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คำนำ
การดื่มสุ ราเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและดารงอยูเ่ คียงข้างกับสังคมมนุษย์ทว่ั โลกมาเป็ นเวลานาน
รวมทั้งสังคมไทยมีการมองการดื่มสุ ราเป็ นพฤติกรรมปกติธรรมดาทัว่ ไปในสังคม หากแต่ ก าร
เสพสุ ราแท้จริ งแล้วได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ร่ างกายของผูเ้ สพ ปั ญหาความยากจน การทะเลาะวิวาท หรื อแม้กระทัง่ การก่ออาชญากรรม
แม้จะมีการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาการเสพสุ ราในประเทศไทย แต่การศึกษาโดยส่ วนใหญ่ม กั
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลกระทบของการเสพสุ ร าที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพของผู เ้ สพ ผลกระทบต่ อ สัง คมใน
รู ป แบบของการเกิ ด พฤติ ก รรมเบี ่ ย งเบน โดยเฉพาะการใช้ความรุ นแรงในครอบครั ว หากแต่
การศึกษาผูป้ ระกอบอาชญากรรมว่ามีความสัมพันธ์กบั การเสพสุ รา โดยเฉพาะการศึกษาจากตัวผูก้ ระทาผิดที่
ถูกจองจาในเรื อนจายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริ งจัง
ผูว้ จิ ยั จึงได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ศึกษารายงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ของการเสพสุ ราและอาชญากรรม” โดยมีวตั ถุประสงค์ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับ
การประกอบอาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย ว่าการเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักหรื อ
ปั จจัยรองในการประกอบอาชญากรรม เพื่อศึกษาถึงปั จจัยสาคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การ
ประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่ เสพสุ ราในประเภทคดี ค วามผิดต่ อชี วิตและร่ างกาย และเพื่ อเป็ น
แนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสพสุ ราเป็ นสาคัญ
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานวิจยั ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมไทย ในการทาให้คน
ในสั ง คมไทยได้ต ะหนัก ถึ ง พิ ษ ภัย ของการเสพหรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ สุ ร า โดยการเสพสุ ร ามี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมโดยตรง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราอาจประสบผลร้าย
ของการเกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา ซึ่ งมิใช่ จะมีผลต่อสุ ขภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้า ที่จะก่อให้เกิดโรค
ต่าง ๆ อาทิ โรคตับแข็งหรื อมะเร็ ง หรื อ การเสพสุ รานาไปสู่ ความยากจนเท่านั้น หากแต่ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งหลังการเสพสุ รา ชีวติ ของผูเ้ สพอาจพลิกผันไปประกอบอาชญากรรม แค่เพียงเสี้ ยววินาทีที่
เสพสุ ราอนาคตก็ดบั วูบ และลงเอยด้วยการถูกจองจาและการรับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจในเรื อนจา
ผูว้ ิจยั ต้องขอบพระคุ ณทุกท่านที่มีส่วนให้รายงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลงด้วยดี ขอขอบคุ ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุ นทุนในการศึกษาวิจยั ขอขอบคุณผูต้ อ้ งขังทุกท่านที่ได้ให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ขอขอบคุณผูบ้ ญั ชาการเรื อนจา ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่และ
อธิ บดี กรมราชทัณฑ์ที่ได้อนุ เคราะห์ การเก็บข้อมูล และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่ วยให้
รายงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลงด้วยดี หากมีขอ้ บกพร่ องประการใด ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
สุ มนทิพย์ จิตสว่าง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
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โครงการวิจยั เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
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รายงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรมที่เป็ นความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย
ว่าการเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักหรื อปั จจัยรองในการประกอบอาชญากรรม เพื่อศึกษาถึงปั จจัยสาคัญ
อื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่เสพสุ ราในประเภทคดีความผิดต่อชีวิตและ
ร่ างกาย และเพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสพสุ รา โดย
ในการวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจาก
ผูต้ อ้ งขังที่ตอ้ งโทษในคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายที่ตอ้ งโทษจาคุกในเรื อนจาและทัณสสถานในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณสล 6 แห่ ง จานวน 880 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว์สแควร์ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ t-test
ผลการศึกษาพบว่า การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรม โดยเป็ นปั จจัยหลักในการ
ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งมีอายุไม่เกิน
25 ปี เนื่ องจากการเสพสุ รานาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมโดยตรง โดยกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบ
อาชญากรรมจานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีการเสพสุ ราก่อนการกระทาผิด จนกระทัง่ ทาให้เกิดปั ญหาใน
การควบคุมสติหรื อการยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิด การเสพสุ ราเพื่อย้อมใจทาให้มีความใจกล้าในการ
กระทาผิด ไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ เมื่อประสบกับโอกาสหรื อสถานการณ์ที่มีส่วนกระตุน้
จึงเกิดการประกอบอาชญากรรม
โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชญากรรมภายหลังจากที่
เสพสุ ราประเภทเบียร์ไทย รองลงไป คือ เหล้าขาว ปริ มาณตั้งแต่ 1 ขวดขึ้นไป เป็ นระยะเวลาไม่เกิน
5 ชัว่ โมง และมีการประกอบอาชญากรรมโดยใช้อาวุธ คือ มีด ดาบ ของมีคม และปื น ในสถานที่ที่
กาลังเสพสุ ราหรื อไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ รา ทาให้ผเู้ สี ยหายส่ วนใหญ่เสี ยชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บสาหัส
ความสัม พันธ์ข องการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม เป็ นความสัมพันธ์ ที่มี ความ
สลับ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ับ การประกอบอาชญากรรม โดยผู้ที่ มี
ปั จ จัย พื้ น ฐานทางสั ง คมที่ ผ่า นกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกระบวนการขัด เกลาทางสัง คมจนท าให้ มี
บุคลิกภาพอ่อนแอง่ายต่อการถูกกระตุน้ เมื่อเสพสุ ราและถูกกระตุน้ จากปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นปัจจัยรองก็จะ
ข

ถูกผลักดันไปสู่ การกระทาผิด หรื อนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ในขณะเดียวกันการเสพ
สุ รายังทาให้ผเู้ สพมีโอกาสในการตกเป็ นเหยือ่ อาชญากรรม
จากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปรากฏว่า ยอมรับ
สมมติฐานในประเด็นที่ว่า ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชี วิตและร่ างกายมีการเสพสุ รา
เป็ นประจาสม่าเสมอมากกว่าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง มีการเสพสุ ราก่อนการกระทาผิดมากกว่าไม่ได้
เสพสุ ราก่อนกระทาผิด มีการเสพสุ ราราคาถูกมากกว่าสุ ราราคาแพง มีความง่ายหรื อสะดวกในการซื้ อ
สุ ราเพื่อเสพมากกว่าความไม่สะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ แต่ปฏิ เสธสมมติฐานในประเด็นที่ว่า ผู้
ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่ างกายถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ นคนขี้เหล้าหรื อเป็ น
คนไม่ดีมากกว่าการไม่ถูกสังคมตีตรา
การวิจยั ได้เสนอแนะให้มี การประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมไทยได้มี ความเข้าใจที่ถู กต้อง
เกี่ยวกับการเสพสุ รา การควบคุมการผลิตและจาหน่ายสุ รา การควบคุมการขายสุ ราในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
การควบคุมการโฆษณาหรื อสื่ อที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอเกี่ยวกับการเสพสุ รา การสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครั ว การเลือกคบเพื่อน การใช้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการเสพสุ รา
ตลอดจนการเลิ ก ดื่ ม สุ ราหรื อเกี่ ย วข้องกับ สุ ราให้น้อยที่ สุ ด
การก าหนดนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ รากับอาชญากรรม โดยการกาหนดบทลงโทษที่มีความรุ นแรงขึ้นสาหรับผู้
ประกอบอาชญากรรมที่มีการเสพสุ ราก่อนกระทาผิด การบาบัดผูเ้ สพสุ ราอย่างจริ งจัง
และการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับทราบถึงโทษจากการเกี่ยวข้องกับสุ รา
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Abstract
The study on “The Relationship between Alcohol and Crime” aims to study whether
the relationship between alcohol and crime related to an offense against life and body is the
main factor or secondary factors. It also aims to explore other factors causing the person who
drink alcohol to commit crime and to find the possible solutions to alcohol and crime problems.
The research based on quantity and quality research by collecting data from 880 offenders who
committed an offense against life and body in Bangkok and its surrounding Provinces prisons. The
statistics for data analysis using Percentage , Standard Deviation , Chi-Square , Correlation and
t-test.
The Research has found that alcohol is the main factor to push people to commit crime.
Alcohol was often consumed by offenders and victims prior to the offense being committed. The
majority of sample drank beer or white alcohol before committing crime within 5 hours after
drinking . Some offenders committed crime while he was under the influence of alcohol . The
majority weapons are knife , sword , sharp thing and gun. The majority victims were dead and
severely wounded. However, the relationship between alcohol and crime is more complex because
they have other factors that influence on crime such as economy , friend , family and victim
involvement.
The research also accepts assumption at 0.05 significant about the offenders against life and
body frequently drank , drank before committing crime, drank low price alcohol and had
convenience for buying alcohol . The research reject the assumption about the offenders were
labeled as drunken people.
The research suggestion are that of informing public about harm of alcohol, controlling
on produce and sell alcohol , controlling alcohol advertisement on media , promoting young people
to associate with good friend and stop drinking , taking community involvement , creating love in
family, developing policy in relation to alcohol-related violence and developing the treatment of
drunken person .
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บทที่ 1
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
การดื่มสุ ราเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและดารงอยูเ่ คียงข้างกับสังคมมนุษย์ทว่ั โลกมาเป็ นเวลานาน
โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม ความเชื่ อ ตลอดจนค่า นิ ย มของสัง คม จนกระทัง่ ทาให้ก ารดื่ม
สุ ราเป็ นพฤติกรรมสากลของเกื อบทุกชนชั้นในสังคมทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่ งมีการดื่มสุ รา
มาตั้ง แต่ อดี ตจนกระทัง่ ปั จจุ บ นั โดยสุ ราเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทยที่ ใช้แสดงออกถึ งความ
สนุ กสนานรื่ นเริ งในการรวมกลุ่ม การประสบความสาเร็ จในชี วิตตลอดจนการแสดงออกถึงความเป็ น
ผูใ้ หญ่หรื อความเป็ นลูกผูช้ าย และการใช้สุราในพิธี กรรมที่เกี่ ยวกับความเชื่ อต่าง ๆ อาทิ พิธีกรรม
ที่ เกี่ ยวข้องกับไสยศาสตร์ ต่าง ๆ เป็ นต้น
แม้สุราจะมีความสัมพันธ์กบั สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตสมัยยุคก่อนกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แต่ยุคปั จจุบนั
กล่าวได้วา่ คนไทยมีความสัมพันธ์กบั สุ รามากกว่าทุกยุคที่ผา่ นมา โดยสุ ราได้รับการยอมรับจากสังคมในยุคนี้
ให้เป็ นสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึ งความเป็ นผูใ้ หญ่ แสดงออกถึงความทันสมัยและชนชั้นทางสังคม การใช้
สุ ราเพื่อสื่ อความสัมพันธ์ทางสังคมและความสาเร็ จทางธุรกิจการงาน และการดื่มสุ ราเพื่อเป็ นสิ่ งบารุ งสุ ขภาพ
รวมทั้งการใช้สุราเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมกันระหว่างเพศโดยผูห้ ญิงสามารถบริ โภคสุ ราได้โดย
ไม่มีความแตกต่างจากเพศชายและมีแนวโน้มที่จะบริ โภคสุ รามากขึ้น
ส่ งผลให้คนไทยในปั จจุ บ นั มี การบริ โภคสุ ราในหลายโอกาส โดยมี ประเภทของสุ ราที่ มี ความ
หลากหลายสามารถหาซื้ อบริ โภคได้ง่าย และการบริ โภคสุ รากลายเป็ นสิ่ งปกติทว่ั ไปมีสถานภาพเทียบเท่าน้ า
น้ าผลไม้ และน้ าอัดลมที่สามารถบริ โภคร่ วมกับการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อได้ ทาให้การบริ โภคสุ รา
ของคนไทยในยุคปั จจุบนั มีปริ มาณสู งสุ ดเมื่อเทียบกับยุคอื่น ๆ ที่ผา่ นมา ซึ่ งปั จจุบนั คนไทยได้ชื่อว่าเป็ น
"คอสุ รา" อันดับ 5 ของโลก โดยผลการสารวจของสานักสถิติแห่ งชาติพบว่า แม้คนไทยจะประสบ
กับปั ญหาเศรษฐกิ จที่ทาให้ตอ้ งจากัดด้านงบประมาณ แต่ตวั เลขการดื่มสุ ราของคนไทยก็ยงั พุ่งไม่
หยุด โดยในพ.ศ. 2539 ซึ่ งเป็ นช่วงเริ่ มวิกฤติ คนไทยมีอตั ราการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่
110.6 ลิตรต่อคน และเพิ่มขึ้นเป็ น 125.9 ลิตรต่อคนในพ.ศ. 2544 หรื อเท่ากับคนไทยดื่มเพิ่มขึ้น
ปี ละ 15 ลิตร ใน 5 ปี
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าการเสพสุ ราก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ร่ างกายของผูเ้ สพโดยก่ อให้เกิ ดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคต่อระบบทางเดิ นอาหาร ทาให้หลอดอาหาร
อักเสบบีบตัวช้าลง และการดูดซึ มสารอาหารต่าง ๆ ในลาไส้ลดลง โรคต่อตับโดยทาให้เกิดโรคตับแข็ง
รวมทั้งเส้นเลื อดแตก กล้ามเนื้ อหัวใจอ่อนแอจนเกิ ดภาวะหัวใจโตและอาจเกิ ดภาวะหัวใจล้มเหลว
หรื อหัวใจวายตายได้ การเกิ ด มะเร็ ง ในระบบทางเดิ น อาหาร การเสื่ อ มสรรถภาพทางเพศ
และผลต่ อ สมองโดยก่ อ ให้ เ กิ ด โรคความจาเสื่ อม เป็ นต้น
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สุ รายังมี ผลต่อการควบคุ มการทางานของกล้ามเนื้ อ การตัดสิ นใจ การรับรู้ ภาพ แสง สี
สั ญ ญาณต่ า งๆช้ า ลง ขอบเขตการมองแคบลง การกะระยะต่ า งๆเสี ย ไป การเสพสุ ราจึ ง มี
ความสัมพันธ์กบั อุบตั ิเหตุในรู ปแบต่าง ๆ มากมาย อาทิ การหกล้ม การตกจากที่สูง การจมน้ า การ
เกิ ด อัค คี ภ ยั อุ บ ตั ิ เหตุ จ ราจร ซึ่ ง ก่ อให้เ กิ ด การสู ญ เสี ย ต่อชี วิตและทรัพ ย์สิ นของประชาชนเป็ น
จานวนมากในแต่ละปี
นอกจากนี้ ตามความเชื่ อของสังคมไทยในหลักพุทธศาสนาเชื่ อว่า การเสพสุ ราเป็ น1ใน
อบายมุข 6 ประการซึ่ งเป็ นหนทางแห่ งความเสื่ อม โดยทาให้ผูเ้ สพประสบปั ญหาในการดาเนิ น
ชี วิตอันเป็ นอุปสรรคต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของชี วิต เนื่ องจากสุ ราเป็ นเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ที่ออกฤทธิ์ กดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้การทางานของสมองลดลง การเสพสุ ราจึงไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายของผูเ้ สพ ตลอดจนผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะ
อุบตั ิ เหตุทางจราจรทั้งในขณะที่เสพสุ ราหรื อภายหลังจากการเสพสุ ราเท่านั้น ภายใต้ปริ มาณและ
ระยะเวลาของการเสพสุ ราระดับหนึ่งจนกระทัง่ เกิดภาวะเมาสุ ราขึ้น ทาให้ผเู้ สพสุ ราไม่สามารถครองสติ
ตลอดจนการควบคุ มการตัดสิ นใจหรื อแม้กระทั่งการรู้ ผิดชอบชั่วดี อัน นาไปสู่ ก ารมีพ ฤติก รรม
เบี่ ยงเบนและการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ ย วกับ การใช้ค วามรุ นแรง
ในการกระท าผิด เกี ่ ย วกับ คดี ร่ า งกายและชี ว ิต ดัง จะเห็ น ได้จ ากตัว อย่า งซึ่ ง ปรากฏในข่ า ว
หนังสื อพิมพ์อยูเ่ สมอ ๆ อาทิ
เมียแทงดับ ทิง้ ลูก 3 รับชะตากรรม
“… ผู้ตายชอบหาเรื่ องทาร้ ายร่ างกายเป็ นประจาเวลาดื่มเหล้ าเมา ก่อนตาย สามีพยายามใช้
กาลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ต่อหน้าลูก ภรรยาไม่ยอมจึงใช้มีดปอกผลไม้จว้ งแทงทันที … ” ( หนังสื อพิมพ์
มติชน , 6 สิ งหาคม 2547 )
เฒ่ าคลัง่ ! ทุ่มทารกกลางถนน
“… เฒ่าอายุ 50 ปี เมาคลั่งก่ อเหตุระทึกจับทารก 8 เดือน โยนบกกลางถนน เป็ นเด็กที่มีคนจ้างญาติช่วย
เลี้ยง เฒ่าผ่านไปเจอรับอาสาช่วยดูแลให้ก่อนมาหาเหล้ากิน
พอเมาได้ที่เลยจับโยนบก หนูนอ้ ยร้องไห้จา้ ก่อนเข้าไปอุม้ และโยนซ้ าอีก ชาวบ้านทนดูไม่
ไหววิง่ เข้าไปช่วยเหลือกล่อมจนยอมปล่อยเด็กแล้วแจ้งตารวจมาจับดาเนิ นคดี ตารวจควบคุมตัวไว้
รอให้หายเมาก่อนแล้วจะดาเนิ นคดี ต่อไป ส่ วนหนูนอ้ ยแพทย์ให้รอดูอาการที่ร.พ.ก่อน …”
( หนังสื อพิมพ์ข่าวสด , 17 สิ งหาคม 2547 )
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ฉลอง อร ดุ ยิงดับคางาน โดนลูกหลง วัยรุ่นกินฟรี เมาตีกนั เละ
“… งานฉลองเหรี ยญทองน้องอรเดือด โจ๋ เมืองโคราชเมาในงาน ทะเลาะกัน ควัก
ปื นยิงหนุ่มบ้ านเดียวกันชะตาขาดถูกลูกหลงดับ … ” (หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก , 18 สิ งหาคม 2547 )
วัยรุ่น แก๊ งสปาร์ ตา อานาจเจริญควงมีด ซิ่ง จยย. ไล่ล่า อริ – เสี ยหลักตกคลองดับ
“…กลุ่ม วัย รุ่ นจานวนมากขับขี่รถจัก รยานยนต์ใช้มีดสปาร์ ตาเป็ นอาวุธ ไล่ล่า กันในเขต
เทศบาลเมืองอานาจเจริ ญ…สาหรั บวัยรุ่ นกลุ่ มนี้ จะตั้งตัวเป็ นเจ้าพ่อเมืองอานาจเจริ ญ ตั้งชื่ อแก๊งว่า
แก๊งสปาร์ ตา นัดรวมกันสู ดดมสารระเหย ดื่มสุ ราก่อเรื่องไล่ ฟันชาวบ้ านเป็ นประจา … ” ( หนังสื อพิมพ์มติชน,
6 สิ งหาคม 2547 )
6 น.ร. โหดฆ่าปาดคอเพือ่ น 2 ศพ เหตุจิ๊บจ๊ อยเมาเหล้าพูดไม่ เข้ าหู
“...นักเรี ยนโรงเรี ยนนาฎศิลป์ จ.พัทลุ ง เช่ าบ้านอยู่ด้วยกัน 6 คน ก่ อนเกิ ดเหตุได้ต้ งั วง
ดื่ ม สุ ร า ต่ อ มาหลัง ดื่ม สุ ร ากัน จนเมา เพื่อ นได้ พู ด จาไม่ เ ข้ า หูถึง ขั้น ทะเลาะวิว าทกัน นัก เรี ย น
ดังกล่ าวได้รุมกระทื บและฆ่าปาดคอเพื่อนนัก เรี ย น 2 ศพ คาห้องเช่ า …” (หนังสื อพิมพ์มติชน,
21 พฤษภาคม 2550 )
จากตัวอย่างข่าวดังกล่ าวข้างต้นได้แสดงให้เห็ นถึ งการกระทาผิดในคดี เกี่ ยวกับร่ างกาย
และชี วิตที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ การเสพสุ ราเป็ นสาคัญ อย่า งไรก็ตาม ไม่เ พีย งแต่เฉพาะกรณี ที่
เป็ นข่า วปรากฏแพร่ ห ลายในหน้า หนัง สื อ พิม พ์เ ท่า นั้ น ในเชิ ง สถิ ต ิผู ก้ ระท าผิด ในคดี
อาชญากรรมในประเทศไทยมี จานวนมากขึ้นเช่ นกัน ดังจะเห็นได้จาก สถิติผกู้ ระทาผิดที่ถูกศาล
พิพากษาถึงที่สุ ดและถูกควบคุมตัวที่เรื อนจาและทัณฑสถานทัว่ ประเทศระหว่าง พ.ศ.2540-2550
ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังแสดงในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนนักโทษเด็ดขาดที่ถูกควบคุมตัวที่เรื อนจาทัว่ ประเทศ พ.ศ.2540 ‟ 2550
พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
ที่มา : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

จานวนผู้กระทาผิด (คน)
69,660
84,879
111,348
123,505
151,054
155,270
159,225
153,365
121,734
108,610
125,792

ประเด็ น ปั ญ หา คื อ การเสพสุ ร ามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การประกอบอาชญากรรมที่
เกิ ดขึ้นในสังคมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความผิดต่อร่ างกายและชี วิตที่มีการกระทาผิดโดยใช้
ความรุ นแรงควบคู่ ไ ปด้วย ดัง ที่ ป รากฏให้เ ห็ นเป็ นข่ า วในหน้า หนัง สื อพิ ม พ์ดัง กล่ า วข้า งต้นว่า
ผูก้ ระทาผิดส่ วนหนึ่ งได้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับการเสพสุ ราก่อนการประกอบอาชญากรรม และหากการ
เสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย การเสพสุ ร ามี
ความสัม พัน ธ์ ก บั ผูก้ ระทาผิด ประเภทใดมากที่สุ ด ในสภาวะหรื อ ในปั จ จัย ใด ๆ บ้า ง รวมทั้ง
สุ ร าเป็ นปั จจัย หลัก ในการประกอบอาชญากรรมหรื อไม่ หรื อเป็ นเพียงปั จจัยรองในการประกอบ
อาชญากรรม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับ
อาชญากรรมอย่างแน่ ชัดว่า การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะ
ความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย แม้จะมี การศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับการเสพสุ ราในประเทศไทย แต่เป็ น
การศึกษาถึงผลกระทบของการเสพสุ รา และการศึกษาโดยส่ วนใหญ่ม กั ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลกระทบ
ของการเสพสุ ร าที ่ ม ี ต ่ อ สุ ข ภาพของผู เ้ สพ ผลกระทบต่ อ สัง คมในรู ป แบบของการเกิ ด
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน โดยเฉพาะการใช้ค วามรุ น แรงในสัง คมทัว่ ไปหรื อ การใช้ความรุ นแรงใน
ครอบครั ว หากแต่ การศึ กษาผูป้ ระกอบอาชญากรรมว่ามี ความสัมพันธ์ ก ับการเสพสุ ราในขณะกระท าผิด
ตลอดจนการเสพสุ ร าส่ ง ผลต่ อ การประกอบอาชญากรรมต่ อ ร่ า งกายและชี ว ิ ต ยัง ไม่ มี
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การศึกษาในประเด็นนี้ อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะการศึกษาจากตัวผูก้ ระทาผิดที่ถูกจองจาในเรื อนจา ผู้
ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึ งความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมโดยเฉพาะความผิดต่อชี วิต
และร่ างกาย อันจะนาไปสู่ องค์ความรู ้ ใหม่ในการมุ่งอธิ บายปั ญหาอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้องกับการ
กระทาผิดในคดี เกี่ ยวกับร่ างกายและชี วิตที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามีความสัมพันธ์กบั การเสพสุ ราหรื อไม่
อันจะเป็ นแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมสามารถป้ องกันตนเองจากการตกเป็ น
เหยื่ออาชญากรรม การกระทาผิด และการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กบั
การเสพสุ ราได้อย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิด
ต่อชีวติ และร่ างกาย ว่าการเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักหรื อปัจจัยรองในการประกอบอาชญากรรม
2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสาคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่เสพ
สุ ราในประเภทคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสพสุ รา
ขอบเขตของการศึกษา
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เฉพาะนักโทษเด็ดขาดคดีความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย ตาม
การจาแนกนักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ที่ถูกควบคุมอยูใ่ นเรื อนจาและทัณฑสถานต่าง ๆ ใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เรื อนจากลางบางขวาง เรื อนจากลางคลองเปรม
เรื อนจากลางนครปฐม เรื อนจากลางสมุทรปราการ เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถาน
วัยหนุ่มกลาง
2. ศึกษาข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรม ในด้าน
- ลักษณะประชากรของผูต้ อ้ งขัง อาทิ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภูมิลาเนา ครอบครัว
การกระทาผิด
- ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
- มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรมและลักษณะการประกอบอาชญากรรม
- ชีวติ ภายในเรื อนจา ความคาดหวังและการใช้ชีวติ ภายหลังพ้นโทษที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสุ ราและทัว่ ไป
3.ศึ ก ษาแนวทางและมาตรการในการปฏิ บ ัติ ต่อ ผูต้ ้องขัง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ สุ ราที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย ว่ามีขนาดของความสัมพันธ์ ตลอดจนทิศทางของความสัมพันธ์อย่างไร
ทาให้ทราบถึ งสถานการณ์ ความรุ นแรงของการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้องกับความผิดต่อชี วิตและ
ร่ างกาย อันมีสาเหตุมาจากการเสพสุ รา
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่เสพสุ ราใน
ประเภทคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
3. ทาให้ทราบถึงสัดส่ วนและข้อมูลเชิงสังคมของผูป้ ระกอบอาชญากรรมที่เสพสุ รา และผู้
ประกอบอาชญากรรมที่ไม่เสพสุ ราในประเภทคดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย ในลักษณะ
เป็ นการเปรี ยบเทียบ
4. ทาให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนสถานการณ์ของผู้
ประกอบอาชญากรรมที่เสพสุ รา
5. เป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการจัดโปรแกรมและกิจกรรมในการบาบัด
แก้ไขฟื้ นฟูผตู ้ อ้ งขังที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการเสพสุ ราตลอดจนการติดสุ ราเรื้ อรัง เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
กระทาผิดซ้ าภายหลังพ้นโทษ อันเนื่องมาจากการกลับไปเกี่ยวข้องกับสุ รา
6. เป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะต่อสังคมไทย ในการตระหนักถึงการลดการบริ โภคสุ รา
เนื่องจากผลกระทบของสุ ราที่มีในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อการประกอบอาชญากรรม
7. เป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการกาหนดนโยบายในการลดการบริ โภคสุ รา เพื่อ
เป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม
8. เป็ นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในสังคมได้ทราบว่า ผลร้ ายของการเสพสุ รานั้น
มิ ใช่ จะมีผลต่อสุ ขภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้า หากแต่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง หลังการเสพสุ รา ชีวิตของผู้
เสพก็อาจพลิกผันไปประกอบอาชญากรรม แค่เสี้ ยววินาทีที่เสพสุ ราอนาคตก็ดบั วูบ และลงเอยด้วยการ
ต้องมารับทุกข์ทรมานในเรื อนจา
9. เพื่อเป็ นการสารวจวิจยั เบื้องต้น โดยผูศ้ ึกษาต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาใน
การอธิ บายสาเหตุในการประกอบอาชญากรรมและความสัมพันธ์ของการเสพสุ รา ซึ่ งจัด เป็ น 1 ใน
อบายมุ ข 6 ประการ อันจะนาไปสู่ ก ารขยายผลการศึ ก ษาความสัม พันธ์ ข องการเสพสุ รากับ
อาชญากรรม โดยในอนาคตผูศ้ ึ กษาต้องการขยายผลการศึกษาไปยังผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศ รวมทั้ง
ผูต้ อ้ งขังหญิงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรมหรื อไม่ ตลอดจน
การศึกษาการกระทาผิดในอาชญากรรมทุกประเภทของผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศว่ามีความสัมพันธ์กบั
การเสพสุ ราหรื อไม่ อันจะนาไปสู่ ก ารก าหนดนโยบายในการป้ องกันแก้ไ ขอาชญากรรม การ
กาหนดโทษต่อการเสพสุ ราที่มีความเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ส าหรั บ การทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งและ
เอกสารอ้างอิง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 ความหมายและประเภทของสุ รา
2.2 สถานการณ์การดื่มสุ ราของประเทศไทยในปัจจุบนั
2.3 สถานการณ์ผกู ้ ระทาผิดที่ตอ้ งโทษถูกควบคุมตามคาพิพากษาอยูใ่ นเรื อนจาและทัณฑสถาน
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้คนเสพสุ รา
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการเสพสุ รา
2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรง
2.7 ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
-ผลการวิจยั ในประเทศไทย
-ผลการวิจยั ต่างประเทศ
2.1 ความหมายและประเภทของสุ รา
ตามพระราชบัญญัติสุ รา พ.ศ. 2493 สุ ร า หมายถึ ง วัตถุ ท้ ัง หลายหรื อ ของผสมที่ มี
แอลกอฮอล์ซ่ ึ งสามารถดื่ มกิ นได้เช่ นเดี ยวกับน้ าสุ รา หรื อดื่ มกิ นไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ าหรื อ
ของเหลวชนิ ดอื่นแล้วสามารถดื่ มกิ นได้เช่ นเดียวกับสุ รา ยังมีคาที่มีความหมายเช่ นเดียวกับคาว่า
สุ รา และนิยมใช้กนั มาก คือคาว่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทของสุ รา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่ งได้ 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 สุ ราแช่ หรื อเมรั ย คือผลที่ได้จากการหมักส่ า ให้เกิ ดสุ ราที่มีความเข้มข้น
แอลกอฮอล์มากน้อยตามความต้องการไม่เกิน 15 ดีกรี และไม่มีการกลัน่ เช่น เบียร์ ไวน์ แชมเปญ
หรื อสุ รากลัน่ จากผลไม้ต่าง ๆ
ประเภทที่ 2 สุ รากลัน่ คือผลที่ได้จากการหมักส่ าให้เกิ ดมีแอลกอฮอล์แล้วกลัน่ และบาง
ชนิดต้องเก็บไว้นานเพื่อให้มีคุณภาพดี อาจปรุ งแต่ง ให้ความ เข้มข้นแอลกอฮอล์ตามความต้องการ
เช่น บรั่นดี วิสกี้ เหล้าขาว เชียงชุน
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องค์การอนามัยโลก ได้จดั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติด ประเภทหนึ่ งที่ออกฤทธิ์
ทาลายจิตประสาทและทาลายการทางานของร่ างกาย ซึ่ งจะมีผลทาให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่ น โรคตับ
แข็ง โรคความดันโลหิตสู ง มะเร็ งที่กระเพาะ ตับ หลอดอาหาร และโรคระบบประสาท
เมื่อสุ ราเข้าสู่ ร่างกาย แอลกอฮอล์จะถูกส่ งผ่านจากหลอดอาหารลงสู่ กระเพาะอาหาร และ
จะถูกดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดที่กระเพาะอาหารเป็ นที่แรก ร้อยละ 20 ของแอลกอฮอล์ที่ดื่ม และที่
เหลืออีกร้อยละ 80 จะถูกดูดซึ มบริ เวณลาไส้เล็กส่ วนต้น แอลกอฮอล์ที่หมุนเวียนในร่ างกาย จะมีผล
ต่ออวัยวะต่าง ๆ แตกต่างกัน ปริ มาณแอลกอฮอล์ที่มากจะไปกดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้เสี ย
การทางาน มีอาการมึนเมาตัดสิ นใจไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ ขาดการยับยั้งชัง่ ใจ มองเห็นไม่ดี
2.2 สถานการณ์ การดื่มสุ ราของประเทศไทยในปั จจุ บัน
สถานการณ์การดื่มสุ ราของประเทศไทยในปั จจุบนั มีจานวนผูด้ ื่มสุ รามากขึ้นเรื่ อย ๆ ดังจะ
เห็นได้จากปริ มาณน้ าสุ ราที่นาเข้าและผลิตในช่วงระหว่าง พ.ศ.2530 - 2535 รวมทั้งการผลิตและ
การจาหน่ายสุ ราระหว่าง พ.ศ.2543 - 2547 ซึ่งสถานการณ์การผลิตและนาเข้าสุ ราดังกล่าว ส่ งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายของประชากรไทยเพิ่มสู งมากขึ้นตามไปด้วย (ดังแสดงในตารางที่ 2.1.1 ตารางที่ 2.1.2
และตารางที่ 2.1.3)
ตารางที่ 2.1 แสดงปริ มาณน้ าสุ ราที่นาเข้าและผลิตในระหว่าง พ.ศ.2530-2535

แหล่งผลิต
ในประเทศ
ต่ างประเทศ

รวม

ปริมาณนา้ สุ รา (ล้านลิตร : ร้ อยละ )
2530 2531 2532 2533 2534 2535
361.6 441.3 440.4 501.3 699.1 715.6
(98.6) (98.3) (97.6) (97.3) (97.5) (98.3)
5.1 7.5 10.6 14.0 17.6 12.8
(1.4) (1.7) (2.4) (2.7) (2.4) (1.8)
336.7 448.8 451.0 515.3 716.7 728.4
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ที1100.0
่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตารางที่ 2.2 แสดงการผลิตและจาหน่ายสุ ราระหว่าง พ.ศ.2543 - 2547
ปี (พ.ศ.) 2543
2544
2545
กิจกรรม (ล้านลิตร)
ปริ มาณการผลิต
75.4
193.9
507.6
ปริ มาณการจาหน่าย
696.2
751.1
745.4
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่รวมสุ ราแช่พ้ืนเมือง)

2546

2547

521.6
759.0

600.0
765.0

ตารางที่ 2.3 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2529
พ.ศ.2531 พ.ศ.2533 และ พ.ศ. 2535
ประเภทค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค
อาหารและเครื่ องดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ยาสู บ หมากฯ
เครื่ องนุ่งห่ม-รองเท้า
ที่อยูอ่ าศัย ( ค่าเช่า )
ค่ารักษาพยาบาล-ค่ายา
ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
บันเทิงและการอ่าน
การศึกษา
เบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับการบริ โภค
รวมทั้งสิ้ น (ร้อยละ)
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

2529
92.1
38.9
1.2
1.8
6.2
23.4
3.5
2.6
9.1
2.4
1.5
1.5
7.9
100

2531
91.4
36.5
2.0
1.9
6.2
24.3
3.4
2.6
9.7
2.2
1.3
1.3
8.6
100
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2533
90.9
36.2
1.5
1.5
5.8
22.4
3.4
2.5
12.8
2.3
1.4
1.1
9.1
100

2535
90.7
32.1
2.5
1.6
6.1
26.1
3.6
2.3
11.8
2.2
1.4
1.0
9.3
100

ปริมาณการบริโภคสุ ราในประเทศไทย
ปริ มาณการบริ โภคสุ ราในประเทศไทย ปรากฏ ดังนี้
 การบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี 2539 มีปริ มาณการบริ โภค คือ
110.6 ลิตร ต่อคนต่อปี
 การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2544 มีปริ มาณการบริ โภค คือ
- คนไทยบริ โภคสุ รา เป็ นอันดับ 5 ของโลก
- ปริ มาณการบริ โภค 129 .5 ลิตรต่อคนต่อปี
- คนไทยดื่มสุ ราเพิ่มขึ้นปี ละ 15 ลิตร ใน 5 ปี
- คนไทยที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ดื่มสุ รามากขึ้นจานวน ร้อยละ 32.6
- จานวนชายไทย ที่บริ โภคสุ รา 13 ล้านคน เริ่ มดื่มเฉลี่ยอายุ 19.3 ปี
- วัยรุ่ นชาย ดื่มสุ รา 2.3 ล้านคน หรื อร้อยละ 43
- ผูห้ ญิง ดื่มสุ รา 2.3 ล้านคน เริ่ มดื่มอายุเฉลี่ย 25.1 ปี
- ผูห้ ญิงวัยเกิน 15 ปี ที่กาลังท้อง
- ร้อยละ 23.3 หรื อ 1 ใน 4 ยังไม่เลิกดื่ม
- ร้อยละ 7.6 ดื่มประจา ร้อยละ 10.4 ดื่ม นาน ๆ ครั้ง
จากสถิติและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีการบริ โภคสุ ราที่มีปริ มาณมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อันส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายของประชากรไทยที่ใช้จ่ายสาหรับสุ ราเพิ่มสู งมากไปด้วย
ประเด็ นที่ น่า สงสั ย คื อ ปริ ม าณการเสพสุ ราที่ ม ากขึ้ นดัง กล่ า วข้า งต้นจะส่ ง ผลต่ อการประกอบ
อาชญากรรมที่มีปริ มาณมากขึ้นด้วยหรื อไม่
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2.3 สถานการณ์ ผ้ กู ระทาผิดในอาชญากรรมประเภทต่ าง ๆ ในประเทศไทย
ปั จจุบนั สถานการณ์ ผกู ้ ระทาผิดในอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยมีปริ มาณ
และความรุ นแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมที่ปรากฏตามหน้าหนังสื อพิมพ์ และสถิติ
ผูต้ อ้ งขังที่ตอ้ งโทษจาคุกในเรื อนจาและทัณฑสถานทัว่ ประเทศ ดังนี้
ตารางที่ 2.4 แสดงจานวนนักโทษเด็ดขาดที่ถูกควบคุมตัวที่เรื อนจาทัว่ ประเทศ
ตั้งแต่ พ.ศ.2540‟ 2550
ปี
(พ.ศ.)

เกีย่ วกับ พ.ร.บ.
ทรัพย์ ยาเสพติด

2540 22,566 27,751
2541 25,927 37,318
2542 31,141 55,254
2543 25,994 75,358
2544 30,953 94,248
2545 29,832 102,236
2546 28,385 107,344
2547 29,242 98,273
2548 26,086 71,863
2549 20,987 64,782
2550 29,203 71,367
ที่มา : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

ต่ อ
ชีวติ
7,320
7,692
8,843
8,006
8,179
7,888
9,398
10,204
9,930
9,488
9,507

ต่ อ
เกีย่ วกับ
ร่ างกาย เพศ
1,924
2,270
2,625
2,495
3,568
3,359
2,692
3,272
3,185
3,226
3,760

3,724
4,232
4,811
4,582
5,170
4,812
5,362
5,724
5,326
5,143
6,018

ภยันตราย
ต่ อ
ประชาชน
229
334
426
296
790
403
344
386
280
250
272

อืน่ ๆ

รวม

6147
7106
8248
6773
8146
6738
5701
6264
5,064
4,734
5,665

69,660
84,879
111,348
123,505
151,054
155,270
159,225
153,365
121,734
108,610
125,792

จากสถิติของผูเ้ สพสุ ราและสถิติผกู้ ระทาผิดที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีต่าง ๆ และถูกควบคุม
ตัวในเรื อนจาและทัณฑสถานทัว่ ประเทศที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นมูลเหตุจูงใจที่
สาคัญของการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสุ ร าและอาชญากรรม เพื่ อ ต้อ งการตอบคาถาม
ว่ า สถิ ติ ผู ก้ ระทาผิด ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด จากการดื่ ม สุ ร าที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น หรื อ ไม่ รวมทั้ง ผู ด้ ื่ ม สุ ร า
ประกอบอาชญากรรมประเภทใดเป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อนาไปสู่ แนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม
ตลอดจนรู ปแบบในการปฏิ บตั ิต่อผูก้ ระทาผิดที่เกิ ดจากการเสพสุ ราได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อป้ องกันการกระทาผิดซ้ าต่อไป
11

2.4 ปัจจัยทีท่ าให้ คนเสพสุ รา
ลักษณะของผู้เสพสุ รา
ผูเ้ สพสุ ราในสังคมมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่จากการศึกษา
ของ Strug ( อ้างถึงใน กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล ,2542) พบว่ามีพฤติกรรมการเสพสุ ราที่สามารถ
นาไปสู่ การมีปัญหาจากการเสพ มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เสพเป็ นครั้งคราว หรื อ ดื่มตามโอกาส เช่น ดื่มเพื่อเป็ นการพบปะ
สังสรรค์ การดื่มตามประเพณี นิยม หรื อดื่มเพื่อเลี้ยงฉลองต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2
เริ่ มใช้สุราเพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดหรื อแก้ปัญหาเป็ นบางครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 เคยชิ นกับการเสพสุ ราเพื่อเป็ นทางออกของปั ญหา โดยมีการเสพสุ ราเพื่อ
เป็ นทางออกในการแก้ปัญหาเป็ นประจา หรื อถี่มากขึ้น เรื่ อย ๆ
ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความต้องการเสพ อาทิ การเสพสุ ราจนรู้สึกว่าการ
เสพสุ ราเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแก้ปัญหาในชี วิต ซึ่ งมักจะเสพจนเมาไม่รู้เรื่ องและเสพปริ มาณมากขึ้น
เรื่ อย ๆ
ขั้นตอนที่ 5 เสพสุ ราจนเป็ นวิถีชีวติ ( life-style )
โดยการให้ความสาคัญการเสพสุ รา
มากกว่างาน อาชี พ ครอบครัว บุคคลที่รัก หรื อเริ่ มมีการเสพมากกว่าหนึ่ งครั้งต่อวัน และบางครั้ง
เสพแล้วเกิดความคับข้องใจ หรื อขุ่นมัวในจิตใจ
ขั้นตอนที่ 6 เสพติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยเสพตลอดทั้งวัน เสพได้ทุกสถานที่หากหยุด
เสพมีอาการลงแดง ( withdrawl ) และมีอาการขาดสารอาหาร เช่น ขาดวิตามินบี 12
ขั้นตอนที่ 7 เข้ารักษาตัวจากอาการตับแข็งในโรงพยาบาลและ เสี ยชีวติ ในที่สุด
โดยสรุ ป คือ การเสพสุ ราของบุคคลมักเริ่ มต้นจากการเสพเพื่อสังคม ไปสู่ การติด คือ
ระยะเริ่ มต้น
: เสพถี่มากขึ้น ปริ มาณมากขึ้นร่ างกายมีความคงทนมากขึ้น ( tolerance )
ระยะกลาง
: เสพตามลาพัง เสพอย่างเปิ ดเผย มีร่างกายจิตใจ สังคมเปลี่ยนไป
ไม่มีความรู ้สึกละอายในการเสพ
ระยะสุ ดท้าย
: เสพเป็ นวิถีชีวติ หนึ่ง คืออยูเ่ พื่อเสพและเสพเพื่ออยู่ เสพตามลาพัง แยกตัว
ออกจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน มีปัญหาสุ ขภาพจากการเสพ
นอกจากนี้ Clinard ได้จาแนกประเภทผูเ้ สพสุ ราเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ผูเ้ สพสุ ราเพื่อเข้าสังคมหรื อผูเ้ สพสุ ราที่สามารถควบคุมตนเองได้ (A social or
controlled drinker)
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เป็ นผูเ้ สพสุ ราที่เสพเพื่อการเข้าสังคม ซึ่ งสามารถควบคุ มตนเองได้ ซึ่ งโดยปกติ
อาจเป็ นคนที่ไม่ชอบเสพสุ รา ผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มนี้ จึงอาจมีการลดการเสพสุ รา หรื อในทางตรงข้าม
อาจมีการพัฒนาเป็ นที่ผทู ้ ี่ติดสุ ราได้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
2. ผูเ้ สพสุ ราจัด (The heavy drinker)
เป็ นผูท้ ี่เสพสุ ราค่อนข้างมาก แต่ยงั ไม่ถึงขั้นเป็ นผูต้ ิดสุ รา
3. ผูต้ ิดสุ รา (Alcoholics)
เป็ นผูท้ ี่เสพสุ ราบ่อยๆ และซ้ าซากเกินความจาเป็ น ไม่สามารถหยุดการเสพสุ ราได้
ตามความต้องการ มีลกั ษณะของการพึ่งสุ รา
4. ผูต้ ิดสุ ราเรื้ อรัง (Chronic Alcoholics)
เป็ นผูท้ ี่ต กอยู่ใ นภาวะของการเสพสุ ราโดยไม่ ส ามารถเลิ ก ได้ อาจจะมี การเสพ
ตลอดทั้งวันคนเดียว ซึ่ งอาจนาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ
ปัจจัยทีท่ าให้ คนเสพสุ รา
สาหรับปั จจัยที่ทาให้คนเสพสุ รา ตามการจาแนกประเภทของการเสพสุ ราดังกล่าวข้างต้น
สามารถจาแนกได้เป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับมหภาค ระดับจุลภาคและระดับบุคคล ดังนี้
สิ่ งแวดล้อมในระดับมหภาค
 เศรษฐกิจ
ปั จจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจส่ งผลต่อการเสพสุ ราของคนในสังคม โดยปั จจัย
เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อการส่ งเสริ มการเสพสุ รามีอยูม่ ากมาย อาทิ การนิยมความเป็ นเมือง
การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการครองชี พ กระบวนการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม การผสมผสานทาง
วัฒนธรรม กระบวนการทางการศึกษาความเป็ นเมือง ความทันสมัย ที่ทาให้สายสัมพันธ์ระหว่างคน
ในครอบครัวห่ างออกไป แบบแผนการเลี้ ยงดูลูก การก่อรู ปของทัศนคติที่มีต่อสุ รา ระดับความรู้
เหล่านี้ส่งผลให้มีการเสพสุ รามากขึ้น
ในขณะที่ระดับรายได้ของคนในสังคมที่สูงขึ้นจะมีอานาจซื้ อมากขึ้น และสามารถซื้ อสุ รา
ได้มากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น และเสพสุ ราที่มีราคาแพงได้มากขึ้น รวมทั้งอาชี พที่มีผลต่อการเสพสุ รา
ค่อนข้างสู ง ได้แก่ อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจจะมีอตั ราการดื่มบ่อยครั้งกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจมีผลต่อการเสพสุ รา กล่าวคือ หากคนในสังคมมีสภาวะ
เศรษฐกิ จที่ดี มีการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพทาให้คนมีอานาจในการซื้ อ
มากขึ้นรวมทั้งการเสพสุ รา โดยเฉพาะผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเมืองซึ่ งมีการจ้างงานสู งกว่าในชนบทตลอดจน
อาชีพที่มีรายได้ประจาค่อนข้างแน่นอนจะมีการเสพสุ ราสู งกว่าอาชีพอื่น ๆ
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 สั งคม
สาหรับปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการเสพสุ รา ได้แก่
- สภาพแวดล้อมทางด้ านกายภาพของสั งคม
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของสังคมที่มีผลต่อการเสพสุ รา ได้แก่ ความสะดวกในการ
คมนาคมทาให้การขนส่ งสุ ราตลอดจนการจัดจาหน่ายสุ ราสามารถทาได้อย่างสะดวก ดังจะเห็นได้
จากเมื่อมีการสร้ างทางรถไฟเชื่ อมต่อระหว่างของประเทศไทยในอดีต ทาให้การจัดจาหน่ ายสุ รา
สามารถกระทาได้ส ะดวกมากขึ้ น โดยเฉพาะในปั จจุบ นั ความสะดวกในการคมนาคมระหว่า ง
ประเทศทาให้การจัดจาหน่ ายสุ ราสามารถทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว อันส่ งผลทาให้คนในสังคม
สามารถเลือกเสพสุ ราที่มีความหลากหลายและการเสพสุ ราเพิ่มขึ้น
- ปัจจัยทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมได้มีบทบาทต่อการเสพสุ รา โดยการให้ความหมายต่อบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการ
เสพสุ รา ตลอดจนการให้ความหมายของสุ ราที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาทและสถานการณ์ อาทิ
ให้ความหมายและบทบาทที่ควรทาในแต่ละเพศ โดยวัฒนธรรมส่ งเสริ มให้เพศชายมีการเสพสุ รา
ในขณะที่ ไ ม่ส นับ สนุ นให้เพศหญิ งเสพสุ รา เนื่ องจากวัฒนธรรมได้ใ ห้ภาพของความแข็ง แกร่ ง
แข็งแรง ความเป็ นอิ สระแก่ ตนเองของเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงวัฒนธรรมให้ภาพของความ
บอบบาง อ่อนแอและต้องพึ่งพิง ต้องการการดูแลปกป้ องจากผูอ้ ื่น รวมทั้งสังคมกาหนดให้เพศ
หญิงมีบทบาทในการสร้างและดูแลสมาชิกใหม่ การเสพสุ ราจะไม่เหมาะสมกับเพศหญิง ในขณะที่
การเสพสุ ราในเพศชาย แสดงออกถึงความเป็ นชาย ความเป็ นอิสระจากครอบครัว “เป็ นชายต้องกิน
เหล้า” เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั เพศหญิงมีแนวโน้มในการเสพสุ รามากขึ้น อันเนื่ องมาจาก
ความต้องการแสดงออกถึ งความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ดังจะเห็นได้จากสื่ อที่
แสดงให้เห็นถึงการเสพสุ ราของเพศหญิงและสุ ราบางประเภทที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นเพศ
หญิง ทาให้แนวโน้มการเสพสุ ราของเพศหญิงมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนการให้ความจริ งทางวัฒนธรรมของสุ ราที่แสดงออกถึงความสาคัญต่อศาสนาหรื อ
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทาให้เกิดการสนับสนุนการเสพสุ รา ดังจะเห็นได้จากในศาสนาคริ สต์
ซึ่ งใช้สุราเป็ นตัวแทนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้า สาหรับวัฒนธรรมของประเทศไทยมีการใช้สุราใน
การประกอบพิธีกรรมที่ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ รวมทั้งการใช้สุราในการเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการแต่งงาน การได้สมาชิกใหม่ การเลื่อนตาแหน่งทางสังคม ทาให้สุรามีฐานะเป็ น “ของขวัญ”
ชิ้นหนึ่ งที่สามารถมอบให้แก่กนั และการให้ความจริ งทางวัฒนธรรมเกี่ ยวกับตัวสุ ราในด้านอื่น ๆ
ล้วนแล้วแต่มีส่วนสนับสนุนให้มีการเสพสุ รามากขึ้น เช่น
ปั จจุบนั สุ ราถูกจัดให้มีสถานภาพเทียบเท่าน้ า น้ าผลไม้ และน้ าอัดลม โดยสุ ราเป็ นสิ่ งปกติ
ทัว่ ไป ที่สามารถเสพประกอบมื้ออาหารได้ สามารถเสพได้โดยไม่มีความแตกต่างหรื อแปลกแยก
จากสังคม ใช้เสพได้ในทุกโอกาสอันเป็ นปัจจัยที่ทาให้คนในสังคมมีการเสพสุ รามากขึ้น
14

นอกจากนี้ วัฒนธรรมยัง ให้ค วามส าคัญต่ อสุ ราในฐานะที่ มี อานาจและบทบาทในการ
เยียวยา (healing power) คนในสังคมจึงให้ฐานะของสุ ราเทียบเท่ายา ดังจะเห็นได้จาก ความเชื่อที่วา่
หากมีการเสพสุ ราในปริ มาณที่เหมาะสมจะช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนของเลือดในร่ างกายให้ดีข้ ึน
และการใช้ยาดองที่มีส่วนผสมของสุ ราในการบรรเทาและบารุ งสุ ขภาพของผูเ้ สพ เป็ นต้น
รวมทั้งวัฒนธรรมในการเสพสุ ราที่แสดงความเข้มแข็ง เป็ นวิธีการลดความวิตกกังวล เป็ น
ทางออกของการแสดงความรู้สึกผิดในใจ คนจะเสพสุ ราเพื่อเป็ นทางออกของการลดความตึงเครี ยด
ความคับข้องใจ ความผิดในใจ ในขณะเดียวกันก็ใช้สุราเพื่อแสดงความเข้มแข็ง
และการให้ความจริ งทางวัฒนธรรม ในการใช้สุราในฐานะเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ในการ
สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมและการเจรจาต่ อ รองธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้ สุ ร าสามารถแทรกตัว ใน
สถานการณ์ทางสังคมได้อย่างแนบเนี ยนและจาเป็ นต้องมี รวมทั้งการยอมรับความสาคัญและความ
จาเป็ นของการด ารงอยู่ข องสุ ร าในสั ง คม นอกจากนี้ ก ารใช้สุ ร าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องการเลื่ อ น
สถานภาพ โดยการเสพสุ ราเพื่อแสดงออกถึงการเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิ จและการแสดงออก
ถึ งความเป็ นผูใ้ หญ่ของกลุ่มวัยรุ่ น ล้วนแล้วแต่เป็ นการสร้างความยอมรับต่อสุ ราและทาให้คนใน
สังคมเสพสุ รา
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันได้แก่ ค่านิยมในการดาเนิ น
ชีวติ ของคนไทยปั จจุบนั ที่มีการรับค่านิ ยมของประเทศตะวันตกเข้ามาใช้ในการดาเนินชี วิตมากขึ้น
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเสพสุ ราในเพศหญิงที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย ตลอดจนวัฒนธรรมในการเสพสุ ราซึ่ งแสดงออกถึงการประสบความสาเร็ จในชีวิตของกลุ่ม
คนทางสังคมบางกลุ่ ม ตลอดจนการยอมรับค่านิ ยมในเรื่ องของวัตถุ นิยมในการดาเนิ นชี วิต การ
เปลี่ ยนรู ปแบบปรัชญาชี วิตนามาสู่ มาตรฐานของคุณธรรมและจริ ยธรรมของสังคมด้วย จากความ
เชื่ อที่วา่ คนจะต้องดีพร้อมทั้งภายในและภายนอกจึงจะน่ายกย่อง แต่ปัจจุบนั การยกย่องคน สังคมดู
จากพฤติกรรมเปลือกนอก อันส่ งผลมีการยอมรับนับถือผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ระบบความคิดของ
สังคมเช่ นนี้ ส่งผลให้บุคคลสนใจแสดงพฤติกรรม แต่สนใจน้อยกว่าส่ วนที่อยู่ภายใน การบริ โภค
สุ ร าจึ ง กลายเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในสั ง คมบางกลุ่ ม สุ ร าจึ ง ไม่ ไ ด้ท าหน้า ที่ แ ต่ เ พี ย งในการเป็ นเครื่ อ ง
ประกอบในพิธีกรรมและความสนุ กสนานในช่ วงเทศกาลแต่เพียงประการเดียว แต่สุราถูกใช้เป็ น
เครื่ องมือที่แสดงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่ งสุ ราต่างประเทศจะถูกนามาใช้ในการแสดงออกถึงบทบาท
หรื อฐานะทางสั ง คมมากกว่า สุ ราที่ ผ ลิ ตในประเทศไทย ท าให้มี ก ารยอมรั บ ในสุ ร าว่า เป็ นสิ่ ง ที่
แสดงออกถึงความมีฐานะทางสังคม อันเป็ นปัจจัยที่ส่งเสริ มให้คนในสังคมมีการเสพสุ รามากขึ้น
นอกจากนี้ จากกระแสของโลกาภิวตั น์ที่ส่งผลต่อการแพร่ กระจายของวัฒนธรรมทัว่ ทุกมุม
โลก โดยเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกที่ใช้สุราแสดงออกถึงความทันสมัย แบบแผนใน
การบริ โภคสุ ราโดยเฉพาะการบริ โภคสุ ราก่ อนการบริ โภคอาหาร การแสดงออกถึงความประสบ
ความสาเร็ จในชีวติ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนเสพสุ รา
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และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทเป็ นสังคมเมือง ซึ่ งมีการจ้างงานมากกว่าชนบท ทาให้มีการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอยู่
ในเมือง ส่ งผลต่อสภาวะความสับสนวุน่ วายและความไร้ระเบียบของสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
สภาวะไร้กฎเกณฑ์ (Anomie ) ของ Emile Durkheim
ที่กล่าวว่าสภาวะ Anomie คือ
สภาวะไร้ กฎเกณฑ์ทางสังคม มีความสลับซับซ้อน สับสนวุ่นวาย เต็มไปด้วยความยากจน สมาชิ ก
ในสังคมขาดสิ่ งยึดเหนี่ยวใจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่ งสภาวะ Anomie อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
คนในสังคมซึ่ งขาดสิ่ งยึดเหนี่ ยวใจ หันไปเสพสุ ราเพื่อหลีกหนีจากโลกแห่ งความเป็ นจริ งที่สับสน
วุน่ วาย ใช้สุราเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา อันเป็ นเหตุผลสาคัญทาให้คนในสังคมมีการเสพสุ รา
 การเมือง
ปั จจัยเกี่ ยวกับเงื่ อนไขทางการเมือง ได้แก่ สุ รามีผลกระทบต่อกลุ่ มบุคคลหลายกลุ่ มใน
สังคม ไม่ใช่จะคานึงถึงเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคเท่านั้น กลุ่มผูผ้ ลิตและบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสุ รามี
มาก ตั้งแต่ผปู ้ ลูกวัตถุ ดิบให้กบั การผลิ ตสุ ราประเภทต่าง ๆ ผูผ้ ลิต/ นาเข้า แก้วที่ใช้บริ โภค กลุ่ ม
พนักงานขับรถขนส่ งสุ รา บาร์ เทนเดอร์ สตรี ในสถานบันเทิง เจ้าของสถานจาหน่ ายสุ รา สถาน
บันเทิง กลุ่มตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า กลุ่มตัวแทนผลิ ตโฆษณา นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ บริ ษทั เพลง
โทรทัศน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผูผ้ ลิตจาหน่ายสุ รา รวมไปถึงรัฐบาลที่นาภาษีจากสุ รามาใช้เพื่อ
การบริ หารประเทศ ดังนั้น สุ ราในด้านหนึ่ งจึงมีประโยชน์กบั กลุ่มคนเหล่านี้ ซ่ ึ งก่อให้เกิ ดการจ้าง
งาน และการก่อให้เกิดรายได้ที่สาคัญแก่รัฐบาลโดยมีกลุ่มคนจานวนไม่นอ้ ยที่เกี่ยวข้องกับสุ ราและ
กลุ่มคนเหล่านี้ นี่เองก็ทาการส่ งเสริ มให้มีการเสพสุ รามากขึ้น และเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้คนใน
สังคมเสพสุ รามากขึ้น (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ,2541)
รวมทั้งนโยบายในการเพิ่มการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลโดยตรงต่อการบริ โภค ไม่วา่
จะเป็ นการเพิ่มภาษีสุรา การเพิ่มสัมปทานสุ รา การลดภาษีนาเข้าสุ ราจากต่างประเทศ การแข่งขันทางตลาด
ล้วนทาให้มีการแพร่ หลายของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ม ากขึ้ น และเมื่ อใดที่สุราหาซื้ อได้โดยง่ ายก็
เท่ากับเป็ นการจูงใจให้ผคู ้ นบริ โภคมากขึ้น ดังที่เกิดขึ้นในอดีต ( พระไพศาล วิลาโส,2537 )
สิ่ งแวดล้ อมในระดับจุลภาค
นักสังคมวิทยาเชื่ อว่า การเข้าสังคมหรื อการยอมตามเพื่อนฝูงมักจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
เสพสุ รา โดยบางสัง คมถื อว่าการเสพสุ ราเป็ นลักษณะที่ สาคัญอย่า งหนึ่ งของความเป็ นลู กผูช้ าย
ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดีก็มีส่วนช่ วยส่ งเสริ ม เช่ น พ่อแม่เสพสุ รา ก็จะชักจูงให้ลูกเสพสุ ราด้วย
โดยกลุ่มทางสังคมและกระบวนการขัดเกลา การปลูกฝังค่านิ ยม ทัศนคติ ตลอดจนแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเสพสุ รา ซึ่ งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
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แนวคิดของการขัดเกลาทางสั งคมทีม่ ีผลต่ อการเสพสุ รา
การขัดเกลาทางสังคมถือได้วา่ เป็ นกระบวนการของการเรี ยนรู้ของมนุษย์ในสังคมตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่ เสี ยชี วิต โดยผ่านกระบวนการของครอบครัว โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา การคบเพื่อน สื่ อมวลชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่ งการขัดเกลาทางสังคมส่ งผลต่อการยอมรับ
ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม อุปนิสัย และทักษะและบทบาทที่เหมาะสมในการดารงชีวิต โดยมนุษย์
ต้องเรี ยนรู ้ถึงค่านิยม กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมเป็ นสาคัญ
การขัดเกลาทางสังคมสามารถส่ งผลต่อการเสพสุ รา กล่าวคือ หากกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมให้การสนับสนุ นโดยมีการถ่ายทอดทัศนะที่ดีต่อสุ รา ตลอดจนการสร้างค่านิ ยมในการเสพ
สุ ราเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้อง เป็ นที่ ย อมรั บของคนในสัง คม การเสพสุ ราเป็ นแบบอย่างให้แก่ สมาชิ กใน
สังคม ย่อมส่ งผลทาให้สมาชิกในสังคมเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมที่สามารถกระทาได้ และ
หันไปเสพสุ รา
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ท างสั ง คมเกี่ ย วข้อ งการเสพสุ ร า เนื่ อ งจากผูเ้ สพสุ ร าสามารถเรี ย นรู้
พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากครอบครัว ซึ่ งประกอบด้วยการเรี ยนรู้ท้ งั ในด้านบวกและด้านลบจาก
บิดาหรื อมารดา รวมทั้งการเรี ยนรู ้พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับจุลภาคที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ สพ
สาหรับสิ่ งแวดล้อมในระดับจุลภาคที่มีผลต่อการขัดเกลาและหล่อหลอมสมาชิ กในสังคม
ให้เสพสุ รา ได้แก่
 ครอบครัว
ครอบครัวมีผลต่อการเสพสุ รา โดยเด็กที่มาจากครอบครัวที่บิดามารดาดื่มสุ รามีแนวโน้มที่
จะดื่มสุ รามากกว่าครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้ดื่มสุ รา โดยมีผลการศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่แสดงให้เห็ นว่าการดื่ มสุ ราในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีผลมาจากครอบครัว และหาก
ครอบครั วที่ บิดาเป็ นผูต้ ิ ดสุ ราเรื้ อรั งจะมีผลต่อบทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว บุตรจะมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า มี แนวโน้มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสพสุ รา และหากครอบครัวที่
มารดาเป็ นผูต้ ิดสุ ราเรื้ อรัง ผลกระทบที่เกิ ดกับเด็กจะรุ นแรงมากกว่า โดยเฉพาะการถูกทารุ ณกรรม
หรื อถู กละเลยได้สู งกว่า รวมทั้ง เด็ก ในครอบครัวที่ บิดามารดามีก ารเสพสุ ราจะมีการเลี ยนแบบ
พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากบิดามารดา
ครอบครั วจึ ง มี ผลต่ อการสร้ างการรับ รู้ ตลอดจนกระบวนการในการถ่ ายทอดความเชื่ อ
ค่านิยม ทัศนคติในการดาเนินชีวติ อันส่ งผลต่อการเสพสุ รา ดังจะเห็นได้จาก การศึกษาของกู๊ดวิน
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( อ้างถึงใน กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล ,2542) พบว่าเด็กชายที่อยูใ่ นครอบครัวที่บิดาติดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 3 เท่าของเด็กชายที่มาจากครอบครัวที่บิดาไม่ได้ติด
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะประวัติการดื่มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว ตลอดจนการ
สนับสนุนและการควบคุมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตหรื อการมี
ส่ วนร่ วมทาให้เด็กได้รับทัศนคติและมีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
- สถานภาพสมรสของบิดามารดา
สถานภาพของสมรสของบิดามารดามีผลต่อพฤติกรรมการเสพสุ รา กล่าวคือ วัยรุ่ นที่มาจาก
ครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างหรื อแยกทางกัน มักเป็ นสาเหตุของการเริ่ มต้นใช้สารเสพติดหรื อดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เร็ วขึ้น
 ปัจจัยเกีย่ วกับกลุ่มทางสั งคม
สาหรับกลุ่มทางสังคมที่มีผลต่อการเสพสุ รา อาจจาแนกได้เป็ น
- เพือ่ น
นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนมีส่วนต่อการตัดสิ นใจในการเสพสุ รา ดังทฤษฏีความแตกต่างในการ
คบหาสมาคมของซัทเธอร์ แลนด์ (Sutherland) ที่กล่ าวว่า พฤติกรรมอาชญากรมีการเลี ยนแบบ
ระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยอาศัยระยะเวลาในการคบหาสมาคมเป็ นสาคัญ เช่นเดียวกับการเสพสุ ราซึ่ งมี
อิทธิพลจากการคบเพื่อน โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในการเสพสุ ราของเยาวชนพบว่า ส่ วนใหญ่มาจาก
เพื่อนชวน ตามเพื่อน และอยากทดลอง
สปริ นฮอลและคณะ ( Sprinlhall et al., 1995 อ้างในภาวิณี อยูป่ ระเสริ ฐ, 2540:46 ) กล่าวว่า
แรงสนับ สนุ น ทางสัง คมในกลุ่ ม เพื่อ นเป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ทาให้ว ยั รุ่ น เริ่ ม ใช้ส ารเสพติด และ
ป้ องกันการใช้สารเสพติด จึงพบว่าสาเหตุที่ทาให้วยั รุ่ นใช้สารเสพติดมากที่สุดคือ การถูกชักชวน
จากเพื่ อนและการมี เ พื่ อ นใช้ส ารเสพติ ด นอกจากนี้ ยัง พบว่า การคบค้า สมาคมกับ เพื่ อ นที่ ดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันคือมีเพื่อนดื่มนานครั้งกับเพื่อนดื่มเป็ นประจามีผลต่อทัศนคติและ
ความตั้งใจในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน และจากการศึกษาของฐิติ รัตนโชติ ( 2539 )
ได้ทาการศึกษาวัยรุ่ นหญิงกับการสู บบุหรี่ : ศึกษาเฉพาะนักเรี ยนหญิงในโรงเรี ย นอาชีวศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ายิ่งวัยรุ่ นมีเพื่อนสนิ ทที่สูบบุหรี่ มากขึ้นเพียงใด ก็จะมีแนวโน้มที่จะสู บบุหรี่
มากขึ้นเท่านั้น
ไรส์ แมน ( Riseman อ้างในสุ พตั รา สุ ภาพ,2536) ได้กล่าวว่ากลุ่มเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
ที่สุด โดยเฉพาะสังคมปั จจุบนั บุคคลมักจะยึดเอาเพื่อนเป็ นแนวทางในการยึดหรื อปฏิบตั ิตามกลุ่ม
เพื่อน
อิทธิ พลจากกลุ่มเพื่อนไม่วา่ จะเป็ นการมีเพื่อนใช้สารเสพติด ทัศนคติของเพื่อนที่ใช้สารเสพ
ติดและการถูกชักชวนจากเพื่อน ล้วนเป็ นสาเหตุเริ่ มต้นให้มีการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่ ม
มากจนไม่มีการควบคุมปริ มาณการดื่มหรื อทาให้มีการดื่มอย่างต่อเนื่อง การเข้ากลุ่มเพื่อนจะช่วยกัน
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สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานต่อการดื่มจากการสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาในกรุ งเทพมหานครเมื่อกรกฎาคม 2541 โดยการสุ่ มสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าสาเหตุการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
และความสนุ กสนานในกลุ่ม รองลงมาไปตามเพื่อนไม่อยากขัดเพื่อน (กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล
,2542)
-ตัวแบบหรือบุคคลอ้ างอิง
รวมทั้งตัวแบบต่าง ๆ ที่บุคคลยึดถือ ไม่วา่ จะเป็ นตัวแบบในกลุ่มวัยรุ่ นหรื อวัยผูใ้ หญ่ กลุ่มผู้
ที่ทางานแล้ว หรื อแม้แต่ชนชั้นสู งในสังคมก็จดั ว่าเป็ นตัวแบบได้เช่ นกัน อันอาจส่ งผลต่อการเสพ
สุ ราของบุคคลในสังคม
นอกจากนี้ ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายอิทธิพลของกลุ่มที่มีผลต่อการเสพสุ รา ได้แก่
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง (Subcultural Theories) ของทราสเซอร์ (Trasher)
ในสังคมมีวฒั นธรรมหลักที่คนส่ วนใหญ่ยดึ ปฏิบตั ิ แต่มีวฒั นธรรมรองเป็ นของกลุ่มย่อยใน
สังคม ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนการประพฤติปฏิบตั ิที่แตกต่างจากสมาชิก
กลุ่มใหญ่ในสังคม โดยคนในสังคมกลุ่มหนึ่ งซึ่ งเป็ นกลุ่ มย่อยในสังคมได้มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ทางสังคม โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ในการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม ซึ่ งรวมทั้งการเสพสุ รา แต่
ต้องการผูท้ ี่สนับสนุนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความถูกต้อง โดยสมาชิกในกลุ่มย่อยดังกล่าวได้เรี ยนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มจากสังคม และยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวซึ่ งรวมทั้งการพฤติกรรมการ
เสพสุ รา สาหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมรอง ได้แก่
ทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นกลาง ของ (Albert Cohen)
วัฒนธรรมรองในชนชั้นกลางมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถรอบด้าน การแสวงหา
ความสุ ขชัว่ แล่น และความเป็ นอิสระของกลุ่ม โดยการเสพสุ ราเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของชน
ชั้นกลางในการแสวงหาความสุ ขชัว่ เล่น
ทฤษฎีลกั ษณะวัฒนธรรมของชนชั้นต่า (Lower –Class Culture) ของ(Miller)
วัฒนธรรมของชนชั้นต่ าที่นาไปสู่ พฤติกรรมอาชญากร อาทิ การเป็ นนักเลงโต ยุง่ เกี่ยวกับ
สุ รา ยาเสพติด ชอบความตื่นเต้น ยึดโชคชะตา
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ค่ านิยมทีช่ นชั้นกลาง หรือ ชั้นล่างชอบปฏิบัติ ได้ แก่
1. ชอบหาความลาบากใส่ ตวั (Trouble)
2. ชอบความรุ นแรงและดุดนั (Toughness)
3. ชอบความโอ่อ่า (Smartness)
4. ชอบความตื่นเต้นหวาดเสี ยว (Excitement)
5. ชอบเชื่อถือโชคชะตา (Fate)
6. ชอบปกครองตัวเอง (Autonomy)
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ การเสพสุ ราเป็ นวัฒนธรรมรองของสมาชิกบางกลุ่มในสังคม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมรองของชนชั้นกลางและชนชั้นล่ า งที่มีค่านิ ยมในการเสพสุ รา ใช้สุราเป็ น
สัญลักษณ์ ที่สาคัญของกลุ่มในการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย ตลอดจนค่านิ ยมในการดาเนิ น
ชี วิตที่เห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมธรรมดาในกลุ่ม รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม
จากการเสพสุ รา จึงส่ งผลให้มีการเสพสุ รา
 การศึกษา
การศึ ก ษามี ผ ลต่ อ การเสพสุ รา กล่ า วคื อ การศึ ก ษามี ผ ลต่ อ ประเภทของสุ ร าที่ เ สพและ
ปริ มาณในการเสพสุ รา ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
บุคคล ของฮอลเซอร์ และคนอื่น ๆ ( Holzer, et al., 1983 อ้างในอุบล เลี้ยววาริ น, 2530 ) พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญระหว่างพฤติกรรมการดื่ มเครื่ องดื่ ม ของผูท้ ี่จบการศึก ษาระดับ สู ง
และระดับ ต่ า แต่ผจู ้ บการศึ กษาสู งกว่า มีแนวโน้มดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในปริ มาณน้อยกว่า โดย
พบว่าผูจ้ บการศึกษาในระดับต่ ากว่าเป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรังมากกว่า ผูท้ ี่จบการศึกษาสู งกว่าจะมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า
 ปัจจัยทางด้ านสภาพแวดล้อมของชุ มชนทีอ่ ยู่อาศัย
- ลักษณะการพักอาศัย
ลักษณะของการพักอาศัยที่อาจส่ งผลต่อการเสพสุ รา ได้แก่ การพักอยู่ในชุ มชนที่เต็มไป
ด้วยอบายมุขหรื อเยาวชนที่พกั อยูใ่ นหอพัก หรื อบ้านเช่าที่ห่างไกลจากบิดามารดาจะมีโอกาสในการ
เสพสุ ร ามากกว่า ผูท้ ี่ อยู่อ าศัย กับ บิ ด ามารดา ตลอดจนชุ น ชนที่ อ ยู่อาศัย ดัง กล่ า วสามารถหาซื้ อ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ง่ า ยเพี ย งใด รวมทั้งหากชุ ม ชนที่ อ ยู่อ าศัย สามารถหาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายและความพึงพอใจในราคาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้ผทู้ ี่อยูใ่ นชุมชนดังกล่าว
มีโอกาสที่จะเสพสุ ราจะเพิ่มมากตามไปด้วย
 อาชีพ
อาชีพมีผลต่อการเสพสุ รา กล่าวคือ เมื่อบุคคลในสังคมประกอบอาชีพจะทาให้มีรายได้ ซึ่ ง
จะทาให้มีอานาจซื้ อสุ ราในการบริ โภคมากกว่าผูท้ ี่ไม่มีอาชีพ นอกจากนี้ ในขณะที่ระดับรายได้ของ
คนในสังคมที่สูงขึ้นจะมีอานาจซื้อมากขึ้น และสามารถซื้ อสุ ราได้มากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น และเสพสุ รา
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ที่มีราคาแพงได้มากขึ้น รวมทั้งจากการศึกษาของเทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2541) ปรากฏว่าอาชีพที่มี
ผลต่อการเสพสุ ราค่อนข้างสู ง ได้แก่ อาชี พรับราชการ รัฐวิสาหกิ จจะมีอตั ราการดื่มบ่อยครั้งกว่า
กลุ่มอาชีพอื่น
 การใช้ เวลาว่าง/การยุ่งเกีย่ วกับอบายมุข
การใช้เ วลาว่า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ หรื อ ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ที่ เ ป็ นปั จ จัย เสริ ม ให้มี ก ารดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ดังจะเห็นได้จาก การศึกษาของภาวิณี อยู่ประเสริ ฐ(อ้างในเทพินทร์ พัชรานุ รักษ์ ,2541))
พบว่า การใช้เวลาว่างของเด็กนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั การใช้สารเสพติดของนักเรี ยน นักเรี ยนที่
ใช้สารเสพติดมักจะจับกลุ่มกับเพื่อน ไปเดินเล่นตามศูนย์การค้าและเที่ยวตามแหล่งบันเทิง
การศึกษาของโดแลน(อ้างใน เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ,2541) ได้ใช้วิธีการด้านมานุษยวิทยา
ศึ ก ษาเพื่ อ ท านายลัก ษณะการบริ โภคสุ ร าส่ ว นบุ ค คลจากข้อมู ล ทางวัฒ นธรรมสั ง คม โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากหมู่เกาะบาฮาเฮียน จากชายในหมู่บา้ นจานวน 75 คน ผลปรากฏว่า โครงสร้าง
ทางวัฒนธรรมสังคม ความเชื่อพื้นเมือง ค่านิยม และกิจกรรมการใช้เวลาว่างเป็ นเหตุให้บริ โภคสุ รา
ได้ม ากกว่า ร้ อยละ 60 และผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า กิ จกรรมการปะทะสัง สรรค์ก ันในสัง คมมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดกับลักษณะการบริ โภคส่ วนบุคคลดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ การยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข ทาให้มีโอกาสในการเสพสุ รามากขึ้น เนื่องจากอบายมุข
หมายถึ ง สิ่ งที่เป็ นหนทางนาไปสู่ ความเสื่ อมและการเสพสุ ราเป็ นหนึ่ งในอบายมุข 6 ประการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การดื่มน้ าเมา การเที่ยวกลางคืน การดูการละเล่นเป็ นนิจ การเล่นการพนัน การคบ
คนชัว่ เป็ นมิตร และการเกียจคร้านในการทางาน
สรุ ปได้ว่า หากบุ คคลในสังคมมีการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับอบายมุข
โอกาสในการเสพสุ ราจะน้อยกว่าผูท้ ี่ยุ่งเกี่ ยวกับอบายมุขหรื อใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ หรื อผูท้ ี่
ยุง่ เกี่ยวกับอบายมุขและมีการใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์จะมีแนวโน้มในการเสพสุ รามากขึ้น
 ปัจจัยการรับรู้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับรู้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากการโฆษณา อาจเป็ นการส่ งเสริ มและการกระตุน้ ให้เกิ ด
การเสพสุ ราเนื่องจากเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการบริ โภค การอยากลอง และชักนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ โดยเฉพาะปั จจุบนั การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ได้สร้างสัน การสื่ อความให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ ที่ดี ดังจะเห็ นได้จากการโฆษณาที่ใช้ภาพแห่ งความเป็ นไทยตามกระแสอนุ รักษ์นิยม
การสร้ า งอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ตลอดจนทัศ นะที่ ดี ต่ อ สุ ร า อาทิ เป็ นเครื่ อ งหมายที่ แ สดงออกถึ ง
ความสาเร็ จ การเป็ นผูน้ า แล้วแต่เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มทาให้มีการเสพสุ รามากขึ้น
ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของวิลาวัณย์ ฤดีศานต์(2540) ปรากฏว่า การการเสพสุ รามีนยั ยะ
ทางสังคม สามประการ คือ เพศ(Sex) เงิ นตรา(Money) และอานาจ(Power) โดยนัยยะทั้งสาม
ประการนี้ เชื่ อมโยงและส่ งอิ ท ธิ พลถึ งกันและกัน แม้ว่าโฆษณาของสิ นค้า แอลกอฮอล์จะไม่ ส่ ง
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อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ โ ภคหรื อ ก่ อ แรงจู ง ใจในการซื้ อ แต่ นัย ยะที่ สื่ อ จากโฆษณากลับ กลายเป็ น
ความหมายที่สังคมให้การยอมรับและส่ งผลในการให้ความหมายกับตัวตนและสังคมในทางอ้อม
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมส่ วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
ปั จจัยสภาพแวดล้อมส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา ประกอบด้วย
 ปัจจัยส่ วนบุคคลทางด้ านกายภาพ
การศึกษาคุณลักษณะทางประชากรและสังคมของผูบ้ ริ โภคสุ รา ดังจะเห็นได้จากการศึกษา
ของเทพินทร์ พัชรานุ รักษ์ (2541)
พบว่า เพศชายจะดื่มสุ รามากกว่าเพศหญิง โดยมีอายุที่เริ่ ม
บริ โภคสุ ราจะอยู่ในช่วง 15-19 ปี ในขณะที่เพศหญิงมักเริ่ มบริ โภคเมื่ออายุ 20 ปี นอกจากนี้ อายุ
แรกเริ่ มบริ โภคของคนชนบทจะน้อยกว่าคนในเมือง โดยระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
เสพสุ รา อย่างไรก็ตามพอจะอนุ มานจากข้อมูลข้างต้นว่า ถ้าอายุแรกเริ่ มในการเสพ คือ 15-19 ปี
ระดับการศึกษาจึงน่าจะอยูใ่ นช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อใช้ระดับการศึกษาพิจารณาร่ วมกับปั จจัย
ทางเศรษฐกิ จ อาชี พ สถานภาพทางสังคม อาจจะบอกได้ว่าประเภทของสุ รามีความแตกต่างกันใน
แต่ละระดับการศึกษา กล่าวคือผูม้ ีระดับการศึกษาไม่สูง มีรายได้นอ้ ยนิยมบริ โภคเหล้าขาว ในขณะ
ที่ไวน์เป็ นที่นิยมของผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจสู ง
ในขณะที่ระดับรายได้ของคนในสังคมที่สูงขึ้นจะมีอานาจซื้ อมากขึ้น และสามารถซื้ อสุ รา
ได้มากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น และเสพสุ ราที่มีราคาแพงได้มากขึ้น รวมทั้งอาชี พที่มีผลต่อการเสพสุ รา
ค่อนข้างสู ง ได้แก่ อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจจะมีอตั ราการดื่มบ่อยครั้งกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
-อายุทเี่ ริ่มต้ นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก
อายุที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเสพสุ ราต่อไปใน
อนาคต อาทิ
การศึกษาของแคนแดล ดี บี .(Kandel,D.B., cited in Jackson,C.et al.,1997) พบว่าการ
เริ่ มต้นดื่มเครื่ องดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยเด็กจะมีโอกาสดื่มมากขึ้นในวัยรุ่ นและนาไปสู่ การใช้
ยาเสพติดอื่น ๆ
การศึกษาของเฟอร์ กสั สัน (1994) พบว่าเด็กที่ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 6 ปี มี
โอกาสดื่มปริ มาณมากขึ้น ถี่มากขึ้นและมีปัญหาจากการดื่มเมื่อมีอายุ 15 ปี มากเป็ น 1.9 ถึง 2.4 เท่า
ของเด็กที่ไม่ได้ดื่มก่อนอายุ 13 ปี
-ปัจจัยทางด้ านบุคลิกภาพ
ปั จจัยด้านบุ คลิ กภาพที่ มีผลต่อการเสพสุ รา ได้แก่ ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพถอยหนี หรื อเก็บกด มี
แนวโน้มที่จะใช้สุราเป็ นทางออกในการแก้ไขปั ญหาหรื อความคับข้องใจ นอกจากนั้นผูท้ ี่มีระดับ
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ความนับถือตนต่า (Low Self-esteem) มีความรู้สึกแปลกแยกสู ง (Alienation)มีแนวโน้มใช้สุราเพื่อ
ลดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวว่าจะทาอะไรล้มเหลว
- ปัจจัยด้ านพันธุกรรม
จากปรากฏการณ์ทางสังคม พบว่าการเสพสุ ราและการป่ วยด้วยโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง เกิ ดขึ้ นจาก
รุ่ น พ่อ สู่ รุ่น ลู ก และรุ่ น หลานภายในครอบครัว เดี ย วกัน จากปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ได้ถูก นามา
อธิบายด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
1. เป็ นอิทธิพลที่ได้รับจากพันธุกรรม ( genetic influences )
2. เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ทางสังคม ( social learning experiences )
การศึ ก ษาในยุค แรกจึ ง เป็ นการศึ ก ษาที่ ใ ห้ค วามสนใจต่ อ อิ ท ธิ พ ลทางพัน ธุ ก รรม เช่ น
การศึ ก ษาของกู๊ดวิน และคนอื่น ๆ ( Goodwin, et al., 1973 cited in O’Leary,&Wilson, 1987:294 )
พบว่าเด็กชายที่อยูใ่ นครอบครัวที่มีบิดาติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีการติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น
3 เท่าของเด็กชายที่มาจากครอบครัวที่บิดาไม่ติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และจากการศึกษาของชุคไกท
และ คนอื่น ๆ ( Schuckit, et al., 1972 cited in O’Leary,& Wilson, 1987 ) ศึกษาในกลุ่มผูต้ ิด
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าลูกเลี้ยงที่มีบิดาหรื อมารดาที่แท้จริ งติดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเป็ น
3 เท่าของผูท้ ี่เป็ นลูกเลี้ยงจากบิดาหรื อมารดาที่ไม่ได้ติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แม้วา่ จะได้รับการเลี้ยงดูจาก
ครอบครัวที่ไม่มีการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนความเชื่อที่วา่ คนติดสุ ราเกิดจากพันธุกรรม ทาให้เกิดสภาพบังคับที่ตอ้ งดื่ม การติด
สุ ราเป็ นลักษณะนิสัยที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ หรื อนักวิจยั บางท่านเชื่อว่าคนติดสุ ราบางคนตอนที่เกิด
มานั้นมี Endorphins อยู่ในระดับที่ลดลง Endorphins มีลกั ษณะคล้าย Morphine ซึ่ งเป็ นสิ่ งช่ วยลด
ความแค้นใจและความเจ็บปวดได้ ดังนั้นคนที่มี Endorphins ไม่เพียงพอ จึงตกอยูใ่ นภาวะที่ตอ้ งดื่มสุ รา
เพื่อทาให้มีความรู้สึกที่ดีข้ ึน แท้จริ งแล้วสุ ราเองก็เป็ น สิ่ งที่ลดระดับของ Endorphins ลงไปอีก ดังนั้น จึงต้อง
เพิม่ ปริ มาณในการดื่ม
นอกจากนี้ จากปั จจัยด้านพันธุ กรรมซึ่ งมีผลการศึกษาของต่างประเทศ พบว่า ในกลุ่มผูต้ ิด
สุ รานั้น บิดาและพี่นอ้ งผูช้ ายของผูต้ ิดสุ ราจะติดสุ ราด้วยเป็ นจานวนถึง ร้อยละ 25
โดยหากพ่อหรื อแม่เป็ นผูท้ ี่ชอบดื่มสุ รา ลูกก็มีโอกาสสู งในการเสพสุ รา โดยเฉพาะในกรณี
ที่ผหู ้ ญิงตั้งครรภ์เสพสุ ราจะทาให้เด็กในท้องเมื่อคลอดออกมา มีโอกาสในการเป็ นติดสุ ราสู งกว่า
บุคคลอื่นทัว่ ไป
จากการศึ ก ษาดัง กล่ า ว นัก วิท ยาศาสตร์ ที่ ส นใจในเรื่ องพันธุ ก รรมได้พ ยายามศึ ก ษาถึ ง
ตัวกาหนดความผิดปกติดงั กล่าวบนสายของพันธุกรรม
แต่การศึกษาสาเหตุการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางพันธุ ศาสตร์ ได้หยุดลงเมื่อไม่สามารถ
อธิ บ ายผูท้ ี่ ไ ม่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ที่ ม าจากครอบครั ว ที่ มี การดื่ มได้ หรื อการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในครอบครัวสาหรับเด็กผูห้ ญิง การศึกษาของบูชแมน และ คนอื่น ๆ ( Bohman,et al.,
1981 cited in O’Leary,& Wilson, 1987:294 ) และการศึกษาของโคลนิ นเกอร์ และคนอื่น ๆ
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(Glonimger, et al., 1981 cited in O’Leary, & Wilson, 1987:294 ) พบว่าผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์จานวนมากไม่ได้มีประวัติการดื่มภายในครอบครัว (กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล,2542)
- ความผิดปกติทางกาย
ความผิดปกติทางกาย ความเจ็บป่ วยบางอย่างอาจส่ งผลให้มีการเสพสุ รา ไม่วา่ จะในรู ป
ยาดองหรื อสุ รา โดยเฉพาะการเสพยาดองในกลุ่ มสตรี เนื่ องจากเห็ นว่า เป็ นยารัก ษาโรค แต่ การ
บริ โภคยาดองในกลุ่ มเพศชายจะเป็ นไปเพื่อการเจริ ญอาหาร หรื อการเพิ่ม กาลังวังชาให้ร่างกาย
แข็งแรง ตลอดจนความเชื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อการเสพสุ รา อาทิ ความเชื่ อในการดื่ มเลื อดงูเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง ซึ่ งมีการดื่มเลือดงูพร้อมกับการเสพสุ รา
วิล เลี ย มส์ (Williams) ให้ค วามเห็ น ว่า ความบกพร่ อ งของเอ็น ไซม์ที่ ถู ก ก าหนดด้ว ย
กรรมพันธุ์ ทาให้เกิดความแปรปรวนของคาร์ ไฮเดรตเมตาบอริ สซึ่ ม จึงจาเป็ นต้องใช้เหล้าแทนเพื่อ
เป็ นต้นตอของพลังงาน
ฮิมวิล (Himvich) เห็ นว่า การติดเหล้าเกิ ดจากความผิดปกติของโครงสร้างทางสรี รวิทยา
กล่าวคือ ร่ างกายและเซลล์สมองของคนบางคนจะทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเมื่อมีเหล้า
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางด้านกายภาพ ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล อายุเริ่ มต้นในการเสพ
สุ รา บุคลิกภาพ พันธุกรรม ความผิดปกติทางกาย เป็ นสาเหตุให้มีการเสพสุ รา
 ปัจจัยส่ วนบุคคลทางด้ านจิตใจ
สาหรั บปั จจัยส่ วนบุ คคลทางด้านจิตใจที่มีผลต่อการเสพสุ รา มีนักจิตวิทยาส่ วนหนึ่ งได้
อธิบายดังนี้
ฟรอยด์ (Freud) เชื่ อว่า การเสพสุ รา เป็ นอิทธิ พลจากระยะปาก (oral stage) ที่รุนแรงในวัย
เด็ก เครื่ องดื่มประเภทสุ ราทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์และความคิด ซึ่ งเป็ นการถอยกลับไปสู่
ระยะแรกของการพัฒนาจิตใจและเพศทาให้หลีกหนีความจริ ง
แอคเอลร์ เชื่ อว่าการเสพสุ รา เกิ ดจากความรู้สึกต้อยต่าอย่างรุ นแรง ซึ่ งก่อให้เกิดความไม่
มัน่ คงทางจิตใจ และความต้องการจะหลีกหนีความรับผิดชอบ
โชเบนส์ (Shoben) ชี้ ให้เห็นว่า การลดลงหรื อการผ่อนคลายความวิตกกังวล จากการเสพ
สุ ราเป็ นการเพิ่มแรงเสริ มโดยการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้อีก
จิตแพทย์หลายท่าน ให้ความเห็นว่า คนติดสุ ราหลังจากได้รับความกดดันจากภายนอกอย่าง
รุ นแรง บางรายเสพแล้วทาให้อาการซึ มเศร้ารุ นแรงขึ้น เมื่อไม่ทราบสาเหตุก็เลยมีการเสพจนกระทัง่
เสพติด นอกจากนี้อาจมีการเสพสุ ราเพื่อลดการรับรู้สิ่งที่มาคุกคามทางอารมณ์ หรื อเพื่อกีดขวางทาง
จิตใจ เช่น นักประพันธ์บางคนต้องเสพสุ ราเสี ยก่อนจึงจะเขียนเรื่ องได้
โดยมีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นามาใช้ในการอธิบายสาเหตุที่ทาให้คนเสพสุ รา ได้แก่
ทฤษฎีลดความตึงเครี ยด (Tension reduction Theory) พบว่า การเสพสุ ราสามารถ
ลดความตึงเครี ยดได้ จึงทาให้มีการการเสพสุ ราอยูเ่ สมอ
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ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) พบว่า ผูก้ ารเสพสุ รามีบุคลิกภาพที่เฉพาะที่
พบได้บ่อย คือ มีความรู ้สึกยอมรับตนเองต่า ไม่สามารถต้านทานอานาจผูอ้ ื่น
ทฤษฎี ปฏิ สัมพันธ์ (Interaction Theory) กล่ าวถึ ง การดื่ มการเสพสุ ราว่าเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่ งแวดล้อมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูแ่ ละปัจจัยทางพฤติกรรม (วีระ ไชยศรี
สุ ข , 2533 อ้างใน กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล,2542)
นอกจากนี้ปัจจัยที่ทาให้คนเสพสุ รา ยังประกอบด้วย
- ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หากบุคคลใดมีทศั นคติที่ดีต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะทาให้มีการเสพสุ รา ดังจะเห็น
ได้จากการศึกษาของแบล็ค เดวิด (1989) พบว่าทัศนคติต่อการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในกลุ่มที่ดื่มแตกต่างกัน คือ กลุ่มนักเรี ยนที่ดื่ม 0-3 หน่วยต่อสัปดาห์ มี
ทัศนคติต่อเครื่ องดื่ มแอกอฮอล์ดีกว่ามีแนวโน้มจะดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่ ม
นักเรี ยนที่ดื่มมากกว่า 11 หน่วยต่อสัปดาห์
และการศึ กษาการทานายความตั้งใจในการดื่ มเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยใช้ทฤษฎี การ
กระทาด้วยเหตุผล (Resoned action Theory) พบว่าทัศนคติต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า
มีความตั้งใจที่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ี่มีทศั นคติทีดีนอ้ ยกว่า (อัปสร เตียวตระกูล อ้าง
ในกมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล,2542)
เช่นเดียวกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญศึกษาในจังหวัดพัทลุง พบว่า นักเรี ยนที่มีทศั นคติเชิงบวกต่อการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 55.32 เท่าของนักเรี ยนที่มีทศั นคติ
เชิงลบ (จิราภรณ์ เทพหนู อ้างในกมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล,2542)
- ทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทักษะการปฏิเสธการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนสาคัญต่อการเสพสุ รา กล่าวคือ หาก
บุคคลใดขาดทักษะการปฏิเสธการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะส่ งผลต่อการเสพสุ รามากขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากการศึกษาของวีนน์ เอส.อาร์ . (อ้างในกมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล ,2542) ได้ทาการจัด
หลักสู ตรกิจกรรมป้ องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มไปในทางที่ผิดโดยใช้ทกั ษะการ
ปฏิ เสธในกลุ่ ม วัย รุ่ นนักเรี ย นเกรด 6 ถึ งเกรด 10 จานวน 400 คน พบว่าทักษะการปฏิ เสธมี
ความสั ม พันธ์ เชิ ง ลบกับ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และยัง สามารถท านายการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ไปในทางที่ผดิ ได้
เช่นเดียวกับการศึกษาของบอทวิน ได้ทาการศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ
ทางสังคมเพื่อการป้ องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนักเรี ยนเกรด 7 จานวน 239 คนเป็ น
ระยะเวลา 7 เดือน พบว่าทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และทักษะการปฏิเสธเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการป้ องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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สรุ ปปัจจัยทีท่ าให้ คนเสพสุ รา
สามารถสรุ ปปั จจัยที่ทาให้เสพสุ ราได้ดงั นี้
สิ่ งแวดล้อมในระดับมหภาค
 เศรษฐกิจ
-รายได้ ค่าครองชีพ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่ดีส่งผลต่อการเสพสุ รามากขึ้น
 สังคม
- ความสะดวกในการคมนาคมในสังคม
- วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
การแสดงออกถึงความเป็ นลูกชาย
พิธีกรรม การเกี่ยวข้องกับศาสนา
การใช้ในการเฉลิมฉลอง / ของขวัญ
สถานภาพเทียบเท่าน้ า น้ าผลไม้ และน้ าอัดลม
อานาจและบทบาทในการเยียวยา
แสดงความเข้มแข็ง เป็ นวิธีการลดความวิตกกังวล เป็ นทางออกของการแสดง
ความรู้สึกผิดในใจ
การใช้สุราในฐานะเป็ นเครื่ องมือ เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
การเจรจาต่อรองธุ รกิจ
การใช้สุราเป็ นสัญลักษณ์ของการเลื่อนสถานภาพ โดยการเสพสุ ราเพื่อแสดงออก
ถึงการเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและการแสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่
- ค่านิยมในการดาเนินชีวติ ของคนไทยปัจจุบนั ที่เปลี่ยนไป
การเสพสุ ราในเพศหญิงที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
การแสดงออกถึงการประสบความสาเร็ จในชีวติ
การยอมรับค่านิยมในเรื่ องของวัตถุนิยมในการดาเนินชีวติ สุ ราถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ
ที่แสดงฐานะทางเศรษฐกิจ
- กระแสของโลกาภิวตั น์ ส่ งผลให้สุราแสดงออกถึงความทันสมัย แบบแผนในการบริ โภค
สุ ราโดยเฉพาะการบริ โภคสุ ราก่อนการบริ โภคอาหาร
- สภาพความเปลี่ ยนแปลงของสัง คมในปั จจุ บนั ที่ เกิ ดสภาวะ Anomie คือ สภาวะไร้
กฎเกณฑ์ทางสังคม มีความสลับซับซ้อน สับสนวุน่ วาย ขาดสิ่ งยึดเหนี่ยวใจ
 การเมือง
ปั จจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา คือ รัฐบาลนาภาษีจากสุ รามา
ใช้เ พื่ อ การบริ ห ารประเทศ ตลอดจนสุ ร าก่ อ ให้เ กิ ด การจ้า งงานและมี ผ ลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ
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สิ่ งแวดล้ อมในระดับจุลภาค
 ครอบครัว
การสร้างการรับรู้ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม และการเลียนแบบ
การเสพสุ รา
 เพื่อน
การเลียนแบบ การสร้างค่านิยมในกลุ่ม การชักชวน
 ปั จจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยูอ่ าศัย
ลักษณะการพักอาศัยที่หาซื้อสุ ราได้ง่าย
 การใช้เวลาว่าง/การยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข
การใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ และการยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข ส่ งผลต่อการเสพสุ รา
 ปัจจัยการรับรู้การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การส่ งเสริ มและการกระตุน้ ให้เกิดการเสพสุ รา
ปัจจัยสภาพแวดล้อมส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
 ปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านกายภาพ
- อายุที่เริ่ มต้นดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก
- ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ
- ปัจจัยด้านพันธุกรรม
- ความผิดปกติทางกาย
 ปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านจิตใจ
- สภาพจิตใจ
- ทัศนะต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
- ทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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แผนภาพที่ 1 สรุ ปปัจจัยทีท่ าให้ คนเสพสุ รา

เศรษฐกิจ

ครอบครัว
ระบบการศึกษา

สังคม

สภาพร่ างกาย

การคบเพื่อน

การเสพสุ รา

ที่อยูอ่ าศัย
การเมือง

สื่ อมวลชน

สภาพจิตใจ

อบายมุข /
การใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
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2.5 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับการประกอบอาชญากรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับการเสพสุ รา
ส าหรั บการประกอบอาชญากรรมที่ เชื่ อมโยงกับการเสพสุ รา สามารถอธิ บายตามหลัก
อาชญาวิทยา ได้ดงั นี้
แนวคิดของสานักคลาสสิ ค ( Classical school )
มนุษย์เกิดมามีเจตจานงอิสระ ( Free Will ) ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด ในการตัดสิ นใจเลือกกระทาสิ่ ง
ต่ า ง ๆ คนที่ ประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากพิ จารณาแล้ว เห็ นว่าก่ อให้เกิ ดประโยชน์ มากกว่าเสี ย
ประโยชน์ โดยอาจกล่าวได้วา่ คนประกอบอาชญากรรมเนื่องจากไม่เกรงกลัวกฎหมาย หรื อบทลงโทษที่
เคยได้รับไม่มีความรุ นแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว
สามารถนามาอธิ บายการประกอบอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการเสพสุ ราได้ว่า คนที่เสพ
สุ ราเนื่ องจากมี เจตจานงอิ ส ระในการเลื อกเสพสุ รา อาจเนื่ องมาจากเห็ นว่าการเสพสุ ราสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของจิตใจ และอาจนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากการเสพ
สุ ราอาจทาให้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรื อบทลงโทษที่จะได้รับ
แนวคิดของสานักปฏิฐานนิยม ( Positive School )
มนุ ษย์เกิ ดมาเปรี ยบเสมือนผ้าขาวที่บริ สุทธิ์ หากแต่กระทาผิดหรื อประกอบอาชญากรรม
เนื่องจากสภาพแวดล้อม( Determinism ) เป็ นตัวบีบบังคับให้ตอ้ งประกอบอาชญากรรม
สามารถนามาอธิ บายการประกอบอาชญากรรมที่มีความสัมพันธ์กบั การเสพสุ ราได้วา่ ผูท้ ี่
ประกอบอาชญากรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคกระตุน้ ให้เสพสุ รา ซึ่ ง
เมื่ อมี การยุ่ง เกี่ ยวกับ สุ ราซึ่ ง เป็ นอบายมุข อย่า งหนึ่ ง อาจทาให้มี พฤติก รรมที่ง่ายต่อการประกอบ
อาชญากรรม
สามารถอธิ บายการประกอบอาชญากรรมที่มีความเชื่ อมโยงกับการเสพสุ รา โดยใช้ทฤษฏี
ทางด้านสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ดังนี้
ทฤษฏีความผูกพันของเฮอร์ ชิ (Hirschi 's Bond Theory )
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื ออาชญากรรมเกิดจากการขาดความผูกพันทางสังคม ข้อผูกมัด หรื อ
ความผูกพัน ได้แก่
• ความผูกพัน
• การผูกมัด
• การเกี่ยวข้อง
• ความเชื่อ
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คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เนื่องจากไม่มีความผูกพันทางสังคม
• ความผูกพันทางสังคม (Social Bonding) เป็ นสิ่ งที่ควบคุมทางสังคมไม่ให้เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน
*ปัจจัยควบคุมภายใน (Internal Control)
: ความเชื่อ และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Belief: socialization)
* ปัจจัยควบคุมภายนอก ได้แก่
: เงื่อนไขของเวลา บทบาททางสังคม เป็ นต้น
บุคคลมีความผูกพันกับสังคมมาก
บุคคลมีความผูกพันกับสังคมน้อย

