร่วมกนัได้	อยูท่ีใ่ช้ทีไ่หน	แต่ทีน่่าพจิารณา
คอื	ความถกูต้องแม่นย�าของข้อมลูไม่ใช่เรือ่งบังเอญิ	แต่เกดิจากการออกแบบการท�าโพลล์	และการวจิยัเชงิส�ารวจตามระเบยีบวธิวีทิยา	และประยกุต์
ใช้หลักการทางวิชาการหลายด้าน	 เช่น	 หลักคณิตศาสตร์	 หลักความน่าจะเป็น	 และโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น	 จึงต้องมีกระบวนการเลือก
ตัวอย่างที่จะท�าให้เกิดความเป็นตัวแทนเพื่อใช้อ้างอิงผลส�ารวจจากตัวอย่าง	 (sample)	 ไปยังประชากร	 (population)	 รวมท้ังการใช้หลักการทาง
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ส�านักวิจัย	ซูเปอร์โพล	จึงใช้ค�านิยามของ	“โพลล์”	และ	“งานวิจัยเชิงส�ารวจ”	ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แบ่งออกได้เป็น	3	ชุดของ
ข้อมูลได้แก่	ความคิดเห็น	(opinion)	พฤติกรรม	(behavior)	และข้อเท็จจริงที่จับต้องได้	(facts)	ผ่านระเบียบวิธีวิจัยเชิงส�ารวจและหลักสถิติที่ท�าให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า	ดังนั้น	เราจึงสามารถท�าโพลล์ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้	และได้ท�ามาหลายโครงการ	สิ่งที่
ต้องการน�ามาแบ่งปันคือ	บางโครงการที่มีผลขับเคลื่อนสังคม	จุดประกาย	กระตุ้น	สานเสริมภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้ได้ข้อมูล	สถานการณ์
ปัญหาจากเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และน�าไปสู่การตอบรับจากสื่อมวลชนต่างๆ	และการสร้าง	“ความสมดุลเชิงสร้างสรรค์”	ระหว่างธุรกิจน�้าเมา
กับผลกระทบในทางลบกับสังคม	 เช่น	 ในช่วงระยะเวลากว่า	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ธุรกิจน�้าเมาพยายามเพิ่มยอดขายและใช้การโฆษณาท�าให้เกิดการ 
อยากลองของนักดื่มหน้าใหม่	 การรักษาฐานนักดื่มหน้าเดิม	 และการเข้าถึงฝ่ายก�าหนดนโยบายที่จะออกกฎหมายที่เอื้อต่อธุรกิจน�้าเมา	 แต่เพราะ 
การท�าโพลล์ส�ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมดื่มน�้าเมาของประชาชน	ที่ประชาชนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ	60	ไม่ดื่มน�้าเมา	และร่วมร้อยละ	
80	ก็ไม่ใช่นักดื่มประจ�า	เวลาที่สอบถามทัศนคติก็จะพบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	80	หรือบางประเด็นกว่าร้อยละ	90	ที่ออกมาในลักษณะที่ต้องการ
ให้มีมาตรการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจน�้าเมาให้อยู่ในสภาวะท่ีสมดุลไม่ท�าร้ายสังคมและต้องป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	 โดยประชาชนส่วนใหญ่
ตระหนักในอันตรายจากการดื่มน�้าเมา	 ต้องการให้มีการควบคุมที่เข้มงวดเพราะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท�าลายสุขภาพ	 ตามแผนภาพ	 infographic	 
ที่ได้เสนอข้อมูลผลส�ารวจจากโครงการ	Alcohol	Poll	จากการสนับสนุนทุนวิจัยของ	ศวส.	“โครงการวิจัยเชิงส�ารวจ เรื่อง การท�าโพลล์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Alcohol Poll) ต่อข้อกังวลของสาธารณชน (Public Concern) และพฤติกรรมการดื่ม การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของคนไทย” ดังนี้
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คนส่วนมากไม่รู้จักกฎหมายควบคุมฉลากเหล้าเบียร์
ผลส�ารวจยืนยัน

‘แค่เพียงโลโก้ คนก็อยากดื่มน�้าเมา !’
เมื่อต้นปี	60	ศวส.	สนับสนุนทุนให้ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ	(SAB)	เก็บข้อมูลจากประชาชนกว่า	4	พันคนใน	16	จังหวัด

ของไทย	เพื่อส�ารวจการรับรู้ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่อง
ที่จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในระดับนโยบายได้ท�างานต่อไปในอนาคต

กฎหมายควบคุมฉลากฯ คืออะไร ? คนไทยส่วนมากไม่รู้จัก

พบผลการส�ารวจบางประเด็นที่น่าตกใจ	 และเป็นการบ้านใหญ่ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องท�างานอย่างหนักกันต่อไป	 เมื่อผลส�ารวจออกมา
ว่า	ประชาชนเกินครึ่งไม่รู้ว่ามีกฎหมายควบคุมเรื่องฉลากและบรรจุภัณฑ์เหล้าเบียร์

โดยกลุม่ตวัอย่างกว่าร้อยละ	50	บอกว่า	ไม่เคยพบเหน็หรอืรบัรู	้“ประกาศ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เกีย่วกบัฉลากของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558”	ไม่ทราบว่ามกีฎหมายควบคมุ
เรือ่ง	“ฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์”	ส�าหรบัผู้ทีพ่บเหน็/รบัรู้นัน้	
โดยมากพบเห็นผ่านทางโทรทัศน์	และสื่อโซเชียลมีเดีย	ส่วนใหญ่เห็นด้วยหากจะมี
ภาพและข้อความค�าเตอืนถงึผลกระทบจากการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์บน	“ฉลาก
และบรรจภุณัฑ์ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์”	(คล้ายกบัทีม่ภีาพและข้อความค�าเตือน
บนซองบุหรี่)	เช่น	ค�าเตือนสุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้

ส่วนใหญ่พบเหน็ฉลากทีม่ภีาพดารามากทีส่ดุ	รองลงมาคือ	ฉลากทีม่ภีาพ
ดารานักแสดงเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	

