รายงานฉบับสมบูรณ
การวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม:
การศึกษาขั้นตน

โดย จีรนันท แกลวกลา และคณะ

การวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยปญหาสุรา(ศวส.)
ป 2552
ลิขสิทธิศ์ ูนยวิจัยปญหาสุรา(ศวส.)

ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอลกับการไดรับ
ผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นตน

คณะผูวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จีรนันท แกลวกลา
รองศาสตราจารย ดวงพร แกวศิริ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยปญหาสุรา(ศวส.) 2552
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนดวยดียิ่งจากผูบริหารและบุคลากรผูประสานความ
รวมมือของสถานประกอบการทั้ง 5 แหง ในความรวมมืออยางดียงิ่ ในการชวยประสานงานจัด
สถานที่และพนักงานใหเขารวมในการเก็บขอมูล นอกจากนี้ คณะผูวจิ ัยขอแสดงความขอบคุณอยาง
ยิ่งตอพนักงานของสถานประกอบการทุกคน ในการเสียสละเวลาและความตั้งใจเพือ่ ใหขอมูลที่เปน
ประโยชน โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
ขอขอบคุณศูนยวิจยั ปญหาสุรา(ศวส.) ในการสนับสนุนทุนสําหรับคาใชจายในโครงการ
และขอขอบคุณ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเจาหนาที่ตางๆ ที่ชวย
สนับสนุนใหโครงการนี้ดําเนินลุลวงไปดวยดี
ทั้งนี้ ดวยความสนับสนุนของบุคลตางๆที่กลาวมา คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัย
นี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงรางการวิจัยที่สมบูรณสําหรับการศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล กั บ การได รั บ ผลกระทบของผู ใ ช แ รงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อชวยปองกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง
ตอบุคคลและสังคมไดเปนอยางยิ่ง
คณะผูวจิ ัย
25 มีนาคม 2553
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กลุมประชาชนที่เปนวัยทํางานของประเทศไทยเปนกลุมที่มีขนาดใหญ
และกลุม อายุที่
พบวาดื่มมากที่สุดคือชวงอายุ 25-59 ป ซึ่งเปนวัยแรงงาน ดังนัน้ วัตถุประสงคการศึกษาวิจัยขัน้ ตน
ครั้งนี้คือ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําโครงรางการวิจัยที่สมบูรณสาํ หรับโครงการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมตอไป
รูปแบบการวิจยั และวิธีการเก็บขอมูล เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative study) แบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ การศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และรูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาขอมูล
จากเอกสารเพือ่ จําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมในระดับประเทศและระดับจังหวัด และ
การประชุมเพือ่ กําหนดกลุมตัวอยางและขนาด และกําหนดประเภทของสถิติที่เหมาะสมสําหรับ
การศึกษาวิจยั ตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ตอไป เรื่องความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรนําขอมูลเสนทาง
การเขาสูการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
รูปแบบและวิธีการดืม่ ประจําของผูใ ชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสําหรับกลุม
ตัวอยาง
นอกจากนี้แบบสอบถามควรเพิ่มเติมในสวนของผลกระทบที่ไดรับจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่มีทั้งตอตนเองซึ่งรวมถึงคาใชจายเพื่อการดื่ม ผลกระทบตอครอบครัว สังคม และ
เศรษฐกิจ ซึง่ ในสวนของผลกระทบนี้มีการศึกษามากมาย ประกอบกับขอจํากัดของการวิจยั เชิง
คุณภาพทําใหการศึกษานี้มงุ ที่การดื่มเทานัน้
เพราะเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รูปแบบและวิธีการดืม่ ประจําของผูใ ชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายและแตกตางกัน
มาก ประกอบกับขอมูลดานการดื่มนี้ยงั มีนอย
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รูปแบบการศึกษา ขนาดตัวอยางควรมีจํานวน 1,327 คน สถานที่ศึกษาควรเปนสถาน
ประกอบการประเภทการผลิตที่อยูในจังหวัดสมุทรปราการ และหรือจังหวัดชลบุรี ขนาดของสถาน
ประกอบการ ควรมีจํานวนลูกจางอยูระหวาง 200-499 คน นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมการศึกษากลุม
ตัวอยางไดแก บุคคลผูใกลชิดไดแกบุคคลในครอบครัว เปนการศึกษาผลกระทบในดานของผูทไี่ ม
ดื่มแตไดรับผลกระทบ จึงเปนประเด็นทีค่ วรมีการศึกษาตอไป ซึ่งจะทําใหไดขอมูลผลกระทบที่
ชัดเจนจากบุคคลในครอบครัว และควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ โดย
เก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสารเชน การบันทึกการหยุดและการลา การบันทึกขอมูลการตรวจ
สุขภาพ เปนตน
สถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยตอไปคือ Logistic Regression Analysis เพราะจะบงบอก
ความสัมพันธระหวางการดืม่ กับผลกระทบที่เกิดตามมาทั้งขนาดความรุนแรงและมีทศิ ทางของ
ความสัมพันธดังกลาว
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Executives Summary
The majority of adults are employed, making the workplace an ideal setting to reach a
large population. Additionally, the most drinkers are age 25-59 years old which is the age for
working. Therefore, this pilot study aims to provide guideline for developing the full research
proposal for study the relationship between alcohol consumption and its impacts among the
employees in the workplace.
The 3 types of qualitative study were applied. The first was the qualitative interview from
the employees about the pathway for drinking and pattern of drinking. The second was the
document studies for identified the workplace for further study. Lastly, was the expert meeting for
indicated the sample size and the appropriate analytic statistics, which should be employed.
The suggestion, for further full research proposal for study the relationship between
alcohol consumption and its impacts among the employees in the workplace, is the information
from qualitative interview about the pathway for drinking and pattern of drinking should be
applied for developing the questionnaire.
Furthermore, the future questionnaire should be included the items of the impacts of
alcohol consumption on human health, society and the economy. The impacts of alcohol
consumption are well report. Additionally, the limit of this study is the qualitative interview
designed for the employees that only included the pathway for drinking and pattern of drinking as
this kind of information is limited.
The further research design should be employed 1,327 employees, who are working in
the manufacturing for production in the Samutprakan, and/or Chonburi province. That workplace
should occupy 200-499 employees.
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Moreover, the further study, if possible, should include the second hand drinker who is in
the family. As the data about the impact from those who are drinkers can be shown. Additionally,
the health document should be also collected and analyzed.
The Logistic Regression Analysis should be applied for the further quantitative study. In
statistics, logistic regression (sometimes called the logistic model or logit model) is used for
prediction of the probability of occurrence of an event by fitting data to a logistic curve. It is a
generalized linear model used for binomial regression. Like many forms of regression analysis, it
makes use of several predictor variables that may be either numerical or categorical.

-ฉ-

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
Executive Summary
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

ข
ค
จ
ช
ฌ
ฌ

บทที่ 1 บทนํา
1
ความสําคัญของปญหา
2
วัตถุประสงคของการวิจยั
3
ขอบเขตการวิจัย
4
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1
2
2
2

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1
สถานการณและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2
สาเหตุ ปจจัยเอื้อ และกลไกที่สงผลตอการบริโภคสุรา
3
การดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมแรงงาน

3
11
20

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
1
วิธกี ารศึกษา
2
ระยะเวลาการดําเนินการวิจยั
3
สถานที่ทําการวิจยั
4
ประชากรและกลุมตัวอยาง
5
เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บขอมูล
6
การควบคุมคุณภาพขอมูล
7
จริยธรรม

23
23
23
24
24
25
25

-ช-

หนา
บทที่ 4 ผลการศึกษา
1
ผลการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับ เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และรูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2
ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด
3
ผลการประชุมเพื่อกําหนดวิธีการศึกษากลุมตัวอยางและขนาด และกําหนด
ประเภทของสถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจยั ตอไป

26
42
43

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

48

เอกสารอางอิง

53

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ
ภาคผนวก ข ประเภทอุตสาหกรรม

57
61

-ซ-

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

1
2
3

ตารางที่

4

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจังหวัดภูมลิ ําเนาเดิม
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะงานในปจจุบัน
จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง ไดจาํ แนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เรียงตามลําดับจํานวนลูกจาง
จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
และพื้นที่ทวั่ ประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง และชลบุรี

27
28
43
62

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่

1

ผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามขนาด สถาน
ประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2552

