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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์วิเคราะห์คณุลกัษณะของข่าวความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจาก 

การด่ืมสรุา บริบทการเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง ความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา และ

ลกัษณะทัว่ไปของผู้ได้รับความรุนแรง ด้วยการวจิยัเอกสารซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัสองฉบบัระหวา่ง

ปี 2549-2558 ประชากรขา่วมีทัง้สิน้ 585 ขา่ว ค�านวณกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือใช้ในการศกึษาด้วยโปรแกรม 

G*Power จากนัน้ด�าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ได้ข่าวท่ีใช้ในการวิเคราะห์จ�านวน 

222 ขา่ว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเป็นแบบบนัทกึข้อมลูขา่วท่ีมีการก�าหนดรหสัจากเนือ้หา

ข่าวท่ีปรากฏ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ 4 คน เม่ือรวบรวมข้อมลูแล้วเสร็จจึงวิเคราะห์ 

ค่าสถิติพืน้ฐานอนัประกอบด้วยความถ่ีและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าข่าวท่ีน�าเสนอการด่ืมสุรา 

ท่ีส่งผลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผู้ ด่ืมสุราส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชาย อยู่ในวยัท�างาน ประกอบอาชีพเป็นพนกังานของรัฐ รูปแบบการด่ืมสรุาท่ีน�าไปสูค่วามรุนแรง

สว่นใหญ่ด่ืมเป็นกลุม่ ชว่งเวลาเกิดเหตคุวามรุนแรงสว่นมากเป็นเวลากลางคืน โดยภาคกลางเกิดเหต ุ

ความรุนแรงมากท่ีสุด ผู้ ก่อเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ ด่ืมสุราก่อเหตุคนเดียว อาวุธท่ีใช้ใน 

การก่อเหตมีุทัง้อาวธุโดยสภาพ และอปุกรณ์อ่ืน เช่น ใช้อวยัวะของร่างกายในการก่อเหต ุ ลกัษณะ 

ความผิดตอ่ผู้ อ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการด่ืมสรุาสว่นใหญ่เป็นการท�าร้ายผู้ อ่ืน สว่นความรุนแรงท่ีมีตอ่ตนเอง

สว่นใหญ่เกิดขึน้โดยประมาทสง่ผลให้เสียชีวิต ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่น

วยัท�างาน มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ใช้แรงงาน 
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ABSTRACT

This study aims to analyze news characteristics of violence from alcohol misuse, 

contextual incidents, violence, and characteristics of victims by investigating news from two 

daily newspapers published during 2009-2015. In terms of sampling methods, G*power and 

multi-stage sampling were used in order to select 222 of 585 news as the samples of the 

research. The data collection tool was a news data record form which was encoded according 

to the news content and certified by four experts. The data was analyzed by frequency and 

percentage. The results showed that most of the violence news resulting from alcohol misuse 

appeared in Khoasod newspapers. In addition, most of alcohol drinkers were working-age 

male government employees, and drinking in a group was the drinking pattern causing 

violence. The violence incidents mostly happened at night and occurred in the central part 

of Thailand. Also, it was found that most violent performers committed violence alone and 

used both weapons and other things such as body parts. The type of crime against others 

resulting from alcohol misuse was assault and battery. As for the violence against self, they 

mostly occurred due to carelessness and led to death. Regarding victims of the violence 

incidents, most of them were working-age male general workers/laborers.

Keywords: violence, alcohol, news, newspaper

บทน�า
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization (WHO), 2014) เปิดเผยข้อมลูวา่การด่ืมสรุา 

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก โดยเป็นสาเหตุของการตายร้อยละ 6 และเป็นสาเหตุให้เกิด 

ความพิการร้อยละ 5   นอกจากนี ้สรุาเป็นสารเสพตดิท่ีไมเ่พียงแตจ่ะบอ่นท�าลายสขุภาพร่างกายและจิตใจ

ของผู้ ด่ืมเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลตอ่บคุคลซึง่อยูร่อบข้าง ไมว่า่จะเป็นการท�าให้เกิดความเครียดกบับคุคล 

ในครอบครัว การเกิดโรคภยัจากความเครียด ถกูประณาม รวมถงึการกระท�าความรุนแรง เน่ืองจากสรุา

ออกฤทธ์ิกดสมองสว่นท่ีเก่ียวกบัการคดิการตดัสนิใจ และการใช้เหตผุล ท�าให้ผู้ ท่ีด่ืมขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ 

ใช้เหตใุช้ผลได้ไม่ดีนกั ขาดความรับผิดชอบ บวกกบัสรุาท�าให้เกิดความรู้สกึคกึคะนอง และก้าวร้าว  

ดงันัน้ การกระท�าความรุนแรงจงึเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอยูร่อบข้างได้งา่ย (WHO, 2009; Su et al., 2015)

ในประเทศไทยมีผู้ ด่ืมสรุามากเป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชีย เม่ือพิจารณาสดัส่วนนกัด่ืมต่อ

ประชากรทัง้หมดเพ่ิมขึน้เป็นระยะ โดยในปี 2554 มีประมาณ 17 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) และเพ่ิมเป็น 

17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) ในปี 2557 อีกทัง้ผู้ ด่ืมสว่นใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน ซึง่การด่ืมสรุาเป็นปัญหา
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ตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศเน่ืองจากก่อให้เกิดภาระโรค เกิดปัญหาอาชญากรรม และ

ปัญหาสงัคมโดยรวม สง่ผลกระทบตอ่ทัง้ผู้ ด่ืม บคุคลรอบข้าง ครอบครัว และชมุชน โดยท่ีภาครัฐและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องแบกรับภาระจากผลกระทบการด่ืมสรุาด้วยการรักษาเยียวยาทางการแพทย์ 

จดัสวสัดกิารให้การปรึกษาแนะน�าและดแูลผู้ มีปัญหาตดิสรุาและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกนัก�าหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา (Rehm et al., 2003; Lekfuangfu et al., 

2016; Department of Disease Control, 2016) ทัง้นี ้ มีงานวิจยัระดบันานาชาติสะท้อนวา่ปัญหา 

ส�าคัญท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองจากการด่ืมสุราคือ การใช้ความรุนแรงซึ่งเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ได้แก่  

การสร้างความรุนแรงในครอบครัว (WHO, 2009; Gebara et al. 2015) การใช้ความรุนแรงกบัคูค่รอง 

(WHO, 2006; Sprunger, Eckhardt, & Parrott, 2015; Rotheram-Borus et al., 2015; Gebara et al., 

2015) ก่อให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าว (Witte, Kopkin, & Hollis, 2015; Sacco et al., 2015) โดยเฉพาะ

พฤตกิรรมก้าวร้าวในหมูว่ยัรุ่น ท่ีสง่ผลให้ตนเองตกเป็นเหย่ือและเป็นผู้กระท�าความรุนแรง (WHO, 2006; 

Otwombe et al., 2015) การกระท�ารุนแรงในคูรั่กวยัรุ่น (Singh et al., 2015) การมีเพศสมัพนัธ์แบบ

ไมต่ัง้ใจ (Lewis, 2015) การมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชือ้ HIV (Rich, Nkosi, & Morojele, 

2015; Rooney & Limaye, 2015) และก่อให้เกิดการบาดเจ็บในรูปแบบตา่ง ๆ   (Cherpitel et al., 2015; 

Leute et al., 2015; Goeij et al., 2015; Thai Health Promotion Foundation, 2009)

ในประเทศไทยพบว่าการด่ืมสรุานบัเป็นสาเหตหุลกัท่ีน�ามาสู่การกระท�ารุนแรง โดยเฉพาะ 

ในเด็กและผู้หญิง ซึง่ข้อมลูของศนูย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า มีเด็กและผู้หญิงถกูกระท�า

ความรุนแรงจากผู้ ด่ืมสรุาโดยเฉลี่ยวนัละ 63 คน หรือชัว่โมงละ 3 คน นอกจากนี ้ผลการวิจยัของมลูนิธิ 

