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คํานํา 
 
 
  จากสถานการณการดื่มและการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายใน
สังคมไทย  ทั้งที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น นํามาซึ่งปญหาทั้งดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจก็ตาม 
จนกระทั้งรัฐบาลไทยตระหนักในปญหาดงักลาวจึงไดผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว มกีารกําหนด
มาตรการสําคัญตางๆไวทั้งมาตรการดานการดื่ม การจําหนาย การโฆษณา เพื่อควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยมุงเปาหมายที่การลดนกัดื่มหนาใหม การลดปริมาณการบริโภคโดยรวม ตลอดจนการลดผลกระทบจาก
การดื่ม  เมื่อมีการประกาศใชพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาระยะหนึ่งแลว เพือ่ใหไดองค
ความรู เกีย่วการปฏิบัติตามกฎระเบยีบจากมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดังนั้นการวิจยันี้จึงไดศกึษาเพื่อประเมินผลการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ ตลอดจน การปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชนในฐานะผูบริโภค และผูจําหนาย เพื่อใหทราบผลในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายตางๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ผลของการศึกษานี้จะนาํไปใชเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยใน
อนาคตตอไป 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สถานการณการปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 (2) การรับรูของประชาชนและเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และ (3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิผล
ของการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในการควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาสุราของประเทศไทย  ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน
ทั่วไปที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป เจาของรานคา และเจาพนักงานตามกฎหมาย จํานวน 5,836 คน ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี และขอนแกน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

ผลการวิจัยในสวนของ สถานการณการปฏิบัตแิละประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามพระราช 
บัญญัติควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 พบวา  ผูบริโภค ราว 1 ใน 4 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในลักษณะดื่มทุกวันในรอบ 3 เดือนที่ผานมา และรอยละ 50 ยังซื้อไดในเวลาหามจําหนาย  
ผูบริโภคกวารอยละ 57 ของทั้งสองพื้นที่ ยังคงพบเหน็เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล สําหรับ
กลุมผูจําหนาย พบวา รานจาํหนายในอุดรธานี ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาหามจําหนาย ถึงรอยละ 80 
และ 3 ใน 4 ของผูจําหนายของทั้งสองพื้นที่ไมรูวาผิดระเบียบเรื่องเวลาจําหนาย และใชเหตุผลนีข้ายใหกับ
เด็กอายตุ่ํากวา 20 ป นอกจากนี้ยังพบวา เจาพนักงานตามกฎหมาย รอยละ 53 เคยพบเห็นการกระทําความผิด
ตาม พรบ. ซ่ึงไดตักเตือนถึงรอยละ 61 แตก็มีเจาพนักงานตามกฎหมายถึง 1 ใน 4 ไมไดดําเนินการแตอยางใด  

สําหรับ การรับรูของประชาชนและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 พบวา กลุมผูบริโภค ราว 1 ใน 4 ยังคงพบเห็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่ออยู  ทั้งนี้
ผูบริโภค ราว 1 ใน 3 ไมมีการรับรูในเรื่องมาตรการตางๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล  สวน กลุมผูจําหนาย 
ราวรอยละ 75 ทั้งสองพื้นที่ มีการรับรูในมาตรการหามจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท
ในระดบัมาก เปนสัดสวนสูงสุด สวนการรับรูเกี่ยวกับมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบาง
เวลา ผูจําหนายมีการรับรูในระดับต่ําเปนสัดสวนสูงสุด และใน กลุมเจาพนกังานตามกฎหมาย มีการรับรู
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายและสถานที่ดืม่ ในระดับมากเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 80-85 แตมี
การรับรูเกี่ยวกบัมาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนาย และ มาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อใน
ระดับมาก ราวครึ่งหนึ่งเทานัน้ 
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 สวนแนวทางการเพิ่มประสทิธิผลของการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทยนั้น ควรมกีารเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ตลอดจน
พัฒนากระบวนการใหเจาพนักงานตามกฎหมาย มีความมั่นใจในการกาํกับ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล     
 
คําสําคัญ : การประเมินผล พระราชบัญญัติ การบริโภค   เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 
 This research was aimed at studying: (1) implementation situations and evaluation of the 
enforcement of the Alcoholic Drink Control Act, 2008, (2) perception of the people and related officers on 
the Alcoholic Drink Control Act, 2008, and (3) a means to increase the efficiency of the enforcement of 
the Alcoholic Drink Control Act, 2008 in order to control, prevent, and mitigate alcoholic problems in 
Thailand. The quantitative research method was applied with a survey of the sample groups consisting of 
5,836 citizens of the age over 11 years old who were shop owners and officers in some areas of Udonthani 
and Khon Kaen provinces. The obtained data from the questionnaire were analyzed using a commercial 
program.  

The research results on the survey of implementation situations and evaluation of the 
enforcement of the Alcoholic Drink Control Act, 2008 reveal that roughly one out of four of the 
consumers drank alcoholic beverages every day during the past three months. Fifty per cent of these 
consumers were able to buy the drinks during the prohibited selling time. More than 57 per cent of the 
consumers in both areas witnessed youths of ages lower than 20 years buying alcoholic drinks. Among the 
sellers, it was found that 80 per cent of the shops in Udonthani sold alcoholic drinks during the prohibited 
period. Three out of four of the distributors in both areas were not aware of their violation of selling time. 
With the same reason, they sold the drinks to people younger than 20 years. The data show that 53 per cent 
of the law officers had seen the illegal acts, and 61 per cent warned the wrongdoers. However, one fourths 
of the law officers neglected any proper action.  

With reference to the perception of the people and related officers on the Alcoholic Drink 
Control Act, 2008, it was found that one fourths of the consumers still saw advertisements of alcoholic 
drinks in the media. Approximately one thirds of these consumers were not informed of alcoholic drinks 
measures. About 75 per cent of the sellers in both provinces, the highest proportion in this respect, had a 
high level of knowledge of prohibition of the selling of alcoholic drinks in certain places. There was the 



 

 

จ

highest  proportion of the sellers who had little knowledge of the banning of alcoholic selling at certain 
times. Among the law officers, the highest proportion or 80 – 85 per cent of the respondents were 
acknowledged of the measures controlling alcoholic selling and drinking places at a high level. However, 
only half of the respondents reported that they had a high level of knowledge related to the measures 
controlling the selling time and prohibition of some people to buy alcoholic drinks.   
 The following was found related to the means to increase the efficiency of the enforcement of 
the Alcoholic Drink Control Act, 2008 for the control, prevention and mitigation of alcoholic problems 
in Thailand. It was recommended that knowledge and understanding of the Alcoholic Drink Control Act, 
2008 should be promoted and the processes improved so that the law officers become more confident in 
their monitoring and controlling of alcoholic drinks.   
 
Key words: evaluation, the Act, consumption, alcoholic drinks, the Northeast   

 



สรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
 จากสถานการณการดื่มและการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เกิดขึน้อยางแพรหลายในสังคมไทย  
ทั้งที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นั้นจะนาํมาซึ่งปญหาทั้งดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจก็ตาม จนกระทั้ง
รัฐบาลไทยตระหนกัในปญหาดังกลาวจึงไดผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และในพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว มีการกําหนดมาตรการ
สําคัญตางๆไวทั้งการดื่ม การจําหนาย การโฆษณา เพื่อควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมุงเปาหมายที่การ
ลดนักดื่มหนาใหม การลดปริมาณการบริโภคโดยรวม ตลอดจนการลดผลกระทบจากการดื่ม  เมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลมาระยะหนึ่ง  ดังนั้น  เพื่อใหไดองคความรูเกี่ยวการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงไดศึกษาเพื่อ
ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนในฐานะผูบริโภค และผูจําหนาย ที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวามีการรับรูกับมาตรการที่เกี่ยวของและปฏิบัติตามกฎหมายเพียงใด เพื่อใหทราบผล
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตางๆในการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล  ผลของ
การศึกษานีจ้ะนําไปใชเปนขอเสนอแนะเชงินโยบายและกําหนดมาตรการ เพื่อควบคุม ปองกนัและแกไข
ปญหาสุราของประเทศไทยในอนาคตตอไป                                                                                               
 

 ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจยัในการศึกษาเพื่อ  
1) ศึกษาสถานการณการปฏิบัติและประเมินผลการบงัคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
2)    ศึกษาการรับรูของประชาชนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตอพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
3) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสทิธิผลของการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ    

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทย  
 

การวิจยันี้กําหนดระเบยีบวิธีในการศึกษา คือ ใชการศึกษาเชิงปริมาณ ในพืน้ที่จังหวัดอุดรธานี ซ่ึง
เปนจังหวัดนํารองที่กรมควบคุมโรคและเครือขายงดเหลาดําเนินโครงการพัฒนาความเขมแข็งของการบังคับ
ใชกฎหมาย และจังหวัดขอนแกน ที่เปนจังหวดัที่ไมมโีครงการดังกลาว เพื่อเปนจงัหวัดควบคุม  โดยใชการ
สํารวจกับกลุมตัวอยาง 3 กลุม จํานวน 5,836  คน ไดแก  

1) ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 11 ปขึ้นไปในแตละครัวเรือนที่อยู ณ วันที่มีการสํารวจ ซ่ึงเปนผูบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูบริโภค   ซ่ึงใชการสุมมาดวยการสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิหลายขัน้ (Stratified Multi-stage Sampling) จากอําเภอ ตําบล หมูบานและครัวเรือน ไดจํานวนตวัอยาง 
ผูบริโภค 4,982 คน 
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2) กลุมประชาชนที่เปนเจาของรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตั้งอยูในชุมชนเดยีวกบั
ประชาชนกลุมที่ 1 ในระยะ 500 เมตร ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูจําหนาย   ใชการเลือกแบบเจาะจง
จากกลุมเปาหมายที่พบในวนัเวลาที่เกบ็ขอมูลกลุมผูบริโภค ไดจํานวนตัวอยาง 717 คน 

3) เจาพนักงานตามกฎหมาย ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ ที่ทําหนาที่บงัคับใชกฎหมายในการควบคุม 
ปองกัน และแกไขปญหาสุรา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข เจาพนักงานสรรพาสามิต และเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น ใชการเลือกแบบเจาะจง
จากกลุมเปาหมาย ไดจํานวนตัวอยาง 137 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ที่ศูนยวิจัยปญหาสุราพัฒนาขึ้น   การเก็บขอมูลใช
พนักงานสัมภาษณที่ผานการฝกอบรมใหเขาใจแบบสอบถามแลว   การเก็บขอมูลสนามดําเนินการระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2552  

 

ในการวิเคราะหขอมูล  ใชการประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS For Windows) โดยใชสถิติพื้นฐาน (Descriptive 
Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใชการ
วิเคราะหตารางไขว   และนําเสนอขอมูล โดยใชการบรรยายประกอบตาราง  

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย  ดังนี้ 

 

1. สถานการณการปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551   ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดจากแตละกลุมเปาหมาย พบวา 

 

 กลุมผูบริโภค 
1)  พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ผูบริโภคราว 1 ใน 4 ที่มีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะดื่มทุกวัน หรือ เกือบทกุวันในรอบ 3 เดือนที่ผานมากอนการสํารวจ และ 
ราวรอยละ 60 ที่นิยามคําวา เครื่องดื่มแอลกอฮอล  วานึกถึงเหลาเปนอันดับแรก รองลงมาคือเบียร ราว 1 ใน 5 
ที่เคยดื่มแลวขบัทั้งที่มีคนเตอืน  อนึ่งราวรอยละ 30 ที่เคยดื่มติดลมมากกวาทีต่ั้งใจจะดื่มในตอนเริม่ตนดื่ม ซ่ึง
แบบแผนพฤตกิรรมดังกลาวคลายคลึงกันในทั้งสองพื้นที ่ เชนเดียวกับพบวาประชาชนทั้งสองจังหวดัมี
ประสบการณเคยดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลคร้ังสุดทายในระยะ 12 เดือน เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 71.3 และ 
77.1 ในจังหวดัอุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ 
  2)  การเขาถึงและการหาซื้อดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   ผูบริโภคราว 1 ใน 3 เคยซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวยตนเองในระยะ 3 เดือนผานมา ทั้งนี้ในกลุมผูบริโภคกลุมนี้เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
ตนเองและซื้อไดราว 3-4 คร้ังตอเดือน และสวนใหญ (รอยละ 67-68) ซ้ือไดสะดวก สามารถเดินไปได 
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สถานที่ที่เคยซื้อไดในพื้นที่ขอนแกน ยังคงมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   สวนสาธารณะของทางราชการ 
และ หอพัก ราวรอยละ 3-5  สวนการซื้อในเวลา 24.00-11.00 น และ 14.00-17.00 น  ผูบริโภคราวรอยละ  49  
ยังซื้อไดในเวลาดังกลาว  กลาวคือ  ผูบริโภคราว 1 ใน 2 ที่ยังซื้อไดในเวลาที่หามจําหนาย  เปนการซื้อไดจาก
รานขายของชํา/โชวหวย สําหรับในพืน้ที่อุดรธานี และ รานสะดวกซื้อ สําหรับในพื้นที่ขอนแกน   ราคาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ซ้ือไดถูกที่สุด สวนใหญ (รอยละ 80-87) เปนราคาที่ต่ํากวา 50 บาท  โดยซ้ือเปนขวด
เล็กกลม  นอกจากนี้ผูบริโภค ราวรอยละ 57 และ 64 ในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ เคยเห็นวามี
เด็กอายตุ่ํากวา 20 ป ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล   นอกจากนี้ผูบริโภคราว 3 ใน 4 ตอบวาสามารถเดิน หรือ ขับ
รถไปรานคาเพื่อนั่งดื่มไดสะดวก และก็ใชเวลาไมถึง 30 นาที  
  3)  สถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล นั้น ผูบริโภคสวนใหญกวารอยละ 95 ของทั้งสองพื้นที่
ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ควบคุม ซ่ึงไดแก วัด / ศาสนสถานตางๆ สถานีบริการสาธารณสุข 
หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานที่ทางราชการตางๆ โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
ตางๆ สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิง และ สวนสาธารณะของราชการ อยางไรก็ตามในพื้นที่ขอนแกน พบวามี
ราว รอยละ 1 ที่มีการดื่มอยูในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และ 
สวนสาธารณะของราชการ 
 

กลุมผูจําหนาย  
  พฤติกรรมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ในทัง้สองพื้นที่รานที่จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เปนรานขายของชําและโชวหวยกวารอยละ 83 ในพื้นที่ขอนแกนมีรานจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนรานมินิมารท  รานอาหาร  และรานสะดวกซื้อเปนสัดสวนสูงกวาในพื้นที่อุดรธานี  ราน
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ศึกษากวาครึ่งหนึ่งมีใบอนุญาตประเภทที่ 4  อนึ่งในพืน้ที่อุดรธานีราน
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 ใน 3  มีใบอนุญาตประเภทที่ 3   รานเหลานีใ้นทั้งสองพื้นที่จําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จําพวกเบยีร มากที่สุด รองลงมาคือเหลาขาว สุราไทย สปาย/ไวนคูลเลอรและสุรา
ตางประเทศ ตามลําดับ  และรานจําหนายในพื้นที่อุดรธานี ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในเวลา 14.00-17.00 น. 
ถึงรอยละ 80 ซ่ึงสูงกวาในขอนแกนถึงรอยละ 20  และ 3 ใน 4 ของผูที่จําหนายในชวง 14.00 -17.00 น. ของ
ทั้งสองพื้นที่ไมรูวาผิดระเบยีบเรื่องเวลาจาํหนาย  และผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล คร่ึงหนึ่งที่ใหเหตุผล
ของการขายใหกับเดก็อายุต่าํกวา 20 ป วาไมทราบระเบียบ อนึ่งพบวามีการจําหนายในหอพัก สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง และรานคาใกลสถานี ดวยเหตุผลวาไมทราบวาผิดระเบียบ และกไ็มไดเกิดผลอะไรขึ้นจาก
การจําหนายในสถานที่ดังกลาว  นอกจากนี้รานคา 3 ใน 4 จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ราคาต่ําสุดนอย
กวา 25 บาท โดยสวนใหญของภาชนะทีบ่รรจุจําหนายคือ เปก กง และกระปอง ตามลําดับ ซ่ึงเปนแบบแผน
เดียวกันทั้งสองพื้นที่   และพบวา 1 ใน 3 ของผูจําหนายใชการสงเสริมการขายดวยการใหเครดิตมากที่สุด  
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เจาพนักงานตามกฎหมาย  
  1) การพบเห็นการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเวลาเฉพาะ พบวาเจาพนักงานตาม
กฎหมายราวรอยละ 53 เคยพบเห็นการซื้อ-ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในชวงเวลา 24.00 - 11.00 น.  และ 
14.00-17.00 น.  ทั้งนี้ทั้งสองพื้นที่พบ การซื้อ-ขายในรานขายของชํา/โชวหวยมากทีสุ่ด  รองลงมาคือผับ เธค 
บาร คาราโอเกะ และรานอาหาร  และพบวามีการซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานขายเครื่องดื่ม และ
รานเรขาย หรือรถเรขาย ถึงรอยละ 10 เจาพนักงานตามกฎหมายไดตกัเตือนถึงรอยละ 61 แตก็มีเจาพนักงาน
ตามกฎหมายถึง 1 ใน 4 ไมไดดําเนนิการแตอยางใด เพราะเหน็วาเปนชวงเทศกาล และกลัวถูกมองในแงราย  
  2) การพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล พบวา เจาพนักงาน
ตามกฎหมาย 1 ใน 5 พบเห็นการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขายผานสื่อบุคคล ในรานอาหาร/ผับ/
เธค/บาร/คาราโอเกะ ทุกครั้งที่ไป 

3) การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ตางๆ ในสถานที่วัด/
ศาสน-สถาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/รานคาใกลสถานี หอพัก 
และสวนสาธารณะทางราชการ เจาพนกังานตามกฎหมายราวรอยละ 10 เคยเห็นการซื้อ-ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เจาพนกังานตามกฎหมาย 1 ใน 3 เคยพบเหน็เดก็อายุต่ํากวา 20 ปสามารถซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลได โดยพบที่รานขายของชํา/โชวหวย ถึงรอยละ 38 โดยในพื้นที่ขอนแกน เจาพนักงานตาม
กฎหมายเคยพบเห็นเด็กอายตุ่ํากวา 20 ป สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดที่รานขายของชํา/โชวหวย สูงถึง
รอยละ 44.8  แตก็ไดตักเตือน รอยละ 13  นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการสงเสริมการขาย โดยการลดราคา  การ
แลก-แจก-แถม  จับสลาก/ชิงรางวัล และ การเรขาย ซ่ึงก็ไดดําเนินการตักเตือนเปนสวนใหญ    

เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธาน ี เห็นวาปญหาอุปสรรคสําคัญอยูที่ประชาชน ที่
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมมีความรูเร่ือง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ไมไดรับขาวสาร
ขอมูล และ ไมเชื่อฟงคําตักเตอืนของเจาหนาที่  สูงถึงรอยละ 67.6  
 

2.  การรับรูของประชาชนและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 
  

ผูบริโภค  
  1)  การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล   พบวา ผูบริโภค ราว 1 ใน 4 ทีย่ังคงไดยิน ได
เห็น การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะในพืน้ที่ขอนแกนเห็นจากรานคามากกวาในพื้นที่อุดรธานี  
และกลุมที่เคยเห็นไดเหน็ผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือปายกลางแจง และรานคา  
  สวนรูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ในพืน้ที่ขอนแกน มีการ
สงเสริมการขาย เปนสัดสวนสูงกวาอุดรธานี ถึง 2 เทา  การขายใหกับคนเมามีมากถงึ 2 เทาของการขายแบบ
พวง และ การขายแบบพวงก็มีมากถึง 2 เทาของการขายแบบเรขาย ซ่ึงแบบแผนดงักลาวพบเชนเดียวกันทั้ง
สองพื้นที่ 
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  2)  การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    แมวาผูบริโภคสวนใหญ
รับรูวามีมาตรการเกี่ยวกับการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลา มีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี
ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง และ ปจจุบันมกีารหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป แตกม็ีผูบริโภค ราว 1 ใน 3 ทีไ่มรูเกี่ยวกับมาตรการเรื่องเวลาจําหนาย 
เชนเดยีวกับมาตรการหามจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสถานที่  เพราะมีผูบริโภค ราว 1 ใน 4 ที่ไมรู
วามีมาตรการหามจําหนาย และมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในโรงภาพยนตร  ในสวนสาธารณะ
ของเอกชน ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และในหอพัก  
  3) ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อพิจารณาความรูเกีย่วกับ
มาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคในภาพรวม พบวา ผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับ
มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท และมาตรการหามดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท ในระดับมาก มีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 60-68)  ขณะทีสั่ดสวนของ
ผูบริโภคที่มีความรูเกีย่วกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดับมาก มีเพียงรอยละ 44 สวน
ผูบริโภคที่มีความรูเกีย่วกับการควบคุมบคุคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดบัมาก มีเพยีงรอยละ 24-
27 เทานั้น และที่สําคัญพบวา ผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกบัมาตรการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในบาง
เวลา ในระดับมากมีเปนสัดสวนต่ําสุดเพยีงรอยละ 8-11 เทานั้น 
 โดยรวมแลวการปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551   
กฎหมายของผูบริโภคซึ่งเปนประชาชนทั่วไปในพืน้ที่วจิยั ยังคงมีขอจํากัดอยู สวนหนึ่งอาจเปนเพราะขาด
ขอมูลขาวสาร ทําใหไมมีความรูที่ถูกตองจึงปฏิบัติไมถูกตอง แตอยางไรก็ตามผูบริโภคทั้งสองพื้นที่ก็รับรู
เกี่ยวกับมาตรการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงความตื่นตัวที่เกิดขึ้น   

 

ผูจําหนาย 
1)  การรับรูเก่ียวกับมาตรการในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูจําหนายกวารอยละ 90 

รับรูวามีมาตรการเกี่ยวกับการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสถานที่ และมีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท แตผูจําหนายในทั้งสองพืน้ที่ราวครึ่งหนึ่ง  ไมรูวาเวลา 14.00 -
17.00 น. และชวงเวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจาํหนาย เชนเดยีวกับการสงเสริมการขาย ที่ผูจําหนาย 
ราว 1 ใน 3 ที่ไมรูวามีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายพวง  และ
ประเด็นมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ เชน  การลด แลก แจก แถม  

2)  ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  เมื่อพิจารณาความรู
เกี่ยวกับมาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูจําหนายในภาพรวม พบวา ผูจําหนายราวรอยละ 
75 ของทั้งสองพื้นที่ มีความรูเกีย่วกับการมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บาง
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ประเภท  และมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภทในระดับมาก   เปน
สัดสวนสูงสุด (ซ่ึงสูงกวากลุมผูบริโภค)  ขณะที่สัดสวนของผูจําหนายราวครึ่งหนึ่งที่มีความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับมาก  เปนที่นาสังเกตวา ผูจําหนายมีความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมบุคคลในการซื้อเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ในระดับมาก มีเพียง 1 ใน 3 เทานั้น แบบแผนขางตนทั้งใน
สองพื้นที่  สําหรับความรูเกี่ยวกบัมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลานั้นผูจําหนาย มี
ความรูในระดบัต่ําเปนสัดสวนสูงสุด (เปนสัดสวนสูงกวาผูบริโภค)  

 

  เจาพนักงานตามกฎหมาย 
1)  การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เจาพนกังานตาม

กฎหมาย 1 ใน 5 ในขอนแกนที่ไมรูวามมีาตรการหามจําหนายในเวลา 14.00 – 17.00 น. และ เวลา 24.00 – 
11.00 น. ซ่ึงเปนสัดสวนทีสู่งกวาในพื้นที่อุดรธาน ีและ โดยเจาพนักงานตามกฎหมายในพื้นที่ขอนแกน ตอบ
ไมรูวามีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโรงภาพยนตรถึงรอยละ 17.3  และในประเด็นมี
มาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร   มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน  และ มีมาตรการหาม
ดื่มในหอพักมผูีตอบวาไมรู เปนรอยละ 14-18  

สวนในมาตรการควบคุมเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เจา
พนักงานตามกฎหมายทัง้ในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน รับรูวามีมาตรการดังกลาวถึงรอยละ 91.9 และ 86.7 
ตามลําดับ สวนในมาตรการเพื่อควบคุมบคุคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล เจาพนักงานตามกฎหมายใน
พื้นที่ขอนแกน ถึงรอยละ 68 รับรูวาปจจุบันมีการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป 
ซ่ึงมีสัดสวนสูงกวา เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นทีอุ่ดรธานี และเปนทีน่าสังเกตวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายในพืน้ที่ขอนแกน 1 ใน 3 ไมรูวามีมาตรการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใหแกคนเมา  
  2)  ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  พบวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายมีความรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมาตรการควบคุม
สถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดบัมาก เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ  80-85  สวนความรูเกี่ยวกับ
มาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดบัมากมเีพียงรอยละ 60-74 เทานัน้ สวนเจา
พนักงานตามกฎหมาย ที่มีความรูเกีย่วกับมาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และ ความรูเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับมาก ราวครึ่งหนึง่
เทานั้น 
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 3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบงัคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองดื่ม 
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทย  
 จากผลการศึกษาที่เปนสถานการณ และการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุมผูบริโภค ผูจําหนายและเจา
พนักงานตามกฎหมาย สามารถกําหนดแนวทางในการเพิม่ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดดังนี ้
 

  1)  การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล พ.ศ.2551   เนื่องจากผลการศึกษาพบชัดเจนวา แมวากลุมตัวอยางทกุกลุมรับรูวามีมาตรการการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  แตก็ยังมีการรับรูในรายละเอียดเกี่ยวกบั มาตรการที่เกี่ยวของยังไมถูกตอง ทั้ง
ในเรื่องสถานที่หามดื่ม สถานที่หามจําหนาย   หรือแมแตเวลาจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล  ทําใหกลุม
ตวัอยางบางสวนยงัคงไมปฏิบัติตามกฎหมาย    อนึ่งในการเสริมสรางความรูความเขาใจในประเดน็ดังกลาว 
หากสามารถทําไดในระดับจลุภาค (Micro level)  จะเกดิผลดีไดมากขึน้ เพราะจากความเหน็ของเจาพนักงาน
ตามกฏหมายเห็นวา ยังตองทําใหทั้งผูบริโภคและผูขายตระหนกั และมีความเขาใจที่ถูกตอง จึงทําใหการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน  
 

  2) การพัฒนากระบวนการใหเจาพนักงานตามกฎหมาย  มีความมั่นใจในการกํากับ ควบคุม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ผลการศึกษาพบวา แมวาเจาพนักงานตามกฎหมาย จะพบเห็นการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสวน เชน สถานที่จําหนาย จําหนายในเวลาหามจําหนาย หรือ 
ดื่มในสถานทีห่ามดื่ม  หรือ แมแตการสงเสริมการขาย แตเจาพนักงานตามกฎหมาย ก็ไมสามารถจะ
ดําเนินการตามกฎหมายไดมากนัก เพราะบางสวนมีทศันคติวา เร่ืองสุราเปนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน  
และ บางสวนรับรูวาไมใชพื้นที่รับผิดชอบ จึงมิไดดําเนินการใดๆ  ทั้งนี้มีบางสวนยงัเหน็วา เปนสิ่งที่เจา
พนักงานตามกฎหมายตองเผชิญหนากับชมุชน อันอาจนําไปสูความขดัแยงในการปฏิบัติงานดานอื่นๆ เพราะ
เจาพนกังานตามกฎหมาย ที่เปนเจาหนาทีต่ํารวจ มักเปนเจาหนาที่ตํารวจที่อยูในระดับชุมชน ที่ตองการความ
รวมมือกับชุมชนในเรื่องงานขาวอื่นๆ   ดังนั้นหากมีกลไกตั้งแตในระดับชุมชน คอื หมูบาน ทีจ่ะชวยเหลือ
ตํารวจในการสอดสองดูแล ก็จะลดการเผชิญหนาลงได  ซ่ึงกลไกนี้พบไดจากการลงเก็บขอมูลในพื้นที่
จังหวดัอุดรธานี ซ่ึงมีบทบาทมากในการใหขาวสารขอมูล และนําไปสูการสรางกฎระเบียบของชมุชนขึ้นมา
รองรับในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งการซื้อและการขาย  อยางไรก็ตามงานศึกษาพบวาเจาพนักงาน
ตามกฎหมาย ที่เปนเจาหนาที่ดานสาธารณสุข ยังไมมบีทบาทในการตักเตือนผูบริโภค หรือ ผูจาํหนายทีไ่ม
ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากนัก  จึงควรมีกระบวนการสรางความมั่นใจใหกับเจา
พนักงานตามกฎหมายกลุมดังกลาวดวย 
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Executive Summary 
 
 
 The drinking habits and selling of alcoholic drinks have become widespread in Thailand 
notwithstanding the fact that alcoholic drinking brings about health as well as socio-economic problems. 
Thai government, being aware of these problems, has enforced an Alcohol Drinks Control Act 2008, in 
which major measures were stipulated to control the drinking, selling, and advertising of drinks. The aim 
was emphasized on reduction of the number of new drinkers, consumption, and effects of drinking, which 
should be effective after a period of enforcement.  Hence, in order to obtain a body of knowledge on the 
practices according to regulations related to major measures controlling alcohol drinking, this study was 
conducted to assess the official enforcement of the laws. The practices of the people as the consumers and 
sellers in accordance with the laws were also investigated to determine the extent to which they perceived 
and follow the laws. The study was also aimed at determining the practical outcomes related to policies 
and legal measures controlling over alcoholic drinks. The results of this study would be a basis for the 
recommendations for stipulation of policies and measures governing and preventing alcoholic problems in 
Thailand in the future.      
 
 The objectives of the research study included:   

1) Study the situations of practices and assessment of the enforced laws under the Alcohol 
Drinks Control Act 2008.  

2) Study the people’s and the relevant officers’ perception of the Alcohol Drinks Control Act 
2008.  

3) Study of a means to increase the effectiveness of the enforcement of laws under the Alcohol 
Drinks Control Act 2008 in terms of control, prevention, and solution of Thailand’s alcoholic problems.  

 
  The methodology applied in this research was the quantitative research study. The research site 
selected was an area in Udonthani, which is a piloting province chosen by the Department of Disease 
Control and the Network of Alcohol Abstinence, to implement the project on the development of strength 
in law enforcement. Then Khon Kaen province was chosen as a control province since there was not such 
project implemented in this province. Three sample groups consisting of a total of 5,836 people were 
selected comprising:   
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1) The general citizens of the age from 11 years old onwards from the existing households on the 
survey date. These individuals consumed alcohol drinks and were referred to in this study as the consumers. 
This group was obtained through the Stratified Multi-stage Sampling method from districts, sub-districts, 
villages, and households. The total number was 4,982.   

2)   Retailer shop owners selling alcoholic drinks that were situated within a distance of 500 
meters of the same communities as the first citizen groups. In this study, this group would be referred to as 
the sellers. They were purposively selected from the target groups encountered on the days and times the 
data were collected and comprised 717 persons.   

3)  The government law officers who enforced the laws in controlling, preventing, and solving 
problems arising from alcoholic drinking including public health officers, officers from the Excise 
Department, and policemen in charge in the areas of the sample consumers in the area. These officials 
were purposively selected and 137 individuals were obtained.    

 

The research tools consisted of the questionnaire developed by the Center for Alcohol Studies 
(CAS). Interviewers trained in the use and understanding of the questionnaire conducted the data 
collection at the selected sites from March 1 to June 10, 2009.  

Data analysis was achieved based on the social sciences research analysis software, namely the 
SPSS for Windows. Descriptive statistics including frequency distribution, percentages, arithmetic means, 
standard deviations, and the cross table analysis were applied. The data were presented by discussion and 
tabulation. 

 
Research Results 
 The results of the research study can be summarized according to the objectives as follows: 

1. The situations of practices and assessment of the enforced laws under the Alcohol Drinks 
Control Act 2008  -  The results from each target group reveal the following:  

 

 The Consumers Groups 
1)  Alcoholic drinking behaviors – Approximately one fourth of the consumers drunk 

alcohol ever day or nearly every day during the three months prior to the survey period. When asked about 
alcohol definition, roughly 60 per cent would think of whiskey first, followed by beer. Roughly one fifths 
drove after drinking notwithstanding of any warnings.  About 30 pre cent who had ever drunk were 
unexpectedly enjoying the first drinking until they could not stop. These behaviors were found similar in 
the two studied areas. It was found that high proportions of the people of the two provinces, 71.3 per cent 
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and 77.1 per cent in Udonthani and Khon Kaen respectively, drunk alcohol for the last time during the last 
12 months  
  2)  Availability of alcoholic drinks – One thirds of the consumers had ever bought 
alcohol drinks by themselves during the past three months. Those who had ever bought the drinks by 
themselves did this 3-4 times every month. The majority (67-68 per cent) found it easy to buy, or were 
able to walk to the shops. The places they bought alcohol drinks in Khon Kaen still included gas stations, 
official public gardens, and dormitories (3-5 per cent) 
  With reference to alcoholic drinks buying from 24.00-11.00 a.m. and from 14.00-17.00 
p.m., 49 per cent of the consumers were still able to buy their drinks during the time. Roughly one out of 
two consumers was still able to buy alcoholic drinks during the restricted selling time. They were able to 
do so at grocery stores in Udonthani and at convenient stores in Khon Kaen. The minimum price of a small 
round bottle available among the majority of 80-87 per cent was lower than 50 baht. About 57 per cent of 
the consumers in Udonthani and 64 per cent of those in Khon Kaen used to observe children of the age 
lower than 20 years buying alcohol drinks. In addition, about three thirds of the consumers reported they 
could walk or drive to the shops to sit there and drink, spending only less than 30 minutes  
  3)  Alcohol drinking places – Over 95 per cent of the consumers of both provinces never 
drunk alcohol in the controlled areas, namely temples/ religious places, public health service stations, 
official and private hospitals, official places, schools/ universities, academic institutions, gas stations, and 
official public gardens. However, in Khon Kaen, one per cent was found reporting drinking in a school/ 
university, academic institution, gas station, and public garden   
 

The Sellers 
  The patterns of alcoholic drinks selling – It was found in the two provinces that more 
than 83 per cent of both areas sold alcoholic drinks at grocery stores. In Khon Kaen, higher proportions of 
selling were at mini-marts, restaurants and convenient stores compared to Udonthani.  More than half of 
the alcohol drinks sellers had the selling license type 4. In Udonthani, one thirds of the alcohol drinks 
sellers were holding the selling license type 3. It was found that in these places; beer was sold mostly, 
followed by 40-degree whiskey, Thai whiskey, spy/ wine cooler, and foreign whiskeys, respectively. 
Eighty per cent of the shops in Udonthani sold alcoholic drinks from 14.00 -17.00 p.m., which was 20 per 
cent higher than in Khon Kaen. Three thirds of the sellers from 14.00 – 17.00 p.m. of both areas did not 
realize they were breaching the regulations banning selling alcohol during the period.  Half of the sellers 
selling alcohol to children said they did not know the regulations  
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  In fact, alcoholic drinks were found sold at dormitories, gas stations, and shops around 
gas stations. The owners of these places stated that they did not know it was against the regulations, nor 
did anything happen out of their action. Three out of four of these shops sold the lowest price of alcoholic 
drinks lower than 25 baht. The containers used for selling were pecks, one-eighth cups, and cans.   These 
practices were similar in the two areas. It was also found that one thirds of most of the sellers promoted 
their selling by giving their customers credits  
 

 Law Officers  
.  1) Witness of selling and buying during restricted time – As high as 53 per cent of the 
law officers had seen the buying and selling of alcoholic drinks from  24.00-11.00 a.m. and from 14.00-
17.00 p.m. Most of the selling and buying found was at grocery stores, followed by pubs, discotheques, 
bars, karaoke places, and restaurants. As high as 10 per cent of the action were found at soft drink stalls, 
and peddling carts. Sixty one per cent of these officers warned the sellers and buyers, whereas one fourths 
of the officers did not follow any action seeing that it was a festival time and were afraid of being thought 
of in a negative way 
  2) Witness of advertisements at alcohol selling places by a person medium – It was 
found that one fifths of the law officers saw advertisements through a person medium at restaurants, pubs, 
discotheques, bars, karaoke places every time they went there.  

3) Witness of alcohol selling and buying patterns at different places -  Roughly 10 per 
cent of the law officers witnessed the selling and buying of alcohol drinks at temples, religious places, 
schools, universities, academic institutions, gas stations and shops around these stations, dormitories, and 
public gardens.  One thirds of the law officers used to see teenagers younger than 20 years of age buying 
alcoholic drinks. As high as 38 per cent witnessed this at grocery stores in Khon Kaen area, whereas on the 
whole, 44.8 per cent of the officers saw this action. However, only 13 per cent warned the buyers. Besides, 
they reported finding sale promotion by offering bargains, offering bonuses, drawing lots for prizes, and 
peddling. For most of the cases, the law officers did warn the wrongdoers.    

Many of the law officers in Udonthani (67.6 per cent) believed that the problems and 
obstacles were caused by the citizens who did not conform to the law because they lacked knowledge of 
the Alcohol Drinks Control Act, did not receive news and information, and did not listen to the officers  
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2.  Perception of the population and relevant officers of the Alcohol Drinks Control Act 2008 
  

The Consumers 
  1)  Perception of alcohol drinks advertisements -  It was found that approximately one  
fourths of the consumers still heard and saw advertisements of alcoholic drinks. In Khon Kaen, especially, 
they perceived them at shops more than in Udonthani. Those who had seen advertisements saw them 
mostly on television, followed by billboards and shops. Selling promotion in Khon Kaen was twice as 
much as in Udonthani. Selling to the drunks was reported to double the tied selling, whereas the tied 
selling itself was twice as much as peddling. These selling patterns were found in both areas  
   2)  Perception of measures related to alcoholic drinks – Most of the consumers were 
acknowledged of the restriction of alcoholic selling at certain time and certain places, the 24-hour banning 
of advertisements that exaggerate the direct and indirect benefits of alcohol drinks on all media, and the 
banning of alcoholic drinks selling to the youths younger than 20 years of age. Still, there were about one 
out of three of the consumers who were not informed of the restriction of selling time as well as the 
prohibition of selling places. Roughly one fourths of the consumers were not informed of the prohibition 
of alcohol selling and drinking in theatres, privately owned public gardens, gas stations, and dormitories.      
  3) Level of perception to different measures governing alcoholic drinks – When 
holistic consideration was put on the consumers’ perception of different measures governing alcoholic 
drinks, a great proportion of consumers (60 – 68 per cent) informed of the measures controlling selling of 
alcohol at certain time and places was found, while only 44 per cent had a relatively high level of 
perception on the control of alcoholic drinks advertisements. Only 24-27 per cent had a high level of 
perception of the control of individuals in alcoholic buying. It should be noted that only 8 – 11 per cent 
had a great proportion of perception on measures taken to limit alcoholic drinks selling at certain time    
 Overall, the conforming of the consumers who were the people in the research sites to the Alcohol 
Drinks Control Act 2008 and the consumer laws was still limited. This could partially be due to the lack 
of information and news, resulting in inaccurate knowledge and inappropriate practices. Nevertheless, the 
consumers in both areas perceived the measures taken under the Alcohol Drinks Control Act 2008, 
indicating that they became alert of the issue.    
     

     The Sellers 
1)  Perception of measures in alcoholic drinks selling – More than 90 per cent of the 

sellers were acknowledged of the limiting of alcoholic selling in certain types of places. However, 
approximately half of the sellers in the two areas did not know that 14.00 -17.00 a.m. and 24.00 – 11.00 



 ต

p.m. was the time restricted for the selling of alcoholic drinks. Roughly one thirds of the sellers also did 
not know that there was a measure banning promotion in the form of tied selling and other selling 
promotions such as sale, bargains, offering, or bonuses  

2)  Level of perception to different measures governing alcoholic drinks -  When 
holistic consideration was conducted on the Level of perception to different measures related to alcoholic 
drinks, it was revealed that roughly 75 per cent of the sellers in both areas were aware, at a high level, of 
the banning of alcoholic drinks selling at certain places. This was the highest proportion (higher than 
among the consumers’ group). At the same time, half of the sellers had a high level of perception on the 
control of media advertising alcoholic drinks. It should be noted that only one thirds of the sellers were 
informed of the control over individuals in alcoholic drinks buying at a high level. As for the perception on 
prohibition of alcoholic selling at certain time, the highest proportion of the sellers (higher than the 
consumers) had a low level of perception  
 

 The Law Officers  
1)  Perception of measures related to alcoholic drinks – One fifths of the law officers 

in Khon Kaen were not informed of the restriction of alcoholic selling from 14.00 -17.00 a.m. and from 
24.00 – 11.00 p.m.  This proportion was higher than that in Udonthani. As high as 17.3 per cent of the law 
officers in Khon Kaen reported that they did not know alcoholic drinking was prevented in theatres and in 
privately owned public gardens. For prohibition of alcoholic drinking in dormitories, 14 -1 8 per cent 
reported that they did not know.  As regards measures governing the content of advertisements of alcoholic 
drinks, 91.9 and 86.7 per cent of the law officers in Udonthani and Khon Kaen respectively, reported that 
they were informed.   Most of the law officers in Khon Kaen (68 per cent) were acknowledged that 
alcoholic drinks were not legally permitted to be sold to people younger than 20 years old. This proportion 
was higher than that in Udonthani. It was noted that one thirds of Khon Kaen law officers did not know 
that alcoholic drinks could not be sold to the drunks  
  2)  Level of perception to different measures governing alcoholic drinks - It was 
found that as great as 80-85 per cent of the law officers had a high level of perception related to the 
measures governing alcoholic drinks selling places and alcoholic drinking places. A high level of 
perception on the measures controlling media advertising alcoholic drinks, the measures controlling the 
time for alcoholic drinks selling, and the measures controlling individuals in alcohol buying was only 
found among about half of the law officers 
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 3. The Means to Increase the Effectiveness of Enforcement of the Laws under the Alcohol 
Drinks Control Act 2008 for the Control, Prevention, and Solution of Alcoholic Problems in 
Thailand   
 From the study of the situations and the conformation of laws of the consumers, the sellers, and 
the law officers; the following means to increase the effectiveness of the enforcement of laws under the 
Alcohol Drinks Control Act 2008 is recommended:  
 

  1)  Enhancement of knowledge and understanding of the laws related to the Alcohol 
Drinks Control Act 2008 – The results of the study clearly indicate that although all of the sample groups 
were acknowledged of the measures controlling over alcoholic drinks, their detailed perception of the 
related measures was not accurate, in terms of the prohibited drinking, the prohibited drinking places, the 
prohibited selling places, or even the restricted selling time. Hence, some sample groups still did not 
conform to the laws. It should be understood that enhancement of knowledge and understanding of these 
issues is possible at a micro level and should be more effective since the law officers thought that both the 
consumers and sellers should be made to be aware and understand the issues precisely so that they would 
practice more concretely according to the laws.  
 