-ฌ-

44

บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
กลุมประชาชนที่เปนวัยทํางานของประเทศไทยเปนกลุมที่มีขนาดใหญ จากรายงานการเปน
ผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบวา ในป 2550 มีผูประกันตนทั้งสิน้
9,182,170 คน(สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. 2551) และวิถีชีวติ ของกลุมผูใชแรงงาน
เปนชีวิตที่ทํางานหนักและใชแรงกายมาก
ทําใหตองการการพักผอนที่มากพอและรวดเร็ว
ประกอบกับกลุมแรงงานสวนใหญมีการศึกษานอย ไมไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพที่เหมาะสม
จึงมักใชวิธีการดื่มสุรา ตลอดจนการเลนการพนัน และการมีเพศสัมพันธ เปนตน เปนทางออกเพือ่
การผอนคลาย
กลุมอายุที่พบวาดื่มมากที่สุดคือชวงอายุ 25-59 ป(จีรนันท แกลวกลา 2548) ซึ่งเปนวัย
แรงงาน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูใชแรงงานกอใหเกิดผลกระทบทั้งตอบุคคล ตอ
สังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบตอบุคคลเชน การเกิดโรคหรือความผิดปกติที่เ กี่ยวของกับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งพบวามีมากมาย ผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสังคม เชน
กอใหเกิดความแตกแยก หางเหิน ความไมมีความสุขของคนในครอบครัว รวมถึงความรุนแรงที่พบ
บอยไมวาจะเปนทางวาจาหรือทางกาย สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอเด็กและอนาคตของเด็กพบวา เด็ก
จะขาดความอบอุ น ขาดที่ปรึก ษา ซึ่ง นอกจากเด็ก ที่มี ป ญหาในครอบครั ว เหล านั้น จะมีโ อกาส
กอใหเกิดปญหาทางสังคมที่ตอเนื่องแลว ปญหาการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่
เพราะเปนผลกระทบตอบุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจจะเพียงคนเดียวหรือหลายคน ผลกระทบเหลานั้นอาจมี
ตั้งแต การบาดเจ็บ การพิการ และการเสียชีวิต มูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุสามารถตีคา
เปนจํานวนเงินที่มากมายได แตสิ่งที่ตีคาไมไดคือ คาความสูญเสียทางสังคมเชน การสูญเสียบุคคล
สําคัญในครอบครัว ไมวาจะเปนพอหรือแม ก็นําไปสูปญหาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่หลงเหลืออยู
นอกจากนี้ อีกปญหาหนึ่งคือผลกระทบทางดานอาชญากรรมไดแก การขมขืน การทํารายรางกาย
เปนตน
จึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและกระบวนการ
นํามาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมแรงงานเพื่อนําไปสูการออกแบบการปองกันนักดื่มหนา
ใหม การลดปริ ม าณการดื่ ม ตลอดจนการลดผลกระทบจากการดื่ม รวมถึงควรมีการศึก ษาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม เพื่อสื่อสารใหสังคมและผูกําหนดนโยบายทราบถึงความสําคัญของ
การควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมแรงงาน ดังนั้น วัตถุประสงคการศึกษา
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เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใช
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงคหลัก
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําโครงรางการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2.2 วัตถุประสงคยอย
1. เพื่ออธิบายเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รูปแบบและวิธีการดื่ม
ประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อระบุประเภทของอุตสาหกรรมในระดับประเทศและระดับจังหวัด
3. เพื่อกําหนดขนาดและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั
4. เพื่อกําหนดประเภทของสถิตทิ ี่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัย
3. ขอบเขตของการวิจัย
ดําเนินการศึกษาเฉพาะสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในกรุงเทพและ
ปริมณฑลเทานั้น
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนแนวทางการจัดทําโครงรางการวิจยั ทีส่ มบูรณสําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวาง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตอไป
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
1. สถานการณและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.1 สถานการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย
การสํารวจประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปของสํานักงานสถิติป 2547 พบวา ทั่ว
ประเทศซึ่งมีประมาณ 49.4 ลานคน เปนผูที่ไมดื่มสุรา จํานวน 33.2 ลานคน และเปนผูที่ดื่มสุรา
จํานวน 16.1 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 32.7 ในจํานวนนี้เปนผูดื่มสุราเปนประจําหรือดื่มสม่ําเสมอ
ประมาณ 8.8 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 17.8 ผูที่ดื่มนานๆ ครั้ง (ดื่มไมสม่ําเสมอหรือกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนไมได) มีประมาณ7.3 ลานคนหรือรอยละ 14.9 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศ
พบวา เพศชายมีอัตราของการดื่มสุราสูงเปน 5 เทาของเพศหญิง(รอยละ 55.5 และรอยละ 10.3
ตามลําดับ) ซึ่งขอมูลนี้ใกลเคียงกับการสํารวจในป 2546(สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2546)
ประชากรที่อาศัยอยูทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีอัตราของการดื่มสุราเปน
ประจําและดื่มนานๆครั้ง ไมแตกตางกันมากนักคือ รอยละ 16.5 และ 18.5 ตามลําดับ สําหรับการดื่ม
สุรานานๆครั้ง
ประชากรที่อยูนอกเขตเทศบาลมีอัตราของการดื่มสุรานานๆครั้งมากกวาในเขต
เทศบาล(รอยละ 13.5 และ 18.0 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเปนรายภาคพบวา สัดสวนของประชากรที่
ดื่มสุราไมแตกตางกันมากนัก โดยภาคเหนือมีอัตราของผูที่ดื่มเปนประจําสูงที่สุดคือรอยละ23.9
ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการดื่มสุรานานๆ ครั้งมากที่สุด คือ
ประมาณรอยละ 19.0 (สํานักงานสถิติป, 2547)
อายุที่เริ่มดื่มสุราพบวา ผูที่เริ่มดื่มสุราจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ป โดยชายมีอายุเฉลี่ยของ
การเริ่มดื่มสุราเร็วกวาหญิง (19.4 ป สําหรับชาย และ 25.4 ป สําหรับหญิง) และหากพิจารณา
ระหวางเพศตามเขตการปกครอง จะพบวา ทั้งชายและหญิงที่อยูในเขตเทศบาล จะมีอายุเฉลี่ยที่เริ่ม
ดื่มสุราเร็วกวาชายและหญิงที่อยูนอกเขตเทศบาล อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราในป 2539, 2544 (กองสถิติ
สังคม, 2544) และ 2547 ไมมีความแตกตางกัน( 20.5 ป, 20.2 ป และ 20.4 ป ในป 2539, 2544 และ
2547 ตามลําดับ) สอดคลองกับการศึกษาในจังหวัดลพบุรีของ อดิศวร หลายชูไทย อาภา ศิริวงศ ณ
อยุธยา และวิชัย โปษยะจินดา, (2545)ที่พบวา คนในเขตเมืองมีอัตราสวนเริ่มดื่มในวัยเด็กมากกวา
คนในเขตชนบท อายุเฉลี่ยของการดื่มครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 17-18 ป และ 19-20 ปในผูชายและ
ผูหญิง ตามลําดับ
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มึนเมาจํานวน 16.1 ลานคนนั้น เปนผูทดี่ ื่มนานๆ ครั้ง 7.3 ลานคน (รอยละ 45.5) และเปนผูด ื่ม
สม่ําเสมอ 8.8 ลานคน (รอยละ 54.5) โดยผูดื่มสม่ําเสมอสวนใหญรอยละ 18.6 ดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห
รองลงมารอยละ 16.2 ดื่ม 1-2 ครั้ง/เดือน และมีเพียงรอยละ 9.5 เทานั้นที่ดื่มสม่ําเสมอทุกวัน เมื่อ
เทียบกับการสํารวจในป 2546 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ(กลุมงานสถิติประชากรและสังคม,
2546) ที่รายงานความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลวา ในจํานวนผูที่ดื่มทั้งหมด รอยละ 50.6 ดื่ม
นานๆครั้ง รอยละ 12.7 ดื่มทุกวัน รอยละ 6.5 ดื่ม 3-4 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 17.1 ดื่ม 1-2ครั้งตอ
สัปดาห และรอยละ 13.1 ดื่ม 1-2 ครั้งตอเดือน ผลการสํารวจใกลเคียงกันทั้ง 2 ป แตการดื่มทุกวัน
ลดลง(รอยละ 12.7และ 9.5 ในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ)
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูดมื่ สุรา(สํานักงานสถิติป, 2547)พบวา ผูที่ดื่มสุราสวนใหญจะ
เปนผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 2,500 บาท (รอยละ 37.2) ทั้งผูชายและผูหญิงที่ดื่มสุราสวนใหญ
จะมีรายไดเฉลีย่ ในระดับไมเกิน 2,500 บาทตอเดือน (รอยละ 35.0 สําหรับชาย และ 48.9 สําหรับ
หญิง)หากพิจารณาระดับรายไดของผูดื่มสุราตามเขตการปกครองจะพบวา ในเขตเทศบาลผูดื่มสุรา
สวนใหญเปนผูที่มีระดับรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาทตอเดือน (รอยละ 31.7) สวนนอกเขต
เทศบาลเปนผูมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 2,500 บาท (รอยละ 45.1)
ประเภทของสุราถาพิจารณาประเภทสุราทีด่ ื่มมากที่สุด(สํานักงานสถิติป,
2547)พบวา
ประชากรผูที่ปจจุบันดื่มสุรา ดื่มเบียร และเหลาขาว เซี่ยงชุน เปนอัตราที่สูงที่สุดคือ ประมาณรอยละ
33 โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการดื่มเบียรมากที่สุดคือ รอยละ 41.7 สวนนอกเขตเทศบาลมีอัตราการ
ดื่มเหลาขาวมากที่สุดคือ รอยละ 40.4หากพิจารณาในแตละภาคพบวา กรุงเทพมหานคร มีผูดื่มเหลา
กลั่น (วิสกี้ บรั่นดี และอื่นๆ)มากกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทอื่นคือ รอยละ 46.3 ภาคกลางมีผู
ดื่มเบียรมากทีส่ ุดคือ รอยละ39.5 สําหรับภาคเหนือมีผดู มื่ เหลาขาว เซี่ยงชุน เบียร และเหลาหมัก
มากที่สุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือ ประมาณรอยละ 25 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวา
ครึ่ง (รอยละ 52.3) ดื่มเหลาขาว เซี่ยงชุน ในขณะทีภ่ าคใตมีผูดื่มเบียรเกินกวารอยละ 50
รายงานการศึกษา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลป 2544 โดยอภินันท อรามรัตน และ
คณะ,(2544) ไดประมาณการจํานวนประชากรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั่วประเทศพบวาเบียรเปน
เครื่องดื่มที่มีการดื่มมากที่สุด รองลงมาคือ เหลาแดงและเหลาขาว
สรุปไดวา สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้แมวา สถานการณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั่วโลกในปจจุบัน(จีรนันท แกลวกลา 2548)พบวา ปริมาณการดื่มในแถบ
ประเทศทางยุโรปมีมากที่สุด สําหรับประเทศไทย แมวา การดื่มอยูลําดับที่ประมาณ 40 ของการดื่ม
ทั่วโลก แตแนวโนมของสถานการณการดืม่ ยังเปนทีน่ าเปนหวง เพราะการดื่มในประเทศที่ดื่มมากมี
แนวโนมดื่มลดลง ในขณะทีป่ ระเทศที่ดื่มนอยรวมถึงประเทศไทยมีแนวโนมดื่มมากขึ้น ในประเทศ
ไทย กลุมอายุที่ดื่มมากที่สุดคือชวงอายุ 25-59 ป ซึ่งเปนวัยแรงงาน
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-51.2 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดัชนีวดั ภาวะสุขภาพทางกายในภาพรวม พบวามีแนวโนมดีขึ้นตลอด 3 ทศวรรษทีผ่ านมา
โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในป พ.ศ. 2545 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเทากับ 69.1 ป
ถึงแมวาอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงกวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรประเทศกําลังพัฒนา แตกลับ
พบวายังดอยกวากลุมประเทศเอเซียนหลายประเทศ การวัดปญหาสุขภาพของคนไทยโดยใชการ
สูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year : DALY ) เปนตัวบงชี้ กลับพบวาประชาชนสวน
ใหญ รอยละ 85.2 มีสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะ เนื่องจากโรคไมติดตอ(คณะทํางานภาระโรคและ
การบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข. 2547)
อัตราความชุกและปญหาของโรคไมติดตอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา โดยทีย่ ังไมมีสัญญาณใดๆ ที่บงบอกวาอัตราการ
ปวยดวยโรคไมติดตอนี้จะลดลงเลย ในปพ.ศ. 2544 มีรายงานวา ประมาณรอยละ 60 ของประชากร
จํานวน 56.6 ลานคนในโลกตองเสียชีวติ ลงดวยโรคไมติดตอ(Brundtland GH. 2002) ดวยเหตุนี้
หลายๆ ประเทศทั่วโลกจึงมีจุดมุงหมายเดียวกันทีจ่ ะหาทางปองกันโรคไมติดตอใหไดภายในเวลา
10 ปขางหนา โดยมีความพยายามทีจ่ ะลดอัตราการตายดวยโรคดังกลาวใหไดรอยละ 2 ตอป ซึ่ง
หากสามารถทําไดแลว ภายในป พ.ศ. 2558 ก็จะสามารถปองกันไมใหประชากรจํานวน 36 ลานคน
ตองตายกอนวัยอันสมควรได(Strong 2005)
แมวาอัตราการตายจากโรคไมติดตอของประชากรกลุมอายุเฉพาะของหลายๆ ประเทศที่
ประชากรมีรายไดสูงจะลดลงก็ตาม แตภาระของโรคดังกลาวนีย้ ังคงกระจายตัวในหมูประชากรทีม่ ี
รายไดต่ําและรายไดปานกลางในอีกหลายๆประเทศ
ทั้งนี้สืบเนื่องมาปจจัยทางดานอายุของ
ประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานสังคมและทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวา
เปนการเพิ่มของปจจัยเสีย่ งในหลายๆประเทศ(Epping-Jordan 2005) แผนงานที่ดําเนินการใน
ประเทศที่ประชากรมีรายไดสูงเพื่อที่จะลดอัตราการตายของประชากรกลุมอายุเฉพาะก็คือ การรวม
การปองกันในระยะเริ่มแรก(เชน การลดการสูบบุหรี่ และการลดการบริโภคไขมันชนิดอิ่มตัว) เขา
กันกับการปองกันในระยะทีส่ อง(เชน การตรวจพบ และการรักษาโรคเสนเลือดในสมองตีบและ
โรคไขมันในหลอดเลือดสูงในระยะแรก) และการพัฒนาการรักษาที่ดีขึ้นในผูปว ยที่มีอาการหัวใจ
วายและเสนเลือดในสมองตีบ (Heart attacks and stroke)(Thom 2006)
ในประเทศไทย การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสังคมที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรมในระยะหลายปที่ผานมา มีผลใหแบบแผนการเจ็บปวย
(Pattern of disease) เปลี่ยนแปลงจากโรคที่มีลักษณะเฉียบพลันจากการติดเชื้อไปสูโรคที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอโรคไมติดตอ (Chronic noncommunicable diseases) มากขึ้นเชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
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เหลานี้กําลังเปนสาเหตุการตายมากกวารอยละ
50
ของสาเหตุการตายทั้งหมดในประเทศ
(คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอโดยอนุมัตคิ ณะรัฐมนตรี. 2538) ในป พ.ศ. 2532 มี
ผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจในอัตรา 49.5 ตอแสนประชากร เพิ่มขึ้นเปน 78.9 ตอแสนประชากร ในป
2538(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข. 2539) และในป พ.ศ. 2539 เพิ่ม
เปน 79.5 ตอแสนประชากร(กระทรวงสาธารณสุข. 2540) และจากการเฝาระวังโรคในรอบ 10 ป
(2524-2536) พบวา โรคไมติดตอหลายโรคไดแก โรคเบาหวาน โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคมะเร็งมีแนวโนมสูงขึ้น
แมวาโรคไมตดิ ตอจะเปนโรคที่รักษาไมหายก็ตาม แตกส็ ามารถปองกันได โดยที่สามารถ
หลีกเลี่ยงอาการหัวใจวายและโรคเบาหวานไดถึงรอยละ 80 และโรคมะเร็งรอยละ 40 ไดทงั้ นี้
สามารถทําไดโดยการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชนตอสุขภาพ
การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ การไมสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนัก(Glade 1999; World Health
Organization. 2002) ดังที่ทราบกันดีอยูแลววา การแสดงอาการของโรคไมติดตอจะใชระยะ
เวลานาน ฉะนั้นจึงมีวิธีการหลายวิธีที่จะปองกันโรคดังกลาว แตทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือและ
การสนับสนุนตั้งแตระดับตัวบุคคล ครอบครัว สังคม ไปจนกระทัง่ ถึงระดับประเทศ(World Health
Organization. 2005) ดังนัน้ การปองกันระยะแรกควรจะเริ่มดําเนินการตั้งแตบัดนี้ เพราะโรคไม
ติดตอนี้ถือวาเปนโรคที่แพรระบาดของศตวรรษที่ 21(Alberti 2001) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการรณรงคใหมกี ารปองกันกันอยางจริงจัง รวมทั้งมีนโยบายทางดานสาธารณสุขที่ชัดเจน
เพื่อที่จะลดภาวการณคกุ คามจากโรคไมติดตอ
ภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสี่ยงในประเทศไทย
(คณะทํางานภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสีย่ ง
กระทรวง
สาธารณสุข. 2547)พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุสูงเปนอันดับที่สองที่กอใหเกิด
ภาระโรคของคนไทยในป 2542 โดยทําใหเกิดการตาย 20,256 คนหรือรอยละ 5.2 ของการตายทุก
สาเหตุ และเปนความสูญเสียทางสุขภาพ 552,147 ปสุขภาวะ(รอยละ 5.8 ของการสูญเสียปสุขภาวะ
ทั้งหมดของป 2542) ในจํานวนนี้ประกอบดวยความสูญเสียจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนสง
การติดสุราเรื้อรัง มะเร็งตับ มะเร็งในชองปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเตานม ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคเสนเลือดสมองตีบ ลมชัก ตับแข็ง ภาวะซึมเศรา และการบาดเจ็บจากสาเหตุ
อื่นๆ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอบุคคลเชน การเกิดโรคหรือความผิดปกติที่
เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งพบวามีมากมาย ตัวอยางเชน มะเร็งตับ ผูหญิงที่ดื่ม
มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตับสูงถึง 9.15 เทา ในขณะทีเ่ พศชายมีความเสีย่ ง 1.62 เทา ความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งในชองปากคือ 5.75 เทา รองลงมาคือ โรคมะเร็งหลอดอาหารคือ 4.23 เทา
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-7โดยสรุปแลวการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งในทีต่ างๆถึง 14 แหง
(Bagnardi 2001) ความเสี่ยงตอความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตใจที่พบมากที่สุดคือ ความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคลมชักมีความเสี่ยงถึง 7.52 เทา ความเสี่ยงตอระบบหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บ
มากที่สุดคือ ความเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงถึง 4.10 เทา
นอกจากนี้
ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอบุคคลอื่นๆเชน การขาดงาน การทํางานที่ดอย
ประสิทธิภาพลง การเกิดอุบตั ิเหตุ และการเสียคาใชจาย
ผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสังคม เชน กอใหเกิดความแตกแยก หางเหิน ความไม
มีความสุขของคนในครอบครัว รวมถึงความรุนแรงที่พบบอยไมวาจะเปนทางวาจาหรือทางกาย สิ่ง
เหลานี้มีผลกระทบตอเด็กและอนาคตของเด็กพบวา เด็กจะขาดความอบอุน ขาดที่ปรึกษา ซึง่
นอกจากเด็กทีม่ ีปญหาในครอบครัวเหลานัน้ จะมีโอกาสกอใหเกิดปญหาทางสังคมที่ตอเนื่องตอไป
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่เพราะเปนผลกระทบตอบุคคลอื่นๆ
ซึ่ง
อาจจะเพียงคนเดียวหรือหลายคน ผลกระทบเหลานั้นอาจมีตั้งแต การบาดเจ็บ การพิการ และการ
เสียชีวิต มูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุสามารถตีคาเปนจํานวนเงินที่มากมายได แตสิ่งทีต่ ี
คาไมไดคือ คาความสูญเสียทางสังคมเชน การสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว ไมวาจะเปนพอ
หรือแม ก็นาํ ไปสูปญหาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่หลงเหลืออยู นอกจากนี้ อีกปญหาหนึ่งคือ
ผลกระทบทางดานอาชญากรรมไดแก การขมขืน การทํารายรางกาย เปนตน
ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการเกิดอุบัติเหตุพบวา สวนใหญเปนผูดื่มที่อยูใ นวัย
25-49 ป และมักจะเปนผูทดี่ ื่มเปนครั้งคราวมากกวาผูทดี่ ื่มเปนประจํา ดังนั้นปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จึงเกิดในชวงเทศกาลที่มีผูดื่มหนักหรือดื่มแบบเสี่ยงจํานวนมาก หรือการดื่มในวาระพิเศษเชน งาน
แตงงาน งานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีตางๆ เปนตน
ปญหาความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการเกิดโรคไมติดตอเปนปญหาที่
มีขนาดและความรุนแรงมาก จากการทบทวนการศึกษาในงานวิจยั ตางๆ พบดังนี้คือ
การเกิดโรคอวน การศึกษาขนาดของรอบเอวกับการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศ
เดนมารกโดยการติดตาม 10 ป(Vadstrup, Petersen et al. 2003) พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหมีขนาดของรอบเอวเพิ่มขึ้น 1.65 เทาในผูชายและ 2.16 เทาในผูหญิงในกลุมผูที่ดื่มมากกวา 28
แกวตอสัปดาห( 1 แกว เทากับ 12 กรัมของแอลกอฮอล)เมื่อเทียบกับกลุมที่ดื่ม 1-6 แกวตอสัปดาห
ผูชายที่ดื่มเบียรมากกวา 21 แกวตอสัปดาห( 1 แกว เทากับ 12 กรัมของแอลกอฮอล)มีความเสี่ยง
สัมพัทธ 1.63 เทาและผูหญิงที่ดื่มเบียรมากกวา 14 แกวตอสัปดาหมีความเสี่ยงสัมพัทธ 2.53 เทา การ
ดื่มเหลามีผลเชนกัน แตไมพบความสัมพันธกับการดื่มไวน
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน(Suter 2005)รวบรวมรายงานจากการศึกษาตางๆพบวา การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการเกิดโรคอวน
การศึกษาในรานอาหารของประเทศ
สวิสเซอรแลนด โดยคนที่ไมดื่มจะมีคาดัชนีมวลกายสูงกวาผูที่ดื่มปานกลาง ผูที่ดื่ม 49 กรัมตอวันมี
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เมื่อดื่มมากกวา 125 กรัมตอวัน แตไมพบความสัมพันธนี้ในผูหญิง สวนในการศึกษาฟรามิงแฮมส
(Framingham study) ในการศึกษาในประเทศฟนนแลนดพบวา การดื่มมากกวา 300 กรัมตอเดือน
ทําใหทั้งผูชายและผูหญิงมีนา้ํ หนักตัวเพิ่มขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 6 ป ผูชายอายุ 25-44 ปมี
น้ําหนักตัวเพิม่ มากที่สุดคือ 1.9 กก. เมื่อเปรียบเทียบกับผูไมดื่ม การศึกษาดัชนีมวลกายเฉพาะผูที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตไมสูบบุหรี่(Breslow, Guenther et al. 2006) พบเชนกันวา ผูชายที่ดมื่
เพิ่มขึ้นจาก 1 แกวเปน 4 แกวตอวัน จะมีคา ดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นจาก 26.5 เปน 27.5 และเพิ่มขึ้นจาก
25.1 เปน 25.9 ในผูหญิง แตเมื่อความถีข่ องการดื่มเพิม่ ขึ้นคาดัชนีมวลกายจะลดลงทั้งผูหญิงและ
ผูชาย
การเกิดโรคเบาหวาน การศึกษาประชาชนในประเทศญี่ปุนอายุ 40-59 ปโดยการ
ติดตามเปนเวลา 10 ป(Waki, Noda et al. 2005)พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการเกิด
โรคเบาหวานในกลุมที่มีดัชนีมวลกาย 22 กก. ตอตารางเมตรลงมา โดยคนที่ดื่ม 46 กรัมตอวันลงมา
มีความเสี่ยงสัมพัทธ 1.91 เทา และคนทีด่ ื่มมากกวา 46 กรัมตอวันขึน้ ไปมีความเสีย่ งสัมพัทธ 2.89
เทา ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Acute coronary syndrome(ACS) ในผูปวยโรคเบาหวานมีลกั ษณะ
เปนตัว J เชนกัน(Pitsavos, Makrilakis et al. 2005)โดยพบวา ผูปวยเบาหวานที่ดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอลนอยกวา 12 กรัมตอวันจะลดการเปน ACS ไดรอยละ 47 แตถาดื่มมากขึ้นเปน 12-24
และ มากกวา 24 กรัมตอวันขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสัมพัทธถึง 2.7 เทาและ 5.4 เทาตามลําดับ
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ การดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธโดย
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ(Rehm, Room et al. 2003; Rehm, Room et al. 2003)
ไดแก 1) Malignant neoplasmsเชน มะเร็งในชองปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเตา
นม และเนื้องอกอื่นๆ เปนตน 2) Neuropsychiatric conditionsเชน Unipolar major depression,
โรคลมชัก, Alcohol use disorders เปนตน 3)โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD)เชน โรคความดัน
โลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, Ischemic stroke, Hemorrhagic stroke,
โรคหัวใจและหลอดเลือดอืน่ ๆ และ 4) โรคระบบทางเดินอาหาร เชน ตับแข็ง ซึ่งความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเหลานีจ้ ะเพิ่มขึน้ เมื่อมีการดื่มมากขึน้ ความเสี่ยงที่สูงที่สุดคือ ความเสี่ยงในการเกิดโรคตับ
แข็งมีความเสีย่ งถึง 9.54 เทา รองลงมาคือความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่ปากและหลอดอาหารมี
ความเสี่ยงถึง 5.39 เทา ความเสี่ยงตอความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตใจสูงที่สุดคือ ความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคลมชักมีความเสี่ยงถึง 7.52 เทา ความเสี่ยงตอโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดที่
สูงที่สุดคือความเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงถึง 4.10 เทา นอกจากนี้จาก
รายงานการศึกษาหลายการศึกษา(Imhof and Koenig 2003)พบวา ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีลักษณะเปนรูปตัว J นั่นคือ การดื่มในปริมาณ
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-9นอยถึงปานกลางมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ํา โดยผูที่ดื่ม 20 กรัมตอวันมี
ความเสี่ยงต่ําที่สุด แตความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้ เมื่อดื่มมากกวา 70 กรัมตอวัน
การศึกษาโดยการติดตามผูชายอเมริกันอาชีพแพทย สัตวแพทย เภสัชกร ทันตแพทย
ระหวางป 1986-1994(Kenneth, Mukamal et al. 2005) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูไมดื่มแลว ผูที่ดมื่
นอย (0.1-9.9 กรัมตอวัน) มีความเสี่ยงสัมพัทธตอการเกิดโรค Ischemic stroke 0.99 เทา ผูที่ดื่ม 1029.9 กรัมตอวันมีความเสี่ยงสัมพัทธ 1.26 เทา และผูที่ดมื่ 30 กรัมตอวันขึ้นไปมีความเสี่ยงสัมพัทธ
1.42 เทา ผูที่ดื่ม 10-29.9 กรัมตอวันสัปดาหละ 3-4 วันมีความความเสีย่ งสัมพัทธนอยที่สุดคือ 0.68
เทา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาชาวสเปน
ในป พ.ศ. 2537-2538 และ 2542-2543(Schröder, Ferrández et al. 2005) พบวา ผูชายดื่มมากกวา
ผูหญิง ( 19.5 และ 4.5 กรัมตอวัน ตามลําดับ) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูชายมีผลเพิ่ม
คอเลสเตอรอลในเลือด อัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม
พบผลดังกลาวในผูห ญิง และไมพบความแตกตางระหวางประเภทของเครื่องดื่มไมวาจะเปน เบียร
ไวน หรือเหลา ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายงานทบทวนการศึกษาเกีย่ วกับการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการเกิดโรคมะเร็งในป 2544
(Bagnardi 2001) รายงานถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
โดยความเสีย่ งมีสูงขึ้นเมื่อดื่มเพิ่มมากขึ้น
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตับมีความแตกตาง
ระหวางเพศ พบวาเพศหญิงที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตับสูงถึง
9.15 เทา ในขณะที่เพศชายมีความเสี่ยง 1.62 เทา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดความเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคมะเร็งในชองปากมากที่สุดคือ 5.75 เทา รองลงมาคือ โรคมะเร็งหลอดอาหารคือ 4.23
เทา เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกวาเพศชาย(4.45 และ 3.49 เทา ตามลําดับ)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมในผูหญิง จากการรวบรวมงานวิจยั
ทางระบาดวิทยาในประเทศที่พัฒนาแลวจํานวน 53 งานวิจยั (Collaborative Group on Hormonal
Factors in Breast Cancer 2002) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมดื่ม ผูที่ดื่ม 35-44 กรัมตอวันมี
ความเสี่ยงสัมพัทธเทากับ 1.32 เทา ผูที่ดื่มตั้งแต 45 กรัมตอวันขึ้นไปมีความเสี่ยงสัมพัทธเทากับ
1.46 เทา เมื่อการดื่มเพิ่มขึ้น 10 กรัมตอวันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ผูที่มีอายุมากขึ้นและดืม่
มากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นเชนกัน
การเกิดมะเร็งลําไสใหญและมะเร็งทวารหนักศึกษาในคนญี่ปุน(Shimizu, Nagata et al.
2003)พบวา ความเสี่ยงสัมพัทธในการเกิดเกิดมะเร็งลําไสใหญเทากับ 1.79 และ 2.67 เทาในผูชายที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยกวา 36.7 และมากกวา 36.7 กรัมตอวันตามลําดับ และความเสีย่ ง
สัมพัทธ 1.07 และ 1.78 เทาในผูหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยกวา 36.7 และมากกวา 36.7กรัม
ตอวันตามลําดับ ความเสี่ยงสัมพัทธในการเกิดมะเร็งทวารหนักเทากับ 0.59 และ 1.17 เทาในผูชายที่
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-10ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยกวา 36.7 และมากกวา 36.7 กรัมตอวันตามลําดับ และความเสีย่ ง
สัมพัทธ 1.20 และ 1.80 เทาในผูหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยกวา 36.7 และมากกวา 36.7กรัม
ตอวันตามลําดับ
การศึกษามะเร็งลําไสใหญในอเมริกาจากการสํารวจระดับชาติเปนในป 1982-1992(Su and
Arab 2004) พบวา เมื่อเทียบกับผูไมดื่ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งแตวันละ 1 แกวขึ้นไปจะมี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคนีไ้ ด 1.69 เทา การดื่มเหลาตัง้ แตวนั ละ 1 แกวขึน้ ไปจะมีความเสี่ยง 2.48
เทา แตไมพบความเสี่ยงในการดื่มเบียรหรือไวน ผูที่ดื่มนานกวา 34 ปมีความเสี่ยง 1.73 เทา
เมื่อนําความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการเกิดมะเร็งในที่ตางๆของ
รางกาย(Bagnardi 2001) พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งในที่
ตางๆถึง 14 แหง และรายงานของประเทศอังกฤษ(White, Altmann et al. 2002) พบวา การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการเกิดโรคดวยโรคตางๆถึง 15 กลุมสาเหตุ และพบวา การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกบั การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากที่สุด รองลงมาคือการ
เกิดโรคมะเร็งในชองปาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตดวยโรคตางๆ
มากมายโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ(Rehm, Room et al. 2003; Rehm, Room et al. 2003) ซึ่ง
การเกิดโรคไมติดตอดังกลาวอาจเกิดจากสารแอลกอฮอลที่สงผลกระทบตอรางกายทัง้ ตอเซลลตางๆ
แลว ยังสงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไมดีอีกดวย จากการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับการปฏิบัติตัวดานการบริโภคของคนไทยจํานวน 1800 คน (จีรนันท แกลวกลา and ดวงพร แกว
ศิริ 2549)พบวา ผูชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาผูหญิงในทุกกลุมอายุ กลุมผูดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนประจํามีการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคหลอดเลือดหัวในที่ไมถูกตองมากกวากลุม
ที่ดื่มเปนบางครั้งหรือไมดื่มเลย และเปนที่นาสนใจวาการปฏิบัติตัวดังกลาวนั้นมีความแตกตางกัน
ระหวางเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนีท้ ั้งเพศหญิงและเพศชายในกลุมผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนประจํามีการบริโภคเครื่องในสัตวและไขแดงเปนประจํามากกวาอีกกลุมที่ไมดื่มและกลุมที่ดื่ม
เปนบางครั้ง ผูชายที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลเปนประจําบริโภคใยอาหารต่ํา อาหารทอดและอาหาร
รสเค็มจัดมากกวากลุมที่ไมดื่มเลย การศึกษาดัชนีมวลกาย(สุวิทย โพธิราชา 2542)พบวา ปริมาณ
ของการดื่มมีความสัมพันธกบั ภาวะโภชนาการคือ
จะทําใหคาดัชนีมวลกาย(BMI)ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 25
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-112. สาเหตุ ปจจัยเอื้อ และกลไกที่สงผลตอการบริโภคสุรา
2.1 ปจจัยและปจจัยเอื้อตอการดื่มสุรา (สุทธิลักษณ ตั้งกีรติชัย,2528)
มีปจจัย 3 ระดับที่เกี่ยวของกับการดื่มสุรา ไดแก
ปจจัยระดับตัวบุคคล ปจจัยดาน
ปฏิสัมพันธในครอบครัว และปจจัยดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ปจจัยระดับบุคคล
คุณลักษณะทีส่ ําคัญของผูที่ดื่มสุรา มักเปน เพศชาย อายุเมือ่ เริ่มดื่มมักอยูใ นวัยรุน
มีบุคลิกภาพแบบไมมั่นใจในตนเอง
คลอยตามเพื่อนฝูงงาย ระดับการใชแรงงานในระดับต่ํา
มีปญหาและเปราะบางตอปญหาทางจิตสังคม ขาดความรูและทักษะในการตัดสินใจและแกปญหา
และมีการรับรูท ี่ไมถูกตองตอผลของสุรา รายละเอียดโดยยอดังนี้
ก. เพศชายดื่มมากกวาเพศหญิง
การศึกษาดานอุบัตกิ ารณในการบริโภคสุราทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศสวนมาก มีความสอดคลองกันโดยพบวา เพศชายมี
อัตราการดื่มสุรามากกวาเพศหญิง แตอยางไรก็ตามแนวโนมของปจจัยดานเพศกําลัง
มีการเปลี่ยนแปลงไป ชวงหางของการดื่มสุราในชายและหญิงกําลังแคบเขา ใน
การศึกษานักเรียนเกรด 7-12 ในมลรัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ 1983,
1990, และ 1994 ที่ศึกษาอุบัติการณและแนวโนมในการดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่
พบวา เพศหญิงมีแนวโนมในการดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่ มากขึ้นอยางชัดเจน
และใชมากขึ้นเมื่ออายุมากขึน้
ข. วัยรุนเปนชวงวัยที่เริ่มดื่มสุรา
อายุเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเริ่มดืม่ สุรา วิธีการดื่มและรูปแบบการดื่ม ชนิดของเครื่องดื่ม รวมทั้งการ
รับรูสาเหตุของการดื่ม เพราะอายุและวัยที่ตางกัน ถือวาบุคคลอยูในระยะพัฒนาการ
ตางกัน ปญหาและประสบการณในการดําเนินชีวิตตางกัน งานวิจยั สวนใหญพบวา
อุบัติการณดื่มสุราในวัยรุน และวัยแรกรุน จะต่ํากวาในวัยผูใหญ และมีแนวโนมของ
อุบัติการณมากขึ้นในผูที่อายุมากขึ้น (Foley, 2004) จนลดนอยลงเมื่อเขาสูวัยชรา
อายุในการเริ่มดื่มในประชาชนไทยยังไมมีความชัดเจน ในแตละการศึกษายังมีขอ
คนพบที่แตกตางกัน โดยมีผรู ายงานพบวา เด็กจะเริ่มดื่มสุราเมื่ออายุเฉลี่ย 17 ป
ขณะที่บางการศึกษาพบวาเด็กจะเริ่มดื่มสุราเมื่ออายุเฉลี่ย 14 ป
อยางไรก็ตามแนวโนมในการดื่มสุรามีมากขึ้นในเยาวชน และมีการเริ่มเมื่อ