เวอร์ แต่จริง ! แค่เห็นโลโก้บนขวดน�้า ก็อยากซดเหล้าเบียร์

ภาพบนฉลากและบรรจภุณัฑ์	มอีทิธพิลท�าให้อยากซือ้และอยากดืม่เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะการใช้ดารา	และศลิปินนกัร้องวงดนตรเีป็นสือ่ปรากฏ
อยู่บนฉลาก

ประชาชนกว่าร้อยละ	50	ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างโลโก้ผลิตภัณฑ์น�้าดื่ม	โซดา	กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เมื่อเห็นโลโก้สินค้า
ประเภทน�้าดื่ม	โซดา	แล้วนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อนั้น	และต้องการจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัยรุ่นหนึ่งในสามคือนักดื่มหน้าใหม่

เยาวชนอาย	ุ15	–	19	ปี	ถงึร้อยละ	36.4	ดืม่ใน	12	เดอืนทีผ่่านมา	(current	drinker)	ส่วนใหญ่นยิมดืม่เบยีร์	สถานทีซ่ือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
บ่อยที่สุด	 ได้แก่	 ร้านขายของช�า	 ร้านสะดวกซ้ือ	 และร้านอาหาร/สวนอาหาร/ภัตตาคาร	 ส่วนสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยท่ีสุด	 ได้แก	่ 
บ้านตนเอง	บ้านเพื่อน	

ตัวอย่างเกือบท้ังหมดเห็นด้วยกับการมีข้อความค�าเตือน	 มีเพียง	 1	 ใน	 3	
เท่านั้นของผู้ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีคิดว่าการมีข้อความค�าเตือน	“ห้าม
จ�าหน่ายสรุาแก่บุคคลซึง่มอีายุต�า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ์ การดืม่สุราท�าให้ความสามารถ
ในการขับขี่ยานพาหนะลดลง บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม”  
จะมีผลท�าให้ผู้พบเห็นดื่มลดลง	

ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 
การควบคมุกจิกรรมทางการตลาด	ได้แก่	ควรระบถุงึโทษ/	พษิภยัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
บนฉลากให้ชัดเจน	 ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย/	 มีมาตรการอย่างเข้มงวดจริงจัง/	 
เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง	และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	โดยเฉพาะการใช้พรีเซ็นเตอร์	ดารา	นักร้อง	นักกีฬา	หรือแสดงโลโก้ผ่านสื่อต่างๆ

(เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 12 - 65 ปี สุ่มตัวอย่าง 16 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 4,074 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21 - 28 
กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/ โครงการส�ารวจการรับรู้ ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 16 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ)
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คนไทยเห็นด้วย
ห้ามออกกฎหมายเอื้อนายทุนขายเหล้า/เบียร์

ชีวิตคนต้องมีค่ากว่าก�าไรของนักธุรกิจ
 

คนทัว่ไปอาจยงัไม่ทราบว่า	ในขณะท่ีหลายหน่วยงานพยายาม
สร้างสังคมปลอดเหล้าหรือสร้างวินัยการดื่มที่เหมาะสม	 แต่ส�าหรับ 
ฝั่งกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าเมาก็ก�าลังพยายามแก้กฎหมายหรือ
ปรับนโยบายของประเทศให้เอื้อต่อธุรกิจของตนเองมากขึ้น

หมายความว่า	 หากกฎหมายหย่อนยานลง	 เอื้ออวยให้ขาย 
เหล้าเบียร์ได้ง่ายข้ึน	 เขาก็ได้ผลประโยชน์ดีข้ึน	 ก�าไรก็มากตามมา	 โดย 
ไม่ได้สนใจถึงผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพคนไทย

ศวส.	 จึงได้เริ่มโครงการส�ารวจเร่งด่วนความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	ก็พบข้อมูลน่าสนใจมากมาย

คนไทยเห็นด้วย “ห้ามแก้ไขกฎหมายเอื้อนายทุนขายน�้าเมา”

ประชาชนร้อยละ	40	ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกวัน/เกือบทุกวัน	เห็นว่าการดื่มสุรา	มีโทษต่อสังคมมากกว่าประโยชน์	และต้องการ
ให้รัฐบาล	หน่วยงานรัฐ	ป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนสังคมส่วนรวมมากกว่ารักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทสุรา

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการน�าภาพการดื่มสุรา	เครื่องหมายทางการค้า	ภาพขวด	และอื่นๆ	มาแสดงถือว่า	เป็นการสื่อสารทางการตลาด	
ชักชวนดื่ม	เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าของบริษัทน�้าเมา	โดยความพยายามของกลุ่มคน	องค์กรและบริษัทให้แก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องประโยชน์
ทางการค้าของพวกเขามากกว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง	ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรแก้ไขกฎหมาย/ยกเลิกการควบคุมภาพการดื่ม
สุราและภาพขวดที่มีชื่อและเครื่องหมายการค้าสุรา	ซึ่งบริษัทน�้าเมาก�าลังใช้ประชาชนทั่วไปเป็นเครื่องมือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	คสช.	และหน่วยงานรัฐ	ให้เข้มงวด	กวดขัน	ควบคุมการโฆษณาการท�าการตลาด	การขายสุรา
ทุกชนิด	ให้เป็นของขวัญปีใหม่	แก่เด็ก	เยาวชนและประชาชนทั่วไป	

วอนธุรกิจท่องเที่ยวเข้าใจ “ชีวิต/สุขภาพคนส�าคัญกว่าก�าไร”

ประชาชนเห็นว่า	ถ้ายกเลิกการควบคุมช่วงเวลาขายสุราจะมีผลเสียต่อสังคมโดยรวมมาก	ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ	การทะเลาะวิวาท	การใช้
ความรุนแรง	การคุกคามลวนลามทางเพศ	และการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ	อาจเพิ่มขึ้น	