อาชญากรรมเกิดน้อย
อาชญากรรมเกิดมาก

ความผูกพัน ได้แก่
1. ผูกพันต่อครอบครัว
2. ผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
3. ผูกพันต่อสังคมโดยรวม
ประกอบอาชญากรรม เพราะ
1. ไม่ผกู พันต่อครอบครัว
- ครอบครัวอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน หาเช้ากินค่า ฐานะยากจน
2. ไม่ผกู พันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
- ชุมชนแออัด มีความเป็ นอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน
- ไม่มีกิจกรรมในชุมชนร่ วมกัน
- วัดไม่สามารถเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนได้
3. ไม่ผกู พันต่อสังคมโดยรวม
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน ทาให้ไม่รู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่
สามารถนามาใช้อธิ บายผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมได้วา่
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีความ
ผูกพันในทางสังคมไม่ว่าจะเป็ นความผูกพันต่อครอบครัว ชุ มชน หรื อสังคมโดยรวม ทาให้มีก าร
เสพสุ ราและสามารถประกอบอาชญากรรมได้ง่ายเนื่ องจากไม่มีขอ้ ผูกมัดซึ่ งเป็ นความผูกพันทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดความยับยั้งชัง่ ใจในการกระทา
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ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง (Subcultural Theories)
ทฤษฎีวฒั นธรรมรอง (Subcultural Theories) ของทราสเซอร์ (Trasher) มีลกั ษณะที่สาคัญ
คือ
„ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม
„ เรี ยนรู ้ในการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม แต่ตอ้ งการผูท้ ี่สนับสนุนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมี
ความถูกต้อง
„ ทฤษฎีวฒั นธรรมรอง เรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่างของกลุ่มจากสังคม และยอมรับ
พฤติกรรมดังกล่าว
สามารถอธิ บายได้วา่ การเสพสุ ราเป็ นวัฒนธรรมรองของคนในสังคมซึ่ งเป็ นกลุ่มน้อย โดย
อาจจะเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมปกติธรรมดา เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย โดย
คนที่เสพสุ ราอาจมีค่านิยมในการใช้ความรุ นแรงอันเป็ นวัฒนธรรมรองควบคู่ไปด้วยกับการเสพสุ รา
และแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่ในสังคม อันอาจเป็ นสาเหตุสาคัญที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีลกั ษณะวัฒนธรรมของชนชั้นต่า (Lower –Class Culture)ของ (Miller)
วัฒนธรรมของชนชั้นต่ าที่นาไปสู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิ การเป็ นนักเลงโต ยุ่งเกี่ ยวกับ
สุ รา ยาเสพติด ชอบความตื่นเต้น ยึดโชคชะตา
ค่านิยมที่ชนชั้นกลาง หรื อ ชั้นล่างชอบปฏิบตั ิ ได้แก่
1. ชอบหาความลาบากใส่ ตวั (Trouble)
2. ชอบความรุ นแรงและดุดนั (Toughness)
3. ชอบความโอ่อ่า (Smartness)
4. ชอบความตื่นเต้นหวาดเสี ยว (Excitement)
5. ชอบเชื่อถือโชคชะตา (Fate)
6. ชอบปกครองตัวเอง (Autonomy)
นามาใช้ในการอธิ บายผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมได้วา่ การเสพสุ ราเป็ น
วัฒนธรรมของชนชั้นต่ าที่มีรายได้น้อย มีสถานภาพทางสังคมไม่สูง โดยเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ น
พฤติกรรมที่ถูกต้องแสดงออกถึงการเป็ นลูกผูช้ าย รวมทั้งการใช้ความรุ นแรงควบคู่ไปกับการเสพ
สุ ราอันเป็ นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย
ทฤษฎีแก้ตัว (Theory of Neutralization)
ผูท้ ี่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อประกอบอาชญากรรมเพราะเรี ยนรู้เทคนิคการแก้ตวั อันได้แก่
• ปฏิเสธความรับผิดชอบ
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• ปฏิเสธการกระทาร้าย
• ปฏิเสธผูเ้ สี ยหายหรื อผูไ้ ด้รับอันตราย
• ปรักปราผูท้ ี่ปรักปราตน
• อ้างถึงความจงรักภักดีในระดับที่สูงขึ้น
สามารถอธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่ประกอบอาชญากรรมอาจใช้เหตุผลการเสพสุ ราเป็ นเพียงข้อแก้ตวั
ของการกระทาผิด ว่าเมื่อเสพสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงมีการประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีสถาบันทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเกิดอาชญากรรม (Theories of Institutions and Crime)
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนหรื อ อาชญากรรมเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากสถาบัน ในสั ง คมท าหน้า ที่ ไ ม่
เหมาะสม โดยสถาบันทางสังคมที่สาคัญ อาทิ
• ครอบครัว
• สถาบันการศึกษา
• สื่ อมวลชน
• รัฐบาล
สามารถอธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอาจเนื่องจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ในสังคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในการสร้างกระบวนการขัดเกลาและการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทาให้คนในสังคมเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นค่านิยมที่แสดงออก
ถึงความเป็ นลูกผูช้ ายและอาจเป็ นสาเหตุนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงและการประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม (Social Learning)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อพฤติกรรมอาชญากรเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม โดยผูท้ ี่
มีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการเรี ยนรู ้ค่านิยม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งกระบวนการเรี ยนรู้
ผ่านทางสมาชิกในครอบครัว ที่อยูอ่ าศัย การคบเพื่อน และสื่ อมวลชน เป็ นต้น
สามารถอธิ บ ายได้ว่ า ผู ้ที่ เ สพสุ ร าและประกอบอาชญากรรมอาจเกิ ด จากการเรี ย นรู้
พฤติกรรมดังกล่าวจากสังคม
ทฤษฎีความแตกต่ า งในการคบหาสมาคม หรื อ ความสั มพันธ์ ที่แตกต่ า ง (Theory of
Differential Association) ของซัทเทอร์ แลด์ (Sutherland)
พฤติกรรมทางอาชญากรเรี ยนรู ้โดยการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม ซึ่งความประพฤติ
ที่แสดงมาในลักษณะอาชญากร ขึ้นอยูก่ บั
- ความแตกต่างในช่วงระยะเวลา
- ความสม่าเสมอในการติดต่อ
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- ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
สามารถอธิ บ ายได้ว่ า ผู ้ที่ เ สพสุ ร าและประกอบอาชญากรรมอาจเกิ ด จากการเรี ย นรู้
พฤติ กรรมดังกล่ าวจากการคบหากับเพื่อนในสัง คม โดยการถ่ า ยทอดทัศนคติ ค่ านิ ยม ตลอดจน
พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากเพื่อนในกลุ่ ม เนื่ องจากหากไม่เสพสุ ราอาจไม่สามารถเข้ากลุ่ มกับ
เพื่อนได้ เนื่ องจากเพื่อนในกลุ่มอาจไม่ให้การยอมรับ ตลอดจนผูเ้ สพสุ ราอาจมีการลอกเลียนแบบ
พฤติ ก รรมในการเสพสุ ร าจากเพื่ อ นที่ ค บหาสมาคมจนกระทั่ง เห็ น ว่ า พฤติ ก รรมดัง กล่ า วเป็ น
พฤติกรรมที่มีความถูกต้องเป็ นวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มเพื่อนในกลุ่ม ซึ่ งหากการคบเพื่อนในกลุ่มซึ่ ง
มีพฤติกรรมในการเสพสุ ราควบคู่กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงหรื อการกระทาผิด อาจทาให้ผทู้ ี่
เสพสุ ราในกลุ่มดังกล่าวสามารถเรี ยนรู ้ ท้ งั พฤติกรรมในการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
จากกลุ่มเพื่อนเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ มีทฤษฎีที่สามารถอธิ บายถึงการกระทาผิด หรื อการประกอบอาชญากรรมโดย
การชักนาจากกลุ่มเพื่อน ดังนี้
ทฤษฎีกลุ่มชั กนา (Reference Group Theory) ของ แฮสเคล (Haskell)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรม เกิ ดจากกลุ่มชักนาให้กระทาผิด อาทิ ครอบครัวและ
เพื่อน ซึ่งมีอิทธิ พลต่อการชักนาสมาชิ กในกลุ่มให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้ อาทิ การชัก
นาให้เกิ ดการเสพสุ รา การชักนาให้มีการกระทาผิดโดยอาจเนื่ องมาจากความคึกคะนอง หรื อการ
ต้องการความตื่นเต้นให้แก่ชีวติ ของกลุ่มวัยรุ่ น เป็ นต้น
สามารถอธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่เสพสุ รามีการประกอบอาชญากรรมเนื่องจากกลุ่มเพื่อนชักนาให้มี
การใช้ความรุ นแรงและประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitaion Theory) ของ Garbriel Trade
อาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะการเลียนแบบพฤติกรรมอาชญากร ซึ่ งสามารถเลียนแบบได้จาก
-พฤติกรรมผูอ้ ื่น
-สื่ อมวลชน
การเลียนแบบพฤติกรรมอาจนามาใช้ในการอธิ บ ายทั้งพฤติกรรมของการเสพสุ ราและการ
ประกอบอาชญากรรม กล่ าวคื อ คนในสังคมอาจมีการเลี ยนแบบพฤติกรรมการเสพสุ ราจากการ
นาเสนอของสื่ อมวลชน ไม่ว่าจะเป็ นผ่านทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรื อ การโฆษณา โดยเฉพาะ
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารนาเสนอภาพของสุ ร าผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ มากมาย อัน อาจท าให้ค นในสั ง คมเกิ ด การ
ลอกเลี ยนแบบได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับการเลียนพฤติกรรมการเสพสุ ราจากบุคคล อาทิ จาก
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรื อกลุ่มบุคคลอ้างอิง ทาให้เกิดการเสพสุ ราในสังคม และหากบุคคลที่มีการ
33

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมมีการกระทาผิดหรื อมีพฤติ กรรมอาชญากร ก็จะส่ งผลต่อการกระทาผิด
ของผูท้ ี่เสพสุ รา
สามารถอธิ บ ายได้ว่า ผูท้ ี่ เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอาจเกิ ดจากการเลี ย นแบบ
พฤติกรรมดังกล่าวจากสังคม อาทิ การเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน หรื อ จากสื่ อ เป็ นต้น
ทฤษฎีการขัดเกลา
พฤติกรรมอาชญากรเกิดจากขาดกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่ ง
กระบวนการในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมสามารถทาได้ โดยเริ่ มตั้งแต่
-ครอบครัว ทาหน้าที่ในการเลี้ยงดู การปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม การเป็ นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบตั ิที่มีความถูกต้อง ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่มีความใกล้ชิ ดกับสมาชิก
ในสังคมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากสถาบันครอบครัวไม่ได้ทาหน้าที่ในการขัดเกลาในการปลูกฝัง
แนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุ รา อาทิ บิดามารดา มีการเสพสุ รา จะทาให้สมาชิกในครอบครัวยุ่ง
เกี่ยวกับสุ รา
-ชุมชน ทาหน้าที่ในการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน โดยผ่านทางสมาชิกในชุมชน ใน
การปฏิ บตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี การตักเตือนสมาชิ กในชุ มชน แต่หากชุ มชนที่เต็มไปด้วยการเสพ
สุ รา โอกาสที่สมาชิกในสังคมจะมีการเสพสุ ราจะมีโอกาสสู งตามไปด้วย
-สั ง คม โดยกระบวนการขัด เกลาท าหน้า ที่ ถ่ า ยทอด ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ แบบ
แผนการปฏิบตั ิตลอดจน ประเพณี วัฒนธรรม ให้แก่สมาชิกในสังคม ซึ่ งหากสังคมที่เห็นว่าการเสพ
สุ ราเป็ นสิ่ งที่ สามารถกระทาได้อย่างปกติ จะทาให้สมาชิ ก ในสังคมเห็ นว่าการเสพสุ ราสามารถ
กระทาได้และอาจมีการเสพสุ รา
สามารถอธิ บ ายได้ว่า ผูท้ ี่ เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอาจเนื่ องมาจากการขาด
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ถูกต้องและเหมาะสม ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เสพสุ รา ซึ่ งเมื่อมีการเสพสุ ราอาจนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากการขาดกระบวนการ
ในการขัดเกลาความประพฤติจากครอบครัว ชุมชนและสังคมที่อยูอ่ าศัยควบคู่ไปด้วยนัน่ เอง
ทฤษฎีนิเวศวิทยาแห่ งสานักชิ คาโก (The Chicago Ecological School) ของเบอร์ เกส
(Burgess)
ทฤษฎีน้ ีได้กล่าวว่า เมืองแบ่งออกเป็ น 5 เขตใหญ่ ๆ คือ
1. จุดศูนย์กลาง ใจกลางเมือง
2.ทางผ่าน ความเจริ ญทางธุ รกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวออกไป ไม่มีลกั ษณะถาวร ผูม้ ี
รายได้นอ้ ยอาศัยหนาแน่น แหล่งเสื่ อมโทรม
3.เขตอาศัยของผูใ้ ช้แรงงาน ผูม้ ีเงินทองอาศัยอยู่
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4.ที่อยูอ่ าศัยของชนชั้นกลาง
5. เขตชานเมืองและเมืองบริ วาร

1
2
3
4
5

จากทฤษฎี ดงั กล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมจะอาศัยอยู่
ในเขตที่ 2 ซึ่ งเป็ นจุดทางผ่านและมีแหล่งเสื่ อมโทรมโดยเฉพาะชุมชนแออัดจานวนมาก
หรื ออาจกล่ าวได้ว่า สถานที่ อยู่อาศัยมีผลต่อการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
กล่ าวคื อ หากบุ คคลอาศัยอยู่ในเขตชุ มชนแออัดซึ่ ง เห็ นพฤติ กรรมการเสพสุ ราเป็ นสิ่ ง ปกติ เป็ น
ค่านิ ยมของคนในชุ มชน และในสถานที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวมีการจัดจาหน่ ายสุ ราที่สามารถหาซื้ อได้
ง่าย จะทาให้คนในที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวมีการเสพสุ รา ประกอบกับที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวเป็ นแหล่งเสื่ อม
โทรมซึ่ งมี อ าชญากรจ านวนหนึ่ งอาศัย อยู่ จะท าให้ค นในพื้ น ที่ ดัง กล่ า วมี ก ารลอกเลี ย นแบบ
พฤติ ก รรมหรื อการชัก นาให้แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมดัง กล่ า วข้า งต้น อันนาไปสู่ ก ารประกอบ
อาชญากรรมได้ง่าย ภายหลังจากการเสพสุ รานัน่ เอง
ทฤษฎีเกีย่ วกับชีวภาพของร่ างกาย (Bio-Social Theory)
• สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื ออาชญากรรมเนื่องจากมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็ นตัวกาหนด อาทิ : ฮอร์โมน สารเคมีในสมอง เป็ นต้น
• สภาพแวดล้อมเป็ นตัวกระตุน้
ลักษณะทางพันธุกรรม Heredity
• Genetics
พฤติ กรรมเบี่ ยงเบนหรื อการประกอบอาชญากรรมเกิ ดจากลัก ษณะทางพันธุ ก รรมเป็ น
ตัวกาหนด
สามารถอธิ บายผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมได้ว่า อาจเกิ ดจากความผิดปกติของ
ลักษณะทางพันธุ กรรม กล่าวคือ หากพ่อหรื อแม่เป็ นผูท้ ี่ชอบดื่มสุ รา ลูกก็มีโอกาสสู งในการเสพสุ รา
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โดยเฉพาะในกรณี ที่ผหู ้ ญิงตั้งครรภ์เสพสุ ราจะทาให้เด็กในท้องเมื่อคลอดออกมา มีโอกาสในการ
เป็ นติดสุ ราสู งกว่าบุคคลอื่นทัว่ ไป รวมทั้งหากพ่อและ/หรื อแม่มีการประกอบอาชญากรรมอาจทาให้
ลูกมีโอกาสในการประกอบอาชญากรรมสู งตามไปด้วย
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของซิกมันต์ ฟอรยด์ (Sigmund Frued)
จิตใจของมนุษย์ประกอบได้ดว้ ย 3 ส่ วน คือ
-Id เป็ นสัญชาตญานดิบ
-สภาพจิตใจที่ไม่ได้ขดั เกลา
-โครงสร้างจิตใจขั้นพื้นฐาน
-สัญชาตญานที่ฝังลึกเป็ นบุคลิกภาพจากแรงผลักดันทางชีววิทยา
-Ego หรื อ อัตตา
-ได้รับการพัฒนาจาก Id
-เป็ นส่ วนประกอบที่ 2 ของบุคลิก
อัตตา -ผ่านการเรี ยนรู ้ระหว่าง
ตนเอง + สิ่ งแวดล้อม
-Super Ego เป็ นอภิอตั ตา หรื อภาวะจิตใจขั้นสู งสุ ด
จิตใจขั้นนี้คานึงถึง :ความคิด
+
ความรู้สึกที่เป็ นนามธรรม
= มโนธรรม
หากคนในสังคมมีสภาพจิตใจที่เป็ นสัญชาตญาณดิบมากกว่าจิตใจในขั้นอัตตาและอภิอตั ตา
จะทาให้คนขาดการยับยั้งชัง่ ในและมีการประกอบอาชญากรรมได้ง่าย
กระทาตามความต้องการของตัวเอง ขาดการยับยั้งชัง่ ใจ ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
หรื อ การประกอบอาชญากรรม
สามารถอธิ บายได้ว่า ผูท้ ี่ เสพสุ ราแล้วประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากการขาดความเกรง
กลัวหรื อละอายต่อการกระทาความผิดดังกล่าว เนื่องจากการเสพสุ ราทาให้ สัญชาตญานดิบหรื อ id
มีอิทธิ พลเหนือจิตใจขั้นอัตตา Ego และอภิอตั ตา Superego อันนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม
ได้ง่ายกว่าสภาวะทัว่ ไปที่ไม่มีการเสพสุ รา
ทฤษฎีตีตรา (Labelling) ของ Howard S. Becker
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อพฤติกรรมอาชญากรถูกกาหนดโดยกลุ่มคนรอบๆ ข้าง หรื อโดย
สังคม พฤติกรรมอาชญากรมิใช่คุณสมบัติของผูเ้ ป็ นเจ้าของ แต่เกิดจากการที่สังคมกาหนดบุคคล
ต่างๆ สังคมมองบุคคลนั้นเป็ นอย่างไร บุคคลดังกล่าวจะปฏิบตั ิดงั นั้นปฏิบตั ิตามที่สังคมได้ตีตรา
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สามารถอธิ บายได้ว่า ผูท้ ี่เสพสุ ราเนื่องจากถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ นคนไม่ดี ทาให้ในที่สุด
จึ ง หัน ไปประกอบอาชญากรรมเนื่ อ งจากการตี ตราจากสัง คมว่า เป็ นคนไม่ ดี ในที่ สุ ด ก็ ย อมรั บ
พฤติกรรมดังกล่าวและกระทาผิดตามที่สังคมได้มองและตีตราไว้
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผูเ้ สพสุ ราประกอบอาชญากรรม
เนื่องจากการมีเจตจานงอิสระ (Free Will) ในการเลือกการกระทา โดยเห็นว่าการเสพสุ ราก่อให้เกิด
ความสุ ขหรื อตอบสนองต่อความต้องการของจิตใจ และเมื่อมีการเสพสุ ราอาจนาไปสู่ การประกอบ
อาชญากรรมเนื่ องจากการเสพสุ ราก่อให้เกิดการเลือกตัดสิ นใจในการประกอบอาชญากรรม เพราะ
อาจเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าผลเสี ย คือ การถูกลงโทษตาม
กฎหมายที่จะได้รับต่อไป อันเป็ นสาเหตุสาคัญให้ผทู้ ี่เสพสุ ราต้องประกอบอาชญากรรม
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมและปั จจัยต่าง ๆ (Determinism) เป็ นสาเหตุสาคัญที่บีบบังคับให้
ต้อ งประกอบอาชญากรรม อัน เนื่ อ งมาจากกระบวนการขัด เกลาทางสั ง คมอัน มาจากสถาบัน
ครอบครัว ชุ มชนและสังคมไม่สามารถทาหน้าที่ในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสุ รา วัฒนธรรมค่านิ ยมในกลุ่ มย่อยของสังคมที่กระตุน้ ให้ผเู้ สพสุ รามีการ
ประกอบอาชญากรรมขึ้น
ประกอบกับการขาดความผูกพันต่อสังคมที่อยูอ่ าศัยตลอดจนการเรี ยนรู้ทางสังคมจากกลุ่ม
เพื่อน วัฒนธรรมรองของกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง ตลอดจนลักษณะของที่อยูอ่ าศัย สื่ อการ
โฆษณาที่ มี ต่ อ สุ ร า การยุ่ ง เกี่ ย วกับ อบายมุ ข ล้ว นแล้ว แต่ ส่ ง ผลให้ ผู้เ สพสุ ร ามี ก ารประกอบ
อาชญากรรมได้ท้ งั สิ้ น
รวมทั้งฤทธิ์ ของสุ ราที่ส่งผลต่อสภาพร่ างกายทาให้มีการใช้ความรุ นแรง ตลอดจนการขาด
ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด ทาให้มีการแสดงสัญชาตญานดิบอันเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ผเู้ สพสุ รามีการประกอบอาชญากรรมและการตีตราในสังคมต่อผูท้ ี่เสพสุ ราว่าเป็ นการกระทา
ที่ ไม่ดี อาจเป็ นเสมื อนการผลักให้ผูเ้ สพสุ ราต้องห่ างไกลจากสังคม มีการรวมกลุ่ มกับผูเ้ สพสุ รา
ด้วยกัน มีการสร้างวัฒนธรรมย่อยและการกระทาผิดดังที่สังคมได้ตีตราผูเ้ สพสุ รา
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2.6 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับการเสพสุ ราและการใช้ ความรุ นแรง
สาหรับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรง(อ้างในSilence Hurts,
Alcohol Abuse and Violence Against Women,2004) มีดงั นี้
ทฤษฎีการไม่ สามารถยับยั้งชั่ งใจจากการเสพสุ รา (Disinhibition Theory)
การเสพสุ รามีผลทาให้สมองที่ทาหน้าที่ในการควบคุมการใช้ความรุ นแรงทาหน้าที่
บกพร่ อง ทาให้ผเู ้ สพสุ ราขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการกระทา ขาดความเกรงกลัวและละอายต่อการ
กระทาผิด ทาให้ผเู ้ สพสุ รามีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีการใช้ความรุ นแรงมากขึ้น
จากทฤษฎี น้ ี จึ ง กล่ า วได้ว่ า ผู้ที่ เ สพสุ ร าแล้ว มี ก ารใช้ ค วามรุ น แรงหรื อการประกอบ
อาชญากรรม เนื่ องจากการเสพสุ ราทาให้ผูท้ ี่เสพสุ ราไม่สามารถควบคุ มตนเอง หรื อยับยั้งชั่งใจ
ตนเองต่อการกระทาผิด เมื่อประสบกับการกระตุน้ ของเหยื่อ สถานการณ์หรื อโอกาสที่เอื้ออานวย
ต่อการประกอบอาชญากรรม ผูท้ ี่เสพสุ ราจะมีการยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิดได้ยากกว่าในสภาวะ
ที่ไม่ได้เสพสุ รา
ทฤษฎีการไม่ สามารถยับยั้งชั่งใจในบางโอกาส (Selective Disinhibition Theory )
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการขาดความยับยั้งชัง่ ใจจากการเสพสุ รา จะเกิดขึ้นได้ข้ ึนอยูก่ บั
การเสพสุ ราและปั จจัยที่สลับซับซ้อนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่ในการเสพสุ รา กลุ่มเพื่อน
และสภาพจิตใจ เป็ นต้น
ผูท้ ี่เสพสุ ราซึ่ งทาให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบใช้ความรุ นแรง จึงอาจไม่ประกอบอาชญากรรมในทุ ก สถานการณ์ โดยขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย สภาพแวดล้อมตลอดจนโอกาสในการประกอบ
อาชญากรรม โดยการประกอบอาชญากรรมเป็ นพฤติ ก รรมที่ ผู้เ สพสุ ร าได้เ ลื อ กกระท า ตาม
สถานการณ์และโอกาสเป็ นสาคัญ อาทิ ผูเ้ สพสุ ราบางคนมีการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว ในขณะ
ที่ไม่มีการใช้ความรุ นแรงในที่สาธารณะต่อบุคคลที่ไม่รู้จกั อันอาจเนื่ องมาจากการมีอานาจเหนื อ
บุคคลในครอบครัวหรื อพฤติกรรมที่เคยใช้ความรุ นแรงในครอบครัวจนกระทัง่ เกิดความเคยชิน
ทฤษฎี น้ ี จึงมีความเชื่ อว่า การไม่สามารถยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิดของผูเ้ สพสุ ราเกิดขึ้น
ในบางโอกาสเท่านั้น ไม่สามารถขาดความยับยั้งชัง่ ใจในทุกสถานการณ์หรื อทุกโอกาส
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory )
ทฤษฎีความคาดหวังสามารถนามาใช้ในการอธิ บายความคาดหวังจากการเสพสุ ราของผู้
เสพสุ ราได้วา่ ผูเ้ สพสุ รามีความเชื่ อว่าการเสพสุ รากระตุน้ ให้เกิดการมีพฤติกรรมที่มีความกล้า เป็ น
การย้อมใจ ไม่ละอายที่จะควบคุมอารมณ์ตลอดจนมีการใช้ความรุ นแรงได้ง่าย ซึ่ งในสภาวะปกติที่
ไม่ได้เสพสุ ราผูเ้ สพจะไม่มีลกั ษณะเช่นนั้น
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ผูท้ ี่ เ สพสุ ร าบางส่ ว นจึ ง มี ค วามคาดหวัง จากการเสพสุ ร า โดยการท าให้เ ป็ นบุ ค คลที่ มี
บุคลิ กลักษณะที่ มีความเป็ นลูกผูช้ าย กล้าแสดงออกมากกว่าในขณะที่ไม่ได้เสพสุ รา ไม่อายที่จะ
กระทาความผิด รวมทั้งผูป้ ระกอบอาชญากรรมบางส่ วนอาจมีการเสพสุ ราเพื่อย้อมใจให้มีความกล้า
ในการกระทาความผิด ไม่มีความรู ้สึกละอายหรื อเกรงกลัวต่อการประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีสาเหตุทางอ้ อมของการประกอบอาชญากรรม (Indirect Cause Theory )
การเสพสุ รามีผลต่อสภาพจิตใจตลอดจนอารมณ์ซ่ ึ งจะมีความฉุ นเฉี ยวมากขึ้นและมีผลต่อ
กระบวนการรับรู ้ ของผูเ้ สพอันนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรง อาทิ การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว
และการประกอบอาชญากรรม
สุ ราจึงอาจไม่ใช่ สาเหตุโดยตรงในการประกอบอาชญากรรม โดยเป็ นเพียงปั จจัยรองหรื อ
สาเหตุ ท างอ้อ มที่ ก ระตุ ้น ร่ ว มกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ อาทิ สถานการณ์ สถานที่ กลุ่ ม เพื่ อ น และเหยื่ อ
อาชญากรรม ที่ทาให้ผเู ้ สพขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการประกอบอาชญากรรม
ทฤษฎีความสั มพันธ์ เชิงสั ญลักษณ์ (Object Relations Theory)
มนุษย์มีความจาเป็ นในการสร้างเอกลักษณ์จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อวัตถุในวัย
เด็กของชีวติ เช่น ความใกล้ชิดระหว่างแม่และลูกทาให้เด็กเรี ยนรู้ในการให้ความไว้วางใจผูอ้ ื่นและ
รู ้สึกถึงความมัน่ คงปลอดภัย การได้รับความรักความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในวัยเด็กอาจนาไปสู่ การมี
พฤติกรรมการแสดงออกของความต้องการในชี วิตที่ไม่เหมาะสม เป็ นสาเหตุให้ผชู้ ายที่ขาดความ
รักความอบอุ่นในวัยเด็กของชี วิตแสดงออกถึงความต้องการในชีวิตที่อาจไม่ถูกต้อง เมื่อไม่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการดังกล่าวหรื อประสบกับความผิดหวัง อุปสรรค ตลอดจนการกระตุน้
อารมณ์ ให้เกิ ดความโกรธ บุ คคลเหล่านั้นจะมีแนวโน้มในการใช้ความรุ นแรงเพื่อเป็ นการระบาย
ออกและการใช้ความรุ นแรงโดยผ่านสัญลักษณ์ของวัตถุที่เป็ นการระบายการใช้ความรุ นแรง ได้แก่
การทาร้ายคู่สมรสหรื อคนในสังคม เป็ นต้น
จากทฤษฎีน้ ี สามารถอธิ บายการประกอบอาชญากรรมโดยการใช้ความรุ นแรงของผูท้ ี่เสพ
สุ ราได้วา่ อาจเกิ ดจากการแสดงออกเพื่อเป็ นการระบายอารมณ์โดยการทาร้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ ง
เป็ นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุ นแรง
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม (Social Learning Theory)
พฤติกรรมในการแสดงออกของมนุ ษย์เกิ ดจากการเรี ยนรู้ทางสังคม ซึ่ งรวมทั้งพฤติกรรม
การเสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรง โดยเด็กและเยาวชนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีการเสพ
สุ ราและมีการใช้ความรุ นแรงเป็ นบรรทัดฐานในการดาเนิ นชี วิต เด็กและเยาวชนจะมีการเรี ยนรู้
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พฤติกรรมดังกล่าว เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีการเสพสุ ราและมีการใช้ความรุ นแรงในการดาเนิ น
ชีวติ ทั้งต่อคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในสังคม
การเรี ยนรู ้ทางสังคมทั้งพฤติกรรมที่เสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรงในการดาเนินชีวิตจึงทา
ให้ผทู ้ ี่เสพสุ รามีโอกาสในการประกอบอาชญากรรมได้ง่าย
สรุ ปได้วา่ การใช้ความรุ นแรงหรื อการประกอบอาชญากรรมของผูเ้ สพสุ รา สามารถเกิดขึ้น
ได้จากการที่ผเู ้ สพไม่สามารถยับยั้งชัง่ ใจตนเองจากการเสพสุ รา โดยอาจเป็ นการขาดความยับยั้งชัง่
ใจในบางโอกาสหรื อบางสถานการณ์ นอกจากนี้ ผเู้ สพสุ ราบางส่ วนอาจมีความคาดหวังจากการเสพ
สุ รา โดยมีความเชื่ อว่าการเสพสุ รากระตุน้ ให้เกิ ดการมีพฤติกรรมที่มีความกล้า เป็ นการย้อมใจ ไม่
ละอายที่จะควบคุมอารมณ์ตลอดจนมีการใช้ความรุ นแรงได้ง่าย ซึ่ งในสภาวะปกติที่ไม่ได้เสพสุ ราผู้
เสพจะไม่มีลกั ษณะเช่นนั้น รวมทั้งผูป้ ระกอบอาชญากรรมบางส่ วนอาจมีการเสพสุ ราเพื่อย้อมใจ
ให้ มี ค วามกล้า ในการกระท าความผิ ด ไม่ มี ค วามรู้ สึ ก ละอายหรื อ เกรงกลัว ต่ อ การประกอบ
อาชญากรรม
อย่างไรก็ตาม สุ ราอาจไม่ใช่ สาเหตุโดยตรงในการประกอบอาชญากรรม โดยเป็ นเพีย ง
ปั จจัยรองหรื อสาเหตุทางอ้อมที่กระตุน้ ร่ วมกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ สถานการณ์ สถานที่ กลุ่มเพื่อน และ
เหยือ่ อาชญากรรม ที่ทาให้ผเู ้ สพขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งการสร้าง
เอกลักษณ์ของผูเ้ สพบางส่ วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ก อาทิ การเสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรงเพื่อ
เพื่อเป็ นการระบายอารมณ์โดยการทาร้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุ นแรง
โดยพฤติกรรมการเสพสุ ราและการใช้ความรุ นแรงเป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู้ทางสังคม
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แผนภาพที่ 2 สรุ ปการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม

เศรษฐกิจ

สังคม/
วัฒนธรรม

ครอบครัว
การศึกษา
การคบเพื่อน
ที่อยูอ่ าศัย
อาชีพ
สื่ อ
อบายมุข

ปัจจัยด้านกายภาพ/
ชีวภาพ

?

บุคลิกภาพ

การเสพสุ รา

การเมือง
ปัจจัยด้านจิตใจ
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+

-การขาดความยับยั้ง
ชัง่ ใจ
-โอกาส/สถานการณ์
-สถานที่
-ความคาดหวังจาก
การเสพสุ รา
-ปัจจัยทางอ้อม
เช่น สื่ อ
เพื่อน
-เหยือ่

=

การประกอบ
อาชญากรรม

2.7 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
สาหรับผลงานวิจยั โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ รากับอาชญากรรมใน
ประเทศไทยยังไม่มีผศู ้ ึกษาวิจยั อย่างไรก็ตาม มีผลงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ชัยยุทธ์ ตายา (2534) ศึกษาเรื่ อง “ ปั จจัยของการขัดเกลาทางสังคมของพ่อแม่ที่กระทบต่อ
พฤติกรรมการดื่มอัลกอฮอล์ของวัยรุ่ น : ศึกษากรณี โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของกรมสามัญศึกษาที่อยู่
ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปั จจัยภูมิหลังของครอบครัวของ
วัยรุ่ นที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดื่ มเครื่ องดื่มที่ผสมอัลกอฮอล์ เพื่อศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมอัลกอฮอล์ของพ่อแม่กบั พฤติกรรมเครื่ องดื่มที่ผสมอัลกอฮอล์ของลูก
และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการควบคุมและการสนับสนุนโดยทัว่ ไปของพ่อแม่ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมอัลกอฮอล์ของลูก
แนวคิ ดเชิ งทฤษฎี ที่นามาใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดเกี่ ยวกับการขัดเกลาทางสังคม โดยการ
เรี ยนรู้ทางสังคม ( Social learning theory ) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พ่อแม่และตัวนักเรี ยน
ชายที่ กาลังเรี ยนอยู่ในชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย กรมสามัญศึ กษา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
จานวน 300 คน ซึ่ งได้สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แล้วสุ่ ม ตัวอย่า งตามจุดมุ่ง หมาย และสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่ายโดยให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามเอง และใช้สถิติไคสแควร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลของการศึ กษาปรากฏว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่ มเครื่ องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น คือ ปั จจัยภูมิหลังทางครอบครัว ขนาดของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ การสนับสนุ นจากพ่อแม่ให้ลูกดื่มมีอิทธิ พลต่อการดื่มของลูก
ตลอดจนการอบรมเลี้ ยงดูแบบใกล้ชิดจากแม่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อพฤติกรรมการดื่มของ
ลูก การอบรมเลี้ยงดูโดยการควบคุมอย่างเข้มงวดจากพ่อในเรื่ องเกี่ยวกับการดื่มมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรมการดื่มของลูก
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์อาจส่ งผลต่อการประกอบอาชญากรรม
นันทิ ก า ทวิช าชาติ (2536) ศึก ษาเรื่ อ ง “ความผิด ปกติ ข องการดื่ มสุ ราในจังหวัด
นครสวรรค์” ได้ทาการสารวจภาคสนามในชุ มชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ งเป็ นจังหวัดหนึ่งในสิ บที่มี
การใช้แอลกอฮอล์ต่อประชากรสู งจังหวัดหนึ่ งในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ
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ความผิดปกติของการดื่มสุ รา พฤติกรรม การดื่ม รู ปแบบของการดื่ม ปั ญหาทางจิตใจที่เกิดร่ วมด้วย
คุณภาพชีวติ และ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการดื่มสุ รา ได้สัมภาษณ์ประชากร 409 คน
โดยผูส้ ัมภาษณ์ ที่ไ ด้รับ การฝึ กอบรม การเป็ นผูส้ ัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย
ข้อมู ลส่ วนตัว พฤติ กรรมการดื่ ม รู ปแบบของการดื่ ม ที่ได้สร้ างขึ้ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
ผิดปกติ ท างจิ ตใจที่ เกิ ดร่ วมกับ ความผิด ปกติ ของการดื่ มสุ รา และสอบถามคุ ณ ภาพชี วิตโดยใช้
แบบสอบถาม GWB. แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF และ แบบสอบถามเพื่อค้นหาความผิดปกติ
ของการดื่มสุ ราของ Hasin จากการศึกษาพบว่า ความชุ กของความผิดปกติของการดื่มสุ ราพบได้
ร้อยละ 30.8 โดยแบ่งเป็ นการติดสุ ราร้อยละ 16.6 การใช้สุราผิดปกติร้อย ละ 14.2 และพบลักษณะ
พฤติกรรมของการดื่มสุ รา รู ปแบบของการดื่มสุ รา ใน กลุ่มของความผิดปกของการดื่มสุ รา พบว่า
กลุ่มความผิดปกติของการดื่มสุ รามี ภาวะความวิตกกังวลและภาวะซึ มเศร้าสู ง ความรู้สึกเป็ นสุ ขต่า
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.05) ค่าคะแนนรวมของความ เป็ นสุ ขต่อความ
เป็ นอยู่ทว่ั ๆไปในกลุ่ มที่ มีความผิดปกติ ของการดื่ มสุ ราจัดอยู่ใน กลุ่ มมีความเครี ยด ไม่สบายใจ
ระดับปานกลางถึงรุ นแรง พบผลกระทบจาก การดื่มสุ ราก่อให้เกิดปั ญหาที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น
ปั ญหาสุ ขภาพ พฤติกรรมรุ นแรง ก้าวร้าว ปั ญหาอุบตั ิเหตุ ปั ญหาการงาน ปั ญหาการเงิน และปั ญหา
ครอบครัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.05) ผลการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการ
ดื่ มสุ รา พบว่า อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ ระดับการศึกษา ประวัติครอบครัวที่ดื่มสุ รา เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องและยังพบความแตกต่างของพฤติกรรมการดื่ม คะแนนรวม ของความเป็ นสุ ขต่อ
ความเป็ นอยูแ่ ละแต่ละกลุ่มย่อยของอารมณ์ เช่น ภาวะ วิตกกังวล ภาวะซึ มเศร้า และความรู้สึกเป็ น
สุ ข แตกต่างจากลุ่มที่ ไม่ดื่มสุ รา และกลุ่มที่ดื่มสุ ราแต่ไม่มีความผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(P<.05) ไม่ พบบุคลิกภาพที่จาเพาะในกลุ่มผิดปกติของการดื่มสุ รา
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
ความผิ ด ปกติ ข องการดื่ ม สุ ร าในจัง หวัด นครสวรรค์ บ างประการอาจน าไปสู ่ ก ารประกอบ
อาชญากรรมได้ อันได้แก่ กลุ่มที่มีความผิดปกติของการดื่มสุ ราที่จดั อยูใ่ น กลุ่มมีความเครี ยด ไม่
สบายใจระดับปานกลางถึ งรุ นแรง โดยพบผลกระทบจากการดื่ มสุ ราก่ อให้เกิ ดปั ญหาที่เกี่ ยวข้อง
หลายอย่าง เช่ น ปั ญหาสุ ขภาพ พฤติ กรรมรุ นแรง ก้าวร้ าว ปั ญหาอุบตั ิเหตุ ปั ญหาการงาน ปั ญหา
การเงิ น และปั ญหาครอบครั ว อันนาไปสู่ ป ระเด็นของการศึ ก ษา “ความสัมพันธ์ ข องสุ รากับ
อาชญากรรม” ว่า ผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในการดื่ม
สุ รา
ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล (2539) ศึก ษาเรื่ อ ง “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปั ญหาที่เกิดจาก
การเสพสุ รา” ในสังคมส่ วนใหญ่ปรากฏพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ซึ่ งผลจากการบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ดว้ ยนั้น จะกระทบโดยตรงต่อ
ร่ างกายผูเ้ สพ โดยเฉพาะผลที่เกิ ดต่อระบบประสาทส่ วนกลาง อันเป็ นเหตุให้ผเู้ สพไม่อาจควบคุม
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อารมณ์ และพฤติ ก รรมของตนเองได้ต ามปกติ ลัก ษณะดัง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ชี วิต ร่ างกาย และ ทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
ปั จจุบนั บทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลในการควบคุ ม
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเสพสุ ราในประเทศไทย กระจัดกระจายในกฎหมายหลายฉบับ มีความ
แตกต่างของระดับกฎหมายและความเหลื่อมล้ าของอัตราโทษ ตลอดจนการขาดประสิ ทธิ ภาพใน
การบัง คับ ใช้ เ ป็ นเหตุ ก ฎหมายต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากสุ ราได้ ส มดัง
เจตนารมณ์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งชี้ ให้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดจาก ปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดย
ผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า ควรมี ก ารรวบรวมบทบัญญัติข องกฎหมายที่ มี ผลบัง คับ โดยตรงต่ อสุ ราเป็ นฉบับ
เดียว และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบังคับใช้กฎหมายที่กาหนดโทษหรื อความผิดของผูก้ ระทาความผิด
ขณะมึนเมาหรื อการกระทา ความผิดอันเป็ นผลมาจากความมึนเมาเพราะการเสพสุ รา ที่ปรากฏใน
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์ ล ั ก ษ ณ ะ ล ะ เ มิ ด พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จ ร า จ ร ท า ง บ ก
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 โดยระบุวิธีแก้ไขปั ญหาต่างๆไว้
กล่าวคือ ให้มีการพิจารณานาเอาหลักเรื่ องค่าเสี ยหายเชิงลงโทษมาบังคับใช้ เร่ งรัดให้มีการปรับ
มาตรฐานเครื่ องตรวจ วัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันทัว่ ประเทศ และให้
ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ นจั ด อบรมแนวทางในการก าหนดระดับ โทษของ
ข้าราชการพลเรื อน ที่กระทาผิดวินยั จากการเสพสุ ราต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกาหนดบรรทัดฐานใน
การลงโทษอัน จะเป็ นผลให้ ก ฎหมายสามารถควบคุ ม ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการเสพสุ ร าได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพในลาดับต่อไป
มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ การ
ไม่มีบทลงโทษหรื อการบังคับใช้บทลงโทษทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมต่อผูเ้ สพสุ ราอาจเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเสพสุ ราและประกอบอาชญากรรม
วิลาวัณย์ ฤดีศานต์ (2540) ศึกษาเรื่ อง “การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ : นัยยะทางสังคมและ
วัฒนธรรม” งานชิ้นนี้เป็ นความพยายามที่จะศึกษานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรมจากการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ โ ดยศึ ก ษาจากกลุ ่ ม สถาปนิ ก โดยวิธ ี ก ารสั ม ภาษ ณ์ แล้ว น าข้อ มู ล ที ่ ไ ด้ม า
เปรี ย บเที ย บกับ การศึ ก ษาภาพโฆษณาสิ น ค้า เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์จานวน 20 ภาพ คัด จาก
นิ ตยสาร 10 ฉบับ ซึ่ ง ได้คาตอบจากกลุ่มกรณี ศึกษาว่านิยมอ่านมากที่สุด
จากข้อ สั ง เกตเปรี ยบเที ย บข้อ มู ล สั ม ภาษณ์ กับ การศึ ก ษาโฆษณาพบว่ า การดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์มี นัย ยะทางสั ง คม 3 ประการ คื อ เพศ ( Sex ) เงิ น ตรา ( money ) และอานาจ
( Power ) โดยนัยยะทั้งสามประการนี้ เชื่อมโยงและส่ งอิทธิ พลถึงกันและกัน และถึงแม้ว่าโฆษณาของ
สิ นค้าแอลกอฮอล์จะไม่ส่งอิทธิ พลต่อการบริ โภคหรื อการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ อ แต่นยั ยะที่
สื่ อจากสื่ อโฆษณากลับกลายเป็ นความหมายที่สังคมให้การยอมรั บและกลับมาส่ งผลในการให้
ความหมายกับตัวตนและสังคมในทางอ้อม
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มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การดื่ ม สุ ราตามนัย ยะทางสังคมและวัฒนธรรมจนเป็ นพฤติกรรมปกติ ธรรมดาอาจเป็ นสาเหตุ ที่
นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากสุ ราได้
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2541) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคสุ รา ทบทวนองค์ความรู้
สถานการณ์และปั จจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยสู่ สุขภาพที่ยนื ยาว”
ผลการศึกษาปรากฏว่า สุ ราเป็ นสิ่ งสากลที่เคียงคู่กบั สังคมมนุษย์มาเป็ นเวลานาน ประเภท
ของสุ ราที่เก่ าแก่ที่สุดของโลกคือ เบียร์ โดยเบียร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมาจากชาวสุ เมเรี ยน แม้ว่า
สังคมจะมีการยอมรับในบทบาทของสุ รา แต่สังคมก็ได้กาหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการบริ โภคสุ รา
ซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปของจารี ต ข้อห้าม หรื อ กฎหมาย
สาหรับวิวฒั นาการของการบริ โภคสุ ราของชาวไทยในยุคต่าง ๆ ตามประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศไทย ปรากฏว่า ยุคก่ อนรั ตนโกสิ นทร์ ผูเ้ สพสุ ราจะถูกมองว่าเป็ นคนชั่วประพฤติตวั ไม่ดี
เนื่ องจากอิ ท ธิ พ ลของศาสนา อย่า งไรก็ ต าม มี ก ารเสพสุ ราในโอกาสต่ า ง ๆ ในการรั ก ษาความ
เจ็บป่ วย การใช้สุราในพิธีกรรมและการใช้สุราเพื่อการสังสรรค์ทางสังคม ยุคกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ความหมายที่สังคมให้แก่สุราเริ่ มเปลี่ ยนไป ผูเ้ สพสุ ราอาจไม่ใช่คนเลว โดยสุ ราเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความทันสมัย แสดงถึงฐานะทางสังคม ยุคปัจจุบนั การบริ โภคสุ ราในสั ง คมไทยพบว่ า มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในทางบวก กล่ า วคื อ สั ง คมไทยมี ก ารบริ โ ภคสุ ร าหลากหลายประเภทมากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการมีการผลิ ตสุ ราในปริ มาณที่เพิ่มขึ้ น รวมทั้งการนาเข้าสุ ราจากต่างประเทศอีกหลาย
ประเภท อันเนื่ องมาจากความหมายที่ สังคมให้กบั สุ รามีมากมาย อาทิ สุ ราถูกจัดให้มีสถานภาพ
เทียบเท่ากับน้ า น้ าผลไม้ น้ าอัดลม การใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการเลื่อนสถานภาพ ความเป็ นเพศชาย
การแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การแสดงออกถึงความสาเร็ จทางธุ รกิจการงานและ
การใช้สุราเป็ นสิ่ งบารุ งสุ ขภาพ โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสุ รา ได้แก่ ปั จจัย
สภาพแวดล้อม ปั จจัยทางวัฒนธรรม ปั จจัยเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมและปั จจัยส่ วนบุคคล ทาให้กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคสุ ราก็มีเพิ่มขึ้นและที่สาคัญคือ สถานการณ์ปัญหาสังคมและสุ ขภาพก็มีมากขึ้นเช่นกัน
สาหรับข้อเสนอแนะของการศึกษา ได้แก่ การลดบทบาทของสุ ราที่มีในสังคมไทย การทา
ให้สื่อมวลชนตระหนักถึ งภัยร้ ายแรงของการบริ โภคสุ ราและเผยแพร่ สู่สังคม ตลอดจนการอาศัย
มาตรการทางการเมืองเข้าช่วย และการอาศัยความร่ วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีมาตรการทางการเมือง มาตรการทางเศรษฐกิ จ และมาตรการทางการเมือง โดยจะต้องอาศัย
เวลาในการปรับเปลี่ยน
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
พฤติ ก รรมการบริ โภคสุ ราที่ มี ประวัติศาสตร์ ค วามเป็ นมาอย่างยาวนานภายในสังคม โดยสุ รามี
บทบาทและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย ทาให้คนในสังคมเห็นว่าการบริ โภคสุ ราเป็ นวัฒนธรรมการ
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บริ โภคที่สาคัญควบคู่กบั สังคมไทยมาเป็ นเวลานาน และการมีพฤติกรรมเสพสุ ราจนเกิ ดความเคย
ชินอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม
กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล (2542) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาชายในกรุ งเทพมหานคร”
ในการศึกษาพบว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเริ่ มต้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด
และมี
วุฒิ ภ าวะและความรั บผิดชอบในการควบคุ มการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล์และผลเสี ยต่ อสุ ขภาพ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาอัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และ
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
คื อนักเรี ยนอาชี วศึ ก ษาชายระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชั้นสู งที่ ศึ กษาในสังกัดกรมอาชี วศึ กษาและ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครจานวน 614 ราย คัดเลือกโดยการสุ่ มเลือกแบบ
หลายขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่
28 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2542
ผลการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนอาชี วศึ กษาชายในกรุ งเทพมหานครร้ อยละ 66.8 ดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ร ะดับ การดื่ ม ค่อนข้า งสู ง คือ ดื่ ม ระดับ มากร้ อยละ 2 ดื่ มระดับ ปานกลางถึ งมาก
ร้ อยละ 34.4 ดื่มระดับปานกลางร้อยละ 30.5 ดื่มระดับน้อยร้อยละ 21.5 และดื่มเป็ นครั้งคราว
ร้อ ยละ 11.7 นัก เรี ยนที่ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ร้อยละ 65.1 มีแนวโน้มที่จะดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นหรื อดื่มไปในทางที่ผิด ช่วงอายุ 14-18 ปี มีการเริ่ มต้นดื่มมากที่สุดคือร้อยละ
81.5 และจะดื่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ลักษณะการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นการดื่มเพื่อเป็ น
การสังสรรค์ทางสังคม เช่น มีการดื่มเป็ นกลุ่ม ดื่มตามคาชักชวนของเพื่อน และนิยมดื่มมากในโอกาสต่าง
ๆ การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนสามารถทานายการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 34 และความพึงพอใจ
ราคาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทานายการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิดได้ร้อยละ 20.3
นอกจากนี้ พบว่าทัศนคติและการรับรู ้เครื่ องดื่มมีความสัมพันธ์อย่างนัยสาคัญต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และได้ให้ขอ้ เสนอการวิจยั ครั้งต่อไปและข้อเสนอแนะต่อการจัดทานโยบายและ
แผนกลยุทธ์ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและผลกระทบจากการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยน
อาชีวศึกษาให้เป็ นรู ปธรรมต่อไป
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
แนวโน้มที่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นหรื อดื่มไปในทางที่ผิดของนักเรี ยนอาชีวศึกษาชาย
ในกรุ งเทพมหานครอาจนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมได้
หทัยรัตน์ ต๊ะอินทร์ (2544) ศึ ก ษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดื่มสุ รากับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
ของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุจราจรที่มา รับบริ การในห้องฉุกเฉินและอุบตั ิเหตุโรงพยาบาลตารวจ”
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม การดื่มสุ รากับการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจร และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การดื่มสุ รากับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
ของผู้ดื่ ม สุ ร าแล้ ว ประสบอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร ที่ ม ารั บ บริ การในห้ อ งฉุ ก เฉิ น และอุ บ ัติ เ หตุ ของ
โรงพยาบาลตารวจ จานวน 118 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นสาหรับการรวบรวมข้อมูล ทา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการดื่มสุ รากับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
ด้วยสถิติไคสแควร์ และสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า ผูด้ ื่มสุ ราแล้ว
ประสบอุบตั ิเหตุจราจรส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มสุ รากับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรอยูใ่ นระดับดี คือ
มีพฤติกรรมเสี่ ยงน้อยหรื อมีการปฏิบตั ินอ้ ยครั้ง ปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่ม
สุ รากับ การเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุ รา เจตคติต่อ
การดื่มสุ รา และการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุ รา นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดื่มสุ รากับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ คือ พฤติกรรมการดื่มสุ รา
ของเพื่ อนสนิ ท ที่ ร่วมดื่ ม สุ รา และการรั บ อิท ธิ พลจากสื่ อโฆษณาต่ อพฤติ กรรมการดื่ ม สุ รา และ
ลักษณะทางประชากรและสังคมที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่ มสุ รากับการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
จราจรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และประวัติการ
ดื่มสุ ราของบุคคลในครอบครัว
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร ามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร ซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ผ ลเดี ย วกับ
ความสัมพันธ์ของสุ รากับอาชญากรรม
สุ มทั ณา แก้วมา (2544) ศึ ก ษาเรื่ อง “การทาหน้าที่ของครอบครัวทหารที่มีสามีดื่มสุ รา :
การศึกษาในครอบครัวทหาร”
โดยเป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทา
หน้าที่ของครอบครัวที่มีสามีดื่มสุ รา และศึกษาปั จจัยทานายของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤต
เหตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทับ ถมของครอบครั ว การรั บ รู้ ต่ อ สถานการณ์ แหล่ ง ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครั ว ทัก ษะแก้ปั ญ หาครอบครั ว และสถานะการดื่ ม สุ ร าที่ ส ามารถท านายการท า หน้า ที่
ครอบครัว โดยใช้กรอบแนวคิดการปรับตัวของครอบครัวระยะหลังภาวะวิกฤต (McCubbin &
McCubbin,1996 cite by Rungreangkulkij and Gilliss, 2000) ซึ่ งตัวอย่างเป็ นทหารและครอบครัว
ของทหารในค่ า ยหนึ่ ง จานวน 168 ครอบครั ว แบ่ ง เป็ นครอบครั วที่ ส ามี ติดสุ รา จานวน 123
ครอบครัว และครอบครั วที่ สามีไม่ติดสุ รา จานวน 45 ครอบครัว เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ชุด คือ ชุด ที่ 1 สาหรับสามีเป็ นแบบสอบถามในการตรวจหาโรคพิษ
สุ ราในชุมชนนามาหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน(KR-20)ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91
ชุ ดที่ 2 สาหรับภรรยา มี 6 ตอน คือ แบบสอบถามการทาหน้าที่ของครอบครัว แบบสอบถาม
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติ แบบสอบถามเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปั ญหาทับถม แบบสอบถาม
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การรับรู้ ของครอบครัวต่อการดื่ มสุ รา แบบสอบถามแหล่งช่ วยเหลือของครอบครัว แบบสอบถาม
การแก้ปัญหาของครอบครั ว วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS/FW ในการหาค่า
ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนโดยใช้ Stepwise Multiple Regression ผลการวิจยั พบว่า
การทาหน้าที่ของครอบครั วที่ มีสามี ติดสุ ราและไม่ติดสุ ราแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กล่าวคือ ครอบครัวที่มีสามีติดสุ รามีการทาหน้าที่ของครอบครัวได้นอ้ ยกว่าครอบครัวที่
สามีไม่ติดสุ รา และเมื่อพิจารณาการทาหน้าที่ของครอบครัวเป็ นรายด้าน พบว่า การทาหน้าที่ของ
ครอบครัวที่มีสามีติดสุ ราและไม่ติดสุ ราทั้งในด้านการแก้ปัญหาด้านการสื่ อสาร ด้านการตอบสนอง
ทางอารมณ์ ด้านความผูกพันทางอารมณ์ ด้านการแสดงบทบาท ด้านการควบคุมพฤติกรรมและด้าน
การทาหน้าที่ทว่ั ไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ครอบครัวที่มีสามี
ติดสุ รามีการทาหน้าที่ของครอบครัวในทุก ๆ ด้านได้นอ้ ยกว่าครอบครัวที่สามี ไม่ติดสุ รา นอกจากนี้
ตัว แปรที่ ร่ ว มกัน พยากรณ์ ก ารท าหน้า ที่ ข องครอบครั ว อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ตามลาดับ คือ แหล่งช่วยเหลือครอบครัว สถานะ การดื่มสุ รา เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปั ญหาทับถมการ
แก้ปัญหาครอบครัว และการรับรู ้ของครอบครัว สามารถร่ วมกันอธิ บายการทาหน้าที่ของครอบครัว
ได้ ร้อยละ 50.4 (R(2) = 0.504)
มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ การ
ที่ครอบครัวที่มีสามีติด สุ รามีการทาหน้าที่ของครอบครัวในทุก ๆ ด้านได้นอ้ ยกว่าครอบครัวที่สามี
ไม่ ติ ด สุ ร าแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเสพสุ ร าอาจน าไปสู่ ปั ญ หาครอบครั ว รวมทั้ง การเกิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรม อาทิ อาชญากรรมในครอบครัว
สถาบันครอบครัวรักลู ก โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ( 2547 ) การจัดทาโพลในหัวข้อ
เรื่ อ ง “ เหล้า … ผลกระทบในครอบครัว ” โดยสารวจครอบครัวไทย จานวน 1,199 คน ใน
ภาคเหนื อ ภาคอิ ส าน และภาคใต้ พบว่า ครอบครัวไทยทั้ง พ่อ และแม่ร วมถึ ง ญาติพี่น้องดื่ ม
เหล้า กันถึ ง ร้อยละ 77 โดยมีพ่อหรื อแม่เป็ นผูด้ ื่มเหล้า ร้อยละ 44 ญาติพี่นอ้ งเป็ นผูด้ ื่มร้อยละ 24
และมีลูกเป็ นผูด้ ื่มถึงร้อยละ 10 สาหรับสาเหตุของการดื่มสุ รา เนื่องจากค่านิยมที่วา่ ลูกผูช้ ายจะต้อง
ดื่มเหล้า ร้อยละ 35 การเห็นจากเพื่อนบ้าน ญาติพี่นอ้ งดื่ม ร้อยละ 27.5 การเห็นตัวอย่างจากคนใน
ครอบครัว ร้อยละ 18 และเห็นว่าสื่ อเป็ นตัวกระตุน้ ให้รู้สึกว่าการดื่มเหล้าเป็ นเรื่ องเท่ ร้อยละ 12
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวไทยส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้คนในครอบครัวดื่มเหล้า
ร้อยละ 64 เพราะทาให้ครอบครั วเกิ ดปั ญหา เริ่ มจากสุ ขภาพของผูด้ ื่ มเอง สาเหตุของการเกิ ด
อุบ ตั ิ เหตุ ท าให้เ กิ ด การทะเลาะเบาะแว้ง ภายในครอบครั ว มี ก ารใช้ค วามรุ น แรงต่ อ คนใน
ครอบครั ว ลู ก ขาดความเคารพนับ ถื อพ่อแม่ นัก ดื่ ม กลายเป็ นเด็ก ก้า วร้ า วและอาจส่ ง ผลให้เด็ก
กลายเป็ นนักดื่ มตามพ่อแม่ไปด้วย ทาให้สุขภาพของคนในบ้านเสื่ อมโทรมลง ส่ งผลกระทบกับ
ความสัมพันธ์ในบ้านแทบทุกเรื่ อง
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สาหรับวิธีการที่จะทาให้คนในครอบครัวเลิกดื่มเหล้า ส่ วนใหญ่เห็นว่าควรค่อย ๆ ลดปริ มาณการดื่ม
เหล้าลง ร้อยละ 44 การพูดคุยถึงโทษของการดื่มเหล้าจะช่วยให้เลิกได้ ร้อยละ 20 และ ชุมชนควร
ช่วยเหลือด้วยการการจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด หรื อ งดเหล้าในหมู่บา้ น และตั้งกฎห้ามหรื อจากัดการดื่มเหล้าใน
หมู่บา้ น ร้อยละ 41 และพ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า รัฐควรมีบทบาทในการเข้ามาแก้ไขปั ญหาการ
ดื่มเหล้าด้วยการจากัดอายุผดู ้ ื่ มเหล้า มีบทลงโทษผูป้ กครองที่ละเลย รวมทั้งกาหนดบทลงโทษ
ผูท้ าผิดที่มีสาเหตุจากการดื่มเหล้าอย่างรุ นแรง และเรี ยกร้องให้รัฐจากัดการผลิตและยกเลิกนโยบาย
เหล้าเสรี แทนที่ส่งเสริ มอย่างเช่นทุกวันนี้
อมรวิชช์ นาครทรรพ ( 2547 )
ศึกษาเรื่ อง “ การสารวจพฤติกรรมวัยรุ่ นไทยกับการดื่ ม
แอลกอฮอล์ ” ปรากฏว่า ในช่ วง 7 ปี ที่ผ่านมา คือ พ.ศ. 2539 ‟ 2546 วัยรุ่ นหญิงอายุ 15 ‟ 19 ปี
หรื อร้อยละ 20 ของกลุ่มอายุ ดื่มสุ รามากขึ้น ถึง 6 เท่า โดยมีสาเหตุจากการมีร้านขายเหล้า ผับ บาร์ อยู่
รอบสถานศึกษา การปล่อยให้ป๊ั มน้ ามันขายเหล้า ทาให้ผขู้ บั ขี่รถยนต์ที่จอดพักมีโอกาสดื่มเหล้าซึ่ งเป็ น
ที่มาของอุบตั ิเหตุ ขณะเดี ยวกันเกิ ดจากการโฆษณาเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เจาะตลาด
กลุ่มวัยรุ่ นสู งมาก รวมถึ งสภาพสังคมที่ทาให้เด็กใช้ชีวิตเสรี มากขึ้น นอกจากนี้ จากการสารวจโดย
มูลนิ ธิ เมาไม่ข บั ยังพบว่า วัยรุ่ นไทยเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์สูงมากเฉลี่ย
มหาวิทยาลัยละ 1 ศพต่อเดือน โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยในเมือง ซึ่ งมากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผูเ้ สี ยชีวติ จะเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า การดื่ ม สุ ร ามี ผ ลท าให้ ว ยั รุ่ น หญิ ง ร้ อ ยละ 30 ขาดสติ ท าให้ มี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกจากการมึนเมาและไม่ต้ งั ใจ นาไปสู่ ปัญหาสังคม ได้แก่ การตั้งท้องในวัยเรี ยน
การทาแท้ง รวมทั้งอันตรายจากการทาแท้งด้วยตนเองเช่นกัน
สาหรั บข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาวัยรุ่ นดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การเสนอให้รัฐบาลจัดระเบียบ
สังคม โดยจัดโซนนิ่ งห้ามให้บริ การเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา หรื ออย่างน้อยควรห่ าง
จากสถานศึกษา 500 เมตร ห้ามขายเหล้าในปั๊ มน้ ามัน รณรงค์สร้างค่านิยมวัยรุ่ นไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
จริ งจัง และเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้น
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
พฤติ กรรมวัยรุ่ นไทยกับการดื่ มแอลกอฮอล์ อ าจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การประกอบอาชญากรรม
โดยเฉพาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม
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ผลงานวิจัยต่ างประเทศ
ส าหรั บผลการวิ จยั จากต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างการเสพสุ ราและ
อาชญากรรม ได้แก่
Michael Grossman and Sara Markowitz ( 1998 ) ศึกษาเรื่ อง “ การควบคุมการดื่มสุ รา
และการใช้ความรุ นแรงในบริ เวณสถาบันการศึกษา ”
โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 121,416 คน จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 191
แห่ ง ใน 29 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาปรากฏว่า มลรัฐที่มีการจัดเก็บภาษีของ
สุ ราประเภทเบี ย ร์ สู ง จะมี ก ารใช้ค วามรุ นแรงของนัก ศึ ก ษาในสถาบันการศึ ก ษาน้อ ย เนื่ องจาก
นัก ศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ก ารดื่ มเครื่ องดื่ ม ผสมแอลกอฮอล์ใ นมลรั ฐที่มี ก ารจัดเก็ บภาษี ของเครื่ องดื่ ม
ประเภทนี้นอ้ ย
ซึ่ งความรุ นแรงที่นิสิตนักศึกษาได้กระทาลดลง ครอบคลุมทั้งปั ญหาที่สร้างความยุ่งยากให้แก่
ตารวจ สถานที่พกั หอพัก การทาให้ทรัพย์สินเสี ยหาย การทะเลาะวิวาทหรื อการต่อสู้ และ กระทาผิด
ทางเพศ
ซึ่ งเมื่อราคาเบียร์ สูงขึ้น ส่ งผลดังนี้
- นิสิตนักศึกษาที่สร้างปั ญหาให้แก่ตารวจในเขตสถานที่พกั อาศัยหรื อมหาวิทยาลัย มีจานวน
ลดลงร้อยละ 4.5
- นิสิตนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5.5
- นิสิตนักศึกษาที่ก่อปั ญหาการทะเลาะเบาะแว้งหรื อการต่อสู้ ลดลงร้อยละ 3.4
- นิสิตนักศึกษาที่กระทาผิดในคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ ลดลง ร้อยละ 3.6
ส าหรั บข้อเสนอแนะในการศึ กษา คื อ การเพิ่ มภาษี ของเครื่ องดื่ มประเภทที่ มี ส่ วนผสมของ
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ เพื่อลดการใช้ความรุ นแรงที่มีความสัมพันธ์กบั เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
หากไม่มีการควบคุมการเสพสุ ราอาจนาไปสู่ ปัญหาการประกอบอาชญากรรม
Richard A. Scribmer (1995 ) ศึกษาเรื่ อง “ ความเสี่ ยงต่อการใช้ความรุ นแรงในการทาร้าย
ร่ างกายและการหาซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ” โดยศึกษาจากข้อมูลของเมืองใน
Los Angeles จานวน 74 แห่ ง จากผลการศึกษาปรากฏว่า การหาซื้ อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ได้ง่ายมีความสัมพันธ์กบั การใช้ความรุ นแรงในการทาร้ายร่ างกาย โดยจานวนร้านค้าหรื อ
สถานที่ จาหน่ ายในเมืองเป็ นวิถีทางในการหาซื้ อเครื่ องดื่ มดังกล่ าวได้ง่าย นอกจากนี้ จากผลการศึกษายัง
พบว่า การทาร้ายร่ างกายจะเพิ่มมากขึ้นในชุ ม ชนที่มีส ถานที่หรื อร้ า นค้า ในการจาหน่ า ยเครื่ องดื่ ม ที่
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มี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาก ผู ้ศึ ก ษาได้ป ระมาณพื้ น ที่ ใ นเมื อ ง Los Angeles ในปี 1990
ที่ มี ป ระชากร 50,000 คน จะมีสถานที่จาหน่ ายเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 100 แห่ ง
และมีผถู้ ูกทาร้ายจานวน 570 คน
โดยการเพิ่ม ขึ้ นของสถานที่ จาหน่ า ยสุ รา 1 แห่ ง นาไปสู่ ก ารทาร้ า ยร่ า งกาย 3.4 คน
ต่อ ปี ส าหรั บ ความสั ม พันธ์ ระหว่า งจานวนสถานที่ ใ นการจาหน่ า ยเครื่ องดื่ ม ที่ มี ส่ วนผสมของ
แอลกอฮอล์และการทาร้ ายร่ างกาย ได้มีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ อาทิ การว่างงาน ชนกลุ่มน้อย
เชื้อชาติ รายได้ ภาษา ขนาดครอบครัว หัวหน้าครอบครัว
นอกจากนี้ การศึ กษายังค้นพบว่า การใช้มาตรการทางชุ มชนมี ผลกระทบต่ อการใช้ความ
รุ นแรง ดังนั้นวัฒนธรรมในการดื่มสุ ราโดยการเพิ่มจานวนสถานที่ในการจาหน่ายสุ ราจะก่อให้เกิดปั ญหาการใช้
ความรุ นแรง การจากัดสถานที่ ในการจาหน่ ายสุ ราจะช่ วยให้ชุมชนมีค่านิ ยมในการบริ โภคสุ ราที่
เปลี่ ย นไป รวมทั้งผลการศึกษายังชี้ ให้เห็นว่า การมีสถานที่ในการจาหน่ ายสุ ราจานวนมากจะก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยต่อสังคม คือ อาชญากรรม ความตาย และ อุบตั ิเหตุบนท้องถนน
สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ การกาหนดนโยบายของรัฐบาลในการจากัดปริ มาณ
ของสถานที่ในการจาหน่ายสุ รา เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของสถานที่จาหน่ายสุ รา 1 แห่ ง ทาให้เกิดการ
ทาร้ายร่ างกาย 3.4 คนต่อปี
มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ การ
มีสถานที่ในการจาหน่ายสุ ราจานวนมากจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม
Derrick J. Beech and Robert Mercadel (1998) ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพิษภัย
ของสุ รากับการคุกคามทาร้ายร่ างกายและชีวิต ” โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 62 คน ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการถูกแทงที่ทอ้ งและเข้ารั บการรักษาพยาบาลในเมืองในระหว่างปี 1991 ‟ 1998 ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า โดยข้อ จากัด ของการศึ ก ษาได้แ ก่ จานวนกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ข นาดเล็ ก ตลอดจน
การไม่ ได้พิจารณาตัวแปรอื่ น ๆ อาทิ สถานภาพทางสังคม ทางเศรษฐกิ จสภาพแวดล้อมที่ มี ความ
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และการมีส่วนร่ วมของเหยือ่
โดยผลการศึกษาปรากฏว่า ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทาร้ายร่ างกายโดยการถูกแทง ร้อยละ 84
ปรากฏว่ามีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด และร้อยละ 63 มีระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิ นกว่ากฎหมาย
กาหนด สาหรับข้อเสนอแนะการศึกษา คือ สุ รามีความสัมพันธ์กบั การตกเป็ นเหยื่อของการใช้ความ
รุ นแรง
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การเสพสุ รามีผลต่อการตกเป็ นเหยือ่ อาชญากรรม
Robert Nash Parker and Randi S. Cartmill ( 1995 ) ศึกษาเรื่ อง “ สุ ราและการฆาตกรรมใน
สหรัฐอเมริ กาในระหว่างปี 1934 ‟ 1995 : เหตุผลที่อตั ราการใช้ความรุ นแรงในสหรัฐอเมริ กามีจานวน
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ลดลง” โดยศึกษาปริ มาณการบริ โภคสุ ราและการฆาตกรรม ในระหว่างปี 1935 ‟ 1995 ผลการศึกษา
ปรากฏว่า
เมื่ อ อัต ราการบริ โ ภคสุ ร าลดลง
ส่ ง ผลให้อ ตั ราการฆาตกรรมลดลงในระยะเวลา
สั้น ๆ และเมื่ อ การบริ โ ภคสุ ร าเพิ่ ม มากขึ้ น อัต ราการฆาตกรรมก็ จ ะเพิ่ ม จานวนขึ้ น อย่า งไร
ก็ ต าม ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่ มสุ ราและการฆาตกรรม มีการพิจารณาแยกกันระหว่างคนผิว
ขาวและกลุ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ งจากกิ จ กรรรมในชี วิต ประจ าวัน อาชญากรรมมัก จะเกิ ด ในพื้ น ที่ ที่ มี
ความสัมพันธ์หรื อดึงดูดใจต่อกลุ่มเป้ าหมายในการประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการฆาตกรรมและการดื่มสุ ราใน 2
รู ปแบบ กล่าวคือ ผูด้ ื่มสุ ราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้และใช้ความรุ นแรงในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ
และสถานที่ในการจัดจาหน่ ายสุ ราสามารถช่ วยสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจให้แก่ผทู้ ี่ตอ้ งการผ่อนคลาย
ความตึงเครี ยดจากการทางานหรื อบ้านและสถานศึกษา ซึ่ งบรรยากาศรอบ ๆ สถานที่จาหน่ายสุ รา จะ
เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมที่กระทาผิดกฎหมาย อาทิ โสเภณี การขายยาเสพติด การเสพยาเสพติด
ตลอดจนการรวมกลุ่มในการกระทาผิด ซึ่ งมีโอกาสที่จะใช้ความรุ นแรงในการกระทานัน่ เอง
นอกจากนี้ เนื่องจากสถานที่จาหน่ายสุ ราประกอบด้วยผูท้ ี่ชอบดื่มสุ รา
จึงอาจเห็น
พฤติกรรมการบริ โภคสุ ราและการใช้ความรุ นแรงที่เกิ ดขึ้นจากการดื่ มสุ รา โดยขาดสติในการ
ควบคุ ม ตัวเองเป็ นสิ่ ง ธรรมดา ซึ่ ง นับ ได้ว่า สถานที่ จาหน่ ายสุ รามีบ ทบาทสู ง ในการดึ งดู ดใจให้
กระทาผิด
สาหรับข้อเสนอแนะของการศึกษา คือ อัตราการฆาตกรรมจะมีจานวนลดลง ถ้าทาให้การซื้ อสุ ราทาได้
ยากขึ้น โดยการจากัด จานวนของสถานที่ใ นการจาหน่ า ยสุ ร า การเพิ่ม ภาษีสุ ร า การบัง คับ ใช้
กฎหมายที่ กาหนดอายุข้ นั ต่าของผูด้ ื่มสุ ราอย่างจริ งจัง
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การฆาตกรรมโดยมีสิ่งกระตุน้ อื่น ๆ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
ที่กระทาผิดกฎหมาย
A Mctaanalsis Gordon S. Smith , ( 1999 ) ศึกษาเรื่ อง “ การประสบอุบตั ิเหตุและเสี ยชีวิต
ที่มีความเกี่ ยวข้องกับสุ รา ” โดยผูศ้ ึกษาได้สารวจการรักษาผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชี วิต ใน 65 มลรัฐของ
สหรัฐอเมริ กา ปรากฏว่า
- เหยือ่ อาชญากรรมจากคดีฆาตกรรมโดยไม่เจตนา ร้อยละ 32 มีอาการมึนเมาจากสุ ราในขณะ
เสี ยชีวติ
- เหยือ่ อาชญากรรม ซึ่ งถูกฆาตกรรมโดยไม่เจตนา ร้อยละ 31 มีอาการมึนเมาสุ รา
- ผูฆ้ ่าตัวตาย ร้อยละ 23 ได้ดื่มสุ รา
- เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ปรากฏว่ามีจานวนร้อยละ 32
ของผูเ้ สี ยชีวติ ที่ดื่มสุ ราทั้งหมด
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โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสุ ราทั้งหมด คือ ผูท้ ี่มีแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 0.10 % ขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม การศึกษามีขอ้ จากัด คือ ไม่ได้กาหนดตัวแปร เพศ และ อายุ เป็ นตัวแปรใน
การศึกษาควบคู่ไปด้วย เพราะอัตราการเสี ยชีวติ แตกต่างกัน อาจมีอิทธิพลมาจากตัวแปรทั้งสอง
สาหรั บ ข้อเสนอแนะของการศึก ษา ได้แก่ การตระหนัก ถึ ง ความสาคัญของสุ ราที่มีผ ล
ต่อ การเสี ยชี วิตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย และ ประสบอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การเสพสุ ราส่ งผลต่อการประสบอุบตั ิเหตุ การฆ่าตัวตายและการฆาตรกรรมซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
การประกอบอาชญากรรม
Robert Nash Parker ( 1995 ) ศึกษาเรื่ อง “ สุ ราและการฆาตกรรม : ความตายของอเมริ กนั สองจารี ต
ประเพณี ” เป็ นการศึกษาที่ตอ้ งการทดสอบความสัมพันธ์ของสุ ราและการฆาตกรรม โดยมีความเชื่อ
บางส่ วนว่าสุ รามี ผลต่อการกระทาของผูด้ ื่ม ทาให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อผูด้ ื่ ม ทาให้เกิ ดขาด
ความยับยั้งชัง่ ใจและนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรง โดยสภาพแวดล้อมจะมีส่วนช่วยในการทาให้เกิ ด
การฆาตกรรมขึ้น ซึ่ งต่างจากการศึกษาที่อา้ งถึงบททฤษฎีที่เชื่ อว่าสุ รามีส่วนช่ วยในการก่อให้เกิ ด
การใช้ความรุ นแรงโดยไม่ได้พิจารณาถึ งสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เนื่ องจากการดื่มสุ ราทาให้ไม่รับรู้ ต่อ
บรรทัดฐานของสังคม จึ งไม่สามารถอธิ บายว่าทาไมผูด้ ื่ มสุ ราบางคนจึงไม่ได้ใช้ความรุ นแรง ในขณะที่
การศึกษานี้ ตอ้ งการพิจารณาถึงเงื่อนไขหรื อสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรงเมื่อมีการดื่ม
สุ รา
โดยศึกษาจากชาวอเมริ กนั ที่อาศัยอยูใ่ นเมือง 256 คน ผลการศึกษาปรากฏว่าความยากจน
และความสะดวกในการหาซื้ อสุ รามีความสัมพันธ์กบั อัตราการฆาตกรรม กล่าวคือ เมืองที่มีความ
ยากจนสู งโดยเฉพาะที่ ชนผิวดาอาศัยอยู่ และมีสถานที่ในการจาหน่ ายสุ รามากจะมีจานวนฆาตกรรม
มากตามไปด้วย นอกจากนี้จากผลการศึ กษายังแสดงให้เห็ นว่า การกาหนดอายุข้ นั ต่าตามกฎหมาย
ก าหนดของผู ด้ ื ่ ม สุ ร า การลดการบริ โ ภคเบี ย ร์ ใ นกลุ ่ ม เยาวชนจะลดการตกเป็ นเหยื่อ การ
ฆาตกรรมของเยาวชน ในระหว่าง ค.ศ. 1976 ถึง 1983
ส าหรั บข้อเสนอแนะของการศึ กษา คื อ ยังไม่ มี ผลการศึ กษาใดที่ สามารถยืนยันได้อย่าง
แน่ นอนว่า สุ รา สถานที่ ในการจาหน่ าย หรื อ ความยากง่ ายในการซื้ อสุ รา และการใช้ความรุ นแรง เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องสมเหตุสมผลกัน เนื่องจากเป็ นการศึกษาที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสาม
ประการในชุมชนที่มีรายได้ต่า ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการหาซื้ อสุ รา และมีอตั ราการ
ใช้ความรุ นแรงสู ง
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การเสพสุ ราในเมืองที่มีความยากจนสู ง สถานที่ในการจาหน่ายสุ รา และอายุข้ นั ต่าในการเสพสุ รามี
ความสัมพันธ์กบั การฆาตกรรมเพราะทาให้ขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการกระทา
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Phillip J. Cook and Michael J. Moore ( 1998 ) ศึกษาเรื่ อง “มาตรการทางเศรษฐกิจ
ในการลดผลกระทบของการใช้ความรุ นแรงจากการดื่ มสุ รา ” ซึ่ งศึกษาข้อมูลด้านภาษีจาก 48 มลรัฐใน
สหรัฐอเมริ การะหว่างปี 1979 ถึงปี 1988 และข้อมูลอาชญากรรม จากการรายงานของ FBI ผล
การศึกษาปรากฏว่า เมื่อมีการเพิ่มภาษีเบียร์ ข้ ึนร้อยละ 10 จะทาให้การบริ โภคสุ รา ลดลงร้อยละ 0.48 และ
ทาให้อตั ราอาชญากรรมลดลง คือ
- การข่มขืน ลดลงร้อยละ 1.32
- การปล้น ลดลงร้อยละ 0.9
ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีการบริ โภคเบียร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ส่ งผลให้จานวนอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
คือ
- การข่มขืน เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 6.74
- การปล้น จี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.1
- การทาร้ายร่ างกาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.9
สาหรั บ ข้อ เสนอแนะของการศึก ษาในครั้ ง นี้ ได้แ ก่ การกาหนดมาตรการทางภาษีใ น
เครื่ อ งดื่ ม ประเภทที่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะส่ งผลต่อการลดจานวนการบริ โภคเบียร์ และลด
ปัญหาอาชญากรรม เช่น การข่มขืน การปล้นจี้
มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” คือ
การเสพสุ ราหรื อเบียร์ ที่สูงขึ้นส่ งผลให้อาชญากรรมมีจานวนมากขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ภูมิลาเนา

- รู ปแบบการดาเนินชีวติ
- สถานภาพครอบครัว
(วัยเด็ก, ก่อนต้องโทษ)
- ประวัติการกระทาผิด
- ต้องโทษคดี

การเกีย่ วข้ องกับสุ รา
- ไม่ เสพสุ รา
- เสพสุ รา
- ประเภทของผู้เสพ
- ลักษณะการเสพ
- ประเภทของสุ รา
- ปัจจัยในการเสพสุ รา
การคบเพื่อน
ชุมชนที่อยูอ่ าศัย
ความผูกพันต่อชุมชน
สื่ อ
สถานที่หรื อความยากง่ายในการซื้อ
การถูกตีตราจากสังคม
ความคาดหวังต่อการเสพสุรา/ทัศนคติต่อสุรา
การใช้สุราเป็ นข้อแก้ตวั
การรับรู ้หรื อเกรงกลัวต่อกฎหมาย
- ผลกระทบด้ านต่ าง ๆ เช่ น สุ ขภาพ ครอบครัว
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การประกอบอาชญากรรม
- ประเภทของอาชญากรรม
คดีความผิดต่อชีวติ
และร่ างกาย

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ภูมิลาเนา
- สถานภาพครอบครัว
. วัยเด็ก
. ปัจจุบนั
- สภาพร่ างกายหรื อจิตใจ
- ประวัติการเสพสุ ราของบิดา มารดา หรื อบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
- ลักษณะของชุมชนที่อยูอ่ าศัย
- ความผูกพันต่อสังคม
- การคบเพื่อน
- ค่านิยมในการดาเนินชีวิต
การเกีย่ วข้ องกับสุ รา
 ไม่ เสพสุ รา
 เสพสุ รา
- ประเภทของผูเ้ สพ
ผูเ้ สพสุ รานาน ๆ ครั้ง
ผูเ้ สพสุ ราเป็ นประจาสม่าเสมอ
- ลักษณะการเสพ
อายุเริ่ มต้นขณะเสพ
ปริ มาณการเสพสุ รา
การเสพสุ ราก่อนการกระทาผิด
- ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
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สื่ อ
สถานที่หรื อความยากง่ายในการซื้อสุ รา
การถูกตีตราจากสังคม
ผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น สุ ขภาพ
ความคาดหวังต่อการเสพสุ รา/ ทัศนคติต่อสุ รา เช่น การใช้สุราในการย้อมใจ
การขาดความละอายหรื อยับยั้งชัง่ ใจ
การใช้สุราเป็ นข้อแก้ตวั ในการกระทาผิด
ความเกรงกลัวต่อกฎหมายในขณะประกอบอาชญากรรม
ตัวแปรตาม ได้ แก่
การประกอบอาชญากรรม
- ประเภทของอาชญากรรม
คดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
- สถานที่ในการประกอบอาชญากรรม
- เหยือ่ อาชญากรรม
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราเป็ นประจา
สม่าเสมอมากกว่าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
2. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราก่อนการกระทา
ผิดมากกว่าไม่ได้เสพสุ ราก่อนกระทาผิด
3. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราราคาถูกมากกว่าสุ ราราคา
แพง
4. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีความง่ายในการซื้อสุ ราเพื่อ
เสพมากกว่าการไม่สะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
5. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกายถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ นคน
ขี้เหล้าหรื อเป็ นคนไม่ดีมากกว่าการไม่ถูกสังคมตีตรา
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นิยามศัพท์ในการศึกษา
 นิยามศัพท์ทวั่ ไป
สุ รา
หมายถึง
เครื่ องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ ( Ethylalcohol )
ผสมอยูโ่ ดยมาตรฐานแล้วไม่เกิน 60 ดีกรี ( 60 % ) ซึ่งสามารถใช้ดื่มได้
การเสพสุ รา
หมายถึง
ก า ร ดื่ ม สุ ร า ห รื อ ก า ร เ ส พ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
เอทิลแอลกอฮอล์ ( Ethylalcohol ) ผสมอยูโ่ ดยมาตรฐานแล้วไม่เกิน 60 ดีกรี ( 60 % ) ซึ่ งสามารถใช้
ดื่มได้
อาชญากรรม
หมายถึง
การกระทาผิดที่ เป็ นการละเมิ ดกฎหมายอาญา
ซึ่งเป็ นความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย โดยการทาให้ผอู้ ื่นได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
ผูป้ ระกอบอาชญากรรม หมายถึง
ผู้ต้ อ งขั ง เด็ ด ขาดที่ ถู ก จ าคุ ก อยู่ ใ นเรื อนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เรื อนจากลางบางขวาง
เรื อนจากลางคลองเปรม เรื อนจากลางนครปฐม เรื อนจากลางสมุทรปราการ เรื อนจาจังหวัด
นนทบุรี และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ผูเ้ สพสุ รา
หมายถึง
ผูเ้ สพสุ ราและเกี่ ย วข้องกับ การกระทาผิดหรื อ
ประกอบอาชญากรรม โดยครอบคลุมถึงประเภทของผูเ้ สพสุ รา ดังต่อไปนี้
ประเภทของผูเ้ สพสุ รา หมายถึง
ผูเ้ สพสุ รา 2 ประเภท ได้แก่
-ผูเ้ สพสุ รานาน ๆ ครั้ง หมายถึง
-ผู้เ สพสุ ราเพื่ อ เข้ า สั ง คมหรื อผู้ เ สพสุ ราที่
สามารถควบคุมตนเองได้
-ผูเ้ สพสุ ราเป็ นประจาสม่าเสมอ
หมายถึง
เป็ นผูท้ ี่ เสพสุ ราค่ อนข้า งมาก
โดยมีการเสพสุ ราโดยเฉลี่ยเกือบทุกวัน หรื อใน 1 สัปดาห์มีการเสพสุ ราตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
ลักษณะในการเสพสุ รา หมายถึง
พฤติกรรมในเสพสุ ราก่อนการกระทาผิด
ประเภทของสุ รา
หมายถึง
สุ ราที่กลุ่มตัวอย่างใช้เสพ ซึ่ งประกอบด้วย
เหล้าเถื่อน เหล้าขาว เบียร์ยหี่ อ้ ในประเทศไทย
เบียร์ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ บ รั่ น ดี
วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ และประเภทอื่น ๆที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเสพ
สุ ราราคาถูก
หมายถึง
สุ ร าประเภทเบี ย ร์ ยี่ ห้อ ในประเทศไทย สุ ร า
ประเภทเหล้าเถื่อน เหล้าขาว และสุ รากลัน่ จากผลไม้
สุ ราราคาแพง
หมายถึง
เบียร์ ยี่ห้อของต่างประเทศ บรั่นดี วิสกี้ ไวน์
แชมเปญ
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ปัจจัยในการเสพสุ รา หมายถึง
ปั จจัยที่เกี่ ยวกับการที่นาไปสู่ การเสพสุ รา หรื อ
สิ่ งที่เป็ นมูลเหตุจูงใจหรื อกระตุน้ ให้เสพสุ รา
การคบเพื่อน
หมายถึง
การคบเพื่อนที่มีการเสพสุ รา
ชุมชนที่อยูอ่ าศัย
หมายถึง
ชุ ม ชนที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งอาศัย อยู่ โดยอาจมี ก าร
จาหน่ายสุ รา หาซื้ อสุ ราได้ง่าย และมีคนที่เสพสุ รา
ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชุมชน มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึกรักชุมชนที่อยูอ่ าศัย
สื่ อ
หมายถึง
การรั บ รู้ ถึ ง การเสพสุ ร าของกลุ่ ม ตัวอย่า งโดย
ผ่านสื่ อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ วีดีทศั น์ อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
สถานที่หรื อความยากง่ายในการซื้อ
หมายถึง
ร้ า นค้า ที่ มี ก ารจาหน่ า ยสุ ราที่
กลุ่มตัวอย่างสามารถหาซื้ อได้ โดยมีความสะดวกในการซื้ อสุ รา สามารถซื้ อสุ ราได้ทนั ทีที่มีความ
ต้องการเสพสุ รา
การถูกตีตราจากสังคม หมายถึง
การที่กลุ่มตัวอย่างถูกตีตราจากในสังคมว่าเป็ น
คนขี้เหล้าเมายา
ความคาดหวังจากการเสพสุ รา หมายถึง
การที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผล
ที่เกิดขึ้นจากการเสพสุ รา
ทัศนคติต่อสุ รา
หมายถึง
การที่กลุ่ มตัวอย่า งมี การรับรู้ และมอง
สุ ราของว่ามีประโยชน์หรื อก่อให้เกิดโทษ
การใช้สุราเป็ นข้อแก้ตวั
หมายถึง
การที่กลุ่มตัวอย่างอ้างว่าอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้น เกิดจากการเสพสุ ราแต่เพียงประการเดียวโดยเป็ นการโยนความผิดให้แก่การเสพสุ ราแต่
ประการเดียว
การรับรู ้หรื อเกรงกลัวต่อกฎหมาย
หมายถึง
การประกอบอาชญากรรมที่
เกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้วา่ การกระทาดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย
คดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
หมายถึง
ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ที่ ล ะ เ มิ ด
กฎหมายอาญาทาให้ผอู ้ ื่นได้รับบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อเสี ยชีวติ
เรื อนจา
หมายถึง
สถานที่ควบคุมผูต้ อ้ งขัง ไว้ตามคาพิพากษาของศาล
ทัณฑสถาน หมายถึง
สถานที่ควบคุมผูต้ อ้ งขังไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น ผูต้ อ้ งขัง
วัยหนุ่ม ผูต้ อ้ งขังในคดียาเสพติด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
โครงการวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม” มีวิธีการดาเนินการ
วิจยั ดังนี้
วิธีการศึกษา
การวิ จยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึ กษาวิ จยั เชิ งปริ มาณโดยใช้ส ารวจควบคู่ ก ับการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จึงมีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ( Documentary Study ) โดยการศึกษาจากหนังสื อ วารสาร
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาจากงานวิจยั และ
วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ
2.การศึกษาภาคสนาม ( Field Study ) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพ
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจ ยั เรื่ อ ง “ ความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากับ อาชญากรรม ” ใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ในเชิงปริ มาณ
และเลือกสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่ าสนใจเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพจาก
กลุ่มตัวอย่าง
โดยในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อ้ งขังกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
ส่ วนที่ 4 ศึกษาชี วิตภายในเรื อนจา ความคาดหวังและการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษที่มีต่อการกลับไปเสพ
สุ รา และความคิดเห็นทัว่ ไป
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ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสุ ราและอาชญากรรมและข้อเสนอแนะทัว่ ไปเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรเป้ าหมายของการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “ ความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากับ
อาชญากรรม ” ได้แก่ ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดชายที่ถูกควบคุมตัวอยูใ่ นเรื อนจาและทัณฑสถานในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลในคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย จานวน 6 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนประชากรที่ศึกษา
คดี
เรื อนจา

จานวนผู้ต้องขัง
ทั้งหมด
(คน)
2,852
3,412
1,355
2,116

เรื อนจากลางบางขวาง
เรื อนจากลางคลองเปรม
เรื อนจากลางนครปฐม
เรื อนจากลาง
สมุทรปราการ
เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
804
ทั ณ ฑ ส ถ า น วั ย ห นุ่ ม
3,662
กลาง
รวม
14,201
ที่มา : กรมราชทัณฑ์ สารวจ ณ 31 กรกฎาคม 2549

จานวนผู้ต้องขังชาย
ที่กระทาผิดในคดีเกี่ยวกับ
ชี วิตและร่ ายกาย(คน)
683
680
304
232
120
295
2,314

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่า งของการศึ ก ษาวิจยั ได้แก่ ผูต้ ้องขังเด็ดขาดชายในคดี ค วามผิดต่อชี วิตและ
ร่ างกาย ตามการจาแนกนักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ที่ถูกควบคุมในเรื อนจาในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล เนื่องจากเป็ นสถานที่ในการควบคุมผูต้ อ้ งขังซึ่ งเป็ นศูนย์กลางในการควบคุมผูต้ อ้ งขัง
จากทัว่ ทุกภาคของประเทศที่มีความหลากหลายของประเภทคดีและกาหนดโทษ จานวน 6 แห่ ง
ได้แก่
- เรื อนจากลางบางขวาง
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- เรื อนจากลางคลองเปรม
- เรื อนจากลางนครปฐม
- เรื อนจากลางสมุทรปราการ
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
- เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
วิธีการเลือกตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั ใช้เกณฑ์การเลือกตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มแบบง่าย ( Simple Random Sample )
โดยการสุ่ มจากทะเบียนรายชื่อของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาแต่ละแห่งในคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
คื อ เรื อนจ ากลางบางขวาง เรื อ นจ ากลางคลองเปรม เรื อ นจ ากลางนครปฐม เรื อนจ ากลาง
สมุทรปราการ และเรื อนจาจังหวัดนนทบุรี จานวน ร้อยละ 30 ของผูต้ อ้ งขังที่กระทาผิดในคดี
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
โดยสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
โดยใช้หลักความน่ า จะเป็ นด้วยวิธีก ารสุ่ มตัวอย่างแบบง่ า ย โดยการจับสลากรายชื่ อจากรายชื่ อ
ผูต้ อ้ งขังในประเภทคดีดงั กล่าว เพื่อให้สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ แต่ผตู้ อ้ งขัง
ในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้งหมดของผูต้ อ้ งขังที่กระทา
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย เนื่องจากมีทณั ฑสถานที่ศึกษาเพียงแห่งเดียวจึงศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทั้งหมด ซึ่ งมี จานวนของกลุ่ มตัวอย่างในแต่ละเรื อนจาและทัณฑสถาน มีดงั นี้
ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คดี

จานวนผู้ต้องขังชาย
เรื อนจา
ที่กระทาผิดในคดีเกี่ยวกับ
ชี วิตและร่ างกาย(คน)
เรื อนจากลางบางขวาง
683
เรื อนจากลางคลองเปรม
680
เรื อนจากลางนครปฐม
304
เรื อนจากลาง
232
สมุทรปราการ
เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
120
ทั ณ ฑ ส ถ า น วั ย ห นุ่ ม
295
กลาง
รวม
2,314
ที่มา : กรมราชทัณฑ์ สารวจ ณ 31 กรกฎาคม 2549
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กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
205
204
90
70
36
295
900

โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นระยะเวลา 4 เดือน คือ ระหว่างเดือน
สิ งหาคม ‟ พฤศจิกายน พ.ศ.2550
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ( Statistical for the
special Science ) โดยสถิติที่ใช้ คือ
1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard
Deviation ) เพื่อบรรยายคุณลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อบอกถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ รากับอาชญากรรม โดยบอกถึงขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์
ของ 2 ตัวแปร และค่า t-test เพื่อบอกความแตกต่างของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจ ยั เรื่ อ ง “ ความสัม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากับ อาชญากรรม ” ซึ่ ง มี ก าร
ศึ ก ษาวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ ด้วยการใช้ก รณี ศึ ก ษา (case study) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth interview) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเพื่อศึกษาเชิ งลึกถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ตลอดจนสถานการณ์ของผูป้ ระกอบอาชญากรรมที่เสพสุ รา และมุ่งหาคาอธิ บายเกี่ยวกับการนาไปสู่
การประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายอันมีผลมาจากการเสพสุ รา
โดยการเลื อกสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่ าสนใจเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิ ง
คุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อ้ งขังกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
ส่ วนที่ 4 ศึกษาชี วิตภายในเรื อนจา ความคาดหวังและการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษที่มีต่อการกลับไปเสพ
สุ รา และความคิดเห็นทัว่ ไป
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสุ ราและอาชญากรรมและข้อเสนอแนะทัว่ ไปเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม

63

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพของการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการ
เสพสุ รากับอาชญากรรม” ได้แก่ ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดชายในคดี ความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย ตามการ
จาแนกนักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ที่ถูกควบคุมในเรื อนจาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
เนื่องจากเป็ นสถานที่ในการควบคุมผูต้ อ้ งขังซึ่ งเป็ นศูนย์กลางในการควบคุมผูต้ อ้ งขังจากทัว่ ทุกภาค
ของประเทศที่มีความหลากหลายของประเภทคดีและกาหนดโทษ ได้แก่
-เรื อนจากลางบางขวาง
-เรื อนจากลางคลองเปรม
-เรื อนจากลางนครปฐม
-เรื อนจากลางสมุทรปราการ
-เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
-ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
วิธีการเลือกตัวอย่าง
การศึ กษาวิจยั ใช้ก ารเลื อกตัวอย่าง ด้วยการคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่า งที่มี ความน่ า สนใจด้วย
วิธีการเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) จากการศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาและทัณฑสถานที่
ศึกษา แห่งละ 3 คน รวม 18 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกุล่มตัวอย่าง คือ ผูต้ อ้ งขังที่กระทาผิด
ในคดี ความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย ที่ เป็ นผูเ้ สพสุ ราสม่ าเสมอและผูท้ ี่เสพสุ รานาน ๆ ครั้ ง และมี
พฤติกรรมในการกระทาผิดในคดี ความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย ในคดี ที่มี ความรุ นแรงและส่ งผล
กระทบต่อสังคม โดยมีจานวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 3.3 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
คดี

กลุ่มตัวอย่ าง
เรื อนจา
ศึ กษาเชิ งปริ มาณ(คน)
เรื อนจากลางบางขวาง
205
เรื อนจากลางคลองเปรม
204
เรื อนจากลางนครปฐม
90
เรื อนจากลางสมุทรปราการ
70
เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
36
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
295
รวม
900
64

กลุ่มตัวอย่ าง
ศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ(คน)
3
3
3
3
3
3
18

โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นระยะเวลา 4 เดือน คือ ระหว่างเดือน
สิ งหาคม ‟ พฤศจิกายน พ.ศ.2550
จากผลการเก็บข้อมูลปรากฏว่า ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาเชิงปริ มาณ จานวน
880 คน หรื อ ร้อยละ 97.8 ของกลุ่มตัวอย่างเชิ งปริ มาณที่ได้กาหนดไว้ และกลุ่มตัวอย่างจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพ จานวน 17 คน หรื อ ร้อยละ 94.4 ของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ได้
กาหนดไว้
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพจากกรณีศึกษา
ข้อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษาจะถู ก น าเสนอเป็ นรายกรณี ข องผู้ที่ ป ระกอบอาชญากรรมอัน
เนื่ องมาจากการเสพสุ รา โดยจะน าเสนอถึ ง ผลกระทบทางตรงของการเสพสุ ร า โดยศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการและล าดับ ขั้น ตอนตั้ง แต่ ก ารเริ่ ม เสพสุ ร าไปจนถึ ง การประกอบอาชญากรรม มี
การศึกษาถึ งผลกระทบของสุ ราต่อการคิดไตร่ ตรองก่อนการกระทาผิดเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรม
และลักษณะนิ สัยของผูก้ ระทาผิดเมื่อไม่ได้ดื่มสุ รา รวมตลอดจนถึงพื้นฐานครอบครัวและภูมิหลัง
ของผูก้ ระทาผิด นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาถึงผลกระทบทางอ้อมของการเสพสุ รา กล่าวคือ การเสพ
สุ ราจนกระทัง่ ทาให้ชีวิตต้องตกอับและนาไปสู่ การกระทาผิด เช่ น การก่อคดีทะเลาะวิวาท การทา
ร้ายร่ างกาย หรื อการทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยชีวติ ซึ่ งก่อนการกระทาผิดอาจไม่ได้เสพสุ ราหรื อมีอาการมึนเมา
ก็ได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษานี้ จะใช้เป็ นตัวอย่างในรายละเอียด เป็ นข้อมูลเชิงลึกเพื่อ
ขยายการอธิ บายในเชิ งปริ มาณ ซึ่ งไม่สามารถแสดงผลในเชิ งกระบวนการและความต่อเนื่ อง
เชื่อมโยงของพฤติกรรมได้
การเสนอผลการศึกษา
เสนอผลการศึกษาในลักษณะของการพรรณนาประกอบตาราง สาหรับผลการศึกษาข้อมูล
ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมในภาพรวม แต่ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้การ
พรรณนาโดยยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประกอบ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษางานวิจยั เชิ งปริ มาณ เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
ประกอบผลการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณและผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
สําหรับผลการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณประกอบด้วย 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1: ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2: การเกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
 พฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
 ทัศนคติต่อสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 3 : พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 4 : ชี วิตความต้องการในเรื อนจํา และความคาดหวัง ต่อชี วิตอนาคต
ภายหลังพ้นโทษ
ส่ วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะของกลุ่ มตัวอย่างต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม
ส่ วนที่ 6 :
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านและพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมที่สาํ คัญ
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ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1:ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
- อายุ
ตารางที่ 4.1 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

290
225
210
121
25
9
880

33.0
25.6
23.9
13.8
2.8
1.0
100

ไม่เกิน 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51- 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 33.0 อายุ 26 – 30 ปี
ร้อยละ 25.6 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 23.9 อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 13.8 อายุ 51- 60 ปี ร้อยละ
2.8 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.0
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- อายุขณะกระทําผิด
ตารางที่ 4.2 แสดงอายุขณะกระทําผิดของกลุ่มตัวอย่าง
อายุขณะกระทําผิด