อายุนอยลง ทําใหอุบัติการณของการดื่มสุราในเด็กและผูใหญนับวันใกลเคียงกันมาก
ขึ้น
การสํารวจและรายงานขององคการอนามัยโลกพบวา ปญหาดานการดื่ม
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-12แอลกอฮอลในเยาวชนกําลังเพิ่มมากขึ้น อายุในชวงวัยแรกรุน และวัยรุนเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหคนอยากรู อยากทดลองและคนหาเอกลักษณของตนเอง การเขาสูวงจร
ของสารเสพติด
สุราและพฤติกรรมเสี่ยงมีปจจัยดานอายุรวมอธิบายดวย
นอกจากนั้นยังพบวา การเริ่มดื่มเมื่ออายุนอย มีผลใหเกิดภาวะดื่มมากผิดปรกติ และ
ติดสุราเมื่อโตขึ้น การดื่มสุราแบบดื่มจัด พบมากที่สุดในวัยรุน คนหนุมสาวและวัย
ผูใหญ สําหรับผูที่มีอายุมากขึ้นจนเขาสูวยั สูงอายุสวนใหญจะมีการลดการดื่มสุราลง
ดวยเหตุผลตางๆ ทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ค. เชื้อชาติและศาสนา ดานศาสนาซึ่งมีความเกี่ยวกับชาติพันธุ
ในประเทศไทยจาก
การศึกษาความแตกตางของชาติพันธุตอการดื่มสุรา โดยการศึกษาลักษณะการดื่มสุรา
ของเยาวชนทีช่ ุมชนบางซื่อ กับกลุมเยาวชนเยรูซาเล็มพบวา กลุมเยาวชนเยรูซาเล็มจะ
มีการดื่มสุรานอยกวา
เนื่องจากเยาวชนเยรูซาเล็มนับถือศาสนาอิสลามและมีความ
เครงครัดในศาสนา เรื่องการดื่มสุรามากกวาเยาวชนกลุมบางซื่อที่นับถือศาสนาพุทธ
ง. บุคลิกภาพ พฤติกรรมและสภาพจิตสังคม บุคลิกภาพ พฤติกรรมและสภาพจิต
สังคมของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ทําใหการดื่มสุราของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกันดวย การศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา บุคลิกภาพและวิธกี าร
แกไขปญหาของบุคคล มีความสัมพันธการดื่มสุราในวัยรุน โดยนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
และแกไขปญหาแบบใชความกาวราว(aggressive)
จะนิยมและมีโอกาสดื่มสุราได
มากกวา ผูที่แกปญหาแบบไมกาวราว (Nonaggressive) นอกจากนี้ บุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกภาพแบบประหมา วิตกกังวลและไมมั่นใจ มีการดืม่ แอลกอฮอลเพื่อชวยทําใหสิ่ง
เหลานี้หายไป เชน ทําใหรูสึกกลาและมัน่ ใจมากขึ้น และบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบ
ตอตานสังคม เชน ชอบความกาวราว รุนแรง ไมเกรงใจและไมเคารพสิทธิของผูอื่น ไม
รูสึกผิดในสิ่งที่ตนเองกระทําตอผูอื่นทําใหเปนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตอการติด
แอลกอฮอลเชนกัน
ปจจัยทางดานจิตสังคม มีสวนเกี่ยวของทําใหบุคคลดื่มสุรา โดยพบวา
เด็กนักเรียนที่ ไมอยากไปโรงเรียน มีระดับผลการเรียนต่ํา คาดหวังความสําเร็จจากการ
เรียนต่ําและมีแรงจูงใจในการเรียนนอย มีความสัมพันธกับการดื่มสุรา ตัวบงชี้ที่สําคัญ
คือ
กลุมที่มีภาวะจิตสังคมไมปกติจะมีการเริ่มดื่มเร็วขึ้นรวมไปถึงผูที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ไมนับถือศรัทธาในศาสนา ไมทํางาน และมีพฤติกรรมตอตานพอแม สวน
ใหญพบวานักเรียนเหลานี้จะดื่มแอลกอฮอลเพื่อชดเชยภาวะเครียดและวิตกกังวล
จ. การศึกษา รายไดและลักษณะการทํางาน ผูที่มีการศึกษาต่ําและใชแรงงาน จะดื่มสุรา
มากกวาคนกลุม อื่น
เพราะกลุมผูใชแรงงานมองเห็นวาสุราคือเครื่องบรรเทา
ความเครียด ชวยใหอารมณดีขึ้น ทุกกลุมที่ใชแรงงานมองวาสุราชวยเรื่องสุขภาพจิต
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-13แตสําหรับกลุม ผูทํางานที่มีรายไดสูงกวา มีงานประจําที่เปนหลักแหลง สวนใหญจะดื่ม
สุราเมื่อมีโอกาส เนื่องจากมองเห็นวา หากดื่มสุรามากจะมีผลกระทบตอการทํางาน
และมองเห็นโทษของสุรามากกวากลุมผูใชแรงงาน จึงมีผลใหเกิดการดื่มสุรานอยกวา
ในดานความถีใ่ นการดื่มกับระดับการศึกษาพบวา
มีความเกีย่ วของกับชนิดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยสวนใหญผูทมี่ ีการศึกษาสูง จะดื่มเบียรและไวนซึ่งจะดืม่
นอยครั้งกวาผูที่มีการศึกษาต่าํ ที่มักจะเลือกดื่ม สุราสีหรือสุราขาว ที่ผลิตในประเทศ
นอกจากนั้นยังพบวารายไดไมใชตัวกําหนดความถี่ในการดื่ม
ฉ. การรับรูผลของสุราและทักษะชีวิต การรับรูตอสุราในแบบตางๆของบุคคล เปน
ปจจัยหนึ่งที่ทาํ ใหคนดื่มหรือไมดื่มสุรา โดยจากการศึกษาในตางประเทศพบวา กลุม
วัยรุนที่รับรูและเห็นคุณคาของสุขภาพตนเองและมีความเชื่อทางดานจิตวิญญาณ จะ
หลีกเหลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลโดยเหตุผลที่วา คนที่รับรูวาแอลกอฮอลไมดีตอสุขภาพ
จะไมดื่มแอลกอฮอล เพราะมีความเชื่อวาแอลกอฮอลจะทําลายสุภาพ
ทักษะในการแกไขปญหาของคนยังมีผลตอการดื่มสุรา โดยจากการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัยรุน อายุ 20- 25 ป จํานวน 350 คน จาก 10 โรงเรียนในรัฐ
แคลิฟอรเนียพบวา วัยรุนที่มที ักษะชีวิตในการแกไขปญหาที่ดี เชนเมือ่ รูสึกวาตนเองมี
ปญหาจะแสวงหากิจกรรมยามวาง เชนเลนดนตรี พูดคุยกับเพื่อนเปนสวนใหญ จะไม
ดื่มสุราในการแกไขปญหาเพราะเห็นวาสุราไมสามารถชวยแกไขปญหาไดมี แตจะทํา
ใหสุขภาพแยลง สวนวัยรุน ที่มีการแกปญ
 หาดวยการเขากลุมเพื่อนทีด่ ื่มสุรา ดวย
เหตุผลวาสุราทําใหคลายความทุกข ลืมปญหาไดชวั่ ขณะหนึ่ง สอดคลองกับการศึกษา
ในประเทศไทยในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 15-18 ป
จํานวน 200 คนพบวา นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถแกไขปญหาโดยการ
ปรึกษาผูใหญ หรือรูจักคบเพื่อนที่ไมดื่มสุรา จะทําใหนกั เรียนเหลานี้ไมใชสุราในการ
แกไขปญหา
และเห็นวาสุราไมสามารถชวยแกไขปญหาไดนอกจากนั้นทักษะการ
ปฏิเสธยังมีผลตอการไมยุงเกีย่ วกับสุรา นอกจากนี้ จากการสัมภาษณวยั รุนอายุ 15-25
ป พบวารอยละ 80 เมื่อตองเขาไปอยูในกลุม เพื่อนที่ดื่มสุรา หลายคนจะไมกลาปฏิเสธ
เนื่องจาก กลัวเพื่อนไมใหเขากลุมหรือไมรูจะพูดอยางไรที่จะปฏิเสธเพื่อนจึงเริ่มดื่ม
สุรา
จะเห็นไดวาทักษะชีวิตในการปฏิเสธการดื่มสุรามีสวนสําคัญที่จะทําใหถูก
ชักชวนใหเกิดการดื่มสุรา
ช. การคบเพื่อนที่ดื่มสุรา การศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศพบวาเพื่อนเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหบคุ คลดื่มสุรามี รายงานการศึกษาที่พบวา กลุมเพื่อนเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุด เมื่อถูกเพื่อนชวนใหดื่มแอลกอฮอล หรือบางคนมีทัศนคติวา การดื่ม
แอลกอฮอลกับกลุมเพื่อน หมายถึงการรักพวกพองเปนพวกเดียวกัน ทําใหเกิดความ
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-14เพลิดเพลินและความสนุกสนาน สอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย โปษยะจินดา และ
คณะ (2544) ที่ศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงพบวา เพื่อน
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการดื่มสุราครั้งแรกของทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย
กลาววา เพือ่ นนอกโรงเรียน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการดืม่ สุราครั้งแรกของ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยเหตุผลที่วา เพื่อการสมาคม มีเพื่อนสนุก
สวนเพื่อนในโรงเรียนที่มีสวนทําใหนกั เรียนตัดสินใจดวยเหตุผลกินตามเพื่อน การคบ
เพื่อนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคจะมีโอกาสดื่มสุราสูงกวากลุมอื่นของนักเรียน
ทั้งหมด จึงจะเห็นไดวาการคบกลุมเพื่อนที่มีการใชแอลกอฮอลกันอยางแพรหลายจะ
เปนตัวทํานายที่สําคัญที่ทําใหเด็กเริ่มดื่มเร็วมากขึ้น
ปจจัยดานปฏิสัมพันธในครอบครัว ผูที่ดมื่ สุราโดยเฉพาะวัยรุน
มีลักษณะความสัมพันธไมเหนียวแนนในครอบครัว
ครอบครัวที่ขาดพอหรือแม
ครอบครัวรายไดนอย การอบรมเลี้ยงดูที่ไมอบอุน มีการใชความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัว
ยอมรับการดื่มของมึนเมา และโดยเฉพาะการเปนแบบอยางการดื่มและเมาในครอบครัว
ก. ความสัมพันธไมเหนียวแนนในครอบครัว ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับการ
ดื่มแอลกอฮอลของเด็กโดยพบวา การที่เด็กและเยาวชนขาดการเอาใจใสดแู ลจากพอ
แม ที่มักพบในครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคนเดียว (single parent) เชน พอแม
เสียชีวิต หยารางหรือแตกแยกเด็กจะมีอัตราการดื่มสุรามากกวาเด็กอืน่ จะมีโอกาสติด
สุราไดงายกวาเด็กในครอบครัวที่มีทั้งพอและแม เพราะขาดความอบอุน นอกจากนัน้
ครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคนเดียวมักจะไมตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา ไมได
มีการตักเตือนและเห็นวาการดื่มสุราเปนเรื่องปกติ โดยมีวยั รุนรอยละ 60 จากวัยรุน
ทั้งหมดที่หนั ไปดื่มสุราเมื่อมีปญหา มากกวาวัยรุนที่มพี อแมอบรมดูแลเอาใจใส ไม
เพียงแตการมีครอบครัวอยูพรอมหนาพรอมตาเทานั้นทีม่ ีอิทธิพลตอการดื่มสุราของ
นักเรียน การที่เด็กอยูใ นความดูแลของผูปกครองนานทีส่ ุด และอยูในความดูแลของ
ปกครองในปจจุบัน ก็เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการไมเคยดื่ม และเคยดื่มสุราของ
นักเรียนดวยเชนกัน ซึ่งขอมูลจากการสํารวจ
ข. การใชความรุนแรงในครอบครัว เชนการทํารายรางกายของคนในครอบครัวมีสวนทํา
ใหคนในครอบครัวดื่มสุรามากขึ้น สําหรับบุตรในครอบครัวแบบนี้จะใหเหตุผลวา
เนื่องจากมีความเครียดจากการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทําใหตองหันไปดื่มสุราเพือ่
ระบายความทุกขเพราะเชื่อวาสุราจะชวยทําใหคลายความทุกขได
จากการศึกษา
ผลกระทบการของดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
ปจจัยรวมของปญหาความรุนแรงในครอบครัว
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-15ค. ครอบครัวยอมรับการดื่มของมึนเมา และโดยเฉพาะการเปนแบบอยางการดื่มและเมา
ในครอบครัว ครอบครัวที่บิดามองวาสุราทําใหเกิดการคลายเครียดจึงมีการดื่มทุกวัน
และดวยสภาพแวดลอมที่จูงใจ เชน บางครอบครัวมีสุราไวประจําบานทําใหบุตร
มองเห็นและเกิดการดื่มไดงา ย นอกจากนี้ แบบอยางจากพอแมทดี่ มื่ สุราเชนการที่พอ
หรือแมติดเหลา จะเปนแบบอยางใหกับบุตร สวนใหญพอแมเหลานั้นมองวาการดื่ม
สุราไมใชเรื่องที่เสียหาย จึงไมมีการหามปรามบุตรทําใหบุตรติดสุราไดงาย
ง. การสื่อสารภายในครอบครัว มีสวนสําคัญตอการที่เด็กหันไปดื่มสุรา โดยพบวา
ครอบครัวที่สื่อสารกันนอยภายและไมชดั เจนสม่ําเสมอ
มีบุตรดื่มสุรามากกวา
ครอบครัวที่มีการพูดคุยสื่อสารกันสม่ําเสมอ
ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
การกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ชาติพันธ และศาสนานั้นๆ โดยการเปน
แบบอยางและการสั่งสอน ใหมีความตระหนักในคุณคาตอการดื่มสุราและการมีบรรทัดฐานใน
การดื่ม (Norm) และเหตุผลในการดื่มตางๆกัน มีผลใหมีการดื่มในสังคมนั้นๆมีรูปแบบที่
แตกตางกัน เชน ถาสังคมนั้นยอมรับวาการดื่มสุราเปนเรื่องธรรมดาในชีวติ ถาดื่มอยางถูก
แบบแผนและรับผิดชอบ คนสวนมากในสังคมนั้นก็จะดื่มกันเปนปรกติ และไมดื่มแบบเปน
ปญหาตอตนเองและผูอื่น ถาสังคมใหคุณคาตอสุราวาเปนสิ่งที่ใชแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันและการเฉลิมฉลอง ก็จะดื่มเมื่อมีการรวมกลุมและเทศกาลตางๆ รวมทั้งถาสังคมใด
มีการสงเสริมการผลิต สงเสริมการดื่มและการจูงใจใหดื่มในสังคมนัน้ ๆมาก ก็จะพบวามีการ
ดื่มกันมากในสังคมนั้น เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในการดื่ม
หรือวัฒนธรรมยอยที่เกิดขึ้นใหม ที่สงผลตอการดื่มสุราในคนรุนใหมอีกดวย
2.2 สาเหตุหรือเหตุผลที่คนดื่มสุรา
พบวาการรับรูป ระโยชนของสุราหรือใชสุราเพื่อใหเกิดผลตามที่ตนตองการมากที่สุด
รองลงมาคือถูกชักชวน บังคับหรืออยากลอง ประโยชนที่คนตองการไดรับจากการดื่มสุราที่เปน
สาเหตุใหดื่มไดแก เพื่อเขาสังคมและแสดงความมีพวกพอง แสดงถึงความสําเร็จและความกลา
หาญ แสดงถึงความศรัทธานับถือ รวมทั้งเพื่อผลดีทางสุขภาพ และเพื่อใหความเมา ชวยปดเปา
ความทุกขความผิดหวัง หลบหนีปญหาที่เผชิญอยู
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-162.3 กลไกของการเกิดพฤติกรรมการดื่มสุรา
กลไกที่สําคัญตอการดื่มสุราคือกลไกทางวัฒนธรรม ของแตละชาติและแตละศาสนา ซึ่ง
เปนรากฐานของการอบรมกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ใหคนดื่มหรือไม ดื่มอยางไร ดืม่
สุราชนิดใด และดื่มเมื่อใดบาง ซึ่งจะแทรกเขาสูบุคคลทางคานิยมและการรับรูจนเกิดการปฏิบัติ
ตอๆกันไป
กลไกยอยระดับบุคคลอาจจําแนกเปนกลไกทางจิตที่ใชการดื่มเพือ่ การชดเชยหรือ
ปดบังความเครียด หรือเพื่อใหผลของสุราชวยใหตนมีความกลาในการมีพฤติกรรมตางๆ อีกกลไก
หนึ่งที่อาจใชอธิบายการเกิดพฤติกรรมการดื่มสุราโดยเฉพาะวัยรุน คือกลไกการรวมกลุมและการ
คบเพื่อน
2.4 กระบวนการดื่มแบบเมาและแบบไมเมา การดื่มแบบไมเมา
มักเปนการดื่มตามมารยาทในสังคม ดืม่ ไมบอยและไมมาก รวมทั้งชนิดสุราเปนสุรา
ตางประเทศหรือมีความเขมขนของแอลกอฮอลต่ํา เปนการดื่มในมือ้ อาหาร ดื่มเปนกลุม ใน
ครอบครัว ดื่มไปคุยไปและมีกับแกลม นอกจากนัน้ เปนการดื่มเพื่อหวังผลทางสุขภาพและการ
เจริญอาหาร แตการดื่มแบบเมามักมีเหตุผลที่ตนเองตองการพึ่งการเมาสุรา เชนดื่มเพื่อลืมความ
ผิดหวังและเสียใจ มักดื่มเงียบๆคนเดียว ดื่มบอยๆ จนถึงดื่มเปนประจํา ชนิดสุรามักเปนสุราขาว
และปริมาณแอลกอฮอลสูง ไมมีกับแกลมและใชเวลาดื่มครั้งละนานๆ การดื่มแบบเมามักพบใน
ชาวไทยในชนบทมากกวา แตการดื่มแบบไมเมาพบในคนที่อยูในสังคมเมืองมากกวา
2.4.1 กระบวนการดื่มจนเมา
ก. ลักษณะการดื่มเปนกระบวนการหนึ่งที่ทาํ ใหเมา จากการศึกษาในจังหวัดลพบุรโี ดย
การสํารวจพบวา ผูที่ดื่มสุราเปนประจําประมาณรอยละ 50 ดื่มคนเดียว อีกรอยละ 50
ดื่มเปนกลุม เชนการดื่มกับเพื่อนบานหรือเพื่อนที่ทํางาน พฤติกรรมการดื่มคนเดียวจะ
พบมากไดในผูชายในเมือง สําหรับผูชายในชนบทสวนใหญดื่มสุราเปนกลุมกับเพือ่ น
ที่ทํางานหรือ ญาติ และเพื่อนบาน ชวงเวลาที่ผูชายดื่มเปนประจํา สวนมากนิยมดื่ม คือ
หลังเลิกงาน
ข. เพศชายมีลักษณะการดื่มจนเมามากกวาหญิง เนื่องจากสวนใหญเครื่องดื่มที่เพศหญิง
นิยม จะมีแอลกอฮอลนอย จึงทําใหผูหญิงดื่มแลวไมเมา สวนอายุที่ทําใหดื่มแบบเมา
พบวาระดับการดื่มสุราในนักเรียนที่มีอายุนอยจะดื่มไมบอยแตดื่มมากในบางโอกาส
เชน การไปออกคาย งานเลีย้ งในหอพัก งานเชื่อมความสัมพันธฉันทพี่นอง และจะจาย
นอยกวานักเรียนที่มีอายุมากกวา
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-17ค. ลักษณะการดืม่ พบวา คนทีช่ อบนั่งดื่มคนเดียวเงียบๆ มักจะดื่มเหลาไดนอยกวา หรือ
เมาเร็วกวา คนที่ดื่มไปคุยไปกับเพื่อนในวงสุรา ที่เปนเชนนีเ้ พราะ โดยทัว่ ไป
แอลกอฮอลในรางกาย สวนใหญจะถูกทําลายจากกระบวนการเผาผลาญในรางกาย
โดยเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา
อีกสวนหนึ่งถูกขับถายออกมาทาง
ปสสาวะและระเหยออกทางลมหายใจ
ดังนั้นคนที่กินเหลาแลวอาปากพูดมากๆ
แอลกอฮอลจะถูกขับออกมาเรื่อยๆ จึงกินเหลาไดนานกวาและเมาชากวาคนทีจ่ ิบสุรา
อยางเงียบๆ นอกจากนั้นหากรับประทานอาหารใหอิ่มกอนดื่มสุรา จะทําใหอตั ราการ
ดูดซึมแอลกอฮอลชาลง สงผลใหเมาชากวาคนที่ ดื่มสุราโดยไมมีอะไรตกถึงทอง
ง. ลักษณะพฤติกรรมการดื่มสุราพบวา
สวนใหญผูที่ดื่มสุราพรอมกับแกลมจะเปน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันมากทีส่ ุดในกลุมผูทดี่ ื่มเปนประจําของผูชายในเมือง ผูหญิงใน
เมืองและผูชายชนบท
จ. ลักษณะการดืม่ สุราที่มีลักษณะการดื่มจนเมา ใน 1 สัปดาหพบวา จะดื่ม 1 ดริ้ง
(drink)ในวันจันทร หลังจากกลับจากการทํางาน และจะดืม่ 2 ดริ้ง (drink)ในมื้ออาหาร
เย็นกับครอบครัวในวันจันทร อังคาร และพุธ จะไมดื่มในวันพฤหัสบดี จะดื่ม 8 ดริ้ง
(drink) ในคืนวันศุกรกับเพื่อนในงานปารตี้ ดื่ม 2 ดริ้ง (drink)ในตอนกลางวันวันเสาร
เพื่อผอนคลายที่สนามหลังบาน และ 4 ดริ้ง (drink) เมื่อไปรับประทานอาหารเย็นกับ
เพื่อนขางนอกบานในวันเสารตอนเย็น และจะไมดื่มวันอาทิตย แตละบุคคลจะมีความ
แตกตางกันในระดับของการดื่ม โดยเฉลี่ย 3 ดริ้ง (drink)ใน 1 วัน และดานความถี่ใน
การดื่มจะดื่มเกือบจะทุกวันคือ 5 วันใน 7 วัน แตอยางไรก็ตามกระบวนการดื่มของแต
ละคนจะแตกตางกัน โดยสวนมากจะพบลักษณะการดื่มเชนนีใ้ นคนที่ดื่มจนเมาแบบ
ปานกลาง หรือเมามากขึ้นไป
ฉ. ปจจัยที่ทําใหวยั รุนดื่มแบบเมาพบวา ผูที่ดมื่ สุราที่ดื่มอยางหนักใหเหตุผลวาตนเองไม
สามารถปฏิเสธเพื่อนไดในการดื่มสุรา เพราะกลัวเพื่อนไมคบและไมใหเขากลุม เมื่อ
เพื่อนชวยเหลือเรื่องตางๆจึงตองมีการดื่มสุราทุกครั้ง และเมื่อดื่มสุรากับเพื่อนมีความ
คาดหวังวาในแตละครั้งเพื่อความสนุกสนานและสุราชวยให คลายเหงาได
2.4.2 กระบวนการดื่มที่ไมเมา
ในบริบทของสังคมไทย การดื่มสุรากลายเปนเครื่องหมายแสดงความยินดี การแสดงความ
สนุกสนานราเริง ดังนั้นการเฉลิมฉลองงานเทศกาลสงกรานต มักมีเครื่องดื่มที่เปนสุรา ในชนบท
งานสวดศพ มีการดื่มสุรามากกวางานแตงงาน และงานบวช สวนในเมืองการดื่มสุรา เกิดขึ้นใน
โอกาสไปมาหาสูเยี่ยมเยียนระหวางเพื่อนฝูง ลูกหลานดวยโอกาสตางๆ ทําใหการดื่มสุราของเขต
เมืองจะมีลักษณะการดื่มแบบไมเมา จากการศึกษาในจังหวัดลพบุรีพบวา ผูที่ดื่มเปนครั้งคราวในโอ
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-18การตางๆ จะดืม่ แบบไมเมาเพราะลักษณะการดื่ม เปนการดื่มเพื่อเปนมารยาท เปนพิธีการซึ่งการดื่ม
ในลักษณะนี้จะพบมากในกลุมคนเขตเมืองมากกวาเขตชนบท ในเขตชนบทจะพบการดื่มแบบไม
เมานอยกวาเขตเมืองเพราะวา การดื่มสุราของเขตชนบทไมวาโอกาสใดก็ตาม การดื่มสุราหมายถึง
ความรื่นเริงจึงมีการดื่มสุราจนเมาเปนสวนมาก
ในสังคมไทยการดื่มสุราแบบไมเมาเปนพฤติกรรมรวมกลุมทางสังคมอยางชัดเจน ผูดมื่ เปน
ครั้งคราวสวนใหญรายงานวาดื่ม เปนกลุม กับเพื่อนบาน ญาติ เพื่อน ลูกนองที่ทํางาน ความสําคัญ
ของการดื่มแบบนี้ เพื่อวัตถุประสงคการไดแลกเปลี่ยน สังสรรค แสดงความยินดีหรือไดรับรูความ
เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของคนอื่น ลักษณะการดืม่ จะมีการดื่มแบบเปนแกว 2-3 แกวตอครัง้
หรือเปนขวด 2/3 ขวดตอครัง้
2.5 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค
การทบทวนองคความรูดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการดื่มสุรานอกจากเพือ่ ใหเขาใจ
ปรากฏการณการดื่มชัดเจนมากขึ้น ยังตองการใหความเขาใจดังกลาวสามารถนําไปใชแกปญหาที่
สังคมมองวา ควรแกโดยการลดการดื่มในประชาชาติลงอีก ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการบริโภคแอลกอฮอลที่พบไดแก ชนิดของเครื่องดื่มที่มีในตลาด ลักษณะการบรรจุและ
รูปแบบผลิตภัณฑ ราคา ความสะดวกและจัดหาซือ้ ได ภาวะเศรษฐกิจของคนและของสังคม
นโยบายของรัฐและกระแสดานการสนับสนุนหรือตอตาน การโฆษณา และการไดรบั การสอนและ
อบรมดานทัศนคติตอการดืม่
2.5.1 การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ กับชนิดของสุรา
การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเปนปจจัยหนึ่งทีท่ ําใหบุคคลเลือกที่จะดื่มสุราแตละ
ชนิด การศึกษาการดื่มสุราในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลนิยมการดืม่ สุรา
มากขึ้น เนื่องจากมีการสะสมขวดของสุรา นิยมชมชอบรูปแบบผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน และ
นิยมเก็บไวเปนที่ระลึก สวนในประเทศไทยพบวา ประเภทของสุราถูกใชเปนเครื่องแบงวัยของ
ผูบริโภคสุราโดยคนหนุมสาว จะนิยมบริโภคเบียร เพราะวาเบียรมีการออกแบบผลิตภัณฑที่
สามารถดื่มไดงายกรอกปากไดและมีหลายขนาด ตั้งแตแบบกระปอง และแบบขวดแกวขนาด
กะทัดรัดพกพาไปสถานที่ตางๆไดสะดวก สวนวัยกลางคนขึ้นไปจะนิยมบริโภคสุราสี เนื่องจาก
ความสวยงามของขวดและสีของสุรา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละชนิด ไดรบั ความนิยมทีแ่ ตกตางกันจากนักเรียนในระดับชั้น
ตางกัน เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑทแี่ ตกตางกัน โดยสุราไทยเปนเครื่องดื่มทีไ่ ดรับความนิยม
จากกลุมนักเรียนชายระดับชัน้ ปวช. เนื่องจากสุราไทยมีความสะดวกในการพกพา สามารถดื่มได
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-19ในกลุมทีละมากๆ และประหยัด สวนเบียรเปนทีน่ ยิ มสูงสุดในกลุมนักเรียนหญิงระดับ ปวช.
เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑมีหลากหลายขนาด ดื่มไดทุกทีไ่ มตองผสมกับเครื่องดื่มชนิดอืน่
สุราตางประเทศจะนิยมดื่มในกลุมนักเรียนหญิงระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากสุราตางประเทศมี
ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑทโี่ กหรูบงบอกถึงฐานะของผูที่ดื่มได และเครื่องดื่มประเวทไวนคูลเลอร
เปนที่นิยมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องจากสีสันสดใสของเครื่องดื่มและ
รูปแบบผลิตภัณฑที่มีออกมาหลากหลาย นอกจากนั้นชื่อเสียงและยีห่ อยังเปนตัวกําหนดอุปสงค
โดยพบวา นักศึกษาทั้งชายและหญิงเลือกที่จะดื่มสุราชนิดใดชนิดหนึง่ เพราะชื่อเสียงตรายี่หอ โดย
ผูที่ดื่มมีความเชื่อวาสามารถบงบอกถึงระดับฐานะของผูบ ริโภคและภาพลักษณของผูบ ริโภคดวย
2.5.2 สื่อโฆษณา
เนื่องจากปจจุบันมีสื่อคอนขางมากที่มีสวนในการแนะนําสินคาใหกับผูบ ริโภค และก็สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อและทําใหเกิดการบริโภคขึ้น กลยุทธการโฆษณาปจจุบันมีการเลี่ยงกฎหมายเพิม่
มากขึ้น สงผลใหการดื่มของเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการนําดารานายแบบทีน่ ักเรียนชื่นชอบ
มาโฆษณา ทําใหนกั เรียนมองวาไมใชสิ่งที่ผิดปกติหากเด็กนักเรียนจะดื่มสุรา
การตลาดของ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในประเทศสหรัฐอเมริกามีความพยายามจะแขงขันกัน นอกจากในเรือ่ ง
รสชาติแลว สื่อโฆษณายังเปนจุดขายที่ทําใหผูบริโภคนิยมดื่มสุราแตละชนิด จากการศึกษา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจากที่ไมมีโฆษณาแตเมื่อทําการตลาดมีการนําเสนอสินคาตาม รายการทีวี
เกมโชว และปายโฆษณาทําใหผูบริโภคนิยมดื่มสุรามากขึ้นถึงรอยละ 60 ซึ่งมากกวากอนที่ไมมีการ
ทําโฆษณาและประชาสัมพันธ ที่เปนเชนนั้นเพราะการโฆษณาทําใหผูบริโภครูจักสินคาดียิ่งขึ้น
2.5.3 การเขาถึงแหลงขายสุรา และการหาซื้อไดงา ย
ปจจุบันพบวา สุรามีการหาซื้อไดงายมากขึ้น เนื่องจากอยูใกลรานสะดวกซื้อทุกที่จะมี
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล และรานสะดวกซื้อยังมีการเปดตลอด 24 ชั่วโมงทําใหหาซื้อไดงายและ
ตลอดเวลา มีผลทําใหผูบริโภคนิยมดื่มสุรามากขึ้น จากการศึกษาปจจัยที่ทําใหเด็กวัยรุนมีคานิยมใน
การดื่มสุรามากขึ้น โดยทําการศึกษาประเทศแคลิฟอรเนียพบวา สวนใหญเด็กใหเหตุผลวาสุราหา
ซื้อไดงายเหมือนน้ําเปลา สวนใหญรานสะดวกซื้อทุกทีม่ ีการจําหนายสุรา พบวารานสะดวกซื้ออยู
ไมหางจากโรงเรียนมากนัก
2.5.4 การอบรมและสรางเสริมทัศนคติ
การไดรบั การบําบัดและอบรม ทําใหผูที่เสพติดสุรามีโอกาสทบทวนความคิดความรูสึก
ความเชื่อและทัศนคติ ที่มีตอการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม รวมทั้งการใชยาบางอยางที่มีผลตอการ
เลิกสารเสพติดทําใหผูเสพปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตและการเสพสุราในชีวิตประจําวันได
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-20โดยเฉพาะการบําบัด ในผูที่เสพมาระยะเวลาสั้น การศึกษาการใชกลุมบําบัดตามแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนทางความคิดและพฤติกรรมในผูติดสุราเพศชายที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบวา
ผูเขารวมโครงการจํานวน 9 รายจาก 20 ราย ไมดื่มสุราตลอดระยะเวลาศึกษา 11 รายมีการดื่มสุรา
ลดลงกวากอนไดรับการบําบัด แตดื่มไมเกินมาตรฐานทีก่ ําหนด และไมเกินเปาหมายที่ตั้งไว ผล
ของการบําบัดรักษาตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสุราและสารเสพติดอื่นๆ โปรแกรม
การผสมผสานครอบครัวบําบัดกับการบําบัดดานสติปญญาและพฤติกรรม (Integrated Family and
Cognitive-Behavioral Therapy: IFCBT) ในวัยรุนอายุ 14-18 ปที่ใชสารเสพติดพบวาวัยรุนที่ไดรับ
IFCBT มีเหตุผลในการแกปญ
 หา มีทักษะการเรียนรูมากขึ้น เขาไปเกีย่ วของกับปญหาสังคมนอยลง
การทํากิจกรรมในหองเรียนเพื่อลดอันตรายจากการเสพสุราพบวาโปรแกรมมีผลในระยะแรก
ชัดเจนในดานการเพิ่มความรู ทัศนคติ และแบบแผนการดื่มของนักเรียน โดยกลุมทดลองมีความรู
มากกวากลุมควบคุม มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการเพสสุรามากกวา เมือ่ เปรียบเทียบกับการดื่มกอน
ทดลอง พบวากลุมควบคุมมีการดื่มสุรามากขึ้นและมากกวากลุมทดลอง
2.5.5 ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศ
ในประเทศไทย
ผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีทีทาฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ที่เผชิญอยูมาเปนเวลากวา 2 ปที่ผานมา คนไทยนิยมดื่มสุราตางประเทศมากขึ้นสงผลใหสุรา
ตางประเทศประเภทวิสกี้ เปนสินคาฟุมเฟอยประเภทหนึ่งมียอดนําเขาเพิ่มสูงขึ้น โดยในชวง 5
เดือนแรกป 2542 มีการนําเขาสุราตางประเทศทั้งสิ้น 12.0 ลานลิตรคิดเปนมูลคา 818.9 ลานบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลคาขยายตัวเพิม่ ขึ้นรอยละ 294.9 ในปตอมา อยางไรก็ตาม จากมูลคาการนําเขาสุรา
ตางประเทศประเภทวิสกี้ที่เพิ่มสูงขึ้น เปนเครื่องแสดงใหเห็นวาคนไทยเริ่มจะกลับมาบริโภคสินคา
ฟุมเฟอยจากตางประเทศมากขึ้น นอกจากจะสงผลใหไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศในการ
นําเขาสินคาแลว ยังถือเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา คนไทยยังมีคานิยมในการดื่มสุราตางประเทศสูง สวน
หนึ่งอาจเปนผลมาจากความเชื่อถือทางดานคุณภาพ รวมทัง้ ชื่อเสียงของสุราตางประเทศที่มีมานาน
3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมแรงงาน
"ลูกจาง" หรือ "แรงงาน" คือทรัพยากรบุคคลสําคัญในกระบนวนการผลิต การ
ประกอบการธุรกิจ สิ่งสําคัญเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ กําลังคนวัยแรงงานยังเปนกลุมชนที่มี
ความสัมพันธเชิงพึ่งพากับประชากรสวนใหญ เครือญาติครอบครัวที่จะตองอยูในความดูแลของ
ผูใชแรงงาน แตสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของลูกจางจะสะทอนภาวการณดําเนินชีวิตของบุคคล
โดยตรงแลวยังเปนหลักประกันสําคัญของการพัฒนาประเทศ และเปนปจจัยที่จะเกือ้ กูลการมีชีวิตที่
ดีของแรงงาน แตการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมแรงงานยังมีนอยมาก
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-21การศึกษาในป 2550(ฐานขอมูลสหภาพแรงงานไทย 2550)โดยเอแบคโพลลศึกษา
พฤติกรรมของกลุมแรงงานรวมทั้งพนักงานบริษัท โดยครั้งนี้มีการสํารวจทั้งพฤติกรรมทางกาย
จิตใจ สังคม และความเปนอยูของกลุมลูกจางแรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 3,468 คน ใน 13 จังหวัด
ทุกภาคทัว่ ประเทศ จากผลสํารวจพบวาแรงงานทั้งหมดเปนผูประกันตนในความดูแลของสํานักงาน
ประกันสังคม สวนใหญรอยละ 52.4 ทํางานประเภทอุตสาหกรรม และพนักงานออฟฟศที่ทํางาน
ประจํา ซึ่งทํางานเฉลี่ยวันละเกือบ 9 ชม. แตกลุมตัวอยาง 5 ใน 100 คน ตองทํางาน 7 วัน โดยที่ไมมี
วันหยุด เมื่อถามถึงพฤติกรรมการใชชีวิตพบวา รอยละ 37.9 ดื่มสุราแอลกอฮอล แตในจํานวนนีย้ ัง
สํารวจพบวา รอยละ 55.1 ไมคิดที่จะเลิกดื่มสุรา อีกรอยละ 17.1 สูบบุหรี่ สวนใหญสูบเฉลี่ยวันละ
6-10 มวนตอวัน จึงเปนทีน่ า หวงวาจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ขณะที่รอยละ 41.6 ไมยอมออก
กําลังกายเลยใน 3 เดือนของการสํารวจ ซึ่ง 7 ใน10 เจ็บปวยตองลาหยุดงาน ปญหาสําคัญอีกหนึ่ง
เรื่องของแรงงานไทย คือ ภาวะหนี้สินที่รอ ยละ 59.5 เปนหนี้เฉลี่ยประมาณ 115,832 บาทตอคน
ขณะที่รอยละ 24.5 เปนหนี้นอกระบบทีม่ ีความเสี่ยงตอปญหาความรุนแรง และการถูกเอาเปรียบ
สวนการใชจายกับสิ่งที่ไมจําเปนพบวา รอยละ 32.3 ระบุวาซื้อเหลา เบียร 815 บาทตอเดือน รอยละ
16.8 ซื้อบุหรี่ 423 บาทตอเดือน รอยละ 46.2 ชอบซื้อหวย เสี่ยงโชค 395 บาทตอเดือน รอยละ 62
ซื้อเครื่องสําอาง น้ําหอม 542 บาทตอเดือน ซึ่งรอยละ 40.4 ระบุวารายไดไมพอ โดยสวนใหญรอย
ละ 56.5 มีรายได 5 พัน - 1 หมื่นบาทตอเดือน รอยละ 16.8 มีรายได 1 หมื่น - 1 หมื่น 5 พันบาท รอย
ละ 11.8 มีรายได ไมเกิน 5 พันบาทตอเดือน กลุมตัวอยางจึงมีรายไดเฉลี่ยประมาณเกือบ 1 หมื่นบาท
ตอเดือน
กลุมตัวอยางรอยละ 40.4 ระบุวามีรายไดไมเพียงพอ อีกรอยละ 12.9 ไมแนใจวาพอหรือไม
โดยรอยละ 40.3 ระบุวา รูสกึ เครียดเพราะงาน และรอยละ 42.4 บอกวาในรอบ 1 ปที่ผานมา คิดจะ
ลาออกจากงาน การที่คนทํางานไมผูกพันกับองคกร ไมวาจะดวยเหตุใด ยอมมีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานและองคกร โดยรอยละ 37.4 บอกวาองคกรดูแลพนักงานไมเพียงพอ ทัง้ นี้กลุมตัวอยาง 7
ใน 100 คน คิดเปนรอยละ 7 เคยคิดอยากฆาตัวตาย ซึ่งแคเคยคิดก็ถือวาอันตรายมาก มีการระบุ
เหตุผลในการฆาตัวตายโดยรอยละ 30 เครียดเรื่องงาน รอยละ 29 คิดวาชีวติ ไมมคี า รอยละ 11
ปญหาครอบครัว และรอยละ 9.7 ปญหาหนี้สิ้น แมจะมีการใหขอมูลเรื่องการมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัยแตรอยละ 3.4 ยอมรับวายังมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอโรค
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของแรงงานกอสราง ในเขตอําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกน(ปรีชา ชินคําหาร 2551) กลุมตัวอยางเปนแรงงานกอสรางที่มีอายุระหวาง 15-59 ป
จํานวน 264 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample random sampling) ในป 2551 กลุมตัวอยาง
เปนเพศชาย รอยละ 100 สวนใหญ มีอายุระหวาง 40-44 ป รอยละ 31.2 อายุเฉลี่ย 43.12 ป (ต่ําสุด 26
ป, สูงสุด 58 ป) สวนใหญมสี ถานภาพสมรส (คู) รอยละ 91.7 สวนใหญจบระดับประถมศึกษา รอย
ละ 76.8 ลักษณะงานกอสรางที่ทําสวนใหญเปนประเภทชาง (ชางไม, ชางปูน, ชางเหล็ก) รอยละ
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-2264.6 สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001- 6,000 บาท รอยละ 51.2 รายไดเฉลี่ย 4,788.40 บาท
ตอเดือน (ต่ําสุด 1,000 บาท, สูงสุด 10,000 บาท) อายุที่เริ่มดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกสวน
ใหญอยูระหวาง 15-19 ป รอยละ 54.9 อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มฯ ครั้งแรก 19.38 (ต่ําสุด 15 ป สูงสุด 50 ป)
การรับรูเกี่ยวกับโทษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนใหญมีการรับรูอยูในระดับสูง คือรอยละ
84.1 มีทัศนคติตอเรื่องดื่มแอลกอฮอลในเชิงลบรอยละ 53.7 สวนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอลสวนใหญดื่มกับเพื่อนรอยละ 91.5 โดยเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลสวนใหญกลุมตัวอยางซือ้
เองพอๆกับคนอื่นซื้อใหรอยละ 72.0 สถานที่ซื้อสวนใหญซื้อจากรานคาในหมูบ านที่ตนอาศัยอยู
รอยละ 67.1 ความถี่ของการดื่มสวนใหญดื่มทุกสัปดาหรอยละ 46.3 ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
นิยมดื่มมากทีส่ ุด ไดแก สุราที่มีดีกรี 35-40 ดีกรี รอยละ 67.1 ปริมาณการดื่มในแตละครั้ง สวนใหญ
ดื่มครั้งละไมเกิน 1 แกว รอยละ 61.8 เฉลี่ยครั้งละ 1.62 แกว (นอยที่สุด 0.5, มากที่สุด 5 แกว)
เหตุผลที่ดื่มฯ ครั้งแรก คือ อยากลอง และเหตุผลที่ดื่มในปจจุบันคือ เพื่อเขาสังคม ชวงเวลาในการ
ดื่ม คือหลังเลิกงาน สวนใหญจะดื่มที่บานตนเอง ระยะเวลาที่ดื่มจนถึงปจจุบัน สวนใหญดื่มมา 2130 ป (นอยทีส่ ุด 10 ป, นานที่สุด 42 ป) ดานปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา ความถี่ในการดื่ม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.05) สวนอายุ การศึกษา รายไดตอเดือน การรับรูเกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดืม่
แอลกอฮอลและทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความสัมพันธทางสถิติ
มูลนิธิเพื่อนหญิง(สสส 2550) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา
(สคล.)ในพื้นที่อุตสาหกรรม 3 แหง คือสมุทรปราการ,ลําพูน,สมุทรสาคล-นครปฐม จากผูใช
แรงงานทั้งหญิงและชาย โดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง 200 คน พบวามีการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณ
สูงมาก ถาเปรียบเทียบกับรายไดที่ตองจายไปกับเหลาเฉพาะ 3 เดือนยอนหลังกอนเขาพรรษา โดย
ใชเงินซื้อเหลาเปนเงินถึง 606,990 ลานบาท สงผลใหชีวิตของแรงงานหญิง-ชาย ตองตกอยูในสภาพ
ปญหาหลายดาน เชน ปญหาเศรษฐกิจ รายไดไมพอรายจาย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหา
สุขภาพความไมปลอดภัยในการทํางาน ปญหาการติดเชือ้ โรคเอดสจากการมีเพศสัมพันธและปญหา
อุบัติเหตุเปนตน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบ
ของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นตน มีรูปแบบการวิจัยและวิธีการเก็บขอมูล เปน
การศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative study) แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1) การศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และรูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2) การศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด(ภาคผนวก ข)
3) การประชุมเพือ่ กําหนดกลุมตัวอยางและขนาด
และกําหนดประเภทของสถิติที่
เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป
2. ระยะเวลาการดําเนินการวิจยั
วันที่ 4 สิงหาคม 2552 -วันที่ 4 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาการรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณ วันที่ 13-26 ตุลาคม 2552
3. สถานที่ทําการวิจัย
สําหรับการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกไดแก สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 5 แหง โดยเปนสถานประกอบการที่มีจํานวนพนักงานอยู
ระหวาง 50-200 คน