แม้ธุรกิจโรงแรม	 การท่องเท่ียว	 จากการขายสุรา	 จะได้รับผลกระทบรวมถึง	 อาชีพ	 สาวเชียร์เบียร์	 ที่จะได้รับความเดือดร้อน	 แต่คน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการควบคุมการขายสุรา	 การห้ามขายด้วย 
เคร่ืองขายอัตโนมัติ	 ห้ามไม่ให้มีการเร่ขาย	 ไม่ให้มีการลดราคา	 
ห้ามไม่ให้มีการเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน	การแสดงหรือ
การชงิโชคชงิรางวลั	หรือสทิธปิระโยชน์ใดๆ	ห้ามไม่ให้มกีารแจก	แถม	
ห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการขายสุราในสถานบริการ	 ผู้ประกอบการ
ควรค�านึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนด้านอื่นๆ	 มากกว่า 
ผลประโยชน์ทางการค้าของบริษัทเพียงอย่างเดียว	

ส่วนใหญ่กงัวลต่อบรษิทัน�า้เมาท่ีจะหยบิยืน่ผลประโยชน์ให้
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแก้ไขกฎหมาย	 เอื้อประโยชน์นายทุนน�้าเมา	 โดย 
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นต่อการท�างานของคณะกรรมการในการพิจารณา
กฎหมายควบคมุการขายสรุา	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของประชาชนและ
สังคมโดยส่วนรวม

(ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จ�านวน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ 
เชียงราย ล�าปาง นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี นครปฐม สุพรรณบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี จ�านวนตัวอย่างประชาชนทั้งสิ้น 2,204 ตัวอย่าง 
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/ โครงการส�ารวจเร่งด่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
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เชียร์บอลปลอดเหล้า 
ไม่เมาก็สนุกได้

ประชาชนส่วนใหญ่สนใจติดตามชมฟุตบอลยูโร	 2016	 และเคยเห็นคนด่ืมเหล้า	 เบียร์	 ระหว่างติดตามชมฟุตบอลยูโร	 ที่น่าเป็นห่วงคือ	 
เคยเห็นเด็กเยาวชนอายุต�่ากว่า	20	ปี	อยู่ในกลุ่มกองเชียร์ที่ดื่มเหล้า	เบียร์ด้วย	โดยกลุ่มกองเชียร์บอลที่ดื่มบ่อย	ดื่มประจ�าให้ข้อมูลว่า	การดื่มเหล้า	
ดื่มเบียร์	มีผลกระตุ้น	ให้อยากเล่นทายพนันฟุตบอลยูโร	ตัวอย่างส่วนใหญ่เกิน	4	ใน	5	ของคนที่ดื่มระบุ	ดื่มไป	เชียร์ไปเสี่ยงที่จะนอกใจ	คู่รักคู่ครองได ้

ประชาชนส่วนใหญ่	ระบุการดื่มเหล้า	เบียร์	ขณะเชียร์บอลยูโร	มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ	การดื่มไป	เชียร์ไป	ขับไป	เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ	และที่ส�าคัญคือ	เชื่อว่าโฆษณาแฝงธุรกิจน�้าเมาช่วงบอลยูโรฟีเวอร์	2016	มีผลกระตุ้นนักดื่มน�้าเมาในเยาวชนหน้าใหม่เกิดขึ้น	

จริงมั้ย ? ดูโฆษณาน�้า แต่กลายเป็นอยากดื่มเบียร์ !

จากการส�ารวจว่า	เมื่อประชาชนเห็นโฆษณาน�้าดื่มที่มีโลโก้เดียวกับเหล้าเบียร์แล้ว	ผู้ชมมีปฏิกิริยาอย่างไร	ก็พบว่า....
	กลุ่มนักดื่มจัดจ�านวนมากอยากดื่มทั้งน�้า	และ	เบียร์	
	ในขณะที่กลุ่มนักดื่มไม่จัด	อยากดื่มน�้า	แต่เกือบ	1	ใน	3	อยากดื่มเบียร์	บางส่วนอยากดื่มทั้งน�้าและเบียร์	
	 ในกลุ่มที่ไม่ดื่มเลย	 ส่วนใหญ่อยากดื่มน�้าเม่ือเห็นโฆษณาน�้าดื่มของบริษัทเบียร์	 แต่ร้อยละ	 12.4	 อยากดื่มเบียร์	 และ	 ร้อยละ	 10.6	 

อยากดื่มทั้งน�้าและเบียร์

เชียร์บอลปลอดเหล้า สุขทั้งเราและคนรอบข้าง

กลุ่มเชียร์บอลปลอดน�้าเมามีความสุขมากกว่ากลุ่มเชียร์บอลที่ดื่มน�้าเมา	 และกลุ่มเชียร์บอลที่เล่นทายพนันบอลยูโรมีคะแนนความสุข 
ต�่ากว่ากลุ่มคนเชียร์บอลที่ไม่เล่นทายพนัน	 กลุ่มเชียร์บอลที่เห็นคนเมา	 ตีกัน	 ขว้างปาขวดเหล้าขวดเบียร์	 มีความสุขต�่ากว่ากลุ่มเชียร์บอลท่ีไม่เห็น 
คนเมาทะเลาะกันขณะเชยีร์บอล	ยิง่ไปกว่านัน้คนเชยีร์บอลทีไ่ม่เหน็การขายเหล้าเบยีร์ให้เดก็	มคีวามสุขสูงกว่าคนเชียร์บอลทีเ่หน็การขายเหล้า	เบยีร์
ให้เด็กเยาวชน	ที่น่าเป็นห่วงคือ	ส่วนใหญ่เคยเห็นวัยรุ่นเมา	ขว้างปาขวดเบียร์	ตีกันบาดเจ็บ	และเคยเห็นเด็กวัยรุ่น	เมา	ตีกัน	บาดเจ็บขณะเชียร์บอล

