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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สถานการณ์การปฏิบัติและผลการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในจังหวัดเชียงราย (2) การรับรู้ของเยาวชน 
ผู้บริโภค ผู้จ าหน่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
และ (3) สถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  โดยใช้แบบสอบถาม
สุ่มถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนที่ดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มละ 400 คน รวม 800 คน  
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 384 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 180 คน ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการศึกษา 
พบว่า 1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นี้มีการบัญญัติให้ผู้มีผลประโยชน์ที่
ขัดกันกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เข้าไปควบคุมนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             
2) แม้วัตถุประสงค์ของกฎหมายบางข้อระบุว่าเพ่ือช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 3) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ได้ 4) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นี้มี
ช่องว่างในหลายจุด ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในแง่ของบทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย 
 
ค าส าคัญ: ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การบังคับใช้, เยาวชน, จังหวัดเชียงราย 
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Abstract 
 

  This research aims to study on (1) application and enforcement of the Alcoholic 
Drink Control Act 2008 in Chiang Rai precinct (2) acknowledgement of youth, consumers, 
suppliers, and related officers in regard to the Alcoholic Drink Control Act 2008 and (3) 
accessibility of alcoholic drink by youth in Chiang Rai precinct using questionnaires by 
means of random sampling on representative samples namely 400 youths who 
consume and another 400 who do not consume alcoholic drink (800 in total), 384 
alcoholic drink suppliers, and 180 related officers in Chiang Rai Province. Once analyzed 
the outcomes by way of descriptive statistics, it is found that 1) the Alcoholic Drink 
Control Act 2008 had appointed persons with conflict of interests to administrate on 
alcoholic drink control policy 2) while some objectives of aforementioned law aim to 
prevent youth accessibility to alcoholic drink, the persons in charge pay no attention to 
such objectives 3) the Alcoholic Drink Control Act 2008 allows an advertisement of 
alcoholic drink only by prescribed formats 4) the Alcoholic Drink Control Act 2008 
contains several legal gaps that need to be revised in respect of both the legislation 
itself and the enforcement. 

 
 
 
Keyword: Alcoholic Drink Control, enforcement, youth, Chiang Rai 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  

 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมกรดื่มสุราในปี พ.ศ.2557 ของ
ประชากร อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 54.8 ล้านคน พบว่า ในจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุราในรอบ 12 เดือนที่แล้วประมาณ 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) 
โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า ซ่ึงกลุ่มวัยท างาน (อายุ 25-59 ปี) มีอัตรา
การดื่มสุราสูงกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 38.2) และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่ดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 18.4 
เมื่อพิจารณาถึงความบ่อยครั้งของการดื่มสุรา พบว่า ร้อยละ 57.6 เป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง ร้อยละ 
42.4 เป็นผู้ที่ดื่มสม่ าเสมอ เมื่อพิจารณาความถี่หรือความบ่อยครั้ งในการดื่มของกลุ่มผู้ที่ดื่ม
สม่ าเสมอนั้น พบว่า เป็นผู้ที่ดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปถึงร้อยละ 38.3 ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่ดื่มทุกวัน
สูงถึงร้อยละ 26.2 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการดื่มของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 อัตราการดื่มสุรา มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 32.7 เป็นร้อยละ 30.0 
ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.0 และลดลงเหลือร้อยละ 31.5 ในปี พ.ศ.2554 แต่ล่าสุดปี 
พ.ศ. 2557 มีอัตราการดื่มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.31 
  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย
เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละประเทศจึงได้มีการก าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส าหรับประเทศไทยนั้นก็ได้ตระหนักใน
ปัญหาดังกล่าว จึ งได้มีการก าหนด มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะลดปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรโดยรวม และป้องกันการเพ่ิมขึ้นของผู้ดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ เนื่องจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ  (ตามตารางที่ 1-1) และ
อาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและ
เยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามการด าเนิน
มาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นผลก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติ
ตามกฎหมายหมายอย่างเคร่งครัด 
  

                                       
1 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokeExec57.pdf (10 เมษายน 2558)  
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ตารางที่ 1-1 แสดงสถิติอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 กล่าวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาวิจัยนั้น จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่
ทางภาคเหนือของประเทศ ประกอบไปด้วย 18 อ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
หลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียงได้ เช่น 
จีน และเวียดนาม จังหวัดเชียงรายจึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคเหนือ มีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติจ านวนมาก รวมทั้งการมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้มีการไปมาหาสู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ปัจจัยดังกล่าว
ท าให้จังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในด้านจ านวนประชากร 
ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 1,204,660 คน2 โดยมี
เยาวชนอายุระหว่าง 11 – 24 ปี ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวน 221,762 คน 
นอกจากจ านวนเยาวชนของจังหวัดเชียงรายตามข้อมูลประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีเยาวชนซึ่งเป็น
ประชากรแฝงอีกจ านวนมาก เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนกว่า 800 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาอีกกว่า 
10 แห่ง ท าให้มีเยาวชนจากจังหวัดใกล้เคียงและจากจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศมาศึกษาและอาศัยใน
จังหวัดเชียงราย จากการขยายตัวในด้านต่างๆ ท าให้จังหวัดเชียงรายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การเติบโตในทางเศรษฐกิจ ท าให้มีสถานบันเทิงและร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้น
จ านวนมากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าส่วนใหญ่ของสถานบันเทิงหรือร้าน

                                       
2 ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2557 

พ.ศ.  จ านวนอุบัติเหตุ 
(ครั้ง)  

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล (จ านวน : คน)  มูลค่าความเสียหาย
ของทรัพย์สิน (บาท)  

เสียชีวิต  บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย   
2545 91,623 13,116 16,806 52,507 1,494,936,815  
2546 107,565 14,012 17,066 62,626 1,750,964,040  
2547 124,530 13,766 18,207 75,957 1,623,081,112  
2548 122,040 12,859 19,111 75,253 3,238,226,110  
2549 110,686 12,693 17,852 65,438 3,643,747,912  
2550 101,752 12,492 15,989 63,040 4,620,398,166  
2551 88,689 11,561 12,871 58,188 5,415,524,563  
2552 84,806 10,717 10,113 51,883 3,815,520,899  
2553 83,220 7,661 3,560 14,769 396,220,581  
2554 68,296 9,060 4,047 17,123 610,686,128  
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จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็คือ เยาวชน ซึ่งในจังหวัดเชียงรายพบว่า เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน
เป็นนักดื่มหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเติบโตของชุมชนเมืองอย่าง
รวดเร็ว มีสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงและร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึน การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนก็ง่ายข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะ
สถานประกอบการที่เปิดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้กับสถานศึกษาที่มีจ านวนมาก ท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมาก เช่น ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหายาเสพติด 
และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติและศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา พบว่า เยาวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นและเริ่มดื่มที่อายุ
น้อยลง ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด
และความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องแก่
เยาวชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือป้องกันและลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายต่อไป 
  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีภาระหน้าที่
ส าคัญในการน าความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาสังคม จึงตระหนักในความส าคัญของ
ปัญหาและสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จึง มีความ
สนใจที่จะประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงราย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ (สคร.) 
ในฐานะผู้รับผิดชอบ งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพ้ืนที่ เพ่ือจะท าให้ทราบผลในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ทางกฎหมายต่างๆ และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในจังหวัดเชียงราย  

2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของเยาวชน ผู้จ าหน่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

3)  เพ่ือศกึษาสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ศึกษาประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ
สถานการณ์ รูปแบบการเข้าถึง ลักษณะการดื่มและปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ3 โดยจะท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็น
เยาวชนในจังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้จ าหน่าย และกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
(สสจ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ (สคร.) ในฐานะผู้รับผิดชอบ งานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพ้ืนที่ เพ่ือน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์ผลของการบังคับใช้กฎหมาย และหาแนวทางการควบคุมที่เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1) ท าให้ทราบผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใน
จังหวัดเชียงราย  

2) ท าให้ทราบถึงการรับรู้ของเยาวชน ผู้จ าหน่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3) ท าให้ทราบสถานการณก์ารเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  
4) ผลการศึกษาน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการเพ่ือ

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดเชียงราย และประเทศไทย
ต่อไป 

 
 

                                       
3 จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองระดับอ าเภอออกเป็น 18 อ าเภอ ได้แก ่

1. อ าเภอเมืองเชียงราย   2. อ าเภอเวียงชัย  
3. อ าเภอเชียงของ    4. อ าเภอเทิง  
5. อ าเภอพาน    6. อ าเภอป่าแดด  
7. อ าเภอแม่จัน    8. อ าเภอเชียงแสน  
9. อ าเภอแม่สาย    10. อ าเภอแมส่รวย  
11. อ าเภอเวียงป่าเป้า   12. อ าเภอพญาเม็งราย  
13. อ าเภอเวียงแก่น   14. อ าเภอขุนตาล  
15. อ าเภอแม่ฟ้าหลวง    16. อ าเภอแมล่าว  
17. อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   18. อ าเภอดอยหลวง 
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1.5 นิยามศัพท์การวิจัย 
 
  1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หมายความรวมถึง กฎกระทรวง 
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2) การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หมายถึง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ เยาวชนซึ่งเป็นผู้บริโภค ผู้จ าหน่าย และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
 3) ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หมายถึง  
ผลของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค      
ผู้จ าหน่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่ เพียงใด 
 4) การประเมินประสิทธิผล หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง 
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยน าผลที่ได้จากการศึกษา/ส ารวจมา 
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของกฎหมาย 
 5) ความรับรู้ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การที่เยาวชน          
ผู้จ าหน่าย เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ ความจดจ าต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

6) เยาวชน หมายถึง เยาวชนที่อาศัยอยู่ใน 18 อ าเภอ ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 
11 – 24 ปี 
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กับสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวแปร และกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังนี้ 
 
2.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  
 เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551               
ให้ความหมายว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท    
ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น1 ซึ่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ให้ความหมายของ
สุราว่า หมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์  ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้้าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้้าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้ว สามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้้าสุรา2 
 กฎหมายว่าด้วยสุรา ได้แบ่งประเภทสุราออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึง สุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรา
กลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่
พ้ืนเมือง เป็นต้น3 
 2. สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับ
สุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราผสมสุราปรุง
พิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น4 
  โดยได้มีการก าหนดชนิดของสุรากลั่นเป็น 5 ชนิด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และกฎกระทรวงเรื่องก าหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีของ
สุรา พ.ศ. 2546 ดังนี้5  
  1) สุราสามทับ คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีข้ึนไป  

2) สุราขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 
80 ดีกร ี 
                                       
1 พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 3 วรรคสอง 
2 พระราชบัญญัตสิุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 วรรคหก 
3 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 วรรคเจ็ด นิยามค้าว่า “สุราแช่” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้าหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2556 
4 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 วรรคแปด นิยามค าว่า “สุรากลั่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2556 
5 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 46 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสรุา พ.ศ.2493 
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3) สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 
80 ดีกร ี 

4) สุราปรุงพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 80 ดีกร ี
5) สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ท าขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 80 ดีกรี 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
   5.1) ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอ่ืน  

5.2) ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราแบบจีนอย่างอ่ืน 
 
2.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 
 

ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ และนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ อธิบายลักษณะของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ว่ามีสามลักษณะ คือ การดื่มเป็นครั้งคราว การดื่มเป็นนิสัย และการเสพติด ดังนี้6 

1) การดื่มเป็นครั้งคราวหรือดื่มเล็กน้อย มีลักษณะดื่มนานๆ ครั้งเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง 
การเข้าสังคม เช่น งานสังสรรค์ งานพิธีต่างๆ งานวันเกิด เป็นต้น ในการดื่มไม่สม่ าเสมอก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนไม่ได้ ประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  2) การดื่มเป็นนิสัย เป็นการดื่มเป็นปกตินิสัยหรือดื่มสม่ าเสมอเป็นประจ า อาจดื่มมากกว่า 1-
3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  3) การดื่มจนเสพติด พวกที่ดื่มเป็นนิสัยถ้าดื่มมากๆ จะเพ่ิมความถี่ในการดื่มและปริมาณใน
การดื่มแต่ละครั้งมากขึ้น จนเกิดการติด เมื่อหยุดจะมีอาการคล้ายอาการลงแดงโดยมากผู้ดื่มจะดื่ม
เกือบทุกวันหรืออาจจะดื่มจัดติดต่อกันเป็นเวลาร่วมเดือนหรือนานกว่านี้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการติดสุรา
แบบเรื้อรังก็ได ้
 
2.3 ลักษณะและระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นเยาวชน 
 
 สุวิทย์ รุ่งวิสัย (2521) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน สรุป
สาเหตุจากปัจจัย 4 ประการ คือ7 
   1) ความอยากรู้อยากลอง มักเกิดขึ้นกับเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 13-20 ปี ซึ่งมี
ความเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว จากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ คนในวัยนี้เกิดความอยากรู้อยาก
เห็น อยากทดลองในทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าวัยอื่น ๆ และเม่ือได้ทดลองดื่มสุราครั้งแรกแล้ว อาจจะดื่ม
ต่อไป เนื่องจากรู้ถึงรสชาติของสุราแล้วว่าเป็นอย่างไร และเมื่อดื่มเป็นระยะเวลานานเข้าก็เลยท าให้
เกิดอาการติดสุรา 

2) ดื่มเพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บและความผิดหวัง มียาบางชนิดที่ต้องผสมกับเครื่องดื่ม 

                                       
6 จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ และนิพิฐพนธ ์สนิทเหลือ, ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานการวิจัย, (กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2554) หน้า 11. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11 – 12. 
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แอลกอฮอล์ในระยะเวลาของการใช้ยาก็จะเจริญอาหาร แต่เมื่อใช้ยาที่ผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นเวลานาน ก็จะเกิดการเสพติดข้ึนและต้องดื่มเป็นประจ าร่างกายท่ีอ่อนแออยู่แล้วเมื่อติดเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์อีกก็อาจมีโรคแทรกซ้อนได้ นอกจากโรคทางกายแล้ว ความกลัดกลุ้มผิดหวังยังเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้ลืมความกลัดกลุ้มใจ 

3) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้จิตใจเข้มแข็ง หรือดื่มย้อมใจ เพราะคนส่วนมาก
เชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เกิดความกล้า การกระท าในลักษณะกล้านั้นไม่ได้เกิดจาก
ความเข้มแข็งของจิตใจ แต่เกิดจากความมึนเมาพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ
สติสัมปชัญญะ จึงท าให้เกิดการกระท าต่างๆ โดยปราศจากความยั้งคิด ซึ่งน าไปสู่การกระท าผิดและ 
ความผิดส่วนมากมักเป็นการประทุษร้ายชีวิต ท าร้ายร่างกายและความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น 
   4) ดื่มโดยเห็นว่าเป็นค่านิยมของสังคม 
 อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ กล่าวว่า การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของวัยรุ่นสรุปได้ดังนี้8  
  1. ครอบครัว เป็นระบบย่อยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความส าคัญมากที่สุด มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดและมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ครอบครัวจึงมีบทบาทในการส่งเสริม
พัฒนาการ กล่าวคือ หากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัว มีความรักความอบอุ่น ความห่วงใย
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ย่อมจะ
เป็นสิ่งเอ้ือต่อการพัฒนาการของเด็กที่จะเป็นวัยรุ่น นอกจากนี้ครอบครัวยังท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง
ค่านิยมของเด็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อรสนิยม (Taste) ความนิยมการบริโภค (Consumption 
Preference) และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
  2. กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ถ้าวัยรุ่นอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียน ก็จะชักจูงกันไปในทางที่ดี แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน ก็อาจถูก
ชักจูงไปในทางท่ีไม่ด ีเช่น หนีโรงเรียน เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นผลเสียต่อการเรียน และ
สุขภาพได้ สื่อในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ทที่
นับว่ามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นและเป็นสื่อที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายและเร็วที่สุด วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความตื่นตัวต่อ
การรับข่าวสารทางสังคม จึงมีโอกาสได้รับความรู้และข่าวสารทางสื่อต่างๆ มากกว่าวัยอ่ืน ๆ แต่สื่อก็มี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ กล่าวคือ ถ้าเนื้อหานั้นมีประโยชน์ ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี 
สื่อนั้นก็จะมอิีทธิพลในแง่บวก และส่งเสริมพัฒนาการด้วยในทางกลับกันหากเนื้อหานั้นแสดงถึงความ
ก้าวร้าว ยั่วยุทางอารมณ์แล้ว สื่อนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ต่อตัวบุคคล แล้วยังก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
ด้วย 
  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตตัวแบบ คือ9 

1) ตัวแบบที่มีชีวิต ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีเวลาอยู่ด้วยกันกับวัยรุ่น พ่อแม่ 
ผู้ปกครองจึงเป็นตัวแบบที่วัยรุ่นมีโอกาสเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้ เพ่ือนถือว่าเป็น

                                       
8 อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่: ศึกษากรณีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร, (ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) อ้างใน จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ และ    
นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร รายงานการวิจัย, (กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2554) หน้า 12. 
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13 – 14. 
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กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบของวัยรุ่นมาก เพราะช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องการการยอมรับจาก
กลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่ดีก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ดีด้วย แต่หากอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะ เช่น กลุ่มเพ่ือนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็มีโอกาสที่จะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย หรือที่ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่า “คบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้น” 

2) ตัวแบบสัญลักษณ์ ได้แก่ ค าบอกเล่า ค าสั่งสอน สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก  
 
2.4 ผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์10 
 
  ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีแอลกอฮอล์ผสมทั้งหลายนั้น 
นอกจากปัญหาทางด้านร่างกาย ซึ่งก็คือ ผลต่อตับ ท าให้เป็นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต่อหัวใจ 
ฯลฯ แล้ว อันตรายที่หลายคนอาจจะไม่นึกถึงก็คือผลต่อโรคทางจิตประสาท ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายอย่างมากเช่นกัน 
  1) ผลกระทบทางจิตประสาทเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     1.1) ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว 
จะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มในแต่ละครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มในครั้งนั้นๆ ด้วย  หรือความจ า
เสื่อมแบบไปข้างหน้า หลังการดื่มในปริมาณมากๆ เซลล์สมองถูกท าลายเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์  
หรือความบกพร่องด้านความจ า ซึ่งรูปแบบที่รุนแรงที่สุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพันธ์
กับการขาดไธอามีน ร่วมกับการได้รับพิษจากแอลกอฮอล์ โดยจะมีอาการความจ าเสื่อมในระยะสั้น 
แต่ละรักษาความจ าระยะยาวและการคิดย้อนอดีตได้ดีกว่า หรืออาการผิดปกติที่สมองส่วนหน้า ท าให้
เกิดความบกพร่องในด้านการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบ หรือการฝ่อของสมองส่วนซี
รีเบลลั่ม ท าให้เดการเดินเซ ทรงตัวได้ไม่ดี หรืออาจเป็นภาวะเลือดใต้เยื่อหุ้มสมอง ทั้งเฉียบพลันและ
เรื้อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุที่ศีรษะซึ่งอาจถูกมองข้ามไปเนื่องจากการได้รับพิษจากแอลกอฮอล์ 
    1.2) อันตรายของหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดในสมองแตก มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มในปริมาณมากๆ 
ในคราวเดียวกัน หรือหลอดเลือดสมองอุดตัน มีความสัมพันธ์กับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายติดต่อกัน
เป็นเวลานาน 

1.3) เส้นประสาทส่วนปลายพิการ จะมีอาการชาตามเท้า รู้สึกหนาเหมือนใส่ถุงมือ
ถุงเท้า หรือกล้ามเนื้อกลุ่ม Proximal หรือ datal อ่อนก าลังลง การฟ้ืนตัวจะช้ามาก ประมาณ 1 ปี 
แม้ว่าจะหยุดดื่มอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตาม 

1.4) บาดแผล ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ ซี่โครงหัก กระดูกขนาดยาวหัก 
1.5) ผลของแอลกอฮอล์ต่อตัวอ่อนในครรภ์ ปัจจุบันพบว่าเป็นหนึ่งในสองสาเหตุที่

พบบ่อยที่สุดของการเกิดภาวะปัญญาอ่อนในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70 และจะไม่มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพ่ิมขึ้นตามวัย 

                                       
10 http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=966 (15 มีนาคม 2557) 

http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=966
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โดยใบหน้าจะมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สันจมูกยุบ ริมฝีปากบางผิดปกติ ไม่มีกระดูกอ่อนที่กั้นโพรงจมูก
และพบความผิดปกติของหัวใจได้บ่อย 

2) ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.1) ครอบครั วและความสัม พันธ์ ระหว่ า งบุคคล  เช่น  เสีย เ พ่ือน 

ท าลายความสัมพันธ์กับคู่สมรส การแยกกันอยู่ หรือปัญหาการหย่าร้าง เป็นต้น 
2.2) อาชีพ ไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง ถูกลดต าแหน่ง ถูกไล่ออก ว่างงาน 
2.3) เศรษฐกิจ ขาดรายได้ประจ าที่เคยได้จากการท างาน เงินไม่พอใช้ เป็นหนี้การ

พนัน ถูกฉ้อโกง ถูกหลอกลวง 
2.4) กฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามดื่มสุราหรือเสพยาขณะขับรถ ถูกยึดใบอนุญาต

ขับขี่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกท าร้ายร่างกาย  ฆ่าตัวตาย  ทอดทิ้ง ไม่เลี้ยงดูบุตร 
หรือขายบริการทางเพศ 

แค่ไหนถึงเรียกว่าดื่มไม่มากเกินไป “มากเกินไป” หมายถึง การดื่มท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ และเป็นการดื่มที่เป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนด้วย 
 พงษ์ศักดิ ์อ้นมอย ไดศ้ึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก การดื่มแบบเมาหัวราน้ า
ของเยาวชนอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์11 พบว่าอายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก เยาวชน
ชายส่วนใหญ่เริ่มดื่มครั้งแรก เมื่ออายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 97.3 ส่วนเยาวชนหญิงส่วนใหญ่เริ่มดื่ม
ครั้งแรก อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 88.2 เครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรก พบว่าทั้งเยาวชนชายและเยาวชน
หญิง ส่วนใหญ่ดื่มเบียร์ ด่ืมครั้งแรกกับเพ่ือน/รุ่นพ่ี มักดื่มที่บ้านหรือที่พักของเพ่ือน เหตุผลที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก คือ อยากรู้อยากลอง เยาวชนเคยดื่มแบบเมาหัวราน้ า คิดเป็นร้อยละ 
82.3 จากเยาวชนทั้งหมด เป็นเยาวชนชาย จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 เป็นเยาวชนหญิง
จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 ด้านปริมาณการดื่มพบว่าเยาวชนชายส่วนใหญ่ดื่ม 5–9 แก้ว 
ร้อยละ 44.5 เยาวชนหญิงส่วนใหญ่ดื่ม 5–9 แก้ว ร้อยละ 62.2 ที่เหลือดื่มในปริมาณที่มากกว่านี้และ
ส่วนใหญ่เกิดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 34.5 ความถี่ของการดื่มพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วน
ใหญ่ดื่มทุกเดือน/เกือบทุกเดือน ร้อยละ 51.0 ผลการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวในการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเพ่ิมมาตรการควบคุมการผลิตการจ าหน่ายและการซื้อสุรา พร้อมทั้งจัดการอบรมให้
ความรู้และปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษจากการดื่มสุราเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ได้ตระหนักถึงความส าคัญเพ่ิมความสนใจ เอาใจใส่ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมและหาทางป้องกันต่อไป 
 
 
 
 
 

                                       
11 พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรกและการด่ืมแบบเมาหัวราน้้าของเยาวชนอ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2554; 41(3): 250. 
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2.5 หลักการบังคับใช้กฎหมาย 
 
  2.5.1 ความหมายของการบังคับใช้กฎหมาย 
  ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม อธิบาย การใช้กฎหมาย ว่ามีความหมายสองประการ คือ 
การใช้กฎหมายในทางทฤษฎี และการใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ ดังนี้12 
  1. การใช้กฎหมายในทางทฤษฎี (Theoretical application of law) หมายถึง การที่จะน า
กฎหมายไปใช้แก่บุคคล ในเวลาและสถานที่หรือตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาหนึ่งๆ การ
ใช้กฎหมายในทางทฤษฎีมีความสัมพันธ์กับการร่างกฎหมาย เพราะเมื่อมีการร่างกฎหมายจะต้อง
พิจารณาก่อนว่ากฎหมายที่จะร่างขึ้นนั้นประสงค์จะใช้บังคับกับใคร ใช้บังคับที่ใด และใช้บังคับเมื่อใด 
การใช้กฎหมายดังกล่าวจึงมิใช่การน าเอาตัวบทมาตราใดมาตราหนึ่งมาใช้ในการปรับบทกับข้อเท็จจริง
หรือข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน 
   2. การใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ (Practical application of law) หมายถึง การน าตัวบท
กฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง เพ่ือวินิจฉัยกรณีต่างๆ ให้
เป็นที่ยุติ หรือที่เรียกว่า การปรับบทกฎหมาย ผู้ใช้กฎหมายในทางปฏิบัติจึงมิใช่ผู้ร่าง หากแต่เป็นผู้ที่มี
อ านาจในการบังคับใช้หรือตีความกฎหมายตามที่กฎหมายนั้นๆ บัญญัติไว้ 
  การใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะใช้โดยบุคคลใดย่อมมีหลักการเดียวกัน คือ ในเบื้องต้นจะต้อง
มีข้อเท็จจริงที่แน่นอนเสียก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีข้อพิพาทหรือมีคดีความเกิดขึ้น พนักงานสอบสวน 
ทนายความ พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา จะต้องพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงที่แน่นอนหรืออันเป็น
ที่ยุติเสียก่อนจึงจะสามารถน าตัวบทกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงนั้นๆ ได้ อย่างถูกต้องและ
ยุติธรรม เมื่อได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติแล้ว จึงจะมีการบังคับใช้กฎหมายหรือปรับใช้กฎหมาย ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้13 
  1) กรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเรื่องอะไร 
  2) มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายส าหรับเรื่องท่ีเกิดข้ึนนั้นอย่างไร 
  3) ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ 
  4) หากข้อเท็จจริงเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว ได้ผลอย่างไร 
  ดังนั้น การที่จะใช้บังคับกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายจนมีความรู้ความเข้าใจ มิฉะนั้นจะไม่สามารถน า
หลักเกณฑ์ของกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่สามารถใช้กฎหมายได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้นๆ  
 
 
                                       
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1 - 8, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 255 
13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวิชานิติศาสตร,์ เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8 - 15, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช, 2548), หน้า 49 
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  2.5.2 ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย 
  กฎหมายนั้นมีขอบเขตของการบังคับใช้ แบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ ขอบเขตในด้านเวลา 
ขอบเขตในด้านของบุคคล และขอบเขตในด้านของดินแดน 
   1) ขอบเขตในด้านเวลา ได้แก่วันเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ กับวันสิ้นผลบังคับใช้ 
    - วันเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ยังเป็นเป็นสองกรณี คือ กรณีที่กฎหมายมีก าหนด
วันบังคับใช้แน่นอน เช่น บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือบังคับใช้ 60 วัน 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้น แต่หากเป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดวันบังคับใช้ไว้ การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปตาม
หลักท่ีว่า “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง” เป็นโทษแก่บุคคล 
    - วันสิ้นผลใช้บังคับ อาจก าหนดวันยกเลิกการบังคับใช้ไว้ในกฎหมายนั้นเอง 
หรือมีกฎหมายใหม่มายกเลิกกฎหมายเก่า หรืออาจถูกยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง 
แล้วแต่กรณี 
   2) ขอบเขตในด้านของบุคคล การบังคับใช้กฎหมายนั้นหากพิจารณาในแง่บุคคลที่
จะต้องถูกบังคับตามหลักดินแดนแล้ว กฎหมายของรัฐย่อมบังคับกับบุคคลที่อยู่ในรัฐนั้นๆ ไม่ว่าบุคคล
ที่เข้ามาอยู่จะมีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่น กฎหมายอาญา แต่ก็มีกรณีบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้นในเรื่องหลักดินแดน เช่น ประมุขของรัฐต่างประเทศ ทูต หรือกองทัพต่างประเทศ ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น 
   3) ขอบเขตในด้านของดินแดน คือ กฎหมายของรัฐใดย่อมมีผลใช้บังคับได้ภายใน
ดินแดนซึ่งรัฐมีอ านาจอธิปไตย  
 
  2.5.3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
  กฎหมายในบรรดาที่ได้ตราขึ้นจ านวนมากมายนั้น แต่ละฉบับนอกจากตัวบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้วยังประกอบไปด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอันอยู่ เบื้องหลังด้วย ดังนั้น เมื่อมี
การบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ ผู้ร่างหรือผู้บัญญัติกฎหมายก็ย่อมที่จะประสงค์ให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายนั้นๆ 
ซึ่งเป็นเรื่องในทางทฤษฎีส าหรับผู้ร่างผู้บัญญัติกฎหมายอาจไม่เห็นปัญหาในทางปฏิบัติในขณะที่ร่าง
กฎหมาย เพราะกฎหมายยังมิได้ใช้จริง แต่เมื่อกฎหมายประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว การใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ได้เป็นธรรมดา ซึ่งอาจเกิดจากตัว
บทบัญญัติของกฎหมายเองหรือเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ได ้
  หากปัญหาการใช้การตีความกฎหมายมักจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเมื่อจะต้องน าบทกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อาจเนื่องมาจากกฎหมายไม่มีความชัดเจน ก ากวม หรือ
เคลือบคลุม จึงต้องมีการตีความเพ่ือหาความหมายที่แท้จริง ส่วนช่องว่างของกฎหมายนั้นเกิดขึ้นเมื่อมี
ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแต่ไม่มีตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งทั้ง
ปัญหาการใช้การตีความและช่องว่างทางกฎหมายอาจมีความเกี่ยวข้องกันได้ เพราะบางครั้งผู้ใช้
กฎหมายอาจตีความกฎหมายผิดพลาด โดยคิดไปว่ากฎหมายมีช่องว่างเพราะไม่มีบทบัญญัติจะน ามา
ปรับใช้กับข้อเท็จจริง แต่ที่จริงแล้วกลับมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะน ามาใช้ได้ เพียงแต่กฎหมายไม่
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ชัดเจนเพียงพอ หรือกลับกันคือ คิดว่ากฎหมายที่มีอยู่สามารถน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ แต่ความ
จริงใช้ไม่ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายเป็นเรื่องส าคัญที่จะชี้ว่ากรณีนั้นๆ เกิดปัญหาการใช้
กฎหมายในลักษณะใด อันจะน าไปสู่การปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องต่อไป14  
 
2.6 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
    
  2.6.1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเหตุผลในการประกาศใช้เนื่องจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลด
ปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้15 
 
  2.6.2 วัตถุประสงค์และสาระส้าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551   
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แบ่งออกเป็น 7 หมวด 45 มาตรา 
ได้แก่ 

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (มาตรา 5 - 9) 
หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 10 - 23) 
หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 24 - 25) 
หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 26 - 32) 
หมวด 5 การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 33) 
หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 34 - 37) 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ (มาตรา 38 - 45) 

  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์และสาระส าคัญ ดังนี้
   

1.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายในอุดมคติ ซึ่ง
หากกฎหมายนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มีลักษณะของการป้อง
ปรามไม่ให้เกิดความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จ าต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายนั้นก็จ าต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ก าลังคนอาจไม่สามารถที่จะด าเนินการให้
สมกับเจตนารมณ์หรือวัตถุที่ประสงค์ของกฎหมายได้ทุกข้อ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเรียงล าดับ

                                       
14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53 
15 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
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ก่อนหลังของวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หากวัตถุประสงค์ข้อใดส าคัญและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติก่อนและเข้มข้นกว่า จึงต้องวิเคราะห์ว่า
วัตถุที่ประสงค์ของกฎหมายนั้นเรียงล าดับความส าคัญอย่างไร ให้ความส าคัญกับเรื่องใดก่อนหลัง
อย่างไร ซึ่งต้องพิเคราะห์ความก่อนหลังของการเรียงถ้อยค าในกฎหมาย ประกอบกับการสังเกต
รูปแบบการปฏิบัติของผู้ที่ต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น 

1.2 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็ก
และเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  จะเห็น
ได้ว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างหลายประการ พอจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายเรียงล าดับความส าคัญตามพระราชบัญญัตินี้ คือ  

วัตถุประสงค์ประการที่ 1. คือ เพ่ือลดปัญหาด้าน อุบัติเหตุจากการมึนเมาแอลกอฮอล์แล้ว
ขับข่ีรถยนต์ อาชญากรรมอันเนื่องมาจากความมึนเมาแอลกอฮอล์ ลดปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหา
ครอบครัว ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

โดยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ มีการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ 
โดยตรง เป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2555 คือ 

-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555” ว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ
หรือ บนรถ 

ค าว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบก 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 -  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555”ว่า โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
และอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับการประกอบ
กิจการโรงงานในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจ  สมควรก าหนดมาตรการที่
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เหมาะสมในการควบคุมการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบกิจการโรงงาน  
เพ่ือมิให้เกิดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 
มาตรา 27 (8) และมาตรา 31 (7)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบและ
ค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ 2 การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ 1 ไม่ใช้บังคับกับโรงงานผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด าเนินการเป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงานผลิต 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(2) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานการผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 -ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2555” ว่า อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 4 มาตรา 27 (8) และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
และค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร 

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 

ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับองค์การสุรา 
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
- ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2556” ว่า 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 (8) และมาตรา 31 (7)แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
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เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าและความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 วัตถุประสงค์ประการที่ 2. คือการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดย
ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 -ยังไม่มีอนุบัญญัติที่ออกมาตามวัตถุประสงค์นี้โดยตรง 
 วัตถุประสงค์ประการที่ 3. คือช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยง่าย 
 -ยังไม่มีอนุบัญญัติที่ออกมาตามวัตถุประสงค์นี้โดยตรง 
 
  2.6.3 การให้ค้าจ้ากัดความของกฎหมายและการตีความ 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  เป็นกฎหมายที่มีลักษณะทาง
อาญาเนื่องจาก มีบทก าหนดโทษไว้ คือ โทษจ าคุก หรือปรับ หรือท้ังจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษตามมาตรา
ประมวลกฎหมายอาญา16 ดังนั้น การที่จะเอาผิดและลงโทษกับบุคคลใด ต้องได้ความว่าบุคคลนั้นได้
กระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย17 หากถ้อยค าในกฎหมายไม่มีความชัดเจนก็จะต้องมี

                                       
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 บัญญัติว่า “โทษส าหรับลงแก่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 
  (1) ประหารชีวิต 
  (2) จ าคุก 
  (3) กักขัง 
  (4) ปรับ 
  (5) ริบทรัพย์สิน 
  โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิตมิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า
สิบแปดป ี
  ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี 
17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมาย
ที่ใช้ในขณะกระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
  ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้
กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคย
ต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษน้ันสิ้นสุดลง” 
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การตีความกฎหมายที่ไม่ชัดเจนนั้น ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 เป็นกฎหมายที่มีลักษณะทางอาญา การตีความจึงต้องยึดถือหลักการตีความกฎหมายอาญาที่
จะต้องตีความโดยเคร่งครัด หมายความว่าต้องตีความอย่างจ ากัด กล่าวคือ สามารถตีความแบบขยาย
ความหรือตีความอย่างกว้างเพ่ือให้จ าเลยพ้นผิดได้ แต่จะตีความแบบขยายความเพ่ือเอาผิดลงโทษ
ไม่ไดจ้ าเลย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เช่น  

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 41 บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ใดน าไม้หรือของป่าผ่านด่าน
ป่าไม้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ฯลฯ แต่  
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังกล่าว ไม่มีบทนิยามศัพท์ค าว่า “ผ่าน” ไว้ ก็ต้องตีความตามความหมาย
ธรรมดา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ซึ่งค าว่า “ผ่าน” หมายถึงกิริยาที่ล่วงพ้นไป ลัดไป 
ข้ามไป ฉะนั้นเมื่อคดีได้ความว่าจ าเลยเพียงแต่น าไม้เข้ามาในเขตด่านป่าไม้จะแปลว่าจ าเลยได้น าไม้
ผ่านด่านป่าไม้ไม่ได้ จ าเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 4118 
 การวางเพลิงเผาทรัพย์ที่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร่วมกับจ าเลยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
21819 เพราะความผิดตามมาตรา 218 เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 217 ดังนั้น ถ้าการกระท ามิได้เป็น
ความผิดตามมาตรา 217 แล้ว แม้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 218 ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิด มาตรา 
217 ไม่มีข้อความว่า “หรือผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย” จะตีความว่า “ทรัพย์ของผู้ อ่ืน” ให้
หมายความรวมถึงทรัพย์ที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ย่อมไม่ได้เพราะการตีความบทกฎหมายที่มี
โทษทางอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัดจะขยายความออกไปถึงกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในตัวบทโดยชัด
แจ้งเพ่ือให้เป็นผลร้ายแก่จ าเลยมิได้20 เพราะขัดต่อความรับผิดของบุคคลในทางอาญาดังที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 
 ส าหรับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์ คือช่วย
ป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย21 ซึ่งหากมุ่งหวังโดยแท้จริงว่าจะใช้
กฎหมายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ ป้องกันเด็กและเยาวชนแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนด
ไว้เป็นพิเศษว่า เด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
หมายถึงบุคคลที่มี่อายุเท่าใด หรือ ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นใด อาทิเช่น 
อาจจะก าหนดอายุว่าให้หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ ากว่ากี่ปี หรืออาจจะให้ค าจ ากัดความว่าให้
                                       
18 ค าพิพากษาฎีกาที่ 79/2509 
19 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 บัญญัติว่า “ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
  (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย 
  (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือท่ีท าสินค้า 
  (3) โรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม 
  (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ตามศาสนา 
  (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ 
  (6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ 
  ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี” 
20 ค าพิพากษาฎีกาที่ 5364/2536   
21 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
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หมายความรวมถึง บุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วย เป็นต้น ซึ่งการก าหนดความหมาย
พิเศษเฉพาะนี้สามารถท าได้อย่างเช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ให้ค านิยาม "สัตว์น้้า" 
หมายความว่า สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในน้ าเป็นปกติ สัตว์จ าพวกสะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณท่ีน้ าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ า
เฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า รวมทั้งไข่และน้ าเชื้อของสัตว์น้ า และสาหร่ายทะเลซากหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์น้ าเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้้าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดและ
ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้้านั้นด้วย22 

แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้ในมาตรา 3 ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้เลยว่า เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลใดบ้าง ซึ่งกฎหมายทั้ง
ฉบับ มีกล่าวถึงบุคคลที่น่าจะใกล้เคียงกับค าว่า “เยาวชน” ไว้ ที่เดียวคือในมาตรา 29 ที่บัญญัติว่า 
“ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้” 

 เมื่อเป็นดังนี้ ท าให้เห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญอย่างแท้จริงในการป้องกัน
เด็กและเยาวชนในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และท าให้น่าสงสัยว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดว่า “...ช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย...” นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆ ของกฎหมายหรือแค่วัตถุประสงค์ที่   
ใส่เข้ามาเพ่ือความสวยงาม ไม่ได้ต้องการจริงกันแน่ หรือหากมองว่าเป็นวัตถุที่ประสงค์ของกฎหมาย
จริงๆ ก็แสดงให้เห็นว่า การร่างกฎหมายมีความบกพร่องหลงลืม หรือเป็นความตั้งใจของผู้ร่าง         
ผู้มีอ านาจพิจารณาผ่านกฎหมายที่จะไม่ให้ความส าคัญทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิด “ผู้ดื่มหน้าใหม่”เข้ามาใน
ตลาดเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออย่างไร หรือเกิดจากความไม่
รอบคอบของผู้ร่างผู้พิจารณาร่างกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้เป็นกฎหมาย23 ระหว่างปี 
พ.ศ.2550-2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงสภาเดียวท าหน้าที่รัฐสภา ไม่
มีวุฒิสภามากลั่นกรองร่างกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง 
 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของ เด็กและเยาวชนไว้  ในการตีความถ้อยค าในกฎหมายก็จะต้องตีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่ง เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส24 หรือหากจะใช้กฎหมายที่