จํานวน

ร้อยละ

รวม

493
155
161
50
13
5
3
880

56.0
17.6
18.3
5.7
1.5
0.6
0.3
100

ไม่เกิน 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51- 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
ไม่ตอบ

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุขณะกระทําผิดไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 56.0
อายุ 26 – 30 ปี
ร้อยละ 17.6 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 18.3 อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 5.7
อายุ 51- 60 ปี ร้อยละ 1.5 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 0.6 กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ขอ้ มูลร้อยละ 0.3
โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่กระทําผิด คือ 27 อายุต่าํ สุ ดที่กระทําผิด คือ 16 ปี และอายุสูงสุ ดที่
กระทําผิด คือ 83 ปี
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- ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.3 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
55
347
247
106
71
45
7
2
880

ร้อยละ
6.3
39.4
28.2
12.1
8.1
5.1
0.6
0.2
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นผู้ก ระทํา ผิ ด จบการศึ ก ษาตํ่า กว่ า
ประถมศึกษา ร้ อยละ 6.3 ประถมศึกษา ร้ อยละ 39.4 มัธยมศึ กษาตอนต้น ร้ อยละ 28.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.1 อาชีวะศึกษา ร้อยละ 8.1 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 5.1 และจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 0.6 ไม่ให้ขอ้ มูลจํานวน ร้อยละ 0.2
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- อาชีพก่อนต้องโทษ
ตารางที่ 4.4 แสดงอาชีพก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ

จํานวน
440
91
89
57
55
46
36
27
20
19
880

รับจ้างทัว่ ไป
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ว่างงาน
เกษตรกร
รับราชการ
คนงานก่อสร้าง
พนักงานบริ ษทั
ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รวม

ร้อยละ
50.0
10.3
10.1
6.5
6.2
5.2
4.1
3.1
2.3
2.2
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูก้ ระทําผิด ได้แก่ รับจ้างทัว่ ไป
ร้อยละ 50.0 ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว ร้อยละ 10.3 ค้าขาย ร้อยละ 10.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
ร้อยละ 6.5 ว่างงาน ร้อยละ 6.2 เกษตรกร ร้อยละ 5.2 รับราชการร้อยละ 4.1 คนงานก่อสร้าง
ร้อยละ 3.1 พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 2.3 และขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้อยละ 2.2
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- รายได้ต่อเดือนก่อนต้องโทษ
ตารางที่ 4.5 แสดงรายได้ต่อเดือนก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 3,000 บาท
3,000 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม

จํานวน
80
210
455
59
23
53
880

ร้อยละ
9.1
23.9
51.7
6.7
2.6
6.0
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า รายได้ก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกระทําผิด ได้แก่
รายได้นอ้ ยกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 9.1 รายได้ระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท ร้อยละ 23.9 มี
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 51.7 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 6.7 รายได้
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 2.6 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 6.0
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- สถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ
ตารางที่ 4.6 แสดงสถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพของครอบครัว

จํานวน
524
274
82
880

โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

ร้อยละ
59.5
31.1
9.4
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า สถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูก้ ระทําผิด ได้แก่ สถานภาพโสด ร้อยละ 59.5 สมรส ร้อยละ 31.1 และหย่าร้าง ร้อยละ 9.4
- สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก
ตารางที่ 4.7 แสดงสถานภาพครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพของครอบครัวในวัยเด็ก
พ่อแม่อยูด่ ว้ ยกัน
พ่อแม่หย่าร้างกัน
ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
593
168
115
4
880

ร้อยละ
67.4
19.1
13.1
4.4
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า สถานภาพครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พ่อแม่
อยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 67.4 พ่อแม่หย่าร้างกัน ร้อยละ 19.1 ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ ร้อยละ 13.1 และ
อื่น ๆ อาทิ อยูใ่ นสถานรับเลี้ยงเด็กกําพร้า และเป็ นเด็กเร่ ร่อน ร้อยละ 4.4
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- ภูมิลาํ เนา
ตารางที่ 4.8 แสดงภูมิลาํ เนาของกลุ่มตัวอย่าง
ภูมิลาํ เนา

จํานวน
227
653
880

กรุ งเทพฯ
ต่างจังหวัด
รวม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า
และต่างจังหวัด ร้อยละ 74.2

ร้อยละ
25.8
74.2
100

กลุ่มตัวอย่างมีภูมิลาํ เนาในเขตกรุ งเทพฯ ร้อยละ 25.8
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- ต้องโทษคดี
ตารางที่ 4.9 แสดงคดีที่ตอ้ งโทษของกลุ่มตัวอย่าง
คดี
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย และยาเสพติด
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย และความผิดทางเพศ
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย และขับรถโดยประมาท
รวม

จํานวน
656
97
93
25
9
880

ร้อยละ
74.6
11.0
10.6
2.8
1.0
100

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า กลุ่ มตัวอย่างต้องโทษคดี ความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย
ร้อยละ 74.6 ความผิดต่อชี วิตและร่ างกายและยาเสพติด ร้อยละ 11.0 ความผิดต่อชี วิตและ
ร่ างกาย และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 10.6 ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย และความผิดทางเพศ
ร้อยละ 2.8 ความผิดต่อชีวติ และร่ างกายและความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาท ร้อยละ 1.0
- ประเภทของผูก้ ระทําผิด
ตารางที่ 4.10 แสดงประเภทของผูก้ ระทําผิด
คดี
ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด
(แต่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์หรื อฎีกา)
ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด
(คดีเสร็ จเด็ดขาดจากศาลทุกชั้น)
รวม

จํานวน
65

ร้อยละ
7.4

815

92.6

880

100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูก้ ระทําผิดประกอบด้วย ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด(แต่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีช้ นั อุทธรณ์หรื อฎีกา) ร้อยละ 7.4 และผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด (คดีเสร็ จเด็ดขาด
จากศาลทุกชั้น) ร้อยละ 92.6
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- ระยะเวลาต้องโทษ
ตารางที่ 4.11 แสดงระยะเวลาที่ตอ้ งโทษของกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาต้องโทษ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน – ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 20 ปี
21- 30 ปี
31 – 80 ปี
จําคุกตลอดชีวิต
ประหารชีวิต
รวม

จํานวน
15
29
188
214
176
111
70
75
2
880

ร้อยละ
1.7
3.3
21.4
24.4
20.0
12.6
7.9
8.5
0.2
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า ระยะเวลาต้อ งโทษของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ต้อ งโทษ
น้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 1.7 กําหนดโทษ 6 เดือน – ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 3.3 กําหนดโทษ
1 - 5 ปี ร้อยละ 21.4 กําหนดโทษ 6 – 10 ปี ร้อยละ 24.4 กําหนดโทษ 11 – 20 ปี ร้อยละ 20.0
กําหนดโทษ 21- 30 ปี ร้อยละ 12.6 กําหนดโทษ 31 – 80 ปี ร้อยละ 7.9 จําคุกตลอดชีวิต ร้อยละ
8.5 และประหารชีวติ ร้อยละ 0.2
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- ประเภทชั้นของผูต้ อ้ งขัง
ตารางที่ 4.12 แสดงประเภทชั้นของผูต้ อ้ งขังกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทชั้น

จํานวน
414
94
111
144
24
1
92
880

เยีย่ ม
ดีมาก
ดี
กลาง
เลว
เลวมาก
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
47.0
10.7
12.6
16.4
2.7
0.1
10.5
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ผูต้ อ้ งขังกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผูต้ อ้ งขังชั้นเยี่ยม
ร้อยละ 47.0 ชั้นดีมาก ร้อยละ 10.7 ชั้นดี ร้อยละ 12.6 ชั้นกลาง ร้อยละ 16.4 ชั้นเลว ร้อยละ 2.7
ชั้นเลวมาก ร้อยละ 0.1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ให้ขอ้ มูล ร้อยละ 10.5
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ส่ วนที่ 2: การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
 พฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
- การดื่มสุ ราในชีวติ ประจําวันก่อนต้องโทษ
ตารางที่ 4.13 แสดงการดื่มสุ ราในชีวติ ประจําวันก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่าง
การดื่มสุ ราก่อนต้องโทษ
ดื่มเป็ นประจํา
ดื่มนาน ๆ ครั้ง
ไม่ดื่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
570
169
77
32
880

ร้อยละ
66.6
21.0
8.8
3.6
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราเป็ นประจํา ร้อยละ 66.6 ดื่มนาน ๆ ครั้ง
ร้อยละ 21.0 หรื อ รวมกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราในชีวิตประจําวัน รวม 771 คน ร้อยละ 87.6 และ
ไม่ดื่มสุ ราในชีวติ ประจําวัน ร้อยละ 8.8
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- อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ
ตารางที่ 4.14 แสดงอายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
อายุที่เริ่ มดื่มสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

2
16
275
394
53
15
5
11
771

0.3
2.1
35.7
51.1
6.9
1.9
0.6
1.4
100

ไม่เกิน 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21- 25 ปี
26- 30 ปี
31 – 40 ปี
ไม่ตอบ

จากผลการศึกษาปรากฏว่า
จากกลุ่มตัวอย่างผูด้ ื่มสุ ราในชีวติ ประจําวันก่อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.13 อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 0.3 อายุระหว่าง 6 – 10 ปี ร้อยละ 2.1 อายุระหว่าง 11 – 15 ปี ร้อยละ
35.7 อายุระหว่าง 16 – 20 ปี ร้อยละ 51.1 อายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 6.9
อายุระหว่าง
26 – 30 ปี ร้อยละ 1.9 และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 0.6 และมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ให้ขอ้ มูล
ร้อยละ 1.4
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยสุ ดที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ คือ อายุ 4 ปี จํานวน 1 คน
และอายุสูงสุ ดของกลุ่มตัวอย่างที่เริ่ มดื่มสุ รา คือ อายุ 38 ปี จํานวน 1 คน
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- สาเหตุที่ลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ
ตารางที่ 4.15 แสดงสาเหตุที่ลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
สาเหตุ
อยากลอง
เพื่อนชักชวน
แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่ห์
แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่
รักษาโรค
คนในครอบครัวชักชวน
เลียนแบบภาพยนตร์ โฆษณา หรื อสื่ ออื่น ๆ
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน

ร้อยละ

502
255
66
39
33
17
16
7
65

65.1
33.1
8.6
5.1
4.3
2.2
1.6
2.1
8.4

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.13 สาเหตุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ อยากลอง ร้อยละ 65.1 เพื่อนชักชวน ร้อยละ 33.1 แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย ร้อยละ
8.6 เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่ห์ ร้อยละ 5.1 คน แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ ร้อยละ 4.3 รักษาโรค ร้อยละ
2.2 คนในครอบครัวชักชวน ร้อยละ 1.6 เลียนแบบภาพยนตร์ โฆษณา หรื อสื่ ออื่น ๆ ร้อยละ 2.1
และอื่น ๆ ร้อยละ 8.4
สําหรับเหตุผลอื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ ให้ลองเสพสุ ราครั้งแรกในชีวิต ได้แก่ ดื่มตาม
แบบอย่างสังคม ดื่มเพื่อเข้าสังคม ดื่มกับสมาชิกในครอบครัว ดื่มเพื่อคลายเครี ยด ดื่มเพื่อให้รางวัล
ชีวติ
ตัวอย่าง
- คิดว่ าโตเป็ นผู้ใหญ่สามารถดื่มสุ ราได้ แล้ว ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ เพราะผมคิดว่าผมโตเป็ นผูใ้ หญ่สามารถดื่มสุ ราได้
แล้ว ผมคิดว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องของผูใ้ หญ่”
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- ดื่มตามแบบอย่างสั งคม ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมหัดดื่มสุ ราเพราะตามสังคม”
“ผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นไปตามสังคม ไม่ได้เป็ นเรื่ องผิดปกติแต่อย่างใด”
“ผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นการดื่มตามวัฒนธรรมชาวชนบท จึงลองเสพสุ รา
ครั้งแรกในชีวติ ”
- ดื่มเพือ่ เข้ าสั งคมกับเพือ่ นฝูง ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมเริ่ มต้นเสพสุ ราจากงานสังสรรค์ งานวันเกิดของเพื่อน งานบวช”
“ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ เพราะถ้าไม่ดื่มจะหาเพื่อนคบได้ยาก”
“การดื่มสุ ราเป็ นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์จึงลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ”
“ผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นการเข้าสังคมและเป็ นประเพณี ที่ได้ปฏิบตั ิกนั มา ผม
จึงลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ”
“การดื่มสุ ราเป็ นมารยาททางสังคม ผมจึงต้องลองดื่มเพื่อที่จะได้เข้าสังคมได้”
- ดื่มกับสมาชิกในครอบครัว ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ เพื่อเป็ นเพื่อนแม่”
- ต้ องการลองการเสพสุ ราและการเมาจะเป็ นอย่างไร ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมลองดื่มตอนอายุ 20 ปี เพราะผูใ้ หญ่ที่นบั ถือยืน่ ให้ เป็ นการไม่เสี ยหาย
ไม่ใช่เหรอครับ ที่จะมีการดื่มเพื่อมารยาท สาเหตุที่ดื่มเพราะอยากรู้วา่ เมาเหล้าแล้วเป็ นอย่างไร ต่อ
ผมดื่มสุ รากับทุกคนที่รู้จกั เพราะขัดนํ้าใจกันไม่ได้”
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ เพราะอยากลองและชอบเมา”
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- ดื่มเพือ่ คลายเครียด ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุ 15 ปี เพราะเครี ยดเรื่ องครอบครัว
ครอบครัวมีปัญหาเลยลองดื่มสุ ราดูวา่ จะช่วยทําให้ลืมปัญหาดังกล่าวได้”
“ผมลองเสพสุ ราครั้งแรกเพราะทะเลาะกับครอบครัว”
“ผมลองเสพสุ ราตอนอายุ 15 ปี เพราะผิดหวังจากความรัก อกหัก ตั้งใจจะดื่ม
เป็ นครั้งแรกและครั้งเดียว”
“ผมลองดื่มสุ ราตอนอายุ 15 ปี เพราะเห็นคนอื่น ดื่มแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนาน
ทําให้คลายเครี ยดได้”
- ดื่มเพือ่ เจริญอาหาร ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ เพราะคิดว่าการดื่มสุ ราทําให้เราเจริ ญ
อาหาร ”
- ดื่มเพือ่ เป็ นการให้ รางวัลกับชีวติ ดังกรณี ตวั อย่าง
“ผมลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ เพราะเป็ นการให้รางวัลกับชีวติ ที่ผม
หางานทําได้ ”
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- ชนิดของสุ ราที่ดื่มเป็ นประจําก่อนต้องโทษ
ตารางที่ 4.16 แสดงชนิดของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างดื่มเป็ นประจําก่อนต้องโทษ
ชนิดของสุ รา
เหล้าเถื่อน
เหล้าขาว
เบียร์ยหี่ อ้ ผลิตในประเทศไทย
เบียร์ ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ
บรั่นดี
วิสกี้
ไวน์
แชมเปญ
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน

ร้อยละ

49
258
444
66
62
59
26
10
87

6.4
33.5
57.6
8.6
8.0
7.7
3.4
1.3
11.3

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ชนิ ดของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างดื่มเป็ นประจําก่อนต้องโทษ ได้แก่ เหล้าเถื่อน ร้อย
ละ 6.4 เหล้าขาว ร้อยละ 33.5 เบียร์ ยี่ห้อผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 57.6 เบียร์ ยี่ห้อของ
ต่างประเทศ ร้อยละ 8.6 บรั่นดี ร้อยละ 8.0 วิสกี้ ร้อยละ 7.7 ไวน์ ร้อยละ 3.4 แชมเปญ ร้อยละ
1.3 และ อื่น ๆ ร้อยละ 11.3
ประเภทของสุ ราที่ กลุ่ มตัวอย่างดื่ มเป็ นประจําประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ยาดอง เหล้าแดง
เหล้าสี กระแช่ และกลุ่มตัวอย่างบางรายสามารถดื่มสุ ราได้ทุกประเภทที่โอกาสจะเอื้ออํานวย
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- ความถี่โดยเฉลี่ยของการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.17 แสดงความถี่โดยเฉลี่ยของการดื่มสุ รา
ความถี่ของการดื่มสุ รา
ทุกวัน
6 วันต่อสัปดาห์
5 วันต่อสัปดาห์
4 วันต่อสัปดาห์
3 วันต่อสัปดาห์
2 วันต่อสัปดาห์
1 วันต่อสัปดาห์
เดือนละครั้ง
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
รวม

จํานวน

ร้อยละ

152
40
58
43
98
116
121
114
29
771

19.7
5.2
7.5
5.6
12.7
15.3
15.6
14.7
3.7
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า จากกลุ่ มตัวอย่างผูด้ ื่ มสุ ราในชี วิตประจําวันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ความถี่โดยเฉลี่ยของการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ดื่มทุกวัน ร้อยละ 19.7
ดื่ม 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 5.2 ดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 7.5 ดื่ม 4 วันต่อสัปดาห์ ร้อย
ละ 5.6 ดื่ม 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 12.7 ดื่ม 2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 15.3 ดื่ม 1 วันต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 15.6 ดื่มเดือนละครั้ง ร้อยละ 14.7 ดื่มน้อยกว่าเดือนละครั้ง ร้อยละ 3.7
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- ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 100 บาท
101 – 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 ขึ้นไป
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
259
345
58
50
59
771

ร้อยละ
33.6
44.7
7.5
6.5
7.7
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ น้อยกว่า 100 บาท
ร้อยละ 33.6 ค่าใช้จ่ายระหว่าง 101 – 500 บาท ร้อยละ 44.7 ค่าใช้จ่ายระหว่าง 501 – 1,000
บาท ร้อยละ 7.5 ค่าใช้จ่ายระหว่าง 1,001 ขึ้นไป ร้อยละ 6.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 7.7 ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งไม่แน่นอน ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างจําไม่ได้
- ปริ มาณการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
ตารางที่ 4.19 แสดงปริ มาณการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
ปริ มาณการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 1 แก้ว
1 แก้ว
มากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด
1 ขวด
มากกว่า 1 ขวด
อื่น ๆ
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

20
25
222
175
311
18
771

2.6
3.2
28.8
22.8
40.3
2.3
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า ปริ มาณการดื่ มสุ ราในแต่ ละครั้ งของกลุ่ มตัวอย่า ง ได้แก่
น้อยกว่า 1 แก้วร้อยละ 2.6 1 แก้ว ร้อยละ 3.2 มากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด ร้อยละ 28.8
1 ขวด ร้อยละ 22.8 มากกว่า 1 ขวด ร้อยละ 40.3 โดยมีปริ มาณการเสพสุ ราที่มากถึง 12 ขวด
หรื อ 15- 20 ขวดต่อครั้ง และอื่น ๆ คือ ไม่แน่นอน ร้อยละ 2.3
- วันที่ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.20 แสดงวันที่ดื่มสุ รา
วันที่ดื่มสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

40
88
643
771

5.2
11.4
83.4
100

จันทร์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า วันที่ดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วันจันทร์ - พฤหัส
ร้อยละ 5.2 วันศุกร์ ร้อยละ 11.4 วันเสาร์ – อาทิตย์ ร้อยละ 83.4
- ช่วงเวลาในการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.21 แสดงช่วงเวลาในการดื่มสุ รา
ช่วงเวลาในการดื่มสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

5
12
302
321
128
3
771

0.6
1.6
39.2
41.6
16.6
0.4
100

เช้า
กลางวัน
เย็น
กลางคืน
ไม่แน่นอน
อื่น ๆ
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จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัว อย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ช่ วงเวลาในการดื่ มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่ วงเช้า ร้อยละ 0.6 กลางวัน
ร้อยละ 1.6 เย็น ร้อยละ 39.2 กลางคืน ร้อยละ 41.6 ไม่แน่นอน ร้อยละ 16.6 และอื่น ๆ ร้อยละ
0.4
ได้แก่ ดื่มทั้งวันโดยดื่มได้ตลอดเวลา ดื่มตั้งแต่เย็นจนกระทัง่ ถึงเช้า และดื่มทุกเวลาที่มี
เงินซื้อหรื อช่วงที่มีเพื่อนเยอะ
- สาเหตุที่ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.22 แสดงสาเหตุดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
สาเหตุ
สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน
ต้องการสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
คลายเครี ยด
เป็ นปกติในชีวิตประจําวัน
ติดใจในรสชาติสุรา
ทําให้กล้าในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่
รักษาโรค
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน

ร้อยละ

502
212
181
52
27
27
15
9
36

65.1
27.5
23.5
6.7
3.5
3.5
1.9
1.2
4.7

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน สาเหตุที่ดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ต้องการสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน ร้อยละ
65.1 ต้องการสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ร้อยละ 27.5 คลายเครี ยด ร้อยละ 23.5 เป็ นปกติใน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ 6.7 ติดใจในรสชาติสุรา ร้อยละ 3.5 ทําให้กล้าในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ
ร้อยละ 3.5 เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่ ร้อยละ 1.9 รักษาโรค ร้อยละ 1.2 และเหตุผลอื่น ๆ ร้อยละ 4.7
สําหรับเหตุผลอื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างในการดื่มสุ รา ได้แก่
- เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เป็ นอยูท่ าํ ให้ตอ้ งดื่มสุ รา เช่น ทํางานในสถานบันเทิง ดื่ม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
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- ดื่มจนเกิดเป็ นความเคยชิน
- ดื่มเมื่อมีปัญหากับครอบครัว อาทิ ไม่พอใจกับคนรอบข้างหรื อครอบครัว
หรื อกลุม้ ใจในการใช้ชีวติ คู่ไม่ลงรอยกัน เพราะมีปัญหาครอบครัวแตกแยก
- ดื่มเพื่อเป็ นการเจริ ญอาหาร
โดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งได้ดื่มสุ ราทุกวันพร้อมกับอาหาร วันละสองมื้อ
มื้อละครึ่ งแก้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยในการย่อยเนื้อหรื อ ปลา
- ดื่มเมื่อมีความสบายใจ อาทิ ฉลองเรื่ องการทํางาน ฉลองวันเกิด หรื อ
เมื่อมีความสําเร็ จในชีวติ
- ดื่มเพื่อเข้าสังคม ตามมารยาททางสังคม
- ดื่มสุ ราเพื่อปกปิ ดทางบ้านว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
ตัวอย่าง
“ผมปกปิ ดทางบ้านว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่ดื่มสุ ราแทน
เนื่องจากทาง
ครอบครัวผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นพฤติกรรมปกติทวั่ ไปในสังคม หากมีการดื่มสุ ราจะไม่มีการว่า
กล่าว แต่หากเสพยาเสพติดจะโดนทางบ้านว่า ผมจึงดื่มสุ ราควบคู่กบั การเสพยาเสพติด โดยมีการ
นําสุ รามาเสพบังหน้า ทั้ง ๆ ที่ยงั มีการเสพยาเสพติด ผมมักมีการเสพยาเสพติดควบคู่กบั การดื่มสุ รา
เสมอ โดยที่ทางบ้านไม่เคยว่ากล่าวอะไรเลย”
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- โอกาสในการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.23 แสดงโอกาสในการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
โอกาส
เฉลิมฉลองต่าง ๆ
โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด
เงินเดือนออก
มีปัญหากลุม้ ใจ
ย้อมใจทําให้มีความกล้าในการทําสิ่ งต่าง ๆ
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน

ร้อยละ

257
240
225
151
41
81

33.3
31.1
29.2
19.6
5.3
10.5

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน โอกาสในการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เฉลิมฉลองต่าง ๆ ร้อยละ 33.3
โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ร้อยละ 31.1 เงินเดือนออก ร้อยละ 29.2 มีปัญหากลุม้ ใจ ร้อยละ 19.6
ย้อมใจทําให้มีความกล้าในการทําสิ่ งต่าง ๆ ร้อยละ 5.3 และดื่มในโอกาสอื่น ๆ ร้อยละ 10.5
สําหรับโอกาสอื่น ๆ ที่มีการดื่มสุ รา ได้แก่
- ช่วงสงกรานต์
- ดื่มช่วงเวลาทํางาน
- เวลาว่างจากงาน
- ทุกวันหลังเลิกงาน
- ช่วงโอกาสที่อยูก่ บั เพื่อนๆ
- ช่วงเวลาที่มีความสุ ขและมีความทุกข์เป็ นพิเศษกว่าช่วงปกติ
- ทุกช่วงเวลาที่ตอ้ งการดื่ม
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- พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.24 แสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรม
ร้องเพลงหรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน
เล่นการพนัน
เป็ นนักเลงอันธพาล
เสพยาเสพติด
รวมกลุ่มกับเพื่อนกระทําผิด
ลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

388
68
57
52
43
12
151
771

50.3
8.8
7.3
6.7
5.6
1.6
19.7
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ร้องเพลงหรื อส่ ง
เสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน ร้อยละ 50.3 เล่นการพนัน ร้อยละ 8.8 เป็ นนักเลงอันธพาล ร้อยละ 7.3
เสพยาเสพติด ร้อยละ 6.7
รวมกลุ่มกับเพื่อนกระทําผิด ร้อยละ 5.6 ลักทรัพย์ ร้อยละ 1.6
และอื่น ๆ ร้อยละ 19.7
สําหรับพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- นัง่ เงียบ ไม่พดู จากับใคร
- การพูดคุยธรรมดากับเพื่อน ทั้งที่เป็ นการพูดคุยธรรมดา พูดคุยเรื่ องงาน หรื อ
เป็ นการพูดคุยสนุกสนานเฮฮา
- อารมณ์ดี ครึ กครื้ น และมักจะชอบการฟังเพลง ดูหนัง ดูโทรทัศน์เพื่อเป็ นการ
พักผ่อน ทําให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น
- ดื่มแล้วสบายใจ รู้สึกสดชื่น มักจบลงด้วยการกลับบ้านนอน พักผ่อน ดื่มสุ รา
แล้วทําให้หลับสนิท
- เที่ยวเตร่ กบั กลุ่มเพื่อน ไม่วา่ จะเป็ นสถานบันเทิง หรื อ สถานที่อื่น ๆ
- การแข่งรถ
- การทะเลาะวิวาท ไม่วา่ จะเป็ นการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว เพื่อน
ร่ วมวงเหล้า เพื่อนต่างวงเหล้า คู่อริ คนที่รู้จกั หรื อไม่รู้จกั ดังกรณี ตวั อย่าง
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ตัวอย่าง
“ผมมักจะมีเรื่ องชกต่อยเสมอหลังจากดื่มสุ รา”
“ผมเคยดื่มสุ ราแล้วได้ทาํ ร้ายมารดา หรื อผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดมิตรสหายหลาย
ครั้ง เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้”
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายชอบทะเลาะตบตีภรรยา หรื อสามีหลังจากเสพสุ รา
ตัวอย่าง
“ผมเคยขอเงินภรรยาไปซื้อเหล้าดื่มกับเพื่อน ภรรยาไม่ให้เงิน จึงบีบคอ
จนกระทัง่ ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาล”
“ผมเคยถูกภรรยาทําร้ายเวลาที่เขาดื่มสุ รากับผมและเพื่อนจนกระทัง่ เมา
แล้วมีการทะเลาะกัน”
- ปัญหาด้านสุ ขภาพ
ตัวอย่าง
“เมื่อผมดื่มสุ รา ผมมักมีอาการมึนงง ท้องเสี ย ปวดศีรษะ ทําให้เสี ยงาน
ไปทํางานไม่ได้ เพราะง่วงนอนอย่างรุ นแรง”
“เมื่อผมกินเหล้าแล้วมักจะไม่สบายปวดศีรษะ ร่ างกายทรุ ดโทรม”
“เมื่อผมดื่มเหล้า ผมมักมีอาการร้อนรนกระวนกระวาย”
“เมื่อผมเมาจะทําให้การได้ยนิ เสี ยงไม่ชดั เจน”
“ผมเมาจนกระทัง่ อาเจียน”
“ผมเป็ นโรคตับแข็ง เพราะการดื่มสุ รา”
- ปัญหาทางการควบคุมด้านอารมณ์
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อารมณ์แปรปรวนง่ายตามสิ่ งที่กระตุน้ เช่น เสี ยงเอะอะโวยวาย
อารมณ์ร้อน มีอาการขี้ลืม
ปั ญหาการตัดสิ นใจช้า หรื อไม่สามารถควบคุมสติได้ อาทิ กลุ่มตัวอย่าง
บางรายไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้หลังจากดื่มสุ รา
- มีความต้องการทางเพศ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งเมื่อเสพสุ ราจะมีความต้องการทางเพศ ซึ่ งทําให้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งหันไปซื้อบริ การทางเพศ
โดยกลุ่มตัวอย่างบางรายให้เหตุผลว่า เมื่อดื่มสุ ราจะไม่สามารถควบคุม
ความต้องการทางเพศได้ หลังจากดื่ มสุ ราจึงมักซื้ อบริ การทางเพศทั้งจากนักร้อง หรื อผูห้ ญิงขาย
บริ การ
- ดื่มแล้วทําให้มีความกล้ามากขึ้น หรื อกระทําในสิ่ งที่หากไม่ดื่มสุ ราไม่สามารถ
กระทําได้
เช่น กล้าจีบผูห้ ญิง หรื อ กล้าในการกระทําอื่น ๆ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งเมื่อดื่มสุ ราทําให้สามารถขับรถซึ่ งเป็ นอาชีพประจํา
ของตัวเองได้ กล่าวคือ “ ผมมีอาชีพขับรถรับ – ส่ ง พระในวัด เคยประสบอุบตั ิเหตุเพราะขับรถเร็ ว
มาแล้ว ต่อมาไม่สามารถขับรถได้เหมือนเดิม แต่ถา้ ผมดื่มสุ ราก่อนขับรถผมจะมีความรู้สึกว่าขับรถ
ได้ดี แต่ถา้ ไม่ดื่มสุ ราจะขับรถไม่ได้ จึงได้ดื่มสุ ราก่อนขับรถมาโดยตลอด โดยที่ไม่มีใครรู้”
นอกจากนี้ ตัวอย่างของพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเสพสุ รา ได้แก่
- การประกอบอาชญากรรม ตัวอย่าง
“เนื่องจากเงินหมด แต่ผมต้องการซื้อสุ รามาดื่มต่อ จึงรวมกลุ่มกับเพื่อน
ในการกระทําผิด”
“ผมดื่มสุ ราแล้วมักจะขาดสติ พอมีใครชวนทําอะไรก็จะทํา โดยไม่ไม่คิด
ว่าเป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย ไม่เกรงกลัวโทษหรื ออะไรทั้งสิ้ น”
“ผมตัด สิ น ใจประกอบอาชญากรรมภายหลัง การดื่ ม สุ ร าตามที่ เ พื่ อ น
ชักชวน เพราะเมาแล้วเพื่อนชวนทําอะไรก็ทาํ ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้ น”
“ผมดื่มสุ ราแล้วมักจะตัดสิ นใจกระทําผิด”
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- บุคคลที่ดื่มสุ ราด้วย
ตารางที่ 4.25 แสดงบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราด้วย
สถานที่

จํานวน

ร้อยละ

รวม

642
51
12
66
771

83.2
6.7
1.6
8.6
100

เพื่อน
คนในครอบครัว
คนที่ไม่สนิท
อื่น ๆ

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราด้วย ได้แก่ เพื่อน ร้อยละ 83.2 คนในครอบครัว
ร้อยละ 6.7 คนที่ไม่สนิ ท ร้อยละ 1.6 และอื่น ๆ ร้อยละ 8.6 ได้แก่ ดื่มกับเจ้านายหรื อลูกน้อง
และดื่มคนเดียว
- สถานที่ประจําในการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.26 แสดงสถานที่ประจําในการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
สถานที่ประจํา
บ้านของตนเอง
สถานบันเทิง เช่น คาราโอเกะ บาร์
บ้านเพื่อน
ร้านอาหาร
ร้านค้า
เพิง หรื อ กระท่อม
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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จํานวน

ร้อยละ

344
236
216
105
80
31
53

44.6
30.6
20.3
13.6
10.4
4.0
6.9

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน สถานที่ประจําในการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บ้านของตนเอง ร้อยละ 44.6
สถานบันเทิง เช่น คาราโอเกะ บาร์ ร้อยละ 30.6 บ้านเพื่อน ร้อยละ 20.3ร้านอาหาร ร้อยละ 13.6
ร้านค้า ร้อยละ 10.4 เพิง หรื อ กระท่อม ร้อยละ 4.0 และอื่น ๆ ร้อยละ 6.9 ได้แก่ ที่ทาํ งาน
ข้างถนน และไม่แน่ นอน กล่าวคือ สามารถดื่มสุ ราได้ทุกสถานที่ที่โอกาสเอื้ออํานวยโดยไม่เลือก
สถานที่
- บุคคลที่ซ้ือสุ รามาให้ดื่ม
ตารางที่ 4.27 แสดงบุคคลที่ซ้ือสุ รามาให้กลุ่มตัวอย่างดื่ม
สถานที่

จํานวน

ร้อยละ

รวม

496
206
20
5
44
771

64.3
26.8
2.6
0.7
5.7
100

ซื้อด้วยตนเอง
เพื่อน
ภรรยา
ลูก
อื่น ๆ

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน บุคคลที่ซ้ื อสุ รามาให้ดื่มของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ซื้ อด้วยตนเอง ร้อยละ 64.3
เพื่อน ร้อยละ 26.8 ภรรยา ร้อยละ 2.6 ลูก ร้อยละ 0.7 และอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 ได้แก่
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ลูกน้อง ญาติ
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- สถานที่ในการซื้อสุ รา
ตารางที่ 4.28 แสดงสถานที่ในการซื้อสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
สถานที่
ร้านค้าใกล้บา้ น
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตของห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าใกล้ที่ทาํ งาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

538
108
61
64
771

69.8
14.0
7.9
8.3
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน สถานที่ในการซื้ อสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ร้านค้าใกล้บา้ น ร้อยละ 69.8
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตของห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 14.0 ร้านค้าใกล้ที่ทาํ งาน ร้อยละ 7.9 และอื่น ๆ
ร้อยละ 8.3 ได้แก่ ซื้ อจากที่ทาํ งาน ซื้ อจากสถานบันเทิง ที่บา้ นขายสุ รา และไม่เคยซื้ อสุ ราเพราะ
มีคนนํามาให้ทุกครั้งที่ดื่ม
- ความสะดวกในการซื้ อสุ รา
ตารางที่ 4.29 แสดงความสะดวกในการซื้ อสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
ความสะดวก

จํานวน

ร้อยละ

รวม

745
26
771

96.6
3.4
100

สะดวก
ไม่สะดวก

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ความสะดวกในการซื้ อสุ ราของกลุ่มตัวอย่างดื่มสุ รา ได้แก่ สะดวก ร้อยละ 96.6
ไม่สะดวก ร้อยละ 3.4
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- การประสบปัญหาภายหลังการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.30 แสดงปัญหาที่ประสบภายหลังการดื่มสุ รา
ปัญหาที่ประสบ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
หงุดหงิดโมโหง่ายโดยไม่มีเหตุผล
พูดจาเอะอะโวยวายเสี ยงดัง ด่าทอคนอื่น
ยากจนเพราะใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย
ทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้า
มีความต้องการทางเพศสู งโดยไม่สามารถ
ควบคุมได้
ขว้างปา ทําลายข้าวของด้วยความโกรธ
ถูกคนอื่นหลอก
ทําสิ่ งที่น่าอับอาย
ตบตีทาํ ร้ายลูกเมีย
ทําร้าย หรื อ ฆ่าสัตว์เลี้ยง
เป็ นโรคตับแข็ง หรื อ โรคอื่น ๆ จากสุ รา
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน
497
255
171
157
155
117

ร้อยละ
64.5
33.1
22.2
20.4
20.1
15.2

109
103
100
60
57
54
76

14.1
13.4
13.0
7.8
7.4
7.0
9.9

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างประสบภายหลังการดื่มสุ รา ได้แก่ ประสบอุบตั ิเหตุจากการ
ขับขี่รถ ร้อยละ 64.5 หงุดหงิดโมโหง่ายโดยไม่มีเหตุผล ร้อยละ 33.1 พูดจา เอะอะโวยวาย
เสี ยงดัง ด่าทอ คนอื่น ร้อยละ 22.2 ยากจนเพราะใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย ร้อยละ 20.4 ทะเลาะกับ
เพื่อนในวงเหล้า ร้อยละ 20.1
มีความต้องการทางเพศสู งโดยไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ
15.2 ขว้างปา ทําร้ายข้าวของด้วยความโกรธ ร้อยละ 14.1 ถูกคนอื่นหลอก ร้อยละ 13.4 ทําสิ่ งที่
น่าอับอาย ร้อยละ 13.0 ตบตีทาํ ร้ายลูกเมีย ร้อยละ 7.8 ทําร้าย หรื อ ฆ่า สัตว์เลี้ยง ร้อยละ 7.4
เป็ นโรคตับแข็ง หรื อ โรคอื่น ๆ จากสุ รา ร้อยละ 7.0 และประสบปัญหาอื่น ๆ ภายหลังการดื่มสุ รา
ร้อยละ 9.9 ได้แก่ การเมาค้างทําให้ทาํ งานต่อไม่ได้ ทําร้ายผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นมารดา
ญาติสนิท มิตรสหาย และได้รับผลกระทบทุกข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยด้ านครอบครัว
- สมาชิกครอบครัวในวัยเด็กที่เสพสุ รา
ตารางที่ 4.31 แสดงสมาชิกในครอบครัววัยเด็กของกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา
สมาชิกในครอบครัววัยเด็กที่เสพสุ รา
ญาติ
พ่อหรื อแม่
พ่อและแม่
พี่หรื อน้อง
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

463
118
82
97
11
771

60.1
15.3
10.6
12.6
1.4
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน สมาชิ กในครอบครัววัยเด็กของกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา ได้แก่ ญาติ ร้อยละ 60.1
พ่อหรื อแม่ ร้อยละ 15.3 พ่อและแม่ ร้อยละ 10.6 พี่หรื อน้อง ร้อยละ 12.6 และอื่น ๆ ได้แก่ ปู่
ร้อยละ 1.4
- ลักษณะของครอบครัวในวัยเด็ก
ตารางที่ 4.32 แสดงลักษณะของครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะครอบครัววัยเด็ก
อบอุ่น
ไม่อบอุ่น
ยากจน
มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย
ลงโทษรุ นแรง
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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จํานวน

ร้อยละ

489
104
216
58
23

63.4
13.5
28.0
7.5
3.0

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน ลักษณะของครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อบอุ่น ร้อยละ 63.4 ไม่
อบอุ่น ร้อยละ 13.5 ยากจน ร้อยละ 28.0 ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ร้อยละ 7.5 และลงโทษรุ นแรง
ร้อยละ 3.0
- การมองการดื่มสุ ราของครอบครัวในวัยเด็ก
ตารางที่ 4.33 แสดงการมองการดื่มสุ ราของครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะครอบครัววัยเด็ก
เป็ นเรื่ องธรรมดา
เป็ นเรื่ องไม่ธรรมดา
รวม

จํานวน

ร้อยละ

469
302
771

60.8
39.2
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน การมองการดื่ มสุ ราของครอบครัวในวัยเด็ก ได้แก่ มองการดื่ มสุ ราเป็ นเรื่ อง
ธรรมดา ร้อยละ 60.8 มองการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องไม่ธรรมดา ร้อยละ 39.2
- การดื่มสุ ราเป็ นประจําของครอบครัว
ตารางที่ 4.34 แสดงการดื่มสุ ราเป็ นประจําของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง
การดื่มสุ ราของครอบครัว
ดื่มเป็ นประจํา
ดื่มไม่เป็ นประจํา
รวม

จํานวน

ร้อยละ

156
615
771

20.3
79.7
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีการดื่มสุ ราเป็ นประจํา ร้อยละ 20.3 ดื่มไม่เป็ น
ประจํา ร้อยละ 79.7
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ปัจจัยด้ านเพือ่ น
- จํานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.35 แสดงจํานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ รา
จํานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ รา
1 - 2 คน
3 – 5 คน
6 – 10 คน
11 – 15 คน
16 – 20 คน
ตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

136
266
301
19
27
22
771

17.7
34.5
39.0
2.5
3.5
2.8
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน จํานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จํานวน1 - 2 คน ร้อยละ
17.7 จํานวน 3 – 5 คน ร้อยละ 34.5 จํานวน 6 – 10 คน ร้อยละ 39.0 จํานวน 11 – 15 คน ร้อย
ละ 2.5 จํานวน 16 – 20 คน ร้อยละ 3.5 จํานวนตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป ร้อยละ 2.8
- การคบของเพื่อนหากไม่ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.36 แสดงการคบของเพื่อนหากไม่ดื่มสุ รา
การคบของเพื่อนหากไม่ดื่มสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

726
45
771

94.2
5.8
100

คบ
ไม่คบ

จากผลการศึกษาปรากฏว่า จากกลุ่มตัวอย่างผูด้ ื่มสุ ราในชีวติ ประจําวันก่อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน หากกลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มสุ รา เพื่อนคบ ร้อยละ 94.2 เพื่อนไม่คบ ร้อยละ 5.8
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- ทัศนะต่อเพื่อนในวงสุ รา
ตารางที่ 4.37 แสดงทัศนะต่อเพื่อนในวงสุ รา
ทัศนะต่อเพื่อนในวงสุ รา
เพื่อนแท้
ไม่ใช่เพื่อนแท้
รวม

จํานวน

ร้อยละ

147
624
771

19.1
80.9
100

จากผลการศึกษาทัศนะต่อเพื่อนในวงสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า จากกลุ่มตัวอย่างผูด้ ื่ม
สุ ราในชี วิตประจําวันก่อนต้องโทษจํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ ร้อยละ
80.9 เป็ นเพื่อนแท้ ร้อยละ 19.1
ปัจจัยด้ านทีพ่ กั อาศัย
- ลักษณะของสถานที่พกั อาศัย
ตารางที่ 4.38 แสดงลักษณะของสถานที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะที่พกั อาศัย

จํานวน
515
168
30
31
27
771

บ้านตนเอง
บ้านเช่า
บ้านพักของคนงาน
บ้านในชุมชนแออัด
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ
66.8
21.8
3.9
4.0
3.5
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ลักษณะที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูก้ ระทําผิดซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เสพสุ รา จํานวน 771 คน ได้แก่ พักอาศัยที่บา้ นของตนเอง ร้อยละ 66.8 บ้านเช่า ร้อยละ 21.8
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บ้านพักของคนงาน ร้อยละ 3.9 บ้านในชุ มชนแออัด ร้อยละ 4.0 และ อื่น ๆ ได้แก่ บ้านพัก
ข้าราชการ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หรื อ บ้านของญาติ ร้อยละ 3.5
- ผูด้ ื่มสุ ราในชุมชนที่อาศัย
ตารางที่ 4.39 แสดงผูด้ ื่มสุ ราในชุมชนที่อาศัย
ผูด้ ื่มสุ ราในชุมชนที่อาศัย
จํานวนมาก
จํานวนไม่มาก
รวม

จํานวน

ร้อยละ

437
334
771

56.7
43.3
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูก้ ระทําผิดซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เสพ
สุ รา จํานวน 771 คน เห็นว่าชุ มชนที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยูม่ ีจาํ นวนผูด้ ื่มสุ ราจํานวนมาก ร้อยละ
56.7 มีผดู้ ื่มสุ ราจํานวนไม่มาก ร้อยละ 43.3
- การมองการดื่มสุ ราของชุมชนที่อาศัย
ตารางที่ 4.40 แสดงการมองการดื่มสุ ราของชุมชนที่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
การมองสุ ราของชุมชนที่อยูอ่ าศัย
เป็ นเรื่ องธรรมดา
เป็ นเรื่ องไม่ธรรมดา
รวม

จํานวน

ร้อยละ

631
140
771

81.8
18.2
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า การมองการดื่มสุ ราของชุมชนที่อาศัย ของกลุ่มตัวอย่างที่
เสพสุ รา จํานวน 771 คน เป็ นเรื่ องธรรมดา ร้อยละ 81.8 เป็ นเรื่ องไม่ธรรมดา ร้อยละ 18.2
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ปัจจัยด้ านสื่ อ
- สื่ อที่เห็นมีการนําเสนอการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.41 แสดงสื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นมีการนําเสนอการดื่มสุ รา
สื่ อ
การโฆษณาทางโทรทัศน์
ละคร หรื อ ภาพยนตร์
การโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
วิทยุ
อื่น ๆ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน
557
200
117
23
22
75

ร้อยละ
63.3
22.7
13.3
2.6
2.5
8.5

จากผลการศึกษาปรากฏว่า สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นมีการนําเสนอการดื่มสุ รา
ได้แก่
การโฆษณาทางโทรทัศน์ ร้อยละ 63.3 ละคร หรื อ ภาพยนตร์ ร้อยละ 22.7 การโฆษณาทาง
หนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 13.3 อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 2.6 วิทยุ ร้อยละ 2.5 และ อื่น ๆ ร้อยละ 8.5
สําหรับสื่ ออื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นมีการนําเสนอการดื่มสุ รา ได้แก่ ป้ ายโฆษณาข้างทาง
โปสเตอร์ ตามร้านค้าทัว่ ไป นิตยสาร ปฏิทิน และจากทุกสื่ อทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
- การกระตุน้ ของสื่ อต่อการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการกระตุน้ ของสื่ อต่อการดื่มสุ รา
การกระตุน้ ของสื่ อต่อการดื่มสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

244
527
771

31.6
68.4
100

มีผล
ไม่มีผล
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จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสื่ อมีผลต่อการกระตุน้ ให้ดื่มสุ รา ร้อยละ 29.3 ไม่มีผลต่อการ
กระตุน้ ให้ดื่มสุ รา ร้อยละ 70.7
การถูกว่ ากล่ าวเมื่อเสพสุ รา
- บุคคลที่วา่ กล่าวเมื่อเสพสุ รา
ตารางที่ 4.43 แสดงบุคคลที่วา่ กล่าวเมื่อเสพสุ รา
บุคคลที่วา่ กล่าว
บิดา และ/หรื อ มารดา
ภรรยา
ลูก
เพื่อน
เพื่อนบ้าน
ไม่ถูกว่ากล่าว
รวม

จํานวน
451
149
15
20
25
111
771

ร้อยละ
58.4
19.3
1.9
2.7
3.3
14.4
100

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า จากกลุ่ มตัวอย่างผูด้ ื่ มสุ ราในชี วิตประจําวันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างถูกบิดา และ/หรื อ มารดาว่ากล่าวเมื่อเสพสุ รา ร้อยละ 58.4 ถูก
ภรรยาว่ากล่าว ร้อยละ 19.3 ถูกลูกว่ากล่าว ร้อยละ 1.9
ถูกเพื่อนว่ากล่าว ร้อยละ 2.7 ถูก
เพื่อนบ้านว่ากล่าว ร้อยละ 3.3 และไม่ถูกว่ากล่าวเมื่อเสพสุ รา ร้อยละ 14.4
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การถูกตีตรา
- การถูกมองว่าเป็ นคนขี้แหล้าเมายา
ตารางที่ 4.44 แสดงการถูกมองว่าเป็ นคนขี้แหล้าเมายา
การถูกมองว่าเป็ นคนขี้แหล้าเมายา
ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
ไม่ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
รวม

จํานวน
212
559
771

ร้อยละ
27.5
72.5
100

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า จากกลุ่ มตัวอย่างผูด้ ื่ มสุ ราในชี วิตประจําวันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ร้อยละ 27.5 ไม่ถูกมองว่าเป็ นคน
ขี้เหล้าเมายา ร้อยละ 72.5
- การถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.45 แสดงการถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ รา
การถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ รา
ถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดี
ไม่ถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดี
รวม

จํานวน
187
584
771

ร้อยละ
24.3
75.7
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ ราร้อยละ 24.3 ไม่ถูกประณาม
ว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ รา ร้อยละ 75.7
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 ทัศนคติต่อการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
- ทัศนคติต่อการดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.46 แสดงทัศนคติต่อการดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยต่อทัศนคติต่อการดื่มสุ รา
การดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม
การดื่มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ
การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน
การดื่มสุ ราทําให้มีความสุ ข
การดื่มสุ ราทําให้สามารถทําสิ่ งต่าง ๆ ได้โดยไม่
ละอาย
การดื่มสุ ราทําให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้
การดื่มสุ ราเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
คนในสังคม
การดื่มสุ ราทําให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น
การดื่มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ น
ลูกผูช้ าย
การดื่มสุ ราส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
(หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จํานวน
717
708
542
450
437

ร้อยละ
93.0
91.9
70.4
58.4
56.7

421
383

54.6
49.7

285
190

37.0
24.6

65

8.4

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อการดื่มสุ รา ได้แก่ เห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา
ทัว่ ไปในสังคม ร้อยละ 93.0 การดื่มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.9 การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุ
ของความยากจน ร้อยละ 70.4 การดื่มสุ ราทําให้มีความสุ ข ร้อยละ 58.4 การดื่มสุ ราทําให้
สามารถทําสิ่ งต่าง ๆ ได้โดยไม่ละอาย ร้อยละ 56.7 การดื่มสุ ราทําให้ไม่สามารถระงับความ
โกรธได้ ร้อยละ 54.6 การดื่มสุ ราเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม ร้อยละ 49.7 การ
ดื่มสุ ราทําให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น ร้อยละ 37.0 การดื่มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึงความ
เป็ นลูกผูช้ าย ร้อยละ 24.6 การดื่มสุ ราส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ ร้อยละ 8.4
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- ความพยายามเลิกดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.47 แสดงความพยายามเลิกดื่มสุ รา
ความพยายามเลิกดื่มสุ รา
เคยพยายามเลิก
ไม่เคยพยายามเลิก
รวม

จํานวน

ร้อยละ

430
341
771

55.8
44.2
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างเคยพยายามเลิกดื่มสุ รา ร้อยละ 55.8
ไม่เคยพยายามเลิกดื่มสุ รา
ร้อยละ 44.2
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- สาเหตุที่ไม่ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.48 แสดงสาเหตุที่ไม่ดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
สาเหตุ
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
สุ ขภาพไม่ดี
ถูกตําหนิติเตียน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

36
21
9
2
9
77

46.7
27.3
11.7
2.6
11.7
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มสุ รา จํานวน 77 คน จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 880 คน ได้แก่ เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น ร้อยละ 46.7 เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ร้อยละ 27.3
สุ ขภาพไม่ดี ร้อยละ 11.7 ถูกตําหนิติเตียน ร้อยละ 2.6 และเหตุผลอื่น ๆ ร้อย11.7 ได้แก่ การเสพ
ยาเสพติดมากกว่าดื่ มสุ รา ข้อกําหนดของศาสนาห้ามไว้ ผิดหลักศาสนาอิสลาม ไม่มีประโยชน์
ทํางานทําให้ไม่มีเวลาว่างในการดื่ม เห็นว่าสุ รามีกลิ่นเหม็นทําให้ไม่ชอบ เห็นว่าสุ ราเป็ นต้นเหตุ
ทําให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ในชีวติ ต้องการประหยัดเงิน นําเงินไปซื้ อสิ่ งของอื่นที่จาํ เป็ นมากกว่า อาทิ
ซื้อข้าว
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ส่ วนที่ 3 : การประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง
- การดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
ตารางที่ 4.49 แสดงการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
การดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

453
318
771

58.8
41.2
100

ดื่ม
ไม่ดื่ม

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า จากกลุ่ มตัวอย่างผูด้ ื่ มสุ ราในชี วิตประจําวันก่ อนต้องโทษ
จํานวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ ร้อยละ 58.8 ไม่ดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ ร้อยละ
41.2
- ระยะเวลาของการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด
ตารางที่ 4.50 แสดงระยะเวลาของการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด
ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
1-5 ชัว่ โมง
มากกว่า 5 ชัว่ โมง – 10 ชัว่ โมง
มากกว่า 10 ชัว่ โมง
รวม

จํานวน

ร้อยละ

134
212
69
38
453

29.6
46.8
15.2
8.4
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ร้อยละ 29.6
ระยะเวลา 1-5 ชัว่ โมง ร้อยละ 46.8 มากกว่า 5 ชัว่ โมง – 10 ชัว่ โมง ร้อยละ 15.2 มากกว่า 10
ชัว่ โมงขึ้นไป ร้อยละ 8.4
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- ชนิดของสุ ราที่ดื่มในวันกระทําผิด
ตารางที่ 4.51 แสดงชนิดของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างดื่มในวันกระทําผิด
ชนิดของสุ รา
เบียร์ยหี่ อ้ ผลิตในประเทศไทย
เหล้าขาว
เหล้าเถื่อน
วิสกี้
บรั่นดี
เบียร์ ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ
สุ รากลัน่ จากผลไม้
ไวน์
แชมเปญ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

219
142
25
25
22
10
9
1
453

48.3
31.3
5.6
5.6
4.8
2.2
2.0
0.2
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า
ชนิดของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างดื่มในวันกระทําผิด ได้แก่
เบียร์ยหี่ อ้ ผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 48.3 เหล้าขาว ร้อยละ 31.3 วิสกี้ ร้อยละ 5.6 เหล้าเถื่อน
ร้อยละ 5.6 บรั่นดี ร้อยละ 4.8 เบียร์ ยี่ห้อของต่างประเทศ ร้อยละ 2.2 และ สุ รากลัน่ จากผลไม้
ร้อยละ 2.0 และไวน์ ร้อยละ 0.2
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- ปริ มาณการดื่มสุ ราในวันกระทําผิด
ตารางที่ 4.52 แสดงปริ มาณการดื่มสุ ราในวันกระทําผิด
ปริ มาณการดื่มสุ รา
น้อยกว่า 1 แก้ว
1 แก้ว
มากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด
1 ขวด
มากกว่า 1 ขวด
รวม

จํานวน

ร้อยละ

15
101
83
254
453

3.3
0.0
22.3
18.3
56.1
100

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า ปริ มาณการดื่ มสุ ราในวันกระทํา ผิดของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่
น้อยกว่า 1 แก้วร้อยละ 3.3 ปริ มาณมากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด ร้อยละ 22.3 ปริ มาณ 1 ขวด
ร้อยละ 18.3 และปริ มาณมากกว่า 1 ขวด ร้อยละ 56.1
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ รามากกว่า 1 ขวด ได้แก่ ดื่มสุ รา 10 ขวดแต่ไม่ถึง 20 ขวด คือ
10 12 และ 15 ขวด ร้อยละ 0.4 ปริ มาณ 20 ขวดขึ้นไป คือ 24 ขวด และ 48 ขวด หากแต่เป็ นการ
ดื่มกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 0.3
- ลักษณะการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
ตารางที่ 4.53 แสดงการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
ลักษณะการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

312
141
453

68.9
31.1
100

เมา
ไม่เมา

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราในวันเกิ ดเหตุจนกระทัง่ เห็นว่าตัวเองเมา
ร้อยละ 68.9 ไม่เมา ร้อยละ 31.1
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- การดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจในวันเกิดเหตุ
ตารางที่ 4.54 แสดงการดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจในวันเกิดเหตุ
การดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

93
360
453

20.5
79.5
100

ใช่
ไม่ใช่

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจในวันเกิ ดเหตุ ร้อยละ 20.5
ไม่ได้ดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจในวันเกิดเหตุ ร้อยละ 79.5
- การดื่มสุ ราทําให้ไม่เกรงกลัวโทษจําคุกหรื อประหารชีวติ
ตารางที่ 4.55 แสดงการดื่มสุ ราแล้วทําให้ไม่เกรงกลัวโทษจําคุกหรื อประหารชีวิต
การดื่มสุ ราแล้วทําให้ไม่เกรงกลัวโทษจําคุกหรื อ
ประหารชีวิต
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จํานวน

ร้อยละ

99
354
453

21.9
78.1
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราแล้วเห็นว่าทําให้ไม่เกรงกลัวโทษจําคุก
หรื อประหารชีวิต ร้อยละ 21.9
ดื่มสุ ราแล้วยังคงเกรงกลัวโทษจําคุกหรื อประหารชี วิต
ร้อยละ 78.1
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- สถานที่กระทําผิด
ตารางที่ 4.56 แสดงสถานที่กระทําผิด
สถานที่กระทําผิด
ห่างจากสถานที่ในการดื่มสุ รา
ในละแวกบ้านพัก
ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ที่ดื่มสุ รา
ในบ้าน
ในร้านที่ดื่มสุ รา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

153
89
81
46
42
42
453

33.8
19.5
17.9
10.2
9.3
9.3
100

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า สถานที่กระทําผิดของกลุ่ มตัวอย่างในวันเกิ ดเหตุห่างจาก
สถานที่ในการดื่มสุ รา ร้อยละ 33.8 ในละแวกบ้านพัก ร้อยละ 19.5 ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ที่ดื่ม
สุ รา ร้อยละ 17.9 ในบ้าน ร้อยละ 10.2 ในร้านที่ดื่มสุ รา ร้อยละ 9.3 และสถานที่อื่น ๆ
ร้อยละ 9.3 ได้แก่ สถานบันเทิง บ้านของเพื่อน งานเลี้ยง งานบวช บนรถไฟ
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- สาเหตุที่กระทําผิด
ตารางที่ 4.57 แสดงสาเหตุที่กระทําผิด
สาเหตุที่กระทําผิด
ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ
ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
เพื่อนชวน
เกิดความคึกคะนอง
ไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการส่ วนตัวมานาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

256
237
81
80
79
75
72
880

29.1
26.9
9.2
9.1
8.9
8.5
8.3
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างกระทําผิด ได้แก่ ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
ร้อยละ 29.1 เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ร้อยละ 26.9 ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ร้อยละ 9.2 เพื่อนชวน ร้อยละ 9.1 เกิดความคึกคะนอง ร้อยละ 8.9 ไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการ
ส่ วนตัวมานาน ร้อยละ 8.5 และสาเหตุอื่น ๆ ร้อยละ 8.3
สําหรับสาเหตุอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างกระทําผิด ได้แก่
- ต้องการเงิน
ต้องการเงินไปซื้อสุ รามาดื่มต่อ เนื่องจากสุ ราหมด
เป็ นการประกอบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน
- เป็ นการต่อสู ้ป้องกันตัว
- เกี่ยวข้องกับผูเ้ สี ยหายซึ่งเสพสุ รา
ดังกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหยือ่ ซึ่ งเสพสุ ราจนกระทัง่ เมา ได้เข้า
มาทําร้ายมารดา จึงเข้าไปช่วยเหลือมารดา จากการถูกทําร้ายจากพ่อเลี้ยง จึงใช้ไม้ตีพ่อเลี้ยงเสี ยชีวิต
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เสี ยใจกับการกระทําที่เกิดขึ้น
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กลุ่ ม ตัวอย่า งรายหนึ่ ง ได้แทงลู ก ได้รับ บาดเจ็บ เพราะคิ ดว่า ลู ก จะเข้า มาทํา ร้ า ย
เพราะลูกมักจะดื่มสุ ราและเคยทําร้ายตนเอง
ผูเ้ สี ยหายเมาสุ ราส่ งเสี ยงดัง ด่าทอทําให้โกรธ จึงใช้เชือกรัดคอทําให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส
ผูก้ ระทําผิดโดยปกติจะไม่ดื่มสุ รา แต่เหยือ่ เป็ นฝ่ ายที่ดื่มสุ รา โดยผูก้ ระทําผิดได้
เดินไปห้องพักแต่ได้ผา่ นร้านค้าที่ขายเหล้าจึงทําให้มีคนมาหาเรื่ องทะเลาะ ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายที่ชอบ
ดื่มสุ รา ในขณะที่ผกู ้ ระทําผิดได้มีการป้ องกันตัวจากการชวนทะเลาะของผูเ้ สี ยหาย โดยการใช้เหล็ก
แป๊ บตีผเู ้ สี ยชีวติ จนกระทัง่ เสี ยชีวติ
- ต้องการทวงหนี้
- ต้องการแก้แค้น
กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งรู ้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมาย เนื่องจาก
กลุ่ ม ตัวอย่า งถู ก รุ ม ทํา ร้ า ยก่ อน แต่ ผูท้ ี่ ท าํ ร้ ายตัวเองไม่ ถู ก ลงโทษทางกฎหมาย จึ ง ได้ใ ช้มี ดแทง
ผูเ้ สี ยหายจนกระทัง่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ตอ้ งการให้มีความรุ นแรงแบบนี้ มี
ความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุก ไม่ตอ้ งการกระทําผิดอีก
ไม่ได้กระทําผิด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งกล่าวว่าไม่ได้กระทําผิด แต่ตอ้ งถูกจับกุมเนื่องจากอยูใ่ น
เหตุการณ์เดียวกับเพื่อนที่เป็ นผูก้ ระทําผิด เป็ นต้น
-

กรณี สาเหตุในการกระทําผิดของกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่
- เสพสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
ตัวอย่าง
ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งปกติเป็ นคนไม่ค่อยดื่มสุ รา แต่ขณะนั้นได้ดื่มเบียร์ 9 ขวด
ไวน์ 1 ขวด ก่อนเกิดเหตุไม่เกิน 1 ชัว่ โมง เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจในการทําร้ายภรรยาซึ่ งยังไม่ได้
จดทะเบียนกัน แต่เนื่องจากผูเ้ สี ยหายเป็ นคนขี้หึงที่มีเรื่ องกันบ่อย เอาแต่ใจตัวเอง พยายามหลบหลีก
แต่ไม่สาํ เร็ จ
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- การดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจ
ผูเ้ สี ยหายเป็ นชูก้ บั ภรรยาของผูก้ ระทําผิด
โดยผูเ้ สี ยชีวติ ได้เป็ นเพื่อนบ้านที่
อาศัยอยู่บา้ นใกล้เคียงกัน โดยปกติผกู ้ ระทําผิดได้ดื่มสุ ราเป็ นปกติ โดยจะดื่มประมาณสัปดาห์ละ
สองครั้ง สุ ราที่ชอบดื่ มคือ เหล้าขาว วันเกิ ดเหตุผกู้ ระทําผิดได้ดื่มสุ ราเหล้าขาว 3ขวดเพื่อย้อมใจ
แล้วจึงใช้มีดแทงผูเ้ สี ยหายจนกระทัง่ เสี ยชีวิต เพราะผูเ้ สี ยหายทําให้ผกู้ ระทําผิดโกรธ อย่างไรก็ตาม
ผูก้ ระทําผิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์วนั นั้น ผูก้ ระทําผิดรู้สึกสะใจที่ได้กระทําลงไป
เพราะเห็ นว่าเป็ นการกระทําที่ผเู ้ สี ยหายควรได้รับจากความผิดที่ทาํ กับตน ปั จจุบนั ถูกตัดสิ นจําคุก
เป็ นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน ขณะอายุ 33 ปี ปั จจุบนั ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งเห็นว่า
โทษที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความผิดที่ตนเองได้กระทําลงไป และรู้สึกเข็ดหลาบกับโทษจําคุก
ที่ได้รับมาก
ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งได้ดื่มสุ ราจํานวนสองขวด เพื่อเป็ นการย้อมใจ
และทําให้ไม่เกรงกลัวโทษที่จะได้รับ หลังจากนั้นจึงได้กระทําผิดด้วยการขโมยรถจักรยานยนต์ของ
กลางในสถานีตาํ รวจ โดยต้องโทษจําคุกเป็ นระยะเวลา 6 ปี
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- การรู ้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
ตารางที่ 4.58 แสดงการรู้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
การรู ้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
ไม่รู้จกั
รู ้จกั บ้างแต่ไม่สนิท
เพื่อนสนิท
คนในครอบครัว
ญาติพี่นอ้ ง
รวม

จํานวน

ร้อยละ

416
353
52
31
28
880

47.3
40.1
5.9
3.5
3.2
100

จากผลการศึกษาการรู ้ จกั กับผูเ้ สี ยหายของผูก้ ระทําผิด ปรากฏว่า ไม่รู้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
ร้อยละ 47.3 รู ้จกั บ้างแต่ไม่สนิท ร้อยละ 40.1
เพื่อนสนิท ร้อยละ 5.9 คนในครอบครัว
ร้อยละ 3.5 และญาติพี่นอ้ ง ร้อยละ 3.2
- ลักษณะของผูเ้ สี ยหาย
ตารางที่ 4.59 แสดงลักษณะของผูเ้ สี ยหาย
ลักษณะของผูเ้ สี ยหาย
เป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
เป็ นนักเลง
ไม่ถูกชะตา
มีเรื่ องกันบ่อย
ไม่มีทางสู ้
อื่น ๆ
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

341
202
114
97
74
52
880

38.8
23.0
13.0
11.0
8.4
5.8
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ลักษณะของผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ เป็ นฝ่ ายยั่ว ยุ ร้ อ ยละ 38.8
เป็ นนักเลง ร้อยละ 23.0 ไม่ถูกชะตา ร้อยละ 13.0 มีเรื่ องกันบ่อย ร้อยละ 11.0 ไม่มี
ทางสู้ ร้อยละ 8.4 และอื่น ๆ ร้อยละ 5.8 ได้แก่ ทําให้ผกู้ ระทําผิดมีความรู้สึกไม่พึงพอใจบ่อย
โดยเฉพาะคู่รัก หรื อ ภรรยา ภรรยาที่กาํ ลังนอกใจ เป็ นคนประกอบอาชญากรรม อาทิ
การลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่น
- การเสพสุ ราของผูเ้ สี ยหาย
ตารางที่ 4.60 แสดงการเสพสุ ราของผูเ้ สี ยหาย
การเสพสุ ราของผูเ้ สี ยหาย

จํานวน

ร้อยละ

รวม

398
390
12
800

49.7
48.8
1.5
100

เมา
ไม่เมา
อื่น ๆ

จากผลการศึกษาปรากฏว่า การเสพสุ ราของผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ เมา ร้อยละ 49.7 ไม่เมา
ร้อยละ 48.8 และอื่น ๆ ได้แก่ ไม่แน่ใจ และไม่ทราบร้อยละ 1.5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างไม่ให้ขอ้ มูล
จํานวน 80 คน

116

- อาวุธที่ใช้ในการกระทําผิด
ตารางที่ 4.61 แสดงอาวุธที่ใช้ในการกระทําผิด
อาวุธที่ใช้ในการกระทําผิด
มีด ดาบ หรื อ ของมีคม
ปื น
ไม่ใช้อาวุธ /ชกต่อยธรรมดา
ระเบิด
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

318
269
182
13
98
880

36.1
30.6
20.7
1.5
11.1
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า อาวุธที่ใช้ในการกระทําผิด ได้แก่ ใช้มีด ดาบ หรื อ ของมีคม
ร้อยละ 36.1 ใช้ปืน ร้อยละ 30.6 ไม่ใช้อาวุธ /ชกต่อยธรรมดาร้อยละ 20.7 ระเบิด ร้อยละ 1.5
และอื่น ๆ ร้อยละ 11.1 ได้แก่ การข่มขืน การใช้ อาวุธอื่น ๆ ในการทําร้ายร่ างกาย อาทิ ก้อนหิ น
เหล็ก ท่อประปา ถังแก็ส เหล็กขาโต๊ะ ค้อนปอนด์ ท่อนไม้ ขวดเหล้า อุปกรณ์ เกี่ ยวกับการ
ทํางาน ไขควง เหล็กฉาก ปากกาที่เขียนหนังสื อ
- ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหาย
ตารางที่ 4.62 แสดงความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหาย
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหาย
ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสี ยชีวติ
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

112
198
219
351
880

12.7
22.5
24.9
39.9
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ ไม่ได้รับบาดเจ็บ ร้อย
ละ 12.7 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 22.5 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ร้อยละ 24.9 และเสี ยชี วิต
ร้อยละ 39.9
- ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.63 แสดงความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
รวม

จํานวน

ร้อยละ

477
317
86
880

54.2
36.0
9.8
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ไม่ได้รับ
บาดเจ็บ ร้อยละ 54.2 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 36.0 และได้รับบาดเจ็บสาหัส ร้อยละ 9.8
- ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย
ตารางที่ 4.64 แสดงความรู้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย
ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย
เสี ยใจที่ได้ทาํ ลงไป
เฉย ๆ
ต้องการขอโทษผูเ้ สี ยหาย
สะใจ
สาสมกับความผิดที่ได้ทาํ ลงไป
อื่น ๆ
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

465
140
140
54
37
44
880

52.8
15.9
15.9
6.2
4.2
5.0
100

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ความรู้สึกที่มีตอ่ ผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ เสี ยใจที่ได้ทาํ ลงไป ร้อยละ
52.8 ความรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 15.9 ต้องการขอโทษผูเ้ สี ยหาย ร้อยละ 15.9 สะใจ ร้อยละ 6.2 สาสม
กับความผิดที่ได้ทาํ ลงไป ร้อยละ 4.2 และความรู้สึกอื่น ๆ ร้อยละ 5.0 ได้แก่ ความรู้สึกสงสาร
ผูเ้ สี ย หาย สงสารครอบครอบครั วหรื อผูท้ ี่ ใ กล้ชิ ดกับ ผูเ้ สี ย หาย ไม่ ต้องการประสบพบเจอกับ
ผูเ้ สี ยหายอีก
- ความต้องการกระทําผิดหากย้อนเวลากลับไปได้
ตารางที่ 4.65 แสดงความต้องการกระทําผิดหากย้อนเวลากลับไปได้ของกลุ่มตัวอย่าง
ความต้องการกระทําผิดหากย้อนเวลากลับไป
ต้องการทําผิด
ไม่ตอ้ งการทําผิด
รวม

จํานวน

ร้อยละ

62
818
880

7.0
93.0
100

จากผลการศึ ก ษาความต้อ งการกระทํา ผิ ด หากย้อ นเวลากลั บ ไปได้ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการทําผิด ร้อยละ 7.0 ไม่ตอ้ งการทําผิด ร้อยละ 93.0
- คิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากสุ รา
ตารางที่ 4.66 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากสุ รา
คิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากสุ รา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

262
191
453

57.8
42.2
100

ใช่
ไม่ใช่

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด จํานวน 453 ต่อ
การกระทําผิดว่าเกิดจากสุ ราหรื อไม่ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเกิดจากสุ รา ร้อยละ 57.8 ไม่ได้
เกิดจากสุ รา ร้อยละ 42.2
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ส่ วนที่ 4 : ชีวติ ความต้ องการในเรือนจา และความคาดหวังต่ อชีวติ อนาคตภายหลังพ้นโทษ
- ความเหมาะสมต่อโทษที่ได้รับ
ตารางที่ 4.67 แสดงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อความเหมาะสมของโทษที่ได้รับ
ความเหมาะสมของโทษที่ได้รับ
รุ นแรงน้อยเกินไป
รุ นแรงเหมาะสมกับความผิด
มีความรุ นแรงมากเกินไป
รวม

จํานวน
12
480
388
880

ร้อยละ
1.4
54.5
44.1
100

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า ผูก้ ระทํา ผิดกลุ่ มตัวอย่า งเห็ นว่า โทษที่ไ ด้รับ รุ นแรงน้อย
เกินไป ร้อยละ 1.4 รุ นแรงเหมาะสมกับความผิด ร้อยละ 54.5 และมีความรุ นแรงมากเกินไป
ร้อยละ 44.1
- การได้รับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมในเรื อนจําที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบําบัดการเสพ
สุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.68 แสดงการได้รับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมในเรื อนจําที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
บําบัดการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาหรื อฝึ กอบรมในเรื อนจําที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมบําบัดการเสพสุ รา
ได้รับ
ไม่ได้รับ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

147
733
880

16.7
83.3
100

จากผลการศึ ก ษา ปรากฏว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งได้รั บ การศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรมในเรื อ นจํา ที่
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบําบัดการเสพสุ รา ร้ อยละ 16.7 ไม่ได้รับการศึ กษาหรื อฝึ กอบรมใน
เรื อนจําที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบําบัดการเสพสุ รา ร้อยละ 83.3
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- ความรู ้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจําของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.69 แสดงความรู้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจําของกลุ่มตัวอย่าง
ความรู้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจํา
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

126
754
880

14.4
85.6
100

จากผลการศึกษา ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างความรู้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจํา
14.4 ไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราในเรื อนจํา ร้อยละ 85.6

ร้ อ ยละ

- ความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกในเรื อนจํา
ตารางที่ 4.70 แสดงความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกของกลุ่มตัวอย่าง
ความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุก

จํานวน

ร้อยละ

รวม

847
33
880

96.2
3.8
100

ใช่
ไม่ใช่

จากผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งต่ อความเข็ด หลาบต่ อการถู ก จํา คุ ก ใน
เรื อนจํา ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกในเรื อนจํา ร้อยละ 96.2 ไม่เข็ด
หลาบต่อการถูกจําคุกในเรื อนจํา ร้อยละ 3.8
สําหรั บเหตุ ผลของการเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกในเรื อนจําของกลุ่มตัวอย่างผูก้ ระทําผิด
ร้อยละ 96.2 ได้แก่
1. ความรู้สึกท้ อแท้ กบั การขาดอิสรภาพ
กลุ่มตัวอย่างต้องสู ญเสี ยอิสรภาพ เพราะต้องอยูใ่ นกรอบสี่ เหลี่ยมที่จาํ กัด คือ
เรื อนจํา
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ตัวอย่าง
“ ผมเข็ดแล้วที่ตอ้ งหมดอิสรภาพ หมดอนาคต เสี ยเวลา เพราะน่าจะได้ทาํ ในสิ่ ง
ที่ดี ๆ ที่เป็ นประโยชน์มากกว่านี้ อยูก่ บั คนมากมาย อึดอัด แออัด และต้องอยูห่ ลายปี ทําให้ทอ้ แท้ ”
“ทําให้เกิดความกลัวในการกระทําผิดครั้งต่อ ๆ ไป เพราะมีบทเรี ยนที่น่าจดจําใน
สมอง ต้องสู ญเสี ยอิสรภาพทุกสิ่ งไปถึง 25 ปี ขณะอายุได้เพียง 19 ปี ”
“รู้สึกทรมานจิตใจอย่างแสนสาหัสที่ถูกกักขังในกรอบสี่ เหลี่ยม รู้สึกอึดอัด และ
ต้องใช้จ่ายเงิ นอย่างประหยัด เข็ดหลาบและเก็บเป็ นประสบการณ์ ของชี วิต ปั ญหาอุปสรรคใน
ชีวติ ประจําวัน คือ ความวุน่ วายในชีวติ ประจําวัน ท้อใจเป็ นบางครั้ง ”
2. ความทุกข์ ทรมานทางกาย
การถูกจําคุกทําให้เกิดปัญหาความลําบากกาย เพราะกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับ
การใช้ชีวิตภายในเรื อนจําที่แตกต่างจากชีวิตภายนอกเรื อนจํา โดยต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นการขาดแคลนสิ่ งอุปโภคบริ โภค การกินอยูล่ าํ บาก ขาดเงินทองของใช้ทวั่ ไป ไม่มีรายได้ใน
การซื้ อของใช้ส่วนตัว ไม่สามารถทําอะไรในสิ่ งที่ตอ้ งการทําได้ มีชีวิตที่ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่
บ้าน ตลอดจนการประสบปั ญหาสุ ขภาพ อาทิ เข็ดหลาบ ปั ญหาเรื่ องนํ้า ผูต้ อ้ งขังเยอะ ทําให้แออัด
ทําให้เกิดโรคติดต่อ เช่น หิ ด กลาก เกลื้อน และปั ญหาที่ประสบจากความชราภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ถูกจําคุกในเรื อนจํา
ตัวอย่าง
“ผมมีชีวติ ในเรื อนจําที่ลาํ บาก เพราะมีโรคประจําตัว”
“ไม่อยากอยูใ่ นเรื อนจํา ผูต้ อ้ งขังมีจาํ นวนมาก นํ้าไม่พออาบ ที่นอนแน่น ”
“ผมถูกตัดสิ นจําคุกตลอดชีวติ ด้วยคดีชิงทรัพย์และฆ่า ขณะอายุได้ 23ปี ขณะนี้
จําคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 10 ปี เข็ดกับการถูกจําคุก เพราะติดคุกนานมาก และต้องจากครอบครัว
แถมเป็ นภาระให้ญาติอีก นักโทษแออัด แย่งกันกินแย่งกันนอน รายได้ไม่มีแถมรายจ่ายมาก”
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“เข็ดหลาบแล้ว เพราะทํา ให้ค รอบครัว พ่อแม่ ได้รับ ความลําบาก และตัวเราก็
ลําบากเหมือนกัน ลําบากเพราะทางบ้านยากจน ไม่มีเงินส่ งเสี ย ทําให้ความเป็ นอยู่ในเรื อนจําไม่มี
ของใช้ที่จาํ เป็ น แล้วก็ติดคุกนานเกินไป เพราะต้องโทษประหารชีวติ ”
3. ประสบความทุกข์ และทรมานใจ
กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ใจ ลําบากใจ ทรมานใจ ไม่วา่ จะเป็ น
ความเหงา ความเบื่อ ความคิดถึงครอบครัว การเผชิญกับความคิดมาก ความเสี ยใจในสิ่ งที่เกิดขึ้น
ความเครี ยด ความเก็บกด ขาดกําลังใจในการใช้ชีวิตในเรื อนจํา ต้องมีชีวิตอยูก่ บั การทําใจให้รับกับ
สภาพที่เกิดขึ้นกับชีวติ ในปั จจุบนั
ตัวอย่าง
“ชีวติ ในเรื อนจํามีแต่ความเหงา ความเบื่อ และคิดถึงครอบครัว ยากลําบากทั้งขาด
อิสรภาพในการใช้ชีวติ ถ้าเป็ นโรคก็จะมีความลําบาก”
“คิดถึงลูกเมียใจจะขาด”
“ไม่ตอ้ งการกระทําผิดอีก ต้องระวังตัวในการใช้ชีวติ ประจําวันให้มากขึ้น คิดมาก
เป็ นห่ วงเรื่ องหน้าที่การงาน เพราะประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ต้องถูกจับมาทั้งพ่อและลูก คนทางบ้าน
ไม่มีใครคอยดูแล เป็ นห่วงเด็กที่กาํ ลังเรี ยน คิดว่าโทษที่รับรุ นแรงเกินไป 6 เดือน “
“ผมรู้สึกเสี ยใจมากที่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ”
“ผมต้องอยูใ่ นลักษณะของการทําใจ แต่พอทําใจได้บา้ ง”
“เรื อนจําเป็ นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้า รวมทั้งตัวผม โอกาสข้างหน้าจะต้องใช้
ชี วิตอย่างระมัดระวัง พยายามจะไม่ขอ้ งแวะกับสิ่ งที่ไม่ดี เพื่อจะได้ไม่เป็ นอย่างนี้ ปั ญหาอุปสรรค
ในการใช้ชีวติ เรื อนจํา คือ การขาดอิสระ ไม่สามารถดํารงชีวิตด้วยตัวเองได้ จริ ง ๆ แล้วปั ญหาด้าน
ร่ างกายยังไม่เท่าไร ส่ วนใหญ่ปัญหาอยูท่ ี่สภาพจิตใจมากกว่า”
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“เป็ นการกระทําผิดที่ไม่น่าจะได้รับบทลงโทษที่หนักขนาดนี้ และจะเป็ นบทเรี ยน
ราคาแพงที่จะไม่กลับมากระทําผิดซํ้าเป็ นครั้งที่สอง เพราะการถูกจําคุกเกิดความลําบาก คือ การ
ขาดอิสรภาพ บุคคลภายนอกอาจมองว่าผูต้ อ้ งขังอาจจะสบายไม่ตอ้ งมีเงินก็มีที่นอนให้ มีขา้ วกิน แต่
ตรงนั้นไม่สาํ คัญเท่าความสบายใจ”
“การถูกจําคุกมีแต่เพียงความเบื่อหน่ายชีวติ ในเรื อนจํา เหงา คิดถึงครอบครัว และ
รู ้สึกผิดต่อครอบครัว”
“การถูกจําคุ กทําให้ผมลําบากมาก เพราะความกดดันทางด้านจิตใจที่ตอ้ งโทษ
ประหารชีวติ ”
“ไม่ตอ้ งการอะไร เพราะอยากให้ได้รับวิบากกรรมในคุกมากที่สุด ตายแล้วจะได้
ไปชดใช้ไม่มากนัก ต้องพยายามรักษาสภาพจิตใจในเรื อนจํา สัญญาลูกผูช้ ายจะไม่กลับไปดื่ม
เพราะให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้”
“ไม่เคยเสี ยใจที่ได้เข้ามาอยูใ่ นเรื อนจํา เพราะตัวเองกระทําผิดแล้วต้องยอมรับผลที่
ได้กระทําลงไป การใช้ชีวิตในเรื อนจําเป็ นไปได้ดีทุกอย่าง แต่มีส่ิ งหนึ่ งที่ผตู้ อ้ งขังทุกคนต้องทน
คือ ความลําบากใจ ที่ตอ้ งทนอยูใ่ นเรื อนจํา”
4. ประสบปัญหาญาติ มิตรไม่ ค่อยมาเยีย่ ม
ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างต้องประสบกับปัญหาเงินไม่พอใช้ ญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม
และไม่สามารถติดต่อได้ญาติได้ หรื อในกรณี ที่สามารถติดต่อญาติได้ก็ไม่สามารถติดต่อกับญาติได้
ในทันทีที่มีปัญหา
ตัวอย่าง
“ผมไม่มีญาติมาเยีย่ มเลยตั้งแต่ติดคุก ทําให้ผมต้องคิดมากและเสี ยใจ”
“ไม่มีใครอยากเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจําหรอก บ้างก็เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดอย่าง
ไม่ได้ต้ งั ใจแม้แต่นอ้ ย ถือว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมที่ทาํ มา ญาติไม่มีใครมาเยีย่ ม เพราะทางบ้านยากจน”
“ผมได้กระทําผิดและต้องโทษด้วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 50 ปี
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ตั้งแต่อายุ 22 ปี ปั จจุบนั ถูกจําคุกมาเป็ นเวลา 6 ปี ตอนนี้ สํานึกได้แล้ว หากย้อนกลับไปจะไม่ทาํ
เลยจริ ง ๆ ไม่มีเพื่อนที่กินดื่มด้วยกันติดต่อเลย แม้ก่อนหน้านี้ จะมีเพื่อนที่สนิทที่ดื่มสุ ราด้วยกันเป็ น
ประจํา จํานวนมากถึง 8 คน ญาติก็นาน ๆ มาที การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี เพราะอาจเกิดปั ญหาหลาย
อย่าง เช่น อุบตั ิเหตุ ทําให้ตวั เองบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต หรื อไม่ผอู้ ื่นก็เสี ยชีวิต ทําให้เกิดการทะเลาะ
วิวาทกับผูอ้ ื่นแล้วทําอะไรไปโดยขาดความยับยั้ง”
“เข็ดหลาบมาก โดยเฉพาะญาติ จะค่อย ๆ หายไปจากชีวติ ทีละคนโดยทําอะไร
ไม่ได้”
“ตอนนี้เข็ดแล้ว เพราะติดมาหลายรอบแล้ว ครั้งนี้ติดเป็ นครั้งที่ 5 กระทําผิดครั้ง
สุ ดท้ายตอนอายุได้ 20 ปี ด้วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 26 ปี ถูกจําคุกมาแล้ว4 ปี ก่อน
หน้านี้กระทําผิดด้วยคดี เสพยาบ้า 2 ครั้งขับรถโดยประมาท 1 ครั้ง ฆ่าคน 1 ครั้ง ประสบอุปสรรค
ในการใช้ชีวิตเรื อนจํา คื อ เงิ นไม่มีใช้ เพราะติดคุ กมาหลายรอบแล้ว ทางบ้านเลยไม่สนใจไม่มา
เยีย่ ม ”
“ผมมีความเข็ดหลาบและอยากกลับตนเป็ นคนดี ผมยังมีลูกและเมียคอยอยู่ขา้ ง
นอก สิ่ งที่ผมทําลงไปเป็ นอารมณ์ชว่ั วูบของฤทธิ์ สุรา ปั จจุบนั นี้ ผมอยูใ่ นคุกลําบากมาก ไม่มีของใช้
และญาติพี่นอ้ งไม่ได้มาเยีย่ มเลย”
5. คิดถึงครอบครัว และเป็ นห่ วงคนข้ างนอก
การถูกจําคุกทําให้ไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัวดังเช่นเดิม ทําให้กลุ่มตัวอย่างต้องทรมาน
กับความรู ้สึกคิดถึงครอบครัว และคนที่รัก ไม่วา่ จะเป็ นคิดถึงลูกเมีย หรื อ พ่อแม่
ตัวอย่าง
“ผมนอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่ครอบครัว และการเยีย่ มญาติมีนอ้ ยไป ทําให้การ
สื่ อสารลําบาก”
“เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งรับภาระต้องโทษ กับสิ่ งที่ได้ทาํ เพื่อชดใช้ความผิดที่ทาํ ลงไป แต่มี
ปั ญหาตรงที่ ญาติ พ่อแม่ยากจน และก็แก่มากแล้ว ติดคุกระยะเวลา 33 ปี ตั้งแต่อายุ 35 ปี ติดมาแล้ว
5 ปี ไม่ทราบว่าพ้นโทษออกไปจะได้เห็นหน้าพ่อแม่อีกหรื อไม่”
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“เข็ดและไม่อยากกระทําผิดใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะอยู่ในเรื อนจําคิดมาก คิดถึงพ่อกับ
แม่และน้องอีก 3 คน จะอยูก่ นั อย่างไร มีกินมีใช้หรื อเปล่า”
“เข็ดหลาบอย่างมาก และจะไม่คิดมีปัญหาแบบนี้อีก ถ้ามีโอกาส ตั้งใจทํางาน เป็ น
คนดี และคอยตักเตือนไม่ให้ทาํ ผิด อยู่ในเรื อนจําไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใด นอกจาก
ความทุกข์ใจเป็ นห่วงภรรยา บทเรี ยนที่ผมได้รับ ผมไม่อยากจะยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งพวกนี้”
“เข็ดหลาบมาก และกลัวว่าจะกระทําผิดซํ้า การจําคุกในเรื อนจําลําบากมาก เพราะ
ระยะเวลาที่จาํ คุ กมาแล้วนาน และญาติได้เสี ยชี วิตไปบ้างแล้ว เพราะกระทําผิดมาตั้งแต่อายุ 20 ปี
ด้วยคดีปล้นฆ่า เป็ นระยะเวลา 40 ปี ถูกจําคุกมาแล้ว 8 ปี ”
6. มีชีวติ อยู่กบั การรอคอย
การถูกจําคุกทําให้กลุ่มตัวอย่างต้องมีชีวติ อยูก่ บั การรอคอย ทําให้มีความทรมาน
ใจอย่างแสนสาหัส และมีความเข็ดหลาบต่อโทษจําคุก
ตัวอย่าง
“ผมไม่เห็นหน้าญาติพี่นอ้ ง ต้องรอคอยการมาเยีย่ ม ไม่มีความสุ ขเหมือนข้างนอก”
“คิดว่าจะไม่กระทําผิดอีก เพราะการที่อยูใ่ นนี้ ทําให้เรารู้วา่ ลําบากแค่ไหน อยาก
ได้อะไรก็ไม่ได้ ต้องรอให้ญาติมาเยีย่ ม ไม่รู้ข่าวสารต่าง ๆ แม้กระทัง่ ทางบ้าน”
“เข็ดหลาบจากการอยูใ่ นเรื อนจํานี้เป็ นอย่างมาก และทําให้พอ่ แม่เสี ยใจ เพราะผม
ได้ก่อคดีปล้น ขณะที่ผมอายุได้เพียง 18 ปี และถูกตัดสิ นจําคุ กเป็ นระยะเวลา 5 ปี ออกไปจะเลิกทํา
สิ่ งที่ผิด เพราะกินอยู่ลาํ บากมาก และไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่
ต้องรอคอยพ่อแม่มาเยี่ยม และ
วันพ้นโทษ ”
“ต้องรอคอยกับทุกอย่างมาตลอด ไม่วา่ จะเป็ นทางร่ างกายหรื อจิตใจ จะไม่กระทํา
ผิดอีกแล้ว”
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7. เสี ยเวลา โอกาส อนาคตทีด่ ีงาม เสี ยสิ ทธิ และสู ญเสี ยทุกอย่างในชีวติ
การถูกจําคุกทําให้กลุ่มตัวอย่างที่กระทําผิดต้องสู ญเสี ยเวลา อนาคตที่ดีงาม และ
สู ญเสี ยสิ่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะโอกาสที่ดีในชีวติ ทําให้ผกู้ ระทําผิดเกิดความเกรงกลัวต่อโทษจําคุก
ตัวอย่าง
“การถูกจําคุกทําให้เป็ นการเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์”
“ผมต้องเสี ยเวลาในการประกอบอาชีพไปตลอดชีวติ ”
“เข็ดหลาบ เพราะเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ตอนแรกที่ถูกจําคุก ก็กลัวและ
คิดมาก พออยูไ่ ปก็ทาํ ใจได้”
“เกิดความเข็ดหลาบต่อการถูกจองจําเป็ นระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ญาติพี่นอ้ ง มวล
มิตรห่างหาย”
“ไม่ได้ มีความสุ ข ความทุกข์ ร่ วมกับครอบครัว เสี ยเวลาในชีวติ และการงาน ไม่มี
โอกาสทําบุญทําทานมาก ๆ ปั ญหาอุปสรรคที่ประสบ คือ บางครั้งเราอยูส่ งบเฉย ก็มีส่ิ งเกี่ยวเนื่ อง
เกี่ยวข้อง”
“ไม่กล้าที่จะกระทําผิดต่อไป เพราะต้องสู ญเสี ยอะไรมากมาย และเสี ยสิ ทธิในด้าน
ต่าง ๆ มีปัญหาในเรื อนจํา คือ ไม่มีอิสรภาพและไม่สะดวกในสิ ทธิต่าง ๆ”
“เข็ดหลาบ และเป็ นบทเรี ยนในชีวิตไปจนตาย เพราะต้องสู ญเสี ยทุกสิ่ ง บ้านแตก
สาแหรกขาด การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งไม่ดี เป็ นภัยต่อสังคม”
“ถ้าออกไปแล้วไม่ตอ้ งการกลับมาอีก เพราะอยูใ่ นนี้สูญเสี ยทุก ๆ อย่าง ได้อยูม่ า
นานถึง 5 ปี ปั ญหาในเรื อนจําอาจจะมีบา้ ง ส่ วนมากจะเป็ นเรื่ องขาดเหลือของใช้ส่วนตัว เพราะไม่มี
ญาติมาเยีย่ ม”
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“ถ้า ย้อ นกลับ ไปได้ ผมจะไม่ เ ข้า มาอยู่ใ นนี้ เ ด็ด ขาด เพราะว่า มันทํา ให้ผ มต้อ ง
สู ญเสี ยเกื อบทุกอย่าง ไม่เว้นแต่คนที่เรารัก ผมกระทําผิดด้วยคดีชิงทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์เสี ยชีวิต
ต้องโทษจําคุกตลอดชีวติ ตั้งแต่อายุ 23 ปี จําคุกมาแล้ว 8 ปี ”
“เข็ดหลาบมากกับการกระทําผิดที่เกิ ดขึ้น ถูกตัดสิ นติดคุกระยะเวลานานมาก ตั้ง
18 ปี ตั้งแต่ผมอายุ 19 ปี สงสารพ่อแม่ ลูกเมีย พลาดแค่ครั้งเดียวหมดอนาคตเลย …
...ต่ อไปไม่ มีทยี่ นื ในสังคมแล้ ว...”
“เรื อนจําพยายามอย่างยิง่ ที่จะแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูต้ อ้ งขัง ภายในเรื อนจําไม่
มี อ ะไรน่ า เกลี ย ดน่ า กลัว แต่ สิ่ ง ที่ น่ า กลัว คื อ กํา หนดโทษที่ สู ง เกิ น ไป เสี ย เวลาในการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจ และการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ”
“ผมต้องโทษจําคุกด้วยคดี ร่ วมกันปล้นทรัพย์ ทําร้ายร่ างกาย ขณะอายุได้ 21 ปี ถูก
ตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 8 ปี จําคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน ก่อนหน้านี้ เคยถูกจําคุก
มาแล้วจํานวนสองครั้งด้วยคดี ครอบครองเฮโรอีนทั้งสองครั้ง มีความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกมาก
เพราะเสี ยทั้งเวลา ทั้งอนาคต และที่สาํ คัญ เกือบจะเสี ยคนที่เรารักและเคารพเกือบหมดสิ้ นทุกสิ่ งทุก
อย่าง ปั ญหาที่ประสบในเรื อนจํามีมาก เพราะชี วิตในเรื อนจําและข้างนอกต่างกันมาก การดื่มสุ รา
ไม่ใช่วา่ จะทําให้ก่ออาชญากรรม เพราะที่ผมสังเกตมาไม่ค่อยได้มาจากการดื่มสุ รา บางคนทําเพราะ
ความตั้งใจและเจตนา บางคนก็ไม่ได้ต้ งั ใจอยากจะให้เกิ ด เพียงแต่ตอ้ งการอยากแก้แค้น และอีก
ประเด็นก็มาจากยาเสพติด เพราะฉะนั้นผมขอสรุ ปว่า สุ ราไม่ใช่ ปัญหาทําให้เกิ ดอาชญากรรมเป็ น
ส่ วนมาก”
“ผมกระทําผิดด้วยคดีพยายามฆ่า ขณะอายุได้ 27 ปี ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา
10 ปี ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลาปี กว่า ทําให้ผมเข็ดหลาบมาก ๆ เพราะมันทําให้ผมต้องสู ญเสี ย
อะไรต่อมิอะไรอีกหลายๆอย่าง แม้กระทัง่ กําลังใจจากคนที่สําคัญมาก ๆ ยังต้องเสี ยไปเลย ทําให้ผม
ไม่คิดที่จะทําผิดอะไรอีกเลย อยูใ่ นเรื อนจํา การกินอยูล่ าํ บากวุน่ วาย มีคนชอบมาวุน่ วายเพราะมีคน
จํานวนมาก ญาติก็ไม่ค่อยมาเยีย่ ม เพื่อนหรื อแฟนก็ทิ้งกันหมด ทําให้เราต้องเหงาอยูใ่ นเรื อนจํา และ
อยูอ่ ย่างไร้อิสรภาพโดยไม่มีใครมาสนใจ ”
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“ผมกระทําผิดด้วยคดีทาํ ร้ายร่ างกาย ขณะอายุ 27 ปี ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา
6 ปี ผมเห็นว่าการดื่มสุ รามากไม่ดี เช่น ก่อให้เกิดการขาดสติ และโมโหง่าย เสี ยทั้งเงินและร่ างกาย
อ่อนแรง อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น จากคนพูดน้อย ก็เปลี่ยนเป็ นคนพูดมาก หรื อ อาจเกิ ด
การเสพยาเสพติดอื่น ๆ ได้ สําหรับการถูกจําคุก ผมเข็ดหลาบมาก และจะจําไปตลอดชีวิต ว่าจะไม่
ทําผิดอีกแล้ว ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็ น สู ญเสี ยอะไรต่อมิอะไรไปหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น
ชื่ อเสี ยงวงศ์ตระกูล ทําให้คนดูถูก ทําให้พอแม่เสี ยใจมาก อยูใ่ นเรื อนจํา กลายเป็ นคนคิดมาก นอน
ไม่ค่อยหลับ คิดมากจนบางครั้งปวดหัวมาก ไม่รู้จะทําอย่างไร คิดถึงแต่ผเู้ ป็ นพ่อและแม่”
“ทํา ให้ สู ญ เสี ย อิ ส รภาพและโอกาสหารายได้ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว และทํา ให้
กลายเป็ นบุคคลที่มีประวัติ (ไม่ดี ) ทําให้พ่อแม่พี่น้องและคนที่เรารักต้องผิดหวังและเสี ยใจ อยู่ใน
เรื อ นจํา ทํา ให้มี ปั ญหาเรื่ องสภาพจิ ตใจเพราะคิ ด ถึ ง บ้า นและต้องเผชิ ญกับ ความขาดแคลน จน
บางครั้งเราต้องกลายเป็ นคนเห็นแก่ตวั โดยไม่ได้ต้ งั ใจ เพราะการดิ้นรนเอาตัวรอด”
8. ประสบปัญหาครอบครัว
การถูกจําคุกทําให้เกิดปัญหาครอบครัวแก่ผกู้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น
ปั ญหาครอบครัวแตกแยก หรื อครอบครัวขาดความอบอุ่นเพราะต้องแยกกันอยู่ ทําให้ผกู้ ระทําผิด
เกิดความเกรงกลัวต่อโทษจําคุก
ตัวอย่าง
“ถ้าหากถามว่าเข็ดหลาบไหม ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วตรงจุดนี้ไม่มีใครอยากเข้ามาหรอก
และไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าชี วิตผูต้ อ้ งขังคืออะไร การที่ตอ้ งติดคุกทําให้ครอบครัวแตกแยก หมด
อิสรภาพ ต้องมาอยูใ่ นสถานที่ที่จาํ กัดไม่สะดวก ยามเจ็บไข้ไม่สบายก็ลาํ บาก การรักษาพยาบาล
ไม่ดี”
“ถูกเมียทิ้ง และไม่เป็ นอิสรภาพ เพราะว่าการที่เราถูกจําคุก ทําให้เราถูกคนที่เรารัก
ทิง้ ไป ไม่สามารถทําในสิ่ งที่เราอยากทําได้ ”
9. ประสบปัญหาทางเรือนจา
กลุ่มตัวอย่างต้องประสบกับปัญหาการใช้ชีวติ ในเรื อนจํา ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาการที่
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ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพเรื อนจําที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกเรื อนจํา หรื อ การที่ตอ้ ง
อาศัยอยูก่ บั คนเป็ นจํานวนมาก และการที่ตอ้ งอาศัยอยูก่ บั เรื อนจําที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ทํา
ให้กลุ่มตัวอย่างต้องเข็ดหลาบกับการถูกจําคุกในเรื อนจํา โดยประสบปัญหาจากทางเรื อนจํา ดังนี้
ความรู้สึกอึดอัดใจกับการทีต่ ้ องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังจานวนมาก
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีความเป็ นส่ วนตัวไม่สามารถทํา
ตามที่ใจต้องการได้ ปั ญหาการกระทบกระทัง่ ระหว่างผูต้ อ้ งขังด้วยกัน เนื่องจากการใช้ชีวิตร่ วมกัน
กับผูต้ อ้ งขังจํานวนมาก ไม่มีเพื่อนจริ งใจในเรื อนจํา ตลอดจนปั ญหามีขาใหญ่คอยข่มเหงรังแก
ความหวาดระแวงในการใช้ชี วิ ต ในเรื อ นจํา นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งยัง ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม สังคม สุ ขลักษณะในเรื อนจํา
ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับชีวติ จําเจ ซํ้าซาก น่าเบื่อ โดยต้องใช้ชีวติ ที่มี
ความอดทนสู ง เพื่อจะให้ดาํ เนินชีวติ ให้ผา่ นไปวัน ๆ
ปัญหาการปรับตัวเข้ ากับเรือนจา
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเรื อนจํามีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอก
เรื อนจํามากมาย
ปัญหาการถูกกดดันจากกฎระเบียบมากมาย
เนื่องจากชีวติ ในเรื อนจําต้องเผชิญกับกฎระเบียบในการทําให้คนจํานวนมาก
สามารถอาศัยอยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุข
ตัวอย่าง
“ผมเข็ดหลาบกับการถูกจําคุกมาก เพราะต้องปรับสภาพให้เข้ากับคนหมู่มาก และ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของเรื อนจํา”
“เข็ดหลาบแล้ว ไม่อยากกระทําผิดอีก อาหารไม่ถูกปาก ที่อยูอ่ าศัยไม่เหมือนบ้าน”
“ไม่ได้เจอผูค้ นภายนอก ต้องอยูใ่ นกฎระเบียบ คนในเรื อนจํามีจาํ นวนมากเกินไป”
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“ ผมถูกจองจําเป็ นเวลานาน ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งด้านจิตใจและความเป็ นอยู่
รู ้สึกอึดอัดใจกับการถูกจองจํา ขาดความสะดวกสบายในการเป็ นอยู่ พบปัญหาที่ได้รับไม่ได้จากการ
แสดงออกของสังคมในคุก เช่น การพูดคําหยาบคาย การประพฤติเกาะกลุ่มเพื่อสร้างอิทธิ พล แม้จะ
ไม่ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบําบัดการงดการดื่มสุ รา แต่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่1 – ปวส. ซึ่ งมีความภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ศึกษา ซึ่ งหวังว่าจะนําความรู้น้ ี ออกไปประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว”
“ประสบปัญหาด้านสุ ขอนามัย ด้านโภชนาการ และจํานวนผูต้ อ้ งขังที่เริ่ มมีจาํ นวน
มากขึ้น”
“การต้องโทษครั้งนี้ ทาํ ให้ได้สํานึก และตั้งใจที่จะเลิกดื่มสุ รา ประสบปั ญหาความ
แออัดของห้องนอน”
“มีความเข็ดหลาบ เพราะมีหลายอย่าง เช่น อยากทําอะไรก็ทาํ ไม่ได้ ของที่อยากกิน
ก็ไม่มีให้กิน (ความอิสระในทุก ๆ อย่างได้ขาดหายไป ) ไม่มีของใช้ ที่นอนแออัด สถานที่คบั แคบ
นํ้าท่าไม่สะดวก ไม่มีรายได้ตอ้ งรอญาติอย่างเดียว”
10. ปัญหารู้สึกไร้ คุณค่ า
การถูกจําคุกทําให้ผกู้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไร้คุณค่าในตัวเอง อันนําไปสู่
ปั ญหาความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกในเรื อนจํา
ตัวอย่าง
“เข็ดหลาบมาก ต้องการกลับบ้าน ไม่มีอนาคต รู้สึกตัวเองเป็ นภาระให้กบั สังคม”
“สู ญเสี ยคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์”
“เป็ นภาระให้ญาติ สร้างความลําบากให้พี่นอ้ ง”
“หมดอิสรภาพ ทําให้คนข้างนอกต้องลําบากเพราะเรา”
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“ไม่มีรายได้อะไรมากนักที่จะนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน ต้องรบกวน
ญาติพี่นอ้ งมาโดยตลอด”
“เรื อนจําคล้ายที่ทิ้งขยะคนอย่างไม่เป็ นระบบระเบียบ”
11. ปัญหาสิ้นหวังในชีวติ
ความสิ้ นหวังในชีวติ จากการถูกจําคุกในเรื อนจํา เป็ นปัญหาที่สาํ คัญประการหนึ่งที่
ทําให้ผกู ้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างมีความเกรงกลัวต่อการถูกจําคุก
ตัวอย่าง
“ครั้งเดียวก็เกินพอ ถ้าถูกจําคุกโดยเฉลี่ยประมาณ 5-8 ปี ก็เข็ดแล้ว ถ้านานกว่า
นั้นจะทําให้สิ้นหวัง ชิงชังแค้นสังคม แต่ทาํ ใจได้ทุกอย่างก็รับสภาพได้ ต้องปรับตัวให้ได้”
“มีความเข็ดหลาบ เพราะทําให้ผมกลายเป็ นคนไม่มีอนาคตและความมัน่ คงในชีวติ
ไปเลย ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน มีปัญหาในเรื อนจําหลายเรื่ อง ในการรักษาพยาบาล การกินอยูท่ ี่
แออัด เงินไม่มีซ้ือของใช้ที่จาํ เป็ น”
“เป็ นสิ่ งที่อยูแ่ บบลําบาก ไม่ได้อยูห่ รื อเจอกับคนที่เรารัก และเคารพ ตอนนี้ไม่มี
ใครอยากอยูใ่ นนี้แล้ว ไม่มีเงิน ไม่ได้เรี ยนรู้ชีวติ ข้างนอก ไม่ได้เรี ยน ไม่ได้ฝึกวิชาชีพ ”
12. ขาดความมั่นใจในตัวเอง
ปั ญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุก คือ
ปั ญหาขาดความมัน่ ใจในตัวเอง เพราะการถูกจําคุกทําให้รู้สึกไม่มีคุณค่า ไม่แน่ใจว่าสังคมภายนอก
จะยอมรับหรื อไม่ และความไม่รู้เท่าทันต่อโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากแต่ชีวิตใน
เรื อนจําไม่สามารถที่จะเปลี่ ยนแปลงให้ทนั กับสภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อันส่ งผลให้
กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับปั ญหาการขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
ตัวอย่าง
“ผมมีปัญหาทางครอบครัว เลยดื่มสุ ราเป็ นชีวติ ประจําวัน มีเหล้าเหมือนเป็ นเพื่อน
เมาแล้วหลับ ขับรถไม่ได้ การป้ องกันผมไม่รู้ ผมถูกจําคุกตั้งแต่อายุ 18 ปี เป็ นระยะเวลา 15 ปี
9 เดือน ปั จจุบนั ถูกจําคุกมาสองปี กว่าทําให้เราขาดความอบอุ่น ไม่สามารถทําในสิ่ งตัวเองอยากทํา
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ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ไม่มีสิ่งดี เข้ามาในที่ที่เราถูกจองจํา การอยู่ในคุ กมีแต่ความลําบาก ไม่
สามารถทําในสิ่ งที่ตวั เองอยากทํา เช่น งานที่เรื อนจําจัดให้ทาํ ”
ตัวอย่ าง ความเข็ดหลาบต่ อการถูกจาคุกของกลุ่มตัวอย่างทีน่ ่ าสนใจ
“เป็ นบทเรี ยนราคาแพงที่สุดในชีวติ ”
“เสี ยชีวติ ยังดีกว่าติดคุก การติดคุกเหมือนตายทั้งเป็ น”
“ผมรู้สึกเข็ดหลาบกับการถูกจําคุกในเรื อนจํา อยากกลับไปหาครอบครัว และคนที่
เรารัก อยากทํางานสร้ างอนาคต ดู แลแม่ ชี วิตนี้ จะไม่เข้ามาอีกแล้วเพราะมีแต่ความทุกข์ ต้องอยู่
อย่างไร้ อิสรภาพ ไม่มีความเป็ นส่ วนตัว ชีวิตต้องดําเนิ นตามที่กาํ หนด เช่น เวลา กิ น อาบนํ้า นอน
ต้องเจอกับสังคมที่เห็นแก่ตวั เอาเปรี ยบได้เท่าที่จะเอาเปรี ยบ ”
“กลับออกไปจะไม่กระทําผิดและไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสุ ราอีกเป็ นอันขาด
เพราะ
อยูใ่ นเรื อนจํามีคนจํานวนมากมาอยูด่ ว้ ยกันมีเรื่ องกระทบกระทัง่ กันเยอะ ไม่มีความเป็ นส่ วนตัว
กินนอน ไม่สะดวก แม้คนจะเยอะแต่เหงาเศร้า วังเวงในหัวใจและกลัวผี ”
“สิ่ งที่ได้กระทําลงไปในอดีตไม่รู้วา่ ผิดหรื อถูก
แต่เมื่อผมได้กระทําผิดลงไป
แล้วไม่คุม้ ค่าในชี วิตของผม เป็ นฝ่ ายที่ตายเสี ยดีกว่าที่จะมาอยู่อย่างนี้ ด้วยการต้องโทษด้วยคดีทาํ
ร้ายร่ างกาย ถูกจําคุก 16 ปี 8 เดือน ขณะผมอายุได้ 22 ปี ซึ่งจําคุกมาแล้ว 1 ปี ”
“รู ้สึกเข็ดหลาบและเกรงกลัวที่จะไม่กระทําผิดอีก เพราะมีปัญหาอุปสรรคหลาย ๆ
อย่าง เช่ น ความเป็ นอยู่ ไม่มีอิสระเป็ นของตัวเอง การติดต่อกับญาติ ความคิดความรู้ ไม่ทนั โลก
ภายนอก อายุขณะกระทําผิด 16 ปี กระทําผิดในคดี ฆ่าชิ งทรัพย์ ระยะเวลาจําคุก 50 ปี จําคุ ก
มาแล้ว 11 ปี 4 เดือน”
“จากโทษที่ขา้ พเจ้าได้รับ อาจจะยังไม่พอต่อ 1 ชีวิตที่ได้จากไป แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า
มันสมควรกับโทษที่ขา้ พเจ้าได้รับ”
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“ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ ไม่ทาํ ความผิดแน่นอน เพราะการติดคุกลําบาก มัน
ลําบาก การกิ น การนอน และพักผ่อนไม่สะดวก มีปัญหาและอุปสรรคมากในการใช้ชีวิตร่ วมกับ
ผูค้ นจํานวนมากที่ต่างนิสัยใจคอกัน เป็ นความสํานึกผิดต่อสิ่ งที่ได้ทาํ ลงไปมากกว่า เมื่อทําผิดไป ก็
ต้องชดใช้กรรมเป็ นสิ่ งตอบแทน เพราะเชื่อกรรม ปั ญหาที่ประสบคือ อายุมาก ไกลญาติ ไม่อยาก
จําคุกอีก เพราะลําบาก ไม่เห็นญาติพี่นอ้ งและไม่มีเงินใช้ ให้ความทรงจําที่ไม่ดี ”
“จะขอเข็ดหลาบ และจะไม่ขอเข้ามาในคุกอีกแล้ว ขอให้ครั้งนี้เป็ นครั้งเดียวและ
เป็ นครั้ งสุ ดท้าย ประสบปั ญหามากมายหลายอย่าง หลายชนิ ด พูดง่ ายอยู่ขา้ งนอกดี กว่าเยอะแยะ
ดีกว่าอยูใ่ นเรื อนจําเป็ นร้อยเท่า”
“เข็ดหลาบ เพราะว่าไม่เคยจําคุก และถ้าอยูข่ า้ งนอกก็ตอ้ งมีเวลาดูแลครอบครัวและ
คนที่เราต้องรับผิดชอบ ตอนมาอยูใ่ นเรื อนจําแรก ๆ ก็มีปัญหา พออยูไ่ ปมันก็ชิน แต่ก็ไม่อยากอยู”่
“ผมถูกตัดสิ นจําคุกด้วยคดีฆ่า เป็ นระยะเวลา 35 ปี ขณะอายุได้ 36 ปี เข็ดแล้วกลัว
แล้วกับการติดคุ ก เป็ นการทรมานทั้งกายและจิตใจ อยากได้อิสรภาพเร็ ววัน เพื่อออกมาเป็ นผูน้ าํ
ครอบครัวและเป็ นคนดีของสังคม ปั ญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตในเรื อนจํา คือ อดคิด อดกังวล
อดเป็ นห่วงครอบครัวไม่ได้ จึงเป็ นอุปสรรคของการใช้ชีวติ ในเรื อนจํา ต้องอยูอ่ ย่างทุกข์ใจเป็ นอย่าง
ยิง่ การแก้ปัญหา รัฐต้องมีความจริ งใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริ งจัง ห้ามผลิตสุ รา เพราะเห็นว่าไม่
มีความจําเป็ นและเป็ นสิ่ งไม่ดี ผิดต่อศีลธรรม หลักการของศาสนา เข็ดหลาบ เพราะกาลเวลาทําให้
ต้องคิด สุ ดแท้แต่เวรกรรมที่ได้กระทําไว้กบั เหยือ่ ”
“ผมได้กระทําผิดในคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่อายุได้ 24 ปี
ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เข็ดแล้วต่อการถูกจําคุก อยากย้อนเวลาหรื อได้รับโอกาส เพื่อแก้ไข
ในสิ่ งที่ได้กระทําลงไป อยู่ในเรื อนจํา อึดอัดมาก อยากอยู่กบั คนในครอบครัว อย่างมีความสุ ขอีก
ครั้ง มีขอ้ เสนอแนะว่า บิดา – มารดา ควรดูแลบุตรของตนเอง ให้ความรักความอบอุ่น และพร้อมให้
คําปรึ กษาแก่บุตรของตน เพื่อให้เขาได้รู้ผลที่จะตามมานั้นจะเป็ นอย่างไร ไม่ตามใจและปล่อยให้
บุตรเที่ ยวเตร่ ตอนกลางคื น และควรแก้ไขที่ตน้ เหตุซะก่ อน เช่ น ไม่ควรโฆษณาทางสื่ อเพื่อหวัง
รายได้เพียงชัว่ ครู่ เพราะนัน่ ก็หมายความว่า ท่านก็กาํ ลังสอนให้บุคคลใกล้ตวั ท่านดื่มสุ ราเช่ นกัน
และผลที่ ตามมาคื อ การกระทําผิด แล้วท่านจะเสี ยใจเมื่อเหตุการณ์ ดงั กล่ าวเกิ ดขึ้ นกับบุค คลใน
ครอบครัวของท่านเอง”
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สําหรับกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 3.8 ที่ไม่เข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกได้ให้เหตุผลว่า เนื่ องจาก
เห็นว่ากําหนดโทษที่ไม่สูงมากนัก ต้องการแก้แค้นสังคม และเกิดความเคยชินกับโทษจําคุก
ตัวอย่างการไม่ เข็ดหลาบต่ อการถูกจาคุก
“ไม่เข็ด เพราะการติดคุกนาน ๆ ทําให้ผมเคยชินกับการอยูใ่ นคุก ทําให้ไม่เกรงกลัว
โทษ ไม่ได้ใกล้ชิดกับภรรยาและลูกเป็ นเวลานาน เงินทองหายาก ผมต้องการฆ่าเหยือ่ ใหม่”
“ความเคยชินเพราะเรื อนจําทําให้ชีวติ หยาบกระด้าง