โดยสรุป	 มีการดื่มเหล้าเบียร์ในขณะเชียร์บอลยูโร	 2016	 และพบเห็นเด็กอายุต�่ากว่า	 20	 ปีอยู่ในกลุ่มกองเชียร์ที่ดื่มเหล้า	 ดื่มเบียร์	 
ยิง่ไปกว่านัน้	การดืม่ไปเชยีร์ไปท�าให้เสยีทัง้เงนิและคูร่กัคูค่รองไปได้เพราะคนดืม่สญูเสยีการควบคมุตวัเองและการยบัยัง้ชัง่ใจ	การโฆษณาน�า้ดืม่ของ
บริษัทเบียร์	 ท�าให้คนเกิดความอยากดื่มเบียร์ข้ึนท้ังในกลุ่มนักดื่มจัด	 กลุ่มนักดื่มไม่จัด	 และกลุ่มที่ไม่ดื่มเลย	 ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกจะพบว่า	 ผลของ 
การโฆษณาน�้าดื่มของบริษัทเบียร์ส่งผลท�าให้คนส่วนใหญ่อยากดื่มเบียร์ถึงแม้จะเป็นการโฆษณาน�้าดื่มก็ตาม	ประชาชนส่วนใหญ่ระบุถึงเวลาแล้ว 
ที่จะเรียกร้องให้แก้กฎหมายเพิ่มโทษ	 เหตุเพราะมีผู้ฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มน�้าเมาแก่เด็กเยาวชนขณะเชียร์บอลยูโรในที่สาธารณะและเป็นเหตุให้ม ี
การทะเลาะววิาท	ตกีนับาดเจบ็และตาย	รวมทัง้มกีารพนนั	น�า้เมาท�าให้ทกุข์	ไม่มคีวามสขุเท่ากบัการเชยีร์บอลปลอดน�า้เมาและไม่เล่นการพนนั	และ
ยังท�าให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมาในสายตาของประชาชนที่เห็นได้ชัดเจน	เช่น	การทะเลาะวิวาท	ขว้างปาขวดเหล้า	ขวดเบียร์	ตีกัน	บาดเจ็บ	เป็นต้น

(เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 1,335 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2559 
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/ โครงการน�าร่องความคิดเห็นของสาธารณชนระดับพื้นที่ต่อปัญหาสังคมที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งและอันตรายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์)
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แสนปลาบปลื้ม ! นักดื่มเกือบครึ่งงดเหล้าช่วงไว้อาลัย
บางส่วนตั้งปณิธานเลิกดื่มตลอดชีวิตเพื่อ ร.9

จากโครงการส�ารวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวันฯ	 โดย	ศวส.	 ได้สนับสนุนทุนให้ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
และธรุกจิ	(SAB)	ส�ารวจการรบัรูส้ือ่ประชาสมัพนัธ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของประชาชน
ใน	 5	 จังหวัด	 พบว่า	 ในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวัน	 ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหรือได้ยินท้ังการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านส่ือมวลชน	 และการชักชวนให้ดื่มโดยคนเชียร์เหล้า
เชียร์เบียร์	และไม่เคยไปร่วมหรือเป็นผู้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นักดื่มเกือบครึ่งงดดื่มอย่างจริงจังช่วงไว้ทุกข์

1 ใน 5 ตั้งใจเลิกตลอดชีวิต

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา	พบตัวอย่างประมาณ	1	ใน	3	ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ในกลุ่มนี้มีผู้ที่ดื่มหนักและ
ดื่มประจ�า	นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเข้าพรรษา	2559	กลุ่มที่ดื่มนี้เกือบครึ่งที่งดเหล้าได้ตลอด	3	เดือน	เมื่อสอบถามกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถึงการดื่มในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวัน	พบว่ามีเกือบครึ่งท่ีไม่ดื่มเลย	 แต่ยังพบผู้ที่ดื่มหนักและดื่มประจ�าอยู่ประมาณร้อยละ	 15	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงปกติ	 กลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเลยและกลุ่มผู้ที่ดื่มลดน้อยลงกว่าช่วงปกติ	 ให้เหตุผลว่าต้องการแสดงการไว้ทุกข์	 จึงงด/ลดร่ืนเริง	 และงด/ลดดื่ม	 ถวาย 
พระองค์ท่าน	ที่น่าสนใจคือส่วนหนึ่งระบุว่า	“งด/ลดดื่ม ต่อเนื่องมาตั้งแต่เข้าพรรษาจึงอยากงด/ลดต่อไป” 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวันที่ 14 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2559  
จ�าแนกตามพฤติกรรมการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2559

ความคิดเห็นต่อการงดรื่นเริงเพื่อไว้ทุกข์	 การส�ารวจความตั้งใจจะปฏิบัติตนท�าความดีเพื่อถวายพระองค์ท่าน	 พบว่า	 ประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามจะท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม	 และประกอบอาชีพสุจริตเต็มก�าลังความสามารถ	 ร้อยละ	 40	 ละเว้นอบายมุขทุกประเภท	 
ตามพระบรมราโชวาทฯ	 ที่น่าสนใจคือ	 กว่า	 1	 ใน	 5	 ตั้งใจจะเลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการงดงานรื่นเริงต่างๆ	 
ในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวัน	 และเห็นด้วยหากจะงดงานรื่นเริงต่อไปอีกจนครบ	 100	 วันหลังการเสด็จสวรรคตฯ	 ส่วนน้อยท่ีไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็น 
ช่วงสามสิบวัน	หรือ	100	วัน	ต่างให้เหตุผลตรงกันว่าเกรงจะกระทบต่อเศรษฐกิจการท�ามาหากิน

ความเห็นในการงดงานรื่นเริงต่างๆ ในช่วงสามสิบวันหลังการเสด็จสวรรคตฯ จ�าแนกตามความถี่ของการดื่มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
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กลุ่มดื่มหนัก ดื่มประจ�าร่วมมือน้อย

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้งดงานรื่นเริงต่างๆ	 ในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวัน	
จึงไม่ค่อยพบเห็นการโฆษณาการส่งเสริมการขาย	 รวมถึงการชักชวนให้ดื่มโดยคนเชียร์เหล้า	 เชียร์เบียร์	 ประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่น
กัน	ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่งด/ลดการดื่ม	 เพื่อแสดงการไว้ทุกข์	และเพื่อถวายพระองค์ท่าน	ผลการศึกษาสะท้อนว่า	ผู้ที่ดื่มหนักหรือ
ดื่มประจ�ามาก่อน	 ไม่ว่าจะมีการรณรงค์อย่างไร	 หรือมีเหตุเศร้าโศกครั้งส�าคัญอย่างไร	 คนกลุ่มนี้ก็ยังดื่มต่อไปเช่นเดิม	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จึงควรมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่ดื่มหนักหรือดื่มประจ�าเป็นส�าคัญ	