                                       
22 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 4 วรรคสอง 
23 ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ....  ลงวันท่ี 4  เมษายน พ.ศ. 2550 
24 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ใกล้เคียงอย่างยิ่ง25 ก็มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ค าจ ากัดความเด็กและเยาวชนไว้ ดังนี้26 
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
  “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ให้ค าจ ากัดความค าว่า 
“เยาวชน”ไว้ว่าให้หมายถึงบุคคลใดดังได้กล่าวแล้ว แต่ตามมาตรา 29 ซึ่งเป็นมาตราเดียวที่กล่าวถึง
อายุของบุคคล คือ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
หากตีความจากมาตรานี้เป็นค าจ ากัดความหมายเยาวชนได้ (ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าครอบคลุมถึงเด็กด้วย) 
ก็เท่ากับว่าเด็กและเยาวชนตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้คือบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์ 
แสดงให้เห็นว่า เป็นการก าหนดความหมาย ของค าว่าเยาวชนสูงกว่าความหมายที่ก าหนดไว้ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งดังได้
กล่าวแล้ว 

อย่างไรก็ดี การก าหนดดังกล่าวแม้ว่าจะก าหนดให้ เยาวชน มีอายุที่มากกว่าที่ก าหนด
ความหมายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาภายหลังก็ตาม แต่การ
ก าหนดดังกล่าวเป็นการเพียงพอหรือไม่ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วจะพบว่ามีหลายกรณีที่นิสิตนักศึกษา
ในเครื่องแบบทั้งชายและหญิงนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากนิสิตนักศึกษาดังกล่าวอายุเกิน 
20 ปี ผู้จ าหน่ายสุราก็จะสามารถจ าหน่ายให้บุคคลดังกล่าวได้ทั้งท่ีแต่งเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาโดยไม่
มีความผิด เป็นแต่เพียงความไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเท่านั้น ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลใด
ในกลุ่มที่นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ก็อาจเอาผิดกับคนจ าหน่ายสุราไม่ได้ 
อีกประการหนึ่ง เพราะกฎหมายก าหนดห้ามจ าหน่ายแก่บุคลอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ไม่ได้
ห้ามบุคคลที่อายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ประการใด กล่าวคือ ในมาตรา 29 
ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามแต่ในด้านผู้ขาย แต่ไม่ได้ห้าม
เด็กและเยาวชนที่จะดื่ม ดังนั้น การก้าหนดอายุ และการห้ามดังกล่าวจึงไม่มีความหมายและไม่
เกิดผลในความต้องการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
ตามวัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติ 

 
 

                                       
25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 บัญญัติว่า “กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วย
บทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
  เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีต
ประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเ้คียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้
วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 
26 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 วรรค
สอง และวรรคสาม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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  2.6.4 คณะกรรมการและหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลด้าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
 

 

 

 
 

 
   

 
 
จากแผนภูมินี้จะเห็นได้ว่า ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ 
 - คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (มาตรา 5) 
 - คณะกรรมการที่ปรึกษา (มาตรา 6) 
 - คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 10)                 
 - คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร/จังหวัด 
 - ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 24) 
ซ่ึงผู้วิจัยขออภิปรายคณะกรรมการและหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นล าดับไป ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (มาตรา 5) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย

เครื่องดืม่แอลกอฮอล์แห่งชาติ27 ประกอบด้วย  

                                       
27 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

     คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด 

ส้านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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- นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ  

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นกรรมการ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เป็นกรรมการ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นกรรมการ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 
- ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   เป็นกรรมการ  
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเลขานุการ  
- อธิบดีกรมควบคุมโรค   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ได้แก่28 
1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับ

มาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานตาม (1) 
3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยที่ได้กล่าวแล้วว่า หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 

ได้ระบุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ไว้ 3 ข้อเรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ 
1. เพ่ือลดปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการมึนเมาแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถยนต์  อาชญากรรมอัน

เนื่องมาจากความมึนเมาแอลกอฮอล์ ลดปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาครอบครัว  
2. บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบ

ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 3. ป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

เมื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีดังที่กล่าวนี้ หน่วยงานหรือบุคคลที่สมควรถูกก าหนดให้
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ควรที่จะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการ
เช่น เดียวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายด้วย อย่ างไรก็ดี  เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินั้นจะเห็นว่า มีบางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับ

                                       
28 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยภาระหน้าที่  อันได้แก่ การที่ก า หนดให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 เมื่อพิจารณาจะพบข้อที่น่าสังเกต
คือ การก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 ก็เห็นว่าเป็น
การเหมาะสม เนื่องจากโดยต าแหน่งแล้วก็มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการดูและสุขภาพของประชาชน 
แต่การที่ก าหนดให้รองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และเงินส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการจัดเก็บภาษีที่ได้มาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น เมื่อต้องการลดปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการมึนเมาแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
รถยนต์  อาชญากรรมอันเนื่องมาจากความมึนเมาแอลกอฮอล์ ลดปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหา
ครอบครัว บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้าน
สังคมและเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
แสดงให้เห็นว่า ต้องการให้มีการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือให้เข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ยากขึ้น หรือก าหนดช่วงเวลาที่จะสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้น้อยลง         
ก็เท่ากับว่าหากด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว รายได้ของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ต่อวัน ต่อเดือน 
ต่อปี ก็จะลดลง รายได้ที่หน่วยงานของกระทรวงการคลังจะจัดเก็บได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็จะลดลงด้วย นี่แสดงให้เห็นได้โดยตรรกะว่า กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้เสียประโยชน์จากการด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็น
ต าแหน่งที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะใช้บังคับให้เป็นไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
รัฐ ทั้งนี ้ไม่ว่ากฎหมายนั้นๆ จะมาจากการกดดันโดยกลุ่มใด ซึ่งหากกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้นไป
กระทบกับผลประโยชน์ของอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ เสียประโยชน์ก็ต้องเข้ามาปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเช่นกัน และกลุ่มผลประโยชน์ที่ว่านี้ อาจเป็นกลุ่มปฏิกิริยาสังคม กลุ่มเคลื่อนไหว
ทางสังคม กลุ่มศาสนา และแม้กระทั้งหน่วยงานของรัฐเองเองก็เป็นกลุ่มเสียผลประโยชน์ได้เช่นกัน 
ทั้งนี้การที่ร่างกฎหมายขึ้นมานั้นก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักการและเหตุผลในการร่าง
กฎหมาย โดยก าหนดองค์ประกอบของกฎหมายหรือก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้กลุ่มที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ตนอาจเข้ามาแทรกแซงเพ่ือให้กลุ่มตนเข้าไป
เป็นผู้ทมีีอ านาจตามกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตน 

ในท านองเดียวกับมาตรา 5 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่ เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลัง
และภาษีอากร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล29 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากมีการ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแล้ว โดยหลักการก็จะกระทบถึงการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานที่
จัดเก็บ ดังนั้น หากจะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ก็จะถูก
กระทบผลประโยชน์ จึงมีการก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการนี้ด้วย 
                                       
29 http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0000066 
(10 มิถุนายน 2558) 

http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0000066
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ดังนั้น เห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ        
ในมาตรา 5 มีการก าหนดตัวบุคคลโดยต าแหน่งที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งหากว่ากฎหมาย
ดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์อย่างที่ประกาศไว้จริง ก็จะต้องไม่ก าหนดให้บุคคลโดยต าแหน่งที่มีหน้าที่ขัด
กับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อันได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีและผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้ามาเป็นคณะกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เว้นไว้แต่ว่า กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความจ าเป็นต้องตราขึ้นเพราะถูกกดดันจากกลุ่มสาธารณสุข แต่ก็ยังให้
ผู้ ที่ มี ต าแหน่ งหน้ าที่ ไ ม่ สอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ ของกฎหมายมาด า ร งต าแหน่ ง เป็ น
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเพ่ือถ่วงดุลการจัดเก็บรายได้จากภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย 
 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา (มาตรา 6) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มี คณะกรรมการที่

ปรึ กษา 30 มี หน้ าที่ ให้ ค าปรึ กษาแนะน า เกี่ ยวกับการด า เนิ น งานตามอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา 9 คน ประกอบด้วย 
 1) ผู้แทนจากภาคการค้า อุตสาหกรรม รวม 3 คน อันได้แก่ 
  - ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน 

- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน 
- ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน 

2) ผู้แทนจากภาคสังคมในส่วนของการคุ้มครองเด็ก การลดเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ และการ
คุ้มครองผู้บริโภค รวม 3 คน ซึ่งเลือกกันเองอันได้แก ่
   - ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรณรงค์เพ่ือลดและเลิก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 1 คน 
  - ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก จ านวน 1 
คน 
  - ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
จ านวน 1 คน 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติแต่งตั้ง จ านวน 3 
คน จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
  - ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
   - ด้านกฎหมาย จ านวน 1 คน 
  - ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 1 คน 
 ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษานี้ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า แม้จะมีผู้แทนจากภาค
สังคมในส่วนของการคุ้มครองเด็ก การลดเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวม 3 
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คนก็ตาม แต่ก็เป็นจ านวนเพียง 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการที่ปรึกษา เท่านั้น เพราะอีก 2 ส่วนซึ่งเป็น
จ านวนเท่าตัว คือ 6 คนนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว 3 คนซึ่งน่าจะ
เป็นที่ชัดเจนว่าเข้ามาเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน ไม่ได้เข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์ในอันที่จะ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอีก 3 คน ที่แม้จะก าหนดว่ามาจากผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน ด้านกฎหมาย จ านวน 1 คน และ ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ จ านวน 1 คนก็ตาม แต่ก็มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งเป็นภาคการเมือง และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าตั้งมาจากบุคคลผู้ใกล้ชิด
นักการเมืองซึ่งแม้จะไม่เปิดเผยแต่กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้การสนับสนุน
พรรคการเมืองซึ่งนักการเมืองสังกัดอยู่ 
 การก าหนดสัดส่วนดังกล่าวจึงไม่มีความเหมาะสมเพราะขนาดที่ให้กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่ม
การค้า อุตสาหกรรม เข้ามาปกป้องผลประโยชน์โดยตรงในคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วไม่พอยังให้
ผู้แทนนักการเมืองซึ่งเรียกว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่นักการเมืองแต่งตั้งมาเข้ามาปกป้องกลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหนุนหลังพรรคการเมืองนั้นสังกัดอยู่ ซึ่งเท่ากับว่าผู้แทนจากภาคสังคมในส่วน
ของการคุม้ครองเด็ก การลดเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ และการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นตกอยู่ในฐานะเสียง
ข้างน้อยเสมอ ดังนั้นจึงควรที่จะแก้ไขสัดส่วน และที่มาของคณะกรรมการดังกล่าวอันควรจะได้มี
การศึกษากันต่อไป 
 

3. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 10)                 
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์31 จ านวน 24 คน ประกอบด้วย 

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการ คนที ่1  
3) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2  
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ คนที ่3 
3)  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
4)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
5)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
6)  ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
7)  ปลัดกระทรวงยุติธรรม   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
8)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
9)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
10) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
11) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
12) ปลัดกรุงเทพมหานคร   เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
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13) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
14) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวน 3 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการ

คัดเลือกจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหาก าไร และด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
การสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ด้านการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกิน 1 คน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

15) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไม่เกิน 1 คน 
  16) อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

17) อธิบดีกรมสรรพสามิต  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
18) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้32 
(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 

รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค า
เตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือน าเข้า 

(3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องห้ามสถานที่หรือบริเวณห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

(5) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

(6) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(7) จัดให้มีหรือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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(8) เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้
จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติคณะกรรมการ 
 
จากองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 10 และอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวตามมาตรา 16 ดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยมีความเห็น ดังนี้ 
ข้อ 1. มีองค์ประกอบที่มากเกินไป มีบางส่วนไม่จ าเป็นต้องเข้ามาเป็นกรรมการ  ได้แก่

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานครซึ่ง
โดยต าแหน่งควรเป็นระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายเท่านั้น นอกจากนั้นบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง
บางประเภทก็ไม่ควรเข้ามาเป็นกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งโดยต าแหน่ง ไม่มีเหตุผล
ใดๆ ที่ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะมีความต้องมีหน้าที่ดูแลควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ ต่
ประการใด นอกจากนั้น การให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนั้นก็ขาด
ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากพิจารณาหน้าที่หลัก 
ส าคัญ โดยตรงของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวเป็นอธิบดีนั้น คือ การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ให้ตรงตาม
เป้าหมายและหากยิ่งเก็บไดเ้พ่ิมขึ้นหรือเกินกว่าที่ประมาณการก็จะเป็นการดีส าหรับหน่วยงาน ซึ่งการ
จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ส่วนหนึ่งที่ส าคัญก็มาจากการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นานาชนิดที่จ าหน่ายในของตลาดนั่นเอง จึงท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า การร่างกฎหมายโดยเอาบุคคลของ
หน่วยงานที่มีต าแหน่งหน้าที่ขัดกันกับวัตถุประสงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
การออกกฎหมายที่มีองค์ประกอบไม่ตอบสนองความต้องการของกฎหมายที่ ประกาศไว้ และท าให้
กฎหมายไมอ่าจบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง 
 ข้อ 2. ในเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่าที่ผ่านมา 
หากจะยอมรับความจริง หรือความจริงก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการก าหนดเสนอนโยบาย 
แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีนั้น นอกจากไม่มีผลกับการ
ลดปริมาณ การบริโภค และ/หรือการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ผลที่ตามมาจากการเพ่ิมภาษี
ยังเป็นตรงกันข้ามกับความต้องการของกฎหมายที่ต้องการให้ลดปัญหาด้านสุขภาพ แต่กลับผลักดันให้
ผู้บริโภคกลับได้รับพิษภัยจากการบริโคแอลกอฮอล์มากขึ้น กล่าวคือ การที่มีการเพ่ิมภาษีสรรพสามิต
สุรา (เหล้า/เบียร์) นั้นไม่ท าให้การบริโภคลดลง แต่ผู้บริโภคกลับมีทางเลือกลดลง เมื่อต้องการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยบริโภคซึ่งขึ้นราคาก็หันไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพต่ ากว่า
จากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานท าให้มีผลต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น หากผู้บริโภคกลุ่มใดมีก าลังการ
บริโภคเพียงพอก็ยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพ่ือบริโภคแอลกอฮอล์ที่คุณภาพเท่าเดิม นี่ท าให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า การก าหนดนโยบายทางภาษีนั้น กลุ่มบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการเงินการจัดเก็บ
รายได้ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก็ทราบดีอยู่แล้วถึงผลที่กล่าวมาข้างต้น และ
ทราบด้วยว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตดังกล่าวนั้นไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จ าหน่าย
แต่ประการใด และทราบดีว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จ าหน่ายจะโยนภาระนี้ให้กับประชาชนซึ่งเป็น
ผู้บริโภคให้เป็นผู้รับภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึนนี้ แต่บุคคลที่มาจากหน่วยงานเหล่านี้ก็ยังใช้มาตรการทางภาษี
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ฝ่ายเดียวเพ่ือประโยชน์ในการเก็บเงินรายได้เข้าหน่วยงานตนให้เพ่ิมมากขึ้นโดยอ้างว่าเพ่ิมภาษีเพ่ือให้
ลดการบริโภคซึ่งไม่เป็นความจริง ดังปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเบียร์และสุรา
ที่เพ่ิมข้ึนทุกปี แม้จะมีการขึ้นภาษีก็ตาม 
 

ตารางท่ี 2-1 แสดงรายได้จากการจัดเก็บภาษีเบียร์และสุราของกรมสรรพสามิต  
ปีงบประมาณ 2552 – 2558 (ช่วง 8 เดือนแรก) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ภาษีเบียร์ ภาษีสุรา 

2552 48,993.35 37,981.70 
2553 58,830.81   42,398.05 
2554 61,498.29 48,624.38 
2555 64,892.84 53,499.71 
2556 69,118.85 52,640.29 
2557 76,559 64,654 

2558 (8 เดือนแรก) 56,223 44,539 
 
 ปีงบประมาณ 2553 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต33  เ บี ย ร์  จั ด เ ก็ บ ไ ด้ จ า น ว น 
58,830.81 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2552 (48,993.35 ล้านบาท) จ านวน 9,837.46 ล้านบาท
หรือเพ่ิมขึ้น 20.08% สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (50,400.00 ล้านบาท) จ านวน 
8,430.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.73% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการเพิ่ม
อัตราภาษีเบียร์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จาก ร้อยละ 55 ของมูลค่าเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่า 
และปริมาณการผลิตเบียร์โดยรวมสูงกว่าปีก่อน  74.45 ล้านลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 4.17% (จาก 
1,788.55 ล้านลิตร เป็น 1,863.00 ล้านลิตร) โดยกลุ่มช้าง และกลุ่มไทยเอเชียผลิตเพ่ิมขึ้น 18.33% 
(จาก 568.03 ล้านลิตร เป็น 672.13 ล้านลิตร) และ 3.70% (จาก 79.70 ล้านลิตร เป็น 82.65 ล้าน
ลิตร) ตามล าดับ ส่วนภาษีสุรา จัดเก็บได้จ านวน 42,398.05 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (37,981.70 
ล้านบาท) จ านวน 4,416.35 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.63% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสาร
งบประมาณ (39,340.00 ล้านบาท) จ านวน 3,058.05 ล้านบาท  คิดเป็น 7.77% สาเหตุที่จัดเก็บ
ภาษีสุราได้ค่อนข้างสูง เนื่องจาก  การเพิ่มอัตราภาษี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
 
 ปีงบประมาณ 2554 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต34 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้จ านวน 
61,498.29 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2553 สาเหตุที่ จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ ยังคงสูง ท าให้
ผู้บริโภคมีก าลังซื้อมากขึ้นในปีงบประมาณ 2554 ส่งผลให้ปริมาณการช าระภาษีเบียร์โดยรวมเพ่ิมขึ้น
72.72 ล้านลิตรหรือ3.92% โดยเฉพาะกลุ่มบุญรอดผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169.37 ล้านลิตรหรือ 
15.55% ส่วนภาษีสุราจัดเก็บได้จ านวน 48,624.38 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2553 เช่นกัน 
                                       
33 กรมสรรพสามิต, รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2553, หน้า 32 – 33. 
34 กรมสรรพสามิต, รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2554, หน้า 38 - 39. 
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 ปีงบประมาณ 2555 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต35 ภาษีเบียร์ จัดเก็บภาษีได้
จ านวน 64,892.84 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2554 (จัดเก็บได้ 61,498.29 ล้านบาท) 3,394.55 
ล้านบาท หรือสูงขึ้น 5.52% และสูงกว่าประมาณการ (61,500.00 ล้านบาท) 3,392.84 ล้านบาท 
หรือ 5.52% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนของรัฐบาลส่งผลให้ปริมาณการช าระภาษี
เบียร์ โดยรวมเพ่ิมขึ้น 7.24% (จาก 1,928.10 ล้านลิตร เป็น 2,067.64 ล้านลิตร) ส่วนภาษีสุรา  
จัดเก็บได้  53,499.71 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2554 เช่นเดียวกัน 
 
 ปีงบประมาณ 2556 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต36 ภาษีเบียร์ จัดเก็บภาษีได้ 
69,118.85 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (64,892.84 ล้านบาท) จ านวน 4,226.01 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 
6.51% และสูงกว่าประมาณการ (66,000.00 ล้านบาท) จ านวน 3,118.85 ล้านบาท หรือ 4.73% 
สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ ได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2555 ส่วนภาษีสุรา จัดเก็บภาษีได้ 52,640.29 
ล้านบาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2555 (53,499.71 ล้านบาท) จ านวน 859.42 ล้านบาท หรือลดลง 
1.61% และต่ ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (60,000.00 ล้านบาท) จ านวน 7,359.71 
ล้านบาท หรือลดลง 12.27% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสุราได้ต่ ากว่าปีก่อนและต่ ากว่าประมาณการ 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 และปี 2555 มีข่าวการปรับเพ่ิมอัตราภาษีอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ค้า
ปลีกซ้ือสินค้าไปกักตุนไว้จ านวนมาก ท าให้ปีงบประมาณ 2556 ปริมาณการช าระภาษีสุราลดลง 
 
 ส่วนปีงบประมาณ 2557 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ภาษีเบียร์ ได้จ านวน 
76,559 ล้านบาท ภาษีสุราเก็บได้ 64,654 ล้านบาท37 สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 และในช่วง 8 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเบียร์ ได้จ านวน 56,223 ล้านบาท ภาษีสุราเก็บได้ 44,539 ล้านบาท38 มีแนวโน้ม
เก็บท้ังปีได้มากกว่าปีงบประมาณ 2557 เช่นเดียวกัน 
  
 4. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร/จังหวัด 

  4.1 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร39 ประกอบด้วย 
  - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  

- ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นรองประธานกรรมการ  

                                       
35 กรมสรรพสามิต, รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2555, หน้า 34. 
36 กรมสรรพสามิต, รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2556, หน้า 37. 
37 กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 48/2558 วันที่ 18 
พฤษภาคม 2558, หน้า 8. 
38 กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 54/2558 วันที่ 15 
มิถุนายน 2558, หนา้ 6.  
39 พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 
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- ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล  เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์   เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนกรมสรรพสามิต    เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร   

เป็นกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม   เป็นกรรมการ 

   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 1 คน     เป็นกรรมการ 

- ผู้อ านวยการส านักการศึกษา   เป็นกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักการแพทย์   เป็นกรรมการ 
- ผู้อ านวยการ    เป็นกรรมการ  

   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และกฎหมายด้าน
ละ 1 คน 
   - ผู้อ านวยการส านักอนามัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน
ส านักอนามัยไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
   4.2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด40 ประกอบด้วย 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ  

- รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ  เป็นรองประธานกรรมการ  
- ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด   เป็นกรรมการ 
- สรรพสามิตพ้ืนที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน  เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน   เป็นกรรมการ 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด      เป็นกรรมการ 
- พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด   เป็นกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด   
        เป็นกรรมการ 
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจังหวัดละไม่เกิน 4 คน   เป็นกรรมการ  

                                       
40 พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
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- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และ
กฎหมายด้านละหนึ่งคน 

   - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม่เกิน2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก าหนด อ้านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้41 

1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม 

2) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
การควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
การเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตลอดจนการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้อง
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4) ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ
เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม 

6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
   จากอ านาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัติฉบับ
นี้และกลับแย่ยิ่งกว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบแล้วจะพบว่า การร่างกฎหมายฉบับนี้ผู้ร่างมองการท าหน้าที่ของบุคคลในต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ตามมโนภาพไม่ได้มีความเข้าใจในสภาพการที่เป็นจริงๆ ของสังคม คือ ก าหนดเอาตาม
หน้าที่ตามอุดมคติเท่านั้นเช่น ต ารวจโดยเฉพาะนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่นั้นโดยหน้าที่ในอุดมคติก็ต้องมี
หน้าที่รักษากฎหมาย ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ก าหนดให้ ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล (ในกรณีกรุงเทพมหานคร) หรือผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด (ในกรณีจังหวัดอ่ืนๆ นอกจาก
กรุงเทพมหานคร) เข้ามามีสิทธิมีเสียงเป็นคณะกรรมการ ทั้งที่ในความเป็นจริงบุคคลในต าแหน่งเช่น
ว่านั้นโดยตนเองหรือโดยลูกน้อง (ซึ่งอาจใช่และอาจไม่ใช่ข้าราชการต ารวจ) ก็อาจมีผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการสถานบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนๆ ในบางกรณีนายต ารวจก็

                                       
41 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 22 
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เป็นเจ้าของกิจการสถานบริการเสียเอง บางกรณีก็เข้าเป็นหุ้นส่วน ทั้งหุ้นส่วนที่ลงเงินจริง หรือหุ้นลม 
หรือได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจากสถานบริการที่จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นั้น เช่น ดื่มกินฟรี 
เที่ยวฟรี ใช้บริการฟร ีเป็นต้น ดังนั้น จะพบว่ากลุ่มเจ้าพนักงานต ารวจโดยเฉพาะนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางใดทางหนึ่งกับการจ าหน่ายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้มีผลประโยชน์
ขัดแย้งกับการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ จึงควรน าองค์ประกอบ
คณะกรรมการในส่วนของต ารวจ ให้เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้น 
   ประการต่อมาหากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนั้น จะเห็นว่า
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดได้มีการน าเอาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งก็ไม่มีความเหมาะสม 
หากพิจารณาคณะกรรมการซึ่งมาจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวพบว่า ในความเป็นจริงกลุ่มบุคคลดังกล่าว
มักเป็นผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่และแน่นอนว่า ไม่ว่าบุคคลนั้นเองหรือเครือญาติซึ่งอยู่ในพ้ืนที่มักมีธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสมอ และกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพียงแต่ได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนในพื้นท่ี โดยความนิยม หรือโดยการซื้อเสียงเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้มีสิ่งใดระบุว่าเป็นบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการท างานตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 นี้แต่อย่างใด ในทางกลับกันหากบุคคลนั้นมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายทันที ซึ่งสมควรเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตัดออกจากการ
เป็นคณะกรรมการ ซึ่งการก าหนดบุคคลในต าแหน่งเหล่านี้มาเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดนั้น 
ไม่ได้มีการก าหนดไว้ในคณะกรรมการของกรุงเทพมหานคร 
   ข้อสังเกตประการสุดท้ายและส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คือ การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการนั้นมีความไม่
เหมาะสม เป็นลักษณะของการตั้งคณะกรรมการแบบโครงสร้างอ านาจการปกครอง มิได้เป็นลักษณะ
โครงสร้างตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นโดยหน้าที่แล้วมีภารกิจมากมายภายใน
จังหวัดรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดการจัดงานรื่นเริงงานประจ าปี งานเทศกาลประจ าปี
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือแม้แต่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ท าให้เกิดภาวการณ์ขัดแย้งกันในหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเอง 
โดยพบเสมอว่า มีการตั้งร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ทั้งในรูปแบบกระป๋องและ
ขวดโดยมีการสนับสนุนโต๊ะ เก้าอ้ี ผ้ายางปูโต๊ะ ร่ม เต๊นท์ จากบริษัทผู้ผลิต จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และบริษัทห้างร้านที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานดังกล่าวก็ได้สิทธิในการ
โฆษณา และจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ยี่ห้อ ตราสินค้า ที่ให้การสนับสนุนนั้นโดยที่เจ้าหน้าที่
ชั้นผู้น้อยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตามกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่กล้าด าเนินการ  เนื่องจากเป็นการกระท าและ
อนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งโดยความจริงแล้ว เด็กและเยาวชน จ านวนมากเริ่มบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการจัดงานลักษณะที่ว่านี้จึงสมควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการเสียใหม่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
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 5. ส้านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 24) 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์42  มีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้43 

1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
2) ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

3) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม มอบหมาย 
เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   แล้ว

เห็นว่า เป็นเพียงหน่วยงานขนาดเล็กมากมีฐานะเทียบเท่ากองหนึ่งในกรมควบคุมโรคเท่านั้น มี
ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยส านักงานดังกล่าวนี้มีบทบาทหน้าที่เป็นเพียงหน่วยวิจัย สนับสนุน
และประสานงานเท่านั้น ไม่มีบทบาทการท างานในเชิงรุก อีกทั้งเมื่อเป็นหน่วยงานขนาดเล็กก็จะมี
ปัญหาในเรื่องงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนก็คงจะยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงาน
ดังกล่าวนี้ในประเทศไทย ซึ่งหากมีการสอบถามประชาชนทั่วไปว่า หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
รณรงค์ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คงได้ค าตอบเหมือนกันว่า ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะ
เป็นหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ44 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี45 โดยบทบาทหลักของ 
สสส. คือ ร่วมมือกับภาคีในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง
ร่วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
                                       
42 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 24 
43 พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 25 
44 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 10 
45 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 11 
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พัฒนาขีดความ สามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับ
ส่งเสริมบทบาทของสื่อเพ่ือ ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของประชาชนในการสร้างเสริม
สุขภาพเสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการ แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันให้ขับเคลื่อนได้อย่าง
ทันเวลา โดย สสส. ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการประจ า หรือปฏิบัติการซ้ าซ้อน
กับส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนใด และไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการสุขภาพ แต่อาจ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาบทบาทหลักของ สสส. ไม่ได้มีบทบาทหลักหรือมีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย แต่รณรงค์ในการให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด และมีงบประมาณในการด าเนินการที่ได้จากส่วนแบ่งภาษี
สรรพสามิตในอัตราถึงร้อยละ 2 ต่อปี ในทางกลับกันส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งควรจะมีบทบาทโดยตรงและส าคัญต่อการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุก
รูปแบบ รวมถึงอ านาจในเชิงรุก แต่ก็ถูกจ ากัดอ านาจหน้าที่ไว้เพียงเป็นหน่วยงานวิจัย สนับสนุน
ประสานงานเท่านั้น อีกทั้งมีงบประมาณเพียงหน่วยงานระกับกองหนึ่งในกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น หากรัฐเห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่ส าคัญและควรได้รับการ
แก้ไข ก็ควรที่จะยกฐานะของหน่วยงานนี้พร้อมงบประมาณที่เหมาะสม และเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากข้ึน 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ในส่วนของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยังมีปัญหาอยู่
มาก ทั้งในส่วนของการขัดกันในบทบาทหน้าที่ ความไม่เหมาะสม การขาดแคลนอ านาจของหน่วยงาน
ที่ควรจะมีอ านาจและงบประมาณดังเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น 
 
2.7 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 
 โดยที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดข้อห้ามไว้
หลายประการและการฝ่าฝืนข้อห้ามมีบทก าหนดโทษจ าคุก หรือโทษปรับไว้ ซึ่งเป็นโทษตามาตรา 18 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ลักษณะทางอาญา โดยที่
มาตรา 2 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อ
ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะ
ลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” ซึ่งหมายความว่า 

1. การกระท าที่จะเป็นความผิดทางอาญานั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
2. การตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัด 

  หมายความว่า การที่จะให้ศาลลงโทษบุคคลใดในทางอาญานั้น การกระท านั้นต้องมีกฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นความผิด และหากสิ่งที่บัญญัติไว้นั้นไม่ชัดเจนและจะต้องตีความหมายแล้ว การตีความ
นั้นจะต้องตีความโดยเคร่งครัด ไม่สามารถตีขยายความเอาผิดกับผู้กระท าได้ แต่สามารถตีขยายความ
ให้เป็นคุณกับผู้กระท าได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 79/2509  พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.2484  มาตรา 41 บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ใดน าไม้หรือของป่าผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างเวลา
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พระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ฯลฯ แต่พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 ไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์ค าว่า “ผ่าน” ก็ต้องตีความตามความหมายธรรมดา ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน ซึ่งค าว่า “ผ่าน” หมายถึง กิริยาที่ล่วงพ้นไป ลัดไป ข้ามไป ฉะนั้นเมื่อคดีได้
ความว่าจ าเลยเพียงแต่น าไม้เข้ามาในเขตด่านป่าไม้จะแปลว่าจ าเลยได้น าไม้ผ่านด่านป่าไม้ไม่ได้ จ าเลย
ไม่มีความผิดตามมาตรา 41 ดังได้กลา่วไปแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้าม
เกี่ยวกับการจ าหน่าย การบริโภคไว้หลายประการ ซึ่งจะกล่าวเฉพาะที่ผู้วิจัยเห็นว่าขาดความชัดเจน 
อาจต้องมีการตีความ และเป็นปัญหาที่สมควรจะถูกแก้ไขหรือท าให้ชัดเจนโดยประการอ่ืน กล่าวคือ 

 
สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27  ห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
(1) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล46 และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา47 
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก48 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ49 
(6) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง50 

หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(8) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  ตามมาตรา 27 นี้ได้ก าหนดข้อห้ามว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน หรือ บริเวณ
สถานที่ที่ก าหนด อันได้แก่ วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  
สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทาง
ราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป ข้อห้ามตามาตรานี้ เห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจน 
คลุมเครือ เกิดปัญหาที่ต้องมีการตีความ ซึ่งตามหลักการตีความกฎหมายอาญานั้นจะต้องตีความอย่าง
เคร่งครัดตามที่ได้กล่าวแล้ว ปัญหาจึงมีว่า 

                                       
46 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
47 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
48 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
49 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
50 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 
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1) ในกรณีที่ห้ามขาย ใน สถานที่ที่ก าหนดนั้น หากเป็นตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือบริเวณที่
มีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งทราบขอบเขตได้อย่างแน่นอน ก็คงไม่มีปัญหาที่จะต้องตีความแต่อย่างใด แต่หาก 
พ้ืนที่ (area) ของที่ก าหนดนั้น ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่ทราบว่า พ้ืนที่ใดอยู่ในสถานที่ดังกล่าว จะถือ
เป็นการกระท าความผิดตามมาตรานี้หรือไม่ เช่น พ้ืนที่ของสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
อาทิ ส านักสงฆ์ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่ทราบว่าจุดใดอยู่ในพื้นท่ีของสถานที่นั้น หากผู้ขายไม่
ทราบ อาจต้องมีการตีความและอาจถือได้ว่าผู้ขายไม่ได้กระท าความผิดตามมาตรา 27 เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  บัญญัติว่า 

 “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า โดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระท าความโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณี ที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มี เจตนา 
 กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและ ในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการ กระท านั้น 
 ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะ ถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท า นั้นมิได้...............” 
 ดังนั้นความผิดตามมาตรา 27 นี้เป็นความผิดที่ต้องอาศัยองค์ประกอบภายในคือ เจตนา 
กล่าวคือ ผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด คือรู้ว่าเป็นการขายสุราใน
สถานที่ต้องห้าม หากไม่รู้ อาจถือได้ว่าผู้นั้นขาดเจตนา ซึ่งท าให้ขาดองค์ประกอบความผิด และไม่เข้า
ลักษณะความผิดตามมาตรา 27 
  2) มาตรา 27 (4) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน หรือ บริเวณ หอพักตามกฎหมายว่า
ด้วยหอพัก ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ก าหนดว่า “หอพัก” หมายความว่า
สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า51 และ 

“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี
อายุไม่เกิน 25 ปี52 หมายความว่า แม้ผู้พักจะเป็นผู้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี แต่
หากมีอายุเกิน 25 ปี ไปแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
กฎหมายใช้ค าว่า “และ” และเมื่อไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ก็จะไม่อยู่ในบังคับ
มาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกัน 

3) ตามมาตรา 27 (5) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน หรือ บริเวณ สถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

ปัญหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันมาก จนมีการออกมาเรียกร้องในหลายครั้งหลาย
หนและในหลายระดับ ให้มีการควบคุมแก้ไขปัญหา คือ การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน
บริการที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงแอลกอฮอล์
เยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานที่นั้นหรือที่ใกล้เคียง ทั้งในเรื่องของการเริ่มเข่าสู่การดื่มเป็นผู้ดื่มหน้า
ใหม่  ความถ่ี และปริมาณ  

                                       
51 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 วรรคสอง 
52 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 วรรคสาม 
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การเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างมากของเยาวชน
ที่เพ่ิงผ่านพ้นจากการเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาสู่การเป็นนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 
เหมือนนกที่ออกจากกรงแห่งระเบียบวินัย ไม่ว่าเยาวชนเหล่านั้นจะเป็นชายหรือหญิง ก็ต้องการ
แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ไม่ว่าเรื่องเพ่ือน คนรัก การท ากิจกรรม หรือเรื่องอ่ืนๆ มีความ
ต้องการพบปะกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสวนใหญ่ของเยาวชนเหล่านี้ (ไม่ใช่ทุกคน) มักนัดพบปะและสังสรรค์กัน
ในร้านอาหารแบบผับ บาร์ซึ่งเปิดให้บริการอยู่รายล้อมสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และยิ่งหาก
สถาบันอุดมศึกษานั้นมีหอพักไม่ว่าจะเป็นของสถานศึกษานั้น หรือหอพักเอกชนก็ตาม กิจกรรมที่มัก
ท ากันคือนัดพบปะสังสรรค์กันตามสถานบริการอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เหตุใดถึงมักมีสถานบริการโดยเฉพาะที่เป็นผับ บาร์ขนาดเล็กตั้งรายล้อมใกล้เคียงกับ
สถาบันอุดมศึกษา ค าตอบนี้หากจะกล่าวถึงแบบจริงๆ จังๆ มีอยู่มากมายหลายประการ แต่ที่ควรจะ
พิจารณาถึงคือ 

1. กลุ่มนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ชาย มักวัดความเป็นลูกผู้ชาย ความเข้มแข็ง ความ
เหนือกว่าจากประมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปได้ 

2. กลุ่มนิสิตนักศึกษามีเวลาว่างมาก พร้อมดื่มได้เสมอ มีระบบอุปถัมภ์กันในคณะการศึกษา 
ระหว่างรุ่นต่อรุ่น สายต่อสาย 

3. เป็นที่รวมของการตอบสนองทางเพศ ไม่ว่าชายมองหาหญิง หรือหญิงมองหาชาย หรือบาง
ร้านเปิดตอบสนองเฉพาะเพศท่ีสาม มีโสเภณีแฝงตัวเป็นนักศึกษามาขายบริการทางเพศ หรือนักศึกษา 
ไม่ว่าชาย หญิงต้องการเงินจึงมาขายบริการทางเพศ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 18 ปี 
บริบูรณ์ การร่วมประเวณีด้วยไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ดังนั้น  หลายแห่งของสถานบริการที่
ใกล้สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นที่จับจ่ายซื้อขายบริการทางเพศโดยมีแรงจูงใจเป็นพิเศษว่าได้มี
เพศสัมพันธ์กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความพอใจส่วนตัว หรือการใช้เงินซื้อบริการก็ตาม 
และการที่มีนักศึกษาหญิงมาใช้บริการท าให้ดึงดูดคนให้เข้าสถานบริการนั้นด้วย 

สถานที่ที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวท์ เหล้าปั่น ฯลฯ) ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง รายรอบสถานศึกษา มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

1.ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบถือออกไปไม่มีบริการที่นั่งดื่ม หรืออุปกรณ์ในการดื่ม 
เช่น ร้านขายของช าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งร้านที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทนี้พบได้ทั่วไป โดยร้านที่เป็นร้านสะดวกซื้อมีการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่ง
หมายถึงว่า หากผู้ใดประสงค์จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มามารถซื้อได้ตลอด เวลา 24 ชั่วโมงเช่นกัน 
อย่างไรก็ดี ส าหรับร้านสะดวกซื้อ แม้จะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงก็ตามแต่ก็ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น โดยขายได้ 2 ช่วงเวลาเวลา 11.00 – 14.00 น.และเวลา 
17.00 – 24.00 น.53 อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ร้านขายของช าของประชาชนทั่วๆ     
ไปกลับมีการขายเบียร์ สุรา นอกเวลาดังกล่าวอยู่เสมอซึ่งหากผู้ซื้อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้าน
สะดวกซื้อไม่ได้ก็จะซื้อจากร้านขายของช าได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงสามารถหาซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาห้ามขาย 

                                       
53 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 
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2. ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบมีที่ให้นั่งดื่ม พร้อมบริการอุปกรณ์การดื่ม อาหาร       
ที่เป็นสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 250954 เช่น สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา 
หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกค้า55 หรือสถานที่ที่มี
อาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายหรือให้บริการ โดยมีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดง
อ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับ
ลูกค้าหรือ มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลง
กับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า หรือ มีการเต้นหรือยินยอม
ให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือ
เครื่องดื่ม หรือ มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง56 หรือสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดง
ดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา57 ซึ่งสถานบริการที่
กล่าวมานี้ คือ สถานบริการตามมาตรา 3 (2) (4) (5) ซึ่งพบมากในบริเวณใกล้เคียงสถาบันศึกษา ซึ่ง
สถานบริการดังกล่าว มีก าหนดเวลาเปิด ปิดให้บริการดังนี้58 คือ 
 - สถานบริการตามมาตรา 3 (2) ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 
นาฬิกา และระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน 
 - สถานบริการตามมาตรา 3 (4) ให้เปิดท าการได้ ดังนี้ 

1) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส าหรับสถานบริการที่
ตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ เ พ่ือการอนุญาตให้ตั้ งสถานบริการตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน ส าหรับสถาน
บริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกา ก าหนดท้องที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 

- สถานบริการตามมาตรา 3 (5) ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 
นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น 
 ซึ่งหากเป็นสถานบริการดังกล่าวตามกฎหมายเปิดบริการได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่เปิด
บริการ หรือยาวนานที่สุดคือเวลา 01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ดี พบเสมอว่าในทางปฏิบัติหากเมื่อ
ถึงเวลาปิดแล้วก็จะไม่รับค าสั่งซื้อเพ่ิมแต่ยังสามารถนั่งดื่มกินต่อไปได้โดยดับไฟป้ายร้าน ไฟในร้าน ให้
มีแสงเพียงสลัวๆ หรือบางกรณีที่เจ้าของร้านจ่ายสินบนให้กับเจ้าพนักงานก็อาจเปิดบริการยาวนาน
จนถึงเช้าได้ 

                                       
54 พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 
55 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 วรรคสอง (2) 
56 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 วรรคสอง (4) 
57 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 วรรคสอง (5) 
58 กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดเวลาเปิดปดิของสถานบริการ พ.ศ. 2547 
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 อย่างไรก็ตาม การตั้งร้านขายเครื่องดื่มที่เข้าลักษณะ สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 นั้น จะต้องมีข้อก าหนด และการขออนุญาต ซึ่งตาม มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง
สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (2) (3) เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อย
กว่า 15 วัน และตามมาตรา 7 ก าหนดว่า อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตาม
มาตรา 4 ต้อง 

(1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา
โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก ในขนาดท่ีเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว 

(2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 

(3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก 
ในประเด็นการตั้งร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีเครื่องล่อ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี แสงสี 

เสียง รายรอบสถาบันการอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็นสถานบริการ เมื่อพิจารณาจากถ้อยค าใน
กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ตั้งเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
มาตรา 27 (5) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน หรือ บริเวณ สถานศึกษา หรือพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 7 ก าหนดว่า อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ
ตามมาตรา 4 ต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือ
สถานศึกษา นั้นหากตีความแล้ว กรณีต้องห้ามตั้งสถานบริการนั้นจะต้องเป็นกรณีที่จะต้องเป็น
ลักษณะประชิดติดพันกับสถานที่ที่ได้ก าหนด เช่น ใกล้ชิดติดกับสถาบันการศึกษาจึงจะเป็นการ
ต้องห้าม หากเป็นกรณีที่ตั้งอยู่ใน “ละแวก” ก็ไม่เป็นการต้องห้าม เนื่องจากเป็นเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเห็นได้ว่า กฎหมายที่มีอยู่ทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่มีบทห้ามและไม่อาจ
น ามาใช้บังคับโดยตรงในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาการตั้งสถานบริการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายรอบสถาบันการศึกษา หากประสงค์ที่จะไม่ให้มี เห็นว่าอาจท าได้ โดยวิธี คือ  
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยก้าหนดระยะห่างจากสถานศึกษาที่
ห้ามตั้งสถานบริการไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการตีความหรือการดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่
แตกต่างกัน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจใช้อ านาจะในการก าหนดเขตอันมีปริมณฑล
จ ากัดในท้องที่ใดเพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 ก็ได้โดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา59 แต่ผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือการใช้
อ านาจก าหนดพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ควรมี
การยกร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ เพ่ิมจัดระเบียบสถานบริการ และก าหนด
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นกฎหมายเก่าที่ใช้บังคับมาเกือบ 50 ปีแล้ว 

 

                                       
59 พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 5 
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ผู้มีอ้านาจอนุญาตให้ตั้งหรือรับแจ้งการตั้งสถานบริการ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ก าหนดผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตั้งหรือรับแจ้งการตั้ง

สถานบริการ ดังนี้60 
- กรณีตั้งในกรุงเทพมหานคร คือ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  
- จังหวัดอ่ืนๆ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยที่จะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) (2) (3) ภายใน 90 

วัน61 รับทราบการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4), พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต พิจารณาการย้าย 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติมสถานบริการ, สั่งพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน, สั่งผู้ตั้งสถานบริการตาม
มาตรา 3 (4) หยุดกิจการครั้งละไม่เกิน 30 วัน62  

 
 

ภาพที่ 2-2 การขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
กรณีในกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่สถานีต ารวจนครบาลท้องที่หรือที่กองบัญชาการต ารวจ

นครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
60 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 วรรคสี่ 
61 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 9 
62 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 21 

 
 ผู้ขอ 

       

 อ้าเภอ 
        

 จังหวัด 
         

 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ 

 
 

                     สถานบริการ ตามมาตรา 3 (1) (2) (3) 
 

                                                                                     

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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ภาพที่ 2-3 การขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรณีในกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่ สถานีต ารวจนครบาลท้องที่ หรือที่ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ผู้มีอ้านาจตรวจตรา ควบคุมดูแล สถานบริการ  
  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ก าหนดให้นายต ารวจตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป กรณี
กรุงเทพมหานคร และนายอ าเภอ กรณีจังหวัดอ่ืนๆ มีหน้าที่ในการตรวจตรา ควบคุมดูแลให้สถาน
บริการด าเนินกิจการเป็นไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดี63 กรณีที่มีค าสั่งปิด
สถานบริการให้นายอ าเภอแจ้งค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ และปิดส าเนาหนังสือค าสั่งไว้ที่
หน้าสถานบริการ  ผู้รับอนุญาตสามารถอุทธรณ์ค าสั่งต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรง หรืออุทธรณ์
ผ่านนายอ าเภอท้องที่ก็ได้ ภายในเวลา 15 วันนับแต่ทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวง
มหาดไทยถือเป็นที่สุด 

จากขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานบริการตามแผนภูมิที่แสดงให้เห็นข้างต้นนั้นจะเห็นว่า 
จะต้องมีหลักเกณฑ์ กระบวนการพิจารณา และตัวผู้ พิจารณา รวมทั้ ง ผู้มีอ านาจตรวจตรา 
ควบคุมดูแลสถานบริการ  หากพิจารณาทีละส่วนแล้วเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติของผู้มีอ านาจใน
การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในเรื่องนี้ส าหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักเที่ยว นักดื่ม อาจมีทัศนคติ
ว่าสถานบริการเป็นปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเสียงดังรบกวน ความไม่เหมาะสม การทะเลาะวิวาท 
การค้าประเวณี อาชญากรรม ยิ่งมีมากยิ่งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ในทัศนคติของนัก
ดื่มนักเที่ยวอาจมองว่าเป็นแหล่งบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ ยิ่ งมีมากยิ่งเพ่ิมทางเลือกและความ
หลากหลาย และสะดวกในการเที่ยวเตร่ แต่ในทัศนคติของผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
โดยเฉพาะเจ้าพนักงาน เห็นว่า สถานบริการ คือแหล่งสร้างรายได้ประจ าซึ่งมากกว่าเงินเดือนที่ทาง
ราชการจ่ายให้ ยิ่งสถานบริการมีมากยิ่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีอ านาจในการอนุญาตและเมื่อมีการขอต่อ
ใบอนุญาต รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ า

                                       
63 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 20 

 
 ผู้ขอ 

       

 อ้าเภอ 
        

 จังหวัด 
         

 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ 

 

                     สถานบริการ ตามมาตรา 3 (4) 
  ผู้ขอยื่นขออนุญาต หลังจาก 15 วันผ่านไป  
   หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีค้าสั่งใดๆ  

ให้ด้าเนินการไปได้ (ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วัน) 

                                                                                     

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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อย่างไม่น่าเชื่อและแหล่งรายได้ของผู้มีอ านาจตรวจตราและสั่งผู้มีอ านาจสั่งปิดสถานบริการนั้นเมื่อ
ทัศนคติของผู้มีอ านาจเป็นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีสถานบริการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายล้อมสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งทั้ งที่จริงใครก็เห็นว่าไม่
เหมาะสม 

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 นั้นจะเห็นว่า มีสถานบริการบางประเภทที่ 
กฎหมายไม่มีความชัดเจนในข้อก าหนดผู้เข้าใช้บริการและ/หรือมีการให้บริการที่ขัดต่อข้อก าหนดของ
กฎหมายกล่าวคือ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 1664 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้ง
สถานบริการยอมให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ท างานในสถานบริการเข้าไปในสถานบริการ
ระหว่างเวลาท าการ และยอมให้หญิงซึ่งมิได้ท างานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มี
ชายมาด้วย ซึ่งในข้อนี้จะเห็นว่า สถานบริการทั่วไปนั้นมักตรวจบัตรประจ าตัวว่าอายุครบตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่แต่ยอมให้หญิงซึ่งมิได้ท างานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มี
ชายมาด้วยเข้าไปในสถานบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการ ตามมาตรา 3 (4) สถานที่ที่มี
อาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใด
เพ่ือการบันเทิง เช่น ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี (มีวงดนตรีเล่นสด) นั้น พบอยู่เป็นปกติว่ามีการ
ให้บริการแก่คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าเด็กที่มากับบิดามารดา หรือเด็กและเยาวชนที่มากันเอง และมักจะ
นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการประเภทนี้ส่วนหนึ่ง  

การที่จะแก้ไขปัญหาหาที่ว่ามานั้น นอกจากจะต้องแก้ไขกฎหมายให้รัดกุมขึ้นในเรื่อง
ระยะห่างตามที่กล่าวแล้ว อาจจะต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตโดยให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาสองชุด ชุดแรกให้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดสถาน
บริการ การพิจารณาต่อใบอนุญาต ส่วนคณะกรรมการชุมชนอีกชุดหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจการตรวจตรา 
ในการให้บริการ เวลาเปิดปิดการให้บริการไม่ให้เกินเวลา หรือปิดสถานบริการนั้นๆ แทนที่จะให้เป็น
อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจ 
  3. ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบมีที่ให้นั่งดื่ม มี/ไม่มี อุปกรณ์การดื่ม อาหาร แต่ไม่ใช่
สถานบริการ เช่น ร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง บู๊ตขายเหล้าปั่น ร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (เหล้า/เบียร์) ประเภทนี้ไม่มีกฎหมายใดๆ ควบคุมในการตั้ง เพียงแต่มีใบอนุญาตจ าหน่าย
สุราประเภทที่ 365 หรือ ประเภทที่466 เท่านั้น ไม่มีกฎหมายก าหนดเวลาการเปิด ปิดร้าน จะมี
ข้อจ ากัดก็เพียง เวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น ซึ่งบางร้านหากจ่ายเงินให้กับเจ้า
พนักงาน หรือเจ้าพนักงานปล่อยปะละเลยหรือไม่กวดขัน ก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดเวลา   
แม้จะเป็นช่วงที่กฎหมายห้ามขายก็ตาม 
 จากที่เสนอมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังแล้ว ควรจะมีการการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้ชัดเจนและมุ่งสู่เป้าหมายให้ตรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นว่า ควร
ใช้กฎหมายอ่ืนที่มีอยู่แล้วเข้ามาด าเนินการ คือ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ทั้งในส่วน
                                       
64 มาตรา16 แก้โดย ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 47  พ.ศ. 2515 ข้อ 1 
65 ประเภทท่ี 3 ส าหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่า 10 ลิตร 
66 ประเภทท่ี 4 ส าหรับขายสุราที่ท าในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่า 10 ลิตร 
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ของการแก้ไขในเรื่องอ านาจหน้าที่ ความชัดเจนและความเข้มงวดกวดขันของกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึง
มาตรการในการบูรณาการของกฎหมายในทางการบริหาร กล่าวคือ ต้องมีการประสานงานกันระหว่าง 
หน่วยงานผู้มีอ านาจรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กับหน่วยงานที่มีอ านาจรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เช่น กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการ
ควบคุมสถานบริการ ที่เด็กและเยาวชนอาจเข้าถึง 
 

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 32 บัญญัติว่า “ห้ามมิ

ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็น
การอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้
เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร” 

ค าว่า “โฆษณา” มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้
ค าจ ากัดความว่า หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบ
ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด  

ส่วน “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ 
แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

และ “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร  การ
ส่งเสริมการขายการแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบ
ตรง ดังนั้นการโฆษณา อันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ ก็หมายถึง 
 “ห้ามท าโดยประการใดๆ ให้ปรากฏแก่ประชาชนให้ได้เห็น ให้ได้ยิน หรือให้ได้ทราบ ไม่ว่าจะ
เป็นไปในรูปแบบตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือสิ่งสื่อความหมายใดๆ ที่ท าให้ 
ประชาชนทั่วไป เข้าใจความหมายได้ ไม่ว่าการกระท านั้น จะท าในรูปแบบใดๆ โดยโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์” ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 32 นี้ จะมีโทษ
ทางอาญา ตามมาตรา 43  
 จากบทบัญญัติในมาตรา 32 มีข้อสังเกตว่า กระท าที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ผู้กระท า 
นอกจากจะต้อง มีเจตนา ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว จะต้องอาศัยเจตนาพิเศษ
ด้วยหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายก าหนดว่า การกระท าอันจะเป็นการต้องห้ามและจะเป็นความผิดตาม
มาตรานี้จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่ต้องการอวดอ้างสรรพคุณหรือท าเพ่ือต้องการชักจูงใจให้
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ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งในการตีความมาตรา 32 นั้น ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
ประธานกรรมการร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ได้ให้ความเห็นว่า หากใช้
หลักการตีความตามตัวอักษรหรือยึดนิติวิธีแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เพียงอย่างเดียวว่า 
กฎหมายอาญาจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด ย่อมท าให้กฎหมายที่ยกร่างขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการ
คุ้มครองสังคมโดยรวมไม่สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งการตีความกฎหมายแบบซิวิลลอว์ (Civil Law) 
จะต้องดูทั้งถ้อยค าในตัวบทและสิ่งที่กฎมายประสงค์จะคุ้มครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายเป็นส าคัญ
ด้วย67 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มุ่งการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นหลัก เนื่องจากการโฆษณาเป็นการท าให้เยาวชนคุ้นเคย จดจ า กระตุ้นให้สนใจในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเข้าถึงการรับรู้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ใช่
สินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่ก็มิใช่สินค้าปกติที่สมควรจะให้มีการโฆษณาส่งเสริมการขายได้โดยเสรีไม่มี
ขอบเขตจ ากัด การตีความกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ใช่การตีความแบบขยายความจนขัดกับลายลักษณ์
อักษร แต่เป็นการตีความลายลักษณ์อักษร โดยค านึงถึงถ้อยค าในตัวบทและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
พร้อมกันไป บทบัญญัติมาตรา 32 เป็นการห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาด68 แต่ยกเว้นผู้ผลิต (ความเห็น
ผู้วิจัย) ซึ่งปรากฏในค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่า “...พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 เป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ และเป็นการคุ้มครอง ผู้บริโภค 
นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดเสรีภาพเพียงเท่าที่จ าเป็น เนื่องจากมิได้ห้ามการ
โฆษณาโดยเด็ดขาด หากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ เชิง
สร้างสรรค์ย่อมสามารถกระท าได้...”69 
  นอกจากนั้น ยั้ งมีถ้ อยความในมาตรา 32 วรรคสอง ก าหนดว่า การโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้  ถ้าเป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม และสามารถ ท าให้ปรากฏได้ซึ่งภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ดังเช่นที่ได้ พบ เห็น ได้ยิน ตาม
สื่อชนิดต่าง ซึ่งหากจะพิจารณาในเรื่องข้อยกเว้นนี้จะพบว่า  เป็นการบัญญัติกฎหมายที่เอ้ือต่อ
ผู้ประกอบการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากจะยอมรับความจริงว่า กิจการ 
บริษัทเอกชนเช่นว่านี้  เป็นนิติบุคคลอันมีวัตถุประสงค์ท่ีจดทะเบียนไว้ เป็นการท าการค้าหาก าไร การ
กระท าใดๆ ของกิจการดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือท าการค้าหาก าไร ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกิจการสาธารณะสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์
สังคมแต่อย่างใด ทุกอย่างที่ท าการโฆษณานั้นไม่ว่ารูปแบบใดก็มุ่งไปกับการสร้างภาพลักษณ์ สร้าง
ความภักดีในตราสินค้าเพ่ือส่งเสริมการขายทั้งสิ้น ดังที่เห็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายรายผลิต
น้ าดื่มและใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงแต่เปลี่ยนสีเท่านั้น ก็เพ่ือให้

                                       
67 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค, รวบรวมค้าพิพากษา ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556), หน้า 31 – 32. 
68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
69 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2-4/2555 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 
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ผู้บริโภคจดจ าและเกิดความภักดีในตราสินค้า ดังนั้นโดยหลักแล้ว ข้อยกเว้นที่ให้โฆษณาตราสินค้าได้
เช่นว่า ไม่ได้เป็นช่องว่างของกฎหมายแต่เป็นเจตนาโดยแจ้งชัดของผู้บัญญัติกฎหมายเพ่ือเปิดช่องให้มี
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 นอกจากที่กล่าวแล้ว ในปัจจุบันยังพบรูปแบบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะ 
social network จ านวนมาก เช่น facebook ซึ่งมีลักษณะเข้าถึงตัวผู้รับสื่อได้ทันทีแบบตัวต่อตัว     
มีลักษณะเป็น interactive ไม่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเบียร์  สุราหลากหลายชนิด เช่น วิสกี้ 
บรั่นดี ว๊อตก้า ฯลฯ เช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตลาดแบบตรงซึ่งก็ต้องห้าม นอกจากนี้ การสื่อสาร
การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน social network ดังกล่าวนั้นเป็น
ลักษณะ world wide ซึ่งหากกระท าในต่างประเทศ จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 32 วรรคท้าย ที่
ก าหนดว่า “บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร” ก็เท่ากับว่าหากโฆษณาดังกล่าวกระท านอกราชอาณาจักรก็อาจท าได้โดยไม่เข้าห้าม
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เพราะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 32 วรรคสามนี้ 
 ในเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นข้อห้ามตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นี้  เคยมีค าพิพากษาศาลยุติธรรม และค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้หลายคดี ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง เช่น  
 ค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในคดีหมายเลขแดงที่ 241/2555 วินิจฉัยว่า การกระท า
ความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แยกเป็นสองกรณี กรณีแรก เป็นการที่ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็เป็นความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่ง
ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นการห้ามโฆษณาเด็ดขาด กรณีที่สอง เป็นเรื่องที่ผู้ใด
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืน
ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม70 
 ค้าพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 1147/2554 วินิจฉัยว่า แม้จ าเลยจะ
อ้างว่าการโฆษณานั้นไม่ได้ท าขึ้นเอง แต่ได้รับจากบริษัทผู้จ าหน่ายและน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
จ าเลยซื้อสินค้าและเป็นผู้มาด าเนินการติดตั้งให้ แต่การติดตั้งก็ต้องได้รับความยินยอมของจ าเลยก่อน 
ซ่ึงจ าเลยได้รับประโยชน์จากการโฆษณา จ าเลยจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ และแม้จ าเลยจะอ้าง
ว่าการโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่ามีสินค้าปะเภทใดบ้าง หากเป็นเช่นนั้นการท าเพียง
ติดป้ายเครื่องหมายการค้าหรือชื่อสินค้าก็น่าจะเป็นการเพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องมีภาพสวยงามสีสัน
สะดุดตาหรือถ้อยค าที่อ่านแล้วเกิดความสนใจ จ าเลยจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้เช่นกัน71 
 ค้าพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ อ.180/2553 วินิจฉัยว่า “.....จ าเลย
เป็นผู้จัดการดูแลสถานบริการ ได้น าป้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อ ไฮเนเก้น ระบุข้อความว่า “ซื้อ 1 
แถม 1 ก่อน 2 ทุ่มครึ่ง 20 August 2009” น าป้ายกล่องไฟโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อ 100 เป
เปอร์ PIPERS ระบุข้อความว่า “Give friends 100%” พิมพ์สิ่งพิมพ์โฆษณาบนแผ่นกระดาษที่มีรูป
                                       
70 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค , รวบรวมค้าพิพากษา ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2556), หน้า 38. 
71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
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หมีแพนด้าถือป้าย และมีข้อความว่า “ไปวอร์มได้อีก เปิด 100 Pipers Liter รับฟรี Mixer 10 อย่าง 
(เฉพาะอาทิตย์ – พฤหัส ก่อน 2 ทุ่มครึ่ง ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์).....” โดยโฆษณาไว้ที่หน้าร้าน
ดังกล่าว ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ และโฆษณาพิมพ์ชื่อสุราต่างๆ บนเว็บไซต์ เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปที่เข้าเว็บไซต์ได้อ่านข้อความเกี่ยวกับการโฆษณาสุรา เพ่ือประโยชน์ทางการค้าของ
จ าเลย อันเป็นการโฆษณา แสดงชื่อ เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณ โดยปรากฏภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ทั้งนี้  
เพ่ือชักจูงใจให้ผู้ อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม และมิใช่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคม อันเป็นการผิดกฎหมาย พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง72 นอกจากนี้ ยังมี
ค าพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 5241/2554 ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี คดี
หมายเลขแดงที่ 706/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1041/2555 ได้วินิจฉัยได้ในแนวทางเดียวกันด้วย 
 ค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 2-4/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 2973 และมาตรา 4374 หรือไม่ โดยศาล
จังหวัดสุโขทัยและศาลจังหวัดปทุมธานีส่งค าโต้แย้งของจ าเลยรวม 3 ค าร้อง เพ่ือขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 21175 

                                       
72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-42. 
73 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 บัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมผีลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไมมุ่่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึง่หรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแหง่
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม” 
74 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน” 
75 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 บัญญัติว่า” ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วย
บทบัญญัติมาตรา 6 และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็น
เช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้
แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3          
มีลักษณะเป็นบทนิยามที่อธิบายความหมายหรือจ ากัดความของถ้อยค าเพ่ือให้มีความหมายชัดเจน
ตามความมุ่งหมายในการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีกรณีท่ีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
มาตรา 43 เป็นบทบัญญัติก าหนดโทษ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตราใดท านองเดียวกัน และมาตรา 32 เป็นบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจน ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายมาตราดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการ
โต้แย้งที่ไม่เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 กรณีจึงไม่จ าต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยให้
ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งก าหนดมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนมิ
ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดง
ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่ม
โดยตรงหรือ โดยอ้อม” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทาได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์
สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการ
ปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นมาตรการหนึ่งใน
การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ด้วยเหตุ
ที่อิทธิพลจากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชน แม้ว่าการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบต่อการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ซึ่งหากฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษทางอาญาอัน
เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพอยู่บางส่วนก็ตาม แต่ก็เป็นการ
จ ากัดเสรีภาพภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสอง ให้อ านาจกระท าได้เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดเสรีภาพ
เพียงเท่าที่จ าเป็น เนื่องจากมิได้ห้ามการโฆษณาโดยเด็ดขาด หากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์ย่อมสามารถกระท าได้ มิได้กระทบกระเทือนต่อ
สาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลแต่อย่างใด โดยมีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลที่ขายสินค้าประเภทนั้น และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และ
มาตรา 43 ส่วนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคสาม        
ที่บัญญัติว่า “บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร” นั้น เป็นบทบัญญัติที่มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักรอัน
                                                                                                              

  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้ว” 
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เนื่องมาจากมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมมาจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม และการ
โฆษณานั้นย่อมสิ้นสุดไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดรายการนั้น ๆ มิได้ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดไปเหมือน
ดังเช่นการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดภายในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 29 และมาตรา 4376 
 ต่อมามีค าร้องไปซึ่งเป็นคดีในศาลยุติธรรมที่จ าเลยโต้แย้งในประเด็นเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญ   
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
211 วรรคหนึ่ง ได้นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เคยมีค าวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นมาก่อน แต่ประเด็นตามค าร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ า 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 มาตรา 32 และมาตรา 43 ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 มาตรา 29 มาตรา 39 และมาตรา 43 หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีค าวินิจฉัยไว้แล้วในค าวินิจฉัยที่ 2-4/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 และมาตรา 43 จึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัย77 
 
 ดังนั้นในเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า 

1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นี้มีการบัญญัติให้ผู้มีบทบาท
หน้าที่ที่ขัดกันกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เข้าไปควบคุมนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

2. แม้วัตถุประสงค์ของกฎหมายบางข้อระบุว่าเพ่ือช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อนุญาตให้มีการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

4. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีช่องว่างที่เกิดขึ้นเอง และตั้งใจ
เปิดช่องไว้ให้หลายจุด ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  

 
 
 
 
 
 

                                       
76 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2-4/2555 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 
77 ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555, ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่  31/2555 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2555, ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 32/2555 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 
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2.8 จังหวัดเชียงราย และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  
 
 จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2554 พบว่า คนไทยที่อายุ 
15 ปีขึ้นไปเป็นนักดื่มในปัจจุบัน (Current drinker) หรือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน
จ านวน 16,992,017 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.5 ของประชากรผู้ใหญ่ ส าหรับผู้ที่ไม่ดื่มนั้น 
ประชากร 32,189,553 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.7 เป็นผู้ที่ไม่ดื่มและไม่เคยดื่มเลยในชีวิต และอีก
ส่วนหนึ่ง คือ ประชากร 4,714,885 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.7 เป็นผู้ที่เคยดื่มแต่ไม่ได้ดื่มในช่วง 12 
เดือน ความชุกของนักดื่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่
ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน ในขณะที่ประชากรผู้ใหญ่ที่เป็นหญิงที่ดื่มมีประมาณร้อยละ 
11 ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่า ประชากรผู้ใหญ่ที่เป็นชายมีความชุกการดื่มสูงกว่าประชากรผู้ใหญ่หญิง
ประมาณ 5 เท่า78 

 
ภาพที ่2-4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)  

ปี พ.ศ. 255479 

 
 
ที่มา : การส ารวจพฤตกิรรมการสูบบหุรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2554, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
วิเคราะห์โดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

 
 ภาพรวมของประเทศ ความชุกของนักดื่มมีทิศทางลดลงเล็กน้อย โดยนักดื่มที่เป็นประชากร
วัยท างานลดลงร้อยละ 2 ในช่วงปี 2544-2554 แต่การดื่มของเยาวชนอายุ 15-24 ปี กลับเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 21.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.580 

                                       
78 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556, พิมพ์
ครั้งท่ี 1. (นนทบุรี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556), หน้า 2 
79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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 สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัดปี 2554 โดยอาศัยข้อมูล จากการ
ส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554 ของสานักงานสถิติแห่งชาตินั้น 
พบว่า อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทยเท่ากับ ร้อยละ 31.5 ซึ่งภาคเหนือมี
อัตราการบริโภคหรือสัดส่วนของนักดื่มสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ เท่ากับ ร้อยละ 39.4 และเมื่อพิจารณาค่า
ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์แล้วพบว่า 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ได้แก่ พะเยา 
ปราจีนบุรี แพร่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด สุโขทัย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน81 
 จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่สูงที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ ความชุกของการดื่มในกลุ่มนักดื่มและนัก
ดื่มหน้าใหมอ่ยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 19 ปี ซึ่งปัญหาแอลกอฮอล์มีสาเหตุ ดังนี้82  
  1. จุดอ่อนของกฎหมาย ที่อนุญาตให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ า  

2. การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ห้าม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือห้ามตั้งสถานบริการ  

3. การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่เข้มงวดต่อการป้องกันและควบคุม ใน
การจ าหน่ายสุราหรือการตั้งสถานบริการ  

4. จ านวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไม่เพียงพอ  
  5. ทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ ท าให้
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนในพ้ืนที่เป็นระยะ
เวลานาน และมีการกล่าวอ้างจากผู้ประกอบการสถานบริการเกี่ยวกับความไม่รู้ในข้อกฎหมายที่บังคับ
ใช้ในปัจจุบัน  
  ปัญหาแอลกอฮอล์ดังกล่าว ภาครัฐจึงต้องเร่งดาเนินการหาทางแก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ภาคเอกชน
และ ภาคประชาสังคมเองควรมีส่วนในการสนับสนุนการดาเนินการของภาครัฐ โดยการจัดให้มีการ
รณรงค์ ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
เพ่ือให้สังคมไทยดารงไว้ซึ่งค่านิยมอันดีงามต่อไป 
 
 
 

                                                                                                              
80 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
81 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สรุปผลการจัดเสวนาและศึกษาดูงาน เร่ือง “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” ของ 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวัน
ศุกร์ที ่28 ถึง วันเสาร์ที ่29 สิงหาคม 2556, (กรุงเทพฯ : สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556), หน้า 1. 
82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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 2.8.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย 
  จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้83

 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และจังหวัดล าปาง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ และสหภาพพม่า 
 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
และอ าเภอเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าสาย 10 
กิโลเมตร และแนวแม่น้ ารวก 20 กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีระยะทาง 180 กิโลเมตร โดยเป็นแนวแม่น้ าโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 
กิโลเมตร84 
 

ตารางท่ี 2-2 : แสดงอ้าเภอจ้านวน 18 อ้าเภอ ของจังหวัดเชียงราย 
  

ชื่ออ้าเภอ ระยะทางจากอ้าเภอเมือง 
อ าเภอเมืองเชียงราย - 
อ าเภอเชียงของ 145 กม. 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 91 กม. 
อ าเภอเทิง 64 กม. 
อ าเภอป่าแดด 52 กม. 
อ าเภอพาน 47 กม. 
อ าเภอเวียงชัย 12 กม. 
อ าเภอแม่จัน 28 กม. 
อ าเภอเชียงแสน 60 กม. 
อ าเภอแม่สาย 63 กม. 
อ าเภอแม่สรวย 62 กม. 
อ าเภอพญาเม็งราย 48 กม. 
อ าเภอเวียงแก่น 150 กม. 
อ าเภอขุนตาล 63 กม. 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 65 กม. 
อ าเภอแม่ลาว 19 กม. 

                                       
83 วรพชร จันทร์ขันตี, ประสิทธิผลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด เชียงราย ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รายงานการวิจัย, (เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
2554) หน้า 63. 
84http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.ph
p?site=558&page_id=11589&control= (20 มกราคม 2557) 

http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=558&page_id=11589&control=
http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=558&page_id=11589&control=
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อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 45 กม. 
อ าเภอดอยหลวง 40 กม. 

 
 

ตารางที่ 2-3 : สรุปข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
แยกรวม 18 อ้าเภอ 1 เทศบาลนคร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด85  

  
อ้าเภอ  เทศบาลต้าบล  อบต.  รวม  

เมืองเชียงราย 4  11  15  
แม่จัน 7  6  13 
แม่สาย  4  6  10  
เชียงแสน  1  6  7  
เชียงของ  4  4  8  
เทิง  5  7  12  
ป่าแดด  3  2  5  
พาน 1  15  16  
เวียงชัย 1  5  6  
แม่สรวย 3 6 9 
เวียงป่าเป้า 4 5 9 
พญาเม็งราย 3 3 6 
แม่ลาว 3 4 7 
ขุนตาล 3 1 4 
เวียงเชียงรุ้ง 1 3 4 
เวียงแก่น 3 1 4 
แม่ฟ้าหลวง - 4 4 
ดอยหลวง  - 3 3 
เทศบาลนครเชียงราย - - 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

 - - 1 

รวมท้ังสิ้น 50 92 144 

 
 
 2.8.2 เยาวชนในจังหวัดเชียงราย 

จากข้อมูลจ านวนประชากรทั่วประเทศแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั่วประเทศมีประชากรรวม 64,785,909 
คน แบ่งเป็นประชากรชาย 31,845,971 คน และประชากรหญิง 32,939,938 คน ส าหรับจังหวัด

                                       
85http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.ph
p?site=558&page_id=11589&control= (20 มกราคม 2557) 

http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=558&page_id=11589&control=%20(
http://www.chiangrailocal.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=558&page_id=11589&control=%20(
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เชียงราย มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 1,204,660 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 
592,033 คน และประชากรหญิง 612,627 คน86 โดยมีจ านวนบ้าน ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
จ านวน 484,525 หลังคาเรือน87 

 
ตารางท่ี 2-4 : จ้านวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดเชียงราย เดือน ธันวาคม พ.ศ. 255688 

 
ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 592,033 612,627 1,204,660 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  561,857 580,183 1,142,040 
- ผู้ที่ไม่ได้สญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  24,518 27,286 51,804 
- ผู้ที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่ง
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ 
ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบ้าน) 

4,840 4,539 9,379 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้าย
เข้า) 

818 619 1,437 

 
  โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 24 ปี ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวน 
221,762 คน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนซึ่งเป็นประชากรแฝงอีกจ านวนมาก เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมี
สถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง โดยมีโรงเรียนกว่า 800 
แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาอีกกว่า 10 แห่ง ท าให้มีเยาวชนจากจังหวัดใกล้เคียงและจากจังหวัดอ่ืนๆ 
ทั่วประเทศมาศึกษาและอาศัยในจังหวัดเชียงราย จากการขยายตัวในด้านต่างๆ ท าให้จังหวัดเชียงราย
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเติบโตในทางเศรษฐกิจ ท าให้มีสถานบันเทิงและร้านจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้นจ านวนมากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าส่วนใหญ่
ของสถานบันเทิงหรือร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็คือ เยาวชน ซึ่งในจังหวัดเชียงรายพบว่า 
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเติบโต
ของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงและร้าน
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึน การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนก็ง่ายขึ้นตามไป
ด้วย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เปิดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้กับสถานศึกษาที่มีจ านวน
มาก ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมาก เช่น ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหายา
เสพติด และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติและศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา พบว่า เยาวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นและเริ่มดื่มที่อายุ

                                       
86 ประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2557 
87 http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html (20 เมษายน 2557) 
88 http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php (20 เมษายน 2557) 

http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html%20(
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php%20(
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น้อยลง ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด
และความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องแก่
เยาวชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือป้องกันและลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายต่อไป 
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บทท่ี 3  
ระเบยีบวิธีวิจัยและการด าเนินการวิจัย 

 
 

โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 กับสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย แบ่ง
ลักษณะการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวิธีการ
รวบรวมข้อมูลตามลักษณะการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary    
Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากกฎหมาย ต ารา บทความ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล  หรือ
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิจัยเชิง
คุณภาพไว้ ดังนี้   
  1) ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2) ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และสภาพปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงส ารวจหรือการวิจัยเชิงปริมาณ  เป็นการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยออกแบบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่น ค าถาม
เกี่ยวกับความรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย จากกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้ คือ เพ่ือประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในจังหวัดเชียงราย และเพ่ือศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การวัดประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กับ 
สถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  จะท าการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 
กลุ่มผู้จ าหน่าย และกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ก) กลุ่มผู้บริโภค คือ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 11-24 ปี ที่อาศัยใน 18 อ าเภอ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งมีประชากรจ านวน 221,762 คน โดยผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการ
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เลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ซึ่งสามารถค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการ
ค านวณประชากรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้ 

 

  
         

            
  

 
เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

  N คือ ขนาดของประชากร  
             คือ สัดส่วนของประชาการมีค่าเท่ากับ 0.5 
  Z คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ที่บ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่น 
  e คือ ขนาดของความคาดเคลื่อน 
  เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% และต้องการให้ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นได้ 
95% ดังนั้น จ าเป็นต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังเก็บตัวอย่างกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 400 ตัวอย่างใส่ไว้ในภาคผนวกของงานวิจัยนี้ด้วย 
 

ข) กลุ่มผู้จ าหน่าย จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตชุมชน 
และบริเวณใกล้เคียงท่ีผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยสมมติให้การ
กระจายตัวของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นจึงใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) กระจายทั้ง 18 อ าเภอเช่นเดียวกันกับกลุ่ม
เยาวชนผู้บริโภค และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรของกลุ่มผู้จ าหน่ายอย่างแน่ชัด การ
ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการค านวณประชากรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้ 

 

  
        

  
 

   
เมื่อ n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

    คือ สัดส่วนของประชาการมีค่าเท่ากับ 0.5 
  Z  คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ที่บ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่น 
  e  คือ ขนาดของความคาดเคลื่อน 

  เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% และต้องการให้ผลการวิจัยมีความ
เชื่อมั่นได้ 95% ดังนั้นจ าเป็นต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 ตัวอย่าง 

 
ค) กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ จะรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิต และต ารวจ เป็นต้น โดยใช้วิธีการสุ่ม
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ตามจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) ตามอ าเภอต่างๆ อ าเภอละ 10 คน คละสายงาน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 180 ตัวอย่าง 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหลักในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
โครงการนี้  คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแบบสอบถามเป็นจ านวน 3 แบบ ตามกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้  
 
  ก) แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้บริโภค คือ เยาวชนในจังหวัด
เชียงรายใน 18 อ าเภอ ที่ดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 400 ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota sampling)  โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพหลัก, 
รายได้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
   ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551  
   เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย 
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ปัญหาเกี่ยวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น 
 
  ข) แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
จังหวัดเชียงราย ใน 18 อ าเภอ จ านวน 384 ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
sampling)  โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพหลัก, 
รายได้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
   ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
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   เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย 
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ปัญหาเกี่ยวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น 
 
  ค) แบบสอบถามชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน
จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) ตามอ าเภอต่างๆ อ าเภอ
ละ 10 คน คละสายงาน รวมกลุ่มตัวอย่างประมาณ 180 ชุด โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบไป
ด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งหน้าที่, 
และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
   ส่ วนที่  2 ความรู้ และความเข้ า ใจของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เ กี่ ยวข้องต่ อ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
   เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค าถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   
  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย 
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ปัญหาเกี่ยวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ชื่ออ าเภอ สัดส่วนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
ผู้บริโภค ผู้จ าหน่าย เจ้าหน้าที ่

เมืองเชียงราย 18.88 76 72 10 
เวียงชัย 3.68 15 14 10 
เชียงของ 5.20 21 20 10 
เทิง 7.01 28 27 10 
พาน 10.38 42 40 10 
ป่าแดด 2.20 9 8 10 
แม่จัน 8.08 32 31 10 
เชียงแสน 4.20 17 16 10 
แม่สาย 7.12 28 27 10 
แม่สรวย 6.67 27 26 10 
เวียงป่าเป้า 5.60 22 22 10 
พญาเม็งราย 3.50 14 13 10 
เวียงแก่น 2.61 10 10 10 
ขุนตาล 2.70 11 10 10 
แม่ฟ้าหลวง 5.81 23 22 10 
แม่ลาว 2.56 10 10 10 
เวียงเชียงรุ้ง 2.23 9 9 10 
ดอยหลวง 1.59 6 6 10 

รวม 100.00 400 384 180 
 
 
3.3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างแบบสอบถามที่สอดคล้อง
กับโจทย์การวิจัย จากนั้นน าร่างแบบสอบถามไปทดลอง  (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชาชนเพ่ือทดสอบความเข้าใจของค าถามของแบบสอบถาม จากนั้นทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถาม  
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ท าด้วย 2 วิธีการ คือ เก็บข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยและ/หรือ
ผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรมและควบคุมจากหัวหน้าโครงการ และใช้วิธีประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานีต ารวจ ส านักงานสรรสามิต ส านักงานศุลกากร โรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขต่างๆ  
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  ในโครงการวิจัยนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 
  1) การประสานกับพ้ืนที่ เพ่ือขอความร่วมมือ 
  2) การประชุมชี้แจงเครื่องมือและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับคณะผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย
และอาสาสมัคร 
  3) การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีและการติดตามควบคุมก ากับ 
  4) การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
  5) การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปและการน าเสนอตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ตัวแปรข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรระดับการรับรู้ของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) น าเสนอข้อมูลเหล่านั้นด้วยการกระจายความถี่และร้อยละ 
และในกรณีท่ีเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (numerical data) จะน าเสนอข้อมูลด้วยการกระจายความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือสถิติดังต่อไปนี้ 

- ค่าความถ่ี 
- ร้อยละ 
- ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อวิจารณ ์

 
 
  โครงการวิจัย ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 กับสถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้ท าการส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้จ าหน่าย และเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ กลุ่มเยาวชน (เยาวชนที่
ด่ืมเครื่องดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย) กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่ม
เจ้าหน้าที ่ตามล าดับ   
 
4.1 กลุ่มเยาวชน (ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย)  
 
  กลุ่มผู้บริโภค คือ เยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่มีอายุตั้งแต ่11-24 ปี ที่อาศัยอยู่ใน 18 อ าเภอ 
ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชากรจ านวน 221,762 คน โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน 400 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-1 แสดงสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเยาวชนผู้บริโภค 
 

ชื่ออ าเภอ สัดส่วนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
เมืองเชียงราย 18.88 76 
เวียงชัย 3.68 15 
เชียงของ 5.20 21 
เทิง 7.01 28 
พาน 10.38 42 
ป่าแดด 2.20 9 
แม่จัน 8.08 32 
เชียงแสน 4.20 17 
แม่สาย 7.12 28 
แม่สรวย 6.67 27 
เวียงป่าเป้า 5.60 22 
พญาเม็งราย 3.50 14 
เวียงแก่น 2.61 10 
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ขุนตาล 2.70 11 
แม่ฟ้าหลวง 5.81 23 
แม่ลาว 2.56 10 
เวียงเชียงรุ้ง 2.23 9 
ดอยหลวง 1.59 6 

รวม 100.00 400 

 
   
  4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชน 
  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเยาวชน แบ่งเป็นข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้    
 
   4.1.1.1 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มเยาวชน 
   การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ 
อายุ ศาสนา เขตการปกครอง สถานภาพการสมรส การศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน โดยมีรายะละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4-2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชน 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชน จ านวน (n=400) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
184 
216 

 
46.0 
54.0 

อาย ุ
- อายุระหว่าง 11-19 ปี (ต่ ากว่า 20 ปี) 
- อายุระหว่าง 20-24 ปี 
- ไม่ระบุ 

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 19.23 ปี 

 
234 
152 
14 

 
58.5 
38.0 
3.5 

การนับถือศาสนา 
- พุทธ 
- คริสต์ 
- อิสลาม 
- ศาสนาอ่ืนๆ 

 
375 
14 
6 
5 

 
93.8 
3.5 
1.5 
1.2 

เขตการปกครอง 
- เทศบาล 
- อบต. 