-244. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกคือ พนักงานในสถานประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 5 แหงๆละ 6 คนรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 30
คน การเลือกกลุมตัวอยางโดยการติดตอกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพือ่ คัดเลือก
กลุมตัวอยางตามเกณฑตอไปนี้
1) เปนผูที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลเปนประจําไดแก ผูที่ดื่มเปนประจํา
ตั้งแต 4-5 วันตอสัปดาหขึ้นไป
และผูที่ดื่มหนักเปนบางครั้ง
2) เปนผูที่ยินยอมใหความรวมมือในการสัมภาษณ
3) ในขณะเขารวมโครงการไมมีอาการของความเจ็บปวยใดๆ
5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
5.1 การสัมภาษณเชิงลึกเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก
การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีแนวทางและการบันทึกเทปซึง่ ใชเวลาประมาณ 30-60 นาที
แบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย
1) เสนทางการเขาสูการดื่ม: สภาพครอบครัว, การถายทอดวัฒนธรรมการดื่มจาก
ครอบครัวสูแรงงาน (การวิจยั เชิงคุณภาพ), จากเพื่อน, จากเทศกาล/ประเพณี/งานสังสรรค, จาก
สื่อ, จากการตลาด (การโฆษณาและการสงเสริมการขายตางๆ) และ
2) รูปแบบและวิธีการดื่มประจํา (ประจําวัน / สัปดาห / เดือน / เทศกาล / ประเพณี / งาน
สังสรรค): ครอบคลุม เวลาที่ดื่ม / สถานที่ดื่ม / ผูรวมดื่ม / สถานการณการดื่ม (เทศกาล/
ประเพณี/งานเลี้ยง เปนตน) / ความตั้งใจดื่มในตอนตน / การดื่มตอเนื่อง / การดื่มเกินทีต่ ั้งใจไว /
การยุติการดื่ม
5.2 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร
โดยการศึกษาขอมูลเอกสารจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสํานักงานประกันสังคม เพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด
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-256. การควบคุมคุณภาพขอมูล
การควบคุมคุณภาพถูกกําหนดในทุกขั้นตอนของการศึกษาไดแก
1) ความตรง(Validity)ของแบบสอบถาม โดยการประชุมผูเชี่ยวชาญ 5 คน
ไดแก นักวิชาการและผูเกีย่ วของ
2) การเก็บขอมูลโดยนักวิจยั หรือผูชวยวิจัย 1 คน และพนักงานเก็บขอมูล
และเทปบันทึกเสียง ซึ่งพนักงานเก็บขอมูลไดรับการอบรมเพื่อเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการ และฝกซอมการสัมภาษณเพือ่ ใหสามารถเก็บ
ขอมูลไดไมคลาดเลื่อน และถูกตองตามหลักจริยธรรม
7. จริยธรรม
การเขารวมโครงการเปนไปดวยความสมัครใจของผูเขารวมโครงการ ผูเก็บขอมูลจะไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการเก็บขอมูล และขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั จะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะ
ผูวิจัย การนําเสนอขอมูลที่ไดทั้งหมดจะเปนในภาพรวมไมมีการเปดเผยชื่อหรือที่อยูห รือขอมูลสวน
บุคคลที่จะบงชี้ถึงบุคคลได
ขอมูลจากการบันทึกเทปผูวิจัยจะไมเปดเผยแกผูอนื่ กอนที่จะไดรับ
อนุญาตจากผูเขารวมโครงการ และขอมูลจากการบันทึกเทปทั้งหมดจะถูกลบทิ้งภายใน 6 เดือน
หลังจากสิ้นสุดการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบ
ของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นตน โดยวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก
ลูกจางในสถานประกอบการเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
การประชุมเพือ่ กําหนดวิธีการศึกษาในระยะตอไป ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
1) ผลการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับ เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
รูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2) ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด
3) ผลการประชุมเพื่อกําหนดวิธีการศึกษากลุมตัวอยางและขนาด และกําหนดประเภท
ของสถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจยั ตอไป
1. ผลการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับ เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และรูปแบบ
และวิธีการดื่มประจําของผูใ ชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สถานที่ทําการวิจยั สําหรับการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 5 แหงไดแก
1) บริษัทมาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด
จ. ปทุมธานี
2) บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จํากัด
จ. ปทุมธานี
3) บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด
จ. ปทุมธานี
4) บริษัท ซีซา เวิรคช็อป จํากัด
จ. นครปฐม
5) บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด
จ. กรุงเทพฯ
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-27จํานวนลูกจางที่เขารวมโครงการจากสถานประกอบการละ 6 คน รวมทัง้ หมด 30 คน
กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 24- 58 ป เปนเพศชาย 29 คนและเพศหญิง 1 คน สถานภาพสมรสคู 19
คน โสด 9 คน และหยาราง 2 คน ภูมิลาํ เนาเดิมสวนใหญเปนคนตางจังหวัด(ตารางที่ 1 ) กลุม
ตัวอยาง 28 คนนับถือศาสนาพุทธ อีก 2 คนนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม และสวนใหญ
ยายจากภูมิลําเนาเดิมเขามาทํางานในกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อจบการศึกษา ระยะเวลาทํางานใน
สถานประกอบการปจจุบันนอยที่สุดคือ 2 เดือน และมากที่สุดคือ 35 ป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจังหวัดภูมลิ ําเนาเดิม
จังหวัดภูมิลําเนาเดิม
กรุงเทพ
ภาคกลาง
จันทบุรี
ปทุมธานี
นนทบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ภาคเหนือ
กําแพงเพชร
นครสรรค
แพร
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ
ขอนแกน
นครพนม
เลย
ยโสธร
รอยเอ็ด
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
สกลนคร
อุดรธานี
บุรีรัมย
รวม