เพ่ือนหญิงยงัพบอีกว่าร้อยละ 70 ของผู้ชายท่ีด่ืมสรุานัน้มกัจะน�าความรุนแรงมาสู่ครอบครัว (Thai 

Health Promotion Foundation, 2010) ขณะเดียวกนัข้อมลูของ “นิด้าโพล” (NIDA poll, 2015)  

เปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศเร่ือง “มมุมองของประชาชนท่ีมีต่อปัญหา 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย” พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ ร้อยละ 55.58 เคยพบเห็นหรือรับรู้ 

รับทราบเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว เชน่ บดิามารดาทะเลาะกนั พอ่เลีย้งท�าร้าย

ร่างกายลกูเลีย้ง พอ่เลีย้งขม่ขืนลกูเลีย้ง บตุรหลานติดยาเสพติด แล้วท�าร้ายร่างกายคนในบ้าน และ

การใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น สาเหตท่ีุก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ การด่ืมสรุา  

การทะเลาะวิวาท และการใช้สารเสพติด นอกจากนี ้ มูลนิธิเพ่ือนหญิงได้ศึกษาสถิติความรุนแรง 

ในครอบครัวจากหนงัสือพิมพ์ปี 2550-2551 พบว่าการด่ืมสรุาเป็นปัจจยักระตุ้นให้เกิดความรุนแรง 

ในครอบครัวเพ่ิมขึน้โดยในปี 2550 มีร้อยละ 18.9 สว่นปี 2551 มีร้อยละ 21.6 โดยในจ�านวนนีเ้ป็นขา่ว 

การฆา่กนัตายในครอบครัวมากท่ีสดุร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นขา่วการฆา่ตวัตายและการท�าร้ายกนั

ตามล�าดบั (Thai Health Promotion Foundation, 2009)
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ข้อมลูท่ีค้นพบจากการวิจยัและการส�ารวจความคิดเห็นต่างยืนยนัข้อมลูว่าการด่ืมสรุาเป็น

สาเหตใุห้เกิดความรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด่ืมสรุาและ

ความรุนแรงในประเทศไทยนัน้ยงัเป็นการศกึษาเฉพาะพืน้ท่ี และศกึษาในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จงึไมส่ามารถ

สะท้อนข้อมลูได้อย่างต่อเน่ือง ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาความรุนแรงท่ีเกิดจากการด่ืมสรุาท่ีได้น�าเสนอ

ผ่านหนงัสือพิมพ์รายงานในรอบ 10 ปี (2549-2558) เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นแหลง่ข้อมลู 

ท่ีประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย หากแต่ผู้ อ่านทั่วไปรับรู้และแปลความหมายจากสถานการณ์ข่าว 

แตกต่างกันออกไป การวิจัยครัง้นีจ้ึงมุ่งรวบรวมเนือ้หาข่าวอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เนือ้หา 

ตามหลกัวิชาการ ข้อมลูท่ีได้ก็จะสะท้อนข้อเท็จจริงถึงความรุนแรงจากการด่ืมสรุาท่ีมีต่อสงัคมไทย  

ซึง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสขุ ศนูย์วิจยัปัญหาสรุา ส�านกังานสร้างเสริมสขุภาพ 

แห่งชาติ สามารถน�าข้อมูลท่ีค้นพบไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปัญหา 

การด่ืมสรุาอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะของขา่วความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

2. เพ่ือวิเคราะห์บริบทการเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

3. เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

4. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ได้รับความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

กรอบแนวคดิการวจิยั
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างการด่ืมสรุาและการก่อเหตคุวามรุนแรงของ 

Snowden (2015) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการด่ืมสรุา ความรุนแรง และผลกระทบ สามารถจ�าแนก

เป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัปัจเจกบคุคล (individual level) สามารถอธิบายได้ 4 ลกัษณะ

 1.1  ผลกระทบทางตรงของการด่ืมสรุา (direct effect) ทฤษฎีวา่ด้วยการขาดความยบัยัง้

ชัง่ใจ (dis-inhabition) อธิบายวา่กลไกทางระบบประสาทของผู้ ด่ืมสรุาจะสญูเสียไปเม่ือแอลกอฮอล์

เข้าสูก่ระแสเลือด สง่ผลให้บคุคลขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ ไมส่ามารถควบคมุการแสดงออกทางพฤตกิรรม

ท่ีเหมาะสมได้

 1.2  ผลกระทบทางอ้อมของการด่ืมสุรา (indirect effect) การด่ืมสุราท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางสขุภาพจิต การรับรู้ และการเคลื่อนไหว ซึง่อาจน�าไปสูพ่ฤตกิรรมก้าวร้าวมากขึน้ 

เชน่ การด่ืมสรุาท�าให้ขาดการคดิใคร่ครวญและการใช้เหตผุลในการตดัสนิใจ สง่ผลให้ผู้ ด่ืมสรุาต้องใช้ 

ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  
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 1.3  ผลท่ีคาดหวงั (expectancy) บคุคลมีการเรียนรู้วา่เม่ือมีการด่ืมสรุาจะเกิดความรุนแรง 

เน่ืองจากเคยประสบเหตกุารณ์ท่ีมีผู้ ด่ืมสรุาแล้วใช้ความรุนแรง 

 1.4  ผลกระทบระยะสัน้ (alcohol myopia) การด่ืมสรุาท�าให้มองการณ์ระยะสัน้ ฟุ้ งซา่น 

ไมส่ามารถสรุปประเดน็ส�าคญัได้ ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ จงึแสดงความรุนแรงออกมา 

2. กลุม่ขนาดเลก็ (small group level) พฤติกรรมการด่ืมสรุาเป็นพฤติกรรมร่วมทางสงัคม 

(social act) เม่ือผู้ ด่ืมอยู่ในสถานการณ์ บริบททางสงัคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เกินจดุพอดี

จะถกูกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง เชน่ 1) มีคนสองคน หรือมากกวา่มาด่ืมสรุาด้วยกนั 2) มีเหตกุารณ์

บางอย่างน�าไปสู่ความวุ่นวาย หรือเกิดข้อพิพาทระหว่างเหย่ือและผู้ กระท�าผิด 3) ผู้ กระท�าผิดมี 

ความตัง้ใจ และมีความสามารถท่ีจะคกุคามเหย่ือได้ 4) ผู้กระท�าผิดประเมินความสามารถของตนวา่

สามารถเอาชนะเหย่ือได้  ดงันัน้ เม่ือผู้ใช้ความรุนแรงประสบกบัสถานการณ์ข้างต้นจงึเกิดความรุนแรงขึน้

3. ระดบัชมุชน (community level) อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการหามาได้ของสรุาและความแพร่หลาย

ของการด่ืมสรุา และทฤษฎีโครงสร้างของชมุชน โดยทฤษฎีการหามาได้ของสรุาและความแพร่หลาย 

ของการด่ืมสรุาอธิบายวา่หากในชมุชนมีการด่ืมสรุามาก และเข้าถงึสรุาได้งา่ยก็จะท�าให้มีคนด่ืมมากขึน้ 

น�าไปสูส่ขุภาพท่ีเสื่อมลงและผลกระทบทางสงัคมตามมา สามารถป้องกนัได้ด้วยการปกป้องไมใ่ห้คน 

ในชุมชนเข้าถึงสรุาได้ง่าย ก็จะลดผลกระทบท่ีจะตามมาได้ ในขณะท่ีทฤษฎีโครงสร้างของชุมชน 

เสนอว่าการด่ืมสุรากับความรุนแรงขึน้อยู่กับโครงสร้างของชุมชน โดยพฤติกรรมดงักล่าวมักเกิด 

ในชมุชนท่ีมีความยากจนสงู หรือหยา่ร้างกนั และมีวยัรุ่นผู้ชายมาก ทฤษฎีนีส้ะท้อนวา่ความเสยีระเบียบ 

