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การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการรับรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผูจ้ าหน่ าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สารวจข้อมูลจากร้านจาหน่ ายแอลกอฮอล์ในเขต 1,000 เมตร
รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตขามเรียงจานวน 55 ร้าน (นัง่ ดื่ม 25 ร้าน,ซือ้ กลับบ้าน 30 ร้าน) ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2554 เก็บข้อมูลการรับรูโ้ ดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่วนการปฏิบตั ติ าม
ด้า นอายุ แ ละเวลาในการจ าหน่ า ยส ารวจโดยการทดลองซื้อ ผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ จ าหน่ า ยร้อ ยละ 93.8 รับ รู้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ส่วนใหญ่รบั รูม้ าตรการทุกด้าน (ห้ามดื่ม ห้ามขาย และห้าม
ส่งเสริมการขาย) มาตรการทีร่ บั รูม้ ากทีส่ ดุ คือ ห้ามดื่มในวัด/โรงเรียน (ร้อยละ 97.9) ส่วนมาตรการทีร่ บั รูน้ ้อยทีส่ ุด คือ
ั ๊ ้ามัน (ร้อยละ 39.6) ด้านการปฏิบตั ติ ามพบว่าร้อยละ 96.2 ไม่ปฏิบตั ติ ามด้านอายุ (ร้านนัง่ ดื่ม ร้อย
ห้ามดื่ม/ขายในปมน
ละ 92.0, ร้านซือ้ กลับบ้าน ร้อยละ 100.0) และร้อยละ 89.1 ไม่ปฏิบตั ติ ามด้านเวลา (ร้านนัง่ ดื่ม ร้อยละ 96.0, ร้านซือ้
กลับบ้าน ร้อยละ 73.3) การศึกษานี้ชใ้ี ห้เห็นว่าผูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่รบั รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่ไม่ปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดเพื่อควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์และป้องกันปญั หาทีต่ ามมา
คาสาคัญ : กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ การปฏิบตั ติ าม

Abstract
The objective of this study was to survey perception and compliance with alcohol control laws of alcohol
retailers around Mahasarakham University Khamriang campus. Data were collected from 55 alcohol retailers
(25 on-sales, 30 off-sales) located within 1,000 meters around Khamriang campus between November 2010
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and February 2011. The perception was measured using a structured self-administered questionnaire
whereas compliances with the laws on purchase age and time were checked using purchase surveys.
Results revealed that of the total retailers, 93.8% knew the Alcoholic Beverage Control Act B.E.2551 and
they perceived all control measures, including restrictions on drinking, selling and promoting alcohol. The
greatest and least perceived measures were restrictions on drinking places at temples/schools (97.9%) and
restrictions on selling/drinking places at petrol stations (39.6%), respectively. For compliance checks,
proportion of retailers not complying with purchase age law was 96.2% (92% for on-sales and 100% for offsales). Proportion of retailers not complying with purchase time law was 89.7% (96% for on-sales and 73.3%
for off-sales). The findings of this study indicate that most alcohol retailers perceive alcohol control laws but
they do not follow the laws. Therefore, the government and Alcohol Control Committee should strongly
enforce the laws to control access to alcohol and prevent alcohol-related problems.
Keywords : Alcohol control law, alcohol retailers, perception, compliance