จํานวน

รอยละ
2
8
1
3
1
2
1
5
1
1
1
1
1
15
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
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6.7
26.6
3.3
10.0
3.3
6.7
3.3
16.5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
49.9
3.3
6.7
6.7
3.3
3.3
6.7
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3
100.0
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-28ลักษณะงานทีท่ ําในปจจุบัน สวนใหญเกี่ยวของกับการผลิต ลักษณะการดื่มรอยละ 50 ดื่ม
เปนประจําตั้งแต 3-4 ครั้งตอสัปดาห และรอยละ 50 ดื่มเปนบางครั้ง
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะงานในปจจุบัน
ลักษณะงานในปจจุบัน
กราฟฟก
ดูแลsafety ความปลอดภัย
ประกอบตัวถังรถ
ประกอบรถ
ประกอบหลอดไฟ
ขัดเงา เชื่อม
คลัง
คลังสินคา
ควบคุมไฟฟา
คุมงานชิ้นสวน
คุมสต็อกชิ้นสวน
งานกราฟฟก ดีไซน
งานคัดแยก
ทําสวน
ฝายผลิตทั่วไป
ฝายบริหาร
เขียนแบบ
เครื่องจักร
เครื่องจักร ชาง
โยธา ซอม สราง
เชื่อม
ชาง
ชางศิลป
ยาม
วิศวกรซอมบํารุง
หนวยยานพาหนะ
สินเชื่อ
รวม

จํานวน

รอยละ
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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3.3
3.3
3.3
3.3
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
10.0
3.3
3.3
3.3
3.3
100.0

-291.2 เสนทางการเขาสูการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการเสนอผลการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน
ประสบการณการเริ่มดื่มครั้งแรก และผลของสภาพครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ดังนี้

-

1.2.1 การเริ่มดื่มครั้งแรก
การเริ่มดื่มครั้งแรกมีสาเหตุมาจากความอยากลองและเพื่อน บางคนเริ่มดื่มครั้งแรกจาก
การเขางานสังคมกับญาติ
อายุที่เริ่มดื่มอายุนอยที่สุดคือ 11 ป มากที่สุดคือ 30 ป สวนใหญเริ่มดื่มในขณะเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ ปวช.
ประเภทของเครื่องดื่ม มีทั้งสุราสี เบียร และสุรากลั่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละพื้นที่
ปริมาณที่ดื่ม สวนมากจะดืม่ จนเมา

ผลจากการสัมภาษณการเริ่มดื่มครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้
“ กินเหลาครั้งแรก ตั้งแตเรียนจบ อายุ 18 ป กินครั้งแรกเพราะอยากลอง ที่ชายทะเลกับกลุมเพื่อน
กินเหลาแสงโสม 1 แบน แตไมเมา”
“จบ ป. ตรี มาแลว ดื่มไมใหพอแมเห็น”
“ ดื่มครั้งแรก อายุ 30 ป ที่บาน เพราะตองไปงานลงแขกเกีย่ วขาว ดื่มครั้งแรกกับเพื่อนๆ เพราะ
เพื่อนๆ เอามาเลี้ยง ดื่มพอประมาณแตเมาก็พายเรือกลับบานได ดื่มเหลาขาว 1 กลม”
“ ดื่มครั้งแรก อายุ 26 ป อยากลอง ที่โตะสนุก เบียรสิงห กับเพื่อน 1 ขวด เมาปวดศีรษะ”
“ ดื่มครั้งแรก อายุ 11 ป ดื่มกับเพื่อน ๆ 1-2 แกว แลวหลับไปเลยเพราะเมา ดื่มเพราะอยากลอง
เห็นผูใหญกิน”
“ ดื่มครั้งแรก อายุ 24 ป ดื่มเพราะเพื่อนชวน สังสรรค ”
“ ดื่มครั้งแรก อายุ 28 เพราะเปนงานเลี้ยงสังสรรค เพื่อนชวนกันดื่ม ดื่มที่งานเลี้ยง งานแตง ไมเมา
ดื่มทั้งเหลา เบียร ไดหมดทุกอยาง แตไมดมื่ เหลาตม”
“ ดื่มครั้งแรกตอนเรียน ปวช 1 ไปเที่ยวกับเพื่อน อยากสนุก ชวนกันดื่ม แตกไ็ มเคยดื่มมากอน”
“ ดื่มครั้งแรกตอนเรียน มัธยมปลาย ม.4 ดื่มเบียร ซื้องาย ไปกับเพื่อน แอบพอแมดื่ม เมาสนิท
ประมาณ 1 ขวดก็เมาแลว”
“ ดื่มครั้งแรกตอนเรียนมัธยม 1 เพื่อนชวน อยากลอง ดื่ม 1-2 แกวก็เมา เหลาขาว 45 ดีกรี”
“ ดื่มครั้งแรกตอนเรียนมัธยมตน ม.3 ดื่มสังสรรคกับเพื่อน แถวบาน ดืม่ เหลาแดง หงส ดื่มประมาณ
1 ทุม - 2 ทุม ดื่มจนรูสึกเมา เลยหยุดกินไปเปนสัปดาห”
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-30“ ดื่มครั้งแรกตอนอายุ 21 ป ดื่มกับเพื่อน ๆ ที่หมูบาน เพื่อนชวน ดื่มเหลาขาว 4-5 คน ตอ 1ขวด/
กลม ดื่มไมเมา”
“ ดื่มครั้งแรกตอนอายุ 18-19 ป ไปกับเพือ่ น ดื่มสุราสี เมา”
“ ดื่มครั้งแรกอายุ 17 ป ดืม่ กับเพื่อนทีห่ อ งเชา ดื่มเหลาเสือ(ยาดอง)ไมไดมีปญหา”
“ ดื่มครั้งแรกอายุ 19-20 ป ดื่มกับเพื่อนทีห่ อ เหลาแดง เบียร ดื่มแตไมเมา ดื่มเรื่อยๆ แตไมเมา
จําไมไดวากีแ่ กว”
“ ดื่มครั้งแรกอายุ 17 ป เรียนจบ ม. 3 แลว อยากสนุก เพือ่ นเยอะ ดื่มแตไมเมา ดื่มหงสทอง แสง
ทิพย”
“ ดื่มครั้งแรกอายุ 20 ป งานปใหมที่บานกับเพื่อน ดื่มสาโท ดื่มเรื่อย ๆ เมา”
“ ดื่มตอนอายุ 18 ป ไปกับเพื่อน ดื่มเหลาสี ”
“ ดื่มตอนอายุ 20 ป ตอนเปนวัยรุน เพราะเพื่อนชวน แตดื่มไมมากแตพอสมควร”
“ ดื่มเหลาครั้งแรกสมัยเรียน ปวช 3 เพราะรุนนองเรียนจบ ดื่มกันจนเมา เริ่มกินตางคนตางชวนกัน
ดื่มหนัก เมามาก”
“ ดื่มหนักตอนอายุ 15 ป ม.4 ดื่มหลังเลิกเรียน ชวงวัยรุน อยากลอง ลองแลวก็สนุก ลืมทุกอยาง เมา
เหลาขาว มันรูสึกดี ลองรูตัววาตัวเองเมา ดื่มเหลาขาว”
“ ตอนเรียน ม.3 เห็นเพื่อนกินก็เลยดื่ม ดื่มจนเมา เมาลุกไมขึ้น 3 วัน ดืม่ เหลาขาว 40 ดีกรี ดื่มกับ
เพื่อนบานที่ไปงานเลี้ยง จะไมดื่มกลัวเสียเชิง”
“ ตอนเรียนจบ ปวช อายุ 18 ป ดื่มกับเพื่อน เปนคานิยมของสังคม ดื่มเบียร สวนใหญจะเมาแตก็ดมื่
ไมมาก”
“ ไปเที่ยวกับเพื่อน อยากลอง เพื่อนเยอะ ไปดื่มกับเพื่อนแตดื่มไมเมา”
“ เริ่มดื่ม อายุ 14 - 15 ป ดื่มที่บานกับเพื่อน อยากลองเพื่อนชวน ดื่มเหลาขาว ประมาณ 1 แกว
ก็เมาไมรูสติ เลยหยุดดื่ม”
“ เริ่มดื่มตอนอายุ 18 -19 ป ตอนเรียนจบมัธยม เพราะ อยากลอง ตามเพื่อน ดื่มครั้งแรกงานเลี้ยงที่
ฐานทัพเรือ แตไมเมา”
“ เริ่มดื่มตอนอายุ 17 - 18 ป เพราะไปเทีย่ วกับเพื่อน ดื่มเหลาขาว”
“ เริ่มดื่มตอนอายุ 25 ป เพราะเปนงานบวชพี่ชาย ดื่มเบียรและเหลาดืม่ จนเมามาก เพราะเจอเพื่อนๆ
ญาติพี่นองมากมายเลยนั่งดืม่ กัน”
“ เริ่มดื่มตั้งแต ม. 2 ตอนอายุ 14 ป เพราะคึกคะนอง และก็อยากลอง เพราะเห็นพี่ดื่มดวย จะเปน
เพื่อนบาง จะดี่มเหลาขาว เปนสวนใหญ แตก็เมา”
“ เริ่มดื่มอายุ 15 ปดื่มกับเพือ่ นที่บาน ดื่มเหลาขาว ดื่ม 3-4 คน / 2 ขวด …ดื่มจนเมาอวก”
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-311.2.2 สภาพครอบครัว
ผลของสภาพครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นพบวา
- กลุมตัวอยางสวนใหญ วัยเด็กอาศัยอยูก ับพอแมและพี่นอ ง
- การทะเลาะกันในครอบครัวพบนอยมากที่มีการทะเลาะจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลจากการสัมภาษณสภาพครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
รายละเอียดดังนี้
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม พี่นอง ไมมีการทะเลาะและไมมีปญหากันเลย”
“ตอนเด็กอยูกบั พอแม พี่นอง 4 คนทะเลาะเบาะแวงกันบาง”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม ชาย 4 หญิง 2 คน ทะเลาะกันบาง”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม พี่นอง ในครอบครัวมีแตปญหา แตไมเคยทะเลาะกัน พอตายแลว ดื่มเอง
เพราะปญหาครอบครัวในปจจุบัน”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม พอเรียนหนังสือจะอยูว ัด กับอาที่วัด ”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม เปนลูกคนโต มีนอ ง 4 คน เด็ก ๆ ทะเลาะกันบาง”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม ไมมีการทะเลาะกัน ไมมีปญหาในครอบครัว”
“ตอนเด็กอยูกบั พอแม และพี่ชาย พี่สาว นองสาว ไมคอยทะเลาะกัน”
“ตอนเด็กอยูกบั พอแม มีพ่นี อง 3 คน ชาย 1 หญิง 2 ทะเลาะกันบางประสาพี่นอง ไมมาก ไม
รุนแรง”
“ตอนเด็กอยูกบั พอแม ปูยา ไมทะเลาะกันเลย”
“ตอนเด็กอยูกบั พอแม ตลอด ไมคอยมีการทะเลาะกันแตมีก็เรื่องนอย ๆ จะทะเลาะกันเรื่องกินเหลา
ไมมี”
“ตอนเด็กอยูกบั พอ แม จบ ป 4 บวช ทํางาน แตงงาน มีพี่ชาย 1 คน นองสาว 2 คน นองชาย 2
คน รวม 6 คน ในครอบครัวตอนเด็กไมทะเลาะกัน”
“ตอนเล็กอยูกบั พอแม มีพี่นอง 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน ทะเลาะกันบาง ตอนนีพ้ อเสียเหลือแต
แม พี่นองรักกันดี”
“ตั้งแตเด็กอยูก ับพอแม แตตอนนี้ พอแมแยกทางกัน แตอยูกับนองสาว นองชายเสีย ก็มีแตอา”
“อยูกับพอ แม พี่ชาย ทะเลาะเบาะแวงกันบาง บางครั้ง”
“อยูกับ พอ แม พี่นอง 6 คน ไมมีปญหาทะเลาะเบาะแวง”
“อยูกับ พอ แม พี่นอง กันตั้งแตเด็ก ไมมีการทะเลาะกัน”
“อยูกับ พอ แม พี่นอง ไมคอยทะเลาะกัน ไมคอยมีปญ
 หากัน ถาจะมีบางแตเล็ก ๆ นอย ๆ”
“อยูกับ พอ แม พี่นอง ไมมีการทะเลาะกัน”
“อยูกับ พอ แม พี่ นอง ไมมีการทะเลาะกันไมมีปญหาในครอบครัว”
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-32“อยูกับ พอ แม พี่นอง ไมคอยมีปญหากัน”
“อยูกับ พอ แม พี่นอง มีปญหาบางนาน ๆ ครั้ง ไมทะเลาะกัน ในครอบครัว”
“อยูกับพอ-แม พี่นอง 12 คน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน คุณพอดื่มเหลาขาวไมมาก กอนกินขาวไม
เมา”
“อยูกับพอ แม มีพี่สาว 1 นองชาย 1 คน เปนคนกลาง ทะเลาะกันบางตามประสาเพราะความคิด
ไมตรงกัน”
“อยูกับพอแม พี่นอง 7 คน มีทะเลาะเบาะแวงกันบาง ”
“อยูกับพอแม พี่ชาย นองชาย ไมเคยมีปญหา ไมทะเลาะเบาะแวงกัน”
“อยูกับพอแมพี่นอง 3 คน มีการทะเลาะเบาะแวงกันบาง”
“อยูพอแมพนี่ อ ง 3 คน พี่ชาย นองชาย มีปญหากันบาง พอติดเหลา การพนัน บางครั้งผูหญิง แม
ปากจัดทะเลาะกัน ไมตบตี พอโตขึ้นมาก็เลิก ลูกทั้ง 3 คนใกลชิดพอมาก”
“เห็นพอกินเหลามาตั้งแตเด็ก พอดื่มทุกวันทุกเย็น ประมาณ 1 แบนอยูได 3 วัน ซื้อเหลาใหพอทุก
วัน กินที่บานคนเดียว จะไลควันเสียจากการเชื่อม ไลควันพิษออก พอกินแลวทะเลาะตีกันเรื่อย ผม
ไมทํารายเมียผม”
1.2.3 การดื่มของบุคคลในครอบครัว
ผลของการดื่มของบุคคลในครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
พบวา หลายครอบครัวมีบิดาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา แตบางครอบครัวบิดาจะดื่มใน
การเขาสังคมเทานั้น
ผลจากการสัมภาษณการดื่มของบุคคลในครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีรายละเอียดดังนี้
“พอดื่มบาง บางครั้งดื่มเหลาขาว ครึ่งขวด นอง-ดื่มเหลาขาวไมหนักจนเมามาก บางทีดื่ม 3พอ ลูก”
“พอ แม นองชาย พี่สาว ดื่มบาง แตนองชายดื่มเยอะจนขับรถชน พอดื่ม 2-3 ครั้ง ตอเดือน
เฉพาะงานบุญเทศกาล ไมบอ ย แมดื่มบางไมบอย นานที นองชายดื่มทุกวัน ทุกเย็น ดื่มจนเมาถึง
เชา ไมคอยกลับบานจะเลิกดืม่ เมื่อเงินหมด แตไมเคยทะเลาะกับใคร”
“เห็นพอกินเหลามาตั้งแตเด็ก พอดื่มทุกวันทุกเย็น ประมาณ 1 แบนอยูได 3 วัน ซื้อเหลาใหพอทุก
วัน กินที่บานคนเดียว แตดมื่ ไมหนัก จะไลควันเสียจากการเชื่อม ไลควันพิษออก เวลาดื่มพอชอบ
ทะเลาะกับแมเรื่องเหลา ลูก ๆ ก็เห็นแตไมชอบ ผมไมทํารายเมียผม”
“พอ ปูยา ไมดื่มไมเห็นวาจะทะเลาะกัน พี่ดื่มบางแตดื่มเล็กนอย”
“พอจะดื่มหนักเวลาเขาสังคม พอดื่มเมาแตไมบอย พี่ชายดื่มแตดื่มไมบอย ตาไมคอยกิน”
“พอดื่ม แตตอนนี้เลิกดื่มแลว พี่นองมีดมื่ บาง”
“พอดื่มแตดื่มไมมาก พี่ชายดื่มหมดทุกคนแตไมดื่มหนักพอตึง ๆ”
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-33“พอดื่มแตดื่มไมมาก ดื่มแลวก็เมาไมมีการทะเลาะกัน พี่ชายดื่มหนัก นองชายดื่มแตดื่มนอยเพราะ
แมจะเคยเตือนตลอดเพราะมีครอบครัวแลว”
“พอดื่มแตถาเปนงานสังสรรคจะดื่มที พี่ชายดื่มบางแตไมดื่มมาก นองสาวดื่มนิด ๆ หนอย ๆ”
“พอดื่มไมเยอะไมเมา พี่ชาย นองชายดื่มบาง”
“พอดื่มเหลา แตไมทะเลาะกันเรื่องเหลา พอดื่มเหลาขาว กินไมเกิน 4-5 ทุม พี่ชายกินนอย ๆ นั่ง
นาน ๆ ไมเมา ญาติสวนใหญจะดื่มวันละ 1 กั๊ก เพื่อจะไดทํางานได”
“พอดื่มบาง พีน่ องดื่มบาง ผมกินมากที่สุดในบาน ญาติกไ็ มคอยกิน”
“พอดื่มบาง พีช่ ายดื่มบางแตไมบอย ไมมีใครดื่มจนเมา”
“พอดื่มบางแตดื่มนาน ๆ ครั้ง”
“พอดื่มบางแตไมไดดื่มมาก ดื่มเหลา ดื่มแลวชอบบน สวนใหญจะดื่มตามเทศกาลตาง ๆ เมาแตไม
คอยทะเลาะเรื่องเหลา นองชายดื่มหนักกวาตอนอยูนครพนม ดื่มหนักเพราะจะมีเพื่อนมาจับกลุมดื่ม
เหลากัน”
“พอติดเหลา พนัน แต นาน ๆ ครั้งพอก็ดื่มเหลา ดื่มตามเพื่อนนิดหนอย พอลูกโตขึ้นมาก็เลิกเมา
มาก พี่ชายดื่มเหมือนกันแตไมใหพอแมรู พี่สาว จิบ นิด ๆ หนอย ๆ”
“พอเปนคนดืม่ เกงมาก กินทุกเทศกาล แตไมเมา พี่นองผูชายทุกคนดื่มหมด ถากลับไปบานก็จะมา
กินกัน”
“พอไมดื่ม พี่นองมีดื่มบาง สวนมากดื่มที่งานบุญ งานแตง เปนเหลาขาว ไมเมา …”
“พอไมดื่ม แตพี่ดื่มเหมือนกันแตดื่มไมเยอะเทาไร”
“พอไมดื่ม แตนองชายดื่ม แตไมเคยดื่มดวยกันเลย”
“พอไมคอยดืม่ จะดื่มหนักตอนหนุมดื่มจนเมา พี่ชายดื่มไมมาก”
“พอไมคอยดืม่ นอกจากจะมีงาน พี่ชาย นองชาย ไมดมื่ นอกจากมีงานสังสรรค จึงจะดื่ม สักทีนึง”
“พอเสียชีวิต แมไมดื่ม พี่ชายดื่มแตดื่มไมมาก นองชายไมดี่มเลย”
“พี่นองดื่มแตดื่มไมมาก พอเสียชีวิตแลวแตดื่มเยอะ แตผมจะดื่มมากที่สุดในครอบครัว”
“พี่ชายดื่มเยอะเหมือนกับผม ดื่มจนเมาทุกครั้งที่ดื่ม คุณพอดื่มเหลาขาวไมมากกอนกินขาวไมเมา”
“พี่ชายคนโตไมดื่ม แมนาน ๆ จะดื่มทีจะดื่มชวงเทศกาลปใหม จะดื่มกับเพื่อนกับญาติ ในพี่นองมี
ดื่ม 3-4 คน ดื่มเบียร เหลา ถาไปหากันจะชวนกันดื่ม”
“นองชาย ดื่ม พอดื่ม ตอนนี้ เลิกแลว แมกับนองสาวดืม่ บางแตไมมากพอดื่มเหลาแตไมได
ทะเลาะกันในครอบครัวเรื่องเหลา นองชายดื่มเกือบทุกวัน พอดื่มประมาณเดือนละ 2 ครั้ง นองชาย
ดื่มกับเพื่อน กับญาติ ดื่มเกือบทุกวัน ดื่มจนเมาแลวนอนหลับ”
“ไมมีใครดื่มนอกจากผมดืม่ คนเดียว เพราะสังคมที่ทํางาน”
“สวนใหญจะไมคอยมีคนดืม่ ในครอบครัวนอกจากผมเอง และพี่ชายจะดื่มไมมาก”
“สวนใหญก็มแี ตอากับผมทีด่ ื่ม ดื่มไมคอยบอย เปนบางโอกาส”
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-341.3 รูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
รูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ในสวนนี้แบงการ
นําเสนอผลการศึกษาออกเปน 3 หัวขอ คือการดื่มในชวงปกติ การดื่มเพื่อเขาสังคม และการดื่มใน
งานเทศกาลตางๆ ดังนี้