ได้เรี ยนรู้สิ่งที่เลวร้าย

มากขึ้น”
“การถูกจําคุกเป็ นเวลานาน ไม่ทาํ ให้เกิดความเข็ดหลาบได้ เพราะเลยขีดหรื อ
กําหนดแห่ งความกลัว ผมคิ ดว่าการลงโทษจําคุ กไม่ควรเกิ น10 ปี ผมต้องโทษจําคุ กตลอดชี วิต
กระทําผิดตอนอายุ 32 ปี ตอนนี้จาํ คุกมาแล้ว 23 ปี 6 เดือน ปัจจุบนั อายุ 56 ปี ”
“การถู ก จํา คุ ก ไม่ ส ามารถทํา ในสิ่ ง ที่ ตนปรารถนาได้ ผมต้อ งโทษจํา คุ ก 49 ปี
กระทําผิดตอนอายุ 25 ปี ตอนนี้จาํ คุกมาแล้ว10 ปี อยากกระทําผิดเพื่อแก้แค้นสังคม
ผมคิดว่าหากจําคุก 5-7 ปี จะเข็ดหลาบ 7- 10 ปี จะเคยชิน มากกว่า 10 ปี
อยากจะกระทําผิดอีกเพื่อแก้แค้นสังคม ”
“ผูก้ ระทําผิดขณะกระทําผิดอายุ 18 ปี ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 12 ปี ด้วยคดี
ฆ่าซึ่ งได้ใช้หินเป็ นอาวุธในการฆ่าจนเสี ยชี วิต ปั จจุบนั ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ไม่
เข็ดหลาบต่อการถูกจําคุก โดยได้ให้เหตุผลว่าการถูกจําคุกสนุกดี แต่อย่างไรก็ตาม ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า อย่าดื่มสุ ราจะดีกว่า”

135

- ความคาดหวังต่อการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.71 แสดงความคาดหวังต่อการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษของกลุ่มตัวอย่าง
ความคาดหวังต่อการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษ
ต้องการดื่ม
ไม่ตอ้ งการดื่ม
รวม

จํานวน

ร้อยละ

234
646
880

26.6
73.4
100

จากผลการศึกษา ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษ ร้อยละ 26.6
ไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษ ร้อยละ 73.4
- ความคาดหวังต่อการกระทําผิดภายหลังพ้นโทษของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.72 แสดงความคาดหวังต่อการกระทําผิดภายหลังพ้นโทษของกลุ่มตัวอย่าง
ความคาดหวังต่อการกระทําผิดภายหลังพ้นโทษ
กระทําผิดอีก
ไม่กระทําผิดโดยเด็ดขาด
รวม

จํานวน

ร้อยละ

28
852
880

3.2
96.8
100

จากผลการศึกษาความคาดหวังต่อการกระทําผิดภายหลังพ้นโทษ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการกระทําผิดอีก ร้อยละ 3.2 ไม่ตอ้ งการกระทําผิดอีก ร้อยละ 96.8
ตัวอย่าง
“ ...ทุกวันนี้ได้ฝึกจิตภาวนาทําให้จิตใจสงบ และก็หลาบจําต่อความผิดที่ได้กระทํา
ลงไป นอกจากนี้ ยงั ได้แผ่ส่วนบุญกุศลไปให้กบั ผูต้ าย เรื อนจําสอนให้อดทนอดกลั้น และสอนให้
เป็ นคนดี ทุกวันนี้เรื อนจํามีส่ิ งดีในการทําให้ผมกลับตัวเป็ นคนดี... ”
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- ความต้องการขอโทษเหยือ่ ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังพ้นโทษ
ตารางที่ 4.73 แสดงความความต้องการขอโทษเหยือ่ ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังพ้นโทษ
ความต้องการขอโทษเหยื่อ
เอ่ยปากขอโทษ
บวชทดแทน
ไม่ตอ้ งการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้ น
จ่ายเงินให้
ทํางานชดใช้ความผิด
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

327
254
163
48
38
50
880

37.2
28.9
18.5
5.4
4.3
5.7
100

จากผลการศึกษาความต้องการขอโทษเหยื่อของกลุ่มตัวอย่างภายหลังพ้นโทษ ปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างต้องการเอ่ยปากขอโทษ ร้อยละ 37.2 บวชทดแทน ร้อยละ 28.9 ไม่ตอ้ งการกระทํา
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ร้อยละ 18.5 จ่ายเงินให้ ร้อยละ 5.4
ทํางานชดใช้ความผิด ร้อยละ 4.3
และอื่น ๆ ร้อยละ 5.7
สําหรับความต้องการในการกระทําเพื่อเป็ นการขอโทษเหยื่อในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ ทําบุญ
อุทิศส่ วนกุศลแก่ผตู ้ าย ต้องการขอโทษญาติของผูเ้ สี ยหาย ต้องการรับผิดชอบต่อครอบครัวของ
ผูต้ าย เมื่อเหยื่อมีปัญหาเดื อดร้ อนต้องการช่ วยเหลือเท่าที่สามารถช่ วยเหลือได้ ต้องการขอโทษ
สังคม ต้องการทําประโยชน์เพื่อสังคม ต้องการทําตัวเป็ นคนดีของสังคม
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางรายไม่ตอ้ งการขอโทษเหยื่อ เพราะเห็นว่าตนเองได้ติดคุกเพื่อ
เป็ นการไถ่บาป หรื อชดใช้เวรกรรมที่ได้กระทําลงไปแล้ว
และบางรายอยากให้เหยือ่ ได้รับโทษบ้าง เพราะเห็นว่าตนไม่ได้กระทําผิด แต่เหยื่อเป็ นฝ่ าย
ที่ยว่ั ยุทาํ ให้เกิดปั ญหาขึ้น
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
1. ผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่ อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราเป็ นประจา
สม่าเสมอมากกว่ าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
ตารางที่ 4.74 แสดงการเปรี ยบเทียบความถี่ในการเสพสุ ราของผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ของการเสพสุ รา
เสพเป็ นประจํา
(อย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง)
นาน ๆ ครั้ง
รวม
Chi-square =

208.6

df =

1

จํานวน
586

ร้อยละ
76.0

185
771

24.0
100
Sig = 0.00

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสพสุ ราเป็ นประจํา ร้อยละ 76.0 เสพสุ รา
นาน ๆ ครั้ง ร้ อยละ 24.0 โดยมีความแตกต่างของพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการ
เสพสุ ราเป็ นประจําสมํ่าเสมอมากกว่าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
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2. ผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่ อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราก่อนการ
กระทาผิดมากกว่ าไม่ ได้ เสพสุ ราก่ อนกระทาผิด
ตารางที่ 4.75 แสดงการเปรี ยบเทียบการเสพสุ ราก่อนกระทําผิดของกลุ่มตัวอย่าง
การดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด

จํานวน
453
395
848

ดื่ม
ไม่ดื่ม
รวม
Chi-square =

3.967

df =

1

ร้อยละ
53.4
46.6
100
Sig = 0.046

จากผลการศึกษาปรากฏว่า จากกลุ่มตัวอย่างผูก้ ระทําผิดในคดีความผิดต่อร่ างกายและชีวิต
จํานวนทั้งหมด 880 คน ซึ่ งรวมทั้งผูท้ ี่ดื่มและไม่ดื่มสุ ราในชีวิตประจําวัน โดยมีจาํ นวนผูไ้ ม่ตอบ
คําถามเกี่ยวกับการเสพสุ รา จํานวน 32 คน ปรากฏว่า ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดื่มสุ รา
ก่อนกระทําผิด ร้อยละ 53.4 ไม่ดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด ร้อยละ 46.6 โดยมีความแตกต่างของ
พฤติกรรมการเสพสุ ราก่อนกระทําผิดของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อชี วิตและร่ างกายมี
การเสพสุ ราก่อนการกระทําผิดมากกว่าไม่ได้เสพสุ ราก่อนกระทําผิด
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3. ผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่ อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราราคาถูก
มากกว่ าสุ ราราคาแพง
ตารางที่ 4.76 แสดงการเปรี ยบเทียบราคาของสุ ราที่ใช้เสพของผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
ราคาสุ รา

จํานวน
699
72
771

ราคาถูก
ราคาแพง
รวม
Chi-square =

509.9

df =

1

ร้อยละ
90.1
9.9
100
Sig = 0.00

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสพสุ ราราคาถูก ได้แก่ สุ รากลัน่ จากผลไม้
เหล้าเถื่อน เหล้าขาว และเบียร์ ยี่ห้อผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 90.1 เสพสุ รา ราคาแพง ได้แก่
เบียร์ ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ บรั่นดี วิสกี้ และไวน์ ร้อยละ 9.9 โดยมีความแตกต่างของราคาสุ ราที่
กลุ่มตัวอย่างใช้เสพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อชี วิตและร่ างกายมี
การเสพสุ ราราคาถูกมากกว่าสุ ราราคาแพง
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4. ผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่ อชีวติ และร่ างกายมีความง่ ายในการซื้อสุ รา
เพือ่ เสพมากกว่ าการไม่ สะดวกในการซื้อสุ ราเพือ่ เสพ
ตารางที่ 4.77 แสดงการเปรี ยบเทียบความสะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
ของผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
ความสะดวกในการซื้ อสุ รา

จํานวน
745
26
771

หาซื้อง่าย
หาซื้อยาก
รวม
Chi-square =

670.5

df =

1

ร้อยละ
96.6
3.4
100
Sig = 0.00

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ ร้อยละ 96.6 ไม่มี
ความสะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ ร้อยละ 3.4 โดยมีความแตกต่างของความสะดวกในการซื้ อ
สุ ราเพื่อเสพของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานที่ ว่า ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อชี วิตและร่ างกายมี
ความง่ายในการซื้อสุ ราเพื่อเสพมากกว่าการไม่สะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
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5. ผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่ อชีวติ และร่ างกายถูกตีตราจากสั งคมว่าเป็ น
คนขีเ้ หล้าเมายาหรือเป็ นคนไม่ ดีมากกว่ าการไม่ ถูกสั งคมตีตรา
ตารางที่ 4.78 แสดงการเปรี ยบเทียบการถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
ของผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่าง
การถูกตีตราจากสังคม
ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
ไม่ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
รวม
Chi-square =

670.5

จํานวน
212
559
771
df =

1

ร้อยละ
27.5
72.5
100
Sig = 0.00

จากผลการศึ ก ษาปรากฏว่า จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูด้ ื่ ม สุ ราในชี วิตประจํา วัน ก่ อ นต้องโทษ
จํานวน 771 คน ผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างถูกมองจากสังคมว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ร้อยละ 27.5 ไม่
ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ร้อยละ 72.5 โดยมีความแตกต่างของการถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ น
คนขี้เหล้าเมายาของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาแม้จะมีความแตกต่างของการถูกตีตราจากสังคมของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เป็ นความแตกต่างที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างถูกสังคม
ประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายาน้อยกว่าการไม่ถูกประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่วา่ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่ างกายถูก
ตีตราจากสังคมว่าเป็ นคนขี้เหล้าหรื อเป็ นคนไม่ดีมากกว่าการไม่ถูกสังคมตีตรา
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.79 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1.
ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อ
ชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
มากกว่าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
2. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อ
ชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราก่อนการกระทําผิดมากกว่า
ไม่ได้เสพสุ ราก่อนกระทําผิด
3. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อ
ชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราราคาถูกมากกว่าสุ ราราคา
แพง
4. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อ
ชีวติ และร่ างกายมีความง่ายในการซื้อสุ ราเพื่อเสพมากกว่า
การไม่สะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
5. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อ
ชีวติ และร่ างกายถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ นคนขี้เหล้าหรื อ
เป็ นคนไม่ดีมากกว่าการไม่ถูกสังคมตีตรา
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ยอมรับ

ปฏิเสธ











พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมทีส่ าคัญ

1. ผู้ทดี่ ื่มสุ ราก่ อนประกอบอาชญากรรมจะมีความรุ นแรงของอาชญากรรมต่ อผู้เสี ยหาย
มากกว่ าผู้ทไี่ ม่ ได้ ดื่มสุ รา
ตารางที่ 4.80 แสดงความแตกต่างของความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อเหยื่ออาชญากรรม
ของกลุ่มตัวอย่างที่กระทําผิดซึ่ งดื่มสุ ราและไม่ได้ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรม
การดื่มสุ ราของผู้กระทาผิดก่ อน
ประกอบอาชญากรรม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
t-test = 54.2

จานวน
(คน)
453 (58.8)
318 (41.2)
df = 769

ระดับความรุ นแรงเฉลีย่ ของ
อาชญากรรมต่ อเหยือ่
(X)
3.5
1.4
p= 0.00

SD

0.6
0.5

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจะมีระดับ
ความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อเหยื่ออาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 3.5 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ ไ ด้ ดื่ ม สุ ร าก่ อ นประกอบอาชญากรรมจะมี ร ะดับ ความรุ นแรงของอาชญากรรมต่ อ เหยื่ อ
อาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 1.4 โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจะมีความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อ
ผูเ้ สี ยหายมากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ดื่มสุ รา
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2. ผู้ทดี่ ื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนประกอบอาชญากรรม จะมีความรุ นแรงของอาชญากรรม
ต่ อผู้เสี ยหายมากกว่ าผู้ทดี่ ื่มสุ ราแต่ ไม่ เมา
ตารางที่ 4.81 แสดงความแตกต่างของความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อเหยื่ออาชญากรรม
ของกลุ่มตัวอย่างที่กระทําผิดซึ่ งดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาและไม่เมาก่อนประกอบอาชญากรรม
การดื่มสุ ราของผู้กระทาผิด

เมา
ไม่เมา
t-test = 11.7

จานวน
(คน)

ระดับความรุ นแรงเฉลีย่ ของ
อาชญากรรมต่ อเหยือ่
(X)
312 (68.9)
3.5
141 (31.1)
1.5
df = 451
p= 0.00

SD

0.7
0.6

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจนกระทัง่ เมา
จะมีระดับความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อเหยื่ออาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 3.5 ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจะมีระดับความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อเหยื่อ
อาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 1.5 โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ป ได้ว่า ผูท้ ี่ ดื่ ม สุ ราจนกระทัง่ เมาก่ อ นประกอบอาชญากรรม จะมี ค วามรุ น แรงของ
อาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายมากกว่าผูท้ ี่ดื่มสุ ราแต่ไม่เมา
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3. เหยือ่ อาชญากรรมทีด่ ื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะก่อให้ เกิดความรุ นแรงของอาชญากรรม
มากกว่ าเหยือ่ อาชญากรรมทีไ่ ม่ ได้ ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
ตารางที่ 4.82 แสดงความแตกต่างของความรุ นแรงของอาชญากรรมระหว่างเหยือ่ ที่ดื่มสุ รา
จนกระทัง่ เมาและไม่เมาก่อนเกิดเหตุ

การดื่มสุ ราของผู้เหยือ่

เมา
ไม่เมา
t-test = 5.0

จานวน
(คน)
398 (50.5)
390 (49.5)
df = 786

ระดับความรุ นแรงเฉลีย่ ของ
อาชญากรรมต่ อเหยือ่
(X)
2.7
2.2
p= 0.00

SD

1.3
1.5

จากผลการศึกษาปรากฏว่า เหยือ่ ที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนเกิดเหตุจะมีระดับความรุ นแรง
ของอาชญากรรมต่อเหยือ่ รุ นแรงมากกว่าเหยื่อที่ไม่ได้ดื่มสุ ราก่อนเกิดเหตุ โดยเหยื่ออาชญากรรมที่
ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาจะได้รับความรุ นแรงของอาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 2.7 ในขณะที่เหยื่อที่
ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนเกิ ดเหตุจะได้รับระดับความรุ นแรงของอาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ
2.2 โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ป ได้ว่ า เหยื่ อ อาชญากรรมที่ ดื่ ม สุ ร าจนกระทั่ง เมา จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงของ
อาชญากรรมมากกว่าเหยือ่ อาชญากรรมที่ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
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4. เหยือ่ อาชญากรรมทีด่ ื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะก่อให้ เกิดความรุ นแรงของอาชญากรรม
ต่ อผู้กระทาผิดมากกว่ าเหยือ่ อาชญากรรมทีไ่ ม่ ได้ ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
ตารางที่ 4.83 แสดงความแตกต่างของความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูก้ ระทําผิด
กลุ่มตัวอย่างที่เหยือ่ ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาและไม่เมาก่อนเกิดเหตุ

การดื่มสุ ราของผู้เหยือ่

เมา
ไม่เมา
t-test = 4.1

จานวน
(คน)
398 (50.5)
390 (49.5)
df = 786

ระดับความรุ นแรงเฉลีย่ ของ
อาชญากรรมต่ อผู้กระทาผิด
(X)
1.8
1.5
p= 0.00

SD

0.9
0.9

จากผลการศึกษาปรากฏว่า หากผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างได้กระทําผิดกับเหยือ่ ที่ดื่มสุ รา
จนกระทัง่ เมาก่อนประกอบอาชญากรรม จะทําให้ผกู้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างได้รับความรุ นแรงของ
อาชญากรรมมากกว่าผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างที่ได้กระทําผิดกับเหยื่ออาชญากรรมกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
กล่าวคือ หากผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างได้กระทําผิดกับเหยื่อที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาจะได้รับ
ความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูก้ ระทําผิดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยที่ระดับ 1.8 ในขณะที่ผกู้ ระทําผิด
กลุ่มตัวอย่างที่ได้กระทําผิดกับเหยือ่ อาชญากรรมที่ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะได้รับระดับความ
รุ นแรงของอาชญากรรมเฉลี่ยที่ระดับ 1.5 โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปได้วา่ เหยือ่ อาชญากรรมที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะก่อให้เกิดความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่อผูก้ ระทําผิดมากกว่าเหยือ่ อาชญากรรมที่ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
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5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างอายุเริ่มต้ นในการเสพสุ ราและความถี่ในการเสพสุ รา
ตารางที่ 4.84 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราและความถี่ในการเสพสุ รา
ปัจจัยความสัมพันธ์

ความถี่ในการเสพสุ รา
r = - 0.233
p = 0.00
n = 771

อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รา

จากผลการศึกษาปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราและความถี่ในการเสพสุ ราของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีระดับความสัมพันธ์ = -0.233 กล่าวคือ แม้จะมีความสัมพันธ์กนั ไม่มากนัก แต่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้าม คือ อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราครั้งแรกในชี วิตของกลุ่มตัวอย่าง
น้อยจะทําให้ความถี่ของการเสพสุ รามาก หรื อ อาจกล่าวได้วา่ ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีการเริ่ มต้นเสพสุ รา
ในการเสพสุ ราน้อยจะทําให้เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีความถี่ในการเสพสุ รามากขึ้น
6. ความสั มพันธ์ ระหว่ างระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิดและความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่ อผู้เสี ยหาย
ตารางที่ 4.85 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด
และความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย
ปัจจัยความสัมพันธ์

ความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย
r = - 0.329
p = 0.00
n = 771

ระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิด

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ระยะเวลาในการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิดและความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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โดยมีระดับความสัมพันธ์ = -0.329 กล่าวคือ แม้จะมีความสัมพันธ์กนั ไม่มากนัก แต่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้าม คือ ระยะเวลาในการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิดน้อยจะก่อให้เกิ ด
ความรุ นแรงของอาชญากรรมมาก ในขณะที่หากระยะเวลาในการดื่มสุ ราก่อนกระทําผิดได้ผา่ นไป
เป็ นระยะเวลาที่นาน ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลง
7. ความสั มพันธ์ ระหว่ างอายุเริ่มต้ นในการเสพสุ รากับความรุ นแรงของอาชญากรรม
ต่ อผู้เสี ยหาย
ตารางที่ 4.86 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รา
และความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย
ปัจจัยความสัมพันธ์

ความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย
r = - 0.122
p = 0.01
n = 771

อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รา

จากผลการศึ กษาปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการดื่มสุ ราครั้ งแรกของกลุ่ มตัวอย่างและความ
รุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายมี ความสัมพันธ์ก ันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีระดับความสัมพันธ์ = -0.122 กล่าวคือ แม้จะมีความสัมพันธ์กนั ไม่มากนัก แต่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้าม คือ อายุในการดื่มสุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างน้อยจะมี
ความรุ นแรงของอาชญากรรมมาก ในขณะที่หากอายุในการดื่มสุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างมาก
ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลง
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ข้ อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ างต่ อการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความสั มพันธ์ ของการเสพ
สุ รากับอาชญากรรม
สํา หรั บ ข้อเสนอแนะของกลุ่ ม ตัวอย่า งในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหาการเสพสุ รากับ
อาชญากรรม ได้แก่
1. ข้ อเสนอแนะระดับบุคคล
สําหรับข้อเสนอแนะระดับบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การเสพสุ รากับอาชญากรรม ได้แก่
1.1 การดื่มสุ ราแต่ พอประมาณให้ สามารถมีสติในการควบคุมตัวเอง
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10.0 เสนอแนะให้มีการดื่มสุ ราแต่พอประมาณ
เพื่อให้สามารถมีสติในการควบคุมตัวเอง
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“การดื่มสุ ราต้องดื่มในขอบเขต ดื่มบ้างเป็ นครั้งคราวและดื่มพอประมาณ
ไม่ควรดื่มให้มากเกินไป เพราะการดื่มมาก ๆ ทําให้คนดื่มขาดสติ และถ้าดื่มตามสถานบันเทิงซึ่ งมี
การกระทบกระทัง่ เล็กน้อย ควรพูดจากันแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย จะได้ไม่ก่อให้เกิดความรุ นแรง”
“คนที่ขาดสติและใจร้อนไม่ควรดื่มมาก”
“การดื่มสุ ราไม่ใช่สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมอย่างแท้จริ ง แต่ข้ ึนอยู่
กับจิตใต้สํานึ กของแต่ละคน แต่หากดื่มเยอะเกินไป อาจจะเกิ ดอาชญากรรมได้ เพราะไม่สามารถ
ควบคุมสติสัมปชัญญะของตนเองได้”
“การดื่มสุ ราใช่จะเลวเสมอไป ไม่ควรดื่มสุ รา แต่หากจะดื่มควรดื่มเพื่อ
เป็ นการเข้าสังคม หรื อสังคมในหมู่เพื่อนฝูงเท่านั้น”
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“ส่ วนตัวของผมเองแล้วถือว่าสุ รามีบทบาทน้อยมาก ๆ ในการกระทําผิด
ในครั้งนี้ แต่ผมอยากจะฝากถึงบุคคลซึ่ งดื่มสุ ราอย่างขาดสติมนั ไม่มีผลดีประการใด ๆ ที่เกิดขึ้นมีแต่
ผลเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่างแม้กระทัง่ คนที่ท่านรัก สุ ราให้ความสุ ขเฉพาะคนที่ดื่มมันเท่านั้น แต่สําหรับ
คนที่ไม่ได้ดื่ม นัน่ คือ ภัย”
“ถ้าจําเป็ นต้องดื่มก็ให้ดื่มพอประมาณ ดื่มเพื่อเป็ นการเป็ นงานเท่านั้น ถ้า
รู ้วา่ จะเกิดเรื่ องต้องหลีกหนี ให้พน้ จากคนกลุ่มที่จะมีเรื่ อง หรื อดื่มที่บา้ นของตนเอง แล้วใช้เวลาอยู่
กับตนเอง หากต้องการระบายอารมณ์อาจใช้ปืนยิงขึ้นฟ้ า หรื อต้นไม้ เมื่ออารมณ์ดีข้ ึน หรื อหายเมา
แล้วค่อยมาทบทวนใคร่ ครวญในสิ่ งที่ได้กระทําลงไป ว่าหมดค่ากระสุ นไปเท่าไร และถ้ายิงคนอื่น
จะต้องเสี ยเงินและติดคุก เป็ นข้อคิดที่เคยปฏิบตั ิมาแล้วและให้ผลดีมาก ๆ”
“สุ รานั้นดื่มได้ครับ แต่ขอให้ดื่มแต่พอควร อย่าดื่มจนขาดสติ ผูต้ อ้ งขังที่
อยู่ในเรื อนจํานี้ ผมคิดว่าร้ อยละ 10 ทําผิดไปเพราะว่าเมา กระผมจึงอยากให้เพื่อน ๆ ที่ร่วมชะตา
กรรมอยูท่ ี่กาํ ลังดื่มสุ รา ขอให้คิดและตรองดูวา่ เราจะดื่มเหมือนเดิม และเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจําเหมือน
กระผมหรื อไม่”
“การดื่มสุ รานั้นขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล มีท้ งั ดีและไม่ดี คิดดีมนั ก็ดี คิดไม่ดี
มันก็ไปในสิ่ งที่ไม่ดีได้ (บางคนไม่ดื่ม คิดไม่ดีมีถมไป) เราดื่มสุ ราได้ แต่ อย่าให้ สุราดื่มเรา ”
“การดื่มสุ รา นํ้าเมาไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่ถา้ ว่าอย่าดื่มกันเลยคงห้ามกันไม่ได้
เพราะฉะนั้น ถ้า อยากดื่ ม สุ ร า ต้อ งรู ้ จ ัก เวลาและพอประมาณ ถ้า ท่ า นใดไม่ รู้ จ ัก เวลากับ ความ
พอประมาณ เมื่อไร ท่านก็จะขาดสติและอารมณ์ควบคุมตัวเอง เมื่อนั้นท่านก็จะประมาททุกอย่าง
แม้กระทัง่ ชีวติ ของท่านเอง”
“ควรดื่มเพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่เพื่อการก่ออาชญากรรม ไม่ควรดื่ม
สุ รา แต่ ถ้าหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ค วรดื่ ม พอประมาณ ไม่ ค วรดื่ ม จนควบคุ ม สติสัม ปชัญญะไม่ ไ ด้ ควร
หลีกเลี่ยงการก่อเหตุอาชญากรรม เช่น การทะเลาะวิวาทในหมู่เพื่อนฝูงกันเองและผูอ้ ื่น”
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“การดื่มสุ ราตามความเป็ นจริ งแล้วก็เป็ นยารักษาโรคได้มากเหมือนกัน แต่
ถ้าไม่ดื่มเลยจะทําให้เป็ นโรคบ่อย เป็ นเรื่ องจริ งนะครับ ตอนผมอยู่ขา้ งนอกจะดื่มสุ ราจะไม่ค่อยมี
โรคภัยไข้เจ็บ พอผมมาอยูใ่ นเรื อนจํา ผมติดคุกมีกาํ หนดโทษ 3 ปี ติดมาปี กว่า เป็ นไข้บ่อยครั้งมาก
ต่างกันมากกับการดื่มสุ ราตอนอยูน่ อกเรื อนจํา”
“ในการดื่มสุ รากับเพื่อน ๆ นั้น ไม่ควรดื่มมากควรดื่มพอประมาณ ถ้าดื่ม
สุ ราแล้วเพื่อนชวนไปทําความผิด เราไม่ควรไปกับเขาควรที่จะกลับบ้านหรื อควรตักเตือนเพื่อนว่า
สิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งไม่ดี”
“สุ ราถ้า คิ ดจะดื่ ม เราต้องรู้ จกั ดื่ ม และต้องพร้ อมรั บ กับ ผลเสี ย ที่ ตามมา
เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อาชญากรรมไม่จาํ เป็ นต้องเกิดกับคนดื่มสุ ราเสมอไป ถ้าดื่มแล้วไม่เดือดร้อนใคร
ก็ดื่มไปเถอะ”
“ ผมคิดว่ากลุ่มดื่มสุ รา มีหลายระดับ
1. ดื่มสุ รา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ดื่มเพื่อหาเรื่ องชาวบ้าน
2. ดื่มสุ รา เพื่อหาเรื่ องชาวบ้าน เมาก่อความวุน่ วาย
3. ดื่มสุ รา เนื่องจากติดสุ รา โดยแท้คือ แอลกอฮอล์ลิสซึม แต่ก็ไม่ก่อ
ความวุน่ วาย หรื อเดือดร้อน
ก็อยากให้สังคมเข้าใจกับผูท้ ี่ดื่มสุ ราตามนี้ครับ มีท้ งั ดีและไม่ดี เลือกหา
เป็ นเพื่อนขึ้นอยูก่ บั ท่านเองนะ และตัวท่านเองก็ควรดื่มสุ ราแต่พอประมาณเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ต่าง ๆ ”
“ไม่ควรเอาเรื่ องปัญหาสุ รามารวมกับปัญหาอาชญากรรม เพราะคนทําผิด
บางคนก็ ไ ม่ ไ ด้กิ น เหล้า สองปั ญ หานี้ ควรเริ่ ม ที่ ต้น เหตุ แ ละปั ญ หาว่ า เป็ นเพราะอะไร ปั ญ หา
อาชญากรรมเกิ ดจากสุ รามีไม่ถึง 50 % ก็ขอแนะนําว่าการกิ นเหล้ากินมากกินน้อยให้กินแบบมี
สติปัญญาทุกๆอย่างจะไม่เกิ ดปั ญหา ถ้ากิ นแล้วเมามาก ๆ ก็นอนไปเลยดีที่สุดนะครับ ฝากด้วยนะ
ครับนอนไปเลยไม่มีปัญหาแน่นอน”
“การดื่มสุ ราใช่วา่ จะมีอาชญากรรมทุกครั้งไป การดื่มสุ รามีหลายโอกาส
บ้างดื่มเพื่อสังสรรค์ บ้างดื่มแก้กลุม้ บ้างดื่มเพื่อหลับ คนดื่มสุ ราใช่วา่ เป็ นคนเลวเสมอไป”

152

“การที่ เ ราจะดื่ ม สุ ร าควรดื่ ม เล็ ก น้ อ ย ในการสั ง สรรค์เ พื่ อ ลดปั ญ หา
อาชญากรรมและสามารถลดปั ญหาทางด้านครอบครัวได้อีกด้วย และการดื่มควรจะดื่มอย่างมีสติ
ไม่มีจิตฟุ้ งซ่ านคิดไปเรื่ องอื่น ก็สามารถทําให้เราดื่มไม่เครี ยด รวมทั้งบุคคลรอบข้างไม่เครี ยด
ตามไปด้วย”
“ไม่ควรดื่มสุ รา เพราะในการดื่มสุ ราบางครั้งอาจจะทําในสิ่ งที่เราไม่กล้า
ทํา เพราะเหมือนสุ ราเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เรากล้ามากขึ้น เพราะฉะนั้น อย่าดื่มดีที่สุด แต่ถา้ เลี่ยงไม่ได้จริ ง
ๆ ควรดื่มน้อย ๆ เพื่อคุมสติตวั เองให้ได้”
“หากตอนนี้ยงั ดื่มสุ ราปริ มาณมาก ควรลดปริ มาณดื่มน้อยลง หรื อ ดื่มแล้ว
นอน ไม่ไปสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ หรื อหากเราเคยดื่มสุ ราที่มีดีกรี มาก เราก็ควรจะดื่มสุ ราที่มีดีกรี นอ้ ย
ก็ได้”
“การดื่มสุ ราเข้าไปมาก ๆ แล้วทําให้ข าดสติ เมื่อขาดสติแล้วก็ขาดการ
ยั้งคิด ขาดการควบคุมตัวเอง เมื่อควบคุมตัวเองไม่อยู่ ก็สามารถทําความผิดพลาดลงไป โดยที่เราไม่
รู้ตวั (เมื่ อรู ้ สึกตัว ก็สายเกิ นไปที่ จะแก้ไขในความผิดพลาดที่เราทําลงไป เหมือนอย่างผม ที่ได้
ร่ วมกันฆ่ าผูอ้ ื่ น และต้องโทษติ ดคุ ก เป็ นระยะเวลาถึ ง 7 ปี 6 เดื อน ขณะที่ ผมอายุเพี ยง 21 ปี )
เพราะฉะนั้นควรดื่มให้พอประมาณ ไม่ควรดื่มมากจนขาดสติ (ถ้าเลิกเหล้าได้ ความผิดพลาดก็จะ
ไม่เกิด ชีวติ จะดีข้ ึน)”
“คิดว่าตั้งแต่ได้เข้ามาจําคุก มันแตกต่างจากข้างนอกมาก อยากให้ทุกคน
ในสังคมดื่มเหล้าแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติ ดื่มแล้วให้รู้จกั พอประมาณ พอสมควร ถ้าดื่มมากไป มันจะ
ทําให้ไม่ดีต่อสุ ขภาพจิต และทําอะไรไปด้วยไม่ย้งั คิด อาจทําให้ผอู้ ื่นเสี ยหายได้ และตัวคุณอาจต้อง
เข้ามาทุกข์ทรมานในเรื อนจําอย่างผม”
1.2 การเลิกการดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 9.1 เสนอให้ผทู้ ี่กาํ ลังดื่มสุ ราได้เลิกดื่มสุ ราเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมาจากการดื่มสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ควรงดดื่มสุ รา จะได้ไม่ขาดสติและก่ออาชญากรรม ไม่ควรดื่มสุ รา
เพราะการดื่ ม สุ ราทําให้เสี ย ทรั พ ย์ บัน่ ทอนปั ญญา ทําให้ค วามจํา เสื่ อมและเป็ นบ่ อเกิ ดแห่ ง การ
ทะเลาะวิวาท และก่ออาชญากรรมได้สูง ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว ทําให้เสี ยเงินเสี ยทองโดย
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ไม่จาํ เป็ น และเสี ยเวลาทํามาหากิน เป็ นที่ดูแคลนของสังคม ไม่ควรดื่มสุ รา เพราะการดื่มสุ รานํามา
ซึ่งความสู ญเสี ยและเดือดร้อนทั้งตนเองและผูอ้ ื่น ควรงดดื่มสุ รา เพื่อสิ่ งต่าง ๆ ในชีวิต จะได้พบกับ
สิ่ งที่ดีในชีวติ ”
“การดื่มสุ ราจะมีปัญหากับคนคออ่อน ดังนั้น ไม่ควรดื่ม ควรละเลิก”
“การดื่มสุ ราไม่เลวร้ายอะไรมากนัก ถ้ารู้จกั ดื่ม ดื่มเพื่อสังคม เป็ นการพบ
เจอสังสรรค์ รู ้ รสชาติก็พอ ปั ญหาคงไม่เกิ ด แต่ถา้ ให้ดีไม่ดื่มเลยก็จะเป็ นการดีที่สุด ปั ญหาก็ไม่เกิ ด
ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง ไม่ผดิ ศีลธรรม ร่ างกายแข็งแรง สมองสดชื่น คิดทําสิ่ งที่ดี เอาเวลาไปทําอย่าง
อื่นดีกว่ามานัง่ ตั้งวงเหล้า”
“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ดื่มแล้วเปลี่ยนจิตใจที่ไม่กล้ากลายเป็ นความ
กล้ากระทํา จึงเห็นว่าทุกคนไม่ควรดื่มสุ ราไม่วา่ จะในโอกาสอะไร นอกจากจะใช้ควบคู่กบั ยารักษา
โรคเท่านั้น”
“ถ้าคิดว่าควบคุมสติได้ก็ตามใจ แต่ถา้ ทําไม่ได้ก็เลิกเสี ยเถอะ เดี๋ยวจะมา
อยูใ่ นเรื อนจําเป็ นเพื่อนผม อยากให้ทุกคนเลิกเหล้า เลิกจน ทํางานเก็บเงิน ๆ เก็บเงิน ๆ ”
“การดื่มสุ ราว่าจะดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละบุคคล บางคนอาจจะมีปัญหา
ทุกข์ใจ บางคนอาจเข้าสังคม ฉลองวันต่าง ๆ แต่เมื่อในสังคมการดื่มสุ รายังคงมีอยูแ่ ละไม่ได้ทาํ ให้
เกิ ดปั ญหาอะไรต่อประเทศชาติท้ งั ทางการเมือง เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม ก็ไม่สูญสาย พวกที่ดื่ม
สุ รามักมีปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต เช่น ชอบใช้ความรุ นแรง ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท มีปัญหาใน
ครอบครัว ทําให้เกิ ดการแตกแยก ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ คนพวกนี้ ตอ้ งได้รับการอบรมความรู้
ความเข้าใจในพิษสุ รา และให้สื่อมวลชนทุกประเภทผลิตสื่ อเรื่ องการรณรงค์เกี่ยวกับพิษหรื อโทษ
ของสุ ราว่าถ้าท่านดื่มแล้วท่านจะเป็ นแบบนี้ .... ต้องติดคุกเป็ นระยะเวลานานอย่างผม”
“การดื่มสุ รามีท้ งั ดีและไม่ดี ดื่มน้อยเป็ นยารักษาโรค ถ้าดื่มมากทําร้าย
ตัวเองและผูอ้ ื่น ทางที่ดีไม่ควรดื่ม”
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“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ทําให้มีปัญหากับตนเองและผูอ้ ื่นได้ จึงขอออก
ความเห็นว่าไม่ควรดื่มดีที่สุด หรื อเพื่อสังคมควรดื่มนิดหน่อยก็พอ ไม่มีใครมาบังคับให้เราดื่มได้
นอกจากตัวเราเอง”
“สุ ราไม่ใช่น้ าํ เมื่อดื่มน้อยอาจเป็ นประโยชน์ แต่ถา้ มากเกินไปอาจเป็ น
โทษ ดังนั้นก่อนดื่มควรพิจารณาว่าอยากได้ประโยชน์ หรื อโทษ ดังนั้น ทางที่ดีไม่ควรดื่ม จะทําให้
มีสติย้งั คิด ไม่กระทําอันใดที่เป็ นการก่ออาชญากรรม”
“การดื่มสุ ราทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาสังคม อาชญากรรม
ความยากจน ถ้าไม่ดื่มเลยจะดี มาก แต่ถา้ เลี่ยงการดื่มไม่ได้ก็ควรดื่มอย่างมีสติ พยายามหลีกเลี่ยง
พวกอันธพาล พวกนี้ แหละที่ สร้ างปั ญหาให้ตลอด หรื อในอีกกรณี หนึ่ ง ถึงเราไม่เมาก็อาจมีเรื่ อง
หรื อเหตุร้ายได้ ถ้าเราเข้าไปอยูใ่ กล้กบั คนเมา เพราะพวกนี้ไม่มีจิตสํานึกในการดื่ม เมาแล้วของสร้าง
เรื่ อง สร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน (ไม่น่าดึงคนอื่นเดือดร้อนไปด้วย)”
“ถ้าจะให้ดีไม่ค วรดื่ ม สุ รา ดื่ มสุ ราทําให้จิตใจคึ กคะนอง สุ ราทํา ให้เกิ ด
อาชญากรรม เช่น ชกต่อยกัน ไม่กลัวใคร การดื่มสุ ราทําให้ประสาทชา กล้ากระทําสิ่ งที่ผิดกฎหมาย
ได้ง่าย ยิง่ อยูใ่ นกลุ่มเพื่อนที่ไม่มีอนาคต ยิง่ ก่อเหตุได้ง่าย รวมไปถึงการค้ายาเสพติดด้วย การดื่มสุ รา
เป็ นบ่อเกิดของความหายนะ ”
“ความเห็นของผม การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีตอ่ สังคม หากเราเลิกได้ เรา
ควรเลิ ก ไม่มีใครชมเราว่าดี เลย การดื่ มสุ ราสามารถพาเราหายาเสพติดได้ โดยที่เราไม่รู้ว่าจะเกิ ด
อะไรขึ้น หลังจากที่เราเมาจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย จนเกิ ดความลําบากใจแบบผมทุกวัน
ผมคิดอยูเ่ สมอว่าจะเลิกสุ รา อยูใ่ นเรื อนจําทําให้มีความคิดที่ดี และเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ที่ผา่ นมา ไม่มีเงิน
ขาดความอบอุ่น ขาดความเข้าใจ”
“ผมต้องโทษด้วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน
ตั้งแต่อายุ 19 ปี ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลา 6 ปี ผมขอฝากข้อคิดว่า ว่าการดื่มสุ รามันไม่ดี ถ้าเลิกได้
ก็เลิกเถอะ เพราะผมเคยผ่านมาแล้วมันทําให้ผมเสี ยอนาคต”
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“ผมต้องโทษด้วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 25 ปี ด้วยคดีฆา่
ตั้งแต่อายุเพียง 19 ปี ปั จจุบนั ถูกจําคุกมาเป็ นระยะเวลา 4 ปี กว่า เข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกใน
เรื อนจํา ถ้าไม่จาํ เป็ นไม่อยากเข้ามาในเรื อนจํา แม้จะมีความรู้สึกว่าเรื อนจํามีการอํานวยความสะดวก
ไม่มีอนั ตราย ผมขอให้ขอ้ เสนอแนะว่า ขอเตือนพวกวัยรุ่ นทุก ๆ คน ไม่จาํ เป็ นอย่าไปกินเหล้าเมายา
หรื อเสพยา ถ้าท่านไม่เสพยา ไม่กินเหล้า ท่านก็อยูข่ า้ งนอกอย่างมีความสุ ข ถ้าท่านเสพยา กินเหล้า
ท่านก็จะถูกจับเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจํา ท่านจะไม่มีความสุ ข”
“สุ รากินแล้วทําให้ขาดสติ ไม่กลัวสิ่ งที่กระทําผิด ทําอะไรที่เราไม่ค่อยทํา
ถ้าเป็ นไปได้อยากให้ทุกคนเลิ กกิ นเหล้า ไม่ดีต่อสุ ขภาพ ไม่ดีต่อครอบครัว เป็ นตัวอย่างไม่ดีของ
ลูกหลาน เลิกได้เลิกเถอะ ก่อนที่จะเป็ นทาสสุ รา”
“การดื่มสุ ราถ้าจะดื่ม ก็ควรดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ หรื อใน
โอกาสที่พิเศษ ๆ และก็ควรดื่มในบ้านพักของตัวเองจะได้ไม่ทาํ ให้เป็ นอันตรายต่อตัวเองและผูอ้ ื่น
แต่ในทางที่ดีก็ไม่ควรจะดื่ มเลย เพราะสุ รามีผลเสี ยหลายอย่าง ไม่มีใครดื่มเข้าไปแล้ว ทําให้ผดู้ ื่ ม
หรื อคนรอบๆข้างมีความสุ ข หรื อไม่เกิดอุบตั ิเหตุเลย ควรจะหาอะไรทําในงานเลี้ยงวันนั้นให้สนุ ก
แทนการดื่ มสุ ราดี กว่า หรื อไม่ก็ดื่มนํ้าอัดลมก็ได้ แค่น้ ี ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท จนทําให้
เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นได้บ่อย ๆ เพราะสุ ราอีก”
1.3 การดื่มสุ ราในสถานทีแ่ ละดื่มกับบุคคลทีเ่ หมาะสม
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7.7 เสนอแนะให้ผทู้ ี่ดื่มสุ ราควรดื่มสุ ราในสถานที่ที่
เหมาะสม กับบุคคลที่สนิทสนม หรื อดื่มคนเดียว เพื่อป้ องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทที่อาจตามมา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ควรดื่ ม สุ ร าในสถานที่ ที่ ช อบดื่ ม กับ เพื่อ น ๆ การดื่ ม สุ ราที่ จะไม่ เ กิ ด
ปั ญหา ควรดื่ มกับเพื่อนสนิ ท ถ้าจะดื่ ม ก็ดื่มกับเพื่อนที่ถูกคอ ดื่มพอมีสติ และเมาไม่ขบั และพูดแต่
เรื่ องสนุก ๆ เรื่ องเก่า ๆ ที่เคยผ่านมา ดื่มไปพูดไปก็ไม่มีปัญหาเรื่ องอาชญากรรม”
“ถ้าต้องการดื่มสุ ราควรมีการดื่มสุ ราที่บา้ นดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ ถ้าเมา
ก็หลับในบ้านไม่วนุ่ วายกับใครดื่มให้นอ้ ย จะได้ไม่เมา เวลาดื่มให้ดื่มที่บา้ น ผูใ้ หญ่ที่บา้ นจะได้คอย
เตือนสติ (ในกรณี ผทู ้ ี่หลี กเลี่ ยงการดื่ มไม่ได้) และควรคบเพื่อนที่ดีหรื อเชื่ อคนในครอบครัวดีกว่า
ต้องเสี ยใจภายหลัง”
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“การดื่มสุ ราเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลอยูท่ ี่วา่ เวลาดื่มบุคคลนั้นมีลกั ษณะและ
การเมาอย่า งไร บางคนเมาแล้วหาเรื่ อง บางคนเมาแล้วโวยวาย ก่ อนดื่ ม บุ ค คลนั้นต้องรู้ จกั การ
ประมาณตนซะก่ อ นจะได้ดื่ม โดยที่ ไ ม่ ท าํ ให้ตวั เองเมามากและขาดสติ วิธี ก ารป้ องกันการเกิ ด
อาชญากรรม คื อ ต้องเลื อกสถานที่ ดื่ม เลื อกคบกลุ่ ม เพื่อนว่า จะไปดื่ มกับใคร เพราะกลุ่ ม เพื่ อน
อาจจะนําเรื่ องมาให้ก็ได้ โดยที่เราไม่รู้ตวั ด้วยซํ้าไป ”
1.4 เมื่อดื่มสุ ราจะต้ องควบคุมสติของตัวเองให้ ได้
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7.0 เสนอแนะว่าเมื่อดื่มสุ ราควรจะต้องมีการควบคุม
สติของตัวเองให้ได้ เพื่อป้ องกันปั ญหาการกระทําผิด หรื อ อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ผูด้ ื่มสุ ราอย่าใจร้อน คิดก่อนทํา”
“หลังการดื่มสุ ราแล้วให้ระงับจิตใจให้อยู่ พยายามควบคุมอารมณ์
ไม่ให้ร้อน”
“ผมเองก็ไม่รู้จะพูดหรื อบอกอย่างไรดี
การดื่มสุ รามีมาช้านานแล้ว
และคนไทยก็ชอบดื่มสุ รากันมาก การที่จะห้ามไม่ให้ดื่มคงเป็ นไปไม่ได้ อาจจะมีคนเป็ นส่ วนน้อยที่
สามารถเลิกได้ มันขึ้นอยูก่ บั ตัวเราเองมากกว่า ควรจะรู้ขอ้ จํากัดของตัวเองว่าดื่มได้แค่ไหน และต้อง
มีสติตลอด หรื ออีกอย่างควรปลูกฝังลูกหลานตั้งแต่เด็กให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก”
“ควรแก้ไขที่พฤติกรรมของผูด้ ื่มเอง กล่าวคือ ควรมีสติยบั ยั้งชัง่ ใจ มี
ความพอประมาณ เมื่อรู ้ วา่ เมาก็นอนซะ เมื่อคนเรามีความสามารถที่จะยับยั้งจิตใจของตนเองไว้ได้
ปั ญหาอาชญากรรมก็จะไม่มี”
“ถ้าท่านคิดจะดื่มเหล้าแล้วไปสร้างปัญหา ท่านควรระลึกก่อนว่าท่านมี
ปั ญหาที่จะแก้ไขไหม แต่ทางที่ดี ดื่มแต่พอดีจะดีกว่าจะได้เหลือสติไว้บา้ ง สังคมจะได้ไม่ตอ้ งหาวิธี
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพราะเรา ๆ ท่าน ๆ กําหนดมันได้ครับ”
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“ขอให้มีสติทุกครั้งในการดื่มสุ รา ขึ้นอยูก่ บั คนหรื อบุคคลนั้นที่สร้าง
นิสัยกับการดื่มสุ รา ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็จะกลายเป็ นนิสัยส่ วนตัวเวลาเมา สร้างบุคลิกดี เวลาเมามัน
ก็จะดี แต่ถา้ มันไม่ดีก็จะติดตัวไปจนตาย”
“ข้าพเจ้าคิดว่าสุ รามันเป็ นสิ่ งไม่ดี แต่ไม่ใช่วา่ สุ ราเป็ นสาเหตุให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม การคิดว่าการดื่มสุ ราเป็ นปัญหาเราควรเลิกกิน หรื อเลิกไม่ได้ก็กินพอสมควร กินแล้วมี
สติรู้ว่ากินไม่ไหว หรื อรู ้ สึกมึ นเมา ควรหยุดกิ น แล้วก็พกั ผ่อน เพื่อจะได้ไม่ไปไหน ทําให้ไม่เกิ ด
ปัญหาอาชญากรรมตามมา”
“ควรตั้งสติก่อนดื่ม ไม่ใช่ดื่มแบบลืมตัวตน”
“รู้ผลของการดื่มสุ ราทําให้ขาดสติแล้ว ถ้าคิดจะดื่มควรมีสติและสตางค์
เหลือไว้บา้ ง ไม่ควรดื่มมากเกินกว่าที่สติกบั สตางค์มีอยู่ มิฉะนั้นท่านอาจจะได้รับผลกรรมที่ตามมา
อย่างน่ากลัว ๆ”
“ควรดื่ มเพื่อสังสรรค์ เพื่อฉลองต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ดื่มแล้วอย่าท้าหรื อ
ทดลอง หรื อพนันขันต่ออะไรทั้ง สิ้ น ควรฝื นอารมณ์ อย่าคล้อยตามเพื่อนหรื อเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ
ในขณะมึนเมา ควรแยกตัวกลับบ้านเมื่อเห็นว่าตัวเองเริ่ มเมา”

1.5 ไม่ ควรลองดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.9 เสนอให้ผทู้ ี่คิดจะลองดื่มสุ ราไม่ควรลองดื่มสุ รา
เพราะอาจทําให้ชีวิตต้องตกเป็ นทาสของสุ ราไปตลอดชี วิต และอาจจบลงด้วยการถูกประหารชีวิต
หรื อทุกข์ทรมานทางในอย่างแสนสาหัสจากการถูกจําคุกในเรื อนจํา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“การดื่มสุ ราทําให้สติและความคิดฟุ้ งซ่านทําอะไรไม่ค่อยรู้ตวั และมีโทษ
ต่อร่ างกายมาก ถ้าจะมีสุขภาพที่ดีและไม่สร้างปัญหาต่อสังคม ก็ควรเลิกดื่มได้สําหรับคนที่ดื่ม ส่ วน
คนไม่ดื่มก็อย่าริ เริ่ มเลย”
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“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี แต่ถา้ จะดื่มสุ รา หรื อเลิกไม่ได้ ก็ขอให้ดื่ม
น้อยลงหรื อไม่ดื่มเลย แต่ถา้ จะดื่มก็ตอ้ งมีสติ เพื่อป้ องกันการกระทําผิดและปัญหาอาชญากรรม และ
ขอบอกน้อง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ดื่มสุ ราว่าอย่าลอง เพราะมันไม่ดีอย่างที่คิดไว้ เพราะว่าถ้าทําความผิดไป
แล้ว ก็จะมาใช้ชีวิตเหมือนข้าพเจ้า การถูกจําคุกในเรื อนจํา และจะไม่ลืมในการกระทําผิด และจะรู้
ว่าสุ ราไม่ช่วยอะไรเลย เข็ดหลาบต่อเรื อนจําและสํานึ กผิด จะปรับปรุ งตัวในการกลับคืนสู่ สังคม
และครอบครัว ลําบากมากสําหรับการใช้ชีวติ ในเรื อนจํา เพราะต้องใช้ชีวติ อยูใ่ นข้อบังคับมากมาย”
“ก็ไม่อยากให้ใครลองหรื อดื่มสุ รานะ คนที่ดื่มอยูแ่ ล้วก็น่าจะลดหรื อเลิก
ก็จะเป็ นสิ่ งที่ดีกบั ตัวเราและผูอ้ ื่น เพื่อลดในการเกิดอาชญากรรม อยากจะให้ลดหรื อเลิกอบายมุขทุก
ประเภทกันเลยดีกว่านะ”
1.6 การหันไปทากิจกรรมอืน่ แทนการดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.6 เสนอแนะให้ผทู้ ี่ดื่มสุ ราหันไปทํากิจกรรมอื่นที่
มีประโยชน์แทนการดื่มสุ รา เพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจตามมาจากการเสพสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“การดื่มสุ ราทําให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ควรมีการถือศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม เจริ ญภาวนาจิตตะกรรมฐาน เจริ ญวิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญา ลดละเลิก อบายมุข”
“ต้องดื่มสุ ราให้นอ้ ยลงกว่าที่เคยดื่มอยูเ่ ป็ นประจํา นอกจากนี้ ต้องใช้เวลา
ที่ท่านจะดื่มสุ รา ทําสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม จะมีประโยชน์มากกว่านี้ครับ”
“อยากให้ทุกคนเลิกดื่มสุ รา ดื่มแล้วทําให้เราหักห้ามใจไม่ได้จากการดื่ม
สุ รา ควรเอาเวลามาออกกําลังกาย หรื อหาอะไรทําดีกว่ามานัง่ ดื่มสุ รา (ให้โทษมาก)”
“ผมมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรทําอะไรที่เป็ นประโยชน์มากกว่าการดื่มสุ รา
อาทิ
-

หันมาออกกําลังกาย
เข้าวัดเข้าวาฟังพระ
หลีกเลี่ยงจากผูน้ งั่ ดื่มเหล้า ”
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“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี โดยผิดศีลอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรมี
สติ ดื่มในปริ มาณที่เหมาะสม ควรดื่มในโอกาสบางโอกาสที่ควรดื่ม ส่ วนคนที่ดื่มมากก็ให้หนั มาลด
ปริ มาณลง และหันมาออกกําลังกายแทน เล่นกีฬา เมื่อรู้ตวั เองว่าจะต้องออกไปดื่ม ก็ไม่ควรพกพา
อาวุธติดตัวไป”
“ผมคิดว่าเราควรทําอะไรที่เป็ นประโยชน์ ไม่ควรยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ น
อบายมุข อาทิ การคบเพื่อนไม่ดี ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพยาเสพติด ชีวติ เราจะดี”
“ผมกระทําผิดขณะอายุได้เพียง 17 ปี ด้วยคดี ร่วมกันฆ่า ต้องโทษเป็ น
ระยะเวลา 6 ปี ขณะนี้ ผมต้องโทษมาแล้วปี กว่า ผมเข็ดหลาบแล้ว หลาบจําแล้วครับ เพราะว่าอยูท่ ี่นี่
มันไม่ทาํ อะไรให้ผมดี ข้ ึ นมาเลย ถ้าพ้นโทษแล้วผมจะไม่ ทาํ ผิดอีกเลย เพราะอยู่ในเรื อนจํา ขาด
แคลนของใช้เป็ นอย่างมาก และลําบากมาก อยากให้ทุกคนที่ดื่มสุ ราให้เลิกสุ ราครับ เพราะว่ามัน
เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีต่อร่ างกาย และอยากให้เด็กวัยรุ่ นเลิกสุ ราหันมาเล่นกีฬากันดีกว่าครับ อย่าไปคิดดื่ม
สุ ราเลย อย่าลอง ลด ละ เลิก เถอะครับ และปัญหาอาชญากรรมจะหมดไป”
1.7 การมีสติในการใช้ ชีวติ หรือคิดก่อนกระทา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.8 เสนอแนะให้มีสติก่อนกระทําใด ๆ โดยการคิด
ก่อนกระทําทุกครั้ง จะเป็ นการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ก่อนจะทําอะไรลงไป ควรคิดให้ดีก่อน ไม่อย่างนั้นจะเป็ นอย่างพวกผม
ในเวลานี้”
“เมื่อดื่มสุ ราแล้วไม่ควรขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ เพราะอาจทําให้
เกิดอุบตั ิเหตุได้ จึงไม่ควรดื่มสุ รา ควรอยูอ่ ย่างมีสติ ไม่ประมาท หลีกเลี่ยงจากของมึนเมาทั้งหลาย
ทุกสิ่ งทุกประเภทเป็ นสิ่ งที่ควรทํา”
“ผมกระทําผิดด้วยคดีร่วมกันทําร้ายผูอ้ ื่นจนถึงแก่ความตาย ขณะอายุได้
เพียง 19 ปี ถูกตัดสิ นจําคุกเป็ นระยะเวลา 51 ปี จําคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี กว่า ผมขอแสดง
ความเห็นว่า สุ ราอาจเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่สามารถทําให้คนทําผิดไปโดยไร้เจตนา หรื อไม่ได้ต้ งั ใจ
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก็ข้ ึนอยูบ่ นพื้นฐานเดิ มของนิสัยใจคอของแต่ละบุคคล ถ้าบุคคลที่มีจิตใจดีงามเป็ น
พื้นฐานเดิมอยูก่ ่อนแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นสุ ราหรื อยาบ้า ก็ไม่อาจชักจูงจิตใจของคนๆ นั้นให้ใฝ่ ตํ่าได้ จึง
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อยากลงความเห็นว่าคนเราส่ วนใหญ่แม้แต่ตวั ของข้าพเจ้าเองไม่ได้กระทําผิดโดยสุ ราเป็ นเหตุ แต่
ขาดสติในการดําเนิ นชี วิต จึ งต้องประสบกับความทุกข์ทรมานที่ตอ้ งถูกจองจํา จํานวนเกิ นกว่า
ร่ างกายมันจะมีความอดทนได้ เหมือนมีชีวติ อยูไ่ ปวัน ๆ”
2. ข้ อเสนอแนะระดับครอบครัวและสั งคม
สําหรับข้อเสนอแนะระดับครอบครัวและสังคมของกลุ่มตัวอย่างในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการเสพสุ รากับอาชญากรรม ได้แก่
2.1 การป้องกันในระดับครอบครัว
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.8 ได้เสนอแนะให้มีการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การเสพสุ รากับอาชญากรรม โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะต้องให้ความรักความอบอุ่น ความ
เข้าใจ และสร้ างจิ ตสํานึ กที่ ถูกต้องต่อการหลี กเลี่ยงการเสพสุ รา เพื่อป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจ
ตามมาจากการเสพสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ช่วยกันดูแลลูกหลานเพื่อป้ องกันปัญหา ควรเริ่ มที่ครอบครัวมากกว่า มี
การเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน และรู ้จกั ให้อภัยเมื่อมีการกระทําผิดพลาดไป ครอบครัวต้องมาก่อน จึง
จะแก้ไขได้ ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สร้างแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น”
“ปัจจุบนั มี พ.ร.บ.ในการควบคุมเด็กและเยาวชนมากเกินไป ตลอดจน
กฎหมายที่เป็ นการจํากัดสิ ทธิ ของประชาชนมากเกินไป อันเป็ นการลิดรอนสิ ทธิ ของประชาชน ตาม
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ควรส่ งเสริ มการสร้ างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว
อาชญากรส่ วนใหญ่กระทําผิดเพราะสถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่น รัฐควรมีนโยบายในการ
เสริ มสร้างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว”
“ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับครอบครัวให้มากขึ้น เอาเวลาที่
ดื่มสุ ราไปออกกําลังกายจะดีกว่า หรื อไม่ก็ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์พร้อม ๆ กับคนในครอบครัวจะให้
ความอบอุ่น อบรม แนะนําบุตรหลานอย่างถูกวิธี และทําตัวให้เป็ นตัวอย่างในที่ดีสําหรับผูใ้ หญ่
เด็ก วัยรุ่ น ควรเชื่อฟังพ่อแม่ และญาติที่เคารพนับถือ”
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“ผมมีความคิดเห็นว่า ต้องป้ องกันและดูแลให้มากกว่านี้ เพราะวัยรุ่ น
เดี๋ยวนี้ มีความต้องการและอยากลองดื่มสุ รา เพราะการคบเพื่อนต้องมีสุราเป็ นสิ่ งจูงใจ เพราะจะได้
คุ ย และคบกันอย่า งสนุ ก สนาน อยากให้ท างการช่ วยดูแลและเข้ม งวดการขายสุ ราให้ม ากกว่า นี้
เพราะอาจจะมีเด็กวัยรุ่ นตํ่ากว่า 18 ปี มาซื้อและเอามาดื่มกับเพื่อนและทําให้เกิดอาชญากรรมเหมือน
อย่างผม เริ่ มจากครอบครัวต้องมีการดูแลให้มากกว่านี้ ต้องให้พ่อกับแม่อบรมเอาใจใส่ ต้ งั แต่เด็ก
ไม่ตามใจจนเกินไป ให้คบเพื่อนที่ดี บอกสิ่ งที่ดีให้กบั ลูก”
2.2 การป้องกันในระดับสั งคม
กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางในการป้ องกันปัญหาในระดับสังคม ดังนี้
2.2.1 การแก้ปัญหาสั งคม
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.4 ได้เสนอแนะการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการ
เสพสุ ราและอาชญากรรมว่า ควรมีการแก้ปัญหาที่สังคม โดยการที่สังคมจะต้องมีการปลูกจิตสํานึก
ที่ดีให้แก่คนในสังคม ตลอดจนการแก้ปัญหาสังคมในปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมอื่น ๆ ควบคู่
กับการแก้ปัญหาการเสพสุ รา ดังนี้
2.2.2 การปลูกจิตสานึกแก่คนในสั งคม
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.9 เสนอแนะให้มีการปลูกจิตสํานึกให้แก่คนใน
สังคมให้มีจิตสํานึกในการเสพสุ รา และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อการเสพสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ควรจัดให้มีการอบรม ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นโทษของการดื่มสุ รา มีการ
อบรมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริ งจัง และการสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มี
ประสิ ทธิภาพ ”
“ควรมีการปลูกฝังค่านิยม ชีวติ ที่ไม่ตอ้ งมีเหล้า รัฐบาลเลิกผลิต และ
ห้ามนําเข้า”
“ควรมีการรณรงค์ให้รู้ถึงโทษของการดื่มสุ ราในชนบทด้วย”
“สุ รามีท้ งั ประโยชน์ และโทษ ประโยชน์ คือ ดื่มน้อย จะเจริ ญอาหาร
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สร้างมนุษย์สัมพันธ์ โทษ คือ เป็ นเหตุให้ก่อคดีตามมา เกิดโรค เช่น โรคกระเพาะอาหาร ตับแข็ง
โรคทางสมอง ตับไต ทุกอย่างคนดื่มรู ้และทราบดี แต่ไม่ตระหนัก ทุกเรื่ องขาดจิตสํานึก การปลูก
จิตสํานึกจึงเป็ นความสําคัญที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและหาทางแก้ไข เพราะโทษหรื อกฎหมายใด ๆ
จะรุ นแรงหรื อน่ ากลัวสักเพียงใด หากขาดจิตสํานึ กแล้วก็คงไม่เกิ ดเป็ นรู ปธรรมเลย แม้จะสํารวจ
และรณรงค์กี่ปีก็จะเหมือนเดิม เพราะรัฐยังมีประโยชน์จากภาษีสุราอยู่ ”
“เรื่ องนี้จะให้ผอู้ ื่นมาป้ องกันแก้ไขเป็ นเรื่ องยาก ต้องปลูกจิตสํานึกให้กบั ผู้
ที่เริ่ มเข้าสู่ วยั รุ่ นให้เห็นโทษเกี่ยวกับสุ รา เช่น ให้มีการพูดคุยกับผูต้ อ้ งขังที่เคยดื่มสุ ราและกระทําผิด
เรื่ องพวกนี้จะทําให้เกิดการยั้งคิดที่จะเริ่ มดื่มสุ ราไม่มากก็นอ้ ย มีความเข็ดหลาบต่อการถูกจําคุกใน
ขั้นสู งสุ ด เพราะผมต้องโทษด้วยคดีร่วมกันฆ่าผูอ้ ื่น ต้องโทษเป็ นระยะเวลา 10 ปี ขณะมีอายุได้
20 ปี ปั จจุบนั ติดคุกมาแล้ว 4 ปี กว่า จะขอตั้งใจเรี ยนในเรื อนจํา เพื่อจะได้ไม่หวนกลับไปสู่ ชีวิต
รู ปแบบเก่า ต้องเผชิ ญกับความยากลําบากในเรื อนจํา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความแออัด ความสะอาด
และยุงในเรื อนจํามีเยอะ”
2.2.3 การแก้ปัญหาสั งคมในด้ านอืน่ ๆ ควบคู่ไปด้ วย
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.3 ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหาสังคมในด้าน
อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการเสพสุ รา เพราะกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการประกอบอาชญากรรมมี
ความเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการเกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราแต่ประการเดียว
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย การดื่มสุ ราเป็ นเพียงส่ วน
หนึ่ ง ของการก่ ออาชญากรรมเท่ า นั้น ซึ่ ง เป็ นเพี ย งส่ วนน้อยเท่ า นั้น ยัง มี ส าเหตุ อีก หลายอย่า งที่
ก่อให้เกิ ดปั ญหาอาชญากรรม เช่ น ความยากจน ยาเสพติด ซึ่ งการป้ องกันและแก้ไขต้องทําหลาย
อย่างพร้อมกัน ”
“เหล้าไม่ใช่สาเหตุท้ งั หมด มาจากสภาพแวดล้อมและพฤตินิสัยเป็ นสําคัญ
อันที่จริ งการกระทําผิดมิได้เกิดจากการดื่มสุ ราเสมอไป แต่เป็ นการที่ผตู้ อ้ งขังมีความจําเป็ นในชีวิตที่
ต้องดําเนิ นชี วิตอยูใ่ นสังคม เป็ นความอยากมีอยากได้ที่ไม่สามารถระงับได้ ดูอย่างนักการเมืองที่มี
การโกงกิ น แล้วคนธรรมดาอย่า งพวกเราจะไปมีอะไรที่ จะยับ ยั้ง ความอยากมีอยากได้ที่ทุ ก คน
จะต้องมี หรื อ การกระทําผิดเกิดจากความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์”
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“สุ ราทําให้คนทําผิดได้ แต่ทาํ ไมคนในชนบท อาทิ ภาคเหนือ หรื อ
ภาคอีสาน ดื่มสุ ราเต็มบ้านเต็มเมือง จึงมีแต่มิตรภาพ เอื้อเฟื้ อต่อกัน รักและเคารพนับถือกัน ปั ญหา
อยู่ที่ ค นเมื อ งใหญ่ ไ ม่ มี คุ ณ ธรรมต่ อ กัน อาชญากรรมเกิ ด จากปั จ จัย อื่ น ๆควบคู่ ก ัน ผมคิ ด ว่ า
อาชญากรรมครึ่ งหนึ่ งเกิ ดขึ้นเพราะสุ รา และอีกครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพราะความยากจนต่างหาก จึงควร
แก้ไขปั ญหาความยากจนให้ได้ ”
“ผมว่าจะโทษแต่สุราอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันขึ้นอยูก่ บั นิสัย สันดานของคน
มากกว่า คนไม่ดื่มสุ ราแล้วทําความผิดมีมากมาย มันเกี่ยวกับค่านิยมความต้องการสิ่ งของต่าง ๆ วัตถุ
ต่าง ๆ บางคนอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อก็เลยเกิดการกระทําผิดขึ้นมา บางคนอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้ อเลย
กระทําผิดขึ้นมา บางคนมี แล้วไม่รู้จกั พอ บางคนมีอาํ นาจมีลูกน้องมากมายก็คิดว่าตัวเองแน่ แต่
เหนื อฟ้ าก็ ยงั มี ฟ้ า เพราะฉะนั้นจะโทษสุ ราอย่า งเดี ย วก็ค งไม่ ได้ สุ ราเป็ นเพีย งข้ออ้างเพื่อปิ ดบัง
สันดานของคนทราม จึงควรแก้ปัญหาที่ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ”
“ผมว่าปั ญหาการดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ค่อยมีผลกับการเกิดอาชญากรรม แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่า การดื่มสุ ราจะไม่มีส่วนต่อการประกอบอาชญากรรมทั้งหมด เวลาผมดูข่าว
แล้วคนกระทําผิดถูกจับแล้วอ้างว่าทําไปเพราะความเมา ทําไปโดยไม่รู้ตวั ผมไม่เชื่อ ผมว่าถ้าจะ
อ้างอย่างนี้ ควรเป็ นยาบ้ามากกว่า เพราะสิ่ งนี้ทาํ ให้เราทําอะไรก็ได้เพื่อต้องการเงิน
หรื อยาบ้า
มาเสพ ผมขอเสนอว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดจากยาบ้าครับ จึงแก้ปัญหาที่ยาบ้าให้หมดไป”
“ผมว่าไม่เกี่ยวกับการดื่มสุ รา ผมว่าเป็ นเพราะสิ่ งแวดล้อม หรื อสิ่ งเสพติด
เช่น ยาบ้ามากกว่า เพราะผมเคยลองมาแล้ว เวลาไม่ได้เสพยาผมก็ตอ้ งไปซื้อมาอีก เวลาเงินหมดไม่มี
ผมก็ตอ้ งหาเงินด้วยการประกอบอาชญากรรม นี่ แหละเป็ นสิ่ งที่ผมอยากเสนอว่าให้แก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดมากกว่า แต่การดื่มสุ ราก็มีส่วนทําให้เราขาดสติ”
“จากความรู้สึกของผม การดื่มสุ ราไม่ได้ทาํ ให้ผมมีความคิดที่จะไปก่อ
อาชญากรรมเลย แล้วการที่ผมต้องมาอยูใ่ นที่น้ ี สุ ราก็ไม่ได้เป็ นต้นเรื่ องจูงใจผมเลย แต่เหตุการณ์มนั
บีบบังคับผม ให้ผมเป็ นโจรและต้องมาอยูใ่ นเรื อนจําทุกวันนี้ จึงควรแก้ไขที่ปัจจัยอื่น ๆ ในสังคมที่
บีบบังคับให้คนต้องประกอบอาชญากรรม จากตัวผม 90 % ก็เป็ นความเข็ดหลาบ ไม่อยากที่จะ
เหยียบเข้ามาในเรื อนจํานี้ อีกแล้ว เพราะลําบากไม่มีความสุ ขทั้งกายและใจ ผมต้องโทษด้วยคดี
พยายามฆ่า ต้องโทษจําคุก เป็ นระยะเวลา 8 ปี 8 เดือน ขณะมีอายุได้ 23 ปี ปัจจุบนั จําคุกมาแล้ว 5 ปี
ก่อนหน้านี้ เคยต้องโทษด้วยคดีคา้ ยาบ้า 4 ครั้ง ”
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“การก่ออาชญากรรม เป็ นอุปนิสัยของผูท้ ี่กระทําถ้าบุคคลใดบุคคลนั้น คิด
จะกระทําการใด ๆ ที่เป็ นการก่ออาชญากรรมนั้น แล้วไม่จาํ เป็ นต้องเสพสุ รา อาชญากรรมก็เกิดขึ้น
ได้ ไม่ทราบเหมือนกันว่าดื่ มสุ ราแล้วมีผลเสี ยอะไรบ้าง เพราะไม่ติดสุ รา และที่ก่อเหตุก็ไม่ได้ดื่ม
สุ รา ไม่จาํ เป็ นว่าก่อเหตุตอ้ งเป็ นเพราะดื่มสุ ราเสมอไป หากจะแก้ปัญหาต้องดูที่สภาพแวดล้อม
อื่น ๆ ด้วย ”
“การดื่มสุ ราทําให้ขาดสติทุกส่ วนในร่ างกายไป ทําให้ควบคุมสติตนเอง
ไม่ได้ ใช้จ่ายเงิ นกับการดื่ มสุ ราอย่างฟุ่ มเฟื อย จึงทําให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา การป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาอาชญากรรม คือ การให้คาํ แนะนําอบรมในการเสพสุ ราเพื่อลดปั ญหาที่จะตามมา หน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง ควรส่ งเสริ ม สร้ างโอกาสการประกอบอาชี พในสังคมที่สุจริ ต รัฐบาลต้องช่ วยเหลื อ
ประชาชนในเรื่ องการว่างงานให้ได้มากที่สุด”
3. ข้ อเสนอแนะระดับรัฐบาล หรือนโยบาย
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการป้ องกันแก้ไขปัญหาการเสพสุ ราและ
อาชญากรรมในระดับรัฐบาล หรื อนโยบายในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่เกิ ดขึ้น
จากการเสพสุ รา
สําหรับข้อเสนอแนะระดับรัฐบาล หรื อระดับนโยบายของกลุ่มตัวอย่างในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการเสพสุ รากับอาชญากรรม ได้แก่
3.1 การกาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิต จาหน่ ายสุ รา การดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.8
ได้เสนอแนะให้รัฐบาลควรมีการกําหนด
นโยบายในการผลิต การจําหน่าย การดื่ม สําหรับผูข้ ายและผูเ้ สพ ดังนี้
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“รัฐบาลควรลดจํานวนการผลิตสุ รา และกําหนดอายุของผูบ้ ริ โภคให้
แน่ชดั กําหนดเวลาของการจําหน่ายและให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนดูแล และควบคุมในการจําหน่าย
สุ ราอย่างเข้มงวด”
“รัฐบาลควรเลิกผลิตสุ ราทุกชนิดเพราะเป็ นการผิดศีลในศาสนาพุทธ”
“ถ้าไม่อยากให้มีปัญหา ก็อย่าให้มีการขายเลย ต้องเลิกผลิต เลิกนําเข้า”
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“ต้องเลิกผลิตสุ ราไปเลย จะได้ไม่ก่อคดีอีก กินมาก ๆ เงินก็หมด แถม
ยังจนและเครี ยด”
“เห็นควรให้รัฐบาลยุบโรงงานสุ ราทั้งหมด ถ้าไม่มีโรงงานผลิตออกมา
อาชญากรรมก็ลดน้อยลง”
“ผมคิดว่ารัฐบาลควรทําให้การซื้ อสุ รายากขึ้น”
“การทําให้สุราซื้ อยากขึ้น และการลดการโฆษณา”
“รัฐบาลควรเก็บภาษีสุราให้มากกว่านี้”
“เพิ่มภาษีให้มากขึ้น จนคนธรรมดาไม่สามารถดื่มได้ทุกวัน ”
“อยากให้เหล้ามีราคาแพงกว่าเดิมอีกซัก 2-3 เท่า คนจน คนที่มีปัญหา
จะได้ไม่ตอ้ งซื้อกินกันอย่างพรํ่าเพรื่ อ เพราะกินบ่อย ๆ แล้วขาดสติ ขาดความยั้งคิด ”
“ลดปริ มาณแอลกอฮอล์ (ดีกรี ) ให้ต่าํ ลง ให้เหลือประมาณ 1-2 ดีกรี และ
เพิ่มราคาสิ นค้าจําพวกสุ ราให้มากขึ้น แต่ท้ งั นี้ และทั้งนั้น สุ ราเป็ นเพียงส่ วนประกอบทุกอย่างมันอยู่
ที่สันดานคน”
“การดื่มสุ รา เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เพราะขาด
สติยบั ยั้งตนเองไม่ได้ ถ้าเป็ นไปได้ควรหาซื้ อยากหน่อย จะทําให้คนจํานวนมากไม่ดื่มสุ รา ปั ญหา
อาชญากรรมและปัญหาอุบตั ิเหตุทางรถยนต์จากการใช้รถใช้ถนน ก็จะปลอดภัยกว่า”
“รัฐบาลควรจัดที่จาํ หน่ายสุ รา
รัฐบาลไม่ควรส่ งเสริ มให้มีการขาย
สุ รา หรื อไม่ตอ้ งจํากัดในการซื้ อสุ รา หรื อไม่ก็เป็ นของผิดกฎหมายไปเลย
และจะต้องเลิกโฆษณาสิ นค้าสุ รา เลิกจําหน่ายสุ รา เลิกผลิตสุ รา และเลิก
ดื่มสุ รา”
“เลิกผลิตเหล้าขาย จัดให้เหล้าเป็ นยาเสพติดให้โทษ
166

ผูด้ ื่มและผูข้ ายมี

ความผิด”
“ให้ขายสุ ราให้เป็ นเวลา และขายให้คนอายุ 20 ปี ขึ้นไป”
“ดื่มสุ ราให้นอ้ ยลง อยากให้รัฐบาลจัดให้ขายสุ ราเป็ นเวลา เพื่อป้ องกันการ
ดื่มสุ ราไม่เป็ นเวลาและป้ องกันการเกิดอาชญากรรม”
“อยากให้มีการกําหนดเวลาดื่มสุ รา ไม่ให้ดื่มมากเกินไป”

“ไม่ควรขายให้กบั เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
และไม่ควรขายอย่างเปิ ดเผย
ควรขายอย่างปิ ดบัง และห้ามวัยรุ่ นตํ่ากว่า 18 ปี ดื่มและซื้ อสุ รา วัยรุ่ นห้ามจับกลุ่ม รถซิ่ ง ไม่ควรดื่ม
สุ รา”
“งดขายสุ ราแก่ผทู้ ี่อายุต่าํ กว่า 20 ปี ร้านค้าเล็กไม่ควรขาย ควรขายเท่าที่
จะสามารถตรวจสอบได้”
“ไม่ควรให้ผหู ้ ญิงหรื อเด็กดื่มสุ รา อายุ 18 ปี น้อยเกินไป ควรให้ดื่มอายุ
21 ปี ขึ้นไป ผูห้ ญิงไม่ควรให้ดื่ม ถ้าจะให้ดื่มควรจะให้อยู่กบั คนที่ดูแลได้ ควรจะป้ องกันที่ตน้ เหตุ
ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุครับ สถานที่เที่ยว ตามร้านอาหาร ที่บนั เทิงต่าง ๆ ครับ เพราะมีคนใหญ่ดูแล
อยู่ เลยทําไม่ได้ใช่หรื อเปล่า ”
“น่าจะมีการส่ งเสริ มงดการดื่มสุ รา และแก้ไขปัญหาเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง
จะได้ลดปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการเสพของมึนเมาและปัญหาผูเ้ สพสุ รา”
“ให้รัฐบาลเลิกขายสุ ราเท่านี้ปัญหาต่าง ๆ ก็หมดแล้ว และก็อย่าให้มีปืน
และกระสุ นขายเท่านี้ คงหมดปั ญหาต่าง ๆ แล้ว”
“การดื่มสุ ราหรื อของมึนเมามีมาช้านานในสังคมไทย
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ไม่เคยเห็นการ

แก้ไขปั ญหาจริ งจังเลย ถ้าไม่ผลิตเหล้าออกมาขายก็ไม่มีคนดื่ม และปั ญหาเรื่ องอาชญากรรมที่เกิ ด
จากเหล้าก็จะไม่มี ผมว่าปั ญหาเรื่ องเหล้าต้องเริ่ มที่แหล่งต่อให้รณรงค์อย่างไร ถ้ายังมีขายอยู่ก็ไม่มี
จบสิ้ นหรอกครับ”
“ ผมคิดว่ารัฐบาลควรมีแนวทางดังนี้
- ควรลงสื่ อโฆษณาเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็ นเวลา
หรื อเฉพาะหลัง 4 ทุ่มขึ้นไป
- ควรมีตาํ รวจออกตรวจตราตามสถานที่ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
- ควรมีองค์กรสัมมนาตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรื อ ที่
โรงเรี ย น สถานพิ นิจ ฯ เรื อนจํา เพื่ อให้เยาวชนรู้ ถึ ง โทษของการดื่ ม สุ ร าและปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ จ ะ
ตามมา”
“ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นเมืองพุทธ ผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล
ควรเลิกผลิตเหล้าเสี ยที อย่าเห็ นแก่เงิ นจํานวนมหาศาลที่มาจากรายได้จากการจําหน่ ายสุ ราอีกเลย
จะมารณรงค์ให้เลิกเหล้า เลิกจน มันไม่มีประโยชน์หรอก ดูอย่างประเทศอาหรับนัน่ เขายังไม่มี
สุ ราเลย เขาก็อยู่ได้ อยากให้รัฐบาลเอาใจใส่ เรื่ องสุ ราให้มาก ๆ ยิ่งไม่มีสุราเลยจะเป็ นการดี มาก
ทีเดียว”
“ไม่มีขอ้ เสนอ คนเราทุกคนถ้าได้ดื่มสุ ราเข้าไปแล้วก็จะขาดสติ ทําอะไร
ไม่ค่อยคิด ถ้าจะให้ป้องกันและแก้ไข ก็คงต้องเลิกผลิต แค่น้ ีก็จบ”
“ผมคิดว่ารัฐบาลควรมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
- เด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี ไม่ควรดื่มสุ รา
- โทษในการกระทําผิดที่เกิดจากสุ ราต้องรุ นแรงกว่านี้
เพราะผมคิดว่าต้นตอของอาชญากรรมมาจากการเสพสุ ราก่อนประมาณ 75 %
“เลิกเหล้า เลิกจน เลิกกิน เลิกซื้ อ และต้องเลิกผลิต”
“ถ้าไม่มีสุราขายจะดีที่สุด ผูค้ นจะได้ไม่คึกคะนอง”
“ผมคิดว่าควรมีการผลิตสุ ราให้นอ้ ยลง
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นอกจากนี้ควรมีมาตรการ

เหล่านี้ควบคู่ไปด้วย
- ควรรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มสุ ราอยูเ่ ป็ นประจํา
- ไม่ควรมีการโฆษณา ห้ามสื่ อต่าง ๆ ทุกชนิดและห้ามนําสุ รา
ออกมาวางขายตามหน้าร้านโดยเด็ดขาด
- ควรมีการออกกฎหมายลงโทษผูก้ ระทําผิด เพราะสาเหตุการ
เมาสุ ราที่รุนแรงมากกว่าปั จจุบนั นี้
- สําหรับบุคคลที่ขบั รถไปเที่ยวตามสถานบันเทิง
ควรมี
เจ้าหน้าที่ไปดักรอตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน
- เมื่อพบบุคคลที่ดื่มสุ ราแล้วเมาจนขาดสติและก่อความเดือดร้อน
วุน่ วาย ควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทันที
-ถ้าเป็ นไปได้ควรแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ คือ หยุดการผลิตและนําเข้า
สิ่ งมึนเมาทุกชนิดและออกกฎหมายควบคุม ”
“สุ ราเป็ นสิ่ งที่สามารถชักนําให้คนอาจหลงระเริ งเดินทางผิดได้
ไม่ดี
สําหรับเยาวชนวัยรุ่ น โดยไม่เห็นถึ งพิษภัยของสุ รา อยากให้ทุกคนที่หลงสนุ กได้คิดกลับใจอย่าได้
คิดดื่มสุ ราเป็ นอันขาด รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับเยาวชนรุ่ นหลังอย่าได้หลงไปกับการเสพสุ รา
ซึ่งจะทําลายอนาคตของชาติ”
3.2 การปลูกจิตสานึกจากรัฐบาล
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.5 ได้เสนอแนะให้รัฐบาลควรมีนโยบายในการ
ปลูกจิตสํานึกในการเสพสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“สุ รามีผลต่อพฤติกรรมของคนแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั จิตสํานึก คุณธรรม
และมโนธรรมของคนดื่ ม คุ ณ จะอยู่เหนื อสุ รา หรื อให้สุ ราอยู่เหนื อคุ ณ ชนชั้นปกครองควรให้
การศึกษาและความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เปลี่ยนจิตสํานึ กของผูร้ ักษากฎหมาย
หลายคนในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคเอกชนให้ทาํ หน้าที่ของตน
เพื่อประชาชนอย่างจริ งจัง (ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภค ผูร้ ักษากฎหมาย คนในสังคม)”
“ไม่ควรดื่มมากเกินไป
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หากรู้วา่ ตนเองเมาสุ ราแล้วควบคุมสติไม่ได้ก็

ควรจะเลิ กดื่ มโดยเด็ ดขาด การป้ องกันปั ญหาอาชญากรรม คือ รัฐต้องปลูก จิตสํา นึ ก ให้สัง คมมี
คุณธรรมมากกว่านี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็ นตัวอย่างก่อน อีกทั้งผูบ้ ริ หารประเทศต้องมี
จริ ยธรรมด้วย”
3.3 การควบคุมการโฆษณาสุ รา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.6
เสนอแนะให้รัฐบาลควรมีการกําหนดการ
โฆษณาที่เกี่ ยวข้องกับการเสพสุ รา โดยมีควรมีการงดการโฆษณา หรื อ การโฆษณาให้เห็นถึงโทษ
ภัยของสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“รณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบและข้อเสี ยของการดื่มสุ รา และงดโฆษณา
ชวนเชื่อ”
“เห็นควรสมควรว่าไม่ควรโฆษณาทางสื่ อ TV หนังสื อพิมพ์”
“ไม่อยากให้กาํ ลังของชาติเป็ นปัญหาต่อสังคม
ไม่อยากให้สื่อต่าง ๆ
เสนอหรื อโฆษณา เพราะเยาวชนมีความคิดไม่เหมือนผูใ้ หญ่ เพราะเยาวชนมีความคึกคะนอง ไม่รู้
และสํานึกผิดต่อการกระทํา สุ ราก่อให้เกิดความรุ นแรง ไม่อยากให้มีสิ่งเสพติดมีอยูใ่ นประเทศไทย”
“ไม่อยากให้สื่อต่าง ๆ โฆษณาสุ รา ไม่อยากให้เยาวชนมัว่ สุ มกัน ไม่อยาก
ให้เยาวชนออกเที่ยวกลางคืน ไม่อยากให้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ดื่มสุ รา ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น”
“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ทําให้ตอ้ งเสี ยเงิน เอาเงินค่าสุ รามาเก็บไว้ใช้
ดีกว่า งดการโฆษณาสื่ อทุกชนิดที่เกี่ยวกับเหล้า เพื่อป้ องกันไม่ให้เยาวชนเอาอย่างที่ไม่ดี”
“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ทําให้ตบั แข็ง พิษของสุ ราจะเข้าไปทําลาย
ร่ างกายของเรา ทําให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ส่ วนมากการเกิดคดีต่าง ๆ ส่ วนมากจะมีสาเหตุมาจาก
สุ รา เป็ นต้น คําแนะนําในการป้ องกัน ไม่ควรสนับสนุนการดื่มสุ รา ให้ความรู้กบั คนในครอบครัว
หรื อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทัว่ ไปรู ้ถึงพิษภัยของสุ รา ว่าการดื่มสุ ราทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา”
“ข้าพเจ้าคิดว่า ที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หา้ มเด็กดื่มสุ รา หรื อห้าม
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ขายสุ ราให้แก่เด็ก ข้าพเจ้าคิดว่าจะทําให้เกิดปั ญหาใหญ่ตามมา เพราะเด็กที่มีอายุนอ้ ย ๆ จะเริ่ มคบ
คนข้ามรุ่ นที่โตกว่า ซึ่ งจะทําให้เด็กที่อายุนอ้ ย ๆ จะเริ่ มที่จะคบข้ามรุ่ นพี่ที่โตกว่า ซึ่ งจะทําให้เด็กที่
อายุนอ้ ย ถูกชักจูงได้ง่าย หากเป็ นเด็กผูห้ ญิงยิ่งทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้สูง เพราะเด็กที่โตกว่า
จะมีสิทธิ์ ในการดื่มหรื อซื้ อหาสุ รา อาจเป็ นช่องทางหนึ่ งที่อาจทําให้เกิดอาชญากรรมได้ แต่ขา้ พเจ้า
คิดว่ามีกฎขึ้นมาก็ยงั ดีกว่าไม่มี”
“ควรจํากัดสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ รา และเผยแพร่ โทษของการดื่มสุ รา”
“เห็นควรให้มีการรณรงค์ต่อต้านการผลิตสุ ราของทางภาครัฐบาล”
“การดื่มสุ ราต้องให้พอดีพอควร และที่สาํ คัญต้องตั้งสติให้ดี อย่าให้คน
รอบข้า งมองไม่ ดี การดื่ ม สุ ร าแล้ว ประกอบอาชญากรรม ขึ้ น อยู่ก ับ ตัว บุ ค คล บางครั้ งการก่ อ
อาชญากรรมก็ พ บอยู่บ างรายที่ ไม่ ไ ด้ดื่ม สุ รา และอยากให้มี ก ารรณรงค์ใ นการดื่ ม สุ ราในทางที่
เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น ควรกวดขันในสถานบันเทิงให้ละเอียดด้วย เพื่อป้ องกันปั ญหา
ของการก่ออาชญากรรม”
3.4 การบังคับใช้ กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.0 เสนอแนะให้รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสุ ราให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการผลิต การขาย หรื อการลงโทษผูก้ ระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การเสพสุ รา
ตัวอย่างข้อเสนอแนะ
“ควรให้ความเข้มงวดเกี่ยวกับการจําหน่ายสุ ราให้แก่เด็กและเยาวชนให้
มากขึ้ นกว่า ที่ เป็ นอยู่ และเอาจริ ง เอาจัง กับ ผูด้ ื่ ม สุ ราที่ใ ช้รถเป็ นยานพาหนะในการพักผ่อนหรื อ
สังสรรค์ ควรมีเจ้าหน้าที่ต้ งั จุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูใ้ ช้รถตามแหล่งสถานบันเทิงใหญ่ ๆ
ให้ทวั่ ถึงและเข้มงวดจริ งจัง”
“ควรมีการควบคุมการขายและสถานที่ดื่มสุ รา”
“ ไม่จาํ หน่ายสุ ราให้แก่ผทู้ ี่มีอาการมึนเมา”
“ควรมีสถานที่ดื่มที่ควบคุมได้ โดยจํากัดอายุในการดื่ม และการทําโทษ
171