  2) Development of processes to make the law officers confident in their monitoring 
and controlling of alcoholic drinks – The study reveals that although the law officers witnessed the 
neglect of certain laws controlling alcoholic drinks such as the selling places, the selling time, the drinking 
places, or the selling promotion; the law officers still could not completely act according to the laws. Some 
of them had an attitude of the fact that alcohol is related to community culture, and some persisted that it 
was not their responsible area and so did not act accordingly.  Some law officers also believed that any 
action could lead to confrontation with the community, which could result in contradiction in other sorts of 
operations. This is true among the law officers who are policemen, since policemen work in the 
community and rely on cooperation from the community in reporting other news. Thus, if there is a 
community level mechanism, i.e., a village that assists the policemen as a watchdog, confrontation can be 
reduced. Such mechanism was found when data were collected in Udonthani. It had an important role in 
information provision that led to the building of community regulations to accommodate the control of 
alcoholic drinks both in terms of selling and buying. However, it has been shown from the study that the 
law officers who were public health officers still did not take their roles to warn the sellers or the 
consumers who neglected to follow the laws governing alcoholic drinks. Therefore, processes to 
strengthen the confidence among the law officers to enforce the laws should be built.  
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมกีารบริโภคสุราและไดรับผลกระทบจากการบริโภคสุรามากพอสมควร ดังจะเห็นได
จากการศึกษาขององคการอนามัยโลก (WHO) (2002) ที่ไดมีการสํารวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2504-2547  พบวาประชากรไทยบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก
ป ซ่ึงในป พ.ศ. 2543 2544 และ 2547 มีอัตราการบริโภคคงที่ คือ รอยละ 8.4 และพบวาประชากรไทยมีการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ประเภทเบียรเพิ่มขึ้น โดยป 2504  มีการบริโภคเบยีรเพียงรอยละ 0.02  และใน
ป พ.ศ. 2544 การบริโภคเบยีรมีอัตราเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.31 สําหรับอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทสุรานัน้พบวา  ในป พ.ศ. 2536 มีการบริโภคสูงมากถึงรอยละ 7.44 จากนั้นในป พ.ศ. 2539 การ
บริโภคสุราลดลงมาที่รอยละ 6.15  จากนั้นอัตราการบริโภคสุราเพิ่มขึ้น จนมาถึงป พ.ศ. 2543  มีรอยละ 7.12 
และในป 2544 อยูในอัตราคอนขางเพิ่มขึ้น 0.01 อยูที่รอยละ 7.13 ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของจากกรม
สรรพสามิตที่มีการสํารวจพบวาอัตราการบริโภคสุราในป 2546 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2532 เกือบ 3 เทาตัว 
(http://www.who.int/whosis/ alcoholapcdataprocess.cfm. สืบคนเมื่อ ธันวาคม 2551)  

นอกจากนี้ขอมูลจากสํานกังานสถิตแิหงชาติพบวา เดก็รุนใหมมแีนวโนมการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล
เพิ่มมากขึ้นและเริ่มดื่มที่อายนุอยลง  ในชวงเวลาเพียง 7 ป (2539-2546)  กลุมผูหญิงวัย 15-19 ป เปนกลุมที่
นาสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนการดื่มขึน้เกือบ 6 เทา คือ จากรอยละ 1.0  เปนรอยละ 5.6  และ
ในกลุมหญิงทีด่ื่มวัย 15-19 ป นี้รอยละ 14.1 เปนกลุมที่ดืม่ประจํา (ดื่ม 1-2 คร้ังตอสัปดาหถึงดื่มทุกวัน) สวน 
วัยรุนเพศชายวัย 11-19 ป ที่ดื่มมีจํานวนประมาณ 1.06 ลานคน  คิดเปนรอยละ 21.23  ของประชากรในกลุม
อายุนี้ (ยงยุทธ  ขจรธรรม, 2547)  สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจซ้ําในป พ.ศ. 2547 พบวาประชากรชายเริ่ม
ดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 19.4 ป โดยรอยละ 52.8  ของประชากรชายเริ่มดื่มครั้งแรกในชวงอาย ุ15-19 ป 
ขณะที่เพศหญงิเริ่มดื่มที่อายุเฉลี่ย 25.4 ปโดยรอยละ 29.3  ของประชากรหญิง เร่ิมดื่มครั้งแรกในชวงอายุ    
20-24 ป (สาวิตรี  อัษณางคกรชัย, 2548) 
 ขณะที่ผลสํารวจการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวดัขอนแกน ป พ.ศ. 
2547 พบวา  มกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 46.2  เปนที่นาสังเกตวาการดื่มจะเพิ่มมากขึ้นหลังป พ.ศ. 
2540 เปนตนมา  โดยเพศชายเพิ่มมากขึน้ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ในขณะที่เพศหญิงเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ. 2543-
2544 เมื่อพิจารณาตามอาชีพพบวา กลุมนกัเรียนสวนใหญเร่ิมดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป คิดเปนรอยละ 22.1 
และรองลงมา คือ 14 ป และ13 ป  ในกลุมอาชีพเกษตรกรสวนใหญเร่ิมดื่มเมื่ออายุ 18 ป คิดเปนรอยละ 18.6 
รองลงมา คือ อายุ 20 ป  สวนในกลุมกิจการสวนตัวเร่ิมดื่มครั้งแรกเมือ่อายุ 15 ป คดิเปนรอยละ 20 และอาย ุ
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19 ป   จะเหน็วากลุมนกัเรยีนมีมากกวาอาชีพเกษตรกร 8.7 เทา และมากกวากิจการสวนตัว 29.6 เทา จึงมี
แนวโนมวาประชาชนเริ่มหดัดื่มแอลกอฮอลเมื่ออายุนอยลงเรื่อย ๆ  (มานพ  คณะโต,  2549) 
 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งลักษณะการดื่มแบบดื่มบอยๆ หรือดื่มนานๆ คร้ัง และปริมาณ
การดื่ม ไดแก ดื่มครั้งละนอยๆหรือดื่มครั้งละมากๆ กอใหเกดิการเมาสุรา การติดสุรา และผลของพษิจาก
แอลกอฮอลทําใหเกดิผลกระทบหลายประการ  ไดแก  โรคเร้ือรัง (มะเร็งตับ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ   
โรคเกี่ยวกับสมอง ฯลฯ) อุบัติเหต/ุการบาดเจ็บ ปญหาสังคมระยะสั้น (อาชญากรรม ความรุนแรง ปญหาการ
ทํางาน ความรุนแรงในครอบครัว) และปญหาสังคมระยะยาว (หนี้สิน สูญเสียหนาที่การงาน ครอบครัว
แตกแยก-สลาย จรจัด-ไรที่อยู) (ยงยุทธ  ขจรธรรม และคณะ, 2547) 
 รัฐบาลไทยตระหนกัในปญหาดังกลาวจึงไดผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบญัญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และในพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว มีการกําหนด
มาตรการสําคัญตางๆ ไวใน  พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมุงเปาหมายที่การลดนักดื่ม
หนาใหม การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและการลดผลกระทบ ประกอบดวย มาตรการลดอุปทาน  
มาตรการลดอุปสงค และมาตรการลดผลกระทบควบคูกนัไป เพื่อประโยชนของชาวไทย  อยางไรก็ตามการ
ดําเนินมาตรการตางๆ ดงักลาวจะไดผลก็ตอเมื่อทุกฝายที่เกีย่วของมคีวามตระหนกัและยึดถือในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ ดังนั้นเพื่อใหไดองคความรูเกี่ยวการปฏิบัติตามกฏระเบียบ จากมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การดื่มสุรา จึงสมควรที่จะดําเนินการวิจัยประเมนิผลการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาทีแ่ละหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนผูปฏิบัติตามกฎหมาย เพือ่ตองการทราบผลในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายตางๆ และนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการ
บริโภคเครื่อง ดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยอยางเขมงวดและจริงจังตอไป   
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย    

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคการวิจยัเพื่อ 
1) ศึกษาสถานการณการปฏิบัติและประเมินผลการบงัคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
2) ศึกษาการรบัรูของประชาชนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 
3)  ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทย 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1) ทําใหทราบถึงสถานการณการปฏิบัติและผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
2) ทําใหทราบถึงการรับรูของประชาชนและเจาหนาที่ผูเกีย่วของตอพระราชบัญญัติควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
3)  ผลของการศึกษาจะนําไปใชเปนขอเสนอแนะเชงินโยบายและกําหนดมาตรการเพือ่ควบคุม  

ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทยในอนาคตตอไป                                                                                               
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัเพื่อประเมินผลการบงัคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับ
จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดําเนินการใน 2 จังหวัดไดแก จังหวัดขอนแกน และอุดรธานี ซ่ึงโดยเปน
จังหวดันํารองที่กรมควบคุมโรคและเครือขายงดเหลาดําเนินโครงการพัฒนาความเขมแข็งของการบังคับใช
กฎหมายไว 1 จังหวดั และเปนจังหวัดที่ไมมีโครงการดังกลาว 1 จังหวดั เพื่อเปนจังหวัดควบคุม  
กลุมเปาหมายของการวิจยั  ครอบคลุม 3 กลุม ไดแก  

1) ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 11 ปขึ้นไปในแตละครัวเรือนที่อยู ณ วันที่มีการสํารวจ ซ่ึงเปนผูบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูบริโภค   

2) กลุมประชาชนที่เปนเจาของรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตั้งอยูในชุมชนเดยีวกบั
ประชาชนกลุมที่ 1 ในระยะ 500 เมตร ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูจําหนาย   

3) เจาพนักงานตามกฎหมายที่มหีนาที่บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ไดแก สรรพสามิตจังหวัดของพื้นที่เปาหมาย   ตํารวจผูปฏิบัติงานรับผิดชอบในพื้นที่
ศึกษา และ เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ศึกษา 
 
5. นิยามศัพทสําคัญท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดนยิามคําศัพทเพือ่ความเขาใจตรงกันไวดังนี ้

การบังคับใชกฎหมายในการควบคุมปองกนัและแกไขปญหาสุรา หมายถึง การปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของของผูบริโภค ผูจําหนาย และเจาพนักงานตามกฎหมาย 

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับ การ
เขาถึง การซื้อหา และการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชาชนที่เปนผูบริโภคในเวลา 3 เดือนกอนการ
สํารวจ 

การรับรูกฎหมาย หมายถึง การรับรูเกี่ยวกบักฎระเบยีบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องดื่ม            
แอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของผูบริโภค ผูจําหนาย และ  
เจาพนกังานตามกฎหมายในเวลา 3 เดือนกอนการสํารวจ 



บทที่ 2 
 

แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการบงัคับใชกฎหมายในดานปองกันแกไข เพื่อลดผลกระทบ
จากปญหาการดื่มสุรา  ผูวิจยัไดทําการศึกษาเกี่ยวกับงานวจิัยที่เกีย่วของจากเอกสาร   บทความ และงานวิจยั
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังนี ้
 

1. แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วของกับการรับรู 
2. แนวคดิเกีย่วกับหลักการบังคับใชกฎหมาย 
3. มาตรการทางกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย 

1)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานใบอนุญาตจําหนายสุรา 
2)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการกําหนดเวลาจําหนาย 
3)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดวันจําหนาย 
4)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดสถานที่จําหนาย 
5)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดอายุผูซ้ือ 
6)  มาตรการควบคุมดานอุบตัิเหตุจราจร 

4. สาระสําคัญตามพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
5. แนวทางการบังคับใชกฎหมายสุราของตางประเทศ 
6. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
7. กรอบแนวคิดการวจิัย 

 
 
1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการรับรู 
 การรับรูเปนทฤษฎีทางดานจติวิทยาที่เชื่อวาคนเรามีการรับรูตางกัน  การที่ไมยอมรบัความแตกตาง
ในเรื่องการรับรูของแตละบุคคลจะสงผลถึงความลมเหลวทางการสื่อสารได การรับรูจะเปนตวักําหนด
พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส่ือสาร การรับรูยังเปนกระบวนการทางจิตที่
ตอบสนองตอส่ิงเราเปนกระบวนการเลือกรับสาร จัดสรรเขาดวยกันและตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจ
และความรูสึกของตนเอง 
 บรุนสวิก (Brunswik, 1956 อางใน Chet  Ratchadapunnathikul, 2002 : 37) เสนอแนวคดิใน
การศึกษาการรับรูวา  กระบวนการทางขาวสารนั้นบุคคลรับรูความถูกตองสมบูรณเพียงบางสวน  ในลักษณะ
นาจะเปน (Probabilistic) ไมไดมีความถูกตองเสมอไป  บุคคลเรียนรูความนาจะเปนเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม  
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และสะสมไวเปนสวนหนึ่งของประสบการณ  ขาวสารที่รับเขามาจะไดรับการตรวจสอบความถูกตองกับ
ประสบการณโดยผานการกระทําบางประการ การรบัรูจึงมีลักษณะนาจะเปนไปในลักษณะนาจะเปนดวย 
และแตละบุคคลมีการรับรูสภาพแวดลอมเฉพาะบุคคลซึ่งนาจะเปนการตีความจากสญัญาณชี้แนะที่รับเขามา
จากสภาพแวดลอม ในการรับรูจึงเปนไปในลักษณะนาจะเปนดวย และแตละบุคคลมีการรับรูสภาพแวดลอม
เฉพาะบุคคลซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด 
 อีมส (Ames, n.d.  อางใน Chet Ratchadapunnathikul, 2002 : 37) ไดพัฒนาทฤษฎีการรับรูที่เนน
ลักษณะนาจะเปนในการรับรูตามหลักของกระบวนการทางขาวสาร  โดยที่บุคคลมีการสุมเลือกสัญญาณ
ช้ีแนะ ซ่ึงมีเขามามากมายหลายทางจากสภาพแวดลอม เพื่อที่ใหการรับรูมีความถูกตองมากที่สุด  ตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้งหมด  สภาพแวดลอมในชวีติประจําวนันัน้   มีผลตอการรับรู
เชนเดยีวกับขาวสารที่บุคคลรับเขามา รวมถึงผลกระทบจากสภาวะแวดลอมดวยอิทธิพลของสภาวะแวดลอม
นั้นมีทั้งทางภายภาพและทางสังคมที่อาจมีผลกระทบตอการรับรูของบุคคล 

 

 
แผนภาพ ท่ี 2.1  กระบวนการรับรู 

 
 โดยทั่วไปการรับรู  เปนกระบวนการที่เกดิขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักเกดิตาม   ประสบการณ
และการสั่งสมทางสังคม  
 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดหมดแตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานัน้  แต
ละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตางๆ รอบตัวตางกนั ฉะนั้นเมื่อไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคน  อาจให
ความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกนั  โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกนัเกดิจากอิทธิพลหรือตัวกรอง 
(Filter)  บางอยาง คือ 
 1.  แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่เรา
ตองการไดยนิเพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 2.  ประสบการณเดิม (Past of   Reference) คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกันถูกเลี้ยงดู
ดวยวิธีตางกนัและคบสมาคมกับคนตางกนั 
 3. กรอบอางอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการสัง่สมอบรมทางครอบครัวและสังคม ฉะนั้น
คนที่มาจากตางครอบครัว สถานภาพทางสังคมตางกัน นับถือศาสนาตางกัน จงึมีการรับรูในเรื่องตาง ๆ 
ตางกัน 
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 4.  ส่ิงแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะเปดรับ
ขาวสารและตคีวามขาวสารที่ไดรับตางกนั 
 5.  สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตวัอยางเชน เรามักมองปญหาของ
ตนเองเปนปญหาใหญ เปนตน 
 กลาวโดยสรุป  การับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทางกายภาพของ
บุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Cultural Training) และ
ลักษณะทางจติวิทยาของบุคคล (Personal Psychology) นั่นเอง 
 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบังคับใชกฎหมาย 
 กฎหมาย คือ กฎเกณฑขอบังคับที่ตราขึ้นโดยผูที่มีอํานาจสูงสุดในรัฐเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชน  ซ่ึงผูใดฝาฝนยอมไดรับการลงโทษ (หยุด แสงอุทัย,  2538 :41)  ในการปกครองหรือบริหาร
ประเทศของรัฐ  กฎหมายถือวาเปนเครื่องมือของรัฐบาลที่ใชจัดระเบียบการอยูรวมกันของประชาชน เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยและเปนหลักเกณฑที่รัฐจะกระทําการใดๆ ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเอาไว เพื่อ
ทํานุบํารุงใหราษฎรมีความสุขความเจริญ กฎหมายยังเปนเครื่องมือ      สูงสุดของสังคมที่จะรักษาไวซ่ึง
อิสรภาพและความเปนระเบียบของบุคคลทุกชนชั้น โดยไดกําหนดสิทธิ หนาที่และเสรีภาพ ไวเพื่อให
ประชาชนมีอิสรภาพตามสมควรและยังชวยประสานความ      ขัดแยงหรือประสานประโยชนของทั้งเอกชน
และสวนรวม จากการที่กฎหมายมีวัตถุประสงคมุงคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขของ
สังคมกฎหมายจึงตองมีสภาพบังคับ (sanction) เปนองคประกอบไมวาจะเปนสภาพบังคับทางอาญาในลักษณะ
ของโทษทางอาญา (punishment) หรือเปนสภาพบังคับในทางเยียวยาโดยการปองกัน (prevention) ผลรายที่
อาจจะ เกิดขึ้นหรือเปนสภาพบังคับในทางเยียวยาผลเสียหายโดยตรง (specific relief) (ชัยวัฒน วงศวฒันศานต, 
2531 : 25-26) โดยมีองคกรของรัฐเปนกลไกบังคับใช (enforcement)  กฎหมายเหลานี้ 
 การบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement) มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนการนํากฎหมายซึ่งมี
เพียงลายลักษณอักษรไปสูการบังคับใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ (ประเสริฐ สุขสบาย, 2542 :22)  และเปน
มาตรการอยางหนึ่งที่จะสงผลใหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของรัฐเกิดประสิทธิภาพ  ถาหากวา
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายขางตน บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีความเสมอภาค 
กลาวคือ เมื่อพบวามีการละเมิดขอบัญญัติทางกฎหมายขึ้นเมื่อใด เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมรอชาตอการเขา
ดําเนินการกับผูฝาฝนขอกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายอยางเครงครัด  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเกรงกลัวตอการ
ที่จะกระทําผิดกฎหมาย และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสังคมเกิดความสงบสุขในที่สุด (โภคิน  พลกุล
, 2531 :137-140)   
 ขอควรคํานึงอยางยิ่ง เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดตอการใชอํานาจบังคับตามกฎหมายโดยเจาหนาที่
ของรัฐ คือเจาหนาที่ของรัฐจะตองมีความรูความเขาใจถึงจุดมุงหมายของสภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมาย
แตละฉบับที่จะนํามาใชอยางละเอียดเสียกอน เพราะสภาพบังคับของกฎหมายแตละฉบับนั้นยอมมีจุดมุงหมาย
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ที่แตกตางกัน (วิษณุ  เครืองาม, 2530 :188)  ดังจะเห็นไดวาเจาหนาที่ของรัฐเปนเงื่อนสําคัญที่อาจจะทําใหการ
บังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลตามที่ตราไวหรือไม  กระบวนการของกฎหมายที่มีจุดมุงหมายเพื่อการพิทักษ
รักษาสิ่งแวดลอม  จะมีผลคุมครองสาธารณชนเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับการใช “ดุลยพินิจ”  ของเจาหนาที่ของ
รัฐทุกฝายตามบทบาทของตนอยางเหมาะสม และสอดคลองซึ่งกันและกัน หากเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่งฝาย
ใดแมเพียงฝายเดียวใชอํานาจหรือดุลยพินิจของตน เพื่อการบังคับใชกฎหมายนอกเหนือไปจากการใช
เจตนารมณของกฎหมายแลว  การปกปองคุมครองสังคมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และความสงบสุขก็
ไมอาจที่จะประสบผลตามความมุงหมายของกฎหมายได (ณัฐริกา  วายุภาพ,  2536 :34) 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2535:488) ไดใหความหมายของการปฏิบัติไววา การปฏิบัติ 
คือ การกระทํา การดําเนินการไปตามระเบยีบแบบแผน 
 อมร  จันทรสมบูรณ (2533: 11) กลาววา การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การนําเอาตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เปนถอยคําอยูในหนังสือ ใชบังคับแกสมาชิกในสังคมใหเกิดผลบังคับตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยรฐั 
 กลาวโดยสรุป  จากความหมายตางๆ ของการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมาย  
เปนการกระทาํ  การดําเนินการ  การนําตัวบทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ซ่ึงมีเพียงลายลักษณอักษรอยู
ในหนังสือ มาใชบังคับแกสมาชิกในสังคมใหเกดิผลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย 
 สําหรับการวิจยัในครัง้นีใ้หความหมายของการบงัคับใชกฎหมายในการควบคมุปองกนัและแกไข
ปญหาสุรา วาหมายถึง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของเจาพนกังาน
หนวยงานทีเ่กีย่วของ   ผูจาํหนายและผูบริโภค 
 วิฑูรย  อ้ึงประพันธ  (2535)  กลาววา ประสิทธิผลของกฎหมายตองมีลักษณะจาํเพาะ ดงัตอไปนี ้

1) ตองชัดเจน  ไมคลุมเครือ 
2) เปนธรรมชาติและเขากนัไดกับความรูสึกของคนทั่วไป 
3) เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาการใชอํานาจในการบังคับใหปฏิบัติตาม 
4) ตองตระหนักถึงกระบวนการและระบบวิธีการที่จะนาํมาบังคับใช 
5) ตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่จะใหเชื่อฟงและการปฏบิัติตามในสังคม 

การที่กฎหมายจะเกดิประสิทธิผลตองขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้ คือ 
1)  มีขั้นตอนของการออกกฎหมายหรือประกาศใชกฎหมายโดยยึดหลักของความเสมอภาค 

และความยุติธรรม 
2) มีวิธีการที่ตองคํานึงถึงสิทธิและหนาที่เมือ่มีการประกาศใชกฎหมาย 
3) มีการประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบถึงสิทธิและหนาที่ที่มีในกฎหมาย 
4) การบังคับใชตองเปนไปตามกระบวนการของกฎหมาย 
5) การบริหารกฎหมายใหมปีระสิทธิผลจะตองมีความยตุิธรรม 
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แนวคดิที่จะนาํกฎหมายไปสูการปฏิบัติจนสงผลใหเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายที่
ไดบัญญัติไวคอื ความสงบสุขของประชาชน  อาจประยกุตโดยการนําเสนอตาม   แนวคิดการติดตอส่ือสาร
คือ เนื้อสารเปรียบเหมือนสาระของกฎหมาย ผูสงสารเปรียบเหมือน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ชองทางการ
ส่ือสารเปรียบเหมือนรูปแบบของกิจกรรม  ผูรับสารเปรียบเหมือนประชาชนผูไดรับความคุมครองจากการ
บังคับบัญชาใชกฎหมาย (สุรชาติ  ณ หนองคาย,  2546)       

จากแนวคดิทีต่องการใหกฎหมายที่ออกมาบังคับใชเกิดประสิทธิผลสมดังเจตนารมณที่มุงหวังไว จึง
มีผูใหคํานิยามความหมายของคําวา  “ประสิทธิผล” ไวตาง ๆ เชน 

สเตียรส (Steers, 1977: 34) กลาววา “ประสิทธิผล” หมายถึง ความสามารถขององคการในการไดมา
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 องคการอนามัยโลก (WHO, 1981: 17) ไดใหนิยามความหมายคําวาประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง ส่ิงที่แสดงความปรารถนาของแผนงาน การบริการ หรือกิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ ที่มุงลดปญหา
ดานสาธารณสุขหรือแกไขสภาวะสุขภาพที่ไมนาพึงพอใจซึ่งจะวัดทีร่ะดับความสําเร็จเปรียบเทยีบกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไว 
 สุรชาติ ณ หนองคาย (2547: 8) กลาววา “ประสิทธิผล” เปนกระบวนการเก็บรวบรวม   ขอมูลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกบัเปาหมาย หรือมาตรฐานที่กําหนดไว  
 ดังนั้น การประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย  หรือการประเมินประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมาย
ตามงานวิจยันีจ้ึงหมายถึง  การวัดผลการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาเปรียบเทียบกบัหลักเกณฑขอกําหนดของกฎหมาย  
                                                                                                    
3. มาตรการทางกฎหมายทีส่ําคัญเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย 

1)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานใบอนุญาตจําหนายสุรา 
การจําหนายสรุาหรือนําสุราออกมาแสดงนั้น  ผูจําหนายตองขอใบอนุญาตกอน ทีก่รมสรรพสามิต

จึงจะสามารถจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได  ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไว
วา “หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต” 
 “การจําหนาย”หมายถึง มีผูขาย ผูซ้ือและสุรา สวนเงินนัน้อาจจะมีหรือไมมีก็ได ในกรณีที่ซ้ือเงินเชือ่ 
 “การนําสุราออกมาแสดงเพือ่จําหนาย” หมายถึง การนําสุรามาแสดงไวในตูโชวที่เสนอขายโดย
เจตนาที่จะขาย ไมรวมถึงสรุาที่ซุกซอนไวหรือไวหลังราน หรือสุราที่เก็บไวในโกดังเพื่อสํารองขาย 
             ประเภทใบอนญุาต 
  ใบอนุญาตจําหนายสุราตามมาตรา 19 มี 7 ประเภท และกรมสรรพสามิตไดกาํหนด      
คาธรรมเนียมใบอนุญาตแตละประเภทไว ตามตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่  2.1 ประเภทใบอนญุาตและคาธรรมเนียมใบอนญุาตจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย 

ประเภทใบอนญุาต ลักษณะการขาย คาธรรมเนียมตอป 

ประเภทที่   1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ังหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตร
ขึ้นไป ปละ  8,250  บาท 

ประเภทที่   2 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร คร้ังหนึ่งเปนจํานวน
ตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป 

ปละ  1,650  บาท 

ประเภทที่   3 สําหรับการขายสุราทุกชนิด  คร้ังหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร ปละ  1,650 บาท 
ประเภทที่   4 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร คร้ังหนึ่งเปนจํานวน

ต่ํากวาสิบลิตร ปละ 110  บาท 

ประเภทที่   5 สําหรับการขายสุราทุกชนิด  คร้ังหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร
เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกนิสิบวัน ปละ 110 บาท 

ประเภทที่  6 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร  คร้ังหนึ่งเปนจํานวน
ต่ํากวาสิบลิตร  เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกนิ
สิบวัน 

ปละ 55 บาท 

ประเภทที่  7 สําหรับการขายสุรา  คร้ังหนึ่งเปนจํานวนต่าํกวาสิบลิตร เพื่อดื่ม
ภายในสมาคมหรือสโมสร 

ก. ขายสุราทุกชนดิ 
ข. ขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร 

ปละ  220 บาท 
ปละ  55 บาท 

ท่ีมา : กรมสรรพสามิต 
 
   เมื่อผูใดไดรับใบอนุญาตจําหนายสุราจากเจาพนักงานสรรพสามิตแลวตองแสดงใบอนุญาต
นั้นไวในทีเ่ปดเผยเหน็ไดงายตามมาตรา 26 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไววา 
“ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ใหใชไดเฉพาะในสถานที่ที่
ระบุไวในใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย” 
  สําหรับรานคาที่มใีบอนุญาตจําหนายประเภทที่ 3  จะเรียกวา  รานขายปลีกสุราทุกชนิด  
กลาวคือ  ขายครั้งหนึ่งต่ํากวา  10 ลิตร ทั้งสุราตางประเทศและสุราในประเทศ  สวนรานคาทีม่ีใบอนุญาต
จําหนายประเภทที่ 4  จะขายสุราที่ทําในประเทศเทานัน้  การขายนัน้จะขายทั้งขวดใหนําไปดื่มที่อ่ืนหรือจะ
เปดดื่มในรานก็สามารถทําได  รานขายสุราประเภทนี้มคีวามสําคัญมาก  นอกจากจะเปนรานขายปลีกที่ขาย
ถึงมือผูบริโภคโดยตรงแลว  ยังเปนสถานที่ที่มีความสาํคัญมากในการที่จะรูวา “สุราที่ขายนั้นถูกตองตาม
กฎหมายหรือไม และผูประกอบการที่เปนเจาของรานคาปลีกนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม” 
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บทกําหนดโทษ  
  ผูที่จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 
2493 บัญญัติไววา “ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ถาสุรานั้นเปนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรมีความผดิตองระวาง
โทษปรับไมเกนิสองพันบาทถาสุรานั้นเปนสุราที่ทําขึ้นในราชอาณาจักรมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท” 
  ผูใดไดรับใบอนุญาตแลวแตมีการขายไมตรงตามใบอนุญาตที่ไดรับมีความผิดตามมาตรา 40 
ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไววา “ผูไดรับใบอนญุาตขายสุราทําการขายสุราไมตรงตาม
ประเภทใบอนญุาตที่เจาพนักงานออกใหตามมาตรา 19 หรือผูไดรับใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผูไมมีสิทธิ
ขายไดโดยชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท” 
  ผูใดไดรับใบอนุญาตแลวแตไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยมีความผิดตามมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไววา “ผูใดฝาฝนมาตรา 9 วรรคสองหรือมาตรา 26 วรรคแรก ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท” 
 

2)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการกําหนดเวลาจําหนาย 
การกําหนดเวลาในการจําหนายสุรา ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไววา 

“ผูไดรับใบอนญุาตขายสุราประเภทที ่ 3 หรือประเภทที ่ 4 จะขายสุราไดแตเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง” 
 รัฐจึงไดกําหนดเวลาจําหนายสุราไวในกฎกระทรวงฉบับที่วาดวยการกาํหนดเวลาขายสุราสําหรับผู
ไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พ.ศ. 2548  ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และมาตรา 47 (4)  แหง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ใหยกเลิกกฎกระทรวงการคลัง  ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2504 (ขอ1)  และใหผูรับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ขายสุราไดเฉพาะภายในเวลาตั้งแต 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
14.00 นาฬกิา  และตั้งแตเวลา 17.00 นาฬกิา  ถึง 24.00 นาฬิกา (ขอ 2) แตไมใหใชบังคับแกผูไดรับใบอนุญาต
ใหจําหนายสุราเกินเวลา 24.00 นาฬิกา ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 และผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ซ่ึงขายสุราในสถานบริการภายใน
เวลาทําการของสถานบริการนั้นเกนิเวลา 24.00 นาฬิกา 
  บทกําหนดโทษ 
  ผูใดฝาฝนมาตรา 20 (ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 จะขายสุราได
แตเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง) จะมีโทษตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 
ดังนี้ “ผูใดฝาฝนมาตรา 20 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท” บทกําหนดโทษของมาตรานี้
กําหนดโทษไวเพยีงปรับไมเกิน 50 บาทเทานั้น 
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ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 253 
  ผูใดฝาฝนจําหนายสุรานอกเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต (ขอ 3 (4)) จะถูกสั่งพักใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต การสั่งพักใบอนุญาตจะสั่งพักไดไมเกิน 30 วัน (ขอ 3 วรรค 3) 
  ผูใดฝาฝนจําหนายสุราในเวลาที่หามจําหนายสุรา (ขอ 2 วรรค 1) ระหวางถูกพักใช
ใบอนุญาตมีโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสีพ่ันบาทหรือทัง้จําทั้งปรบั (ขอ 4) 
  ผูใดฝาฝนดื่มสุรา  ณ สถานที่ขายสุราในเวลาที่หามจําหนายสุรา (ขอ 2 วรรค 2) มีโทษ     
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ (ขอ 5) 
  นอกจากนี้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ ยังมีขอกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ   ดังนี้ 
  หามมิใหผูรับใบอนุญาตยอมใหผูที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได
เขาไปหรืออยูในสถานที่ขายสุราระหวางเวลาเปดทําการ (ขอ 3 (2)) 
  หามมิใหจําหนายสุราแกลูกคาที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได 
  ผูใดฝาฝนใหผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี ้ มีอํานาจสั่งพักใช  
ใบอนุญาตหรอืเพิกถอนใบอนุญาต  การสั่งพักใชใบอนุญาตจะสั่งพักไดคร้ังละไมเกิน  30 วัน 
 

3)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดวันจําหนาย 
โดยทั่วไปการจําหนายสุราจะทําไดโดยอยูภายใตหลักเกณฑที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสุรา   พ.ศ. 

2493 และประกาศคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 253 แตไดปรากฏเปนขอยกเวนตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และมาตรา 
130 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายก็จะมีขอหามในเรื่องดังกลาว   เชนกัน ดังนี ้
 มาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2541 บัญญัติไววา “ผูใดขาย จําหนาย จาย แจกหรือจดัเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขต
เลือกตั้งในระหวางเวลา 18.00 นาฬกิาของวันกอนวนัเลือกตั้งหนึ่งวนัจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ” 
 มาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 
บัญญัติไววา “ผูใดขาย จําหนาย จาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา 18.00 
นาฬิกาของวันกอนวนัเลือกตัง้หนึ่งวนัจนสิน้สุดวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษ    จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทัง้จําทั้งปรับ” 
 ถือไดวาเปนการบัญญัติตามกฎหมายขึน้เพือ่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง 
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4)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดสถานที่จําหนาย 
 แนวความคิดที่วาควรมีการจัดตําแหนงการขายหรือการจํากัดเขตพื้นทีใ่นการจําหนาย (โซนนิ่ง)  รัฐ
จึงไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกีย่วกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผู
ไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 
(4) แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติสุรา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2510  ใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป  โดยกฎกระทรวงดังกลาวไดใหคํานิยามตาง ๆ ไว (ขอ 1) 
ดังนี ้
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขัน้พื้นฐาน หรือ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
 “ศาสนสถาน” หมายความวา วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ มัสยิดตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
องคกรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุง
สยามตามกฎหมาย หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนกิายหรือศาสนาอื่น 
 “สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิงตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ไดมีขอกําหนด (ขอ 2) เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่ 3 ถึงประเภทที่ 7 ตามมาตรา 
17 มีดังตอไปนี้ 
  1) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยูในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถานรวมทั้งบริเวณตอเนื่อง
ติดกับสถานศกึษาหรือศาสนสถาน 
  2) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยูในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณตอเนื่อง
กับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  3) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยูในบริเวณสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา
เวนแตเวลาไดพนมาแลวไมนอยกวาหาป 
  4)  ผูขอรับใบอนุญาตขายสุราตองไมเคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตขายสุรา เวนแตเวลาไดลวง
พนมาแลวไมนอยกวาหาป ทั้งนี้ในกรณีที่ผูขอรับใบอนญุาตขายสุราเปนหางหุนสวนหรือนิติบคุคล ผูเปน
หุนสวนผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลตองไมมีลักษณะตองหามดงักลาวหรือไมเคยเปนหุนสวนผูจัดการ 
หรือผูแทนของนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามดังกลาว 
 สําหรับผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที ่3 ถึงประเภทที่ 7 มีขอกําหนด (ขอ 3) เกีย่วกับการขายสุรา
ตามใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา 19 ไวดงันี้ 
  1) ตองไมขายสรุาในบริเวณสถานศึกษาหรอืศาสนสถาน รวมทั้งบริเวณตอเนื่องกับสถานศึกษา
หรือศาสนสถาน 
  2) ตองไมขายสุราในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณตอเนื่องติดกับสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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  3) ตองไมขายสุราในบริเวณที่ที่เคยถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเวนแตเวลาไดลวงพน
มาแลวไมนอยกวาหาป 

บทกําหนดโทษ 
  โทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 หากมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณ
สถานศึกษาหรือศาสนสถาน หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณตอเนื่องติดกับสถานที่ขางตน 
ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนการจําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที่มีความผิดตามมาตรา 40 
แหงพระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติไววา “ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ถาสุรานั้นเปนสุราที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรมีความผิดตองระวางโทษปรบัไมเกินสองพันบาท ถาสุรานั้นเปนสุราที่ทําขึ้นในราชอาณาจักร
มีความผิดตองระวางโทษปรบัไมเกินหารอยบาท” 
 

5)  มาตรการควบคุมการจําหนายสุราดานการจํากัดอายผุูซ้ือ 
 การจํากัดอายผูุซ้ือ  หมายถึง  การกําหนดอายุขั้นต่ําของผูที่สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมา
บริโภคได (ยงยุทธ  ขจรธรรม และคณะ, 2547)  ซ่ึงไดมบีทบัญญัติของกฎหมายเพื่อเปนการควบคมุเกี่ยวกับ
อายุขั้นต่ําในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและคุมครองไมใหผูประกอบการรานคาปลีกจําหนายสุรา
ใหแกเดก็  ไดแก 
 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหนยิามคําวา “เด็ก” ไววา   หมายถึง 
“บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส” และตามมาตรา 26 
(10) “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเดก็จะยินยอมหรือไม หามมิใหผูใดกระทําการจําหนาย 
แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบตัิทางการแพทย” 
 ตามกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548 ที่ออกตามความในมาตรา 47 (4) แหง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 (รก2548/109  
ก/8/17 พ.ย. พ.ศ. 2548)  กําหนดใหผูรับใบอนุญาต “ตองไมขายสุราแกเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ”  ขอ 3 
(1) 
  บทกําหนดโทษ  
  ผูใดทําผิดพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดมีการกําหนดโทษเอาไวตามมาตรา 78 
บัญญัติไววา “ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดอืน หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ” 
  สวนผูประกอบการรานคาที่ไดรับใบอนุญาตแลวมีการขายสุราใหแกเดก็อายุต่ํากวาสบิแปด
ปบริบูรณจะไมมีโทษในทางอาญาแตจะไดรับโทษตามมาตรา 46 แหงพระราชบญัญัติสุรา พ.ศ. 2493 “ผู
ไดรับอนุญาตซึ่งกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือขอกาํหนดในกฎกระทรวงหรือขอกําหนดในใบอนุญาต 
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เจาพนกังานสรรพสามิตหรืออธิบดีผูออกใบอนุญาตแลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไม
เกินครั้งละ 6 เดือน หรือจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได” 
 

6) มาตรการควบคุมดานอุบตัิเหตุจราจร 
เจตนารมณของกฎหมายที่บญัญัติขึ้น เพื่อใชควบคุมอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่มสุราของผูขับขี่ 

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.ฉบับนี้เปนกฎหมายหลักที่บัญญัติขึ้นเพื่อใชควบคุมอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการดื่มสุราของผูขับ

ขี่โดยหามมิใหผูใดขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น และใหอํานาจพนักงานจราจรทําการตรวจสอบเมื่อ
มีพฤติการณที่นาสงสัยวาผูขับขี่เมาสุราหรือไม มาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี้นับเปนการปองกัน
เบื้องตนมิใหเกิดอันตรายขึ้นโดยถือความมึนเมาเปนความผิดตั้งแตเร่ิมตน (inchoate crime) พ.ร.บ. จราจรทาง
บก  พ.ศ. 2522  ที่เกี่ยวของกับผูขับขี่ที่เสพสุราจะอยูในมาตรา 43 (2)  ดังนี้  หามมิใหผูขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอยางอื่น อธิบายความหมายก็คือ 

1.  หามมิใหผูขับขี่รถ 
ความหมายของผูขับขี่รถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (28)   

หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง ผูลากเข็นยานพาหนะ 
สําหรับรถนั้นตามพระราชบญัญัตินี้ มาตรา 4 (15)   หมายความวายานพาหนะทางบกทุกชนดิ เวนแตรถไฟ
และรถราง 

2. ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น 
   “สุรา”   ตามความหมายในมาตรา 4 พ.ร.บ.สุรา  พ.ศ. 2493 หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลาย

หรือของผสมที่มีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดยีวกับน้ําหรือสุราซึ่งดื่มกินไมไดแตเมื่อไดผสมกับน้ํา
หรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดยีวกับน้ําสุราก็ถือวาเปนสุรา ทั้งสิ้น 

นอกจากนี้  หากผูขับขี่รถในขณะที่เมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงาน ผูมี
อํานาจที่ใหทดสอบวาเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม  (มาตรา 142 วรรค 2) จะมีโทษปรับครั้งละไมเกิน
หนึ่งพันบาท   (มาตรา154 (3)) 
  3. โดยเจตนา    