-

-

-

1.3.1 รูปแบบและวิธีการดื่มประจํา
กลุมตัวอยางสวนใหญจะดื่มกับเพื่อนหลังเลิกงาน เพราะสถานประกอบการมีขอบังคับไมให
พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในที่ทํางาน ยกเวนงานปใหมที่สถานประกอบการจัดเลี้ยง
และมีเครื่องดืม่ แอลกอฮอลดวย
อายุของผูดื่มพบวา เมื่ออายุมาก จะเริ่มดื่มนอยลง
สถานภาพสมรสพบวา จะดืม่ นอยลงเมื่อมีครอบครัว และโดยเฉพาะเมือ่ มีลูก
สถานที่ดื่มจะเปนที่บาน หรือรานอาหารใกลสถานที่ทํางาน หรือถามีเงินมากจะไปตาม
รานอาหารใหญๆ
เวลาที่ดื่ม สวนใหญจะใชเวลาดื่มในวันทํางานประมาณ 17.00-23.00 น. เพื่อไมใหมีผลกระทบ
ตองาน ถาเปนวันหยุดเชน วันศุกรหรือเสาร กลุมตัวอยางจะดื่มนานกวาวันทํางาน มีบางคนดื่ม
ขามวันขามคืน แตจะนานๆครั้ง
ประเภทของเครื่องดื่ม แลวแตสถานภาพของผูดื่ม สวนใหญนยิ มเบียร เชน ลีโอ สวนเหลานอก
จะมีเฉพาะผูทมี่ ีรายไดสูง
ปริมาณการดืม่ พบวา สวนใหญจะกลาววาดื่มพอตึงๆก็กลับบาน ถาเปนวันหยุดเชน วันศุกร
หรือเสาร กลุมตัวอยางจะดืม่ มากกวาวันทํางาน เพราะไมตองตื่นไปทํางาน
กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มกับเพื่อนๆที่ทํางาน ดื่มเพื่อเขาสังคม บางคนนิยมดื่มคนเดียว
ความเครียดจากงานไมมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตสวนใหญกลาววา ดื่มแลวสนุก
ดื่มเพราะสังสรรค เพื่อเขาสังคม
ผลจากการสัมภาษณรูปแบบและวิธีการดื่มประจํา มีรายละเอียดดังนี้

“ก็ดื่มมาเรื่อย ๆ บางทีดื่มทุกวันศุกรเปนประจํากับเพื่อน ๆ ดื่มประมาณ 6 โมง ถึง ตี 1 กินไม
ถึงกับเมา คนละครึ่งกลมตอครั้ง แตเพื่อนเมาบางแตขับรถกลับบานได มาทํางานก็ดื่มแตไมกลับ
บานดึก”
“ก็ทํากับขาว แลวก็มานั่งดื่มเบียรขวดนึง กินขาวแลวก็ดมื่ เบียร แตดื่มไมคอยมาก นาน ๆ ครั้ง 3-4
ครั้ง ตอนนี้ลูกยังเล็กเลยมีเวลาดื่มนอยลงเพราะตองทํางานบาน บางทีซักผาไปดื่มไป เพราะยุงกัด”
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-35“จะดื่ม 3-4 ครั้ง ตอ สัปดาห สวนใหญดื่มเบียร สวนใหญจะดื่ม 1-2 ขวด ถากินแบบสนุก ๆ ไมได
ดื่มมากก็จะดืม่ วันละ 1 ขวด/วัน แตจะดื่มหนักวันเสาร”
“จะดื่ม 4 วัน/สัปดาห ดื่มกับเพื่อนเวลาเลิกงาน ดื่มประมาณ 1 ชั่วโมงก็เลิกกิน สวนใหญจะดื่ม ลี
โอ จะดื่มเหลาก็นาน ๆ ครั้ง จะดื่มเบียรวนั ละ 1-2 ขวดตอวัน ดื่มเพราะไมไดเครียด ไมไดกินเวลา
ทํางานจะดื่มหลังเลิกงาน คนละ 2 ขวด เมาหนัก 1-2 ครั้ง/เดือน ”
“จะดื่มตอนชวงเย็น ดื่มกับเพื่อนบาง ไปดื่มรานอาหารขางนอกบาง ถาเปนวันหยุดก็ดื่มแตจะดื่ม
ชวงเย็น ดื่มประมาณ 1 ชั่วโมง ถามีที่ดื่มจะดื่มนาน ประมาณ 3-4 ทุม ก็เขาบาน พอเงินเดือนออกไม
มีใครมานั่งดื่ม เพราะแตละคนมีคาใชจาย”
“ดื่มที่บาน ดื่มที่บานเพื่อน ทีร่ านบางดื่มเบียรประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดื่มตึงๆก็กลับบาน ถาดื่มที่บาน
ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง เพราะมีคาใชจายเยอะ สิ้นเดือนก็ 1-2 ขวด ดื่มหนักวันเกิดเพราะนานๆ
ครั้ง จะเปนเจาภาพ ดื่มพักผอน 2-3 ครั้ง ไมอยากเทีย่ ว ”
“ดื่มประจํา4-5วัน/สัปดาห กินไดทั้งเบียร เหลา ยาดอง สวนใหญดื่มตอนเย็นกับเพือ่ นรวมงาน
ดื่มตั้งแตเย็น จะเลิกก็ตอเมือ่ เมาหรือเงินหมด ดื่มเพราะสังสรรคเขาสังคมกับเพื่อน ๆ ไมไดดื่ม
เพราะเครียด”
“ดื่มตอเนื่องถึงปจจุบัน ดื่มประมาณเดือนละ 2-3 ครั้ง ดืม่ เหลา เบียร ดื่มเรื่อย ๆ ไมไดนับแกว
ดื่มแตไมเมา ดื่มหลังเลิกทํางานเปนสวนใหญ ดื่มกับเพือ่ น ๆ ดื่มเพราะสังสรรคเขาสังคม”
“ดื่มทุกวัน วันละ 1 กั๊ก ไมไดดื่มแลวอยาก หงุดหงิด บางทีดื่มคนเดียว เพราะมีภรรยา บางทีก็
เพื่อน เดี๋ยวนีไ้ มดื่มจนเมาหนักเพราะความรับผิดชอบ ดื่มที่บาน”
“ดื่มมาเรื่อย ๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง”
“ดื่มสักหนอย พอมีชีวิตชีวา บางทีดื่มกับญาติบาง บางทีดมื่ หามรุงหามค่าํ ”
“ถาเจอญาติจะดื่มหามรุงหามค่ํา ปกติ ดื่มประมาณ 1-2 ครั้งตอสัปดาห เพื่อนทีด่ ื่มดวยกันบางคนก็
เมา ดื่ม 2 คน /4-5 ขวด แตไมเมา ดื่มระยะเวลา 1-2 ชม. สวนใหญจะดื่มลีโอ ยาดองนานที”
“ดื่มบางครั้ง ถามีเพื่อนกิน ก็กิน เดือนละ 4-10 ครั้ง แลวแตเพื่อน ๆ ดื่ม 3-4 ชม. สวนใหญดื่มที่
ทํางานหลังเลิกงาน สาเหตุเพื่อน ๆ ชวน ถาไมดื่มก็ได ดื่มเหลาจีน (โสม) เบียร ดื่มประมาณ 1
ขวดเบียร ดื่มจนเมาทุกครั้ง เมาแลวกลับ แตขับรถได”
“ปจจุบันดื่ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห ดื่มที่หอง เพราะอยากดืม่ กับเพื่อน ๆ เปนยาดอง ไมเมา เมื่อกอน
ดื่มที่ทํางาน แตตอนนีไ้ มเมาแลวเพราะบริษัทหาม”
“ปจจุบันดื่ม 3-4 วัน/สัปดาห ดื่ม 3-4 ชม./ครั้ง ดื่มที่หอ งพัก รานอาหาร คาราโอเกะ อยากสนุก
ถึงอยากดื่มพูดคุยสนุก ปจจุบันดื่มยาดอง เบียร เหลานอก สวนใหญดื่มกับเพื่อน ความมากนอย
แลวแตเงินในกระเปา ถามีมากก็ดื่มมากขึน้ ”
“ปจจุบันดื่มนอยลดลง เบียร วันละ 1 กระปอง ไมดื่มหนัก”
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-36“ปจจุบันดื่มไมบอย แลวแตอารมณ สัปดาหละ 4-5วัน/สัปดาห ดื่มประมาณ 1 กลม สําหรับเหลา
ถาเบียรก็ 4-5 ขวด ดื่มทั้งเหลา เบียร ทุกยี่หอ ดื่มแตไมถึงกับเมา ดื่มที่บานเพื่อน ที่รานคาราโอเกะ ดื่มกับเพื่อนเปนสวนใหญ”
“ปจจุบันดื่มเหลาตม OTOP ทุกวัน ดื่ม ครึ่งขวด ( นอยกวา 1 แบน ) ประมาณ 250 CC ดื่มที่บาน
ดื่มคนเดียว ไมดื่มแลวหงุดหงิด”
“ปที่แลวดื่มทุกวัน เบียร 2-3 ขวด/วัน ดื่มที่บาน ดื่มกับเพือ่ นนานๆครั้ง ดื่มกลุมที่คุยสนุกมากกวา
ทุกวันนี้ดื่มเหลาไทย หงส แมโขง ไมคอยเยอะ ตั้งใจจะลดใหนอยลง เพราะมากๆจะติด มีดื่มคน
เดียวที่บานไมทุกวัน ศุกร เสาร อาทิตย ตึงๆ ลีโอ 2-3 ขวดก็พอ ”
“ตอนนี้ดื่มบางๆ ผสมโซดา เมื่อกอนดื่มเพียวๆ”
“ตอนนี้ดื่มลดลง ตั้งแตมาอยูก รุงเทพ ฯ เพราะมีครอบครัว พอเลิกงานเพื่อน ๆจะมาดื่มตอนเย็น 2-3
ทุม”
“ตอนนี้ดื่มแมโขง 1 ใน 4 ดืม่ ที่บาน 2 ชั่วโมง ดื่มที่ทํางานจะดื่มเบียรแตนาน ๆ ครั้ง ถาหมด
กระปองเขาบาน ดื่มแลวแตอารมณ”
“ตอนนี้ดื่มเบียร ประมาณ 2 ขวด ลีโอ สิงห ถาเพื่อนจะกิน ชาง เบียรสด กินเหลาบาง แลวแต
เพื่อนจะซื้อมา ไมระบุยหี่ อ ดื่มเบียรทุกวัน เหลา 2-3 ครั้งตอสัปดาห ที่บานขายของ เหลา เบียรจึง
หยิบงาย”
“ถาดื่มกับเพื่อนก็ดื่มเปนลัง ดื่มเบียร ถาดื่มคนเดียวก็ดื่มเปนกระปอง บางทีดื่มขามวันขามคืน
วันหยุดทุกสัปดาหจะดื่มเยอะได แตถาเปนวันธรรมดาก็นอยหนอย แตถาเปนวันศุกรก็จะเมาหลับ
ตามวงเหลาเปนประจําแตตองดื่มกับเพื่อนที่อยูจัก”
“ไมคอยดื่มเลย ดื่มนอยลงมาก หรือไมไดดื่ม อายุ15-27 ป แตงงานกินนอยลง 1-2 ครั้งตอเดือน กิน
กับเพื่อน หนักบาง เบียร เหลานอก”
“เริ่มดื่มประจําชวงอายุ 25 ป ชวงเปนทหารเกณฑคนยอมรับทั่วไป มีเพื่อนเยอะ มีความคึกคะนอง
เซ็นจายทีหลังเลยงาย ดื่มเกือบทุกวัน 1-2 ขวดเบียร ไมถึงกับเมามาก ดื่มบานเพื่อนบาง รานหนา
ปากซอยบาง เพื่อนเกาๆบาง ที่นี่บาง”
“ชวงนี้ไมคอยไดดื่ม บางทีไมกินก็ไมได ก็สมาคมที่ทํางานที่เกาดื่มเยอะ ตอนนี้ดื่มนอยลง แทบจะ
ไมไดดื่มเลยเพราะไมมีเวลาใหแลวกับครอบครัว และตองขับรถใหเจานายอื่นขางนอก อยางนี้มา
ประมาณ 5 ปแลว วิสกี้สวนใหญ เหลานอก เบียรแทบหยุด เสารตีกอลฟ”
“หลังเลิกงาน จะมีวงรอที่บาน ดื่มตั้งแต 5โมงถึง2ทุม 3วันตอสัปดาห ศุกร เสาร ดื่มทุกวัน ดื่มเบียร
1 ลัง ดื่มตั้งแต เที่ยง ถึง ตี 1 ไมเมา ”
“สวนใหญจะดื่มกับพี่ชายบาง บางทีก็ดื่มตามรานอาหารกันบาง เวลาเบื่อ ๆ จะดื่มเครื่องดื่มเปน
เหลาสีเปนสวนใหญ ดื่มประมาณ 1-2 ชม. 3-4 คน/กลม เมาแลวก็กลับบานไปนอน”
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-37“สวนใหญดื่มที่บาน จะดี่มนอยลง เพราะมีภาระคาบาน เพื่อนจะตามไปที่บานจะดืม่ 3-4 ชม. ก็เลิก
ปลอยเขากินไป เราไมกินเขาก็ขอตัวกลับ”
1.3.2 รูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานสังคม
- สวนใหญกลุมตัวอยางจะดืม่ ในงานสังคมเชน งานบวช งานแตงงาน งานบุญตางๆ
- ปริมาณการดืม่ สวนใหญกลาววาขึ้นอยูกับความคุนเคยกับเจาภาพ ถาคุนเคยกันจะดื่มมาก ถาไม
คุนเคยจะดื่มนอย แตสวนใหญจะกลาววาดืม่ พอตึงๆ
ผลจากการสัมภาษณรูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานสังคม มีรายละเอียดดังนี้
“กินเหลา เบียร ที่งานบวช งานแตงดวย เลิก 4 ทุม ตอที่อื่นบาง ที่งานแตงสวนมากกินเหลา ไม
ถึงกับเมา”
“จะดื่ม ถาตางจังหวัด ดื่มจนเมาทุกครั้ง”
“จะดื่มชวงงานแตง งานบวช ดื่มไมหนัก เพราะสวนใหญจะปวดหัว”
“จะดื่มชวงมีงานบวช งานแตง ถางานไหนไมมีเหลาสวนใหญจะไมไป แลวแตเจาภาพ”
“จะไปงานบวช บาง งานแตงบางสวนใหญจะมีแตละครั้งจะนอย ปหนึ่งไมกี่ครั้ง ดื่มจะเปนเหลา
สวนใหญดื่มไมเมาพอตัว”
“ดื่มงานบวช งานแตง ดื่มไมเมาพองานเลิกก็พอตึง ๆ”
“ดื่มงานบวช งานแตง งานสโมสรทหารเรือ ดื่มไมมากเพราะไปกับอา แตอาจะดื่มเมาสุดยอด แต
ผมจะเปนคนขับรถ บางทีไปดื่มตอถึงจะดื่ม”
“ดื่มงานบวช งานแตง เดือน ละ 1 ครั้ง ป นึง 7ครั้ง ดื่มเบียรเปนสวนมาก 1-2 ขวดใหญ เมานิด
หนอย”
“ดื่มตามงานบวช งานแตง บางทีงานศพบาง แตสวนใหญจะกลับกอนตลอด”
“ดื่มตามงานบวช งานแตง ดื่มพอประมาณพอมีลิมิต พอรูตวั เองวาเมาก็เริ่มหยุดดื่ม”
“ดื่มไมคอยเยอะในเวลาเขาสังคม เพราะตองมีหนาที่ในการรับผิดชอบขับรถเอง”
“ดื่มบางครั้ง แตนิด ๆ หนอย ๆ แตถามีเพือ่ นฝูงก็เมาหนอย แตถาเปนงานเจานายก็จะจิบ ๆ ไป
งานเขาสังคมดื่มเยอะแตก็ดมื่ ตามปกติ เพราะตองขับรถกลับบาน แตจะไมดื่มวันเขาพรรษา”
“งานแตง บวช ปละ 2 ครั้ง ดื่มที่งาน เหลาหงส ดื่มไมเกิน 2 ชม. สังสรรค เขาสังคม ญาติพี่
นอง เพื่อน ๆ เล็กนอย ไมเคยดื่มจนเมา”
“งานบวช งานแตง มีเลี้ยงสุราก็ดื่ม แตจะนาน ๆ ที ปละประมาณ 5-6 ครั้ง ”
“งานบวช งานแตง มีกินบาง แตกินไมมาก เพราะตองกลับบาน ดื่มเหลาแดง แมโขง หงสทอง
3-4 เปก ไมมากเทาอยูบาน”
“งานบวช งานแตง และทุกงาน ถาเปนจังหวัดเดิมจะดื่มทุกงาน ไมมีเหลาไมมีงาน”
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-38“งานบวช งานแตง นาน ๆ ครั้ง ดื่มเหลา ดื่มกับเพื่อนฝูง”
“ไปงานบวช งานแตง ปละ2 ครั้งดื่มเหลาแดง โซดา ดื่มไมมาก ไมเมา ”
“ไปงานบวช งานแตงก็ดื่ม เพราะเขาสังคม มีใหกนิ แตไมคอยไดไปเพราะทํางาน กินที่งานเลี้ยง ”
“ไมคอยไปเพราะทํางานในกรุงเทพ แตตอนอยูอีสานไปบอยจะกินเหลาเบียรครั้งละ 1ขวด เดือนละ
2-3ครั้ง ดื่มกับเพื่อน ๆ ที่บานเพื่อน จนเมาถึงกลับเพราะสังสรรคกับเพื่อน ๆ นาน ๆ ทีนึง”
“ไมเคยไดไป นาน ๆ ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง ถาไดไปก็ดื่มเล็กนอยดื่มกับญาติ ๆ เพื่อนที่ไปรวมงาน ดื่ม
เหลาขาว เหลาตม ไมเคยดื่มจนเมา”
“ไมเคยไปงานสังคมแตสวนนอยที่ไป”
“ไมมีงานบวช แตถาเปนงานแตก็ดื่มนิด ๆ หนอย ๆ ไมมาก งานมงคล ถาไปกับที่ทํางานก็ดื่มจนเมา
ตามปกติ”
“ไมสนิทก็ไมกิน อันตราย ถาไมใชงานเพือ่ นสนิทจะไมดื่มมาก ดื่มแกว สองแกวก็พอ แตก็เพื่อน ถา
เปนงานเพื่อนสนิทจะดื่มเยอะ สัพเพเหระ ตามประสาของคนดื่มเหลา”
“เมามาก ๆ ชวงงานบุญ ถาเมาจะนอน ไมเคยขามวันขามคืน งานบวช งานแตง ดื่มบาง แตไมคอย
มี สมัยอยูตางจังหวัดบอย 4-5ครั้ง/เดือน พอเขามา กทม. นอยลง ปละครั้ง ดื่มเหลาแดง -ถามีญาติพี่
นองก็เยอะหนอย 1 คน/กลม ไมเมาหนัก”
“สวนใหญไมคอยดื่ม ถาเจอเพื่อนก็จะดื่มบาง แตดื่มนอย”
1.3.3 รูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานเทศกาลตางๆ
กลุมตัวอยางสวนใหญจะดื่มหนักถึงหนักมาก
- รูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานเทศกาล
ในชวงเทศกาลสงกรานต บางคนดื่มหนักถึงหนักมากชวงปใหม
- การกลับไปพบเพื่อนหรือญาติที่ตางจังหวัดในชวงเทศกาล ทําใหมีการดื่มเพิ่มมากขึน้
- การดื่มในชวงเทศกาลตางกับการดื่มชวงอืน่ ๆเนื่องจากพบวา ชวงเทศกาลจะมีการดืม่ ติดตอกัน
ขามวันขามคืน ในขณะที่ปกติทั่วไปสวนใหญจะดื่มไมขามวันขามคืน
ผลจากการสัมภาษณรูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานเทศกาล มีรายละเอียดดังนี้
“กลับบานชวงสงกรานตกลับปละครั้ง ดื่มที่บานเพื่อน บานญาติกินไปเรื่อย ๆ จนเมาขามวัน
ขามคืน ประมาณ 20 ลัง เฉพาะ เบียร กินกับเพื่อน ๆ ประมาณ 7 คน กินทุกป หนัก ๆๆ”
“กลับบานสงกรานต ปใหม กลับทุกป แตไมไดดื่มเพราะอยูกับครอบครัว พอ แม ไมไดดื่ม
เพราะอยากมีเวลาใหพอแม”
“จะดื่มตามเทศกาลสงกรานต ปใหม จะดืม่ กับญาตินานๆ เจอกัน ดึกแลวหยุด อีกวันตอมานอน
พักผอน กินที่บาน แตจะดื่มไมมากหนัก เมาไมรูสติไมมี”
“ดื่มตามเทศกาล ดื่มกับเพือ่ นบางเปนบางครั้งถาเจอ บางทีดื่มขามวันขามคืน ดื่มเบียรบาง”
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-39“ดื่มทุกเทศกาล สงกรานตกับปใหม ดื่มมากสุด ดื่มขามวันขามคืนสังสรรคกับเพื่อน ๆ ญาติ ดื่ม
ทุกประเภท เบียร…เหลาขาว เหลาตม เหลานอก ดื่มเยอะมากจนประมาณไมได ดืม่ จนเมาทุก
ครั้ง”
“ดื่มทุกเทศกาลที่มี ถาเจอเพื่อนฝูง นาน ๆ ครั้ง เพื่อนหยุดยาว เมาเพราะอยูบาน ตั้งแตมีลูกก็ดื่มเบา
ลงเยอะ จะไมกินขามวันขามคืน ประมาณ ตี 1 ถึง ตี 2”
“ดื่มปกติ”
“ปใหม สงกรานต นาน ๆ จะเจอครั้ง ก็จะไปเทีย่ ว เที่ยงคืนก็กลับ จะดื่มเทากัน”
“งานสงกรานต เลิกยาก ถาไมเมาไมอาเจียน จะไมเลิก กินประมาณ 2-3 วันติด แตไมกิน ขามวัน
ขามคืน สวนใหญกินเหลา แสงโสม หงสทอง เหลา ขาว OTOP กินกับญาติ กินถึงประมาณตี 4 -5”
“งานสงกรานตดื่มหนักที่สุด จะสังสรรคในครอบครัว ญาติ เพื่อน ดื่มหนักหลังเดินทาง 1 วัน กิน
กลางวัน 11-15 น.และ 2 ทุม-12หรือ01.00 น. กินคละกัน ไมคอยมีเหลาตม ไปไหนมีสงกรานตก็กนิ
ปใหมรวมญาติ กินไมหนักเทาไร”
“ตามเทศกาลจะดื่มไมมาก ตามเทศกาลปใหม สงกรานต จะดื่มไมเยอะสวนใหญจะไปเทีย่ วกัน
มากกวาเพราะเปนวันหยุดปมีครั้งเดียว วันเขาพรรษาลดเพราะคนหยุดกินหลายคน”
“เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ไมคอยดื่มแตจะดื่มก็ไมมากเพราะเพื่อนเหลือไมกี่คน”
“ทุกเทศกาล และวันหยุด กิน กับญาติบาง ดื่มเปนเวลานาน ๆ ดื่มกับเพือ่ นบาง บางทีเพื่อนเกา ๆ มี
โทรตามกันไปดื่มที่ราน บางทีดื่มที่บานเพื่อน บางทีไปเที่ยวตอ”
“ทุกเทศกาลปใหม สงกรานต ดื่มตามปกติ ดื่มแบบไมมากพอมีสติ รูวาตัวเองเมาก็เลิกดื่ม แตบาง
ครั้งก็ดื่มกับเพือ่ นบาง กับญาติบาง ตามปกติ”
“…สงกรานต ปใหมกด็ ื่มบาง คนเดียว……”
“เทศกาลจะกลับบานตางจังหวัด นอกจากมีคนมาหาบาง จะเจอเพื่อนบาง เทศกาลที่ดมื่ หนักจะเปน
สงกรานต สิ้นป เขาพรรษา กัน จะดื่มกับเพื่อนๆ ดื่ม3-6 ขวด นานๆ ที 6-7 คน ดื่มเบียร”
“เทศกาลปใหม สงกรานตดมื่ ที่บาน สวนมากไมคอยไดไปไหนเพราะอันตรายเพราะนิสัยคนไทย
ปใหม ดื่มเยอะสุด ปใหมดื่มจนหยุด 1 วัน ดื่มไกลวันทํางาน 1 วัน แตดมื่ ที่บาน กับครอบครัว
ภรรยา”
“เทศกาลปใหม สงกรานต ดื่มมากกวา ฉลองกันทุกป รวมญาติดื่มกัน 4-5 ชม. ดื่มเหลาขาว
เบียร เหลาสี ดื่ม 4-5คน/3ขวด เหลาขาว ถาเปนเบียร 3-4 คน/ลัง แตไมเคยดื่มเหลากับเบียรรวม
ดื่มแยก ดื่มจนเมาสวนใหญเปนวันแรกวันตอๆมาก็เบา”
“เทศกาลไมเทีย่ ว อยูบาน ไมเที่ยวที่ประเทศไทยเวลามีเทศกาลคนเยอะ”
“เทศกาลยาวถึงเที่ยงคืน ดื่มที่บาน 6-7 ขวด/4 คน เหลานอก สุราไทย 2 เทศกาลกินทุกวัน งดวัน
สุดทาย สิ้นปไมเมา ”
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-40“เทศกาลสงกรานต ปใหม สงกรานตดื่มหนักกับพี่นอง ดื่มเหลาขา วสาโท เบียร เหลานอกดื่มขาม
วันขามคืน ดืม่ หนักยันหมดสติ”
“เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ดื่มเหมือนกัน บางทีกเ็ ยอะ บางทีก็นอ ย เมาคางก็มี แตก็มีเมาบาง
ก็มี ชวงเทศกาลปใหมจะดืม่ หนักสุด ถาเจอญาติ 1-2 ทุมก็นอน”
“เพื่อนไมคอยเจอ มีแตญาติ กินในครอบครัว กินกับเพื่อน เมาตั้งแตหาเงินใช เพื่อนก็ดื่ม ดื่มเหลา
เบียร เมา ๆ ตึง ๆ แตหาเงินได ก็เลยไมวา ดื่มขามวันขามคืนในชวงเทศกาลปใหม สวนเทศกาล
สงกรานตจะเจอเพื่อนเยอะนาน ๆ ครั้ง ดื่มที่บาน นานๆกินหลายอยาง”
“ชวงเทศกลปใหม สงกรานต จะดื่มเยอะ ชวงเขาพรรษาไมคอยดื่ม แตดื่มนอย เพราะเพื่อนไมดื่ม
ชวงเขาพรรษากัน”
“สงกรานตจะกลับตางจังหวัด ไมคอยไดกนิ แตดื่มไมเยอะเพราะญาติ พีน่ อง ไมคอยดืม่ เพื่อนเกาก็
ไมคอยดื่ม เพราะมีลูก ปใหมอยู กทม. เมาดื่มกับเพื่อนๆ ดื่มวันเดียว”
“สงกรานต ปใหม ดื่มมาก เมานิดหนอย กับ ญาติ เพื่อน ๆ บาง ดื่มเบียร เปนสวนใหญ”
“สงกรานต ปใหม ดื่มมากหนอย เพราะเจอเพื่อน ญาติ ๆ ดื่มทั้งวันเพราะนาน ๆ เจอ กัน ดื่ม
เบียรเปนสวนใหญ เหลาแดงบาง ดื่มเรื่อย ๆ”
“สงกรานต ไมไดกลับบาน จึงไมดื่ม”
“สงกรานต กินสุราหนักเพราะพบญาติ เหลา +โซดา ดื่มไมเมา 3-4 ชั่วโมง ก็พอ”
“สงกรานต ปใหม ปละครั้ง ดื่มเหลา เบียร ดื่มทั้งวันทั้งคืน ดื่มกับครอบครัว ญาติ ๆ กลุมเพื่อน
ดื่ม 4-5กลม จนเมา ดื่มเพราะเขาสังคมกับเพื่อน ๆ ญาติ ๆ สังสรรค ไมไดดื่มเพราะเครียด”