(เก็บข้อมูลในตัวอย่างอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี จ�านวน 1,731 ตัวอย่าง ใน
ช่วงวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2559 ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/โครงการส�ารวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงไว้ทุกข์
สามสิบวัน: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี)

พฤติกรรมนักดื่มไทย ส่วนมากรู้โทษภัยเหล้าเบียร์

แถมดื่มหนักช่วงเทศกาลส�าคัญ
โครงการส�ารวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการดื่มของประชาชน	 

กรณีศึกษาตัว	 อย่างประชาชนอายุ	 15 ปีข้ึนไปท่ัวประเทศ	 ได้ส�ารวจความคิดเห็นประชาชนกว่า	 2 พันคน	 ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า	 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษต่อสังคมมากกว่าประโยชน์ และเห็นด้วยว่าการดื่มสุรา	 เป็นอันตรายมากที่สุดต่อผู้อื่น	 เช่น	 อุบัติเหตุ	 ความรุนแรง	
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท	และการคุกคามทางเพศ 

ทัศนคติต่อมาตรการของรัฐเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการห้ามขายสุราในวันพระใหญ่ และเห็นด้วยว่า
รัฐบาลควรระบุให้ชัดว่า	 ห้ามขายสุรารอบสถาบันการศึกษาห่างจากร้ัวกี่เมตรเช่น	 300 เมตร	 หรือ 500	 เมตร	 และเห็นว่าควรมีกฎหมาย	 ห้าม 
เจ้าหน้าที่รัฐรับเป็นที่ปรึกษา	บริษัทน�้าเมาและบริษัทในเครือทุกชนิด 

เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา	 ไม่นับการจิบเพียงเล็กน้อย	พบว่า	 เกินครึ่งเคย 
ดื่มสุรา และดื่มในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่มากที่สุด	รองลงมาคือ	เทศกาลสงกรานต์	เทศกาลลอยกระทง	เทศกาลวาเลนไทน์	เทศกาลออกพรรษา	
เทศกาลเข้าพรรษา	เทศกาลทอดผ้าป่า	และ	เทศกาลอื่นๆ	นอกจากนี้	พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนเคยติดลมดื่มมากกว่าที่ตั้งใจดื่ม และเคยดื่มแล้วขับ	
ทั้งๆ	 ที่มีคนเตือนว่า	 ดื่มแล้วอย่าขับ	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการเข้าถึงร้านค้าหรือ 
สถานทีจ่�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์มคีวามสะดวกมากและสามารถเดนิไปได้	โดยใช้เวลาน้อยกว่า	5	นาท	ีสามารถหาซ้ือได้จากหอพกั	สถานบีรกิาร
น�้ามันเชื้อเพลิง	สถาบันการศึกษาต่างๆ	และสามารถหาซื้อได้ตามวัด/ศาสนสถานต่างๆ	และโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน	เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์ คือ	 เด็ก	 เยาวชนที่
เป็นนกัดืม่หน้าใหม่	มกีารพบเหน็เดก็อายตุ�า่กว่า	20	ปี	ซือ้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู ้และเข้าใจว่ามีมาตรการการห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต�่ากว่า	 20	 ปี ดังน้ันควรสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท
และความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัเดก็	เยาวชน	ควรเป็นการบรูณาการ 
ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 โรงเรียน สถาบัน 
การศึกษา	 และสถาบันครอบครัว	 เน้นด้านการสร้างความเข้มแข็ง	 รู้เท่าทันถึง 
พิษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

(การศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ�านวน 2,504 ตัวอย่าง จาก 15 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี 
ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎร์ธานี โดยท�าการส�ารวจ
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
ข ้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/โครงการส�ารวจ 
ความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการด่ืมของประชาชน 
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ)
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แคมเปญ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เห็นผล
แนะสานต่อ “พักตับ พักยก” ชี้การปฏิญาณตนช่วยให้ส�าเร็จ

ในช่วงหลายปีหลงันี	้การรณรงค์ลดละเลกิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีผู่กโยงกบัเทศกาลส�าคัญเริม่ขยายผลมากขึน้ท่ัวประเทศ	ทีไ่ด้ยนิกนับ่อยๆ 
คือ	งดเหล้าเข้าพรรษา	สวดมนต์ข้ามปี	สงกรานต์ปลอดเหล้า	ซึ่งหน่วยงานรณรงค์ต่างให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์แคมเปญเหล่านี้มากขึ้น	
แต่เพื่อให้เข้าใจถึงผลจากการสื่อสารมากขึ้น	ศวส. จึงได้เปิดเผยผลการส�ารวจในโครงการประเมินผลการรณรงค์	“งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2560ฯ” 

ดีใจ ! คนไทยรู้จัก “พักตับ พักยก” 
ชี้ ! การปฏิญาณตนส่งผลชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	86	(ประมาณ	45.55 ล้านคน) พบเห็น/	รับรู้ถึงสื่อประชาสัมพันธ์	“งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2560”	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่

สูงที่สุดในรอบ	8	ปี	(2553	–	2560)	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ	11.2	โดยช่องทางส�าคัญยังเป็นโทรทัศน์เช่นที่ผ่านมา	ท�าให้โฆษณาโทรทัศน์ชุด	
“พักตับ พักยก”	 ในครั้งนี้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง	 ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่ออวัยวะตับ และกว่า 
ร้อยละ	80	เห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์	“งดเหล้าเข้าพรรษา”	สร้างความตระหนักในการ	ลด	ละ	เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้	แต่มีข้อสังเกต
ว่าความตระหนักจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น

การติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	 เฉพาะในกลุ่มนักดื่มปัจจุบัน	 พบว่า	 มีผู้เข้าร่วมร้อยละ	 20.7	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมา	(2559) ร้อยละ	6 มีเพียงร้อยละ	16.7	เท่านั้นที่ได้ร่วมลงนาม/	ปฏิญาณตนงดเหล้า	ซึ่งการลงนาม/	ปฏิญาณตนมีผลต่อการลด	ละ	เลิก	
การดื่มในช่วงเข้าพรรษาค่อนข้างชัดเจน

ด้านความคิดเห็นต่อการณรงค์	“งดเหล้าเข้าพรรษา” พบว่ากว่าร้อยละ	90 เห็นด้วยว่าการรณรงค์ให้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาจะช่วยให้
ประเทศไทยลดปริมาณการดื่มและจ�านวนคนที่ดื่มลงได้

คนอายุเกิน 20 ปี ดื่มมากขึ้น
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง	12 เดือนที่ผ่านมา	พบเพียงร้อยละ	9	เท่านั้นที่เคยได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญ	

สังเกตได้ว่าในช่วงระหว่างพรรษา	การดื่มในงานต่างๆ	ทุกงาน	ลดลงจากช่วงก่อนเข้าพรรษาอย่างชัดเจน

ตัวอย่างร้อยละ	39.6 (ประมาณ	20.99	ล้านคน)	ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลังออกพรรษาปีที่ผ่านมา	(2559)	ถึงช่วงก่อนเข้าพรรษา
ปีนี้	 หรือเรียกว่าเป็นนักดื่มปัจจุบัน	 (Current Drinker)	 นับเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ	5	ปี	 (2556	 –	 2560)	 โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 (2559)	 ถึง 
ร้อยละ	 5.3	 เพศหญิงมีแนวโน้มด่ืมเพ่ิมขึ้นกว่า	 2.2	 ล้านคนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ดี	 พบว่าสัดส่วนของนักดื่มเยาวชนอายุ	 15-19 ปี	 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกือบ	3	แสนคน	ขณะที่ผู้ดื่มที่อายุ	20	ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ

ผู้ดื่มมักดื่มกับเพื่อนมากท่ีสุด	 นิยมดื่มเบียร์	 และสุราสี/ สุราแดง เกือบ	 2	 ใน	 3	 ดื่มอย่างน้อยเดือนละครั้ง	 กว่าครึ่งเคยคิดที่จะเลิกดื่ม 
ตลอดชีวิต	โดยมีค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งรวมที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเฉลี่ยอยู่ที่	336 บาท	
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นักดื่มหนึ่งในสามงดเหล้าได้ตลอดเข้าพรรษา
ช่วยชาติประหยัด 1.1 หมื่นล้าน
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	37.9 (ประมาณ	7.96 ล้านคน) งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา	ขณะที่ร้อยละ	32.5	(ประมาณ	6.83	ล้านคน) ดื่มไม่ต่าง

จากเดมิ	ส่วนกลุม่ทีง่ดเป็นบางช่วง	(ไม่ครบพรรษา) มร้ีอยละ	15.1 (ประมาณ	3.17 ล้านคน)	และกลุม่ทีไ่ม่งดแต่ลดการดืม่ลง มร้ีอยละ	14.5 (ประมาณ	
3.04 ล้านคน)	เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี	2546	–	2560	พบว่าภาพรวมยังไม่แสดงทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจน	แต่สังเกตได้ว่าตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้นมา	
สัดส่วนของผู้ที่ดื่มไม่ต่างจากเดิมลดลงอย่างชัดเจน	 ส�าหรับผลในปีปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	 (2559)	 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น	 คือกลุ่มท่ีงด
ตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.7	ขณะที่กลุ่มที่ดื่มไม่ต่างจากเดิมลดลงร้อยละ	0.3

กลุ่มที่ลด	 ละ	 เลิก	 ดื่มในช่วงเข้าพรรษา	 ส่วนใหญ่ระบุว่าท�าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น	 และมีกว่าครึ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้	 เฉลี่ยรายละ	 
1,844	บาท	ประมาณการจ�านวนเงินโดยรวมที่ประเทศประหยัดได้	1.1	หมื่นล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว	2	พันล้านบาท	ในกลุ่มนี้ร้อยละ	18.8	
ตั้งใจจะเลิกไปเลย	 โดยเฉพาะกลุ่มที่งดได้ตลอดพรรษา	มีความตั้งใจจะเลิกสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ	 อย่างชัดเจน	 ส�าหรับเข้าพรรษาปีหน้า	 ส่วนใหญ่กว่า 
ร้อยละ	90	ตั้งใจจะลด	ละ	เลิกเช่นเดิม	และมีกว่าครึ่งตั้งใจจะงดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ (Ground War) ยังสร้างการรับรู้ต่อการรณรงค์ได้น้อย	อาจเพราะยังมีไม่มาก	ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้โดยตรง	และมีอิทธิพลสูงกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	(Air War)	จึงควรขยายการท�ากิจกรรมให้มากขึ้น
2. ยิ่งคนมีอายุมากขึ้น	 ผลการรณรงค์ในการสร้างความตระหนักต่อการลด	 ละ	 เลิกจะยิ่งลดลง	 อาจเป็นข้อจ�ากัดต่อการลด	 “นักดื่ม 

หน้าเก่า”	การรณรงค์	(ซึ่งยังควรเป็นมิติด้านสุขภาพ)	ควรเน้นมากขึ้นที่จะสื่อสารตรงไปยังกลุ่มที่ดื่มมานาน	ดื่มประจ�า	หรือดื่มหนัก	
3. แคมเปญ	“พักตับ”	 เป็นมิติด้านสุขภาพท่ีใช้รณรงค์	 นับว่าเป็นการส่ือสารที่เข้าใจง่ายตรงประเด็น	 เพราะคนส่วนใหญ่ต่างเข้าใจดีว่า 

การดื่มมีผลเสียต่อตับ	จึงควรน�าเสนอในประเด็นดังกล่าวต่อไป	และอาจเสริมมิติด้านเศรษฐกิจเข้าไปด้วย	ทั้งเศรษฐกิจครัวเรือน	และเศรษฐกิจของ
ประเทศ

4. โทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด	 จึงยังควรใช้เป็นช่องทางหลักในการรณรงค์ต่อไป	 และควรใช้ประโยชน์จากสื่อ	Social 
Network	ให้มากขึ้น	เพราะมีอิทธิผลสูงต่อการสร้างกระแสสังคม

5.	การลงนาม/	ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา	มีผลต่อการลด	ละ	เลิก	การดื่มอย่างชัดเจน	จึงควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนี้มากขึ้น	
ครอบคลุมพื้นที่วงกว้างขึ้น	โดยอาศัยกลไกของเครือข่ายเป็นส�าคัญ

6.	จากที่พบว่านักดื่มปัจจุบันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ	5	ปี	จึงควรมีการทบทวนในเชิงนโยบาย	หรือมาตรการ	โดยกลุ่มเป้าหมาย
ควรครอบคลุมทั้งเยาวชนที่มีโอกาสเข้ามาเป็น	“นักดื่มหน้าใหม่”	และกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็น	“นักดื่มหน้าเก่า”	อีกทั้งควรเฝ้าระวังการดื่มของผู้หญิงที่มี
แนวโน้มดื่มเพิ่มขึ้น

7. เหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ผูด่ื้มไม่สามารถงดเหล้าตลอดพรรษาได้	คอื	มคีนชวนด่ืม ขดัไม่ได้	ชอบเทีย่วสงัสรรค์	และต้องไปงานเล้ียง	สอดคล้อง
กับที่พบว่ามีการดื่มกันมากในงานรื่นเริง	งานมงคล	จึงเป็นประเด็นที่ควรน�าไปพิจารณาในการรณรงค์ต่อไป

(เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใช้การสุ่มจากพื้นที่ 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
จ�านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,983 ตัวอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: http://cas.or.th/โครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2560” : กรณีศึกษาประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ)
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ตัวอย่างงานวิจัยประเภทการส�ารวจความคิดเห็น 
ของประชาชนในต่างประเทศ

ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ในสกอตแลนด์และอังกฤษ
(Li	J,	Lovatt	M,	Eadie	D,	Dobbie	F,	Meier	P,	Holmes	J,	et	al.	Public	attitudes	towards	alcohol	control	policies	in	Scotland	
and	England:	Results	from	a	mixed-methods	study.	Soc	Sci	Med.	2017	Mar	1;177:177–89.)

การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 เป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	 หรือท�าให้เกิดความเจ็บป่วยหรือพิการหลายด้าน	
รวมทัง้ก่อให้เกดิต้นทนุในการดแูลและรกัษาพยาบาลถงึประมาณ	3	ล้านปอนด์ต่อปีในประเทศสหราชอาณาจกัร	ก่อให้เกดิความสญูเสยีทางด้าน
เศรษฐกิจและท�าให้เกิดผลเสียทางสุขภาพ	 จึงได้มีความพยายามออกมาตรการและนโยบายต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์	 เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์	 เช่น	 การตั้งราคาขั้นต�่าของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 การใช้การบ�าบัด 
อย่างย่อ	(Brief	intervention)	เพื่อปรับพฤติกรรมของผู้ดื่มแอลกอฮอล์	

มุมมองของประชาชนหรือทัศนคติของประชาชนต่อการสนับสนุนนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ันมีความหลากหลายมาก	 และ 
มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการตัดสินว่านโยบายใดจะประสบความส�าเร็จ	หรือมีประสิทธิภาพในการลดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน	 
รวมทั้งเป็นตัวตัดสินว่าการสนับสนุนของประชาชนจะส่งผลต่อการสนับสนุนของรัฐบาลในระยะยาวต่อนโยบายเหล่านั้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 
ทัศนคติเชิงลบของประชาชนต่อนโยบายใดนโยบายหน่ึงอาจมีผลต่อการสนับสนุนของรัฐบาล	 ประเด็นท่ีเห็นชัดเจนคือ	 กรณีการก�าหนดราคา 
ขั้นต�่าต่อหน่วย	 (Minimum	Unit	 Price)	 ในประเทศอังกฤษ	 นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติและความต่อเนื่องของ 
นโยบายนัน้ในระยะยาว	ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอนโยบายการควบคมุแอลกอฮอล์จงึมคีวามส�าคญัทีจ่ะท�าให้นโยบาย
เหล่านั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะอธิบาย	 1)	 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนนโยบายด้านแอลกอฮอล์	 และปัจจัยทางด้านสังคม
ประชากร	 พฤติกรรมการดื่มสุรา	 และการรับรู้ของนักดื่มในประเทศอังกฤษและหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลต่ออันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์	 2)	 เพื่อศึกษาการรับรู้ประสิทธิภาพของมาตรการที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจในด้านการสนับสนุนเชิงนโยบายของประชาชน	 
ท�าการศึกษาภาคตัดขวางโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน	 (Mixed-methods	 study)	 โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในนักดื่มอายุตั้งแต่	 16-65	 ปี	
จ�านวน	3,477	คน	และสัมภาษณ์กลุ่ม	16	กลุ่มจ�านวน	89	คน	ในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์	ใช้วิธี	Principal	component	analysis	 
เพื่อจัดกลุ่มข้อความของนโยบายทางด้านแอลกอฮอล์ให้อยู่ในกลุ่ม	4	กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกัน	โดยกลุ่มเหล่านี้จะ
ถูกน�าไปใช้เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างการสนับสนุนนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับตัวแปรทางด้าน
ลกัษณะทางประชากร	พฤตกิรรมการดืม่	และการรบัรูข้องนกัดืม่ชาวองักฤษ	และหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของรฐับาล
ต่อนโยบายเหล่านั้น	และยืนยันผลจากการส�ารวจทางโทรศัพท์เพิ่มเติมด้วยการวิเคราะห์จับประเด็น	(Thematic	
analysis)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	groups)	

ตัวแปรต้น	คือ	ลักษณะทางประชากร	(รายได้	การศึกษา	อาชีพ	การมีบุตร	และการดื่มในระดับต่างๆ)	
การรับรู้	และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์	