ชุมชนน�าไปสู่ความอ่อนแอของชุมชนอันมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเสียระเบียบทางสังคมของ  

Shaw & McKay (1942) ซึง่เป็นทฤษฎีแรกท่ีอธิบายว่าการเสียระเบียบภายในครอบครัวและชมุชน 

น�าไปสูพ่ฤติกรรมการตอ่ต้านสงัคมลกัษณะตา่ง ๆ ซึง่การด่ืมสรุาจดัเป็นพฤติกรรมหนึง่ในนัน้ สง่ผล

ให้การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุการด่ืมสรุาท�าได้ยาก จงึเกิดความรุนแรงตามมา

 4. ระดบัวฒันธรรม (cultural level) วฒันธรรมการด่ืมของคนในสงัคมมีมมุมองตอ่การด่ืม

แตกตา่งกนัออกไป และมมุมองวา่การด่ืมน�าไปสูปั่ญหาไมเ่หมือนกนั  สง่ผลตอ่มมุมองการจดัการปัญหา

ท่ีแตกตา่งกนั  โดยวฒันธรรมการด่ืมมี 2 ประเภทคือ 1) การด่ืมเป็นครัง้คราว (dry) และ  2) การด่ืม 

เป็นวิถีชีวิตหรือแบบปกติ (wet) ปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการด่ืมสุรามักเกิดจากวัฒนธรรมการด่ืม 

เป็นครัง้คราว โดยบคุคลกลุม่นีถื้อวา่การด่ืมสรุาไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจ�าวนั แตม่กัจะเกิดขึน้ 

ชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น บคุคลเหลา่นีม้กัด่ืมสรุามากกวา่ไวน์หรือเบียร์ และมองวา่ 

การด่ืมเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ ด่ืมกลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นเพศชาย ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ทางสงัคม 

ซึง่สามารถน�าไปสูค่วามรุนแรงได้ วิธีการลดการด่ืมสรุาในวฒันธรรมแบบนีส้ามารถท�าได้ด้วยการใช้

กฎหมายบงัคบัให้เข้มงวดมากขึน้ และเปลี่ยนคา่นิยมใหมใ่นการด่ืม สว่นผู้ ท่ีมีวฒันธรรมการด่ืมแบบ
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ปกตมีิการด่ืมเป็นประจ�าบนโต๊ะอาหาร เชน่ การด่ืมไวน์ หรือเบียร์ และเป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนินชีวติ

ในสงัคมปกต ิมกัจะไมมี่ปัญหาความรุนแรง

นอกจากนีปั้ญหาการด่ืมสรุาท�าให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดตอ่ (Noncommunicable Disease: 

NCDs) โดย Rehm et al. (2003) ได้พบวา่รูปแบบการด่ืม (pattern) และปริมาณการด่ืม (volume) 

จะก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลกระทบทางสขุภาพแบบเฉียบพลนั เชน่ การเกิดบาดเจ็บ 

หรืออุบตัิเหตุต่างๆ 2) ผลกระทบทางสขุภาพแบบเรือ้รัง เช่น โรคมะเร็ง 3) ผลกระทบทางสงัคม 

แบบเฉียบพลนั เช่น อาชญากรรม และ 4) ผลกระทบทางสงัคมแบบเรือ้รัง เช่น ปัญหาครอบครัว 

การวา่งงาน โดยผา่น 3 กลไก ได้แก่ ความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ (toxicity) ความมนึเมา (intoxication) 

และการเสพตดิ (dependence) 

การศกึษาความรุนแรงนัน้ผู้วิจยัได้พิจารณาร่วมกบัพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. 2499 ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศไทย ในภาค 2 ความผิด โดยเน้นศกึษาในลกัษณะความผิด 

7 ประการ ได้แก่ ลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ลกัษณะ 5 ความผิดเก่ียวกบัความสงบสขุ 

ของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเก่ียวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 

9 ความผิดเก่ียวกบัเพศ ลกัษณะ 10 ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบั

เสรีภาพและช่ือเสียง ลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์  และภาค 3 ลหโุทษ (Meenakanit, 2012) 

วธีิด�าเนินการ
วธีิการวจิยั

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) แบบไม่รุกล�า้ (unobtrusive 

research) ตามแนวความคิดของ Babbie (2011) ซึง่เป็นการศกึษาพฤติกรรมมนษุย์ท่ีมีการบนัทกึ 

ไว้แล้ว (recorded human communication) ถือเป็นการวจิยัแบบท่ีผู้วจิยัไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในเหตกุารณ์  

หรือหากพิจารณาจากกลยทุธ์การวจิยัของ Plowright (2011) การวจิยัครัง้นีใ้ช้วธีิการส�ารวจจากข้อมลู

ท่ีมีอยูแ่ล้ว (artifact analysis) โดยรวบรวมในรูปแบบของตวัเลข 

การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ

ผู้วจิยัออกแบบแบบบนัทกึข้อมลูขา่วท่ีน�าเสนอความรุนแรงอนัเป็นผลจากผู้ ด่ืมสรุาโดยใช้กรอบ

การวิจยั และลกัษณะเนือ้หาขา่ว ด้วยวิธีการก�าหนดรหสัจากเนือ้หาขา่วท่ีปรากฏ (coding system)  

อนัประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไปของขา่ว ลกัษณะการด่ืมสรุา ลกัษณะเหตกุารณ์ความรุนแรง การก่อเหต ุ

ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน การก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง และผู้ ได้รับความรุนแรง จากนัน้เสนอ 

ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย การสื่อสารมวลชน และหลักกฎหมาย 

เพ่ือพิจารณาแบบบนัทึกข้อมลู เม่ือผู้ วิจยัปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุแล้วจึงน�าไป

ออกแบบในโปรแกรมส�าเร็จรูป ทางสถิตเิพ่ือบนัทกึขา่ว
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจยัศกึษาจากขา่วในหนงัสือพิมพ์รายวนั 2 ฉบบั ได้แก่ มตชินรายวนั และขา่วสด เน่ืองจาก

หนงัสือพิมพ์มตชินรายวนัเป็นตวัแทนของหนงัสอืพิมพ์คณุภาพ (quality newspaper) และหนงัสอืพิมพ์

ขา่วสดเป็นหนงัสือพิมพ์ประชานิยมหรือหนงัสือพิมพ์ปริมาณ (popular newspaper) (Siriyuvasak, 

2004) โดยใช้ข้อมลูระหว่างปี 2549-2558  พบว่าประชากรข่าวท่ีน�าเสนอเก่ียวกบัการด่ืมสรุาแล้ว 

น�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรง จ�านวน 585 ขา่ว ค�านวณกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือใช้ในการศกึษาด้วยโปรแกรม 

G*Power เวอร์ชนั 3.1.9.2 (Faul et al., 2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 

ได้เทา่กบั 220 ขา่ว จากนัน้ด�าเนินการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage sample random 

sampling) โดยในขัน้ตอนแรกสุ่มแบบชัน้ภูมิตามสดัส่วนปีพุทธศกัราช (proportional stratified  

random sampling) และขัน้ตอ่มาใช้การสุม่อยา่งงา่ยตามจ�านวนตวัอยา่งในแตล่ะปี (simple random 

sampling) ได้ขา่วท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์รวม 222 ขา่ว 

การรวบรวมข้อมูล

ผู้วจิยัและผู้ชว่ยวิจยั ได้ท�าความเข้าใจแบบบนัทกึข้อมลูท่ีผา่นความเหน็ชอบจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

โดยในขัน้แรกผู้วจิยัและผู้ชว่ยวจิยัแยกกนัทดลองกรอกข้อมลูปี 2558 จากนัน้น�าข้อมลูท่ีได้มาพิจารณา

ร่วมกนั เน่ืองจากมีบางข้อความของเนือ้หาขา่วท่ีต้องมีการตีความ หรือในบางกรณีแบบบนัทกึข้อมลู 