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาตอเมื่อไดกระทํา
โดยเจตนา ซ่ึงไดแก การกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทํา และขณะเดยีวกันผูกระทําตองประสงคตอผล
หรือยอมเล็งเห็นผลนั้น การกระทําความผิดนี้ ผูกระทําตองสมัครใจดื่มสุราหรือของเมาอยางอื่นเองโดยรูแลว
วาจะทาํใหตนเองเมา ซ่ึงผูดื่มทราบหรือนาจะทราบวาดืม่เขาไปแลวอาจมึนเมา สวนเมาหรือไมเมาที่เปนผล
มาจากการดื่มไมจําตองประสงคตอผลหรืออาจเล็งเห็นผล 

ความรับผิดทางอาญาจะครบองคประกอบความผิด  ตอเมื่อผูขับขี่เมาสุราหรือของเมาอยาง
อ่ืนแลว นํารถหรือยานพาหนะเคลื่อนที่จากจุดเดิมที่จอดอยูแมเพยีงเล็กนอยโดยเจตนา 
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    มาตรการลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 4)   พ.ศ. 2535 ที่ลงโทษผูขับขี่ขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นมีดังนี ้

       1. ระวางโทษปรับและจําคุกไมเกินสามเดอืน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 160 วรรค 3) 

       2. โทษยึดใบอนุญาตขับขี่   มีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน โดยอาจบนัทึกการยึด
ใบอนุญาตขับขี่และคะแนนไวดานหลังของใบขับขี่ที่ถูกยึด มาตรา 161 

        3. การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา 162)   
 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.  2522 

พ.ร.บ.ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการควบคมุระบบการคมนาคมทางบกในลักษณะเดียวกับ พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตางกันตรงที่บคุคลที่กฎหมายประสงคจะบงัคับใช คือ ผูขับขี่ยวดยานพาหนะที่มี
ความเกีย่วของกับสาธารณะ เชน คนขับรถขนสงทั้งประจําทางและไมประจําทาง เปนตน ซ่ึงเรื่องของสุราที่
เกี่ยวของกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีดังนี ้

ผูที่ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถในขณะปฏิบัติหนาทีต่องไมเสพหรอืเมาสุรา หรือ
ของมึนเมาอยางอื่น (มาตรา 102 (3)) 

ผูประจํารถ  ไดแก  (1)  ผูขับรถ (2) ผูเก็บคาโดยสาร (3) นายตรวจ (4) ผูบริการตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 92) 

บทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจําผูใดดื่มสุราหรือของมึนเมา
อยางอื่นในขณะปฏิบัติหนาที่ (ฝาฝนมาตรา 102 (3)) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท   แตถาผูนั้นเปน
ผูไดรับใบอนญุาตเปนผูขับรถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 127 ทว ิ

ความรับผิดตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จะแยกเปน 3 ประเด็นดังนี้ ไดแก 1.ในขณะ
ปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนญุาตเปนผูประจํารถตอง  2. ไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น และ 3. โดย
เจตนา  

1.  ขณะปฏิบัติหนาที่ผูไดรับอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถซ่ึงตามความหมายใน 
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 92) ไดแก 1 .ผูขับรถ 2. ผูเก็บคาโดยสาร 3. นายตรวจ และ 4. ผูบริการตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยที่ผูปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนซึ่ง ใบอนุญาต
สําหรับผูประจํารถมี 4  ประเภท (มาตรา 94) คือ 1. ใบอนุญาตเปนผูขับรถ  2. ใบอนญุาตเปนผูเก็บคาโดยสาร   
3. ใบอนุญาตเปนนายตรวจ และ 4. ใบอนญุาตเปนผูบริการ สวนคําวา “ขณะปฏิบตัิหนาที”่ ไมมีคํานิยามไว
ซ่ึงมีนักกฎหมายบางทานเหน็วา เจตนารมณของกฎหมายแสดงใหเหน็วา หมายถงึ ชวงเวลาที่ผูประจํารถ
ดังกลาวอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่จะเห็นไดวาการปฏิบัติหนาที่อาจจะเปนผลัดหรือเขาเวร หรือตามชวงเวลา
ใดก็ตาม ไมวาการปฏิบัตหินาที่บนรถ หรืออยูระหวางพักรอการขับเคลื่อนรถตามเวลาที่สถานีเร่ิมตนหรือ
สถานีปลายทาง 
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2. ไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น เจตนารมณของกฎหมายเครงครัดและเขมงวดมาก
โดยในขณะปฏิบัติหนาที่หามมิใหผูประจํารถเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น 

3. โดยเจตนา การเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นนั้นจะตองกระทําโดยรูสํานึกในการเสพ  
ตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 59 ซ่ึงจะใชมาตรฐานเดยีวกับทีใ่ชใน พ.ร.บ.จราจรทางบก  พ.ศ.2522  
แตเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้เครงครัดกวา  กลาวคอืในขณะที่ปฏิบัติหนาที่หามเสพสุราหรือของมึนเมา
อยางอื่นโดยเด็ดขาด  

บทลงโทษตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวของกับสุรา    ไดแก 
   1. โทษปรับและโทษจําคุก ตามมาตรา 127 ทวิ ดังนี้ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผู
ประจํารถผูใดฝาฝน มาตรา 102 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท   แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูขับรถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึง่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ ดังนั้น จะเห็นไดวาถาผูประจํารถ เชน ผูเก็บคาโดยสาร นายตรวจหรือผูบริการ เสพหรือเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอื่นในขณะปฏบิัติหนาที่จะรบัโทษนอยกวาการเปนผูขับรถ  

นอกจากนี้ กฎหมายยังบัญญัติใหผูประกอบการ (มาตรา 40 ทวิ) รวมรับผิดดวยหากใชหรือ
ยินยอมใหผูปฏิบัติหนาที่ขับรถที่มีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอืน่ปฏิบัติหนาที่ขับรถ (มาตรา 127 
จัตวา และมาตรา 138 ทวิ) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมืน่บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  

ผูไดรับใบอนญุาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมไิดมีสวนรูเหน็และไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรแลวที่จะปองกันไมใหผูขับรถกระทําการดังกลาว 

2. การยึดใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตตามที่บัญญัติไวในมาตรา 108 มาตรา 109 
และมาตรา 110 (เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และ วรรณา บญุศรีเมือง, 2548: 12-46) 
 
4.  สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
 
 หมวด 4 การควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 
  มาตรา 26 ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) จดัใหมีบรรจุภณัฑ ฉลาก พรอมทัง้ขอความคาํเตอืนสําหรับเครื่องดืม่แอลกอฮอล
ที่ผลิตหรือนําเขา ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(2)  การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 27  หามขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี ้
(1)  วดัหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
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(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

(3)  สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณทีจ่ัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 
(4)  หอพกัตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
(5)  สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาต ิ
(6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ 

รานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(7)  สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทัว่ไป 
(8)  สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 28 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวจะกําหนดเงือ่นไขหรือขอยกเวนใดๆ เทาที่จําเปนไว
ดวยก็ได  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิตหรือผู
นําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 

มาตรา 29 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคล ดังตอไปนี ้
(1)  บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวายีสิ่บปบริบูรณ 
(2)  บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 

มาตรา 30 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(1)  ใชเครื่องขายอัตโนมัต ิ
(2)  การเรขาย 
(3)  การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย 
(4) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิง

โชคการชิงรางวัล หรือสิทธปิระโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแกผูนําหีบ
หอหรือสลากหรือส่ิงอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(5)  โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคาอื่น 
หรือการใหบริการอยางอื่นแลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเปนตัวอยางของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการกําหนด
เงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการ 

มาตรา 31 หามมิใหผูใดบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ ดังตอไปนี ้
(1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของ

พิธีกรรมทางศาสนา 



 18

(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนทีพ่ักสวนบุคคล 

(3)  สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณทีจ่ัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจัดเลี้ยงตามประเพณ ี

(4) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่
พักสวนบคุคลหรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยงตามประเพณ ี หรือสถานศกึษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ

(5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
รานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทัว่ไป 
 (7) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา 32 หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม 
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทํา

ไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุ
ภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ
สัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานัน้ ทั้งนี้ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการโฆษณาที่มตีนกําเนิดนอก
ราชอาณาจักร 

 
หมวด  5 การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

มาตรา 33 ผูตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจขอรับการสนับสนุนเพื่อ
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ควบคุมกําหนด 

 
หมวด  6 พนักงานเจาหนาท่ี 

มาตรา 34 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี ้

(1) เขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิตนําเขา หรือขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล สถานที่
เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเวลาทําการของสถานที่นั้น  รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(2) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายทีฝ่าฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบ 
การพจิารณา 

มาตรา 35 ในการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา 36 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา 34 ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 37 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด   7   บทกําหนดโทษ 

มาตรา 38  ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 39  ผูใดขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา   27  หรือมาตรา  28 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 40  ผูใดขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา 29  หรือมาตรา 30 (1) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 41  ผูใดฝาฝนมาตรา 30 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา  42  ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 43  ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสน
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ
ไมเกินหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัตใิหถูกตอง 

มาตรา 44  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 34 
(1)หรือ (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาที่
ซ่ึงปฏิบัตหินาที่ตามมาตรา 34 (3) หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาของ
พนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา 34 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ อันเปนการไมปฏิบตัิตามมาตรา 36  ตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 45 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจเปรียบ 
เทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนกุรรมการพนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานเจาหนาทีด่ําเนนิการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรยีบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายงัคณะกรรมการควบคุมหรือผูซ่ึง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทยีบตามวรรคหนึ่งภายในเจด็วนั นับแตวันที่ผูนั้นแสดง
ความยินยอมใหเปรียบเทยีบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 
5.  แนวทางการบังคับใชกฎหมายสุราของตางประเทศ 

การแกปญหาสุราในสังคมตองอาศัยการกําหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม ในหลายประเทศ
มีการออกกฎหมายในหลายลักษณะเพื่อควบคุมการบริโภค ตลอดจนปองกันอันตรายและผลเสียที่เกิดจาก
การดื่มสุรา โดยทั่วไปในกฎหมายเหลานั้นมักมกีารกําหนดรายละเอียดที่เปนขอปฏิบัติหรือขอหามปฏิบัติ
เอาไว นอกจากนั้นยังมีการกําหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดขอปฏิบัติตางๆ รวมทั้งการกําหนดกลไกที่
ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายนัน้ไวดวย แมวาจะตรากฎหมายเพือ่แกปญหาสุราไวดีเพียงใดกต็าม หาก
กลไกที่ทําหนาที่กํากับดแูลการบังคับใชกฎหมายนัน้ไมมปีระสิทธิผลก็ยอมทําใหกฎหมายเหลานั้นไมมีผล
ในการควบคุมหรือแกปญหาสุราไดแตอยางใด 

กฎหมายหรือขอกําหนดเกีย่วกับสุราที่จําเปนตองมีการสรางกลไกการบังคับใชกฎหมายขึ้นรองรบั
นั้นประกอบดวย 

1) กฎหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการตั้งจัดตั้งสถานจําหนาย/บริการสุรา เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจาํหนายสุรา เปนตน 

2) กฎหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกบัการซื้อ-ขายสุรา เชน กฎหมายกําหนดอายุขั้นต่าํของผู
ซ้ือ/ผูดื่ม กฎหมายหามจําหนายสุราแกคนเมา เปนตน 

3) กฎหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน กฎหมายกําหนดระดับแอลกอฮอล
ในเลือดของผูดื่ม ขอกําหนดเมาไมขับ เปนตน 

4) กฎหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการโฆษณา/การสงเสริมการจําหนายสุรา เชน การหาม
โฆษณาที่มีเนือ้หาจูงใจวยัรุน การหามโฆษณาสุราทางโทรทัศน การหามบริษัทสุราเปนสปอนเซอรการ
แขงขันกฬีาหรือการแสดงดนตรี เปนตน 
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ทั้ง 4 ประการที่กลาวมานั้นเปนผลใหแตละประเทศจําเปนตองพฒันากลไกที่ทาํหนาที่บังคับใช
กฎหมายและมาตรการสุราใหเกดิประสิทธิผลมากที่สุด 

จากการทบทวนองคความรูวาดวยการบังคบัใชกฎหมายและมาตรการสุราพบวาประเทศที่มีแบบ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนนิการบังคับใชกฎหมายนั้นมกัเปนประเทศที่มีปญหาสุราคอนขางรุนแรง เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศตางๆ ในยุโรป ประเทศเหลานี้มกีฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวกับการควบคุมปญหาสุราเปนจํานวนมาก ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง  รัฐบาลมลรัฐ รวมทั้งในระดับชุมชน
ทองถ่ิน ตัวอยางแนวทางการดําเนินงานดานการบังคับใชกฎหมายสุราในประเทศดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 
1) การสรางกลไกรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย ในที่นี้หมายถึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมกีารถือ

ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด เราพบวาในสหรัฐอเมริกามีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบังคับใชกฎหมาย
สุราอยูหลายระดับทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Agencies) เชน  

- Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms 
- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
- National Highway Traffic Safety Administration เปนตน 

ในระดับมลรฐัแทบทุกมลรฐั (State Agencies) เชน 
- Alaska Alcoholic Control Board 
- Maine Bureau of Liquor Enforcement 
- Oklahoma Alcoholic Beverage Laws Enforcement Commission 
- Pennsylvania State Police – Bureau of Liquor Control Enforcement 
- Washington Liquor Control Board เปนตน 

รวมทั้งยังมีองคกรที่ทํางานดานการปองกันปญหาสุรา เชน 
- Center for Enforcing Underage Drinking Laws Training Center 
- MADD (Mothers Against Drunk Driving) 
- National Commission Against Drunk Driving เปนตน 

อยางไรก็ตามกลไกที่ถือเปนหลักในการบังคับใชกฎหมายก็คือ เจาหนาที่ตํารวจ (Police officers) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายสุรา ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ เชน การกอตัง้สถาบันฝกอบรมแหงชาต ิ (National Training Academy) ของ
สหรัฐอเมริกาทําหนาที่ใหความรูแกเจาหนาที่ในเรื่องของการรับมือกับปญหาในกลุมนักดื่มเยาวชน เชน 
เทคนิคการตรวจสอบบัตรประชาชนปลอม การเขาตรวจในสถานบริการรับอนุญาต การรับมือกับ
สถานการณตงึเครียด การใชเทคโนโลยตีางๆ (ไดแก กลองบันทึกภาพ กลองวิดีโอวงจรปด เปนตน)  
(NLLEA National Training Academy : 2007) 
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3) การสรางเครือขายการทาํงานรวมกันในการบังคบัใชกฎหมาย เราพบวาทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
หลายประเทศในยุโรปถือวา หนาที่ในการบังคับใชกฎหมายไมไดเปนหนาที่เฉพาะของเจาหนาที่ผูรักษา
กฎหมายเพียงฝายเดียวเทานัน้ แตยังเปนหนาที่ความรบัผิดชอบที่ทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ (หรือผูมีสวนได
เสีย) จากปญหาสุราควรเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกนั คนเหลานีไ้ดแก ตาํรวจ เจาหนาที่
ทองถ่ิน ผูนําชุมชนทองถ่ิน คณะกรรมการชุมชนทองถ่ิน โบสถ หัวหนาสถานศึกษาทุกระดบัในทองถ่ิน 
คณะกรรมสถานศึกษา ตัวแทนนกัศึกษา ตัวแทนภาคธุรกิจในทองถ่ิน เจาของรานอาหาร/ภัตตาคาร/บาร 
องคกรประชาชน/กลุมองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ และประชาชนผูสนใจ การสรางเครือขายในลักษณะ
นี้เปนวิธีการที่นิยมกนัมากเรยีกวา multi-agencies approach 

 
4) การกําหนดแนวทางสนบัสนุนการบงัคับใชกฎหมายสุราใหเกิดประสิทธิผล เชน ตัวอยางในกรณี

ของกฎหมายเมาไมขับก็ไดแก การตั้งจุดตรวจระดับแอลกอฮอล (sobriety checkpoints) ซ่ึงเปนเทคนิคหนึ่ง
ในการบังคับใชกฎหมายเมาไมขับที่มีประสิทธิผลสูง ในสหรัฐอเมริกาเทคนิคดังกลาวเปนทีย่อมรับกันแทบ
ทุกรัฐเปนสวนใหญ ยกเวนเพียง 10 รัฐที่ยังไมนําไปใช (ไอดาโฮ ไอโอวา มิชิแกน มินนิโซตา โอเรกอน 
โรดไอรแลนด เท็กซัส วอชิงตัน วิสคอนซิน และไวโอมิง) นอกจากนี้จากรายงานของ European Transport 
Safety Council (ETSC) ในป 1999 ระบุวาการขับรถยนตหลังจากการดื่มสุรามีผลทําใหเกดิอุบัตเิหตุสูงมาก
ในยุโรป มาตรการในการรบัมือปญหานี้เร่ิมดวยการกําหนดระดับของแอลกอฮอลในเลือด (BAC limit) ไว
ไมใหเกิน 50 ml โดยช้ีแจงประชาสัมพันธใหผูขับขี่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ผูละเมิดมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
ที่สําคัญตองใชแนวทางการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว ไดแก (European Transport Safety 
Council 1999 : 7) 

- A high numbers of person tested โดยกาํหนดเปาหมายวา อยางนอย 1 ใน 10 ของผูขับขี่
ตองไดรับการสุมตรวจระดบัแอลกอฮอลทุกป หรืออยางในกรณีของประเทศฟนแลนดกําหนดไวที ่ 1 ใน 3 
ของผูขับขี่ 

  - Unpredictable in term of time and place ในกรณีของการตั้งจุดตรวจ (random breath 
testing) ที่ผูขับขี่ไมสามารถหลบเลี่ยงได 

- Highly visible police operations เพื่อใหสามารถจับกุมผูกระทําผิดไดอยางทั่วถึง และเพื่อ
ลดการกระทําผิดซ้ําซาก 

ในการบังคับใชกฎหมายสุรา (กรณีเมาไมขับ) จากการสํารวจขอมูลในหลายประเทศ พบวา
จําเปนตองกระทํารวมกับการประชาสัมพันธเผยแพรขอกําหนดดังกลาวไปยังผูขับขีทุ่กคนอยางทัว่ถึง เพื่อให
เกิดความเขาใจและยอมรับปฏิบัติ ซ่ึงการดําเนินการลกัษณะเชนนี้ไดผลดี อยางเชนในฟนแลนดจํานวนผูดื่ม
สุราเกินกําหนดแลวขับรถยนตลดลงในชวง 10 ปที่ผานมาจาก 33 คนใน 1,000 เหลือ 14 คน ใน 1,000      
เปนตน 
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 ตัวอยางในประเทศอังกฤษกม็ีการออกแนวทางในการจดัการกับปญหาความไมสงบที่เปนผลมาจาก
การดื่มสุรา ในรายงานเรื่อง “Tackling Alcohol-Fuelled Disorder in Town and City Centres” ไดมีการ
รวบรวมแบบปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practices) ที่เกี่ยวของ เพือ่เปนตัวอยางแนวทางที่สามารถนําไป
ประยุกตใชได ทั้งที่เปนแนวทางจัดการกับสถานบริการที่กอปญหา เชน การสุมซื้อสุราที่ผิดกฎหมาย การเฝา
ระวังสถานบริการที่มักละเมดิกฎหมายอยูเปนประจํา ตลอดจนแนวทางจัดการกับนักดื่มที่มพีฤติกรรมไม
เหมาะสม เชน การหามนําบรรจุภัณฑสุราทุกชนิดออกจากสถานบริการเนื่องจากอาจใชเปนอาวุธในการกอ
ความวุนวายได เปนตน 
 บาเบอร  และคณะ (Babor et al, 2003) ไดศึกษาประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการ ควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา 
 กลุมที่ไดผลมาก ไดแก การจํากัดการเขาถึงและซื้อหา(จํากัดอายุผูซ้ือ และความรับผิดชอบทาง
กฎหมายและคาเสียหายของผูขาย) มาตรการราคาและภาษี การสุมตรวจระดับแอลกอฮอล (RBT; Random 
breath testing) และการลดระดับที่ไมผิดกฎหมายของแอลกอฮอลในลมหายใจและในเลือด (Lowered BAC 
limits) 
 กลุมที่ไดผลปานกลาง ไดแก การจํากัดเวลาขาย  ความหนาแนนของแหลงขาย  การหามการโฆษณา  
การรักษาพยาบาลผูติดสุรา 
 กลุมที่ไมไดผล  ไดแก  การควบคุมกันเองโดยสมัครใจของผูขายและผูผลิต  การใหความรูและการ
รณรงคประชาสัมพันธ 
 ศูนยนโยบายแอลกอฮอลระหวางประเทศ (ICAP; International Center of Alcohol policies, 2005) 
ไดสรุปวา มาตรการที่สรางอุปสรรคในการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับระดบัของการบังคับใชกฎหมาย (Level of Enforcement) ซ่ึงโดยทั่วไปแลว มาตรการ
ที่มีระดับการบังคับใชสูงจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรการที่มีระดับการบังคบัใชต่ํา 
 สถาบันวิจัยแอลกอฮอล (IAS; Institute of Alcohol Studies, 2005) ไดประเมนิประสิทธิภาพของ
มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆในประเทศอังกฤษ พบวา มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ 
   (1) มาตรการที่สงผลกระบทตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงประกอบดวย การผูกขาด
โดยรัฐบาลในการผลิตและจดัจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล และการกําหนดอายุขั้นต่ําของผูซ้ือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

(2) มาตรการที่สงผลกระทบตออุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการใชนโยบายการคลัง
ที่สงผลกระทบตอราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ  

(3)  มาตรการที่ใชในการปองกันผลเสยีที่เปนผลสืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยสรางมาตรการตอตานการขับขี่ยานพาหนะภายหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดคนควางานวิจยัที่เกีย่วของกับการรับรูของประชาชน ผูจําหนาย และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเกีย่วกับมาตรการตางๆที่เกี่ยวของกับการควบคุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  และผลของการบังคับ
ใชมาตรการดงักลาว  ตลอดจนงานวิจยัเกีย่วกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ชลธิชา โรจนแสง (2550) ไดศึกษาเรื่อง เยาวชนไทย: กรณีศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราในครั้งแรก สวนใหญเร่ิมมีประสบการณดื่มสรุาในครั้ง
แรกในชวงอายุ 18 ป โดยมสีาเหตุของการดื่มสุราเพราะอยากทดลอง และสวนใหญบอกวาดื่มตอนกลางคืน
ที่ผับ เธค นักศึกษาจํานวนเกินกวาครึ่งเคยดื่มสุราในบรเิวณมหาวิทยาลัย และสถานที่ใชดื่มสุราในบริเวณ
มหาวิทยาลัยมากที่สุดคือ หอพกั   

กระบวนการในการดื่มสุราพบวา นักศกึษาสวนใหญดืม่สุราในโอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
เพราะเพื่อนชวน โดยซ้ือสุราจากรานสะดวกซื้อซ่ึงเปดขายตลอด 24 ช่ัวโมง ในแตละครั้งของการดื่มสุราจะมี
คาใชจายประมาณ 100-200 บาท โดยใชเงนิในการดื่มสุราเปนเงินสวนตัวที่เก็บสะสมไว หลังจากดื่มสุราแลว
สวนใหญจะรูสึกสนุกสนานรื่นเริง และการดื่มสุราในแตละครั้งจะเลิกราเมื่อรูสึกมึนศีรษะ กิจกรรมที่
นักศึกษาสวนใหญทําหลังจากดื่มสรุาแลวคือ นอนหลับ  

ผลการเรียนและการดื่มสุราในอนาคต พบวา นักศกึษาสวนใหญบอกวาการดื่มสุราไมมีผลกระทบ
ตอการเรียน (80.2%) และในอนาคตกย็ังคงดื่มสุราเปนบางครั้งคราวตอไป (80.2%) 
 

 ณิชาภัทร บญุสวัสดิ์กุลชัย (2551) ไดศึกษาเรื่อง การปองกันการดื่มสุราอยางมีสวนรวมในกลุม
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจยัพบวา นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร
ประมาณหนึ่งในสามมีประสบการณในการดื่มสุรา โดยนกัศกึษาในแตละชัน้ปมีความเกีย่วของกับสุราที่
แตกตางกนั ช้ันปที่ 1 มีจํานวนนอยที่ดื่มสรุา สวนใหญดืม่เพราะรุนพี่ชวน ช้ันปที่ 2 มีสังคมกวางขึ้น เร่ิมเที่ยว
กลางคืนและดืม่สุรา ช้ันปที่ 3 มีเพื่อนทั้งในและตางคณะมากขึ้น มีบทบาทในการเสริมหลักสูตรมากขึ้นและ
ดื่มสุรากันมากขึ้น และชัน้ปที่ 4 ถอนตัวจากกิจกรรมตางๆ แยกยายไปฝกปฏิบัติงาน มีการดื่มสุราเมื่อกลับมา
พบกัน  

ปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามีทั้งปจจัยภายในและภายนอก ปจจัย
ภายใน ไดแก ความอยากลอง ตองการหาทางออก การใหคุณคาสุราในทางบวก อยากเลียนแบบ และปจจยั
ภายนอก ไดแก เพื่อนหรือรุนพี่ชักชวน สังคมที่ยอมรับการดื่มสุรา การใชสุราเปนเครื่องมือในการเขาสังคม
หรือการคบเพือ่น และการมส่ิีงแวดลอมที่เอื้อตอการดื่มสุรา 
 

 ออยทิพย ถานันตะ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
พบวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เรียนในกลุมสาขาวิชาที่แตกตางกัน มทีัศนคติตอการดื่มสุราใน
ทางบวกแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนกัศึกษาที่เรียนในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี มีทัศนคตติอการดื่มสุราในทางบวกมากที่สุด รองลงมา ไดแก นักศึกษาที่เรียนในกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร และนักศึกษาที่เรียนในกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ ตามลําดบั  

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมที่ดืม่สุรามีทัศนคติทางบวกคอนขางสูงตอการดื่มสุรา 
ในขณะที่นกัศกึษากลุมที่ไมดื่มสุรามีทัศนคติทางลบตอการดื่มสุรา 
 

 เกรยีงไกร ไทยตรง (2550) ไดทําการศึกษาเรือ่ง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรยีนระดบัชั้น 
มัธยมศกึษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรยีนเอกชนในระดับอําเภอของประเทศไทย จากการวิจยัพบวา อายุ
เร่ิมแรกและสาเหตุในการดืม่สุรามีนักเรียนที่ดื่มสุราเปนนักเรยีนหญงิมากกวานักเรยีนชาย โดยอายุของการ
ดื่มโดยเริ่มแรกอยูที่อายุ 10 ป พบวาสาเหตุสวนใหญที่ทําใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
เอกชนในระดบัอําเภอดื่มสุรามากที่สุด คือ อยากลอง กจิกรรมที่ทําในระหวางและหลังจากการดื่ม นักเรยีน
สวนใหญนิยมสูบบุหร่ีรวมกบัการดื่มนุรา กิจกรรมที่ทําหลังจากการดืม่สุราแลว จากคําบอกเลาของคนรอบ
ขางพบวามีนกัเรียนบางสวนเมื่อดื่มสุราแลวมีเร่ืองทะเลาะวิวาท ชกตอยกับผูอ่ืน และขบัขี่ยานพาหนะ 

 

มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ (2550) ไดวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจและความตระหนักของคนไทยตอพิษภัยจากการดื่มและติด
แอลกอฮอล เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล และเพื่อเสนอแนะ แนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอลที่สงผลทางลบตอตนเองตอครอบครัวและสังคมใหนอยที่สุด โดยการสอบถามกลุมตัวอยางใน 4 
ประเด็นหลัก คือ 1) รูปแบบการบริโภค ความรูและความรับรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2) การโฆษณา
ประชาสัมพันธของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีผลกระทบตอการดื่ม 3) ทัศนคติตอความรับผิดชอบของบริษัท
ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ 4) ขอเสนอแนะตอผูบริโภคที่ดื่มแอลกอฮอล ผูประกอบการ และ
ภาครัฐ โดยใชวิธีการสนทนากับ กลุมตัวอยาง (Focus group) ซ่ึงเปนประชาชนกลุมวัยรุนอายุ 18-25 ป และ
กลุมวัยทํางานอายุ 25 ปขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยปจจุบันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือเคยมีประสบการณในการดื่มมากอน รวม 110 คน พบวา การโฆษณาไมมีผลในการดื่มหรือเลิกดื่ม เพราะ
การดื่มขึ้นอยูกับเพื่อนและสังคมมากกวา รวมทั้งยังมีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหซ้ือไดตลอดเวลา ทั้งนี ้
ผูประกอบการควรมีการใหความรูและรณรงคเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มสุรา และภาครัฐควรรวมมือกับ
ภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในการจัดระเบียบ ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ประกอบกับการบังคับ
ใชมาตรการที่มีอยูแลวใหเขมงวดมากยิ่งขึ้น อาทิ การควบคุมการซื้อขายทั้งในดานสถานที่ และการหามขาย
แกเด็กที่อายุต่าํกวา 18 ปอยางเครงครัด รวมทั้งสงเสริมกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผลกระทบโดยรวม ผลการวิจัยพบวา ในดานรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
กลุมวัยรุนอายุ 18- 25 ป นิยมดื่มเบียรและสุรา โดยวัยรุนชายนิยมดื่มเบียรและสุราที่ผลิตในประเทศไทย มี
บางสวนชอบดื่มสุราตางประเทศ สวนวัยรุนหญิงนิยมดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลพรอมดื่ม กลุมวัยรุนนิยม
ดื่มกับเพื่อนเพราะตองการความสนุกสนานและพบปะสังสรรค แตกม็ีบางสวนที่ดื่มเพราะวาเกิดความเครียด
จากปญหาครอบครัวหรือปญหาชีวิต สวนใหญจะมีความถี่ในการดื่มประมาณ 3-6 คร้ังตอเดือน โดยมี
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คาใชจายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาทตอเดือน และจะดื่มที่บานพักของตนเอง
หรือบานเพื่อน มีบางโอกาสที่ออกไปดื่มตามรานอาหาร ดิสโกเทค ผับ  สําหรับกลุมวัยทํางานอายุ 25 ปขึ้นไป 
ผูชายนิยมดื่มสุรากับเบียรที่ผลิตในประเทศไทย บางคนดื่มสุราขาว เหลาตวง และยาดอง ผูหญิงนิยมดื่มเบียร
และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลพรอมดื่ม โดยจะไมคอยเปลี่ยนยี่หอในการดื่ม กลุมนี้จะชอบดื่มกับเพื่อนและ
ลูกคาในงานสังสรรค และเพื่อพบปะ ดื่มเพื่อผอนคลายความเครียด ดื่มเพื่อความสนุกสนาน บางสวนดื่มเพื่อ
สุขภาพเพราะเปนยาบํารุงสุขภาพ ความถี่ในการดื่มประมาณ 12-15 คร้ังตอเดือน ใชเงินในการดื่มประมาณ 
2,000 บาทตอเดือน นิยมดืม่ที่บานเพื่อนและบางสวนนิยมดื่มคนเดียวที่บาน ในบางกรณีเมื่อดื่มแลวมีอาการ
ติดลมจะออกไปสังสรรคนอกบาน เชน รานคาราโอเกะ หรือรานอาหาร    

สวนในดานความรับรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมวัยรุน มีความเห็นวา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่เกิดจากการหมักและการกลั่น เมื่อดื่มเขาไปแลวสงผลตอระบบประสาท กอใหเกิด
ผลตอรางกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม เชน เปนโรคตับแข็ง สูญเสียเงินทอง เกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ครอบครัวและบุคคลอื่น อีกทั้งรัฐบาลตองสูญเสียเงินงบประมาณในการแกไขปญหาคนดื่มสุรา ขณะที่กลุมวัย
ทํางานใหความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเปนเครื่องดื่มที่ผานกระบวนการหมักและการกลั่น สวนผสม
ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีปริมาณแอลกอฮอลที่แตกตางกัน เปนสวนผสมที่ไปทําลายระบบประสาท 
เมื่อดื่มเขาไปแลวมีผลเสียตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต สงผลกระทบตอตนเอง ทําใหแกกอนวัย รางกายทรุด
โทรม ไปทํางานไมทัน ส้ินเปลืองเงินทอง ขาดความยั้งคิด สงผลกระทบตอครอบครัวคือ เกิดการทะเลาะวิวาท 
เปนตัวอยางที่ไมดีใหกับลูกๆ และเกิดผลกระทบทางสังคม ทําใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาผูที่ติด
แอลกอฮอล เกดิอาชญากรรม การขมขืน และการหมกมุนในทางเพศเพิ่มขึ้น 

 

เสกสรร วิทยปรีชากุล (2551) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ ความคิดเหน็ตอ
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม จาก นักศึกษา จํานวน 394 คน ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางกวารอยละ 70 ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในชวง 1 ปที่ผานมา เพศชายมีการดื่มมากกวาเพศหญิง  เปนนักศึกษาที่กําลังเรียนชั้นปที่ 4 
มากกวารอยละ 80 ประเภทเครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุดไดแก  ไดแก เหลา และ เบียร  โดยดื่มไมเกินเดือนละครั้ง
มากที่สุด  ดื่มในเวลาหลังเทีย่งคืน และตามในสถานบันเทิงมากที่สุด  กลุมตัวอยางสวนใหญราวรอยละ 74 มี
ความคิดเหน็ตอมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับปานกลาง 

 

ปรีชา ชินคําหาร (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของแรงงานกอสราง 
ในเขตอําเภอบานฝาง จังหวดัขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และเพื่อศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของแรงงานกอสรางในเขต
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยเก็บขอมูล
ภาคตัดขวาง (Cross sectional survey research) ประชากรเปนแรงงานกอสรางที่มีอายุระหวาง 15-59 ป 
คํานวณขนาดตัวอยางได 264 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample random sampling) เก็บรวบรวม
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ขอมูลระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2551 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก Chi-square test และชวงเชื่อมั่น 95% โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัย 
พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 100 สวนใหญ มีอายุระหวาง 40-44 ป รอยละ 31.2 อายุเฉลี่ย 43.12 ป 
(ต่ําสุด 26 ป, สูงสุด 58 ป) สวนใหญมีสถานภาพสมรส (คู) รอยละ 91.7 สวนใหญจบระดับประถมศึกษา 
รอยละ 76.8 ลักษณะงานกอสรางที่ทําสวนใหญเปนประเภทชาง (ชางไม, ชางปูน, ชางเหล็ก) รอยละ 64.6 
สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001- 6,000 บาท รอยละ 51.2 รายไดเฉลี่ย 4,788.40 บาทตอเดือน 
(ต่ําสุด 1,000 บาท, สูงสดุ 10,000 บาท) อายุที่เร่ิมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกสวนใหญอยูระหวาง 15-
19 ป รอยละ 54.9 อายุเฉลี่ยทีเ่ร่ิมดื่มฯ คร้ังแรก 19.38 (ต่ําสุด 15 ป สูงสุด 50 ป)  

การรับรูเกี่ยวกบัโทษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนใหญมีการรับรูอยูในระดับสูง คอืรอยละ 84.1 
มีทัศนคติตอเร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเชิงลบ รอยละ 53.7 สวนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวน
ใหญดื่มกับเพือ่น รอยละ 91.5 โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญกลุมตัวอยางซื้อเองพอๆ กับคนอื่นซื้อให 
รอยละ 72.0 สถานที่ซ้ือสวนใหญซ้ือจากรานคาในหมูบานที่ตนอาศัยอยู รอยละ 67.1 ความถี่ของการดื่มสวน
ใหญดื่มทุกสปัดาห รอยละ 46.3 ชนิดเครือ่งดื่มแอลกอฮอลที่นิยมดื่มมากที่สุด ไดแก สุราที่มีดีกรี 35-40 ดีกรี 
รอยละ 67.1 ปริมาณการดืม่ในแตละครั้ง สวนใหญดื่มครั้งละไมเกิน 1 แกว รอยละ 61.8 เฉลี่ยคร้ังละ 1.62 
แกว (นอยที่สุด 0.5, มากทีสุ่ด 5 แกว) เหตุผลที่ดื่มฯ คร้ังแรก คือ อยากลอง และเหตุผลที่ดื่มในปจจุบันคือ 
เพื่อเขาสังคม ชวงเวลาในการดื่ม คือหลังเลิกงาน สวนใหญจะดืม่ที่บานตนเอง ระยะเวลาที่ดื่มจนถึงปจจุบัน 
สวนใหญดื่มมา 21-30 ป (นอยที่สุด 10 ป, นานที่สุด 42 ป)  

ดานปจจยัที่มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา 
ความถี่ในการดื่ม มีความสมัพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.05) สวนอายุ การศึกษา รายไดตอ
เดือน การรับรูเกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมี
ความสัมพันธทางสถิติ ขอเสนอแนะควรเปดเวทีเพื่อนาํเสนอขอมูลที่ไดจากการวจิยัในกลุมแรงานกอสราง
ไดรับทราบ และควรจัดเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพื่อสรางความตระหนกั และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกตองตอไป  
 
7.  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

การบังคับใชกฎหมายในการควบคุมปองกนัและแกไขปญหาสุราตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 นั้นมีความเกีย่วของกบับุคคลหลายฝาย ไดแก พฤติกรรมของผูบริโภค 
พฤติกรรมผูจําหนาย และพฤติกรรมของเจาพนกังานตามกฎหมาย ดังนั้นในการประเมินจะพิจารณาทั้ง
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของ ผูจําหนาย ตลอดจนประชาชนผูบริโภความีการปฏิบัติตามกฎหมายไดมากนอยเพียงใด 
และทําไมจึงเปนเชนนัน้ (แผนภาพที่ 2.2) 
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แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคดิวิจัย 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยแบบประเมินผล ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ศกึษา ไดแก ประชาชน
ผูบริโภค ผูจําหนาย และเจาพนักงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วของกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 
 
1. หนวยท่ีใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชหนวยในการวิเคราะหขอมูลเปนหนวยระดบับุคคล (Individual Unit) 
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การประเมินผลการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาสุราของประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บ
รวบรวมขอมลูจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ เชน ผูบริโภค ผูจําหนาย และเจาพนักงานตามกฎหมาย
 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จงึศึกษาในประชากรทั้ง 3 กลุม ดังนี ้
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก  

1. กลุมผูบริโภค ไดแก ประชาชนผูบริโภค ที่มีอายุ 11 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในครัวเรือนใน
พื้นที่เปาหมายของการวิจยั   

2. กลุมผูจําหนาย ไดแก ผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชน/บริเวณใกลเคียงที่
ผูบริโภคซึ่งเปนกลุมตัวอยางอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้นๆ หางจากชุมชน 500 เมตร 

3. เจาพนักงานตามกฎหมาย ไดแก เจาหนาที่ของรฐั ที่ทําหนาที่บงัคับใชกฎหมายในการ
ควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาสุรา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข เจาพนักงานสรรพาสามิต ตํารวจ เปนตน 
โดยจะเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุข เจาพนกังานสรรพาสามิตและตํารวจทีป่ฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่
ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางอาศัยอยูในเขตพื้นที่นัน้ๆ   
 การหาขนาดขนาดตัวอยาง ไดจากการคํานวณดวยสูตร ไดขนาดตวัอยาง ดังนี ้

จังหวดัขอนแกน  1,800  ครัวเรือน 
จังหวดัอุดรธานี  1,800  ครัวเรือน 

  รวมทั้งสิ้น  3,600  ครัวเรือน   
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3. วิธีการสุมตวัอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางเฉพาะในกลุมตวัอยางที่เปนกลุมผูบริโภคเทานั้น โดยใชแผน 
การสุมตัวอยางที่ใชเปนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมหิลายขั้น (Stratified Multi-stage Sampling) ในชั้นภูมิ
หลักมีระดับขัน้ของการสุมตัวอยาง ดังนี ้
 การสุมตัวอยางขั้นท่ีหนึง่ คือ สุมตัวอยางอําเภอ ของพื้นที่เปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบแบบกาํหนดความนาจะเปน ใหเปนสัดสวนกับขนาดของจํานวนประชากรทีม่ีอายุ 11 ปขึ้นไปของ
พื้นที่นั้นในจังหวัดขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี (Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size) 
 การสุมตัวอยางขั้นท่ีสอง คือ สุมตัวอยางตําบล ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบกําหนดความนาจะ
เปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของจํานวนประชากรที่มีอาย ุ11 ปขึ้นไป ของอําเภอตัวอยางในแตละจงัหวัด   
 การสุมตัวอยางขั้นท่ีสาม คือ สุมตัวอยางหมูบาน ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบกําหนดความนาจะ
เปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของจํานวนประชากรที่มีอาย ุ11 ปขึ้นไป ของตําบลตัวอยางในแตละจังหวัด 
        การสุมตัวอยางขั้นท่ีสี ่ คือ สุมตัวอยางครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เมื่อไดครัวเรือน
ตัวอยางแลว สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่มีอาย ุ 11 ปขึ้นไปของครัวเรือนดงักลาวจะเปนกลุมตัวอยาง
ผูบริโภค  

สําหรับกลุมผูจําหนาย ใชการศึกษาจากประชากร(Population) โดยศึกษาจากผูจําหนายที่เปนเจาของ
รานคาที่อยูในหมูบานที่สุมตวัอยางกลุมผูบริโภคทั้งหมดในระยะ 500 เมตร  
 สวนเจาพนักงานตามกฎหมาย ใชการเลอืกตัวอยางอยางเจาะจง จากเจาหนาที่ 3 กลุม ไดแก 
สาธารณสุขของตําบลเปาหมาย ตํารวจที่มหีนาที่รับผิดชอบตําบลเปาหมาย และ สรรพสามิตพื้นที ่