บุคคลที่ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตนเองได้”
“ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ที่มีชุมชน

และทําความเข้าใจกับชุมชนใน

เรื่ องสุ รา”
“ให้มีกฎหมายลงโทษเพิ่มโทษ สําหรับผูก้ ระทําผิดเนื่องจากมีสาเหตุ
มาจากสุ รา”
“ให้มีกฎหมายกําหนด ดังนี้
- การจําหน่ายสุ ราน่าจะกําหนดปริ มาณ 1 ครั้งต่อคน (จํานวน
สุ รา)
- ห้ามดื่มสุ ราในที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรี ยน สวนสาธารณะ
- ผูท้ ี่ดื่มสุ ราไม่ควรอนุญาตให้ออกนอกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
(อนุญาตให้ดื่มสุ ราได้เฉพาะภายในบ้าน)”
“น่าจะออกกฎหมายห้ามดื่มสุ รานอกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและควร
จะลดอัตราแอลกอฮอล์ในขวดสุ รา เช่น 35 ดีกรี ให้เหลือ 25 ดีกรี นอกจากนี้ผมคิดว่าสตรี เด็ก
ควรออกกฎหมายคุม้ ครองห้ามดื่ม”
“การดื่มสุ ราทําให้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ดอ้ ยลง หรื อขาดสติ
ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ทําให้ผบู้ ริ สุทธิ์ ได้รับความเดือดร้อน เสี ยทรัพย์ เสี ยชีวิต กฎหมาย
ควรออกข้อบังคับ ขั้นเด็ดขาด ควรเพิม่ โทษผูท้ ี่ฝ่าฝื น กฎข้อบังคับ ในกรณี ที่ผดู้ ื่มสุ ราเมาแล้วขับ”
“กระผมอยากให้ราชการ งดขายสุ ราให้ชุมชนที่ไม่มีใครดูแล ไม่มีใคร
เตือนใคร และควรให้ตาํ รวจเข้าไปดูแลในสลัมหรื อชุมชนด้วยครับ”
“อยากให้เลิกผลิตสุ ราออกมาจําหน่ายและอยากให้สุราเป็ นสิ่ งผิด
กฎหมาย และอยากให้มีกฎหมายควบคุมให้มากกว่าเกาและหนักกว่าเดิมในการดื่มสุ รา เพราะถ้า
ออกกฎหมายแบบนี้ ได้ ต่ อ ไปอาจทํา ให้ ค นดื่ ม สุ ร าลดลงได้แ ละสามารถป้ องกัน ปั ญ หา
อาชญากรรมได้”
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“ควรจะมีความเด็ดขาดในกฎข้อบังคับ ในการซื้ อและขายให้มากขึ้น”
“ควรให้ดื่มในปริ มาณที่นอ้ ย หรื อในปริ มาณที่ควบคุมได้และจัด
กฎหมายเกี่ยวกับสุ ราให้มากขึ้น”
“สุ ราทําให้เสี ยทุกอย่างแม้กระทัง่ ความคิด ควรจะมีการกําหนดมาตรการ
ในการดื่ม เช่น ในร้านอาหาร หรื อที่บา้ นเท่านั้น เป็ นต้น”
“ควรให้มีการจัดระเบียบการขายและเอาจริ งเอาจังต่อร้านที่มีการขายสุ รา
ให้แก่เด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี ”
“ให้ตาํ รวจตรวจตามจุดต่าง ๆ ในเวลากลางคืนของพวกวงกินเหล้า”

“ต้องการให้มีการควบคุมการดื่มสุ ราในหมู่เยาวชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่ มเยาวชนที่ มี อายุต้ งั แต่ 18 ปี ให้ม ากยิ่งขึ้ น และควรมีบทลงโทษให้เด็ดขาดและมีความ
แน่ นอนชัดเจน เพื่อที่ อาชญากรรมจะได้ลดลงมากกว่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็ นหญิง ซึ่ งมี
ความน่าเป็ นห่วงอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั เพราะอาจโดนมอมสุ ราและโดนลวงไปทํามิดีมิร้าย และ
จะเกิ ดคดี ข้ ึนมาอีกมากมายจนเป็ นปั ญหาของสังคมและสถาบันครอบครัว ขอวอนทุกฝ่ ายอย่านิ่ ง
นอนใจ และอยากให้ดาํ เนินการต่อไป”
“การดื่มสุ ราไม่ใช่สาเหตุของการก่ออาชญากรรมเสมอไป แต่การดื่มสุ รา
เป็ นสาเหตุของการใช้จ่ายสิ้ นเปลื องเงิ นทอง สิ่ งที่ตามมาคือ ปั ญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว การ
ก่ออาชญากรรมโดยส่ วนมากแล้วไม่ได้มาจากการดื่มสุ ราโดยตรง แต่มาจากสาเหตุอื่นเป็ นหลัก เช่น
ความโลภ อยากรวยทางลัด ความแค้น มือปื นรับจ้าง ควรมีการห้ามจําหน่ ายสุ รา ปิ ดโรงงานสุ รา
หากฝ่ าฝื นมีการลงโทษที่สูง”
การดื่มสุ ราไม่ จาเป็ นต้ องกระทาผิดเสมอไป
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5.6 ไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เนื่องจากเห็นว่าการดื่ม
สุ ราไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาชญากรรม
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ตัวอย่างความคิดเห็น
“ความรู้สึกของผม การดื่มสุ ราไม่จาํ เป็ นจะต้องไปกระทําความผิด
เสมอไป”
“ข้อนี้มนั ยากที่จะแนะนํา หรื อป้ องกันได้ เพราะสุ ราหาซื้ อได้ตามร้านค้า
ทัว่ ไป และการก่ออาชญากรรมไม่จาํ เป็ นต้องดื่มสุ ราเสมอไป”
“ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล บางคนดื่มสุ ราอาจไม่ประกอบอาชญากรรม อยูท่ ี่
สามัญสํานึ กของแต่ละบุคคลจะไม่กระทําผิด ทุกคนมีสิทธิ ในการดื่มสุ รา แต่อย่าให้สุราเป็ นผูท้ ี่ดื่ม
บุคคลดังกล่าว การเกิดอาชญากรรมอาจไม่จาํ เป็ นต้องดื่มสุ รา ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ”
“สุ ราไม่ใช่สิ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เลว ขึ้นอยูก่ บั การนําสุ รามา
ใช้ได้อย่างถูกต้องหรื อไม่ บางครั้งสุ ราอาจนํามาเป็ นยารักษาโรคได้แต่ตอ้ งใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม
ไม่มากเกินไป หรื อน้อยเกินไป”
“ไม่ตอ้ งดื่มสุ ราก็ทาํ ผิดได้ สุ ราไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสื่ อให้คนทําผิด อยูท่ ี่
สภาพแวดล้อม เหตุอื่นที่ประจวบเหมาะ หรื อสันดาน แต่ผมขอเสนอแนะว่า
- ควรดื่มพอประมาณ อย่าให้ขาดสติ
- การดื่มสุ ราควรรู้อุปนิสัยของตนเอง อย่าเป็ นทาสสุ รา
- ถ้าเลิกดื่มจะดีที่สุด
การดื่มสุ ราไม่ทาํ ให้เกิดอาชญากรรม แต่อยูท่ ี่จิตใจมากกว่า”
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ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษางานวิจยั เชิ งคุ ณภาพเรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1: ผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 17 กรณี ศึกษา
ส่ วนที่ 2: การสรุ ปลักษณะสาคัญที่ได้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
สาหรับผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
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ส่ วนที่ 1: ผลการศึกษาข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 17 กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 นายแก้ว
“...ผมถูกจ้ างวานให้ เป็ นมือปื นรับจ้ าง
วันนั้นผมดื่มเหล้ าขาวก่อนประมาณครึ่งขวด จนผมมีอาการมึนเมา ...
ทาให้ ผมไม่ เกรงกลัวอะไรทัง้ สิ้น ไม่ ว่าจะเป็ นโทษจาคุก หรือถูกประหารชีวิต
...ผมซุ่มยิงเหยือ่ จนกระทัง่ เสี ยชีวิตคาที”่
ผูต้ อ้ งขังกระทาผิดครั้งแรกในชีวิตด้วยคดีฆ่า ขณะอายุได้ 37 ปี ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิต
ขณะนี้ได้ถูกจาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 8 ปี กว่า ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายแก้ว เป็ นคนจังหวัดเชี ยงใหม่ เติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง แต่มีความ
อบอุ่นเพราะอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน จึงไม่ได้รู้สีกว่าตนเองมีปัญหาขาดความ
รั ก ความอบอุ่นแต่อย่า งใด อย่างไรก็ ตาม นายแก้วมี ค วามรู้ ไ ม่ม ากนัก โดยเรี ย นจบเพีย งแค่ ช้ ัน
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ต่อมาได้ประกอบอาชีพค้าขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในละแวกบ้านมีรายได้เดือน
ละประมาณ 5,000 บาท แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในการดารงชีพ เพราะได้ใช้ชีวิตอยูต่ ่างจังหวัดซึ่ งมีค่า
ครองชี พไม่สูงมากนัก นายแก้วจึงไม่เคยกระทาผิดอันเนื่องมาจากความต้องการมีชีวิตที่มีเงินทอง
มากมาย มีความหรู หราแต่ประการใด
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายแก้ว ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุ ราเมื่ออายุได้ 25 ปี เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายแก้วได้เป็ น
ทหารเกณฑ์รับใช้ชาติ และเมื่อหมดภาระหน้าที่มีการปลดจากการเป็ นทหารเกณฑ์ เพื่อน ๆ ได้มา
หานายแก้ว แสดงความยินดีที่พน้ ภาระจากการเป็ นทหารเกณฑ์ แล้วจึงมีการดื่มสุ ราเพื่อฉลองปลด
ทหารกับเพื่อนที่มาหาที่บา้ นดังกล่าว จากการดื่มสุ ราของนายแก้วครั้งนี้ นบั เป็ นการดื่มสุ ราครั้ ง
แรกในชี วิต และทาให้ชีวิตของนายแก้วต้องเกี่ยวข้องกับสุ ราเหมือนกับเป็ นเพื่อนคนสาคัญในชีวิต
มาตั้งแต่บดั นั้น
การดื่ มสุ ราครั้งแรกในชี วิตของนายแก้ว คือ เหล้าขาว ซึ่ งความรู้สึกที่นายแก้วได้ดื่มสุ รา
เป็ นครั้งแรกในชีวติ คือ เมาแล้วทาให้มีใจกล้าที่จะทาสิ่ งต่าง ๆ
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พฤติกรรมการเสพสุ รา
อาจเป็ นความประทับ ใจ หรื อ ความรู้ สึ ก ที่ ดี ที่ มี ต่ อ การดื่ ม สุ ร าครั้ งแรกในชี วิต เพราะ
หลังจากนั้นนายแก้วก็มีการดื่มสุ รามาตลอดชีวิต และสุ ราที่ดื่มเป็ นประจา คือ เหล้าขาวนัน่ เอง นาย
แก้วจะมีการดื่มสุ ราสัปดาห์ละประมาณ 2 ครั้ง โดยจะดื่มสุ ราช่วงเย็นเวลาใกล้พลบค่า หลังจากที่
เสร็ จ สิ้ นภารกิ จจากการท างานค้า ขายซึ่ งเป็ นภารกิ จ หลัก ของชี วิต นายแก้ว จะดื่ ม สุ ร าครั้ งละ
ประมาณครึ่ งขวด เสี ยค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 30 บาท ในกรณี ที่ดื่มคนเดียว แต่นอกจากนี้ นาย
แก้วมักจะมีการดื่มสุ ราในกรณี เงิ นเดื อนออก หรื อ การฉลองตามโอกาสต่าง ๆ เป็ นกรณี พิเศษ แต่
นายแก้วจะมีการดื่มสุ รามากที่สุดเมื่อมีเพื่อนมาหาที่บา้ นหรื อมีการนัดพบปะสังสรรค์กบั เพื่อน ชนิด
ของสุ ราที่นายแก้วดื่ มเป็ นประจาก็คือ เหล้าขาว สุ ราที่นายแก้วได้ลองดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวิต อาจ
เป็ นเพราะความติดใจในรสชาติของสุ ราที่ได้ดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวิต หรื อเหล้าขาวเป็ นสุ ราที่มีราคา
ไม่สูงมากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับสุ ราประเภทอื่น ๆ และคานวณจากรายได้ที่นายแก้วได้รับ สุ รา
ประเภทนี้จึงเป็ นสุ ราที่นายแก้ว ได้เลือกดื่มจนเป็ นส่ วนหนึ่งที่คุน้ เคยต่อชีวติ ของนายแก้ว
นายแก้วมักจะซื้ อเหล้าขาวจากร้านค้าที่ต้ งั อยูใ่ กล้บา้ น และมักจะไปซื้ อด้วยตัวเอง สาเหตุที่
นายแก้วเลือกดื่มเหล้าขาว นอกจากจะเป็ นสุ ราที่มีราคาไม่แพงมากนัก ยังเป็ นสุ ราที่หาซื้ อได้ง่าย เมื่อ
นายแก้วได้ดื่มสุ รากับเพื่อนเป็ นประจา นายแก้วกับกลุ่มเพื่อนมักจะร้องเพลงกันอย่างสนุ กสนาน
และเที่ยวจีบผูห้ ญิง
หากมองย้อนไปยังครอบครัวของนายแก้วที่มีการดื่ มสุ รา นายแก้วมีพี่นอ้ งจานวน 5 คน
นายแก้วเป็ นคนสุ ดท้อง พี่ชายทั้ง 4 คนดื่มสุ ราหมดทุกคน แต่พี่ชายทั้งหมดไม่ได้มีส่วนในการ
ชักชวนให้นายแก้วดื่มสุ รา ผูท้ ี่มีอิทธิ พลสู งสุ ดในการชักชวนให้นายแก้วดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวิต
และดื่มสุ รามาตลอด ได้แก่ เพื่อน โดยนายแก้วมีเพื่อนที่สนิทที่ดื่มสุ รากันเป็ นประจาจานวน 3 คน
เป็ นกลุ่ ม เพื่ อนที่ รู้จกั สนิ ท สนมกันคอยช่ วยเหลื อกัน และเป็ นกลุ่ ม เพื่อนที่พ กั อาศัย อยู่ในชุ ม ชน
เดียวกับนายแก้วมาเป็ นเวลานาน ซึ่ งชุมชนที่นายแก้วได้อาศัยอยูส่ ามารถหาซื้ อสุ ราได้ง่าย ไม่มีใคร
มองว่านายแก้วและเพื่อน ๆ ที่มีการดื่มสุ รากันเป็ นประจาว่า เป็ นตัวประหลาด หรื อเป็ นคนไม่ดี นาย
แก้วคิ ดว่าสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่ มสุ ราของตนเองไม่เกี่ ยวกับสื่ อใด ๆ เนื่ องจากนายแก้วไม่ได้ให้
ความสาคัญกับสื่ อใด ๆ มากนัก
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
นายแก้วเห็ นว่า สุ ราทาให้นายแก้วกับกลุ่มเพื่อนเป็ นคนอวดเก่ง แม้ตนเองจะดื่มสุ ราเป็ น
ประจา แต่ไม่ได้เห็นว่าสุ รามีขอ้ ดีอะไรมากนัก นอกจากจะทาให้สุขภาพร่ างกายของตนแข็งแรงขึ้น
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แต่ที่ย งั ดื่ มอยู่เป็ นประจา อาจจะเนื่ องมาจากเพื่อนชักชวนและเคยชิ นกับ พฤติก รรมดังกล่ า ว แต่
สาหรับข้อเสี ยของสุ รา นายแก้วได้ให้ความคิดเห็นว่า
“ผมคิดว่าสุ รามีแต่ขอ้ เสี ย ดื่มสุ รามาก ๆอาจพาเราไปเสี ยคน หรื อถ้าเป็ นผูห้ ญิงก็อาจทาให้
เสี ยตัวได้นะครับ”
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการดื่มสุ รา
“ผมเคยดื่มสุ ราจนเมาไม่รู้เรื่ อง แล้วขับรถจักรยานยนต์ลม้ ลงข้างทาง ....”
นายแก้ว เคยมีความต้องการที่จะเลิกดื่มสุ รา แต่ก็ไม่สามารถกระทาได้ อาจจะเนื่องมาจาก
ความเคยชินหรื ออิทธิ พลของเพื่อนที่ชกั ชวนและไม่สามารถปฏิเสธได้
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม
ต่อมานายแก้ว ได้พลิกผันชีวติ จากการเป็ นพ่อค้าขายของชา เล็ก ๆ น้อย ๆ มีรายได้ไม่มาก
นัก เมื่อมีเพื่อนชวนให้นายแก้วไปเป็ นมือปื นรับจ้าง ซึ่ งลงมือทาเพียงครั้งเดียวได้ค่าตอบแทนหลัก
หมื่นเลยทีเดี ยว จึงทาให้นายแก้วได้ตดั สิ นใจเดินทางในเส้นทางชีวิตเส้นใหม่ที่ทาให้ชีวิตของนาย
แก้วต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่สามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมได้
“...ผมถูกจ้างวานให้เป็ นมือปื นรับจ้าง ฆ่าคนที่ผมไม่รู้จกั โดยให้ผมไปซุ่ มยิงคนที่ส่ังมา
ซึ่ ง ผมไม่ เคยรู ้ จกั เป็ นการส่ ว นตัว มาก่ อนเลย ผมไปยิง ที่ ห น้าที่ ท าการประปาของจัง หวัด ...
จนกระทัง่ เสี ยชีวติ คาที่
วันนั้นผมดื่มเหล้าขาวก่อนประมาณครึ่ งขวด จนผมมีอาการมึนเมา การดื่มสุ ราทาให้ผมไม่
เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นโทษจาคุกตลอดชีวติ หรื อการถูกประหารชีวติ ...ผมซุ่มยิงเหยือ่ ...
จนกระทัง่ เสี ยชีวติ คาที่
หลังจากที่ยิงเหยื่อเสี ยชี วิตแล้ว และผมสร่ างเมา ผมรู้ สึกสงสารเหยื่อที่ผมได้ลงมือยิงไป
แล้ว หากย้อนเวลากลับไปได้ผ มคงจะไม่ท าผิด ไม่ ยิง เหยื่อที่ผมไม่เคยรู้ จกั มาก่ อนเลย เพียงแค่
ต้องการเงิน และดื่มสุ ราทาให้ผมขาดสติ สามารถทาอะไรลงไปโดยไม่กลัวความผิดใด ๆ ทั้งสิ้ น”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ตอนนี้ ผ มถู ก ตัดสิ นจาคุ ก ตลอดชี วิต แม้จะเสี ย ใจกับ สิ่ ง ที่ ผมได้ก ระท าลงไป แต่ ผมคง
กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ นอกจากตั้งหน้าตั้งตารับใช้เวรกรรมที่ผมได้ทาลงไป ระยะเวลา 8 ปี ใน
เรื อนจาผ่านไปช้ามาก ผมเข็ดหลาบจริ ง ๆ กับการติดคุกครั้งนี้ ถูกวันนี้มีชีวิตอยูไ่ ปวัน ๆ ไม่มีญาติ
คนใดมาเยีย่ มผมเลย”
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ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“วันหนึ่ งข้างหน้า แม้จะนานมากก็ตาม ถ้าผมได้ออกจากคุกไป ผมไม่อยากเกี่ ยวข้องกับ
สุ ราอีกแล้วครับ ไม่อยากดื่ม ไม่ตอ้ งการทาผิดอีกแล้ว
ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่ งในชี วิตที่ผมจะทาเพื่อเหยื่อได้ ผมอยากขอโทษเหยื่อ แต่คงเป็ นไป
ไม่ได้เพราะเหยื่อได้ตายไปตั้งแต่วนั ที่ผมยิงแล้ว ผมอยากขอโทษคนที่เกี่ ยวข้องกับเหยื่อว่า ผม
สานึกผิดแล้วครับ ผมขอโทษกับการกระทาที่ขาดสติของผม... ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรม
“ผมไม่อยากให้มีการขายสุ รา หรื อผลิตสุ ราในประเทศไทยเลยครับ ปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
ปั ญหาอาชญากรรมจะได้ไม่เกิดขึ้น”
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กรณีศึกษาทีส่ อง : นายกานต์
“ ผมเคยประสบปัญหาแอลกอฮอล์ ขึ้นสมอง เป็ นโรคจิต หวาดระแวง กลัวคนจะมาทาร้ าย
...ผมได้ ฆ่าแฟนทีผ่ มรักมาก เพราะต้ องการง้ อขอความรัก...แต่ ไม่ สาเร็จ
ผมได้ ดื่มเหล้ าขาว 2 ขวด จนเมา ใช้ มีดแทงคนรักตาย และก็ฆ่าตัวตายตาม...”
นายกานต์ ต้องโทษด้วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 50 ปี ขณะอายุ 29 ปี ปั จจุบนั
ถูกจาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 3 ปี กว่า
นายกานต์มี พ้ืนเพเป็ นคนในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ เติ บ โตมาจากครอบครั วที่ บิ ด า
มารดามีอาชีพเป็ นชาวนา แม้จะมีฐานะยากจน แต่นายกานต์ก็มีความรู้สึกว่าครอบครัวของตนเองมี
ความรักความอบอุ่นที่มอบให้แก่กนั ตลอดเวลา จนกระทัง่ ต่อมาเมื่อนายกานต์เติบโตมาได้ไม่นาน
บิ ดาได้เสี ยชี วิตลง นายกานต์ได้อาศัย อยู่ก ับมารดาแต่ก็ ไม่ไ ด้มีค วามรู้ สึก ว่าตนเองขาดความรั ก
เพราะมารดาได้ให้ความรักความอบอุ่นแก่นายกานต์ไม่แตกต่างจากขณะที่บิดายังมีชีวติ อยู่
นายกานต์จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สถานภาพโสด ประกอบอาชี พเป็ นลูกจ้าง
ฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ของบริ ษทั ใหญ่แห่งหนึ่งที่จงั หวัดตราด ได้รับค่าจ้างเป็ นรายวัน วันละ 135 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
สาหรับการเกี่ยวข้องกับสุ รานั้น ปรากฏว่า นายกานต์ได้ดื่มสุ ราครั้งแรกขณะยังเป็ นวัยรุ่ น
มีอายุได้เพียง 17 ปี
“ผมดื่ มสุ ราครั้งแรก เพราะอยากลองว่าดื่ มสุ ราแล้วจะเป็ นอย่างไร คึกคะนองตามเพื่อน
เพื่อนชวนก็เลยอยากลองดูวา่ ดื่มสุ ราแล้วจะเป็ นอย่างไรครับ”
นายกานต์ได้ลองดื่มสุ ราครั้งแรก คือ เหล้าสี ผสมโซดาและน้ าแข็ง
สาหรับความรู ้สึกในการดื่มสุ ราครั้งแรกของนายกานต์ คือ
“การดื่ มสุ ราครั้งแรกในชี วิตของผม ทาให้ผมรู้ สึกเพลิ ดเพลิ น ผมดื่ มจนกระทัง่ ผมเมา
และหลับไป”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
อย่า งไรก็ ต าม ชนิ ด ของสุ ร าที่ น ายกานต์ไ ด้ท ดลองดื่ ม ครั้ งแรก อาจไม่ ไ ด้ส ร้ า งความ
ประทับใจให้นายกานต์ได้มากนัก ต่อมานายกานต์ได้ทดลองดื่มสุ ราประเภทอื่น ๆ และสุ ราที่นาย
กานต์ชอบดื่มมากที่สุด ได้แก่ เหล้าขาว โดยนายกานต์จะมีความถี่ในการดื่มสุ ราไม่มากนัก
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“ปกติผมจะดื่มสุ รา ประมาณ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน จะเสี ยค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราประมาณ
200 บาทต่อครั้ง ผมจะดื่มเหล้าขาวในแต่ละครั้งซึ่ งก็จะไม่มากนัก จะประมาณครั้งละ 1 ขวด ผมจะ
ชอบดื่มช่วงตอนเย็นสบาย ๆ หลังเลิกงาน
โดยเฉพาะช่วงเงินเดือนออกจะมีเพื่อนมาหา และมาตั้งวงกินเหล้ากันเป็ นประจา
นอกจากนี้ ผมจะกินเหล้าในกรณี ที่มีการพบปะเพื่อนฝูง
ผมมักจะดื่ มสุ รากับเพื่อน ผมจะมีเพื่อนสนิ ทที่ดื่มสุ ราด้วยกันประมาณ 3 – 4 คน เป็ น
เพื่อนสนิ ทที่ผมคบกันมาในหมู่บา้ นเดี ยวกัน และสถานที่ประจาที่ผมดื่มสุ รากับเพื่อนก็มกั จะเป็ น
บ้านเพื่อน หรื อร้านค้าที่ขายสุ รา
โดยส่ วนใหญ่ดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนผมจะเป็ นคนซื้ อสุ ราเอง เพราะเหล้าขาวที่พวกผมดื่มกัน
มันหาซื้อง่าย ซื้อจากร้านค้าในหมู่บา้ นก็สะดวกครับ ร้านไหน ๆ ในหมู่บา้ นก็หาซื้อได้เกือบหมด
ผมดื่มเหล้ากับเพื่อน ๆ แล้วมักจะมีการร้องเพลง พูดคุยสัพเพเหระกันไปเรื่ อยเปื่ อย
ผมมีความคุ น้ เคยกับสุ รามานานเหมือนกันนะครับ เพราะเห็นพ่อดื่มมาตั้งแต่ผมยังเด็ก ๆ
แต่เพื่อนสิ ครับมีอิทธิ พลในการดื่มสุ ราของผมอย่างแท้จริ ง
ก่ อนกระทาผิดผมก็ อาศัย อยู่บ ้านพักคนงาน แถวที่ พกั บ้านผมมองการดื่ ม สุ ราเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาครับ ไม่เคยมีใครว่าหรื อประณามว่าเราเป็ นคนไม่ดีเลย ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
สาหรับทัศนคติที่มีต่อสุ รา นายกานต์ ได้กล่าวว่า
“การดื่มสุ ราทาให้ผมใจหึกเหิม ใจกล้า
ผมว่าถ้าเราดื่มสุ ราเพียงเล็กน้อยไม่มากเกินไป ก็จะเป็ นข้อดีนะครับ
แต่ขอ้ เสี ยของการดื่มสุ ราสาหรับผม คือ ดื่มแล้วทาให้เมา ขาดสติ”
ผลกระทบจากการดื่มสุ รา
“ผมเคยได้รับอุบตั ิเหตุจากการดื่มสุ รา ไม่ว่าจะเป็ นดื่มสุ ราแล้วขับรถจักรยานยนต์ทาให้
รถจักรยานยนต์ที่ผมขับต้องล้มลง ผมได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ นะครับผมเคยเมาขนาดที่วา่ เดินแล้ว
ล้มเอง ไม่สามารถทรงตัวได้ ไม่มีใครทาให้ลม้ เราก็ลม้ เอง
ดื่มสุ รา จริ ง ๆ แล้วมันก็ไม่ดีหลายอย่างนะครับ
ผมเคยดื่มแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับคนตามร้านอาหารที่ผมกับเพื่อนไปนัง่ กินกันครับ
เท่ า นั้นไม่ พ อนะครั บ ผมเคยเมาสุ รา ติ ดสุ ราจนมี ปั ญหากับ สุ ข ภาพของผม คื อ ผมเคย
ประสบปั ญหาแอลกอฮอล์ข้ ึนสมอง เป็ นโรคจิตระแวง กลัวว่าคนจะมาทาร้าย”
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ความพยายามในการเลิกเสพสุ รา
“ผมเคยคิดนะครับ ดื่มสุ รานี่ก็ใช่วา่ จะดีกบั ตัวเรานัก ก็เคยอยากจะเลิกเหมือนกัน แต่ผมก็คง
เหมือนคนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเลิกได้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทาไม ทั้ง ๆ ที่มนั ก็ทาให้เรา
มีปัญหามาตลอด แต่เราก็ไม่เคยเลิกมันได้ เมื่อมีเพื่อนมาชวนดื่ม ก็จะกลับไปดื่มเหมือนเดิมเกื อบ
ทุกครั้งเลยครับ ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
สาหรับพฤติกรรมในการกระทาผิดของนายกานต์ ได้แก่
“ในวันเกิ ดเหตุ ผมได้ดื่มเหล้าขาว 28 ดี กรี จานวน 2 ขวด จนกระทัง่ ผมรู้ สึกเมามาก
หลังจากนั้นผมได้ไปสถานที่ทางานของผูต้ าย
ผูต้ ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับ เป็ นคนรักผมเอง เขาเป็ นคนสวยและเป็ นคนดี
สาเหตุที่ทาให้ผมต้องตัดสิ นใจฆ่าเขา ทั้ง ๆ ที่เขาเป็ นคนที่ผมเคยรักมากที่สุดมาก่อน ก็คือ
ผมมีความแค้นและน้อยใจคนรักของผม ที่ตอ้ งการตีจากผม และได้พดู จาสบประมาทผม
ผมและคนรักรู ้ จกั สนิ ทสนมเป็ นคนรักกันมาหลายปี เหมือนกัน แต่ไม่ทราบเหตุผลใด เขา
ได้ตีจากผม เท่านั้นผมก็รู้สึกเสี ยใจมากพออยู่แล้วนะครับ ยังมาสบประมาทกันอีก ผมก็คงเหมือน
ผูช้ ายหลายคนที่คิดว่า ฆ่าได้หยามไม่ได้
วันนั้นผมต้องการขอความรั กจากแฟนผม แต่แฟนผมเขาดูถูก ผมเลยเกิ ดอาการน้อยใจ
ระงับอารมณ์ไม่อยูจ่ ริ ง ๆ ครับ
ประกอบกับวันนั้นผมได้ดื่มสุ ราจนเมา อาจเป็ นการดื่มเพื่อย้อมใจทาให้ผมมีความกล้า ลืม
ความกลัวในทุกสิ่ งทุกอย่าง ผมคิดว่าสุ รามีส่วนกระตุน้ ทาให้ผมขาดสติอย่างแท้จริ ง
ผมได้ใช้มีดแทงคนรักของผมจนกระทัง่ ตาย และผมเองก็ได้พยายามเอามีดดังกล่าวแทงตัว
ผมด้วยครับ ต้องการฆ่าตัวตายตามคนรักของผม แต่มนั ไม่สาเร็ จ เพราะผมไม่ตาย...
หลังจากนั้น เมื่อผมหายเมา ผมรู้สึกผิด สงสารผูต้ ายอย่างจับจิตจับใจ หากย้อนเวลากลับไป
ได้ ผมไม่ตอ้ งการให้มีเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นเลย ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
สาหรับชีวติ ที่ตอ้ งถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 50 ปี นายกานต์ได้เล่าว่า
“ทุกวันนี้ผมอยู่ในคุ ก เข็ดหลาบมากครับกับชีวิตที่ผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น สาหรับโทษที่ได้รับ
คือ จาคุกถึง50 ปี มันก็สาสมนะครับกับความผิดที่ผมได้ทาไว้ กับอีกหนึ่ งชีวิตที่ไม่สามารถเรี ยกร้อง
ให้กลับคืนมาได้ ผมรู ้สึกสานึกผิดต่อการกระทาของผมแล้วครับ
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ปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวติ ในเรื อนจาของผม คือ ไม่ค่อยมีเงินใช้จ่าย เห็นเพื่อนกินดี เขา
มีเงิ นใช้ ก็อยากกิ นอย่างเขา ส่ วนเรื่ องอื่นไม่มีปัญหา ได้เข้าฝึ กอบรมจิตภาวนา เพื่อทาให้มีความ
สงบทางจิตใจมากขึ้น
สิ่ งที่ผมอยากทามาก คือ ผมอยากทาบุญอุทิศส่ วนกุศล ถวายสังฆทานให้กบั ผูต้ ายที่เป็ นคน
ที่ผมเคยรักมาก แม้มนั จะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนัก กับการชดเชยผลกรรมที่ผมได้ทาไว้ แต่ผมก็คิด
ว่าเป็ นสิ่ งที่ผมอยากจะทา”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไปเมื่อไร ผมไม่คิดอยากดื่มสุ ราอีกแล้วครับ จะไม่กระทาผิดอีก เข็ดจนตาย
ครับ”
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับดื่มสุ รา เพือ่ เป็ นการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม คือ
“ผมคิ ดว่า สุ ร าไม่ ใ ช่ ส าเหตุ ข องปั ญหาอาชญากรรมทั้ง หมด เป็ นเพีย งส่ วนหนึ่ ง ที่ ค อย
กระตุน้ ให้เกิดการกระทาผิดครับ
ในขณะที่เมาอย่าไปตกลง หรื อพูดจาแก้ไขปั ญหาอะไร หลบเลี่ยงการโต้เถียงหรื อทะเลาะ
เบาะแว้ง ควรดื่มสุ ราในปริ มาณที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกเมาให้เลิกดื่ม
คนที่ดื่มสุ ราไม่ใช่ จะก่อปั ญหาอาชญากรรมทุกครั้งไป แต่ส่วนมากจะมีเรื่ องเกี่ยวกับสุ รา
เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไป ...”
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กรณีศึกษาทีส่ าม : นายคิด
“ ผมเคย จับแฟนตัวเองแก้ผ้าทิง้ ไว้ ในป่ าคนเดียว เพราะเมามาก...
...ขณะทีผ่ มกาลังดื่มเบียร์ ได้ 2 ขวด อยู่ในร้ าน
เจ้ าของร้ านดูถกู ผม... หาว่ าแม่ ผมเป็ นโสเภณี
ผมโกรธและเมา.... หยิบมีดไล่ ฟันคอเจ้ าของร้ านขายเบียร์ จนเสียชีวิต...”
นายคิ ดกระท าผิด ครั้ งแรกด้ว ยคดี ฆ่า ขณะอายุไ ด้เพี ย ง 22 ปี ต้องโทษจ าคุ ก เป็ น
ระยะเวลา 50 ปี จาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 6 ปี ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายคิดมีพ้ืนเพเป็ นคนจังหวัดนครนายก เติบโตมาจากครอบครัวที่บิดาเสี ยชี วิตตั้งแต่นาย
คิดยังเป็ นเด็ก ต่อมามารดาได้แต่งงานใหม่ นายคิดได้อยู่กบั มารดาและบิดาใหม่อย่างอบอุ่นไม่มี
ปั ญหาอะไรต่อกัน นายคิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังจากนั้นจึงได้ประกอบอาชี พ
รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายคิดเติบโตมาจากครอบครัวที่พอ่ เลี้ยงและแม่ดื่มสุ รากันเป็ นประจา แม้จะเห็นพฤติกรรม
การดื่ มสุ ราของพ่อเลี้ยงและแม่เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นธรรมดาเป็ นกิจวัตรประจาวันทัว่ ไปใน
ครอบครั ว แต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นสิ่ ง ที่ ชัก นาให้นายคิ ดเข้า มาเกี่ ย วข้องกับ สุ ราแต่ อย่า งใด เพราะแม่ และ
พ่อเลี้ ยงไม่เคยชักชวนให้นายคิดดื่ มสุ ราด้วยแต่ประการใด จนกระทัง่ นายคิดได้ตดั สิ นในดื่มสุ รา
ครั้งแรกตอนที่อายุได้ 17 ปี
“ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชี วิต เพราะตามเพื่อน เห็นเพื่อนดื่มก็เลยลองดื่มบ้าง เป็ นความ
คึกคะนองตามประสาวัยรุ่ นกับกลุ่มเพื่อน ๆ นอกจากนี้ ผมก็เห็นมีการโฆษณาสุ ราทางโทรทัศน์
มาเป็ นเวลานาน ประกอบกับเพื่อนชวนก็เลยอยากลองดูวา่ การดื่มสุ ราเป็ นอย่างไร
ผมลองดื่มเบียร์ ยหี่ อ้ ที่ผลิตในประเทศไทย ลองดื่มครั้งแรกก็รู้สึกมึน ๆ ทาให้ใจกล้าครับ ”
หลังจากนั้นนายคิดกับสุ ราก็กลายเป็ นเหมือนเพื่อนสนิทที่ไม่เคยแยกจากกัน ดังจะเห็นได้
จากพฤติกรรมการดื่มสุ ราของนายคิดที่ดื่มสุ ราทุกสัปดาห์กบั กลุ่มเพื่อน ๆ
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พฤติกรรมการเสพสุ รา
“ปกติผมจะดื่มสุ ราสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 4 ขวด จะดื่มกับกลุ่มเพื่อนใน
หมู่บา้ นเดียวกันที่รู้จกั กันมานานประมาณ 8 คน เรี ยกได้วา่ ตั้งวงกินเหล้ากันเป็ นประจาที่บา้ นของ
ผม โดยจะนัดมากินกันช่วงเย็น ๆ แดดร่ มลมตก
สุ ราที่ดื่มเป็ นประจาก็มีท้ งั เหล้าและเบียร์ ไทย
ผมจะเป็ นคนให้เพื่อนเป็ นฝ่ ายไปซื้ อเหล้า เพราะผมอานวยความสะดวกในเรื่ องสถานที่ให้
การซื้ อสุ รามาดื่มของกลุ่มเพื่อนผมก็สามารถทาได้ง่ายครับ ซื้ อจากร้านค้าในหมู่บา้ น คนในหมู่บา้ น
ของผมอาจมองว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาก็ได้นะครับ เพราะนอกจากจะหาซื้ อสุ ราได้ง่ายแล้ว
ผมกับพวกเพื่อน ๆ ยังไม่เคยโดนใครว่าเป็ นคนไม่ดีจากการดื่มสุ ราเลยนะครับ
ผมมักจะดื่มสุ ราในกรณี ที่มีเพื่อนมาหาที่บา้ น กรณี พบปะเพื่อนฝูง และช่วงเทศกาลต่าง ๆ ก็
ดื่มสุ ราเพื่อเฉลิมฉลองตามโอกาสในเทศกาลเหล่านั้น
ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ยที่ ผ มและเพื่ อนๆ จ่ า ยในแต่ ล ะครั้ งของการดื่ ม สุ ราแต่ ล ะครั้ ง ก็ ตกอยู่
ประมาณครั้งละ 1,000 บาท ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของนายคิดและกลุ่มเพื่อน ๆ ได้แก่
“พฤติ กรรมที่พวกผมมักจะทากันเป็ นประจาในระหว่างการดื่มสุ รา คือ การร้องเพลงกัน
อย่างสนุ กสนาน มีการคุยเฮฮากันอย่างมีความสุ ข พอดื่มสุ รากันเรี ยบร้อยแล้วพวกผมและเพื่อนจะ
ชวนกันไปเที่ยวผูห้ ญิงต่อครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการดื่มสุ ราทาให้มีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น
หรื อไม่ แต่พวกผมจะจบลงที่การเที่ยวผูห้ ญิงเกือบทุกครั้งไป”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
สาหรับทัศนคติต่อสุ ราของนายคิด ได้แก่
“ผมมองว่าสุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยนะครับ
ข้อดี ที่ผมเห็ น ก็คือ เมื่ อดื่ มสุ ราแล้วจะทาให้เราใจหึ กเหิ มใจกล้า และที่สาคัญทาให้เรามี
เพื่อนเยอะ ดูอย่างผมสิ ครับดื่มสุ ราแต่ละทีมีเพื่อนตั้ง 7 – 8 คน
แต่ขอ้ เสี ยของสุ ราที่ผมเห็ น ก็คือ ถ้าดื่มสุ รามากจะทาให้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
แต่เป็ นคนขาดสติ”
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ผลกระทบจากการดื่มสุ รา
“ผมเคยประสบอุ บ ตั ิ เหตุ จากการดื่ มสุ รา คื อ ขับรถจัก รยานยนต์ตกถนนได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ผมยังเคยมีเหตุทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่ นต่างหมู่บา้ น เพราะดื่มสุ ราแล้วทาให้ไม่กลัวอะไร
แต่สิ่งที่ผมทาแล้วผมรู ้สึกละอายใจมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คงเป็ นเรื่ องที่ผมดื่มสุ ราแล้ว ได้จบั
แฟนตัวเองแก้ผา้ ทิ้งไว้ในป่ าคนเดียว เพราะมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ พอดื่มสุ ราแล้วมันก็ทาอะไรได้
เกือบทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดจะทาในขณะที่ไม่ได้เมาสุ ราครับ”
ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมเองก็เคยมีความคิดอยากเลิกดื่มสุ ราเหมือนกัน แต่ก็ไม่เคยเลิกได้ ก็ยงั คงดื่มสนุก ๆ กับ
เพื่อน ๆ อยูเ่ ป็ นประจานะครับ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิ ดเหตุขณะผมและเพื่อนนัง่ ดื่มสุ รา วันนั้นผมและเพื่อน ๆ ไม่ได้ดื่มสุ ราที่บา้ นผมแต่
เปลี่ยนเป็ นดื่มที่ร้านค้าในหมู่บา้ นที่ผมรู้จกั กับเจ้าของร้านแต่ไม่ได้สนิ ทสนมอะไรกันมากนัก วัน
นั้นพวกผมและเพื่อนกาลังดื่มเบียร์ ได้ 2 ขวด และเหล้าขาวครึ่ งขวด มีอาการมึนเมาเล็กน้อย เจ้าของ
ร้านได้ดูถูกผม
เขากล่าวหาว่าแม่ผมเป็ นโสเภณี
ทาตัวไม่เหมาะสม
ผมเกิดบันดาลโทสะ ด่าว่าผูต้ ายว่า ไอ้ควาย
ผูต้ ายโกรธ จึงขว้างมีดใส่ ผมก่อน ผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร แต่ผมหยิบมีดที่ผตู้ ายขว้างมา
นั้นไล่ฟันผูต้ ายจนกระทัง่ ผมได้ฟันคอผูต้ ายจนเสี ยชีวติ
ความรู ้ สึกที่ มีต่อผูต้ ายตอนนั้น ก็ไม่ได้รู้สึกสงสารหรื ออะไรทั้งสิ้ น รู้ สึกเฉย ๆ ครับ แต่
ตอนนี้ถา้ ย้อนเวลากลับไปได้ ผมคงไม่อยากทาให้ผตู้ ายต้องเสี ยชีวติ หรอกครับ
ถ้าวันนั้นผมไม่ดื่มสุ รา ปั ญหาของวันนี้คงไม่เกิดขึ้น”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
สาหรับการใช้ชีวติ ในเรื อนจาของนายคิด
“แม้จะเป็ นการกระทาผิดครั้งแรกในชีวติ ของผม แต่ผมต้องสู ญเสี ยอนาคตในวัยเพียง 22 ปี
ปัจจุบนั ผมจาคุกมาแล้ว เป็ นระยะเวลา 6 ปี
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เข็ดหลาบมากครับการการถูกจาคุก เพราะอยูใ่ นเรื อนจา ผมไม่มีญาติมาเยีย่ มเลย ผมเลยต้อง
ยืมเงินเพื่อนผูต้ อ้ งขังด้วยกัน ทาให้ทุกวันนี้ผมมีปัญหาการเป็ นหนี้ สินระหว่างเพื่อนผูต้ อ้ งขังด้วยกัน
ครับ
อยูใ่ นเรื อนจาผมไม่คิดอยากจะดื่มสุ ราเลยนะครับ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“ถ้าพ้นโทษออกไป ผมคิดว่าอาจจะดื่มสุ ราอีก แต่จะดื่มให้นอ้ ยลง ไม่ให้สร้างปั ญหาชี วิต
ให้กบั ผมเหมือนที่ผา่ นมาครับ
เพราะสุ ราเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผมต้องมาอยูใ่ นเรื อนจาทุกวันนี้
และขอตั้งใจว่าพ้นโทษออกไปจะไม่กระทาผิดอะไรทั้งสิ้ น ติดคุกครั้งเดี ยวก็เข็ดหลาบ
แล้วครับ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“เมื่อก่อนความรู ้สึกที่ผมมีต่อผูต้ ายที่ผมได้ทาลงไป คือ เฉย ๆ เพราะคิดว่าเขาเป็ นฝ่ าย
ผิดก่อน แต่ตอนนี้ผมสานึกผิดแล้วครับ
ถ้าผมมีโอกาสจะกระทาเพื่ อขอโทษคนตาย สิ่ งที่ผมต้องการทามากที่สุด คือ ผมอยากบวช
เพื่อไถ่โทษที่ผมได้ทาลงไปทั้งหมด แม้รู้วา่ มันอาจไม่สามารถชดเชยกับชีวิตที่ตอ้ งจากไป แต่ก็เป็ น
ความปรารถนาดีของคนทาผิดที่สานึกผิดได้แล้วครับ”
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กรณีศึกษาทีส่ ี่ : นายหวัง
“...ผมถูกเพือ่ นในวงเหล้ าสบประมาทว่ าเป็ นคนขี้ขลาดตาขาว ไม่ เป็ นลูกผู้ชาย
ในขณะดื่มเหล้ าด้ วยกัน...
ผมดื่มสุ ราจนเมา ลุกจากวงเหล้ าไปดักรอใช้ ไม้ กระหน่าตีจนตาย...
นายหวัง ต้องโทษครั้งแรกด้วยคดี ฆ่าโดยไตร่ ตรองไว้ก่อน ต้องโทษจาคุกเป็ นระยะเวลา
25 ปี ขณะอายุได้ 24 ปี ปัจจุบนั จาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 3 ปี กว่า และเป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายหวัง เป็ นคนจังหวัดนครศรี ธรรมราช เติ บโตมาจากครอบครั วที่ บิดาและมารดาเคย
ต้องโทษคดีฆ่าและพยายามฆ่า ทาให้นายหวังและพี่สาวต้องเติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้า
เพราะไม่มีคนคอยให้การเลี้ยงดู ภายหลังจากบิดาและมารดาต้องโทษจาคุกทาให้ชีวิตของนายหวัง
และพี่สาวต้องกลายเป็ นเด็กที่ไม่มีความอบอุ่นทางจิตใจเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ
นายหวังจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบอาชีพรับจ้างขับรถ มีรายได้
6,000 บาทต่อเดื อน
ก่อนต้องโทษได้เรี ยนภาคค่าเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาควบคู่ไปด้วย
มีแฟนแต่ยงั ไม่ได้แต่งงานด้วยกัน
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
ภายหลังจากที่ ได้ออกจากสถานเลี้ ยงรับเด็กกาพร้ากลับไปอยู่กบั บิดาและมารดาที่ได้พน้
โทษออกมา นายหวังได้เห็นบิดาดื่มสุ ราบ้างในบางครั้ง แต่ไม่ได้เป็ นสาเหตุให้นายหวังดื่มสุ รา
นายหวังได้ลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชี วิตขณะอายุได้ 11 ปี เพราะความคึกคะนองในช่ วง
ของการเป็ นวัยรุ่ น ประกอบกับเพื่อนชวน และเคยเห็นการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์อยู่บ่อย ๆ จึง
ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ
“ผมลองดื่มเหล้าผสมโค๊ก
ความรู้สึกของการดื่มเหล้าของแรกในชีวติ คือ ดื่มแล้วก็รู้สึกเมา ”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
ต่อมาเมื่ อนายหวังอายุมากขึ้นนายหวังได้ดื่มสุ รากับกลุ่ มเพื่อน โดยดื่ มสุ รากันเดื อนละ
ประมาณ 1-2 ครั้ง สุ ราที่มกั ดื่มเป็ นประจาได้แก่เหล้าไทย โดยเฉพาะแม่โขง หรื อแสงทิพย์
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“ผมจะดื่มสุ ราครั้งละประมาณ 1 แบน ในช่วงตอนเย็น และโดยเฉพาะช่ วงเงินเดือนออก
เป็ นการฉลองเงินเดือนออก เหมือนเป็ นการให้รางวัลกับชีวิต โดยมักจะดื่มกับกลุ่มเพื่อนประมาณ
10 – 15 คน ผมจะเป็ นคนซื้ อสุ ราเอง ให้เพื่อนมาดื่มที่หอ้ งพักของผมซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นห้องแบ่งเช่า
สุ ราที่ผมดื่มหาซื้ อง่ายครับ หาซื้ อจากร้านค้าใกล้บา้ น ในละแวกที่พกั ของผมไม่เคยมีใครว่าผมเป็ น
คนไม่ดีจากการดื่มสุ ราเลยนะครับ
ทุกครั้งที่ผมและเพื่อน ๆ ดื่มสุ รา เรามักจะร้องเพลงกันไปและคุยกันส่ งเสี ยงดัง ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมเห็นว่าดื่มสุ ราแล้วให้ความรู้สึกสนุกสนาน
สุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย
ผมคิดว่า ข้อดี ของสุ รา คือ คลายเครี ยดได้บา้ งยามที่เรามีความทุกข์ นอกจากนี้ เราดื่มสุ รา
แล้วจะทาให้เรามีแต่ความสนุกสนาน
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ถ้าดื่มสุ รามาก ๆ ทาให้เราเสี ยสุ ขภาพ อาจทาให้เป็ นโรคต่าง ๆ ได้
รวมทั้งถ้าเราดื่มสุ ราจนเมามาก ๆ อาจทาให้เราขาดสติ
ผมดื่ ม สุ ร าแล้วเคยมี เรื่ อ งทะเลาะวิว าทกับ คนอื่ น บ่ อ ยครั้ งเลยครั บ นอกจากนี้ เมาแล้ว
บางครั้งผมยังเคยลวนลามผูห้ ญิง แล้วถูกผูห้ ญิงด่า
แม้จะรู ้วา่ สุ รามีขอ้ เสี ย และเวลาผมเมา ผมมักจะก่อเรื่ องมากมาย แต่ความคิดที่ผมจะเลิกดื่ม
สุ ราสาหรับผมค่อนข้างน้อยนะครับ ผมเลยดื่มสุ รามาตลอด”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิ ดเหตุ ผมได้ดื่มสุ รากับ กลุ่ มเพื่อนที่ บา้ นพักที่ผมเคยดื่ มกันเป็ นประจา ผมดื่ มสุ รา
ประมาณ 1 ขวด เป็ นเหล้าไทยแหละครับ ผมมีอาการเมามาก และระหว่างที่ดื่มสุ รากันกับกลุ่ม
เพื่อน เพื่อนในกลุ่มที่ดื่มสุ ราได้สบประมาทผมว่าเป็ นคนขี้ขลาดตาขาว ไม่เป็ นลูกผูช้ าย ...
ผมรับไม่ได้กบั คาพูดของเพื่อนที่สบประมาท
ประกอบกับตอนนั้นผมดื่มสุ ราจนมีอาการเมามาก ผมจึงลุกจากวงเหล้าไปดักรอเพื่อนที่พูด
ดูถูกผมที่หน้าปากซอยทางเข้าบ้าน ผมใช้ไม้กระหน่ าตีเพื่อนคนดังกล่าวหลายครั้งจนถึงแก่ความ
ตายที่หน้าปากซอยดังกล่าว
ตอนนั้นผมรู ้แต่เพียงว่าผมรับไม่ได้กบั คาพูดที่เขาดูถูกผม
นอกจากนี้ การที่ ผมเมามันทาให้ผมไม่เกรงกลัวอะไรเลยครับ ไม่กลัวไม่ว่าจะเป็ นโทษ
จาคุก หรื อ แม้กระทัง่ โทษประหารชีวติ
ถ้าวันนั้นผมไม่ดื่มสุ รา ผมคงไม่ทาผิดและคงไม่ตอ้ งเข้ามาใช้ชีวติ ในเรื อนจาอย่างทุกวันนี้”
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ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ผมทาให้เพื่อนที่พูดดูถูกผมต้องเสี ยชีวิต ความรู้สึกครั้งแรกของผม คือ รู้สึกว่าสิ่ งที่
ผมทาได้สาสมกับความผิดที่เขาได้ทากับผม แต่ต่อมาเมื่อผมหายเมาผมก็อยากขอโทษเขาเหมือนกัน
เพราะเขาก็เป็ นเพื่อนที่ผมรู ้จกั กันมานาน และกินเหล้าด้วยกันบ่อยครั้ง
ถ้า ไม่ ใช่ จากฤทธิ์ ของสุ รา เขาก็ คงไม่ คะนองปากในการพูดดูถู ก ผม ผมก็ค งไม่ข าดสติ
ควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่อยูต่ อ้ งทาร้ายเขาให้ตอ้ งเสี ยชีวิต มันไม่คุม้ กันเลยนะครับ ถ้าหากย้อนเวลา
กลับไปได้ผมไม่ตอ้ งการกระทาผิดเลยครับ”
แต่สาหรับความรู ้สึกที่ตอ้ งการกระทาเพื่อเป็ นการขอโทษเหยือ่
“ตอนแรกก็รู้สึกสาสมกับโทษที่เขาได้รับ และไม่ตอ้ งการจะกระทาใด ๆ เพื่อเป็ นการขอ
โทษ เพราะในความรู ้สึกตอนแรกของผม ผูต้ ายก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากนัก และยังมีญาติที่ติดคุกกับ
ผมเคยตามมาแก้แค้นผม แต่ทุกวันนี้ผมสานึกผิดแล้ว อยากขอโทษและบวชให้ผตู้ ายบ้างครับ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ทุกวันนี้ผมถูกจาคุ กมาเป็ นระยะเวลา 3 ปี กว่า สาหรับระยะเวลาในการต้องโทษจาคุก
25 ปี ผมเข็ดหลาบแล้ว เพียงพอแล้วสาหรับการติดคุก ผมประสบปั ญหาหลายอย่างไม่วา่ จะเป็ น
ปั ญหาการกินอยู่ การนอน ซึ่ งมีความแตกต่างจากชีวิตภายนอกเรื อนจา ญาติก็ไม่เคยมาเยี่ยมทาให้
ผมประสบปั ญหาไม่มีเงินใช้ในการซื้อของที่จาเป็ นในเรื อนจา ”
ความรู ้สึกที่มีต่อความต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจา
“ผมไม่ มีความต้องการดื่ ม สุ ราในเรื อนจาเลยนะครับ เพราะรู้ ว่ามันเป็ นข้อห้า มของทาง
เรื อนจา เมื่อไม่มีสุราให้ดื่ม ผมก็อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งการดื่ม ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“ถ้า ผมพ้นโทษออกไป ผมจะไม่ ก ระท าผิดอี ก เพราะไม่ ต้องการกลับ เข้า มาใช้ชี วิตใน
เรื อนจานี้อีก
ส่ วนเรื่ องการดื่มสุ ราก็คิดว่าอาจจะมีการดื่มอีกบ้างบางโอกาส แต่จะไม่ดื่มมากจนขาดสติ
เหมือนเมื่อก่อน อาจจะดื่มบ้างเพื่อเข้าสังคมนะครับ ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรม
“ผมอยากให้รัฐบาลได้มีการควบคุมการจาหน่ายสุ ราให้มากขึ้นครับ ”
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กรณีศึกษาที่ห้า : นายอิทธิ
“...เวลาทีผ่ มเมา มักก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
วันนั้นเจอคู่อริ เก่า ขณะผมกาลังดื่มสุ รา
เขามาหาเรื่ องผมก่ อน ผมใช้ ขวดเหล้ าตีศีรษะ และใช้ มีดสั้นแทงคู่อริ ”
นายอิทธิ ตอ้ งโทษด้วยคดี พยายามฆ่า มีกาหนดโทษ 5 ปี การกระทาผิดของนายอิทธิ เป็ น
การกระทาผิดครั้งแรก ขณะที่นายอิทธิ อายุได้ 28 ปี ปั จจุบนั ถูกจาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 2 ปี
และเป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายอิ ท ธิ มีภู มิล าเนาเป็ นคนจังหวัดสระแก้ว จบการศึกษาในระดับ มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6
ประกอบอาชีพเป็ นช่างไฟฟ้ า มีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือน มีสถานภาพโสด แต่หากมองย้อนกลับ
ไปในชีวิตวัยเด็ก บิดานายอิทธิ ได้เสี ยชีวิตไป ทาให้มารดาเป็ นผูท้ ี่เลี้ยงดูนายอิทธิ และทาหน้าที่เป็ น
ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน แต่นายอิทธิ ก็ได้ออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตในโลกโดยอาศัยกับกลุ่ม
เพื่อนตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับครอบครัวมากนัก
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายอิทธิ เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีพ่อ แม้จะได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุได้เพียง 10
ขวบ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการดาเนิ นชี วิตแต่ประการใด สาหรับการดื่มสุ ราของคนในครอบครัว
นายอิทธิ ได้เห็นพี่ชายดื่มสุ ราแต่พี่ชายก็ไม่ได้ชกั ชวนให้นายอิทธิ ดื่มสุ ราเหมือนกับตนเอง และนาย
อิทธิ ก็ไม่ได้มีความสนใจต่อการดื่ มสุ ราเท่าใดนัก แต่สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิต
ของนายอิทธิ ได้แก่ เพื่อน
“ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรก ตอนอายุ 14 ปี ตอนนั้นเพื่อนชักชวนครับ ก็เลยอยากลองดื่มสุ ราดู
ว่ารสชาติจะเป็ นอย่างไร
ประกอบกับ ผมเคยเห็ น โฆษณาในโทรทัศ น์ ที่ ชัก ชวนให้ ดื่ ม ผมคิ ด ว่ า มัน มี อิ ท ธิ พ ล
เหมือนกันนะครับทาให้ลองดื่มสุ ราและดื่มสุ รามาตลอดเลยครับ
สุ ราที่ผมลองดื่มครั้งแรก คือ เหล้าแม่โขง”
สาหรับความรู ้สึกของการได้ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ของนายอิทธิ คือ
“ครั้งแรกที่ผมลองดื่ มสุ รา ผมมีอาการปวดศรี ษะ คลื่นไส้ อาเจียน มันให้ความรู้สึกไม่น่า
ประทับใจเลยครับ แต่ผมก็ดื่มมาโดยตลอด เพราะผมมีกลุ่มเพื่อนสนิทประมาณ 4 คนที่มกั จะมาตั้ง
วงดื่มเหล้ากัน เป็ นเพื่อนที่ทางานด้วยกันกับผม”
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พฤติกรรมการเสพสุ รา
ต่อมาผมกับกลุ่มเพื่อน ๆ จะดื่มสุ รากันเป็ นประจาเลยนะครับ สัปดาห์ละประมาณ 2 - 3 วัน
ส่ วนมากผมกับเพื่อน ๆ จะดื่ มสุ รากันในช่วงเย็นที่ร้านอาหาร จะดื่มเบียร์ หรื อรี เจนซี่ กันประมาณ
ครั้งละ 4 - 5 ขวด บางทีผมหรื อเพื่อนจะซื้ อสุ ราที่ชอบมาจากร้านค้า หรื อร้านสะดวกซื้ อที่สามารถ
ซื้อได้ง่าย อาทิ ร้านเซเว่นอิเลเว่น เป็ นต้น ผมว่าสุ ราเป็ นสิ่ งที่สามารถหาซื้ อได้ไม่ยากนะครับ หาซื้ อ
ได้สะดวกมาก
ค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างมาก เนื่ องจากพวกเรานิยมดื่มสุ รากันในร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายในการ
ดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนจะตกอยูป่ ระมาณครั้งละ 1,000 บาท
ผมจะชอบดื่ มสุ ราในช่ วงตอนเย็น โดยเฉพาะช่ วงที่ผมมีเรื่ องเครี ยด ผมจะดื่ มสุ ราเพื่อให้
คลายความเครี ยด ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อการดื่มสุ รา
“ผมคิดว่าเมื่อเราดื่มสุ ราแล้วทาให้กล้าแสดงออกได้มากขึ้น
ข้อดีของการดื่มสุ ราสาหรับผมก็คง ทาให้หายเครี ยด และทาให้กล้าแสดงออกมากขึ้น
แต่สาหรับข้อเสี ยของสุ รา ผมคิดว่าทาให้เราเป็ นคนใจร้อน และอาจทาให้เป็ นโรคตับได้”
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเสพสุ รา
...ผมเคยดื่ มสุ รา แล้วขับรถยนต์จนพลิ กคว่า ขับรถมอเตอร์ ไซด์ล้มข้างทาง โชคดี ที่ไ ม่
เสี ยชีวติ
ถ้าผมดื่ ม สุ รามาก ๆ ผมคิ ดว่าผมจะเป็ นคนที่ โทรมไปเลยครับ นอกจากนี้ ผมยังประสบ
ปัญหาสุ ขภาพ คือ ปวดศรี ษะ และปวดท้อง ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมยังดื่มสุ ราต่อไป หรื ออาจ
เป็ นเพราะเมื่อเปรี ยบเทียบกับโทษที่ได้รับแล้ว ผมคิดว่าการที่สุราทาให้ผมหายเครี ยด เป็ นสิ่ งที่ดี
มากของสุ ราที่สามารถชดเชยข้อเสี ยต่าง ๆ ของสุ ราได้
นอกจากนี้ ผมยังเคยดื่ มสุ ราแล้วไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ตอนที่ผมกาลังเมาไม่สามารถ
ควบคุมสติของตัวเองได้ ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นประจาของนายอิทธิในขณะที่ดื่มสุ รา คือ
“ผมมักจะดื่ มสุ รากับ เพื่อน ๆ แล้วร้ องเพลงกันอย่า งสนุ ก สนาน ไม่ ส นใจว่าเสี ย งจะดัง
เพียงใดก็ตาม รวมทั้งมักจบลงด้วยการทะเลาะวิวาทคนอื่น ทั้งที่ผมรู้จกั หรื อไม่เคยรู้จกั มาก่อน
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เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกับบ้านผม เขามักมองว่าผมเป็ นคนขี้เหล้าเมายา เขาคงมองเรา
ไม่ดีนกั เพราะผมกับเพื่อน ๆ มักจะดื่มสุ รากันเป็ นประจา
ผมเคยมีความคิดในการเลิกดื่มสุ ราเหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่เคยเลิกได้เป็ นเพียงความคิด
ว่าถ้าเลิกได้ก็คงจะดี ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมได้ดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด
โดยผมดื่มสุ รา ซึ่ งเป็ นบรั่นดียี่ห้อหนึ่ งที่ผลิตในประเทศไทย ดื่มกับเพื่อน 3 คน ประมาณ
5 ขวด
วันนั้นผมดื่มสุ ราจนเมา เหตุเกิดในร้านอาหารที่ผมดื่มสุ รา
อย่างที่ผมเคยเล่า เวลาที่ผมเมา ผมมักชอบหาเรื่ องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ๆ ทาให้ผมมักมี
คู่อริ และในวันนั้นขณะที่ผมดื่มสุ ราผมได้พบกับคู่อริ เก่า เคยมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกันมาก่อน 1 ครั้ง
แต่ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่ องก็จบกันไป แต่ยงั คงมีความบาดหมางใจกันอยู่
ซึ่ งผมจาได้วา่ เขาเป็ นฝ่ ายที่เข้ามาหาเรื่ องผมก่อน ทาให้ผมมีอาการโกรธ และโมโหเขามาก
คู่อริ คนดังกล่าวเข้ามาต่อยเพื่อนผม
ผมใช้อาวุธที่ได้ติดตัวมา คือ มีดสั้น
และอาวุธที่หาได้ไม่ยากในวงเหล้า คือ ขวดเหล้า
ผมใช้ขวดเหล้าตีศีร ษะคู่อริ และใช้มีดแทงผูเ้ สี ยหายได้รับบาดเจ็บ ส่ วนตัวผมไม่ได้รับ
บาดเจ็บอะไรเลยครับ ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ผมทาร้ ายเขา เป็ นตอนที่ผมกาลังเมา ผมคิดว่าทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นเกิดจากสุ รา เพราะ
ดื่ ม แล้วท าให้ผมใจร้ อน โมโหง่ า ย และท าให้ก ล้า แสดงออกมากขึ้น ตอนนั้นผมไม่ ได้คิ ดอะไร
คิดว่าเขามาทาร้ายเพื่อนเราก่อน และเป็ นคู่อริ เก่าของเราต้องจัดการเขาให้ได้
แต่ ตอนนี้ หากย้อนเวลากลับไป ผมไม่ต้องการทาผิด เพราะสงสารเขาเหมื อนกัน ถ้า มี
โอกาสผมต้องการขอโทษเขาในความผิดทั้งหมดที่ผมได้ทาลงไป ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ผมเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกไปจนวันตาย ประสบปั ญหาในการใช้ชีวิตเรื อนจา คือ ญาติ
ไม่ค่อยมาเยีย่ มทาให้ของเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันไม่พอใช้
ทุกวันนี้อยูใ่ นเรื อนจา ไม่มีความต้องการดื่มสุ ราเลยครับ”
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ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“ถ้า ผมพ้นโทษออกไป ผมจะไม่ ท าความผิดอี ก จะเลิ ก ดื่ ม สุ ราโดยเด็ ดขาดไม่ ต้อ งการ
เดินทางผิดอีกแล้ว และสุ ราก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้ผมต้องมาอยูใ่ นคุก ผมเข็ดไปจนวันตายแล้วครับไม่
ว่าจะเป็ นสุ ราหรื อการกระทาผิด”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมอยากให้เพื่อน ๆ เลิกดื่มสุ ราเถอะครับ
เพราะสุ ราเป็ นสาเหตุของอาชญากรรมต่าง ๆ ที่นาคุณมาสู่ เส้นทางชีวิตในเรื อนจาเหมือนที่
ผมกาลังชดใช้กรรมอยู”่
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กรณีศึกษาที่หก : นายสาย
“จากฤทธิ์ความเมาสุ รา ทาให้ ผมไปหาเรื่องคู่อริเก่า
และใช้ มีดแทงคู่อริจนตาย”
นายสายกระทาผิดด้วยคดี ฆ่า เป็ นผูต้ อ้ งขังในระหว่างการพิจารณาคดี ได้ถูกจาคุกมาแล้ว
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ขณะกระทาผิดมีอายุ 25 ปี
นายสายเป็ นคนพื้ น เพภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ นบุ ต รคนที่ ส องของครอบครั ว
ครอบครั ว ในวัย เด็ ก พ่อ และแม่ อยู่ด้ว ยกัน ไม่ ไ ด้มี ปั ญหาครอบครั วแต่ ป ระการใด นายสายจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ต่อมาประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน
มีสถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ คือ โสด
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายสายได้เห็นพ่อดื่มสุ รามาตั้งแต่นายสายยังเป็ นเด็ก แต่พ่อก็ไม่เคยชักชวนให้นายสายดื่ม
สุ ราด้วยแต่ประการใด รวมทั้งนายสายเองก็ไม่ได้มีความต้องการดื่มสุ ราเนื่ องจากเห็ นพ่อดื่ มแต่
ประการใด รวมทั้งแม้จะเห็นสื่ อมีการโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ราก็ไม่ได้มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราของนาย
สาย
แต่สาเหตุที่นายสายได้ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ คือ
โดยผมได้ดื่มตามเพื่อน
“ผมลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวิต ตอนที่ผมอายุได้ 15 ปี
เห็นเพื่อนดื่มกันก็เลยลองดื่มบ้าง
สุ ราที่ผมลองดื่มเป็ นครั้งแรก ก็คือ เหล้าขาว
ดื่มครั้งแรก ก็ให้ความรู ้สึกสนุกสนานดี
ทาให้ผมดื่มสุ รา เหล้าขาวมาตลอดครับ”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
อาจเป็ นเพราะความติดใจในรสชาติของสุ รา หรื อ การเสพสุ ราครั้งแรกทาให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนาน อันเป็ นการสร้างความประทับใจในสุ ราที่มีต่อนายสาย ทาให้หลังจากนั้นนายสายได้
เสพสุ ราอย่างต่อเนื่องและมีการเสพสุ ราบ่อยครั้งมาก
“หลังจากได้ทดลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ หลังจากนั้นเมื่อผมเรี ยนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ผมได้ทางานรับจ้าง ซึ่ งเมื่อผมมีรายได้เป็ นของตนเองผมก็ได้ดื่มสุ ราเป็ นประจากับกลุ่มเพื่อน
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ผมจะดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนประมาณ 4 คน จะดื่มสุ รากันบ่อยครั้งมาก
ในแต่ละอาทิตย์จะดื่มสุ ราประมาณ 4 ครั้ง โดยเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ จะเป็ นช่วงเวลาที่
ผมดื่มสุ รากับเพื่อนมากที่สุด
ผมจะดื่มเหล้าขาว ดื่มครั้งละประมาณ 1 ขวด
ดื่มเพื่อต้องการผ่อนคลาย และผมจะดื่มสุ ราในกรณี ที่ผมต้องการพบปะเพื่อนฝูง
สถานที่ประจาที่ผมดื่มสุ รากับเพื่อน คือ ห้องพักที่ผมเช่าไว้เองครับ เพื่อน ๆ จะมาดื่มสุ รา
กันประมาณ 3 - 4 คน เพื่อนในวงเหล้าก็มีท้ งั เพื่อนสนิทที่เป็ นขาประจาของวงเหล้าและมีเพื่อน
ใหม่สลับกันเข้ามา
เหล้าขาวที่ดื่มผมจะเป็ นคนซื้ อเอง ก็ซ้ื อมาจากร้านขายของชาใกล้ห้องพัก สุ ราที่ผมดื่มหา
ซื้อได้สะดวกครับ ไม่มีปัญหาอะไรในการซื้อมาดื่ม ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“ผมมักจะดื่มสุ รากับเพื่อนแล้วต่อด้วยกันชวนกันไปเที่ยว
แต่ปัญหาสาคัญของผมกับพวกเพื่อน คือ ดื่มสุ ราแล้วเรามักจะก่อเรื่ องทะเลาะวิวาทกับคนที่
ไม่ถูกชะตาด้วย”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ถ้าถามผมว่าสุ ราเป็ นอย่างไร
ผมตอบได้เลยว่า สุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย
ข้อดีของสุ ราสาหรับผม คือ ดื่ มสุ ราแล้วทาให้ผมไม่เครี ยด และทาให้ผมกล้าแสดงออก
จากคนขี้อาย พอได้ดื่มสุ ราเข้าไปกลายเป็ นคนละคนเลยครับ ผมว่ามันก็ดีนะ
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ถ้าดื่มมากทาให้ผมมึนศีรษะ อ่อนเพลีย ”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
“ผมเคยดื่มสุ ราแล้วไปขับรถจักรยานยนต์ ปรากฏว่าในบางครั้งรถล้ม ผมบาดเจ็บไปหลาย
ครั้งเหมือนกัน
แม้ผมดื่ มสุ ราแล้วจะไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพอะไรที่รุนแรงมากนัก แต่ปัญหาที่ผมประสบ
คือ บางครั้งทาให้ผมรู ้สึกอ่อนเพลีย มึนศีรษะ
แต่ดื่มสุ รามาก ๆ แล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมได้ทาเรื่ องที่น่าละอายที่ในสภาวะปกติ หากผม
ไม่เมาผมจะไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวเลย
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ผมเคยเมามากแล้วนอนหน้า ห้อ งพัก เพราะเข้า ห้องพัก ไม่ ไ ด้ น่ า อายมากครั บ และใน
บางครั้งผมเมาแล้วยังอาเจียนไม่เป็ นที่เป็ นทาง มันน่าอายมากนะครับ พอเราหายเมาและรู้วา่ เราได้
ทาอะไรลงไป
และปั ญหาที่มกั เกิ ดขึ้นบ่อย ๆ สาหรับผมเมื่อดื่มสุ รา ก็คงหนี ไม่พน้ เรื่ องของการทะเลาะ
วิวาท ผมเคยดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนในร้ านอาหาร มีเพื่อนต่างวงเหล้านัง่ โต๊ะข้าง ๆ พูดจาไม่ลงรอย
กัน ผมว่าเขาพูดจาเหยียดหยามผม ผมเลยใช้ขวดเหล้าตีศีรษะเพื่อนต่างวงเหล้าจนได้รับบาดเจ็บ
ดื่มสุ ราแล้วมันอารมณ์ร้อนบางทีใครพูดอะไรก็รู้สึกไม่เข้าหู แล้วเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้”
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“เรื่ องการถูกประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้า ผมถูกว่าเป็ นประจาครับ ก็ผมเล่นกินเหล้าอาทิตย์ละ
ตั้ง 3 - 4 ครั้ง ก็ถูกว่าเป็ นของธรรมดาแหละครับ
ผมถูกเพื่อนที่อยูข่ า้ งห้องพักว่า ว่าผมชอบกินเหล้าได้ทุกวัน
เพื่อนที่ทางานก็วา่ ผมเหมือนกันนะครับ เขาชอบพูดว่า ผมเมาค้างมาทางานทุกวัน
เรี ยกได้ว่าทั้งที่พกั และที่ทางานของผมทุกคนมองผมเป็ นคนขี้เหล้าหมดเลยครับ แต่มนั ก็
ไม่ได้มีผลอะไรกับผมนะครับ ผมก็ยงั ดื่มสุ ราต่อไปเรื่ อย ๆ ไม่สนใจใครครับ ”
ความต้ องการในการเลิกดื่มสุ รา
“ผมเคยคิดว่าจะเลิกดื่ มสุ รา แต่เลิกไม่ได้ครับ เพราะเพื่อนชวนเป็ นประจา ขัดเพื่อนไม่ได้
เริ่ มดื่มสุ ราก็เพราะเพื่อน เลิกดื่มสุ ราไม่ได้ก็เพราะเพื่อนเหมือนกันแหละครับ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“ในวันเกิดเหตุผมได้ดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนประมาณ 3- 4 ขวด เมาหนักพอสมควร ผมรู้จกั
ผูต้ ายมาก่อนแม้จะไม่สนิ ทกันมากนัก แต่เป็ นคนที่ทางานที่โรงงานเดียวกัน เคยมีความไม่พอใจ
กันมา แต่วนั ที่เกิ ดเหตุผมเมามากและเดินผ่านถนนหน้าโรงงานเห็นผูต้ ายผ่านมา เนื่ องจากผมเมา
และโมโหผูต้ ายที่เคยมีเรื่ องกันมาก่อน ผมจึงเป็ นฝ่ ายที่เดินไปหาเรื่ องเขา
ด้วยความเมาเมื่อเจอคู่อริ ซ่ ึ งเคยมีเรื่ องกันเป็ นประจา คู่อริ ได้ต่อยหน้าผมหลายที ผมตอบ
แทนการที่เขาได้ต่อยหน้าผมหลายที ด้วยการใช้มีดปอกผลไม้อยูท่ ี่กระเป๋ าหลังของกางเกงยีนส์ ที่
สวมอยู่ ชัก ออกมาแทงคู่ อริ ที่ ต่อยหน้า ผม ท าให้คู่ อริ ดัง กล่ า วเสี ย ชี วิตในระหว่า งที่ ถู ก ส่ ง ไปยัง
โรงพยาบาล ส่ วนผมได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก เพียงแค่บาดเจ็บบริ เวณใบหน้า ใบหน้ามีรอยฟกช้ า
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ตอนที่ผมได้ทาลงไป เป็ นช่ วงเวลาที่ผมเมามาก ไม่ว่าจะรู้ว่าการกระทาผิดอาจต้องติดคุก
หรื ออาจต้องโทษประหารชี วิต ผมไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ ทั้งสิ้ น อาจเนื่ องมาจากฤทธิ์ ความเมา
ของสุ ราหรื อเปล่า
และผมก็คิดว่า วันนั้นถ้าผมไม่ดื่มสุ ราก็คงไม่มีเรื่ อง
ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากสุ รา
หากย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่ตอ้ งการกระทาผิดหรอกครับ ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ผมแทงเขา ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่พอสร่ างเมา และทุกวันนี้ ตอ้ งมาอยู่ในคุก
ผมรู ้สึกสงสารพ่อ-แม่ และเมียของผูเ้ สี ยชีวติ ว่าเขาจะมีชีวติ อยูอ่ ย่างไร
หากมีโอกาสที่จะกระทาเพื่อเป็ นการขอโทษผูต้ าย ผมอยากจะบวชให้กบั ผูต้ าย”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ทุกวันนี้ผมเป็ นผูต้ อ้ งขังในระหว่างคดี ยังไม่รู้เลยครับว่าผลการตัดสิ นคดีของผมจะออกมา
อย่างไร จะจาคุกกี่ปี หรื อ ถูกประหารชีวติ
แต่ผมรู ้เพียงว่าการติดคุกเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือน มันทรมานมาก มีแต่ความอึดอัดใจ
คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่
คิดถึงการใช้ชีวติ ข้างนอกเรื อนจา
อิสรภาพข้างนอกเรื อนจาที่เคยมี
อยูใ่ นเรื อนจา ผมไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราเลยครับ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“สาหรับการดื่ มสุ รา ผมคิดว่าจะเลิกนะครับ มันทาให้ผมต้องเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจา ชีวิตต้อง
เปลี่ยนแปลงไปมากมาย
ส่ วนเรื่ องการกระทาผิดผมตั้งใจว่าในชีวติ นี้จะไม่กระทาผิดอีกแล้วครับ ตั้งใจว่าถ้าพ้นโทษ
ออกไปจะกลับไปบวช กลับไปอยูต่ ่างจังหวัดกับพ่อแม่ ทุกวันนี้สานึกผิดได้แล้วครับ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“การดื่ มเหล้าควรดื่ มให้พอประมาณ หากคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ให้หยุดเถอะครับ เพราะ
ไม่เช่นนั้นชีวติ ของคุณอาจไม่มีโอกาสในการแก้ตวั มากนัก”
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กรณีศึกษาทีเ่ จ็ด : นายประสงค์
“...ผมเคยดื่มสุ ราจนเมา แล้ วทะเลาะกับแม่
พยายามเอาชนะแม่ จนถึงขั้นยิงขาซ้ ายของตัวเองเพื่อประชดแม่ มาแล้ ว
...ทะเลาะกับเพือ่ นวงเหล้ าเดียวกัน ใช้ ขวดเหล้ าเป็ นอาวุธ...
แทงเพือ่ นร่ วมวงเหล้ าได้ รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน ... ”
นายประสงค์ตอ้ งโทษด้วยคดีพยายามฆ่า โดยต้องโทษติดคุกเป็ นระยะเวลา 6 ปี ขณะ
กระทาผิดอายุได้ 35 ปี ก่อนหน้านี้ เคยต้องโทษติดคุกจานวน 2 ครั้ง ด้วยคดีเสพยาเสพติด ปั จจุบนั
เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายประสงค์เป็ นคนจัง หวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 9,000 บาท เติบโตมา
จากครอบครัวที่บิดาและมารดาอยู่ดว้ ยกัน มีพี่นอ้ งทั้งหมด 5 คน นายประสงค์เป็ นบุตรคนที่ 5
ไม่ได้มีปัญหาครอบครั วในวันเด็กแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ทั้งบิดาและมารดาของนาย
ประสงค์ได้เสี ยชีวติ แล้ว ก่อนต้องโทษนายประสงค์ได้มีภรรยาแต่ได้แยกทางกันก่อนที่นายประสงค์
จะต้องโทษเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจาครั้งนี้
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายประสงค์เติบโตมาจากครอบครัวที่เห็นบิดาและพี่ชายดื่มสุ รามาตั้งแต่นายประสงค์ยงั
เป็ นเด็ก แต่ท้ งั บิดาและพี่ชายไม่ได้มีส่วนในการทาให้นายประสงค์มีความสนใจหันมาดื่มสุ ราเลย
เพราะทั้งบิดาและพี่ชายไม่เคยชักชวนให้นายประสงค์ดื่มสุ ราด้วย
สาหรับการเกี่ยวข้องกับการดื่มสุ รา เกิดจากอิทธิพลของเพื่อนเป็ นสาคัญ
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรกในชี วิตตอนอายุได้ 17 ปี ตอนที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อน ผมจึงได้ลองดื่ม
สุ รากับเพื่อน ๆ แม้จะเห็นทั้งพ่อและพี่ชายดื่มสุ รากันเป็ นประจา หรื อเห็นการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ
แต่ก็ไม่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของผมเท่ากับอิทธิพลจากเพื่อน
ชนิดของสุ ราที่ได้ดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวติ ของผม คือ เหล้าขาว และเหล้าแดง
ความรู ้ สึกของการดื่ มสุ ราครั้งแรกของผม คือ ขณะดื่มจะรู้สึกดี แต่เมื่อดื่มไปมากขึ้น
จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะและรู ้สึกว่าตนเองใจร้อน ”
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พฤติกรรมการเสพสุ รา
อาจจะเป็ นเพราะความติดใจในรสชาติของสุ ราหรื อความประทับใจในการดื่มสุ ราครั้งแรก
เพราะเมื่อนายประสงค์ได้ทางานมีรายได้เป็ นของตนเอง สุ รากลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจาวัน
ของนายประสงค์ เพราะนายประสงค์กลายเป็ นคนที่ดื่มสุ ราทุกวัน
“ต่อมาผมดื่มสุ ราเป็ นประจาทุกวัน
สุ ราที่ผมชอบดื่ม คือ สุ รายีห่ อ้ แม่โขง
ผมจะชอบดื่ ม สุ รากับ เพื่ อนช่ วงเวลาตอนเย็นของทุก วัน หลัง จากที่ ขบั รถจัก รยานยนต์
รับจ้างเรี ยบร้อยแล้ว จะดื่มสุ ราประมาณวันละ 1 แบน เป็ นการสังสรรค์กนั กับกลุ่มเพื่อนในช่ วง
ตอนเย็น
สาหรับกลุ่มเพื่อนที่ผมดื่มสุ ราด้วยกันเป็ นประจา เป็ นกลุ่มเพื่อนที่มีจานวน 4 - 5 คน ผม
รู ้จกั และผูกพันกับเพื่อนกลุ่มนี้ เนื่องจากบ้านอยูต่ ิดกันและประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เหมือนกัน
สถานที่ในการซื้ อสุ ราก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผม บ้านเดิมของผมอยูใ่ นซอย ต้องเดินออกมา
ประมาณ 200 เมตรจะถึงร้านที่ขายเหล้า ต่อมาบ้านของผมถูกไฟไหม้ ผมจึงได้ยา้ ยไปซื้ อบ้านใหม่
เป็ นบ้านปูนสองชั้น ยังไม่มีน้ า ไม่มีไฟฟ้ า ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยูน่ ะครับ ผมต้องมาถูกจับและ
ต้องมาต้องโทษเสี ยก่อน
ผมว่าการซื้ อสุ ราของพวกผมและเพื่อน ๆ สะดวกดีนะครับ ซื้ อเสร็ จเรี ยบร้อยพวกเราก็ดื่ม
กันที่ร้านนั้น นาน ๆ ครั้งจะไปดื่มที่ร้านอาหาร
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“ผมและพวกเพื่อน ๆ เวลาดื่มสุ รามักจะพูดคุยกันเสี ยงดัง หลังจากนั้นผมและเพื่อน ๆ จะ
ชวนกันออกไปเที่ยว”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิดว่าการดื่มสุ รา ทาให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้น
สุ รามีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย
ข้อดี ของการดื่ มสุ รา คือ ผมคิดว่าหากดื่มสุ ราแต่พอประมาณ สุ ราสามารถกระตุน้ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตได้
แต่ขอ้ เสี ยของการดื่มสุ รา ผมคิดว่าหากดื่มสุ รามาก จะทาให้อารมณ์ร้อน และนาไปสู่ การมี
ปากเสี ยง การทะเลาะวิวาทกัน”
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ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดื่มสุ รา
“ผมเคยดื่ มสุ ราแล้วไปขับรถจักรยานยนต์ขณะมีอาการมึนเมา ปรากฏว่ามันทาให้ผมขับ
รถจักรยานยนต์ลม้ ลง ทาให้ผมไหปลาร้าหัก และขาหัก ผมขับรถไม่ได้ไปหลายวันเลยทีเดียว
นอกจากการดื่มสุ ราทาให้ผมประสบปั ญหาอุบตั ิเหตุดงั กล่าวแล้ว สิ่ งที่ทาให้ผมต้องจาไป
นานเลยทีเดียว ก็คือ
ผมเคยดื่ ม สุ ร าจนเมา แล้ว เป็ นต้น เหตุ ใ ห้ผ มทะเลาะวิว าทกับ แม่ ถึ ง ขั้น ผมไม่ ย อมแม่
พยายามเอาชนะแม่ จนถึ งขั้นผมยิงขาซ้า ยของตัวเองเพื่อประชดแม่ม าแล้ว ตอนนั้นมันใจร้ อน
ควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่อยู”่
การถูกตีตราหรือถูกประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“ผมดื่มสุ ราทุกวันเป็ นกิจวัตรประจาวัน ทุกเย็นจะต้องดื่มกับเพื่อน จนญาติ ๆ เคยประณาม
ผมนะครับ เขาประณามว่าผมเป็ นคนขี้เหล้าเมายา เขาก็คงเห็นเราดื่มได้ทุกวัน”
ความพยายามในการเลิกดื่มสุ รา
“ผมเคยพยายามเลิกดื่มสุ รา เพราะสงสารลูกที่เห็ นเราดื่มได้ทุกวัน แต่ก็เลิกไม่ได้สักที
จนมาเกิดเหตุให้ตอ้ งมาอยูใ่ นเรื อนจา ถ้าเลิกไปได้ในตอนที่มีความคิดอยากเลิก ทุกวันนี้ คงไม่มีชีวิต
อย่างนี้”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุผมดื่มสุ ราแม่โขงกับกลุ่มเพื่อน ที่ร้านอาหารอีสาน ดื่มไปได้ประมาณ 1 กลม
ดื่มแล้วมีอาการเมา ผมคิดว่าทาให้การตัดสิ นใจของผมลดลง
ขณะเกิดเหตุผมกับผูเ้ สี ยหายนัง่ ดื่มสุ ราวงเดียวกัน เป็ นเพื่อนละแวกบ้านเดียวกัน แต่ไม่ได้
เป็ นเพื่อนที่สนิทกันมากนัก หลังจากดื่มสุ ราไปได้ประมาณ 1 กลม ผมก็มีปากเสี ยงกันกับผูเ้ สี ยหาย
1 คนร่ วมวงเหล้า ผมไม่พอใจที่ผเู ้ สี ยหายเข้าไปเอาของในบ้านผม ก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน
ผมไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ ผมได้ใช้ขวดเหล้าเป็ นอาวุธในการทาร้ายผูเ้ สี ยหาย โดยนาขวดเหล้า
ไปตีศีรษะผูเ้ สี ยหาย และแทงเข้าลาตัว 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยงั มีเพื่อนในวงสุ ราเดียวกันที่พยายามเข้า
มาช่วยผูเ้ สี ยหาย ผมก็เลยใช้มีดแทงเขาอีกคน รวมมีผเู้ สี ยหายจากการกระทาของผมจานวน 2 คน
ผมทาให้เพื่อนร่ วมวงเหล้าทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่ วนตัวผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ผมคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้น เกิดจากการดื่มสุ รา
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แม้ว่า ทุ กครั้ง ที่ ผมดื่ มสุ รา ผมจะรู้ สึก เกรงว่า ตัวเองจะต้องติ ดคุ ก ติดตะราง หรื อ อาจถู ก
ประหารชี วิต เข้าสักวันหนึ่ งก็ได้ เพราะผมรู้ดีว่าผมเป็ นคนอารมณ์ร้อน โมโหง่าย เมื่อเมาแล้วมัน
อาจจะมีเรื่ องใหญ่โตที่ทาให้ผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและติดคุกติดตะรางได้สักวันนึง
ในวันเกิดเหตุ เพราะผมมีความรู้สึกโกรธเขาอยูแ่ ล้วที่เขาได้เข้าไปเอาของในบ้านของผม
แต่เมื่อดื่ มเหล้าเข้าไปทาให้ความโกรธของผมเพิ่มมากขึ้น จนกระทัง่ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ไม่ได้คิดว่าทาลงไปแล้วจะมีผลร้ายกับตัวเองและคนอื่นอย่างไร
ถ้าไม่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา วันนั้นอาจไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ ผ มได้ตี ศี รษะและแทงผูเ้ สี ย หายด้ว ยขวดเหล้า ผมคิ ด ว่า มันเป็ นสิ่ ง ที่ ผูเ้ สี ย หาย
สมควรจะได้รับจากสิ่ งที่เขาทา
ทุ ก วันนี้ หากย้อนเวลากลับ ไปได้ ผมก็ ย งั คิ ดว่า การกระท าของผมเป็ นสิ่ ง ที่ ผูเ้ สี ย หาย
สมควรได้รับ
ถ้ามีโอกาสผมไม่ตอ้ งการที่จะทาอะไรให้กบั เหยื่อ แม้กระทัง่ การขอโทษ ผมก็ไม่ตอ้ งการ
จะขอโทษเหยือ่ ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ทุ กวันนี้ การถู กจาคุ กในเรื อนจา แม้ผมจะเห็ นว่าการใช้ชีวิตในเรื อนจาของผมไม่ได้มี
ปั ญหาหรื ออุปสรรคใด ๆ แต่ผมก็เข็ดหลาบมากกับการที่ตอ้ งมาใช้ชีวิตอยูใ่ นเรื อนจา การใช้ชีวิตอยู่
อย่างไร้อิสรภาพ ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“หากผมได้พน้ โทษไปในอนาคต ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทาผิดโดยเด็ดขาด
และผมต้องการเลิ กดื่มสุ ราให้ได้ เนื่องจากผมสงสารลูกที่ขอร้องให้พ่อเลิกดื่มมานานแล้ว
แต่ผมก็ไม่เคยเลิกได้ ต้องการมีชีวติ ใหม่ตามที่ลูกต้องการเสี ยที”
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กรณีศึกษาที่แปด : นายหนึ่ง
“วันนั้นผมดื่มทัง้ เหล้ าขาวและเบียร์ เมามาก
ต้ องการเอาเงินไปซื้อสุ ราและไปเทีย่ วต่ อ ผมเลยตัดสินใจชิงทรัพย์ผ้ อู ื่น”
นายหนึ่งต้องโทษด้วยคดีชิงทรัพย์และทาร้ายร่ างกาย ต้องโทษจาคุกเป็ นระยะเวลา 7 ปี
6 เดื อน ปั จจุบนั ต้องโทษมาแล้ว 3 ปี กว่า นายหนึ่ งเคยต้องโทษมาแล้วถึง 5 ครั้ง ด้วยคดี
ครอบครองยาเสพติดจานวนไม่มากนัก ปั จจุบนั ต้องโทษเป็ นครั้งที่ 6 ขณะอายุได้ 29 ปี และเป็ น
ผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายหนึ่ งเป็ นคนกรุ งเทพฯโดยกาเนิ ด ครอบครัวในวัยเด็ก บิดาและมารดาได้หย่าร้างกัน
ท าให้ นายหนึ่ ง ได้อยู่ก ับ มารดา เมื่ อโตขึ้ น มานายหนึ่ ง ได้ต้ งั ใจจะมี ค รอบครั วที่ อบอุ่ นทดแทน
ครอบครัววัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์ มากนัก หากแต่นายหนึ่ งก็ได้ประสบกับปั ญหาหย่าร้างเช่ นเดียวกับ
ครอบครัวในวัยเด็ก นายหนึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 และได้ประกอบอาชีพรับจ้างที่
ร้านเฟอร์นิเจอร์ มีรายได้ประมาณเดือนละ 4,500 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
แม้นายหนึ่งจะได้อาศัยอยูก่ บั มารดาหลังจากที่บิดาได้หย่าร้างกับมารดา แต่นายหนึ่ งก็ได้ไป
มาหาสู่ กบั บิดา และเห็นบิดามักจะดื่มสุ ราเป็ นประจา หากแต่บิดาก็ไม่ได้ชกั ชวนให้นายหนึ่ งดื่มสุ รา
และการที่ นายหนึ่ งเห็ นบิ ดาดื่ มสุ รา ตลอดจนแม้กระทัง่ การโฆษณาของสื่ อที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ราก็
ไม่ได้มีอิทธิ พลหรื อเป็ นมูลเหตุจูงใจต่อความต้องการดื่มสุ ราของนายหนึ่งแต่ประการใด
“ผมลองดื่มสุ ราตอนอายุประมาณ 18 – 19 ปี เพราะความอยากลอง อยากรู้วา่ ดื่มสุ ราแล้ว
จะเป็ นอย่างไร
ผมลองดื่มเบียร์ เป็ นครั้งแรกในชีวติ
แต่เมื่อผมได้ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ผมรู้สึกเมา ปวดหัว จนผมอ๊วกออกมา”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
ต่อมาเมื่อนายหนึ่งมีรายได้จากการทางาน นายหนึ่งได้ดื่มสุ รากับเพื่อนมากขึ้น
“ปกติผมจะดื่มสุ ราสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง
ดื่มสุ ราได้หมดทุกประเภท ไม่เฉพาะเจาะจงประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดื่มครั้งละมาก ๆ ค่าใช้จ่ายในการดื่ม ตกครั้งละประมาณ 500 บาท
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ผมชอบดื่มสุ ราช่วงเย็น ๆ และสถานที่ประจาที่ผมดื่มสุ รามักจะเป็ นร้านคาราโอเกะ
ผมมีเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ รากันจานวนมากถึง 10 คนด้วยกัน ผมรู้สึกผูกพันกับเพื่อนกลุ่มนี้
มาก
ที่อยูอ่ าศัยของผมก็หาซื้ อสุ รามาดื่มได้ไม่ยาก ผมเองก็มีความรู้สึกผูกพันกับที่อยูอ่ าศัยของ
ผมมากพอ ๆ กับความผูกพันที่มีต่อเพื่อนนะ ”
สาเหตุทมี่ ักดื่มสุ รา
“ผมมักดื่ มสุ ราเมื่อรู้ สึกเซ็ง เบื่ อหน่ ายกับชี วิต และเมื่ออยากสนุ ก ก็จะดื่มสุ รา ผมว่าสุ รา
ช่วยให้เราสนุกได้นะครับ เวลาที่เรารู ้สึกเบื่อหน่ายกับชีวติ
ทุกครั้งที่ผมดื่ มสุ ราจะทาให้ผมกล้าแสดงออกมากขึ้น จากคนที่ข้ ีอายไม่กล้า จะทาให้เรา
สามารถทาอะไรที่เวลาเราไม่เมาเราไม่สามารถทาได้ ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิ ดว่า การดื่ ม สุ ราทาให้เราแสดงออกถึ งความเป็ นผูใ้ หญ่ และความเป็ นลู ก ผูช้ ายสู ง
ทีเดียว
สุ ราก็มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยนะ
ข้อดีสาหรับผม คือ การดื่มสุ ราทาให้เราได้รับความสนุ กสนาน เฮฮา ทดแทนความรู้สึก
เซ็ง และเบื่อหน่ายชีวติ ได้
นอกจากนี้การดื่มสุ ราทาให้เรามีเพื่อนมาก ดูอย่างผมสิ ครับมีเพื่อนที่ผูกพันกันในวงเหล้า
มากตั้ง 10 คน
และที่สาคัญ การดื่มสุ ราทาให้ผมกล้าแสดงออก
แต่ขอ้ เสี ยของการดื่ มสุ ราสาหรับผม ก็คงเกี่ ยวข้องกับการเสี ยเงิน เพราะดื่มสุ ราแต่ละครั้ง
ทาให้ผมต้องเสี ยเงินมากทีเดียว ครั้งละประมาณ 500 บาท เป็ นข้อเสี ยประการแรกของการดื่มสุ รา
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียว
ส่ วนข้อเสี ยประการต่อมาของการดื่มสุ ราสาหรับผม คือ เมื่อผมดื่มสุ รามาก ๆ ผมจะรู้สึก
มึนหัวเวลาที่เมามาก ”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดื่มสุ รา
“สาหรับผลกระทบของการดื่ มสุ ราที่มีต่อผมก็คงจะเกี่ ยวข้องกับการเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพราะ
เมื่อผมเมาสุ ราแล้ว อย่างที่ผมบอกว่าทาให้ผมมีความกล้า กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ในยามปกติผมไม่
กล้าแสดงออกอย่างนั้น
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เมื่อผมดื่มสุ รา ผมมักจะอยากโชว์การขับรถมอเตอร์ ไซด์ในท่าหวาดเสี ยวต่าง ๆ เลยทาให้
ผมรถคว่า รถล้ม เคยล้มลงขนาดหัวแตกมาแล้ว
สาหรับผลกระทบต่อปั ญหาสุ ขภาพก็คงไม่มีอะไรมาก นอกจากเวลาที่เมามาก ๆ จะรู้สึก
มึนหัว
แต่ปัญหาที่ผมและกลุ่มเพื่อนที่ร่วมวงสุ รามักจะประสบ คือ เวลาเมามักจะมีการทะเลาะ
วิวาทกับคนอื่น ทั้งที่รู้จกั และไม่รู้จกั โดยเพื่อนจะมาชวนไปทะเลาะวิวาท หรื อบางครั้งพอเมาแล้ว
ผมก็จะไปหาเรื่ องเอง ไม่เกี่ยวกับเพื่อน”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุผมได้ดื่มสุ รากับเพื่อน โดยดื่มกันมานานแล้วกับเพื่อน
วันนั้นผมดื่มทั้งเหล้าขาวและเบียร์ ดื่มมาก
จนกระทัง่ ตกตอนกลางคืน ผมดื่มสุ ราจนกระทัง่ มีความกล้า แต่ยงั เมาพอรู้ตวั สามารถขับ
รถมอเตอร์ไซด์ไปชิงทรัพย์ผเู้ สี ยหายได้
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผมกระทาผิดในวันนั้น
เนื่องจากผมต้องการเงิน
วันนั้นผมกับเพื่อนดื่มสุ รากันจนเมา และไม่มีเงินสาหรับเที่ยวต่อ จึงไปชิงทรัพย์เขา
ตอนนั้นคิดเพียงแต่วา่ ถ้าได้เงินมาจะเอาเงินไปเที่ยวต่อ และที่สาคัญก็คือ กะจะเอาเงินที่ได้
ไปซื้อสุ รามากินต่อกับกลุ่มเพื่อนเหมือนกัน
วันนั้นผมเห็ นผูเ้ สี ยหายโทรศัพท์อยู่ แล้วผมก็ตามมานานแล้ว คิดว่าเขาน่ าจะมีเงินให้เรา
ตอบสนองความต้องการได้
การกระทาผิดของผมก็ไม่ได้รุนแรงอะไร เพียงแค่ข่เู ขาเพื่อจะเอาเงิน ไม่ได้ทาร้ายอะไรเขา
ทั้งสิ้ น เพียงแต่ผเู ้ สี ยหายไม่ยอมได้ร้องตะโกนให้คนช่วย ผมก็เลยถูกจับ และคนที่อยูใ่ นเหตุการณ์ก็
บอกว่าผมได้ทาร้ายร่ างกายผูเ้ สี ยหายด้วย ทาให้ผมต้องโทษจาคุกสู งถึง 7 ปี กว่า”
ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมดื่มสุ ราบ่อยครั้ง และดื่มสุ ราครั้งละมาก ๆ จนเมา แม้จะได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่ผมได้
เล่าไป แต่ผมยังไม่ตอ้ งการเลิกดื่มสุ รานะ เพราะมันทาให้เรามีความสนุกสนาน และทาให้เรามีเพื่อน
เยอะ”
คิดว่ าสิ่ งทีก่ ระทาเกิดจากสุ รา
“ตอนนั้นผมคิดว่าสิ่ งที่ทาทั้งหมด ก็เกี่ยวข้องกับสุ รานะ
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ทั้งในกรณี ที่ผมดื่มสุ รามากจนกระทัง่ เมา เพื่อทาให้รู้สึกกล้า ที่จะไปชิงทรัพย์คนอื่น
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวกับสุ รา คือ ถ้าผมได้เงินมาก็คิดว่าจะเอาเงินที่จ้ ีเขามาได้ไปเที่ยวต่อ และ
สิ่ งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การดื่มสุ ราควบคู่ไปด้วย แต่ตอ้ งมาถูกตารวจจับเสี ยก่อน ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ทาผิดตอนนั้น ผมรู้สึกเฉย ๆ นะ เพราะไม่ได้ทรัพย์จากเขาและไม่ได้ทาร้ายเขา
แต่ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหายตอนนี้ คือ ถ้ามีโอกาสผมอยากจะขอโทษเขาสักครั้งหนึ่ง”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“แม้ผมจะติดคุ กครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ หกแล้ว ถ้าถามผมว่าเข็ดหลาบไหมกับการถูกจาคุ ก ผม
ตอบได้เลยว่า เข็ดหลาบกับชี วิตที่ ขาดอิสรภาพ แม้ปัญหาในการใช้ชีวิตในเรื อนจาจะไม่มีอะไร
เพราะไม่ใช่ เป็ นครั้งแรกในชี วิตของผม แต่ก็ไม่ตอ้ งการติดคุกหรอกครับ ชี วิตที่ขาดอิสรภาพเป็ น
ชีวติ ที่คงไม่มีใครต้องการหรอกครับ
แต่ผมมองว่าโทษที่ผมได้รับสู งเกินไป เพราะผมไม่ได้ทาร้ายอะไรกับผูเ้ สี ยหาย ผูเ้ สี ยหายก็
ไม่ได้สูญเสี ยทรัพย์อะไร ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
ทุกวันนี้ อยู่ในเรื อนจา ก็ไม่ได้มีความต้องการอยากดื่มสุ ราเลยนะ ไม่มีก็ไม่อยากดื่ม แต่
พ้นโทษออกไป ก็คิดว่าจะออกไปดื่มตามปกติ
ส่ ว นเรื่ อ งการกระท าผิด ผมไม่ ต้อ งการกระท าผิด ไม่ ต้องการไปชิ ง ทรั พ ย์ใ ครอี ก แล้ว
เพียงแต่อยากหันไปทางานด้านอื่นที่มีรายได้ดีกว่านี้ จะได้ไม่ตอ้ งเกี่ยวข้องทั้งยาเสพติดเหมือน
ที่เคยทาให้ติดคุกมาแล้วหลายครั้ง ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมอยากให้คนที่ดื่มสุ รา จะต้องควบคุ มอารมณ์ ในการดื่ มสุ ราให้ได้ เพื่อนชัก ชวนไป
ในทางที่ไม่ดีก็ตอ้ งคิดก่อน มิเช่นนั้นชีวติ คุณอาจจะต้องเกิดความผิดพลาด และอาจต้องเข้ามา
อยูใ่ นเรื อนจาเหมือนกับผม”
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กรณีศึกษาทีเ่ ก้า : นายสิ น
“...ผมเมาและต้ องการเงินไปกินเหล้ าต่ อกับเพือ่ น จึงตัดสินใจลักทรัพย์ นายจ้ าง
ไม่ ได้ ต้องการทาร้ ายเจ้ าทรัพย์
ไม่ ต้องการทรัพย์สินเงินทองมากมายอะไร
ไม่ ต้องการความร่ารวย รู้แต่ เพียง ต้ องการเหล้ าเท่านั้น... ”
นายสิ นต้องโทษด้วยคดีลกั ทรัพย์และทาร้ายร่ างกาย จาคุกเป็ นระยะเวลา 3 ปี ต้องโทษ
มาแล้วเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นายสิ นต้องโทษครั้งนี้ เป็ นครั้งแรก ขณะอายุได้ 27 ปี ปั จจุบนั
นายสิ นเป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นกลาง
นายสิ นเป็ นคนจังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สถานภาพของ
ครอบครัวในวัยเด็ก คือ อยูร่ ่ วมกับบิดาและมารดา ไม่ได้มีปัญหาครอบครัวแต่อย่างใด มีสถานภาพ
โสดก่อนต้องโทษ ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เดือนละ 6,000 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายสิ นเติบโตมาจากครอบครัวที่บิดามีการดื่มสุ รา แต่ไม่ได้เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้นายสิ น
ได้ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ การตัดสิ นใจดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตของนายสิ นเกิดจากอิทธิ พล
ที่สาคัญ คือ เพื่อน
“ผมได้ลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุได้ 15 ปี
ลองดื่มเหล้าสี กบั กลุ่มเพื่อน
รสชาติของการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ คือ รู้สึกขม แต่ตอนหลังก็รู้สึกติดใจในรสชาติ
ก็เลยดื่มมาเรื่ อย ๆ กับกลุ่มเพื่อน
สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราของผม ก็คงจะมาจากเพื่อนมากที่สุด
ทั้งอิทธิ พลจากพ่อที่ดื่มสุ ราให้เห็นมาตั้งแต่เด็ก หรื อ การดื่มสุ ราในโทรทัศน์หรื อสื่ อต่าง ๆ
ไม่ได้มีอิทธิ พลอะไรต่อผมเลย”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
ต่อมาเมื่อนายสิ นทางานมีรายได้เป็ นของตนเอง นายสิ นได้มีพฤติกรรมในการดื่มสุ รากับ
กลุ่มเพื่อนจนเกือบกลายเป็ นกิจวัตรประจาวันของนายสิ นที่จะต้องมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
“ผมจะชอบดื่มสุ รากับเพื่อน
ผมมีเพื่อนสนิทที่มกั จะมาดื่มสุ ราด้วยกัน 2 คน
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เราจะดื่มสุ รากันเป็ นประจาตอนเย็นหลังเลิ กงานเกื อบทุกวัน หรื อไม่ผมก็จะชอบดื่ มใน
กรณี ที่มีงานเลี้ยงหรื องานสังสรรค์ ผมจะขาดสุ ราไม่ได้เลยถ้ามีงานสังสรรค์
สาเหตุที่ผมมักดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนเกือบทุกวัน เพราะผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องปกติ
และผมก็ดื่มจนเกือบกลายเป็ นกิจวัตรประจาวันที่สาคัญของชีวิต ผมจึงเห็นว่าการดื่มสุ ราไม่ได้เป็ น
เรื่ องที่พิเศษอะไร หรื อเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่ผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นเพียงเรื่ องปกติธรรมดา
เท่านั้น
สุ ราที่ผมและเพื่อนมักจะดื่มกันเป็ นประจา ได้แก่ เหล้าสี และเบียร์
ค่าใช้จ่ายที่เสี ยในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง ประมาณ 100 – 200 บาท
ผมและเพื่อนจะดื่มเหล้าสี และเบียร์กนั ครั้งละละประมาณ 3 ขวด ”
สถานทีใ่ นการซื้อสุ ราและการดื่มสุ รา
“สถานที่ในการซื้อสุ ราของผม ส่ วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าแถวบ้าน
โดยส่ วนใหญ่ผมจะเป็ นคนซื้ อสุ ราเองมากกว่าให้เพื่อนไปซื้อ
ผมคิดว่าหาซื้อได้สะดวกนะ ต้องการซื้ อดื่มตอนไหนก็หาซื้อได้สะดวก
ส่ วนสถานที่ดื่มสุ ราที่ผมและเพื่อน ๆ มักจะดื่มสุ รากันเป็ นประจา ได้แก่ บ้านเพื่อนของ
ผมเอง เราจะไปดื่มกันที่บา้ นเพื่อนเวลาตอนเย็น ๆ หลังเลิกงาน ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“เวลาที่ผมและเพื่อนดื่มสุ รา เรามักจะคุยกันอย่างสนุกสนาน เฮฮา
ทุกครั้งที่ผมดื่มสุ รากับเพื่อน ๆ ผมว่า เรามักจะมีพฤติกรรมที่มีความสนุกสนาน เฮฮา เสมอ
อาจเกิ ดจากการดื่ มสุ ราแล้วมันทาให้พวกเรามีความรู้สึกว่ามันทาให้เราสุ นกสนาน เฮฮา มากกว่า
ตอนที่ไม่ได้ดื่มสุ รา”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
“สาหรับผลกระทบจากการดื่มสุ ราที่มีต่อผมกับกลุ่มเพื่อนก็คงจะเป็ นรถพลิกคว่าบ่อย
โดยเฉพาะถ้าผมดื่มสุ ราจนเมาแล้วผมไปขับรถมอเตอร์ ไซด์ ผมจะทารถล้มบ่อย ทาให้ตอ้ ง
เจ็บตัวบ่อย ๆ แต่ก็ไม่เข็ดซะที ยังเมาแล้วขับมอเตอร์ไซด์ ทารถล้ม คว่า บ่อย ๆ
ส่ วนปั ญหาของสุ ราที่มีต่อสุ ขภาพหรื อปั ญหาอื่น ๆ ผมก็ไม่เคยเจอนะ แต่เท่าที่จาได้ก็มีแต่
ปั ญหาเมาแล้วขับรถมอเตอร์ ไซด์ไม่ได้นี่แหละ”
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ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมว่าสุ ราไม่ได้มีขอ้ ดีอะไรเลยนะ
แต่ที่ผมและเพื่อน ๆ ดื่มกันก็คงจะเป็ นเพราะผมเห็นว่าการดื่มสุ ราแล้วทาให้เราพูดคุยกันได้
อย่างร่ าเริ งและสนุกสนาน แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าการดื่มสุ ราจะมีประโยชน์อะไรมากนัก
แต่สาหรับข้อเสี ยของสุ รา
ผมคิดว่าทาให้เราร่ างกายทรุ ดโทรม ถ้าดื่มสุ รามาก ๆ
นอกจากนี้ การดื่มสุ รายังทาให้เราต้องเสี ยเงินโดยเปล่าประโยชน์
ทั้ง ๆ ที่รู้นะว่าสุ รามีขอ้ เสี ยมากกว่าข้อดี แต่ผมก็ไม่เคยเลิกได้
ผมเคยตั้งใจจะเลิกสุ ราหลายครั้งเหมือนกัน แต่ก็ได้แต่เป็ นความคิด พอเพื่อนมาชวนดื่มก็
ไปดื่มกัน คุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮา
เลยทาให้ผมเลิกดื่มสุ ราไม่ได้สักที”
การถูกตีตราหรือถูกประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“ผมก็ถูกคนรอบข้างหรื อเพื่อนบ้านมองว่าเป็ นคนที่ดื่มสุ รา เขามองว่าผมและเพื่อน ๆ
ดื่มสุ ราแล้วมีแต่เสี ยเงินเสี ยทองโดยเปล่าประโยชน์
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลัวพวกผมจะก่อเรื่ องลักทรัพย์หรื อปล้นจี้พวกเขาหรื อเปล่า”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมดื่มเบียร์ กบั เพื่อน 2 คน ดื่มไปประมาณ 2 ลัง
ก็คงไม่ตอ้ งพูดถึงความเมานะครับ
ผมดื่มสุ ราจนกระทัง่ ผมรู ้สึกว่าวันนั้นผมเมามากจนขาดสติ
เมาขาดสติ พร้อมที่จะกระทาอะไรก็ได้
ผมกับเพื่อนจึงตัดสิ นใจเข้าไปลักทรัพย์ในโรงงานเก่าที่ผมเคยทางานมาก่อน
ผูเ้ สี ยหายผมก็รู้จกั เพราะเป็ นเจ้านายเก่าของผมเอง
ตั้งใจจะเข้าไปลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ต้ งั ใจจะเข้าไปทาร้ายใครทั้งสิ้ น
ผมกับเพื่อนก็ถูกจับเสี ยก่อน ไม่ได้ท้ งั ทรัพย์สิน หรื อ เงินทองอะไรทั้งสิ้ น
แต่ผมก็ถูกแจ้งความในข้อหาพยายามทาร้ายร่ างกายเจ้าทรัพย์และข้อหาลักทรัพย์”
สาเหตุสาคัญในการประกอบอาชญากรรม
“ผมคิดว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผมประกอบอาชญากรรมในวันนั้น คือ
เมาและอยากได้เงินไปกินเหล้าต่อกับเพื่อน
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ตอนนั้นมันเมามากจนขาดสติ ไม่ได้คิดอะไรมาก กิ นเบียร์ กบั เพื่อนไปก็มาก เมามาก
แต่พอเบียร์ หมด ก็ยงั ต้องการจะกิ นต่อกับเพื่อน คิดว่าทาอย่างไรให้ได้กินเหล้าต่อกับเพื่อน ก็เห็น
โรงงานที่ เคยทางานอยู่ไม่ไกลจากที่ กินเหล้ากัน ก็เลยตัดสิ นใจเข้าไปลักทรัพย์ ไม่ได้ต้ งั ใจว่าจะ
ขโมยให้ได้เงินอะไรมากมาย ไม่ได้หวังรวยหรื ออะไรทั้งสิ้ น หวังแต่เพียงอยากได้เงินมาซื้ อเหล้ากิน
ต่อกับเพื่อนเท่านั้น
ผมเองก็จาไม่ได้วา่ ได้ทาร้ายเจ้านายเก่าหรื อไม่ เพราะความเมา แต่เขาบอกว่าผมทาร้ายเขา
ด้วย”
ตอนตัดสิ นใจกระทาผิด มันเมามากจนขาดสติ ไม่ได้คิดถึงโทษที่จะได้รับเลย ไม่ได้คิดถึง
โทษติดคุก หรื อ โทษประหารชี วิตเลย คิดเพียงว่าเราไม่ได้ต้ งั ใจทาร้ายเจ้าทรัพย์ ไม่ได้ตอ้ งการเงิน
มากมาย ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ทาผิดลงไป ไม่ได้คิดอะไรมาก
คิดเพียงแต่จะทาอย่างไร ให้ได้เงินมาซื้ อสุ ราดื่มต่อกับเพื่อน
ไม่ได้คิดด้วยซ้ าไปว่า กาลังเป็ นทาสของสุ ราที่ทาให้เรากาลังทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
แต่ถา้ ถามผมตอนนี้ถึงสิ่ งที่ได้ทาลงไป
ผมรู ้สึกเสี ยใจกับสิ่ งที่ได้ทาลงไปทั้งหมด
และรู ้แล้วว่าสิ่ งที่ทาลงไปเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี มีความผิด
หากย้อนเวลากลับไปได้ ผมไม่ตอ้ งการกระทาผิดหรอกครับ
ผมคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้น ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เกิดจากสุ ราที่ทาให้ผมขาดสติ ขาดความยั้งคิด
ในการกระทาผิด
แต่ตอนนี้ผมสานึกผิดได้แล้วครับ
ถ้ามีโอกาสในการกระทาเพื่อเหยือ่ ได้สักครั้ง ผมอยากจะขอโทษเจ้านายเก่าของผมครับ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ตอนนี้ ผมถูกจาคุ กมาได้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน แม้จะเป็ นการถูกจาคุกที่มีระยะเวลาไม่
นานมากนักสาหรับกาหนดโทษ 3 ปี ที่ผมได้รับ แต่ผมก็เข็ดหลาบกับการถูกจาคุกมาก ไม่ตอ้ งการ
เข้ามาในเรื อนจาอีกเป็ นครั้งที่สอง
อยูใ่ นเรื อนจาไม่มีปัญหาอะไร
ได้ศึกษาเพิ่มเติม คือ นักธรรมตรี
ความต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจาของผม ไม่มีเลยครับ ผมไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราเลย”
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ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“สาหรับการกระทาผิด ผมจะไม่กระทาผิดอีกเป็ นอันขาด เพราะผมเข็ดแล้ว
คิดว่าโทษที่ผมได้รับหนักไปนะ ทาผิดครั้งแรกไม่ได้ต้ งั ใจทาร้ายใครทั้งสิ้ นต้องโทษ
ตั้ง 3 ปี
คิดว่าพ้นโทษออกไป จะไม่กระทาผิดอีกเป็ นอันขาดกลัวการติดคุกมาก
พ้นโทษออกไปตั้งใจจะไม่ดื่มสุ ราแล้วครับ ทาให้ไม่สามารถควบคุมสติได้ ต้องมาอยู่ใน
เรื อนจาทุกวันนี้ ก็คิดว่าสุ รามีส่วนมากนะที่ทาให้ชีวติ เราต้องก้าวผิดพลาดไป ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี เลิกเถอะครับ มันมีแต่จะทาให้ร่างกายทรุ ดโทรม และ
เสี ยอนาคต ผมไม่อยากให้คุณต้องเสี ยอนาคตอย่างผม”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บ : นายแสง
“...ผมไม่ ได้ ดื่มสุ รานะ...
เขา 3 คน ดื่มสุ ราจนเมาแล้ วมาหาเรื่องชวนทะเลาะผมก่อน
ผมเลยป้ องกันตัว ทาให้ เขาต้ องตาบอด ...”
นายแสงต้องโทษด้วยคดี ทาร้ ายร่ างกาย มีกาหนดโทษ 1 ปี 4 เดือน จาคุกมาแล้วเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี อายุขณะกระทาผิด คือ 22 ปี ก่อนหน้านี้ นายแสงเคยต้องโทษมาแล้วจานวน
2 ครั้ง ด้วยคดีมีอาวุธปื นไว้ครอบครอง และคดีพรากผูเ้ ยาว์
นายแสงเป็ นคนจังหวัดพิษณุ โลก เติบโตมาจากครอบครัวที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน
ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นเพราะบิดาและมารดาหย่าร้างกัน ก่อนหน้าหย่าร้างกันบิดาและมารดามัก
ทะเลาะเบาะแว้งกัน นอกจากนี้เมื่อนายแสงทาผิดมักถูกลงโทษรุ นแรงจากครอบครัวเสมอ ต่อมา
นายแสงได้อาศัยอยูก่ บั ย่าและมารดาที่ได้รับนายแสงเป็ นบุตรบุญธรรม ส่ วนสถานภาพของนายแสง
ก่ อนต้องโทษ คื อ โสด นายแสงจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไปมี
รายได้ไม่แน่นอน
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
ตอนวัยเด็กนายแสงได้เห็นบิดาและปู่ ดื่มสุ รา
แต่ไม่ได้มีผลต่อการดื่มสุ ราของนายแสง
แต่สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่ มสุ ราของนายแสง คือ เพื่อน ซึ่ งได้เป็ นผูท้ ี่ชกั ชวนให้นายแสงได้ดื่มสุ รา
เป็ นครั้งแรกในชีวติ
“ผมดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุ 15 ปี
ผมดื่ มสุ ราเป็ นครั้งแรก เพราะได้รับอิทธิ พลจากเพื่อนชวน เลยทาให้อยากลองดูว่า
การดื่มสุ ราเป็ นอย่างไร
จาได้วา่ ผมดื่มสุ รา ครั้งแรกเป็ นเหล้าขาว ดื่มแล้วก็เฉย ๆ ไม่ได้ประทับใจอะไรมาก
ผมเองก็เคยเห็นการโฆษณาการดื่มสุ ราทางโทรทัศน์ แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนกระตุน้ ให้
ผมต้องการดื่ มสุ รามากขึ้ นนะ เพราะผมคิดว่าความต้องการในการดื่ มสุ รามันขึ้นอยู่กบั ตัวผมเอง
มากกว่า”