ท่ีออกแบบไว้ไม่ครอบคลมุรายละเอียดของข่าว จึงต้องเพ่ิมเติมข้อมลูบางส่วน เช่น การบนัทึกเพศ 

ของผู้ ด่ืมสรุา จากเดมิมีเพียงเพศหญิง และเพศชาย ซึง่จากการทดลองกรอกข้อมลูพบวา่บางเหตกุารณ์

มีการด่ืมร่วมกนัทัง้เพศหญิงและเพศชาย จงึต้องเพ่ิมประเภทผู้ ด่ืม เป็นต้น เม่ือผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 

มีความตรงกนัในการกรอกข้อมลู ผู้ช่วยวิจยัจงึกรอกข้อมลูปี 2549-2557 หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้ตรวจ

สอบความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดด้วยตนเองอีกครัง้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล

ก่อนการวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วจิยัใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิตติรวจสอบข้อมลูท่ีมีการบนัทกึแล้ว 

(data screening) เพ่ือพิจารณาความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดในขัน้ตอนการบันทึกข้อมูล 

จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตบิรรยาย ได้แก่ ความถ่ี (frequency) และคา่ร้อยละ (percentage)

ผลการวจิยั
คุณลักษณะของข่าวความรุนแรงที่เกดิสืบเน่ืองจากการดื่มสุรา

ลกัษณะทัว่ไปของข่าวการด่ืมสรุาแล้วน�าไปสู่เหตกุารณ์ความรุนแรงระหว่างปี 2549-2558 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างข่าวท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์เป็นข่าวท่ีน�าเสนอในหนงัสือพิมพ์ข่าวสด ร้อยละ 74.8 
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หนงัสือพิมพ์มติชน ร้อยละ 25.2 โดยข่าวท่ีน�าเสนอเหตกุารณ์การด่ืมสรุาและเก่ียวเน่ืองสูเ่หตกุารณ์

ความรุนแรงเป็นขา่วท่ีน�าเสนอในรูปหวัข้อขา่วโดยไมป่รากฏในหน้า 1 ของหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 73.9 

จ�านวนยอ่หน้าของเนือ้หาขา่วพบวา่ขา่วสว่นใหญ่น�าเสนอเพียงยอ่หน้าเดียว ร้อยละ 24.3 รองลงมา

คือ มีจ�านวน 3 ยอ่หน้า ร้อยละ 20.7 เม่ือพิจารณาการน�าเสนอภาพประกอบขา่วพบวา่ขา่ว ร้อยละ 

76.6 ไมมี่ภาพประกอบ ขณะท่ีจ�านวนบรรทดัของเนือ้หาขา่วน้อยท่ีสดุมีจ�านวน 9 บรรทดั มากท่ีสดุ 

จ�านวน 155 บรรทดั เม่ือก�าหนดจ�านวนบรรทดัเป็นชว่งแล้วพบวา่ขา่วสว่นใหญ่น�าเสนอ 9-25 บรรทดั 

ร้อยละ 62.2 

บริบทการเกดิเหตุการณ์ความรุนแรง

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ดื่มสุราแล้วน�าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ผลการศกึษาพบวา่ 

ผู้ ด่ืมสว่นใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 82.0 รองลงมาเป็นหญิง ร้อยละ 7.2 สว่นท่ีเหลือเป็นการด่ืมร่วมกนัทัง้

หญิงและชาย ร้อยละ 10.8 ผู้ ด่ืมสรุาท่ีปรากฏในขา่วสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท�างาน (15-59 ปี) ร้อยละ 85.6 

รองลงมาคือวยัเดก็วยัรุ่น/นกัศกึษา (15-21 ปี) ร้อยละ 10.4 และวยัผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) ร้อยละ 3.2 

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาจากสถานภาพผู้ ด่ืมสรุาและเก่ียวเน่ืองสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงท่ีปรากฏในขา่ว

สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 1.4 และสถานภาพ

หม้าย หย่า แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ทัง้นีข้่าวส่วนใหญ่ไม่กล่าวถึงสถานภาพของผู้ ด่ืมสรุา  

ร้อยละ 78.4 ขณะเดียวกันมีข้อมูลสะท้อนว่าผู้ ด่ืมสุราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ  

ซึง่หมายถึงข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาสาสมคัรในหน่วยงานรัฐ ลกูจ้างประจ�า และลกูจ้าง

ชัว่คราว ร้อยละ 14.9 ซึ่งจากการประมวลข่าวพบพนกังานของรัฐหลากหลายหน่วยงานท่ีด่ืมสรุา 

แล้วน�าไปสูก่ารก่อเหตกุารณ์ความรุนแรง เชน่ ต�ารวจ ทหาร นายกองค์การบริหารสว่นต�าบล ทนัตแพทย์ 

แพทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนฯ อนัดบัสอง คือ รับจ้างทัว่ไปหรือผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.1 และอนัดบัสาม

ได้แก่ พนกังานในสถานประกอบการ ซึง่หมายถึง พนกังานประจ�าและลกูจ้างในสถานประกอบการ  

ร้านค้าท่ีมีการก�าหนดสถานท่ีท�างานชดัเจน ร้อยละ 11.7

2. รูปแบบการดื่มสุรา การด่ืมสรุาท่ีพบมากท่ีสดุ คือ การด่ืมเป็นกลุม่ 2-5 คน ร้อยละ 36.9 

รองลงมาเป็นลกัษณะการด่ืมสรุาคนเดียว ร้อยละ 12.6 และลกัษณะการด่ืมสรุาเป็นกลุม่ 6-10 คน  

ร้อยละ 6.3 เม่ือพิจารณาสถานท่ีด่ืมสรุาท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่รวม 

ดสิโกเธค และร้านคาราโอเกะ ร้อยละ 23.0 รองลงมาเป็นการด่ืมนอกบริเวณท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 12.2 

และด่ืมในเขตท่ีพกัอาศยัของผู้ ด่ืมสรุาและผู้ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 10.8

3. ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง พบว่าเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 

ในวนัอาทิตย์มากท่ีสดุ ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือวนัเสาร์ ร้อยละ 17.1 ส่วนเวลาเกิดเหตกุารณ์ 

ความรุนแรงผู้วจิยัใช้เวลารับแจ้งเหตท่ีุปรากฏในขา่ว พบวา่เวลาท่ีสถานีต�ารวจในพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์

ความรุนแรงได้รับการแจ้งเหตกุารณ์ก่อความรุนแรงท่ีมากท่ีสดุเป็นเวลากลางคืน คือ เวลาระหว่าง 
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18.00-5.59 น. ร้อยละ 50.5 ทัง้นีเ้วลาท่ีมีการแจ้งเหตสุงูสดุคือเวลา 0.00-0.59 น. ร้อยยละ 11.3  

รองลงมาเวลา 2.00-2.59 น. ร้อยละ 10.8 จังหวัดท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีสืบเน่ืองจาก 

การด่ืมสรุามากท่ีสดุคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.6 รองลงมาคือ จงัหวดัชลบุรี ร้อยละ 16.2  

เม่ือวิเคราะห์โดยจ�าแนกเป็น 4 ภาค โดยยดึการแบง่ภาคของส�านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบวา่ภาคกลาง

มีเหตกุารณ์ความรุนแรง ร้อยละ 75.2 หรือคิดเป็นสดัสว่น 3 ใน 4 ของเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิด

ขึน้ทัว่ประเทศ หากพิจารณาสถานท่ีเกิดเหตคุวามรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่เกิดนอกบริเวณท่ีพกัอาศยั 

ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ ในเขตท่ีพักอาศยัของผู้ ด่ืมสุราและผู้ ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 19.4  

อนัดบัสาม คือ ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 15.8

4. ผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้ก่อเหตุความรุนแรงมากสุด คือ ผู้ ด่ืมสรุาก่อเหตคุนเดียว 