 
241 
131 

 
60.3 
32.7 
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- ไม่ระบุ 28 7.0 
สถานะภาพสมรส 

- โสด 
- สมรส (อยู่ด้วยกัน) 
- สมรส (แยกกันอยู่) 
- ไม่ระบุ 

 
396 
2 
1 
1 

 
98.9 
0.5 
0.3 
0.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวส/ปวท 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 
- ไม่ระบุ 

 
- 

12 
180 
5 

194 
1 
- 
4 
4 

 
- 

3.0 
45.0 
1.2 
48.5 
0.3 
- 

1.0 
1.0 

แหล่งที่มาของรายได้ 
- การท างาน 
- จากผู้ปกครอง 
- แหล่งรายได้อื่นๆ 
- ไม่ระบุ 

 
8 

388 
3 
1 

 
2.0 
97.0 
0.7 
0.3 

อาชีพหลัก 
- นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
- เกษตรกรรม/ประมง 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- อาชีพอ่ืนๆ 
- ไม่ระบุ 

 
386 
5 
2 
2 
1 
4 

 
96.5 
1.25 
0.5 
0.5 
0.25 
1.0 

รายได้ต่อเดือน 
- น้อยกว่า 2,500 บาท 
- 2,501-5,000 บาท 
- 5,001-7,500 บาท 
- 7,501-10,000 บาท 
- 10,001-12,500 บาท 
- 12,501-15,000 บาท 
- มากกว่า 15,000 บาท 
- ไม่ระบุ 

 
15 
89 
83 
113 
16 
12 
7 
65 

 
3.8 
22.3 
20.7 
28.3 
4.0 
3.0 
1.7 
16.2 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา เขตการ
ปกครอง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด แหล่งที่มาของรายได้ อาชีพหลัก และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างเยาวชนเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54) มีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 46) 
มีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 19.23 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 11-19 ปี คิดเป็น ร้อยละ 58.5 
 ศาสนา กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.8) ศาสนาคริสต์ (ร้อย
ละ 3.5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 1.5) และศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.2) ตามล าดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 93.8 ซึ่ งมีข้อห้ามในทางศีลธรรมของ
พระพุทธศาสนาหลายข้อที่เก่ียวกับการห้ามดื่มสุราและกล่าวถึงโทษของการห้ามดื่มสุราไว้ แต่ปรากฏ
ว่าเยาวชนในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสนใจข้อห้ามดังกล่าว เช่น ศีล ซึ่งแปลว่า "ปกติ" คือสิ่งที่บุคคล
จะต้องพึงระวังรักษา ศีลนั้นมีหลายระดับคือ ศีล 51 ศีล 8 ของพุทธศาสนิกชน ศีล 10 ของสามเณร 
หรือศีล 2272 ของพระภิกษุ ล้วนแต่มีข้อห้ามให้ละเว้นจากการดื่มสุราทั้งสิ้น เช่น อบายมุข3 คือ เหตุ
เครื่องฉิบหายที่ไม่ควรประกอบ. 4 อย่าง ข้อ 2. ความเป็นนักเลงสุรา หรือคนชักชวนในทางฉิบหาย4 
มีลักษณะ 4 ได้แก่ 
   1) ชักชวนดื่มน้ าเมา  

2) ชักชวนเที่ยวกลางคืน  
3) ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น  
4) ชักชวนเล่นการพนัน  
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นโทษของการดื่มสุรา ได้แก่ ดื่มน้ าเมา5 มีโทษ 6 

   1) เสียทรัพย์ 
2) ก่อการทะเลาะวิวาท 
3) เกิดโรค 
4) ต้องติเตียน 
5) ไม่รู้จักอาย คือ กล้าท าในสิ่งที่ไม่ควรท า 
6) ทอนก าลังปัญญา 
เที่ยวกลางคืน6 มีโทษ 6 ได้แก่ 
1) ชื่อว่าไม่รักษาตัว 

                                                           
1 ศีล 5 ข้อ 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากดื่มน้ าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, พิมพ์ครั้งที่ 
79 (กรุงเทพฯ : มหามุฏราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 73. 
2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, พิมพ์ครั้งที่ 79 
(กรุงเทพฯ : มหามุฏราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 16. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69. 
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
6 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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2) ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย 
3) ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
4) เป็นที่ระแวงของคนท้ังหลาย 
5) มักถูกใส่ความ 
6) ได้ความล าบากมาก 

   ซึ่งโทษของการดื่มน้ าเมาตามค าสอนของพระพุทธศาสนาดังกล่าว เป็นสิ่งที่เราเห็น
ได้ในปัจจุบัน จากปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากภาครัฐทั้ง
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันการศึกษา วัด และครอบครัว 
ที่ส าคัญคือสื่อแขนงต่างๆ มีการรณรงค์หรือน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวสอดแทรกใน
การเรียนการสอน หรือในสื่อต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เชื่อแน่ว่าเด็กและเยาวชนจะลดละและห่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทุกประการ  
 ที่อยู่อาศัย ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 60.3) และเขต 
อบต. (ร้อยละ 32.7) ตามล าดับ  
 สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 98.9) สมรส (ร้อยละ 
0.8) ตามล าดับ ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 
48.5) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 45.0) ตามล าดับ 
 แหล่งที่มาของรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนมากมีรายได้มาจากผู้ปกครองมากถึงร้อย
ละ 97 มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่มีรายได้จากการท างาน โดยมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ระหว่าง 
7,501-10,000 บาท (ร้อยละ 28.3) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 2,501-5,000 บาท (ร้อยละ 22.3) และ
รายได้ระหว่าง 5,001-7,500 บาท (ร้อยละ 20.7) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีอาชีพเป็น
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 96.5 
 
   4.1.1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์พฤติกรรมการดื่มสุราฯ ของประชากรในปี 2557 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ7 พบว่า ในจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุรา
ในรอบ 12 เดือนที่แล้วประมาณ 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราฯ สูงกว่า
หญิงประมาณ 4 เท่า กลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) มีอัตราการดื่มสุราฯ สูงกว่ากลุ่มอ่ืน (ร้อยละ 38.2) 
และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่ดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 18.4 
   ในส่วนนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการ
ดื่มและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียด
ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
7 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokeExec57.pdf (10 เมษายน 2558) 
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1) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเป็นประจ า พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมมากที่สุดของ
กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ เบียร์ เหล้าผสมน้ าผลไม้ และ เหล้าสี/สุราไทย คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 ร้อยละ 22.5 และร้อยละ16.50 ตามล าดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเยาวชนที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับไม่ดื่มเครื่องดื่มประเภทสาโท/กระแช่/อุ/สาเก (สุราพ้ืนบ้านไทย) และ
ประเภทเหล้าจีน/เซี่ยงซุน ซ่ึงเป็นที่นิยมดื่มของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากกว่า ตามตารางที่ 4-3 

 
ตารางท่ี 4-3 แสดงชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลุ่มเยาวชนดื่มเป็นประจ า 

 
ชนิดของเคร่ืองด่ืม จ านวน (n=400) ร้อยละ 

1. เหล้าส/ีสรุาไทย 
2. เหล้าขาว 
3. เหล้าผสมน้ าผลไม ้
4. สุราต่างประเทศ 
5. สาโท/กระแช่/อุ/สาเก (สรุาพื้นบ้านไทย) 
6. ไวน ์
7. บรั่นด ี
8. เหล้าจีน/เซี่ยงซุน 
9. เบียร ์
10. อื่นๆ 
11. ไม่ระบ ุ

66 
3 
90 
61 
- 

19 
11 
- 

132 
10 
8 

16.50 
0.75 
22.50 
15.25 

- 
4.75 
2.75 

- 
33.00 
2.50 
2.00 

  
    
 จากข้อมูลที่ส ารวจได้ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต คือ 
ภาษีเบียร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2558 (8 เดือนแรก) ที่มีรายได้จากการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นทุกปี สืบ
เนื่องมาจากการบริโภคและการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สามารถจัดเก็บภาษีเบียร์ได้มากขึ้น ดังที่ ได้
กล่าวไว้ในตารางที่ 2-1 ดังนี้8 
  ปีงบประมาณ  2552 จ านวน  48,993.35  ล้านบาท 
    ปีงบประมาณ 2553 จ านวน  58,830.81  ล้านบาท 
   ปีงบประมาณ 2554 จ านวน  61,498.29  ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2555 จ านวน  64,892.84  ล้านบาท 
   ปีงบประมาณ 2556 จ านวน  69,118.85  ล้านบาท 
   ปีงบประมาณ 2557 จ านวน  76,559   ล้านบาท 
   ปีงบประมาณ 2558 (ช่วง 8 เดือนแรก)  จ านวน  56,223  ล้านบาท  
  เห็นได้ว่าการเก็บรายได้จากภาษีเบียร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึง
ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมอัตราภาษี ปริมาณการบริโภคและปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
                                                           
8 ข้อมูลจากรายงานประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2556 ของกรมสรรพสามิต 
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 นอกจากนี้ จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่สอบถามถึงประเภทของสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มในรอบ 12 เดือนที่แล้ว โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า9 ผู้บริโภคสุราฯ 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเบียร์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 65.8) อันดับสองคือสุราสี/สุราแดงที่มีราคา
ถูก (ร้อยละ 42.1) อันดับสามคือสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน (ร้อยละ 31.3) อันดับสี่คือสุราสี/สุราแดงที่มี
ราคาแพง (ร้อยละ 12.6) และอันดับห้าคือไวน์คูลเลอร์/สุราผสมน้าผลไม้/เหล้าปั่น (ร้อยละ 7.3) 
 

2) ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดือนละ 1 ครั้งมากที่สุด รองลงมา 
คือ 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และร้อยละ 19 ตามล าดับ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.25 เท่านั้น และสามารถค านวณ
ความถี่ของการดื่มโดยเฉลี่ยของกลุ่มเยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 2.52 ครั้งต่อเดือน และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.57 อย่างไรก็ดี พบว่า มีเยาวชนจ านวน 46 คน (ร้อยละ 12.7) ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นจ านวนที่มากพอสมควร ตามตารางที่ 4-4 

 
ตารางท่ี 4-4 แสดงความถี่ของการดื่มโดยเฉลี่ยของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ความถี่ของการด่ืม (ต่อเดือน) จ านวน (n=400) ร้อยละ 

- นอกกว่า 1 ครั้ง 
- 1 ครั้ง 
- 2 ครั้ง 
- 3 ครั้ง 
- 4 ครั้ง 
- มากกว่า 4 ครั้ง 
- ไม่ระบุข้อมูล 
- ความถี่ของการดื่มโดยเฉลี่ย เท่ากับ 2.52 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.57 

13 
146 
76 
45 
36 
46 
38 
 

3.25 
36.50 
19.00 
11.25 
9.00 
11.50 
9.50 

 
 นอกจากนี้ จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีจ านวน 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) ในจ านวนนี้มีผู้ที่ดื่ม
สม่ าเสมอ 7.5 ล้านคน (ร้อยละ 42.4) และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง 10.2 ล้านคน (ร้อยละ 57.6) โดย
กลุ่มผู้ดื่มสม่ าเสมอดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปถึงร้อยละ 38.3 ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นผู้ดื่มทุกวันสูงถึงร้อยละ 
26.2 ดังภาพที่ 2 และใน พ.ศ. 2557 มีอายุเฉลี่ยที่ดื่มแอลกอฮอล์ 20.8 ปี โดยชายดื่มเร็วกว่าผู้หญิง 
(19.4 ปี และ 25.0 ปี ตามล าดับ)10 หากพิจารณาความชุกของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วง 
13 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2557) พบว่า ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยท างานมี
                                                           
9 เรื่องเดียวกัน. 
10 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สาระสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 วันที่ 1-15 
มีนาคม 2558. 
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แนวโน้มลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 39.3 ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 38.2 ใน  พ.ศ. 2557 ขณะที่
เยาวชน (15-24 ปี) มีการดื่มเพิ่มขึ้นตลอด จากร้อยละ 21.6 ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 25.2 ใน 
พ.ศ. 255711  

 
3) ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง พบว่า กลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ระหว่าง 101-200 บาท 
ต่อครั้ง (ร้อยละ 34) รองลงมา คือ น้อยกว่า 100 ต่อครั้ง (ร้อยละ 20.25) และระหว่าง 201-300 
บาท ต่อครั้ง (ร้อยละ 14.25) และสามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง
โดยเฉลี่ยของกลุ่มเยาวชนเท่ากับ 315.03 บาท ต่อครั้ง และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
387.70 บาท ตามตารางที่ 4-5 

 
ตารางท่ี 4-5 แสดงค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง 

ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด่ืม (คร้ัง) จ านวน (n=400) ร้อยละ 
- น้อยกว่า 100 บาท 
- ระหว่าง 101-200 บาท 
- ระหว่าง 201-300 บาท 
- ระหว่าง 301-400 บาท 
- ระหว่าง 401-500 บาท 
- มากกว่า 500 บาท 
- ไม่ระบ ุ
- ค่าใช้จ่ายในการดื่มโดยเฉลี่ย เท่ากับ 315.03 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 387.70 

81 
136 
57 
11 
45 
32 
38 

20.25 
34.00 
14.25 
2.75 
11.25 
8.00 
9.50 

 
 
4) ช่วงเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงรายมักดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. (ร้อยละ 39.62) รองลงมาคือช่วงเวลา 
00.01-03.00 น. (ร้อยละ 23.63) และ 18.01-21.00 น. (ร้อยละ 23.39) เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นยามวิกาลหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และเมื่อคิดเป็นรวมความถี่ทั้งหมดในช่วงเวลาทั้ง
สามช่วงเวลาจะมากถึงร้อยละ 86.64 ตามตารางที่ 4-6 

 
 
 
 

                                                           
11 เรื่องเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงช่วงเวลาที่กลุ่มเยาวชนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ช่วงเวลา ความถี่ 
1.      06.01-09.00 น. ร้อยละ 0.23 
2.      09.01-12.00 น. ร้อยละ 1.07 
3.      12.01-15.00 น. ร้อยละ 2.63 
4.      15.01-18.00 น. ร้อยละ 3.82 
5.      18.01-21.00 น. ร้อยละ 23.39 
6.      21.01-24.00 น. ร้อยละ 39.62 
7.      00.01-03.00 น. ร้อยละ 23.63 
8.      03.01-06.00 น. ร้อยละ 5.61 

  
 
  ข้อสังเกตของช่วงเวลาที่เยาวชนในจังหวัดเชียงรายมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 
00.01 – 03.00 น. เป็นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างเวลาที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 384 คน ที่
ส่วนใหญ่ปิดบริการเวลา 00.01-03.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 43.9) และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของ
สถานบริการในจังหวัดเชียงรายที่มักเปิดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 และเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลา 18.01–21.00 น. มีเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่มักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 23.39 (มากเป็นอันดับ 3) ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว สถาน
บริการต่างๆ มักจัดรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น ทั้งสุราและเบียร์ เพ่ือดึงดูดเยาวชนให้เข้า
สถานบริการเร็วขึ้น และใช้บริการในสถานบันเทิงนานขึ้นนั่นเอง ดังตัวอย่างตามภาพที่ 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

ภาพที่ 4-1 แสดงตัวอย่างการจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงเวลา 18.01–21.00 น.  
ในช่องทางออนไลน์ของสถานบริการในจังหวัดเชียงราย 
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5) กลุ่มบุคคลที่ร่วมดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มบุคคลที่เยาวชนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกันมากที่สุด   คือ กลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 32.57) รองลงมาคือเพ่ือนสนิท/คนรู้ใจ/แฟน (ร้อยละ 
29.50) และกลุ่มรุ่นพ่ี (ร้อยละ 14.25) เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มบุคคลที่เยาวชนมักดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร่วมกันทั้งสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในฐานะเพ่ือนนั้นเอง และเมื่อคิดเป็นรวม
ความถี่ทั้งหมดของกลุ่มบุคคลทั้งสามกลุ่มจะมากถึงร้อยละ 76.32 ตามตารางที่ 4-7 สอดคล้องกับ
สถานบริการเป็นจ านวนมากในจังหวัดเชียงรายที่เปิดใกล้กับสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 
วิทยาลัย โดยเฉพาะสถานบริการที่เปิดให้บริการรายรอบมหาวิทยาลัยและหอพักของนักศึกษา ซึ่ง
เยาวชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยสะดวก นอกจากนี้ สถานบริการที่เปิดใกล้กับสถานศึกษาหรือ
หอพักนักศึกษามักโฆษณา หรือจัดรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือดึงดูเยาวชนให้เข้าไปใช้บริการ หรือ
หากเยาวชนคนใดเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มเพ่ือนที่ดื่มก็จะมีการนัดพบปะกันที่ร้าน
เหล้า เยาวชนที่ไม่ดื่มดังกล่าวก็เป็นผู้ที่ดื่มไปในที่สุด ดังตัวอย่างสถานบริการที่เปิดใกล้กับสถานศึกษา
ตามภาพท่ี 4-2 

 
ตารางท่ี 4-7 แสดงกลุ่มบุคคลที่เยาวชนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน 

 
กลุ่มบุคคล ความถี่ (ร้อยละ) 

1. ดื่มคนเดียว 5.59 
2. ดื่มกับเพื่อนสนิท/คนรู้ใจ/แฟน 29.50 
3. ดื่มกับคนในครอบครัว 12.06 
4. ดื่มกับกลุ่มเพื่อน 32.57 
5. ดื่มกับรุ่นพ่ี 14.25 
6. ดื่มกับรุ่นน้อง 4.39 
7. ดื่มกับคนแปลกหน้า 1.43 
8. อื่นๆ 0.21 

 
 

ภาพที่ 4-2 แสดงตัวอย่างสถานบริการในจังหวัดเชียงรายที่เปิดใกล้กับสถานศึกษา 
และจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดเยาวชนเข้าไปใช้บริการ 
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6) สถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
จังหวัดเชียงราย มักซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงมากที่สุด (ร้อยละ 22.64) รองลงมา 
คือ ร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชม. (ร้อยละ 18.20) มินิมาร์ท (ร้อยละ 12.17) และซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(ร้อยละ 10.01) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่จ าหน่ายที่ง่ายต่อการเข้าถึง ตามตารางที่ 4-8 

 
ตารางท่ี 4-8 แสดงสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เยาวชนมักซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
สถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
ความถี่ 

1. มินิมาร์ท ร้อยละ 12.17 
2. ร้านค้าในบริเวณหอพัก ร้อยละ 3.87 
3. ร้านค้าในปั๊มน้ ามัน/ปั๊มแก๊ส ร้อยละ 2.05 
4. ร้านค้าส่ง ร้อยละ 6.71 
5. ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ร้อยละ 4.78 
6. ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 10.01 
7. ร้านสะดวกซื้อท่ีเปิด 24 ชม. ร้อยละ 18.20 
8. ร้านขายของช า/โซห่วย ร้อยละ 11.38 
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9. ร้านอาหาร ร้อยละ 6.94 
10.สถานบันเทิง ร้อยละ 22.64 
11.อื่นๆ ร้อยละ 1.25 

   
7) การวิเคราะห์ความโน้มเอียงของการบริโภคของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์ในส่วน

นี้เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์
ตามนิยามของ“ความโน้มเอียงของการบริโภค”เพ่ือศึกษาว่าเมื่อกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์มี
รายได้เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโน้มในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนอย่างไร 
 แบบสอบถามได้สมมติเหตุการณ์ให้กลุ่มเยาวชนได้รับเงินประเภทไม่คาดการณ์ไว้ก่อน 
(Unexpected Income) เช่น เงินจากการถูกรางวัล เป็นต้น จ านวน 1,000 บาท แล้วกลุ่มเยาวชน
จะตัดสินใจว่าจะใช้เงินเหล่านั้นเพื่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร  
 

ตารางท่ี 4-9 แสดงการตัดสินใจไปสังสรรค์ของกลุ่มเยาวชน 
 

การตัดสินใจ ความถี่ (ร้อยละ) 
1. ไม่ไปสังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 84.4 
2. ไปสังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 15.6 

  
  จากตารางที่ 4-9 พบว่า กลุ่มเยาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อได้รับเงินเพ่ิมขึ้นจ านวน 
1,000 บาท แล้วตัดสินใจไม่ไปสังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่มากกว่าตัดสินใจไป
สังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ โดยมีอัตราส่วน 84.4 และ 15.6 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4-10 แสดงจ านวนเงินที่ใช้เพื่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน 
 

ค่าใช้จ่ายในการด่ืม (คร้ัง) จ านวน (n=45) ร้อยละ 
- น้อยกว่า 100 บาท 
- ระหว่าง 101-200 บาท 
- ระหว่าง 201-300 บาท 
- ระหว่าง 301-400 บาท 
- ระหว่าง 401-500 บาท 
- มากกว่า 500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการดื่มโดยเฉลี่ย 

เท่ากับ 459.57 
- ค่ า ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตร ฐ าน 

เท่ากับ 314.78 

1 
1 
16 
9 
1 
17 
 

1.7 
1.7 
26.7 
15.0 
1.7 
28.3 

 

 

 จากตารางที่ 4-10 พบว่า เมื่อได้รับเงินประเภทไม่คาดการณ์มากก่อนจ านวน 1,000 บาท 
กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.3) จะตัดสินใจใช้เงินดังกล่าวเพ่ือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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เป็นจ านวนมากกว่า 500 บาท รองลงมาเป็น 201-300 บาท (ร้อยละ26.7)  และเมื่อค านวณค่าเฉลี่ย
ของค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ  497.57 บาทและมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 314.78 บาท ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดื่มโดยเฉลี่ยที่เท่ากับ 315.03 แสดงให้เห็นว่า
เมื่อได้รับเงินประเภทไม่คาดการณ์ กลุ่มเยาวชนที่ตัดสินใจไปสังสรรค์มีความโน้มเอียงต่อการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 0.498 หมายความว่าเมื่อกลุ่มเยาวชนมีรายได้ที่ไม่คาดหวังเพ่ิมสูงขึ้น
จ านวน 1 บาท กลุ่มเยาวชนมีโอกาสจะเพ่ิมรายจ่ายด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 
0.498 บาท ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก นอกจากนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่ามีกลุ่มเยาวชนจ านวนหนึ่ง
จ านวน 14 คน ได้ตอบแบบสอบถามว่าจะน าเงินดังกล่าวไปใช้ทั้งหมด 1,000 บาทเพ่ือไปสังสรรค์ด้วย
การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
 

8) คนรอบข้างท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีคนรอบข้างที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 88.94 สามารถ
แบ่งเป็นโดย เป็นเพ่ือนมากที่สุด (ร้อยละ 31.99) เป็นญาติ (ร้อยละ 23.22) เป็นบุคคลในครอบครัว 
(ร้อยละ 22.87)  และเป็นคนรัก/แฟน (ร้อยละ 10.86) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่
เยาวชนมักด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน ในตารางที่ 4-7 คือ กลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 32.57) รองลงมา
คือเพ่ือนสนิท/คนรู้ใจ/แฟน (ร้อยละ 29.50) และกลุ่มรุ่นพ่ี (ร้อยละ 14.25) ตามตารางที่ 4-11 
 

ตารางท่ี 4-11 แสดงกลุ่มคนรอบข้างของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

กลุ่มคน ความถี่ 
1. บุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง) ร้อยละ 22.87 
2.ญาติ ร้อยละ 23.22 
3.เพื่อน ร้อยละ 31.99 
4.คนรัก/แฟน ร้อยละ 10.86 
5.ไม่มี ร้อยละ 11.06 

  
   
  4.1.2 ความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยจ าแนกเป็นการรับทราบและรู้จัก
กฎหมายและความเข้าใจต่อกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
   4.1.2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
  ในเรื่องการรับทราบและรู้จักกฎหมายนี้  แบ่งเป็น การรู้จักหรือเคยได้ยิน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงช่อง
ทางการรับรู้กฎหมายดังกล่าวด้วย 
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1) การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มเยาวชน
ที่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
ร้อยละ 64.9 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 35.1 ตามตารางท่ี 4-12 
 

ตารางท่ี 4-12 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเยาวชน 

 
การรับทราบและรู้จัก กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 64.9 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 35.1 

 
2) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาก
ที่สุดในกลุ่มเยาวชนที่ดื่ม คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 24.27) รองลงมา คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 23.82)  
และครู/อาจารย์/ห้องเรียน (ร้อยละ 19.33) แสดงให้เห็นว่าช่องทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลกับกลุ่ม
เยาวชนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานบริการหรือร้านเหล้าในจังหวัดเชียงรายที่มักเปิดบัญชี 
(Account) ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อโดยตรงกับเยาวชน ตามตารางท่ี 4-13 และภาพท่ี 4-3 
 

ตารางท่ี 4-13 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเยาวชน 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 
1. โทรทัศน ์ ร้อยละ 23.82 
2. วิทยุ ร้อยละ 3.15 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 14.38 
4. อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 24.27 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 6.97 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 3.59 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ร้อยละ 4.27 

8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน ร้อยละ 19.33 
9. อื่นๆ ร้อยละ 0.22 
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ภาพที่ 4-3 แสดงตัวอย่างสถานบริการในจังหวัดเชียงรายที่เปิดบัญชี (Account)  
ในสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 

 

  
 
 
3) การรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม
เครื่องแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย รู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 58.48 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 41.52 ตามตารางท่ี 4-14 
 

ตารางท่ี 4-14 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน 

 
การรับทราบและรู้จัก กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 58.48 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 41.52 

 
4) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในกลุ่ม
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เยาวชนที่ดื่ม คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 26.17) รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 20.58) และครู/
อาจารย์/ห้องเรียน (ร้อยละ 15.88) ตามตารางท่ี 4-15 
 

ตารางท่ี 4-15 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1. โทรทัศน ์ ร้อยละ 26.17 
2. วิทยุ ร้อยละ 4.25 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 14.99 
4. อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 20.58 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 7.16 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 5.15 
7. เจ้าของร้านขาย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ร้อยละ 4.70 

8. ครู/อาจารย/์ห้องเรียน ร้อยละ 15.88 
9. อื่นๆ ร้อยละ 1.12 

   
 
   4.1.2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การรับรู้และความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มตัวอย่างใน 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
   1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) 

  2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) 
   3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) 
   4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นการน าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 

โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
จ าหน่าย (ตามมาตรา 27)12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็น
                                                           
12 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ีหรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
  (1) วัดหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบตัิพธิีกรรมทางศาสนา 
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สถานที่ห้ามจ าหน่ายในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี (เกินร้อยละ 80)  ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหรือบริเวณวัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 96.2) 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ร้อยละ 96) สถานที่ราชการ (ร้อยละ 96.8) หอพัก (ร้อยละ92) 
สถานศึกษา (88.2)  สวนสาธารณะของทางราชการ (ร้อยละ 90)  ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ
(ร้อยละ 86.5) และโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 86) แต่กลุ่มเยาวชนมีความเข้าใจในประเด็นสถานที่ห้าม
จ าหน่ายที่คาดเคลื่อนว่า ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น ตามตารางท่ี 4-16 
 

ตารางท่ี 4-16 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย  
(ตามมาตรา 27) ของกลุ่มเยาวชน 

 
สถานทีจ่ าหน่าย (มาตรา27) กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 96.2 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและ
ร้านขายยา 

ตอบถูกร้อยละ 96.0 

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 96.8 
4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 92.0 
5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 88.2 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 88.5 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 90.0 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 86.5 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 44.0 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 86.0 

 
 

                                                                                                                                                                      

  (2) สถานบริการสาธารณสุขของรฐั สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและรา้นขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา 
  (3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 

(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  (6) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงหรือรา้นค้าในบริเวณสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
  (7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
  (8) สถานท่ีอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
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2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวันและเวลาที่
ห้ามจ าหน่าย (ตามมาตรา 28)13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นวัน
และเวลาที่ห้ามจ าหน่ายค่อนข้างด ีแต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นวันและ
เวลาที่ห้ามจ าหน่ายคาดเคลื่อนว่า ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ในวันปกติสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 44.5 ตามตารางที่ 4-17 
 

ตารางท่ี 4-17 แสดงการความรับรู้ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย  
(ตามมาตรา 28) ของกลุ่มเยาวชน 

 
วันและเวลาที่จ าหน่าย (มาตรา28) กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1. เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 56.8 
2. เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 44.5 
3. เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 85.5 
4. เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 68.2 
5. ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตั้ง ตอบถูกร้อยละ 83.2 

 
3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
ดื่ม (ตามมาตรา 31)14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม
เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นสถานที่ห้ามดื่มคาดเคลื่อนว่า 
ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถจ าหน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูก

                                                           
13 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 28 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะ
ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ เท่าที่จ าเป็นไว้ด้วยก็ได้ 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าไป
ยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา” 
14 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
  (1) วัดหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมทางศาสนา 
  (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคล 
  (3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
  (4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือ
สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (5) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
  (6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
  (7) สถานท่ีอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ” 
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เพียงร้อยละ 51.2 เท่านั้น ดังตารางที่ 4-18 ซึ่งสอดคล้องกับความเข้าใจของกลุ่มเยาวชนในประเด็น
สถานที่ห้ามจ าหน่ายที่คาดเคลื่อนว่า ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น ในตารางที่ 4-16 
 

ตารางท่ี 4-18 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่สถานที่ห้ามดื่ม  
(ตามมาตรา 31) ของกลุ่มเยาวชน 

 
สถานที่ห้ามด่ืม (มาตรา31) กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 90.2 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและ
ร้านขายยา 

ตอบถูกร้อยละ 92.5 

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 94.8 
4.หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 86.8 
5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 93.2 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 85.8 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 86.5 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 83.0 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 51.2 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 81.5 

 
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า
วิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32)15 พบว่า กลุ่ม
                                                           
15 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 26 “ให้ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค าเตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือน าเข้า 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (2) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” 
 มาตรา 29 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้” 
 มาตรา 30 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ 
  (2) การเร่ขาย 
  (3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
  (4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือแก่ผู้น าหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
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ตัวอย่างเยาวชนรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณา
อย่างดี แต่สิ่งที่น่าสังเกต ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบถูกที่น้อยลงกว่าประเด็นอ่ืนๆ อย่างเห็น
ได้ชัด และกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาที่คาดเคลื่อน
ว่า ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 49.0 ดังตารางที่ 4-19 
 

ตารางท่ี 4-19 แสดงการความรู้ในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณา 
(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) ของกลุ่มเยาวชน 

 
วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1. ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติดฉลากภาษาไทย ตอบถูกร้อยละ 75.8 
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 19 ป ี ตอบถูกร้อยละ 72.5 
3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการมึนเมาจนครอง

สติไม่ได้ 
ตอบถูกร้อยละ 77.0 

4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ ตอบถูกร้อยละ 71.8 
5. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย ตอบถูกร้อยละ 78.8 
6. ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอบถูกร้อยละ 49.0 
7. ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การ

ให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตอบถูกร้อยละ 67.2 

8. แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง ตอบถูกร้อยละ 61.0 
9. อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้วสุขภาพดี เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 86.5 
10. แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์

ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการ
ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้น 

ตอบถูกร้อยละ 63 

 
  
                                                                                                                                                                      

  (5) โดยแจก แถม ให ้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่าง
อื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูง
ใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  (6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ” 
 มาตรา 32 “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 
  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการให้
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักร” 
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  4.1.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของเยาวชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   4.1.3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค จากการพบเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีเป็นเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือ
ผิดกฎหมายเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
   

ตารางท่ี 4-20 แสดงการเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม  
(เคยพบเห็นร้อยละ) 

1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 41.0 
2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่ราชการ 
สวนสาธารณะ 

56.8 

3.ใช้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 81.2 
4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ 73.5 
5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ 77.8 

   
ตารางที่ 4-20 พบว่า กลุ่มเยาวชนเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังกล่าวทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
(ร้อยละ 81.2) ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ (ร้อยละ 77.8)        
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ (ร้อยละ 73.5) การดื่มเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ (ร้อยละ 56.8) และซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ (ร้อยละ 41) 

และเป็นที่น่าตกใจว่า กลุ่มเยาวชนเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นร้อยละที่
สูงมาก โดยเฉพาะให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากถึงร้อยละ 81.2 
ซึ่งผู้จ าหน่ายมีความผิดตามมาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ขายมีพฤติกรรมกระท าผิดตามกฎหมายใน
อัตราที่สูง 
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   4.1.3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่ายจากการพบเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมาย
เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 

ตารางท่ี 4-21 แสดงการเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 
(เคยพบเห็นร้อยละ) 

1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ 

38.0 

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. 
ในวันปกติ 

74.8 

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. 
ในวันปกติ 

77.2 

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี 

82.5 

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่เมาจนครอง
สติไม่ได้ 

59.8 

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ 24.8 
7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย 37.0 
8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 55.8 
9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

46.5 

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง 50.8 
  
    จากตารางที่ 4-21 พบว่า กลุ่มเยาวชนเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดังกล่าวทุกกรณี และเป็นที่น่าตกใจว่ากลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
ของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวเป็นร้อยละที่สูงมาก โดยเฉพาะการจ าหน่ายเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่
ก าหนด สะท้อนให้เห็นว่าผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะกระท าผิดตามกฎหมายในอัตราที่สูง
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับข้อมูลสถานบริการหรือผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย 
ที่มักลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การแจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง เพ่ือจูงใจหรือดึงดูดให้เข้าไปใช้บริการ ดังภาพที่ 4-4 
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ภาพที่ 4-4 แสดงตัวอย่างสถานบริการในจังหวัดเชียงรายที่ใช้วิธีการลดราคาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

การแจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง 
 

  
 
 
   4.1.3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการพบเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 
1) ประเด็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายที่กระท าความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มเยาวชนเคยพบเห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จ าหน่ายที่
กระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 52.90 ดังตารางที่ 4-22 
 

ตารางท่ี 4-22 แสดงการเคยพบเห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีกระท าความผิด 
 

การพบเห็นของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเยาวชนที่
ด่ืม 

1. เคยได้ยิน/เคยได้เห็น ร้อยละ 52.90 
2. ไม่เคยพบเห็น/ไม่เคยได้เห็น ร้อยละ 47.10 
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2) ระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า ระดับคะแนนการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่จากการประเมินของกลุ่ม
เยาวชนส่วนใหญ่อยู่ ณ ระดับคะแนน 5 และ ระดับ 7 คะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ 
16.5 ตามล าดับ และสามารถค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.01 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.33 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-23 
 

ตารางท่ี 4-23 แสดงระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการประเมินของกลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

 
ระดับคะแนนของเจ้าหน้าที่จากการประเมิน จ านวน (n=400) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.01 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.33 

69 
77 
57 
66 
58 
14 
28 
31 

17.2 
19.3 
14.3 
16.5 
14.5 
3.5 
7.0 
7.7 

 
 
   4.1.3.4 ประเด็นด้านกฎหมาย 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ด้านกฎหมายจากมุมมองของของกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า มีทัศนคติต่อกฎหมายที่บังคับใช้เพ่ือควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปัจจุบันอย่างไร โดยแบ่งเป็น ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่  ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่ เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ
ทัศนคติว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1) ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
พบว่า กลุ่มเยาวชนมีทัศนะคติถึงความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับสูงมากใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 90.50 ดังตารางที่ 4-24 
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ตารางท่ี 4-24 แสดงทัศนคติความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง กลุ่มเยาวชนที่

ด่ืม 
1. จ าเป็น ร้อยละ 90.50 
2. ไม่จ าเป็น ร้อยละ 09.50 

  
2) ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ พบว่า 
กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทัศนคติถึงความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงร้อยละ 33.80 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มี
ความต้องการเพ่ิมกฎหมายเหล่านี้ เพ่ือบังคับใช้เพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตนเอง ดังตารางที่ 4-25 
 

ตารางท่ี 4-25 แสดงทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1. จ าเป็น ร้อยละ 33.80 
2. ไม่จ าเป็น ร้อยละ 66.20 

 
3) ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า ระดับคะแนน
ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จากการประเมินของกลุ่มเยาวชนส่วน
ใหญ่อยู่ ณ ระดับคะแนน 8 คะแนน (ร้อยละ 24) และระดับ 7 คะแนน (ร้อยละ19) ตามล าดับ และ
สามารถค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.14 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-26 
 

ตารางท่ี 4-26 แสดงระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551      
ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน (n=400) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 

39 
43 
47 
76 
96 
43 

9.8 
10.8 
11.8 
19.0 
24.0 
10.8 
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- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.97 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.14 

40 
16 

10.0 
4.0 

 
 
4) ทัศนคติว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
หลังจากสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ว่า ปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุด
ต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม พบว่า กลุ่มเยาวชนมีทัศนคติว่าปัญหาที่เป็นต้นตอ
ส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตาม
กฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป 
ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่เป็นแท้ที่จริงแล้วเป็นฝั่งของเยาวชนผู้บริโภคกลับตระหนัก
ว่าพฤตกิรรมของกลุ่มตนเองเป็นต้นต่อส าคัญของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมดังตาราง
ที่ 4-27 
 

ตารางท่ี 4-27 แสดงล าดับต้นตอของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
จากทัศนคติของกลุ่มเยาวชน 

 
สาเหตุของปัญหา กลุ่มเยาวชนที่ดื่ม 

1. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 1 
2. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 2 
3. ปัญหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง อันดับ 3 
4. ปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ท่ีมีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป อันดับ 4 
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4.2 กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
    
 กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตชุมชน และ
บริเวณใกล้เคียงที่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย โดยกระจายทั้ง 18 
อ าเภอ จ านวน 384 ตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 4-28 แสดงสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ชื่ออ าเภอ สัดส่วนประชากร จ านวนตัวอย่างกลุ่มผู้จ าหน่าย 