212

พฤติกรรมการเสพสุ รา
“...ต่อมาเมื่อผมทางานมีรายได้เป็ นของตัวเอง ผมก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการดื่ มสุ รา
มากนัก ผมดื่มสุ รานาน ๆ ครั้งกับกลุ่มเพื่อน
โดยส่ วนใหญ่จะดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนอย่างมากก็ปีละ 3 - 4 ครั้ง
ผมจะดื่มสุ รามากทีส่ ุ ดในช่ วงเทศกาลสงกรานต์
ชนิ ดของสุ ราที่ดื่มเป็ นประจาก็ไม่ได้มีอะไรมากนัก ส่ วนใหญ่จะดื่มสุ ราแล้วแต่โอกาสจะ
เอื้ออานวย ไม่ได้เจาะจงว่าต้องดื่มประเภทใด เพราะผมไม่ได้ดื่มสุ ราเป็ นประจา
ดื่มแต่ละครั้งก็มากกว่าหนึ่งแก้ว แต่ไม่เกิน 1ขวด
เมื่อผมดื่มสุ รา ผมมักถูกย่าและมารดาที่รับผมเป็ นบุตรบุญธรรมว่ากล่าว ว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
ไม่ควรดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการดื่มก็ไม่แน่นอน เพราะไม่ได้ดื่มเป็ นประจา
ผมไม่ มี เพื่ อนสนิ ทหรอกนะ แต่ เพื่อนที่ผมมี อยู่จะกิ นเหล้า กันเกื อบทุ ก คน ผมไม่ คิ ด
หรอกนะว่าเพื่อนในวงสุ ราจะเป็ นเพื่อนแท้
วันและเวลาที่ ผมดื่ มสุ รากับกลุ่มเพื่อนไม่มีวนั เวลาที่แน่ นอน เพราะอย่างที่ผมบอกว่าผม
ไม่ได้ดื่มสุ ราเป็ นประจา ดื่มนาน ๆ ครั้ง
นอกเหนือจากการดื่มสุ ราในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ผมมักดื่มสุ ราในโอกาสพิเศษ เช่น
วันเกิด หรื อเพื่อเป็ นการสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน และการดื่มเพื่อเป็ นการคลายเครี ยด”
สถานทีใ่ นการดื่มสุ ราและซื้อสุ รา
“สาหรับสถานที่ในการดื่มสุ ราของผม ก็ไม่ได้มีสถานที่ประจา เพราะดื่มนาน ๆ ครั้ง แต่
ถ้าดื่มก็มกั จะดื่มที่บา้ นเพื่อน
สถานที่ในการซื้ อสุ ราก็ซ้ื อจากร้านใกล้บา้ นเพื่อน ซึ่ งก็สามารถหาซื้ อสุ รามาดื่มได้สะดวก
เพราะในชุ มชนที่ผมอาศัยอยู่มีคนดื่มสุ ราจานวนมาก และคนในชุ มชนอาจมองว่าการดื่มสุ รา
เป็ นเรื่ องธรรมดาก็ได้ ”
ความพยายามในการเลิกดื่มสุ รา
“ผมไม่เคยพยายามเลิกดื่มสุ รา เพราะผมไม่ได้ติดเหล้า ไม่ได้ดื่มเป็ นประจา
ผมไม่เคยถูกใครว่าเลยนะว่าผมเป็ นคนขี้เหล้า เพราะผมไม่ได้ดื่มสุ ราเป็ นประจา”
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พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“โดยส่ วนใหญ่ถา้ ผมดื่ มสุ รากับเพื่อน ซึ่ งก็นาน ๆ ครั้ง กับกลุ่มเพื่อน ๆ ผมมักต่อด้วยการ
จีบสาว มันอาจทาให้เรามีความกล้ามากขึ้น แต่ผมเองก็จาไม่ค่อยได้มากนัก เพราะดื่มนาน ๆ ครั้ง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดื่มสุ รา
ส่ วนผลกระทบที่เกิดจากสุ ราที่มีต่อผมก็คงมีผลกระทบต่อปัญหาสุ ขภาพของผม คือ เมื่อผม
ดื่มสุ ราแล้วผมมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับหู หูมีความผิดปกติในการได้ยนิ ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิดว่าการดื่มสุ ราคงเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม เพราะเห็นคนทัว่ ไปก็ดื่มสุ รากัน
จนเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา การดื่มสุ ราอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมได้ในบางโอกาส
เท่านั้น รวมทั้งการดื่มสุ ราอาจทาให้เราคลายความทุกข์ใจได้บา้ งไม่มากนัก
แต่ผมคิดว่าการดื่ มสุ รามีขอ้ เสี ยในแง่ที่ว่าเมื่อดื่มสุ ราแล้วทาให้เราไม่สามารถระงับความ
โกรธได้ มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ไม่ได้มีส่วนในการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ ายเลย
การดื่มสุ รายังผิดศีลในศาสนาพุทธ
และผมยังเห็นว่าการดื่มสุ รามีส่วนเป็ นสาเหตุของความยากจนได้เหมือนกัน”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมไม่ได้ดื่มสุ รานะ
ก่อนหน้าวันเกิดเหตุ ผมไม่ได้ดื่มสุ รามาเป็ นระยะเวลาสองปี กว่าแล้ว
วันนั้นผมเดิ นทางจากกรุ ง เทพฯจะไปพิษ ณุ โลก บนขบวนรถไฟสายเหนื อ กรุ ง เทพฯเชียงใหม่ มีชาย 3 คน ที่ผมไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน
เขาทั้งสามคนดื่มสุ ราเมา มีลกั ษณะเหมือนนักเลง
แล้วได้เข้ามาหาเรื่ องผม เป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ จนกระทัง่ ผมโกรธ
เขาทั้ง 3 คนได้เข้ามารุ มทาร้ายผมก่อน
ซึ่ งผมมีอาวุธติดตัวเป็ นสนับมือ ผมเลยใช้สนับมือเป็ นอาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งสาม
คนได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่เสี ยชีวติ
รู ้สึกว่าตาจะบอด ผมได้ใช้สนับมือในการต่อยป้ องกันตัว จนกระทัง่ ทาให้หนึ่ งในสามคน
ต้องตาบอด
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ผมไม่ได้ต้ งั ใจจะทาร้ายทั้งสามคนเลยนะ แต่เขาดื่มสุ ราเมา แล้วมาเรื่ องชวนทะเลาะผมก่อน
ถ้าผมไม่ป้องกันตัว เขาก็จะต้องทาร้ายผม ผมทาลงไปเพราะต้องการป้ องกันตัวเองนะ ไม่ได้ต้ งั ใจ
จริ ง ๆ ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“หากย้อนเวลากลับไปได้ ผมไม่ตอ้ งการทาผิดหรอกครับ แต่เพราะผมหลีกเลี่ยงไม่ได้
จริ ง ๆ ผมไม่ได้เป็ นฝ่ ายหาเรื่ องเขาก่อน เขาเป็ นฝ่ ายที่มาหาเรื่ องผมก่อน
สาหรับความรู ้สึกที่ผมมีต่อผูเ้ สี ยหายทั้ง 3 คน ผมคิดว่าเขาสมควรได้รับบทเรี ยนแล้ว
แต่ถา้ ถามผมตอนนี้วา่ ถ้ามีโอกาสผมอยากจะทาอะไรให้กบั ผูเ้ สี ยหาย
ผมก็ขอตอบว่า สาหรับตอนนี้ผมสานึกผิดที่ได้ทาแล้ว ถ้ามีโอกาสผมอยากจะขอโทษเหยื่อ
ในสิ่ งที่ผมได้ทาลงไป ต้องทาให้บางคนต้องสู ญเสี ยดวงตาไปอย่างไม่มีวนั กลับ”
สิ่ งทีก่ ระทาเกิดจากสุ รา
“ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สุ รามีส่วนช่วยให้มีเหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นเหมือนกันนะ
แม้สุราจะไม่ใช่สิ่งที่กระตุน้ ให้ผมต้องประกอบอาชญากรรม ต้องทาร้ายคนอื่น
แต่ผมก็คิดว่าสุ ราเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู้ สี ยหาย 3 คน ที่ได้ดื่มสุ ราเข้าไปต้องขาดสติในการ
ยับยั้งใจ ในการรู ้สึกรับผิดชอบชัว่ ดีในการกระทา พอดื่มสุ ราเข้าไปแล้วก็ไปเป็ นนักเลงอันธพาลหา
เรื่ องคนอื่น
เหตุการณ์ ท้ งั หมดก็คงจะเกิ ดจากการดื่มสุ ราอย่างแน่ นอน หากวันนั้น 3 คนนั้นไม่ได้ดื่ม
สุ รา เหตุการณ์ท้ งั หมดคงไม่เกิดขึ้น ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ไม่มีใครอยากเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจาหรอก
แม้ผมจะถูกจาคุ กมาก่อนหน้านี้ ถึง 2 ครั้ง แต่ผมก็ไม่อยากเข้ามาอยูใ่ นนี้ หรอก เพราะมี
ปั ญหาในการใช้ชีวติ ในเรื อนจา เนื่องจากญาติไม่มีใครมาเยีย่ มเลย เพราะทางบ้านยากจน
หลายคนไม่อยากเข้ามาอยู่ใ นคุ ก แต่ บา้ งก็เกิ ดขึ้นเพราะความผิดพลาดอย่างไม่ได้ต้ งั ใจ
แม้แต่นอ้ ย ถือว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมที่ทามา... ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“ถ้าพ้นโทษออกไปครั้งนี้ ผมจะไม่กระทาผิดโดยเด็ดขาด เข็ดหลาบกับเรื อนจาแล้วครับ
เข้าออกเรื อนจาตั้ง 3 ครั้ง เข็ดแล้วจริ ง ๆ
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พ้นโทษออกไปผมก็คงจะไม่ดื่มสุ รา เพราะก่อนหน้านี้ ผมก็ไม่ได้ดื่มมาเป็ นเวลาตั้งกว่า
สองปี ก่อนกระทาผิด ออกไปก็คงจะไม่ดื่ม เพราะไม่เห็นความสาคัญของการดื่ม มันไม่มีประโยชน์
เท่าไรครับ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมว่าจะโทษแต่สุราอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันขึ้นอยูก่ บั นิสัย สันดานของคนมากกว่า คนไม่
ดื่มสุ ราแล้วทาความผิดมีมากมาย มันเกี่ยวกับค่านิยมความต้องการสิ่ งของต่าง ๆ วัตถุต่าง ๆ
บางคนอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อก็เลยเกิดการกระทาผิดขึ้นมา
บางคนมีแล้วไม่รู้จกั พอ บางคนมีอานาจมีลูกน้องมากมายก็คิดว่าตัวเองแน่ แต่เหนือฟ้ าก็ยงั
มีฟ้า
เพราะฉะนั้นจะโทษสุ ราอย่างเดียวก็คงไม่ได้ สุ ราเป็ นเพียงข้ออ้างเพื่อปิ ดบังสั นดานของ
คนทรามเท่านั้น”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บเอ็ด : นายยิ่ง
“...ผมดื่มสุ รามาตั้งแต่ อายุ 11 ปี ดื่มกับเพือ่ นเป็ นประจาทีห่ ลังห้ องน้าของโรงเรียน
ผมกับเพือ่ นโกหกแม่ เอาเงินค่ าเทอม ค่ าหนังสือ หรือขโมยเงินแม่ ไปซื้อสุ รา...
... ทาผิดด้ วยคดีชิงทรั พย์ ตอนอายุ 19 ปี เพราะเมา ต้ องการเงินไปซื้อสุ รา และไปเที่ยวต่ อ...”
นายยิง่ ต้องโทษคดีชิงทรัพย์ ต้องโทษจาคุกเป็ นครั้งแรกระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน ต้องโทษ
มาแล้วเป็ นระยะเวลา 2 ปี กว่า กระทาผิดขณะอายุได้ 19 ปี ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายยิ่ง เป็ นคนสมุ ทรสงคราม เติ บโตจากครอบครั วที่ บิดาและมารดาอยู่ด้วยกันไม่ ได้มี
ปั ญหาครอบครัว จนกระทัง่ นายยิ่งอายุได้ 16 ปี บิดาได้เสี ยชี วิต มารดาจึงทาหน้าที่เป็ นหัวหน้า
ครอบครัวในการดูแลลูกทั้งหมด สถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ คือ โสด ก่อนต้องโทษกาลัง
ศึกษาในระดับอาชี วะศึกษา ในระดับ ปวช. ยังไม่มีรายได้เพราะได้รับเงินจากมารดาในการศึกษา
เท่านั้น
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ ราและพฤติกรรมการเสพสุ รา
นายยิง่ เติบโตมาจากครอบครัวที่เห็นบิดาดื่มสุ ราทุกวัน แต่บิดาไม่ได้ชกั ชวนหรื อไม่เคยให้
นายยิง่ ดื่มสุ ราเช่นเดียวกับบิดาแต่อย่างไร แม้จะเห็นมีการโฆษณาสุ ราผ่านทางสื่ อต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้
มีผลในการดื่มสุ ราของนายยิง่ แต่ประการใด
แต่สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราของนายยิง่ มากที่สุด และทาให้ชีวติ ของนายยิ่งต้องเข้ามาอยู่
ในเรื อนจาทุกวันนี้ คือ เพื่อน
“ผมลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรก ตอนอายุ 11 ปี
เพื่อนได้ชวนผมดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ
เพื่อนๆ ที่โรงเรี ยนได้ชวนผมไปดื่มสุ รา ซึ่ งก็ได้ดื่มสุ รากันในโรงเรี ยนแหละครับ
เพื่อน ๆ ชวนผมไปดื่ มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชี วิตที่ห้องน้ าในโรงเรี ยน โดยผมกับเพื่อนจะ
แอบดื่มสุ รากันเกือบทุกวัน
สุ ราที่ผมดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวติ คือ เหล้าขาว
ผมกับเพื่อนจะแอบนาเหล้าขาวใส่ ขวดกระทิงแดง จานวน 1 ขวด ไปแอบดื่มกันทุกวันที่
ห้ อ งน้ า โรงเรี ย น เพราะพวกผมสามารถหลบไม่ ใ ห้ ท างบ้า นรู้ ว่ า พวกเราแอบดื่ ม สุ ร ากัน ใน
ขณะเดียวกัน พวกผมก็คิดว่าทางโรงเรี ยนก็คงไม่รู้วา่ พวกเราแอบดื่มสุ รากันในห้องน้ า
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โรงเรี ยนที่พวกผมเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ไม่ใช่ ว่าทางโรงเรี ยนไม่ได้ใส่ ใจกับนักเรี ยน
แต่ทางโรงเรี ยนอาจไม่คาดคิดว่าเด็กประถมอย่างพวกเราจะแอบดื่มสุ รากันเป็ นประจา ทาให้พวก
ผมไม่เคยถูกจับ หรื อถูกลงโทษจากทางโรงเรี ยน และทาให้พวกผมได้แอบดื่มสุ รากันเป็ นประจา ”
“สาหรับความรู ้สึกของการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของผม คือ ดื่มแล้วผมรู้สึกสนุก
มันเป็ นความรู ้สึกที่สนุก ที่ได้ดื่มสุ รากับเพื่อนหลายคน สนุกที่ทางบ้านไม่รู้ ทางโรงเรี ยนก็
ไม่คาดคิดว่าเราจะดื่มสุ รากัน
ผมมีเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ รา ซึ่ งเป็ นเพื่อนนักเรี ยนที่โรงเรี ยนเดียวกันประมาณ 10 กว่าคน
แต่ผมดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนประมาณ 5 - 6 คน เราไม่ได้ดื่มด้วยกันถึง 10 กว่าคนเพราะ
เป็ นกลุ่มใหญ่เกินไป อาจทาให้ครู สงสัยและถูกจับได้ง่าย
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ รา ผมกับเพื่อนจะสลับกันซื้อสุ รามาดื่ม
เราจะซื้ อเหล้าขาวแล้วใส่ ขวดกระทิงแดงมาดื่มกันเกือบทุกวัน
ค่าใช้จ่ายก็ตกอยูป่ ระมาณ ครั้งละ 60 บาท
เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดื่ ม สุ ร าก็ ม าจากเงิ น ที่ แ ม่ ผ มให้ใ นการซื้ อ ขนม หรื อ เงิ น ที่ แ ม่ ผ มให้ใ น
การศึกษาแหละครับ”
“สาเหตุที่ผมต้องดื่มสุ รากับเพื่อนเป็ นประจา นอกจากเพราะเพื่อนชวนแล้ว
สาเหตุสาคัญ เพราะคิดว่าการดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่เท่ดี
ผมจะดื่ มสุ ราในกรณี ที่อยูก่ บั เพื่อน และที่ตอ้ งแอบดื่มกันที่หลังห้องน้ าในโรงเรี ยน เพราะ
พวกผมก็รู้วา่ เรายังเด็ก ไม่กล้าดื่มที่บา้ น กลัวแม่วา่
พวกผมจะดื่มสุ ราได้ทุกประเภทที่สามารถหาซื้ อได้ แต่จะส่ วนใหญ่จะดื่มเหล้าขาว เพราะ
หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ”
สถานทีซ่ ื้อและดื่มสุ รา
“พวกผมจะซื้ อ สุ ร าจากร้ า นค้า ในชุ ม ชนทั้ง ใกล้บ ้า น หรื อใกล้โรงเรี ย น ผมซื้ อ เองบ้า ง
สลับกันกับเพื่อนบ้าง
ซื้อเหล้าเสร็ จจะใส่ กระเป๋ าเป้ แล้วแอบเข้าทางด้านหลังโรงเรี ยน พวกเราจะไปถึงโรงเรี ยน
หลังเวลา 08.30 น เป็ นช่วงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ก็จะแอบเข้าทางหลังโรงเรี ยน ครู ก็ไม่เคย
จับได้
ส่ วนสถานที่ประจาที่แอบดื่มสุ รากันก็คือ ที่หลังห้องน้ าในโรงเรี ยน”
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ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิดว่าการดื่มสุ ราทาให้เป็ นลูกผูช้ ายอย่างแท้จริ ง
ข้อดีของสุ ราสาหรับผม คือ ดื่มแล้วทาให้มีความสนุกสนานกับเพื่อน ๆ
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ดื่มแล้วทาให้ตอ้ งเสี ยเงิน ต้องเอาเงินค่าขนมที่แม่ให้มาไปซื้อสุ รา
นอกจากนี้พอดื่มสุ ราแล้วทาให้ผมต้องหนีเรี ยนบ่อย ๆ
นอกจากนี้ ข้อเสี ยของสุ ราที่ผมได้ประสบคือ เมื่อผมดื่มสุ รา ผมมักจะมีเรื่ องทะเลาะวิวาท
บ่อย ไม่วา่ จะเป็ นการทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้า หรื อเพื่อนที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของผมและเพื่อน ๆ คือ พวกผมและเพื่อน ๆ
จะเที่ยวตามร้านอาหาร และจะมีการเที่ยวตามสถานบันเทิง คือ ดิสโก้เทคด้วย เป็ นสถานบันเทิงใน
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม
หลังจากเลิ กเรี ยนแล้ว พวกเราจะไม่กลับบ้าน พวกเราจะเอาชุดสาหรับไปเที่ยวไปเปลี่ยน
จากชุดนักเรี ยน
เงินที่ได้มาสาหรับใช้ซ้ื อสุ รามาดื่มรวมทั้งไปเที่ยว จะได้มาจากขอแม่ โดยจะบอกแม่วา่ ขอ
เงินไปเสี ยค่าเทอม หรื อซื้อหนังสื อ พอได้เงินจากแม่มาก็จะเอาไปซื้อสุ รามาดื่ม แล้วก็ไปเที่ยวกัน
แต่สาหรับเพื่อนบางคนที่แม่ไม่ให้เงิน ก็จะใช้วิธีการขโมยเงินทางบ้านเพื่อนามาซื้ อสุ รา
และเที่ยว ”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
“สาหรับผลกระทบของการดื่มสุ ราที่ผมเคยได้รับคือ
ผมเคยประสบอุ บ ตั ิ เ หตุ เมื่ อ ผมดื่ ม สุ ร าแล้ว ไปขับรถมอเตอร์ ไ ซด์ ผมเคยขับ ขับ รถ
มอเตอร์ ไซด์ไปชนกับรถคันอื่น จนกระทัง่ ผมต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่สาหรับผลกระทบของการดื่มสุ รากับสุ ขภาพ ผมคิดว่าการดื่มสุ ราแล้วทาให้เรามีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรงดี
ส่ วนผลกระทบต่อการทะเลาะวิวาท ผมมีปัญหาเรื่ องนี้บ่อยครับ
เมาแล้วมักทะเลาะกับเพื่อนบ่อย หรื อ ทะเลาะกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน
แต่สาหรั บการทาเรื่ องละอายหลังจากที่ได้ดื่มสุ ราไป ก็คงจะเป็ นการกระทาผิดในครั้ งนี้
แหละที่ผมคิดว่าเป็ นสิ่ งที่น่าละอายมาก เพราะผมเมาแล้วได้ไปชิงทรัพย์คนอื่นเขา”
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ความต้ องการเลิกเสพสุ รา
“อาจจะเป็ นเพราะผมและเพื่อน ๆ ได้ดื่มสุ ราตั้งแต่ยงั เด็ก โดยที่ทางบ้านไม่รู้ แม้กระทัง่ แม่
ก็ไม่รู้เพราะพวกเราแอบดื่มกันที่โรงเรี ยน จึงไม่มีใครประณามว่าผมเป็ นคนขี้เหล้าเมายาแต่อย่างใด
ผมได้ดื่มสุ รามาเรื่ อย ๆ กับเพื่อน ๆ จนกระทัง่ จบชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นก็ยงั คงมีพฤติกรรมดังกล่าว จนกระทัง่ สุ ดท้ายก่อนที่จะถูกจับมาอยูท่ ี่เรื อนจาได้
เรี ยนในระดับอาชี วะศึ กษาก็ยงั คงพฤติกรรมในการชอบดื่ มสุ รา โดยคราวนี้ ไม่ตอ้ งแอบดื่ มหลัง
ห้องน้ าของโรงเรี ยน เพราะสามารถดื่มกับเพื่อน ๆ ที่อื่นได้ เนื่ องจากมีอายุมากขึ้น มารดาก็ไม่ได้วา่
แต่ประการใด
สาหรับความต้องการในการเลิกดื่มสุ รา ผมไม่เคยคิดจะเลิกดื่มสุ ราเลยนะครับ ก็รู้สึก
เฉย ๆ นะ ไม่ได้มีความรู ้สึกต้องการที่จะเลิกสุ ราเลย เพราะเคยดื่มมาตั้งแต่เด็ก จนอาจติดเป็ นนิสัย
หรื อเปล่าก็ไม่แน่ใจ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“ผมได้ประกอบอาชญากรรมชิงทรัพย์กบั เพื่อนอีกหนึ่งคน
วันนั้นก่อนชิ งทรัพย์ ผมกับเพื่อนได้ดื่มเบียร์ กนั มา 1 ขวด โดยได้ไปดื่มกันที่ร้านอาหาร
ในจังหวัด
ผมคิ ดว่าวันนั้น ผมยังเมาไม่มากนะ เพราะยังสามารถขับรถมอเตอร์ ไซด์ไปชิ งทรัพย์ได้
สถานที่กระทาผิดคือ ตลาดใกล้กบั วัดในชุมชนที่ผมได้อาศัยอยู”่
สาเหตุสาคัญในการประกอบอาชญากรรม
“สาเหตุสาคัญที่ผมทาผิดในวันนั้น
เพราะ ผมดื่มสุ ราแล้วเมา จึงรู้สึกสนุก
ประกอบกับผมเห็ นเหยื่อแต่งตัวดี มีสายสร้ อยทองคา มีรถมอเตอร์ ไซด์ ดูลกั ษณะของ
เหยือ่ แล้วจะต้องมีเงินอย่างแน่นอน
เพื่อนผมเป็ นคนขับรถมอเตอร์ไซด์ให้
คืนนั้นเวลาประมาณ 4 ทุ่ม ผมกับเพื่อนได้ขบั รถมอเตอร์ ไซด์สวนกันกับรถมอเตอร์ ไซด์
ของเหยือ่ ดูแล้วเหยือ่ น่าจะมีอายุประมาณ 20 กว่าปี ยังดูเป็ นวัยรุ่ น
ผมได้ใช้ปืนที่ติดตัวมา ยิงถูกแขนเหยื่อได้รับบาดเจ็บ และได้ชิงทรัพย์เหยื่อ คือ ทองหนึ่ ง
บาทและเงินอีกจานวนหนึ่ง
ตอนนั้นเมื่อผมได้เงินและสร้อยคอทองคามาเรี ยบร้อยแล้ว ผมได้หนีไป
ผมและเพื่อนตอนนั้นรู ้ แต่เพียงว่า
เราเมาและต้องการเงินไปดื่มสุ ราและไปเที่ยวต่อ
เท่านั้น...”
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สาเหตุทกี่ ระทาผิดเกิดจากสุ รา
“ผมคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นในวันนั้น สุ รามีส่วนสาคัญต่อการกระทาผิดเหมือนกัน
วันนั้นถ้าผมไม่ได้ดื่มสุ รา ผมคิดว่าผมจะไม่กระทาผิดแน่นอน
แต่ถา้ ผมไม่ได้อยู่กบั เพื่อนคนนี้ ผมก็คงจะไม่กระทาผิด อาจจะไม่ได้ดื่มสุ รา และอาจจะ
ไม่ได้คิดกระทาผิด
แต่พอทาผิดลงไป พอสร่ างเมา แรก ๆ ผมก็กลัวโทษที่จะได้รับเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ น
โทษจาคุก หรื อโทษประหารชีวติ ”
การถูกจับกุมของนายยิง่
“ผมถูกตารวจจับกุมหลังจากกระทาผิดได้ 1 เดือน
ผมได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ในที่สุดผมก็ตอ้ งยอมจานนต่อหลักฐาน
เพราะตารวจได้เจอของกลางของเหยือ่ ผูเ้ สี ยหายที่ผมได้ชิงทรัพย์มา โดยผมได้นาสร้อยคอ
ทองคาหนักหนึ่งบาทที่ผมได้ชิงทรัพย์มาไปจานาที่โรงรับจานา ซึ่ งต้องใช้บตั รประชาชนประกอบ
ในการจานา
ทาให้ตารวจมีหลักฐาน คือ สาเนาบัตรประชาชนที่ผมนาไปแสดงต่อโรงรับจานา
ส่ วนหลักฐานปื นที่ผมใช้ยิงเหยื่อจนกระทัง่ ได้รับบาดเจ็บ ตารวจไม่พบหลักฐานดังกล่าว
เพราะผมได้นาหลักฐานดังกล่าวไปซ่อนไว้ในสวนรก”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหายของผม ก็คือ ผมรู้สึกเฉย ๆ ต่อผูเ้ สี ยหาย ไม่ได้รู้สึกสงสารหรื อ
อะไรทั้งสิ้ น ไม่ตอ้ งการจะเอ่ยปากขอโทษหรื อทาอะไรเพื่อเหยือ่
แต่ถา้ ย้อนเวลากลับไปได้ ผมก็ไม่ตอ้ งการกระทาผิดหรอกครับ
สุ รามีส่วนมากนะครับ กับการกระทาผิดในครั้งนี้ และชีวติ ของผมที่ตอ้ งเป็ นอย่างนี้
เพราะผมเกี่ยวพันกับสุ รามาตั้งแต่เด็ก ทาผิดกฎของโรงเรี ยน โกหกแม่ ตั้งไม่รู้กี่ครั้ง
ผมสงสารแม่ เหมื อนกันนะครั บ ขนาดครั้ งนี้ ผมท าผิด แม่ก็ ย งั พยายามช่ วยผม พยายาม
วิ่งเต้นจ่ายเงินไปตั้งประมาณ 1 แสน เพื่อให้เรื่ องมันเรี ยบร้อย แต่มนั ก็ไม่สามารถยอมความได้
ผมก็ขอก้มหน้ารับกรรมที่ได้ทาไว้ซะที ทั้งกับแม่และเหยือ่
ผมคิดว่าโทษที่ผมได้รับ อาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่ผมได้
ทาลงไป
...ผมสานึกผิดแล้วครับ... ”
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ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ทุกวันนี้ ผมถูกจาคุ กมาใกล้ครบกาหนดโทษแล้ว แม้จะเป็ นการติดคุกครั้งแรก การใช้
ชีวติ ในเรื อนจาไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมก็เข็ดกับการติดคุก กับชีวติ ที่ขาดอิสรภาพมากครับ
อยู่ในเรื อนจาผมได้เรี ย นเพิ่มเติ มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก ราฟฟิ คดี ไซน์ คิ ดว่า พ้นโทษ
ออกไปคงจะใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่ นเรื อนจา ไม่เคยมีความต้องการดื่มสุ ราเลย ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษอออกไป ผมจะไม่กระทาผิดอีกแล้ว ไม่อยากกลับเข้ามาในคุกอีก เข็ดแล้วจริ ง ๆ
สาหรับการดื่มสุ รา พ้นโทษออกไปก็อาจจะดื่มบ้างเป็ นครั้งคราวไป แต่ก็คงจะต้องดื่มอย่าง
มีสติมากขึ้น”
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กรณีทสี่ ิ บสอง : นายสมควร
“ ผมดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวิตตอนอายุเพียง 9 ขวบ
...ตัดสิ นใจค้ ายาบ้ า เพราะต้ องการนาเงินไปซื้อสุ รามาดื่ม...”
นายสมควรต้องโทษด้วยคดี ทาร้ายร่ างกายและค้ายาเสพติด ต้องโทษเป็ นระยะเวลา 25 ปี
ปั จจุบนั จาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 9 ปี มีอายุขณะกระทาผิด 28 ปี ก่อนหน้านี้ นายสมควรเคย
ต้องโทษมาแล้วจานวน 3 ครั้ง ด้วยคดีเสพยาเสพติด ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายสมควรเป็ นคนจังหวัดปทุมธานี เติบโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่น บิดาและมารดาอยู่
ด้วยกัน ก่อนต้องโทษมีสถานภาพโสด ไม่ได้จบการศึกษาในระดับภาคบังคับ โดยนายสมควรจบ
การศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้วนั ละ 130 บาทต่อวัน
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายสมควรเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่มีใครดื่มสุ รา บิดาเป็ นคนที่ไม่ดื่มสุ รา แม้จะเห็นมี
การโฆษณาสุ ราผ่านทางสื่ อต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีอิทธิพลที่ทาให้นายสมควรดื่มสุ ราแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของนายสมควร คือ เพื่อน
“ผมตัดสิ นใจดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุได้เพียง 9 ขวบ
เพราะเพื่อนชวน เลยทาให้ผมตัดสิ นใจดื่มสุ ราดูวา่ จะเป็ นอย่างไร
ผมลองดื่มสุ ราเหล้าขาว (28 น้ าแดง) เป็ นครั้งแรกในชีวติ
ความรู้สึกที่ได้ดื่มสุ ราครั้งแรก คือ รู้สึกสนุก เพลินดี ”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
ต่อมาเมื่อนายสมควรได้ทางานมีรายได้เป็ นของตัวเอง นายสมควรมีพฤติกรรมการดื่มสุ รา
เป็ นกิจวัตรประจาวัน
“ผมดื่มสุ ราทุกวัน ดื่มเบียร์ยหี่ อ้ ที่ผลิตในประเทศไทย
ดื่มเบียร์วนั ละ 2 กระป๋ อง ทุกวัน
ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราตกประมาณวันละ 80 บาท
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ช่วงเวลาที่ผมมักจะดื่มสุ รามากที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ผมทะเลาะกับภรรยา อาจเป็ นเพราะผม
ดื่ มสุ ราทุ กวัน ภรรยาเลยมักจะชวนทะเลาะ ซึ่ งการทะเลาะของภรรยามันก็ไม่ได้ทาให้อะไรดีข้ ึ น
เพราะทาให้ผมดื่มสุ รามากยิง่ ขึ้น”
อย่างไรก็ตาม สาเหตุสาคัญซึ่งทาให้นายสมควรต้องดื่มสุ ราจนกลายเป็ นชีวิตประจาวันของ
นายสมควรที่น่าสนใจ คือ
“สาเหตุที่ผมต้องดื่มสุ ราทุกวัน เพราะผมเป็ นคนติดสุ รา วันไหนถ้าไม่ได้ดื่มสุ รา ผมจะ
กินข้าวไม่ได้ ก็เลยต้องดื่มสุ ราทุกวัน ดื่มแล้วก็กินข้าวได้
สุ ราจึงเป็ นส่ วนสาคัญในชี วิตของผม เพราะผมต้องดื่มทุกวัน เหมือนกับที่ผมต้องกิ นข้าว
ทุกวัน
นอกจากนี้ ผมมักจะดื่มสุ ราเวลาที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อน
ผมมีเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ ราด้วยกันจานวน 8 คน
เป็ นเพื่อนในวงเหล้าที่รู้จกั กันมาก่อนและรู้จกั กันมานาน จนกลายเป็ นเพื่อนสนิทกัน”
สถานทีใ่ นการซื้อสุ ราและการดื่มสุ รา
“ผมมักจะซื้ อสุ ราจากร้านค้าใกล้บา้ นมาดื่มกัน ผมซื้ อสุ ราได้สะดวกนะ
สถานที่ประจาที่ใช้ในการดื่มสุ รา ก็เป็ นหน้าร้านที่ผมซื้อสุ ราดื่มกับเพื่อน”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมไม่ได้มองว่าการดื่มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย
เช่ นเดียวกับผมเองก็ไม่ได้มองว่าสุ รามีขอ้ ดีอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสุ ราไม่มีขอ้ ดี แต่ผมก็ยงั
ดื่มได้ทุกวัน ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ผมคิ ดว่า สุ รามี ขอ้ เสี ยหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการดื่ ม สุ ราแล้วทาให้เราต้อง
เปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ ผมต้องจ่ายเงินซื้ อสุ รามาดื่มทุกวันทั้งที่มีรายได้ต่อวันไม่ถึง 200 บาท
ทาให้ผมมีเงินไม่ค่อยพอใช้”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
“เมื่อผมดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา ผมจะมีอาการอาเจียนออกมาแทบทุกครั้ง
แต่การดื่มสุ ราจนเมาก็มีประโยชน์สาหรับผมนะ เพราะเมาทีไรทาให้นอนหลับสบาย”
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ผลกระทบจากการดื่มสุ รา
นายสมควรได้รับผลกระทบจากดื่มสุ รามากมายหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
“ผมเมาสุ ราแล้วมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่ างกายมากมายด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ น
ปั ญหาการประสบอุบตั ิเหตุ เพราะผมเคยเมาแล้วถูกรถชน โชคดีที่ไม่ตายนะ
ปัญหาด้านสุ ขภาพ ผมดื่มสุ ราแล้วไม่ค่อยจะดีกบั สุ ขภาพผมเท่าไร แม้ผมจะคิดว่าการ
ดื่มสุ ราจะทาให้ผมกิ นข้าวได้ แต่ผมว่ามันไม่น่าจะดีกบั สุ ขภาพผม เพราะเมื่อผมดื่มสุ รามาก ๆ
ตัวผมจะผอม
นอกจากนี้ ปั ญหาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของการดื่มสุ ราที่มีต่อผม คือ
การเมาสุ รามัก จะนาไปสู่ ก ารทะเลาะวิว าทกับ เพื่อน ไม่ ว่า จะเป็ นเพื่ อนในวงเหล้า ซึ่ ง
บางครั้งมีใครพูดไม่ถูก เราจะรู ้ สึกว่าพูดไม่เข้าหู รู้สึกไม่พอใจ และนาไปสู่ การทะเลาะวิวาทกัน
หรื อบางครั้งก็นาไปสู่ การทะเลาะวิวาทกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน แค่เห็นหน้าก็
รู ้สึกไม่ถูกชะตา
ผมว่าปั ญหาการทะเลาะวิวาทที่เกิ ดขึ้น คงไม่ได้มีเฉพาะกับเพื่อนหรอกนะ สาหรับผมใน
บางครั้งยังมีการทะเลาะกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะภรรยาเพราะก่อนไปกินเหล้าเขาก็มกั ชวน
ทะเลาะ ไม่ชอบให้เราไปกิน พอเราไปกินจนเมากลับบ้าน ก็หนีไม่พน้ ที่จะต้องทะเลาะกันนะ ก็คง
ต้องมี ท้ งั การเถี ยงกันธรรมดา หรื อการลงไม้ลงมือนะ เพราะขนาดคนนอกบ้านเรายังทะเลาะได้
นับประสาอะไรกับคนใกล้ตวั
ผมว่ามันเป็ นปั ญหาที่สาคัญของผมเหมือนกันนะ
และในบางครั้งเมื่อผมเมาสุ รามาก ๆ ผมก็จะมีพฤติกรรมที่ผมคิดว่าน่าละอาย เมื่อสร่ างเมา
แล้วมักจะคิดได้วา่ เราไม่ควรมีพฤติกรรมดังกล่าว
พฤติ กรรมดังกล่าวก็คือ เมื่ อผมเมาผมชอบลวนลามผูห้ ญิง เมาทีไรถ้ามีโอกาสก็มกั จะมี
พฤติกรรมแบบนี้ทุกที”
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“ผมดื่ มสุ ราทุกวันเป็ นกิจวัตรประจาวัน ก็มีบางครั้งบ้างเหมือนกันที่มีคนประณามว่าเรา
ว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว คือ ภรรยา หรื อญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูงที่เขาไม่ได้
ดื่มสุ ราเหมือนเรา แต่มนั ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมนะ เพราะผมก็ยงั ดื่มสุ ราต่อไป โดยไม่ได้สนใจ
ต่อคาประณามดังกล่าวมากนัก ”
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ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมดื่มสุ ราทุกวัน ก็ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องเลิกดื่มสุ รา
ก็เคยคิดเหมือนกันว่าการดื่มสุ รา เราดื่มก็ได้ ไม่ดื่มก็ได้
แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเลิก สุ ดท้ายก็ดื่มสุ ราทุกวันเหมือนเดิม จนกระทัง่ ก่อเหตุให้ตอ้ งเข้ามาอยู่
ในเรื อนจาอีกเป็ นครั้งที่ 4 ซึ่งต้องถูกจาคุกนานถึง 25 ปี นะครับ”
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมดื่มเหล้าแม่โขงกับเพื่อน ดื่มไปได้ 2 กลม ก็มีอาการเมา รู้สึกว่าตัวเอง
คุมสติไม่อยู่
และรู ้สึกว่าตัวเองต้องการจะดื่มสุ ราต่อ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ผมไม่มีเงินซื้ อเหล้า เพราะ
ผมทางานรับจ้างได้ค่าจ้างวันละไม่ถึง 200 บาท
ก่อนหน้านี้ผมเคยเสพยาเสพติดมาก่อน
เมื่อไม่มีเงินซื้อเหล้ามาดื่ม เพื่อนก็เลยแนะนาให้ไปค้ายาบ้า เริ่ มจากการส่ งยาบ้า
ตอนนั้นเพื่อจ้างให้ผมไปส่ งยาบ้าจานวน 1,400 เม็ด ที่พระประแดง
ด้วยความที่อยากได้เงิ นมาซื้ อเหล้าก็เลยตอบตกลงเพื่อน เป็ นการส่ งยาบ้าครั้งแรกในชี วิต
ของผม เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยเสพยาบ้าเท่านั้น ยังไม่เคยค้าหรื อรับจ้างส่ ง
แต่เมื่อหน้ามืด ตามัว ด้วยความอยากดื่มเหล้ากับเพื่อน เมื่อมีคนชี้ ช่องทางให้จึงตอบตกลง
โดยที่ยงั ไม่ทนั ได้เงิน ไปส่ งยาบ้าให้เขา ก็มีตารวจปลอมตัวมาซื้ อ ผมก็ถูกจับทันที
ก่อนหน้านี้ผมก็เคยก่อคดีทาร้ายร่ างกายคนอื่นขณะเมาสุ รา แต่ยงั ไม่ทนั ถูกจับกุมดาเนินคดี
ก็มาก่อคดีปัจจุบนั เลยถูกลงโทษเป็ นระยะเวลาสู งถึง 25 ปี ”
การกระทาผิดเกิดจากสุ รา
“ผมว่าการกระทาผิดของผมในครั้งนี้ เกิดจากสุ รานะ
ดื่มเข้าไปแล้วนอกจากทาให้เราเมาจนไม่สามารถคุมสติได้แล้ว
ยังทาให้ผมมีความกล้า
ตอนนั้นไม่ กลัวอะไรทั้งสิ้ น ไม่ กลัวถู ก จับ ไม่ กลัวการถู ก จาคุ ก ไม่ ก ลัวแม้ก ระทัง่ โทษ
ประหารชีวติ
ถ้าในวันนั้นผมไม่ดื่มสุ รา ผมก็คงจะไม่ทาผิดอย่างนี้
เกิดจากความเมาแล้วอยากได้เงิน มาซื้ อเหล้ากินต่อ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่กระทาผิดเป็ นอันขาด ”
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ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“แม้ผมจะเคยถูกจาคุกมาก่อนถึง 3 ครั้ง และการจาคุกครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 4 ซึ่ งผมก็สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเรื อนจาได้ การถูกจาคุกในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ผมรู ้สึกเข็ดหลาบกับเรื อนจานะ
สถานที่ผมต้องสู ญเสี ยอิสรภาพไปตั้ง 25 ปี
แต่ผมก็วา่ มันเป็ นโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ผมได้ทาลงไปนะ
ทุกวันนี้ผมสานึกผิดในสิ่ งที่ได้ทาลงไปแล้ว
ได้ข่าวเพื่อนที่เป็ นคนจ้างวานทาให้ผมต้องถูกจับ เขาทะเลาะกับแม่และได้ผกู คอตายไป ถ้า
เขามีชีวติ อยูผ่ มก็ไม่โกรธเขานะ แต่นี่เขาเสี ยชีวติ เสี ยแล้ว ผมก็อโหสิ กรรมให้เขา
อยูใ่ นเรื อนจาก็ได้อบรมโครงการบาบัดสุ รา เรี ยนช่างศิลป์ วาดภาพ ทาให้เราใจสงบ
ไม่มีความต้องการที่จะดื่มสุ ราในเรื อนจาเลย”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกผมจะเลิ กกระทาผิดทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเสพยาบ้า การส่ งยาบ้า อะไรก็
ตามที่เห็นว่าเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายจะเลิกให้หมด
พ้นโทษออกไป ถ้ามีโอกาสจะบวชครับ เพื่อสร้างสมความดี และเป็ นการเริ่ มต้นชีวิตใหม่ที่
ดีครับ
สาหรับการดื่มสุ รา ถ้าพ้นโทษออกไป จะเลิกเด็ดขาด ไม่ยุง่ เกี่ยวกับสุ ราอีกเป็ นอันขาด ไม่
ว่าใครก็ชวนอย่างไรก็ตาม เพราะชี วิตที่ตอ้ งขาดอิสรภาพอยู่ทุกวันนี้ ก็มาจากสุ รา ถ้าไปยุง่ เกี่ ยวกับ
สุ ราอีก ชีวติ เราอาจจะตกต่าแย่ลงไปกว่าเดิมอีกก็ได้ เข็ดแล้วจริ ง ๆ ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมขอเตือนสติถึงทุกคนที่กาลังดื่มสุ ราและกาลังตัดสิ นใจอยากลองดื่มสุ ราว่า
อย่าดื่มสุ รา อย่าติดสุ ราดีกว่า เพราะการดื่มสุ ราไม่มีประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ชี วิตของคุณอาจพลั้งพลาดจนไม่อาจมีการแก้ตวั
เนื่ องจากเมื่อคุณดื่มสุ รา คุณอาจ
ไม่สามารถควบคุ มสติ ของตัวเองได้ และเมื่อคุ ณรู้ ตวั ว่าสุ รามันไม่ดี มันก็อาจจะสายเกิ นไปที่จะ
แก้ไขเหมือนอย่างชีวติ ของผม ”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บสาม : นายเจน
“...ผมเคยเมาแล้ วขับ ทาให้ คนอื่นต้ องได้ รับบาดเจ็บ...
ผมทะเลาะกับเพือ่ นร่ วมงาน โกรธเขามาก เพราะเขาใส่ ร้ายผม...
ก่อนทาผิดผมดื่มเบียร์ กระป๋ อง 1 แพ็ค (24 กระป๋ อง) ...ใช้ มีดปังตอตัดนิ้วเหยือ่ ถึง 4 นิ้ว”
นายเจนต้องโทษด้วยคดี ร่ วมกันฆ่า ถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 10 ปี กระทาผิดครั้งแรก
ขณะมีอายุได้ 23 ปี ต้องโทษมาแล้ว 1 ปี ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการอุทธรณ์คดี
นายเจนเป็ นคนจังหวัดมุกดาหาร เติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่มีปัญหา กล่าวคือ บิดาและ
มารดาอยู่ร่วมกัน สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบอาชี พเป็ น
ผูจ้ ดั การห้างสรรพสิ นค้าสาขาแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ มีรายได้เดือนละ 17,000 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายเจนเติบโตมาจากครอบครัวที่มีการดื่มสุ ราเป็ นปกติ กล่าวคือ ในครอบครัวของนายเจน
มีบิดา- มารดา และพี่ชายมักมีการดื่ มสุ รา แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลในครอบครัวดังกล่าวข้างต้นไม่
เคยชักชวนให้นายเจนดื่มสุ รา และไม่ได้มีอิทธิพลต่อการดื่มสุ ราของนายเจนแต่ประการใด
เช่นเดี ยวกับการโฆษณาสุ ราผ่านสื่ อต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีผลต่อการดื่มสุ ราของนายเจน หากแต่
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเสพสุ ราของนายเจน ก็คือ เพื่อน
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรก ตอนอายุ 18 ปี
สาเหตุที่ดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ก็มาจากเพื่อนแหละครับ
ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรก เพราะต้องการสนุกกับเพื่อน
ชนิดของสุ ราที่ลองดื่มครั้งแรกในชีวติ ก็คือ เบียร์
ความรู ้สึกที่ได้ดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ก็คือ ดื่มแล้วมีแต่ความสนุกสนานครับ
ผมว่ามันทาให้ผมรู ้สึกดี และอาจเป็ นสาเหตุให้ผมดื่มสุ รามาตลอดเลย”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
“หลังจากที่ผมได้ทางานมีรายได้เป็ นของตัวเองเรี ยบร้อยแล้ว ผมมักจะดื่มสุ ราเป็ นประจา
กับเพื่อน ๆ
ผมและกลุ่มเพื่อนจะชอบดื่มเบียร์กนั เป็ นเบียร์สด
ดื่มเกือบทุกวัน ประมาณวันละ 7 – 8 เหยือก
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้งจะตกอยูป่ ระมาณ 300 – 500 บาท
โดยส่ วนใหญ่ผมกับพวกเพื่อน ๆ จะชอบดื่มเบียร์กนั ตอนเย็นหลังเลิกงาน
ผมมักจะดื่ มสุ ราเพื่อเป็ นการพักผ่อน และในกรณี ที่ตอ้ งการเข้าสังคม โดยเฉพาะในกรณี ที่
ต้องเข้าสังคมผมจะมีการดื่มสุ รามากที่สุด
สถานทีใ่ นการซื้อและดื่มสุ รา
“สาหรับสถานที่ในการซื้อสุ รา ผมมักจะซื้ อสุ ราจากในห้างสรรพสิ นค้าที่ผมทางานอยู่ โดย
ผมจะเป็ นคนซื้ อเอง เนื่องจากผมทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การห้างสรรพสิ นค้าสาขานั้น
สถานที่ประจาที่ผมและเพื่อน ๆ ดื่มสุ รากัน ก็มกั จะเป็ นที่หน้าห้างสรรพสิ นค้าที่ผมทางาน
เป็ นผูจ้ ดั การสาขานั้น
ส่ วนคนที่ผมดื่ มสุ ราด้วยเป็ นประจานั้น ก็เป็ นเพื่อนร่ วมงานของผมเอง ซึ่ งได้ทางานอยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าสาขาที่ผมเป็ นผูจ้ ดั การอยู่ มีท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ าย รวมแล้วก็ประมาณ 15 คน
เราจะดื่มสุ รากันบ่อย ก็เป็ นเพื่อนร่ วมงาน เป็ นลูกน้องของผม อาจจะไม่ได้ผกู พันอะไรกันมากนัก
สาหรับที่อยูอ่ าศัยของผม ผมอาศัยอยู่กบั แฟนซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การในห้างสรรพสิ นค้าสาขานั้น
เช่ นเดี ยวกัน เรายังไม่ได้แต่งงานหรื อจดทะเบียนสมรสกัน ผมไม่ค่อยได้ดื่มสุ ราที่ที่พกั หรอกนะ
โดยส่ วนใหญ่จะดื่มกับเพื่อนที่หน้าห้างมากกว่า กลับที่พกั ก็นอนเลย ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิดว่าสุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยนะ
สาหรับข้อดีของสุ รา คือ ผมคิดว่าดื่มสุ ราแล้วทาให้เราเกิดความรู้สึกสนุก ไม่เครี ยด
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ทาให้เราต้องเสี ยทรัพย์
ในการดื่ ม สุ ราแต่ล ะครั้งผมต้องจ่ายเงิ นไม่เคยต่ ากว่า 300 บาท ถ้าดื่ มกันหลายคน
ค่าใช้จ่ายก็จะมากตามไปด้วย แลกกับความสนุ ก หรื อทาให้เราไม่เครี ยดในขณะที่ดื่ม แต่ภายหลัง
จากดื่มเราก็อาจจะเครี ยดมากกว่าเดิมก็ได้ เพราะเงินในกระเป๋ าจะหายไปกับสุ รานี่แหละ”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดื่มสุ รา
“สาหรับผลกระทบจากการดื่มสุ ราที่ผมเคยประสบ คือ
การประสบอุ บ ตั ิ เหตุ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้มี ผลต่ อตัวผมโดยตรงหรอกนะ แต่ม นั ท าให้คนอื่ นต้อง
เดือดร้อนเพราะผม เพราะผมเคยดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา แล้วขับรถไปชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ มัน
เป็ นผลโดยตรงมาจากการเมาแล้วขับ ถ้าเราไม่ได้รับบาดเจ็บ ก็อาจเป็ นสาเหตุให้คนอื่นต้องได้รับ
บาดเจ็บหรื ออาจเสี ยชีวติ เพราะเราได้”
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นอกจากนี้ การดื่มสุ รายังมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของผมนะ
ผมคิดว่าถ้าเราดื่มสุ ราบ่อย ๆ และนาน ๆ จะบัน่ ทอนร่ างกายของเรา ทาให้เราสุ ขภาพไม่ดี มี
โรคต่าง ๆ ตามมา
ส่ วนการทาเรื่ องที่น่าละอาย ก็คงเป็ นการกระทาผิดครั้งนี้ แหละครับที่ผมคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ผม
ดื่มสุ ราแล้วทาในสิ่ งที่น่าละอายมากที่สุดในชีวติ
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“ผมไม่เคยถูกใครประณามว่าเป็ นคนไม่ดี เป็ นคนขี้เหล้าเมายาเลย อาจเป็ นเพราะผมดื่มสุ รา
กับลูกน้องหรื อเพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งเราเองอาจไม่เคยสร้างปัญหาอะไร เลยไม่เคยมีใครว่าเลย”
ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมก็เคยมีความคิดต้องการเลิกดื่มสุ ราเหมือนกันนะ แต่ไม่รู้เป็ นยังไง
ไม่เคยเลิกได้
ก็ยงั คงดื่ มสุ รากันอย่างสนุ กสนานกับพวกเพื่อน ๆ กันอย่างปกติ จนกระทัง่ มาเกิ ดเหตุข้ ึนนี่แหละ
ถึงทาให้คิดว่าถ้าเลิกดื่มซะได้ต้ งั นานแล้วก็คงไม่สร้างปัญหาให้กบั ชีวติ เหมือนทุกวันนี้”
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม
“สาเหตุที่ทาให้ผมต้องกระทาผิด เนื่องจากผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นร่ วมงานกับผม รู้จกั กันมา
3 ปี กว่า โดยทางานที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดียวกัน แต่เป็ นผูจ้ ดั การคนละสาขากับผม ซึ่ งเวลาประชุมเรา
มักจะมาประชุมที่เดียวกันเสมอ
ผมจาได้วา่ วันนั้นผูเ้ สี ยหายได้พดู กล่าวหาผม
โดยผูเ้ สี ยหายได้ส่งยอดในการจาหน่ายสิ นค้าได้ต่ากว่า 25 ล้านบาท แต่เขากล่าวว่ามันเป็ น
ความผิดของผมเองในการส่ งยอดจาหน่ายสิ นค้าต่ากว่า 25 ล้าน ซึ่ งผมได้ช้ ี แจงกับผูบ้ ริ หารว่าไม่ใช่
ความผิดของผม เพราะวันนั้นไม่ใช่ เวรของผมในการรับเซฟในการจาหน่ ายสิ นค้าในวันดังกล่าว
ไม่วา่ ผมจะพยายามอธิ บายอย่างไร ผูเ้ สี ยหายก็ยงั ชี้ แจงกับผูบ้ ริ หารว่าความผิดที่เกิดขึ้นเป็ นความผิด
ของผมแต่เพียงประการเดียว
ผมจึงตัดสิ นใจลาออกจากงานในวันนั้น
และในวันนั้นเองผมก็ได้ดื่มสุ ราเข้าไปเป็ นจานวนมาก เพราะรู้สึกผิดหวังที่ตอ้ งลาออกจาก
ที่ทางานทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทาผิด
ผมดื่มเบียร์ไป 1 แพ็ค หรื อ 24 กระป๋ อง ในบริ เวณใกล้กบั ห้างสรรพสิ นค้าบริ เวณที่ผมเคย
ดื่ มเป็ นประจา ผมดื่ มเข้าไปมากจนกระทัง่ เมา ซึ่ งการเมาในครั้ งนี้ ม นั ทาให้ผมตัดสิ นใจในการ
กระทาได้อย่างไว และไม่ยบั ยั้งความคิดที่จะกระทาผิด
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ผมได้ใ ห้ เ พื่ อ น ซึ่ งต่ อ มาได้ก ลายเป็ นคู่ ค ดี ก ับ ผมไปตามเพื่ อ นคนดัง กล่ า วลงมาจาก
ห้างสรรพสิ นค้า ให้ไปพบที่ใต้ถุนห้างสรรพสิ นค้า แล้วผมจึงใช้มีดปั งตอที่ได้เตรี ยมมากระหน่ า
ฟันที่นิ้วทั้งสี่ นิ้วของผูเ้ สี ยหาย จนกระทัง่ นิ้วทั้งสี่ ของเขาขาด
แม้เขาจะขอร้ องไม่ให้ผมทา หรื อเขาจะร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างไร ผมก็ไม่สนใจ ไม่
สงสารเขา เพราะคิดว่าเขาสมควรได้รับการกระทาอย่างนี้ จากผม เพื่อให้สาสมกับความผิดที่เขาได้
ทาให้ผมต้องออกจากงาน”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ ความรู ้สึกตอนแรกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย ก็คือ มีแต่ความโกรธแค้น ยิ่งเมื่อดื่มสุ ราเข้าไป ก็มี
แต่ความรู ้สึกเคียดแค้นที่จะต้องชาระแค้นเขาให้ได้ แต่เมื่อผมสร่ างเมา ผมรู้สึกเสี ยใจกับการกระทา
ของผม ต้องการขอโทษผูเ้ สี ยหาย หากย้อนเวลากลับไปได้ ผมไม่ตอ้ งการกระทาผิด ผมรู้ สึก
สงสารผูเ้ สี ยหายที่ตอ้ งเสี ยนิ้วไป แม้เขาจะมีความผิดก็จริ ง แต่การกระทาของผมมันก็รุนแรงไป
ผมคิดว่าทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น สุ รามีส่วนเป็ นอย่างมาก
ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ดื่มสุ ราไปอย่างมาก เหตุการณ์อย่างนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้น
เพราะผมมี ความโกรธอยู่แล้ว แต่เมื่อมีสุรามากระตุน้ ทาให้ผมไม่สามารถควบคุ มความ
โกรธได้ มิหนาซ้ า กลับทาให้ความโกรธระเบิดออกมาอย่างรุ นแรง ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ผมถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 10 ปี แม้จะถูกจาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ผมก็
รู ้สึกเข็ดหลาบกับโทษที่ได้รับมาก อยูใ่ นเรื อนจาทาให้ผมต้องขาดอิสรภาพ ผมคิดถึงแม่มาก คิดถึง
ทุกวันแต่ไม่สามารถออกไปหาแม่ได้ มันเป็ นความทุกข์ใจมากนะ
อยูใ่ นนี้ก็ได้เข้าโปรแกรมบาบัดผูด้ ื่มสุ รา อยูใ่ นเรื อนจา ผมไม่มีความต้องการดื่มสุ ราเลย”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไป ผมตั้งใจจะไม่ทาผิดอีกเป็ นอันขาด ตั้งใจจะเลิกดื่มสุ รา เพราะเป็ นสาเหตุ
สาคัญทาให้ชีวติ ของผมต้องก้าวพลาดมาอยูใ่ นเรื อนจา”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมไม่อยากให้ใครดื่มสุ รา เพราะผมเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราดื่มสุ ราจะทาให้
เราทาผิดได้ทุกอย่างโดยไม่เกรงกลัวต่อความผิด”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บสี่ : นายสมหมาย
“..ผมดื่มเหล้ าขาวทุกวัน วันละประมาณ 2 – 3 ขวด
ดื่มจนควบคุมตัวไม่ ได้ บังคับข่ มขืนลูกเลี้ยงทีม่ ีอายุเพียง 10 ขวบ... ”
นายสมหมายต้องโทษครั้งแรกด้วยคดีข่มขืน ต้องโทษเป็ นระยะเวลา 20 ปี อายุขณะ
กระทาผิด 27 ปี จาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายสมหมายเกิดที่กรุ งเทพฯ ชี วิตในวัยเด็กได้มีบิดา-มารดาในปั จจุบนั นาไปเลี้ยงเป็ นบุตร
บุญธรรม เรี ยนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เคยมีภรรยาแต่ได้หย่าร้ างกันไปเป็ น
ระยะเวลาหลายปี ก่อนต้องโทษไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ไม่มีรายได้ มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพ
จากบิดาและมารดาที่ได้นามาเลี้ยง
การเกีย่ วข้ องกับสุ รา
นายสมหมายเคยเห็นบิดาดื่มสุ รามาตั้งแต่เด็ก แต่บิดาไม่เคยชักชวนให้นายสมหมายดื่ม
สุ ราด้วย แม้จะเคยเห็ นการโฆษณาสุ ราผ่านทางสื่ อต่าง ๆ ก็ไม่ได้เป็ นมูลเหตุจูงใจให้นายสมหมาย
ตัดสิ นใจดื่มสุ ราแต่อย่างใด
จนกระทัง่ นายสมหมายได้ตดั สิ นใจดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ
“ผมดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุได้ 15 ปี
ผมลองดื่ มสุ ราแม่โขงเป็ นครั้ งแรกในชี วิต เนื่ องจากต้องการสนุ กสนานกับเพื่อน ก็เห็ น
เพื่อนดื่มกันอย่างสนุกสนาน ก็เลยลองดื่มตามเพื่อน
ความรู ้สึกครั้งแรกที่ได้ดื่มสุ ราของผม คือ ผมรู้สึกว่ามันทาให้ผมเพลิดเพลิน และผมก็รู้สึก
ชอบ ผมก็เลยดื่มสุ ราเรื่ อยมาจนกระทัง่ ถูกจับมาอยูท่ ี่นี่แหละครับ ถึงได้เลิกดื่ม”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
“ผมชอบดื่ มสุ รากับเพื่อนทุกวัน ดื่มได้ท้ งั วันเลยนะขอให้มีสุรา ผมจะดื่มได้ต้ งั แต่เช้าจรด
เย็น จนกระทัง่ ถึงค่าเลยก็มี
สุ ราที่ผมชอบดื่มก็คือ เหล้าขาว
โดยส่ วนใหญ่ผมจะชอบดื่มสุ ราอยูค่ นเดียวที่บา้ น
แต่บางครั้งจะดื่มกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 5 - 6 คน ทั้งที่เพื่อนผูห้ ญิงและผูช้ าย ซึ่ งเรารู้จกั
กันมานาน สนิทสนมกันเพราะเป็ นเพื่อนใกล้บา้ น เคยวิง่ เล่นกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ
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ดื่ มได้ทุกวัน เพราะดื่ มแล้วรู ้ สึกสนุ ก ยิ่งถ้าวันไหนมีคนเลี้ยงก็จะยิ่งทาให้ดื่มได้มากเป็ น
พิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการดื่ มสุ ราในแต่ละครั้งของผม เนื่องจากผมดื่มเหล้าขาวทุกวัน วันละ 3- 4
ขวด ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ประมาณ 200 บาท ผมไม่ได้ทางาน เงินที่ได้มาก็เอามาจากการขอพ่อแม่
ซึ่งพ่อแม่ผมก็ให้ อาจจะเห็นว่าก็คงดีกว่าให้ผมไปปล้นจี้เขา ซึ่ งผมก็ไม่เคยไปปล้นจี้ใครเลยนะ ”
สถานที่ในการซื้อสุ ราและการดื่มสุ รา
“ผมซื้ อเหล้าขาวจากร้ านใกล้บา้ นมาดื่ม ก็สะดวกนะ หาซื้ อได้ไม่ยากต้องการดื่มเมื่อไร
ไปซื้อก็จะมีให้ตลอด
ถ้าดื่มคนเดียว โดยส่ วนใหญ่ผมจะซื้อสุ รา และนามาดื่มคนเดียวในบ้าน ดื่มได้ท้ งั วัน
แต่ถา้ ดื่มเป็ นกลุ่มกับเพื่อนประมาณ 4 – 5 คน ผมก็จะเป็ นฝ่ ายไปซื้ อเองเหมือนกัน แต่จะ
นาไปดื่มกับเพื่อนที่ซุม้ หน้าบ้าน”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิดว่าการดื่มสุ ราทาให้ดูเป็ นลูกผูช้ าย
ข้อดีของสุ รา คือ ดื่มแล้วทาให้เพลิดเพลิน
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ดื่มแล้วทาให้เราต้องเสี ยเงิน และที่สาคัญคือ ดื่มแล้วทาให้เราลืมตัว
ไม่สามารถควบคุมตัวได้วา่ เรากาลังทาอะไร ”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“เมื่อผมดื่มสุ ราแล้ว มักจะทาให้ผมกล้าคิด กล้าทา ในสิ่ งที่ผดิ เสมอ ”
ผลกระทบจากการดื่มสุ รา
“เมื่อผมดื่มสุ ราจนเมา ผมเคยขับรถมอเตอร์ไซด์ไปชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบกับสุ ขภาพร่ างกายของผม เพราะเมื่อผมดื่มสุ รามาก ๆ จะทาให้
ผมมีสุขภาพไม่ดี ที่ผา่ นมาดื่มสุ รามาก ๆ แล้วทาให้ผมหายใจไม่ค่อยออก
นอกจากนี้ ปั ญหาที่สาคัญคื อ เมื่อผมเมาสุ ราแล้วมักก่ อปั ญหาทะเลาะวิวาททั้งกับคนใน
บ้านและคนนอกบ้าน อาจเป็ นสาเหตุให้ภรรยาผมต้องแยกทางกับผมก็ได้
ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อผมเมาสุ ราแล้วผมได้ทาเรื่ องที่น่าละอายมากที่สุดในชีวิต คือ
การพยายามข่มขืนลูกเลี้ยง จนทาให้ผมต้องมาติดคุกตั้ง 20 ปี ”
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การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“ผมถู กเพื่อนบ้านประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ก็เพราะผมดื่ มสุ ราทุกวัน และไม่ยอม
ทางาน ขอเงินพ่อแม่มาดื่มสุ รา
ผมเองก็รู้สึกอับอายเหมือนกันนะ กับคาประณาม หรื อการมองของเพื่อนบ้านที่มีต่อผม”
ความต้ องการเลิกสุ รา
“ก็เคยมีความคิดเหมือนกันนะที่ตอ้ งการเลิกดื่มสุ รา เคยต้องการที่จะเลิ กดื่มสุ ราให้ได้ แต่
ไม่รู้เป็ นอย่างไร สุ ดท้ายก็กลับไปดื่มได้ทุกวัน”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“ผมรู ้จกั กับผูเ้ สี ยหายมานานแล้ว
เป็ นลูกเลี้ยงของผมเอง อายุแค่ 10 ขวบ
เมื่ อก่ อนผมและภรรยาอยู่ด้วยกัน ซึ่ งเขามีลูกเลี้ ยงติดมาด้วย แต่ ต่อมาเราแยกกันอยู่ แต่
ภรรยาได้ให้ลูกเลี้ยงอยูใ่ นความดูแลของผม อาจเป็ นเพราะที่บา้ นผมมีฐานะดีกว่าภรรยา
พอผมเมา ผมจะมีความต้องการทางเพศ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้ ผมเคยล่วงเกินเด็กมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่เด็กไม่ได้บอกแม่
ของเขา
วันเกิดเหตุผมได้ดื่มสุ ราจนเมา จนผมลืมตัว ดื่มเหล้าขาวประมาณ 2 – 3 ขวด ดื่มที่บา้ น
ของตัวเอง ดื่มจนกระทัง่ เมา แล้วไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้
ผมมีความต้องการทางเพศ แล้วบังคับข่มขืนลูกเลี้ยงที่มีอายุเพียง 10 ขวบ
เด็กพยายามขัดขืน
หลังจากนั้นเด็กได้บอกมารดาว่าผมข่มขืนและทาร้ายร่ างกายเขา ซึ่ งแม่ของเด็กได้เข้าแจ้ง
ความกับตารวจ ต่อมาอีก 1 อาทิตย์ ตารวจก็มาจับตัวผมที่บา้ น ในคดีข่มขืนและทาร้ายร่ างกาย
ลูกเลี้ยง ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่ผมข่มขืนเด็ก ตอนนั้นผมดื่มสุ ราจนควบคุมตัวไม่ได้
แต่ตอนนี้ความรู ้สึกของผมที่มีต่อเด็ก คือ ผมอายมาก ๆ ครับ
ถ้ามีโอกาสในการกระทาเพื่อขอโทษเหยือ่ ผมอยากขอโทษเด็กครับ แต่ผมอาย ผมไม่อยาก
เจอหน้าเด็ก