ร้อยละ 62.6 รองลงมาผู้ ด่ืมสรุาและเพ่ือนท่ีร่วมด่ืมสรุา ร้อยละ 15.8 ล�าดบัสามคือ คนแปลกหน้าและ 

ไมไ่ด้ร่วมด่ืมสรุา ซึง่หมายถงึเป็นคนท่ีไมเ่คยรู้จกักนัมาก่อน ร้อยละ 12.2  นอกจากนี ้จากข้อมลูท่ีปรากฏ 

ในข่าวพบว่าผู้ ด่ืมสรุาท่ีเป็นสญัชาติไทยเก่ียวเน่ืองสู่ความรุนแรงมากท่ีสดุ ร้อยละ 93.2 ทัง้นี ้ ผู้ ด่ืม

สรุาคนเดียวเป็นผู้ ก่อเหตคุวามรุนแรงมากท่ีสดุ ร้อยละ 74.3 รองลงมาผู้ ด่ืมสรุาเป็นกลุม่เลก็ 2-5 คน  

ร้อยละ 17.1 และผู้ ด่ืมสรุากลุม่ใหญ่ 6-10 คน เป็นผู้ ก่อความรุนแรง ร้อยละ 3.6

5. อาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้ ก่อเหตคุวามรุนแรงใช้เคร่ืองมือท่ี

เป็นอาวธุโดยสภาพ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีไมใ่ชอ่าวธุโดยสภาพ ร้อยละ 44.1 เทา่กนั รองลงมาคือ การใช้

อาวธุหรืออปุกรณ์หลายชนิดร่วมกนัในการก่อความรุนแรง ร้อยละ 6.8 ทัง้นีอ้าวธุโดยสภาพท่ีใช้ก่อเหตุ 

ความรุนแรงสว่นใหญ่ใช้ปืนเป็นอาวธุ ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ มีด ร้อยละ 48.0 สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้ 

ก่อเหตคุวามรุนแรงสว่นใหญ่ใช้อวยัวะในร่างกายคือ มือ แขน และขา เป็นอาวธุ ร้อยละ 49.0 รองลงมา 

คือรถยนต์ ร้อยละ 10.2 อนัดบัสามคือ ทอ่นไม้ ร้อยละ 7.1

ลักษณะความรุนแรงที่เกดิสืบเน่ืองจากการดื่มสุรา

1. ผู้อ่ืนได้รับความรุนแรง

 ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ อ่ืนผู้วิจยัวิเคราะห์ตามพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหโุทษ พบดงันี ้
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ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 
10 

 
ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 

ความรุนแรงเก่ียวกับเพศ (ลักษณะ 9)   

 การขม่ขืนกระทําชําเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมย่ินยอม) 6 42.9 

 กระทําชําเราเดก็ (อายไุมเ่กิน 15 ปี ทัง้ยนิยอมหรือไมย่นิยอม) 1 7.1 
 อนาจารหญิง (กอด จบู ลบูคลําผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไมย่ินยอม  

       แตไ่มไ่ด้ขม่ขืน) 

6 42.9 

 อนาจารเดก็ (กอด จบู ลบูคลําผู้ มีอายไุมเ่กิน 15 ปี ทัง้ยนิยอมหรือไมย่ินยอม) 1 7.1 

 รวม 14 100.0 

ความรุนแรงต่อชีวิตผู้อ่ืน   

 ฆา่ผู้ อ่ืน 36 48.0 

 ฆา่บพุการีตาย 0 0 

 ฆา่เจ้าพนกังานตาย (เก่ียวกบัการทําหน้าท่ี) 1 1.3 

 ทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืนจนถงึแก่ความตาย 35 46.7 

 ประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนตาย 3 4.0 

 รวม 75 100.0 
การทาํร้ายผู้อ่ืน   

 ทําร้ายร่างกาย (หรือจิตใจ) ผู้ อ่ืน 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายบพุการี 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายเจ้าพนกังาน (เก่ียวกบัการทําหน้าท่ี) 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืนถงึอนัตรายสาหสั 76 80.0 

 ประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั 1 1.1 

 รวม 95 100.0 

ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง   

 ขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระทําการ ไมก่ระทําการ หรือจํายอมตอ่สิง่ใด 3 100.0 

 รวม 3 100.0 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย์   

 ลกัทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 1 7.7 

 กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 10 76.9 

 ทําให้เสียทรัพย์ (ทําให้ทรัพย์ของผู้ อ่ืน หรือทรัพย์ท่ีผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของ)รวมอยู่

 ด้วยเกิดความเสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมคา่ หรือทําให้ไร้ประโยชน์) 

2 15.4 

 รวม 13 100.0 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุา (ตอ่) 
 

ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 
ความผิดเก่ียวกับศาสนา   
 แตง่กายหรือใช้เคร่ืองหมายท่ีแสดงวา่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช
 ในศาสนาโดยมิชอบ 

1 100.0 

 รวม 1 100.0 
เหตุลหุโทษ   
 ฐานพาอาวธุไปโดยเปิดเผยไมมี่เหตอุนัสมควร  1 10.0 
 ฐานทะเลาะในท่ีสาธารณะ  1 10.0 
 ฐานเมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถาน  4 40.0 
 ฐานชกั/แสดงอาวธุในการววิาทตอ่สู้  2 20.0 
 ฐานขูเ่ข็ญผู้ อ่ืนให้กลวัหรือตกใจ  2 20.0 
 รวม 10 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าการด่ืมสรุานําไปสู่การทําผิดตามลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกบัเพศจํานวน 
14 ครัง้ โดยมีความผิดเก่ียวกบัการขม่ขืนกระทําชําเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมย่ินยอม) และอนาจารหญิง (กอด 
จูบ ลบูคลําผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไม่ยินยอม แต่ไม่ได้ข่มขืน) ร้อยละ 42.9 เท่ากนัขณะเดียวกนัการดื่มสรุา
นําไปสูก่ารเสียชีวิตของบคุคลอ่ืนจํานวน 75 ครัง้ การทําร้ายผู้ อ่ืน 95 ครัง้ ในจํานวนนีมี้เหตทํุาร้ายร่างกายผู้ อ่ืน
ถึงอนัตรายสาหสัสงูสดุร้อยละ 80.0ส่วนการทําผิดตามลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง

พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระทําการ ไมก่ระทําการ หรือจํายอมตอ่สิง่ใดจํานวน 3 ครัง้ 
 การทําผิดตามลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์พบว่าผู้ ด่ืมสรุามีการทําผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 13 
ครัง้ ในจํานวนนีร้้อยละ 76.9 เป็นการกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ส่วนการทําผิดตาม
ลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกับศาสนาพบว่าผู้ ด่ืมสุรามีการแต่งกายหรือใช้เคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ 
สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาโดยมิชอบจํานวน 1 ครัง้ นอกจากนีผู้้ ด่ืมสรุามีการทําผิดตามภาค 3 ลหุ
โทษ จํานวน 10 ครัง้ โดยสว่นใหญ่เมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถานร้อยละ 40 

2. ตนเองได้รับความรุนแรง 
  ผลการวิจยัพบว่าความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุามีทัง้หมด 98 ครัง้ ส่วน
ใหญ่เกิดขึน้โดยความประมาท ส่งผลให้บุคคลนัน้ถึงแก่ความตาย เช่น การจมนํา้ตาย การพลดัตกจากท่ีสูง 
การดื่มเกินขนาดจนอวยัวะภายในล้มเหลวนําไปสูก่ารเสียชีวิต เกิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์จนเสียชีวิต เป็นต้น โดย
ความรุนแรงในรูปแบบดงักลา่วเกิดขึน้ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือการบาดเจ็บทางกายของผู้ ด่ืมสรุาอนัเน่ืองจาก
ความประมาทร้อยละ 14.3ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา (ตอ่)

จากตารางท่ี 1 พบว่าการด่ืมสรุาน�าไปสู่การท�าผิดตามลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ

จ�านวน 14 ครัง้ โดยมีความผิดเก่ียวกบัการขม่ขืนกระท�าช�าเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมยิ่นยอม) และ

อนาจารหญิง (กอด จบู ลบูคล�าผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไมยิ่นยอม แตไ่มไ่ด้ขม่ขืน) ร้อยละ 42.9 เทา่กนั  

ขณะเดียวกนัการด่ืมสรุาน�าไปสูก่ารเสียชีวิตของบคุคลอ่ืนจ�านวน 75 ครัง้ การท�าร้ายผู้ อ่ืน 95 ครัง้  

ในจ�านวนนีมี้เหตทุ�าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนถงึอนัตรายสาหสัสงูสดุ ร้อยละ 80.0 สว่นการท�าผิดตามลกัษณะ 

11 ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสยีง พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระท�าการ ไมก่ระท�าการ 

หรือจ�ายอมตอ่สิง่ใดจ�านวน 3 ครัง้ 

การท�าผิดตามลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการท�าผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 

13 ครัง้ ในจ�านวนนี ้ ร้อยละ 76.9 เป็นการกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ส่วน 

การท�าผิดตามลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกบัศาสนา พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการแตง่กายหรือใช้เคร่ืองหมาย 

ท่ีแสดงวา่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาโดยมิชอบจ�านวน 1 ครัง้ นอกจากนีผู้้ ด่ืมสรุา 

มีการท�าผิดตามภาค 3 ลหโุทษ จ�านวน 10 ครัง้ โดยสว่นใหญ่เมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถาน ร้อยละ 40

2. ตนเองได้รับความรุนแรง

 ผลการวิจยัพบวา่ความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุามีทัง้หมด 98 ครัง้ 

สว่นใหญ่เกิดขึน้โดยความประมาท สง่ผลให้บคุคลนัน้ถงึแก่ความตาย เชน่ การจมน�า้ตาย การพลดัตก 

จากท่ีสงู การด่ืมเกินขนาดจนอวยัวะภายในล้มเหลวน�าไปสู่การเสียชีวิต เกิดอบุตัิเหตทุางรถยนต์ 

จนเสียชีวิต เป็นต้น โดยความรุนแรงในรูปแบบดงักลา่วเกิดขึน้ ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ การบาดเจ็บ

ทางกายของผู้ ด่ืมสรุาอนัเน่ืองจากความประมาท ร้อยละ 14.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

12 
 
 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุา 
 

ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยเจตนา   
 ตอ่ชีวิต (ตาย) 1 2.0 
 ตอ่ร่างกาย (บาดเจ็บ) 2 4.1 
 ตอ่ทรัพย์สนิ (เสียหาย) 1 2.0 
 ตอ่ช่ือเสียงเกียรตยิศ (ความน่าเช่ือถือ) 0  0.0 
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยประมาท    
 ตอ่ชีวิต (ตาย) 27 55.1 
 ตอ่ร่างกาย (บาดเจ็บ) 7 14.3 
 ตอ่ทรัพย์สนิ (เสียหาย) 6 12.2 
 ตอ่ช่ือเสียงเกียรตยิศ (ความน่าเช่ือถือ) 5 10.2 
รวม 98 100.0 
 
 คุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรง 
 การวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ ได้รับความรุนแรงจะรวมทัง้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัตนและผู้ อ่ืน โดยผู้
ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 65.8 อยู่ในวยัทํางาน (อาย ุ15–59 ปี) ร้อยละ 77.9 ทัง้นีข้่าว
ร้อยละ 88.7 ไม่นําเสนอสถานภาพของผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรง ซึง่ในบรรดาข้อมลูข่าวท่ี
นําเสนอสถานภาพผู้ ได้รับความรุนแรงมกัเป็นผู้ มีสถานภาพสมรส เหย่ือส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ ใช้
แรงงาน ร้อยละ 13.5ทัง้นีค้วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้สร้างผลกระทบให้บุคคลหลายกลุ่มรวมกันเช่นกับ
บคุคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือคู่ครองของตนเองร้อยละ 31.9 สว่น
สญัชาติของบคุคลผู้ ได้รับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุาพบว่าเป็นคนไทยร้อยละ 91.0 ตา่งชาติ
ร้อยละ 6.3 
 
อภปิรายผล 
 การดื่มสรุาท่ีนําไปสูค่วามรุนแรงนัน้ได้มีนกัวิชาการทบทวนข้อมลูทัง้ในทางวิทยาศาสตร์และพฤตกิรรม

มนษุย์ในสงัคมพบว่า การดื่มสรุานําไปสู่ก่อให้เกิดความรุนแรงตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนดงัเช่นปัจจยัด้านชีวภาพนัน้
พบว่าผู้ ด่ืมสุราประจําทําให้เนือ้สมองเห่ียวฝ่อลง แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิทําลายเนือ้สมองในระยะยาว อีกทัง้
แอลกอฮอล์จะออกฤทธ์ิตอ่สมองขณะด่ืม หรือลดปริมาณแอลกอฮอล์กะทนัหนั ทําให้การทํางานของสมองด้อย
ประสิทธิภาพลง ส่งผลต่อการตดัสินใจ การใช้เหตผุล การยบัยัง้ชัง่ใจ การวางแผน การรับรู้และเข้าใจ การรับ

คุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรง

การวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ ได้รับความรุนแรงจะรวมทัง้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัตนและ 

ผู้ อ่ืน โดยผู้ ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.8 อยู่ในวยัท�างาน (อาย ุ 15–59 ปี)  

ร้อยละ 77.9 ทัง้นี ้ ข่าว ร้อยละ 88.7 ไม่น�าเสนอสถานภาพของผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความรุนแรง ซึง่ในบรรดาข้อมลูขา่วท่ีน�าเสนอสถานภาพผู้ได้รับความรุนแรงมกัเป็นผู้ มีสถานภาพสมรส 

เหย่ือส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.5 ทัง้นีค้วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้ 

สร้างผลกระทบให้บุคคลหลายกลุ่มรวมกันเช่นกับบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน  

ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ คูค่รองของตนเอง ร้อยละ 31.9 สว่นสญัชาตขิองบคุคลผู้ได้รับความรุนแรง 

ท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุาพบวา่เป็นคนไทย ร้อยละ 91.0 ตา่งชาต ิร้อยละ 6.3 

อภปิรายผล
การด่ืมสรุาท่ีน�าไปสูค่วามรุนแรงนัน้ได้มีนกัวิชาการทบทวนข้อมลูทัง้ในทางวิทยาศาสตร์และ

พฤติกรรมมนษุย์ในสงัคมพบว่า การด่ืมสรุาน�าไปสูก่่อให้เกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้ อ่ืน ดงัเช่น

ปัจจยัด้านชีวภาพนัน้พบวา่ผู้ ด่ืมสรุาประจ�าท�าให้เนือ้สมองเห่ียวฝ่อลง แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิท�าลายเนือ้

สมองในระยะยาว อีกทัง้แอลกอฮอล์จะออกฤทธ์ิตอ่สมองขณะด่ืม หรือลดปริมาณแอลกอฮอล์กะทนัหนั 

ท�าให้การท�างานของสมองด้อยประสทิธิภาพลง สง่ผลตอ่การตดัสนิใจ การใช้เหตผุล การยบัยัง้ชัง่ใจ 

การวางแผน การรับรู้และเข้าใจ การรับข้อมลู และการแปลสิง่ตา่ง ๆ ผิดเพีย้นไป สง่ผลตอ่ความเสี่ยง

ท่ีจะแสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสมท่ีสงัคมไมย่อมรับ สว่นปัจจยัด้านจิตใจและปัจจยัด้านสงัคมนัน้ ผู้ ท่ี 
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มีบคุลกิภาพแบบผิดปกติ เช่น บคุลกิตอ่ต้านสงัคม การมีประสบการณ์พบเห็นหรือประสบกบัการใช้