-

1.3.4 การเลิกดื่ม
ชวงเทศกาลเขาพรรษาพบวา หลายคนสามารถงดเหลาไดครบพรรษา บางคนดื่มลดลง ซึ่งทําให
การดื่มของหลายคนลดลงตามกลุมเพื่อนทีล่ ดหรืองดการดื่มลงดวย
กลุมตัวอยางทีม่ ีภาระ เชน มีครอบครัวและหรือมีลูกดวย จะลดการดื่มลง โดยเหตุผลเพื่อให
เวลากับครอบครัว
กลุมตัวอยางทีเ่ พิ่งเริ่มทํางาน จะไมเคยคิดเลิกหรืองดเหลา
กลุมตัวอยางหลายคนเคยคิดถึงการเลิกดื่ม แตเหตุผลที่ไมยังไมเลิกดืม่ สวนใหญใหเหตุผลถึง
เพื่อน สังคมและการงาน นอกจากนี้ หลายคนคิดวา การดื่มไมกอใหเกิดปญหาอะไรทั้ง
ครอบครัวและการงาน จึงยังไมมีความจําเปนในการเลิกดื่ม

ผลจากการสัมภาษณเกีย่ วกับการเลิกดื่ม มีรายละเอียดดังนี้
“เคยคิดเลิกดืม่ แตเลิกไมได เพราะมีสังคมกับเพื่อน”
“ไมเคยคิด คิดวากินแลวไมเดือดรอน มีก็กิน กินหนอย ความคิดก็โลงดี กินที่บานเมียไมบน”
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-41“คิด ลดปริมาณลง คิดวาจะเลิกไดถาลดปริมาณลง แลววันหนึ่งก็จะเลิกไดเอง อยูที่ตัวเอง”
“งดเขาพรรษาครบพรรษามา 5 ป หมดพรรษาก็แลวแตเพือ่ น ไมเครียดงาน คิดวาจะเลิก เพื่อนชวนก็
กิน เพราะคิดวาปกติธรรมดา”
“ตอนนี้ยังไมคดิ เพื่อนมาสนุกสนาน ไมเคยกอปญหา ไมเสียงาน เมาก็ไมทํางาน”
“ถาเขาพรรษาจะงด ทํามาเปนเวลา 4-5 ปแลว ไมมีหลุด เพราะสัจจะตอหนาพระ โกหกจะบาป ได
พระยึดเหนี่ยวเขาพรรษา มีเพื่อนในวงเหลามากใชจะดี ออกพรรษายังไมดื่ม ตั้งใจจะดื่มแคเขา
สังคม ตั้งใจเลิกบุหรี่ยากมาก เหลาไมยาก จิบเปบซี่ซาหวานลดความอยากได”
“ที่ดื่มไมเคยทะเลาะกับภรรยา อยูคนละชั้นกัน ลูกๆไมดื่มเลย อยูกับพอตา”
“เขาพรรษาหยุดมา 3 ป ไมเคยคิดเลิก หาขออางไมได และไมเคยเสียงาน”
“เคยคิดเลิกดื่ม งดดื่มชวงเขาพรรษาติดตอกัน 10 ป แลว ”
“เคยพยายามทีจ่ ะเลิกเหลา กับ บุหรี่ แตเลิกไมไดเพราะสังคมกับกลุมเพือ่ น ๆ สวนมากมีแตเพื่อน
ผูชาย ปฏิเสธยาก รักษาน้ําใจเพื่อน เคยเขา รพ. 10 วัน ก็ไมไดดื่มเหลา ก็อยูมาได แตพอออกจาก
รพ. ก็มากินตอ เพราะตองเขาสังคม”
“ไมเคยคิด ลูกอายุ 2 เดือน ไมมีเวลาใหเพือ่ น เพื่อนก็เหมือนเดิม”
“เคยคิด เคยเลิกแตทําไมได เงินไมพอใช เชามาเอาเงินทีไ่ หน อยูที่เพื่อน เพื่อนไมเลิก อาจตองเลิก
กับเพื่อน เขาพรรษาหยุดได 1 สัปดาห เพื่อนคะยัน้ คะยอ”
“เคยคิด แตเพือ่ นบอกวาลงทุนไปเยอะแลว ยังไมถอนทุนเลย จะเลิกไดยังไง อยากเลิกเพื่อลูก ลูก
ชายอยูในทอง”
“เคยคิด หยุดเขาพรรษามาได 5-6 ปแลว ถาเลิกดื่มจะมีเงินเหลือจริงหรือ หยุดแลวจะกินอะไร
น้ําหวาน นม นึกไมออก หยุดชวงเขาพรรษา อยากพักฟน รางกาย ก็เลยถือเอาชวงนี้ อางได เพื่อนๆก็
บน แลวก็ชินเอง”
“เคยคิดจะเลิกแตเลิกไมได เพราะมีสังคม ตองสังสรรค เกรงใจเพื่อนๆ ที่ทํางานสวนใหญก็มีเพื่อน
กินประจํา คิดวาตอนนี้ตดิ เหลาเพราะตองกินทุกวัน”
“เคยคิดเลิกดื่ม พยายามหางๆ เลิกไมไดเพราะเพื่อนชวน กับถามีงานทําตลอดก็จะไมกิน”
“เคยหยุดเขาพรรษามา 2 ป ก็ธรรมดา กินก็เหมือนเดิม”
“ไมคิด”
“ไมคิด เพราะไมดื่มหนัก นึกอยากดื่มก็ดมื่ สนุกสนาน ไมกินจนกอปญหา เสียงาน ถาเมาก็ไม
ทํางาน”
“ไมคิด ไมไดติดเหลา ไมกนิ ก็ได ที่กินเพราะวาสังสรรค”
“ไมไดติดเหลา ไมกินก็ได ถาจะใหเลิกเด็ดขาดคงไมทํา เพราะตองเขาสังคมกับเพื่อนๆ มีเพื่อน
ชวน”
“ไมเคยคิด”
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-42“ไมเคยคิด ดื่มได ถาหาเงินได แตไมหนักเกินไป เพราะเปนของที่ถูกกฎหมาย ดื่มนอยปนคุณ ดื่ม
มากเปนโทษ”
“ไมเคยคิด เพราะไมคอยดื่มอยูแลว”
“ไมเคยเลิกเพราะเลิกไมได ดูขอดี-เสีย ไมดื่มจะคุยทั้งคืนไมได ดื่มไดงานก็มี เชนไปกับลูกคา เจาะ
ลูกคาไมได เขามึนเรามึน กลาถามก็กลาตอบ ลวงความลับได คนไมดื่มเพื่อนนอย ไมดื่ม ไมไป ไม
มีคนชอบ เพื่อนจะนอย มีผลเรื่องงานดวย”
“ยังไมคิด กินสักขวดก็หายเหนื่อย”
“ยังไมคิดอยากจะเลิก เพราะตัวเองยังไมคดิ ไมไดเครียดอะไรถึงดื่ม”
“ยังไมเคยคิดเลิกดื่ม ยังอยากสนุกอยู”
“ลูกไมดื่มไมกนิ ซักคน เคยคิดเลิกดื่ม ตอนนี้ ตั้งแตเขาพรรษามาก็ยังไมไดดื่มเลย”

2. ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด
ผลการศึกษาขอมูลเอกสารจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานประกันสังคม มีดงั นี้
จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง ไดจาํ แนกตามประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่ทวั่
ประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง และชลบุรี(ตารางที่ 4 ภาคผนวก ข) เมื่อพิจารณา
จะพบวาประเภทอุตสาหกรรมที่มีจํานวนลูกจางมาก 5 อันดับแรกดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 จะเห็นวาอุตสาหกรรมประเภทการผลิตมีจํานวนลูกจางมาก
ที่สุดถึง 4,210,229 คน ในการศึกษาตอไปจึงควรเลือกสถานประกอบการในกลุมการผลิตนี้
จังหวัดที่ควรศึกษาในระยะตอไป อันดับแรกคือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งถาเปนไปไดควรศึกษาทั้ง 2 จังหวัดดังกลาวเพื่อเปนของขอมูลที่ไดจากในกรุงเทพ
และปริมณฑลและนอกกรุงเทพและปริมณฑล
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-43ตารางที่ 3 จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง ไดจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เรียงตามลําดับจํานวนลูกจาง(ขอมูล กรมสวัสดิการแรงงาน เมษายน 2551)

ประเภทอุตสาหกรรม

ทั่วประเทศ
แหง

1 การผลิต
2 การขายสง การ
ขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของ
ใชสวนบุคคลและ
ของใชใน
ครัวเรือน
3 บริการดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชาและ
บริการทางธุรกิจ
4 การกอสราง
5 โรงแรมและ
ภัตตาคาร

ลูกจาง

สมุทรปราการ
แหง

นนทบุรี

ระยอง

ชลบุรี

ลูกจาง

แหง

ลูกจาง

แหง ลูกจาง

แหง

ลูกจาง

92,783 4,210,229 5,346

570,167

2,422

74,947

1,329 174,388

2,278 315,574

164,690 1,498,523 2,137

45,256

4,165

42,147

1,829

15,562

3,313

43,116

33,488

676,270

564

48,808

1,603

19,308

399

18,547

818

36,022

13,740

319,662

256

18,421

912

14,408

324

21,915

260

19,971

26,712

448,790

191

3,779

535

5,950

332

5,294

936

37,350

3. ผลการประชุมเพื่อกําหนดวิธีการศึกษา กลุมตัวอยางและขนาด และกําหนดประเภทของ
สถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป
3.1 ขนาดกลุม ตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตร
=

Z 2α / 2 P(1
2

จํานวนตัวอยาง

− P)

d

โดย Z = คาสถิติมาตรฐานใตโคงปกติ เมื่อกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % = 1.96
P = คาสัดสวนผูดื่มแบบอันตราย(Harmful drinker)รอยละ 3.1(อภินันท อรามรัตน.
, 2550) ดังนั้นคา P จึงเทากับ 0.031
d = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของสัดสวนผูดื่มแบบอันตราย = 1 % = 0.01
ดังนั้น จํานวนตัวอยาง = 1.962 ×0.031× (1-0.031) / (0.01)2
= 1,154
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= 1,327
จึงเก็บขอมูลทัง้ หมด 1,327 คน

3.2 กลุมตัวอยาง
เนื่องจากผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหนึ่งที่สําคัญคือ การไดรับอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยจากการทํางาน ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมดังกลาว จึงพิจารณาขอมูลการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป 2552 (สํานักงานประกันสังคม 27 ตุลาคม
2552) รายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 1 ผูป ระสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามขนาด สถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ป 2552
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-45สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางานในรอบไตรมาส 3 ป 2552
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 ประมวลผลขอมูล ณ 27 ตุลาคม 2552 พบวาการประสบอันตราย
หรือ เจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน มีทั้งสิ้น 41,566 คน ซึ่งเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 4,064 คน จาก
ไตรมาสที่แลวที่มี 37,502 คน คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.84 โดยการประสบอันตรายใน
ไตรมาสนี้สวนใหญเกิดในสถานประกอบการ ขนาดกลางที่มีลูกจาง 200 – 499 คน คือจํานวน
7,102 คน คิดเปนรอยละ 17.09 รองลงมาคือ ขนาด 100-199 คน ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับขนาด 2049 คน โดยมีจาํ นวน 6,452 คน(รอยละ 15.52) และ 6,266 คน (รอยละ 15.07)ตามลําดับ
ดังนั้น การพิจารณากลุมตัวอยาง มีดังนี้
1) สถานประกอบการ
- สถานที่ ควรเปนสถานประกอบการประเภทการผลิตที่อยูในจังหวัด
สมุทรปราการ และหรือจังหวัดชลบุรี ตามที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ขอมูลการ
ประสบอันตรายจากการทํางาน(กองทุนเงินทดแทน: รายงานประจําป 2551) ยัง
พบวา จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดทีม่ ีสัดสวนการไดรับอันตรายจากการ
ทํางานสูงที่สุดคือ 48.16 ตอลูกจาง 1,000 ราย
- ขนาดของสถานประกอบการ ควรมีจํานวนลูกจางอยูระหวาง 200-499 คน
เนื่องจากขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนก
ตามขนาด สถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2552 (สํานักงานประกันสังคม 27
ตุลาคม 2552) พบวา สวนใหญการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานเกิดในสถานประกอบการ ขนาดกลางที่มีลูกจาง 200 – 499 คน(รอยละ
17.09 )
2) ลูกจางที่เปนกลุมตัวอยาง
- อายุ ควรเปนลูกจางที่มีอายุระหวาง 15-60 ป
- เพศ ควรเปนเพศชายเทานัน้ เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบมากในเพศ
ชาย และจากการศึกษาเบื้องตนที่ผานมาพบวา ผูหญิงสวนใหญไมดื่ม หรือดื่มนอย
มาก ทําใหการเก็บขอมูลเบื้องตนดังกลาวมีกลุมตัวอยางทีเ่ ปนเพศหญิงเพียง 1 คน
เทานั้น
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ ควรมีระยะเวลาตัง้ แต 1 ปขึ้น
ไป เนื่องจากการลงพื้นที่รวบรวมขอมูลเบื้องตนครั้งนี้พบวา ลูกจางทีม่ ีเวลา
ปฏิบัติงานนอยจะไมกลาตอบคําถามตามความเปนจริง
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-463.3 กําหนดประเภทของสถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัย
สถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยระยะตอไปคือ Logistic Regression Analysis เพราะจะบง
บอกความสัมพันธระหวางการดื่มกับผลกระทบที่เกิดตามมาทั้งขนาดความรุนแรงและมีทิศทางของ
ความสัมพันธดังกลาว รายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับ Logistic Regression Analysis (อุไรวรรณ อมร
นิมิต, 2552)ดังนี้
เทคนิคทางสถิติที่ชื่อ “Logistic Regression Analysis” ซึ่งเปนเทคนิคการวิเคราะหตวั แปร
เชิงพหุแบบหนึ่ง ใชทํานายคาความนาจะเปน นับไดวาเปนเครื่องมือที่มีประโยชนมากในการ
วิเคราะหตัวแปรตอบสนอง หรือ ตัวแปรตาม ที่มีคาของขอมูลเพียง 2 คา บอยครั้งที่พบวาใน
สถานการณตางๆ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหมคี าของตัวแปรตามไมตอเนื่อง เชน ผลลัพธที่ไดอาจเปน
การปรากฏโรคที่สนใจหรือไมปรากฏ การตาย หรือ ไมตาย เปนตน ถึงแมวา Logistic Regression
Analysis นั้น มาจากพืน้ ฐานของเทคนิคการวิเคราะหถดถอยที่นํามาประยุกตใชกบั ตัวแปรจําแนก
ประเภทก็ตาม แตในบทความนี้จะนําเสนอเฉพาะกรณีตัวแปรตามที่ใหผลลัพธได 2 คา
(Dichotomous Variable) เทานั้น และวิธีการที่นํามาใชในการประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ
เปนวิธีการที่เรียกวา Maximum Likelihood Method ซึ่งจะทําใหผลลัพธที่ไดนั้นถูกเชื่อวาเปน
ผลลัพธที่ดีที่สุด
ในการวิเคราะหสมการเสนถดถอย เราใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด ในการประมาณ
คาพารามิเตอร สําหรับใน Logistic Regression เราจะทําการประมาณคา Odds แปลงคา Oddsให
เปน Logit แลวจึงประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแบบโดยใช Maximum Likelihood คา
สัมประสิทธิ์เหลานี้จะถูกนําไปใชในการคํานวณหาความนาจะเปนของเหตุการณที่สนใจ ดวยการ
คํานวณหาผลตางหรือการเปลี่ยนแปลงระหวาง log odds ของตัวแปรตามเมื่อตัวแปรอิสระแตละตัว
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
วิธีการวิเคราะหโดยใช Logistic Regression นี้ ไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับตัวแปรตามและคา
ความคลาดเคลื่อนที่ตองมีการแจกแจงแบบปกติ ไมมีขอกําหนดของความสัมพันธเชิงเสนตรง
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แตอยางไรก็ตามตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัว
แปรอิสระที่เปน Continuous กับคา Logit นอกจากนี้ Logistic Regression สามารถใชวิเคราะห
ขอมูลไดทุกระดับการวัดอีกดวย นับวาเปนจุดแข็งของเทคนิคทางสถิตินี้
เทคนิคทางสถิตินี้ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และไดถูกพัฒนาไปเพื่อใชใน
การศึกษาทางดานแพทยอยางกวางขวางมากทีเดียว ประกอบกับการที่มโี ปรแกรมสําเร็จรูปมาชวย
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนัน้ Logistic Regression จึงมีประโยชนมากในการทํางานวิจัยทัว่ ไป
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-47ซึ่งสถิติ Logistic Regression Analysis นี้ ผูวิจัยไดเปนหัวหนาโครงการและใชในการ
วิเคราะหขอมูลในการศึกษาระดับประเทศที่ผานมาจํานวน 2 โครงการไดแก โครงการศึกษาปจจัยทีม่ ี
ผลตอการเขารับบริการทางการแพทยในโรงพยาบาลของผูประกันตน ในประเทศไทย และโครงการศึกษา
การใชอินเตอรเน็ตและผลกระทบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผลที่ไดจากการ
วิเคราะหทั้งสองโครงการนี้ ไดบอกถึงความสําคัญของปจจัยที่มีผลไดอยางชัดเจน
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บทที่ 5
สรุปและเสนอแนะ
การศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบ
ของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นตน โดยวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก
ลูกจางในสถานประกอบการเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
การประชุมเพือ่ กําหนดวิธีการศึกษาในระยะตอไป ผลการศึกษานําสูขอสรุปและเสนอแนะดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวนไดแก
ก. ผลการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับ เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และรูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สถานที่ทําการวิจยั สําหรับการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 5 แหง จํานวนลูกจาง
ที่เขารวมโครงการจากสถานประกอบการละ 6 คน รวมทัง้ หมด 30 คน กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง
24- 58 ป เปนเพศชาย 29 คนและเพศหญิง 1 คน ลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน สวนใหญเกี่ยวของกับ
การผลิต ลักษณะการดื่มรอยละ 50 ดื่มเปนประจําตั้งแต 3-4 ครั้งตอสัปดาห และรอยละ 50 ดื่มเปน
บางครั้ง
เสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการเสนอผลการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน
ประสบการณการเริ่มดื่มครั้งแรก และผลของสภาพครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ดังนี้
1) การเริ่มดื่มครั้งแรก การเริ่มดื่มครั้งแรกมีสาเหตุมาจากความอยากลองและเพื่อน บาง
คนเริ่มดื่มครั้งแรกจากการเขางานสังคมกับญาติ อายุที่เริ่มดื่มอายุนอยที่สุดคือ 11 ป
มากที่สุดคือ 30 ป สวนใหญเริ่มดื่มในขณะเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ประเภท
ของเครื่องดื่ม มี่ทั้งสุราสี เบียร และสุรากลั่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละพืน้ ที่ ปริมาณทีด่ ื่ม
สวนมากจะดืม่ จนเมา ผลของสภาพครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้นพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ วัยเด็กอาศัยอยูกับพอแมและพี่นอง การ
ทะเลาะกันในครอบครัวพบนอยมากที่มกี ารทะเลาะจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และผลของการดื่มของบุคคลในครอบครัวตอเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นั้นพบวา หลายครอบครัวมีบิดาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา แตบาง
ครอบครัวบิดาจะดื่มในการเขาสังคมเทานั้น