จํานวนกลุมตวัอยางทีใ่ชในการเก็บขอมูล มีทั้งสิ้น ดังตารางที่ 3.1  
 
 

ตารางที่ 3.1  สรุปจํานวนกลุมตัวอยางของการวิจยัที่เกบ็รวบรวมขอมูล 
จังหวัด/อําเภอ กลุมผูบริโภค กลุมผูจําหนาย กลุมเจาพนักงาน จํานวนรวม 

ขอนแกน 
เทศบาลนครขอนแกน 789 274 - 1,063 
เทศบาลบานเปด 193 43 3 239 
เทศบาลทาพระ 52 11 - 63 
อําเภอเมือง 919 103 49 1,071 
อําเภออุบลรัตน 136 8 8 152 
อําเภอบานไผ 278 22 7 307 
อําเภอสีชมพ ู 282 16 8 306 

รวม 2,649 477 75 3,201 
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ตารางที่ 3.1  สรุปจํานวนกลุมตัวอยางของการวิจยัที่เกบ็รวบรวมขอมูล (ตอ) 
จังหวัด/อําเภอ กลุมผูบริโภค กลุมผูจําหนาย กลุมเจาพนักงาน จํานวนรวม 

อุดรธาน ี
เทศบาลนครอุดรธานี 496 117 17 630 
เทศบาลหนองบัว 201 8 10 219 
เทศบาลนางัว 53 5 - 58 
อําเภอเมือง 701 54 8 763 
อําเภอกุมภวาป 335 25 9 369 
อําเภอบานดุง 405 25 10 440 
อําเภอน้ําโสม 142 6 8 156 

รวม 2,333 240 62 2,635 
รวมท้ังสิ้น (2 จังหวัด) 4,982 717 137 5,836 

 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยนี้ ใชเครื่องมือวิจยัคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีจํานวน 3 ชุดไดแก 
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวย ขอคําถามที่เปนแบบเลือกตอบ
และเติมคําตอบ 4 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 7 ขอ 
ตอนที่ 2 การเขาถึง การหาซื้อ การดื่ม และการรับรูการโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล   

 ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 22 ขอ 
ตอนที่ 3 การรับรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวยคําถาม 
               ทั้งหมด  2 ขอ 
ตอนที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 9 ขอ 

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามผูจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ประกอบดวย ขอคําถามที่เปนแบบเลือกตอบ
และเติมคําตอบ 3 ตอนไดแก 

ตอนที่ 1 เกีย่วกับการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 13 ขอ  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 2 ขอ 
ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 10 ขอ   

 นอกจากนี้ ยังมีขอคําถามที่เปนแบบสังเกตการณของพนักงานสัมภาษณ จํานวน 6 ขอ 
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 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามเจาพนักงานตามกฎหมาย ประกอบดวย ขอคําถามที่เปนแบบเลือกตอบและ
เติมคําตอบ 3 ตอนไดแก 

ตอนที่ 1 ประสบการณของทานเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการจับกุมกรณีกระทําผิด 
               ระเบยีบกฎหมาย  ประกอบดวยคําถามทั้งหมด  16 ขอ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 5 ขอ 
ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 7 ขอ  
                                                                                 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดอบรมพนักงานสัมภาษณจาํนวน 10 คนซึ่งทั้งหมดเปน
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีปที่ 3 สาขาวชิาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับผู
ควบคุมงานสนามจํานวน 2 คน เพื่อใหพนกังานสมัภาษณมีความเขาใจเกีย่วกบัแบบสัมภาษณและแนว
ทางการดําเนนิงานสนาม  
 กอนลงเก็บขอมูล ผูวิจัยไดประสานงานขอความรวมมอืกับผูใหญบานอยางเปนทางการ โดยสง 
จดหมายถึงผูใหญบานพื้นที่เปาหมายเพื่อใหประชาสัมพนัธแจงขอความรวมมือกับครัวเรือนและผูจําหนาย
ในการใหขอมลูตอบแบบสัมภาษณ ซ่ึงทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดี และ ทําใหการเก็บขอมลูเปนไป
ตามเปาหมายที่วางแผนงานไว  ทั้งนี้ ในกระบวนการเกบ็ขอมูลพนักงานสัมภาษณจะไดรับมอบหมายใหเก็บ
ขอมูลกับครัวเรือนเปาหมายที่สุมได และในเสนทางเดียวกันพนักงานสัมภาษณจะตองเก็บขอมูลรานคาที่อยู
ในยานนั้น 
 สวนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาพนักงานตามกฎหมาย ที่เปนสาธารณสุขระดับตําบล หรือ 
เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตเทศบาล และเจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีน่ั้น  ผูควบคุมงานสนามที่
รับผิดชอบพื้นที่เปนผูสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูล  อนึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลในพืน้ที่อุดรธานีกบัเจาหนาที่
ตํารวจ ตองใชการติดตออยางเปนทางการเพื่อใหหนวยเหนือส่ังการ ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
 ในสวนของการสัมภาษณเจาพนักงานตามกฎหมายคือ สรรพสามิตพื้นที่ขอนแกน และ สรรพสามิต
พื้นที่อุดรธาน ี ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบสัมภาษณดวยตนเอง โดยการประสานขอความรวมมือเพือ่สัมภาษณ
อยางเปนทางการ 
 การเก็บขอมูลสนามดําเนินการระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2552  
 
6. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรบรวมขอมูลไดครบถวนแลว  คณะผูวจิัยดําเนนิการตรวจสอบความสมบรูณของ
แบบสอบถาม จัดหมวดหมูตรวจสอบจํานวนแบบสอบถาม แลวดําเนนิการปอนขอมูล  เพื่อประมวลผล
ขอมูล และวเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวเิคราะหขอมูลการวิจยัทางสังคมศาสตร
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(SPSS For Windows) โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ดวยสถิติ การแจกแจงความถี ่
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหตารางไขว 

อนึ่งสําหรับตัวแปรบางตวั ไดแก ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภค 
ผูจําหนาย และเจาพนักงานตามกฎหมาย มีการจัดกระทําใหมเพื่อใหเหมาะสม  โดยดําเนนิการจัดกลุม
คะแนนระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ดังรายละเอียดตอไปนี้   
  ความรูมาตรการเกี่ยวกับเวลาจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   มีความรูอยูในระดับนอย  หมายถึง  0 – 1  คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับปานกลาง หมายถึง  2 – 3   คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับมาก   หมายถึง  4 – 5  คะแนน 
  ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   มีความรูอยูในระดับนอย   หมายถึง  0 – 3  คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับปานกลาง  หมายถึง  4 – 6  คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับมาก   หมายถึง  7 – 10  คะแนน 
  ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
   มีความรูอยูในระดับนอย  หมายถึง  0 – 3  คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับปานกลาง หมายถึง  4 – 6  คะแนน 
   มีความรูอยูในระดับมาก   หมายถึง  7 – 10  คะแนน 
  ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   มีความรูอยูในระดับนอย  หมายถึง  0 – 2  คะแนน 
  มีความรูอยูในระดับปานกลาง หมายถึง  3 – 4  คะแนน  
   มีความรูอยูในระดับมาก   หมายถึง  5 – 6  คะแนน 
  ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
   มีความรูอยูในระดับนอย  หมายถึง  0 – 2  คะแนน 
  มีความรูอยูในระดับปานกลาง  หมายถึง  3 – 4  คะแนน 
  มีความรูอยูในระดับมาก   หมายถึง  5 – 6  คะแนน 
 สวนการนําเสนอขอมูล ใชการบรรยายประกอบตาราง  
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บทที่  4 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
 
 ในบทนี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงไดแก ประชาชน
ทั่วไป ที่ครอบคลุมถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเขาถึงและการหาซื้อดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรับรูมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้ 
 
1. พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
 การใหคํานิยามของคําวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไป ซ่ึงก็คือผูบริโภค 
เห็นวา เมื่อกลาวถึง “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” นึกถึง เหลา และเบียรมากที่สุด คิดเปนรอยละประมาณ 60.0 
และ 20.0 ตามลําดับ มีเพียง รอยละ 1-3 ที่นึกถึง ไวนและเหลาขาว อยางไรก็ตามสิ่งที่ผูบริโภคนึกถึงเปนสวน
ใหญก็เปนของมึนเมา มีบางที่นึกถึงมิติทางสังคมเกี่ยวกบั เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก ความเมา อบายมุข ส่ิง
เสพติด (ตารางที่ 4.1) 
 

ตารางที่ 4.1 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การใหคํานยิามของคําวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย 
พื้นที่ การใหคํานิยามของคําวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

เม่ือกลาวถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนึกถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก 
เหลา 60.7 60.4 60.6 
เบียร 21.6 22.4 22.0 
เหลาขาว 3.3 0.0 1.7 
ความเมา 1.2 2.0 1.6 
สปาย 0.7 0.9 0.8 
ไวน 0.3 1.3 0.8 
อบายมุข/สิ่งเสพติด 0.3 1.1 0.7 
สุขภาพ 0.3 0.8 0.6 
เพื่อน 0.5 0.3 0.4 
อันตราย/อุบัติเหตุ/เสียชีวิต 0.5 0.3 0.4 
 ความสนุกสนาน/พักผอน 0.3 0.3 0.3 
เจริญอาหาร/การกิน/กับแกม 0.2 0.4 0.3 
สถานบันเทิง 0.2 0.3 0.3 
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ตารางที่ 4.1 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การใหคํานยิามของคําวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 
พื้นที่ การใหคํานิยามของคําวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

เม่ือกลาวถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนึกถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก 
เหลายาดอง 0.3 0.0 0.1 
การงาน/สังสรรค/สังคม 0.0 0.3 0.1 
รานคา 0.0 0.3 0.1 
เครื่องดื่ม/ของมึนเมา 0.0 0.2 0.1 
สาโท 0.2 0.0 0.1 
ผูหญิง 0.2 0.1 0.1 
ครอบครัว 0.0 0.2 0.1 
บุหรี่ 0.1 0.0 0.1 
ความเครียด 0.0 0.1 0.1 
เงิน 0.0 0.1 0.1 
คนเมา 0.0 0.1 0.1 
อื่นๆ 0.2 0.3 0.2 
ไมระบุ 9.2 7.6 8.4 

รวม 100.00 (2,333) 100.00 (2,649) 100.00 (4,982)
 
 สําหรับ พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภค พบวา ประชาชนทัว่ไปทั้งสองพืน้ที่
วิจัยรอยละ 57 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ทั้งนี้ สัดสวนการตอบวาเคยดื่มในจังหวดัขอนแกน สูงถึงรอยละ 
61.2  อยางไรก็ตามประชาชนทั้งสองจังหวัดมีประสบการณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคร้ังสุดทายในระยะ 
12 เดือน เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 71.3 และ 77.1 ในจังหวดัอุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ ทั้งนี้
ประชาชนที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลคร้ังสุดทายในระยะ 30 วันกอนการสํารวจมีถึงรอยละ 56 และในการดื่ม
ในระยะ 30 วนั  ดังกลาวนัน้ ดื่มถ่ี ระหวาง 1-3 คร้ังตอเดือนมีถึงรอยละ 47  เปนทีน่าสังเกตวาประชาชนที่ดื่ม
ในระยะ 30 วันที่ผานมานั้น ดื่มทุกวันมีถึง 1 ใน 4 สําหรับเหตุผลของผูบริโภคที่เคยดืม่แตไมอยากซื้อหรือไม
อยากดื่ม โดยสวนใหญพบวาเนื่องมาจากไมมีเพื่อนดื่ม และไมสบาย คิดเปนรอยละ 18.3 และ 12.8 ตามลําดับ  
และเหตุผลทางเศรษฐกิจ คือ ไมมีเงินซื้อ และราคาแพง  เปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคราวรอยละ 20 ที่เคยดื่ม
แลวขับ ทั้งๆ ที่มีคนเคยเตือนวา ดื่มแลวอยาขับ (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั 
พื้นที่ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือไม 
    - เคย 53.0 61.2 57.4 
    - ไมเคย 47.0 38.7 42.6 

รวม 100.0 (2,322) 100.0 (2,647) 100.0 (4,969) 
2. คร้ังสุดทายที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดือน 
    - ใช 71.3 77.1 74.6 
    - ไมใช 28.7 22.9 25.4 

รวม 100.0 (1,208) 100.0 (1,585) 100.0 (2,793) 
3. คร้ังสุดทายที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดือน เปนการดื่ม 
    - ดื่มใน 30 วัน 56.0 56.6 56.3 
    - ไมไดดื่มใน 30 วัน 44.0 43.4 43.7 

รวม 100.0 (1,192) 100.0(1,550) 100.0 (2,742) 
4. การดื่มแอลกอฮอลใน 30 วัน ความถี่ในการดื่ม 
    - ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน 26.8 23.3 24.6 
    - ดื่ม 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห  24.6 30.7 28.4 
    - ดื่ม 1 – 3 ครั้งตอเดือน  48.4 46.1 47.0 

รวม 100.0 (637) 100.0 (1,053) 100.0 (1,690) 
5. เหตุผลท่ีไมอยากซื้อหรือไมอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

ราคาแพง 7.3 12.5 10.5 
ไมมีเงินซื้อ  17.0 19.1 18.3 
รานที่ซื้อสะดวกปด 3.0 2.7 2.8 
เปนไข / ปวดหัว / ตัวรอน 12.7 12.9 12.8 
คนรูจักหามดื่ม 2.9 4.3 3.8 
เปดยาก ดื่มลําบาก 0.2 0.8 0.6 
หาสถานที่ดื่มลําบาก 1.7 0.9 1.2 
การรณรงคเมาไมขับ 1.7 4.8 3.6 
ไมมีภาชนะสําหรับดื่ม 0.2 0.3 0.2 
ไมมีเพื่อนรวมดื่ม 20.4 17.0 18.3 
คนในครอบครัวหามดื่ม 10.2 8.7 9.3 
อยูในชวงงดเหลาเขาพรรษา 3.8 6.7 5.6 

 
 
 



 

 

37

ตารางที่ 4.2   รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 
พื้นที่ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

5. เหตุผลท่ีไมอยากซื้อหรือไมอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
อื่นๆ... (19.0) (9.2) (13.0) 

                มีปญหาสุขภาพ/เปนหวงสุขภาพ 5.3 3.1 3.9 
                รูสึกไมอยากดื่ม 9.5 5.1 6.8 
               ไมไดออกงานสังคม 4.3 1.1 2.3 

รวม 100.0 (1,884) 100.0 (2,997) 100.0 (2,853) 
6. การเคยมีพฤติกรรมเหลานี้ 
    - ในครั้งที่ดื่ม เคยติดลมดื่มมากกวาที่ต้ังใจจะดื่มตอน 
      เริ่มตน 

29.5 34.1 32.1 

    - ในครั้งที่ดื่ม เคยดื่มตอทั้งๆ ที่มีคนเตือนใหหยุดดื่ม 9.8 15.7 13.4 
    - เคยดื่มแลวขับ ทั้งๆ ที่มีคนเคยเตือนวา ดื่มแลวอยาขับ  20.6 18.6 19.2 
    - ไมเคยมีพฤติกรรมดัง 3 ขอขางตน 40.1 31.6 35.3 

รวม 100.0 (1,367) 100.0 (2,049) 100.0 (3,416) 
 
2. การเขาถึงและการหาซื้อดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยตนเองในระยะ 3 เดือนผานมามีรอยละ 
34  ทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ผูบริโภคเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยตนเองในระยะ 3 เดือนผาน
มาเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ  36.7 ซ่ึงสูงกวาในพื้นทีจ่งัหวัดอดุรธาน ี  ทั้งนี้ในกลุมผูบริโภคเคยซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวยตนเองในระยะ 3 เดือนผานมานี้ พบวา รอยละ 87 เคยซื้อและซื้อไดระหวาง 1-20 คร้ัง  อนึ่ง
จํานวนครั้งเฉลี่ยของการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทากับ 11 คร้ัง หรือ ราว 3-4 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสอดคลองกับ
ประเด็นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล   อยางไรก็ตาม ผูบริโภคที่ตอบวา เคยซื้อแตผูขายไมขายใหมี
ราวรอยละ 1.0 โดยใหเหตุผลวาเปนเวลาหามขาย (ตารางที่ 4.3) 
 สําหรับ ความสะดวกในการเดินทางไปรานคาเพื่อซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภคตอบวา
สามารถเดินไปไดสะดวกมาก ราวรอยละ 67.3  ซ่ึงไมตางกันนกัในทั้งสองพื้นที่ ซ่ึงอาจเปนไปไดวาแหลง
จําหนายอยูในที่ชุมชน ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย  สวนผูบริโภคราวรอยละ 26 สามารถไปรานคาที่
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยการขับรถและใชเวลาเพียงเล็กนอย ซ่ึงก็สะดวกมากที่จะเขาถึงรานจําหนาย
ดังกลาว  ทั้งนี้กวารอยละ 81 ตอบวาสามารถใชเวลานอยกวา 5 นาทีในการเดินทางไปซื้อเครื่องดืม่
แอลกอฮอลจากรานที่ใกลทีสุ่ด   อยางไรก็ตามเมื่อถามถึงสถานที่ที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ซ่ึงไดแก 
วัด/ศาสนสถาน   สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานทีร่าชการตางๆ โรงเรียน/
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ หอพัก สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะของทางราชการ 
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พบวา ผูบริโภคกวารอยละ 97.8 และ 80.0 ในจังหวัดอดุรธานีและขอนแกน ตามลําดับ ไมเคยซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่ขางตน   เปนทีน่าสังเกตวา ผูบริโภคในจังหวดัขอนแกนราว รอยละ 12 ซ้ือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดจากหอพัก สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะของทางราชการ (ตารางที่ 4.3) 
 สวน เวลาและสถานที่ท่ีเคยหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตั้งแต 24.00-11.00 น. และ 14.00-17.00  น. 
พบวา ผูบริโภคราวครึ่งหนึง่ที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล และซื้อไดจากรานคาประเภทตางๆ ในชวงเวลา
ดังกลาว  และมีเพียงรอยละ 0.6 ที่ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตทางรานคาไมขายให  สวนอีกรอยละ 50 ตอบ
วาไมเคยซื้อในชวงเวลาดังกลาว ในสวนของสถานที่เคยซื้อและซื้อไดของทั้งสองจังหวดัมีความแตกตางกัน  
คือ ในจังหวดัอุดรธานีสวนใหญเปนรานขายของชําหรือโชวหวย คิดเปนรอยละสูงถึง 87.3 ในขณะที่จังหวดั
ขอนแกน สวนใหญเปนรานสะดวกซื้อ  และมินิมารท คิดเปนรอยละ 44.8 และ 10.3ตามลําดับ  สถานที่ที่เคย
ซ้ือแตคนขายไมขายให สวนใหญยังเปนสถานที่ที่เคยซื้อได  (ตารางที่ 4.3) 
 ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ซ้ือ  พบวารอยละ 84.3 ซ้ือไดในราคาถูกที่สุดคือ นอยกวา 50 บาท 
ซ่ึงในพื้นที่ขอนแกนมีรอยละสูงกวาพื้นทีอุ่ดรธานีเล็กนอย คือรอยละ 87.0 1และ 80.1 ตามลาํดับ ซ่ึงภาชนะ
บรรจุภัณฑของเครื่องดื่มดังกลาวเปน ขวดเล็ก ขวดกลม กระปอง และเปก คิดเปนรอยละ 12.8  11.3  7.0 
และ 5.0 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวามากกวาครึ่งหนึ่งผูบริโภคเคยพบเห็นเด็กที่มีอายุต่ํากวา 20 ป โดยใน
พื้นที่ขอนแกนเคยพบรอยละ 63.5  และในพื้นที่จังหวดัอุดรธานี  พบรอยละ 56.7 
 ผูบริโภคเห็นวาเมื่อรานคาที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมเปดขายหรอืไมมีสินคาที่ตองการ  
ผูบริโภคสวนใหญจะลมเลิกความตั้งใจไมดื่ม ถึงรอยละ 56 จะมีเพยีงรอยละ 36 ไปหาซื้อรานในละแวก
ใกลเคียง 
 

ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย 
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดวยตนเอง 
    - ไมเคยซื้อในชวง 3 เดือนที่ผานมา 68.9 63.3 65.9 
    - เคยซื้อ  31.1 36.7 34.1 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,642) 100.0 (4,975) 
2. การซื้อหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได 
- เคยซื้อและซื้อได 99.9 98.1 99.0 
- เคยซื้อแตคนขายไมขายให 0.1 1.9 1.0 

รวม 100.0 (722) 100.0 (964) 100.0 (1,686) 
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ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)  
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3.  จํานวนครั้งที่เคยซื้อในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
  - จํานวนครั้งที่เคยซื้อหาและซื้อได    

  1 – 20 ครั้ง 88.4 86.9 87.5 
      21 -40 ครั้ง 4.7 6.1 5.5 
      41 – 60 ครั้ง  3.0 2.3 2.6 
      61 ขึ้นไป  3.9 4.7 4.3 

รวม 100.0 (722) 100.0 (964) 100.0 (1,686) 
คาเฉลี่ย 11.3 11.36 11.31 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.49 19.69 20.48 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 180.0 9.0 180.0 
 - จํานวนครั้งที่เคยซื้อแตคนขายไมขายให    
      1 ครั้ง 50.0 47.7 47.6 
      2 ครั้ง - 36.8 33.3 
      3 ครั้ง 50.0 10.5 14.3 
      5 ครั้ง - 5.3 4.8 

รวม 100.0 (2) 100.0 (19) 100.0 (21) 
คาเฉลี่ย 2.00 1.79 1.81 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 1.03 1.03 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 3.0 5.0 5.0 
4. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สามารถเดินทางไปรานคาเพื่อซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดโดยสะดวก 
    - สะดวกมาก สามารถเดินไปได 68.4 66.5 67.3 
    - สะดวก สามารถขับรถ / ขี่รถ โดยใชเวลาเพียงเล็กนอย 27.6 25.1 26.2 
    - สะดวก สามารถแวะซื้อระหวางทางได 2.8 3.9 3.4 
    - สะดวก ถึงแมอยูไกล แตก็ไมเปนปญหาในการหาซื้อ 0.9 1.8 1.4 
    - ไมคอยสะดวก เพราะรานคาอยูไกลเสนทางที่ใชประจํา 0.1 1.4 0.8 
    - ไมสะดวก เพราะไมมีรานคาในละแวกนี้ ตองไปหาซื้อที่อื่น 0.1 0.8 0.5 
    - อื่นๆ. . - 0.5 0.3 

รวม 100.0 (702) 100.0 (956) 100.0 (1,658) 
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ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)  
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

5. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ใชเวลาในการเดินทางไปซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากรานที่สะดวกที่สุดใชเวลา 
     - นอยกวา 5 นาที 79.0 83.0 81.3 
     - 6 – 20 นาที 19.1 15.8 17.2 
     - 21 – 40 นาที 1.7 0.9 1.2 
     - 41 นาที ขึ้นไป  0.3 0.3 0.3 

รวม 100.0 (727) 100.0 (969) 100.0 (1,696) 
คาเฉลี่ย 5.43 5.27 5.34 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.62 4.99 5.27 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 60.0 50.0 60.0 
6. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สามารถหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดจากสถานที่เหลานี้ท่ีใด 
- เคยซื้อ    
      วัด / ศาสนสถานตางๆ  0.1 2.6 1.6 
      สถานบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 0.0 1.8 1.1 
      สถานที่ทางราชการตางๆ  0.1 1.6 1.0 
      โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ  0.1 1.8 1.1 
      หอพัก 0.6 3.1 2.1 
      สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 1.0 4.9 3.3 
      สวนสาธารณะของทางราชการ 0.1 4.3 2.6 
- ไมเคยไปซื้อในสถานที่ดังกลาว 97.8 80.0 87.3 

รวม 100.0 (696) 100.0 (1,006) 100.0 (1,702) 
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ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)  
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

7. เคยหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาตั้งแต 24.00 – 11.00 น. หรือ 14.00 – 17.00 น.  
เคยซื้อและซื้อไดจาก 49.7 48.9 49.3 
      * รานขายของชํา / โชวหวย 87.3 15.5 72.4 
      * รานอาหาร  2.6 10.3 5.0 
      * ผับ เธค บาร คาราโอเกะ 2.0 6.9 4.5 
      * รานสะดวกซื้อ เชน 7 – 11 แฟมิล่ีมารท  4.1 44.8 6.1 
      * รานเครื่องดื่ม 1.5 3.4 4.2 
      * รานเรขาย  0.0 3.4 0.6 
      * รานเหลาปน 0.2 3.4 1.1 
      * รานมินิมารท 2.1 10.3 5.8 
      * อื่นๆ 0.3 1.7 0.3 

รวม 100.0 (612) 100.0 (58) 100.0 (670) 
เคยซื้อแตคนขายไมขายให จากราน 0.1 1.0 0.6 
      * รานขายของชํา / โชวหวย 93.3 15.5 31.5 
      * รานอาหาร  6.7 10.3 9.6 
      * ผับ เธค บาร คาราโอเกะ - 6.9 5.5 
      * รานสะดวกซื้อ เชน 7 – 11 แฟมิล่ีมารท  - 44.8 35.6 
      * รานเครื่องดื่ม - 3.4 2.7 
      * รานเรขาย  - 3.4 2.7 
      * รานเหลาปน - 3.4 2.7 
      * รานมินิมารท - 10.3 8.2 
      *  อื่นๆ - 1.7 1.4 

รวม 100.0 (15) 100.0 (58) 100.0 (73) 
ไมเคยซื้อในชวงเวลาดังกลาว 50.1 50.1 50.1 

รวม 100.0 (1,450) 100.0 (1,946) 100.0 (3,396) 
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ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)  
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

8. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในราคาถูกท่ีสุดไดในราคา 
       - นอยกวา 50 บาท 80.1 87.0 84.3 
       - 51 – 100 บาท 12.8 6.3 8.9 
       - 101 – 200 บาท  3.7 3.7 3.7 
       - 201 – 300 บาท  1.4 1.6 1.5 
       - 301 – 400 บาท  0.8 0.6 0.7 
       - 401 – 500 บาท  0.6 0.2 0.4 
       - 501 บาทขึ้นไป   0.6 0.6 0.6 

รวม 100.0 (881) 100.0 (1,327) 100.0 (2,208) 
คาเฉลี่ย 55.7 51.36 52.95 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 84.30 181.81 149.34 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 890.0 6,000 6,000 
9. ภาชนะบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีราคาถูกท่ีสุด 
       - ฝา 0.0 0.5 0.3 
       - เปก 3.2 6.6 5.0 
       - ก๊ัก 1.5 3.7 2.6 
       - กง 2.0 4.7 3.5 
       - แกว 0.3 0.8 0.5 
       - ขวดลิโพ 1.1 1.0 1.1 
       - กระปอง 4.2 9.3 7.0 
       - ขวดแบน 0.5 1.2 0.9 
       - ขวดเล็ก 15.3 10.5 12.8 
       - ขวดกลม 10.3 12.2 11.3 
       - อื่นๆ ..  1.3 0.6 1.0 
       - ไมเคยซื้อ 60.3 49.1 54.1 

รวม 100.0 (2,229) 100.0 (2,625) 100.0 (4,854) 
10. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยพบเห็นเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป สามารถซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
    - เคยพบเห็น 56.7 63.5 60.3 
    - ไมเคยพบเห็น 33.2 24.3 28.2 
    - ไมแนใจ 10.1 12.2 11.5 

รวม 100.0 (2,233) 100.0 (2,537) 100.0 (4,770) 
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ตารางที่ 4.3 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)  
พื้นที่ การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

11. สมมติวา รานที่เคยซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสะดวกที่สุด ไมเปดขายหรือไมมีสินคาที่ตองการ จะทําอยางไร 
    - เลิกลมความต้ังใจ ไมดื่ม 61.5 51.9 56.4 
    - ไปหาซื้อรานอื่นในละแวกใกลเคียงกัน 29.5 42.9 36.6 
    - ไปรวมวงดื่มสุรากับคนอื่นแทน 1.4 1.3 1.4 
    - เลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางอื่นทดแทน โดยซื้อ  1.0 1.1 1.1 
      * น้ําอัดลม, เบียร, น้ําผลไม, สปาย แทนเหลา    
      * เหลา, สปาย, ขนม,สาโท แทนเบียร    
      * เปลี่ยนยี่หอเบียรหรือเหลา    
    - อื่นๆ... 6.6 2.8 4.6 

รวม 100.0(2,298) 100.0 (2,613) 100.0 (4,911) 
 
 สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคในการนั่งดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานตางๆ  พบวา โดยสวน
ใหญเกือบรอยละ 90 ไมเคยไปนั่งดื่มในรานประเภทตางๆ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ในกรณีที่เคยนั่งดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานตางๆ พบวาไปนั่งดื่มโดยเฉลี่ย 5 - 6 คร้ัง และมีเพียงในจังหวัดขอนแกนที่เคย
พยายามไปนั่งดื่ม แตคนขายไมขายให  
 ในสวนของการเดินทางไปรานเพื่อนั่งดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา โดยสวนใหญมีความสะดวก
หรือสามารถขับรถโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย และสามารถเดินไปได  คดิเปนรอยละ 45.8และ 30.6 ตามลําดับ 
และใชเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย 20 นาที สําหรับสถานที่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงไดแก วดั/
ศาสนสถาน   สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานที่ราชการตางๆ โรงเรียน/
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ หอพัก สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะของทางราชการ 
พบวา ผูบริโภคกวารอยละ 98.9 และ 94.3 ในจังหวัดอดุรธานีและขอนแกน ตามลําดับ ไมเคยดืม่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่ขางตน เปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคในทั้งสองพื้นที่ราวรอยละ 5 ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพื้นที่ดังกลาว (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย 
พื้นที่ การหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยน่ังดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีรานประเภทตางๆ ดวยตัวเอง 
    - ไมเคยไปนั่งดื่มในรานประเภทตางๆ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา  94.9 85.5 89.8 
    - เคยไปนั่งดื่ม  5.1 14.5 10.2 

นอยกวา 5 ครั้ง  77.1 80.0 79.4 
6 – 30 ครั้ง 19.5 16.8 17.4 
31 – 60 ครั้ง 1.7 1.6 1.6 
61 ครั้ง ขึ้นไป 1.7 1.6 1.6 

รวม 100.0 (118) 100.0 (386) 100.0 (504) 
คาเฉลี่ย 6.64 5.61 5.85 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.63 11.43 11.98 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 90.0 90.0 90.0 
      - เคยพยายามจะไปนั่งดื่ม แตคนขายไมขายให     

1 ครั้ง - 57.1 57.1 
2 ครั้ง - 14.3 14.3 
3 ครั้ง - 14.3 14.3 
4 ครั้ง - 14.3 14.3 

รวม - 100.0 (7) 100.0 (7) 
คาเฉลี่ย - 1.86 1.86 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - 1.22 1.22 
คาต่ําสุด - 1..0 1.0 
คาสูงสุด - 4.0 4.0 
2. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สามารถเดินทางไปรานคาเพื่อ นั่งดื่ม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดโดยสะดวก 
    - สะดวกมาก สามารถเดินไปได 28.7 31.1 30.6 
    - สะดวก สามารถขับรถ / ขี่รถ โดยใชเวลาเพียงเล็กนอย 50.4 44.4 45.8 
    - สะดวก สามารถแวะดื่มระหวางทางได  3.5 7.1 6.3 
    - สะดวก ถึงแมอยูไกล แตก็ไมเปนปญหาในการนั่งดื่ม  12.2 11.2 11.4 
    - ไมคอยสะดวก เพราะรานคาอยูไกลเสนทางที่ใชประจํา  0.9 1.3 1.2 
    - ไมสะดวก เพราะไมมีรานคาในละแวกนี้ ตองไปหานั่งดื่มที่อื่น 2.6 2.3 2.4 
    - อื่นๆ  1.7 2.6 2.4 

รวม 100.0 (115) 100.0 (392) 100.0 (507) 
  
 



 

 

45

ตารางที่ 4.4 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ) 
พื้นที่ การหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ใชเวลาในการเดินทางไปซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากรานที่สะดวกที่สุดใชเวลา 
     - 1 – 10 นาที 38.8 59.3 54.5 
     - 11 – 30 นาที 46.8 32.3 35.7 
     - 31 – 60 นาที 7.2 5.8 6.2 
     - 61 นาที ขึ้นไป  7.2 2.6 3.6 

รวม 100.0 (111) 100.0 (359) 100.0 (470) 
คาเฉลี่ย 29.54 17.42 20.29 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 42.96 24.27 30.15 
คาต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 
คาสูงสุด 240.0 180.0 240.0 
4. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ 
    - วัด / ศาสนสถานตางๆ 0.3 1.2 0.8 
    - สถานีบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  0.0 0.5 0.2 
    - สถานที่ทางราชการตางๆ 0.0 0.6 0.4 
    - โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ  0.3 1.1 0.7 
    - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ  0.2 1.4 0.8 
    - สวนสาธารณะของราชการ 0.1 1.0 0.6 
    - ไมเคยดื่มในสถานที่ดังกลาว  98.9 94.3 96.4 

รวม 100.0 (2,286) 100.0 (2,665) 100.0 (4,951) 
 
3. การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ในสวนของการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบวันที่ผานมา  พบวา  ผูบริโภคสวนใหญไม
เคยเหน็หรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบวันที่ผานมา คดิเปนรอยละ 71.8 ในกรณีของผูบริโภค
ที่รับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยสวนใหญรับรูจากโทรทัศน ปายกลางแจง และรานคา คิดเปน
รอยละ 12.6  5.8  และ  3.8  ตามลําดับ  และความถี่ในการรับรูโฆษณาเหลานี้ โดยสวนใหญมีเพียง 1 – 2  
คร้ังเทานั้น 

เมื่อสอบถามถึงการพบเหน็การโฆษณา  ณ  จุดขาย โดยสื่อบุคคล ในสถานบันเทิง  ไดแก  ใน
รานอาหาร  ผับ  เธค  บาร  คาราโอเกะ พบวา สวนใหญทั้งสองพื้นที่เกือบรอยละ 70  ไมไดไปเทีย่วสถาน
เหลานั้น  สําหรับผูที่ไดไปเทีย่วสถานที่เหลานั้นทั้งสองพืน้ที่เกือบรอยละ 10  พบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดย
ส่ือบุคคลทุกครั้งที่ไป  นอกจากนีใ้นพื้นทีข่อนแกนยังพบเห็นบอย ๆ ที่ไป  คิดเปนรอยละ 6.6    สําหรับใน
หางสรรพสินคา  รานคาปลีกขนาดใหญ และ รานสะดวกซื้อ  พบวา  ผูที่ไดไปสถานที่เหลานั้นโดยสวนใหญ
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ไมเคยพบเห็นเลยเวลาที่ไป  คิดเปนรอยละ 20.5  เปนที่นาสังเกตวาในพื้นที่ขอนแกนพบวา ผูบริโภคพบเหน็
โฆษณาบอยๆ ที่ไป เห็นเกือบทุกครั้งที่ไป  และเหน็ทุกครั้งที่ไป  มีประมาณรอยละ  12.0  

สําหรับการพบเห็นเรื่องการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 3 เดือนที่ผาน  พบวา  โดย
สวนใหญผูบริโภคไมเคยพบเห็นการสงเสรมิการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  กรณีผูที่เคยพบการสงเสริมการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญพบในรูปแบบการลดราคา  การแลกแจกแถม  และการจับฉลากและชิง
รางวัล คิดเปนรอยละ 39.0  27.8  และ 10.6 ตามลําดับ  และในรอบ 3 เดือนที่ผานมา  ผูบริโภคมากกวารอย
ละ 60 เคยเหน็การขายในลักษณะการขายแกผูที่มึนเมา  โดยพื้นที่อุดรธานีมีสัดสวนของการขายในลักษณะ
ดังกลาวมากกวาขอนแกน ในขณะที่พืน้ที่ขอนแกนกลับพบวามีการพบเห็นการขายในลักษณะขายพวงและ
การเรขายเปนสัดสวนมากกวาในอดุรธาน ี(ตารางที่ 4.5) 

 

ตารางที่ 4.5 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่จิัย 
พื้นที่ การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. ในรอบวันที่ผานมา พบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานทางสื่อใด 
โทรทัศน 13.9 11.4 12.6 
ปายกลางแจง (ปายตามรานคา ถนนหนทาง) 4.2 6.2 5.3 
สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ) 0.6 3.4 2.1 
วิทยุ 1.2 2.5 1.9 
อินเทอรเน็ต 0.4 1.3 0.9 
สื่อเคลื่อนที่ (รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง) 0.1 0.4 0.3 
รานคา 1.3 5.9 3.8 
สื่อบุคคล เชน สาวเชียรเหลา เบียร ไวน 0.6 1.8 1.2 
สื่ออื่นๆ (เสียงตามสาย,หอกระจายขาว 0.2 0.0 0.1 
ไมเคยพบเห็น / ไดยินในรอบวันที่ผานมา 77.5 67.1 71.8 

รวม 100 (2,045) 100.0 (2,441) 100.0 (4,486) 
2. ในรอบวันที่ผานมา พบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานทางสื่อใด 

2.1 โทรทัศน     
      1 ครั้ง  12.0 10.5 11.3 
      2 ครั้ง 6.9 8.6 7.8 
      3 ครั้ง  4.2 4.8 4.5 
      4 ครั้ง 1.4 1.4 1.4 
      5 ครั้ง 1.2 1.9 1.6 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 1.2 1.3 1.1 
      ไมไดรับสื่อ 73.1 71.5 72.3 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
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ตารางที่ 4.5 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 
พื้นที่ การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

2. ในรอบวันที่ผานมา พบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานทางสื่อใด 
 2.2 ปายกลางแจง (ปายตามรานคา ถนนหนทาง)    

      1 ครั้ง  3.6 5.7 4.7 
      2 ครั้ง 1.8 2.7 2.3 
      3 ครั้ง  0.9 0.8 0.8 
      4 ครั้ง 0.3 0.3 0.3 
      5 ครั้ง 0.4 0.5 0.4 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.8 0.4 0.7 
      ไมไดรับสื่อ 92.2 89.6 90.8 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
 2.3 สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ)    

      1 ครั้ง  0.5 3.1 1.9 
      2 ครั้ง 0.6 1.4 1.0 
      3 ครั้ง  0.2 0.3 0.3 
      4 ครั้ง 0.1 0.1 0.1 
      5 ครั้ง - 0.3 0.1 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป - 0.4 0.1 
      ไมไดรับสื่อ 98.6 94.8 96.5 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
2.4 วิทยุ    

      1 ครั้ง  1.1 2.3 1.7 
      2 ครั้ง 0.9 1.6 1.3 
      3 ครั้ง  0.4 0.2 0.3 
      4 ครั้ง 0.3 0.2 0.2 
      5 ครั้ง 0.1 0.2 0.1 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป - 0.1 0.1 
      ไมไดรับสื่อ 97.2 95.4 96.3 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0(4,982) 
2.5 อินเทอรเน็ต    

      1 ครั้ง  0.3 1.2 0.8 
      2 ครั้ง 0.3 0.7 0.5 
      3 ครั้ง - 0.2 0.1 
      4 ครั้ง 0.1 0.2 0.1 
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ตารางที่ 4.5 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 
พื้นที่ การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

2. ในรอบวันที่ผานมา พบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานทางสื่อใด 
2.5 อินเทอรเน็ต    

      5 ครั้ง 0.1 0.1 0.1 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป - 0.3 0.2 
      ไมไดรับสื่อ 99.1 97.4 98.2 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
2.6 สื่อเคล่ือนที่ (รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง)    

      1 ครั้ง  0.1 0.4 0.2 
      2 ครั้ง 0.1 0.2 0.1 
      3 ครั้ง - 0.1 0.1 
      5 ครั้ง - 0.1 0.1 
      ไมไดรับสื่อ 99.8 99.2 99.5 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
2.7 รานคา    

      1 ครั้ง  1.2 5.5 3.5 
      2 ครั้ง 0.5 2.0 1.3 
      3 ครั้ง  0.2 0.8 0.5 
      4 ครั้ง 0.1 0.5 0.3 
      5 ครั้ง 0.2 0.4 0.3 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป - 0.4 0.5 
      ไมไดรับสื่อ 97.9 89.9 93.6 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
2.8 สื่อบุคคล เชน สาวเชียรเหลา เบียร ไวน    

      1 ครั้ง  0.6 1.6 1.1 
      2 ครั้ง 0.2 0.8 0.5 
      3 ครั้ง  0.2 0.5 0.4 
      4 ครั้ง 0.1 0.1 0.1 
      5 ครั้ง 0.2 0.4 0.3 
      มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.1 0.2 0.1 
      ไมไดรับสื่อ 98.6 96.4 97.5 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
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ตารางที่ 4.5 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 
พื้นที่ การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

2. ในรอบวันที่ผานมา พบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานทางสื่อใด 
2.9 สื่ออ่ืนๆ (เสียงตามสาย,หอกระจายขาว)    

      1 ครั้ง  0.2 - 0.1 
      ไมไดรับสื่อ 99.8 100.0 99.9 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
- ไมเคยพบเห็น / ไดยินในรอบวันที่ผานมา 67.9 61.8 64.7 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
3. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยพบเห็นการสงเสริมการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
เคยพบเห็น โดยเปนการสงเสริมการขายแบบ 14.4 27.8 21.5 
      * ลดราคา 37.7 39.6 39.0 
      * แลก – แจก – แถม 32.4 25.5 27.8 
      * ขายตรง 3.4 8.8 7.1 
      * ขายผานการเปนสมาชิก 2.4 2.0 2.1 
      * ใหลองชิม / ลองดื่ม 8.1 9.4 9.0 
      * จับฉลาก / ชิงรางวัล 11.1 10.4 10.6 
      * ใหสิทธิประโยชนอื่นตอบแทนผูซื้อ เชน  แจกบัตร ชมคอนเสิรต 4.9 3.6 4.0 
      * อื่นๆ (บุฟเฟต  เงินเชื่อ) - 0.7 0.5 