บทนา
การดื่มสุราเป็ นปญั หาสาธารณสุขและสังคมทีส่ าคัญใน
ประเทศไทย จากรายงานการศึกษาภาระโรคและการ
บาดเจ็บ ของประชากรไทย พ.ศ. 2552 ระบุ ว่ า
แอลกอฮอล์เป็ นปจั จัยเสีย่ งอันดับหนึ่งของประเทศทีท่ า
ให้เกิดการเสียชีวติ สูงถึงถึง 20,842 คน คิดเป็ นการ
สูญเสียปี สุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรและการ
ทุก ข์ท รมานจากการเจ็บ ป่ว ยเท่ ากับ 912,885 ปี 1
นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยงั เป็ นสาเหตุ ของการทะเลาะ
วิวาททาร้ายร่างกาย และผลกระทบกับคนอื่นในสังคม
คิดเป็ นความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 113,690 ล้าน
บาทในปี พ.ศ. 25532 รายงานการสารวจพฤติกรรม
การสูบ บุห รี่และดื่ม สุราของประชากรของสานักงาน
สถิติแห่งชาติระบุว่า 1 ใน 3 ของประชากรไทยหรื
อประมาณ 17 ล้านคนเป็ นผูด้ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่ ง พ บ ไ ด้ ม า ก ใ น พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 3 นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า การดื่ม
แอลกอฮอล์ใ นกลุ่ ม สตรีแ ละเยาวชนมีแ นวโน้ ม เพิ่ม
สูงขึน้ 4
ประเทศไทยมี ก ารประกาศใช้ ม าตรการ
ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่คี รอบคลุมหลายด้า น
อาทิ การจากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
กาหนดอายุขนั ้ ต่าในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
กาหนดวันและเวลาห้ามขาย การควบคุมการโฆษณา
และส่ ง เสริม การขายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ รวมทัง้
ั หาแอลกอฮอล์ เช่ น
มาตรการลดความเสี่ย งจากป ญ

เมาไม่ขบั การตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และการ
คัดกรองและการบาบัดรักษาผูต้ ดิ สุราเรือ้ รัง4
ในปี พ.ศ. 2551
ประเทศไทยมี ก าร
ป ระ กา ศ ใ ช้ พ ระ รา ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เค รื่ อง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อเป็ นกฎหมายหลักในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดการกับปญั หาสุรา
โ ดย มี ก า รเพิ่ ม อา ยุ ขั ้น ต่ า ใ นกา รซื้ อ เค รื่ อง ดื่ ม
แอลกอฮอล์จาก 18 เป็ น 20 ปี และกาหนดสถานที่
ห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ มากขึน้ 5
อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลการสารวจ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุต่ ากว่าทีก่ ฎหมายในร้านค้าประเภทซือ้
กลับ บ้าน/ซื้อไปดื่มที่อ่นื (off-sale) เช่น ร้านขายของ
ชา และร้านสะดวกซื้อพบว่า ร้อยละ 98 ของร้านค้า
เหล่านี้ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย 6 ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคงต้องมีการดาเนินการ
เพื่อจัดการปญั หาดังกล่าว แต่ทงั ้ นี้ยงั ไม่มรี ายงานการ
ส ารวจการปฏิ บ ัติ ก ารกฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ด้านเวลาห้ามขายและการสารวจในร้า น
ขายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ป ระเภทนั ง่ ดื่ม (on-sale)
โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานศึกษาซึง่ มีวยั รุ่นและนิสติ
นักศึกษาอยู่จานวนมาก

วัตถุประสงค์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อสารวจการรับรู้และการปฏิบตั ิตามกฎหมายความ
คุ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ข องผู้ จ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ใ นเขตรอบมหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
วิทยาเขตขามเรียง

วิ ธีการศึกษา
รูปแบบการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาแบบภาคตัด ขวาง ท าการ
สารวจข้อมูลในผูจ้ าหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี
1,000 เมตรรอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมี
จานวนร้านค้าทีจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ หมด
55 ร้าน แบ่งเป็ นร้านค้าประเภทซือ้ แล้วนัง่ ดื่มทีร่ า้ น
(on-sale outlets ได้แก่ ร้านอาหาร ผับ/บาร์/คาราโอ
เกะ จานวน 25 ร้าน) และร้านค้าประเภทซือ้ กลับไปดื่ม
ทีอ่ ่นื (off-sale outlets ได้แก่ ร้านขายของชา และร้าน
สะดวกซื้อ จานวน 30 ร้าน) ทาการสารวจข้อมูลใน
ร้านค้าทัง้ หมดทุกร้าน การวิจยั นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่ 1) การสารวจการรับรูก้ ฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ 2) การสารวจการปฏิบ ัติต าม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านเวลาและ
อายุ ห้า มขาย ระหว่ า งเดือ นพฤศจิก ายน 2553 ถึง
กุม ภาพันธ์ 2554 โดยทาการสารวจการปฏิบ ัติต าม
กฎหมายก่อนแล้วจึงทาการสารวจการรับรู้ การวิจยั นี้
ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสารวจการรับรูก้ ฎหมาย
ท าการส ารวจการรับ รู้ ก ฎหมายควบคุ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ใ นเจ้ า ของร้ า นหรื อ พนั ก งานในร้ า น
จ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์โ ดยใช้แ บบสอบถาม
แบบให้ตอบด้วยตัวเอง ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม การรั บ รู้
พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 และการรับรูม้ าตรการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดา้ นสถานทีห่ า้ มดื่ม สถานทีห่ า้ มขาย เวลา
ห้ า มขาย บุ ค คลที่ ห้ า มขายให้ และการจ ากัด การ
ส่งเสริมการขาย
การสารวจการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
การศึกษานี้สารวจการปฏิบตั ิตามกฎหมายใน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านเวลาห้ามขาย และด้านอายุท่หี า้ มขายโดย
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจยั ครัง้ ที่ 9