ตัวแปรตาม	คือ	คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนนโยบายในกลุ่มต่างๆ	4	กลุ่ม	ดังนี้
1)	การจ�ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประกอบด้วย	การควบคุมร้านค้าขายปลีก	เวลาในการ

ปิดเปิดร้าน	การตั้งราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามดีกรี	
2)	การจดัหาข้อมูลทางสขุภาพและการให้บรกิารการรกัษา	ประกอบด้วย	ฉลากค�าเตอืน

บนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	การรณรงค์ให้ข้อมูลทางสุขภาพ	และการเพิ่มการให้บริการรักษา	
3)	ราคาสนิค้า	ประกอบด้วยการขึน้ราคาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	และการตัง้ราคาสนิค้า

ตามดีกรี		
4)	การบังคับใช้กฎหมาย	ประกอบด้วย	การเพิ่มสายตรวจต�ารวจบนท้องถนน	และ

การบังคับใช้กฎหมายห้ามซื้อขายในกลุ่มเด็กอายุต�่ากว่าเกณฑ์
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ผลการศึกษา	พบว่า	นโยบายการควบคุมการซื้อขายในเด็กอายุต�่ากว่าเกณฑ์	การเพิ่มสายตรวจบนท้องถนน	และการรณรงค์ทาง
ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการดื่มอย่างอันตรายได้รับการสนับสนุนอย่างสูง	 นโยบายที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด	 คือ	 การขึ้นราคาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์	เมื่อน�านโยบายมาจัดเป็น	4	กลุ่ม	พบว่า	ประชาชนสนับสนุนโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมาย	และการให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพต่อ
ประชาชน	โดยผูห้ญงิส่วนใหญ่สนบัสนนุนโยบายในด้านการควบคมุการเข้าถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ส่วนผูส้งูอายสุ่วนใหญ่สนบัสนนุนโยบายทาง
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	 ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไปสนับสนุนนโยบายทางด้านการจ�ากัดการเข้าถึงและการบังคับใช้กฎหมาย 
น้อยกว่าผู ้ไม่มีการศึกษา	 ผู ้ที่มีรายได้สูงสนับสนุนนโยบายทางด้านการจ�ากัดราคาและการให้ความรู ้ทางสุขภาพน้อยกว่าผู้มีรายได้ต�่า	 
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการจัดกลุ่มสนทนา	พบว่า	นโยบายทางด้านราคาเป็นนโยบายที่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยชื่นชอบนัก	 เพราะรู้สึก
ว่าไม่ยุติธรรมต่อนักดื่มที่ดื่มอย่างรับผิดชอบ	 (Responsible	 drinking)	 บางคนเห็นว่า	 การขึ้นราคาสินค้าจะส่งผลต่อปัญหาอื่นแทน	 เช่น	 
การขโมยสนิค้า	หรอืเปลีย่นไปใช้สารเสพตดิชนดิอืน่	แต่บางกลุม่ให้ข้อสังเกตว่ามาตรการนีจ้ะเพิม่ประสทิธภิาพในการลดการบรโิภคแอลกอฮอล์
ในประชาชน	เพราะว่า	ราคาเครื่องดื่มที่ถูกอาจส่งผลต่อให้ประชาชนดื่มมากขึ้นได้	นอกจากนี้	ประชาชนบางส่วนมีความเห็นว่า	วิธีการรณรงค์
ทางสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	และประสบการณ์ส่วนตัวมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มมากกว่า	ประชาชนสนับสนุนให้เพิ่มสายตรวจต�ารวจ
บนท้องถนนเมือ่ถงึเวลาการปิดร้านเหล้า	การจ�ากดัการขายแอลกอฮอล์ให้เดก็อายตุ�า่กว่าเกณฑ์	ไม่มปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะในซปุเปอร์มาร์เกต	
เพราะเด็กสามารถรับสินค้าจากผู้อื่นได้	เช่น	ครอบครัว	หรือเพื่อน	เป็นต้น	

บทสรุป	 การรับรู้ประสิทธิภาพของมาตรการหรือนโยบายสามารถช่วยจัดรูปแบบพื้นฐานในการสนับสนุนนโยบาย	 การศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของสาธารณะไม่สามารถวัดได้ในมิติเดียว	เช่น	การรับรู้ประสิทธิภาพของมาตรการดังเช่นในการศึกษานี้	แต่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม	(เช่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย	สื่อสังคม	นักวิจัย	และสาธารณะ)	และปัจจัยทางด้านประเพณี	(วัฒนธรรม
การดื่ม	 และกลุ่มที่มีปัญหา)	 ซึ่งควรมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป	 ผลการศึกษาที่ได้จากการส�ารวจและสนทนากลุ่มมีความแตกต่างกัน	 
ดังนั้นการสรุปผลที่ได้จากการส�ารวจเพียงอย่างเดียวควรระมัดระวังที่จะไม่แปลผลเกินจริง	 และนโยบายด้านแอลกอฮอล์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากการส�ารวจโดยแบบสอบถาม	อาจจะไม่ได้รบัความเห็นชอบเม่ือถกูสมัภาษณ์เชงิลึก	การศกึษาต่อไป	ควรพจิารณาปัจจยัทีม่ผีลต่อการสนบัสนนุ
นโยบายที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	และไม่ควรมีตัวเลือกเพียงสองทาง	คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าท�าไม
ประชาชนสนับสนุนหรือไม่ยอมรับนโยบายอยู่ที่ระดับใด	

“นักดื่มส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายที่ไม่ลดทอนสิทธิเสรีภาพ 
ในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขา เช่น นโยบายที่ลดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ

แอลกอฮอล์ในสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับ อายุ เพศ และพฤติกรรมการดื่ม” 

“การสนับสนุนนโยบายของประชาชนขึ้นอยู่กับการรับรู้ประสิทธิภาพของมาตรการ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะชื่นชอบนโยบายเหล่านั้น” 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ชั้น 6 หน่วยระบาดวิทยา 
อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110	
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