เมืองเชียงราย 18.88 72 
เวียงชัย 3.68 14 
เชียงของ 5.20 20 
เทิง 7.01 27 
พาน 10.38 40 
ป่าแดด 2.20 8 
แม่จัน 8.08 31 
เชียงแสน 4.20 16 
แม่สาย 7.12 27 
แม่สรวย 6.67 26 
เวียงป่าเป้า 5.60 22 
พญาเม็งราย 3.50 13 
เวียงแก่น 2.61 10 
ขุนตาล 2.70 10 
แม่ฟ้าหลวง 5.81 22 
แม่ลาว 2.56 10 
เวียงเชียงรุ้ง 2.23 9 
ดอยหลวง 1.59 6 

รวม 100.00 384 

 
  ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ออกเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความรับรู้ของผู้จ าหน่ายฯ ต่อ
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และความพึงพอใจและความคาดหวังของ    
ผู้จ าหน่ายฯ ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังนี้ 
 
  4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้จ าหน่าย 
  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งเป็นข้อมูลทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่าง และข้อมูลการประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง 
     
   4.2.1.1 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มผู้จ าหน่าย 
   ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างของผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกเป็น เพศ อายุ ศาสนา เขตการปกครอง สถานภาพการสมรส การศึกษา 
โดยมีรายะละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-29 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้จ าหน่าย 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผูจ้ าหน่าย จ านวน (n=384) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 
- ไม่ระบุ 

 
208 
171 
5 

 
54.2 
44.5 
1.3 

อาย ุ
- ต่ ากว่า 30 ปี 
- ระหว่าง 31-60 ปี 
- มากกว่า 60 ปี 
- ไม่ระบุ 

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 33.61 ปี 

 
184 
185 
10 
5 

 
47.9 
48.2 
2.6 
1.3 

การนับถือศาสนา 
- พุทธ 
- คริสต์ 
- อิสลาม 
- ศาสนาอ่ืนๆ 
- ไม่ระบุ 

 
355 
17 
4 
5 
3 

 
92.4 
4.4 
1.1 
1.3 
0.8 

เขตการปกครอง 
- เทศบาล 
- อบต. 
- ไม่ระบุ 

 
179 
91 
114 

 
46.6 
23.7 
29.7 

สถานะภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส (อยู่ด้วยกัน) 
- สมรส (แยกกันอยู่) 

 
199 
152 
13 

 
51.8 
39.6 
3.4 
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- หม้าย 
- หย่าร้าง 
- ไม่ระบุ 

8 
8 
4 

2.1 
2.1 
1.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวส/ปวท 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 
- ไม่ระบุ 

 
22 
32 
78 
43 
191 
6 
3 
4 
5 

 
5.7 
8.3 
20.3 
11.2 
49.7 
1.6 
0.8 
1.1 
1.3 

  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย ใน 
18 อ าเภอ จ านวน 384 คน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา เขตการปกครอง สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า 
   กลุ่มผู้จ าหน่ายเป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.2) มีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 44.5) มีอายุ
เฉลี่ย เท่ากับ 33.61 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-60 ปี (ร้อยละ 48.2) และช่วงอายุต่ ากว่า 30 
ปี (ร้อยละ 47.9) ตามล าดับ 
  กลุ่มผู้จัดจ าหน่ายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.4) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 4.4) 
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 1.1) และศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.3) ตามล าดับ 
  ที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 46.6) และเขต อบต. (ร้อย
ละ 23.7) ตามล าดับ  
  กลุ่มจ าหน่ายมีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 51.8) สมรสอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 39.6) 
และสมรสแตแ่ยกกันอยู่ (ร้อยละ 3.4) 
   ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า กลุ่มจ าหน่ายมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 
49.7) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.3) 
 
   4.2.1.2 ข้อมูลการประกอบการของกลุ่มผู้จ าหน่าย  
   การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะตลาดของวงการธุรกิจนี้ได้ จ าแนกเป็นค าถาม 11 
ประเด็น ดังนี้ 

1) การถือครองกรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ  
2) จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ  
3) ประเภทของสถานประกอบการ  
4) ช่วงเวลาเปิด-ปิดท าการของสถานประกอบการ  
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5) ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดจ าหน่าย  
6) สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
7) รายได้รวมเฉลี่ยของสถานประกอบการ  
8) ก าไรขั้นต้นของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
9) กลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ  
10) สถานที่ส าคัญที่ใกล้สถานประกอบการในรัศมี 1 กิโลเมตร และ 
11) ใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

   โดยมีรายะละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1) การถือครองกรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเป็นเจ้าของสถานประกอบการ (กรณีมีเจ้าของเพียงคนเดียว) 182 คน (ร้อยละ 
47.40) เป็นหุ้นส่วนของสถานประกอบการ (มีเจ้าของหลายคน) 73 คน (ร้อยละ 19.01) และเป็น
ลูกจ้างของสถานประกอบการ เช่น เป็นผู้จัดการร้านหรือสถานบริการ 117 คน (ร้อยละ 30.47) ดัง
ตารางที่ 4-30 

 
ตารางท่ี 4-30 แสดงประเภทของการถือครองกรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ 

 
ประเภทการถือครองกรรมสิทธิ ์ ความถี่ (จ านวนคน) 

1.เป็นเจ้าของสถานประกอบการ (กรณีมีเจ้าของเพียงคนเดียว) 182 (ร้อยละ 47.40) 
2.เป็นหุ้นส่วนของสถานประกอบการ (กรณีมีเจ้าของหลายคน) 73 (ร้อยละ 19.01) 
3.มีฐานะเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ 117 (ร้อยละ 30.47) 

            4.ไม่ระบุ 12 (ร้อยละ 3.12) 
   
2) จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการในแต่ละแห่งส่วนใหญ่มีจ านวน
พนักงานในช่วงระหว่าง 1-5 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6.05 คน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.27 คน แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการประเภทนี้ส่วนมากเป็นธุรกิจที่ใช้ก าลังแรงงาน
น้อย ดังตารางที่ 4-31 
 

ตารางท่ี 4-31 แสดงจ านวนพนักงานในสถานประกอบการแต่ละแห่ง 
 

จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ ความถี่ (จ านวนสถานประกอบการ) 
- 1- 5 คน 
- 6- 10 คน 
- มากกว่า 10 คน 
- ไม่ระบ ุ
- จ านวนพนักงานโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.05 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 

191 (ร้อยละ 49.74) 
72 (ร้อยละ 18.75) 
46 (ร้อยละ 11.98) 
75 (ร้อยละ 19.53) 



91 

 

 
3) ประเภทของสถานประกอบการ พบว่า ประเภทของสถานประกอบการของกลุ่มผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส ารวจส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร (ร้อยละ 25.52) ร้านขายของช า (ร้อยละ 
25.26) และสถานบันเทิง (ร้อยละ 23.18) ดังตารางที่ 4-32 
 

ตารางท่ี 4-32 แสดงประเภทของสถานประกอบการของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ประเภทของสถานประกอบการ ความถี่ 
1. มินิมาร์ท 31 (ร้อยละ 8.07) 
2. ร้านค้าในบริเวณหอพัก 12 (ร้อยละ 3.13) 
3. ร้านค้าในปั๊มน้ ามัน/ปั๊มแก๊ส 5 (ร้อยละ 1.30) 
4. ร้านค้าส่ง 16 (ร้อยละ 4.17) 
5. ศูนย์การค้าขนาดใหญ ่ 3 (ร้อยละ 0.78) 
6. ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 5 (ร้อยละ 1.30) 
7. ร้านสะดวกซื้อท่ีเปิด 24 ชม. 20 (ร้อยละ 5.21) 
8. ร้านขายของช า/โซห่วย 97 (ร้อยละ 25.26) 
9. ร้านอาหาร 98 (ร้อยละ 25.52) 
10.สถานบันเทิง 89 (ร้อยละ 23.18) 
11.อื่นๆ 3 (ร้อยละ 0.78) 
12.ไม่ระบ ุ 5 (ร้อยละ 1.30) 

 
4) ช่วงเวลาเปิด-ปิดท าการของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เปิดท าการใน
ช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. และ 15.01-18.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 และร้อยละ 21.4 
ตามล าดับ และช่วงเวลาปิดท าการส่วนใหญ่ปิดท าการในช่วงเวลา 24.01-03.00 น. และ 21.01-
24.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.9 และ 29.3 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาปิดท า
การของสถานประกอบการเป็นช่วงเวลาที่ดึกมาก และคาบเก่ียวกับช่วงเวลาที่เปิดเกินเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดด้วย ดังตารางที่ 4-33  
  สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน ที่ถามถึงช่วงเวลาที่กลุ่ม
เยาวชนในจังหวัดเชียงรายมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วงเวลา 00.01-03.00 น. (ร้อยละ 23.63) 
ตามตารางท่ี 4-6 
 

ตารางท่ี 4-33 แสดงช่วงเวลาเปิด-ปิดท าการของสถานประกอบการ 
 

ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่เปิด ช่วงเวลาที่ปิด 
1. 06.01-09.00 น. ร้อยละ 45.4 ร้อยละ 0.3 
2. 09.01-12.00 น. ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 0.8 
3. 12.01-15.00 น. ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 0.0 
4. 15.01-18.00 น. ร้อยละ 21.4 ร้อยละ 1.6 
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5. 18.01-21.00 น. ร้อยละ 13.4 ร้อยละ 23.5 
6. 21.01-24.00 น. ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 29.3 
7. 24.01-03.00 น. ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 43.9 
8. 03.01-06.00 น. ร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.6 

 
5) ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่าย พบว่า สถานประกอบการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์เป็นสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมา คือ เหล้าสี/สุราไทย 
สุราต่างประเทศ และเหล้าผสมน้ าผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 18.7 ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 11.5 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-34 สอดคล้องกับข้อมูลที่ส ารวจจากกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในจังหวัดเชียงรายที่พบว่า เครื่องดื่มที่เยาวชนนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์  ร้อยละ 33.7 ตามตารางที่ 
4-3 เนื่องจากดื่มง่ายกว่าสุราที่ต้องมีส่วนผสมหลายอย่าง ประกอบการการจัดรายการส่งเสริมการขาย
ของผู้จ าหน่ายที่มีการแข่งขันกัน 
  นอกจากนี้ จากข้อมูลการจัดเก็บภาษีเบียร์ของกรมสรรพสามิต ระหว่างตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2552 ถึงปีงบประมาณ 2558 (8 เดือนแรก) ก็เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก การเพ่ิมอัตรา
ภาษี ปริมาณการบริโภคและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตามตารางท่ี 2-1 
 

ตารางท่ี 4-34 แสดงความถี่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่าย 
แต่ละประเภทในสถานประกอบการ 

 
ชนิดเคร่ืองด่ืม ความถี่ (ร้อยละ) 

1. เหล้าสี/สุราไทย 18.7 
2. เหล้าขาว 9.8 
3. เหล้าผสมน้ าผลไม้ 11.5 
4. สุราต่างประเทศ 15.9 
5. สาโท/กระแช่/อุ/สาเก (สุราพื้นบ้านไทย) 2.9 
6. ไวน ์ 7.1 
7. บรั่นดี 8.6 
8. เหล้าจีน/เซี่ยงซุน 2.0 
9. เบียร์ 23.3 
10. อื่นๆ 0.2 

 
 
6) สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการสอบถามกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย พบว่า สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 11-20 เทียบกับรายได้รวมของสถานประกอบการ รองลงมาคือ ร้อยละ 1-10 เทียบ
กับกับรายได้รวม และร้อยละ 21-30 เทียบกับรายได้รวม แสดงให้เห็นว่ารายได้ท่ีเกิดจากการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วนรายได้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้รวม ดังตารางที่ 4-35 
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ตารางท่ี 4-35 สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการ 
 

สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เทียบกับรายได้

รวม 

ความถี่ 
(ร้อยละ) 

1. ร้อยละ 1-10 16.4 
2. ร้อยละ 11-20 22.1 
3. ร้อยละ 21-30 15.9 
4. ร้อยละ 31-40 6.7 
5. ร้อยละ 41-50 5.1 
6. ร้อยละ 51-60 11.9 
7. ร้อยละ 61-70 7.8 
8. ร้อยละ 71-80 4.9 
9. ร้อยละ 81-90 5.4 
10. ร้อยละ 91-100 3.8 

 

 
7) รายได้รวมเฉลี่ยของสถานประกอบการ พบว่า รายได้รวมของสถานประกอบการในแต่ละวันที่
ส ารวจมีรายได้ที่กระจายตัวค่อนข้างสูง โดยสถานประกอบการมีรายได้ระหว่าง  1,001-2,000 บาท 
เป็นจ านวนมากที่สุด คือร้อยละ 18.9 และรองลงมามีรายได้มากกว่า 10,001 คิดเป็นร้อยละ 14.9 ดัง
ตารางที่ 4-36 
 

ตารางท่ี 4-36 แสดงรายได้รวมเฉลี่ยของสถานประกอบการในแต่ละวัน 
 

รายได้รวมเฉลี่ย ความถี่ (ร้อยละ) 
1. น้อยกว่า 1,000 6.9 
2. ระหว่าง 1,001-2,000 18.9 
3. ระหว่าง 2,001-3,000 11.7 
4. ระหว่าง 3,001-4,000 8.5 
5. ระหว่าง 4,001-5,000 10.9 
6. ระหว่าง 5,001-6,000 8.2 
7. ระหว่าง 6,001-7,000 5.6 
8. ระหว่าง 7,001-8,000 6.4 
9. ระหว่าง 8,001-9,000 3.7 
10. ระหว่าง 9,001-10,000 4.3 
11. มากกว่า 10,001 14.9 
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8) ก าไรขั้นต้นของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีก าไรขั้นต้น
จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างร้อยละ 10-35 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.55 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20.129 สามารถสะท้อนชัดเจนว่าก าไรขั้นต้นจากการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีค่าที่สูงพอสมควร ดังตารางที่ 4-37 
 

ตารางที่ 4-37 แสดงก าไรขั้นต้นของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการ 
 

ก าไรขั้นต้นของการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ความถี่ (จ านวนสถาน
ประกอบการ) 

- 1-20 เปอร์เซ็นต ์
- 21-40 เปอร์เซ็นต ์
- มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต ์
- ไม่ระบ ุ
- ก าไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย เท่ากับ 25.55 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 20.129 

82 (ร้อยละ 21.35)   
76 (ร้อยละ 19.79) 
50 (ร้อยละ 13.03) 
176 (ร้อยละ 45.83) 

 
9) กลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ พบว่า นิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของสถาน
ประกอบการที่ส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 24.7 
เป็นเรื่องที่น่าวิตกว่านิสิต/นักศึกษากลับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของสถานประกอบการประเภทนี้ หรือ 
อาจเป็นเพราะนิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มที่ไม่ระมัดระวังค่าใช้จ่าย ดังตารางที่ 4-38 
 

ตารางท่ี 4-38 แสดงกลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ 
 

กลุ่มลูกค้า ความถี่ 
(ร้อยละ) 

1. นักเรียน 1.6 
2. นิสิต/นักศึกษา 42.6 
3. พนักงานออฟฟศิ 10.9 
4. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 24.7 
5. นักท่องเที่ยวชาวไทย 11.7 
6. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1.3 
7. ผู้ค้ารายย่อย (ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ) 4.5 
8. อ่ืนๆ 2.7 
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10) สถานที่ส าคัญที่ใกล้สถานประกอบการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า สถานที่ส าคัญที่ใกล้สถาน
ประกอบการในรัศมี 1 กิโลเมตรที่มีความถี่มากที่สุด คือ ย่านการค้าย่านธุรกิจ (ร้อยละ 20.3) หอพัก
คอนโด อพาร์ทเมนต์ (ร้อยละ 17.8)  และวัดหรือศาสนสถาน (ร้อยละ 16.8) แสดงให้เห็นว่าสถาน
ประกอบการทุกประเภทมักตั้งอยู่ใกล้ที่มีผู้คนจ านวนมากหรือที่พักอาศัยซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง ดัง
ตารางที่ 4-39 
 

ตารางท่ี 4-39 แสดงสถานที่ส าคัญที่ใกล้สถานประกอบการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

สถานที่ส าคัญ ความถี่ (ร้อยละ) 
1. โรงเรียน   11.3 
2. มหาวิทยาลัย 13.3 
3. วัด/โบสถ์/มัสยิด 16.8 
4. โรงพยาบาล 5.9 
5. สถานท่ีราชการอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 1,2,4) 3.2 
6. แหล่งท่องเที่ยว 6.6 
7. หอพัก/คอนโด/อพาร์ทเมนต ์ 17.8 
8. ย่านการค้า/ย่านธุรกิจ 20.3 
9. อ่ืนๆ 4.8 

 
 
11) ใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีใบอนุญาตจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 60.3 และสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 39.7 อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการที่มีใบอนุญาตเหล่านั้นกลับไม่
สามารถระบุประเภทของใบอนุญาตได้ มากถึงร้อยละ 38.6 ของสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้จ าหน่ายไม่ได้สนใจหรือตระหนักถึงประเภทของใบอนุญาตจ าหน่าย
เครื่องแอลกอฮอล์มากเท่าที่ควร เพียงแค่รู้ว่ามีใบอนุญาตเท่านั้น ตามตารางท่ี 4-40 
 

ตารางท่ี 4-40 แสดงการมีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการ 
 

การมีใบอนุญาต ความถี่ 
ไม่ม ี ร้อยละ 39.7 
ม ี ร้อยละ 60.3 
  

- สามารถระบุประเภทได้ ร้อยละ 61.4 
- ไม่สามารถระบุประเภทได้ ร้อยละ 38.6 
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  4.2.2 ความรับรู้ของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึง
กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 
   4.2.2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
  ประเด็นการรับทราบและรู้จักกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่าย จ าแนกเป็น 
การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอ่ืนๆ    
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนี้ 
 
1) การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่ม           
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ร้อยละ 80.2 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 19.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มเยาวชน         
ดังตารางที่ 4-41 
 

ตารางท่ี 4-41 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
การรับทราบและรู้จัก ความถี่ 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 80.2 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 19.8 

 
 
2) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า 
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 มากที่สุด คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 28.4 ร้อยละ 18.7 ร้อยละ 17.0 และ ร้อยละ 16.2 ตามล าดับ ซึ่งคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเยาวชน  มีเพียงช่องทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็นช่องทางส าคัญอีกช่องทางหนึ่งส าหรับกลุ่มผู้
จ าหน่าย ดังตารางที่ 4-42 
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ตารางท่ี 4-42 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน ความถี่ (ร้อยละ) 

1. โทรทัศน ์ 28.4 
2. วิทยุ 7.1 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 18.7 
4. อินเตอร์เน็ต 17.0 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 16.2 
6. เพื่อน/คนรู้จัก 4.4 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.8 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน 3.1 
9. อื่นๆ 0.3 

 
3) การรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
62.4 และกลุ่มผู้จ าหน่ายที่ไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 37.6 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
เยาวชน ดังตารางที่ 4-43 
 

ตารางท่ี 4-43 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
การรับทราบและรู้จัก ความถี่ (ร้อยละ) 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน 62.4 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน 37.6 

 
 
4) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในกลุ่มผู้
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ คิดเป็นร้อยละ 35.2 ร้อยละ 18.1 ร้อยละ 15.6 และร้อยละ 15.3 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-44 
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ตารางท่ี 4-44 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน ความถี่ (ร้อยละ) 

1. โทรทัศน์ 35.2 
2. วิทยุ 7.9 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 18.1 
4. อินเตอร์เน็ต 15.6 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 15.3 
6. เพื่อน/คนรู้จัก 2.5 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.5 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน 1.7 
9. อื่นๆ 0.2 

 
 
   4.2.2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย  
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การรับรู้และความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย ใน
ประเด็นกฎหมาย 4 ประเด็นส าคัญเช่นเดียวกันกับกลุ่มเยาวชน โดยมีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) 

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) 

3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) 

4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นการน าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 
มาตรา 30 และมาตรา 32) 

โดยมีรายะละเอียดในการวิเคราะห์ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
จ าหน่าย (มาตรา 27) พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีรับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมาย
ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่ายที่ดีมาก ยกเว้นประเด็นที่ว่าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 49.3 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 4-45 
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ตารางท่ี 4-45 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย  
(ตามมาตรา 27) ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
สถานทีจ่ าหน่าย (มาตรา27) ความถี่ 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 90.6 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 91.4 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 90.1 
4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 84.9 
5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 79.6 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 83.0 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 80.7 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 74.2 
9.ร้านสะดวกซื้อในปัม๊น้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 49.3 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 77.8 

 
 
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวันและเวลา  
ที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับรู้และมีความเข้าใจต่อ
กฎหมายในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่ายที่ดีพอสมควร แต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่ายคาดเคลื่อนว่า ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ในวันปกติ
สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 46.0 ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 4-46 
  

ตารางท่ี 4-46 แสดงการความรับรู้ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย  
(ตามมาตรา 28) ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
วันและเวลาที่จ าหน่าย (มาตรา28) ความถี่ 

1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 62.7 
2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 46.0 
3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 83.0 
4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 65.0 
5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตั้ง ตอบถูกร้อยละ 82.5 

 
3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
ดื่ม (มาตรา 31) พบว่า กลุ่มจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายใน
ประเด็นสถานที่ห้ามดื่มที่ดีพอสมควร แต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มผู้จ าหน่ายมีความเข้าใจในประเด็น
สถานที่ห้ามดื่มคาดเคลื่อนว่า ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถจ าหน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
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จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 51.7  ผลดังกล่าวสอดคล้องกับกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้าใจ
ที่คาดเคลื่อนในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 4-47 
 

ตารางท่ี 4-47 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่สถานที่ห้ามดื่ม  
(ตามมาตรา 31) ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
สถานที่ห้ามด่ืม (มาตรา 31) ความถี่ 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 85.4 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 86.9 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 86.2 
4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 80.2 
5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 82.5 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 77.0 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 75.2 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 69.7 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 51.7 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 75.5 

 
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า
วิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) พบว่า กลุ่ม          
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขาย
และการโฆษณาที่ค่อนข้างต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบกับประเด็นการลดราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้นมีกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายตอบถูกเพียงร้อยละ 46.2 และร้อยละ 50.7 เท่านั้น 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-48 
 

ตารางท่ี 4-48 แสดงการความรู้ในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณา 
(ตามมาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
ความถี่ 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติดฉลากภาษาไทย ตอบถูกร้อยละ 73.4 
2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 19 ปี ตอบถูกร้อยละ 77.8 
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตอบถูกร้อยละ 73.1 
4.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ ตอบถูกร้อยละ 70.8 
5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย ตอบถูกร้อยละ 72.6 
6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอบถูกร้อยละ 46.2 
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7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ
การชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตอบถูกร้อยละ 60.6 

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง ตอบถูกร้อยละ 54.8 
9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้วสุขภาพดี เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 80.9 
10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น 

ตอบถูกร้อยละ 50.7 

 
  
  4.2.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จ าหน่ายต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ประเด็นด้าน
พฤติกรรมของผู้จ าหน่าย ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
   4.2.3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของเยาวชนผู้บริโภค 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของเยาวชนผู้บริโภค จากการพบ
เห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิด
กฎหมายของเยาวชนผู้บริโภคเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 

ตารางท่ี 4-49 แสดงให้เห็นการเคยพบเห็นพฤติกรรมของเยาวชนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม ความถี่ 
1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ เคยพบเห็นร้อยละ 37.6 
2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ เคยพบเห็นร้อยละ 54.0 
3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็นร้อยละ 74.2 
4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 66.1 
5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 73.9 

  
   จากตารางที่ 4-49 พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็น
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายของเยาวชนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเยาวชนโดยเปรียบเทียบ (ในตารางที่ 4-20) 
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   4.2.3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย จากการพบเห็น  
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิด
กฎหมายของผู้จ าหน่ายด้วยกันเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 

ตารางท่ี 4-50 แสดงการเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม ความถี่ 
1.ขายซื้ อ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ในวัด  โรงเ รี ยน  สถานที่ ราชการ 
สวนสาธารณะ 

เคยพบเห็นร้อยละ 38.9 

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 68.4 
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 77.0 
4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี เคยพบเห็นร้อยละ 70.8 
5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนท่ีเมาจนครองสติไม่ได้ เคยพบเห็นร้อยละ 55.4 
6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ เคยพบเห็นร้อยละ 18.0 
7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย เคยพบเห็นร้อยละ 30.0 
8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็นร้อยละ 50.4 
9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการ
ชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เคยพบเห็นร้อยละ 43.9 

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง เคยพบเห็นร้อยละ 46.7 
    
    จากตารางที่ 4-50 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิด
กฎหมายของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนโดย
เปรียบเทียบ (ในตารางที่ 4-21) 
 
   4.2.3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการพบเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เคยพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร ได้แก่ 
การเคยถูกจับกุมจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวนครั้งของการถูกด าเนินคดีจ าแนกตามการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย และระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) ประเด็นการเคยถูกจับกุมจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยถูก
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จับกุมจากการกระท าความผิดกฎหมายมีเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังตาราง
ที่ 4-51 
 

ตารางท่ี 4-51 แสดงสัดส่วนการเคยถูกจับกุมของกลุ่มผู้จ าหน่ายที่กระท าผิดกฎหมาย 
 

ประสบการณ์ของผู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ความถี่ 
เคย ร้อยละ 4.4 

ไม่เคย ร้อยละ 95.6 
 
2) จ านวนการถูกด าเนินคดีจ าแนกตามการกระท าความผิดตามกฎหมาย  พบว่า ความผิดที่ถูก
ด าเนินคดีมากที่สุด คือ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามขาย และเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่า 
เมื่อผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระท าความผิดแล้ว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกเรียกให้ จ่าย
ค่าปรับ และค่าปรับส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 2,000-4,000 บาท ต่อการกระท าผิดหนึ่งครั้ง ดังตารางที่ 
4-52 
 

ตารางท่ี 4-52 จ านวนการถูกด าเนินคดีจ าแนกตามการกระท าความผิดตามกฎหมาย 
 

การกระท าผิดในประเด็นต่างๆ จ านวนคร้ังท่ีถูกด าเนินคดี ค่าปรับในแต่ละคร้ัง 
1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย (ม.
27) 

14 - 

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 
น. ในวันปกติ (ม.28) 

17 2,000 

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 
น. ในวันปกติ (ม.28) 

15 4,000 

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กท่ีมีอายุต่ า
กว่า 20 ปี (ม.29) 

16 - 

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่เมาจน
ครองสติไม่ได้ (ม.29) 

15 2,000 

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ(ม.
30) 

14 - 

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย (ม.30) 14 - 
8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30) 15 - 
9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การ
แสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30) 

15 - 

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง (ม.30) 15 - 
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3) ระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า ระดับคะแนนการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่จากการประเมินของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.61 ซึ่งสูงกว่าจากการ
ประเมินของกลุ่มเยาวชน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.872 ซึ่งต่ ากว่าจากการประเมิน
ของกลุ่มเยาวชน ดังตารางที่ 4-53 
 

ตารางท่ี 4-53 แสดงระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการประเมินของกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน(n=384) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.61 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.87 

40 
68 
55 
84 
73 
28 
24 
12 

10.4 
17.7 
14.3 
21.9 
19.0 
7.3 
6.3 
3.1 

 
   4.2.3.4 ประเด็นด้านกฎหมาย  
   การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ด้านกฎหมายจากมุมมองของของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีทัศนคติต่อกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ปัจจุบันอย่างไร 
 
1) ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทัศนคติถึงความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูงมาก คือ ร้อยละ 90.1 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเยาวชน ดังตารางที่ 4-54 
 

ตารางท่ี 4-54 แสดงทัศนคติความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

จ าเป็น ร้อยละ 90.1 
ไม่จ าเป็น ร้อยละ 9.9 
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2) ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงทัศนะถึงความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับร้อยละ 58.7 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน อาจจะ
สะท้อนได้ว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความต้องการเพ่ิมกฎหมายที่มาบังคับใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงให้มากข้ึน ตามตารางท่ี 4-55 
 

ตารางท่ี 4-55 แสดงทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

จ าเป็น ร้อยละ 58.7 
ไม่จ าเป็น ร้อยละ 41.3 

   
3) ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า ระดับคะแนน
ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 8 คะแนน มากที่สุด (ร้อยละ 25.8) รองลงมาเป็น 7 คะแนน (ร้อย
ละ 21.9) ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าจากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน ดังตารางที่ 4-56 
 

ตารางท่ี 4-56 แสดงระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน (n=384) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 7.29 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.69 

12 
48 
48 
84 
99 
31 
46 
16 

3.0 
12.5 
12.5 
21.9 
25.8 
8.1 
12.0 
4.2 
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4) ทัศนคติว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
 

ตารางท่ี 4-57 แสดงล าดับต้นตอของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
จากทัศนคติของกลุ่มผู้จ าหน่าย 

 
สาเหตุของปัญหา ล าดับ 

1. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 1 
2. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 2 
3. ปัญหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง อันดับ 3 
4. ปัญหาในตัวบทกฎหมายทีม่ีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป อันดับ 4 

 
 จากตารางที่ 4-57 จากสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายดื่มแอลกอฮอล์ว่า

ปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม พบว่า ปัญหาที่เป็น
ต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตาม
กฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป ตามล าดับ 
สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเยาวชนว่าพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ท าตามกฎหมายเป็นต้นต่อส าคัญ
ของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
 
4.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่  
   
  กลุ่มเจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่ 18 อ าเภอ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข       
เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น โดยใช้วิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive 
sampling) ตามอ าเภอต่างๆ อ าเภอละ 10 คน คละสายงาน รวมกลุ่มตัวอย่างประมาณ 180 ตัวอย่าง 
ดังตารางที่ 4-58 
 

ตารางท่ี 4-58 แสดงสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเจ้าหน้าที่  
 

ชื่ออ าเภอ สัดส่วนประชากร จ านวนตัวอย่างกลุ่มเจ้าหน้าที ่

เมืองเชียงราย 18.88 10 
เวียงชัย 3.68 10 
เชียงของ 5.20 10 
เทิง 7.01 10 
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พาน 10.38 10 
ป่าแดด 2.20 10 
แม่จัน 8.08 10 
เชียงแสน 4.20 10 
แม่สาย 7.12 10 
แม่สรวย 6.67 10 
เวียงป่าเป้า 5.60 10 
พญาเม็งราย 3.50 10 
เวียงแก่น 2.61 10 
ขุนตาล 2.70 10 
แม่ฟ้าหลวง 5.81 10 
แม่ลาว 2.56 10 
เวียงเชียงรุ้ง 2.23 10 
ดอยหลวง 1.59 10 

รวม 100.00 180 

  
 
  4.3.1  ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ จ าแนกเป็น เพศ อายุ 
ศาสนา เขตการปกครอง สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับต าแหน่งและรายได้ต่อ
เดือน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-59 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-59 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเจ้าหน้าที ่ จ านวน (n=180) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
92 
88 

 
51.1 
48.9 

อาย ุ
- ต่ ากว่า 30 ปี 
- ระหว่าง 31-60 ปี 
- ไม่ระบุ  

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.07 ปี 

 
43 
105 
32 

 
23.9 
58.3 
17.8 

การนับถือศาสนา   



108 

 

- พุทธ 
- คริสต์ 
- อิสลาม 
- ศาสนาอ่ืนๆ 

175 
2 
1 
2 

97.0 
1.2 
0.6 
1.2 

เขตการปกครอง 
- เทศบาล 
- อบต. 
- ไม่ระบุ 

 
93 
71 
16 

 
51.7 
39.4 
8.9 

สถานะภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส (อยู่ด้วยกัน) 
- สมรส (แยกกันอยู่) 
- หม้าย 

 
60 
100 
10 
10 

 
33.2 
55.6 
5.6 
5.6 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวส./ปวท. 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
1 
4 
28 
11 
111 
24 
1 

 
0.6 
2.2 
15.5 
6.1 
61.7 
13.3 
0.6 

อาชีพจ าแนกตามสายงาน 
- ข้าราชการต ารวจ 
- ข้าราชการฝ่ายปกครอง 
- ข้าราชการสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ข้ าราชการสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิการ /

นักวิชาการ 
- ข้าราชการกรมสรรพสามิต 
- อื่นๆ 
- ไม่ระบุ 

 
56 
12 
25 
24 
4 
 
1 
55 
3 

 
31.1 
6.7 
13.9 
13.3 
2.2 

 
0.5 
30.6 
1.7 

ระดับของต าแหน่ง 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ/ช้ันประทวน 
- ผู้บริหารระดับต้น/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่

ร้อยตรี 
- ผู้บริหารระดับสูง/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่

พันตรี 
- อื่นๆ 
- ไม่ระบุ 

 
98 
33 
 
7 
 

19 
23 

 
54.4 
18.3 

 
3.9 

 
10.6 
12.8 

รายได้ต่อเดือน 
- น้อยกวา่ 15,000 บาท 

 
22 

 
12.2 
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- 15,001-30,000 บาท 
- มากกว่า 30,000 บาท 
- ไม่ระบุ 

รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 20,229.5 บาท  

76 
50 
32 

42.2 
27.8 
17.8 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา เขตการปกครอง 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพจ าแนกตามสายงาน ระดับของต าแหน่งและรายได้ต่อ
เดือน พบว่า 
  กลุ่มเจ้าหน้าที่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.1) มีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 48.9) มีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 39.07 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-60 ปี (ร้อยละ 70.9)  
 กลุ่มเจ้าหน้าที่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 97.0) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.2) ศาสนาอิสลาม 
(ร้อยละ 0.6) และศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.2) ตามล าดับ   
 ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเจ้าหน้าที่  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 51.7) และเขต อบต.     
(ร้อยละ 39.4) ตามล าดับ  
 กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 33.2) สมรสอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 55.6) 
สมรสแยกกันอยู ่(ร้อยละ 5.6) และหม้าย (ร้อยละ 5.6) ตามล าดับ  
  ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 
61.7) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 15.5) ตามล าดับ 
 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สัมภาษณ์เป็นสายงานข้าราชการต ารวจเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 
31.1 รองลงมาเป็นสายงานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ และสายงานข้าราชการสังกัด
การปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30.6 และร้อยละ 13.9 ตามล าดับ และหากจ าแนกตาม
ระดับต าแหน่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ชั้นประทวนเป็นส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับต้น/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตรี คิดเป็นร้อยละ 
18.3 
  รายได้ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่วนมากมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 42.2)
ค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 20 ,229.5 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
9,658.777 บาท 
 
  4.3.2 ความรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเจ้าหน้าที่โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
   4.3.2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ แบ่งเป็น 8 ประเด็น ดังนี้ 
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  1) การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  2) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 
  3) การรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  4) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  5) การรับทราบว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  6) การได้รับแจ้งจากผู้ อ่ืนว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  7) การรับทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ 
  8) การรับทราบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรม การ
ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยสมควร 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 80.0 
และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-60  
  ซึ่งอัตราการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สูง
กว่ากลุ่มเยาวชน ที่รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพียง
ร้อยละ 64.9 (ตารางที่ 4-12) แต่กลับน้อยกว่ากลุ่มผู้จ าหน่ายที่รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 80.2 (ตารางที่ 4-41) 
 

ตารางท่ี 4-60 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
การรับทราบและรู้จัก ความถี่ 

รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 80.0 
ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 20.0 

 
 
2) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาก
ที่สุดในกลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ อินเตอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 27.1 ร้อยละ 22.3 และ 18.8 ตามล าดับ ตามตารางท่ี 4-61 
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ตารางท่ี 4-61 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
 

ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน ความถี่ 
1. โทรทัศน์ ร้อยละ 27.1 
2. วิทยุ ร้อยละ 6.3 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 22.3 
4. อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 18.8 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 18.4 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 3.1 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.2 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน ร้อยละ 0.7 
9. อื่นๆ ร้อยละ 1.1 

 
 
3) การรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พบว่า กลุ่ม
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ร้อยละ 78.9 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 21.1 ตามล าดับ ซึ่งอัตราการรู้จักหรือเคยได้ยิน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่สูงกว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคและกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 4-62 
  ซึ่งอัตราการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สูงกว่าในกลุ่มเยาวชนที่รู้จักหรือเคยได้ยินร้อยละ 58.48 (ตารางที่ 4-14) 
และสูงกว่ากลุ่มผู้จ าหน่ายทีรู่้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 62.4 (ตารางที่ 4-43) 
 

ตารางท่ี 4-62  แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
การรับทราบและรู้จัก ความถี่ 

รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 78.9 
ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 21.1 

 
4) ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พบว่า ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก
ที่สุดในกลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ สิ่งตีพิมพ์ และ อินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 29.2 ร้อยละ 19.9 และร้อยละ 18.9 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-63 
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ตารางท่ี 4-63 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน ความถี่ 

1. โทรทัศน์ ร้อยละ 29.2 
2. วิทยุ ร้อยละ 7.9 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 19.9 
4. อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 18.9 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 16.8 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 2.4 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.4 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน ร้อยละ 0.4 
9. อื่นๆ ร้อยละ 1.1 

 
 
5) การรับทราบว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทราบว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเพียงร้อยละ 53.3 และไม่ทราบร้อยละ 41.7 ตามล าดับ ซึ่งอัตรา
การรับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมากส าหรับผู้ซึ่งต้องเป็นผู้
บังคับใช้กฎหมาย ดังตารางที่ 4-64 
 
 

ตารางท่ี 4-64 แสดงการรับทราบว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
การรับทราบ ความถี่ 

ทราบ ร้อยละ 53.3 
ไม่ทราบ ร้อยละ 41.7 

 
 
6) การได้รับแจ้งจากผู้อ่ืนว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งจากผู้อ่ืนว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 35.6 และไม่เคยร้อยละ 64.4 
ตามล าดับ ซึ่งนับว่าอัตราการรับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ดังตารางที่ 4-65 
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ตารางท่ี 4-65 แสดงการได้รบัแจ้งจากผู้อื่นว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
การได้รับแจ้ง ความถี่ 

เคย ร้อยละ 35.6 
ไม่เคย ร้อยละ 64.4 

 
7) การรับทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถือว่า
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่รับทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามีร้อยละ 50.6 เท่านั้น ดังตารางที่ 4-66 
 

ตารางท่ี 4-66 แสดงการรับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
การรับทราบ ความถี่ 

ทราบ ร้อยละ 50.6 
ไม่ทราบ ร้อยละ 49.4 

  
8) การรับทราบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 
อุบัติเหตุ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยสมควร พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รับทราบว่าการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์น ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อวัยสมควร
มากถึงร้อยละ 89.4 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างตระหนักว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ต้นตอส าคัญของปัญหาสังคม อาทิ ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ดังตารางที่ 4-67 
 
ตารางท่ี 4-67 แสดงการรับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาซึ่ง

ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

การรับทราบ ความถี่ 
ทราบ ร้อยละ 89.4 

ไม่ทราบ ร้อยละ 10.6 
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   4.3.2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ในประเด็นกฎหมาย 4 ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) 

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) 

3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) 

4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นการน าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 
มาตรา 30 และมาตรา 32) 

โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
จ าหน่าย (มาตรา 27) พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีรับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นสถานที่
ห้ามจ าหน่ายที่ดีมาก รวมทั้งประเด็นที่ว่าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันไม่สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบถูกมากถึงร้อยละ 70 ผลดังกล่าวดีกว่าทั้งในกลุ่มผู้บริโภค
และกลุ่มผู้จ าหน่าย ที่เข้าใจในประเด็นนี้ได้น้อยกว่า ดังตารางที่ 4-68 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าว น้อยกว่ากลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มผู้จ าหน่ายในทุกประเด็นค าถาม ยกเว้นประเด็นการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
สะดวกซื้อในปั้มน้ ามันที่กลุ่มเจ้าหน้าที่มีความรู้มากกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้จ าหน่าย (เปรียบเทียบ
ตารางที่ 4-16 และตารางท่ี 4-45) 

 
ตารางท่ี 4-68 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย  

(ตามมาตรา 27) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
 

สถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) ความถี่ 
1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 90.0 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 88.9 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 89.4 
4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 87.2 
5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 83.9 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 85.6 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 86.7 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 75.0 
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9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 70.0 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 83.3 

 
 
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวันและเวลาที่
ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นวันและ
เวลาที่ห้ามจ าหน่ายที่ดีพอสมควร รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นวันและเวลาที่ห้าม
จ าหน่ายว่า ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ในวันปกติไม่สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากถึงร้อยละ 60.6 ผลดังกล่าวดีกว่าทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้จ าหน่าย ที่
เข้าใจในประเด็นนี้ได้น้อยกว่า ดังตารางที่ 4-69 
   