ใช้วธิ กี ารทดลองซื้อหรือการขอซื้อเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย7
การสารวจการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายด้าน
เวลาห้ามขาย (ช่วงเวลาห้ามขาย คือ 6.00-11.00 น.
14.01-17.00 น. และ 24.01-6.00 น.) ท าการ
ตรวจสอบโดยให้ผู้ใหญ่ ท่ีมีอ ายุ 24 ปี (เป็ นอายุ ท่ี
มากกว่ า อายุ ท่ีห้า มขายให้) ท าการขอซื้อ เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้า นจ าหน่ า ยเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใ น
ช่วงเวลาทีก่ ฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ทาการซื้อในช่วงเวลา 14.01-17.00 น. และ 24.013.00 น.
การสารวจการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายด้าน
อายุที่ห้ามขายให้ (อายุทห่ี า้ มขายให้คอื ต่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์) ทาการซือ้ โดยเด็กทีม่ อี ายุ 20 ปี แต่ดูแล้วมี
อายุอ่อนกว่าวัยเหมือนเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึง่ ทา
การพิจ ารณาคัด เลือ กโดยคณะผู้วิจ ัย ท าการขอซื้อ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นร้ า นจ าหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 17.30 - 20.00 น. ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาทีส่ ามารถจาหน่ายได้
วิ ธีการซื้อและการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
สาหรับร้านแบบ off-sale (ร้านขายของชา และร้าน
สะดวกซื้อ) ทาการซื้อเบียร์ 1 กระป๋อง ส่วนร้านแบบ
on-sale (ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ/บาร์/คาราโอ
เกะ) ทาการซื้อโดยเข้าไปนัง่ ในร้าน สังเบี
่ ยร์ 1 ขวด
แต่ละร้านทาการซื้อจานวน 2 ครัง้ โดยผู้ขอซื้อเพศ
ชาย 1 ครัง้ และเพศหญิง 1 ครัง้ การที่สามารถซื้อ
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ไ ด้สาเร็จ หรือการนาเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์มาเสิร์ฟให้โดยไม่สอบถามอายุหรือขอดู
บัตรประจาตัวถือว่าเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
รายงานผลการส ารวจด้ ว ยสถิ ติ เ ชิง พรรณนาเป็ น
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ลักษณะของแหล่งจาหน่ ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
จากการสารวจข้อมูลการปฏิบตั ิต ามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของผู้
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 55 ร้าน พบว่ามี
ร้านค้าประเภท on-sale จานวน 25 ร้าน (ร้อยละ
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45.5) ร้านค้าประเภท off-sale จานวน 30 ร้าน (ร้อย
ละ 54.5) มีป้ า ยหรือสติก เกอร์ท่ีร ะบุเ วลาหรือ อายุ ท่ี
สามารถจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จานวน 45
ร้าน (ร้อยละ 81.8) และ 38 ร้าน (ร้อยละ 69.1)
ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 Characteristics of alcohol retailers
%
Characteristics
n [n=55]
Type of retailers
On-sales
25
45.5
Restaurant
15
60.0
Pub
2
8.0
Bar
7
28.0
Karaoke
1
4.0
Off-sales
30
54.5
Grocery
22
73.3
Convenience shop
8
26.7
Having stickers
45
81.8
informing legal
alcohol selling time
Having stickers
38
69.1
informing legal
alcohol purchase age
การรับ รู้ ก ฎหมายควบคุ ม แอลกอฮอล์ ข องผู้