รวม 100.0 (494) 100.0 (1,022) 100.0 (1,516) 
ไมเคยพบเห็น 85.6 27.8 78.5 

รวม 100.0 (2,306) 100.0 (2,634) 100.0 (4,940) 
4. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยพบเห็นการขายในลักษณะดังตอไปนี้ 
    - การเรขาย 10.4 12.8 11.6 
    - ขายพวง 22.0 27.3 24.7 
    - การขายแกผูที่มึนเมา 67.5 59.9 63.7 

รวม 100.0 (2,291) 100.0 (2,300) 100.0 (4,591) 
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4. การรับรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
  

4.1 การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
มาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

   ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางทั้งในอุดรธานแีละขอนแกนรอยละ 62 และ 72 ตอบวามี
มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลา แตมีถึงรอยละ 30 ที่ตอบวาไมรู และสัดสวนการ
ตอบไมรูสูงถึงรอยละ 65 ในการตอบชวงเวลาหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตารางที่ 4.6) 

มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล  
ผูบริโภคทั้งในอุดรธานีและขอนแกน รอยละ 91.5 และ 89.3 ตอบวามีมาตรการหาม

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท แตเมื่อสอบถามรายละเอียดสถานที่จําหนาย พบวา
ผูบริโภคตอบไมรูในสวนของโรงภาพยนตร สวนสาธารณะของเอกชน และสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง คิด
เปนรอยละ 31.5   22.8 และ 25.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.6) 

มาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
    ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่ตอบวามีมาตรการหามดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลในสถานที่บาง
ประเภท รอยละ 90.6 แตเมื่อสอบถามรายละเอียดสถานที่จําหนาย พบวาผูบริโภคตอบไมรูในสวนของโรง
ภาพยนตร สวนสาธารณะของเอกชน หอพัก และสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง คิดเปนรอยละ 28.2  21.3  
22.6  และ 24.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.6) 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคมุสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่ตอบวามีมาตรการหามดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี

ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม  โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง มาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลกัษณะใหขอมลูขาวสารและความรูเชิง
สรางสรรคสังคม และมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุ
ภัณฑของเครื่องแอลกอฮอลโดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง สูงถึงรอยละ 64 – 68 (ตารางที่ 4.6) 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคมุบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
    ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่ตอบวาถูก ในประเด็น ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ประเดน็ปจจุบันมกีารหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่ํากวา 
20 ป และประเด็นการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
มีโทษจําหรือปรับ สูงถึงรอยละ 66 – 91 (ตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1. มาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 62.0 72.4 67.5 1.3 2.3 1.8 36.7 25.4 30.7 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 13.2 23.4 18.6 11.5 17.7 14.8 75.3 58.9 66.6 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  15.6 25.2 20.7 6.8 14.3 10.8 77.6 60.5 68.5 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 12.9 22.9 18.2 11.1 16.7 14.1 76.1 60.4 67.7 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 22.6 33.1 28.2 3.7 8.7 6.4 73.7 58.2 65.5 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่               
    บางประเภท 

91.5 89.3 90.3 0.2 1.4 0.8 8.3 9.3 8.9 

2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  93.4 91.0 92.2 0.2 1.7 1.0 6.4 7.3 6.9 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 67.1 64.8 65.9 1.4 3.7 2.6 31.5 31.5 31.5 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

89.5 82.7 85.9 0.2 2.3 1.3 10.3 15.1 12.8 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  89.3 84.4 86.7 0.3 2.2 1.3 10.4 13.4 12.0 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 78.9 66.4 72.3 2.4 7.3 5.0 18.7 26.3 22.8 
7. มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน /มหาวิทยาลัย / 
    สถาบันการศึกษาตางๆ 

90.0 86.1 87.9 0.1 2.0 1.1 9.9 11.9 10.9 

 
หมายเหตุ    จํานวนอุดรธาน ี= 2,324   จํานวนขอนแกน = 2,643   จํานวนรวมทั้งหมด = 4,967 
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ตารางที่ 4.6 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 77.9 65.5 71.3 2.2 6.7 4.6 19.9 27.8 24.1 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 67.8 61.5 64.5 7.3 12.0 9.8 24.8 26.4 25.7 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 83.6 75.3 79.2 1.5 3.3 2.4 14.9 21.4 18.4 
3. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 92.3 89.1 90.6 0.3 1.3 0.8 7.5 9.6 8.6 
2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 94.1 90.9 92.4 0.2 1.7 1.0 5.7 7.4 6.6 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 69.9 69.1 69.4 1.5 3.1 2.4 28.6 27.8 28.2 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 

 โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 90.2 83.8 86.8 0.2 1.8 1.1 9.7 14.4 12.2 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 90.0 84.9 87.3 0.3 1.6 1.0 9.7 13.5 11.7 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 79.5 69.1 74.0 2.6 6.6 4.7 17.9 24.3 21.3 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ 90.5 86.1 88.1 0.2 1.8 1.1 9.3 12.1 10.8 
8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 78.6 67.1 72.4 2.5 7.1 4.9 18.9 25.9 22.6 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 70.0 62.6 66.0 6.8 11.1 9.1 23.2 26.2 24.8 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 84.3 75.8 79.8 1.7 3.5 2.6 14.0 20.7 17.6 
 
 
ตารางที่ 4.6 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ) 
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ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 

4.มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี
ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

70.4 65.3 67.7 2.2 7.3 4.9 27.4 27.4 27.4 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูลขาวสารและ
ความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

70.3 67.3 68.7 2.2 4.9 3.6 27.5 27.9 27.7 

3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ
ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิงทุก
สื่อ 24 ชั่วโมง 

66.4 62.9 64.5 2.9 5.8 4.5 30.7 31.3 31.0 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

49.9 54.5 52.4 6.3 5.7 6.0 43.8 39.7 41.6 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
การขายพวง 

46.5 48.7 47.7 3.1 4.7 4.0 50.4 46.6 48.4 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
การขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

48.2 50.6 49.5 2.1 3.0 2.6 49.7 46.4 47.9 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.6 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ) 
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ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 

5. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ 
  ต่ํากวา 18 ป 

93.5 90.0 91.6 1.7 4.7 3.3 4.8 5.3 5.1 

2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ            
   ต่ํากวา 20 ป 

69.7 63.6 66.7 18.3 21.0 19.6 12.0 15.4 13.7 

3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 50.0 48.5 49.1 15.8 19.2 17.4 34.2 32.3 33.5 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ เรขาย 50.3 46.3 47.9 8.5 12.1 10.3 41.2 41.6 41.8 
5.การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
   แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

78.5 77.2 77.4 0.5 2.5 1.6 21.0 20.3 21.0 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับ 
    จังหวัดเพื่อดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่ม 
    แอลกอฮอล 

57.5 61.4 59.5 0.6 3.4 2.2 41.9 35.2 38.3 
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 4.2 ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ความรูเก่ียวกับมาตรการเวลาจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  

  เมื่อพิจารณาถงึการตอบวาผูบริโภคมีความรูในเรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนาย 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภคในจังหวัดอุดรธานีมีความรู (ตอบไดถูกตอง) วา มีมาตรการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลาถงึรอยละ 62 ซ่ึงสูงกวาพื้นที่จังหวดัขอนแกน ถึงกวา 2 เทา สวน
ความรูในรายละเอียดชวงเวลาที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาผูบริโภคไมมีความรูในประเด็น
ดังกลาวกวารอยละ 71-85 (ตารางที่ 4.7) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  สําหรับความรูเร่ืองมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภค
ทั้งสองพื้นที่ สวนใหญมีความรูเร่ืองมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท ถึง
รอยละ 90 แตเมื่อสอบถามถึงความรูในรายละเอียดสถานที่หามจําหนาย พบวา กรณีการหามจําหนายในโรง
ภาพยนตร สวนสาธารณะเอกชน และหอพัก มีผูบริโภคไมมีความรูในประเดน็ดังกลาวคิดเปนรอยละราว 95 
นอกจากนี้การหามจําหนายในสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและสวนสาธารณะของราชการ มีผูบริโภคที่มี
ความรู (ตอบถูก) เพยีง รอยละ 64.5 และ 79.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.7) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
       ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่มีความรูในเรื่องมาตรการเกี่ยวกบัสถานที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอย
ละ 90.6 แตอยางไรก็ตามพบวาในสวนของโรงภาพยนตร สวนสาธารณะของเอกชน และหอพกั ผูบริโภคไม
มีความรูในประเด็นดังกลาว คิดเปนรอยละ 97.6  95.6  และ 95.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.7) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่เพยีงรอยละ 64 – 68 มีความรูเกีย่วกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในประเด็นมาตรการหามดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนทั้งโดยตรง
หรือโดยออม โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง มาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม และ
มาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่อง
แอลกอฮอลโดยส้ินเชิงทกุสื่อ 24 ช่ัวโมง เปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคยงัไมมีความรูในประเดน็มาตรการหาม
การสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายพวง  และมาตรการหามการสงเสริมการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายโดยเครื่องขายอตัโนมัติ  คิดเปนรอยละ 52.3 และ 50.5 (ตารางที่ 4.7) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมบคุคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
    ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่มีความรูเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใน
ประเด็น ปจจุบันมีการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป ประเด็นมาตรการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา และประเดน็มาตรการหามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในลักษณะ
เรขาย คิดเปนรอยละ 66.7  49.1 และ 47.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั  
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1. การรับรูถึงขอมูลขาวสารมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 62.0 27.6 67.5 38.0 72.4 32.5 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 11.5 17.7 14.8 88.5 82.3 85.2 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  15.6 25.2 20.7 84.4 74.8 79.3 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 11.1 16.7 14.1 88.9 83.3 85.9 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 22.6 33.1 28.2 77.4 66.9 71.8 
2. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 91.5 89.3 90.3 8.5 10.7 9.9 
2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  93.4 91.0 92.2 6.6 9.0 7.8 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 1.4 3.7 2.6 98.6 96.3 97.4 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

89.5 82.7 85.9 10.5 17.3 14.1 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  89.3 84.4 86.2 10.7 15.6 13.3 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 2.4 7.3 5.0 97.6 92.7 95.0 
7.มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษาตางๆ 90.0 86.1 87.9 10.0 13.9 12.1 
8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 2.2 6.7 4.6 97.8 93.3 95.4 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 67.8 61.5 64.5 32.2 38.5 35.5 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 83.6 75.3 79.2 16.4 24.7 20.8 
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ตารางที่ 4.7  รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ)  
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
3. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 92.3 89.1 90.6 7.7 10.9 9.4 
2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 94.1 90.9 92.4 5.9 9.1 7.6 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 1.5 3.1 2.4 96.9 98.5 97.6 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 
    ของรัฐและเอกชน 

90.2 83.3 86.8 9.8 16.2 13.2 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 90.0 84.9 87.3 10.0 15.1 12.7 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 2.6 6.6 4.7 97.4 93.4 95.3 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ 90.5 86.1 88.1 9.5 13.9 11.9 
8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 2.5 7.1 4.9 97.5 92.9 95.1 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 70.0 62.6 66.0 30.0 37.4 34.0 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 84.3 75.8 79.8 15.7 24.2 20.2 
4. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดี  
    มีประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

70.4 65.3 67.7 29.6 34.7 32.3 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูล 
    ขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

70.2 67.3 68.7 29.8 32.7 31.3 
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ตารางที่ 4.7 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ)  
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
4. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ 
    ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิง 
    ทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

66.4 62.9 64.5 33.6 37.1 35.5 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ 
    ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

49.9 54.5 52.4 50.1 45.5 47.6 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายพวง 

46.5 48.7 47.7 53.5 51.3 52.3 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

48.2 49.4 49.5 51.8 50.6 50.5 

5. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 1.7 4.7 3.3 98.3 95.3 96.7 
2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 63.6 70.2 66.7 29.8 36.4 33.3 
3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 49.7 48.5 49.1 50.3 51.5 50.9 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ เรขาย 46.3 49.7 47.9 50.7 53.7 52.1 
5. การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม   
    แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

77.6 77.2 77.4 22.4 22.8 22.6 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัดเพื่อ 
    ดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

57.5 61.4 59.5 42.5 38.6 40.5 
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4.3 ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 สําหรับระดับความรูเกี่ยวกบัมาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พบวาในดานมาตรการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาตางๆ  ผูบริโภคมีความรูในระดับนอย ถึงรอยละ 64 โดยจังหวัด
อุดรธานีมีสัดสวนของผูมีความรูในระดับนอยสูงกวาในจังหวดัขอนแกน 
 สวนระดับความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พบวา ผูบริโภคมี
ความรูในระดบัมาก ถึงรอยละ 64 โดยจังหวัดอดุรธานมีีสัดสวนของผูมีความรูในระดับมากสูงกวาในจังหวัด
ขอนแกน 
 นอกจากนี้สําหรับความรูเกีย่วกับมาตรการดานสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภค
เกือบรอยละ 70 มีความรูในระดับมาก โดยจังหวัดอดุรธานีมีสัดสวนของผูมีความรูในระดับมากสูงกวาใน
จังหวดัขอนแกนเชนเดียวกบัมาตรการดานอื่นๆ  
 ในสวนของความรูเกีย่วกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภค
เกือบรอยละ 50 มีความรูในระดับมาก สําหรับระดับความรูเกี่ยวกบัมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา ผูบริโภคทั้งสองพื้นที่มีความรูในระดับนอย รอยละ 37.9 (ตารางที่ 4.8) 
 

ตารางที่ 4.8 รอยละของผูบริโภค จําแนกตาม ระดับความรูมาตรการเกีย่วกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล  
  และพื้นทีว่ิจยั 

พื้นที่ ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

ความรูมาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 1 คะแนน) 71.6 57.6 64.2 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (2 – 3 คะแนน) 20.2 31.0 25.9 
- มีความรูอยูในระดับมาก (4 – 5 คะแนน) 8.2 11.4 9.9 

รวม 100.0 (2,324) 100.0 (2,642) 100.0 (4,966) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 8.9 12.5 10.8 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 25.5 27.8 26.7 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 65.6 59.6 62.4 

รวม 100.0 (2,326) 100.0 (2,640) 100.0 (4,966) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 8.1 12.8 10.6 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 24.3 25.2 24.8 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 67.7 62.0 64.6 

รวม 100.0 (2,298) 100.0 (2,635) 100.0 (4,933) 
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ตารางที่ 4.8 รอยละของผูบริโภค จําแนกตามระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 2 คะแนน) 35.0 35.8 35.4 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน) 20.7 19.8 20.2 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 44.3 44.4 44.4 

รวม 100.0 (2,325) 100.0 (2,637) 100.0 (4,962) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 2 คะแนน) 38.2 37.7 37.9 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน) 34.2 37.4 35.9 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 27.5 24.9 26.1 

รวม 100.0 (2,331) 100.0 (2,645) 100.0 (4,976) 
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บทที่ 5 
 

พฤติกรรมของผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
 
 ในบทนี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การวิเคราะห
นี้ครอบคลุมถึง พฤติกรรมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรับรูเกี่ยวกับมาตรการควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การรับรูกฎหมายเกีย่วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
1.  พฤติกรรมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
      ผลการศึกษา พบวา โดยสวนใหญ ประเภทรานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งสองพื้นที่เปนรานขายของชําและโชวหวย  คดิเปนรอยละ  92.9  และ 83.4 ในพื้นที่อุดรธาน ี และพื้นที่
ขอนแกนตามลําดับ  เปนที่นาสังเกตวาในพื้นที่ขอนแกนรอยละ 2-7 พบวาเปนประเภทรานมินิมารท  
รานอาหาร  และรานสะดวกซื้อ สําหรับ ใบอนุญาตในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ในพื้นที่
อุดรธานี ผูจําหนายมเีพียงใบอนุญาตประเภทที่ 4  และประเภทที ่3   คดิเปนรอยละ 50.8 และ 35.8 ตามลําดับ  
ในขณะที่พื้นที่ขอนแกน ผูจําหนายมีใบอนุญาตประเภทที่ 4 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 1 ดวย คดิเปนรอยละ 
76.3  4.8 และ 3.4 ตามลําดับ  (ตารางที่ 5.1) 
 

ตารางที่ 5.1 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ประเภทของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจัย 
พื้นที่ ประเภทของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. ประเภทของราน 
     - รานขายของชํา / โชวหวย 92.9 83.4 86.6 
     - ผับ เธค บาร คาราโอเกะ 0.0 1.3 0.8 
     - รานอาหาร 1.3 3.6 2.8 
     - รานสะดวกซื้อ 0.4 2.3 1.7 
     - รานเครื่องดื่ม 1.3 1.7 1.5 
     - เรขาย 0.0 0.4 0.3 
     - รานเหลาปน 0.0 0.2 0.1 
     - รานมินิมารท 1.7 6.7 5.0 
     - อื่นๆ เชน ปมน้ํามัน สหกรณชุมชน 2.5 0.4 1.1 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
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ตารางที่ 5.1 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ประเภทของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจัย (ตอ) 
พื้นที่ ประเภทของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

2. ใบอนุญาตจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
    - ไมมี 13.3 10.7 11.6 
    - มี  86.7 89.3 88.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
          * ประเภทที่ 1 0.0 3.4 2.6 
          * ประเภทที่ 2 0.0 0.8 0.6 
          * ประเภทที่ 3 35.8 4.8 17.7 
         * ประเภทที่ 4 50.8 76.3 78.8 
         * ประเภทที่ 5 0.0 0.2 0.2 
         * ประเภทที่ 7 0.0 0.2 0.2 

รวม 100.0 (208) 100.0 (426) 100.0 (634) 
 
 เมื่อสอบถามถึง ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีจําหนายในราน พบวา ในอุดรธานีมีการจําหนาย
เครื่องดื่มประเภทเบียร เปนรอยละสูงถึง 97.1 รองลงมาคือเหลาขาว  คิดเปนรอยละ 93.8   นอกจากนี้ยัง
พบวามีการจาํหนายสุราไทย  สปาย/ไวนคลูเลอร และสุราตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 67.1  59.2  และ 34.6 
ตามลําดับ  สําหรับขอนแกนพบวาเกือบรอยละ 80 เปนผูจําหนายเครื่องดื่มประเภทเบียร และรอยละ 91.6 
เปนการจําหนายประเภทเหลาขาว แตอยางไรก็ตาม พบวาเปนผูจําหนายเครื่องดื่มสปาย/ไวนคูลเลอร  สุรา
ไทย  สุราตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 66.0  27.5  และ 24.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.2) 
 สําหรับ เวลาการจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  พบวา  พืน้ที่ที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยสวนใหญมีการ
จํากัดเวลาขาย ในเวลา 11.00 น. – 14.00 น. คิดเปนรอยละ  95.9 และ 88.4 และในชวงเวลา 14.00 – 17.00 น. 
คิดเปนรอยละ 80.2 และ 63.3 ในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกนตามลําดบั  เปนที่นาสังเกตวา ผูจําหนายทั้งสอง
พื้นที่รอยละ 70 - 80  ไมไดจาํกัดเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  (ตารางที่ 5.2) 
  

ตารางที่ 5.2 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เวลาขาย  และพื้นที่วจิัย 
ขาย ไมไดขาย ประเภทของคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีจําหนาย 
1. เบียร 97.1 97.9 97.6 2.9 2.1 2.4 
2. สปาย / ไวนคูลเลอร 59.2 67.1 64.4 40.8 32.9 35.6 
3. เหลาผสมน้ําผลไม 2.5 5.2 4.3 97.5 94.8 95.7 
4. เหลาผสมพรอมดื่ม 2.9 6.9 5.6 97.1 93.1 94.4 
5. เหลาขาว 93.8 91.6 92.3 6.3 8.4 7.7 
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ตารางที่ 5.2 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตามประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เวลาขาย และพืน้ที่วิจัย (ตอ) 
ขาย ไมไดขาย ประเภทของคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีจําหนาย 
6. สุราไทย 67.1 66.0 66.4 32.9 34.0 33.6 
7. บรั่นดี 29.2 21.6 24.1 70.8 78.4 75.9 
8. สุรากลั่นชุมชน 3.3 2.1 2.5 96.7 97.9 97.5 
9. ไวน 6.7 8.6 7.9 93.3 91.4 92.1 
10. สุราตางประเทศ 34.6 27.5 29.8 65.4 72.5 70.2 
11. เหลาเถื่อน 1.7 0.8 1.1 98.3 99.2 98.9 
12. เช่ียงชุน / เหมาไถ / สุราจีน 8.8 24.5 19.2 91.3 75.5 80.8 
13. อุ / กระแช / สาโท 7.1 12.6 10.7 92.9 87.4 89.3 
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามชวงเวลาตางๆ 
1. ไมจํากัดเวลาขาย  67.3 79.3 75.4 32.7 20.7 24.6 
2. เวลา 11.00 น. – 14.00 น. 95.9 88.4 91.5 4.1 11.6 8.5 
3. เวลา 14.00 น. – 17.00 น. 80.2 63.3 69.9 19.8 36.7 30.1 
4. เวลา 17.00 น. – 24.00 น. 71.0 66.7 68.4 29.0 33.3 31.6 
5. หลัง 24.00 น. – กอน 11.00 น. 1.4 9.3 6.3 98.6 90.7 93.7 
หมายเหตุ : จํานวนผูจําหนาย จังหวัดอุดรธานี = 240, ขอนแกน = 477 

 
 เมื่อสอบถามถึง เหตุผลในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาหามจําหนาย พบวา             
ผูจําหนายในกลุมที่ไมจํากัดเวลาจําหนาย  และกลุมที่จําหนายในชวง 14.00 - 17.00 น.  ของทั้งสองพื้นที่  
ตอบวา  ไมรูวาผิดระเบียบ คดิเปนรอยละ 58 - 85  และ ผลที่ตามมาจากการจําหนายในชวงเวลาหามจําหนาย 
พบวา  สวนใหญไมเกดิอะไรขึ้น  มีเพียงกลุมผูจําหนายที่ไมจํากัดเวลาในพื้นที่ขอนแกน  ที่เคยถูกตักเตือน  
และถูกจับกุม แตก็มีเพยีงรอยละ 1 - 2 เทานั้น  (ตารางที่ 5.3) 
 

ตารางที่ 5.3 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม เหตุผลที่จําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลตามชวงเวลาทีห่ามจําหนาย   
  ผลที่ตามมาจากการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาที่หามจําหนาย และพื้นทีว่ิจัย 

พื้นที่ เหตุผลท่ีขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. ขายไมจํากัดเวลา 
     เหตุผลท่ีขาย    
       - ไมรูวาผิดระเบียบ 59.6 58.2 58.6 
       - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 40.4 41.8 41.4 

รวม 100.0 (136) 100.0 (330) 100.0 (466) 
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ตารางที่ 5.3 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม เหตุผลที่จําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลตามชวงเวลาทีห่ามจําหนาย   
ผลที่ตามมาจากการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาที่หามจําหนาย และพื้นทีว่ิจัย (ตอ) 

พื้นที่ เหตุผลท่ีขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. ขายไมจํากัดเวลา 
     ผลท่ีตามมา    
       - ไมเกิดอะไรขึ้น  100.0 97.3 98.1 
       - เคยถูกตักเตือน 0.0 1.5 1.1 
       - เคยถูกจับกุม 0.0 1.2 0.9 

รวม 100.0 (136) 100.0 (330) 100.0 (466) 
2. เวลา 14.00 น. – 17.00 น. 
     เหตุผลท่ีขาย    
       - ไมรูวาผิดระเบียบ 79.1 85.7 82.8 
       - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 20.9 14.3 17.2 

รวม 100.0 (67) 100.0 (84) 100.0 (151) 
     ผลท่ีตามมา    
       - ไมเกิดอะไรขึ้น  100.0 100.0 100.0 

รวม 100.0 (67) 100.0 (84) 100.0 (151) 
3. หลัง 24.00 น. - กอน 11.00 น. 
     เหตุผลท่ีขาย    
       - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 100.0 100.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (13) 100.0 (14) 
     ผลท่ีตามมา    
       - ไมเกิดอะไรขึ้น  100.0 100.0 100.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (13) 100.0 (14) 
 
 สําหรับ กลุมลูกคา  พบวา  โดยสวนใหญผูจําหนายทั้งสองพื้นที่จาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให
กลุมอายุ 18 – 24 ป  คดิเปนรอยละ 48  เปนที่นาสังเกตวา ก็ยังพบวามกีารจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ใน
กลุมอายุต่ํากวา 18 ป  คิดเปนรอยละ 46.1 และ 42.1 ในพื้นที่ขอนแกน  และพื้นที่อุดรธานีตามลําดับ  ในกรณี
ที่เคยจําหนายใหกลุมอายุทีต่่ํากวา 20 ป พบวา ผูจําหนายมากกวาครึ่งหนึ่งทราบวาผิด  แตไมคิดวาจะถูกจบั 
และไมมีผลอะไรเกดิขึ้นในการจําหนายใหคนกลุมอายดุังกลาว (ตารางที่ 5.4) 
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ตารางที่ 5.4 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม การใหจําหนายกับบุคคลตามชวงอายตุางๆ ผลที่ตามมา  
  และพื้นทีว่ิจยั 

พื้นที่ พฤติกรรมการขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

ชวงอายุท่ีนอยท่ีสุดที่ขายให 
    - ตํ่ากวา 18 ป 42.1 46.1 44.8 
    - 18 – 24 ป 49.6 47.2 48.0 
    - 25 – 29 ป 5.0 4.4 4.6 
    - 30 – 34 ป 1.7 1.5 1.5 
    - 35 – 39 ป 0.8 0.2 0.4 
    - 40 – 44 ป  0.4 0.4 0.4 
    - 50 – 54 ป 0.4 0.2 0.3 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
กรณีท่ีเคยขายใหกับคนอายุตํ่ากวา 20 ป ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 49.5 48.3 48.1 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 50.5 51.7 51.3 

รวม 100.0 (107) 100.0 (238) 100.0 (345) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 98.1 94.1 95.4 
    - เคยถูกตักเตือน 1.9 5.9 4.6 

รวม 100.0 (107) 100.0 (238) 100.0 (345) 
 
 เมื่อจําแนก ผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานทีต่างๆ พบวา มีเพียงโรงเรียน มหาวิทยาลัย  
และสถาบันการศึกษาตางๆ  ที่ไมมีการจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล  เปนที่นาสังเกตวามีผูจําหนาย จําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในหอพัก สถานีบริการเชื้อเพลิง  ปมน้ํามัน และรานคาใกลสถานี  และวัดหรือศาสน-
สถานตางๆ โดยเหตุผลที่จําหนายในหอพัก สถานีบริการเชื้อเพลิง ปมน้ํามัน และรานคาใกลสถานี 
เนื่องจากวาไมทราบวาผิดระเบียบ และไมไดเกดิผลอะไรขึ้นจากการจาํหนายในสถานที่ดังกลาว ในขณะที่
กลุมผูจําหนายที่จําหนายในวดั หรือศาสนสถานตางๆ นั้นทราบวาผิดระเบียบ  แตไมคิดวาจะถูกจับและ       
ผูจําหนายราวครึ่งหนึ่งเคยถกูตักเตือนมาแลว   (ตารางที่ 5.5) 
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ตารางที่ 5.5 รอยละของผูจําหนาย  จําแนกตาม การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานที่ตางๆ  
  และพื้นทีว่ิจยั 

พื้นที่ พฤติกรรมการขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. วัด/ศาสนสถานตางๆ  
         - ไมไดขาย 99.6 99.4 99.4 
         - ขาย 0.4 0.6 0.6 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 33.3 25.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 66.7 75.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (3) 100.0 (4) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 66.7 50.0 
    - เคยถูกตักเตือน 100.0 33.3 50.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (3) 100.0 (4) 
2. โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ  
         - ไมไดขาย 100.0 100.0 100.0 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
3. สถานีบริการเชื้อเพลิง ปมน้ํามัน / รานคาบริเวณใกลสถานี 
         - ไมไดขาย 100.0 99.0 99.3 
         - ขาย 0.0 1.0 0.7 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 80.00 80.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 20.00 20.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (5) 100.0 (5) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (5) 100.0 (5) 
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ตารางที่ 5.5 รอยละของผูจําหนาย  จําแนกตาม การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานที่ตางๆ  
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ พฤติกรรมการขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

4. สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน 
         - ไมไดขาย 100.0 99.8 99.9 
         - ขาย 0.0 0.2 0.1 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 

    ผลท่ีตามมา    
    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 
5. สถานที่ทางราชการตางๆ 
         - ไมไดขาย 100.0 99.8 99.9 
         - ขาย 0.0 0.2 0.1 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 

    ผลท่ีตามมา    
    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 
6. หอพัก 
         - ไมไดขาย 100.0 98.5 90.0 
         - ขาย 0.0 1.5 1.0 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 71.4 71.4 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 28.6 28.6 

รวม 0.0 (0) 100.0 (7) 100.0 (7) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (7) 100.0 (7) 
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ตารางที่ 5.5 รอยละของผูจําหนาย  จําแนกตาม การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานที่ตางๆ  
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ พฤติกรรมการขาย 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

7. สวนสาธารณะของทางราชการ 
         - ไมไดขาย 100.0 99.6 99.7 
         - ขาย 0.0 0.4 0.3 

รวม 100.0(240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 50.0 50.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 50.0 50.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (2) 100.0 (2) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (2) 100.0 (2) 

 

 สําหรับ ราคาจําหนายท่ีถูกท่ีสุด พบวา ผูจําหนายทั้งสองพื้นที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราคา
นอยกวา 25 บาท  คิดเปนรอยละ 76.4  รองลงมาคือ 26 -50 บาท  คิดเปนรอยละ 21.9 โดยมี บรรจุภัณฑ คือ
เปก กง  และกระปอง  คิดเปนรอยละ 29.3 21.5 และ19.1 ตามลําดับ  (ตารางที่ 5.6)  
 

ตารางที่ 5.6 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รายละเอยีดการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วจิัย 
พื้นที่ รายละเอียดการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราคาถูกท่ีสุดไดในราคา 
- นอยกวา 25 บาท 66.7 81.3 76.4 
- 26 – 50 บาท 32.9 16.4 21.9 
- 51 – 75 บาท 0.4 0.6 0.6 
- 76 – 100 บาท 0.0 1.0 0.7 
- 101 – 125 บาท 0.0 0.2 0.1 
- 151 – 175 บาท 0.0 0.2 0.1 
- 200 บาทขึ้นไป 0.0 0.2 0.1 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
คาเฉลี่ย 20.2 18.3 19.0 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.5 19.1 17.9 
คาต่ําสุด 5 5 5 
คาสูงสุด 60 210 210 
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ตารางที่ 5.6 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รายละเอยีดการจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วิจยั (ตอ) 
พื้นที่ รายละเอียดการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

บรรจุภัณฑของภาชนะที่ใสเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจําหนาย ไดแก 
       - ฝา 0.0 1.5 1.0 
       - เปก 28.3 29.8 29.3 
       - ก๊ัก 4.2 7.8 6.6 
       - กง 23.3 20.5 21.5 
       - แกว 0.0 4.2 2.8 
       - ขวดลิโพ 2.5 3.1 2.9 
       - กระปอง 21.7 17.8 19.1 
       - ขวดเล็ก 15.8 8.8 11.2 
       - ขวดกลม 4.2 6.5 5.7 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
 
 ในสวนของ การสงเสริมการขายในรปูแบบตางๆ  ไดแก การลดราคา  การแลกแจกแถม  การลองชมิ  
ลองดื่ม  การใหเครดิต เชื่อไวกอน  ยังไมตองจายเงนิ  การจับฉลากชงิรางวัล  การขายตรง  การขายผานการ
เปนสมาชิก  การขายพวง  การเรขาย  การใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  ตอบแทนผูซ้ือ และการจูงใจใหซ้ือหรือดื่ม
ดวยสาวเชยีรเบียร/เหลา  พบวา  ผูจําหนายทั้งสองพืน้ที่โดยสวนใหญตอบวาไมเคยสงเสริมการขาย  เมื่อ
พิจารณารูปแบบของการสงเสริมการขายที่เคยใช  พบวา  ผูจําหนายรอยละ 32 - 39 ของทั้งสองพื้นที่  มีการ
ใหเครดิต ซ่ึงเปนสัดสวนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการสงเสริมการขายลักษณะอื่นๆ  รองลงมาคือ  การขาย
ตรง คิดเปนรอยละ 9.4 ในพื้นที่ขอนแกน และรอยละ 5.8 ในพืน้ที่อุดรธานี  สําหรับ การลดราคา  ผูจําหนาย
ในขอนแกนใชในการสงเสริมการขายในลักษณะนี้เปนสัดสวนมากกวาผูจําหนายในอุดรธานี  คดิเปนรอยละ 
9.9 และ 3.8 ตามลําดับ  นอกจากนีย้ังพบวาผูจําหนายในขอนแกน เพียงรอยละ 2 -3   ที่ใชการแลก  แจก  
แถม  และการลองชิม  สําหรับเหตุผลที่ผูจําหนายไดจดัการสงเสริมการขายดังกลาว  สวนใหญตอบวาไมรูวา
ผิดระเบียบ  และมีสวนนอยที่ตอบวาไมคดิวาจะถูกจับ (ตารางที่ 5.7) 
 

ตารางที่ 5.7 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วจิยั 
พื้นที่ รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. ลดราคา  
         - ไมเคย 96.3 90.1 92.2 
         - เคย 3.8 9.9 7.8 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
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ตารางที่ 5.7 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  และพืน้ที่วจิัย (ตอ)  

พื้นที่ รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. ลดราคา  
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 66.7 97.9 92.9 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 33.3 2.1 7.1 

รวม 100.0 (9) 100.0 (47) 100.0 (56) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 97.9 98.2 
    - เคยถูกตักเตือน 0.0 2.1 1.8 

รวม 100.0 (9) 100.0 (47) 100.0 (56) 
2. แลก แจก แถม  
         - ไมเคย 98.3 97.1 97.5 
         - เคย 1.7 2.9 2.5 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 40.0 93.3 80.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 60.0 6.7 20.0 

รวม 100.0 (5) 100.0 (15) 100.0 (20) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 100.0 100.0 
    - เคยถูกตักเตือน 0.0 0.0 0.0 

รวม 100.0 (5) 100.0 (15) 100.0 (20) 
3. ลองชิม ลองดื่ม  
         - ไมเคย 99.6 97.9 98.5 
         - เคย 0.4 2.1 1.5 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 90.0 90.9 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 10.0 9.1 

รวม 100.0 (1) 100.0 (10) 100.0 (11) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 100.0 100.0 
รวม 100.0 (1) 100.0 (10) 100.0 (11) 
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ตารางที่ 5.7 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  และพืน้ที่วจิัย (ตอ)  

พื้นที่ รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

4. .ใหเครดิต เชื่อไวกอน ยังไมตองจายเงิน  
         - ไมเคย 67.1 60.2 62.5 
         - เคย 32.9 39.8 37.5 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 91.4 90.5 90.8 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 8.6 9.5 9.2 

รวม 100.0 (81) 100.0 (190) 100.0 (271) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 98.8 100.0 99.6 
    - เคยถูกตักเตือน 1.2 0.0 0.4 

รวม 100.0 (81) 100.0 (189) 100.0 (270) 
5. จับฉลาก ชิงรางวัล 
         - ไมเคย 99.6 98.1 98.6 
         - เคย 0.4 1.9 1.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 88.9 88.9 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 11.1 11.1 

รวม 0.0 (0) 100.0 (9) 100.0 (9) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (9) 100.0 (9) 

6. ขายตรง 
         - ไมเคย 94.2 90.6 91.8 
         - เคย 5.8 9.4 8.2 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 91.1 93.2 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 8.9 6.8 

รวม 100.0 (14) 100.0 (45) 100.0 (59) 
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ตารางที่ 5.7 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  และพืน้ที่วจิัย (ตอ)  

พื้นที่ รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

6. ขายตรง 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 97.8 98.3 
    - เคยถูกตักเตือน 0.0 2.2 1.7 

รวม 100.0 (14) 100.0 (45) 100.0 (59) 
7. ขายผานการเปนสมาชิก 
         - ไมเคย 100.0 99.2 99.4 
         - เคย 0.0 0.8 0.6 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 50.0 50.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 50.0 50.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (4) 100.0 (4) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (4) 100.0 (4) 

8. ขายพวง 
         - ไมเคย 98.8 97.1 97.6 
         - เคย 1.3 2.9 2.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 35.7 47.1 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 64.3 52.9 

รวม 100.0 (3) 100.0 (14) 100.0 (17) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 92.9 94.1 
    - เคยถูกตักเตือน 0.0 7.1 5.9 

รวม 100.0 (3) 100.0 (14) 100.0 (17) 
9. เรขาย 
         - ไมเคย 100.0 99.2 99.4 
         - เคย 0.0 0.8 0.6 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
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ตารางที่ 5.7 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  และพืน้ที่วจิัย (ตอ)  

พื้นที่ รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

9. เรขาย 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (4) 100.0 (4) 

    ผลท่ีตามมา    
    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0 100.0 100.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (4) 100.0 (4) 
10. ใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตอบแทนผูซื้อ 
         - ไมเคย 99.6 99.6 99.6 
         - เคย 0.4 0.4 0.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 100.0 100.0 100.0 
รวม 100.0 (1) 100.0 (2) 100.0 (3) 

    ผลท่ีตามมา    
    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 100.0 100.0 100.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (2) 100.0 (3) 
11. จูงใจใหซื้อหรือดื่ม ดวยสาวเชียรเบียร/เหลา 
         - ไมเคย 100.0 99.0 99.3 
         - เคย 0.0 1.0 0.7 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
    เหตุผลท่ีสงเสริมการขาย    

    - ไมรูวาผิดระเบียบ 0.0 80.0 80.0 
    - รูวาผิด แตไมคิดวาจะถูกจับ 0.0 20.0 20.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (5) 100.0 (5) 
    ผลท่ีตามมา    

    - ไมมีอะไรเกิดขึ้น 0.0  100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (5) 100.0 (5) 
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2.  การรับรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
 2.1 การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

มาตรการเพื่อควบคุมเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายทั้งในอุดรธานีและขอนแกน  รอยละ 70.4 และ 79.0 ตอบวามีมาตรการหาม

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลา   เมื่อพิจารณารายละเอียดผูจําหนายรอยละ 67.9 และ 52.2 ในพื้นที่
อุดรธานีและขอนแกนตามลําดับ  ตอบวาไมรูวาเวลา 14.00 - 17.00 น.เปนเวลาหามจําหนาย และผูจําหนาย
ทั้งสองพื้นที่รอยละ 55 - 68 ตอบวาไมรูวาชวงเวลา 24.00 - 11.00 น. เปนเวลาหามจาํหนาย (ตารางที่ 5.8)  

มาตรการเพื่อควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายทั้งสองพื้นที่ ตอบวามี  มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ในสถานที่

บางประเภท ราวรอยละ 92 - 95  เมื่อพิจารณารายละเอยีดของสถานทีท่ี่หามจําหนายแอลกอฮอล  พบวา ผู
จําหนายทั้งสองพื้นที่ ตอบวาไมรู วามีมาตรการการหามจาํหนายในโรงภาพยนตร  ราวรอยละ 20 – 30 และผู
จําหนายรอยละ 13 ตอบวาไมรู วามีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของทางราชการ เปนทีน่าสังเกต
วา ผูจําหนายรอยละ 74 - 78 ตอบถูก วามีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง และตอบวา
ไมรูราวรอยละ 19 ในประเดน็ดังกลาว (ตารางที่ 5.8) 

มาตรการเพื่อควบคุมสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายทั้งสองพื้นที่  สูงกวารอยละ 90  ตอบวา  มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในสถานที่บางประเภท  ผูจําหนายในพืน้ที่ขอนแกนตอบวา มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  
และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนสัดสวนที่สูงกวาพื้นทีอุ่ดรธานีเล็กนอย คือ 90.8 และ 89.2 ตามลําดับ 
ในขณะที่ผูจําหนายในพืน้ทีอุ่ดรธานี  ตอบวาถูก ในประเด็นมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
เปนสัดสวนสงูกวาพืน้ที่ขอนแกน รอยละ 80.8 และ 74.8 ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวาผูจําหนายในพื้นที่
อุดรธานีและขอนแกนราวรอยละ 17 - 28 ตอบวาไมรู วามีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร โดยพื้นที่
อุดรธานีมีรอยละสูงกวาพืน้ที่ขอนแกน ในขณะทีพ่ื้นทีข่อนแกนมีสัดสวนของผูจําหนายตอบไมรูในประเด็น 
มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ สูงกวาพืน้ที่อุดรธานี  เปนที่นาสังเกตวา  ยังพบวาผู
จําหนายตอบวาไมรูวามีมาตรการหามดื่มในหอพัก โดยผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกนมีสัดสวนสงูกวาพืน้ที่
อุดรธานี  คือรอยละ 15.7 และ12.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.8) 

มาตรการเพื่อควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายในพืน้ที่ขอนแกนตอบวาถูก ในประเดน็มาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนทั้งโดยตรงหรือออมโดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง เปนสัดสวนสงูกวาพืน้ที่
อุดรธานี คือรอยละ 76.7 และ 73.8 ตามลําดับ  ในขณะที่ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี  ตอบถูกในประเด็น
มาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะใน
ลักษณะใหขอมูลขาวสารความรูเชิงสรางสรรคสังคม เปนสัดสวนสูงกวาพื้นที่ขอนแกนเล็กนอย รอยละ 76.3 
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และ 74.2 ตามลําดับ  และเปนที่นาสังเกตวา ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานแีละขอนแกน ราวรอยละ 34 - 47   ยัง
ตอบวาไมรู ในประเด็นมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายโดยเครื่อง
อัตโนมัติ  ประเด็นมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายพวง และประเด็น
มาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ เชน  การลด แลก แจก แถม  เปนตน 
(ตารางที่ 5.8) 