ตารางท่ี 4-69 แสดงการความรับรู้ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย  
(ตามมาตรา 28) ของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
วันและเวลาที่จ าหน่าย (มาตรา28) ความถี่ 

1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 61.7 
2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 60.6 
3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 72.2 
4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 66.7 
5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตั้ง ตอบถูกร้อยละ 77.2 

 
 
3) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม
ดื่ม (มาตรา 31) พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นสถานที่ห้ามดื่มที่
ดีพอสมควร รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นสถานที่ห้ามดื่มว่า ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน
ไม่สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากถึงร้อยละ 71.7 ผล
ดังกล่าวดีกว่าในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้จ าหน่าย ที่เข้าใจในประเด็นนี้ได้น้อยกว่า ดังตารางที่ 4-70 
 ข้อสังเกตคือ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าว น้อยกว่ากลุ่มเยาวชนเกือบทุก
ประเด็นค าถาม ยกเว้นความรับรู้ประเด็นสถานที่ห้ามดื่มในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันที่กลุ่มเจ้าหน้าที่
มีความรู้มากกว่ากลุ่มเยาวชน (เปรียบเทียบตารางที่ 4-18) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้จ าหน่ายใน
เรื่องเดียวกัน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่มีความรู้มากกว่า (เปรียบเทียบตารางที่ 4-47) 
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ตารางท่ี 4-70 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม  
(ตามมาตรา 31) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
สถานที่ห้ามด่ืม (มาตรา 31) ความถี่ 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 85.6 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 85.0 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 86.1 
4.หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 80.6 
5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 85.6 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 81.1 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 81.7 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 70.0 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 71.7 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 77.2 

 
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า
วิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) พบว่า กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาที่ดี
พอสมควร แต่สิ่งที่น่าสังเกตกลุ่มตัวอย่างนี้มีความเข้าใจในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการ
โฆษณาที่คาดเคลื่อนในประเด็นการลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ และประเด็นการแสดงภาพ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้
กลุ่มตัวอย่างนี้ตอบถูกเพียงร้อยละ 61.1 และร้อยละ 58.9 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-71 
 ข้อสังเกต ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นการน าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้จ าหน่าย พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่มีความรู้
มากกว่ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้จ าหน่ายในเกือบทุกประเด็น (เปรียบเทียบตารางที่ 4-19 และตารางที่ 
4-48) 
 

ตารางท่ี 4-71 แสดงการความรู้ในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณา  
(ตามมาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
ความถี่ 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติดฉลากภาษาไทย ตอบถูกร้อยละ 76.7 
2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 19 ปี ตอบถูกร้อยละ 68.3 
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตอบถูกร้อยละ 70.0 
4.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ ตอบถูกร้อยละ 70.6 
5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย ตอบถูกร้อยละ 77.8 
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6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอบถูกร้อยละ 61.1 
7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการ
ชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตอบถูกร้อยละ 73.3 

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง ตอบถูกร้อยละ 70.0 
9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้วสุขภาพดี เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 82.2 
10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น 

ตอบถูกร้อยละ 58.9 

 
 
   4.3.2.3 ประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
  ในส่วนนี้เป็นการสอบถามและวิเคราะห์ประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ในประเด็นต่างๆ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1) การเข้าอบรบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จากการอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีเพียงร้อยละ 10.6 เท่านั้น ซึ่งการอบรมส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเอง สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เคยได้รับการอบรบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 4-72 
 

ตารางท่ี 4-72 แสดงการเคยเข้าอบรบของกลุ่มเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
การเข้าอบรม ความถี่ 

เคย ร้อยละ 10.6 
ไม่เคย ร้อยละ 89.4 

 
2) การเคยได้รับการติดต่อใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับการติดต่อใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพียงร้อยละ 11.1 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่
เอง โดยเฉพาะอย่างสายงานด้านสาธารณสุข สะท้อนให้เห็นว่า มีเจ้าหน้าที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เคย
ได้รับการติดต่อใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดัง
ตารางที่ 4-73 
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ตารางท่ี 4-73 แสดงการเคยได้รับการติดต่อใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมการบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
การรับการติดต่อ ความถี่ 

เคย ร้อยละ 11.1 
ไม่เคย ร้อยละ 88.9 

 
3) การเคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ
เพ่ือปฏิบัติการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่ตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีเพียงร้อยละ 20.0 
เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานและเจ้าหน้าที่มีเพียงส่วนน้อยที่เคยได้รับการมอบหมายหน้าที่      
ให้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่ตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังตารางที่ 
4-74 
 

ตารางท่ี 4-74 แสดงการเคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
การรับมอบหมาย ความถี่ 

เคย ร้อยละ 20.0 
ไม่เคย ร้อยละ 80.0 

 
 
4) ประสบการณ์การพบเห็นการกระท าความผิดและการเข้าด าเนินการ 
 ในส่วนนี้เป็นการสอบถามประสบการณ์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ว่า เคยพบเห็นการกระท าความผิด
และได้เข้าด าเนินการในความผิดเหล่านั้นอย่างไร โดยแบ่งประสบการณ์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 
และพฤติกรรมของผู้จัดจ าหน่าย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
  4.1) พฤติกรรมของผู้เยาวชน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีอัตราการพบเห็นการกระท า
ความผิดของเยาวชนจากจ าแนกตามความผิดตามกฎหมายประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง และ
เมื่อพบการกระท าผิดเหล่านั้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนมากเลือกที่จะใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นอันดับ
แรก รองมาคือ ไม่ด าเนินการใดๆ และเข้าจับกุมด าเนินคดี/ปรับน้อยที่สุดในทุกประเด็นความผิด 
สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่เลือกที่จะวิธีการแบบละมุ่นละม่อมในการบังคับใช้กฎหมาย
มากกว่าวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ดังตารางที่ 4-75 
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ตารางท่ี 4-75 แสดงประสบการณ์พบเห็นการกระท าความผิดของเยาวชน 
และการเข้าด าเนินการของเจ้าหน้าที ่

 
ตัวอย่างของพฤติกรรมของเยาวชน อัตราการพบเห็น จ านวนคร้ังของการด าเนินการ 

1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 27) 

ร้อยละ 45.0 - จับกุม/ปรับ 17 ครั้ง 
- ตักเตือน 30 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 23 ครั้ง 

2.ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 31) 

ร้อยละ 46.7 - จับกุม/ปรับ 17 ครั้ง 
- ตักเตือน 40 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 31 ครั้ง 

3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไป ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 29) 

ร้อยละ 45.0 - จับกุม/ปรับ 15 ครั้ง 
- ตักเตือน 39 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 30 ครั้ง 

4.ซื้อเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลา 
24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ (มาตรา 28) 

ร้อยละ 43.3 - จับกุม/ปรับ 11 ครั้ง 
- ตักเตือน 31 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 38 ครั้ง 

5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 
14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ (มาตรา 28) 

ร้อยละ 45.6 - จับกุม/ปรับ 11 ครั้ง 
- ตักเตือน 28 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 46 ครั้ง 

 
  4.2) พฤติกรรมของผู้จ าหน่าย พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีอัตราการพบเห็นการกระท า
ความผิดของผู้จ าหน่ายจ าแนกตามความผิดตามกฎหมาย ประมาณร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่าง และ
เมื่อพบการกระท าผิดเหล่านั้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนมากเลือกที่จะว่ากล่าวตักเตือนเป็นอันดับแรก     
รองมาคือ ไม่ด าเนินการใดๆ และเข้าจับกุมด าเนินคดี/ปรับ น้อยที่สุดในทุกประเด็นความผิด ซึ่งผล
ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการกระท าผิดของเยาวชน สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่
เลือกที่จะวิธีการแบบละมุ่นละม่อมมากกว่าวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 
4-76 
 

ตารางท่ี 4-76 แสดงประสบการณ์พบเห็นการกระท าความผิดของ 
ผู้จ าหน่ายและการเข้าด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

 
ตัวอย่างของพฤติการณ์ของผู้จ าหน่าย อัตราการพบเห็น จ านวนคร้ังของการด าเนินการ 

1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย 
(มาตรา 27) 

ร้อยละ 42.8 - จับกุม/ปรับ 21 ครั้ง 
- ตักเตือน 21 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 28 ครั้ง 

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 
11.00 น. ในวันปกติ (มาตรา 28) 

ร้อยละ 43.9 - จับกุม/ปรับ 16 ครั้ง 
- ตักเตือน 27 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 35 ครั้ง 

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – ร้อยละ 44.4 - จับกุม/ปรับ 14 ครั้ง 
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17.00 น. ในวันปกติ (มาตรา 28) - ตักเตือน 24 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 41 ครั้ง 

4.จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี (มาตรา 29) 

ร้อยละ 44.4 - จับกุม/ปรับ 18 ครั้ง 
- ตักเตือน 28 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 33 ครั้ง 

5.จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่เมาจน
ครองสติไมได้ (มาตรา29) 

ร้อยละ 44.4 - จับกุม/ปรับ 16 ครั้ง 
- ตักเตือน 27 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 34 ครั้ง 

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เครื่องขาย
อัตโนมัติ (มาตรา 30) 

ร้อยละ 38.9 - จับกุม/ปรับ 16 ครั้ง 
- ตักเตือน 16 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 19 ครั้ง 

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย (มาตรา 
30) 

ร้อยละ 39.4 - จับกุม/ปรับ 15 ครั้ง 
- ตักเตือน 18 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 22 ครั้ง 

8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 30) ร้อยละ 39.4 - จับกุม/ปรับ 10 ครั้ง 
- ตักเตือน 19 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 26 ครั้ง 

9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน 
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล
แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 30) 

ร้อยละ 36.1 - จับกุม/ปรับ 14 ครั้ง 
- ตักเตือน 14 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 18 ครั้ง 

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง (มาตรา 30) ร้อยละ 37.2 - จับกุม/ปรับ 14 ครั้ง 
- ตักเตือน 13 ครั้ง 
- ไม่ด าเนินการใดๆ 18 ครั้ง 

 
 
5) การรับรู้และความแม่นย าในบทลงโทษตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 ในส่วนนี้เป็นการสอบถามกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า รับทราบบทลงโทษตามก าหนดของ
กฎหมายมากน้อยเพียงใด และการรับรู้ดังกล่าวมีความถูกต้องอย่างไร โดยแบบสอบถามจะถามถึง
บทลงโทษในประเด็นหลัก 2 ข้อค าถาม ดังนี้  
 ก) เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดชนิดหนึ่งให้กับเด็ก 
หรือเยาว์ชนอายุต่ ากว่า 20 ปี มีโทษสถานใด ถ้าทราบโปรดระบุ 
 ข) เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด 
มีโทษสถานใด ถ้าทราบโปรดระบุ 
 

ตารางท่ี 4-77 สรุปผลการส ารวจการรับรู้ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
 

ค าถามข้อ กลุ่มตัวอย่างคิดว่ารับรู้ การรับรู้ที่ถูกต้องของกลุ่มตัวอย่าง 
ก) คิดว่าตนเองรับรู้ถูกต้อง ร้อยละ 41.1 รับรู้ถูกต้อง ร้อยละ 3.9 
ข) คิดว่าตนเองรับรู้ถูกต้อง ร้อยละ 37.2 รับรู้ถูกต้อง ร้อยละ 2.8 
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  เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4-77  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่คิดว่า ตนเองรับรู้บทลงโทษ
ตามข้อก าหนดของกฎหมายอย่างถูกต้องแค่ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 37.2 ในค าถาม ก) และ ข) 
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาว่าการรับรู้ดังกล่าวมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใดจะพบว่า มีเพียงร้อยละ 
3.9 และร้อยละ 2.8 เท่านั้นของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างถูกต้อง นับว่าเป็นสัดส่วนที่
น้อยมาก จึงควรมีการอบรมหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย าในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจาก หากออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยไม่มีอ านาจแล้ว อาจมีความรับผิด
ทั้งทางแพ่ง อาญา ทางปกครอง และทางวินัยได้ 
 
6) การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ 
 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหลัก
ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดของ
ค าถามท่ีน่าสนใจเพื่อน ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ก) การเคยเข้าตรวจสถานจ าหน่ายปลีกสุรา เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ผับ บาร์ คาราโอเกะในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ 

ข) การแฝงตัวเข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือสืบถึงการกระท าผิดพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ค) การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ียานพาหนะ 
 

ตารางท่ี 4-78 แสดงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการต ารวจ 
 

การปฏิบัติหน้าที ่ กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ 
ก. การเคยเข้าตรวจสถานจ าหน่ายปลีกสุรา ร้อยละ 18.3 
ข. การแฝงตัวเข้าไปในสถานประกอบการ ร้อยละ 10.0 
ค. การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ียานพาหนะ ร้อยละ 22.8 

  
จากตารางที่ 4-78 พบว่า กลุ่มตัวอย่างข้าราชการต ารวจที่เคยมีประสบการณ์เข้าตรวจสถาน

จ าน่ายปลีกสุรา เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ผับ บาร์ คาราโอเกะในเขตท้องที่รับผิดชอบและการแฝงตัวเข้า
ไปในสถานประกอบการเพ่ือสืบถึงการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 มีเพียงร้อยละ 18.3 และร้อยละ 10.0 เท่านั้น ส่วนประสบการณ์จากการตั้งด่านตรวจวัด
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีประมาณร้อยละ 22.8 ซึ่งนับว่าต่ ามาก สอดคล้องกับสถิติจ านวน
ความผิดฐานเมาสุราขณะขับรถในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตาม
ตารางที่ 4-79 และเมื่อเจาะเข้าไปในรายละเอียดว่ากลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ได้ปฏิบัติหน้าดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอมีเพียงร้อยละ 3.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยของการพบเจอการกระท า
ความผิดเมื่อกลุ่มข้าราชการต ารวจแฝงเข้าไปในสถานประกอบการเท่ากับ  2 ครั้งต่อเดือน ค่าเฉลี่ย
ของการพบเจอการกระท าความผิดเมื่อกลุ่มข้าราชการต ารวจเมื่อตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
ยานพาหนะเท่ากับ 3.47 ครัง้ต่อการตั้งด่านหนึ่งครั้ง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-79 สถิติจ านวนความผิดฐานเมาสุราขณะขับรถในจังหวัดเชียงราย  
ตั้งแต่ปี 2553 - 255716 

 
ปี พ.ศ. จ านวนความผิด (คร้ัง) 
2553 1,176 
2554 1,177 
2555 415 
2556 923 
2557 987 

 
 

 นอกจากนี้อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจที่พบในปัจจุบัน 
คือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ในการแจ้งเตือนการตั้งด่านหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งในจังหวัดเชียงรายพบว่ามีการใช้ช่องทางดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ดังภาพที่ 4-5 
  
 

ภาพที่ 4-5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแจ้งเตือนการตั้งด่านหรือ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงราย 

 

 
 
 
 

                                                           
16 งานยุทธศาสตร์ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
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  4.3.3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
  ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
    4.3.3.1 ประเด็นด้านเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
   การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 

ตารางท่ี 4-80 แสดงระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน (n=180) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.03 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.21 

38 
27 
9 
17 
22 
7 
3 
57 

21.1 
15.0 
5.0 
9.4 
12.2 
3.9 
1.7 
31.7 

 

 เมื่อพิจาณาจาตารางที่ 4-80 ระดับคะแนนการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่จากการประเมินของ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานและเจ้าหน้าที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.21 ตามล าดับ ระดับคะแนนดังกล่าวใกล้เคียงกับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 
 
   4.3.3.2 ประเด็นด้านกฎหมาย 
  การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ด้านกฎหมายจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเจ้าหน้าที่ว่า มีทัศนะคติต่อกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันอย่างไร 
ดังนี้ 
 
1) ทัศนะของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติถึงความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่
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เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่สูง คือ ร้อยละ 71.1 อย่างไรก็ตามระดับดังกล่าวยังคงต่ ากว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเยาวชนและกลุ่มตัวอย่างผู้จัดจ าหน่าย ดังตารางที่ 4-81 
 

ตารางท่ี 4-81 แสดงทัศนคติของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อความจ าเป็นต้อง 
มีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

จ าเป็น ร้อยละ 71.1 
ไม่จ าเป็น ร้อยละ 28.9 

 
 
2) ทัศนะของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่มีทัศนะคติถึงความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับร้อยละ 62.8 ตามตารางท่ี 4-82 
  ระดับดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่าย สะท้อนได้
ว่าเจ้าหน้าที่เล็งเห็นว่าควรเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบังคับใช้เพ่ิมเติม แต่
อย่างไรก็ดี ทัศนคติดังกล่าวกลับส่วนทางกับการบังคับใช้กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายที่
มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัด ดังที่ได้กล่าวในตารางที่ 4-75 และ 4-76 
 

ตารางท่ี 4-82 แสดงทัศนะของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อความจ าเป็นต้อง 
มีการเพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

จ าเป็น ร้อยละ 62.8 
ไม่จ าเป็น ร้อยละ 37.2 

 
 
3) ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า ระดับคะแนน
ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากการประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่ อยู่
ระดับ 8 คะแนน มากที่สุด (ร้อยละ 17.2) รองลงมาเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 13.9) ซึ่งมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.07 ตามล าดับ ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับ
กลุ่มเยาวชน แต่อยู่ในระดับต่ ากว่ากลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ตามตารางท่ี 4-83  
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ตารางท่ี 4-83 แสดงระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
จากการประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน (n=180) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุคะแนน 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.10 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.07 

23 
25 
7 
18 
31 
11 
13 
52 

12.8 
13.9 
3.9 
10.0 
17.2 
6.1 
7.2 
28.9 

  

 
 สวนทางกับการประเมินของกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ (ตารางที่ 4-23) อยู่ ณ ระดับคะแนน 5 
มากที่สุด (ร้อยละ 19.3) และระดับ 7 คะแนน (ร้อยละ 16.5) 
 ส่วนการประเมินของกลุ่มผู้จ าหน่าย (ตารางที่ 4-56) ค่อนข้างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่ คือมี 8 คะแนน มากที่สุด (ร้อยละ 25.8) รองลงมาเป็น 7 คะแนน 
(ร้อยละ21.9) 
  

4) ทัศนคติว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม  
จากการสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุด
ต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีทัศนคติที่
เหมือนกันว่าปัญหาที่เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ ปัญหา
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตาม
กฎหมาย ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มี
ช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝั่งของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่เห็นพ้องต้องกันว่าพฤติกรรมของกลุ่ม เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ท าตาม
กฎหมายเป็นต้นต่อส าคัญของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคและกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ดังตารางที่ 4-84 
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ตารางท่ี 4-84 แสดงล าดับต้นตอของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม 
จากทัศนคติของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

 
สาเหตุของปัญหา ล าดับ 

1. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 1 
2. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 2 
3. ปัญหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง อันดับ 3 
4. ปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ท่ีมีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป อันดับ 4 

 
 กลุ่มเยาวชนแกลุ่มผู้จ าหน่ายมีทัศนคติที่ปัญหาที่เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสังคมเช่นเดียวกันกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ (ตารางที่ 4-27 และตารางที่ 4-57) 
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บทท่ี 5                                                                                           
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
5.1 บทสรุป 
  
 โครงการวิจัย การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กับสถานการณ์
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จ าหน่ายและเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย รวมจ านวน 964 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 
  5.1.1 กลุ่มเยาวชน 
  กลุ่มเยาวชน คือ เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุตั้งแต่ 11-24 ปี ที่อาศัยใน 18 อ าเภอ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชากรจ านวน 221,762 คน1 โดยผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 400 ตัวอย่าง  
 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้บริโภค มีสาระส าคัญประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, 
อาชีพหลัก, รายได้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54) มากกว่าเพศ
ชาย (ร้อยละ 46) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.8) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 3.5) ศาสนาอิสลาม 
(ร้อยละ 1.5) และศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.2) ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 60.3) 
และเขต อบต. (ร้อยละ 32.7) มีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 98.9) สมรส (ร้อยละ 0.8) และ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 48.5) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 45.0) กลุ่ม
ตัวอย่างเยาวชนส่วนมากมีรายได้มาจากผู้ปกครองมากถึงร้อยละ 97 มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่มารายได้
จากการท างาน โดยมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ระหว่าง 7,501-10,000 บาท (ร้อยละ 28.3) รายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 2,501-5,000 บาท (ร้อยละ 22.3) และรายได้ระหว่าง 5,001-7,500 บาท (ร้อยละ 20.7) 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างเยาวชนมีอาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 96.5 
  ส่วนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชน พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเป็นประจ า เป็นที่นิยมมากที่สุด
ของกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ เบียร์ (ร้อยละ 33.0) เหล้าผสมน้ าผลไม้ เหล้าปั่นเหล้า

                                                           
1 ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2557 
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ป๊อก (ร้อยละ 22.50) และ เหล้าสี/สุราไทย (ร้อยละ16.50) ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
เฉลี่ย ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มเดือนละ 1 ครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 36.50) รองลงมา คือ 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อย
ละ 19) ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ระหว่าง 101 -200 บาท      
ต่อครั้ง (ร้อยละ 34) ช่วงเวลาที่ดื่มมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. (ร้อยละ 39.62) รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 00.01-03.00 น. (ร้อยละ 23.63) ซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สถานบริการเปิดเกินเวลา กลุ่ม
บุคคลที่เยาวชนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน คือ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในฐานะเพ่ือน (ร้อยละ 
32.57) สถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มเยาวชน มักซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน
บันเทิงมากที่สุด (ร้อยละ 22.64) รองลงมา คือ ร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชม. (ร้อยละ 18.20) มินิมาร์ท 
(ร้อยละ 12.17) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่จ าหน่ายที่ง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนคนรอบข้างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
เยาวชนที่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ พบว่า มีคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือน ที่มี
พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 88.94 
 
   ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มเยาวชน รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ร้อยละ 64.9 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 35.1 โดยช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยิน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มากที่สุด  คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 24.27) 
รองลงมา คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 23.82)  และครู/อาจารย์/ห้องเรียน (ร้อยละ 19.33) แสดงให้เห็นว่า
ช่องทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลกับกลุ่มเยาวชนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานบริการหรือร้านเหล้า
ในจังหวัดเชียงรายที่มักเปิดบัญชี (Account) ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เพ่ือเข้าถึงกลุ่ม
เยาวชนผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 58.48  นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเยาวชนรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย ในประเด็น
สถานที่ห้ามจ าหน่ายในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี (เกินร้อยละ 80) ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย
เกินร้อยละ 50 ประเด็นสถานที่ห้ามดื่มและประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาเป็นอย่างดี  
 
   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่ างต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการ
ทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และปัญหาเก่ียวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น 
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   กลุ่มเยาวชนเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 81.2) ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ (ร้อยละ 77.8) ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ (ร้อยละ 73.5) การดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  
สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ (ร้อยละ 56.8) และซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ (ร้อยละ 41) และเคยพบเห็นพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมายของผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการจ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และ
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด แต่เคยพบเห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้
จ าหน่ายที่กระท าความผิดของเจ้าหน้าที่เพียง ร้อยละ 52.90  
   จากการประเมินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่ม
เยาวชนส่วนใหญ่อยู่ ณ ระดับคะแนน 8 คะแนน (ร้อยละ 24) และระดับ 7 คะแนน (ร้อยละ 19) และมี
ทัศนคติว่าปัญหาที่เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ ปัญหาพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย ปัญหา
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่อ งโหว่หรือมี
น้อยเกินไป ตามล าดับ 
   
  5.1.2 กลุ่มผู้จ าหน่าย 
  กลุ่มผู้จ าหน่าย คือ ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตชุมชน และบริเวณใกล้เคียงที่ผู้บริโภค
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยใน 18 อ าเภอ จังหวัดเชียงราย จ านวน 384 ตัวอย่าง 
 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสาระส าคัญประกอบไปด้วยข้อมูล 3 
ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, 
อาชีพหลัก, รายได้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้
จ าหน่าย พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.2) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 44.5) ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.4) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 4.4) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 1.1) อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.6) และเขต อบต. (ร้อยละ 23.7) มีสถานภาพโสดเป็นส่วนมากร้อยละ 
51.8 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า กลุ่มจ าหน่ายมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 49.7) 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.3) และ ปวส./ปวท. (ร้อยละ 11.2) 
   ข้อมูลการประกอบการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มี
สถานะเป็นเป็นเจ้าของสถานประกอบการ (กรณีมีเจ้าของเพียงคนเดียว) 182 คน (ร้อยละ 47.40) เป็น
หุ้นส่วนของสถานประกอบการ (มีเจ้าของหลายคน) 73 คน (ร้อยละ 19.01) และเป็นลูกจ้างของสถาน
ประกอบการ เช่น เป็นผู้จัดการร้านหรือสถานบริการ 117 คน (ร้อยละ 30.47) สถานประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นร้านอาหาร (ร้อยละ 25.52) ร้านขายของช า (ร้อยละ 25.26) และสถานบันเทิง (ร้อยละ 23.18) 
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สถานประกอบการส่วนใหญ่เปิดท าการในช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. และ 15.01-18.00 น. มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 และร้อยละ 21.4 ตามล าดับ และช่วงเวลาปิดท าการส่วนใหญ่ปิดท าการในช่วงเวลา 
24.01-03.00 น. และ 21.01-24.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.9 และ 29.3 ตามล าดับ สะท้อนให้
เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาปิดท าการของสถานประกอบการเป็นช่วงเวลาที่ดึกมาก และคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่
เปิดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่ายมากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 รองลงมา คือ เหล้าสี/สุราไทย สุราต่างประเทศ และเหล้าผสมน้ าผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 18.7 
ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 11.5 ตามล าดับ สอดคล้องกับข้อมูลการบริโภคของกลุ่มเยาวชนที่นิยมดื่มเบียร์
มากที่สุด กลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ พบว่า นิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของสถาน
ประกอบการที่ส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 24.7 
สถานที่ส าคัญที่ใกล้สถานประกอบการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า เป็นย่านการค้าย่านธุรกิจ (ร้อยละ 20.3) 
หอพักคอนโด อพาร์ทเมนต์ (ร้อยละ 17.8)  และวัดหรือศาสนสถาน (ร้อยละ 16.8) แสดงให้เห็นว่าสถาน
ประกอบการทุกประเภทมักตั้งอยู่ใกล้ที่มีผู้คนจ านวนมากหรือที่พักอาศัยซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง  
 
   ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มผู้จ าหน่ายที่มีต่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ประเด็นการรับทราบและรู้จักกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่าย พบว่า กลุ่ม           
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ร้อยละ 80.2 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 19.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มเยาวชน ส่วนช่องทางที่
การรับรู้มากที่สุด คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 28.4 ร้อยละ 18.7 ร้อยละ 17.0 และ ร้อยละ 16.2 ตามล าดับ  นอกจากนี้ กลุ่มผู้จ าหน่ายมีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย 
ประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย สถานที่ห้ามดื่มเป็นอย่างดี ส่วนความรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย
ในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาที่ค่อนข้างต่ ากว่าประเด็นอื่นๆ  
 
   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มผู้จ าหน่ายต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการ
ทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และปัญหาเก่ียวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น 
   กลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมาย
ของเยาวชนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนโดยเปรียบเทียบ  
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยถูกจับกุมจากการกระท าความผิดกฎหมายมี
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เพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 8 
คะแนน มากที่สุด (ร้อยละ 25.8) รองลงมาเป็น 7 คะแนน (ร้อยละ 21.9) ส่วนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้จ าหน่ายดื่มแอลกอฮอล์ว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคม พบว่า ปัญหาที่เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คื อ ปัญหา
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่องโหว่หรือมี
น้อยเกินไป ตามล าดับ ซึ่งเหมือนกันทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็น
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน 
 
  5.1.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่   
  กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิต และ
ต ารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่ เป็นต้น โดยใช้วิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) ตาม
อ าเภอต่างๆ อ าเภอละ 10 คน คละสายงาน รวมกลุ่มตัวอย่างประมาณ 180 ตัวอย่าง    
 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงราย มีสาระส าคัญ
ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, 
ต าแหน่งหน้าที่, และรายได้ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.1) มากกว่า
เพศหญิง (ร้อยละ 48.9) นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด (ร้อยละ 97.0) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.2) ศาสนา
อิสลาม (ร้อยละ 0.6) อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 51.7) และเขต อบต. (ร้อยละ 39.4) มีสถานภาพ
โสดเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 33.2) สมรสอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 55.6) สมรสแยกกันอยู่ (ร้อยละ 5.6) และ
หม้าย (ร้อยละ 5.6) การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 61.7) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ร้อยละ 15.5)  
   กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สัมภาษณ์เป็นสายงานข้าราชการต ารวจเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น  
ร้อยละ 31.1 รองลงมาเป็นข้าราชการกรมสรรพสามิต ร้อยละ 31 และสายงานข้าราชการสังกัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 14.1 ตามล าดับ และหากจ าแนกตามระดับต าแหน่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่
สัมภาษณ์เป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ชั้นประทวนเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาเป็น
ผู้บริหารระดับต้น/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตรี คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได้ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
ส่วนมากมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 42.2 ค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 
20,229.5 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9,658.777 บาท 
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   ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
  ในเรื่องความรู้และความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 80.0 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ ซ่ึงสูง
กว่ากลุ่มเยาวชน ที่รู้จักหรือเคยได้ยิน เพียงร้อยละ 64.9 แต่กลับน้อยกว่ากลุ่มผู้จ าหน่ายที่รู้จักหรือเคยได้
ยินถึงร้อยละ 80.2 ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุดในกลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ 
โทรทัศน์ รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 27.1 ร้อยละ 22.3 และ 18.8
ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทราบว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเพียงร้อยละ 53.3 และไม่ทราบร้อยละ 41.7 ตามล าดับ ซึ่งอัตราการ
รับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ร้อยละ 89.4 ที่รับทราบว่า
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ รวมถึงการ
ตั้งครรภ์ก่อวัยสมควร  
  ส่วนประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย วันเวลาที่ห้ามจ าหน่าย สถานที่ห้ามดื่ม และการ
น าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่รับรู้และมีความเข้าใจต่อกฎหมายในประเด็น
การน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาอยู่ในระดับดีพอสมควร และเมื่อถามถึงประสบการณ์ในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพียงร้อยละ 10.6 เท่านั้น ซึ่งการอบรมส่วน
ใหญ่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเอง ส่วนอีกร้อยละ 89.4 ไม่เคยเข้ารับการอบรมใน
เรื่องดังกล่าว ส่วนประสบการณ์การพบเห็นการกระท าความผิดและการเข้าด าเนินการ กลุ่มเจ้าหน้าที่มี
อัตราการพบเห็นการกระท าความผิดของเยาวชนและผู้จ าหน่ายจากจ าแนกตามความผิดตามกฎหมาย
ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อพบการกระท าผิดเหล่านั้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนมากเลือกที่จะ
ใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นอันดับแรก รองมาคือ ไม่ด าเนินการใดๆ และเข้าจับกุมด าเนินคดี/ปรับน้อย
ที่สุดในทุกประเด็นความผิด กลุ่มตัวอย่างข้าราชการต ารวจที่เคยมีประสบการณ์เข้าตรวจสถานจ าน่าย
ปลีกสุรา เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ผับ บาร์ คาราโอเกะในเขตท้องที่รับผิดชอบและการแฝงตัวเข้าไปในสถาน
ประกอบการเพ่ือสืบถึงการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเพียง
ร้อยละ 18.3 และร้อยละ 10.0 เท่านั้น ส่วนประสบการณ์จากการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
ยานพาหนะมีประมาณร้อยละ 22.8 ซึ่งนับว่าต่ ามาก สอดคล้องกับสถิติจ านวนความผิดฐานเมาสุราขณะ
ขับรถในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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   ส่วนที่  3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่ม เจ้าหน้าที่ต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการ
ทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัญหาด้านผู้จ าหน่าย ปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และปัญหาเก่ียวกับเงินและผลประโยชน์ เป็นต้น พบว่า  
   ทัศนะของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่มีทัศนะคติถึงความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับร้อยละ 62.8 ระดับดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนและ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่าย สะท้อนได้ว่าเจ้าหน้าที่เล็งเห็นว่าควรเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาบังคับใช้เพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ดี ทัศนคติดังกล่าวกลับส่วนทางกับการบังคับใช้กฎหมายที่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัด ส าหรับระดับคะแนนของพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากการประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่  อยู่ระดับ 8 คะแนน มาก
ที่สุด (ร้อยละ 17.2) รองลงมาเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 13.9) แต่มีเจ้าหน้าที่มีระบุคะแนนถึงร้อยละ 28.9 
   จากการสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าปัญหาใดเป็นต้น
ตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีทัศนคติ
ที่เหมือนกันว่าปัญหาที่เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ  ปัญหา
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่องโหว่หรือมี
น้อยเกินไป ตามล าดับ 
 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 
  5.2.1 กลุ่มเยาวชน 
 ผลการศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 11-19 ปี มีอายุเฉลี่ย 
เท่ากับ 19.23 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้ประกอบอาชีพอ่ืน มีรายได้หลักมาจากผู้ปกครอง 
และส่วนหนึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กย
ศ.) เยาวชนขาดวิจารณญาณในการใช้จ่ายและมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็น
ได้จากร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
มาก ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่ใกล้กับสถานศึกษาหรือหอพักของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง 
เยาวชนจ านวนมากจึงใช้ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันเป็นประจ า  ท า
ให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน กระทบกับการศึกษาเรียน เช่น ท าให้เรียนไม่จบ หรือไม่
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ เช่น อาชญากรรม ทะเลาะวิวาท 
อุบัติเหตุ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชน
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ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถึงร้อยละ 93.8 ซึ่งมีข้อห้ามในทางศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหลายข้อที่
เกี่ยวกับการห้ามดื่มสุราและกล่าวถึงโทษของการห้ามดื่มสุราไว้ แต่ปรากฏว่าเยาวชนในปัจจุบันไม่ได้ให้
ความสนใจต่อข้อห้ามทางศีลธรรมดังกล่าวด้วย  
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลุ่มเยาวชนดื่มเป็นประจ า หรือนิยมมากที่สุด คือ เบียร์ สอดคล้องกับ
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต คือ ภาษีเบียร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  – 2558 (8 เดือน
แรก) ที่มีรายได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้นทุกปี จากปีงบประมาณ 2552 ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเบียร์
ได้จ านวน 48,993.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 76,559 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 และใน
ปีงบประมาณ 2558 (ช่วง 8 เดือนแรก) จัดเก็บได้แล้วจ านวน 56,223 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่าการเก็บ
รายได้จากภาษีเบียร์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการเพ่ิม
อัตราภาษี ปริมาณการบริโภคและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ช่วงเวลาที่เยาวชนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 21.00 -24.00 น. (ร้อยละ 39.62) รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 00.01-03.00 น. (ร้อยละ 23.63) และ 18.01-21.00 น. (ร้อยละ 23.39) ข้อสังเกตของช่วงเวลา
ที่เยาวชนในจังหวัดเชียงรายมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 00.01  – 03.00 น. เป็นเป็นช่วงที่
คาบเกี่ยวระหว่างเวลาที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่ มผู้
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 384 คน ที่ส่วนใหญ่ปิดบริการเวลา 00.01 -
03.00 น. มากท่ีสุด (ร้อยละ 43.9) และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานบริการในจังหวัดเชียงรายที่มัก
เปิดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด และเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลา 18.01–21.00 น. มีเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายที่มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 23.39 (มากเป็นอันดับ 3) ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว 
สถานบริการต่างๆ มักจัดรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น ทั้งสุราและเบียร์ เพ่ือดึงดูดเยาวชนให้เข้า
สถานบริการเร็วขึ้น และใช้บริการในสถานบันเทิงนานขึ้นนั่นเอง 
  สถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด
เชียงราย มักซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงมากที่สุด (ร้อยละ 22.64) รองลงมา คือ ร้าน
สะดวกซื้อที่เปิด 24 ชม. (ร้อยละ 18.20) มินิมาร์ท (ร้อยละ 12.17) และซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 10.01) 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่
จ าหน่ายที่ง่ายต่อการเข้าถึง สอดคล้องกับจ านวนร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็วในจังหวัดเชียงราย 
  ในประเด็นความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551  ร้อยละ 64.9 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 35.1 ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยิน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มากที่สุดในกลุ่มเยาวชนที่ดื่ม คือ อินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 24.27 แสดงให้เห็นว่าช่องทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลกับกลุ่มเยาวชนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
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ข้อมูลสถานบริการหรือร้านเหล้าในจังหวัดเชียงรายที่มักเปิดบัญชี (Account) ในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
ติดต่อโดยตรงกับเยาวชน 
 
  5.2.2 กลุ่มผู้จ าหน่าย 
  ผลการศึกษาในกลุ่มผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงราย ใน 18 อ าเภอ จ านวน 
384 คน พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่ายเป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.2) มีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 44.5) มี
อายุเฉลี่ย เท่ากับ 33.61 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-60 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 
92.4) อยู่อาศัยในเขตเทศบาล (ร้อยละ 46.6) และเขต อบต. (ร้อยละ 23.7) ตามล าดับ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 49.7) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.3) 
   ข้อมูลการประกอบการของกลุ่มผู้จ าหน่าย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะ
เป็นเป็นเจ้าของสถานประกอบการ (เจ้าของเพียงคนเดียว ร้อยละ 47.40) เป็นหุ้นส่วนของสถาน
ประกอบการ (มีเจ้าของหลายคน ร้อยละ 19.01) และเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ เช่น เป็น
ผู้จัดการร้านหรือสถานบริการ (ร้อยละ 30.47) สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร (ร้อยละ 
25.52) ร้านขายของช า (ร้อยละ 25.26) และสถานบันเทิง (ร้อยละ 23.18)  สอดคล้องกับการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน ที่มักซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงหรือ
ร้านสุราที่มีท่ีนั่งดื่มมากที่สุด สถานประกอบการส่วนใหญ่เปิดท าการในช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. และ 
15.01-18.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 และร้อยละ 21.4 ตามล าดับ และช่วงเวลาปิดท าการส่วน
ใหญ่ปิดท าการในช่วงเวลา 24.01-03.00 น. และ 21.01-24.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.9 และ 
29.3 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาปิดท าการของสถานประกอบการเป็นช่วงเวลาที่ดึกมาก 
และคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจใน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในจังหวัดเชียงรายมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 00.01 -03.00 น. 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่ายได้มากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมา คือ เหล้าสี/สุราไทย 
สุราต่างประเทศ ซึ่งหาง่ายและราคาถูกมากเนื่องจากมีชายแดนติดประเทศเพ่ือนบ้าน และเหล้าผสมน้ า
ผลไม้ เช่น เหล้าปั่น คิดเป็นร้อยละ 18.7 ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 11.5 ตามล าดับ สอดคล้องกับข้อมูลที่
ส ารวจจากกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายที่พบว่า เครื่องดื่มที่ เยาวชนนิยมดื่ม
มากที่สุด คือ เบียร์ ร้อยละ 33.7 เนื่องจากดื่มง่ายกว่าสุราที่ต้องมีส่วนผสมหลายอย่าง ประกอบการการ
จัดรายการส่งเสริมการขายของผู้จ าหน่ายที่มีการแข่งขันสูง กลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ ได้แก่ 
นิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการที่ส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา คือ 
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เป็นเรื่องที่น่าวิตกว่านิสิต/นักศึกษากลับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของ
สถานประกอบการประเภทนี้ หรือ อาจเป็นเพราะนิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มที่ไม่ระมัดระวังค่าใช้จ่าย 
สอดคล้องกับข้อมูลการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่ง่ายขึ้น อัน
เนื่องมาจากสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
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  ประเด็นการรับทราบและรู้จักกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จ าหน่าย พบว่า กลุ่มผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 
80.2 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 19.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มเยาวชน  
  ปัจจุบันการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา หรือจัดตั้งสถานบันเทิงมีกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอมากกว่าที่จะปกป้องผู้บริโภค หรือปกป้องสังคมโดยรวม จากผลกระทบที่จะ
เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น รัฐควรอย่างยิ่งที่จะทบทวนกระบวนการออกใบอนุญาตให้
รัดกุมเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ชุมชนอันเป็นที่ตั้งที่ขอออกใบอนุญาตเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจออก
ใบอนุญาต เพ่ือควบคุมร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงที่เกิดขึ้นแล้วจ านวนมากและ
อย่างรวดเร็ว อันจะเป็นการลดปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมาด้วย 
 