จาหน่ ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ หมด
55 ร้าน มีร้านที่ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 48 ร้าน
(response rate ร้อยละ 87.3 เป็ นร้านประเภท onsale 23 ร้าน และ off-sale 25 ร้าน) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 32 คน (ร้อยละ
66.7) อายุเฉลีย่ 31 ปี มีการศึกษาระดับอนุ ปริญญาตรี
100) ได้แก่ ร้านอาหาร บาร์ คาราโอเกะ ร้านขายของ
ชา และร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่ผบั มีการปฏิบตั ิตาม
ทัง้ หมด ส่วนร้านทีม่ กี ารติดป้ายหรือสติเกอร์อายุหา้ ม
ขายมีการปฏิบตั ิตามร้อยละ 3.8 ในขณะที่รา้ นที่ไม่มี
การติดป้ายไม่ปฏิบตั ติ ามเลย (Figure 1)
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หรือสูงกว่า จานวน 26 คน (ร้อยละ 54.2) มีตาแหน่ ง
เป็ นเจ้าของร้าน จานวน 28 คน (ร้อยละ 58.3) และ
พนักงาน จานวน 20 คน (ร้อยละ 41.7) (ร้อยละ 69.1)
ในผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 48 คน มีผทู้ ร่ี ะบุว่ารูจ้ กั
หรื อ เคยได้ ยิ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จานวน 45 คน (ร้อยละ 93.8)
เมื่ อ พิ จ ารณามาตรการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และในกฎหมายควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่นื ๆ พบว่า มาตรการทีร่ บั รูม้ าก
ทีส่ ุดคือ การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด/ศาสน
สถาน โรงเรียน/สถานศึกษา (ร้อยละ 97.9) รองลงมา
คือ การห้า มขายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ใ นโรงเรีย น/
สถานศึกษา (ร้อยละ 95.8) ส่วนมาตรการทีม่ กี ารรับรู้
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การห้ า มดื่ ม และห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม
ั ้ ้ามัน (ร้อยละ 39.6) (Table 2)
แอลกอฮอล์ในปมน
เมื่อพิจารณาลักษณะการรับรูพ้ ระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามลักษณะ
ของร้ า นจ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์พ บว่ า ร้า น
จ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่ า รับ รู้
ส่วนร้านที่มีบางส่วนระบุว่าไม่รู้ คือ ร้านอาหาร และ
ร้านสะดวกซือ้ สาหรับร้านทีม่ หี รือไม่มกี ารติดป้ายหรือ
สติกเกอร์ระบุเวลาหรืออายุหา้ มขายมีสดั ส่วนของการ
รับรูใ้ กล้เคียงกัน
การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
การปฏิ บตั ิ ตามด้านอายุ: ในการทดลองซือ้ ทัง้ หมด
55 ร้าน พบว่า มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก
โดยไม่ สอบถามอายุ หรือ ขอดูบ ัตรประจ าตัว ร้อ ยละ
96.2 การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านอายุน้ีพบในร้าน
ประเภท off-sale (ร้อยละ 96) มากกว่าร้านประเภท
on-sale (ร้อย 92) ซึง่ ร้านทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามเลย (ร้อยละ
การปฏิ บตั ิ ตามด้านเวลา: ในการทดลองซือ้ ทัง้ หมด
55 ร้าน พบว่า มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา
ห้ามขายร้อยละ 89.1 การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้าน
เวลานี้ พ บในร้า นประเภท on-sale (ร้อ ยละ 96)
มากกว่าร้านประเภท off-sale (ร้อย 73.3) ซึง่ ร้านทีไ่ ม่
ปฏิบตั ติ ามเลย (ร้อยละ 100) ได้แก่ ร้านอาหาร ผับ คา