มาตรการเพื่อควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายในพืน้ที่อุดรธานีเกอืบรอยละ 70 ตอบถูก ในประเด็นการหามจําหนายเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป  เปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกน  ผูจําหนายในพื้นที่
ขอนแกนสูงถึงรอยละ 78 ตอบถูก ในประเด็นการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ.  ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ เปนสดัสวนสูงกวาผูจําหนายในพื้นที่อุดรธาน ี  เปนที่นา
สังเกตวายังพบวาผูจําหนายทั้งสองพื้นที่ราวรอยละ 40 - 43 ตอบวาไมรูในเรือ่งมีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเรขาย  และมีผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกน รอยละ 34 ตอบวาไมรู ใน
มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกคนเมา  และผูจําหนายเกือบรอยละ 30 ในพืน้ที่อุดรธานี  
ตอบไมรูในประเด็นเดียวกนั (ตารางที่ 5.8) 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วจิัย 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1.มาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 70.4 79.0 76.2 0.4 2.3 1.7 29.2 18.7 22.2 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 10.0 24.7 19.8 22.9 27.7 25.9 67.5 47.6 54.3 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  27.5 31.2 30.0 4.6 16.6 12.6 67.9 52.2 57.5 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 8.8 23.7 18.7 24.2 22.2 22.9 67.1 54.1 58.4 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 28.8 33.8 32.1 3.3 10.9 8.4 67.9 55.3 59.6 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่               
    บางประเภท 

95.0 92.9 93.6 - 0.4 0.3 5.0 6.7 6.1 

2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  92.1 92.5 92.3 - 1.0 0.7 7.9 6.5 7.0 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 68.8 77.4 74.5 0.8 1.9 1.5 30.4 20.8 24.0 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

86.3 88.3 87..6 - 0.8 0.6 13.8 10.9 11.9 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  86.7 89.5 88.6 - 0.6 0.4 13.3 9.9 11.0 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 80.4 76.9 78.1 2.1 3.8 3.2 17.5 19.3 18.7 
7. มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน /มหาวิทยาลัย / 
    สถาบันการศึกษาตางๆ 

90.0 91.2 90.8 - 0.6 0.4 10.0 8.2 8.8 

 
หมายเหตุ    จํานวนอุดรธาน ี= 240   จํานวนขอนแกน = 477   จํานวนรวมทั้งหมด = 717 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วจิัย  (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 86.3 81.8 83.3 0.8 2.5 2.0 12.9 15.7 14.8 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 78.3 74.6 75.9 2.1 5.9 4.6 19.6 19.5 19.5 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 85.4 84.5 84.8 0.8 1.9 1.5 13.8 13.6 13.7 
3. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ 
   บางประเภท 

94.6 93.9 94.1 - 0.8 0.6 5.4 5.2 5.3 

2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 92.5 93.5 93.2 - 1.3 0.8 7.5 5.2 6.0 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 70.8 79.9 76.8 0.4 2.7 2.0 28.8 17.4 21.2 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
   โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

86.3 88.9 88.0 0.8 1.5 1.3 12.9 9.6 10.7 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 86.7 89.9 88.8 0.4 1.0 0.8 12.9 9.0 10.3 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 80.8 76.3 77.8 2.5 4.6 3.9 16.7 19.1 18.3 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ 
    สถาบันการศึกษาตางๆ 

89.2 90.8 90.2 0.4 1.5 1.1 10.4 7.8 8.6 

8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 87.1 79.7 82.1 0.8 4.6 3.3 12.1 15.7 14.5 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 80.8 74.8 76.8 2.5 7.1 5.6 16.7 18.0 17.6 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 86.3 85.1 85.5 0.4 2.3 1.7 13.3 12.6 12.8 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วจิัย (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
4.มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี
ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

73.8 76.7 75.7 0.4 5.5 3.8 25.8 17.8 20.5 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูล
ขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

76.3 74.2 74.9 1.7 4.8 3.8 22.1 21.0 21.3 

3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ
ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิงทุก
สื่อ 24 ชั่วโมง 

71.7 70.6 71.0 0.8 5.9 4.2 27.5 23.5 24.8 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

55.0 66.8 58.9 4.2 4.6 4.5 40.8 34.6 36.7 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
รูปแบบการขายพวง 

51.7 57.9 55.8 2.5 4.2 3.6 45.8 37.9 40.6 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
รูปแบบการขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

52.5 56.8 55.4 - 3.1 2.1 47.5 40.0 42.5 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ความรูเกีย่วกับมาตรการที่เกี่ยวของกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วจิัย (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
5. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ 
  ต่ํากวา 18 ป 

95.0 86.8 89.5 2.1 6.5 5.0 2.9 6.7 5.4 

2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ            
   ต่ํากวา 20 ป 

69.6 58.5 62.2 20.8 26.4 24.5 9.6 15.1 13.2 

3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 56.7 47.8 50.8 13.8 16.8 15.8 29.6 35.4 33.5 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ              
   เรขาย 

52.5 43.0 46.2 7.1 13.6 11.4 40.4 43.4 42.4 

5.การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

72.5 78.8 76.7 0.8 1.5 1.3 26.7 19.7 22.0 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับ 
จังหวัดเพื่อดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล 

55.0 62.7 60.1 1.7 4.8 3.8 43.3 32.5 36.1 
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 2.2 ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ความรูเก่ียวกับมาตรการเวลาจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายในพืน้ที่อุดรธานีและขอนแกน มีความรูเกี่ยวกับมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในบางเวลา  ถึงรอยละ 70.4 และ 79.0 ตามลําดับ  และผูจําหนายในพืน้ที่อุดรธานีและขอนแกน
ราว รอยละ 75 - 78 ตอบถูก วามีการหามจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลา 24.00 – 11.00 น.  อยางไร
ก็ตาม ยังพบวาผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกน ไมมีความรูในประเด็นมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในชวงเวลา 17.00 – 24.00 น. เปนสัดสวนสูงกวาพืน้ทีอุ่ดรธานีเล็กนอย คือ รอยละ 27.7 และ 
22.5 ตามลําดับ ในขณะที่ผูจําหนายในอุดรธานีไมรับรูวามีมาตรการหามจําหนายในชวงเวลา 24.00 – 11.00 น.  
เปนสัดสวนใกลเคียงกับผูจาํหนายในพืน้ที่ขอนแกน รอยละ 24.2 และ 22.2 ตามลําดับ   (ตารางที่ 5.9) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายสูงถึงรอยละ 95 ในพื้นที่อุดรธานี และเกือบรอยละ 93 ในพื้นที่ขอนแกน  มี

ความรูเกี่ยวกบัมาตรการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท  แตอยางไรกต็าม พบวาผู
จําหนายในพืน้ที่อุดรธานีสูงถึงรอยละ 99 ไมมีความรูในประเดน็มาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร  ซ่ึง
เปนสัดสวนใกลเคียงกับผูจาํหนายในพืน้ที่ขอนแกน  ในขณะเดยีวกนัผูจําหนายในพื้นที่อุดรธาน ีไมทีความรู
ในมาตรการหามจําหนายในหอพักเปนสัดสวนสูงกวาพืน้ที่ขอนแกน  คือ รอยละ 99.2 และ 97.5 ตามลําดับ  
นอกจากนี้ยังพบวา ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี ไมมคีวามรูในมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของ
เอกชน เปนสดัสวนสูงกวาพื้นที่ขอนแกนเล็กนอย คือ รอยละ 97.9 และ 96.2 ตามลําดับ  เปนที่นาสังเกตวา   
ผูจําหนายทั้งสองพื้นที่ ราวรอยละ 14 - 15 ยังไมมีความรูในประเด็นมาตรการหามจาํหนายในสวนสาธารณะ
ของราชการ  และพบวาผูจําหนายในพืน้ทีอุ่ดรธานีรอยละ 14 ไมมีความรู ในประเดน็มาตรการหามจําหนาย
ในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนายในพืน้ที่
ขอนแกน (ตารางที่ 5.9) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมสถานที่ดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายทั้งสองพื้นที่ ประมาณรอยละ 95 มีความรูเกี่ยวกับมาตรการหามดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในสถานที่ที่หามดื่ม พบวา โดยสวนใหญทั้ง
สองพื้นที่มีความรูเกี่ยวกับการหามดื่มในพื้นที่ของทางราชการ ไดแก การหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาลของรฐัและเอกชน  และการหามดื่มในโรงเรยีน มหาวทิยาลยั และสถาบันการศกึษาตางๆ  โดย
ผูจําหนายมีรอยละความรูในประเด็นดังกลาวเปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานีเล็กนอย อยางไร
ก็ตาม พบวา ผูจําหนายทัง้สองพื้นที่ยังไมมีความรูในมาตรการการหามดื่มในโรงภาพยนตรเปนสัดสวนสูง
ที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกับประเด็นอืน่ๆ คือสูงถึงรอยละ 98 นอกจากนี้ยังพบวาผูจําหนายในพืน้ทีอุ่ดรธานีสูง
ถึงรอยละ 99 มีความรูวามีมาตรการหามดืม่ในหอพกั  และรอยละ 97.5 ที่ไมมีความรูในประเด็นการหามดื่ม
ในสวนสาธารณะเอกชน เปนที่นาสังเกตวาผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกน ยังไมมีความรูเกี่ยวกับมาตรการหาม
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ดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิง และสวนสาธารณะของทางราชการ เปนสัดสวนที่สูงกวาผูจําหนายใน
พื้นที่อุดรธาน ี(ตารางที่ 5.9) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายในขอนแกน  มีความรูเกีย่วกับมาตรการการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนทั้งโดยตรงหรอืโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง เปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนาย
ในพื้นที่อุดรธานีเล็กนอย  คอืรอยละ 76.7 และ 73.8 ตามลําดับ  ในขณะที่ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานีมีความรู
เร่ืองมาตรการการควบคุมเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําได
เฉพาะในลักษณะใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม เปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนายในพืน้ที่
ขอนแกน คือ รอยละ 76.3 และ รอยละ 74.2 อยางไรก็ตามพบวาผูจําหนายทั้งสองพื้นที่  ยังไมมีความรู
เกี่ยวกับมาตรการการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบของการลด แลก  แจก แถม   และใน
รูปแบบการขายพวง  รวมทัง้  รูปแบบการขายโดยเครือ่งอัตโนมัติ  โดยผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี ไมมี
ความรูในประเด็นดังกลาวเปนสัดสวนที่สูงกวาผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกน (ตารางที่ 5.9) 

ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ผูจําหนายในพืน้ที่อุดรธานเีกอืบรอยละ 70 มีความรูในการหามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล

แกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป  ในขณะที่ผูจาํหนายในพืน้ที่ขอนแกนมีความรูในประเด็นการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุม พระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ เปนสัดสวนสูง
กวาผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี คือ รอยละ 78.8 และ 72.5 ตามลําดบั  อยางไรก็ตามพบวาผูจําหนายในพื้นที่
ขอนแกนไมมคีวามรูในประเด็นการหามจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่าํกวา 20 ป  มาตรการการ
หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกคนเมา และมาตรการการหามจําหนายเครื่องดื่มในลักษณะเรขาย  
เปนสัดสวนสงูกวาผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี  ในขณะที่ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานรีอยละ 45 ไมมีความรูใน
มาตรการใหมกีารจัดตั้งคณะกรรมการระดบัชาติ และระดับจังหวดัเพือ่ดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  ซ่ึงเปนสัดสวนสูงกวาในพื้นที่ขอนแกน (ตารางที่ 5.9) 



 82

รางที่ 5.9 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั 
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1. การรับรูถึงขอมูลขาวสารมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 70.4 79.0 76.2 29.6 21.0 23.8 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 72.5 68.8 70.0 27.5 31.2 30.0 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  71.3 66.2 67.9 28.8 33.8 32.1 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 77.5 72.3 74.1 22.5 277.7 25.9 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 75.8 77.8 77.1 24.2 22.2 22.9 
2. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 95.0 92.9 93.6 5.0 7.1 6.4 
2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  92.1 92.5 92.3 7.9 7.5 7.7 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 0.8 1.9 1.5 99.2 98.1 98.5 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

86.3 88.3 87.6 13.8 11.7 12.4 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  86.7 89.5 88.6 13.3 10.5 11.4 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 2.1 3.8 3.2 97.9 96.2 96.8 
7.มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย /สถาบัน               
   การศึกษาตางๆ 

90.0 91.2 90.8 10.0 8.8 9.2 

8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 0.8 2.5 2.0 99.2 97.5 98.0 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 78.3 74. 75.9 21.7 25.4 24.1 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 85.4 84.5 84.8 14.6 15.5 15.2 
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ตารางที่ 5.9 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ)  
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
3. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 94.6 93.9 94.1 5.4 6.1 5.9 
2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 92.5 93.5 93.2 7.5 6.5 6.8 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 0.4 2.7 2.0 99.6 97.3 98.0 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 
    ของรัฐและเอกชน 

86.3 88.9 88.0 13.8 11.1 12.0 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 86.7 89.9 88.8 13.3 10.1 11.2 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 2.5 4.6 3.9 97.5 95.4 96.1 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ 89.2 90.8 90.2 10.8 9.2 9.8 
8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 0.8 4.6 3.3 99.2 95.4 96.7 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 80.8 74.8 76.8 19.2 25.2 23.2 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 86.3 85.1 85.5 13.8 14.9 14.5 
4.การทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดี  
    มีประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

73.8 76.7 75.7 26.3 23.3 24.3 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูล 
    ขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

76.3 74.2 74.9 23.8 25.8 25.1 
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ตารางที่ 5.9 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ)  

รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 

4.การทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ 
    ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิง 
    ทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

71.7 70.6 71.0 28.3 29.4 29.0 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ 
    ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

55.0 60.8 58.9 45.0 39.2 41.1 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายพวง 

51.7 57.9 55.8 48.3 42.1 44.2 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

52.5 56.8 55.4 47.5 43.2 44.6 

5. การทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 2.1 6.5 5.0 97.9 93.5 95.0 
2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 69.6 5.5 62.2 30.4 41.5 37.8 
3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 56.7 47.8 50.8 43.3 52.2 49.2 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ เรขาย 52.5 43.0 46.2 47.5 57.0 53.8 
5. การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

72.5 78.8 76.7 24.5 21.2 23.3 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัดเพื่อ 
ดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

55.0 62.7 60.1 45.0 37.3 39.9 
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2.3 ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ  เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 เมื่อพิจารณาความรูของผูจําหนายเกีย่วกับมาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ไดแก  
มาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูจําหนายในพื้นที่อุดรธาน ี มีสัดสวน
ความรูในมาตรการดังกลาวอยูในระดับนอย สูงกวาผูจําหนายในพืน้ทีข่อนแกน คือ  รอยละ 67.1 และ 52.4  
และมีผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกนเพียงรอยละ 21.3  และ 17.4 ตามลําดับ  ที่มีความรูอยูในระดับ
มาก (ตารางที่ 5.10) 
 สําหรับระดับความรูเกี่ยวกับ มาตรการการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ผู
จําหนายราวรอยละ 73-74 ในทั้งสองพืน้ที่มีความรูเกีย่วกับมาตรการการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยูในระดับมาก  ผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกนมีความรูในมาตรการดังกลาวในระดับปานกลาง 
เปนสัดสวนสงูกวาผูจําหนายในพื้นที่อุดรธานี คือ รอยละ 17.4 และ 14.6 ตามลําดับ และผูจําหนายในพื้นที่
อุดรธานีมรีะดบัความรูในมาตรการนี้อยูในระดับนอยเปนสัดสวนสูงกวาขอนแกน คอืรอยละ 11.3 และ 9.2  
(ตารางที่ 5.10) 
 สวนระดับความรูเกี่ยวกับ มาตรการควบคมุสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูจําหนายทั้งสอง
พื้นที่ ประมาณรอยละ 75 มีความรูเกีย่วกบัมาตรการการควบคุมสถานที่ดื่มอยูในระดบัมาก   โดยผูจําหนายใน
พื้นที่อุดรธานมีีความรูเกีย่วกับมาตรการนีอ้ยูในระดับนอย เปนสัดสวนสูงกวาผูจาํหนายในพืน้ที่ขอนแกน 
(ตารางที่ 5.10) 

สําหรับระดับความรูเกีย่วกับ มาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
พบวา ผูจําหนายในพื้นที่ขอนแกนมีความรูในมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยูในระดับมาก เปนสัดสวนสูงกวาผูจําหนายในอุดรธานี คิดเปนรอยละ 52.8 และ 48.8 
ตามลําดับ  ในขณะที่ผูจาํหนายในพื้นที่อุดรธานีมีความรูในมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับนอยเปนสัดสวนใกลเคียงกับผูจาํหนายในพืน้ที่ขอนแกน คือ รอยละ 
20.0 และ 19.9  (ตารางที่ 5.10) 
 สวนระดับความรูเกีย่วกบั มาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดืม่แอลกอฮอล พบวา ผูจําหนาย
ในพื้นที่ขอนแกนมีความรูเกีย่วกับมาตรการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 54.7  ซ่ึงเปนสัดสวนมากกวาผูจําหนายในพืน้ทีอุ่ดรธานี  ในขณะที่ผูจําหนายในพื้นที่
อุดรธานีมีความรูเกี่ยวกับมาตรการดังกลาว เพยีงรอยละ 30.0 (ตารางที่ 5.10) 
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ตารางที่ 5.10 รอยละของผูจําหนาย จําแนกตาม ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั 

พื้นที่ ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

ความรูมาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
- มีความรูอยูในระดับนอย  (0 – 1 คะแนน) 67.1 52.4 57.3 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (2 – 3 คะแนน) 11.7 30.2 24.0 
- มีความรูอยูในระดับมาก (4 – 5 คะแนน) 21.3 17.4 18.7 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0(717) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 11.3 9.2 9.9 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 14.6 17.4 16.5 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 74.2 73.4 73.6 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0(717) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 10.8 9.0 9.6 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 13.3 15.1 14.5 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 75.8 75.9 75.9 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0(717) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 2 คะแนน) 20.0 19.9 19.9 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน) 31.3 27.3 28.6 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 48.8 52.8 51.5 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 2 คะแนน) 22.1 22.2 22.2 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน) 47.9 54.7 52.4 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 30.0 43.1 25.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
 
 
 
 
 



บทที่  6 
  

พฤติกรรมของเจาพนักงานตามกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
 
 ในบทนี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมของเจาพนกังานตามกฎหมาย ซ่ึง
ไดแก เจาพนกังานตามกฎหมายที่มหีนาที่บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 ประกอบดวย สรรพสามิตจังหวัดของพื้นทีเ่ปาหมาย ตํารวจผูปฏิบัติงานรับผิดชอบในพื้นที่ศึกษา 
และเจาหนาทีส่าธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ศึกษา พฤติกรรมของเจาพนักงานตามกฎหมาย ในการวิเคราะหนี ้
ครอบคลุมถึง พฤติกรรมการรับขอมูลขาวสาร การรับรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และความคิดเห็นเกีย่วกบัมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้ 
 
1.   พฤติกรรมการรับขอมูลขาวสาร 
 ผลการศึกษา พบวา เจาพนกังานตามกฎหมายราวครึ่งหนึ่ง ติดตามขาวสารโดยเฉลีย่ทุกวันในระยะ 3 
เดือนที่ผานมา (กอนการสาํรวจ) โดยส่ือที่ใชติดตามขาวสารเปนหลัก ไดแก โทรทัศน รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เจาพนักงานตามกฎหมายราวรอยละ 65 ตอบวาเคยเหน็หรือไดยินโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อตางๆ ในรอบวันที่ผานมา ซ่ึงสวนใหญเปนการพบการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ผานสื่อทุกประเภทเพียง 1 - 2 คร้ัง ซ่ึงแบบแผนพฤติกรรมดังกลาวพบในทั้ง
สองพื้นที่ (ตารางที่ 6.1) 
ตารางที่ 6.1 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การติดตามรับขอมูลขาวสารตางๆ และพืน้ที่วิจยั 

พื้นที่ การติดตามรับขาวสารตางๆ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. การติดตามขาวสารโดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
    - ทุกวัน 58.1 46.7 51.8 
    - 5 – 6 วัน 14.5 17.3 16.1 
    - 3 – 4 วัน  16.1 16.0 16.1 
    - 1 – 2 วัน  6.5 8.0 7.3 
    - ติดตามเปนบางสัปดาห 3.2 9.3 6.6 
    - ไมไดติดตามเลย 1.6 2.7 2.2 

รวม 100.0 (62) 100.0(75) 100.0 (137) 
2. ประเภทของสื่อท่ีใชติดตามขาวสารตางๆ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
    - โทรทัศน 34.5 39.5 37.04 
    - วิทยุ 13.8 11.9 12.82 
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ตารางที่ 6.1 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตามการติดตามรับขอมูลขาวสารตาง  ๆและพื้นที่วิจัย (ตอ) 
พื้นที่ การติดตามรับขาวสารตางๆ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

2. ประเภทของสื่อท่ีใชติดตามขาวสารตางๆ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
    - หนังสือพิมพ 24.1 27.1 25.64 
    - อินเทอรเน็ต 16.1 14.7 15.38 
    - นิตยสาร / วารสาร 11.5 6.8 9.12 

รวม 100.0(174) 100.0(177) 100.0 (351) 
3. การพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อตางๆ ในรอบวันที่ผานมา 
    - เคยพบเห็น / ไดยิน 69.4 60.8 65.7 
    - ไมพบเห็น / ไมไดยิน 27.4 39.2 34.3 

รวม 100.0(62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
โทรทัศน    

    - 1 ครั้ง 27.0 31.7 29.5 
    - 2 ครั้ง 43.2 26.8 34.6 
    - 3 ครั้ง 13.5 17.1 15.4 
    - 4 ครั้ง 0.0 2.4 1.3 
    - 5 ครั้ง 10.8 4.9 7.7 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 5.5 17.1 11.5 

รวม 100.0 (37) 100.0 (41) 100.0 (78) 
ปายกลางแจง (ปายตามรานคา ถนนหนทาง)    

    - 1 ครั้ง 50.0 42.9 46.2 
    - 2 ครั้ง 27.8 28.6 28.2 
    - 3 ครั้ง 5.6 4.8 5.1 
    - 4 ครั้ง 5.6 0.0 2.6 
    - 5 ครั้ง 0.0 4.8 2.6 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 11.0 18.9 15.3 

รวม 100.0 (18) 100.0 (21) 100.0 (39) 
สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ)    

    - 1 ครั้ง 33.3 28.6 30.8 
    - 2 ครั้ง 33.3 23.8 28.2 
    - 3 ครั้ง 11.1 23.8 17.9 
    - 4 ครั้ง 0.0 9.5 5.1 
    - 5 ครั้ง 11.1 4.8 7.7 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 11.2 9.5 10.3 

รวม 100.0 (18) 100.0 (21) 100.0 (39) 
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ตารางที่ 6.1 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตามการติดตามรับขอมูลขาวสารตาง  ๆและพื้นที่วิจัย (ตอ) 
พื้นที่ การติดตามรับขาวสารตางๆ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. การพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อตางๆ ในรอบวันที่ผานมา 
วิทยุ    

    - 1 ครั้ง 25.0 33.3 30.8 
    - 2 ครั้ง 25.0 33.3 30.8 
    - 3 ครั้ง 25.0 11.1 15.4 
    - 5 ครั้ง 0.0 11.1 7.7 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 25.0 11.2 15.3 

รวม 100.0 (4) 100.0 (11) 100.0 (13) 
อินเทอรเน็ต    

    - 1 ครั้ง 0.0 28.6 18.2 
    - 2 ครั้ง 75.0 28.6 45.5 
    - 3 ครั้ง 25.0 14.3 18.2 
    - 5 ครั้ง 0.0 28.5 18.1 

รวม 100.0 (4) 100.0 (7) 100.0 (11) 
สื่อเคล่ือนที่ (รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง)    

    - 1 ครั้ง 25.0 0.0 14.3 
    - 2 ครั้ง 25.0 0.0 14.3 
    - 3 ครั้ง 0.0 33.3 14.3 
    - 4 ครั้ง 25.0 0.0 14.3 
    - 5 ครั้ง 25.0 0.0 14.3 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 66.7 28.5 

รวม 100.0 (4) 100.0 (3) 100.0 (7) 
ในรานคา    

    - 1 ครั้ง 26.7 20.0 22.9 
    - 2 ครั้ง 46.7 25.0 34.3 
    - 3 ครั้ง 20.0 25.0 22.9 
    - 5 ครั้ง 6.6 10.0 8.6 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 20.0 11.3 

รวม 100.0 (15) 100.0 (20) 100.0 (35) 
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ตารางที่ 6.1 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตามการติดตามรับขอมูลขาวสารตาง  ๆและพื้นที่วิจัย (ตอ) 
พื้นที่ การติดตามรับขาวสารตางๆ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. การพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อตางๆ ในรอบวันที่ผานมา 
สื่อบุคคล เชน สาวเชียรเหลา เบียร ไวน    

    - 1 ครั้ง 42.9 0.0 27.3 
    - 2 ครั้ง 14.3 25.0 18.2 
    - 3 ครั้ง 28.6 25.0 27.3 
    - 5 ครั้ง 0.0 25.0 9.1 
    - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 14.2 25.0 18.1 

รวม 100.0 (15) 100.0 (4) 100.0 (19) 
 
 
2.  การรับรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
 2.1 การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
  มาตรการเพื่อควบคุมเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  เจาพนกังานตามกฎหมายที่เปนกลุมตัวอยางทั้งในพื้นทีอุ่ดรธานีและขอนแกนรอยละ 95
และ 90 ตอบวามีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลา เมื่อพิจารณารายละเอยีดของเวลา
จําหนาย เจาพนักงานตามกฎหมายของขอนแกน ตอบวาเวลา 14.00 – 17.00 น เปนเวลาหามจาํหนายถึง    
รอยละ 64  ขณะที่เจาพนกังานตามกฎหมายในอดุรธานี ตอบวา เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 
ถึงรอยละ 71  ขณะที่เวลา 11.00 – 14.00 น และ เวลา 17.00 – 24.00 น มีเจาพนักงานตามกฎหมาย ตอบวา 
ผิด ที่เปนเวลาหามจําหนายถึงกวาครึ่งหนึ่ง (ตารางที่ 6.2) 
  มาตรการเพื่อควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
    เจาพนกังานตามกฎหมาย ทั้งในสองพื้นที่ ตอบวามี มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท ราวรอยละ 94 - 96 และตอบวามีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในวดัหรือศาสนสถาน ราวรอยละ 97  เปนที่นาสังเกตวา มาตรการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในโรง
ภาพยนตรนั้น เจาพนกังานตามกฎหมายในจังหวดัขอนแกน ตอบถูก เพียงรอยละ 66.7 ตอบไมรูในประเด็นนี้
รอยละ  17.3 ขณะที่เจาพนักงานตามกฎหมายของจังหวัดอุดรธาน ี ตอบถูกในประเด็นนี้ ถึงรอยละ 85.5  
นอกจากนี้เจาพนักงานตามกฎหมายยังตอบวามีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสวนสาธารณะ
ของเอกชนและหอพกั เปนสัดสวนคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อ่ืนๆ (ตารางที่ 6.2) 
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  มาตรการเพื่อควบคุมสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 เจาพนกังานตามกฎหมาย ตอบวา มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บาง

ประเภท ถูก ถึงรอยละ 94  และ เจาพนักงานตามกฎหมายทั้งในสองพื้นที่ ยังตอบวาถูก ในประเด็น มี
มาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน และ มมีาตรการหามดื่มในหอพัก เปนแบบแผนเดียวกัน คิด
เปนรอยละ ราว 63 และ 71 ตามลําดับ สวนในประเดน็หามดื่มในโรงภาพยนตร พบวา เจาพนกังานตาม
กฎหมายในพืน้ที่อุดรธานี ตอบวาถูก เปนสัดสวนสูงกวา เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 
คิดเปนรอยละ ราว 81 และ 68 ตามลําดับ  อนึ่งทั้งประเด็นมีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร   มีมาตรการ
หามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน  และ มีมาตรการหามดื่มในหอพักมีผูตอบวาไมรู เปนรอยละ 14 - 18  
(ตารางที่ 6.2) 

 มาตรการเพื่อควบคุมสื่อโฆษณาการสงเสริมการขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
 เจาพนกังานตามกฎหมายทั้งในอุดรธานีและขอนแกน รอยละ 91.9 และ 86.7 ตอบวาถูก ใน

ประเด็น การมีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทํา
ไดเฉพาะในลกัษณะใหขอมลูขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม ซ่ึงอาจเปนเพราะเปนมิติเชิงบวก  
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา เจาพนกังานตามกฎหมาย ในขอนแกน รอยละ เพยีง 69.3 ที่ตอบวาถูก ใน
ประเด็นมีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดย
ออม โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง  นอกจากนี้โดยภาพรวมในทกุประเด็น เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่
ขอนแกน ตอบไมรูเปนสัดสวนสูงกวาในพื้นที่อุดรธาน ี(ตารางที่ 6.2) 
  มาตรการเพื่อควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 เจาพนกังานตามกฎหมายในขอนแกน ถึงรอยละ 68 ที่ตอบวาถูก ในประเด็นทีว่าปจจุบันมี
การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป ซ่ึงมีสัดสวนสงูกวา เจาพนักงานตามกฎหมาย
ในอุดรธานี และเจาพนกังานตามกฎหมายทั้งสองพื้นที ่ ราวรอยละ 70  ที่ตอบวาถูก ในเรื่องมีมาตรการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเรขาย  เปนทีน่าสังเกตวา เจาพนักงานตามกฎหมายในขอนแกน ถึง
รอยละ 29.3 ที่ตอบวาไมรู ในเรื่องมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลแกคนเมา  นอกจากนีเ้จา
พนักงานตามกฎหมาย ถึงรอยละ 22.7 ที่ตอบวาไมรูวา มีมาตรการใหมีการจดัตั้งคณะกรรมการระดับชาต ิ
และระดับจังหวัดเพื่อดําเนนิการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขณะทีใ่นประเด็นดังกลาว
เจาพนกังานตามกฎหมายในอุดรธานี ตอบวาไมรู เพยีงรอยละ 8 (ตารางที่ 6.2) 
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ตารางที่ 6.2 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1.มาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 95.2 90.7 92.7 4.8 50.3 5.1 - 4.0 2.2 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 29.0 33.3 31.4 54.8 41.3 47.4 16.1 25.3 21.2 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  48.4 64.0 56.9 35.5 16.0 24.8 16.1 20.0 18.2 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 22.6 22.7 22.6 64.5 54.7 59.1 12.9 22.7 18.2 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 71.0 62.7 66.4 16.1 12.0 13.9 12.9 25.3 19.7 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่               
    บางประเภท 

93.5 96.0 94.9 6.5 2.7 4.4 - 1.3 0.7 

2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  98.4 97.3 97.8 1.6 2.7 2.2 - - - 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 85.5 66.7 75.2 6.5 16.0 11.7 8.1 17.3 13.1 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

96.8 94.7 95.6 1.6 1.3 1.5 1.6 4.0 2.9 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  96.8 93.3 94.9 1.6 2.7 2.2 1.6 4.0 2.9 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 66.1 57.3 61.3 19.4 25.3 22.6 14.5 17.3 16.1 
7. มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน /มหาวิทยาลัย / 
    สถาบันการศึกษาตางๆ 

96.8 96.0 96.4 1.6 2.7 2.2 1.6 1.3 1.5 

 
หมายเหตุ    จํานวนอุดรธาน ี= 62   จํานวนขอนแกน =  75   จํานวนรวมทั้งหมด = 137 
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ตารางที่ 6.2 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 69.4 70.7 70.1 12.9 13.3 13.1 17.7 16.0 16.8 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 82.3 81.3 81.8 12.9 8.0 10.2 4.8 10.7 6.0 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 85.5 86.7 86.1 11.3 2.7 2.9 11.3 10.7 10.9 
3. มาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 91.9 90.6 94.2 8.1 2.7 5.1 - 1.3 0.7 
2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 98.4 97.3 97.8 1.6 2.7 2.2 - - - 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 80.6 68.0 73.7 9.7 14.7 12.4 9.7 17.3 13.9 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

95.2 94.7 94.9 3.2 2.7 2.9 1.6 2.7 2.2 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 95.2 93.3 94.2 3.2 1.3 2.2 1.6 5.3 3.6 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 62.9 62.7 62.8 21.0 17.3 19.0 16.1 20.0 18.2 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
     ตางๆ 

93.5 90.7 92.0 4.8 2.7 3.6 1.6 6.7 4.4 

8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 71.0 70.7 70.9 16.1 10.7 13.1 12.9 18.7 16.1 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 77.4 82.7 80.3 17.7 5.3 10.9 4.8 12.0 8.8 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 85.5 89.3 87.4 12.9 2.7 7.3 1.6 8.0 5.1 
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ตารางที่ 6.2 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
4.มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี

ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 
82.0 69.3 75.2 9.7 16.0 13.1 8.1 14.7 11.7 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

91.9 86.7 89.1 3.2 4.0 3.6 4.8 9.3 7.3 

3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ
ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิงทุก
สื่อ 24 ชั่วโมง 

79.0 77.3 78.1 16.1 12.0 13.9 4.8 10.7 8.0 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

88.7 72.0 79.6 3.2 10.7 7.3 8.1 17.3 13.1 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
การขายพวง 

83.9 70.7 76.6 3.2 10.7 7.3 12.9 18.7 16.1 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
การขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

82.3 76.0 78.8 3.2 8.0 5.8 14.5 16.0 15.3 
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ตารางที่ 6.2 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 
ตอบถูก ตอบผิด ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
5. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ 
    ต่ํากวา 18 ป 

64.5 77.3 71.5 32.3 18.7 24.8 3.2 4.0 3.6 

2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุ            
    ต่ํากวา 20 ป 

58.1 68.0 63.5 37.1 22.7 29.2 4.8 9.3 7.3 

3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 64.5 41.3 51.8 30.6 29.3 29.9 4.8 29.3 18.2 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ เรขาย 72.6 70.7 71.5 16.1 9.3 12.4 11.3 20.0 16.1 
5.การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
    แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

85.5 93.3 89.8 8.1 2.7 5.1 6.5 4.0 5.1 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับ 
จังหวัดเพื่อดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล 

90.3 77.3 83.2 1.6 - 0.7 8.1 22.7 16.1 
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2.2 ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  ความรูเก่ียวกับมาตรการเวลาจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  
  ในเรื่องความรูเกี่ยวกับมาตรการเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา  เจาพนกังานตาม
กฎหมายในอดุรธานีและขอนแกนมีความรู (ตอบไดถูกตอง) วา มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบาง
เวลา ถึงรอยละ 90.7 และ 95.2 ตามลําดับ อนึ่งเจาพนกังานตามกฎหมายในขอนแกน ราวรอยละ 64 และ 62.7  
ที่ตอบถูกวา เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย และ เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  
อยางไรก็ตามเจาพนักงานตามกฎหมาย ยังตอบผิดในชวงเวลาตางๆ ที่ควบคุมการจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกวารอยละ 30 ในทั้งสองพื้นที ่(ตารางที่ 6.3) 
  ความรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  เจาพนกังานตามกฎหมายทั้งสองพื้นที่ราวรอยละ 93 - 96 มีความรูวาเกี่ยวกับมาตรการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท  และ เจาพนักงานตามกฎหมายทั้งสองพื้นที ่ ถึงรอยละ 
75 - 93 ไมมีความรูเกี่ยวกบัมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร  ในสวนสาธารณะของเอกชน และ ใน
หอพักทั้งนี้สัดสวนของเจาพนักงานตามกฎหมายในอุดรธานี ทั้งนี้ เจาพนักงานตามกฎหมายที่ไมมีความรูใน
ประเด็นขางตนมีสูงกวาเจาพนักงานตามกฎหมายในพืน้ที่ขอนแกน  นอกจากนีย้ังพบวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายทัง้สองพื้นกวารอยละ 81 - 86 ที่มีความรูเกี่ยวกับมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง และ สวนสาธารณะของราชการ (ตารางที่ 6.3)  

 ความรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมสถานที่ดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
  เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่ขอนแกน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับมาตรการหามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท เปนสัดสวนสูงกวาเจาพนักงานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธานี 
เจาพนักงานตามกฎหมาย ทั้งสองพื้นที่ไมมีความรูเกี่ยวกับมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร ในสวน 
สาธารณะของเอกชน และในหอพัก คิดเปนรอยละราว 79 - 90 อยางไรก็ตามสําหรับในสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง เจาพนักงานตามกฎหมายเพียงรอยละ 77 และ 82 มีความรูวามีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (ตารางที่ 6.3) 

 ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล  
 เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่ขอนแกน รับรูวา มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง เปน
สัดสวนสูงกวาเจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธานีเล็กนอย คิดเปนรอยละ 69.3 และ 63.2 ตามลําดับ 
ขณะที่เจาพนกังานตามกฎหมายทั้งอุดรธานีและขอนแกน มีความรู หรือทราบเกี่ยวกับการมีมาตรการหาม
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจภุณัฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย
ส้ินเชิงทกุสื่อ 24 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละราว 79 และ 77 ตามลําดับ  เปนที่นาสงัเกตวาเจาพนกังานตาม
กฎหมายในพืน้ที่ขอนแกน มีความรูเกีย่วกับมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน และ มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน



 97

รูปแบบการขายพวง เปนสดัสวนที่ต่ํากวาเจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธาน ี หรือก็คือ ในประเดน็
ดังกลาว เจาพนักงานตามกฎหมายในขอนแกน ไมรับรูถึงรอยละราว 28-29 (ตารางที่ 6.3)  

 ความรูเก่ียวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
 เจาพนักงานตามกฎหมายทั้งในสองพื้นที่  กวารอยละ 85 รับรูวามีมาตรการควบคุมบุคคลใน

การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ และราวรอยละ 71 เทานั้นทีม่ีความรูเร่ืองมีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเรขาย  เปนที่นาสังเกตวา เจาพนักงานตามกฎหมายในพื้นที่ขอนแกน ถึงรอย
ละ 58.7  ที่ไมมีความรูเกีย่วกับ การมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา อยางไรก็ตามใน
ประเด็นเดียวกันนี้ เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นทีอุ่ดรธานี ไมมีความรูสูงถึงรอยละ 35.5  เชนเดยีวกับ 
ประเด็นมาตรการเรื่องการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป มีเจาพนักงานตาม
กฎหมายในอดุรธานีและขอนแกน ไมมีความรูถึงรอยละ 41.9 และ 32.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.3) 
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ตารางที่ 6.3  รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย   จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย 
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
1. การรับรูถึงขอมูลขาวสารมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายแอลกอฮอลในบางเวลา 90.7 95.2 92.7 9.3 4.8 7.3 
2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 41.3 54.8 47.4 58.7 45.2 52.6 
3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย  48.4 64.0 56.9 51.6 36.0 43.1 
4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 64.5 54.7 59.1 35.5 45.3 40.9 
5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจําหนาย 71.0 62.7 66.4 29.0 37.3 33.6 
2.การทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 93.5 96.0 94.9 6.5 4.0 5.1 
2. มีมาตรการหามจําหนายในวัด / ศาสนสถานตางๆ  98.4 97.3 97.8 1.6 2.7 2.2 
3. มีมาตรการหามจําหนายในโรงภาพยนตร 6.5 16.0 11.7 93.5 84.0 88.3 
4. มีมาตรการหามจําหนายในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
    โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

96.8 94.7 95.6 3.2 5.3 4.4 

5. มีมาตรการหามจําหนายในสถานที่ทางราชการตางๆ  96.8 93.3 94.9 3.2 6.7 5.1 
6. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของเอกชน 19.4 25.3 22.6 80.6 74.7 77.4 
7.มีมาตรการหามจําหนายในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษาตางๆ 96.8 96.0 96.4 3.2 4.0 3.6 
8. มีมาตรการหามจําหนายในหอพัก 12.9 13.3 13.1 87.1 86.7 86.9 
9. มีมาตรการหามจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 82.3 81.3 81.8 17.7 18.7 18.2 
10. มีมาตรการหามจําหนายในสวนสาธารณะของราชการ 85.5 86.7 86.1 14.5 13.3 13.9 
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ตารางที่ 6.3  รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย   จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)   
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
3.การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท 91.9 96.0 94.2 8.1 4.0 5.8 
2. มีมาตรการหามดื่มในวัด / ศาสนสถานตางๆ 98.4 97.3 97.8 1.6 2.7 2.2 
3. มีมาตรการหามดื่มในโรงภาพยนตร 11.7 14.7 12.4 90.3 85.3 87.6 
4. มีมาตรการหามดื่มในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 
    ของรัฐและเอกชน 

95.2 94.7 94.4 4.8 5.3 5.1 

5. มีมาตรการหามดื่มในสถานที่ราชการตางๆ 95.2 93.3 94.2 4.8 6.7 5.8 
6. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน 21.0 17.3 19.0 79.0 82.7 81.0 
7. มีมาตรการหามดื่มในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ 93.5 90.7 92.0 6.5 9.3 8.0 
8. มีมาตรการหามดื่มในหอพัก 16.1 10.7 13.1 83.9 89.3 86.9 
9. มีมาตรการหามดื่มในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 77.4 82.7 80.3 22.6 17.3 19.7 
10. มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของทางราชการ 89.3 85.5 87.6 10.7 14.5 12.4 
4. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดี  
    มีประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