234

ผมเองก็ถูกตัดสิ นจาคุก เป็ นระยะเวลา 20 ปี เพื่อทดแทนกับความผิดที่ได้ทาลงไป ก็คิดว่า
สาสมกับโทษที่ได้รับครับ”
การกระทาผิดเกิดจากสุ รา
“การกระทาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมคิดว่ามีสาเหตุมาจากสุ รา
ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ดื่มสุ รา เหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้น
หากย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่ได้ตอ้ งการกระทาผิด ไม่ตอ้ งการข่มขืนเด็ก พอทาไปแล้ว
พอรู ้สึกตัวว่าเราได้ทาอะไรลงไป มันก็รู้สึกอายมาก ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ผมมีความเข็ดหลาบกับการใช้ชีวติ เป็ นผูต้ อ้ งขังในเรื อนจามาก
อยู่ในเรื อนจาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก
จะมีก็แต่ปัญหาสุ ขภาพของผมที่ผมหายใจ
ไม่ค่อยออก สุ ขภาพไม่ดี ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็ นผลมาจากการดื่มสุ ราหรื อเปล่า เพราะเมื่อก่อน
ดื่มสุ รามากทีไร จะหายใจไม่ค่อยออก
ตอนนี้อยู่ในเรื อนจาไม่มีความต้องการดื่มสุ ราเลย แต่มีปัญหาสุ ขภาพมากก็ตรงที่หายใจ
ไม่ออกนี่แหละ
อยูใ่ นเรื อนจาก็ได้เข้าร่ วมโปรแกรมในการบาบัดผูเ้ สพสุ รา”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไป ผมตั้งใจจะไม่กระทาผิดอีกแล้ว ไม่ตอ้ งการกลับเข้ามาอยู่ในเรื อนจาอีก
เข็ดแล้วจริ ง ๆ
ตั้งใจว่าจะเลิกดื่มสุ ราให้ได้เสี ยที พ้นโทษออกไปเมื่อไร จะไม่ขอดื่มสุ ราอีกแล้ว กลัวจะทา
ให้เราควบคุมสติไม่ได้ตอ้ งกระทาผิดอะไรอีก ”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรมดื่มสุ รา
“ผมไม่อยากให้ใครดื่มสุ รา
เพราะการดื่มสุ ราเป็ นหนทางแห่งความเสื่ อมของชีวติ
ผมไม่เคยเห็ นว่าการดื่มสุ ราจะทาให้ชีวิตใครดีข้ ึน มีแต่จะทาให้เราต้องเสื่ อมลง ไม่ตายด้วยพิษ
ของสุ รา ก็อาจจะต้องตายทั้งเป็ นเพราะการกระทาผิด ที่ตอ้ งถูกจากัดอิสรภาพอยูใ่ นพื้นที่สี่เหลี่ยม
แคบ ๆ ที่ไม่สามารถทาอะไรได้ดงั ที่ใจต้องการ ...เหมือนอย่างผม ”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บห้ า : นายสรร
“ผมต้ องโทษประหารชีวิต
...เพราะฤทธิ์ ... หรือ พิษของสุ รา ?”
นายสรรต้องโทษประหารชี วิต ด้วยคดีฆ่า อายุขณะกระทาผิด 28 ปี ปั จจุบนั จาคุกมาแล้ว
เป็ นระยะเวลา 9 ปี ก่อนหน้านี้เคยต้องโทษ 2 ครั้ง ด้วยคดีลกั ทรัพย์ ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายสรรเป็ นคนจังหวัดอุบลราชธานี เติบโตมาจากครอบครัวที่บิดาและมารดาอยู่ดว้ ยกัน
ไม่ได้มีปัญหาครอบครั วแต่ประการใด สถานภาพครอบครัวก่ อนต้องโทษ คือ โสด นายสรรจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
5,000 – 6,000 บาท
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
“ปกติแล้วผมเป็ นคนที่ดื่มสุ รานาน ๆ ครั้ง ดื่มไม่ค่อยบ่อยมากนัก
ตั้งแต่ผมจาความได้ก็เห็นพ่อดื่มสุ รา แต่พอ่ ไม่เคยชวนผมดื่มเลยนะ
เคยเห็ น การโฆษณาสุ ร าทางโทรทัศ น์ม าตั้ง แต่ เด็ ก ก็ ไ ม่ ไ ด้คิ ดว่า มี ส่ ว นกระตุ ้นให้ผ ม
ต้องการจะลองดื่ม
จนกระทัง่ ผมอายุได้ 22 ปี ผมได้ลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ
สาเหตุที่ลองดื่มตอนนั้น ก็เพราะเพื่อนนี่แหละ เป็ นตัวการสาคัญ
ตอนนั้นเพื่อนชวนให้ลองดื่มสุ ราดู ผมเลยลองดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวติ
จาได้วา่ ลองดื่มเบียร์ ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกประทับใจอะไรมากนัก แต่เมื่อลองดื่มเป็ นแล้วก็
เลยดื่มมาตลอด
อาจจะเป็ นเพราะผมมีเพื่อนสนิทที่ชอบดื่มสุ รา ได้ชวนดื่มสุ รา และคงเป็ นเพราะผมทางาน
มีรายได้เป็ นของตัวเอง หลังจากที่ได้ลองดื่มสุ ราครั้งแรก หลังจากนั้น ผมก็ได้ดื่มสุ รามาตลอด
พฤติกรรมการเสพสุ รา
“ผมจะดื่มสุ รา สัปดาห์ละ 1 วัน
วันที่ชอบดื่มสุ รามากที่สุด เห็นจะเป็ นวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเย็น ๆ
สุ ราที่ผมชอบดื่ม คือ เบียร์ ดื่มแต่ละครั้งก็ไม่ต่ากว่า 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้ง ก็ตกอยูป่ ระมาณ ครั้งละ 100 – 150 บาท
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ผมมักจะดื่มสุ ราเมื่อมีเงินเดือนออกมากที่สุด
ส่ วนสาเหตุที่มกั ดื่มสุ รา ก็เพราะผมเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นการคลายเครี ยด ”
สถานทีใ่ นการซื้อและดื่มสุ รา
“ผมมัก จะซื้ อ สุ ราจากร้ า นค้า ใกล้บ ้า นมาดื่ ม ก็ ส ะดวกดี สามารถหาซื้ อ ได้ทุ ก ครั้ งที่ เรา
ต้องการจะดื่ม
โดยส่ วนใหญ่ผมจะดื่มสุ รากับเพื่อนอีก 2 คน วงเหล้าของผมไม่ใหญ่มาก ผมไม่ชอบความ
วุน่ วาย และผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนในวงเหล้าจะเป็ นเพื่อนแท้อะไรมากมาย
สถานที่ ป ระจ าที่ ผ มและเพื่ อน ๆ มัก จะดื่ ม สุ ร ากัน ก็ เป็ นบ้า นของผมนี่ แ หละครั บ มัน
สะดวกดี”
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“คนในหมู่บา้ นของผมดื่มสุ รากันไม่มากนัก แต่เขาก็มองว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา
ไม่มีใครว่าผมเป็ นคนขี้เหล้า เมายา หรื อมองว่าผมเป็ นคนไม่ดี เพราะเวลาผมเมาผมไม่ได้สร้ าง
ความเดือดร้อนให้กบั ใคร เวลาที่ผมเมาผมก็จะนอนหลับ ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิ ดว่าการดื่ มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม ใคร ๆ ก็ดื่มกัน ดังนั้นถ้าเราดื่ ม ก็
ไม่ได้เป็ นเรื่ องผิดปกติอะไร
สุ รายังมีขอ้ ดีในแง่ที่วา่ การดื่มสุ ราทาให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั คนอื่นในสังคม
เราสามารถมีเพื่อน มีสังคมจากการดื่มสุ รา
ผมไม่คิดว่าการดื่ มสุ ราจะเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย หรื อ การดื่มสุ ราจะทา
ให้เรามีความสุ ขอะไรมากมาย และผมก็เห็นว่าสุ รามีขอ้ เสี ยหลายประการด้วยกัน
ไม่วา่ จะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ถ้าเราดื่มมาก ๆ ผมว่ามีแต่จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพร่ างกาย
ของเรา ถ้าเราดื่มสุ ราจนเมาอาจทาให้เราไม่สามารถระงับความโกรธได้ อาจไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท
กับคนอื่น หรื อ การดื่มสุ ราอาจทาให้เราสามารถทาในสิ่ งที่น่าละอายโดยที่เราไม่รู้ตวั
ผมว่าการดื่มสุ รายังผิดศีลในศาสนาพุทธนะ และยังเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนดื่มต้องยากจนได้
เพราะเราอาจจะดื่มสุ ราจนเสี ยงานเสี ยการ”
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ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดื่มสุ รา
“สาหรับผลกระทบที่ผมได้รับจากการดื่มสุ รา คือ ผมเคยประสบอุบตั ิเหตุ จากการขับขี่รถ
มอเตอร์ไซด์
เคยขี่มอเตอร์ ไซด์แล้วล้มลง เพราะเมาทาให้ไม่มีสติในการขับรถ ก็ทาให้ผมได้รับบาดเจ็บ
พอสมควรเหมือนกัน ”
ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมเองก็เคยคิดที่จะเลิกดื่มสุ ราอยูเ่ หมือนกัน แต่ก็ไม่เคยเลิกได้ เพื่อนชวนดื่มทีไรก็ตอ้ งดื่ม
ด้วยทุกครั้ง ก็ดื่มกันมาเรื่ อย ๆ ไม่เคยเลิกได้ซะที”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมดื่มเบียร์ กบั เพื่อนมากกว่า 1 ขวด ดื่มจนกระทัง่ เมา
เหตุเกิดไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังจากที่ผมได้ดื่มสุ รา
ผมเคยรู ้จกั กับผูต้ ายมาก่อนแต่ไม่ได้สนิทกัน และผมก็ไม่ชอบผูต้ ายเป็ นการส่ วนตัวมาเป็ น
เวลานาน
ผมพบเขาระหว่างทางกลับบ้าน
เขาเองก็เมา ผมเองก็เมา
แล้วเขาเป็ นฝ่ ายพูดจายัว่ ยุผม ทาให้ผมรู้สึกโกรธ
จึงได้มีการทะเลาะวิวาทกัน
ผมมีมีดติดตัวมาด้วย ผมจึงใช้มีดแทงผูต้ ายจนเสี ยชีวติ
ตัวผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“ตอนที่แทงเขาตาย ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดว่าเขายัว่ ยุเรา ทาให้เราโกรธ จะต้องแก้แค้น
ทาให้สาสมกับที่เขาพูดจายัว่ ยุทาให้เราโกรธ
ตอนที่ทาลงไปก็สะใจนะ ไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่สาหรับความรู ้สึกตอนนี้ ผมรู้สึกเสี ยใจกับการกระทาที่ผมได้ทาลงไป
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่ตอ้ งการทาผิดอีกต่อไป
ถ้ามีโอกาสที่ผมจะกระทาเพื่อเป็ นการขอโทษผูต้ ายในสิ่ งที่ผมได้ทาลงไป ผมอยากจะบวช
เพื่อเป็ นการทดแทนความผิดที่ผมได้ทาลงไปกับผูเ้ สี ยชีวติ
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แม้มนั อาจจะไม่ได้ทาให้ผูต้ ายฟื้ นคืนชี วิตมาได้ แต่ม นั ก็เป็ นความรู้ สึกที่ ผมอยากจะท า
ให้กบั ผูต้ าย และก็คิดว่าเป็ นสิ่ งเดียวที่ผมน่าจะทาให้กบั ผูต้ ายเพื่อเป็ นการขอโทษผูต้ ายได้”
คิดว่ าสิ่ งทีท่ าผิดเกิดจากสุ รา
“ผมคิดว่าทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น มาจากสุ รา
เพราะเมื่อดื่มสุ ราแล้วผมเองก็เมาขาดสติ ผูต้ ายก็เมาขาดสติ
คนเมาด้วยกันทั้งคู่มาเจอกัน เคยมีเรื่ องไม่ถูกชะตากันมาก่อน มันก็เลยเหมือนลูกระเบิดที่
ได้ถูกจุดชนวน สุ ดท้ายมันก็เลยต้องจบลงอย่างนี้
ถ้าเขาไม่ตาย บางทีผมเองก็อาจจะเป็ นฝ่ ายตาย
อย่ างนี้จะเรี ยกว่ าฤทธิ์ของสุ รา หรือพิษของสุ ราดีละ ?
มันเกิ ดขึ้ นกับคนดื่ มทั้งสอง คนหนึ่ งต้องสู ญเสี ยชี วิต อีก คนก็เหมือนตายทั้งเป็ น
เพราะต้องโทษประหารชีวติ รอวันตายวันตายพรุ่ งอยูใ่ นเรื อนจา
การดื่มสุ รามันไม่ดีเลยจริ ง ๆ มีแต่ขอ้ เสี ย ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่แตะต้องสุ ราเลย ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“กับชีวติ ที่ตอ้ งเป็ นนักโทษประหารในเรื อนจา สาหรับการกระทาผิดที่พลั้งพลาดในชีวติ
ถ้าคุ ณ เป็ นผมก็ค งจะรู ้ สึกเข็ดหลาบไปตลอดชี วิต แทบจะไม่ มีโอกาสในการแก้ตวั ใหม่
สาหรับการกระทาผิดพลาดในชีวติ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดขึ้นเลย
ผมต้องกลายเป็ นนักโทษประหารในชัว่ พริ บตาเดียว จากการกระทาอันขาดสติ
ทุ กวันนี้ ผมลาบากมาก เพราะทางบ้า นผมยากจน ไม่มี เงิ นมาส่ งเสี ยผม การเป็ นอยู่ใ น
เรื อนจาแทบไม่มีของใช้อะไร มีเท่าที่ทางเรื อนจาแจกให้ ไม่มีสิ่งของใช้เหมือนเพื่อนคนอื่น โทษที่
ได้รับก็รุนแรงมาก เป็ นนักโทษประหาร แม้จะยังไม่ถูกประหาร หรื อมีการเปลี่ยนแปลงโทษเป็ น
จาคุกตลอดชี วิต เพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แต่มนั ก็เป็ น
การติดคุกที่นานเหลือเกิน แทบไม่มีความหวังในการจะได้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรื อนจา เพื่อกลับตัว
กลับใจนอกเรื อนจาเลย
ทุกวันนี้ผมลาบาก แต่คนที่ลาบากมากกว่าผมก็คงเป็ นครอบครัวของผม
โดยเฉพาะพ่อแม่ผม เพราะแก่มากแล้ว ไม่มีผมคอยช่ วยทางานหารายได้ หรื อคอยดูแ ล
ยามแก่เฒ่า มันเป็ นความทรมานใจมากกับการกระทาผิดที่เกิดขึ้น”
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ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไป ผมไม่ตอ้ งการดื่มสุ รา หรื อกระทาผิดอีกเป็ นอันขาด แม้ปัจจุบนั จะไม่มี
ความหวังเลยว่าจะได้พน้ โทษออกไป แต่ผมตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสพ้นโทษออกไป ขอกลับตัวกลับใจ
เป็ นคนดีเสี ยที”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรม
“การดื่ มสุ รามี แต่ทาให้เราขาดสติ ขาดความยั้งคิด ทางที่ดีผมคิดว่าคุ ณไม่สมควรดื่มสุ รา
ไม่เช่ นนั้นชี วิตคุ ณอาจไม่มีโอกาสในการแก้ตวั ใหม่ เหมือนชี วิตนักโทษประหารที่ตอ้ งรอคอย
ความตายอย่างผม”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บหก : นายสิ งห์
“...ผมเห็นพ่ อดื่มสุ รามาตั้งแต่ เด็ก จนพ่อตายด้ วยโรคตับแข็ง
ผมชอบดื่มสุ รา เมาแล้ วชอบซ่ า หาเรื่องโต๊ ะข้ าง ๆเป็ นประจา ... ”
นายสิ งห์ตอ้ งโทษด้วยคดีปล้นทรัพย์ ถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 8 ปี 10 เดือน จาคุก
มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี กว่า กระทาผิดครั้งแรกขณะอายุได้ 20 ปี ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายสิ งห์เป็ นคนจังหวัดจันทบุรี เติบโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่น บิดาและมารดาอยูด่ ว้ ยกัน
มีพี่นอ้ งจานวน 5 คน มีพี่สาว 1 คน น้อง 3 คน นายสิ งห์เป็ นบุตรคนที่ 2 จนกระทัง่ นายสิ งห์อายุได้
15 ปี บิดาได้เสี ยชีวติ ลง มารดาจึงได้ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้เพื่อเลี้ยงลูก และเมื่ออายุได้ 18 ปี
นายสิ งห์ได้เข้าไปเรี ยนหนังสื อที่กรุ งเทพฯ โดยได้อาศัยอยูก่ บั พี่สาว ซึ่ งพี่สาวได้ทางานช่วยเหลือ
ทางบ้าน โดยทางานเป็ นพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ นายสิ งห์จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และขณะกระทาผิดกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับอาชีวะศึกษา
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
“ตั้งแต่จาความได้ ผมจาได้วา่ เห็นพ่อดื่มสุ รา
พ่อผมเป็ นคนที่ ดื่มสุ ราเป็ นประจา เรี ยกได้ว่าเป็ นคนที่ติดสุ ราเลยก็ว่าได้ ผมเห็ นจนเกิ ด
ความเคยชิ น คิ ดว่าการดื่ มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะพ่อดื่ มเกื อบทุกวัน จนกระทัง่ พ่อป่ วยและ
เสี ยชีวติ จากพิษของสุ รา คือ โรคตับแข็ง
แม้พอ่ จะดื่มสุ ราเป็ นประจา แต่พอ่ ก็ไม่เคยชวนผมดื่มสุ ราด้วยเลยนะ
ผมเองก็เคยเห็นโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ราอยู่เป็ นประจา แต่มนั ไม่เกี่ ยวเลยในการที่ทาให้ผมดื่ม
สุ รา
ผมดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ตอนอายุ 14 ปี
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผมดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ก็มาจากเพื่อน
ผมชอบเที่ยวกับเพื่อน เพื่อนดื่มสุ รากัน
ผมก็เลยอยากลองว่าการดื่มสุ ราจะเป็ นอย่างไร ตอนนั้นจาได้ว่าดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตได้
ไปเที่ ยวกับเพื่อนและไปดื่ มที่ กรุ งเทพฯ อาจเป็ นค่านิ ยมของเด็กต่างจังหวัดก็ได้ที่ชอบไปเที่ยวที่
กรุ งเทพฯ ตามประสาวัยรุ่ นกัน
สุ ราที่ผมดื่มครั้งแรกในชีวติ คือ สุ ราแม่โขง
ความรู้สึกที่ได้ดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ คือ ดื่มแล้วทาให้สดชื่น สนุก และเมา
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ผมก็เลยติดใจในการดื่มสุ รา
หลังจากที่ผมเรี ยนจบ ม.3 ได้เข้าไปเรี ยนต่อในระดับอาชี วะในกรุ งเทพฯ ได้อาศัยอยูก่ บั
พี่สาวที่ ทางานเป็ นพนักงานต้อนรับของโรงแรม อาจจะเป็ นเพราะพี่สาวทางานเป็ นกะ เวลา
ทางานไม่แน่นอน พี่สาวไม่มีเวลาควบคุมผมมากนัก ”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
“ผมมักจะดื่มสุ รากันทุกเย็น
โดยส่ วนใหญ่จะชอบดื่มเบียร์
ดื่มครั้งละประมาณ 6 ขวด กับเพื่อนประมาณ 10 กว่าคน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดื่มสุ ราก็
จะตกอยูป่ ระมาณครั้งละ 300 – 400 บาท
และสาเหตุสาคัญที่ผมดื่มสุ ราเกือบทุกวัน ก็เพราะ ผมติดเพื่อน
ส่ วนใหญ่จะดื่มในกรณี ที่ไปเที่ยวกับเพื่อน
เพื่อนที่ผมดื่มสุ ราด้วยประมาณ 10 กว่าคนนี้ ผมคิดว่าเป็ นเพื่อนแท้ มีเรื่ องอะไรก็จะช่วยกัน
เสมอ ขนาดผมติดคุกในปั จจุบนั เพื่อนกลุ่มที่ดื่มสุ ราเหล่านี้ ก็ยงั มาเยี่ยมผมเลย ผมว่าเพื่อนใน
กลุ่มวงสุ ราของผมเป็ นเพื่อนแท้นะ ”
สถานทีใ่ นการซื้อและดื่มสุ รา
“สถานที่ในการซื้ อสุ ราของผมก็มกั จะเป็ นร้ านค้าแถวบ้านเพื่อน หรื อสถานบันเทิงที่ไป
เที่ยวกับเพื่อน
ผมคิดว่าสถานที่ในการซื้อสุ ราก็สะดวกดีนะ สามารถหาซื้ อได้ง่าย
ส่ วนสถานที่ในการดื่ มสุ ราของผมและกลุ่ มเพื่อน ก็มกั จะเป็ นแถวบ้านเพื่อน ซึ่ งเป็ นร้าน
ขายเหล้า และสถานบันเทิงที่ไปเที่ยว ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ผมจะชอบไปเที่ยวดิสโก้เทคกับเพื่อนก็จะสั่ง
เบียร์ดื่ม”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมไม่ได้คิดว่าสุ ราจะทาให้เป็ นลูกผูช้ ายหรอกนะ
ผมรู ้ แต่เพียงว่า การดื่ มสุ ราทาให้เรารู้สึกสนุ กประการเดียว ซึ่ งผมคิดว่าเป็ นข้อดีของสุ รา
สาหรับผม
แต่ ส าหรั บ ข้อเสี ย ของสุ รา คื อ ท าให้เราต้อ งเปลื องเงิ น ไม่ ว่า จะเป็ นเงิ นในการซื้ อสุ ร า
กับ แกล้ ม และหลัง จากนั้น เราก็ ม ัก จะต่ อ ด้ว ยการไปเที่ ย วในดิ ส โก้ เ ทค ซึ่ งเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
ค่อนข้างมากต่อเนื่องจากการดื่มสุ รา ”
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พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การดื่มสุ รา
“ดื่มสุ ราทีไร ผมมักจะชอบทาตัวซ่ า ชอบชวนคนอื่นทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะถ้าไปดื่มสุ รา
ในร้านอาหาร หรื อในดิสโก้เทคผมจะชอบชวนโต๊ะข้าง ๆทะเลาะวิวาท ไม่วา่ เขาจะพูดจาไม่เข้าหู
หรื อผมรู ้สึกไม่ถูกชะตากับเขา ผมมักจะมีเรื่ องกับคนที่ดื่มสุ ราโต๊ะข้าง ๆ เสมอ ”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
“สาหรับผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุ ราที่ผมเคยประสบก็คงไม่มีอะไร ผมไม่เคยประสบ
ปั ญหาอุบตั ิเหตุ สุ ขภาพก็ปกติ การทาเรื่ องน่าละอายก็ไม่เคยทา
จะมีก็เพียงแต่เรื่ องเมาทีไรชอบก่อเรื่ องทะเลาะวิวาท ก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกับใครนอกจาก
โต๊ะข้าง ๆ ที่ดื่มด้วย มีเรื่ องทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ เลยก็วา่ ได้”
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
“เนื่องจากผมมาเรี ยนหนังสื อที่กรุ งเทพฯ ไม่ได้ผกู พันกับสถานที่อยูอ่ าศัยอะไรมากนัก
ที่อยูอ่ าศัยก็เป็ นเพียงบ้านเช่าในชุมชน ซึ่ งผมได้อยูก่ บั พี่สาว
ปกติก็ไม่ได้ดื่มสุ ราที่บา้ นพัก มักไปดื่มกับเพื่อนข้างนอก
คนในชุมชนไม่มีใครว่า
หรื อ อี ก อย่า งหนึ่ ง มัน เป็ นเมื อ งที่ ต่ า งคนต่ า งอยู่ ไม่ มี ใ ครสนใจ ก็ เ ลยไม่ มี ใ ครว่ า หรื อ
ประณามผมว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ”
ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ก่อนหน้าต้องโทษผมไม่เคยคิดจะเลิกดื่มสุ ราเลยนะ ก็คิดว่าดื่มไปเรื่ อย ๆ เพราะมันทาให้
รู ้สึกสนุกดี ดื่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนไปเรื่ อย
แต่ตอนนี้ผมต้องการเลิกดื่มสุ ราแล้วละ เพราะอนาคตของผมต้องเสี ยไปเพราะสุ รา”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“วันเกิดเหตุ ผมได้ไปเที่ยวดิสโก้เทคกับเพื่อน 6 คน ดื่มสุ ราไปทั้งหมด 5 ขวด
ก็เหมือนทุกครั้งที่ผมเมา
ผมร้องเพลงดัง พูดมาก และได้ไปแซวโต๊ะใกล้เคียงที่เขาเองก็กาลังดื่มสุ รากันอยู่
ผมเองก็ไม่รู้เหมื อนกันว่ามันเป็ นนิ สัยส่ วนตัว หรื อเป็ นเพราะความเมา เพราะเมาทีไร
ชอบทาตัวซ่า แซวโต๊ะข้าง ๆ อยูเ่ ป็ นประจา ที่ผา่ นมาก็มีเรื่ องทะเลาะวิวาทกันบ่อย แต่ก็ไม่ได้รุนแรง
อะไร
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แต่การแซวโต๊ะข้าง ๆ ของผมในครั้งนี้ กลับไม่จบลงอย่างสงบเหมือนทุกครั้งที่ผา่ นมา แม้
จะมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกันแต่ก็จบลงได้อย่างไม่รุนแรง
เพราะในครั้งนี้ โต๊ะที่ดื่มสุ ราอยู่ขา้ ง ๆ ไม่ได้เป็ นฝ่ ายให้ผมแซวอยู่ฝ่ายเดียว เขาเป็ นฝ่ ายที่
แซวโต๊ะผมบ้าง โดยแซวเพื่อนผูห้ ญิงที่นงั่ ดื่มสุ ราอยูท่ ี่โต๊ะของผม
ผมและเพื่อนโกรธมาก เลยรุ มเข้าไปทาร้ายคนที่แซว
พวกผมตรงเข้าไปทาร้ายในลักษณะของการรุ มทาร้าย 5 ต่อ 1 โดยใช้ท้ งั ขวดเหล้า โต๊ะ
เก้าอี้ อาวุธที่สามารถหาได้ใกล้ตวั ทาให้คนที่แซวเพื่อนผูห้ ญิงโต๊ะผมถูกทาร้ายแทบเสี ยชีวิต พวก
ผมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย
ผมยืนยันได้นะ ว่าพวกผมตั้งใจทาร้ายเขาเพราะเขามาแซวเพื่อนผูห้ ญิงโต๊ะผม
แต่ทางเขาได้แจ้งความว่าพวกผมได้ปล้นทรัพย์เขา ทาให้พวกผมต้องโดนจับและติดคุ กใน
คดีปล้นทรัพย์ ”
คิดว่ าสิ่ งทีท่ าเกิดจากสุ รา
“ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากสุ รานะ เพราะสุ ราทาให้ขาดสติ
ผมเมาทีไรชอบแซวโต๊ะข้าง ๆ เป็ นประจา ตอนนี้ ก็คิดได้นะว่าถ้าไม่มาอยูใ่ นนี้ สักวันหนึ่ ง
เราอาจจะเป็ นอย่างผูเ้ สี ยหายที่โดนทาร้าย หรื ออาจจะตายได้ เพราะคงไม่มีใครยอมให้ผมแซวอยูไ่ ด้
ตลอดหรอก ”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“สาหรั บความรู ้ สึก ที่ ผ มมี ต่อคนที่พ วกผมรุ ม ท าร้ าย ผมรู้ สึก เฉย ๆ นะ ตอนแรกก็ คิดว่า
สมควรแล้วที่เขาได้รับโทษจากพวกผมอย่างนั้น มันอาจจะเกิดจากความเมา แต่สาหรับความรู้สึก
ตอนนี้ความรู ้สึกของผมที่มีต่อเขา คือ อยากจะขอโทษ
โทษที่ผมได้รับก็เหมาะสมแล้วกับความผิดที่ผมได้ทาลงไป
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่ตอ้ งการกระทาอย่างในวันนั้น
ผมสานึกผิดได้แล้ว”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“อยู่ในเรื อนจา ก็คิดถึ งแม่มาก แม่ทางานเหนื่ อยส่ งผมเรี ยน แต่ผมกลับตอบแทนแม่ดว้ ย
การสร้างความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสให้กบั แม่
ผมสานึกผิดแล้ว ทุกข์ทรมานกับชีวติ ที่ขาดอิสรภาพ”
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ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไปตั้งใจว่าจะเลิกดื่มสุ ราโดยเด็ดขาด เพราะทาให้อนาคตที่ดีตอ้ งสู ญเสี ยไป
ออกไปจะไม่ ท าผิ ดอี ก เป็ นอัน ขาด ตั้ง ใจว่า จะศึ ก ษาต่ อให้จบในระดับ อาชี ว ะศึ ก ษา
เหมือนตอนก่อนเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจา หรื อเรี ยนให้สูงถึงระดับปริ ญญาตรี ถา้ เป็ นไปได้”
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ข องการเสพสุ ร ากั บ
อาชญากรรม
“ทุกวันนี้ผมเข็ดหลาบกับโทษที่ได้รับมาก แม้มนั จะไม่มากนัก แต่อนาคตที่ดีงามของผม
ต้องสู ญเสี ยไป ทาให้แม่ซ่ ึ งรักผมมากที่สุดต้องเสี ยใจ ทุกวันนี้ผมต้องทุกข์ทรมานกับการคิดถึงแม่
และชีวติ ที่ไร้อิสรภาพ
ผมอยากจะฝากข้อคิ ดเตื อนใจสาหรับน้อง ๆ ในวัยเรี ยน อย่ามาข้องเกี่ ยวกับสุ ราเลยครับ
อยากให้ทุกคนที่ดื่มสุ รา ยุติการดื่มสุ ราเสี ย
มิเช่นนั้นอาจจะสู ญเสี ยอนาคตที่ดี และต้องมาสู ญเสี ยอิสรภาพเหมือนอย่างที่ผมเป็ นอยู่
ทุกวันนี้...”
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กรณีศึกษาทีส่ ิ บเจ็ด : นายมั่น
“...ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกตอนอายุ 4 ขวบ
เมื่อผมเมา...ผมเคยทาร้ ายมารดา หรือ ผู้ทอี่ ยู่ใกล้ ชิดมิตรสหาย...
ผมประกอบอาชญากรรมเสร็ จก็จะฉลองด้ วยการดื่มสุ รา
และเมื่อเงินหมดต้ องการดื่มสุ รา ก็จะประกอบอาชญากรรม...”
นายมัน่ ต้องโทษด้วยคดีพยามฆ่า ถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน กระทาผิด
เป็ นครั้งแรก ขณะอายุได้ 24 ปี ถูกจาคุกมาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม
นายมัน่ เป็ นคนพื้นเพจังหวัดลพบุรี สถานภาพของครอบครัวในวัยเด็กคือ อยูด่ ว้ ยกันกับพ่อ
และแม่ ไม่มีปัญหาครอบครัวแต่ประการใด และสถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ คือ โสด
นายมัน่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนต้องโทษนายมัน่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจาก
ว่างงาน จึงไม่มีรายได้แต่อย่างใด มีรายได้จากการขอพ่อและแม่เป็ นสาคัญ
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
นายมัน่ ได้เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตั้งแต่อายุยงั น้อยมาก กล่าวคือ
“ผมเริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ตั้งแต่ผมอายุได้เพียง 4 ขวบ
สุ ราที่ได้ลองดื่มครั้งแรก ก็คือ เหล้าขาว
เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ก็เพราะคนในครอบครัวผมชักชวน
ครับ ก็ไม่ใช่ใครหรอกครับ พ่อและแม่ผมเอง
เพราะสมาชิกในครอบครัวในวัยเด็กของผมที่ดื่มสุ รา คือ พ่อและแม่ ญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งบ้านผม
จะมีการดื่มสุ รากันเฉพาะในช่วงเทศกาลหรื อโอกาสพิเศษต่าง ๆ
ครอบครัวของผมมองว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา
นอกจากนี้ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผมลองดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิต เนื่องจากผมเห็นว่าการดื่ม
สุ ราเป็ นการทาให้เราได้แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย ผมจึงได้ลองเสพสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ”
พฤติกรรมการเสพสุ รา
“แม้ผมจะได้ลองดื่ มสุ ราครั้งแรกในชี วิตตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ แต่ผมได้ดื่มสุ ราอย่าง
จริ งจังเมื่อผมเริ่ มเข้าสู่ วยั รุ่ น จนกระทัง่ ก่อนต้องโทษซึ่ งผมอายุได้ 24 ปี ตอนนั้นผมเป็ นคนที่ดื่ม
สุ ราทุกวันเป็ นกิจวัตรประจาวัน ก็มนั คุน้ กับสุ รามาตั้งแต่เด็ก พอเป็ นวัยรุ่ นก็เลยดื่มทุกวัน
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นอกจากนี้ ผมคิ ดว่า สื่ อที่ โฆษณาเกี่ ยวกับสุ รา มีส่วนในการกระตุน้ ให้ผมเกิ ดความรู้ สึ ก
ต้องการดื่มสุ รา ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ หรื อวิทยุ
ผมจะดื่มสุ รากับกลุ่มเพื่อนทุกวันตอนเย็น ๆ
ผมมักดื่มสุ รากับเพื่อน ๆ แต่ผมก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเพื่อนในวงสุ ราจะเป็ นเพื่อนแท้
สุ ราที่ชอบดื่มมากก็จะเป็ น เหล้าเถื่อน หรื อ เหล้าขาว
ดื่มครั้งละมากกว่า 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายก็ไม่แน่นอน ส่ วนมากผมไม่ได้เป็ นคนออกเงินหรอก เพื่อนจะเป็ นคนซื้ อ หรื อพ่อ
แม่จะเป็ นคนจ่ายให้
แม้ในครอบครัวผมจะมีการดื่มสุ รากัน แต่ผมเป็ นคนที่ดื่มสุ รามากที่สุด ดื่มทุกวัน ผมจึงมัก
ถูกพ่อแม่ เพื่อน หรื อเพื่อนบ้านว่ากล่าวอยูเ่ สมอ แต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามผมจากการดื่มสุ ราได้”
เหตุผลในการดื่มสุ รา
“สาหรับเหตุผมในการดื่มสุ ราทุกวันของผม ก็คือ ผมต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ใจ ทาให้ผมได้สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน ต้องการคลายเครี ยด และการดื่มสุ ราทาให้ผมกล้าในการ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ ที่ในภาวะปั จจุบนั ผมไม่สามารถทาได้
นอกจากนี้ ผมมักจะดื่มสุ ราในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด เฉลิมฉลองต่าง ๆ
เมื่อก่อนผมเคยทางาน พอเงินเดือนออกก็จะชอบดื่มสุ รา
ตลอดจนเมื่อผมมีปัญหากลุม้ ใจ
นอกจากนี้ผมยังชอบดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจทาให้มีความกล้าในการทาสิ่ งต่าง ๆ ”
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
“ผมคิ ดว่า การดื่ ม สุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสัง คม เป็ นการแสดงออกถึ ง ความเป็ น
ลูกผูช้ าย ส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพ ทาให้เรามีความต้องการทางเพศมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คน
ในสังคม ดื่มแล้วทาให้มีความสุ ข
แต่ขอ้ เสี ยของสุ รา คือ ทาให้เราไม่สามารถระงับความโกรธได้ ทาให้สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ
ได้โดยไม่ละอาย ผิดศีลในศาสนาพุทธ และการดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน”
สถานทีใ่ นการซื้อและเสพสุ รา
“สาหรับสถานที่ในการซื้อสุ ราของผม ผมมักให้เพื่อนหรื อใครก็ตามที่ตอ้ งการตั้งวงกิน
เหล้ากับผมไปซื้อสุ รา ซึ่ งสามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวกครับ
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ส่ วนสถานที่ ใ นการเสพสุ ร าของผมและกลุ่ ม เพื่อ นก็ ไ ม่ แน่ นอนหรอกครั บ ทุ ก ๆ ที่ ที่
สามารถตั้งวงได้ผมกับเพื่อนก็จะตั้งวงกันดื่มสุ รา”
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
“สาหรับพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราของผม คือ เมื่อผมเสพสุ ราผมกับเพื่อน
มักจะร้องเพลง หรื อ ส่ งเสี ยงดับรบกวนชาวบ้าน เสพยาเสพติด ทาตัวเป็ นนักเลงอันธพาล
และผมกับกลุ่มเพื่อนมันจะรวมกลุ่มในการกระทาผิดเมื่อเงินหมด เพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ รา
ตลอดจนผมว่างงานอยู่แล้ว ไม่มีเงิ นรายได้ ได้เงิ นมาจากการขอพ่อและแม่ เมื่อเงิ นหมดผมก็จะ
ประกอบอาชญากรรม เมื่อได้เงินมาผมก็จะฉลองด้วยการดื่มสุ รากับเพื่อน ๆ
ผมประกอบอาชญากรรมเสร็ จก็จะฉลองด้วยการดื่มสุ รา
และเมื่อผมหมดเงินต้องการดื่มสุ ราก็จะประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ รา”
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
“สาหรับผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการเสพสุ ราของผมมีมากมายด้วยกัน เพราะผมดื่มสุ รา
ทุกวัน ได้แก่
การประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
หงุดหงิดโมโหง่ายโดยไม่มีเหตุผล ผมเคยทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้า
เคยทาร้ ายมารดา หรื อผู้ทอี่ ยู่ใกล้ ชิดมิตรสหายมาแล้ ว
พูดจาเอะอะโวยวายเสี ยงดัง ด่าทอคนอื่น
บางครั้งเมื่อผมเมามาก ๆ ผมเคยขว้างปาทาร้ายข้าวของในบ้านด้วยความโกรธ ทาร้ายหมา
แมวที่เลี้ยวไว้ในบ้าน
นอกจากนี้เมื่อผมดื่มสุ รา ผมมักจะมีความต้องการทางเพศสู งโดยไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ได้
ตลอดจนผมเคยทาสิ่ งที่น่าอับอาย เมาไม่รู้เรื่ อง อาเจียนไม่เป็ นที่เป็ นทาง และเคยถูกคนอื่น
หลอกจนหมดเงิน ต้องตกงานเพราะเมาทุกวันไม่มีใครจ้างทางาน คงเป็ นสาเหตุของความยากจน”
การถูกตีตราหรือประณามว่าเป็ นคนขีเ้ หล้าเมายา
แม้ในชุ มชนที่ผมอาศัยอยู่จะมีคนดื่ มสุ ราเป็ นจานวนมาก แต่คนในชุ มชนของผมก็ไม่ได้
มองว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาหรอกนะ
ผมจึงถู กเพื่อนบ้านมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ถูกเพื่อนบ้านประณามว่าเป็ นคนไม่ดี ไม่
ยอมทางานทาการ เอาแต่ดื่มสุ รา ส่ งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน ทะเลาะคนอื่นได้แม้กระทัง่ แม่”
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ความต้ องการเลิกดื่มสุ รา
“ผมไม่เคยเลิกดื่มสุ ราเลยนะครับ ดื่มทุกวันกับเพื่อน ๆ มาตลอด ”
พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม
“ในวันเกิดเหตุ ผมได้ดื่มเหล้าขาวก่อนกระทาผิด
ดื่มมากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด ผมคิดว่าวันนั้นผมยังไม่เมานะ ผมไม่ได้ดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจ
ทาให้ไม่กลัวโทษที่จะได้รับ แต่วนั นั้นมันเป็ นอุบตั ิเหตุผมไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดจริ ง ๆ
ระยะเวลาที่ดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด ประมาณมากกว่า 5 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 10 ชัว่ โมง
วันนั้นเมื่อดื่ มสุ ราแล้ว ผมเกิดความคึกคะนอง ไปชวนคนที่ผมเคยรู้จกั แต่ไม่สนิททะเลาะ
ผมคิดว่ามันเป็ นอุบตั ิเหตุที่ผมไม่ได้ต้ งั ใจหรอกนะ ผมใช้ปืนยิงเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะเมา
แล้วหงุดหงิด โมโหง่าย เห็นเขาผ่านมาก็หาเรื่ องทะเลาะ แล้วผมควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็เลยใช้ปืนยิง
จนกระทัง่ เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่ วนผมถูกทาร้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย”
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
“เมื่อทาผิดแล้ว ผมหายเมา ผมเสี ยใจกับสิ่ งที่ผมได้ทาลงไป หากย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่
ต้องการท าผิดหรอกนะ ผมรู้ สึ ก เสี ย ใจที่ ไ ด้ท าลงไป หากผมมี โอกาสพ้นโทษออกไป ผมก็
อยากจะทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่เหยือ่ เท่าที่ผมจะสามารถทาให้ได้ตามความสามารถ ”
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
“ปั จจุ บนั ขณะต้องโทษผมยังมีความรู้ สึกต้องการดื่มสุ รา แต่ทางเรื อนจาไม่อนุ ญาตก็เลย
ไม่ได้ดื่ม อยูใ่ นเรื อนจาก็มีปัญหาเรื่ องไม่มีรายได้ใช้จ่าย
ผมคิ ดว่า การถู ก จาคุ ก ไม่ใ ช่ ก่ อให้เกิ ดความเข็ดหลาบ แต่ ท าให้ผมรู้ ว่า มี ส่ิ ง อื่ นภายนอก
เรื อนจาที่น่าทาและสร้างสรรค์มากกว่าการมาถูกจาคุกอยูใ่ นเรื อนจา ”
ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
“พ้นโทษออกไปผมก็คงจะกลับไปดื่ มสุ ราอีก แต่ต้ งั ใจว่าจะไม่กระทาผิดอย่างเด็ดขาด
เข็ดแล้วกับชีวติ ในเรื อนจา ”
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม
“ผมอยากให้แก้ปัญหาที่ครอบครัวของแต่ละคน ด้วยการสร้ างภูมิคุม้ กันทางจิตใจให้แก่
สมาชิก”
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สรุ ปลักษณะสาคัญทีไ่ ด้ จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปลักษณะสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน
แบบเจาะลึก ดังนี้
1. ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูง กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่
มี ก ารศึ ก ษาไม่ สู ง โดยจบการศึ ก ษาในระดับ ต่ าสุ ด คื อ ไม่ จบการศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา
นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีรายได้ไม่สูงมากนัก
เป็ นผูท้ ี่ใช้กาลังแรงงานมีท้ งั ผูท้ ี่มีรายได้รายวันและรายเดือน ตลอดจนเป็ นผูว้ า่ งงานที่ยงั ไม่มีงานทา
มาจากครอบครัวในวัยเด็กที่ มีสถานภาพทางสังคมไม่สูงเช่ นเดียวกัน อาทิ ครอบครัวในวัยเด็กมี
ฐานะยากจน บิดา มารดา หย่าร้ างกัน หรื อแม้กระทัง่ เติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าเพราะ
บิดาและมารดาต้องโทษติดคุก
2. ต้ องโทษคดี – กาหนดโทษ และอายุในขณะกระทาผิด
กลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดด้วยคดีฆ่า ทาร้ายร่ างกาย ข่มขืน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ และค้ายาเสพติด(เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าและทาร้ายร่ างกาย) มีกาหนดโทษตั้งแต่ 2 ปี ถึง
ประหารชีวติ
ส าหรบผูท้ ี่ ต้อ งโทษด้ว ยคดี ฆ่า หรื อ พยามยามฆ่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ม ัก จะ
กระทาผิดครั้งแรก แต่กลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดด้วยคดีคา้ ยาเสพติดได้เคยต้องโทษมาก่อน 2 ครั้ง
ต้องโทษครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 3 และกลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดด้วยคดีชิงทรัพย์รายหนึ่ ง ได้กระทาผิดซ้ า
ถึง 5 ครั้ง ต้องโทษในคดีน้ ีเป็ นครั้งที่ 6
ส่ วนอายุขณะกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างจะอยูร่ ะหว่าง 19 – 37 ปี โดยส่ วน
ใหญ่จะมีช่วงอายุขณะกระทาผิด 20 – 30 ปี
มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุขณะกระทาผิด 30 – 40 ปี
จานวน 2 คน คือ อายุ 35 ปี และ 37 ปี
3. การเกีย่ วข้ องการการเสพสุ รา
อายุเริ่มต้ นทีเ่ ริ่มเสพสุ รา
อายุเริ่ มต้นที่เริ่ มเสพสุ ราดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่างต่าสุ ด คือ อายุ 4 ขวบ นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เริ่ มต้นเสพสุ ราที่อายุ 11 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เริ่ มต้นเสพ
สุ ราขณะที่มีอายุมากกว่า 20 ปี คือ อายุ 22 ปี และอายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราสู งสุ ด คือ 25 ปี
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มูลเหตุจูงใจทีเ่ ริ่มเสพสุ รา
แม้วา่ กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนจะได้เติบโตมาจากครอบครัวที่เสพสุ รา อาทิ เห็นบิดา
เสพสุ รามาตั้งแต่จาความได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าหนึ่งรายที่เห็นบิดาเสพสุ ราเกือบทุกวันเพราะบิดาเป็ น
โรคติดสุ รา จนกระทัง่ บิดาเสี ยชีวติ ด้วยโรคตับแข็ง แต่สิ่งที่เหมือนกันของกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลใน
ครอบครัวที่เสพสุ ราดังกล่าวไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ชกั ชวนให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ รา มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง
รายเดียวที่ลองดื่มสุ ราขณะอายุเพียง 4 ขวบเท่านั้นที่สมาชิกในครอบครัวชักชวนให้ดื่มสุ รา
เช่ นเดี ยวกับการเห็ นสื่ อโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ราก็ไม่ได้มีผลต่อการเสพสุ ราของกลุ่ม
ตัวอย่างมากนัก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียงสี่ รายเท่านั้นที่เห็นว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรื อ สื่ อ
อื่น ๆ มีอิทธิ ทาให้เกิดความอยากลองเสพสุ รา
มูลเหตุจูงใจในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ คือ เพื่อน โดย
กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง หมดได้เสพสุ ราเป็ นครั้ งแรกเนื่ องจากอิ ท ธิ พ ลมาจากเพื่อน ไม่ ว่า จะเป็ นเพื่อ น
ชักชวนให้ลองเสพสุ รา การคึกคะนองตามเพื่อน หรื อได้คบหาสมาคมกับเพื่อนที่เสพสุ ราทาให้มี
ความอยากลองเสพสุ ราตามเพื่อนว่า เมื่อเสพสุ ราแล้วจะมีรสชาติหรื อให้ความรู้สึกอย่างไร หรื อ
ต้องการสนุกสนานตามกลุ่มเพื่อนที่เสพสุ รา
ประเภทของสุ ราทีเ่ ริ่มเสพครั้งแรก
ประเภทของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เริ่ มเสพครั้งแรก คือ เหล้าขาว รองลงไป
ได้แก่ เบียร์ นอกจากนี้ ประเภทของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างเริ่ มเสพครั้งแรก ได้แก่ สุ ราแม่โขง เหล้าสี
เหล้าสี ผสมโซดา หรื อเหล้าผสมโค๊ก
ความรู้สึกทีไ่ ด้ เสพสุ ราครั้งแรก
ความรู ้สึกที่ได้เสพสุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความรู้สึกที่ดี
เกิ ด ความรู ้ สึ ก สดชื่ น สนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น ไม่ ว่า จะเป็ นความรู้ สึ ก สนุ ก สนานที่ ไ ด้ดื่ ม สุ ร า
จนกระทัง่ เมาและทาให้หลับ หรื อ ความรู้สึกสนุกสนานที่ได้ดื่มสุ รากับเพื่อนหลายคน แอบดื่มสุ รา
แล้วทางบ้านหรื อโรงเรี ยนไม่รับรู ้ ตลอดจนการดื่มสุ ราแล้วทาให้เมามีความกล้าที่จะทาสิ่ งต่าง ๆ
นอกจากนี้มีกลุ่มตัวอย่างจานวนสองรายที่ไม่ได้มีความประทับใจอะไรต่อการเสพ
สุ ราครั้งแรกในชี วิต ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างอีกบางส่ วนเห็นการการดื่มสุ ราครั้งแรกทาให้รู้สึกมี
รสขม หรื อ มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
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4. พฤติกรรมการเสพสุ รา
พฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.87 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่

เวลา

ประเภท/ ค่ าใช้ จ่าย จานวน
สาเหตุทดี่ ื่ม
ปริมาณดื่ม /ครั้ง
เพือ่ น
1) 2 ครั้ง
พลบค่า
เหล้าขาว 30
3
-เงินเดือนออก
ต่อสัปดาห์
ครึ่ งขวด
-เฉลิมฉลองโอกาสต่าง ๆ
-เพื่อนมาหาที่บา้ น
-พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
2) 2- 3 ครั้ง ตอนเย็น หลัง เหล้าขาว 200
3-4
- เงินเดือนออก
ต่อเดือน
เลิกงาน
1 ขวด
3) 2 ครั้ง
ตอนเย็น
เ บี ย ร์ แ ล ะ 1,000
8
-เพื่อนมาหาที่บา้ น
ต่อสัปดาห์
สุ ราไทย
-พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
4 ขวด
-ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
4) 1-2 ครั้ง
ตอนเย็น
-แม่โขง
ไม่
10-15 -ฉ ล อ ง เ งิ น เ ดื อ น อ อ ก
ต่อเดือน
-แสงทิพย์ แน่นอน
เปรี ยบเสมือนการให้รางวัล
1 แบน
กับชีวติ
5) 2- 3 วัน
ต่อสัปดาห์

ตอนเย็น

-เบียร์
-บรั่นดี
4-5 ขวด
6) 4 ครั้ง
เสาร์ -อาทิ ต ย์ เหล้าขาว
ต่อสัปดาห์
ตอนเย็น
1 ขวด
7) ทุกวัน
ตอนเย็น หลัง แม่โขง
เลิกงาน
1 แบน
8) 3-4 ครั้งต่อ ตอนเย็น
ทุกประเภท
สัปดาห์
9) ทุกวัน
ตอนเย็น หลัง -เหล้าสี
เลิกงาน
-เบียร์
3 ขวด

1,000

4

ไม่
3-4
แน่นอน
ไม่
4-5
แน่นอน
500
10
100-200 2
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-มีเรื่ องเครี ยด

-พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
-ผ่อนคลาย
-พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
-รู้สึกเบื่อหน่ายชีวติ
-ต้องการความสนุก
-งานเลี้ยงสังสรรค์
-เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ดื่มได้ทุก
วัน

ตารางที่ 4.87 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ความถี่

เวลาดื่ม

10) 3-4 ครั้ง
ต่อปี

ช่วงเทศกาล

11) ทุกวัน

-ช่ ว ง เ ว ล า ที่
สามารถหลบ
ทางโรงเรี ย น
ได้
-เวลาพัก ของ
โรงเรี ยน
เวลาทะเลาะ
กับภรรยา

12) ทุกวัน

13) เกื อบทุก ตอนเย็น
วัน
หลังเลิกงาน

ประเภท/ ค่ าใช้ จ่าย
ปริมาณดื่ม /ครั้ง
-ไม่แน่นอน 100-200
ดื่ ม ไ ด้ ทุ ก
ประเภท
- 1 แก้วแต่
ไ ม่ เ กิ น 1
ขวด
เหล้าขาว 60
1
ขวด
(ขนาด
เท่ า กับ ขวด
ก ร ะ ทิ ง
แดง)
เบียร์
80
2 กระป๋ อง

จ านวน สาเหตุทดี่ ื่ม
เพือ่ น
ไม่
-เพื่อคลายเครี ยด
แน่นอน -พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
-ดื่มในโอกาสพิเศษ เช่น วัน
เกิด
-ดื่มในช่วงเทศกาล
โดยเฉพาะเทศกาล
สงกรานต์จะดื่มมากที่สุด
10 กว่า - เพื่อนชวน
คน
- เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่

8

เบียร์สด
300-500 15
7 -8 เหยือก

14) ทุกวัน

เช้าจรดค่า
เหล้าขาว
(ตลอดทั้งวัน) 3-4 ขวด

15) 1 ครั้ง
ต่อสัปดาห์

เสาร์ -อาทิ ต ย์ เบียร์
100-150 2
ตอนเย็น
ไม่น้อยกว่า
1 ขวด
ตอนเย็น
เบียร์
300-400 10
6 ขวด

16) ทุกวัน

200
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5-6

-ติดสุ รา
ถ้า วัน ไหนไม่ ไ ด้ดื่ม สุ ร าจะ
กินข้าวไม่ได้
-ต้องการพักผ่อน
-ต้อ งการเข้า สั ง คม จะเป็ น
กรณี ที่ดื่มมากที่สุด
-ต้องการความสนุก
-ถ้ามีคนมาเลี้ยงจะดื่มได้มาก
เป็ นพิเศษ
-เงินเดือนออก
-ผ่อนคลายความเครี ยด
-ติ ดเพื่อน ต้องการเที่ ย วกับ
เพื่อน

ตารางที่ 4.87 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ความถี่

เวลาดื่ม

17)ทุกวัน

ตอนเย็น

ประเภท/
ปริมาณดื่ม
เหล้าขาว
ม า ก ก ว่ า 1
ขวด

ค่ าใช้ จ่าย
/ครั้ง
ไม่
แน่นอน

จ านวน สาเหตุทดี่ ื่ม
เพือ่ น
ไม่
-เพื่อคลายเครี ยด
แน่นอน -สนุกสนาน
-พบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
-ทาให้กล้าในการกระทาสิ่ ง
ต่างๆ

พฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง มีความถี่ในการดื่มสุ ราน้อยสุ ด คือ ปี ละประมาณ
3 – 4 ครั้ง และความถี่มากที่สุดคือ ดื่มสุ ราทุกวัน โดยช่วงเวลาที่ดื่มสุ รามากที่สุด คือ ช่วงเวลาตอน
เย็น ประเภทของสุ ราที่เสพประกอบด้วยเหล้าขาว เบียร์ เหล้าสี และสุ ราไทยอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด คือ 60 บาท สู งสุ ดคือ 1,000 บาท
จานวนเพื่อนที่ร่วมเสพสุ รา จะมีจานวนเริ่ มตั้งแต่ 2 คน ถึงจานวนมากที่สุด คือ 10 กว่า
คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนในวงสุ รามักจะไม่ใช่ เพื่อนแท้ ในขณะที่มีกลุ่ ม
ตัวอย่างหนึ่ งรายเห็ นว่าเพื่อนในวงสุ ราเป็ นเพื่อนแท้ที่ได้คอยช่วยเหลื อกัน แม้กระทัง่ ในปั จจุบนั ที่
กลุ่มตัวอย่างติดคุก เพื่อนในวงสุ รายังได้มาเยีย่ ม
สาหรับสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเสพสุ รา ได้แก่ เงินเดือนออกต้องการให้รางวัลกับชีวติ พบปะ
สังสรรค์กบั เพื่อน ต้องการเข้าสังคม เพื่อคลายเครี ยด รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิต ต้องการพักผ่อน ต้องการ
ความสนุก เพื่อนชวน เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่ ติดสุ รา เห็นว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ดื่มได้ทุกวัน เฉลิมฉลอง
โอกาสต่า ง ๆ หรื อดื่ ม ในโอกาสพิเศษ เช่ น วันเกิ ด และดื่ มในช่ วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาล
สงกรานต์จะดื่มมากที่สุด
5. สถานทีซ่ ื้อสุ ราและเสพสุ รา
สถานที่ในการซื้อสุ ราของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ซ้ือจากร้านใกล้บา้ น หรื อซื้ อ
ในสถานบันเทิ งที่ เสพสุ รา โดยกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดเห็ นว่าสถานที่ในการซื้ อสุ รามีความสะดวก
สามารถหาซื้อสุ รามาเสพได้ง่ายทุกครั้งที่ตอ้ งการเสพ
สถานที่ในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บ้านของกลุ่มตัวอย่าง บ้าน
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ของเพื่อน ร้านค้า หรื อสถานบันเทิงยามค่าคืน
6. ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นว่าสุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย โดยมีกลุ่มตัวอย่างสอง
รายที่เห็นว่าสุ ราไม่มีประโยชน์เลย แต่ก็ยงั เสพสุ ราเกือบทุกครั้งเมื่อเพื่อนชวน
สาหรับทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสุ รา ประกอบด้วยทัศนคติที่ดีและไม่ดีต่อสุ รา
ดังนี้
ทัศ นคติ ที่ ดีต่อสุ รา ได้แก่ เห็ นว่า การดื่ ม สุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสัง คม
เพราะเห็นคนทัว่ ไปก็ดื่มสุ รากันจนเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา การดื่มสุ ราทาให้แสดงออกถึงความเป็ น
ผูใ้ หญ่และความเป็ นลูกผูช้ ายสู ง ทาให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรงขึ้น อาทิ หากดื่มสุ ราแต่พอประมาณ
สามารถกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิ ตได้ ทาให้ใจหึ กเหิ ม ใจกล้า ทาให้กล้าแสดงออกได้มากขึ้น
การดื่มสุ ราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมได้ในบางโอกาส ทาให้มีเพื่อนเยอะ ได้รับความ
สนุกสนาน เฮฮา ทดแทนความรู ้ สึกเบื่อหน่ ายชีวิต คลายเครี ยดได้ยามมีความทุกข์ ดื่มสุ ราแล้วจะ
ทาให้มีแต่ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสุ รา ได้แก่ การดื่มสุ ราทาให้เป็ นคนอวดเก่ง ทาให้เมา ขาดสติ
ทาให้เป็ นคนใจร้ อน ทาให้ไม่สามารถควบคุ มอารมณ์ได้ ทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้
โดยหากดื่มสุ รามาก ๆ นาไปสู่ การมีปากเสี ยง การทะเลาะวิวาทกัน รวมทั้งอาจทาให้เสี ยคน หรื อ
ถ้าเป็ นผูห้ ญิงก็อาจทาให้เสี ยตัวได้ ทาให้เสี ยสุ ขภาพ โดยอาจทาให้เป็ นโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ ทาให้
ร่ างกายทรุ ดโทรม เป็ นโรคตับ ทาให้มึนศีรษะ อ่อนเพลีย ตลอดจนการดื่ มสุ ราทาให้ตอ้ งเสี ยเงิน
โดยเปล่ าประโยชน์ การดื่ มสุ ราทาให้เสี ยงานเสี ยการ การดื่ มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน
การดื่มสุ ราไม่ได้มีส่วนในการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ ายเลย การดื่มสุ ราอาจทาให้สามารถทา
ในสิ่ งที่น่าละอายโดยที่ไม่รู้ตวั และการดื่มสุ รายังผิดศีลในศาสนาพุทธ หรื อการดื่มสุ ราเป็ นข้อห้าม
ในทางศาสนา
7. พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
การร้องเพลง พูดคุยสัพเพเหระกันอย่างสนุกสนาน เฮฮา พูดคุยกันเสี ยงดัง ทาให้
นอนหลับสบาย ชวนกันไปเที่ยวตามร้านอาหาร ตามสถานบันเทิง การโกหกแม่เอาเงินค่าเล่าเรี ยน
ไปซื้ อสุ รา รวมทั้งขโมยเงินแม่ การจีบผูห้ ญิง ลวนลามผูห้ ญิง ซื้ อบริ การทางเพศ ทะเลาะวิวาทกับ
ผูอ้ ื่น เมาและมีอาการอาเจียนออกมาแทบทุกครั้ง ชอบชวนคนอื่นทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะถ้าไป
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ดื่มสุ ราในร้านอาหาร หรื อในดิสโก้เทคจะชอบชวนโต๊ะข้าง ๆทะเลาะวิวาท
ยาเสพติด การรวมกลุ่มกันกระทาผิดในกรณี หมดเงิน

ตลอดจนการเสพ

8. ผลกระทบทีเ่ คยได้ รับจากการเสพสุ รา
ผลกระทบที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับจากการเสพสุ รา ได้แก่
- ผลกระทบด้ านอุบัติเหตุ
ผลกระทบที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากอุบตั ิเหตุ ได้แก่ เดินแล้วล้มเอง ไม่
สามารถทรงตัว ได้ โดยไม่ มี ใ ครท าให้ล้ม หรื อ การที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งเมาแล้วถู ก รถชน เพราะไม่
สามารถควบคุมตัวเองในการเดินได้ ตลอดจนขับรถยนต์พลิกคว่า ขับรถจักรยานยนต์ลม้ ลงข้าง
ทางทาให้กลุ่มตัวอย่างต้องได้รับบาดเจ็บ อาทิ ไหปลาร้าหัก และขาหัก หรื อการดื่มสุ ราแล้วทาให้
กลุ่มตัวอย่างมีความใจกล้าอยากโชว์การขับรถมอเตอร์ ไซด์ในท่าหวาดเสี ยวต่าง ๆ เลยทาให้รถล้ม
กลุ่มตัวอย่างได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนขับรถไม่วา่ จะเป็ นรถจักรยานยนต์หรื อรถยนต์ไปชนคนอื่นจน
ได้รับบาดเจ็บ เพราะเมาแล้วขับ
- ผลกระทบด้ านสุ ขภาพ
ผลกระทบด้านสุ ขภาพที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ ได้แก่ ประสบปัญหาแอลกอฮอล์
ขึ้นสมอง เป็ นโรคจิตระแวง กลัวว่าคนจะมาทาร้าย ตลอดจนทาให้ร่างกายทรุ ดโทรม หรื อประสบ
ปั ญหาสุ ข ภาพ คื อ ท าให้รู้สึก อ่ อนเพลี ย มึ นศีรษะ ปวดศี รษะ และปวดท้อง ตลอดจนเมื่อกลุ่ ม
ตัวอย่างรายหนึ่งดื่มสุ ราแล้วผมมักจะมีปัญหาเกี่ ยวกับหู หูมีความผิดปกติในการได้ยิน การดื่มสุ รา
มาก ๆ แล้วทาให้หายใจไม่ค่อยออก
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งคิดว่าการเสพสุ ราจะทาให้รับประทานข้าวได้มาก
ขึ้น แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างรายนี้ดื่มสุ รามาก ๆ จะทาให้ตวั ผอม
- ผลกระทบด้ านการทะเลาะวิวาท
ผลกระทบด้านการทะเลาะวิวาทที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ ได้แก่ การก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นทั้งที่รู้จกั หรื อไม่รู้จกั อาทิ
การทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้าเดียวกัน
การทะเลาะกับเพื่อนต่างวงเหล้า ตามร้านอาหารที่ กลุ่ มตัวอย่างกับเพื่อนไปนัง่ ดื่มสุ รา หรื อการ
ทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่ นต่างหมู่บา้ น
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การทะเลาะกับคนในครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นแม่ของตัวเอง
โดยกลุ่ม
ตัวอย่างรายหนึ่งดื่มสุ ราจนเมา แล้วเป็ นต้นเหตุให้ผมทะเลาะวิวาทกับแม่ ถึงขั้นไม่ยอมแม่ พยายาม
เอาชนะแม่จนถึ งขั้นยิงขาซ้ายของตัวเองเพื่อประชดแม่ และกลุ่มตัวอย่างอีกรายหนึ่ งได้ทาร้ายแม่
หรื อผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดมิตรสหาย เมื่อดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
ตลอดจนบางครั้งยังมีการทะเลาะกับภรรยาเพราะก่อนไปดื่มสุ รา ภรรยาไม่ชอบ
ให้ไปดื่ ม สุ ราจึงมี เรื่ องทะเลาะกัน และเมื่อเมากลับมาบ้านกลุ่ มตัวอย่างก็หาเรื่ องทะเลาะภรรยา
เพราะความเมา หรื อกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งมักก่อปั ญหาทะเลาะวิวาททั้งกับคนในบ้านและคนนอก
บ้าน จนเป็ นสาเหตุให้ภรรยาต้องขอแยกทาง
- ผลกระทบด้ านการทาเรื่องน่ าละอาย
ผลกระทบด้านการทาเรื่ องน่าละอาย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งได้จบั แฟน
ตัวเองแก้ผา้ ทิ้งไว้ในป่ าคนเดียว เพราะมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างบางรายเมามาก
แล้วนอนหน้าห้องพัก เพราะเข้าห้องพักไม่ได้ และในบางครั้งเมาแล้วยังอาเจียนไม่เป็ นที่เป็ นทาง
ตลอดจนการประกอบอาชญากรรมด้วยการชิ งทรัพย์เพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ รา หรื อกลุ่มตัวอย่าง
รายหนึ่งที่พยายามข่มขืนลูกเลี้ยงที่มีอายุเพียง 10 ขวบ
- ผลกระทบด้ านอืน่ ๆ
สาหรับผลกระทบด้านอื่น ๆ ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่ดื่มสุ ราแล้วมี
อาการหงุ ดหงิ ดโมโหง่ าย เคยขว้างปาข้าวของด้วยความโกรธ เคยทาร้ายหรื อฆ่าสัตว์เลี้ ยงที่ได้
เลี้ยงไว้ ตลอดจนถูกคนอื่นหลอกเอาเงิน
9. การถูกประณามหรือตีตราจากคนรอบข้ าง
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการประณามหรื อตีตราจากคนรอบข้างจากการ
เสพสุ รา โดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งกล่าวว่าแม้คนในหมู่บา้ นไม่ได้เสพสุ รา แต่ก็ไม่มีใครประณาม
ตนเอง เพราะเมื่อดื่มสุ ราตนเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร หรื อกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งได้
ย้ายจากต่างจังหวัดมาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ไม่มีใครประณามเพราะเป็ นสังคมที่ไม่มีใครรู้จกั และไม่สนใจ
กัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย ถูกประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
โดยคนที่ประณาม ได้แก่ คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน เพื่อนข้างห้องพัก เพื่อนที่ทางาน
และเพื่อนที่ไม่ได้ดื่มสุ รา ซึ่ งพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกประณาม มักจะมีพฤติกรรมเป็ นผูท้ ี่มี
การเสพสุ ราทุกวัน เสพสุ ราได้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนกระทัง่ ถึงค่า และมีพฤติกรรมส่ งเสี ยงดังไม่วา่
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จะเป็ นการพูดคุย หรื อ การส่ งเสี ยงร้องเพลง ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งที่ขอเงินจากพ่อแม่
มาใช้ในการดื่มสุ ราโดยไม่ทางาน โดยจะถูกเพื่อนบ้านประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา เสพสุ ราโดย
ทาให้เงินสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
10. ความพยายามเลิกดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่มีความพยายามในการเลิกเสพสุ ราอย่างจริ งจัง แม้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีความคิดที่จะต้องการเลิกเสพสุ รา อาทิ คิดว่าถ้าเลิกได้คงจะดี ต้องการ
เลิ กเสพสุ ราเพราะลู ก แต่อาจจะมี เพียงความคิดเท่านั้นว่าต้องการเลิ กเสพสุ รา หากแต่ไม่ได้ใ ห้
ความสาคัญต่อการเลิกเสพสุ ราอย่างจริ งจัง เนื่องจากความเคยชินในการเสพสุ รา ประกอบกับเมื่อ
เพื่อนชวนเสพก็จะเสพสุ รา อาทิ กลุ่ มตัวอย่างบางรายให้เหตุผลว่าเลิ กเสพสุ ราไม่ได้เพราะเมื่อ
เพื่อนชวนจะไม่สามารถขัดใจเพื่อนได้
อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 ราย ที่ไม่เคยคิดจะตั้งใจเลิกเสพสุ ราเลย
โดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งเห็นว่าเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง ไม่ได้ติดสุ รา จึงไม่มีความต้องการเลิกเสพสุ รา
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความต้องการเลิกเสพสุ ราแต่ประการใด
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11. พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.88 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะการ
กระทาผิด

อาวุธ

เหยือ่

1) มือปื น
รับจ้าง
2) มีดแทง

ปื น

ไม่รู้จกั

มีด

คนรักเก่า เสี ยชีวติ

3) มีดฟันคอ

มีด

เสี ยชีวติ

เจ้าของ
ร้านขาย
สุ รา
ไม้
เพื่อนใน
วงเหล้า
-มีดสั้น คู่อริ เก่า
ขวดเหล้า

4) ไม้
กระหน่าตี
5) ขวดเหล้า
และมีดสั้น
ทาร้ายร่ างกาย
6) มีดแทง
มีดปอก คู่อริ เก่า
ผลไม้

ความ
รุ นแรงที่
เหยือ่
ได้ รับ
เสี ยชีวติ

เสี ยชีวติ
บาดเจ็บ
สาหัส
เสี ยชีวติ
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ความ
สาเหตุ
รุ นแรงที่
ตนเอง
ได้ รับ
-ต้องการเงิน
-ดื่มสุ ราขาดสติไม่เกรงกลัวโทษ
พยามฆ่า -แค้นใจ น้อยใจคนรักที่ตีจาก
ตัวตาย
-ถูกคนรักสบประมาท
ด้วยการ
ใช้มีด
แทง
-เมา
-เจ้าของร้านดูถูกแม่
-โดนเจ้าของร้านทาร้ายก่อน
-เพื่อนในวงเหล้าสบประมาทว่า
ขี้ขลาดตาขาว ไม่เป็ นลูกผูช้ าย
-คู่อริ มาหาเรื่ องก่อน

บาดเจ็บ
เล็กน้อย
ใบหน้า
ฟกช้ า

-เมา
-เป็ นฝ่ ายหาเรื่ องคู่อริ ก่อน

ตารางที่ 4.88 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะการ
กระทาผิด

7) ขวดเหล้า
ตีศีรษะและ
แทงลาตัว
8) มีดจี้
ชิงทรัพย์
9) ลักทรัพย์
ในโรงงาน
10) สนับมือ
ต่อย

11) ปื นจี้
ชิงทรัพย์

อาวุธ

เหยือ่

ความ
รุ นแรงที่
เหยือ่
ได้ รับ
ขวดเหล้า เพื่อนร่ วม บาดเจ็บ
วงเหล้า สาหัส
มีด

ไม่รู้จกั

-

-

เจ้านาย
เก่า
สนับมือ ไม่รู้จกั

-

-

-ต้องการเงินไปซื้อสุ ราดื่มต่อ
-ต้องการเงินไปเที่ยว
-ต้องการเงินไปซื้อสุ ราดื่มต่อ

บาดเจ็บ
สาหัส
และ
ตาบอด
-เสี ยทอง
หนึ่งบาท
–เงิน
จานวน
หนึ่ง
-

-

-ผูเ้ สี ยหายเมาแล้วหาเรื่ อง

-

-ต้องการเงินไปซื้อสุ ราดื่มต่อ
-ต้องการเงินไปเที่ยว

-

-ต้องการซื้อสุ ราดื่มแต่ไม่มีเงิน

นิ้วขาด 4
นิ้ว
ข่มขืนมา
ก่อน3
ครั้ง

-

-โดนผูเ้ สี ยหายใส่ ร้าย
-โกรธและต้องการแก้แค้น
-เมา
-ไม่สามารถควบคุมสติเมื่อมี
ความต้องการทางเพศ

-

ปื น

12) รับจ้าง
ส่ งยาบ้า
13) มีดปังตอ มีดปังตอ
ตัดนิ้ว
14) ข่มขืน
และทาร้าย
ร่ างกาย

ไม่รู้จกั

เพื่อน
ร่ วมงาน
ลูกเลี้ยง
10ขวบ
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ความ
สาเหตุ
รุ นแรงที่
ตนเอง
ได้ รับ
-ทะเลาะวิวาทกัน

-

ตารางที่ 4.88 แสดงสรุ ปพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะการ
กระทาผิด

15) มีดแทง
16) ทาร้าย
ร่ างกาย
17) ทาร้าย
ร่ างกาย

อาวุธ

มีด

เหยือ่

รู ้จกั ไม่
สนิท
ขวดเหล้า ไม่รู้จกั
โต๊ะ
เก้าอี้
ปื น รู ้จกั ไม่
สนิท

ความ
รุ นแรงที่
เหยือ่
ได้ รับ
เสี ยชีวติ
บาดเจ็บ
สาหัส
บาดเจ็บ
สาหัส

ความ
สาเหตุ
รุ นแรงที่
ตนเอง
ได้ รับ
-เมาและผูเ้ สี ยหายเมา
-ผูเ้ สี ยหายพูดจายัว่ ยุทาให้โกรธ
-ผูก้ ระทาผิดเมาไปแซวโต๊ะข้าง
ๆ เมื่อโต๊ะข้าง ๆ แซวเพื่อน
ผูห้ ญิงในวงเหล้าบ้างจึงโกรธ
บาดเจ็บ -เมาแล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
เล็กน้อย

จากพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
พฤติกรรมการกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยการทาร้ ายร่ างกายให้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่
บาดเจ็บเล็กน้อยจนกระทัง่ เสี ยชี วิต ข่มขืน ลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์และรับจ้างส่ งยาบ้า โดยอาวุธที่ใช้มี
ทั้งปื นมีด สนับมือ ไม้ อาวุธที่สามารถหาได้ในวงเหล้าไม่วา่ จะเป็ นขวดเหล้า โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
เหยือ่ อาชญากรรมประกอบด้วยผูท้ ี่รู้จกั สนิทสนมในครอบครัว คนรัก เพื่อน คนที่เคย
รู ้จกั แต่ไม่สนิ ท อาทิ เจ้าของร้านขายสุ รา นายจ้าง และคนที่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน ซึ่ งเหยื่ออาจเป็ น
เพื่อนร่ วมวงเหล้าที่เมาด้วยกัน เพื่อนต่างวงเหล้าที่นง่ั ใกล้กนั โดยส่ วนใหญ่เหยื่อจะเป็ นผูท้ ี่ไม่เมา
ในขณะที่มีเหยือ่ หนึ่งรายเป็ นฝ่ ายที่เมาและหาเรื่ องผูก้ ระทาผิดที่ไม่ได้เมา
สาเหตุในการประกอบอาชญากรรมส่ วนใหญ่มาจากเมาแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ได้ นาไปสู่ การทะเลาะวิวาท การข่มขืน นอกจากนี้ ผกู้ ระทาผิดส่ วนหนึ่ งถูกผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
ก่อน ตลอดจนการที่ผกู ้ ระทาผิดเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุผเู้ สี ยหายก่อน แต่สาหรับการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์ การรับจ้างขนยาบ้า มักเกิ ดจากผูก้ ระทาผิดต้องการได้เงินไปซื้ อสุ ราเพื่อ
เสพต่อ
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12. การเกีย่ วข้ องกับสุ ราขณะประกอบอาชญากรรม
สาหรับพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับสุ ราขณะประกอบอาชญากรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

ผู้กระทา
ผิด
1. เมา
2. เมา
3. เมา
4. เมา
5. เมา
6. เมา
7. เมา
8. เมา
9. เมา
10.ไม่เมา
11.เมา
12. เมา
13. เมา
14. เมา
15. เมา
16. เมา
17.เมา

ตารางที่ 4.89 แสดงการเกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราขณะประกอบอาชญากรรม
เหยือ่
ปริมาณการดื่ม
ระยะเวลาการดื่ม
สาเหตุทดี่ ื่มสุ รา
สุ ราของผู้กระทา
ก่อนประกอบ
ในวันเกิดเหตุ
ผิด
อาชญากรรม
ไม่เมา เ ห ล้ า ข า ว ค รึ่ ง ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
-ทาให้ไม่เกรงกลัวโทษ
ขวด
ไม่เมา เหล้าขาว 2 ขวด ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
-ย้อมใจ ทาให้มีความกล้า
-ลืมความกลัวทุกอย่าง
ไม่เมา เบียร์ 2 ขวด
ขณะดื่มสุ รา
สังสรรค์กบั เพื่อน
เมา
สุ ราไทย 1 ขวด ขณะดื่มสุ รา
สังสรรค์กบั เพื่อน
เมา
บรั่นดี 5 ขวด
ขณะดื่มสุ รา
สังสรรค์กบั เพื่อน
เมา
เหล้าขาว3-4 ขวด ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
ไม่เมา แม่โขง 1 กลม
ขณะดื่มสุ รา
สังสรรค์กบั เพื่อน
ไม่เมา เ ห ล้ า ข า ว แ ล ะ ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
เบียร์จานวนมาก
ไม่เมา เบียร์ 2 ลัง
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
เมา
ไม่เมา เบียร์ 1 ขวด
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
ไม่เมา สุ ราไทย 2 ขวด ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
ไม่เมา เบียร์ 1 แพ็ค
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
เมาเพื่ อ ต้ อ งการแก้ แ ค้ น
(24 กระป๋ อง)
เพื่อนร่ วมงาน
ไม่เมา เหล้าขาว2-3 ขวด ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
ดื่มเป็ นกิจวัตรประจาวัน
เมา
เบียร์ มากกว่า
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
สังสรรค์กบั เพื่อน
1 ขวด
เมา
สุ ราไทย 5 ขวด ขณะดื่มสุ รา
สังสรรค์กบั เพื่อน
ไม่เมา เหล้า ขาวไม่ ถึ ง 1 มากกว่า 5 ชัว่ โมงแต่ไม่ สังสรรค์กบั เพื่อน
ขวด
ถึง10 ชัว่ โมง
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จากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ผูก้ ระทาผิดเกื อบทั้งหมดมีการเสพสุ ราจนกระทัง่ เมา
ก่ อนประกอบอาชญากรรม มี เพี ย งผูก้ ระท าผิด จานวน 1 รายที่ ไ ม่ ไ ด้เสพสุ ราก่ อนประกอบ
อาชญากรรม ในขณะเดียวกันมีเหยือ่ อาชญากรรมจานวน 6 รายที่ได้เสพสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนเกิด
เหตุตกเป็ นผูเ้ สี ยหาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เสพเบียร์ ก่อนประกอบอาชญากรรม รองลงไป คือ เสพ
เหล้าขาว โดยมีระยะเวลาในการดื่มสุ ราจนกระทัง่ ประกอบอาชญากรรมเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น
1 ชัว่ โมง รองลงไปคื อ กระทาผิดในขณะที่กาลังเสพสุ รา ส่ วนสาเหตุในการเสพสุ ราของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ในวันเกิดเหตุ คือ ต้องการสังสรรค์กบั เพื่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ ง
ได้เสพสุ ราเพื่อย้อมใจ ทาให้มีความกล้าลืมความกลัวทุกอย่าง และทาให้ไม่เกรงกลัวโทษ
13. ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
ขณะประกอบอาชญากรรมกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราทั้งหมด ไม่มีความรู้สึกสงสารต่อ
เหยื่ออาชญากรรม โดยมีความรู ้สึกเฉย ๆ หรื อสะใจ เห็นว่าการกระทาของกลุ่มตัวอย่างมีความ
สาสมกับโทษที่เหยื่อควรได้รับ แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างสร่ างเมาจะมีความรู้สึกสานึกผิดต่อความผิดที่
ได้กระทาลงไป โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกเสี ยใจ สงสารเหยื่อ หรื อสงสารลูกเมียของเหยื่อ มี
ความรู ้ สึก สานึ กรั บผิดชอบชั่วดี ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งรายหนึ่ ง ที่ ไม่ ได้เสพสุ ราก่ อนประกอบ
อาชญากรรมก็ได้รู้สึกว่าการกระทาของตนเป็ นการกระทาที่สาสมกับโทษที่เหยือ่ ควรได้รับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เมื่อถูกจาคุกในปัจจุบนั จะสานึกผิดได้และต้องการขอโทษ
เหยือ่ หรื อต้องการทาบุญถวายสังฆทาน และบวชเพื่อเป็ นการทดแทนความผิดที่ได้กระทาลงไป
14. ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกในเรื อนจา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ถูกจาคุกครั้งแรก หรื อ การถูกจาคุกมากกว่าหนึ่ งครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลว่าการถูกจาคุก
ทาให้เกิดความทุกข์ทรมาน เวลาในเรื อนจาผ่านไปช้ามาก กลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวว่า ทุกวันนี้ มี
ชี วิตอยู่ไ ปวัน ๆ ไม่มี ญาติ ค นใดมาเยี่ย มผมเลย ไม่ ค่ อยมีเงิ นใช้จ่า ย เห็ นเพื่อนกิ นดี มี เงิ นใช้ ก็
ต้องการกินอย่างคนอื่น ซึ่ งไม่สามารถกระทาได้ ต้องเผชิญกับปัญหาสุ ขภาพที่เคยเป็ นโรคประจาตัว
นอกเรื อนจา แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเรื อนจา ไม่สามารถดูแลรักษาโรคประจาตัวได้ จึงมีความทุกข์ใจ
มาก
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายมีความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกที่ทาให้อนาคตที่ดี
ต้องสู ญเสี ยไปกับการถูกจาคุ ก ต้องเผชิ ญกับปั ญหาคิดถึ งบ้าน คิดถึ งพ่อแม่ คิดถึ งการใช้ชีวิตข้าง
นอกเรื อนจา และคิดถึงอิสรภาพข้างนอกเรื อนจาที่เคยมี ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งที่
ต้องโทษประหารชีวติ มีความเข็ดหลาบกับชีวติ ที่ตอ้ งถูกจาคุกมาก
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“...ถ้าคุณเป็ นผมก็คงจะรู ้ สึกเข็ดหลาบไปตลอดชีวิต แทบจะไม่มีโอกาสในการแก้ตวั ใหม่
สาหรับการกระทาผิดพลั้งพลาดที่ได้ทาลงไปเลย
“ผมต้องกลายเป็ นนักโทษประหารในชัว่ พริ บตาเดียว จากการกระทาอันขาดสติ ที่เกิ ด
จากสุ รา”
“ทุ ก วันนี้ ผมล าบากมาก เพราะทางบ้า นผมยากจน ไม่ มี เงิ นมาส่ ง เสี ย ผม การเป็ นอยู่ใ น
เรื อนจาแทบไม่มีของใช้อะไร มีเท่าที่ทางเรื อนจาแจกให้ ไม่มีสิ่งของใช้เหมือนเพื่อนคนอื่น โทษที่
ได้รับก็รุนแรงมาก เป็ นนักโทษประหาร แม้จะยังไม่ถูกประหาร หรื อมีการเปลี่ยนแปลงโทษเป็ น
จาคุ กตลอดชี วิต เพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แต่มนั ก็เป็ น
การติดคุกที่นานเหลือเกิน แทบไม่มีความหวังในการจะได้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรื อนจา เพื่อกลับตัว
กลับใจนอกเรื อนจาเลย”
“ทุกวันนี้ผมลาบาก แต่คนที่ลาบากมากกว่าผมก็คงเป็ นครอบครัวของผม
โดยเฉพาะพ่อแม่ผม เพราะแก่มากแล้ว ไม่มีผมคอยช่ วยทางานหารายได้ หรื อคอยดูแล
ยามแก่เฒ่า มันเป็ นความทรมานใจมากกับการกระทาผิดที่เกิดขึ้น...”
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางรายได้เข้าร่ วมในโปรแกรมการบาบัดผูเ้ สพสุ รา แต่อย่างไรก็
ตาม กลุ่มตัวอย่างจานวนมากไม่ได้เข้าอบรมในโปรแกรมดังกล่าว หากแต่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมใน
การอบรมด้านจิตใจ อาทิ โปรแกรมวิปัสสนา นัง่ สมาธิ โปรแกรมในการฝึ กวิชาชีพ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีความต้องการเสพสุ ราในเรื อนจา แม้จะไม่ได้เข้ารับ
โปรแกรมการบาบัดผูเ้ สพสุ ราแต่อย่างใด
15. ความคาดหวังต่ อชีวติ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คาดหวังว่าพ้นโทษออกไปจะไม่ดื่มสุ ราอีกเป็ นอันขาด
เพราะเชื่อว่าการเสพสุ ราเป็ นหนทางที่นาไปสู่ ความเสื่ อมทาให้ตอ้ งมีชีวิตที่ตกต่า ต้องเดินทางชีวิตที่
ผิดพลาด เข้า สู่ เส้ นทางชี วิตของนัก โทษไม่ ว่า จะเป็ นนัก โทษประหาร นักโทษที่ มี ก าหนดโทษ
ยาวนานหรื อ นัก โทษที่ มี ก าหนดโทษเพีย งไม่ กี่ ปี ดัง จะเห็ นได้จ ากกลุ่ ม ตัวอย่า งรายหนึ่ ง ที่ ไ ด้
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ต้องโทษประหารชี วิตมี ความเข็ดหลาบต่อเรื อนจา และไม่ตอ้ งการเสพสุ ราอีกเป็ นอันขาดหากมี
โอกาสที่จะพ้นโทษออกจากเรื อนจา
อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย ที่คาดว่าพ้นโทษออกไปจะกลับไปเสพ
สุ รา โดยกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย คาดว่าจะกลับไปเสพสุ ราตามปกติ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างอีก 3 ราย คาด
ว่าจะมีการเสพสุ ราในปริ มาณที่น้อยลง จะเสพสุ ราเป็ นครั้งคราว เพื่อเข้าสังคม และการเสพสุ รา
อย่างมีสติ
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าหากพ้นโทษออกไปไม่ตอ้ งการประกอบ
อาชญากรรมอย่างเด็ดขาด เพราะเข็ดหลาบต่อโทษที่ได้รับ ต้องการกลับตัวเป็ นคนดี ไม่ตอ้ งการ
กระทาผิดและต้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเรื อนจาอย่างเด็ดขาด พ้นโทษออกไปกลุ่มตัวอย่างต้องการ
ประกอบอาชี พสุ จริ ต กลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวว่า หากมีโอกาสในการกระทาเพื่อเป็ นการขอโทษ
เหยือ่ ต้องการจะบวชเพื่อทดแทนกับเวรกรรมที่ตนเองได้กระทาลงไป
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การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษางานวิจยั เรื่ อง “ความสัม พันธ์ ข องการเสพสุ รากับ อาชญากรรม” สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ภูมิหลัง หรือสถานภาพทางสั งคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ สพสุ รา
ภูมิหลัง หรื อสถานภาพทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราและประกอบ
อาชญากรรม ได้แก่ เป็ นผูท้ ี่มีระดับการศึกษาไม่สูงมากนัก โดยมีการศึกษาในระดับต่าสุ ด คือ ต่ากว่า
ประถมศึกษา หรื อไม่ได้เรี ยนหนังสื อ นอกจากนี้มีการศึกษาส่ วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป รวมทั้งมีผทู ้ ี่วา่ งงาน มีอายุในขณะที่กระทาผิดส่ วนใหญ่ในช่วงวัยรุ่ น คือ
อายุไม่เกิน 25 ปี เป็ นผูท้ ี่กาลังอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นและวัยทางาน โดยผูก้ ระทาผิดส่ วนหนึ่ งเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวัย
กาลังแรงงานซึ่ งมีรายได้ท้ งั ที่เป็ นรายวันและรายเดือน หากแต่มีรายได้ไม่สูงมากนักส่ วนใหญ่มีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างบางส่ วนมีรายได้เป็ นรายวัน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางส่ วน
ได้เติบโตมากับครอบครัวที่มีฐานะยากจน ครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่น เติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
กาพร้า เป็ นต้น
จากภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น เป็ นปั จจัยสาคัญซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมมีสถานภาพทางสังคมที่ไม่สูงมากนัก หรื อเป็ นผูท้ ี่
อยูใ่ นช่วงชั้นทางสังคมที่ไม่สูง ในระดับกลาง หรื อระดับล่าง
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลัง หรื อสถานภาพทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่
เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น ได้สอดคล้องกับทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นกลางของ
(Albert Cohen) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมรองในชนชั้นกลางมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถ
รอบด้าน การแสวงหาความสุ ขชัว่ แล่น และความเป็ นอิสระของกลุ่ม โดยการเสพสุ ราเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมของชนชั้นกลางในการแสวงหาความสุ ขชัว่ เล่น และทฤษฎีลกั ษณะวัฒนธรรมของชนชั้นต่า
(Lower –Class Culture) ของ(Miller) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมของชนชั้นต่าที่นาไปสู่ พฤติกรรมอาชญากร
อาทิ การเป็ นนักเลงโต ยุ่งเกี่ ยวกับสุ รา ยาเสพติด ชอบความตื่นเต้น ยึดโชคชะตา โดยค่านิยมที่ชนชั้น
กลาง หรื อ ชั้นล่างชอบปฏิบตั ิ ได้แก่ ชอบหาความลาบากใส่ ตวั (Trouble) ชอบความรุ นแรงและดุดนั
(Toughness) ชอบความโอ่อ่า (Smartness) ชอบความตื่นเต้นหวาดเสี ยว (Excitement) ชอบเชื่ อถื อ
โชคชะตา (Fate) ชอบปกครองตัวเอง (Autonomy)
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นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับทฤษฎีวฒั นธรรมรอง (Subcultural Theories) ของทราสเซอร์
(Trasher) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า การเสพสุ ราเป็ นวัฒนธรรมรองของคนในสังคมที่มีสถานภาพทาง
สังคมไม่สูงมากนักซึ่ งเป็ นกลุ่มน้อย โดยอาจจะเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมปกติธรรมดา เป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย โดยคนที่เสพสุ ราอาจมีค่านิยมในการใช้ความรุ นแรงอันเป็ นวัฒนธรรม
รองควบคู่ไปด้วยกับการเสพสุ ราและแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่ในสังคม อันอาจเป็ น
สาเหตุสาคัญที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การเสพสุ ราเป็ นวัฒนธรรมของสมาชิ กบางกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมรองของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่มีค่านิยมในการเสพสุ รา ซึ่ งอาจใช้สุราเป็ นสัญลักษณ์ที่
สาคัญของกลุ่มในการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย ตลอดจนค่านิ ยมในการดาเนิ นชี วิตที่เห็นว่าการ
เสพสุ ราเป็ นพฤติ กรรมธรรมดาในกลุ่ม รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มจากการเสพสุ รา จึง
ส่ ง ผลให้ มี ก ารเสพสุ ร าและอาจน าไปสู่ ก ารประกอบอาชญากรรม หากสมาชิ ก ในสั ง คมที่ อ ยู่ใ น
สถานภาพทางสังคมดังกล่าวมีการยึดถือค่านิยม หรื อมีวฒั นธรรมในการดาเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่า
สุ ราเป็ นวัฒนธรรมที่ถูกต้องที่ควบคู่กบั การดารงชีวติ ต่อไป
2. อายุเริ่มต้ นทีเ่ สพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ คือ
ช่วงอายุระหว่าง 16 – 20 ปี รองลงไป คือ ช่วงอายุระหว่าง 11- 15 ปี สาหรับอายุที่นอ้ ยที่สุดในการ
เริ่ มต้นเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างคือ 4 ปี และอายุเริ่ มต้นที่เสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุด ได้แก่
อายุ 38 ปี ซึ่ งหากมีการพิจารณาถึงกลุ่มผูท้ ี่เริ่ มต้นเสพสุ ราตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ถึง 25 ปี จะมีจานวนมาก
ถึงร้อยละ 96.1
จากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการเริ่ มต้นเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่จะเป็ น
ช่ วงวัย รุ่ น ซึ่ ง อยู่ใ นช่ วงวัย ที่ ก าลังคึ ก คะนองและมี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น อยากลอง อย่า งไรก็ ตาม
ประเด็นที่มีความน่าสนใจ คือ อายุเริ่ มต้นในการเริ่ มต้นเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุด คือ 4 ขวบ
และอายุถดั ไป คือ 5 ขวบ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เริ่ มเสพสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวิตที่มีอายุไม่เกิน
10 ปี มีจานวนถึงร้อยละ 2.1
และจากผลการศึกษาปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการ
เสพสุ ราอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้าม คือ อายุ
เริ่ มต้นในการเสพสุ ราครั้งแรกในชี วิตของกลุ่มตัวอย่างน้อยจะทาให้ความถี่ของการเสพสุ รามาก หรื อ
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อาจกล่าวได้วา่ ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีการเริ่ มต้นเสพสุ ราในการเสพสุ ราน้อย จะทาให้เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมี
ความถี่ในการเสพสุ รามากขึ้น
นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการดื่มสุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่าง
และความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายมีความสัมพันธ์ก ันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้าม คือ อายุในการดื่ม
สุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างน้อยจะมีความรุ นแรงของอาชญากรรมมาก ในขณะที่หากอายุในการดื่ม
สุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างมากความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลง
ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของการศึกษาของแคนแดลดี .(Kandel,D.B.,
cited in Jackson,C.et al.,1997) พบว่าการเริ่ มต้นดื่มเครื่ องดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยเด็กจะมีโอกาส
ดื่มมากขึ้นในวัยรุ่ นและนาไปสู่ การใช้ยาเสพติดอื่น ๆ และผลการศึกษาของเฟอร์ กสั สัน (1994) พบว่า
เด็กที่ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 6 ปี มีโอกาสดื่มปริ มาณมากขึ้น ถี่มากขึ้นและมีปัญหาจากการ
ดื่มเมื่อมีอายุ 15 ปี มากเป็ น 1.9 ถึง 2.4 เท่าของเด็กที่ไม่ได้ดื่มก่อนอายุ 13 ปี
จึงสรุ ปได้วา่ อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณความถี่ในการเสพสุ รา โดยผู้
ที่เริ่ มต้นลองเสพ หรื อเสพสุ ราขณะที่อายุนอ้ ย จะทาให้เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีความถี่ในการเสพสุ รามาก
ขึ้น อาจเนื่ องมาจากการคุ น้ เคยกับพฤติกรรมการเสพสุ รา หรื อการเห็นว่าพฤติกรรมการเสพสุ ราเป็ น
พฤติ ก รรมธรรมดาที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจาวัน นอกจากนี้ ผูท้ ี่ เริ่ ม เสพสุ ราในขณะที่ อายุยงั น้อยอาจ
นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมที่มีความรุ นแรงมากขึ้นเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งอาจสื บเนื่องมาจาก
การที่ไม่สามารถควบคุมสติในการดาเนินชีวิต ซึ่ งหากไม่ได้ป้องกันให้เด็กที่มีอายุนอ้ ยเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการเสพสุ รา อาจทาให้เด็กที่เติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอาจต้องเกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราจนยาก
จะถอนตัวออกจากเส้นทางชี วิตที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับสุ ราได้ และอาจนาไปสู่ การถลาลึกลงสู่ เส้นทางของ
การเป็ นอาชญากรจนกระทัง่ ยากจะถอนตัวได้
3. สาเหตุทลี่ องเสพสุ ราครั้งแรกในชีวติ
สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลองเสพสุ ราครั้งแรกในชีวติ ได้แก่ อยากลอง รองลงไป
ได้แก่ เพื่อนชักชวน อาจสื บเนื่ องมาจาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้ลองเสพสุ ราในช่ วงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ น
ช่วงวัยที่กาลังอยูใ่ นวัยคึกคะนอง มีความอยากรู้อยากเห็น
สาหรับสาเหตุในการเสพสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเกิดจากการชักชวนของเพื่อน
ได้สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคม ของซัทเธอร์ แลนด์ (Sutherland) ที่กล่าวว่า
268

พฤติกรรมอาชญากรเกิดจากการเลียนแบบระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยอาศัยระยะเวลาในการคบหาสมาคม
เป็ นสาคัญ เช่ นเดี ยวกับการเสพสุ ราซึ่ งมีอิทธิ พลจากการคบเพื่อน โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในการเสพ
สุ ราของเยาวชนพบว่า ส่ วนใหญ่มาจากเพื่อนชวน ตามเพื่อน และอยากทดลอง
และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสปริ นฮอลและคณะ ( Sprinlhall et al., 1995 อ้างในภาวิณี
อยูป่ ระเสริ ฐ, 2540:46 ) กล่าวว่าแรงสนับสนุ นทางสัง คมในกลุ่ ม เพื่อนเป็ นปั จจัย สาคัญที่ทาให้ว ยั รุ่ น
เริ่ มใช้สารเสพติ ด และป้ องกันการใช้สารเสพติด จึงพบว่าสาเหตุที่ทาให้วยั รุ่ นใช้สารเสพติดมากที่สุด
คือ การถู กชักชวนจากเพื่อนและการมีเพื่อนใช้สารเสพติด นอกจากนี้ ยงั พบว่า การคบค้าสมาคมกับ
เพื่อนที่ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน คือ มีเพื่อนดื่ มนานครั้งกับเพื่อนดื่ มเป็ นประจามีผลต่อ
ทัศ นคติ และความตั้ง ใจในการดื่ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แตกต่ างกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า การคบค้า
สมาคมกับเพื่อนที่ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แตกต่างกันคือมีเพื่อนดื่มนานครั้งกับเพื่อนดื่มเป็ นประจามี
ผลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน และจากการสารวจเบื้องต้น
เกี่ ยวกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนอาชี วศึกษาในกรุ งเทพมหานครเมื่อกรกฎาคม 2541
โดยการสุ่ มสัมภาษณ์ นกั เรี ยนที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าสาเหตุการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น
การสร้ างสัมพันธภาพกับเพื่อนและความสนุ กสนานในกลุ่ม รองลงมาไปตามเพื่อนไม่อยากขัดเพื่อน
(กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล,2542)
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ ไรส์แมน ( Riseman อ้างในสุ พตั รา สุ ภาพ,2519) ได้กล่าวว่ากลุ่มเพื่อน
เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุด โดยเฉพาะสังคมปั จจุบนั บุคคลมักจะยึดเอาเพื่อนเป็ นแนวทางในการยึด
หรื อปฏิ บตั ิตามกลุ่ มเพื่อน อิทธิ พลจากกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็ นการมีเพื่อนใช้สารเสพติด ทัศนคติของ
เพื่ อนที่ ใ ช้ส ารเสพติ ด และการถู ก ชัก ชวนจากเพื่ อ น ล้ว นเป็ นสาเหตุ เ ริ่ ม ต้น ให้ มี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การดื่มมากจนไม่มีการควบคุมปริ มาณการดื่มหรื อทาให้มีการดื่มอย่างต่อเนื่อง การเข้ากลุ่ม
เพื่อนจะช่วยกันสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานต่อการดื่ม
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ ง คือ สาเหตุที่สาคัญในการลองเสพสุ ราครั้ง
แรกในชี วิตของกลุ่ มตัวอย่า งที่ มีอายุน้อย โดยเฉพาะผูท้ ี่มี อายุน้อยกว่า 10 ปี มักจะมาจากคนใน
ครอบครัวชักชวนเป็ นสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเนื่ องจากผูเ้ สพสุ ราสามารถ
เรี ยนรู ้พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากครอบครัว ซึ่ งประกอบด้วยการเรี ยนรู้ท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ
จากบิดาหรื อมารดา รวมทั้งการเรี ยนรู ้พฤติกรรมในการเสพสุ ราจากสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับจุลภาคที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ สพ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของกู๊ดวิน ( อ้างถึงใน
กมลทิพย์ วิจิตรสุ นทรกุล ,2542)
พบว่าเด็กชายที่อยูใ่ นครอบครัวที่บิดาติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
269

มีก ารติดเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์เป็ น 3 เท่ าของเด็ก ชายที่ มาจากครอบครั วที่บิ ดาไม่ ได้ติดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะประวัติการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว ตลอดจนการสนับสนุ นและ
การควบคุมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตหรื อการมีส่วนร่ วมทาให้เด็ก
ได้รับทัศนคติและมีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับการชักชวนการเสพสุ ราครั้งแรกจากครอบครัวและเพื่อนยังสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มชัก
นา (Reference Group Theory) ของ แฮสเคล (Haskell) ซึ่ งกล่าวว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรม
เกิดจากกลุ่มชักนาให้กระทาผิด อาทิ ครอบครัวและเพื่อน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการชักนาสมาชิกในกลุ่มให้
เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้ อาทิ การชักนาให้เกิดการเสพสุ รา การชักนาให้มีการกระทาผิดโดย
อาจเนื่องมาจากความคึกคะนอง หรื อการต้องการความตื่นเต้นให้แก่ชีวติ ของกลุ่มวัยรุ่ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ สาเหตุ ที่ ล องดื่ ม สุ ร าครั้ งแรกในชี วิ ต ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ ค่ า นิ ย มในการ
แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย การเห็นว่าสุ ราเป็ นสิ่ งที่เท่ การแสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ อันเป็ น
ค่านิยมที่ปลูกฝังกันในสังคมไทยเกี่ยวกับสุ รามาเป็ นเวลานาน และอาจเป็ นส่ วนสาคัญให้คนในสังคมมี
การเสพสุ รา
และกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งลองเสพสุ ราเป็ นครั้งแรก เพราะต้องการรักษาโรค ดื่ มเพื่อทาให้
เจริ ญอาหาร อันเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับสุ ราที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ของคนในสังคม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้ลองเสพสุ ราเพราะเลียนแบบโฆษณา
อันแสดงให้เห็นถึงสื่ อที่มี
อิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิตของคนในสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitaion Theory)
ของGarbriel Trade ที่ กล่ าวว่า อาชญากรรมเกิ ดขึ้นเพราะการเลี ยนแบบพฤติกรรมอาชญากร ซึ่ ง
สามารถเลียนแบบได้จาก พฤติกรรมผูอ้ ื่น หรื อจากสื่ อมวลชน
การเลี ยนแบบพฤติกรรมอาจนามาใช้ในการอธิ บายทั้งพฤติกรรมของการเสพสุ รา กล่าวคือ
คนในสังคมอาจมีการเลียนแบบพฤติกรรมการเสพสุ ราจากการนาเสนอของสื่ อมวลชน ไม่วา่ จะเป็ นผ่าน
ทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรื อ การโฆษณา โดยเฉพาะปั จจุบนั มีการนาเสนอภาพของสุ ราผ่านสื่ อต่าง ๆ
มากมาย อันอาจทาให้คนในสังคมเกิ ดการลอกเลียนแบบได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับการเลียนแบบ
พฤติกรรมการเสพสุ ราจากบุคคล อาทิ จากครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรื อกลุ่มบุคคลอ้างอิง ทาให้เกิ ดการ
เสพสุ ราในสังคม และหากบุคคลที่มี การลอกเลี ยนแบบพฤติก รรมมีการกระทาผิดหรื อมีพฤติกรรม
อาชญากร ก็จะส่ งผลต่อการกระทาผิดของผูท้ ี่เสพสุ รา
และกลุ่ มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งได้เสพสุ ราครั้ งแรกในชี วิต เพราะเหตุผลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อ
ต้องการคลายเครี ยด เพื่อเป็ นรางวัลให้กบั ชี วิต เพื่อให้เข้ากับสังคมกับเพื่อนในสังคมได้ อันเป็ นการ
แสดงให้เห็นว่าสุ รามีอิทธิ พลต่อชีวติ ของคนในสังคมได้เป็ นอย่างดี
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ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า สาเหตุ สาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราครั้งแรกในชี วิต ได้แก่ ความ
อยากลอง การชักชวนจากกลุ่ มเพื่อน ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อการเสพสุ ราครั้ งแรกของกลุ่ มผูท้ ี่เป็ นวัยรุ่ น
ในขณะที่หากกลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อย สาเหตุสาคัญในการเสพสุ ราครั้งแรก จะเนื่ องมาจากการชักชวน
จากคนในครอบครัวเป็ นสาคัญ นอกจากนี้สาเหตุสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างลองเสพสุ ราครั้งแรกในชีวิต
สื บเนื่องมาจากการความเชื่อหรื อค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับสุ รา ที่ทาให้สุราเปรี ยบเสมือนสิ่ งที่คุน้ เคยต่อการ
ดารงชี วิ ต ของคนไทยเป็ นส าคัญ ไม่ ว่า จะเป็ นแสดงออกถึ ง ความเป็ นลู ก ผูช้ าย เห็ น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ เ ท่
แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ และการลองเสพสุ ราเพื่อรักษาโรค และเหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่งที่
ทาให้คนลองเสพสุ รา คือ เลียนแบบภาพยนตร์ โฆษณา หรื อสื่ ออื่น ๆ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการลองเสพสุ ราเป็ นครั้งแรก หลังจากนั้นโดยส่ วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการ
เสพสุ ราต่อไป โดยเฉพาะหากลองเสพสุ ราครั้งแรกเมื่ออายุน้อย จะมีความถี่ในการเสพสุ รามาก และ
นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม พฤติกรรมการลองเสพสุ ราครั้งแรกจึงมีความสาคัญต่อพฤติกรรม
การเสพสุ ราในอนาคตต่อไป
4. พฤติกรรมการเสพสุ รา
4.1 สาเหตุในการดื่มสุ รา
- อิทธิพลของเพือ่ นทีม่ ีต่อการเสพสุ รา
สาเหตุสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างมีการเสพสุ รา ได้แก่ ต้องการสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน
เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ ง อิ ทธิ พลของสุ ราที่ทาให้กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าสุ ราสามารถทาให้ผูเ้ สพมีสังคม
ตลอดจนอิทธิ พลจากเพื่อนชักชวนตามทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคม ของซัทเธอร์ แลนด์
(Sutherland) และทฤษฎีกลุ่มชักนา (Reference Group Theory) ของ แฮสเคล (Haskell) ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่ งการเสพสุ ราเนื่ องจากอิทธิ พลของกลุ่มเพื่อน เพื่อเป็ นการสังสรรค์กบั เพื่อนอาจนาไปสู่ การประกอบ
อาชญากรรมได้ เพราะหากคบเพื่อนที่ประกอบอาชญากรรมเมื่อมีการเสพสุ ราอาจมีความคึกคะนอง
และอาจมีการชักชวนในการประกอบอาชญากรรม
- อิทธิพลของความคาดหวังต่ อการเสพสุ รา
นอกจากนี้สาเหตุในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความคาดหวังว่าการเสพสุ รา
จะทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ต้องการคลายเครี ยด ดื่มเมื่อมีปัญหา ดื่มเมื่อมีความสบายใจ
อันเป็ นการแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ มตัวอย่างมีความคาดหวังว่าการเสพสุ ราทาให้เกิ ดความสุ ข สามารถ
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ผ่อนคลายจากความเครี ยดที่ตอ้ งเผชิ ญได้ สุ ราจึงเปรี ยบเสมือนสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังว่าการ
เสพสุ ราจะทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินของคนในสังคม ทาให้คลายเครี ยด และมีความสุ ข
นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งของการดื่มสุ รา คือ กลุ่มตัวอย่างส่ วน
หนึ่งดื่ มสุ ราแล้วมีความคาดหวังว่าการเสพสุ ราจะทาให้มีความกล้าในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประกอบอาชญากรรม ซึ่ งเป็ นมูลเหตุจูงใจในการเสพสุ ราแล้วนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม
- อิทธิพลของสั ญลักษณ์ของสุ ราทีม่ ีต่อการเสพสุ รา
รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างบางส่ วนยังมองว่าการดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่เท่
เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสาเร็ จจึงมีการเสพสุ ราเพื่อฉลองเรื่ องงาน ดื่ มเมื่อมีความสบายใจ อาทิ การฉลองเรื่ องงาน เมื่อ
ประสบความสาเร็ จตามที่ปรารถนา สัญลักษณ์ของการเข้าสังคม สัญลักษณ์ของการเป็ นลูกผูช้ าย ความ
เป็ นผูใ้ หญ่ ดังนั้นจึงมีการเสพสุ ราอย่างต่อเนื่ อง เพราะอาจเห็นว่าเป็ นพฤติกรรมที่สามารถกระทาได้
โดยไม่มีความผิดปกติแต่ประการใด และสามารถเข้าสังคมกับเพื่อนได้ ซึ่ งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมอง
การดื่มสุ ราว่าเป็ นพฤติกรรมที่ปกติในชีวิตประจาวัน โดยส่ วนหนึ่ งอาจสื บเนื่องมาจากการที่เห็นบุคคล
ในครอบครัว หรื อบุคลในสถานที่พกั อาศัยมีการเสพสุ รากันเป็ นประจา ตลอดจนการที่สื่อมีการนาเสนอ
การเสพสุ รา อาจเป็ นสาเหตุสาคัญให้กลุ่มตัวอย่างมีการเสพสุ ราอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความรู้สีกว่าการ
เสพสุ ราเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสมแต่ประการใด เพราะสัญลักษณ์ที่ทางครอบครัวหรื อสังคมได้มีให้แก่สุรา
นัน่ เอง
-อิทธิพลของครอบครัวทีม่ ีต่อการเสพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติในชี วิตประจาวัน
เป็ นความเคยชิ นในชีวิตประจาวัน โดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งได้ปกปิ ดทางบ้านว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
แต่ ใ ช้ก ารดื่ ม สุ ร าบัง หน้ า แทนการเสพยาเสพติ ด เนื่ อ งจากทางครอบครั ว เห็ น ว่ า การดื่ ม สุ ร าเป็ น
พฤติกรรมปกติทว่ั ไปในสังคม หากมีการดื่มสุ ราจะไม่โดนทางบ้านว่ากล่าว กลุ่มตัวอย่างรายนี้ จึงดื่ม
สุ ราควบคู่กบั การเสพยาเสพติดเสมอ
นอกจากนี้ ครอบครัวที่มีการดื่มสุ ราเป็ นประจา หรื อมีการชักชวนกลุ่ มตัวอย่างให้มี
การเสพสุ ราสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning) ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเรี ยนรู้
การเสพสุ ราจากครอบครัวเป็ นสาคัญ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการที่ค รอบครัวไม่สามารถทาหน้าที่ใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้สมาชิกในสังคมเห็นว่าการเสพสุ ราไม่ใช่เป็ นพฤติกรรมปกติในสังคม
และอาจเป็ นสาเหตุในการนาความหายนะมาสู่ ชีวติ
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- อิทธิพลของสื่ อทีม่ ีต่อการเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่า สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นมีการนาเสนอการเสพสุ รา
ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ รองลงมา คือ การนาเสนอผ่านละครหรื อภาพยนตร์ การโฆษณาทาง
หนังสื อพิมพ์ อิ นเตอร์ เน็ ต วิทยุ และสื่ ออื่น ๆ อาทิ ป้ ายโฆษณาข้างทาง โปสเตอร์ ตามร้ านค้าทัว่ ไป
นิ ต ยสาร ปฏิ ทิ น อัน เป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สื่ อ ที่ มี ก ารน าเสนอการเสพสุ ร าสามารถเข้า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายในการเสพสุ ราได้อย่า งง่ า ยดาย เนื่ องจากมี ค วามหลากหลายของสื่ อในการนาเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น
หากพิจารณาถึงการกระตุน้ ของสื่ อต่อการเสพสุ รา
ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เห็นว่าสื่ อไม่มีผลต่อการกระตุน้ การดื่มสุ รา ไม่วา่ จะเป็ นการดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิต หรื อการดื่มสุ ราใน
ชีวติ ปั จจุบนั ก่อนต้องโทษจาคุก อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจานวน ร้อยละ 31.6 ที่เห็นว่าสื่ อมีอิทธิ พล
ต่อการกระตุ น้ ให้เสพสุ รา อันสอดคล้องกับผลการศึก ษาของวิลาวัณย์ ฤดี ศานต์(2540) ที่ปรากฏว่า
แม้วา่ โฆษณาของสิ นค้าแอลกอฮอล์จะไม่ส่งอิทธิพลต่อการบริ โภคหรื อก่อแรงจูงใจในการซื้ อ แต่นยั ยะ
ที่สื่อจากโฆษณากลับกลายเป็ นความหมายที่สังคมให้การยอมรับและส่ งผลในการให้ความหมายกับ
ตัวตนและสังคมในทางอ้อม และสอดคล้องกับทฤษฏีทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) ของ
Garbriel Trade ที่กล่าวว่าอาชญากรรมเกิ ดขึ้นเพราะการเลี ยนแบบพฤติกรรมอาชญากร ซึ่ งสามารถ
เลียนแบบได้จากพฤติกรรมผูอ้ ื่น หรื อ สื่ อมวลชน ซึ่ งอาจนามาใช้ในการอธิ บายทั้งพฤติกรรมของการ
เสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรมได้วา่ คนในสังคมอาจมีการเลียนแบบพฤติกรรมการเสพสุ ราจาก
การนาเสนอของสื่ อมวลชน ไม่ว่าจะเป็ นผ่านทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรื อ การโฆษณา โดยเฉพาะ
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารน าเสนอภาพของสุ ร าผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ มากมาย อัน อาจท าให้ ค นในสั ง คมเกิ ด การ
ลอกเลี ยนแบบได้อย่างง่ายดาย และเมื่อมีการเสพสุ ราจนกระทัง่ ขาดสติในการควบคุมตัวอาจนาไปสู่
ปั ญหาการเกิดอาชญากรรมได้ในที่สุด
- อิทธิพลของทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ ีต่อการเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัด มีจานวนผูด้ ื่มสุ รา
ในชุ มชนที่อาศัยอยู่จานวนมากและไม่มากในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกันประมาณครึ่ งหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่าชุ มชนที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่มองการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา จึงทา
ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา หรื อถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีจากการดื่ม
สุ รา อันอาจเป็ นสิ่ งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราได้อย่างปกติในชีวิตประจาวัน เนื่องจากการเสพสุ ราไม่
เป็ นพฤติกรรมแปลกแยกที่สังคมรังเกียจ หรื อมีปัญหากับชุมชนที่อยูอ่ าศัย หากกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่เสพ
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สุ ราไม่ได้สร้ างความเดื อดร้ อนอื่ น ๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ การร้ องเพลงส่ งเสี ยงดัง หรื อ การประกอบ
อาชญากรรม
นอกจากนี้ หากกลุ่มตัวอย่างได้อพยพเข้าไปหางานทา หรื อเรี ยนหนังสื อในเมืองใหญ่ ไม่วา่ จะ
เป็ นกรุ งเทพฯ หรื อจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค กลุ่ มตัวอย่างจะขาดความผูกพันกับที่อยู่
อาศัย ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้นอกจากมีการเสพสุ ราแล้ว การประกอบอาชญากรรมก็สามารถกระทาได้ง่าย
ตามทฤษฎี ความผูกพันของเฮอร์ ชิ (Hirschi ‘s Bond Theory ) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อ
อาชญากรรมเกิดจากการขาดความผูกพันทางสังคม รวมทั้งการเสพสุ ราจะเป็ นพฤติกรรมที่คนในสังคม
อาจไม่ได้ให้ความสนใจเนื่ องจากต่างคนต่างอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะผูเ้ สพสุ ราส่ วนหนึ่ งที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด หรื อบ้านพักคนงานโอกาสในการเสพสุ ราจะเป็ นไปได้สูง ตามทฤษฏีนิเวศวิทยาแห่ งสานัก
ชิคาโก (The Chicago Ecological School) ของเบอร์เกส (Burgess) ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่เสพสุ ราและประกอบ
อาชญากรรมจะอาศัยอยูใ่ นเขตที่เป็ นทางผ่าน ความเจริ ญทางธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวออกไป ไม่
มีลกั ษณะถาวร ผูม้ ีรายได้น้อยอาศัยหนาแน่ น แหล่ งเสื่ อมโทรมซึ่ งเป็ นจุดทางผ่านและมีแหล่ งเสื่ อม
โทรมโดยเฉพาะชุมชนแออัดจานวนมาก
- ปัจจัยทางด้ านร่ างกาย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งเสพสุ ราเพื่อรักษาโรค อาทิ กลุ่มตัวอย่างบางรายเห็นว่าเมื่อเสพ
สุ ราแล้วท าให้ หายปวดศี รษะ ดื่ ม แล้วท าให้เจริ ญอาหารเพื่อ ช่ วยในการย่อยเนื้ อหรื อปลา อันอาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งอาจประสบปัญหาทางด้านสุ ขภาพและเห็นว่าการเสพสุ ราอาจช่วยให้
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรงขึ้น
- ปัจจัยทางด้ านจิตใจ
กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนเสพสุ ราเพราะติดใจในรสชาติของสุ รา ซึ่ งอาจสื บเนื่องมาจาก
การลองเสพสุ ราครั้งแรกในชีวติ แล้วจึงมีความติดใจ โดยอาจเป็ นการติดใจในรสชาติของสุ รา หรื อติดใจ
ในอิทธิ พลของสุ ราที่มีต่อตัวเอง เพราะเมื่อดื่มสุ ราแล้วทาให้ลืมความทุกข์ลืมปั ญหาในชีวิต ตลอดจน
การดื่มสุ ราแล้วทาให้มีเพื่อน ทาให้เข้ากับสังคมได้
นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งของการดื่มสุ รา คือ กลุ่มตัวอย่างส่ วน
หนึ่ งดื่ มสุ ราแล้วทาให้มีความกล้าในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ รวมทั้งการประกอบอาชญากรรม ซึ่ งเป็ น
มูลเหตุจูงใจในการเสพสุ ราแล้วนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม อาจเนื่องมาจากการเสพสุ ราของกลุ่ม
ตัวอย่างอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่มี Super Ego (อภิอตั ตา หรื อภาวะจิตใจขั้นสู งสุ ด) หากแต่มี Ego
( อัตตา) ที่ไม่สามารถควบคุ ม Id (สัญชาตญานดิบ)ได้ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของซิ กมันต์ ฟอรยด์
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(Sigmund Frued) จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุมสติของตัวเอง ไม่วา่ จะเป็ นความโกรธ ความ
ต้องการทางเพศ หรื อ ต้องการเงินเพื่อให้ได้มาเสพสุ ราจึงหันไปประกอบอาชญากรรม
สรุ ปได้วา่ แม้มูลเหตุจูงใจที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราอาจมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อ
เสพสุ ราแล้วอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างขาดสติและอาจนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมได้ในที่สุด
4.2 โอกาสในการเสพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราในโอกาสเฉลิมฉลองต่าง ๆ โอกาสพิเศษ เช่นวันเกิด กรณี
เงิ นเดื อนออก โอกาสที่ประสบกับปั ญหากลุม้ ใจ และการย้อมใจทาให้มีความกล้าในการทาสิ่ งต่าง ๆ
ตลอดจนช่วงเวลาอื่น ๆ อาทิ ช่วงสงกรานต์ ดื่มเวลาว่างจากการทางาน หรื อทุกวันหลังเลิกงาน ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งการดื่ม ช่วงโอกาสที่อยูก่ บั เพื่อน ๆ และช่วงเวลาที่มีความสุ ขและมีความทุกข์เป็ นพิเศษมากกว่า
ช่วงปกติ
อันแสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างมีการเสพสุ ราเกือบทุกช่วงโอกาส ไม่วา่ จะเป็ นโอกาส
พิเศษ หรื อช่วงเวลาปกติ แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเป็ นช่วงโอกาสพิเศษที่ทาง
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการเสพสุ รา โดยกลุ่มตัวอย่างที่แม้วา่ ในสภาวะปกติจะไม่ได้ดื่มสุ รา หรื อ
ดื่มสุ รานาน ๆ ครั้ง หากแต่เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะดื่มสุ รากับญาติ พี่นอ้ ง หรื อกลุ่มเพื่อน เพื่อความ
สนุกสนาน รื่ นเริ ง อันอาจแสดงให้เห็นถึงสังคมไทยที่ได้ให้ ความสาคัญกับการเฉลิมฉลองในโอกาส
พิ เศษต่ า ง ๆ และสุ ราเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ส าคัญของการเฉลิ ม ฉลองในโอกาสพิเศษ หรื อตามประเพณี
เทศกาลที่สาคัญของไทยดังกล่าว
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งเสพสุ ราในช่ วงเงิ นเดือนออก อันอาจเป็ นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างซึ่ งมีสถานภาพทางสังคมไม่สูงมากนัก โดยมีรายได้ไม่มาก เมื่อเงินเดือนออกทาให้มีเงิน
ในการซื้ อสุ รา ตลอดจนอาจเป็ นการเฉลิมในวันเงินเดือนออก ซึ่ งใช้สุราเป็ นเสมือนรางวัลในชีวิตให้กบั
การทางานที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งเดือน อย่างไรก็ตาม การเสพสุ ราในช่วงเงินเดือนออกอาจนาไปสู่
ปัญหาความยากจน เพราะอาจมีการใช้จ่ายในการซื้อสุ ราที่สุรุ่ยสุ ร่าย เพราะเมื่อมีการเสพสุ ราจะทาให้ไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ ตลอดจนการเสพสุ ราในช่วงเงินเดือนออกอาจนาไปสู่ ปัญหาของการประกอบ
อาชญากรรมเกี่ ยวกับทรัพย์ได้ กล่าวคือ เมื่อต้นเดือนมีการเสพสุ รา ซึ่ งหากมีการใช้จ่ายที่มากเกิ นไป
จนกระทัง่ เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน อาจนาไปสู่ ปัญหาการประกอบอาชญากรรม
เพื่อให้ได้เงินมาดารงชีวติ หรื อ การซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนหนึ่ งยังได้เสพสุ ราในช่ วงเวลาที่ มีความสุ ข หรื อมีค วามทุกข์เป็ น
พิ เศษแตกต่ า งจากสภาวะที่ ไ ด้ป ระสบในสภาวะปกติ ดัง นั้น อาจกล่ า วได้ว่า สุ รามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
275