  5.2.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
  ผลการศึกษาในกลุ่มเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.1) มากกว่าเพศ
หญิง (ร้อยละ 48.9) นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด (ร้อยละ 97.0) ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 
51.7) และเขต อบต. (ร้อยละ 39.4) ตามล าดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 61.7) โดย
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สัมภาษณ์เป็นสายงานข้าราชการต ารวจเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 31.1 
รองลงมาเป็นสายงานอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ และสายงานข้าราชการสังกัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30.6 และร้อยละ 13.9 ตามล าดับ และหากจ าแนกตามระดับต าแหน่งกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ชั้นประทวนเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.4 
รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับต้น/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตรี คิดเป็นร้อยละ 18.3 
  ในประเด็นการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร้อยละ 80.0 
และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 20.0 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทราบว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเพียงร้อยละ 53.3 และไม่ทราบร้อยละ 41.7 
ตามล าดับ ซึ่งอัตราการรับทราบของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมากส าหรับ
ผู้ซึ่งต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการทราบ
ถึงบทลงโทษตามข้อก าหนดของกฎหมายอย่างถูกต้องแค่ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 37.2 ในค าถามว่า 
  ก) เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดชนิดหนึ่งให้กับเด็ก หรือเยาว์
ชนอายุต่ ากว่า 20 ปี มีโทษสถานใด ถ้าทราบโปรดระบุ 
 ข) เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด มีโทษ
สถานใด ถ้าทราบโปรดระบุ  
  ผลการส ารวจความรับรู้ดังกล่าวมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใดจะพบว่า มีเพียงร้อยละ 3.9 และร้อย
ละ 2.8 เท่านั้นของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างถูกต้อง นับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก จึงควร
มีการอบรมหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย าในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก หาก



137 
 

ออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยไม่มีอ านาจแล้ว อาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา 
ทางปกครอง และทางวินัยได้ นอกจากนี้ จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในประเด็นประสบการณ์
พบเห็นการกระท าความผิดของผู้จ าหน่ายและการเข้าด าเนินการของเจ้าหน้าที่  พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่มี
อัตราการพบเห็นการกระท าความผิดของผู้จ าหน่ายจ าแนกตามความผิดตามกฎหมาย ประมาณร้อยละ 
40 ของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อพบการกระท าผิดเหล่านั้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนมากเลือกที่จะว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นอันดับแรก รองมาคือ ไม่ด าเนินการใดๆ และเข้าจับกุมด าเนินคดี/ปรับ น้อยที่สุดในทุก
ประเด็นความผิด ซึ่งผลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการกระท าผิดของเยาวชน สะท้อนให้เห็นได้
ชัดว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่เลือกที่จะวิธีการแบบละมุ่นละม่อมมากกว่าวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
เช่นเดียวกัน จึงควรเพ่ิมมาตรการการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวด กวดขัน และ
สม่ าเสมอ เช่น การจัดตั้งทีมออกตรวจตราร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงต่างๆ 
(โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า) หากพบว่า มีการฝ่าฝืนกระท าความผิดกฎหมาย ต้องด าเนินการขั้น
เด็ดขาด หรือหากพบว่า เจ้าหน้าที่เองเป็นผู้ละเว้นไม่ด าเนินการตามกฎหมาย ก็จะต้องมีบทลงโทษที่
รุนแรงและเด็ดขาดเช่นเดียวกันด้วย อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปรากฏว่า มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook ในการแจ้งเตือนการตั้งด่านหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในจังหวัดเชียงราย
พบว่ามีการใช้ช่องทางดังกล่าวอย่างแพร่หลาย จึงสมควรที่จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขอุปสรรคใน
ส่วนนี้ด้วย 
   นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางราย มีประโยชน์ ได้เสีย
เกี่ยวพันกับผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานบันเทิง เช่น เป็นเจ้าของร้านจ าหน่ายหรือสถาน
บันเทิงเสียเอง เป็นต้น จึงควรมีมาตรการห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ๆ แต่ควรมีการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การ
ก าหนดให้มีรางวัลจากการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแบ่งเงินรางวัล
จากค่าปรับกรณีการจับกุมผู้จ าหน่ายหรือสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งค่าปรับในกรณีการฝ่า
ฝืนกฎหมายควรมีอัตราสูง เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องเข้าไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 
  5.2.4 สถานการณ์การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
  จังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
โดยมีโรงเรียนทุกระดับกว่า 800 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาอีกกว่า 10 แห่ง ท าให้มีเยาวชนจากจังหวัด
ใกล้เคียงและจากจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศมาศึกษาและอาศัยในจังหวัดเชียงราย จากการขยายตัวในด้าน
ต่างๆ ท าให้จังหวัดเชียงรายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเติบโตในทางเศรษฐกิจ ท าให้มีสถาน
บันเทิงและร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้นจ านวนมากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้าส่วนใหญ่ของสถานบันเทิงหรือร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็คือ เยาวชน ซึ่งในจังหวัด
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เชียงรายพบว่า เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
การเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงและ
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากข้ึน การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนก็ง่ายขึ้นตามไป
ด้วย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เปิดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้กับสถานศึกษาที่มีจ านวนมาก 
ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมาก เช่น ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหายาเสพติด และ
การก่ออาชญากรรม เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า 
เยาวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นและเริ่มดื่มที่อายุน้อยลง  
   ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัดและ
ความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชนจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อป้องกันและลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ   
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ในเบื้องต้น จึงมีข้อสรุปและและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นี้มีการบัญญัติให้ผู้มีบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เข้าไปควบคุมนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จึง
สมควรมีการแก้ไขในเรื่ององค์ประกอบที่มาของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
  2) แม้วัตถุประสงค์ของกฎหมายบางข้อระบุว่าเพ่ือช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มิได้ให้ค า
จ ากัดความของเด็กและเยาวชนไว้เลย 
  3) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ ดังที่ปรากฏในมาตรา 32 วรรคสอง ที่อนุญาตให้ผู้ผลิตโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ ได้ แม้กฎหมายจะก าหนดว่า เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในเชิงสร้างสรรค์
สังคม แต่ในความเป็นจริงผู้ผลิตซึ่งมีปกติในการค้าแสวงหาผลก าไร ย่อมโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ าใน
สินค้า เพ่ือประโยชน์ในทางการค้านั่นเอง ดังที่จะเห็นได้จากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตใน
สื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมาก สิ่งที่มาตรา 32 วรรคสองก าหนดไว้ จึงไม่
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
สมควรที่จะต้องแก้ไข โดยก าหนดมาตรการห้ามการโฆษณาอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ การที่ผู้ผลิตเข้าไปมี
ส่วนสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ ซึ่งหลีกเลี่ยงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมของรัฐ



139 
 

ดังกล่าวไม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาครัฐจึงควร
มีนโยบายและมาตรการที่เด็ดขาดที่ไม่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรับการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ จากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานบันเทิงโดยตรง 
  4) นอกจากการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ยังมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือยกร่างใหม่ คือ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
 5) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น มีคณะกรรมการชุมชน ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดตั้งสถาน
บริการในเขตชุมชนของตน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจ และก าหนดทิศทางความเป็นไป
เกีย่วกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในชุมชนของตน  
 6) การที่กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งได้ตราขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการร่าง
ได้นั้น นอกจากตัวบทบัญญัติที่จะต้องมีความชัดเจน เพ่ือป้องกันการตีความหรือการใช้ดุลพินิจที่แตกต่าง
กันแล้ว ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดแก่สังคมและประชาชนในการที่นิ่งเฉยเสียหรือย่อหย่อนต่อการบังคับใช้ 
เจ้าหน้าที่จึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

ปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะนี้ คือ การตั้งสถานบริการและ
การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษา การโฆษณา การจัดรายการส่งเสริมการขายทั้ง
จากผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายอย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ท้ายที่สุดกลายเป็นปัญหา
ของสังคมโดยรวม จึงสมควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. จ านวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดเชียงราย เดือน ธันวาคม 
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ภาคผนวก ก.  

 
พระราชบัญญัต ิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรัชกาลปัจจบุัน 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
๒๕๕๑” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป1            
            
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๓๔/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาวัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
“ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมีลักษณะที่ต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้น และเมื่อหยุด
ดื่มจะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

“ขาย” หมายความรวมถึง จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบ

ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การ
ส่งเสริมการขายการแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบ
ตรง 

“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง 
เสียง เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้
กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้าและหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือส าหรับใช้
ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
“คณะกรรมการควบคุม” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได ้
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

 
 

  มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติ ธรรม รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
กรรมการ 
  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีและผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(๒) ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรณรงค์เพ่ือลดและเลิกการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านละหนึ่งคน 

การเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

 
  มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการคนที่สอง
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เป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการคนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
  มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้าน
ภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานตาม (๑) 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน

โดยอนุโลม 
  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหาก าไร และด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการ
สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หรือสตรี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
ด้านไม่เกินหนึ่งคน 

ให้อธิบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่ามีความผิดในคดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่พ้น

โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีส่วนได้เสียในกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๗) ไม่เป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได ้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้น
ใหม่ภายในเก้าสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่  

 
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
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ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันและในระหว่างที่ยัง
มิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้

 
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ในระหว่างที่

กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 
มาตรา ๑๕ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการควบคุมโดย

อนุโลม  
 
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 

รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค า
เตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือน าเข้า 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องห้ามสถานที่หรือบริเวณห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

(๖) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๗) จัดให้มีหรือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้
จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติคณะกรรมการ 
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มาตรา ๑๗ คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้า
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
หนึ่งคน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และกฎหมายด้านละหนึ่ง
คน 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได ้

 
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพ้ืนที่ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จังหวัดละไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และ
กฎหมายด้านละหนึ่งคน 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ

กับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทนและการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๓ (๓) ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณ ี
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มาตรา ๒๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับการประชุมและการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม 

(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการ
เสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๔) ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและเลิกการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลด
และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 

มาตรา ๒๔ ให้จัดตั้ง “ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ขึ้นในกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
มาตรา ๒๕ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

(๓) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๔) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม มอบหมาย 

  
หมวด ๔ 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 

มาตรา ๒๖ ให้ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค าเตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต

หรือน าเข้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) การอ่ืนตามที่คณะกรรมการควบคุมก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ

ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๖) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า

ในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(๘) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ เท่าที่
จ าเป็นไว้ด้วยก็ได้ 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้น าเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือ
ผู้น าเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

 
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
 
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ 
(๒) การเร่ขาย 
(๓) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
(๔) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชคการชิง

รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้น าหีบห่อ
หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(๕) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอ่ืน หรือการ
ให้บริการอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ
ก าหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี ้
(๑) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ

ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง

ตามประเพณ ี
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วน

บุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(๕) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(๗) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้
เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร 

  
หมวด ๕ 

การบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

  มาตรา ๓๓ ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือญาติ คณะบุคคล หรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพจากส านักงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมก าหนด 

หมวด ๖ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต 
น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

 
  มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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  มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 
 
 

  มาตรา ๓๘ ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๐ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ (๑) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้า
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
  มาตรา ๔๔ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๑) 
หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค าหรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา ๓๔ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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  มาตรา ๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้นั้น
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
  เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
         นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้ง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย         
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสอบถามเพื่อท าการวิจัย 
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้บริโภค (กลุ่มเยาวชนผู้บริโภค) 
โครงการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

กับสถานการณ์กับการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
(โดยได้รับทุนสนับสนนุจากศนูยว์ิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมลูทางประชากรของกลุม่ตัวอย่าง 
1.1.1 เพศ   1.ชาย   2.หญิง     
  
1.1.2 อาย ุ ________ ปี (อายุต้ังแต่ 11-24 เท่านั้น)     
  
1.1.3 ศาสนา  1.พุทธ  2.คริสต ์  3.อิสลาม  4.อื่นๆ...............(โปรดระบ)ุ
  
1.14 บ้านท่านอยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต.   1.เทศบาล  2.อบต.  
  
1.1.5 สถานภาพสมรส         
  
 1.โสด  2.สมรส (อยู่ด้วยกัน)  3.สมรส (แยกกันอยู่)  4.หม้าย  5.หย่า 
1.1.6 ระดบัการศึกษาสูงสุด         
  
 1.ประถมศึกษา  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4. อนุปริญญา/ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอืเทียบเท่า 
 5.ปริญญาตร ี   6.ปริญญาโท   7.ปริญญาเอก   8.อื่นๆ.................
(โปรดระบุ) 
1.1.7 แหล่งรายไดม้ากจาก         
  
 1.การท างาน  2.จากผู้ปกครอง  3. อื่นๆ โปรดระบุ..................... 
1.1.8 อาชีพหลัก          
  
 1.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  2.เกษตรกรรม/ประมง  3.รับราชการ  4.พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
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 5.พนักงานบริษัทเอกชน 6.แม่บ้าน/พ่อบ้าน  7.รับจ้าง  8.ข้าราชการการเมือง 
  
 9.นักเรียน นิสิต นักศึกษา  10.อื่นๆ.................(โปรดระบ)ุ 
1.1.9 รายได้ต่อเดือน.....................................บาท        
  

1.2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการด่ืม ลักษณะการด่ืม ปริมาณการด่ืม และการเข้าถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ในรอบ 1 ปีผ่านมา ท่านไดด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่      
 1.ดื่ม   2.ไม่ดื่ม (ข้ามไปตอบข้อ 1.2.9)   
1.2.2 โดยปกติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มเป็นประจ า คือ      
 1.เหล้าส/ีสุราไทย  2.เหล้าขาว  3.เหล้าผสมน้ าผลไม ้  4.สุราต่างประเทศ  
 5.สาโท/กระแช่/อุ/สาเก (สุราพื้นบ้านไทย)  6.ไวน ์  7.บรั่นด ี  8.เหล้าจีน/เซี่ยงชุน 
  
 9.เบียร ์  10.อื่นๆ.................(โปรดระบ)ุ 
1.2.3 ความถี่ของการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลเ์ฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน...............ครั้งต่อเดือน    
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล์แต่ละครั้งเป็นจ านวนเท่าไร............บาท   
  
1.2.5 ช่วงเวลาที่ท่านมักจะชอบดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(เรยีงล าดับ 1,2,3จากมากที่สดุไปน้อยทีสุ่ด)    
 1. 6.01-9.00 น.  2.9.01-12.00 น.  3.12.01-15.00 น.  4.15.01-18.00 น. 
 5.18.01-21.00 น.  6.21.01-24.00 น.  7.24.01-3.00 น.  8.3.01-6.00 น. 
1.2.6 ปกติเวลาที่ท่านดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ท่านมักจะ(เรียงล าดบั 1,2,3 จากมากที่สดุไปน้อยทีสุ่ด)   
 1. ดื่มคนเดียว  2.ดื่มกับเพื่อนสนิท/คนรู้ใจ/แฟน  3.ดื่มกับคนในครอบครัว  4..ดื่มกับกลุม่เพื่อน 
 5. ดื่มกับรุ่นพี่.  6. ดื่มกับรุ่นน้อง   7.ดื่มกับคนแปลกหน้า    8.อื่นๆ.........โปรดระบ ุ
1.2.7 ปกติท่านซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสถานจ าหน่ายใด (เรียงล าดับ 1,2,3 จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด)  
              
 1. มินิมาร์ท   2.ร้านค้าในบริเวณหอพัก  3.ร้านค้าในปั้มน้ ามัน/ปั้มแก๊ส  4..ร้านค้าส่ง 
 5. ศูนย์การค้าขนาดใหญ ่ 6.ซุปเปอร์มาร์เก็ต  7. ร้านสะดวกซื้อท่ีเปดิ 24 ชม.  
 8.ร้านขายของช า/โช่ห่วย  9.ร้านอาหาร  10.สถานบันเทิง  11.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
1.2.8 หากสมมุติว่าท่านมีเงินลาภลอยมาจ านวน 1,000 บาท ท่านจะไปสังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ อย่างไร           
 1. ไมไ่ป           
 2. ไป แล้วจะใช้เงินไปจ านวน...............................บาท       
1.2.9 ท่านมีคนรอบตัวทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม ่       
 1. ไมม่ ี
 2. มี ได้แก ่(สามารถตอบได้ทกุข้อตามความเป็นจริง)       
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   2.1 บุคคลในครอบครัว (พ่อ, แม่, พี่น้อง)  2.2 ญาต ิ  2.3 เพื่อน  2.4 คน
รัก/แฟน 
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
2.1.1 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่    

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบข้อ 2.1.3)  
  
2.1.2 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังกล่าวจากแหล่งใด   
 1. โทรทัศน ์   2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์   4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
2.1.3 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ หรือไม่      

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบหัวข้อ 2.2)   
2.1.4 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ จากแหล่งใด     
 1. โทรทัศน ์   2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์   4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
 

2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม

จ าหน่าย(มาตรา 27) 
2.2.1 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อยา่งไม่ผิดกฎหมายจากสถานท่ีใดบา้ง   

สถานทีจ่ัดจ าหน่าย ซ้ือได้ (ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้ (ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรฐั สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น    

4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย    

5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    
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10.ในโรงภาพยนตร ์    

 
ข) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวัน/เวลาที่ห้าม

จ าหน่าย (มาตรา 28) 
2.2.2 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อยา่งไม่ผิดกฎหมายในช่วงเวลาใดบ้าง   

ช่วงเวลา ซ้ือได้(ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ    

2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ    

3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ    

4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ    

5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตัง้    

 
ค) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในประเด็นสถานท่ีห้ามดืม่

(มาตรา 31) 
2.2.3 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อย่างไม่ผิดกฎหมายในสถานท่ีใดบ้าง   

สถานที ่ ด่ืมได้(ถูกกฎหมาย) ด่ืมไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรฐั สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น    

4.หอพักในมหาวิทยาลัย    

5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลยั เป็นต้น    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    

10.ในโรงภาพยนตร ์    

 
 
ง) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบยีบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า วิธีการ

ขายและการโฆษณา (มาตรา 26,29,30,32) 
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2.2.4 ท่านคิดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ามารถโฆษณาหรือส่งเสริมการขายได้อย่างไม่ผิดกฎหมายด้วยวิธีใดบ้าง  
วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ท าได้(ถูกกฎหมาย) ท าไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส(ถ/ผ) 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติดฉลาก
ภาษาไทย 

   

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 19 ปี    

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการมึนเมาจน
ครองสติไม่ได้ 

   

4.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ    

5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย    

6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ 

   

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง    

9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้วสุขภาพดี เป็น
ต้น 

   

10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น โดย
ไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น 

   

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 

3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ท่านเคยพบเห็นพฤติกรรมของผูด้ืม่แอลกอฮอล์ดังต่อไปนีห้รือไม ่

ตัวอย่างพฤติกรรม เคยพบเห็น ไม่เคยพบเห็น ลงรหัส (ถ/ผ) 

1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ 

   

2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  
สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 

   

3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไปซื้อเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 
11.00 น. ในวันปกติ 

   

5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 
17.00 น. ในวันปกติ 
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 3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผูจ้ าหน่าย 
ท่านเคยพบเห็นพฤติกรรมของผูจ้ดัจ าหน่ายต่อไปนี้หรือไม ่

ตัวอย่างพฤติกรรม เคยพบเห็น ไม่เคยพบเห็น ลงรหัส(ถ/ผ) 

1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรยีน  
สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 

   

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 
11.00 น. ในวันปกติ 

   

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 
17.00 น. ในวันปกติ 

   

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี 

   

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนท่ีเมา
จนครองสตไิมได ้

   

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมตัิ    

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวธิีเร่ขาย    

8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    

9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การ
แสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

   

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง    

 
 3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 
3.3.1 ท่านเคยพบเห็นการจับกุมผูบ้ริโภคหรือผูจ้ัดจ าหนา่ยที่กระท าความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม ่        

 1. เคยได้ยิน/เคยไดเ้ห็น   2. ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยไดเ้ห็น    
3.3.2 หากท่านจะให้คะแนนกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องกับพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด (สมมุติให้คะแนนเต็ม 10) ………………………   

 
 3.4 ประเด็นทางด้านกฎหมาย 
3.4.1 ท่านคิดว่าสังคมในปัจจุบันมจี าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอืไม่  

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น    
 

3.4.2 ท่านคิดว่าจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมายทีเ่กี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม ่    

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น    
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3.4.3 หากท่านจะให้คะแนนต่อพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด 
(สมมุติใหค้ะแนนเต็ม 10) ………………………        

3.4.4 ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคญัที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคม กรณุาเรยีงล าดบัจากมากท่ีหาน้อย (1 เป็นปัญหามากท่ีสุด,…, 4 เป็นปัญหาน้อยที่สุด)   
  

 ก. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ข. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ค. ปัญหาเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง 
 ง. ปัญหาในตัวบทกฎหมายทีท่ี่มีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป 

 
*********** ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *********** 
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

แบบสอบถามส าหรับกลุ่มจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โครงการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

กับสถานการณ์กับการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
(โดยได้รับทุนสนับสนนุจากศนูยว์ิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมลูทางประชากรของกลุม่ตัวอย่าง 
1.1.1 เพศ   1.ชาย   2.หญิง      
1.1.2 อาย ุ ________ ปี          
1.1.3 ศาสนา  1.พุทธ     2.คริสต ์  3.อิสลาม  4.อื่นๆ...............(โปรดระบ)ุ  
1.14 บ้านท่านอยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต.  1.เทศบาล  2.อบต.    
1.1.5 สถานภาพสมรส          
 1.โสด  2.สมรส (อยู่ด้วยกัน)  3.สมรส (แยกกันอยู่)  4.หม้าย  5.หย่า 
1.1.6 ระดบัการศึกษาสูงสุด          
 1.ประถมศึกษา  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4. อนุปริญญา/ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอืเทียบเท่า 
 5.ปริญญาตร ี  6.ปริญญาโท   7.ปริญญาเอก   8.อื่นๆ.................(โปรดระบุ) 
 

1.2 ข้อมลูด้านรายละเอียดผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ท่านมีกรรมสิทธ์ิในสถานประกอบการนี้อย่างไร       
 1.เป็นเจ้าของสถานประกอบการ (กรณมีีเจ้าของเพียงคนเดียว)  
 2.เป็นหุ้นส่วนของสถานประกอบการ (กรณีมเีจ้าของหลายคน) 
 3.เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ 
1.2.2 สถานประกอบการนี้มีพนักงานท้ังหมดกี่คน (รวมเจ้าของร้าน).............คน      
1.2.3 ประเภทของสถานประกอบการของท่าน        
 1. มินิมาร์ท  2.ร้านค้าในบริเวณหอพัก  3.ร้านค้าในปั้มน้ ามัน/ปั้มแก๊ส  4..ร้านค้าส่ง  
 5. ศูนย์การค้าขนาดใหญ ่ 6.ซุปเปอร์มาร์เก็ต  7. ร้านสะดวกซื้อท่ีเปดิ 24 ชม.  
 8.ร้านขายของช า/โช่ห่วย  9.ร้านอาหาร  10.สถานบันเทิง  11.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
1.2.4 สถานประกอบการของท่านเปิดท าการเวลา (เปดิกี่โมง) ...............น.     
1.2.5 สถานประกอบการของท่านปิดท าการเวลา (ปิดกี่โมง) ...............น.      
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1.2.6 ร้านของท่านจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้าง (สามารถตอบได้หลายข้อ) 
                     
 1.เหล้าส/ีสุราไทย  2.เหล้าขาว  3.เหล้าผสมน้ าผลไม ้  4.สุราต่างประเทศ  
 5.สาโท/กระแช่/อุ/สาเก (สุราพื้นบ้านไทย)   6.ไวน์ 7.บรั่นด ี  8.เหล้าจีน/เซี่ยงชุน  
 9.เบียร ์  10.อื่นๆ.................(โปรดระบ)ุ 
1.2.7 รายได้จากการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของรายได้รวมของสถานประกอบการ  
                         
 1. ร้อยละ 1-10  2. ร้อยละ 11-20  3. ร้อยละ 21-30  4. ร้อยละ 31-  
 5. ร้อยละ 41-50  6. ร้อยละ 51-60  7. ร้อยละ 61-70  8. ร้อยละ 71-  
 9. ร้อยละ 81-90  10. ร้อยละ 91-100   
1.2.8 รายได้รวมเฉลี่ยของสถานประกอบการแต่ละวันประมาณ       
 1. น้อยกว่า 1,000    2. ระหว่าง 1,001-2,000  3. ระหว่าง 2,001-3,000 
 4. ระหว่าง 3,001-4,000   5. ระหว่าง 4,001-5,000  6. ระหว่าง 5,001-6,000 
 7. ระหว่าง 6,001-7,000   8. ระหว่าง 7,001-8,000  9. ระหว่าง 8,001-9,000 
 10. ระหว่าง 9,001-10,000  11. มากกว่า 10,001  
1.2.9 ก าไรขั้นต้นของจากจัดจ าหน่ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ประมาณร้อยละเท่าใด.....................    
(ข้อน้ี หากผู้ประกอบการไมส่ามารถค านวณได้ พนักงานเก็บข้อมูลสามารถค านวณอยา่งคราวๆ จากสูตร  
ร้อยละก าไรขั้นต้น=[ราคาขาย-ต้นทุน]*100/ต้นทุน) 
1.2.10 กลุ่มลูกค้าหลักของสถานประกอบการ         
 1. นักเรียน   2. นิสิต/นักศึกษา   3. พนักงานออฟฟิต  
 4. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  5. นักท่องเที่ยวชาวไทย   6. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 7. ผู้ค้ารายย่อย (ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ)  8. อื่นๆ..............โปรดระบ ุ  
1.2.11 ในรัศม ี1 กิโลเมตร สถานประกอบการใกล้สถานท่ีส าคัญๆประเภทใดบ้าง 
(กรุณาเรียงล าดับ 1,2,3 จากใกล้ที่สุดไปไกลทีสุ่ด)          
 1. โรงเรียน    2. มหาวิทยาลัย  3. วัด/โบสถ/์มัสยิด 
 4. โรงพยาบาล   5. สถานท่ีราชการอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 1,2,4)  6.แหล่งท่องเที่ยว  
 7. หอพัก/คอนโด/อพาร์ทแมน  8. ย่านการค้า/ย่านธุรกิจ  9. อื่นๆ..............โปรดระบ ุ  
1.2.12 ร้านของท่าน มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
 1. ไมม่ ี
 2. มี โปรดระบุประเภทใบอนุญาตประเภทของใบอนุญาต ………….      
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้จัดจ าหน่ายต่อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
2.1.1 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่     

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบข้อ 2.1.3)  
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2.1.2 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังกล่าวจากแหล่งใด    
 1. โทรทัศน ์  2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์    4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
2.1.3 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ หรือไม่       

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบหัวข้อ 2.2)   
2.1.4 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ จากแหล่งใด      
 1. โทรทัศน ์  2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์    4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
 

2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้าม

จ าหน่าย(มาตรา 27) 
2.2.1 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อยา่งไม่ผิดกฎหมายจากสถานท่ีใดบา้ง    

สถานทีจ่ัดจ าหน่าย ซ้ือได้(ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น    

4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย    

5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    

10.ในโรงภาพยนตร์    

 
ข) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวัน/เวลาที่ห้าม

จ าหน่าย (มาตรา 28) 
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2.2.2 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อยา่งไม่ผิดกฎหมายในช่วงเวลาใดบ้าง    
ช่วงเวลา ซ้ือได้(ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 

(ถ/ผ) 
1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ    

2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ    

3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ    

4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ    

5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตัง้    

 
ค) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม

(มาตรา 31) 
2.2.3 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อย่างไม่ผิดกฎหมายในสถานท่ีใดบ้าง    

สถานที ่ ด่ืมได้(ถูกกฎหมาย) ด่ืมไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น    

4.หอพักในมหาวิทยาลัย    

5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    

10.ในโรงภาพยนตร์    

 
ง) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า วิธีการ

ขายและการโฆษณา (มาตรา 26,29,30,32) 
2.2.4 ท่านคิดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ามารถโฆษณาหรือส่งเสริมการขายได้อย่างไม่ผิดกฎหมายด้วยวิธีใดบ้าง  

วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ท าได้(ถูกกฎหมาย) ท าไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส(ถ/
ผ) 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติด
ฉลากภาษาไทย 

   

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุ 19 
ปี 

   

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการ    
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มึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

4.ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่ องขาย
อัตโนมัติ 

   

5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย    

6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน 
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล
แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง    

9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้ว
สุขภาพดี เป็นต้น 

   

10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรื อสัญลั กษณ์ ของบริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินค้าหรือบรรจุภัณฑข์องเครื่องดื่มแอลกอฮอลน์ั้น 

   

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 

3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ท่านเคยพบเห็นพฤติกรรมของผูด้ืม่แอลกอฮอล์ดังต่อไปนีห้รือไม ่

ตัวอย่างพฤติกรรม เคยพบเห็น ไม่เคยพบเห็น ลงรหัส(ถ/ผ) 

1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ 

   

2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  
สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 

   

3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไปซื้อเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 
11.00 น. ในวันปกติ 

   

5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 
17.00 น. ในวันปกติ 

   

 
 3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผูจ้ าหน่าย 

ท่านเคยพบเห็นพฤติกรรมของผูจ้ดัจ าหน่ายต่อไปนี้หรือไม ่
ตัวอย่างพฤติกรรม เคยพบเห็น ไม่เคยพบเห็น ลงรหัส(ถ/ผ) 

1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  
สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 

   

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 –    
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11.00 น. ในวันปกติ 

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 
17.00 น. ในวันปกติ 

   

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี 

   

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่เมา
จนครองสติไมได้ 

   

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ    

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย    

8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การ
แสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง    

 
 3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 
3.3.1 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา สถานประกอบการของท่านเคยถูกจับหรือถูกปรับต่อกระท าความผิดเกีย่วกับ
พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม ่        

 1. เคย  2. ไม่เคย (กรณุาข้ามไปตอบข้อ 3.3.3)    
3.3.2 ท่านเคยถูกด าเนินคดีข้อใดบ้าง รายละเอียดจากค าถามข้อ 3.3.1 

ความผิดในประเด็นใดบ้าง จ านวนคร้ังท่ีถูกด าเนินคดี ค่าปรับ/บทลงโทษอื่นๆ 
1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย (ม.
27) 

  

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 
น. ในวันปกติ (ม.28) 

  

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 
น. ในวันปกติ (ม.28) 

  

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี (ม.29) 

  

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่เมาจน
ครองสติไมได้ (ม.29) 

  

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ(ม.
30) 

  

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย (ม.30)   
8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30)   
9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การ
แสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30) 
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10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง (ม.30)   
3.3.3 หากท่านจะให้คะแนนกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องกับพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด (สมมุติให้คะแนนเต็ม 10) ………………………   

 
 3.4 ประเด็นทางด้านกฎหมาย 
3.4.1 ท่านคิดว่าสังคมในปัจจุบันมจี าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอืไม่  

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น    
3.4.2 ท่านคิดว่าจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมายทีเ่กี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม ่    

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น     
3.4.3 หากท่านจะให้คะแนนต่อพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด 
(สมมุติใหค้ะแนนเต็ม 10) ………………………        

3.4.4 ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคญัที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคม กรณุาเรยีงล าดบัจากมากท่ีหาน้อย (1 เป็นปัญหามากท่ีสุด,…, 4 เป็นปัญหาน้อยที่สุด)   
  

 ก. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ข. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ค. ปัญหาเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง 
 ง. ปัญหาในตัวบทกฎหมายทีท่ี่มีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป 

 
*********** ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *********** 
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

แบบสอบถามส าหรับกลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
โครงการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

กับสถานการณ์กับการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
(โดยได้รับทุนสนับสนนุจากศนูยว์ิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมลูทางประชากรของกลุม่ตัวอย่าง 
1.1.1 เพศ   1.ชาย   2.หญิง       
1.1.2 อาย ุ ________ ปี           
1.1.3 ศาสนา  1.พุทธ    2.คริสต์  3.อิสลาม   4.อื่นๆ............... (โปรดระบ)ุ    
1.14 บ้านท่านอยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต.  1.เทศบาล   2.อบต.    
1.1.5 สถานภาพสมรส           
 1.โสด  2.สมรส (อยู่ด้วยกัน)  3.สมรส (แยกกันอยู่)  4.หม้าย  5.หย่า 
1.1.6 ระดบัการศึกษาสูงสุด           
 1.ประถมศึกษา  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4. อนุปริญญา/ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอืเทียบเท่า 
 5.ปริญญาตร ี  6.ปริญญาโท   7.ปริญญาเอก   8.อื่นๆ.................(โปรดระบุ) 
1.1.7 อาชีพจ าแนกตามสายงาน          
 1.ข้าราชการต ารวจ  2.ข้าราชการฝ่ายปกครอง  3.ข้าราชการสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4.ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  5.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ/นักวิชาการ 
 6.ข้าราชการการเมือง  7.ข้าราชการกรมสรรพสามติ  8.อื่นๆ................. (โปรดระบุ) 
1.1.8 ระดบัของต าแหน่ง           
 1.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ/ช้ันประทวน  2.ผู้บริหารระดับต้น/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตร ี  
 3.ผู้บริหารระดับสูง/เทียบเท่าสัญญาบัตรตั้งแต่พันตร ี   4..อื่นๆ.................(โปรดระบุ) 
1.1.9 รายได้ต่อเดือน.....................................บาท         
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
2.1.1 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่     

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบข้อ 2.1.3)   
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2.1.2 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังกล่าวจากแหล่งใด    
 1. โทรทัศน ์  2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์    4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
2.1.3 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ หรือไม่       

 1. รู้จัก/เคยได้ยิน  2. ไม่รู้จัก/ไมเ่คยได้ยิน (กรุณาข้ามไปตอบหัวข้อ 2.1.5)  
2.1.4 ท่านรู้จักหรือเคยได้ยิน กฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับแอลกอฮอล์ จากแหล่งใด      
 1. โทรทัศน ์  2.วิทยุ  3.สื่อสิ่งพิมพ์    4..อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บบอรด์ เป็นต้น 
 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจ หมอ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตน้  6.เพื่อน/คนรู้จัก 
 7. เจ้าของร้านขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์  8.ครู/อาจารย/์ห้องเรียน  9.อื่นๆ..............โปรดระบ ุ
2.1.5 ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านเปน็พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551     

 1. ทราบ   2. ไม่ทราบ   
2.1.6 ท่านเคยได้ได้เข้ารับแจ้งจากผู้ใดหรือไม่ ว่าท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551             

 1. เคย   2. ไม่เคย   
2.1.7 ท่านทราบหรือไม่ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้น ท่านถือเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา          

 1. ทราบ   2. ไม่ทราบ   
2.1.8 ท่านทราบหรือไม่ว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น ามาซึ่ง ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 
อุบัติเหตุ รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อวัยสมควร         

 1. ทราบ   2. ไม่ทราบ   
 

2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
จุดประสงค์เพื่อวัดการรับรู้และความเข้าใจกฎหมาย พ.ร.บ. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 ในมาตราต่างๆ โดยแยกเป็นประเด็นย่อยๆ ดังน้ี  
ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในประเด็นสถานท่ีห้าม

จ าหน่าย(มาตรา 27) 
 

2.2.1 ท่านคิดว่า สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไม่ผดิกฎหมายจากสถานท่ีใดบ้าง    
สถานทีจ่ัดจ าหน่าย ซ้ือได้(ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 

(ถ/ผ) 
1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เชน่ ศาลากลาง เป็นต้น    

4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย    
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5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    

10.ในโรงภาพยนตร์    

 
ข) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบยีบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในประเด็นวัน/เวลาที่ห้าม

จ าหน่าย (มาตรา 28) 
2.2.2 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อยา่งไม่ผิดกฎหมายในช่วงเวลาใดบ้าง    

ช่วงเวลา ซ้ือได้(ถูกกฎหมาย) ซ้ือไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ    

2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ    

3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ    

4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ    

5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตัง้    

 
ค) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในประเด็นสถานท่ีห้ามดืม่

(มาตรา 31) 
2.2.3 ท่านคิดว่า ท่านสามารถหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้อย่างไม่ผิดกฎหมายในสถานท่ีใดบ้าง    

สถานที ่ ด่ืมได้(ถูกกฎหมาย) ด่ืมไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.วัด โบสถ์ มัสยิด    

2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาล
และร้านขายยา 

   

3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น    

4.หอพักในมหาวิทยาลัย    

5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น    

6.สถานีบริการเชื้อเพลิง    

7.สวนสาธารณะของทางราชการ    

8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ    

9.ร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ ามัน    

10.ในโรงภาพยนตร์    
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ง) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการน าเข้า วิธีการ
ขายและการโฆษณา (มาตรา 26,29,30,32) 
2.2.4 ท่านคิดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ามารถโฆษณาหรือส่งเสริมการขายได้อย่างไม่ผิดกฎหมายด้วยวิธีใดบ้าง  

วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ท าได้(ถูกกฎหมาย) ท าไม่ได้(ผิดกฎหมาย) ลงรหัส 
(ถ/ผ) 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติด
ฉลากภาษาไทย 

   

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุ 19 
ปี 

   

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการ
มึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

   

4.ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่ องขาย
อัตโนมัติ 

   

5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย    

6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน 
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล
แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง    

9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้ว
สุขภาพดี เป็นต้น 

   

10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรื อสัญลั กษณ์ ของบริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินค้าหรือบรรจุภัณฑข์องเครื่องดื่มแอลกอฮอลน์ั้น 

   

 
 
2.3 ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 

2.3.1 ท่านเคยได้เข้ารับการอบรมอย่างใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่             

 1. เคย หากโปรดระบหุน่วยงาน………………………………………….  2. ไม่เคย   
2.3.2 ท่านเคยได้ข้อมูล การติดต่อใดๆจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือไม่     

 1. เคย    2. ไม่เคย   
2.3.3 ท่านเคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ใดๆให้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่ท่านเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่           

 1. เคย    2. ไม่เคย 
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2.3.4 ท่านพบเห็นการกระท าดังกล่าวหรือไม่ และท่านไดเ้ข้าด าเนินการต่อการกระท าดังกล่าวอย่างไร 
ก) พฤติการณ์ของผู้บริโภค 

ตัวอย่างของพฤติการณ์ของผู้บริโภค ไม่เคยพบเห็น 
(ระบุจ านวนครั้ง) 

พบเห็น (ระบุจ านวนครั้งแยกตามการด าเนินการ) 
จับกุม/ปรับ ตักเตือน ไม่ได้ด าเนินการ อ่ืนๆ 

1.ซื้อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ห้ าม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.27) 

     

2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.31) 

     

3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไปซื้อเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.29) 

     

4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 
11.00 น. ในวันปกติ (ม.28) 

     

5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 
17.00 น. ในวันปกติ (ม.28) 

     

 
ข) พฤติการณ์ของผู้จดัจ าหน่าย 

ตัวอย่างของพฤติการณ์ของผู้จัดจ าหน่าย ไม่เคยพบเห็น 
(ระบุจ านวนครั้ง) 

พบเห็น (ระบุจ านวนครั้งแยกตามการด าเนินการ) 
จับกุม/ปรับ ตักเตือน ไม่ได้ด าเนินการ อื่นๆ 

1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม
ขาย (ม.27) 

     

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 
– 11.00 น. ในวันปกติ (ม.28) 

     

3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 
– 17.00 น. ในวันปกติ (ม.28) 

     

4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่
มีอายุต่ ากว่า 20 ปี (ม.29) 

     

5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่
เมาจนครองสติไมได้ (ม.29) 

     

6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขาย
อัตโนมัติ(ม.30) 

     

7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย (ม.
30) 

     

8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30)      

9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน 
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิง
รางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ม.30) 

     

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง (ม.30)      
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2.3.5 ท่านทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ชนิดใดชนิดหนึ่งให้กับเด็ก หรือเยาว์ชนอายุต่ ากว่า 20 
ปี มีโทษสถานใด ถ้าทราบโปรดระบุ               (….) 