62.3 69.3 75.2 37.7 30.7 24.8 

2. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหกระทําไดเฉพาะในลักษณะใหขอมูล 
    ขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม 

91.9 86.7 81.1 8.1 13.3 10.9 
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ตารางที่ 6.3  รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย   จําแนกตาม การรับรูขอมูลขาวสารมาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพื้นที่วิจัย (ตอ)   
รู ไมรู มาตรการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อุดรธานี ขอนแกน รวม อุดรธานี ขอนแกน รวม 
4. การรับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
3. มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการปรากฏภาพ 
    ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิง 
    ทุกสื่อ 24 ชั่วโมง 

79.0 77.3 78.1 21.0 22.7 21.9 

4. มีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบ 
    ตางๆ เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน 

88.7 72.0 79.6 11.3 28.0 20.4 

5. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายพวง 

83.9 70.7 76.6 16.1 29.3 23.4 

6. มีมาตรการหามการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน 
    รูปแบบการขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

82.3 76.0 78.8 17.7 21.0 21.2 

5. การทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 64.5 77.3 71.5 35.5 22.7 28.5 
2. ปจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 58.1 68.0 63.5 41.9 32.0 36.5 
3. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แกคนเมา 64.5 41.3 51.8 35.5 58.7 48.2 
4. มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ เรขาย 72.6 70.7 71.5 27.4 29.3 28.5 
5. การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 
85.5 93.3 89.8 14.5 6.7 10.2 

6. มีมาตรการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัดเพื่อ 
ดําเนินการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

90.3 77.3 83.2 9.7 22.7 16.8 
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2.3 ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในภาพรวม 
เมื่อพิจารณาความรูของเจาพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครือ่งดื่ม 

แอลกอฮอล ไดแก มาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล พบวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายในพืน้ที่อุดรธานีและขอนแกน เพียงรอยละ 53.2 และ 46.7 ตามลําดับ ที่มีความรูในมาตรการ
ดังกลาวในระดับสูง  และ เจาพนักงานตามกฎหมายในขอนแกน ราวรอยละ 21 ที่มคีวามรูเกี่ยวกบัมาตรการ
ควบคุมเวลาจาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับต่ํา (ตารางที่ 6.4) 
 สําหรับ ความรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา  เจาพนกังาน
ตามกฎหมาย ในอุดรธานี มคีวามรูเกี่ยวกบัมาตรการนี้ในระดับมาก คดิเปนรอยละ 85.5 ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูง
กวาเจาพนกังานตามกฎหมายในขอนแกน ซ่ึงมีความรูในระดับมากเพียงรอยละ 76 อยางไรก็ตามเจาพนักงาน
ตามกฎหมายทั้งสองพื้นที่รวม ราวรอยละ 20 มีความรูเกี่ยวกับมาตรการสถานที่จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในระดับต่ําและปานกลาง (ตารางที่ 6.4) 

สวน ความรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสถานที่ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล เจาพนกังานตามกฎหมาย
ในทั้งสองพื้นที่ มีความรูเกีย่วกับมาตรการควบคุมสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละราว 80-84 แตก็เปนทีน่าสังเกตวาเจาพนักงานตามกฎหมายในพืน้ที่จังหวัดขอนแกน มีความรูเกี่ยวกับ
มาตรการดังกลาวในระดับปานกลาง เปนสัดสวนที่สูงกวาเจาพนักงานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธานคีิดเปน
รอยละ 18.7 และ 12.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.4) 

สําหรับ ความรูเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล   พบวา  เจาพนักงาน
ตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธานี และ ขอนแกน สวนใหญมีความรูเกีย่วกับมาตรการดงักลาวในระดบัมากเพียง
รอยละ 74.2 และ 60.0  ตามลําดับ  อนึ่งเจาพนักงานตามกฎหมายในจังหวดัขอนแกน มีสัดสวนของความรู
เกี่ยวกับมาตรการนี้อยูในระดับต่ําและปานกลาง เปนสัดสวนทีสู่งกวาเจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่
อุดรธานี โดยเฉพาะพบวาเจาพนักงานในขอนแกน มีความรูมีระดับต่ํา ถึงรอยละ 12.0 (ตารางที่ 6.4) 

สวน ความรูเกีย่วกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา เจาพนกังาน
ตามกฎหมาย ที่มีความรูเกี่ยวกับมาตรการการควบคมุบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีสัดสวน
ใกลเคียงกันในทั้งสองพื้นที ่ และที่สําคัญสัดสวนดังกลาวคอนขางต่ํา ดังเชน เจาพนักงานตามกฎหมายมี
ความรูเกี่ยวกบัมาตรการนี้ในระดบัปานกลาง เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 41.9 และ 48.0 ในพื้นที่อุดรธานีและ
ขอนแกน ตามลําดับ (ตารางที่ 6.4) 
 โดยพบวา เจาพนักงานตามกฎหมาย ทั้งสองจังหวัดมี ความรูเก่ียวกับมาตรการควบคุมสถานที่
จําหนาย  และ ควบคุมสถานที่ดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล อยูในระดับมาก เปนสัดสวนสูงกวามาตรการอื่นๆ 
สวนมาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนาย และ  การควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เจา
พนักงานตามกฎหมายมีความรูในระดับมาก เปนสัดสวนที่คอนขางต่ํา 
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ตารางที่  6.4  รอยละของเจาหนาพนกังานตามกฎหมาย จําแนกตาม ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกบั 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วิจยั 

พื้นที่ ระดับความรูมาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

ความรูมาตรการเกี่ยวกับเวลาจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 1 คะแนน) 14.5 21.3 46.7 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (2 – 3 คะแนน) 32.3 32.0 53.2 
- มีความรูอยูในระดับมาก (4 – 5 คะแนน) 53.2 46.7 49.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0(137) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่จําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 3.2 - 1.5 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 11.3 24.0 18.2 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 85.5 76.0 80.3 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0(137) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับสถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 3 คะแนน) 3.2 1.3 2.2 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 12.9 18.7 16.1 
- มีความรูอยูในระดับมาก (7 – 10 คะแนน) 83.9 80.0 81.8 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0(137) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (0 – 1 คะแนน) 3.2 12.0 8.0 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (2 – 4 คะแนน) 22.6 28.0 25.5 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 74.2 60.0 66.5 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0(137) 
ความรูมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

- มีความรูอยูในระดับนอย (1 – 2 คะแนน) 3.2 5.3 4.4 
- มีความรูอยูในระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน) 41.9 48.0 45.3 
- มีความรูอยูในระดับมาก (5 – 6 คะแนน) 54.8 46.7 50.4 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0(137) 
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3. การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
 3.1 การพบเห็นการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเวลาเฉพาะ 
 ผลการศึกษาพบวา เจาพนักงานตามกฎหมายประมาณ รอยละ 53 เคยพบเหน็การซือ้-ขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอลในชวงเวลา 24.00 - 11.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ สถานที่ที่พบการซื้อ-ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในชวงเวลาดังกลาว ในภาพแตกตางกันในระดับพื้นที่ กลาวคือ ในพืน้ที่อุดรธานี สวนใหญพบ 
การซื้อ-ขายในรานขายของชํา/โชวหวย รองลงมาคือผับ เธค บาร คาราโอเกะ สวนในพืน้ที่ขอนแกน สวน
ใหญพบในรานขายของชํา/โชวหวย รองลงมาคือรานอาหาร อยางไรกต็ามก็พบวาทั้งสองพื้นที่มีการซื้อ-ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานขายเครื่องดืม่ และ รานเรขาย หรือรถเรขาย ถึงรอยละ 10 

สําหรับการดําเนินการของเจาพนักงานตามกฎหมายเมื่อพบเห็นการซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ชวงเวลา 24.00 - 11.00  และ 14.00 - 17.00 น ก็คอื มีการตักเตือนถึงรอยละ 61 และจับกมุพียงรอยละ 13  
อยางไรก็ตามพบวา เจาพนกังานตามกฎหมายถึง 1 ใน 4 ไมไดดําเนนิการแตอยางใด  โดยเฉพาะสัดสวนนี้สูง
ถึงรอยละ 35 ในพื้นที่ขอนแกน เหตุผลที่เจาพนักงานตามกฎหมายไมไดดําเนนิการ เปนเพราะเห็นวาเปนชวง
เทศกาล  กลัวถูกมองในแงราย เห็นวาไมใชพื้นที่ของตน ไมใชเวลาปฏิบัติหนาที่ ไมมีอํานาจในการจับกุม 
และเจาของรานไมยอมรับผิด  (ตารางที่ 6.5) 
 
 3.2 การพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล 
 ผลการศึกษาพบวา  ในชวง 3 เดือนผานมา เจาพนักงานตามกฎหมาย 1 ใน 5 พบเห็นการโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขายผานสื่อบุคคล ในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ ทุกครั้งที่ไป 
เชนเดยีวกับ การพบเห็นการโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบุคคล เชน สาวชวนใหชิมเครือ่งดื่มแอลกอฮอลฟรีใน
หางสรรพสินคา/ รานคาปลีกขนาดใหญ/ รานสะดวกซื้อ ที่ เจาพนักงานตามกฎหมายพบเหน็ทุกครั้งที่ไปและ
เกือบทุกครั้งทีไ่ปรวมกัน รอยละ 9.5  (ตารางที่ 6.5) 
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ตารางที่ 6.5 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นเหตุการณ และพื้นทีว่จิัย 
พื้นที่ การพบเห็น/ เหตุการณ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. การซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลา  24.00-11.00น. หรือเวลา 14.00-17.00 น. 
     ไมเคยพบเห็น 45.2 48.0 46.7 
     เคยพบเห็น 54.8 52.0 53.3 
                              รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
2. สถานที่ท่ีพบเห็นการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลา 24.00-11.00 น. หรือเวลา 14.00-17.00 น. 
         - รานขายของชํา / โชวหวย 35.7 27.9 31.3 
         - รานอาหาร 9.5 21.6 20.0 
         - ผับ เธค บาร คาราโอเกะ 17.9 14.4 12.3 
         - รานสะดวกซื้อ เชน 7 – 11 แฟมิล่ีมารท  3.6 5.4 4.6 
         - รานเครื่องดื่ม 11.9 9.0 10.3 
         - รานเรขาย 10.7 9.9 10.3 
         - รานเหลาปน 3.6 2.7 3.1 
         - รานมินิมารท 7.1 9.0 8.2 
                           รวม (จํานวนการตอบ) 100.0 (84) 100.0 (111) 100.0 (195) 
3. บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย 

 การดําเนินการ        - ตักเตือน 68.4 64.1 60.9 
                                      - จับกุม 5.3 0.0 13.0 

 ไมไดดําเนินการ 
 (เพราะเปนชวงเทศกาล กลัวถูกมองในแงราย  ไมใชพ้ืนที่ของ

ตนไมใชเวลาปฏิบัติหนาที่ ไมมีอํานาจในการจับกุม และเจาของ
รานไมยอมรับผิด)    

26.3 35.9 26.1 

                          รวม (จํานวนการตอบ)  100.0 (84) 100.0 (111) 100.0 (195) 
4. การพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียร ในรานอาหาร / ผับ / เธค / บาร / คาราโอเกะ  
    ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

    - พบเห็นทุกครั้งที่ไป 22.6 18.7 20.4 
    - พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป 19.4 16.0 17.5 
    - พบเห็นบอยๆ ที่ไป 6.5 6.7 6.6 
    - พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป 4.8 12.0 8.8 
    - ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป 8.1 2.7 5.1 
    - ไมไดไปเที่ยวสถานที่เหลานี้ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 38.7 44.0 41.6 

รวม 100.0 (62) 100.0(75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.5 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นเหตุการณ และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 
พื้นที่ การพบเห็น/ เหตุการณ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

5. การพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวชวนใหชิมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลฟรี  ในหางสรรพ สินคา/ 
    รานคาปลีกขนาดใหญ/รานสะดวกซื้อ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

    - พบเห็นทุกครั้งที่ไป 4.9 1.3 2.9 
    - พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป 8.2 5.3 6.6 
    - พบเห็นบอยๆ ที่ไป  1.6 8.0 5.1 
    - พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป  8.2 13.3 11.0 
    - ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป 45.9 45.3 45.6 
    - ไมไดไปเที่ยวสถานที่เหลานี้ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา  31.2 26.7 28.7 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
 
 3.3 การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ตางๆ 
 เจาพนกังานตามกฎหมายกวารอยละ 80 ไมเคยพบเห็นการซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ 
ไดแก วดั/ศาสนสถาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/รานคาใกล
สถานี สถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน สถานที่ทางราชการ หอพกั และสวนสาธารณะทาง
ราชการ อยางไรก็ตามในสถานที่วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง/รานคาใกลสถาน ีหอพัก และสวนสาธารณะทางราชการ เจาพนักงานตามกฎหมายราวรอยละ 
10 ตอบวาเคยพบเหน็การซือ่-ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ซ่ึงเจาพนักงานตามกฎหมายไดดําเนินการตักเตือน
เปนสวนใหญ (ตารางที่ 6.6) 
 สําหรับ การพบเห็นเด็กอายุต่ํากวา 20 ปสามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได  พบวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายราวรอยละ 38 เคยพบเห็นเด็กอายุต่ํากวา 20 ปสามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได โดยเปนการพบที่
รานขายของชํา/โชวหวย สูงถึงรอยละ 38 รองลงมาคือพบที่ รานเรขาย และ ในรานอาหาร / ผับ / เธค / บาร / 
คาราโอเกะ คดิเปนรอยละ 15.4 และ 10.4 ตามลําดับ โดยในพื้นที่ขอนแกน เจาพนกังานตามกฎหมายเคยพบ
เห็นเด็กอายตุ่ํากวา 20 ปสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดที่รานขายของชํา/โชวหวย สูงถึงรอยละ 44.8  
อนึ่งเจาพนกังานตามกฎหมายสวนใหญไดตักเตือน  มีเพียงรอยละ  13 ที่ดําเนนิการจับกุม ซ่ึงการจับกุมนี้ เจา
พนักงานตามกฎหมายในพืน้ที่ขอนแกน ดําเนินการสูงถึงรอยละ 18.5 สําหรับเหตุผลที่เจาหนาที่ไมได
ดําเนินการเปนเพราะเจาของรานไมใหความรวมมือและรานคาที่ขายเปนเพื่อนบานกัน  อยูนอกพืน้ที่ในความ 
รับผิดชอบ และเหน็วาไมมีคําสั่ง/ไมมีอํานาจในการจับกุม (ตารางที่ 6.6) 
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ตารางที่  6.6 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานที่ตางๆ และพื้นที่วจิัย 

พื้นที่ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. วัด / ศาสนสถานตางๆ 
    - ไมเคยพบเห็น 80.6 84.0 82.5 
    - เคยพบเห็น 19.4 16.0 17.5 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบเห็น    
           - 1 ครั้ง 41.7 50.0 45.8 
           - 2 ครั้ง 25.0 50.0 37.5 
           - 3 ครั้ง 25.0 0.0 12.5 
           - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 8.3 0.0 4.2 

รวม 100.0 (12) 100.0 (12) 100.0 (24) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

       การดําเนินการ    : โดยการตักเตือน 83.3 66.7 75.0 
       ไมไดดําเนินการ  16.7 33.3 25.0 

รวม 100.0 (12) 100.0 (12) 100.0 (24) 
2. โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ 

    - ไมเคยพบเห็น 98.4 88.0 92.7 
    - เคยพบเห็น 1.6 12.0 7.3 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบเห็น    
          - 1 ครั้ง 0.0 66.7 60.0 
          - 2 ครั้ง 0.0 11.1 10.0 
          - 5 ครั้ง 100.0 0.0 10.0 
          - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 22.2 20.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (9) 100.0 (10) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

       การดําเนินการ   :  โดยการตักเตือน        100.0 66.7 70.0 
       ไมไดดําเนินการ  
(ไมกลาดําเนินการ และไมไดอยูในเวลาปฏิบัติงาน) 

0.0 33.3 30.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (9) 100.0 (10) 
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ตารางที่  6.6 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานที่ตางๆ และพื้นที่วจิัย (ตอ) 

รอยละ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

3. สถานีบริการเชื้อเพลิง ปมน้ํามัน / รานคาบริเวณใกลสถานี 
    - ไมเคยพบเห็น 95.2 80.0 86.9 
    - เคยพบเห็น 4.8 20.0 13.1 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบเห็น    

       - 1 ครั้ง 33.3 40.0 38.9 
       - 2 ครั้ง 0.0 20.0 16.7 
       - 4 ครั้ง 0.0 6.7 5.6 
       - 5 ครั้ง 0.0 20.0 16.7 
       - มากกวา 5 ครั้ง 66.7 13.4 22.1 

รวม 100.0 (3) 100.0 (15) 100.0 (18) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

       การดําเนินการ   :  โดยการตักเตือน        33.3 40.0 38.9 
โดยการจับกุม 0.0 13.3 11.1 

       ไมไดดําเนินการ  
(ไมกลาปฏิบัติงาน ไมไดอยูในเวลาการปฏิบัติงาน และทางราน

มีใบอนุญาตในการจําหนาย) 

66.7 46.7 50.0 (9) 

รวม 100.0 (3) 100.0 (15) 100.0 (18) 
4. สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน 

- ไมเคยพบเห็น 98.4 97.3 97.8 
- เคยพบเห็น 1.6 2.7 2.2 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบเห็น    

       - 1 ครั้ง 100.0 100.0 100.0 
รวม 100.0 (1) 100.0 (2) 100.0 (3) 

บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    
การดําเนินการ   :   โดยการตักเตือน        0.0 50.0 33.3 
ไมไดดําเนินการ  100.0 50.0 66.7 

รวม 100.0 (1) 100.0 (2) 100.0 (3) 
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ตารางที่  6.6 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานที่ตางๆ และพื้นที่วจิัย (ตอ) 

รอยละ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

5. สถานที่ทางราชการตางๆ 
- ไมเคยพบเห็น  
- เคยพบเห็น 

100.0 
0.0 

93.3 
6.7 

96.4 
3.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

       - 1 ครั้ง 0.0 20.0 20.0 
       - 2 ครั้ง 0.0 60.0 60.0 
       - 4 ครั้ง 0.0 20.0 20.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (3) 100.0 (3) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ    :   โดยการตักเตือน 0.0 60.0 60.0 
ไมไดดําเนินการ 0.0 40.0 40.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (3) 100.0 (3) 
6. หอพัก 

- ไมเคยพบเห็น 95.2 86.7 90.5 
- เคยพบเห็น 4.8 13.2 9.5 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    
          - 1 ครั้ง 33.3 40.0 38.5 
          - 2 ครั้ง 33.3 40.0 38.5 
          - 3 ครั้ง 33.3 10.0 15.4 
          - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 10.0 7.7 

รวม 100.0 (3) 100.0 (10) 100.0 (13) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ    :   โดยการตักเตือน 100.0 60.0 69.2 
:   โดยการจับกุม 0.0 10.0 7.7 

ไมไดดําเนินการ  
(ไมไดอยูในเวลาปฏิบัติงาน/ในพื้นที่ และ ไมกลาดําเนินการ) 

0.0 30.0 23.1 

รวม 100.0 (3) 100.0 (10) 100.0 (13) 
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ตารางที่  6.6 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานที่ตางๆ และพื้นที่วจิัย (ตอ) 

รอยละ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

7. สวนสาธารณะของทางราชการ 
- ไมเคยพบเห็น 95.2 85.3 89.8 
- เคยพบเห็น 4.8 14.7 10.2 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 33.3 54.5 50.0 
- 2 ครั้ง 33.3 18.2 21.4 
- 5 ครั้ง 0.0 18.2 14.3 
- มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 33.3 9.1 14.2 

รวม 100.0 (3) 100.0 (11) 100.0 (14) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ    :    โดยการตักเตือน 100.0 63.6 71.4 
                           :    โดยการจับกุม 0.0 9.1 7.1 
ไมไดดําเนินการ 

(ไมกลาดําเนินการ และคิดวาเปนสิทธิสวนบุคคล) 
0.0 27.9 21.4 

รวม 100.0 (3) 100.0 (11) 100.0 (14) 
การพบเห็นเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปสามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได 

- ไมเคยพบเห็น 56.5 57.3 56.9 
- เคยพบเห็น  40.3 36.0 38.0 

                                               รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
สถานที่พบเห็น    

- รานขายของชํา / โชวหวย 44.8 32.2 38.5 
- รานอาหาร 6.9 13.6 7.7 
- ผับ เธค บาร คาราโอเกะ 5.2 8.5 10.3 
- รานสะดวกซื้อ เชน 7 – 11 แฟมิล่ีมารท  6.9 10.2 7.7 
- รานเครื่องดื่ม 10.3 8.5 9.4 
- รานเรขาย 13.8 16.9 15.4 
- รานเหลาปน 8.6 5.1 6.8 
- รานมินิมารท 3.4 5.1 4.3 

                                              รวม 100.0 (58) 100.0 (59) 100.0 (117) 
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ตารางที่  6.6 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามสถานที่ตางๆ และพื้นที่วจิัย (ตอ) 

รอยละ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    
การดําเนินการ      :    ตักเตือน 

 :    จับกุมดําเนินคดี 
68.4 
5.3 

55.6 
18.5 

60.9 
13.0 

ไมไดดําเนินการ 
(เจาของรานไมใหความรวมมือ/อยูนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ 

ไมมีคําสั่ง/ไมมีอํานาจในการจับกุม/รานคาที่ขายเปนเพื่อนบานกัน) 

26.3 25.9 26.1 

รวม 100.0 (58) 100.0 (59) 100.0 (117) 
 
 3.4  รูปแบบสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ผลการวิเคราะหพบวา เจาพนักงานตามกฎหมาย พบรูปแบบการสงเสริมการขาย โดย การลดราคา  
การแลก-แจก-แถม  จับสลาก/ชิงรางวัล และ การเรขาย อยูราวรอยละ 7-9 สวนรูปแบบการขายตรง ใหเครดิต
เชื่อไวกอน และ การขายพวง มีราวรอยละ 3-4 เทานัน้ ซ่ึงสวนใหญ เจาพนักงานตามกฎหมายไดตกัเตือน 
สวนที่ไมไดดาํเนินการ เปนเพราะเจาพนักงานตามกฎหมายเหน็วาอยูนอกพื้นที่รับผิดชอบตน (ตารางที่ 6.7) 
 
 3.5 การพบเห็นพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลในสถานที่ตางๆ 
 ผลการศึกษาพบวา เจาพนักงานตามกฎหมาย เคยพบเห็นพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน 
วัด / ศาสนสถานตางๆ เปนสัดสวนสูงทีสุ่ดเมื่อเทียบกบัสถานที่อ่ืนๆ โดยในพื้นทีอุ่ดรธานีมีถึงรอยละ 35.5 
ซ่ึงโดยรวมทั้งสองพื้นที่ มีถึงรอยละ 26.3   เจาพนักงานตามกฎหมายใชการตกัเตือนเปนสัดสวนสงูถึงราว
รอยละ 93 ในพื้นที่ขอนแกน ขณะที่พืน้ที่อุดรธานีมกีารตักเตือนเพียงราวรอยละ 64 แตก็ใชการจับกุมถึง  
รอยละ 13.6  (ตารางที่ 6.8) 

สําหรับ  สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง/รานคาใกลสถานี  สวนสาธารณะทางราชการ และสถานทีท่าง
ราชการตางๆ เจาพนกังานตามกฎหมายตอบวา เคยพบเห็นพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน
สถานที่ขางตนราวรอยละ 12-14 โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/รานคา
ใกลสถานีในพื้นที่ ขอนแกน มีถึงรอยละ 21 (ตารางที่ 6.8) 
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ตารางที่ 6.7 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั 

พื้นที่ รูปแบบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. ลดราคา 
ไมเคยพบเห็น 93.5 89.3 91.2 
เคยพบเห็น 6.5 10.7 8.8 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 50.0 37.5 41.7 
- 2 ครั้ง 0.0 25.0 16.7 
- 3 ครั้ง 50.0 12.5 25.0 
- 5 ครั้ง 0.0 25.0 16.7 

รวม 100.0 (4) 100.0 (8) 100.0 (12) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ    :    ตักเตือน 25.0 62.5 50.0 
ไมไดดําเนินการ  

(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ) 
75.0 37.5 50.0 

รวม 100.0 (4) 100.0 (8) 100.0 (12) 
2. แลก – แจก – แถม 

ไมเคยพบเห็น 91.9 92.0 92.0 
เคยพบเห็น 8.1 8.0 8.0 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 40.0 33.3 36.4 
          - 2 ครั้ง 40.0 50.0 45.5 
          - 3 ครั้ง 20.0 0.0 9.1 
          - 5 ครั้ง 0.0 16.7 9.1 

รวม 100.0 (5) 100.0 (6) 100.0 (11) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ      :      ตักเตือน 60.0 33.3 45.5 
ไมไดดําเนินการ  

(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ) 
40.0 66.7 54.5 

รวม 100.0 (5) 100.0 (6) 100.0 (11) 
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ตารางที่ 6.7 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั  (ตอ) 

พื้นที่ รูปแบบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

3. ลองชิม ลองดื่ม 
ไมเคยพบเห็น 100.0 96.0 97.8 
 เคยพบเห็น 0.0 4.0 2.2 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 0.0 66.7 66.7 
- 2 ครั้ง 0.0 33.3 33.3 

รวม 0.0 (0) 100.0 (3) 100.0 (3) 
     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ    :      ตักเตือน 0.0 66.7 66.7 
ไมไดดําเนินการ  

( อยูนอกพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ) 
0.0 33.3 33.3 

รวม 0.0 (0) 100.0 (3) 100.0 (3) 
4. ใหเครดิต ใหเชื่อไวกอน ยังไมตองจายเงิน 

ไมเคยพบเห็น 96.8 93.3 94.9 
เคยพบเห็น 3.2 6.7 5.1 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 0.0 20.0 14.3 
          - 2 ครั้ง 50.0 40.0 42.9 
          - 3 ครั้ง 50.0 40.0 42.9 

รวม 100.0 (2) 100.0 (5) 100.0 (7) 
     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ       :    ตักเตือน 50.0 80.0 71.4 
ไมไดดําเนินการ  50.0 20.0 28.6 

รวม 100.0 (2) 100.0 (5) 100.0 (7) 
5. จับฉลาก/ชิงรางวัล 

ไมเคยพบเห็น 91.9 94.7 93.4 
 เคยพบเห็น 8.1 5.3 6.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.7 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ รูปแบบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

5. จับฉลาก/ชิงรางวัล 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 40.0 75.0 55.6 
- 2 ครั้ง 20.0 0.0 11.1 
- 3 ครั้ง 40.0 0.0 22.2 
- 5 ครั้ง 0.0 25.0 11.1 

รวม 100.0 (5) 100.0 (4) 100.0 (9) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ      :     ตักเตือน 80.0 75.0 77.8 
    :     จับกุม 0.0 25.0 11.1 

ไมไดดําเนินการ 
(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ) 

20.0 0.0 11.1 

รวม 100.0 (5) 100.0 (4) 100.0 (9) 
6. ขายตรง 

ไมเคยพบเห็น 96.8 96.0 96.4 
เคยพบเห็น 3.2 4.0 3.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 0.0 33.3 20.0 
          - 2 ครั้ง 0.0 66.7 40.0 
          - 3 ครั้ง 50.0 0.0 20.0 
          - 5 ครั้ง 50.0 0.0 20.0 

รวม 100.0 (2) 100.0 (3) 100.0 (5) 
     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ         :       ตักเตือน 50.0 33.3 40.0 
              :      จับกุม 50.0 0.0 20.0 

ไมไดดําเนินการ  0.0 66.7 40.0 
รวม 100.0 (2) 100.0 (3) 100.0 (5) 

7.ขายผานการเปนสมาชิก 
    ไมเคยพบเห็น 100.0 98.7 99.3 
    เคยพบเห็น 0.0 1.3 0.7 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.7 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ รูปแบบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

7.ขายผานการเปนสมาชิก 
จํานวนครั้งที่พบ    

             - 2 ครั้ง 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 

     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    
             การดําเนินการ       :     ตักเตือน 0.0 100.0 100.0 

รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 
8.ขายพวง 

ไมเคยพบเห็น 98.4 96.0 97.1 
เคยพบเห็น 1.6 4.0 2.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 100.0 0.0 25.0 
          - 2 ครั้ง 0.0 66.7 50.0 
          - 5 ครั้ง 0.0 33.3 25.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (3) 100.0 (4) 
     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ - ตักเตือน 0.0 66.7 50.0 
ไมไดดําเนินการ 

(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ) 
100.0 33.3 50.0 

รวม 100.0 (1) 100.0 (3) 100.0 (4) 
9. เรขาย 

ไมเคยพบเห็น 89.3 93.5 91.2 
เคยพบเห็น 10.7 6.5 8.8 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 50.0 50.0 50.0 
          - 2 ครั้ง 0.0 37.5 25.0 
          - 3 ครั้ง 0.0 12.5 8.3 
          - 5 ครั้ง 25.0 0.0 8.3 
          - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 25.0 0.0 8.3 

รวม 100.0 (4) 100.0 (8) 100.0 (12) 
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ตารางที่ 6.7 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม รูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
  และพื้นทีว่ิจยั (ตอ) 

พื้นที่ รูปแบบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

9. เรขาย 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ       :      ตักเตือน 100.0 75.0 83.3 
                              :      จับกุม 0.0 12.5 8.3 
ไมไดดําเนินการ 

(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ) 
0.0 12.5 8.4 

รวม 100.0 (4) 100.0 (8) 100.0 (12) 
10. ใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตอบแทนผูอ่ืน 

ไมเคยพบเห็น 100.0 98.7 99.3 
เคยพบเห็น 0.0 1.3 0.7 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

             - 3 ครั้ง 0.0 100.0 100.0 
     บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ       :     ตักเตือน 0.0 100.0 100.0 
รวม 0.0 (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 

 

ตารางที่ 6.8 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 
  ตามสถานที่ตางๆ และพื้นทีว่จิัย 

พื้นที่ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. วัด / ศาสนสถานตางๆ 
    - ไมเคยพบเห็น 64.5 81.3 73.7 
    - เคยพบเห็น 35.5 18.7 26.3 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

           - 1 ครั้ง 50.0 21.4 38.9 
           - 2 ครั้ง 22.7 78.6 44.4 
           - 3 ครั้ง 9.1 0.0 5.6 
            - 5 ครั้ง 4.5 0.0 2.8 
            - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 13.7 0.0 8.3 

รวม 100.0 (22) 100.0 (14) 100.0 (36) 
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ตารางที่ 6.8 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 
  ตามสถานที่ตางๆ และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 

พื้นที่ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. วัด / ศาสนสถานตางๆ 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ        :     โดยการตักเตือน 63.6 92.9 75.0 
                               :      โดยการจับกุม 13.6 0.0 8.3 
 ไมไดดําเนินการ 

(อยูนอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ และมีประชาชนตอตาน) 
22.8 7.1 16.7 

รวม 100.0 (22) 100.0 (14) 100.0 (36) 
2. โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาตางๆ 

    - ไมเคยพบเห็น 95.2 86.7 90.5 
    - เคยพบเห็น 4.8 13.3 9.5 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

          - 1 ครั้ง 66.7 50.0 53.8 
          - 2 ครั้ง 33.3 30.0 30.8 
          - 3 ครั้ง 0.0 10.0 7.7 
          - 5 ครั้ง 0.0 10.0 7.7 

รวม 100.0 (3) 100.0 (10) 100.0 (13) 
       บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ      :      โดยการตักเตือน        66.7 70.0 69.2 
ไมไดดําเนินการ  

(ไมกลาดําเนินการ) 
33.3 30.0 30.8 

รวม 100.0 (3) 100.0 (10) 100.0 (13) 
3. สถานีบริการเชื้อเพลิง ปมน้ํามัน / รานคาบริเวณใกลสถานี 

    - ไมเคยพบเห็น 95.2 78.7 86.1 
    - เคยพบเห็น 4.8 21.3 13.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.8 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 
  ตามสถานที่ตางๆ และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 

พื้นที่ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

3. สถานีบริการเชื้อเพลิง ปมน้ํามัน / รานคาบริเวณใกลสถานี 
จํานวนครั้งที่พบ    

           - 1 ครั้ง 33.3 62.5 57.9 
           - 2 ครั้ง 33.3 12.5 15.8 
           - 3 ครั้ง 0.0 6.3 5.3 
           - 5 ครั้ง 33.4 6.3 5.3 
           - มากกวา 5 ครั้ง 0.0 12.4 15.7 

รวม 100.0 (3) 100.0 (16) 100.0 (19) 
บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    
       การดําเนินการ      :   โดยการตักเตือน         66.7 25.0 31.6 
       ไมไดดําเนินการ  
(ไมกลาดําเนินการ, ไมไดอยูในชวงเวลาปฏิบัติงาน และเปน

ชวงงานเทศกาล) 

33.3 75.0 68.4 

รวม 100.0 (3) 100.0 (16) 100.0 (19) 
4. สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน 

    - ไมเคยพบเห็น 96.8 94.7 95.6 
    - เคยพบเห็น 3.2 5.3 4.4 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 100.0 0.0 33.3 
- 2 ครั้ง 0.0 25.0 16.7 
- มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 75.0 50.0 

รวม 100.0 (2) 100.0 (4) 100.0 (6) 
       บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ        :      โดยการตักเตือน        50.0 75.0 66.7 
ไมไดดําเนินการ  50.0 25.0 33.3 

รวม 100.0 (2) 100.0 (4) 100.0 (6) 
5. สถานที่ทางราชการตางๆ    

    - ไมเคยพบเห็น  
    - เคยพบเห็น 

90.3 
9.7 

85.3 
14.7 

87.6 
12.4 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.8 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม การพบเห็นพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 
  ตามสถานที่ตางๆ และพื้นทีว่จิัย (ตอ) 

พื้นที่ สถานที่ 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

5. สถานที่ทางราชการตางๆ    
จํานวนครั้งที่พบ    
          - 1 ครั้ง 83.3 18.2 41.2 
          - 2 ครั้ง 0.0 54.5 35.3 
          - 3 ครั้ง 
          - 5 ครั้ง 

0.0 
16.7 

9.1 
0.0 

5.9 
5.9 

         - มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 0.0 18.2 11.7 
รวม 100.0 (6) 100.0 (11) 100.0 (17) 

       บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    
การดําเนินการ      :      โดยการตักเตือน        83.3 81.1 82.4 
ไมไดดําเนินการ  16.7 18.2 17.6 

รวม 100.0 (6) 100.0 (11) 100.0 (17) 
6. สวนสาธารณะของทางราชการ 

    - ไมเคยพบเห็น 90.3 82.7 86.1 
    - เคยพบเห็น 9.7 17.3 13.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
จํานวนครั้งที่พบ    

- 1 ครั้ง 50.0 61.5 57.9 
- 2 ครั้ง 33.3 7.7 15.8 
- 3 ครั้ง 0.0 7.7 5.3 
- 4 ครั้ง 0.0 7.7 5.3 
- 5 ครั้ง 0.0 7.7 5.3 
- มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 16.7 7.7 10.4 

รวม 100.0 (6) 100.0 (13) 100.0 (19) 
       บทบาทเจาพนักงานตามกฎหมาย    

การดําเนินการ          :    โดยการตักเตือน        66.7 53.8 57.9 
ไมไดดําเนินการ 

(ไมไดอยูในเวลาปฏิบัติงาน/นอกพื้นที่, ไมกลาดําเนินการ 
หวงความปลอดภัย และเปนชวงงานเทศกาล/ประเพณี) 

33.3 38.5 36.8 

รวม 100.0 (6) 100.0 (13) 100.0 (19) 
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4.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 เมื่อวิเคราะหขอมูลในสวนคาํถามปลายเปด เกีย่วกับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเจาพนกังานตามกฎหมาย แมวาสวนใหญกวารอยละ 78 - 92 ของเจาพนกังานตามกฎหมาย
ในพื้นที่ขอนแกนและอดุรธานี ที่เห็นวาเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่มีโทษมากกวาประโยชน แตเจา
พนักงานในขอนแกนกวารอยละ 16 เห็นวาเครื่องดืม่แอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มทีม่ีประโยชนและโทษพอๆ 
กัน ซ่ึงนบัวาเปนทัศนะที่อาจทําใหเจาพนักงานตามกฎหมายมีความขัดแยงในตวัในการปฏิบัตหินาที่เพื่อ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  อยางไรก็ตามจาพนักงานตามกฎหมายของทั้งสองพื้นที่ กวารอยละ 90 เห็นวา
จําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆที่เขมงวดเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อถามถึงปญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัตหินาที่ตามกฎระเบียบตางๆ ทีม่ีอยูในชวงที่ผานมาเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พบวา เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นทีอุ่ดรธานี เหน็วาปญหาอุปสรรคสําคัญอยูที่ประชาชน ที่ไมปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ไมมีความรูเร่ือง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมไดรับขาวสาร
ขอมูล และ ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของเจาหนาที่ สูงถึงรอยละ 67.6  ขณะที่เจาพนกังานตามกฎหมายเหน็วา 
ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบยีบตางๆ ที่มีอยูในชวงที่ผานมาเพื่อควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล คือ เจาพนกังานที่ไมเด็ดขาด รับรูวาไมมีอํานาจมากพอ ทาํงานไมจริงจังเขมงวดและไมตอเนื่อง 
และไมสามารถดูแลไดทั่วถึง สูงถึงรอยละ 37 (ตารางที่ 6.9) 
 

ตารางที่ 6.9 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรการควบคุม 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วิจยั 

พื้นที่ ความคิดเห็น 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

1. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชนหรือโทษตอสังคมไทยโดยสวนรวมมากกวากัน 
- มีประโยชนตอสังคมมากกวา 3.2 5.3 4.4 
- มีโทษตอสังคมมากกวา 91.9 78.7 84.7 
- พอๆ กัน 4.8 16.0 10.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
2. จําเปนหรือไมท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
        - จําเปน 96.8 90.7 93.4 
        - ไมจําเปน 3.2 4.0 3.6 
        - ไมมีความเห็น 0.0 5.3 2.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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ตารางที่ 6.9 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรการควบคุม 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วิจยั (ตอ)  

พื้นที่ ความคิดเห็น 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

3.ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบตางๆ ท่ีมีอยูในชวงที่ผานมาเพื่อควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
อุปสรรคจากตัวเจาหนาที่  
(ไมเด็ดขาด/รับรูวาไมมีอํานาจมากพอ/ทํางานไมจริงจังเขมงวด

และไมตอเนื่อง/ดูแลไมทั่วถึง) 

17.6 37.0 27.4 

อุปสรรคจากชุมชน  
(เห็นวาสุราเปนสิ่งที่อยูในวัฒนธรรม/อยูในวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน จึงหามไดยาก) 

5.9 22.2 14.1 

อุปสรรคอยูท่ีประชาชน  
(ไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ไมมีความรูเรื่อง พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล /ไมไดรับขาวสารขอมูล/ไมเช่ือฟงคําตักเตือนของ 
เจาหนาที่) 

67.6 33.3 50.5 

อุปสรรคอยูจากรานคา 
(ลักลอบขาย/ไมรวมมือปฏิบัติตามกฎหมาย) 

8.8 7.4 8.1 

รวม 100.0 (34) 100.0 (27) 100.0 (61) 
4. กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงที่ผานมาเหมาะสม 

เหมาะสมดีแลว 66.1 73.3 66.4 
ยังไมเหมาะสม 33.9 26.7 33.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
ยังไมเหมาะสม เพราะ    

-  กฎหมายไมครอบคลุม ทําใหไมไดผลเทาที่ควร 0.0 5.0 10.0 
-  บทลงโทษนอยเกินไป 11.8 5.0 10.0 
-  เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ/ควรหามที่การผลิต 17.6 5.0 10.0 
-  ขาดความรวมมือจากหลายๆฝาย 11.8 50.0 6.7 
-  เจาหนาที่ขาดความเด็ดขาดในการปฏิบัติหนาที่ 41.2 10.0 26.7 
-  ควรมีการกําหนดอายุคนดื่ม 0.0 0.0 13.3 
-  เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายไดรับการยกเวน 0.0 10.0 3.3 
-  การประชาสัมพันธ พรบ.ควบคุมฯ ยังมีนอย ทราบไมทั่วถึง 17.6 10.0 6.7 
-  ปราบปรามรานเล็ก ขณะที่รานคารายใหญยังคงขายได 0.0 5.0 13.3 
-  ควรหามผูผลิตมากกกวาผูดื่ม 0.0 5.0 0.0 

รวม (จํานวนการตอบ) 100.0 (17) 100.0 (20) 100.0 (37) 
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ตารางที่ 6.9 รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรการควบคุม 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพืน้ที่วิจยั (ตอ) 

พื้นที่ ความคิดเห็น 
อุดรธานี ขอนแกน 

รวม 

5. ขอเสนอแนะเพื่อควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีดังนี้ 
- เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง/เพิ่มกําลังใหพอเพียง 58.3 43.6 48.1 
- ควรประชาสัมพันธมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานศึกษา/ติดปาย 20.8 23.6 22.8 
- มี กฎหมายควบคุมการขายชวงเทศกาล/งานประเพณี 0.0 9.1 6.3 
- ต้ังเครือขายดูแลทุกระดับตั้งแตระดับชุมชนขึ้นไป 8.3 5.5 6.3 
- เพิ่มเนื้อหาใหความรูผานการเรียนการสอน 8.3 5.5 6.3 
- ต้ังรางวัลนําจับ 0.0 3.6 2.5 
- มีนโยบายหยุดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล 4.2 9.1 7.6 

รวม (จํานวนการตอบ) 100.0 (24) 100.0 (55) 100.0 (79) 
 
 

 