ความรุนแรงของผู้ ด่ืมสรุา ท�าให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบขึน้ หรือหากผู้ ด่ืมอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมี

ลกัษณะคกุคามจะแสดงความก้าวร้าวได้งา่ย (Suradechakul, 2013) 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ ด่ืมสุราและผู้ ได้รับความรุนแรงจากการด่ืมสุราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

สอดคล้องกบัข้อมลูของส�านกังานสถิติแหง่ชาติ (National Statistical Office, 2015) ท่ีพบวา่ผู้ชาย 

มีอตัราการด่ืมสงูกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า และกลุ่มวยัท�างาน (25-59 ปี) มีอตัราการด่ืมสงูกว่า 

กลุม่อ่ืน ขณะเดียวกนั Vichitkunakorn (2016a; 2016b) ได้ศกึษาการบริโภคสรุาของประชากรวยัผู้ใหญ่

ปี 2558 พบวา่เพศชายมีการด่ืมประจ�ามากกวา่เพศหญิงเกือบ 3 เทา่ คือ เพศชายด่ืม ร้อยละ 45.8  

ส่วนเพศหญิงด่ืม ร้อยละ 16 ส่วนวยัท่ีด่ืมสรุาสงูสดุเป็นวยัแรงงาน โดยผู้ ด่ืมท่ีเป็นประชากรผู้ ใหญ่  

(15 ปีขึน้ไป) มีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากร้อยละ 30 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34.04 ในปี 2558  

เม่ือวยัแรงงานบริโภคสรุามากยอ่มน�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ผลการวิจยัยงัสะท้อนวา่ 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ ท่ีอยู่ในวยัแรงงานด้วยกัน และผู้ ได้รับความรุนแรง 

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ครองของตน ดงันัน้ งานวิจัยครัง้นีจ้ึงช่วยยืนยันว่า

ประชากรวัยแรงงานของไทยตกเป็นเหย่ือความรุนแรงจากการด่ืมสุราสูงสุด อันจะส่งผลกระทบ 

ตอ่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทัง้ปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยงัค้นพบอีกวา่ 

ในเหตุการณ์ความรุนแรงจากการด่ืมสุรามักส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายกลุ่ม แต่หากพิจารณา 

เฉพาะกลุม่จะพบวา่ความรุนแรงนัน้เกิดขึน้กบัคูค่รองของตนเองมากท่ีสดุ ซึง่ความรุนแรงตอ่คูค่รองนี ้

มีงานวิจยัในตา่งประเทศของ Sprunger, Eckhardt & Parrott (2015) พบวา่ การด่ืมสรุาเป็นสาเหตุ

ให้เกิดความรุนแรงกับคู่ครอง และการกระท�าผิด (Perpetration) โดยผู้ตกเป็นเหย่ือความรุนแรง 

จากคู่ครองมักเป็นการท�าร้ายร่างกาย เกิดได้ทัง้ผู้ หญิงและผู้ ชาย ทัง้นีใ้นบางเหตุการณ์น�าไปสู ่

การบาดเจ็บและ/หรือเสียชีวิตเพราะต่างฝ่ายก็ท�าร้ายซึ่งกนัและกนั ขณะท่ีงานวิจยัในประเทศไทย 

ก็พบข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั ดงัเชน่ Teeraphan (2016) ได้ศกึษาความรุนแรงในครอบครัวในเขตพืน้ท่ี 

ลุม่น�า้ทะเลสาบฝ่ังตะวนัตก พบวา่ อตัราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเฉลี่ย 18 ครัง้ตอ่ปี สาเหต ุ

ของความรุนแรง 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การด่ืมสรุาหรือเสพสิง่เสพตดิ ความเครียดจากการท�างาน และ 

การขาดความรักความเข้าใจในครอบครัว โดยผู้ถกูกระท�าความรุนแรงในครอบครัวสงูท่ีสดุ คือ ภรรยา   

ส่วน Laeheem (2016) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวไทยมสุลิม 

ในจงัหวดัสตลู พบวา่มีพฤตกิรรมความรุนแรงเกิดขึน้ในครอบครัว ร้อยละ 34.3 โดยการด่ืมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ของสามีเป็นหนึ่งในหกปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ผู้ มีสามีด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เป็นประจ�ามักกระท�าความรุนแรงต่อภรรยาสูงกว่าสามีท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

2.4 เท่า ส่วนสามีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครัง้คราวกระท�าความรุนแรงต่อภรรยาสงูกว่าสามี 

ท่ีไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1.4 เทา่
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สถานท่ีด่ืมสรุาก่อนน�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงสว่นใหญ่ด่ืมในร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Thammarangsee (2013) ท่ีพบวา่นกัด่ืมไทยโดยสว่นใหญ่ซือ้เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์จากร้านค้า เชน่ ร้านขายของช�า ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าในสถานท่ีตา่ง ๆ   ร้านอาหาร ผบั บาร์

คาราโอเกะ ซึง่การเข้าถงึสถานท่ีจดัจ�าหนา่ยสรุาในประเทศไทยนัน้ท�าได้โดยสะดวกเพราะไมมี่ความผิด

ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากข้อมลูเหลา่นีส้ะท้อนวา่แม้มีกฎหมาย

ห้ามจ�าหน่ายสรุาในสถานท่ีเหลา่นี ้ อนัประกอบด้วย ร้านค้าในวดั ร้านค้าท่ีอยูใ่นร้านขายยา ร้านค้า 

ท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการ ในหอพกั ในโรงเรียน ในป๊ัมน�า้มนั และในสวนสาธารณะ แตผู่้ ด่ืมยงัสามารถ 

ซือ้หาจากร้านจ�าหนา่ยสนิค้าซึง่มีจ�านวนมาก ดงัเชน่ข้อมลูในปี พ.ศ. 2557 สะท้อนวา่จ�านวนประชากร

ต่อใบอนญุาตขายสรุาลดต�่าลงอย่างต่อเน่ือง อนัหมายถึงมีร้านค้าได้รับใบอนญุาตขายสรุาจ�านวน

มากขึน้  นอกจากนีย้งัพบว่ามีร้านค้าอีกจ�านวนมากท่ีไม่มีใบอนญุาตจ�าหน่ายสรุา ถึงแม้มีบญัญัติ 

ในพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ. 2493 แต่กฎหมายดงักล่าวยงัมีจุดอ่อน คือ โทษของผู้จ�าหน่ายสรุา 

โดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษปรับเพียง 500 บาท ท�าให้เม่ือตรวจจบัร้านค้าท่ีท�าผิดกฎหมายควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ�า้ซากจนถอนใบอนุญาตแล้ว ร้านค้าก็ยงัคงจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ต่อไป เพราะก�าไรจากการขายมีมากกว่าโทษท่ีได้รับ ผู้ ประกอบการร้านค้าจึงไม่กลัว ท�าให้มี 

การฝ่าฝืนกฎหมายกนัอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้คนไทยสามารถเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้งา่ยมาก  

(Thammarangsee, 2013; Deoghan, 2015) อยา่งไรก็ตาม องค์การอนามยัโลกเสนอวา่การควบคมุ

ระบบใบอนญุาตขายสรุาเป็นมาตรการท่ีคุ้มค่าสงูสดุ (Best Buys) โดยรัฐบาลควรควบคมุร้านขาย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในด้านจ�านวนวันและชั่วโมงท่ีอนุญาตให้จ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ซึง่วิธีการดงักล่าวประสบความส�าเร็จทัง้ในประเทศฝร่ังเศสและองักฤษ (Vichitkunakorn, 2016c)  

ดงันัน้ หากประเทศไทยสามารถควบคุมการเข้าถึงสุราผ่านร้านค้าท่ีจัดจ�าหน่ายได้ ก็จะสามารถ 

ลดการบริโภคอนัจะสง่ผลถงึการเกิดความรุนแรงตา่ง ๆ ได้

เม่ือพิจารณาลกัษณะการก่อความรุนแรงตอ่ผู้ อ่ืนของผู้ ด่ืมสรุาท่ีค้นพบในงานวจิยันีซ้ึง่เข้าขา่ย