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ราโอเกะ และร้านขายของชา ส่วนร้านสะดวกซือ้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามทัง้ หมด สาหรับร้านทีม่ กี ารติดป้ายหรือสติ
เกอร์เ วลาห้ามขายนัน้ มีก ารปฏิบ ัติตามร้อ ยละ 22.2
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ในขณะที่ร้านที่ไม่มีการติดป้ายนัน้ ไม่ปฏิบตั ิตามเลย
(Figure 2)

Table 2 Perceptions of alcohol retailers on alcohol control measures
Alcohol Control Measures
Restricted drinking places
Temple and other religious places
Hospital and other public health areas
School and other academic institutes
Governmental areas
Petrol station
Public areas e.g., public park
Restricted selling places
Temple and other religious places
Hospital and other public health areas
School and other academic institutes
Governmental areas
Petrol station
Public areas e.g., public park
Dormitory
Restricted people to sell alcohol to
Underage youths (<20 years)
Intoxicants
Restricted selling time
06.01-11.00 hr.
14.01-17.00 hr.
24.01-03.00 hr.
03.01-06.00 hr.
Restriction on advertising any alcohol products

Perceived, n (%) [n=48]
Yes
No
47 (97.9)
45 (93.8)
47 (97.9)
44 (91.7)
19 (39.6)
24 (50)

1 (2.1)
3 (6.2)
1 (2.1)
4 (8.3)
29 (60.4)
24 (50)

45 (93.8)
45 (93.8)
46 (95.8)
43 (89.6)
19 (39.6)
25 (52.1)
40 (83.3)

3 (6.2)
3 (6.2)
2 (4.2)
5 (10.4)
29 (60.4)
23 (47.9)
8 (16.7)

38 (79.2)
30 (62.5)

10 (20.8)
18 (37.5)

39 (81.2)
29 (60.4)
24 (50.0)
31 (64.6)
33 (68.8)

9 (18.8)
19 (39.6)
24 (50.0)
17 (35.4)
15 (31.2)
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0

0

0
14.29

90%
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0

0
22.2

26.7

10.9

80%
70%
60%
50%

100

100

100
85.7

40%

96

100

100

100
77.8

73.3

89.1

30%
20%

Complied

10%

Not complied

0%

On-sale

Off-sale

No

Yes

Total

Convenience shop

Grocery

Total

Karaoke

Bar

Pub

Restaurant

0

Having sticers
informing legal
purchase age

All

Figure 1 Compliances of alcohol retailers with alcohol purchase age law
0

100

100

0

0

100

100

8

92

0

0

0

5.3

0

3.8

100

100

100

94.7

100

96.2

Complied
Not complied

On-sale

Off-sale

No

Yes

Total

Convenience shop

Grocery

Total

Karaoke

Bar

Pub

0

Restaurant

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Having stickers
informing time
of sales