 1. ทราบ ……..(ถูก/ผิด)    2. ไม่ทราบ   
2.3.6 ท่านทราบหรือไม่ว่า การจ าหน่ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด มีโทษสถานใด ถ้าทราบ
โปรดระบ ุ                 (….) 

 1. ทราบ ……..(ถูก/ผิด)    2. ไม่ทราบ   
 
ค าถามตั้งแต่ข้อ 2.3.7-2.3.11 เป็นค าถามส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นข้าราชการสังกัดส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งรองสารวัตรขึ้น
ไปและ ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
2.3.7 ท่านเคยเข้าตรวจสถานจ าน่ายปลีกสุรา เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ผับ บาร์ คาราโอเกะในเขตท้องที่รับผิดชอบ
หรือไม่             

 1. เคย    2. ไม่เคย   
 2.3.8 ท่านหรือบุคคลตามค าสั่งของท่านเคยแฝงตัวเข้าไปในสถานประกอบการตามข้อ 2.3.7 เพื่อสืบถึงการกระท า
ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่        

 1. เคย    2. ไม่เคย (กรุณาข้ามไปตอบหัวข้อ 2.3.10)   
.2.3.9 หากเคยกระท าการตามข้อ 2.3.8 ท่านกระท าเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว และพบการกระท าความผิด บ้าง
หรือไม่มากน้อยเพียงใด               / 

 1. เป็นประจ า      2. เป็นครั้งคราว    
 A.พบการกระท าผิด ประมาณ…….ครั้งต่อเดือน  B. ไม่พบการกระท าผิด    

2.3.10 ท่านและเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยค าสั่งของท่านเคยตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือไม่ 
บ่อยครั้งเพียงใด                 (….) 

 1. เคย ประมาณ……….ครั้งต่อเดือน    2. ไม่เคย   
2.3.11 การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ยานพาหนะท่าเคยพบเห็นเด็กหรือเยาว์ชนอายุต่ ากว่า20ปีมีปริมาณ
แอลกอฮอล์โดยการตรวจวัดจากลมหายใจ (แม้จะไม่เกินกฎหมายก าหนด) บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด     (….) 

 1. เคย ประมาณ……….คนต่อการตั้งด่านหนึ่งครั้ง   2. ไม่เคย   
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 

3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค (ค าถามปลายเปิด) 
3.1.1 ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดของผู้บริโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
3.1.2 จากปัญหาในข้อ 3.1.1 ท่านจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ อย่างไร 
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3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย (ค าถามปลายเปิด) 
3.2.1 ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดของผู้จัดจ าหน่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
3.2.2 จากปัญหาในข้อ 3.2.1 ท่านจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
 3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
3.3.1 ท่านคิดว่า อุปสรรคใดเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน (ค าถามปลายเปิด) 
3.3.2 หากท่านจะให้คะแนนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวท่านเองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด (สมมุติให้คะแนนเต็ม 10) ………………………     

3.3.3 หากท่านจะให้คะแนนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด (สมมุติให้คะแนนเต็ม 10) ………………………    

 
 3.4 ประเด็นทางด้านกฎหมาย 
3.4.1 ท่านคิดว่าสังคมในปัจจุบันมีจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่    

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น    
3.4.2 ท่านคิดว่าจ าเป็นต้องมีการเพิ่ม/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม่     

 1. จ าเป็น  2. ไม่จ าเป็น     
3.4.3 หากจ าเป็นต้องมีการเพิ่ม/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดว่าควรเพิ่ม/แก้ไขในประเด็น
ใดบ้าง (ค าถามปลายเปิด) 
3.4.4 หากท่านจะให้คะแนนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่านจะให้กี่คะแนนเท่าใด 
(สมมุติให้คะแนนเต็ม 10) ………………………          

3.4.5 ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคม กรุณาเรียงล าดับจากมากท่ีหาน้อย (1 เป็นปัญหามากท่ีสุด,…, 4 เป็นปัญหาน้อยที่สุด)      

 ก. ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ข. ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย 
 ค. ปัญหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง 
 ง. ปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ท่ีมีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป 
 

*********** ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *********** 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการส ารวจกลุม่ตัวอย่างเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  
ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 400 ตัวอย่าง 
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ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
ที่ไม่ดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 400 ตัวอย่าง 

 
 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 
400 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทาง
พฤติกรรมการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ประกอบด้วย การรับทราบและรู้จักกฎหมาย และการรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย  
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 1.1 ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชน จ านวน (n=400) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
101 
299 

 
25.25 
74.75 

อาย ุ
- 12 ปี 
- 13 ปี 
- 14 ปี 
- 15 ปี 
- 16 ปี 
- 17 ปี 

 
1 
3 
1 
10 
35 
44 

 
0.25 
0.75 
0.25 
2.50 
8.75 
11.00 
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- 18 ปี 
- 19 ปี 
- 20 ปี 
- 21 ปี 
- 22 ปี 
- 23 ปี 
- 24 ปี 
- ไม่ระบุข้อมูล 

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 18.40 ปี 

128 
88 
35 
31 
16 
1 
1 
6 

32.00 
22.00 
8.75 
7.75 
4.00 
0.25 
0.25 
1.50 

การนับถือศาสนา 
- พุทธ 
- คริสต์ 
- อิสลาม 
- ศาสนาอ่ืนๆ 
- ไม่ระบุข้อมูล 

 
366 
15 
11 
6 
2 

 
91.50 
3.75 
2.75 
1.50 
0.50 

เขตการปกครอง 
- เทศบาล 
- อบต. 
- ไม่ระบุข้อมูล 

 
215 
160 
25 

 
53.75 
40.00 
6.25 

สถานะภาพสมรส 
- โสด 
- สมรส (อยู่ด้วยกัน) 
- สมรส (แยกกันอยู่) 
- หม้าย 

 
395 
2 
1 
2 

 
98.75 
0.50 
0.25 
0.50 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวส./ปวท. 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 
- ไม่ระบุข้อมูล 

 
- 

21 
197 
7 

172 
- 
- 
- 
3 

 
- 

5.25 
49.25 
1.75 
43.00 

- 
- 
- 

0.75 
แหล่งที่มาของรายได้ 

- การท างาน 
- จากผู้ปกครอง 
- แหล่งรายได้อื่นๆ 

 
2 

398 
- 

 
0.50 
99.50 

- 
อาชีพหลัก 

- นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

 
388 
2 

 
97.00 
0.50 
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- เกษตรกรรม/ประมง 
- รับราชการ 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
- รับจ้าง 
- อาชีพอ่ืนๆ 
- ไม่ระบุข้อมูล 

1 
3 
1 
- 
1 
1 
2 
1 

0.25 
0.75 
0.25 

- 
0.25 
0.25 
0.50 
0.25 

รายได้ต่อเดือน 
- น้อยกว่า 2,500 บาท 
- 2,501-5,000 บาท 
- 5,001-7,500 บาท 
- 7,501-10,000 บาท 
- 10,001-12,500 บาท 
- 12,501-15,000 บาท 
- มากกว่า 15,000 บาท 
- ไม่ระบุข้อมูล 

 
32 
118 
61 
44 
1 
6 
5 
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8.00 
29.50 
15.25 
11.00 
0.25 
1.50 
1.25 
33.25 

  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ศาสนา เขตการปกครอง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด แหล่งที่มาของรายได้ อาชีพ
หลัก และรายได้ต่อเดือน พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.75) มีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 25.25) มีอายุ
เฉลี่ย เท่ากับ 18.40 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี (ร้อยละ 32) 19 ปี (ร้อยละ 22) และ 17 ปี (ร้อยละ 
11) ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 91.50) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 3.75) 
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 2.75) และศาสนาอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.50) ตามล าดับ  
 ทีอ่ยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 53.75) และเขต อบต. (ร้อย
ละ 40) ตามล าดับ  
 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดเป็นส่วนมากร้อยละ 98.75 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดร้อยละ 49.25 และปริญญาตรีร้อยละ 43.00 
ตามล าดับ 
 แหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้มาจากผู้ปกครองมากถึงร้อยละ 
99.50 มีเพียงร้อยละ 0.50 เท่านั้นที่มีรายได้จากการท างาน โดยมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ระหว่าง 
2,501-5,000 บาท (ร้อยละ 29.50) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-7,500 บาท (ร้อยละ 15.25) และ
รายได้ระหว่าง 7,501-10,000 บาท (ร้อยละ 11.00) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็น
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.00 
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1.2 ข้อมูลทางพฤติกรรมการดื่ม ลักษณะการดื่ม ปริมาณการดื่มและการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในส่วนนี้จะแสดงถึงเฉพาะข้อมูลกลุ่มคนรอบตัวที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า คนรอบตัวที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากถึงร้อยละ 77.83 สามารถ
แบ่งเป็นโดยละเอียด คือ เป็นบุคคลในครอบครัวร้อยละ 31.89 เป็นญาติร้อยละ 23.03 เป็นเพ่ือนร้อย
ละ 21.70 และเป็นคนรัก/แฟน ร้อยละ 2.21 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าคนรอบตัวของกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่กลับมีพฤติกรรมดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ มีเพียงร้อยละ 
21.17 เท่านั้น ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังตารางที ่2  
 
 ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มคนรอบตัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มคน ความถี่ 
1.บุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง) ร้อยละ 31.89 
2.ญาติ ร้อยละ 23.03 
3.เพื่อน ร้อยละ 21.70 
4.คนรัก/แฟน ร้อยละ 2.21 
5.ไม่มี ร้อยละ 21.17 

  
 
ส่วนที่ 2 ความรับรู้ของเยาวชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  
  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 การรับทราบและรู้จักกฎหมาย 
 
   2.1.1 การรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ร้อยละ 56.9 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน  ร้อยละ 43.1 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
การรับทราบและรู้จัก กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 56.9 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 43.1 

 
 

   2.1.2 ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 พบว่า ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มากที่สุดในกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่ม คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และ 
สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ร้อยละ 21.28 และ 15.90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1. โทรทัศน์ ร้อยละ 30.77 
2. วิทยุ ร้อยละ 3.08 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 15.90 
4. อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 21.28 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 7.69 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 3.33 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.59 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน ร้อยละ 3.59 
9. อื่นๆ ร้อยละ 0.77 
10.ไม่ระบุ ร้อยละ 10.00 

 
 

  2.1.3 การรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พบว่า กลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์รู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 66.25 และไม่รู้หรือไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 33.75 ตามล าดับ ตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
การรับทราบและรู้จัก กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.รู้จัก/เคยได้ยิน ร้อยละ 66.25 
2.ไม่รู้จัก/ไม่เคยได้ยิน ร้อยละ 33.75 

 
  2.1.4 ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคย
ได้ยินกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่ม คือ โทรทัศน์ 
รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และ สื่อสิงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 31.04 ร้อยละ 21.61 และ 15.32 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 แสดงช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยินกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ช่องทางการรู้จักหรือเคยได้ยิน กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 
1. โทรทัศน์ ร้อยละ 31.04 
2. วิทยุ ร้อยละ 3.34 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 15.32 
4. อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 21.61 
5. เจ้าหน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 9.82 
6. เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 3.93 
7. เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.13 
8. ครู/อาจารย์/ห้องเรียน ร้อยละ 10.22 
9. อื่นๆ ร้อยละ 0.59 

  
 
 2.2 การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมาย 
 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การรับรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างในกฎหมาย 
4 ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็น
สถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) 

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นวัน
และเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) 
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3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็น
สถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) 

4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นการ
น าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 

โดยมีรายะละเอียดในการวิเคราะห์ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 
  2.2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27) พบว่า สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจใน
ประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่ายที่คาดเคลื่อนว่า ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 37.5 เท่านั้น ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 27)  

ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

สถานทีจ่ าหน่าย (มาตรา27) กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 
1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 94.0 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 94.0 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 95.0 
4.ร้านค้าใต้หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 91.2 
5.ร้านสะดวกซื้อตามมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 86.0 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 83.0 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 87.5 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 83.8 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 37.5 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 83.0 

  
 

  2.2.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28) พบว่า สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่ายคาดเคลื่อนว่า ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และช่วงเวลา 14.00-
17.00 น. ในวันปกติสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อย
ละ 45.8 และร้อยละ 44.8 เท่านั้น ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงการความรับรู้ในประเด็นวันและเวลาที่ห้ามจ าหน่าย (มาตรา 28)  
ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
วันและเวลาที่จ าหน่าย (มาตรา28) กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 45.8 
2.เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 44.8 
3.เวลา 17.00 – 24.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 65.8 
4.เวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ ตอบถูกร้อยละ 68.0 
5.ช่วงเวลากลางคืนก่อนวันเลือกตั้ง ตอบถูกร้อยละ 83.5 
 
  2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ประเด็นสถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) พบว่า สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็น
สถานที่ห้ามดื่มคาดเคลื่อนว่า ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามันสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 44.8 เท่านั้น ดังตารางที่ 9 

 
ตารางท่ี 9 แสดงการความรับรู้ในประเด็นสถานที่สถานที่ห้ามดื่ม (มาตรา 31) 

ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

สถานที่ห้ามด่ืม (มาตรา31) กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 
1.วัด โบสถ์ มัสยิด ตอบถูกร้อยละ 88.8 
2.สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา ตอบถูกร้อยละ 90.8 
3.สถานท่ีราชการ เช่น ศาลากลาง เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 92.5 
4.หอพักในมหาวิทยาลัย ตอบถูกร้อยละ 86.2 
5.ในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 92.2 
6.สถานีบริการเชื้อเพลิง ตอบถูกร้อยละ 81.8 
7.สวนสาธารณะของทางราชการ ตอบถูกร้อยละ 82.8 
8.ร้านค้าหรือสโมสรในส่วนราชการ ตอบถูกร้อยละ 81.2 
9.ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ ามัน ตอบถูกร้อยละ 44.8 
10.ในโรงภาพยนตร์ ตอบถูกร้อยละ 82.5 

 
  2.2.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นการน าเข้าวิธีการซื้อขายและการโฆษณา (มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
พบว่า สิ่งที่น่าสังเกต ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบถูกได้น้อยลงกว่าประเด็นอ่ืนๆอย่างเห็นได้
ชัด และกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณาที่คาดเคลื่อนว่า
สามารถลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 48.5 เท่านั้น  ดัง
ตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 แสดงการความรู้ในประเด็นการน าเข้า วิธีการซื้อขายและการโฆษณา 
(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) ของกลุ่มเยาวชนทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

(มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จ าเป็นต้องติดฉลากภาษาไทย ตอบถูกร้อยละ 75.8 
2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 19 ปี ตอบถูกร้อยละ 63.2 
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนเมาที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตอบถูกร้อยละ 76.8 
4.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ ตอบถูกร้อยละ 67.8 
5.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย ตอบถูกร้อยละ 73.0 
6.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอบถูกร้อยละ 48.5 
7.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล
แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตอบถูกร้อยละ 64.2 

8.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง ตอบถูกร้อยละ 55.2 
9.อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่ม เช่น ดื่มแล้วสุขภาพดี เป็นต้น ตอบถูกร้อยละ 82.2 
10.แสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เท่านั้น โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้น 

ตอบถูกร้อยละ 59.0 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการพบเห็นของกลุ่ม
เยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายของผู้บริโภค
เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังกล่าวทุกกรณี และเป็นที่น่าตกใจว่ากลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็น
ร้อยละท่ีสูงมาก สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมกระท าผิดตามกฎหมายใน
อัตราที่สูง ดังตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่าการเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 
1.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ เคยพบเห็นร้อยละ 35.8 
2.ดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ เคยพบเห็นร้อยละ 56.5 
3.สั่งให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีไปซื้อเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็นร้อยละ 79.0 
4.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 69.2 
5.ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 76.5 
   
  

3.2 ประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้จ าหน่ายจากการพบเห็นของกลุ่ม
เยาวชนที่ไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเคยพบเห็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายของผู้จ าหน่าย
เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังกล่าวทุกกรณี และเป็นที่น่าตกใจว่ากลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวเป็นร้อยละที่สูงมาก โดยเฉพาะการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่ก าหนด สะท้อนให้เห็นว่า    
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะกระท าผิดตามกฎหมายในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่าการเคยพบเห็นพฤติกรรมของผู้จ าหน่าย 
 

ตัวอย่างพฤติกรรม กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 
1.ขายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โรงเรียน  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ เคยพบเห็นร้อยละ 33.8 
2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 69.8 
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันปกติ เคยพบเห็นร้อยละ 77.0 
4.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี เคยพบเห็นร้อยละ 81.0 
5.จ าหน่ายเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนท่ีเมาจนครองสติไม่ได้ เคยพบเห็นร้อยละ 60.2 
6.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ เคยพบเห็นร้อยละ 28.2 
7.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเร่ขาย เคยพบเห็นร้อยละ 38.5 
8.ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยพบเห็นร้อยละ 48.5 
9.ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชค 
การชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เคยพบเห็นร้อยละ 41.5 

10.แจก แถม หรือให้สินค้าตัวอย่าง เคยพบเห็นร้อยละ 44.2 
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 3.3 ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากการพบเห็นของกลุ่มเยาวชนที่
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเคยพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 
   3.3.1 ประเด็นการเคยพบเห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายที่กระท าความผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยได้ยินหรือ
เคยได้เห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายที่กระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 50.50 ตาม
ตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นว่าการเคยพบเห็นการจับกุมผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีกระท าความผิด 

 
การพบเห็นของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.เคยได้ยิน/เคยได้เห็น ร้อยละ 50.50 
2.ไม่เคยพบเห็น/ไม่เคยได้เห็น ร้อยละ 49.50 

  
   3.3.2 ระดับคะแนนของการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่า ระดับคะแนนการปฏิบัติหน้าของ
เจ้าหน้าที่จากการประเมินของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่อยู่ ณ ระดับคะแนน 
5 และระดับ 8 คะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 และร้อยละ 19.25 ตามล าดับ และสามารถ
ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.33 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 14   
 

ตารางท่ี 14 แสดงระดับคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการประเมิน
ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ระดับคะแนนของเจ้าหน้าที่จากการประเมิน จ านวน (n=400) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุข้อมูล 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 5.90 

76 
80 
54 
68 
77 
14 
16 
15 
 
 

19.00 
20.00 
13.50 
17.00 
19.25 
3.50 
4.00 
3.75 
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- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.33 
  
  3.4 ประเด็นด้านกฎหมาย 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ด้านกฎหมายจากมุมมองของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีทัศนะคติต่อกฎหมายที่บังคับใช้เพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
อย่างไร 
 
   3.4.1 ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติถึงความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับสูง คือ ร้อยละ 94.00 ดังตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นถึงทัศนะคติความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

1.จ าเป็น ร้อยละ 94.00 
2.ไม่จ าเป็น ร้อยละ 6.00 

 
  3.4.2 ทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทัศนคติถึงความจ าเป็นต้องมีการ
เพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 52.50 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความต้องการเพ่ิมกฎหมายเหล่านี้เพ่ือบังคับใช้เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 16 
 

ตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นทัศนะความจ าเป็นต้องมีการเพิ่มกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ทัศนคติของกลุม่ตัวอย่าง ความถี่ 

1.จ าเป็น ร้อยละ 52.50 
2.ไม่จ าเป็น ร้อยละ 47.50 

  
  3.4.3 ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
พบว่า ระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จากการประเมิน
ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่อยู่ ณ ระดับคะแนน 8 และ ระดับ 7 คะแนน
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มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.00 และร้อยละ 19.75 ตามล าดับ และสามารถค านวณระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ตามล าดับ ดังตารางที่ 17   
 

ตารางท่ี 17 แสดงระดับคะแนนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ระดับคะแนนจากการประเมิน จ านวน (n=400) ร้อยละ 

- ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- 5 คะแนน 
- 6 คะแนน 
- 7 คะแนน 
- 8 คะแนน 
- 9 คะแนน 
- 10 คะแนน 
- ไม่ระบุข้อมูล 
- ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 6.80 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.17 

46 
55 
40 
79 
96 
45 
30 
9 

11.50 
13.75 
10.00 
19.75 
24.00 
11.25 
7.50 
2.25 

 
 3.4.4 ทัศนคติว่าปัญหาใดเป็นต้นตอส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคม หลังจากสอบถามทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ว่าปัญหาใดเป็นต้นตอ
ส าคัญที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่าปัญหาที่
เป็นต้นตอส าคัญต่อการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท า
ตามกฎหมาย รองลงมา คือ ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ที่มีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป 
ตามล าดับ สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นต้นต่อส าคัญของการแก้ปัญหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม ดังตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 18 แสดงล าดับต้นตอของการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมจากทัศนคติ 
ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
สาเหตุของปัญหา กลุ่มเยาวชนที่ไม่ด่ืม 

1.ปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 1 
2.ปัญหาพฤติกรรมผู้จ าหน่ายที่ไม่ท าตามกฎหมาย อันดับ 2 
3.ปัญหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง อันดับ 3 
4.ปัญหาในตัวบทกฎหมายที่ท่ีมีช่องโหว่หรือมีน้อยเกินไป อันดับ 4 
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ภาคผนวก ง. 
สรุปผลการจัดประชุม 
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สรุปผลการประชุม เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ได้มปีระชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน
ทั้งท่ีดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป รวม 3 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
 ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2557 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
  สรุปผลการประชุมเป็น 3 ด้าน คือ 1.ลักษณะการควบคุม  2.ผู้มีอ านาจและหน้าที่รักษาการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 
 
1. ลักษณะการควบคุม 
 
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีการควบคุมบุคคล 3 ฝ่าย คือ 1.
ผู้ขาย 2.ผู้โฆษณา 3.ผู้บริโภค ดังนี้ 
 
  1.1 การควบคุมผู้ขาย 
  มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีก าหนด อันได้แก ่
 - วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
 - สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้าน
ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 - สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
 - หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
 - สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 - สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าใน
บริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
 - สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
 - สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 - ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300  เมตร จากรั้ว
หรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (ประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558) 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตรานี้ คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 39) โดยที่บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้
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คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ 
โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรก็ได้ และ เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 45) 
 
  มาตรา 29 ห้ามขายให้กับบุคคลที่ก าหนด อันได้แก ่
 - บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 - บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตรานี้ คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 40 ) โดยที่บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ
ควบคุมมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
และ เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 45) 
 
  มาตรา 30 ห้ามขายโดยวิธีการหรือในลักษณะที่ก าหนด อันได้แก ่
 - ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตรานี้ คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 40 ) 
 - การเร่ขาย 
 - การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
 - ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชคการชิง
รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้น าหีบห่อ
หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
 - โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอ่ืน หรือการ
ให้บริการอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ
ก าหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 - โดยวิธีหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตราใน 5 ลักษณะข้างต้น คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 41) และหากเมื่อผู้กระท าความผิดได้
เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา 45) 
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  1.2 การควบคุมผู้โฆษณา 
  - ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้ อ่ืนดื่ม
โดยตรงหรือโดยอ้อม (มาตรา 32) กล่าวคือ 
 - ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 
  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้
เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตรานี้  คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และนอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซ่ึงหาก
เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (มาตรา 45) 
 
  1.3 การควบคุมผู้บริโภค 
  มาตรา 31 ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีก าหนด อันได้แก ่
 - วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 - สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้าน
ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 

- สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตาม
ประเพณ ี

- สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วน
บุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

- สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าใน
บริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

- สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
- สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
- ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือ

บนรถ 
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  ค าว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555) 
  โทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนมาตรานี้ คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 42) ซึ่งหากเมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 45) 

 
2.ผู้มีอ านาจและหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - ผู้มีอ านาจและหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย อันได้แก่ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่ง
ตามมาตรา 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่งตาม ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 นั้น  เพ่ือให้การใช้บังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551  
  ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางซึ่งด ารง
ต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
  (1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (3) อธิบดีกรมการแพทย์  
  (4) อธิบดีกรมควบคุมโรค  
  (5) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  (6) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  (7) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  (8) อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
  (9) อธิบดีกรมอนามัย  
  (10) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
  (11) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
  (12) รองอธิบดีกรมการแพทย์  
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  (13) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
  (14) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  (15) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
   (16) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  (17) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
  (18) รองอธิบดีกรมอนามัย  
  (19) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
  (20) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการศูนย์ สังกัดกรมการแพทย์  
  (21) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงาน และ 
ผู้อ านวยการส านัก สังกัดกรมควบคุมโรค  
  (22) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถาบัน สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์ แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  (23) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  (24) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ผู้อ านวยการกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  (25) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิต ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการ สังกัดกรมสุขภาพจิต  
  (26) เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อ านวยการส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย  
  (27) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (28) นิติกร สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  (29) นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (30) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (31) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล ส านักส่งเสริมสุขภาพ และส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   
   (32) ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรค  
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ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
  (33) ข้าราชการส านักโรคไม่ติดต่อ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (34) ข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ส านักโรคติดต่อทั่วไป สังกัดกรม
ควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (35) นิติกร (พนักงานราชการ) สังกัดกรมควบคุมโรค ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือ
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคซึ่งด ารงต าแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
  (2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้ เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ประจ าส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
  (3) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมควบคุมโรค  
  (4) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  (5) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
  (6) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย  
  (7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ชุมชน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  (8) ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการ
แพทย์ 
  (9) ผู้อ านวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์  
  (10) นิติกร สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี  
  (11) ข้าราชการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (12) ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (13) นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ และส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   
   (14) สาธารณสุขอ าเภอ  
  (15) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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  (16) นิติกร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  (17) นิติกร (พนักงานราชการ) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สังกัดกรมควบคุมโรค ที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  ข้อ 4 ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขต
ท้องที่ ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  (2) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
  (4) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  (5) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  (6) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  (7) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (8) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  (9) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  (10) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  (11) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง  
  (12) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง  
  (13) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการส านักอ านวยการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (14) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  
  (15) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (16) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (17) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ  
  (18) ผู้อ านวยการสถาบัน โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
  (19) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  
  (20) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต   
  (21) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  
  (22) ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และครูฝ่ายปกครอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (23) ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน ในก ากับดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
  (24) ข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักลูกเสือกาชาดและกิจการ
นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
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  (25) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (26) อาจารย์หรือครูซึ่ งมีประสบการณ์เป็นครูท าการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปีและเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน  
  ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ ที่มี
อ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (3) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (4) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (5) ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (6) ผู้อ านวยการส านักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน  
  (7) ปลัดจังหวัด  

(8) นายอ าเภอ  
(6) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  
(10) ปลัดอ าเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
(11) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ าศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (12) นิติกร ประจ าศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี  
  (13) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ าที่ท าการอ าเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 2 ปี  
  ข้อ 6 ให้กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ   
   ข้อ 7 ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ ที่มี
อ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(2) รองผู้ว่าราชการกรงเทพมหานคร 
(3) ปลัดกรุงเทพมหานคร  
(4) รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
(5) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์  
(6) รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์  
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(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(8) ผู้อ านวยการส านักอนามัย  
(9) รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  
(10) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย  
(11) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย  
(12) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย  
(13) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย  
(14) ผู้อ านวยการกองป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด ส านักอนามัย  
(15) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
(16) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
(17) ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(18) ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ  
(19) รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ  
(20) ผู้อ านวยการเขต  
(21) นักปกครองเขต  
(22) ผู้อ านวยการกองตรวจและปฏิบัติการพ้ืนที่ 1-3  
(23) เจ้าพนักงานเทศกิจ สังกัดส านักงานเขต และส านักงานเทศกิจ  
(24) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 
ปี  
  (25) หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สังกัดส านักงานเขต ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (26) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สังกัดส านักงานเขต และส านักเทศกิจ  
  (27) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย สังกัดกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
   (28) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (29) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดส านักงานเขต และส านักงานเทศกิจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
  (30) นักพัฒนาสังคม สังกัดส านักงานเขต ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 2 ปี  
  (31) นายแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ หัวหน้าพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นัก
กายภาพบ าบัด เภสัชกร สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  
  (32) นิติกร สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี  



203 
 

  ข้อ 8 ให้ข้าราชการสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้แล้วแต่กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) นายกเทศมนตรี  
  (2) รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสาธารณสุข  
  (3) ปลัดเทศบาล  
  (4) รองปลัดเทศบาล  
  (5) ผู้อ านวยการกองหรือส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  (6) ผู้อ านวยการกองหรือส านักการศึกษา  
  (7) ผู้อ านวยการกองหรือส านักสวัสดิการสังคม  
  (8) ผู้อ านวยการกองหรือส านักวิชาการและแผนงาน  

(9) ผู้อ านวยการกองหรือส านักการแพทย์  
(10) ผู้อ านวยการกองหรือส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(11) ผู้อ านวยการกองหรือส านักการศึกษา  
(12) ผู้อ านวยการกองหรือส านักสวัสดิการสังคม  
(13) ผู้อ านวยการกองหรือส านักวิชาการและแผนงาน  
(14) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล  
(15) นายแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  
(16) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าพนักงานเทศกิจ ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  
(17) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(18) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

  (19) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(20) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
(21) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  

  (22) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  
  (23) นายกเมืองพัทยา  
  (24) รองนายกเมืองพัทยา  
  (25) ปลัดเมืองพัทยา  

(26) รองปลัดเมืองพัทยา  
(27) ผู้อ านวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา  
(28) นักบริหารงานสาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา  
(29) นักวิชาการสุขาภิบาล ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ 4 

ขึ้นไป  
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(30) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่
ระดับ 4 ขึ้นไป  
  (31) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ 4 
ขึ้นไป  
  (32) เทศกิจ สังกัดเทศบาล ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป  
  (33) นิติกร สังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  ข้อ 9 ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ผู้อ านวยการส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
  (2) ผู้อ านวยการส่วนใบอนุญาต ส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
  (3) ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์รายการภาษี ส าหรับบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
  (4) ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการผลิตและจ าหน่าย ส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
  (5) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต สังกัดส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
  (6) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (7) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดส านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (8) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม   
   (9) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต สังกัดส านักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (10) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต และนายตรวจสรรพสามิต สังกัดส านัก 
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (11) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (12) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (13) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  
  (14) ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาค  
  (15) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต สังกัดส านักงาน
สรรพสามิตภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (16) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดส านักงานสรรพสามิตภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (17) สรรพสามิตพ้ืนที่  
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  (18) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (19) สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา  
  (20) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  ข้อ 10 ให้ข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ . 2551 
เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม  
  (2) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  (3) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(4) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  
(5) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรกรุงเทพ  
(6) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ   

  (7) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  
(8) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาค  
(9) นายด่านศุลกากร  
(10) สารวัตรศุลกากร สังกัดส านักสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรตรวจสอบ ของ

ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (11) นายตรวจศุลกากร สังกัดส านักสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (12) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร สังกัดส านักสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากร 
ตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  (13) ศุลการักษ์ สังกัดส านักสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรตรวจสอบ ของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักงาน
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ศุลกากรกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และส านักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  ข้อ 11 ให้ข้าราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2551 เฉพาะในเขต
ท้องที่ ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  (1) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
  (2) รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
  (3) ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  
  (4) ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์  
  (5) ประชาสัมพันธ์จังหวัด   
   ข้อ 12 ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ . 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ที่มี
อ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
  ข้อ 13 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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  จากที่ได้ยกบทบัญญัติของกฎหมาย ในส่วนของข้อห้าม พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการให้
เป็นไปตามกฎหมาย และบทลงโทษแล้วจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไม่มีความรัดกุม มี
ช่องว่างและหละหลวม มีความหมายไม่แน่ชัด บทลงโทษต่ า พนักงานเจ้าหน้าที่ถูกก าหนดไว้โดย
ต าแหน่งแบบกว้างและเป็นจ านวนมากอาจไม่ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ กล่าวคือ 
 
 เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายเอง เช่น 

- ข้อห้ามตามมาตรา 27 ที่ว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
(รายละเอียดปรากฏในตอนต้นแล้ว) ค าว่าห้ามขาย ใน สถานที่ที่ก าหนดนั้นย่อมมีความชัดเจนว่าต้อง
เป็นภายในเท่านั้น ซึ่งหากสถานที่ดังกล่าวนั้นมีรั้วรอบขอบชิดการขายภายในรั้วย่อมเป็นที่ ชัดเจนว่า
เป็นการขายภายใน หรือหากไม่มีรั้วรอบขอบชิดแต่ยังเป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของสถานที่นั้นๆ และเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่กว้างใหญ่ก็ยังท าให้พอเห็นได้ว่าเป็นภายใน แต่หากสถานที่ดังกล่าวมี พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของ
สถานที่นั้นๆ มีขนาดกว้างใหญ่ และมีการขายบริเวณในพ้ืนที่ชายขอบเช่นว่านั้นจะถือว่าเป็นการขาย
ภายในหรือไม่ นอกจากนี้ การห้ามขายตามมาตรา 27 นั้นยังก าหนดต่อไปว่า ห้ามขาย บริเวณ ของ
สถานที่ที่ก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนดที่ปราศจากความชัดเจนว่า ค าว่า 
“บริเวณ” หมายถึงอะไร โดยที่ตัวพระราชบัญญัติเองก็ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ เมื่อดูความหมายจาก 
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน แล้ว ค าว่า บริเวณ นั้นหมายถึง พ้ืนที่ภายในขอบเขตที่
ก าหนดไว้ เช่น บริเวณบ้าน บริเวณโบสถ์ บริเวณวัด บริเวณสนามหลวง แสดงว่าต้องมีการก าหนด
ขอบเขตชัดเจนแน่นอน โดยผู้มีอ านาจก าหนดในพ้ืนที่ที่อยู่ใต้อ านาจ ดังนั้นการก าหนด ว่าห้ามขายใน 
บริเวณ เช่น บริเวณสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (มาตรา 27(5)) นั้น จึงเป็น
การก าหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการขายนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยและไม่มีการก าหนดว่าค าว่าบริเวณมีความหมายแค่ไหน (ซึ่งเรื่องนี้เคยได้วิเคราะห์ไป
แล้วในงานวิจัยก่อนหน้านี้) และต่อมาเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ก็ได้มีการประกาศโดยก าหนดชัด
แจ้งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (8) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู่
ในระยะ 300 เมตร จากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558) การที่ต้องออก
ประกาศภายหลังในขณะที่มี มาตรา 27 (5) อยู่แล้ว ย่อมเป็นการชี้ให้เห็นชัดเจนว่าตัวบทกฎหมายมี
ความหละหลวม อาจจะโดยความตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ก็ท าให้เห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวท าให้
ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้จ าหน่าย ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และก็จะเป็นต่อไปถ้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับนักศึกษาผู้ได้รับการจ าหน่ายสุราจากพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ไม่
ชัดเจนเช่นว่านั้นแล้ว ฯลฯ 

ข้อห้ามตามมาตรา 29 ที่ว่าห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ การก าหนดเช่นนี้อาจให้บังคับได้กับกรณีที่ผู้ขายนั้น
เป็นผู้ขายตามระบบที่ เป็นร้านสะดวกซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดใดๆกับผู้ซื้อในสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิแต่หาก เป็นสังคมแบบปฐมภูมิ แบบปิด ใกล้ชิดในชุมชนเล็ก ข้อก าหนด
ห้ามดังกล่าวจะขาดผลการบังคับใช้ทันท ี
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  2. บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ โดยปกติแล้วผู้ขายเองก็เป็นมนุษย์ก็ย่อมมีความ
กลวัเกรงภัยเช่นเดียวกัน ในสังคมเล็กผู้ขายเองก็มีความใกล้ชิด รู้จักกับผู้ซื้อซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม้
ผู้ซื้อจะมีอาการมึนเมา แต่จะเอาอะไรให้ผู้ขายในสังคมเล็กมาวัดว่าผู้ซื้อในขณะนั้นครองสติได้หรือไม่ 
ประกอบกับเหตุผลอ่ืนอันได้กล่าวแล้วท าให้ข้อก าหนดข้อนี้จึงไม่มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับจริง
เช่นกัน 
   จึงอาจกล่าวได้ว่าการขาดประสิทธิภาพบังคับของกฎหมายเกิดจากตัวบทกฎหมายเองซึ่งถูก
ก าหนดร่างมาโดยขาดความเข้าใจในพฤติกรรมของสังคม  
 
 เกิดจากผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 จากสถานะ จ านวน ความหลากหลาย ของบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
รักษาการหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งใครจะบอกได้ว่าบุคคล
เหล่านั้นบางส่วนทราบหรือไม่ว่าตนเองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ หรือมีความต้องการให้
เป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือเกิดรายได้จากการยินยอมให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ หรือมีผลประโยชน์
ขัดกันตามหน้าที่หากต้องปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ ดังกรณีในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 ข้อ.9 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ซึ่งในข้อนี้เห็นว่าหน้าที่ส าคัญของ
กรมสรรพสามิต คือ การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากภาษีสรรพสามิตสุรา ซึ่งอาจต้องมีการก าหนด
เป้าหมายยอดการจัดเก็บการให้เจ้าพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานลักษณะดังกล่าวมาด าเนินการในการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นว่า เป็นการขัดกันในผลประโยชน์ตามหน้าที่หลักของเจ้า
พนักงานเช่นว่านั้น 
 ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนด “อ านาจ หน้าที่” ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไว้ในมาตรา 34 ว่า  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต 
น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (3) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
  มีปัญหาว่า จากบุคคลโดยต าแหน่งต่างๆ ที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนี้มีอ านาจตาม
มาตรา 34 หรือไม่อย่างไร มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือไม่อย่างไร เช่น ในข้อ.4 ของประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ บุคคลเหล่านั้นมีอ านาจตามมาตรา 34 หรือไม่ และอย่างไร 
 เกิดจาก “โทษ” ที่ท าให้เห็นว่าการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ไม่มีความส าคัญหรือรุนแรง
ประการใด 
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 ตามมาตรา มาตรา 45 ของกฎหมายฉบับนี้ก าหนดว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ 
โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้น
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อดูจากลักษณะและปริมาณของโทษแล้วก็มิได้มีความรุนแรง หรือเด็ดขาดแต่อย่างใด ไม่มี
การกวดขันตรวจสอบเป็นกิจจะลักษณะ ไม่ท าให้ผู้ฝ่าฝืนเกิดความเกรงกลัว หรือย าเกรงกฎหมายแต่
อย่างใด เพราะสุดท้ายแล้วสามารถจบคดีได้โดยการจ่ายเงินเท่านั้น ซึ่งหากน ามาเปรียบเทียบกับการ
เมาแล้วขับรถ โทษแม้จะมีจ านวนไม่มาก แต่มีความเด็ดขาด ประกอบกับมีการให้ความส าคัญในการ
กวดขั้นตั้งด่านตรวจสอบตลอดเวลาเป็นกิจจะลักษณะ ท าให้ผู้ที่คิดจะฝ่าฝืนเกิดความเกรงกลัว 

จึงกล่าวได้ว่า ความไม่เด็ดขาดของโทษ การไม่กวดขันเอาใจใส่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส าคัญท าให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขาดประสิทธิภาพ 

ความไม่ชัดเจนหย่อนประสิทธิภาพ ของกฎหมาย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทลงโทษ
ตามที่กล่าวมาข้างต้นข้างต้นได้ถูกตอกย้ าโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่
22/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แล้ว ก็สมควรที่จะมีการแก้ไข ประกาศเพ่ิมเติม
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
1. หัวหน้าโครงการวิจัย   
  อาจารย์ วรพชร จันทร์ขันตี 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
การศึกษา  

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สัดส่วนการวิจัย ร้อยละ 80 
 

2. ผู้ร่วมวิจัย  
2.1 นายรัฐวิชญ์ ไพรวัน 

ต าแหน่ง นักวิชาการอ ิสระ 
การศึกษา  

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากร
มนุษย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการวิจัย ร้อยละ 10 
 
2.2 นายส าราญ นุ่นพันธ์ 

ต าแหน่ง นักวิชาการอิสระ 
การศึกษา  

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สัดส่วนการวิจัย ร้อยละ 10 
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