ความผิดในหลายมาตรา ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ Snowden (2015) ท่ีว่าการด่ืมสรุาส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ ด่ืมสรุา กล่าวคือท�าให้ 

ผู้ ด่ืมมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ขาดการใช้เหตุผลในการตดัสินใจ น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงใน 

การแก้ไขปัญหา รวมทัง้สอดคล้องกับแนวคิดของ Rehm et al. (2003) ว่าการด่ืมสรุาท�าให้เกิด 

ผลกระทบทางสังคมแบบเฉียบพลันคือการก่ออาชญากรรม นอกจากนีมี้ผลการศึกษาของ  

Waleevong (2016) พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัหลกัในการประกอบอาชญากรรม 

ท่ีเก่ียวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เช่น คดีฆ่า ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน ลกัทรัพย์ ปล้น และ 

ค้ายาเสพตดิ โดยร้อยละ 87.6 ของผู้ ต้องขงัท่ีต้องโทษในคดีความผิดตอ่ชีวติและร่างกายล้วนเก่ียวข้อง 

กับการด่ืมสุราก่อนถูกจับกุม และมากว่าร้อยละ 50 ของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นก่ออาชญากรรมภายหลงั 
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การด่ืมสรุาภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ชัว่โมง โดยมีการใช้อาวธุ คือ มีด ดาบ ของมีคม และปืนร่วมด้วย

จงึท�าให้ผู้ เสียหายสว่นใหญ่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสั

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ีค้นพบครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนลดการด่ืมสรุาท่ีมี 

ความเสี่ยงตอ่การเกิดความรุนแรง ดงันี ้

1. ก�าหนดมาตรการลดความรุนแรงของปัญหา และผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความตระหนกัต่อสงัคมเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

การด่ืม และก�าหนดวิธีการจดัพืน้ท่ีเข้มแข็งเพ่ือสามารถจดัการกบัปัญหาการด่ืมสรุาทัง้ระดบัจงัหวดั 

อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน และครอบครัว รวมทัง้สร้างชมุชนต้นแบบท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาการด่ืมสรุา  

เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชนอ่ืน

2. ควบคมุการเข้าถึงสรุาทางกายภาพ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัและเข้มงวด  

รวมถงึทบทวนและปรับเพ่ิมบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีความแรงพอท่ีจะท�าให้เกิดความเกรงกลวัต่อการกระท�าผิดกฎหมาย เช่น  

เพ่ิมบทลงโทษ และการยดึของกลางในกรณีขายโดยไมมี่ใบอนญุาตเพ่ือให้ร้านค้าปฏิบตัติามกฎหมาย 

ทัง้นีเ้พ่ือลดโอกาสการเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย

3. สง่เสริมหน่วยงานระดบัท้องถ่ินหรืออาสาสมคัรในชมุชนให้มีสว่นร่วมกบักรมสรรพสามิต

ในการออกใบอนญุาตและการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ

เสนอให้ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการออกใบอนญุาต/ มีกระบวนการชมุชน หรือการท�าประชามติก่อนออก 

ใบอนญุาตขายสรุาในชมุชน รวมทัง้ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตรวจตราร้านค้าท่ีจ�าหนา่ยสรุาวา่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายหรือไมเ่พ่ือเป็นการป้องปรามการกระท�าผิดกฎหมายของร้านค้า 

4. จัดอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมตัวเองเม่ืออยู่ในสถานการณ์จ�าเป็นต้องด่ืมสุรา 

โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนมีส่วนร่วมคดักรองผู้ ท่ีด่ืมสรุาแล้วมีความเส่ียงต่อการก่อความรุนแรงเข้ารับ 

การอบรมหรือสร้างกิจกรรมกระตุ้นการด่ืมท่ีปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน หากพบผู้ ด่ืมแบบมีปัญหา

และมีความเสี่ยงในชุมชนควรมีระบบส่งต่อบ�าบดัรักษาเพ่ือเลิกสรุา พร้อมประชาสมัพนัธ์ช่องทาง

ส�าหรับประชาชนในการแจ้งเหตพุฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในชมุชน รวมทัง้จดักิจกรรมสื่อสารโทษของ

การด่ืมสรุาอยา่งตอ่เน่ืองผา่นสือ่มวลชนหลากหลายประเภท เพ่ือกระตุ้นเตือนให้คนในสงัคมตระหนกัถงึ 

พิษภยัของสรุา

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาสุรา อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส�านักงาน 

สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
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การแก้ไขปัญหาผู้ ท่ีด่ืมสรุาแล้วก่อปัญหาทางสงัคม เชน่ การสร้างความรุนแรงตอ่บคุคลในครอบครัว 

การมีพฤตกิรรมก้าวร้าว ให้ประชาชนทัว่ไปสามารถขอค�าปรึกษาได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

6. การตรวจตราพฤตกิรรมนกัด่ืมในบริเวณพืน้ท่ีเส่ียง เชน่ สถานบนัเทิง บริเวณท่ีมีความหนาแนน่ 

ของร้านจ�าหนา่ยสรุา บริเวณชมุชนเขตท่ีพกัอาศยั โดยเพ่ิมความเข้มงวดตรวจตราการด่ืมในกลุม่ผู้ชาย

ท่ีอยูใ่นวยัแรงงานซึง่มกัก่อเหตคุวามรุนแรงหลงัการด่ืม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

การวิจยัครัง้นีใ้ช้หนงัสือพิมพ์รายวนัเพียง 2 ฉบบั ได้แก่ มติชนรายวนั และข่าวสด ซึง่เป็น

หนงัสือพิมพ์ท่ีอยู่ภายใต้ส�านกัพิมพ์เดียวกนั ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรวิเคราะห์ข่าวท่ีปรากฏ 

ในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีน�าเสนอขา่วในสงัคมไทยให้ครอบคลมุมากขึน้ 

สรุป
ผลการวิจยัสะท้อนว่าการด่ืมสรุาน�าไปสู่การก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ทัง้นีผู้้ ด่ืมสรุาและ 

ผู้ ได้รับความรุนแรงส่วนมากเป็นผู้ชาย และอยู่ในวยัแรงงาน ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 

มกัเกิดในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ มีความชกุการเกิดเหตหุลงัเท่ียงคืน ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ 

ส่งผลกระทบทัง้ต่อผู้ อ่ืนและต่อตนเอง โดยการสร้างความรุนแรงต่อผู้ อ่ืนนัน้เข้าข่ายความผิด 

ในหลายมาตรา ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มีทัง้ความรุนแรงเก่ียวกบั 

เพศ ความรุนแรงต่อชีวิต การท�าร้ายผู้ อ่ืน ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเก่ียวกบั

ทรัพย์ ความผิดเก่ียวกบัศาสนา รวมถงึเหตลุหโุทษ ซึง่ในบรรดาความผิดเหลา่นีมี้การท�าร้ายร่างกาย 

ผู้ อ่ืนถึงอนัตรายสาหสัสงูสดุ ส่วนการเกิดเหตคุวามรุนแรงต่อตนเองของผู้ ด่ืมสรุาส่วนใหญ่เกิดจาก 

ความประมาทท�าให้ตนเองเสียชีวิต ดงันัน้ ควรมีการเข้มงวดกบัการเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควบคู่

กบัการพฒันาทกัษะการควบคมุตวัเองเม่ืออยูใ่นสถานการณ์จ�าเป็นต้องด่ืมสรุาเพ่ือป้องกนัความรุนแรง

ท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

กติตกิรรมประกาศ
บทความวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัเร่ือง “ความรุนแรงและผลกระทบจากการด่ืมสรุา: 

ประมวลข่าวในรอบ 10 ปี” ซึ่งได้รับทนุงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัปัญหาสรุา  

และส�านกังานสร้างเสริมสขุภาพแหง่ชาติ
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