-492) รูปแบบและวิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พบวา
2.1) รูปแบบและวิธีการดื่มประจํา กลุมตัวอยางสวนใหญจะดื่มกับเพื่อนหลังเลิก
งาน
เพราะสถานประกอบการมีขอ บังคับไมใหพนักงานดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในที่ทํางาน ยกเวนงานปใหมที่สถานประกอบการจัดเลี้ยงและมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย อายุของผูดื่มพบวา เมื่ออายุมาก จะเริ่มดืม่ นอยลง
สถานภาพสมรสพบวา จะดืม่ นอยลงเมื่อมีครอบครัว และโดยเฉพาะเมือ่ มีลูก
สถานที่ดื่มจะเปนที่บาน หรือรานอาหารใกลสถานที่ทํางาน หรือถามีเงินมาก
จะไปตามรานอาหารใหญๆ เวลาที่ดื่ม สวนใหญจะใชเวลาดื่มในวันทํางาน
ประมาณ 17.00-23.00 น. เพือ่ ไมใหมีผลกระทบตองาน ถาเปนวันหยุดเชน วัน
ศุกรหรือเสาร กลุมตัวอยางจะดื่มนานกวาวันทํางาน มีบางคนดืม่ ขามวัน
ขามคืน แตจะนานๆครั้ง ประเภทของเครื่องดื่ม แลวแตสถานภาพของผูดื่ม
สวนใหญนิยมเบียร เชน ลีโอ สวนเหลานอกจะมีเฉพาะผูท ี่มีรายไดสูง ปริมาณ
การดื่มพบวา สวนใหญจะกลาววาดื่มพอตึงๆก็กลับบาน ถาเปนวันหยุดเชน
วันศุกรหรือเสาร กลุมตัวอยางจะดื่มมากกวาวันทํางาน เพราะไมตองตื่นไป
ทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มกับเพื่อนๆที่ทํางาน ดื่มเพื่อเขาสังคม บางคน
นิยมดื่มคนเดียว ความเครียดจากงานไมมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตสวนใหญกลาววา ดื่มแลวสนุก ดื่มเพราะสังสรรค เพื่อเขาสังคม
2.2) รูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานสังคม สวนใหญกลุมตัวอยางจะดืม่ ในงาน
สังคมเชน งานบวช งานแตงงาน งานบุญตางๆ ปริมาณการดื่มสวนใหญกลาว
วาขึ้นอยูก ับความคุนเคยกับเจาภาพ ถาคุนเคยกันจะดื่มมาก ถาไมคุนเคยจะดื่ม
นอย แตสว นใหญจะกลาววาดื่มพอตึงๆ
2.3) รูปแบบและวิธีการดื่มประจําในงานเทศกาลตางๆ
รูปแบบและวิธีการดื่ม
ประจําในงานเทศกาล กลุมตัวอยางสวนใหญจะดื่มหนักถึงหนักมากในชวง
เทศกาลสงกรานต บางคนดื่มหนักถึงหนักมากชวงปใหม การกลับไปพบ
เพื่อนหรือญาติที่ตางจังหวัดในชวงเทศกาล ทําใหมีการดื่มเพิ่มมากขึน้ การดื่ม
ในชวงเทศกาลตางกับการดืม่ ชวงอื่นๆเนื่องจากพบวา ชวงเทศกาลจะมีการดื่ม
ติดตอกัน ขามวันขามคืน ในขณะทีป่ กติทั่วไปสวนใหญจะดื่มไมขามวัน
ขามคืน
2.4) การเลิกดื่ม ชวงเทศกาลเขาพรรษาพบวา หลายคนสามารถงดเหลาไดครบ
พรรษา บางคนดื่มลดลง ซึ่งทําใหการดื่มของหลายคนลดลงตามกลุมเพื่อนที่
ลดหรืองดการดื่มลงดวย กลุมตัวอยางที่มภี าระ เชน มีครอบครัวและหรือมีลูก
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-50ดวย จะลดการดื่มลง โดยเหตุผลเพื่อใหเวลากับครอบครัว กลุมตัวอยางที่เพิ่ง
เริ่มทํางาน จะไมเคยคิดเลิกหรืองดเหลา กลุมตัวอยางหลายคนเคยคิดถึงการ
เลิกดื่ม แตเหตุผลที่ไมยังไมเลิกดื่ม สวนใหญใหเหตุผลถึงเพื่อน สังคมและ
การงาน นอกจากนี้ หลายคนคิดวา การดื่มไมกอใหเกิดปญหาอะไรทั้ง
ครอบครัวและการงาน จึงยังไมมีความจําเปนในการเลิกดื่ม
ข.

ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อจําแนกลักษณะ/ประเภทของอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด

ผลการศึกษาขอมูลเอกสารจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานประกันสังคม พบวา จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง ไดจําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมและพื้นที่ทวั่ ประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง และชลบุรี เมื่อพิจารณา
จะพบวาประเภทอุตสาหกรรมที่มีจํานวนลูกจางมาก 5 อันดับแรก จะเห็นวาอุตสาหกรรมประเภท
การผลิตมีจํานวนลูกจางมากที่สุดถึง 4,210,229 คน ในการศึกษาตอไปจึงควรเลือกสถาน
ประกอบการในกลุมการผลิตนี้ จังหวัดที่ควรศึกษาในระยะตอไป อันดับแรกคือ จังหวัด
สมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งถาเปนไปไดควรศึกษาทัง้ 2 จังหวัดดังกลาวเปนอยาง
นอย เพื่อเปนของขอมูลที่ไดจากในกรุงเทพและปริมณฑลและนอกกรุงเทพและปริมณฑล
ค.

ผลการประชุมเพื่อกําหนดวิธีการศึกษากลุมตัวอยางและขนาด และกําหนด
ประเภทของสถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป

1) ขนาดกลุมตัวอยาง เมื่อคํานวณโดยใชสูตร และใช คาสัดสวนผูดมื่ แบบอันตราย
(Harmful drinker)รอยละ 3.1(อภินนั ท อรามรัตน., 2550) จึงควรเก็บขอมูลทั้งหมด
โดยมีขนาดตัวอยางจํานวน 1,327 คน
2) กลุมตัวอยาง เนื่องจากผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหนึ่งที่สําคัญคือ
การไดรับอุบัตเิ หตุหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม
ดังกลาว จึงพิจารณาขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป
2552 (สํานักงานประกันสังคม 27 ตุลาคม 2552) รายละเอียดดังนี้
2.1) สถานประกอบการ สถานที่ ควรเปนสถานประกอบการประเภทการผลิตที่อยูใน
จังหวัดสมุทรปราการ และหรือจังหวัดชลบุรี ตามที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ขอมูลการ
ประสบอันตรายจากการทํางาน(กองทุนเงินทดแทน: รายงานประจําป 2551) ยังพบวา
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีสดั สวนการไดรับอันตรายจากการทํางานสูงที่สุด
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-51คือ 48.16 ตอลูกจาง 1,000 ราย ขนาดของสถานประกอบการ ควรมีจาํ นวนลูกจางอยู
ระหวาง 200-499 คน เนื่องจากขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน จําแนกตามขนาด สถานประกอบการ ไตรมาส 3 ป 2552 (สํานักงาน
ประกันสังคม 27 ตุลาคม 2552) พบวา สวนใหญการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานเกิดในสถานประกอบการ ขนาดกลางที่มีลูกจาง 200 – 499 คน
(รอยละ 17.09 )
2.2) ลูกจางที่เปนกลุมตัวอยาง อายุ ควรเปนลูกจางที่มีอายุระหวาง 15-60 ป เพศ ควรเปน
เพศชายเทานัน้ เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบมากในเพศชาย และจาก
การศึกษาเบื้องตนที่ผานมาพบวา ผูหญิงสวนใหญไมดมื่ หรือดื่มนอยมาก ทําใหการ
เก็บขอมูลเบื้องตนดังกลาวมีกลุมตัวอยางทีเ่ ปนเพศหญิงเพียง 1 คนเทานั้น ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ ควรมีระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป เนื่องจาก
การลงพื้นที่รวบรวมขอมูลเบื้องตนครั้งนี้พบวา ลูกจางที่มีเวลาปฏิบัติงานนอยจะไม
กลาตอบคําถามตามความเปนจริง
3) กําหนดประเภทของสถิติที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัย
สถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยระยะตอไปคือ Logistic Regression Analysis เพราะจะบง
บอกความสัมพันธระหวางการดื่มกับผลกระทบที่เกิดตามมาทั้งขนาดความรุนแรงและมีทิศทางของ
ความสัมพันธดังกลาว ซึ่งสถิติ Logistic Regression Analysis นี้ ผูวิจยั ไดเปนหัวหนาโครงการและ
ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาระดับประเทศที่ผานมาจํานวน 2 โครงการไดแก โครงการ
ศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการเขารับบริการทางการแพทยในโรงพยาบาลของผูประกันตน ในประเทศไทย และ
โครงการศึกษาการใชอินเตอรเน็ตและผลกระทบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผล
ที่ไดจากการวิเคราะหทั้งสองโครงการนี้ ไดบอกถึงความสําคัญของปจจัยที่มีผลไดอยางชัดเจน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําโครงรางการวิจัย
เรื่องความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม โดยไดอธิบายเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รูปแบบและ
วิธีการดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ระบุประเภทของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด กําหนดขนาดและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย และกําหนดประเภทของสถิติ
ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งสรุปผลการศึกษาตามที่กลาวแลวนั้น
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-52ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยตอไป เรื่องความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับการไดรับผลกระทบของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรนําขอมูลเสนทางการเขาสูการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รูปแบบและวิธกี ารดื่มประจําของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ดจาก
การศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยาง
นอกจากนี้แบบสอบถามควรเพิ่มเติมในสวนของผลกระทบที่ไดรับจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่มีทั้งตอตนเองซึ่งรวมถึงคาใชจายเพื่อการดื่ม ผลกระทบตอครอบครัว สังคม และ
เศรษฐกิจ ซึง่ ในสวนของผลกระทบนี้มีการศึกษามากมาย ประกอบกับขอจํากัดของการวิจยั เชิง
คุณภาพทําใหการศึกษานี้มงุ ที่การดื่มเทานัน้
เพราะเสนทางการเขาสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รูปแบบและวิธีการดืม่ ประจําของผูใ ชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายและแตกตางกัน
มาก ประกอบกับขอมูลดานการดื่มนี้ยงั มีนอย
รูปแบบการศึกษาตอไปตามที่กลาวโดยสรุปแลวนั้น ควรเพิ่มเติมการศึกษากลุมตัวอยาง
ไดแก บุคคลผูใกลชิดไดแกบุคคลในครอบครัว เปนการศึกษาผลกระทบในดานของผูที่ไมดื่มแต
ไดรับผลกระทบ จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาตอไป ซึ่งจะทําใหไดขอมูลผลกระทบที่ชัดเจน
จากบุคคลในครอบครัว
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลดานเอกสารเชน การบันทึกการหยุดและการลา การบันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพ เปนตน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับการไดรับผลกระทบ ของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขัน้ ตน
โดยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับศูนยวิจัยปญหาสุรา
---------------------------------------คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้ สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับการไดรับผลกระทบ ของผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นตน เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อ
เปนแนวทางในการดูแลและปองกันการเกิดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตอไป
ดังนัน้ จึงขอความรวมมือจากนักเรียนดังนี้
• แบบสอบถามโดยการสัมภาษณนี้ใชเวลาประมาณ 30-60 นาที
• ขอใหทานใหขอมูลที่เปนจริงที่สุด ขอมูลจะแปลผลในภาพรวมทั้งหมด และคําตอบ
ของทานทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะสําหรับผูวิจัยเทานั้น
• หากมีขอสงสัย ทานสามารถติดตอผูวิจัย ผศ. ดร. จีรนันท แกลวกลาไดตลอดเวลาที่
โทร 0-2354-8543-49 ตอ 1303
ขอขอบคุณในความรวมมือ—คณะผูวจิ ัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทานอายุ......................ป
1
2
เพศ
ชาย
หญิง
2
3
สถานภาพสมรส 1 โสด
คู
หยาราง/แยกกัน
มีบุตร....................คน
ทานเปนคนจังหวัดใด................................
ทานนับถือศาสนาใด
1
2
3
4
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อื่นๆระบุ..........................
7. ทานยายจากบานเกิดมานาน...............ป
8. ทานทํางานทีน่ ี่มานาน...................................ป
9. ลักษณะงานทีท่ านทําในปจจุบันเปนอยางไร…………………………………………….
10. ปจจุบัน การดืม่ สุราของทานเปนอยางไร(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
ดื่มเปนประจําตั้งแต 4-5 วันตอสัปดาหขึ้นไป
2
ดื่มหนักเปนบางครั้ง

-58สวนที่ 2 เสนทางการเขาสูการดื่ม
11. ประสบการณเกี่ยวกับการดื่มสุราในครั้งแรกของทานเปนอยางไรบาง ดื่มที่ไหน ทําไมถึง
ดื่ม ดื่มอะไร ดืม่ กับใคร มากนอยเทา ดื่มจนเมาหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. หลังจากการดืม่ ครั้งแรกนั้น ทานมีการดื่มตอเนื่องมาอีกหรือไม ถามี ลักษณะการดื่มของ
ทาน เปนอยางไร(นานๆครั้ง เปนประจํา ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 3 รูปแบบและวิธีการดื่มในปจจุบนั
13. ลักษณะการดืม่ ของทานปจจุบันเปนอยางไร ดื่มบอยครัง้ หรือไม ดื่มวันละหรือสัปดาหละกี่
ครั้ง แตละครั้งดื่มนานเทาใด หรือไม ดื่มที่ไหนบาง ทําไมถึงดื่ม ดื่มอะไรบาง ดื่มกับใคร
บาง ดื่มมากนอยเทาใด ดื่มจนเมาบอย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14. ทานดื่มสุราในที่ทํางานหรือไม ดื่มบอยครั้งหรือไม ดืม่ วันละหรือสัปดาหละกี่ครั้ง แตละ
ครั้งดื่มนานเทาใด ทําไมถึงดื่ม ดื่มอะไรบาง ดื่มกับใครบาง ดื่มมากนอยเทาใด ดื่มจนเมา
บอยหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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-5915. ทานดื่มเพื่อเขาสังคมหรือไม(เชน งานบวช แตงงาน งานเลี้ยงตางๆ) เปนการเขาสังคม
ประเภทใดบาง บอยครั้งหรือไม ดื่มที่ไหนบาง ดื่มสัปดาหหรือเดือนหรือปละกี่ครัง้ แตละ
ครั้งดื่มนานเทาใด ทําไมถึงดืม่ ดื่มอะไรบาง ดื่มกับใครบาง ดื่มมากนอยเทาใด ดื่มจนเมา
บอยหรือไม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16. ทานดื่มในงานเทศกาลตางๆหรือไม เทศกาลบอยครั้งหรือไม ดื่มที่ไหนบาง ดื่มสัปดาห
หรือเดือนหรือปละกี่ครั้ง แตละครั้งดื่มนานเทาใด ทําไมถึงดื่ม ดื่มอะไรบาง ดื่มกับใคร
บาง ดื่มมากนอยเทาใด ดื่มจนเมาบอยหรือไม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 5 ปจจัยดานครอบครัวและสังคม
17. ลักษณะครอบครัวในวัยเด็กของทานเปนอยางไร(อยูกับพอแมหรือไม มีคนอยูในครอบครัว
กี่คน มีการทะเลาะของคนในครอบครัวหรือมีปญหาครอบครัวหรือไม)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
18. มีบุคคลใดเชน พอ แม พี่นอง หรือญาติ ของทานดื่มสุราบาง
ก. มีผูดื่มไดแก..........................
ข. ลักษณะการดืม่ ของบุคคลเหลานั้น เปนอยางไร(ลําดับทีละคน) ดื่มเปนประจํามาก
นอยเทาใด ดื่มจนเมาบอยครัง้ เทาใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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-6019. มีบุคคลใกลชิดทานบุคคลใดเชน เพื่อนสนิท ครู เพื่อนรวมงาน หัวหนางานของทานดื่ม
สุราบาง
ก. มีผูดื่มไดแก..........................
ข. ลักษณะการดืม่ ของบุคคลเหลานั้น เปนอยางไร(ลําดับทีละคน) ดื่มเปนประจํามาก
นอยเทาใด ดื่มจนเมาบอยครัง้ เทาใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
20. ทานเคยถูกคะยั้นคะยอใหดมื่ สุราหรือไม จากบุคคลใดบาง ในสถานการณใดบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
21. ลักษณะครอบครัวของทานในปจจุบัน เปนอยางไร(กรณีมีครอบครัวแลว) (อยูกันพอแม/
ลูกหรือไม มีคนอยูในครอบครัวกี่คน มีการทะเลาะของคนในครอบครัวหรือมีปญหา
ครอบครัวหรือไม)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
22. การเลิกดื่มสุรา ทานเคยคิดเลิกดื่มสุราหรือไม บอยครั้งเทาใด เลิกดื่มสุราสําเร็จหรือไม
สาเหตุใดที่ทําใหทานเลิกดื่มไมสําเร็จหรือเพราะอะไรจึงกลับมาดื่มอีก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
ตารางที่ 4 จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
และพื้นที่ทั่วประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง และชลบุรี
ประเภทอุตสาหกรรม 1

ทั่วประเทศ
แหง

1 เกษตรกรรม การ
ลาสัตว และการปา
ไม

ลูกจาง

จ. สมุทรปราการ
แหง

ลูกจาง

จ. นนทบุรี
แหง

ระยอง

ลูกจาง

แหง

ชลบุรี

ลูกจาง

แหง

ลูกจาง

3,736

56,756

20

817

28

344

40

759

63

5,294

663

8,651

7

135

3

17

7

149

1

99

1,711

48,719

11

519

16

192

26

2,112

38

3,679

92,783 4,210,229 5,346

570,167

2,422

74,947

43

2,485

76

6,812

35

923

64

858

6 การกอสราง
13,740 319,662 256
7 การขายสง การ
ขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของ
ใชสวนบุคคลและ
ของใชใน
164,690 1,498,523 2,137
ครัวเรือน
8 โรงแรมและ
ภัตตาคาร
26,712 448,790 191
9 การขนสง สถานที่
เก็บสินคาและการ
คมนาคม
16,188 425,742 395
10 ตัวกลางทาง
การเงิน
13,504 249,018 123

18,421

912

14,408

324

21,915

260

19,971

45,256

4,165

42,147

1,829

15,562

3,313

43,116

3,779

535

5,950

332

5,294

936

37,350

28,896

432

10,198

188

8,105

465

21,391

1,982

291

3,320

166

3,864

340

3,796

2 การประมง
3 การทําเหมืองแร
และเหมืองหิน
4 การผลิต
5 การไฟฟา แกส
และการประปา

1

2,399

75,796

1,329 174,388
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2,278 315,574
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11 บริการดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชาและ
บริการทางธุรกิจ
12 การบริหารราชการ
และการปองกัน
ประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคม
ภาคบังคับ
13 การศึกษา
14 การบริการดาน
สุขภาพและสังคม
15 การใหบริการ
ชุมชน สังคมและ
บริการสวนบุคคล
อื่นๆ
16 ลูกจางในครัวเรือน
สวนบุคคล
17 องคการระหวาง
ประเทศ และ
องคการ
ตางประเทศอื่นๆ
และสมาชิก

ทั่วประเทศ

จ. สมุทรปราการ

ระยอง

ลูกจาง

แหง

33,488

676,270

564

2

63

3,579

44,929

24

333

86

764

51

812

81

1,879

5,387

113,866

92

6,701

227

3,471

66

1,388

164

4,672

15,605

194,977

220

13,450

539

5,198

204

2,584

352

11,283

376

6,270

4

132

33

82

1

25

16

1,475

10

159

-

48,808

-

-

แหง

ลูกจาง

1,603

19,308

-

-

-

-

แหง

ชลบุรี

แหง

-

ลูกจาง

จ. นนทบุรี

ลูกจาง

399

-

-

แหง

18,547

-

-

818

-

-

ลูกจาง

36,022

-

-