Figure 2 Compliances of alcohol retailers with alcohol selling time law
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการศึ ก ษานี้ พ บประเด็น ที่ส าคัญ คือ ผู้ จ าหน่ า ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่ว นใหญ่ รบั รู้กฎหมายควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมาตรการทีร่ บั รูม้ ากทีส่ ุดคือ
การห้ า มขายและดื่ ม ในวั ด และสถานศึ ก ษา ส่ ว น
มาตรการทีร่ บั รูน้ ้อยทีส่ ุดคือการห้ามขายและดื่มในปมั ้
น้ามัน สาหรับการห้ามขายให้ผทู้ ม่ี อี ายุต่ ากว่า 20 ปี มี
สัดส่วนของการรับรู้ร้อยละ 79.2 ส่วนช่วงเวลาห้าม
ขายอยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 50-81.2 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้
จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต าม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยมาก โดย
สัดส่วนของการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการด้านเวลาห้าม
ขายถึงร้อยละ 89.1 และมาตรการด้านห้ามขายถึงร้อย
ละ 96.2 ซึง่ การไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านอายุหา้ ม
ขายมีสดั ส่วนใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนนี้ ทพ่ี บว่าร้อย
ละ 98 ของร้านประเภท off-sale จาหน่ ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เด็กทีอ่ ายุต่ากว่า 20 ปี 6
เมื่อพิจารณาตามประเภทของร้านจาหน่ าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ผับ มีการ
ปฏิบ ัติต ามกฎหมายด้า นอายุ ห้า มขายได้ดีก ว่ า ร้า น
ประเภทอื่น ๆ ส่ว นร้า นสะดวกซื้อ มีก ารปฏิบ ัติต าม
กฎหมายด้านเวลาห้ามขายได้ดกี ว่าร้านประเภทอื่นๆ
ทัง้ นี้ อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า ผับ เป็ น สถานบัน เทิง ที่ต้ อ ง
ตรวจสอบอายุของผู้เข้าไปในสถานบันเทิงทาให้มกี าร
ปฏิบ ัติต ามกฎหมายแอลกอฮอล์ไ ด้ดีก ว่ า อีก ทัง้ ใน
การศึกษานี้มผี บั เพียงร้านเดียวจึงอาจทาให้รอ้ ยละของ
การปฏิบตั ิตามเป็ นไปได้เพียงแค่รอ้ ยละ 100 หรือ 0
เท่ า นัน้
สาหรับ ร้า นสะดวกซื้อ ที่มีก ารปฏิบ ัติต าม
กฎหมายด้า นเวลาได้ดีก ว่า ร้านประเภทอื่นๆ อาจมี
เหตุผลอธิบายได้จากการที่ร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เป็ น
ร้านเฟรนด์ไชรส์ซ่งึ มีระบบและมาตรการของร้านที่ดี
รวมทัง้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขายทาให้
สามารถตรวจเช็คข้อมูลการขายตามช่วงเวลาได้จงึ ทา
ให้ผู้จาหน่ ายปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านเวลาห้ามขาย
เป็ นอย่างดี
ถึง แม้ก ารศึก ษานี้ จ ะเป็ น การส ารวจข้อ มู ล
เพียงเฉพาะร้านจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขต
รอบมหาวิท ยาลัย มหาสารคามวิท ยาเขตขามเรีย ง
เท่ า นั น้ แต่ ก ารศึก ษานี้ มีก ารส ารวจการปฏิบ ัติต าม
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กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ ในด้านอายุ
และเวลาห้ า มขาย อีก ทัง้ ท าการส ารวจทัง้ ในร้ า น
ประเภทนั ง่ ดื่ม และซื้อ ไปดื่ม ที่อ่ืน ท าให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่
สาคัญ เชิงนโยบายว่า มีก ารไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมาย
ความคุ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ท งั ้ ด้า นอายุ แ ละเวลา
ห้ามขายในร้านทัง้ ประเภท off- และ on-sale ซึ่ง
รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการ
เข้าถึงแอลกอฮอล์และป้องกันปญั หาทีต่ ามมา
อย่างไรก็ดกี ารศึกษานี้มขี อ้ จากัดบางประการ
ได้ แ ก่ ท าการส ารวจข้ อ มู ล เฉพาะร้ า นจ าหน่ าย
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใ นเขตรัศ มี 1000 เมตรรอบ
มหาวิท ยาลัย เท่ านัน้ ทาให้มีจ านวนตัว อย่ า งในการ
ส ารวจไม่ ม ากนั ก แต่ ท ัง้ นี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั ้น ไม่ น่ า จะ
แตกต่างจากพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ มากนัก ประการทีส่ องคือ การ
ทดลองซื้อเพื่อประเมินการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้า น
อายุหา้ มขายไม่ได้ทาการซือ้ โดยเด็กทีม่ อี ายุต่ ากว่า 20
ปี จริง แต่เป็ นผู้ท่มี อี ายุ 20 ปี และดูอ่อนวัย (pseudo
underage) ซึง่ หากผูจ้ าหน่ ายไม่เข้าใจว่าผู้ซอ้ื เป็ นเด็ก
อายุ ต่ ากว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ ว ก็ ท าให้ ข าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้โดยไม่มกี ารตรวจสอบอายุหรือ
บัต รประจ าตั ว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี
การศึกษากันมากในการศึกษาของหลายประเทศ 7-11
ซึง่ หากมีการซือ้ โดยเด็กที่มอี ายุ 19 ปี ก็อาจจะได้ผล
การศึกษาไม่แตกต่างจากการศึกษานี้
สาหรับการศึกษาต่อไป ควรมีการสารวจการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ด้านอื่นๆ เพิม่ เติมเช่น การห้ามจาหน่ายให้ผทู้ ม่ี อี าการ
มึนเมา การขายและดื่มในสถานทีห่ า้ มขายและสถานที่
ห้ามดื่ม

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการดื่ม การรับรู้
และการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ใ นเขตมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณศูนย์วจิ ยั ปญั หาสุราทีใ่ ห้ทุน
สนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี้

การรับรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
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