บทที่ 7 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
 จากสถานการณการดื่มและการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เกิดขึน้อยางแพรหลายในสังคมไทย  
ทั้งที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นั้นจะนาํมาซึ่งปญหาทั้งดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจก็ตาม จนกระทั้ง
รัฐบาลไทยตระหนกัในปญหาดังกลาวจึงไดผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และในพระราชบญัญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว มีการกําหนดมาตรการ
สําคัญตางๆไวทั้งการดื่ม การจําหนาย การโฆษณา เพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมุงเปาหมายที่
การลดนักดื่มหนาใหม การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและการลดผลกระทบ เมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาระยะหนึง่ ดังนั้นเพือ่ใหไดองคความรูเกี่ยวการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบจากมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล จึงไดศึกษาเพื่อประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานตามกฎหมาย ตลอดจนประชาชนในฐานะผูบริโภค และผูจําหนาย ที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวามีการรับรูกับมาตรการที่เกี่ยวของและปฏิบัติตามกฎหมายเพียงใด เพื่อใหทราบผล
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตางๆในการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ผลของ
การศึกษานีจ้ะนําไปใชเปนขอเสนอแนะเชงินโยบายและกําหนดมาตรการ เพื่อควบคุมปองกนัและแกไข
ปญหาสุราของประเทศไทยในอนาคตตอไป                                                                                               
 

 ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจยัในการศึกษาเพื่อ  
1) ศึกษาสถานการณการปฏิบัติและประเมินผลการบงัคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
2) ศึกษาการรับรูของประชาชนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 
3)  ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสุราของประเทศไทย  
 

การวิจยันี้กําหนดระเบยีบวิธีในการศึกษา คือ ใชการศึกษาเชิงปริมาณ ในพืน้ที่จังหวัดอุดรธานีซ่ึง
โดยเปนจังหวัดนํารองที่กรมควบคุมโรคและเครือขายงดเหลาดําเนินโครงการพัฒนาความเขมแข็งของการ
บังคับใชกฎหมาย และจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนจังหวัดที่ไมมีโครงการดังกลาว เพือ่เปนจังหวัดควบคุม ใช
การสํารวจกับกลุมตัวอยาง 3 กลุม จํานวนทั้งสิ้น 5,836 คน ไดแก  

1) ประชาชนทั่วไปที่มีอาย ุ 11 ปขึ้นไปในแตละครัวเรือนที่อยู ณ วนัที่มีการสํารวจ ซ่ึงเปน
ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูบริโภค   ซ่ึงใชการสุมมาดวยการสุมตัวอยาง
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แบบแบงชั้นภมูิหลายขั้น (Stratified Multi-stage Sampling) จากอําเภอ ตําบล หมูบานและครวัเรือน ได
จํานวนตัวอยางผูบริโภค 4,982 คน 

2) กลุมประชาชนที่เปนเจาของรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตั้งอยูในชุมชนเดียว 
กับประชาชนกลุมที่ 1 ในระยะ 500 เมตร ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนผูจําหนาย   ใชการเลือกแบบเจาะจง
จากกลุมเปาหมายที่พบในวนัเวลาที่เกบ็ขอมูลกลุมผูบริโภค ไดจํานวนตัวอยาง 717 คน 

3) เจาพนักงานตามกฎหมาย ไดแก เจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมายในการ
ควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาสุรา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข เจาพนกังานสรรพาสามิต และตํารวจที่
ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น ใชการเลือกแบบเจาะจง
จากกลุม เปาหมาย ไดจํานวนตัวอยาง 137 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ที่ศูนยวิจัยปญหาสุราพัฒนาขึ้น   การเก็บขอมูลใช
พนักงานสัมภาษณที่ผานการฝกอบรมใหเขาใจแบบสอบถามแลว   การเก็บขอมูลสนามดําเนินการระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2552  

 

ในการวิเคราะหขอมูล  ใชการประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิเคราะหขอมูลการวิจยัทางสังคมศาสตร (SPSS For Windows) โดยใชสถิติพื้นฐาน (Descriptive 
Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชการ
วิเคราะหตารางไขว   และนําเสนอขอมูล ใชการบรรยายประกอบตาราง  

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตาม วัตถุประสงคการวิจยั ไดดังนี ้

 
1.1 สถานการณการปฏบิัตแิละประเมนิผลการบงัคบัใชกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอล พ.ศ.2551   ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดจากแตละกลุมเปาหมาย พบวา 
 
กลุมผูบริโภค 

1)  พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ผูบริโภคราว 1 ใน 4 ที่มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะดื่มทุกวัน หรือ เกือบทกุวันในรอบ 3 เดือนที่ผานมากอนการสํารวจ และ 
ราวรอยละ 60 ที่นิยามคําวา เครื่องดื่มแอลกอฮอล  วานึกถึงเหลาเปนอันดับแรก รองลงมาคือเบียร ราว 1 ใน 5 
ที่เคยดื่มแลวขบัทั้งที่มีคนเตอืน  อนึ่งราวรอยละ 30 ที่เคยดื่มติดลมมากกวาทีต่ั้งใจจะดื่มในตอนเริม่ตนดื่ม ซ่ึง
แบบแผนพฤตกิรรมดังกลาวคลายคลึงกันในทั้งสองพื้นที ่ เชนเดียวกับพบวาประชาชนทั้งสองจังหวดัมี
ประสบการณเคยดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลคร้ังสุดทายในระยะ 12 เดือน เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 71.3 และ 
77.1 ในจังหวดัอุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.1 และ 4.2) 
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  2)  การเขาถึงและการหาซื้อดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   ผูบริโภคราว 1 ใน 3 เคยซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวยตนเองในระยะ 3 เดือนผานมา ทั้งนี้ในกลุมผูบริโภคกลุมนี้เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
ตนเองและซื้อไดราว 3-4 คร้ังตอเดือน และสวนใหญ (รอยละ 67-68) ซ้ือไดสะดวก สามารถเดินไปได 
สถานที่ที่เคยซื้อไดในพื้นที่ขอนแกน ยังคงมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   สวนสาธารณะของทางราชการ 
และ หอพกั ราวรอยละ 3-5 (ตารางที่ 4.3)    
  สวนการซื้อในเวลา 24.00-11.00 น และ 14.00-17.00 น  ผูบริโภคราวรอยละ  49  ยังซื้อได
ในเวลาดังกลาว  กลาวคือ  ผูบริโภคราว 1 ใน 2 ที่ยังซื้อไดในเวลาที่หามจําหนาย  เปนการซื้อไดจากรานขาย
ของชํา/โชวหวย สําหรับในพื้นที่อุดรธานี และ รานสะดวกซื้อ สําหรับในพื้นที่ขอนแกน   ราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ซ้ือไดถูกที่สุด สวนใหญ (รอยละ 80-87) เปนราคาที่ต่ํากวา 50 บาท  โดยซ้ือเปนขวดเล็กกลม  
นอกจากนี้ผูบริโภค ราวรอยละ 57 และ 64 ในพืน้ที่อุดรธานีและขอนแกน ตามลําดบั เคยเห็นวามเีด็กอายตุ่ํา
กวา 20 ป ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล   นอกจากนี้ผูบริโภคราว 3 ใน 4 ตอบวาสามารถเดิน หรือ ขับรถไป
รานคาเพื่อนั่งดื่มไดสะดวก และกใ็ชเวลาไมถึง 30 นาที (ตารางที่ 4.3) 
  3)  สถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล นั้น ผูบริโภคสวนใหญกวารอยละ 95 ของทั้งสองพื้นที่
ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ควบคุม ซ่ึงไดแก วัด / ศาสนสถานตางๆ สถานีบริการสาธารณสุข 
หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานที่ทางราชการตางๆ โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
ตางๆ สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิง และ สวนสาธารณะของราชการ อยางไรก็ตามในพื้นที่ขอนแกน พบวามี
ราว รอยละ 1 ที่มีการดื่มอยูในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และ 
สวนสาธารณะของราชการ (ตารางที่ 4.4) 
 

กลุมผูจําหนาย  
  พฤติกรรมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ในทัง้สองพื้นที่รานที่จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เปนรานขายของชําและโชวหวยกวารอยละ 83 ในพื้นที่ขอนแกนมีรานจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนรานมินิมารท  รานอาหาร  และรานสะดวกซื้อเปนสัดสวนสูงกวาในพื้นที่อุดรธานี  ราน
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ศึกษากวาครึ่งหนึ่งมีใบอนุญาตประเภทที่ 4  อนึ่งในพืน้ที่อุดรธานีราน
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 ใน 3  มีใบอนุญาตประเภทที่ 3   รานเหลานีใ้นทั้งสองพื้นที่จําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จําพวกเบยีร มากที่สุด รองลงมาคือเหลาขาว สุราไทย สปาย/ไวนคูลเลอรและสุรา
ตางประเทศ ตามลําดับ  และรานจําหนายในพื้นที่อุดรธานี ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในเวลา 14.00-17.00 น. 
ถึงรอยละ 80 ซ่ึงสูงกวาในขอนแกนถึงรอยละ 20  และ 3 ใน 4 ของผูที่จําหนายในชวง 14.00 -17.00 น. ของ
ทั้งสองพื้นที่ไมรูวาผิดระเบยีบเรื่องเวลาจาํหนาย  และผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล คร่ึงหนึ่งที่ใหเหตุผล
ของการขายใหกับเดก็อายุต่าํกวา 20 ป วาไมทราบระเบยีบ (ตารางที่ 5.1 – 5.4)  
  อนึ่งพบวามกีารจําหนายในหอพัก สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิง และรานคาใกลสถานี ดวย
เหตุผลวาไมทราบวาผิดระเบยีบ และก็ไมไดเกิดผลอะไรขึ้นจากการจําหนายในสถานที่ดังกลาว  นอกจากนี้
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รานคา 3 ใน 4 จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ราคาต่ําสุดนอยกวา 25 บาท โดยสวนใหญของภาชนะที่บรรจุ
จําหนายคือ เปก กง และกระปอง ตามลําดับ ซ่ึงเปนแบบแผนเดยีวกันทัง้สองพื้นที่   และพบวา 1 ใน 3 ของผู
จําหนายใชการสงเสริมการขายดวยการใหเครดิตมากทีสุ่ด (ตารางที่ 5.5 – 5.7) 
 

เจาพนักงานตามกฎหมาย  
  1) การพบเห็นการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเวลาเฉพาะ พบวา เจาพนักงานตาม
กฎหมายราวรอยละ 53  เคยพบเหน็การซือ้-ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในชวงเวลา 24.00 - 11.00 น.  และ 
14.00 - 17.00 น.  ทั้งนี้ทั้งสองพื้นที่พบเห็นการซื้อ-ขายในรานขายของชํา/โชวหวยมากที่สุด  รองลงมาคือผับ 
เธค บาร คาราโอเกะ และรานอาหาร  และพบวามีการซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานขายเครื่องดื่ม 
และรานเรขาย หรือรถเรขาย ถึงรอยละ 10 เจาพนักงานตามกฎหมายไดตกัเตือนถึงรอยละ 61 แตก็มีเจา
พนักงานตามกฎหมายถึง 1 ใน 4 ไมไดดาํเนินการแตอยางใด เพราะเห็นวาเปนชวงเทศกาล และกลัวถูกมอง
ในแงราย (ตารางที่ 6.5- 6.8) 
  2) การพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล พบวา เจาพนักงาน
ตามกฎหมาย 1 ใน 5 พบเห็นการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขายผานสื่อบุคคล ในรานอาหาร/ผับ/
เธค/บาร/คาราโอเกะ ทุกครั้งที่ไป 

3) การพบเห็นพฤติกรรมการซื้อ-ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ตางๆ ในสถานที่วัด/
ศาสน-สถาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/รานคาใกลสถานี หอพัก 
และสวนสาธารณะทางราชการ เจาพนกังานตามกฎหมายราวรอยละ 10 เคยเห็นการซื้อ-ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

เจาพนกังานตามกฎหมาย 1 ใน 3 เคยพบเห็นเด็กอายตุ่ํากวา 20 ปสามารถซื้อเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลได โดยพบที่รานขายของชํา/โชวหวย ถึงรอยละ 38 โดยในพื้นที่ขอนแกน เจาพนักงานตาม
กฎหมายเคยพบเห็นเด็กอายตุ่ํากวา 20 ป สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดที่รานขายของชํา/โชวหวย สูงถึง
รอยละ 44.8  แตก็ไดตักเตือน รอยละ 13  นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการสงเสริมการขาย โดยการลดราคา  การ
แลก-แจก-แถม  จับสลาก/ชิงรางวัล และ การเรขาย ซ่ึงก็ไดดําเนินการตักเตือนเปนสวนใหญ    

เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธาน ี เห็นวาปญหาอุปสรรคสําคัญอยูที่ประชาชน ที่
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมมีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมไดรับ
ขาวสารขอมูล และ ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของเจาหนาที่ สูงถึงรอยละ 67.6 (ตารางที่ 6.9) 
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1.2 การรับรูของประชาชนและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตอพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 
  

ผูบริโภค  
 1) การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา ผูบริโภค ราว 1 ใน 

4 ที่ยังคงไดยนิ ไดเห็น การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะในพื้นที่ขอนแกนเหน็จากรานคามากกวา
ในพื้นที่อุดรธานี  และกลุมที่เคยเหน็ไดเหน็ผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือปายกลางแจง และรานคา  
  สวนรูปแบบการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ในพื้นที่ขอนแกนมีการ
สงเสริมการขาย เปนสัดสวนสูงกวาอุดรธานี ถึง 2 เทา  การขายใหกับคนเมามีมากถงึ 2 เทาของการขายแบบ
พวง และ การขายแบบพวงก็มีมากถึง 2 เทาของการขายแบบเรขาย ซ่ึงแบบแผนดงักลาวพบเชนเดียวกันทั้ง
สองพื้นที่ (ตารางที่ 4.5) 
  2) ความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แมวาผูบริโภคสวนใหญ
ความรูวามีมาตรการเกี่ยวกบัการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลา มีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดื่มแลวดีมี
ประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยส้ินเชิงทุกสื่อ 24 ช่ัวโมง และปจจุบนัมีการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ป แตกม็ีผูบริโภค ราว 1 ใน 3 ทีไ่มมีความรูเกีย่วกับมาตรการเรื่องเวลา
จําหนาย เชนเดียวกับมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสถานที่  เพราะมีผูบริโภค ราว 1 ใน 
4 ที่ไมรูวามีมาตรการหามจาํหนาย และมาตรการหามดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในโรงภาพยนตร ในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง และในหอพัก  

 3) ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เมื่อพิจารณาระดับ
ความรูเกี่ยวกบัมาตรการตางๆเกี่ยวกับเครือ่งดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคในภาพรวม พบวา ผูบริโภคที่มี
ความรูเกี่ยวกบัมาตรการหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท และมาตรการหามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท ในระดับมาก มีสัดสวนสงูที่สุด (รอยละ 60-68)  ขณะที่สัดสวน
ของผูบริโภคที่มีความรูเกีย่วกับการควบคมุสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดบัมาก มีเพียงรอยละ 44 
สวนผูบริโภคที่มีความรูเกีย่วกับการควบคมุบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับมาก เพียงรอยละ 
24-27 เทานั้น และที่สําคัญพบวา ผูบริโภคที่มีความรูเกีย่วกับมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
บางเวลา ในระดับมากมเีปนสัดสวนต่ําสุดเพียงรอยละ 8-11 เทานั้น (ตารางที่ 4.8) 
 โดยรวมแลวการปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551   
กฎหมายของผูบริโภคซึ่งเปนประชาชนทั่วไปในพืน้ที่วจิยั ยังคงมีขอจํากัดอยู สวนหนึ่งอาจเปนเพราะขาด
ขอมูลขาวสาร ทําใหไมมีความรูที่ถูกตองจงึปฏิบัติไมถูกตอง แตอยางไรก็ตามผูบริโภคทั้งสองพื้นที่ก็มีการ
รับรูเกี่ยวกับมาตรการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความตืน่ตัวที่เกิดขึ้น   
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ผูจําหนาย 
  1)  การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ผูจําหนายกวารอยละ 90 
รับรูวามีมาตรการเกี่ยวกับการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสถานที่ และมีมาตรการหามจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภท แตผูจําหนายในทั้งสองพืน้ที่ราวครึ่งหนึ่ง  ไมรูวาเวลา 14.00 -
17.00 น. และชวงเวลา 24.00 – 11.00 น. เปนเวลาหามจาํหนาย เชนเดยีวกับการสงเสริมการขาย ที่ผูจําหนาย 
ราว 1 ใน 3 ที่ไมรูวามีมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบการขายพวง  และ
ประเด็นมาตรการหามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ เชน  การลด แลก แจก แถม 
(ตารางที่ 5.8) 

2) ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เมื่อพิจารณาระดับ
ความรูเกี่ยวกบัมาตรการตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูจําหนายในภาพรวม พบวา ผูจําหนายราว
รอยละ 75 ของทั้งสองพื้นที่ มีความรูเกี่ยวกับมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บาง
ประเภท  และมีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางประเภทในระดับมาก   เปน
สัดสวนสูงสุด (ซ่ึงสูงกวากลุมผูบริโภค)  ขณะที่สัดสวนของผูจําหนายราวครึ่งหนึ่งที่มีความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับมาก  เปนที่นาสังเกตวา ผูจําหนายมีความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมบุคคลในการซื้อเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ในระดับมาก มีเพียง 1 ใน 3 เทานั้น แบบแผนขางตนทั้งใน
สองพื้นที่  สําหรับความรูเกี่ยวกับมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางเวลานั้นผูจําหนาย มี
ความรูในระดบัต่ําเปนสัดสวนสูงสุด (เปนสัดสวนสูงกวาผูบริโภค) (ตารางที่ 5.10)  

 
 เจาพนักงานตามกฎหมาย 
  1)  การรับรูเก่ียวกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เจาพนักงานตามกฎหมาย 
1 ใน 5 ในขอนแกนที่ไมรูวามีมาตรการหามจําหนายในเวลา 14.00 – 17.00 น. และ เวลา 24.00 – 11.00 น. ซ่ึง
เปนสัดสวนทีสู่งกวาในพื้นที่อุดรธาน ี และ โดยเจาพนักงานตามกฎหมายในพื้นทีข่อนแกน ตอบไมรูวามี
มาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโรงภาพยนตรถึงรอยละ 17.3  และในประเด็นมีมาตรการหาม
ดื่มในโรงภาพยนตร   มีมาตรการหามดื่มในสวนสาธารณะของเอกชน  และ มีมาตรการหามดื่มในหอพักมี
ผูตอบวาไมรู เปนรอยละ 14-18  สวนในมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  เจาพนักงานตามกฎหมายทั้งในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน รับรูวามีมาตรการดงักลาวถึงรอย
ละ 91.9 และ 86.7 ตามลําดับ สวนในมาตรการเพือ่ควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เจา
พนักงานตามกฎหมายในพืน้ที่ขอนแกน ถึงรอยละ 68 รับรูวาปจจุบนัมีการหามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล
แกเดก็อายุต่ํากวา 20 ป ซ่ึงมีสัดสวนสูงกวา เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่อุดรธานี และเปนที่นาสังเกตวา 
เจาพนกังานตามกฎหมายในพื้นที่ขอนแกน 1 ใน 3  ไมรูวามีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใหแกคนเมา (ตารางที่ 6.2) 
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 2)  ระดับความรูเก่ียวกับมาตรการตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในภาพรวม พบวา   
เจาพนกังานตามกฎหมายมคีวามรูเกี่ยวกบัมาตรการควบคุมสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมี
มาตรการควบคุมสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดับมาก เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ  80-85  สวน
ความรูเกี่ยวกบัมาตรการการควบคุมสื่อโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล ในระดับมากมีเพียงรอยละ 60-74 
เทานั้น สวนเจาพนกังานตามกฎหมายทีม่ีความรูเกีย่วกับมาตรการควบคุมชวงเวลาในการจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และความรูเกีย่วกับมาตรการการควบคุมบุคคลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดบัมาก ราว
คร่ึงหนึ่งเทานัน้ (ตารางที่ 6.4) 
 
2. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาขางตน นํามาสูการขอเสนอแนะที่เปน  แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคบั
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ในการควบคุม ปองกันและแกไข
ปญหาสุราของประเทศไทย  
 
 จากผลการศึกษาที่เปนสถานการณ และการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุมผูบริโภค ผูจําหนายและเจา
พนักงานตามกฎหมาย สามารถกําหนดแนวทางในการเพิ่มแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ไดดังนี ้
  1) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551   เนื่องจากผลการศึกษาพบชัดเจนวา แมวากลุมตัวอยางทกุกลุมรับรูวามีมาตรการการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  แตก็ยังมีการรับรูในรายละเอียดกับ มาตรการที่เกี่ยวของไมถูกตอง ทั้งในเรื่อง
เวลาหามดื่ม สถานที่หามดื่ม สถานที่หามจาํหนาย   หรือแมแตเวลาจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล  ทําใหกลุม
ตัวอยางบางสวนยงัคงไมปฏิบัติตามกฎหมาย    อนึ่งในการเสริมสรางดังกลาวความรูความเขาใจในประเดน็
ดังกลาว หากสามารถทําไดในระดบัจุลภาค (Micro level)  จะเกิดผลดีไดมากขึ้น เพราะจากความเห็นของเจา
พนักงานตามกฎหมายเห็นวา ยังตองทําใหทั้งผูบริโภคและผูจําหนายตระหนกั และมคีวามเขาใจที่ถูกตอง จึง
ทาํใหการปฏบิัติตามกฎหมายเกดิขึ้นไดอยางชัดเจน  
  
  2) การพัฒนากระบวนการใหเจาพนักงาน ตามกฎหมาย  มีความมั่นใจในการกํากับ ควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ผลการศึกษาพบวา แมวาเจาพนักงานตามกฎหมาย จะพบเห็นการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสวน เชน สถานที่จําหนาย จําหนายในเวลาหามจําหนาย หรือ 
ดื่มในสถานทีห่ามดื่ม หรือ แมแตการสงเสริมการขาย แตเจาพนกังานตามกฎหมาย ก็ไมสามารถจะ
ดําเนินการไดตามกฎหมายมากนัก เพราะบางสวนมีทศันคติวา สุราเปนเรื่องเกี่ยวกบัวัฒนธรรมชุมชน  และ 
บางสวนรับรูวาไมใชพื้นที่รับผิดชอบ จึงมิไดดําเนินการ  และมีบางสวนเหน็วา เปนสิ่งที่เจาพนักงานตาม
กฎหมายตองเผชิญหนากับชมุชน อันอาจนําไปสูความขดัแยงในการปฏิบัติงานดานอื่นๆ เพราะเจาพนักงาน 
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ตามกฎหมาย ที่เปนตํารวจ มักเปนตํารวจที่อยูในระดบัชุมชน ที่ตองการความรวมมือกับชุมชนในเรื่องงาน
ขาวอื่นๆ   ดังนั้นหากมีกลไกตั้งแตในระดบัชุมชน คือ หมูบาน ที่จะชวยเหลือตํารวจในการสอดสองดูแล ก็
จะลดการเผชญิหนาลงได  ซ่ึงกลไกนี้พบบางจากการลงเก็บขอมูลในพื้นที่อุดรธานี ซ่ึงมีบทบาทมากในการ
ใหขาวสารขอมูล และนําไปสูการสรางกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมารองรับในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทั้งการซื้อและการขาย   อยางไรก็ตาม งานศึกษาพบวา เจาพนักงานตามกฎหมาย ที่เจาหนาที่
ดานสาธารณสุข ยังไมมีบทบาทในการตกัเตือนกับผูบริโภค หรือ ผูจําหนายที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากนกั  จึงควรมีกระบวนการสรางความมั่นใจใหกับเจาพนักงานตามกฎหมายกลุม
ดังกลาวดวย 
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คุณลักษณะทั่วไปของกลุมเปาหมายการวิจัย 
 
 1. คุณลักษณะของประชาชน หรือผูบริโภค 
 ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนทั่วไปที่เปนกุลมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 
ถึงรอยละ 56.1 และ 52.2 สําหรับในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ  สวนคุณลักษณะดานอายุพบวา 
ประชาชนกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย ราว 38 ป เปนกลุมอายุต่ํากวา 18 ปราวรอยละ 17-20 ป และกลุมอายุ 55 ป
ขึ้นไปมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 มีสถานภาพสมรสแลวถึงรอยละ ราว 56 แตก็มีผูเปนโสดตอบแบบสอบถาม
ถึงประมาณรอยละ 35 สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  เปนกลุมนักเรียนถึง 1 
ใน 5  ประชาชนราวรอยละ 21 มีอาชีพเปนเกษตรกรมากที่สุด รองลงมาคือมีอาชีพรับจางทั่วไป  จึงมีรายได
สวนตัวนอยกวา 5,000 บาท กวารอยละ 70  สวนเขตที่อยูอาศัย พบวา อยูในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง 
ทั้งนี้ กลุมประชาชนเปาหมายของขอนแกน มสัีดสวนอยูในเขตเมืองมากกวาในพื้นทีอุ่ดรธานี (ตารางที่  1) 
 

ตารางที่ 1 รอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจยั 
พื้นที่ คุณลักษณะสําคัญ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. เพศ 
    - ชาย 43.9 47.8 46.0 
    - หญิง 56.1 52.2 54.0 

รวม 100.0 (2,327) 100.0 (2,649) 100.0 (4,976) 
2. อายุ 
    - ตํ่ากวา 18 ป 20.2 17.3 18.7 
    - 18 – 24 ป 9.9 10.4 10.2 
    - 25 – 29 ป 6.8 8.0 7.4 
    - 30 – 34 ป  7.4 8.5 8.0 
    - 35 – 39 ป 7.7 10.6 9.3 
    - 40 – 44 ป  8.5 9.3 9.0 
    - 45 – 49 ป 8.5 8.6 8.6 
    - 50 – 54 ป 9.3 7.4 8.3 
    - 55 – 59 ป  7.5 7.6 7.6 
    - 60 ปขึ้นไป  14.1 12.2 13.1 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
คาเฉลี่ย 38.56 38.10 38.31 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.86 17.51 18.16 
คาต่ําสุด 5.0 11.0 5.0 
คาสูงสุด 103.0 93.0 103.0 
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ตารางที่ 1 รอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจยั (ตอ) 
พื้นที่ คุณลักษณะสําคัญ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. สถานภาพ 
    - โสด 35.2 36.9 36.1 
    - สมรส 57.6 56.7 57.2 
    - มาย / หยา / แยกกันอยู 7.2 6.2 6.7 

รวม 100.0 (2,322) 100.0 (2,641) 100.0 (4,963) 
4. การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด 
    - มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 70.3 57.2 63.4 
    - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือ ปวช. 15.9 21.0 18.6 
    - อนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ ปวส.  4.4 9.0 6.8 
    - ปริญญาตรี 9.0 12.2 10.7 
    - สูงกวาปริญญาตรี 0.4 0.6 0.5 

รวม 100.0 (2,317) 100.0 (2,600) 100.0 (4,917) 
5. อาชีพประจําที่มีรายไดหลัก 
    - รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3.1 5.1 4.2 
    - ลูกจาง / พนักงานบริษัท  5.2 10.9 8.2 
    - คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 13.5 8.5 10.8 
    - นักเรียน / นักศึกษา  22.3 22.1 22.2 
    - รับจางทั่วไป 13.9 19.8 17.0 
    - แมบาน / พอบาน / เกษียณ 10.4 7.7 9.0 
    - เกษตรกร 24.8 19.3 21.9 
    - วางงาน 5.5 5.2 5.3 
    - อื่นๆ (จักสาน/ทอผา/แหอวน/เผาถาน) 1.3 1.4 1.4 

รวม 100.0 (2,307) 100.0 (2,629) 100.0 (4,936) 
6. รายไดสวนตัวตอเดือนโดยประมาณ 
    - นอยกวา 5,000 บาท 79.6 67.2 73.0 
    - 5,000 – 10,000 บาท 14.4 22.1 18.5 
    - 10,001 – 15,000 บาท 2.1 4.8 3.5 
    - 15,001 – 20,000 บาท  2.3 3.3 2.8 
    - 20,001 – 25,000 บาท 0.4 0.9 0.7 
    - 25,001 – 30,000 บาท 0.6 0.8 0.7 
    - 30,000 บาทขึ้นไป 0.5 0.9 0.7 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,982) 
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ตารางที่ 1 รอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจยั (ตอ) 
พื้นที่ คุณลักษณะสําคัญ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

6. รายไดสวนตัวตอเดือนโดยประมาณ 
คาเฉลี่ย 5,193.78   7,090.31 6,197.44 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6,235.85 7,741.25 7,134.66 
คาต่ําสุด 300 180 180 
คาสูงสุด 70,000 100,000 100,000 
7. รายไดครอบครัวรวมกันตอเดือนโดยประมาณ 
    - นอยกวา 5,000 บาท 40.2 30.2 34.9 
    - 5,000 – 10,000 บาท 34.1 27.1 30.4 
    - 10,001 – 15,000 บาท 8.0 13.0 10.7 
    - 15,001 – 20,000 บาท  6.8 12.2 9.7 
    - 20,001 – 25,000 บาท 1.2 3.9 2.6 
    - 25,001 – 30,000 บาท 4.0 5.2 4.6 
    - 30,000 บาทขึ้นไป 5.7 8.5 7.1 

รวม 100.0 (2,332) 100.0 (2,649) 100.0 (4,981) 
คาเฉลี่ย 12,159.46 14,919.96 13,618.65 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18,849.66 14,379.84 16,692.385 
คาต่ําสุด 300.0 500.0 300.0  
คาสูงสุด 500,000.0 185,000.0 500,000.0 
6. เขต/อําเภอ 
 - กุมภวาป 14.4   
 - น้ําโสม 8.4   
 - บานดุง 17.1   
 - เมือง 60.2   

รวม 100.0 (2,333)   
- บานไผ  10.5  
- สีชมพู  10.7  
- อุบลรัตน  4.1  
 - เมือง  74.8  

รวม  100.0 (2,649)  
7. ท่ีพักอาศัยของทานอยูใน 
    - ในเขตเทศบาล 23.1 40.7 32.4 
    - นอกเขตเทศบาล 76.9 59.3 67.9 

รวม 100.0 (2,333) 100.0 (2,649) 100.0 (4,892) 
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2. คุณลักษณะของผูจําหนาย 
ผลการศึกษาพบวา  ผูจําหนาย หรือ ผูตอบแบบสอบถามในสวนของรานคา สวนใหญเปนหญิง ทั้ง

ในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน คิดเปนรอยละ 66.3 และ 58.9 ตามลําดับ  สวนใหญสมรสแลวกวารอยละ 
70.0 และกวารอยละ 88 เปนเจาของราน  และมีอายุระหวาง.12-75 โดยผูจําหนายทีก่ลุมอายุระหวาง 35-49 ป 
มีถึงรอยละ 45.4 และ 50.0 ในพื้นที่อุดรธานีและขอนแกน ตามลําดับ  เปนที่นาสังเกตวาทั้งสองพื้นที่ มีผูขาย
ที่อายุต่ํากวา 20 ป ราว รอยละ 2.0  ผูขายสวนใหญมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน –มัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมรอยละ 67-70   ซ่ึงกลุมผูจําหนายนี้ มีรายไดหลักจากอาชีพประจําคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตวั ถึงรอย
ละ 85.0 และผูจําหนายมีรายไดสวนตวัตอเดือนนอยกวา 5,000 ในทั้งสองจังหวดัคิดเปนรอยละ 31-54  เมื่อ
พิจารณารายไดของครอบครัวรวมตอเดือนของผูจําหนายพบวา  มีผูจําหนายราว รอยละ 20 ที่มีรายไดรวมตอ
เดือน 25,000 บาทขึ้นไป  ผูจําหนายที่อยูในจังหวัดขอนแกน มีทีพ่ักอาศัยอยูในเขตเทศบาล เปนสัดสวนสูง
กวาในพื้นทีจ่งัหวัดอดุรธาน ี(ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2   รอยละของผูจําหนาย จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจัย 
พื้นที่วิจัย คุณลักษณะของผูจําหนาย 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. เพศ 
    - ชาย 33.8 41.1 38.6 
    - หญิง 66.3 58.9 61.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
2. อายุ 
    - ตํ่ากวา 20 ป 2.1 1.9 3.2 
    - 20 – 24 ป 7.9 3.8 3.9 
    - 25 – 29 ป 7.9 4.4 5.6 
    - 30 – 34 ป  14.2 10.1 11.4 
    - 35 – 39 ป 14.2 14.2 14.2 
    - 40 – 44 ป  17.9 15.3 16.0 
    - 45 – 49 ป 13.3 20.5 18.0 
    - 50 – 54 ป 10.0 11.5 11.0 
    - 55 – 59 ป  5.4 7.8 7.0 
    - 60 ปขึ้นไป 7.1 10.5 9.6 

รวม 100.0 (240) 100.0( 477) 100.0 (717) 
คาเฉลี่ย 40.8 44.0 42.9 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.2 11.6 11.9 
คาต่ําสุด 12 15 12 
คาสูงสุด 75 73 75 
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ตารางที่ 2   รอยละของผูจําหนาย จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจัย (ตอ) 
พื้นที่วิจัย คุณลักษณะของผูจําหนาย 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. สถานภาพสมรส 
    - โสด 17.5 13.6 14.9 
    - สมรส 72.1 79.2 76.8 
    - มาย / หยา / แยกกันอยู 10.4 7.1 5.2 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
4. การศึกษาที่สําเร็จมาสูงสุด 
    - มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 47.9 37.1 40.7 
    - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือ ปวช. 22.5 30.6 27.9 
    - อนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ ปวส.  12.1 19.7 17.2 
    - ปริญญาตรี 15.8 11.1 12.7 
    - สูงกวาปริญญาตรี 1.3 0.4 0.7 
    - ไมไดเรียน 0.4 1.0 0.8 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
5. อาชีพประจําที่มีรายไดหลัก 
    - รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 0.8 1.5 1.3 
    - ลูกจาง / พนักงานบริษัท 8.8 2.9 4.9 
    - คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 85.0 85.1 85.2 
    - นักเรียน / นักศึกษา  2.9 3.4 3.2 
    - รับจางทั่วไป 1.3 4.2 3.2 
    - แมบาน / พอบาน / เกษียณ  0.0 0.8 0.6 
    - เกษตรกร 0.4 1.9 1.4 
    - วางงาน  0.4 0.2 0.3 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (716) 
6. รายไดสวนตัวตอเดือนโดยประมาณ 
    - นอยกวา 5,000 บาท 54.2 31.7 39.2 
    - 5,000 – 10,000 บาท 27.1 28.7 28.2 
    - 10,001 – 15,000 บาท 3.3 14.3 10.6 
    - 15,001 – 20,000 บาท  4.6 14.0 10.9 
    - 20,001 – 25,000 บาท 0.4 3.1 2.2 
    - 25,001 – 30,000 บาท 5.4 4.6 4.9 
    - 30,000 บาทขึ้นไป 5.0 3.6 4.0 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
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ตารางที่ 2   รอยละของผูจําหนาย จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพื้นที่วิจัย 
พื้นที่วิจัย คุณลักษณะของผูจําหนาย 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

6. รายไดสวนตัวตอเดือนโดยประมาณ 
    - นอยกวา 5,000 บาท 54.2 31.7 39.2 
    - 5,000 – 10,000 บาท 27.1 28.7 28.2 
    - 10,001 – 15,000 บาท 3.3 14.3 10.6 
    - 15,001 – 20,000 บาท  4.6 14.0 10.9 
    - 20,001 – 25,000 บาท 0.4 3.1 2.2 
    - 25,001 – 30,000 บาท 5.4 4.6 4.9 
    - 30,000 บาทขึ้นไป 5.0 3.6 4.0 
คาเฉลี่ย 12,246.4 12,461.5 12,394.3 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19,683.5 10,542.0 14,034.1 
คาต่ําสุด 1,000.0 500.0 500.0 
คาสูงสุด 200,000.0 100,000.0 200,000.0 
7. รายไดครอบครัวรวมตอเดือนโดยประมาณ 
    - นอยกวา 5,000 บาท 31.3 14.9 20.4 
    - 5,000 – 10,000 บาท 29.2 20.8 23.6 
    - 10,001 – 15,000 บาท 7.9 10.7 9.8 
    - 15,001 – 20,000 บาท  9.6 14.5 12.8 
    - 20,001 – 25,000 บาท 1.2 8.8 6.3 
    - 25,001 – 30,000 บาท 10.0 11.3 10.9 
    - 30,000 บาทขึ้นไป 10.8 19.0 16.3 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
คาเฉลี่ย 21272.7 22,730.5 22,278.5 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 33,894.2 22,829.2 26,741.8 
คาต่ําสุด 3,000.0 600.0 600.0 
คาสูงสุด 350,000.0 300,000 350,000 
8. ท่ีพักอาศัยของทานอยูใน 
    - ในเขตเทศบาล 50.8 71.5 64.6 
    - นอกเขตเทศบาล 49.2 28.5 35.4 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
9. สถานภาพผูใหขอมูล 
    - เจาของราน 88.3 91.4 90.4 
    - ลูกจางที่ขายของในราน 11.7 8.6 9.6 

รวม 100.0 (240) 100.0 (477) 100.0 (717) 
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3. คุณลักษณะของเจาพนักงานตามกฎหมาย 
 ในพื้นทีว่ิจยัทัง้สองแหง คอื อุดรธานีและขอนแกนเจาพนักงานตามกฎหมายผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 58.1 และ 60.0 ตามลําดับ   มีอายุระหวาง 22 - 60 ป และอายุเฉลี่ย เทากับ 
41 - 43 ป  และกวารอยละ 75.0 เปนผูที่สมรสแลว เจาหนาที่ที่เปนพนกังานตามกฎหมายดังกลาว มกีารศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาตร ี มากที่สุดคิดเปนรอยละประมาณ 60.0  สําหรับในจังหวัดอดุรธาน ี เจาพนักงาน
ตามกฎหมาย ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีเปนสัดสวนสูงกวาในพืน้ที่ของจังหวดัขอนแกน 
อนึ่งเจาหนาทีก่ลุมเปาหมายดังกลาวทั้งในจังหวดัอุดรธานีและขอนแกน เปนบุคลากรดานสาธารณสุขมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ตํารวจชัน้ประทวน เปนกลุมที่ปฏิบัติงานในเขตอาํเภอมากที่สุดกวารอยละ 56.0   แตเปน
ที่นาสังเกตวาเจาพนักงานตามกฎหมายของจังหวดัอุดรธานี พักอาศัยนอกเขตเทศบาลมากที่สุด ขณะทีใ่น
จังหวดัขอนแกน เจาหนาทีพ่ักอาศัยในเขตเทศบาลสูงที่สุดถึงรอยละ 62.7  (ตารางที่  3) 
 

ตารางที่ 3  รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย  จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพืน้ที่วิจยั 
พื้นที่ คุณลักษณะสําคัญ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

1. เพศ 
    - ชาย 58.1 60.0 59.1 
    - หญิง 41.9 40.0 40.9 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
2. อายุ   
    - 18 – 24 ป 0.0 8.0 4.4 
    - 25 – 29 ป 8.1 0.0 3.6 
    - 30 – 34 ป  8.1 10.7 9.5 
    - 35 – 39 ป 19.4 20.0 19.7 
    - 40 – 44 ป  19.3 25.3 22.6 
    - 45 – 49 ป 25.8 20.0 22.6 
    - 50 – 54 ป 12.9 13.3 13.1 
    - 55 – 59 ป  6.5 1.3 3.6 
    - 60 ปขึ้นไป  0.0 1.3 .07 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
คาเฉลี่ย 42.48 40.85 41.59 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.06 8.40 8.20 
คาต่ําสุด 25.0 22.0 22.0 
คาสูงสุด 58.0 60.0 60.0 
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ตารางที่ 3  รอยละของเจาพนักงานตามกฎหมาย  จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญ และพืน้ที่วิจยั (ตอ) 
พื้นที่ คุณลักษณะสําคัญ 

อุดรธานี ขอนแกน 
รวม 

3. สถานภาพสมรส 
    - โสด 6.5 17.3 12.4 
    - สมรส 83.9 78.7 81.0 
    - มาย / หยา / แยกกันอยู 9.7 4.0 6.6 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
4. การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด 
    - มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 1.6 5.3 3.6 
    - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือ ปวช. 8.1 6.7 7.3 
    - อนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ ปวส.  17.7 9.3 13.1 
    - ปริญญาตรี 61.3 64.0 62.8 
    - สูงกวาปริญญาตรี 11.3 14.7 13.1 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
5. สถานะของเจาหนาที่ 
    - สาธารณสุข 64.5 57.3 60.6 
    - สรรพสามิต 1.6 1.3 1.5 
    - นายตํารวจชั้นประทวน 32.3 32.0 32.1 
    - นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 1.6 9.3 5.8 

รวม 100.0 (62) 100.0(75) 100.0 (137) 
6. เขต/อําเภอ 

 - กุมภวาป  14.5  
 - น้ําโสม  12.9  
 - บานดุง  16.1  
 - เมือง  56.5  

รวม  100.0 (62)  
- บานไผ 9.3   
- สีชมพู 9.3   
- อุบลรัตน 9.3   
 - เมือง 72.1   

รวม 100.0 (75)   
7. ท่ีพักอาศัยของทานอยูใน 
    - ในเขตเทศบาล 43.5 62.7 54.0 
    - นอกเขตเทศบาล 56.5 37.3 46.0 

รวม 100.0 (62) 100.0 (75) 100.0 (137) 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามสําหรับประชาชน 
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แบบสอบถามสําหรับผูจําหนาย 
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แบบสอบถามสําหรับเจาพนักงานตามกฎหมาย 
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