ดารงชี วิตของคนไทย ไม่วา่ จะสุ ขหรื อทุกข์จะต้องให้ความสาคัญกับสุ รา เปรี ยบเสมือนสุ ราเป็ นเพื่อน
เคียงข้างที่สาคัญของชีวติ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งแท้จริ งแล้วการที่ชีวติ มีความสุ ขแล้วหันไป
เสพสุ ราอาจนาไปสู่ ความทุกข์ที่ตามมาได้ เพราะการเสพสุ ราอาจนาไปสู่ ปัญหาในการควบคุมสติ ซึ่ ง
อาจนาไปสู่ ปัญหาการประกอบอาชญากรรมหรื อปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ตามมาได้ และในทางตรงกันข้าม
สาหรับผูท้ ี่มีความทุกข์แล้วหันไปเสพสุ ราอาจเพิ่มความทุกข์ให้กบั ผูท้ ี่เสพมากยิ่งขึ้น เพราะการเสพสุ รา
อาจทาให้ผเู ้ สพสุ ราลื มความทุ กข์ได้ชว่ั ขณะในขณะที่เมา หรื อทาให้จิตใจของผูท้ ี่กาลังทุกข์ไม่ได้ให้
ความสนใจกับปั ญหาที่เกิดขึ้น จึงทาให้ผเู้ สพสุ ราคิดว่าการเสพสุ ราทาให้ลืมความทุกข์ได้ หากแต่การ
เสพสุ ราไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริ ง แต่อาจนาไปสู่ หนทางที่อาจพบกับความทุกข์ไป
ตลอดชี วิต เพราะสุ ราจะทาให้ผูเ้ สพขาดสติและกระทาในสิ่ งที่อาจเกิ ดความผิดพลาด หรื อเกิ ดความ
สู ญเสี ยไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ของผูอ้ ื่น หรื อชีวติ ของตัวเองที่อาจต้องเผชิญกับความทุกข์ที่รุนแรงมากกว่าเดิม
ที่ได้ประสบอยู่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้เสพสุ ราในโอกาสที่จะไปประกอบอาชญากรรม เพื่อเป็ นการ
ย้อมใจทาให้มีความกล้า ซึ่ งการเสพสุ ราในโอกาสนี้ จะนาไปสู่ ปัญหาของสังคมได้มาก เพราะเมื่อขาด
สติจากการเสพสุ รา จะสามารถตัดสิ นใจในการกระทาผิดได้ง่าย และปั ญหาอาชญากรรมที่ตามมาจะมี
ความรุ นแรงมากกว่ากรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดไม่ได้ดื่มสุ รา เพราะการดื่มสุ ราทาให้ผกู้ ระทาผิดขาดสติในการ
ยับยั้งชัง่ ใจตัวเองนัน่ เอง
ดังนั้น แม้กลุ่มตัวอย่างจะมีโอกาสในการเสพสุ ราที่แตกต่างกันไป หากแต่โอกาสใน
การเสพสุ ร าของกลุ่ ม ตัวอย่า งจะเกิ ด ขึ้ นเกื อบทุ ก โอกาส เกื อบทุ ก เทศกาล โดยจะต้องมี สุ ราเข้า มา
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ อย่างแยกจากกันไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเกี่ยวข้องกับสุ รา ซึ่ งเป็ นอบายมุขประการ
หนึ่งอาจนามาซึ่ งหายนะที่เกิดกับชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ทรมานหรื อการประกอบอาชญากรรม
4.3 วัน / เวลาทีเ่ สพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเสพสุ ราในวันเสาร์ หรื อ อาทิตย์ ร้อยละ 83.4 และเสพ
สุ ราในช่วงเวลากลางคืน ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ เสพสุ ราในวันศุกร์ ร้อยละ 11.4 และเสพสุ ราใน
เวลาเย็น ร้อยละ 39.2 อาจเนื่ องมาจากช่ วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่ วงเวลาที่ผกู้ ระทาผิดกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ภารกิจจากการทางาน ตลอดจนเป็ นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถรวมกลุ่มในการเสพสุ ราเพื่อเป็ นการ
สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อนได้ง่าย
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4.4 ความถี่ในการเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเสพสุ ราอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน จนกระทัง่ ถึงทุกวันในสัปดาห์ ร้อยละ 81.6 ในขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา
เดือนละครั้ง หรื อเสพสุ ราน้อยกว่าเดือนละครั้งร้อยละ 18.4 เท่านั้น นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ
กลุ่มตัวอย่างที่เสพทุกวันมีจานวน ร้ อยละ 19.7 อันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเสพสุ ราของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ มีความถี่ในการเสพสุ ราที่มาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเสพสุ ราเป็ นประจาสม่าเสมอมากกว่า
การเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
ซึ่ งจากความถี่ ของการเสพสุ ราที่มากจึงอาจส่ งผลต่อการเกิ ดอาชญากรรม เพราะการ
เสพสุ ราจะทาให้ผเู ้ สพขาดสติในการยับยั้งชัง่ ใจ ตลอดจนความถี่ในการเสพสุ ราที่มาก อาจจะทาให้ผู้
เสพต้องประสบกับปั ญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสพสุ รา โดยเฉพาะหากกลุ่มตัวอย่างประสบกับปั ญหา
ว่างงาน อาจนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
4.5 ปริมาณการเสพสุ ราทีเ่ สพเป็ นประจา
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.3 เสพสุ รามากกว่า 1 ขวด แต่หากพิจารณาถึงผูท้ ี่ดื่มสุ รา
ตั้งแต่ 1 ขวดขึ้นไป มีจานวนถึงร้อยละ 63.1 โดยมีปริ มาณการเสพสุ ราที่มากถึง 12 ขวด หรื อ 15 - 20
ขวดต่อครั้ง อันแสดงให้เห็ นถึ งปริ มาณในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างมีจานวนที่มากต่อคน ซึ่ งอาจ
เป็ นสาเหตุ สาคัญที่ ทาให้กลุ่ ม ตัวอย่างได้รับ ผลกระทบจากการดื่ มสุ รา ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบด้า น
สุ ข ภาพ ผลกระทบต่ อการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ จากการขับ ขี่ รถยนต์ ผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท ไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้และนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม
4.6 ประเภทของสุ ราทีเ่ สพเป็ นประจา
ประเภทของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างเสพมากที่สุด ได้แก่ เบียร์ยหี่ อ้ ที่ผลิตในประเทศไทย
รองลงมาได้แก่ เหล้าขาว ซึ่ งหากมีการจัดกลุ่มสุ ราตามราคาที่จาหน่าย ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเสพ
สุ ราที่มีราคาไม่แพง ซึ่ งประกอบด้วยเบียร์ ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย เหล้าขาว เหล้าเถื่อน ร้อยละ 97.5
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการเสพสุ ราที่มีราคาแพง ซึ่ งประกอบด้วยเบียร์ ยี่ห้อของต่างประเทศ บรั่นดี
วิสกี้ ไวน์ และแชมเปญ ร้อยละ 29.0
อันเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการดื่มสุ ราที่ราคาไม่สูงมากนัก อาจจะสื บ
เนื่องมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูง โดยเฉพาะการที่มีรายได้ไม่สูง
มากนัก จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างนิยมเสพสุ ราที่มีราคาไม่แพงมากกว่าการเสพสุ ราที่มีราคาแพง หรื ออาจจะ
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สื บเนื่องมาจากค่านิยมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูงมากนักที่จะนิยมเสพสุ รา
คือ เบียร์ ไทยและเหล้าขาวมากกว่าสุ ราประเภทอื่น หรื ออาจกล่าวได้วา่ ค่านิยมหรื อวัฒนธรรมรองของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูงมากนักจะมีการดื่มสุ ราที่มีราคาไม่แพง และการเห็นบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนเพื่อนที่มกั จะมีการดื่มสุ ราประเภทดังกล่าว รวมทั้งสุ ราประเภทดังกล่าวเป็ นสุ ราที่
กลุ่ ม ตัวอย่า งสามารถหาซื้ อได้ง่า ย ไม่ ว่า จะเป็ นร้ า นขายของช าใกล้บา้ น ร้ า นสะดวกซื้ อ หรื อ
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป
4.7 ค่ าใช้ จ่ายในการเสพสุ รา
ค่าใช้จ่ายในการเสพสุ ราต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่าใช้จ่ายระหว่าง 101 – 500
บาท ร้อยละ 44.7 รองลงไป คือ ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 33.6 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่าย
สู งสุ ดที่เกิดจากการเสพสุ รา 1,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 6.5
อันแสดงให้เห็ นว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค่าใช้จ่า ยที่เกิ ดขึ้ นจากการเสพสุ ราในแต่ ล ะครั้ ง
จานวนไม่มากนัก หากแต่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเสพสุ ราที่มาก กล่าวคือ สัปดาห์ละ
1 วันขึ้นไป ร้อยละ 81.6 และประกอบกับกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ไม่สูงมากนัก
ดังนั้นการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างอาจเป็ นหนทางในการนาไปสู่ ความยากจน และเป็ นหนทางเสื่ อมที่
นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม เพราะเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการเสพสุ ราจานวนมาก แต่กลุ่มตัวอย่างมี
รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิตและการเสพสุ รา อาจทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจในการประกอบ
อาชญากรรม เพื่อให้ได้เงินมาใช้ในการเสพสุ ราเมื่อมีความต้องการเสพสุ ราหากแต่ไม่มีเงิน รวมทั้งการ
ประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน เพราะการเสพสุ ราทาให้มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการครองชีพของตนเองและครอบครัว
ดังนั้น จากพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น การเสพสุ ราเป็ น
หนทางที่ นาไปสู่ ความเสื่ อมของชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นหนทางแห่ งความยากจนเพราะการเสพสุ ราทาให้
รายได้ไม่เพียงพอในการครองชี พของตนและครอบครัว ตลอดจนการเสพสุ ราอาจทาให้ไม่สามารถ
ทางานได้อย่างเต็มที่ และการเสพสุ ราเป็ นหนทางที่นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม เพื่อให้ได้เงินมา
ใช้ในการดารงชีพและการเสพสุ ราต่อไป
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5. สถานทีใ่ นการซื้อสุ รา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ือสุ ราจากร้านค้าใกล้บา้ น และกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด คือ ร้อยละ
96.6 มีความสะดวกในการซื้ อสุ รา ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อสุ ราด้วยตนเอง หรื อการให้เพื่อน ภรรยา ลูก หรื อ
ญาติพี่น้อง ลู กน้อง คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็ นคนซื้ อสุ ราให้เสพ อันเป็ นสิ่ งสาคัญที่แสดงให้
เห็นว่าการซื้อสุ ราในสังคมไทยสามารถทาได้ง่าย และสะดวก ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อด้วยเงินสด หรื อหาก
เจ้าของร้านเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กับผูเ้ สพ ก็สามารถซื้ อด้วยวิธีสินเชื่ อ คือ ซื้ อเสพก่อนเมื่อเงินเดือนออก หรื อมี
เงิน จึงค่อยจ่ายค่าสุ รา ดังที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้กล่าวว่า
“การซื ้อสุราสามารถทาไดง่ าย สามารถซื ้อได้ ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อน”
ดังนั้น การที่สังคมไทยทาให้การซื้ อสุ ราเป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่ายและมีความสะดวก อาจเป็ นเหตุผล
หนึ่ ง ที่ ท าให้ค นไทยเห็ นการเสพสุ ร าเป็ นพฤติ ก รรมปกติ ท วั่ ไปในสัง คม และอาจเป็ นเหมื อนสิ่ ง ที่
สนับสนุนหรื อกระตุน้ ให้สมาชิ กในสังคมได้ลองเสพ และมีการเสพสุ รากันอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุ ดไป
จากสังคมไทย
6. เพือ่ นทีเ่ สพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่าบุคคลที่ร่วมดื่มสุ ราด้วยกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ เพื่อน
ร้อยละ 83.2 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเพื่อนสนิทที่ร่วมดื่มสุ ราด้วยเป็ นประจา จานวนประมาณ
3 – 10 คน ร้อยละ 73.5 แม้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเห็นว่าหากตนเองไม่ดื่มสุ ราเพื่อนก็จะคบต่อไป
หากแต่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.8 ที่เห็ นว่าหากตนเองไม่ดื่มสุ ราจะทาให้เพื่อนไม่คบ ทาให้พฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้จึงต้องเสพสุ ราร่ วมกับกลุ่มเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนไม่คบนัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเสพสุ ราร่ วมกับกลุ่มเพื่อนดังกล่าวข้างต้น หากแต่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อกลุ่มเพื่อนในวงสุ ราว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่าง
รายหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนที่ร่วมเสพสุ ราด้วยกันว่า ไม่ใช่เพื่อนแท้กล่าวคือ
“ผมกระทาผิดต้ องโทษด้ วยคดีฆ่า ถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นระยะเวลา 50 ปี ตั้งแต่ อายุ 22 ปี ปั จจุบัน
ถูกจาคุกมาเป็ นเวลา 6 ปี ตอนนีส้ านึกได้ แล้ ว หากย้ อนกลับไปจะไม่ ทาเลยจริ ง ๆ ไม่ มีเพื่อนที่กินดื่ม
ด้ วยกันติดต่ อเลย แม้ ก่อนหน้ านี้จะมีเพื่อนที่สนิทที่ดื่มสุ ราด้ วยกันเป็ นประจา จานวนมากถึง 8 คน
ญาติกน็ าน ๆ มาที การดื่มสุ ราเป็ นสิ่ งที่ ไม่ ดี เพราะอาจเกิดปั ญหาหลายอย่ าง เช่ น อุบัติเหตุ ทาให้ ตัวเอง
บาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิต หรื อไม่ ผ้ ูอื่นก็เสี ยชี วิต ทาให้ เกิ ดการทะเลาะวิว าทกับผู้อื่นแล้ วทาอะไรไปโดย
ขาดความยับยัง้ ”
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มีเพียงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.1 เท่านั้นที่เห็นว่าเพื่อนในวงสุ ราเป็ นเพื่อนแท้ ดังจะเห็นได้จาก
กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนที่ร่วมเสพสุ ราด้วยกันว่า
“เพื่อนที่ ผมดื่มสุ ราด้ วยประมาณ 10 กว่ าคนนี ้ ผมคิดว่ าเป็ นเพื่อนแท้ มีเรื่ องอะไรก็จะช่ วยกัน
เสมอ ขนาดผมติดคุกในปั จจุบัน เพื่อนกลุ่มที่ดื่มสุ รานี้ ก็ยังมาเยี่ยมผมเลย ผมว่ าเพื่ อนในกลุ่มวงสุ รา
ของผมเป็ นเพื่อนแท้ นะ ”
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ พฤติกรรมในการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างได้รับอิทธิ พลมาจากเพื่อน
เป็ นส าคัญ ซึ่ ง แม้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งจะเห็ นว่า เพื่อ นในวงสุ ราเป็ นกลุ่ ม เพื่อนที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นเพื่อนแท้ โดยมี
ลักษณะที่คบกันเพื่อการเสพสุ ราเท่านั้น มีกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่าเพื่อนในวงสุ ราเป็ น
เพื่อนแท้ แต่การรวมกลุ่มกับเพื่อนในการเสพสุ รา อาจเป็ นหนทางที่ทาให้ตอ้ งเสพสุ ราอย่างเลิกไม่ได้
เพราะอิทธิ พลของกลุ่มเพื่อนที่อาจมีการชักชวนให้เสพสุ ราอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
กับเพื่อนในการเสพสุ ราอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความคึกคะนองในการเสพสุ รามากกว่าการเสพสุ ราแต่
เพียงประการเดี ยว รวมทั้งหากมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ประกอบอาชญากรรม จะมีการชักนาไปสู่ การ
ประกอบอาชญากรรมอันสอดคล้องกับทฤษฎี ทฤษฏีความแตกต่างในการคบหาสมาคมของซัทเธอร์
แลนด์ (Sutherland)ที่ ก ล่ า วว่า พฤติ ก รรมอาชญากรมี ก ารเลี ย นแบบระหว่า งกลุ่ ม เพื่ อ น โดยอาศัย
ระยะเวลาในการคบหาสมาคมเป็ นสาคัญ เช่นเดียวกับการเสพสุ ราซึ่ งมีอิทธิ พลจากการคบเพื่อน และ
ทฤษฎีกลุ่มชักนา (Reference Group Theory) ของ แฮสเคล (Haskell) ซึ่ งกล่าวว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบน
และอาชญากรรม เกิ ดจากกลุ่มชักนาให้กระทาผิด อาทิ ครอบครัวและเพื่อน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการชักนา
สมาชิกในกลุ่มให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้ อาทิ การชักนาให้เกิดการเสพสุ รา การชักนาให้มี
การกระทาผิดได้
จึงสรุ ปได้ว่า เพื่อนมีอิทธิ พลต่อการเสพสุ รา โดยเฉพาะเมื่อกลุ่ มตัวอย่างมีการรวมกลุ่มกัน
เสพสุ รา อาจนาไปสู่ การเสพสุ ราอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมเพราะการ
ชักนาหรื ออิทธิ พลของกลุ่มเพื่อนเป็ นสาคัญ
7. ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีและไม่ดีต่อสุ รา กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นว่าการ
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ดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ งเห็นว่าการดื่มสุ ราทา
ให้มี ค วามสุ ข การดื่ ม สุ ร าท าให้ ส ามารถท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้โ ดยไม่ ล ะอาย การดื่ ม สุ ร าเป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม การดื่มสุ ราทาให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนหนึ่งเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย และการดื่มสุ ราส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งหมดเห็นว่าการดื่มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ การดื่มสุ รา
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน การดื่มสุ รา
ทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้
จากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสุ ราดังกล่าวข้างต้นอาจเป็ นสิ่ งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ รา
โดยเฉพาะทัศนคติซ่ ึ งกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคมไทย
อันเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงปั จจัยทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เห็นการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา
การดื่มสุ ราในทุกเทศกาล หรื อทุกช่วงโอกาสของชีวิต เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง หรื อเป็ นการสดงออกถึง
ความสุ ขของชีวติ เป็ นต้น ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีการใช้สุราในการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีของคนในสังคม การดื่มสุ ราเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย การดื่มสุ ราทาให้มีความกล้า
สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความละอาย
อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อสุ ราเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
เห็ นว่าการดื่ มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ การดื่มสุ ราส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของ
ความยากจน การดื่มสุ ราทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับทัศนคติที่ดีดงั กล่าว
ข้า งต้น และวัฒ นธรรมของไทยที่ มี ค วามคุ ้น เคยกับ การเสพสุ ร า ตลอดจนการเห็ นการเสพสุ ราใน
สังคมไทยที่เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา สามารถเสพได้ในทุกเทศกาลหรื อทุกช่ วงโอกาสที่สาคัญของชี วิต
อาจทาให้กลุ่มตัวอย่างมองข้ามทัศนคติที่ไม่ดี และให้ความสาคัญกับทัศนคติที่ดีจนกระทัง่ ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถแยกวิถีชีวติ ของตนเองออกจากการเสพสุ ราได้
ซึ่ งหากคนในสังคมไทยยังคงมีทศั นคติต่อสุ ราดังกล่าวข้างต้น ย่อมเปรี ยบเสมือนการส่ งเสริ ม
ให้การเสพสุ ราเป็ นวิถีการดารงชีวติ ที่ไม่สามารถแยกออกจากวัฒนธรรมไทยได้ และอาจทาให้สุรายังคง
อยูก่ บั สังคมไทยต่อไปตราบนานเท่านาน
8. พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ง คือ ร้องเพลง
หรื อส่ งเสี ยงดัง รบกวนชาวบ้า น รองลงมา ได้แก่ เล่ นการพนัน เป็ นนักเลงอันธพาล เสพยาเสพติ ด
รวมกลุ่มกับเพื่อนกระทาผิด และลักทรัพย์ ตามลาดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
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ควบคู่กบั การเสพสุ ราอื่น ๆ อาทิ การเที่ยวเตร่ ตามสถานบันเทิง หรื อการซื้ อบริ การทางเพศ การแข่งรถ
การไม่ ส ามารถควบคุ ม อารมณ์ ต นเองได้ไ ม่ ว่า จะเป็ นอารมณ์ ท างเพศ การทะเลาะวิว าทกับ คนใน
ครอบครัวหรื อบุคคลอื่น ๆ การประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพ และการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราที่ไม่ก่อให้เกิดปั ญหา คือ เมื่อเสพสุ รา
แล้วจะนัง่ เงียบ หรื ออารมณ์ดี พักผ่อนนอนหลับอยูท่ ี่บา้ นโดยไม่สร้างปัญหาให้กบั ใคร
จากผลการศึ กษาดัง กล่ า วข้างต้น แสดงให้เห็ นถึ งการเสพสุ ราแล้วนาไปสู่ การมี พ ฤติ กรรม
เบี่ ย งเบนและการประกอบอาชญากรรมมากกว่า การเสพสุ ราแล้วจะมี พ ฤติ ก รรมในด้า นบวก หรื อ
พฤติกรรมที่ไม่ได้สร้างปั ญหาให้กบั สังคม โดยพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นจากการเสพสุ ราและเป็ นการสร้าง
ปั ญหาให้แก่สังคม โดยส่ วนหนึ่งการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา
แล้วท าให้ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ เพราะการดื่ ม สุ ราเป็ นสาเหตุ ส าคัญที่ ท าให้ข าดสติ ใ นการ
ควบคุมตัวเอง ตลอดจนการเสพสุ ราแล้วมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว
ข้างต้น อาจเกิ ดขึ้นเนื่ องจากการสร้ างวัฒนธรรมรองของผูท้ ี่เสพสุ รา ที่อาจเห็ นว่า การเสพสุ ราแล้ว
จะต้องมีการร้องเพลงหรื อส่ งเสี ยงดัง การสร้างความสนุกสนานด้วยการเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด
หรื อการแสดงออกด้วยการเป็ นนักเลงอันธพาล ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีวฒั นธรรมรอง (Subcultural
Theories) ของทราสเซอร์ (Trasher) ทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นกลาง ของ (Albert Cohen) และทฤษฎี
ลักษณะวัฒนธรรมของชนชั้นต่า (Lower –Class Culture) ของ(Miller) ที่กล่าวถึงค่านิยมและวัฒนธรรม
ของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่มกั มีค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
นอกจากนี้ ผูเ้ สพสุ รามีการรวมกลุ่มกับเพื่อนกระทาผิดทั้งที่เป็ นคดีเกี่ยวกับทรัพย์และคดีอื่น ๆ
อาจสื บเนื่องมาจากผูเ้ สพสุ รามักมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนในการเสพสุ รา เพื่อนจึงอาจมีการชักชวนหรื อผู้
เสพสุ ราอาจมี ก ารเลี ยนแบบพฤติ กรรมของกลุ่ ม เพื่อนในวงสุ ราในการเกิ ดพฤติกรรมเบี่ ยงเบนหรื อ
พฤติกรรมอาชญากร ซึ่ ง สอดคล้องกับทฤษฏี ความแตกต่างในการคบหาสมาคมของซัทเธอร์ แลนด์
(Sutherland) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมอาชญากรมีการเลียนแบบระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยอาศัยระยะเวลาใน
การคบหาสมาคมเป็ นสาคัญ
ดัง นั้น จากผลการศึ กษาการดื่ ม สุ ราจึ ง เป็ นสาเหตุส าคัญที่นาไปสู่ พ ฤติก รรมเบี่ ยงเบน หรื อ
พฤติกรรมอาชญากรรมที่เป็ นปั ญหาของสังคม เพราะผูเ้ สพสุ ราอาจสร้างค่านิ ยม หรื อวัฒนธรรมรอง
ตลอดจนการถ่ายทอดพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อพฤติกรรมอาชญากรจากกลุ่มเพื่อนที่เสพสุ ราด้วยกัน
จึงอาจกล่าวได้วา่ การเสพสุ รามักจะก่อให้เกิดปั ญหาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพ
สุ รา ซึ่งโดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมมากกว่าพฤติกรรมปกติธรรมดาที่
ไม่ได้สร้างปั ญหาให้กบั สังคม
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9. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประสบปัญหาต่าง ๆ ภายหลังการดื่มสุ รา คือ
การประสบอุบตั ิเหตุ ไม่ว่าจะเป็ นอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นจากตัวเอง อาทิ การเดิ นล้ม การเดิ นไปให้รถชน
โดยไม่รู้สึกตัว หรื ออุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ เนื่องจากเมาแล้วขับ ไม่วา่ จะเป็ นการประสบอุบตั ิเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ หรื อรถยนต์ อาทิ การขับรถยนต์พลิกคว่า การขับรถจักรยานยนต์ลม้ ลงข้างทาง การ
ขับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ชนกับรถของคนอื่น อันเป็ นเหตุผลสาคัญให้กลุ่มตัวอย่างและบุคคลอื่น
ต้องเดือดร้อนจากการเสพสุ รา
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังประสบกับปั ญหาการทะเลาะวิวาท เนื่ องจากหงุดหงิดโมโหง่าย
โดยไม่มีเหตุผล การพูดจาเอะอะโวยวายเสี ยงดัง ด่าทอคนอื่น การขว้างปา ทาลายข้าวของด้วยความ
โกรธการทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้า การทาร้ายหรื อฆ่าสัตว์เลี้ยง การตบตีทาร้ายลูกเมีย หรื อทาร้ายผู้
ที่อยูใ่ กล้ชิดไม่วา่ จะเป็ นมารดา ญาติสนิท หรื อมิตรสหาย เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่างอีกส่ วนหนึ่งประสบปัญหายากจนเพราะใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย ถูกคนอื่นหลอกไม่วา่
จะเป็ นการหลอกให้ตอ้ งเสี ยทรัพย์หรื ออื่น ๆ และเมาค้างทาให้ทางานต่อไม่ได้
นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่า งอี ก ส่ วนหนึ่ ง ยังประสบกับ ปั ญหามีค วามต้องการทางเพศสู งโดยไม่
สามารถควบคุ มได้ อันนาไปสู่ ปัญหาการข่มขืน ดังเช่นกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ งที่ได้กระทาผิดในคดี
ข่มขืนเพราะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้ภายหลังจากการดื่มสุ รา
ประสบปัญหาด้านสุ ขภาพ คือ เป็ นโรคตับแข็งหรื อโรคอื่น ๆ จากการเสพสุ รา เป็ นต้น
จากปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างได้ประสบภายหลังจากการเสพสุ รา ได้แสดงให้เห็นการเสพสุ ราได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ สพทั้งที่เป็ นผลกระทบที่ไม่มีความรุ นแรงจนกระทัง่ เป็ นผลกระทบที่มีความ
รุ นแรง ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายทั้งต่อตัวของผูก้ ระทาผิดและบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม ทั้งที่เป็ นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นลูกเมีย หรื อกระทัง่ ผูม้ ีพระคุณ คือ มารดา ผู้
เสพสุ ราก็สามารถทาร้ ายได้ นอกจากนี้ การเสพสุ รายังก่อให้เกิ ดปั ญหาความยากจน เพราะผูเ้ สพอาจมี
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย การถูกหลอก การเสี ยงาน และการเสพสุ ราทาให้ผเู้ สพต้องประสบกับปั ญหาโรคที่
เกิดจากสุ รา
ดังนั้น การเสพสุ ราอาจเป็ นการสร้างความสุ ขได้เพียงชัว่ ครู่ ในขณะเสพ แต่ผลกระทบที่ตามมา
จากการเสพสุ รากลับมีมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบต่อตัวของผูเ้ สพหรื อผลกระทบของ
บุคคลใกล้ชิด บุคคลที่ไม่เคยรู ้ จกั สนิ ทสนมกันมาก่อน จนกระทัง่ อาจกล่าวได้ว่าสุ ราเป็ นหนทางแห่ ง
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ความหายนะที่ทาให้ผเู้ สพสุ ราต้องพบกับหนทางแห่ งความเสื่ อม ประสบปั ญหามากมายในชีวิตจนอาจ
ทาให้บางคนยากที่จะกลับตัวออกจากเส้นทางของความเสื่ อมนี้ได้เลย
10. การถูกตีตราจากการเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เสพสุ ราไม่ได้ถูกมองจากคนในสังคม
ว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา หรื อไม่ถูกคนในสังคมประณามว่าเป็ นคนไม่ดี มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 27.5
ที่ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา และมีกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 24.3 ที่ถูกประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อเสพ
สุ รา ซึ่ งหากดูพฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา หรื อถูกประณาม
ว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อมีการเสพสุ รา จะมีความถี่ในการเสพสุ ราทุกวัน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างบางรายอาจมี
การเสพสุ ราทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทัง่ ถึ งค่า รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราที่ไม่มี
ความเหมาะสม อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนส่ งเสี ยงร้ องเพลงดังรบกวนชาวบ้าน การทาร้ ายบุคคลที่
ใกล้ชิดไม่วา่ จะเป็ นลูกเมีย หรื อมารดา และการรวมกลุ่มกับเพื่อนในการกระทาผิด เป็ นต้น ตลอดจน
การเป็ นผู ้ที่ ว่ า งงาน แต่ มี ร ายได้ม าใช้ใ นการเสพสุ ร าจากการขอบิ ด า มารดา หรื อ การประกอบ
อาชญากรรม
จากการที่สังคมมีการตีตราผูท้ ี่เสพสุ ราว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายาน้อย หรื อ คนที่ข้ ีเหล้าเมายาไม่ถูก
ประณามว่าเป็ นคนไม่ดี
แม้กระทัง่ การถูกว่ากล่าวจากคนที่ใกล้ชิดเพราะการเสพสุ ราก็ไม่ค่อยมี
อาจเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมองเรื่ องการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมปกติธรรมดาทัว่ ไป ผูท้ ี่เสพ
สุ ราไม่ได้จดั เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมแปลกแยกหรื อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ประการใด โดยผูท้ ี่เสพสุ ราหาก
ไม่มีพฤติกรรมในการเสพสุ ราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน อาทิ การส่ งเสี ยงดังรบกวน หรื อ
เสพสุ ราทุกวัน รวมทั้งมีพฤติกรรมในการเสพสุ ราแล้วมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรื อ ก่ออาชญากรรมอย่าง
เห็ นได้ชัดเจน คนในสังคมไทยอาจไม่ได้มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมที่จะต้องประณาม
หรื อตีตราว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา รวมทั้งเป็ นคนไม่ดี จึงทาให้มีการเสพสุ ราในสังคมจนกระทัง่ ผูท้ ี่เสพ
สุ รามีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรื อเข้าไปยุง่ เกี่ ยวกับการประกอบอาชญากรรมอย่างชัดเจน จึงจะถูกสังคม
ประณามว่าเป็ นคนขี้ เหล้าเมายา หรื อการประณามว่าเป็ นคนที่ไม่ดีเพราะการเสพสุ ราแล้วทาให้เกิ ด
พฤติกรรมที่ไม่ดีข้ ึน
11. ความต้ องการเลิกเสพสุ รา
จากผลการศึกษาปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพยายามในการเลิกเสพสุ ราในสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยพยายามเลิกเสพสุ รา กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยพยายามเลิกเสพสุ รามี
จานวน ร้อยละ 55.8 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเลิกเสพสุ รามีจานวน ร้อยละ 44.2
284

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึ งรายละเอียดของวิธีดาเนินการในความพยายามเลิกเสพสุ ราของ
กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้เคยพยายามเลิกเสพสุ รา ได้ดาเนินการโดยการคิดว่าต้องการ
เลิกเสพสุ รา แต่ไม่ได้มีความพยายามในการเลิกอย่างจริ งจัง เมื่อมีเพื่อนมาชวนเสพสุ ราก็หนั ไปเสพสุ รา
อีกเช่นเคย
พฤติ ก รรมที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ ไ ด้ใ ห้ค วามจริ ง จัง ต่ อ ความพยายามในการเลิ ก เสพสุ ร า อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างอาจเห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ปกติทว่ั ไปในสังคมไทย เมื่อ
เสพสุ ราไม่ได้ถูกมองว่าเป็ นพฤติกรรมผิดปกติ ไม่ได้ถูกประณาม ตีตราว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา หรื อเป็ น
คนไม่ดี นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างอาจขาดแรงจูงใจที่นาไปสู่ ความพยายามในการเลิกเสพ
สุ ราอย่างแท้จริ ง โดยอาจไม่ทราบว่าการเลิกเสพสุ ราจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างจากการเสพสุ ราอย่างไร
จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการเสพสุ ราอย่างต่อเนื่องต่อไปในสังคม จนกระทัง่ ประสบกับปั ญหาที่เกิ ดจาก
การเสพสุ ราอย่างแท้จริ ง เช่น ทาให้เป็ นโรคที่เกิดจากสุ รา หรื อแม้กระทัง่ การไม่สามารถควบคุมสติได้
จึงมีการประพฤติปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง หรื อการประกอบอาชญากรรม จนกระทัง่ ชี วิตมีความผิดพลาด
ต้องสู ญเสี ยอนาคตที่ดีงาม หรื อสู ญเสี ยอิสรภาพในเรื อนจา จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเลิกเสพ
สุ ราอย่างจริ งจัง
ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเมื่อถูกจาคุกในเรื อนจา เพราะเดินทางชีวติ ผิดพลาด
จากการยุง่ เกี่ยวกับการเสพสุ รา กลุ่มตัวอย่างจะมีความเข็ดหลาบกับเรื อนจาและมีความคาดหวังต่อชีวิต
ในอนาคตว่าพ้นโทษออกไปจะขอเลิกเสพสุ ราโดยเด็ดขาด กลุ่มตัวอย่างบางรายยังได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า
“พ้ นโทษออกไป นอกจากจะขอเลิกเสพสุ ราโดยเด็ดขาดแล้ ว แม้ กระทั่งการเข้ าใกล้ เพื่อนหรื อ
คนที่ เสพสุ ราก็จะไม่ เข้ าใกล้ โดยเด็ดขาด เพราะมีความเข็ดหลาบกับชี วิตที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ที่ สุ ราเป็ น
สาเหตุสาคัญทาให้ ต้องพบกับความเสื่ อม ความหายนะอันยิ่งใหญ่ ของชี วิต”
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างแม้จะเคยมีความพยายามเลิกเสพสุ รา แต่ความพยายามเลิกเสพสุ ราของ
กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ได้มีความพยายามในการเลิกเสพอย่างจริ งจัง เป็ นแค่เพียงความคิดที่ตอ้ งการจะเลิก
เท่านั้นแต่ไม่ได้มีความพยายามที่เป็ นรู ปธรรม จนกระทัง่ กลุ่มตัวอย่างได้ประสบกับปั ญหาจากการเสพ
สุ ราอย่างแท้จริ ง คือ การสู ญเสี ยอิสรภาพในเรื อนจา จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีตอ้ งการในการเลิกเสพสุ รา
ได้อย่างแท้จริ ง
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12. การดื่มสุ ราก่ อนประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อร่ างกาย
และชี วิตมี การเสพสุ ราก่ อนการกระทาผิดมากกว่าไม่ได้เสพสุ รา กล่ าวคือ กลุ่ มตัวอย่างดื่ มสุ ราก่ อน
กระทาผิด ร้อยละ 58.8 ไม่ได้ดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด ร้อยละ 41.2 โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มีการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด โดยมีประเภทของสุ ราที่เสพ คือ สุ ราที่มี
ราคาถูก ได้แก่ เบี ยร์ ไทย เหล้าขาว และเหล้าเถื่อน รวมร้อยละ 85.2 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างประมาณเกื อบ
ครึ่ งหนึ่ งมี การเสพเบี ย ร์ ไ ทย นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างมากกว่า ครึ่ งหนึ่ งมี การเสพสุ ราก่ อนประกอบ
อาชญากรรมจานวนมากกว่า 1 ขวด โดยมีระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด ไม่เกิน 5 ชัว่ โมง ร้อย
ละ 76.4
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากลักษณะของการดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมามีจานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีการเสพสุ รา
คือ ร้อยละ 68.9 ซึ่งจากการดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น อาจเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างขาดสติในการตัดสิ นใจ หรื อขาดการยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิด อัน
นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.8 ที่เห็นว่าพฤติกรรม
การประกอบอาชญากรรมหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสุ รา
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งได้ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมโดยมีสาเหตุสาคัญ
คือ เพื่อต้องการย้อมใจทาให้มีความกล้าในการกระทาผิด ร้อยละ 20.5 และดื่มสุ ราเพื่อทาให้ไม่เกรง
กลัวต่อโทษจาคุกหรื อโทษประหารชีวติ ร้อยละ 21.9 ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิด
ของสานักคลาสสิ ค ( Classical school ) ที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีเจตจานงอิสระ ( Free Will ) ติดตัวมาตั้งแต่
กาเนิ ด ในการตัดสิ นใจเลือกกระทาสิ่ งต่าง ๆ คนที่ประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากพิจารณาแล้ว เห็ นว่า
ก่อให้เกิ ดประโยชน์มากกว่าเสี ยประโยชน์ โดยอาจกล่าวได้ว่าคนประกอบอาชญากรรมเนื่ องจากไม่
เกรงกลัวกฎหมาย หรื อบทลงโทษที่เคยได้รับไม่มีความรุ นแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว เช่ นเดียวกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรม อาจเนื่องมาจากเมื่อเสพสุ ราแล้วทาให้ตดั สิ นใจกระทาผิด
เพราะไม่เกรงกลัวกฎหมายหรื อโทษที่จะได้รับ อาจเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมให้ผลตอบแทนที่
คุม้ ค่ากว่าโทษที่จะได้รับ อันอาจเป็ นผลมาจากการเสพสุ ราแล้วทาให้ขาดสติในการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
ของชีวติ
จึงอาจสรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรม โดยมีลกั ษณะ
ของการเสพสุ รา คือ การเสพสุ ราราคาถูกที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะการเสพเบียร์ นอกจากนี้ ส่วน
286

ใหญ่เสพสุ ราในปริ มาณที่ มากกว่า 1 ขวด และกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เสพสุ ราก่อนกระทาผิดเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ชัว่ โมง อันอาจเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราก่อนกระทาผิดเกิ ด
การเมา หรื อขาดการควบคุ มสติในการตัดสิ นใจ เกิ ดความคึกคะนอง เมื่อคบกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีมีการ
รวมกลุ่มในการกระทาความผิด หรื อหากกลุ่มตัวอย่างต้องการกระทาความผิดมาก่อน การตัดสิ นใจใน
การกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราอาจสามารถกระทาได้ง่าย เพราะการเสพสุ ราอาจทาให้เกิดการ
เปรี ยบเทียบระหว่างผลดีกบั โทษที่จะได้รับ ขาดสติในการไตร่ ตรองจนทาให้เกิ ดความไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายหรื อโทษที่จะได้รับ จึงเกิ ดการตัดสิ นใจประกอบอาชญากรรมได้ง่ายกว่าการที่กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้เสพสุ รา
13. การประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่าการเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรม ดังนี้
ประเภทของอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้องกับคดี ความผิดต่อร่ างกายและ
ชี วิต เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ลื อ กสุ่ ม ในคดี ค วามผิด ต่ อ ร่ า งกายและชี วิ ต อย่ า งไรก็ ต าม
นอกเหนื อจากการกระทาผิดในคดีดงั กล่าวข้างต้นแล้วประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิด
ในคดีความผิดต่อร่ างกายและชีวติ ยังได้กระทาผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดทางเพศ และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขับรถโดยประมาททาให้ผอู้ ื่นเกิ ดความเสี ยหายหรื อ
เสี ยชีวติ
อันเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การเกิ ดอาชญากรรมได้
ทุก ประเภทคดี อันอาจสื บ เนื่ องมาจากกลุ่ มตัวอย่างที่เสพสุ ราอาจขาดสติ ในการควบคุ มตนเองอัน
นาไปสู่ การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการประกอบอาชญากรรม
- กาหนดโทษทีไ่ ด้ รับ
กลุ่ มตัวอย่า งที่ เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมมีระยะเวลาต้องโทษตั้ง แต่ 1 เดื อน
จนกระทัง่ ถึ งจาคุ ก ตลอดชี วิต และก าหนดโทษสู งสุ ด คื อ ประหารชี วิต ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีการกระทาผิดตั้งแต่โทษ
เล็กน้อยจนกระทัง่ โทษสู งสุ ด คือ การประหารชีวติ
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- อายุขณะกระทาผิด
จากผลการศึกษาปรากฏว่า อายุขณะกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เกิน 25 ปี
ร้อยละ 56.0 แต่หากพิจารณาถึ งช่ วงอายุไม่เกิ น 30 ปี ปรากฏว่ามีจานวนร้อยละ 73.6 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่กระทาผิด คือ 27 ปี อายุต่าสุ ดที่กระทาผิด คือ 16 ปี
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดในคดีอาชญากรรม
เกี่ ย วกับ ร่ า งกายและชี วิตโดยส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่ อยู่ใ นช่ วงวัย รุ่ น ซึ่ ง เป็ นวัย ที่ ก าลัง คึ ก คะนอง ชอบ
เลียนแบบและตามเพื่อน จึงทาให้ง่ายต่อการชักนาไปสู่ การเสพสุ รา และเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้มีการเสพ
สุ ราแล้วอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างรวมกลุ่มกันกระทาผิดได้ง่าย เพราะเป็ นวัยรุ่ นที่เป็ นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
และยังขาดประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ ที่ไม่เหมือนวัยผูใ้ หญ่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจสาหรับอายุของกลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิด คือ กลุ่มตัวอย่างที่
กระทาผิดโดยส่ วนใหญ่เป็ นวัยรุ่ น หรื อวัยที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ซึ่ งช่วงวัยดังกล่าวอาจเปรี ยบเสมือนเป็ น
ช่ วงวัยที่ดีที่สุดสาหรั บชี วิตมนุ ษย์ในการศึกษาเรี ยนรู้ การสร้างอนาคตสาหรับการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
อย่างเต็มตัว ในการร่ วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม แต่กลุ่มผูก้ ระทาผิดต้อง
ใช้ช่วงวัยที่กาลังดีที่สุดของชี วิตในเรื อนจา โดยกลุ่มตัวอย่างบางรายอาจต้องโทษประหารชีวิต บางราย
ต้องโทษจาคุ กตลอดชี วิต หรื อต้องโทษจาคุ กเป็ นระยะหลายปี แม้กลุ่ มตัวอย่างบางรายอาจต้องโทษ
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่การถูกตีตราเมื่อผ่านการต้องโทษเรื อนจา อาจเป็ นเหมือนตราบาปที่ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างต้องขาดโอกาสที่ดีในชีวติ ไปอย่างน่าเสี ยดาย ดังที่กลุ่มตัวอย่างหลายหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
“...เข็ดหลาบมากกับการกระทาผิดที่เกิดขึน้ ถูกตัดสิ นติดคุกระยะเวลานานมาก ตั้ง 18 ปี ตั้งแต่
ผมอายุ 19 ปี สงสารพ่ อแม่ ลูกเมีย พลาดแค่ ครั้ งเดียวหมดอนาคตเลย ต่ อไปไม่ มีที่ยืนในสังคมแล้ ว... ”
ดังนั้น ช่วงอายุในการกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นช่วงวัยรุ่ นและมีอายุไม่เกิน 30 ปี
ซึ่ งเป็ นวัยที่กาลังคึกคะนอง ทาให้อาจมีการชักนาเข้าสู่ การเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม
ได้ง่าย แต่วยั ดังกล่าวเป็ นวัยที่ดีที่สุดของชีวติ ที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างต้องมาใช้ชีวิตอยูใ่ นเรื อนจา โดยทาให้
ต้องสู ญเสี ยโอกาสมากมายหรื อแม้กระทัง่ สู ญเสี ยทุกอย่างของชีวติ ไปอย่างน่าเสี ยดาย
- สาเหตุทกี่ ระทาผิด
จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุในการกระทาผิดเนื่องจากผูเ้ สี ยหายเป็ น
ฝ่ ายยัว่ ยุ เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพื่อนชวนให้กระทาผิด เกิด
ความคึกคะนอง ไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการส่ วนตัว และสาเหตุอื่น ๆ อาทิ ต้องการเงิน ต้องการแก้แค้น
ตามลาดับ
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ซึ่ งหากพิจารณาถึ งประเด็นสาคัญของสาเหตุในการกระทาผิด จะเห็นได้วา่ หากผูก้ ระทาผิดมี
การเสพสุ ราอาจทาให้การยับยั้งชั่งใจในการกระทาผิดของผูก้ ระทาผิดสามารถกระทาได้ยาก อันอาจ
นาไปสู่ ปัญหาสาคัญในการประกอบอาชญากรรม
- สถานทีใ่ นการประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า สถานที่ในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างเกิดในบ้าน
ในละแวกบ้านพัก ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา ร้อยละ 47.6 โดยสถานที่เกิด
เหตุซ่ ึ งใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา ร้อยละ 27.2 เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นถึง
สถานที่ในการเกิดอาชญากรรมของผูเ้ สพสุ รามักจะเป็ นสถานที่ไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ รา
อันอาจเนื่องมาจากผูเ้ สพสุ ราส่ วนหนึ่งไม่สามารถควบคุมสติได้ จึงก่ออาชญากรรมในสถานที่ที่ไม่ไกล
จากการดื่ มสุ รา รวมทั้งบริ เวณบ้านหรื อละแวกบ้านพัก ซึ่ งนอกจากจะเป็ นสถานที่ในการพักพิงอาศัย
ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ยังเป็ นสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างมักใช้เป็ นสถานที่ในการเสพสุ รา
สถานที่ในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งจึงเกิดขึ้นในบริ เวณที่
ไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ รานัน่ เอง อันเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการเสพสุ ราอาจทาให้ผเู้ สพ
ไม่สามารถควบคุ มสติได้ จึงก่ออาชญากรรมในสถานที่ใกล้เคียงหรื อในสถานที่ที่ได้เสพสุ รา และการ
ก่ อ อาชญากรรมในสถานที่ ที่ ผูเ้ สพก าลัง เสพสุ ร าอาจก่ อ ให้เกิ ด ความรุ นแรงของอาชญากรรม อัน
เนื่องมาจากการเสพสุ ราทาให้ผเู ้ สพไม่สามารถควบคุมสติได้
- อาวุธทีใ่ ช้ ในการประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อาวุธในการประกอบอาชญากรรม ได้แก่ มีด
ดาบ หรื อของมีคม ปื น ไม่ใช้อาวุธแต่ใช้การชกต่อยธรรมดา ระเบิด อาวุธอื่น ๆที่สามารถใช้เป็ นอาวุธ
ได้ อาทิ ก้อนหิ น เหล็ก ท่อประปา ไขควง ปากกา และอาวุธที่สามารถหาได้จากวงสุ รา ไม่ว่าจะเป็ น
โต๊ะ เก้าอี้ และขวดเหล้า
จึงอาจสรุ ปได้วา่ อาวุธที่ใช้ในการประกอบอาชญากรรมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 อาวุธที่ได้จดั เตรี ยมติดตัวผูก้ ระทาผิด
 อาวุธที่ไม่ได้จดั เตรี ยมติดตัวผูก้ ระทาผิด
ซึ่ งหากผูท้ ี่เสพสุ ราจนกระทัง่ ไม่สามารถควบคุมสติได้ หากมีอาวุธที่ติดตัวก็อาจสามารถกระทา
ผิดได้ง่าย อย่างไรก็ตาม แม้ผเู ้ สพสุ ราจะไม่มีอาวุธที่ติดตัว แต่ผูเ้ สพสุ ราอาจสามารถหาอาวุธในการ
กระทาผิดได้ เพราะแม้กระทัง่ ขวดสุ ราก็สามารถใช้เป็ นอาวุธในการประกอบอาชญากรรมได้ ดังนั้น
การเสพสุ ราอาจทาให้ไม่สามารถควบคุมสติได้ และอาจเป็ นสาเหตุในการประกอบอาชญากรรมทาให้
เกิ ดการใช้ความรุ นแรงได้ไม่ว่าบุ คคลดังกล่ าวจะพกพาอาวุธติดตัวไปด้วยหรื อไม่ เพราะขวดสุ ราก็
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สามารถใช้เป็ นอาวุธในการกระทาผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ สพสุ รามีอาวุธติดตัวมาด้วยโอกาสใน
การเกิดอาชญากรรมและความรุ นแรงของอาชญากรรมที่มีอาจมีความรุ นแรงมากกว่าผูเ้ สพสุ ราที่ไม่ได้มี
อาวุธติดตัวมา
14. เหยือ่ อาชญากรรม
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายเหยือ่ อาชญากรรม ได้ดงั นี้
- ลักษณะของเหยือ่ อาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างได้ประกอบอาชญากรรมในคดีที่เกี่ ยวกับร่ างกายและ
ชี วิต โดยผูก้ ระทาผิดส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั เหยื่ออาชญากรรม หรื อรู้ จกั เหยื่ออาชญากรรมบ้างแต่ไม่สนิ ท
รวมร้อยละ 87.4 นอกจากนี้ เหยื่ออาชญากรรมยังได้แก่ เพื่อนสนิ ท คนในครอบครัว และญาติพี่น้อง
โดยเหยือ่ อาชญากรรมมีลกั ษณะเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุให้เกิดอาชญากรรม เป็ นนักเลง ไม่ถูกชะตากับผูก้ ระทาผิด
เคยมีเรื่ องกันบ่อย ตลอดจนไม่มีทางสู ้โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ เหยื่ออาชญากรรมยัง
ได้แก่ คู่รัก หรื อภรรยาที่กาลังนอกใจ คนที่เคยประกอบอาชญากรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิด อาทิ
การลักทรัพย์สิน
จากลั ก ษณะของเหยื่ อ อาชญากรรมดัง กล่ า วข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ที่ ต กเป็ นเหยื่ อ
อาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในคดีทาร้ายร่ างกายและชี วิตโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา สามารถ
เป็ นได้ท้ งั บุคคลแปลกหน้าที่ไม่เคยรู ้จกั แค่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่ถูกชะตาก็สามารถกระทาผิดได้
อาทิ บุ ค คลที่ น่ัง เสพสุ ราโต๊ะ ข้า งเคี ย งเป็ นต้น ตลอดจนเป็ นบุ ค คลที่ ใ กล้ชิ ด ไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คลใน
ครอบครัว ลูก ภรรยา หรื อแม้กระทัง่ เพื่อนร่ วมวงเหล้าที่เคยสนิทสนมกันมาก่อน แต่หากผูก้ ระทาผิดมี
การเสพสุ ราแล้วบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรื อญาติ ทาให้มีความรู้สึกไม่พึงพอใจกลุ่มตัวอย่างก็พร้อม
ที่จะกระทาความผิดได้ อันอาจสื บเนื่องมาจากการเสพสุ ราแล้วทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธ หรื อมี
สติในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
- ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
สาหรับความรู ้สึกที่มีต่อเหยือ่ อาชญากรรมของผูก้ ระทาผิดโดยส่ วนใหญ่ ได้แก่ ความรู้สึก
เสี ยใจที่ได้ทาลงไป นอกจากนี้มีความรู ้สึกเฉย ๆ ต้องการขอโทษผูเ้ สี ยหาย สะใจ เห็นว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ สี ยหายเป็ นสิ่ งที่ สาสมกับความผิดที่ ผูเ้ สี ย หายได้ทาลงไป นอกจากนี้ ก ลุ่ มตัวอย่างยังมีความรู้ สึ ก
สงสารผูเ้ สี ยหายและครอบครัว ความรู ้สึกที่ไม่ตอ้ งการประสบพบเจอผูเ้ สี ยหายอีกเลย
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพจะเห็นได้วา่ หากภายหลังที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้เสพสุ ราและได้ประกอบอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีความรู้สึกสะใจ หรื อเห็นว่าสิ่ งที่
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เกิดขึ้นกับผูเ้ สี ยหายเป็ นสิ่ งที่สาสมกับความผิดที่ผเู้ สี ยหายได้ทาลงไป โดยที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้สึก
เสี ยใจ หรื อเห็นว่าพฤติกรรมในการกระทาผิดของตนเองเป็ นสิ่ งที่ผิด แต่เมื่อสร่ างเมาผูก้ ระทาผิดส่ วน
หนึ่งจะสานึกผิดในความผิดที่ได้ทาลงไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผกู้ ระทาผิดอีกส่ วนหนึ่งที่ยงั ไม่ได้สานึก
ผิดต่อสิ่ งที่ได้กระทาลงไปกับเหยือ่ อาชญากรรม จนกระทัง่ ผูก้ ระทาผิดได้ถูกลงโทษด้วยการติดคุก หรื อ
ถูกประหารชี วิต กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกื อบทั้งหมดจะสานึ กผิดได้ต่อสิ่ งที่ได้กระทาลงไปต่อเหยื่อ
อาชญากรรม โดยมีความรู้สึกเสี ยใจที่ได้ทาลงไป มีความรู้สึกสงสารเหยื่อหรื อครอบครัว ผูก้ ระทาผิด
บางรายยังเห็นว่าโทษที่ตนเองได้รับอาจน้อยไปด้วยซ้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับหนึ่งชีวติ ที่ได้สูญเสี ยไป
แม้กลุ่มตัวอย่างจานวน ร้อยละ 15.9 ที่ไม่ตอ้ งการกระทาใด ๆ ทั้งสิ้ นเพื่อเป็ นการขอโทษเหยื่อ
แต่กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการกระทาเพื่อเป็ นการขอโทษเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ ต้องการเอ่ ย
ปากขอโทษ บวชทดแทน จ่ า ยเงิ น ให้ ท างานชดใช้ค วามผิด ต้องการท าบุ ญ อุ ทิ ศ ส่ วนกุศ ลให้แ ก่
ผูเ้ สี ยชีวิต ต้องการช่วยเหลือครอบครัวของผูเ้ สี ยชี วิต ต้องการขอโทษสังคมและการทาประโยชน์เพื่อ
สังคมเพื่อเป็ นการทดแทนความผิดที่ได้กระทาลงไป
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมมีท้ งั บุคคลที่ไม่ใกล้ชิด และบุคคลที่ใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็ นบุ คคลในครอบครัว ญาติ มิตร ซึ่ งเมื่อผูเ้ สพสุ ราได้เสพสุ ราและได้อยู่ใกล้ โอกาสในการ
กระทาผิดอาจจะเกิ ดขึ้นได้ เนื่ องจากผูท้ ี่เสพสุ ราอาจไม่สามารถควบคุ มตนเองได้ เมื่อเหยื่อได้
แสดงพฤติกรรมที่ ทาให้ผูเ้ สพสุ ราไม่พึงพอใจ ผูเ้ สพสุ ราอาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรื อระงับ
ความโกรธได้ ซึ่งในขณะกระทาผิดผูก้ ระทาผิดอาจไม่มีความรู้สึกว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทา
ที่ผิด แต่เมื่ อผูก้ ระทาผิดสร่ างเมาหรื อถูกลงโทษด้วยการจาคุ กหรื อประหารชี วิต จึงทาให้ผกู้ ระทาผิด
ส านึ ก ผิ ด ได้ว่ า การกระท าดัง กล่ า วเป็ นการกระท าที่ ผิด และก่ อ ให้เ กิ ด ผลเสี ย มากมายต่ อ ตัว เหยื่ อ
อาชญากรรมและแม้กระทัง่ ตัวผูก้ ระทาผิดเอง
- การตกเป็ นเหยือ่ อาชญากรรมของผู้กระทาผิด
อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มตัวอย่างจะได้กระทาผิดกับผูอ้ ื่นที่ได้ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมจากการ
เสพสุ ราดังกล่าวข้างต้น ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างก็ได้ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมจากการเสพสุ รา
ด้วยเช่ นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มตัวอย่างบาง
รายที่ เสพสุ ราจนกระทัง่ เมาแล้วไปพูดจาหาเรื่ องบุคคลอื่น จนกระทัง่ บุคคลอื่นทนไม่ได้ตอ้ งหันไป
ประกอบอาชญากรรมในการทาร้ ายร่ างกายและชี วิต หรื อพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นควบคู่กบั พฤติกรรมใน
การเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มกั จะมีการร้องเพลง หรื อ พูดคุยเสี ยงดัง ซึ่ งเป็ นการรบกวน
เพื่อนบ้าน และทาให้เพื่อนบ้านทนไม่ไหว เกิดการบันดาลโทสะ หันมาเป็ นฝ่ ายประกอบอาชญากรรม
ในคดีทาร้ายร่ างกายและชีวติ ดังที่ปรากฏในผลการศึกษาและกรณี ที่เป็ นข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์
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15. ความรุ นแรงของอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้
จากผลการศึกษาปรากฏว่า ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหาย ได้แก่ เสี ยชีวติ ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และไม่ได้รับบาดเจ็บ ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เสี ยชีวิตมีจานวน
ร้อยละ 39.9 ได้รับบาดเจ็บรวมร้อยละ 47.4
นอกจากนี้ ยังพบว่าผูท้ ี่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนประกอบอาชญากรรม จะมีความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหายมากกว่าผูท้ ี่ดื่มสุ ราแต่ไม่เมาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 005 และเหยื่อ
อาชญากรรมที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะก่อให้เกิดความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูก้ ระทาผิดมากกว่า
เหยือ่ อาชญากรรมที่ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 005
และหากพิจารณาความรุ นแรงที่เกิ ดขึ้นต่อผูก้ ระทาผิด ได้แก่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ
22.5 ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส ร้ อยละ 24.9 โดยพบว่า เหยื่ออาชญากรรมที่ ดื่ม สุ ราจนกระทัง่ เมา จะ
ก่ อให้เ กิ ด ความรุ น แรงของอาชญากรรมต่ อ ผูก้ ระท าผิดมากกว่า เหยื่ออาชญากรรมที่ ไ ม่ ไ ด้ดื่ม สุ ร า
จนกระทัง่ เมาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 005
จึงอาจกล่าวได้ว่า การเสพสุ รามีผลต่อความรุ นแรงของอาชญากรรมไม่วา่ จะเป็ นการเสพสุ รา
ของผูก้ ระทาผิดก่อนประกอบอาชญากรรมหรื อการเสพสุ ราของเหยือ่ อาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ โดยการ
เสพสุ รานอกจากจะทาให้แนวโน้มในการประกอบอาชญากรรมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผเู้ สพสุ รา
ไม่สามารถควบคุมสติได้ การเสพสุ รายังทาให้ความรุ นแรงในการประกอบอาชญากรรมมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็ นการเสพของผูก้ ระทาผิดหรื อผูเ้ สพ โดยความรุ นแรงของอาชญากรรมหากผูก้ ระทาผิดมีการเสพ
สุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจะทาให้อาชญากรรมมีความรุ นแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากเหยื่อ
อาชญากรรมเป็ นผูท้ ี่เสพสุ ราด้วยความรุ นแรงของอาชญากรรมซึ่ งไม่ได้เกิ ดขึ้นต่อเหยื่ออาชญากรรม
เท่านั้น ยังส่ งผลความรุ นแรงต่อผูก้ ระทาผิดด้วยเช่นเดียวกัน
16. จุดหมายปลายทางในชี วติ ของผู้เสพสุ รา
จุดหมายปลายทางในชีวติ ของผูเ้ สพสุ รา ประกอบด้วย
1. ประสบกับความหายนะของชีวติ
จุดหมายปลายทางส่ วนหนึ่งของผูเ้ สพสุ รา คือ การประสบกับหายนะ หรื อความเสื่ อมของ
ชี วิตจากการเกี่ ยวข้องกับการเสพสุ รา ไม่ว่า จะเป็ นการประสบโรคภัย ไข้เจ็บ จากพิษ ของสุ รา การ
ประสบอุบตั ิเหตุ จนต้องกลายเป็ นคนพิการหรื อเสี ยชี วิต การทาร้ ายคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นลูก
ภรรยา หรื อแม้กระทัง่ บิดา มารดาผูใ้ ห้กาเนิ ดชี วิตและมีพระคุณที่สุดของชี วิต การที่ตอ้ งประสบกับ
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ความสู ญเสี ยไม่วา่ จะเป็ นปัญหาบ้านแตกสาแหรกขาด การสู ญเสี ยญาติ มิตร หน้าที่การงาน หรื อโอกาส
ที่ดีงามในชีวติ และประสบกับความยากจน
2. ประสบกับความทุกข์ ทรมานจากการต้ องโทษประหารชีวติ หรือการถูกจาคุกใน
เรือนจา
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ จุดหมายปลายทางในชีวติ ของผูเ้ สพสุ ราส่ วนหนึ่ง คือ
การที่ผเู้ สพสุ ราต้องสู ญเสี ยชีวิตจากการต้องโทษประหารชีวิตเนื่องจากการประกอบอาชญากรรม หรื อ
ต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกจาคุ กในเรื อนจา ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับปั ญหาการต้องโทษจาคุก
ดังนี้
- ความทุกข์ ทรมานทางด้ านจิตใจ
กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับความทนทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจอย่างแสนสาหัสจากการ
ถูกจาคุกในเรื อนจา จนกระทัง่ ทาให้กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูเ้ สพสุ ราที่ได้ประกอบอาชญากรรมมีความเข็ด
หลาบกับเรื อนจาและไม่ตอ้ งการจะยุ่งเกี่ ยวกับการเสพสุ ราอีกเลยตลอดชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ สึก
ท้อแท้กบั การขาดอิสรภาพไปหลายปี หรื อชัว่ ชีวิต การทุกข์ทรมานใจเพราะต้องมีชีวิตอยูก่ บั ความเหงา
ความเสี ย ใจที่ ได้ท าให้ค นที่รัก ผิดหวัง ความคิดถึ งคนที่ รัก ภายนอกเรื อนจา ความรู้ สึ กเครี ยดและ
ความรู ้สึกเก็บกดที่ตอ้ งมีชีวติ อยูอ่ ย่างไร้อิสรภาพ
- ความทุกข์ ทรมานทางด้ านร่ างกาย
นอกเหนือจากที่กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสแล้ว
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมยังต้องเผชิ ญกับความรู้สึกลาบากกาย เพราะการใช้
ชี วิตในเรื อนจาที่มีความแตกต่างจากชี วิตภายนอกเรื อนจา ไม่ว่าจะเป็ นการมี สิ่งของอุปโภค บริ โภค
เท่าที่ จาเป็ นเท่ านั้น การมี ชีวิตที่ ไม่ สะดวกสบายเหมือนชี วิตข้างนอกเรื อนจา ปั ญหาจากสุ ข ภาพที่
เกิ ดขึ้นจากการที่ ใช้ชีวิตอยู่ในเรื อนจา ตลอดจนปั ญหาความชราภาพที่ทาให้การจาคุ กในเรื อนจาต้อง
ประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
- การประสบปัญหาญาติ มิตร ไม่ มาเยีย่ ม
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมที่มีจุดหมายปลายทางในชีวติ ได้
สิ้ นสุ ดลงที่เรื อนจา ต้องประสบกับปั ญหาญาติ มิตร ไม่ค่อยมาเยี่ยม โดยเฉพาะหากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่
มีฐานะยากจน การถูกจองจาในเรื อนจาเปรี ยบเสมือนการสร้างภาระให้กบั ญาติ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอาจไม่เคยได้รับการพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนอีกเลยภายหลังการถูก
จองจาในเรื อนจา ทั้งที่ก่อนหน้านั้นกลุ่มตัวอย่างเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการพบปะสังสรรค์เฮฮากับกลุ่ม
เพื่อน เพราะการเสพสุ รา แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องเดินทางชีวติ มาสิ้ นสุ ด ณ ประตูเรื อนจา ก็ไม่มีโอกาสที่
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จะได้เห็ นหน้ากลุ่มเพื่อนที่เคยชักชวนให้เสพสุ รา หรื อพบปะสังสรรค์กนั ในวงเหล้าแต่อย่างใด มีเพียง
กลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยมากที่จะโชคดีมีกลุ่มเพื่อนในวงเหล้าให้การติดตามข่าวคราวและเยี่ยมเยือน
จากการตกระกาลาบากในเรื อนจา
- การประสบปัญหาการใช้ ชีวติ ทีต่ ้ องรอคอย
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอีกจานวนหนึ่ งมีตอ้ ง
มีชีวิตอยูก่ บั การรอคอย ไม่ว่าจะเป็ นการรอคอยข่าวสารจากคนที่รัก การรอคอยเห็นหน้าญาติพี่น้อง
จากการมาเยีย่ ม บางคนไม่มีโอกาสรู ้ข่าวสารต่าง ๆ แม้กระทัง่ ข่าวสารจากคนที่รักอีกเลยภายหลังจากที่
ต้องโทษจาคุกในเรื อนจา และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดต้องมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานกับการรอคอยให้วนั เวลา
ในเรื อนจาผ่านไปในแต่ละวันเพื่อจะได้พน้ โทษและกลับไปพบเจอกับคนที่รัก
- การประสบปัญหาการสู ญเสี ย
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอีกส่ วนหนึ่ งยังต้องเผชิ ญกับปั ญหา
การเสี ยเวลา โอกาส สิ ทธิ อนาคตที่ดีงาม และสู ญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวิตจากการที่ตอ้ งถูกจาคุกใน
เรื อนจา ไม่วา่ จะเป็ นการที่ครอบครัวต้องประสบกับปั ญหาบ้านแตกสาแหรกขาด ญาติพี่นอ้ ง มวลมิตร
ห่ างหาย ไม่ได้มีความสุ ขและความทุกข์ร่วมกับครอบครัว โดยการปล่อยให้ครอบครัวต้องเผชิ ญ
ชะตากรรมกับโลกภายนอกแต่เพียงลาพัง การสู ญเสี ยสิ ทธิ ต่าง ๆ ในอนาคตภายหลังพ้นโทษเนื่องจาก
การถูกตีตราจากสังคมภายนอกทาให้ไม่สามารถยืนในสังคมได้อย่างสง่างาม
- การประสบปัญหาจากทางเรือนจา
การประสบกับปั ญหาจากทางเรื อนจา ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาความรู้สึกอึดอัดใจกับการที่
ต้องอาศัยอยูร่ ่ วมกับเพื่อนผูต้ อ้ งขังที่เปรี ยบเสมือนคนแปลกหน้าในชีวติ จานวนมาก การที่ไม่มีความเป็ น
ส่ วนตัว ไม่มี เพื่อนที่ จริ งใจที่ ค อยปรึ ก ษาหารื อถึ งปั ญหาชี วิตและความทุ กข์ท รมานที่ก าลัง เผชิ ญอยู่
ตลอดจนต้องคอยระมัดระวังในการใช้ชีวิตในเรื อนจา เพราะจานวนผูต้ อ้ งขังที่มีจานวนมากมาย อาจมี
การกระทบกระทัง่ กัน หรื อการมีขาใหญ่ผมู้ ีอิทธิ พลในเรื อนจาที่อาจนาไปสู่ ปัญหาการทะเลาะวิวาทใน
เรื อนจาได้ โดยกลุ่ ม ตัวอย่างจะต้องใช้ค วามอดทนในการใช้ชี วิตที่ แสนจะจาเจ ซ้ า ซาก น่ า เบื่ อใน
เรื อนจาให้ผา่ นไปวัน ๆ
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งยัง ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญหาการปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ เรื อ นจ าที่ มี
สภาพแวดล้อมแตกต่างจากภายนอกเรื อนจามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการใช้ชีวิตที่ตอ้ งเผชิญกับการ
ถูกกดดันจากกฎระเบียบมากมาย ความแออัดของห้องน้ า หรื อห้องนอน เป็ นต้น
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- การเผชิ ญกับความรู้สึกไร้ คุณค่ า
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอีกส่ วนหนึ่งยังต้องเผชิญกับปัญหา
ความรู ้สึกไร้คุณค่า โดยมีชีวิตที่หายใจไปในแต่ละวันโดยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองในการทาประโยชน์
ทั้งเพื่อตัวเอง ครอบครัว คนที่รัก หรื อสังคม ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างบางรายเห็นว่าตนเองเป็ นคนที่ไร้คุณค่า
เพราะเป็ นภาระให้กบั สั งคม ไม่สามารถทางานหาเลี้ ยงตนเองและครอบครัวได้เสมือนการใช้ชีวิต
ภายนอกเรื อนจา โดยกลุ่มตัวอย่างบางรายได้กล่าวว่า การถูกจาคุกทาให้ตอ้ งเผชิญกับความรู้สึกสู ญเสี ย
คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ เปรี ยบตนเองเหมือนขยะมนุษย์ที่เรื อนจาทาหน้าที่เป็ นสถานที่ใน
การรับขยะมนุษย์ที่สังคมไม่ตอ้ งการ
- การประสบปัญหาความสิ้นหวังในชีวติ
กลุ่ มตัวอย่างที่ เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมอีกส่ วนหนึ่ งเมื่อต้องถูกจาคุ กเป็ น
ระยะเวลานาน ต้องประสบกับปั ญหาความสิ้ นหวังในชี วิตเพราะการถูกจาคุกเป็ นระยะเวลายาวนาน
และยังไม่มีโอกาสที่จะพ้นโทษ ทาให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อชีวิตที่ตอ้ งใช้ชีวิตให้ผา่ นไป
วัน ๆ อนาคตที่เคยวาดฝันก็ไม่มี มีเพียงการรอคอยที่จะพ้นกาหนดโทษเท่านั้น
- การประสบปัญหาการไร้ คุณค่ าในตัวเอง
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราและประกอบอาชญากรรมและถูกจาคุกมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง
จะต้องเผชิ ญกับความรู ้ สึกขาดความมัน่ ใจในตัวเอง เพราะการถูกจาคุ กทาให้เกิ ดความรู้ สึกว่าไม่ มี
คุ ณค่า เสมือนคนที่ถูกตีตราจากสังคม จึงไม่มีความมัน่ ใจในตัวเองว่าสังคมจะยอมรับตนเองหรื อไม่
ภายหลัง พ้นโทษ ตลอดจนกลุ่ ม ตัวอย่า งยังไม่ อาจแน่ ใ จได้ว่า จะมีความรู้ ที่เท่าทันต่ อโลกภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้หรื อไม่ เพราะการถูกจาคุกในเรื อนจาเปรี ยบเสมือนการหยุดนาฬิกาชีวิต
จากโลกภายนอกไปชัว่ ขณะ อันเป็ นสาเหตุสาคัญให้กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิ ญกับสภาวะการขาดความ
มัน่ ใจในตัวเอง
สรุ ป ได้ว่า ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับการเสพสุ ราอาจจะมีจุดหมายปลายทางในชี วิตทั้งที่ เป็ นความ
หายนะ ทาให้ชีวติ ต้องเผชิ ญกับความเสื่ อม เพราะสุ ราเป็ นหนึ่ งในอบายมุข และการเสพสุ ราผิดศีลข้อ
ที่ 5 ในศาสนาพุทธ นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางในชีวิตเส้นทางหนึ่งที่อาจรอทุกคนที่กาลังเสพสุ รา
ให้เข้าไปประสบได้ทุกขณะคือ ความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจอย่างแสนสาหัส จากการที่ผู้
เสพสุ ราแล้วประกอบอาชญากรรมจะต้องได้รับเพื่อชดใช้ในสิ่ งที่ได้กระทาลงไป
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17. สรุ ปความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมมีลกั ษณะดังนี้
1. การเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรม โดยเป็ นปัจจัย
หลักในการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย โดยเฉพาะผูท้ ี่มีช่วงอายุในช่วง
วัยรุ่ นหรื ออายุไม่เกิ น 25 ปี เนื่ องจากกลุ่ มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งได้เสพสุ ราก่ อนประกอบ
อาชญากรรม และมีการก่ออาชญากรรมภายหลังจากที่เสพสุ ราเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ชัว่ โมง โดย
การเสพสุ ราท าให้ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมกลุ่ ม ตัวอย่า งขาดสติ ห รื อ ไม่ ส ามารถยับ ยั้ง ชั่ง ใจในการ
ประกอบอาชญากรรม เมื่อประสบกับโอกาสหรื อสถานการณ์ที่มีส่วนกระตุน้ ให้เกิดอาชญากรรม ดังจะ
เห็นได้จากสาเหตุสาคัญในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ เป็ น
อุบตั ิ เหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ดื่ มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพื่อนชวนให้กระทาผิด เกิ ดความคึก
คะนอง ไม่ ช อบผู ้เ สี ย หายเป็ นการส่ ว นตัว และสาเหตุ อื่ น ๆ อาทิ ต้อ งการเงิ น ต้อ งการแก้แ ค้น
ตามลาดับ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งที่เสพสุ ราเพื่อย้อมใจก่อนกระทาผิด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จึง
มีการก่ออาชญากรรมในสถานที่ไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ ราหรื อสถานที่ที่กาลังเสพสุ ราไม่วา่
จะเป็ นในบ้าน ในละแวกบ้านพัก ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา
นอกจากนี้ การเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรม ดังจะเห็นได้จาก
การยอมรับ สมมติฐานที่วา่ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อร่ างกายและชีวิตมีการเสพสุ รา
ก่อนการกระทาผิดมากกว่าไม่ได้เสพสุ ราก่อนกระทาผิด หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งไม่สามารถ
ควบคุมตัวหรื อยับยั้งชัง่ ใจตัวเองในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งเสพสุ รา
เพื่อย้อมใจทาให้มีความใจกล้าในการกระทาผิด โดยอาจมีเจตนาในการกระทาผิดแต่หากไม่ได้ดื่มสุ รา
อาจไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรมดังกล่าว หากแต่เมื่อเสพสุ ราแล้วทาให้ไม่มีความเกรงกลัวต่อ
โทษที่จะได้รับไม่วา่ จะเป็ นโทษจาคุกหรื อโทษประหารชีวติ
ตลอดจนกลุ่ มตัวอย่า งส่ วนหนึ่ ง หันไปประกอบอาชญากรรมอื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย หากแต่สุรายังคงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้เกิด
การประกอบอาชญากรรม
ไม่วา่ จะเป็ นการรับจ้างขนยาเสพติดหรื อค้ายาเสพติด เพื่อให้ได้เงินมา
ซื้อสุ ราเพื่อเสพ การกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ ราเพื่อเสพ หรื อการเสพสุ ราจนกระทัง่
ไม่ ส ามารถควบคุ ม อารมณ์ ท างเพศได้จนกระทัง่ ต้องก่ อคดี ข่ ม ขื น และการเสพสุ ราแล้วขับ รถโดย
ประมาททาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย ได้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต ล้วนเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าการ
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เสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักในการเสพสุ รา ดังนั้น การเสพสุ ราจึงเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม
อื่น ๆ ควบคู่ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดทางเพศ และ
การขับรถโดยประมาททาให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหายหรื อเสี ยชีวติ
อย่างไรก็ตาม นอกจากการเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมใน
ฐานะของผูป้ ระกอบอาชญากรรม และในขณะเดียวกันผูเ้ สพสุ รามีโอกาสที่จะตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
จากการถูกทาร้ายจากกลุ่มเพื่อนที่เสพสุ ราในวงเหล้าเดียวกัน ผูท้ ี่เสพสุ ราที่ไม่รู้จกั กัน หรื อผูท้ ี่ไม่ได้เสพ
สุ รา เพราะการเสพสุ ราทาให้เกิ ดพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราที่นาไปสู่ การตกเป็ นเหยื่อ
อาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็ นการก่อเหตุทะเลาะวิวาท การส่ งเสี ยงดังเอะอะโวยวายรบกวนผูอ้ ื่น หรื อการ
ไม่มี สติ ใ นการควบคุ มตนเอง จนกระทัง่ ทาให้ผูเ้ สพสุ ราต้องตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ได้รับความ
เสี ยหาย ถูกทาร้าย หรื อแม้กระทัง่ เสี ยชีวติ จากการเสพสุ ราเป็ นสาคัญ
สรุ ปได้วา่ การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรม โดยเป็ นปัจจัย
หลักในการกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูต้ อ้ งขังที่กระทาผิดด้วยคดีความผิดต่อร่ างกายและชีวิต
เนื่องจาก
 การเสพสุ รานาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมโดยตรง
การเสพสุ ราทาให้ผทู้ ี่เสพสุ รามีใจหึกเหิม ไม่เกรงกลัวต่อผลเสี ยที่จะตามมาจากการ
ประกอบอาชญากรรม รวมทั้งการเสพสุ ราทาให้ผเู้ สพสุ ราไม่สามารถครองสติ หรื อควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเองได้ การเสพสุ ราจึงนาไปสู่ การทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ นคนที่
ใกล้ชิด อาทิ คนในครอบครัว คนรัก เพื่อนร่ วมวงสุ รา หรื อคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน อาทิ
ผูท้ ี่เสพสุ ราโต๊ะใกล้เคียง ผูท้ ี่รู้สึกไม่ถูกชะตา ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้ก่ออาชญากรรม
ในสถานที่ไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ ราหรื อสถานที่ที่กาลังเสพสุ ราไม่วา่ จะเป็ นในบ้าน ใน
ละแวกบ้านพัก ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา
นอกจากนี้ การเสพสุ รายังเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นการรับจ้างขนยาเสพติดหรื อ
ค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงิ นมาซื้ อสุ ราเพื่อเสพ การกระทาผิดเกี่ ยวกับทรัพย์เพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ ราเพื่อ
เสพ หรื อการเสพสุ ราจนกระทัง่ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้จนกระทัง่ ต้องก่อคดีข่มขืน และ
การเสพสุ ราแล้วขับรถโดยประมาททาให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหาย ได้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต ล้วนเป็ น
สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าการเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักในการเสพสุ รา
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 การเสพสุ ราทาให้ ผ้เู สพถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ ง่าย
เมื่อผูเ้ สพสุ ราได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี อาทิ การคบเพื่อนที่ไม่ดี หรื อเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข หรื อ สถานที่อโคจร การได้รับการยัว่ ยุจากเหยื่อ จะมีโอกาสในการประกอบอาชญากรรม
ได้ง่าย ไม่วา่ จะเป็ นการก่อคดีทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกายและชีวิต การก่อคดีลกั ทรัพย์ ยาเสพติด หรื อ
คดีข่มขืน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งได้เสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรม และ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการก่ออาชญากรรมภายหลังจากที่เสพสุ ราเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ชัว่ โมง
โดยมีกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งที่ประกอบอาชญากรรมขณะที่กาลังเสพสุ รา เมื่อถูกกระตุน้ ทางอารมณ์และ
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 การเสพสุ ราเพือ่ ย้ อมใจในการกระทาผิด
ผูเ้ สพสุ ราส่ วนหนึ่งมีความต้องการประกอบอาชญากรรม หากแต่ในสภาวะปกติมี
ความเกรงกลัวต่ อโทษที่ จะได้รับ มี ค วามรู้ สึ ก กลัว หรื อรั บ รู้ ว่า พฤติ ก รรมที่ ต้อ งการจะกระท าเป็ น
พฤติกรรมที่ไม่ดีผิดศีลธรรม จึงได้เสพสุ ราเพื่อย้อมใจในการกระทาผิด ซึ่ งภายหลังจากการเสพสุ ราทา
ให้ผูเ้ สพสุ ร ามี ค วามกล้า ที่ จะกระท าผิด ไม่ เกรงกลัวโทษ หรื อผลเสี ย ที่ จะได้รั บ จากการประกอบ
อาชญากรรม
สาหรับการเสพสุ ราที่นาไปสู่ การเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมมี
ลักษณะดังนี้
 ลักษณะของการเสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมทีท่ าให้ สุราเป็ นปัจจัยหลักใน
การประกอบอาชญากรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชญากรรมซึ่ งเป็ นวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ ได้แสดงให้เห็ นว่าการ
เสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมโดยมีลกั ษณะของการเสพสุ รา ดังนี้
ประเภทของสุ ราที่เสพก่อนกระทาผิด คือ สุ ราที่มีราคาถูก ได้แก่ เบียร์ ไทย เหล้าขาว
และเหล้าเถื่อน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ งมีการเสพเบียร์ ไทย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการ
เสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจานวนมากกว่า 1 ขวด และมีระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด
ไม่เกิน 5 ชัว่ โมง หากพิจารณาจากลักษณะของการดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า
กลุ่ มตัวอย่างที่ ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมามี จานวนเกื อบครึ่ งหนึ่ งของกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดที่มีการเสพสุ รา
และกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมโดยมีสาเหตุสาคัญ คือ เพื่อต้องการย้อม
ใจทาให้มีความกล้าในการกระทาผิด และดื่มสุ ราเพื่อทาให้ไม่เกรงกลัวต่อโทษจาคุกหรื อโทษประหาร
ชีวติ
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สรุ ปได้วา่ การเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่ ง คือ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งอาจใช้สุราเป็ นเพียง
ข้ออ้างในการกระทาผิด ซึ่ งแม้จะไม่ได้เสพสุ ราแต่ก็มีโอกาสสู งที่จะประกอบอาชญากรรมเช่นเดียวกัน
2. ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่มี ส่ วนสั ม พัน ธ์ กับ การประกอบอาชญากรรมของผู้ ที่เ สพสุ ร าใน
ประเภทคดีความผิดต่ อชีวติ และร่ างกาย
ปั จจัยสาคัญที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่เสพสุ ราในประเภท
คดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย ได้แก่
 การเสพสุ รา
การเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักของการประกอบอาชญากรรมดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการ
เสพสุ ราทาให้ผเู ้ สพไม่สามารถควบคุ มสติของตนเอง และไม่สามารถยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิดได้
โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่ นซึ่ งอยูใ่ นวัยคึกคะนอง ยังด้อยประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต ซึ่ งได้
ดื่มสุ ราก่อนการกระทาผิด เพราะการเสพสุ รานอกจากจะทาให้ไม่สามารถควบคุมสติของตนเอง และไม่
สามารถยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิดได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งยังได้เสพสุ ราเพื่อเป็ นการย้อมใจทาให้มี
ความกล้าและไม่เกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับแม้กระทัง่ โทษประหารชีวติ
 บุคลิกภาพทีอ่ ่ อนแอของผู้เสพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ ราส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูงมากนัก โดยผ่าน
กระบวนการเรี ย นรู ้ และกระบวนการขัดเกลาทางสั ง คมไม่ ม ากนัก ท าให้เป็ นผูท้ ี่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ม่
เข้มแข็งมากนัก ไม่สามารถจะทนต่อสิ่ งที่ยว่ั ยุให้ตอ้ งประกอบอาชญากรรมได้ ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เสพสุ ราครั้ง แรกในชี วิตหรื อในชี วิตประจาวันหรื อการเสพสุ ราในชี วิตประจาวัน
เพราะเพื่อนชักชวน รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งที่ประกอบอาชญากรรมเพราะอิทธิ พลของเพื่อน
อันแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ไม่เป็ นตัวของตัวเองและไม่เข้มแข็งมากนัก ไม่สามารถทนทานต่อสิ่ งที่
ยัว่ ยุให้ตอ้ งกระทาผิดได้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอเมื่อเสพสุ ราจึงง่ายต่อการกระตุน้ ให้ประกอบ
อาชญากรรม
 การคบเพือ่ น
หากกลุ่มตัวอย่างมีการคบเพื่อนที่ดียอ่ มเป็ นการป้ องกันไม่ให้กลุ่มตัวอย่างต้องเสพสุ รา
แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารเสพสุ ร าหากได้ค บเพื่ อ นที่ ไ ม่ ดี โ อกาสในการประกอบ
อาชญากรรมจะมี สูง ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งกระทาผิดเพราะเพื่อนชวน
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ให้มีการประกอบอาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็ นคดีที่เกี่ ยวกับความผิดต่อร่ างกายและชีวิตโดยตรง หรื อคดี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อร่ างกายและชีวติ จึงอาจกล่าวได้วา่ เพื่อนเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
เช่นเดียวกันที่ทาให้ผทู ้ ี่เสพสุ ราประกอบอาชญากรรมในคดีความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย
 ครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างที่มีการเสพสุ รามีการประกอบอาชญากรรม
เพราะส่ วนหนึ่งอาจ
เนื่ องมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีการให้ความรักความอบอุ่น หรื อการขัดเกลาที่ถูกต้องให้แก่สมาชิ กใน
ครอบครัว แม้สมาชิกในครอบครัวจะว่างงาน มีการเสพสุ ราทุกวัน ก็ไม่ได้วา่ กล่าว หรื อมีการแนะนาสั่ง
สอนให้ดาเนินชีวติ ตามครรลองครองธรรม จนกระทัง่ ทาให้ผกู้ ระทาผิดส่ วนหนึ่งต้องหันไปหาความสุ ข
จากการคบเพื่อนและการเสพสุ รา และหันไปสู่ เส้นทางของการประกอบอาชญากรรม
ครอบครัวจึ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างที่
เสพสุ รา เพราะหากครอบครัวได้ให้ความรักความอบอุ่น ชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้องแก่
สมาชิกในครอบครัว ปั ญหาในการประกอบอาชญากรรมจะไม่เกิดขึ้น
 อบายมุข
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข ไม่วา่ จะเป็ นการเสพสุ รา การเสพ
ยาเสพติ ด การเล่ นการพนัน หรื อ การคบเพื่อนที่ไ ม่ ดี อันเป็ นเหตุผลให้กลุ่ มตัวอย่างต้องเผชิ ญกับ
หนทางแห่ งความเสื่ อมของชี วิต และอาจหันไปประกอบอาชญากรรมเมื่อไม่มีเงินไปซื้ อสุ รา เล่นการ
พนัน หรื อ การดารงชีวติ เพราะอาจเห็นเพื่อนมีการประกอบอาชญากรรมจึงมีการประกอบอาชญากรรม
ตามเพื่อน การเกี่ยวข้องกับอบายมุขของผูเ้ สพสุ รากลุ่มตัวอย่างจึงเป็ นหนทางหนึ่ งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ต้องมีการประกอบอาชญากรรม
 เหยือ่ อาชญากรรม
เหยือ่ อาชญากรรมเป็ นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่ งเช่นเดียวกันในการทาให้ผทู้ ี่เสพสุ รา
ต้องประกอบอาชญากรรม ดังจะเห็ นได้จากผลการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งกระทาผิดเนื่ องจาก
ผูเ้ สี ย หายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ ไม่ ว่า จะเป็ นในขณะเสพสุ ราวงเดี ยวกัน หรื อเพื่อนต่ า งวงสุ ราที่ น่ัง อยู่ที่ โต๊ะ
ข้างเคียง ตลอดจนการที่ผกู้ ระทาผิดไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการส่ วนตัวมาเป็ นเวลานาน และผูเ้ สี ยหายได้
เปิ ดโอกาสให้เกิดอาชญากรรม จึงทาให้ผกู้ ระทาผิดได้ประกอบอาชญากรรมขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจของเหยื่ออาชญากรรม คือ หากเหยื่ออาชญากรรมมี
การเสพสุ ราด้วยจะทาให้ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิ ดขึ้ นมีความรุ นแรงมากกว่ากรณี ที่เหยื่อ
อาชญากรรมไม่ได้มีการเสพสุ รา อันอาจเนื่องมาจากทั้งผูก้ ระทาผิดและเหยื่อขาดสติในการควบคุมการ
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กระทาผิดของตนทั้งสองฝ่ าย จึงทาให้โอกาสความรุ นแรงของอาชญากรรมเกิ ดขึ้ นได้มากกว่าการที่
ผูเ้ สี ยหายไม่ได้เสพสุ ราจนกระทัง่ เมา
 เศรษฐกิจ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อร่ างกายและชีวติ
เพราะประสบกับปั ญหาเศรษฐกิ จต้องการเงิน เช่ น มือปื นรับจ้าง หรื อ การคดีความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์
โดยกลุ่ มตัวอย่างดัง กล่ า วอาจต้องการเงิ นเพื่อมาใช้ใ นการดารงชี พ โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งกลุ่ มนี้ มี ความ
เกี่ ย วข้องกับ การเสพสุ ราทั้ง ที่ เ ป็ นการเสพสุ ราแล้วท าให้มี ค วามใจกล้า ในการกระท าผิด หรื อเมื่ อ
ประกอบอาชญากรรมได้จะมีเสพสุ ราเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมี กลุ่ มตัวอย่างอีกส่ วนหนึ่ งที่ประสบปั ญหาเศรษฐกิ จ คือ ว่างงาน แต่
ต้องการได้เงินมาซื้ อสุ ราเพื่อเสพ จึงหันไปประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาเสพสุ รา ไม่วา่ จะเป็ น
การกระทาผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ หรื อการเกี่ ยวข้องกับการรับจ้างหรื อค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาซื้ อสุ รา
เพื่อเสพ ดังนั้นปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็ นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการประกอบ
อาชญากรรม
 สั งคม
ปั จจัยทางด้านสังคมที่นาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ค่านิยมในสังคมที่มองการเสพสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา ไม่มีความรุ นแรงเหมือนการเสพยาเสพติด เมื่อคน
ในสังคมมีการเสพสุ ราจะไม่มีการประณามหรื อทาให้บุคคลที่เสพสุ ราเป็ นบุคคลที่มีความแปลกแยก
ต่อสังคม อันเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผทู ้ ี่เสพสุ ราสามารถประกอบอาชญากรรมได้ง่าย เพราะสังคมหรื อ
เหยือ่ อาจเปิ ดโอกาสในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากไม่ได้มองว่าผูท้ ี่เสพสุ ราจะเป็ นบุคคลที่อาจ
นาไปสู่ อนั ตรายต่อร่ างกายและชีวติ ของบุคคลอื่นในสังคม
ดังนั้น หากสังคมไทยยังคงมีค่านิ ยมในการเสพสุ ราในเกื อบทุกเทศกาล หรื อมองการ
เสพสุ ราเป็ นเรื่ องปกติ ก็อาจเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิ ดปั ญหาอาชญากรรมที่จะตามมาได้มากมาย
ต่อไป
 การไม่ เกรงกลัวกฎหมาย
ปั จจัยที่สาคัญในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ง คือ การไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายหรื อบทลงโทษที่จะได้รับ อันจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างบางรายที่มีการกระทาผิด
มากกว่าครั้งหนึ่ งเพราะไม่เกรงกลัวต่อกาหนดโทษที่จะได้รับ และอาจเนื่ องมาจากการเสพสุ ราทาให้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งไม่เกรงกลัวกฎหมายหรื อโทษที่จะได้รับ อันเป็ นสาเหตุสาคัญทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เสพสุ ราต้องประกอบอาชญากรรม
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 โอกาสหรือสถานการณ์ทกี่ ระตุ้นให้ เกิดอาชญากรรม
โอกาสหรื อสถานการณ์ที่กระตุน้ ให้เกิดอาชญากรรมเป็ นปัจจัยที่มีส่วนต่อการ
ประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราและมีโอกาสที่เอื้ออานวยต่อ
การประกอบอาชญากรรมจะทาให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย ไม่วา่ จะเป็ นการที่กลุ่มตัวอย่างประสบช่อง
โอกาสในการทาร่ ายหรื อฆ่าเหยื่อเพราะพบเจอกับเหยื่อในขณะกาลังเสพสุ รา การถูกกระตุน้ จากเหยื่อ
เป็ นต้น โอกาสหรื อสถานการณ์ที่เหมาะสมที่กระตุน้ ให้เกิดอาชญากรรมจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญของ
การประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง
สรุ ปได้วา่
การเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชญากรรมในคดี ค วามผิ ด ต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกาย หากแต่ เ ป็ นความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรม
โดยการเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่มีปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนทาให้มีบุคลิกภาพอ่อนแอง่ายต่อการถูก
กระตุน้ ซึ่ งเมื่อบุคคลดังกล่าวได้มีการเสพสุ ราและถูกกระตุน้ จากปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นปั จจัยรองไปไม่ว่า
จะเป็ นปั จจัยระดับ มหภาค ซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับใหญ่ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
กฎหมาย หรื อ ปั จจัยระดับ จุ ล ภาค ซึ่ งเป็ นสิ่ ง แวดล้อมในระดับ เล็ก มี ค วามสัมพันธ์ ใกล้ชิ ดกับ ตัว
ผูก้ ระทาผิดโดยตรง ได้แก่ ปั จจัยด้านการคบเพื่อน ครอบครัว เหยือ่ อาชญากรรม อบายมุขและโอกาส
หรื อสถานการณ์ที่เหมาะสมก็จะถูกผลักดันไปสู่ การกระทาผิด หรื อนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรม
ได้ง่าย
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ ราและการประกอบอาชญากรรม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

เศรษฐกิจ

สังคม/
วัฒนธรรม

ครอบครัว
การศึกษา
การคบเพื่อน
ที่อยูอ่ าศัย
อาชีพ
สื่ อ
อบายมุข

ปัจจัยด้านกายภาพ/
ชีวภาพ

การเสพสุ รา

บุคลิกภาพที่อ่อนแอ

=
- โอกาส
/สถานการณ์
-สถานที่
-เหยือ่

การเมือง
ปัจจัยด้านจิตใจ
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การประกอบ
อาชญากรรม

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
รายงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พันธ์ ข องการเสพสุ รากับ การประกอบอาชญากรรมเกี่ ย วกับความผิดต่อชี วิตและ
ร่ างกายว่าการเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักหรื อปั จจัยรองในการประกอบอาชญากรรม เพื่อศึกษาถึง ปั จจัย
สาคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่เสพสุ ราในประเภทคดีความผิดต่อ
ชี วิตและร่ างกาย และเพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากการเสพ
สุ รา โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sample ) โดยการ
สุ่ มจากทะเบียนรายชื่ อของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาแต่ละแห่ งในคดีความผิดต่อชีวิตและร่ างกายที่ตอ้ งโทษ
จาคุกในเรื อนจาและทัณฑสถานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล 5 แห่ ง คือ เรื อนจากลางบางขวาง
เรื อนจากลางคลองเปรม เรื อนจากลางนครปฐม เรื อนจากลางสมุทรปราการ เรื อนจาจังหวัดนนทบุรี
และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จานวน 880 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ จานวน 17 คน ที่ได้
คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณที่มีความน่าสนใจ
การวิจยั เชิ งปริ มาณวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) เพื่อบรรยายคุณลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ไคว์สแควร์ (Chi-Square)
เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน สัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ เพีย ร์ สัน (Pearson
correlation coefficient) เพื่อบอกถึงความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร และ t-test เพื่อบอกความแตกต่างของ
2 กลุ่ มตัวอย่าง สาหรับการวิจยั เชิ งคุ ณภาพได้นาข้อมูลจากกรณี ศึกษาเสนอเป็ นรายกรณี ของผูท้ ี่
ประกอบอาชญากรรมอันเนื่ องมาจากการเสพสุ รา ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษาได้ใช้เป็ น
ตัวอย่างในรายละเอียด เป็ นข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายการอธิบายผลการศึกษาในเชิงปริ มาณ
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ งมีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 58.6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างอายุไม่เกิน
25 ปี ร้อยละ 33.0 มีอายุขณะกระทาผิดไม่เกิ น 25 ปี ร้อยละ 56.1 จบการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 67.6 โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
39.4
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.2 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 50.0
สถานภาพโสด ร้อยละ 59.5 สถานภาพครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ พ่อแม่อยู่
ด้วยกัน ร้ อยละ 67.4 มีภูมิลาเนาต่างจังหวัด ร้อยละ 74.2 ต้องโทษคดี ความผิดต่อชีวิตและร่ างกาย
ร้อยละ 74.6 ต้องโทษด้วยคดี อื่น ๆ แต่มีความเกี่ ยวข้องกับคดีความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย ร้อยละ
23.4 ระยะเวลาต้องโทษ 1 - 30 ปี ร้อยละ 78.4 กาหนดโทษประหารชีวิต ร้อยละ 0.2 มีสถานภาพ
เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้นเยีย่ ม ร้อยละ 47.0 เท่ากัน
การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราก่อนต้องโทษ ร้อยละ 87.6 โดยดื่มสุ รานาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 21.0 และ
ดื่มสุ ราเป็ นประจา ร้อยละ 66.6 อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ อายุ
ระหว่าง 16 – 20 ปี ร้อยละ 51.1 อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวิตน้อยที่สุด คือ 4 ขวบ สาเหตุที่เริ่ ม
ดื่มสุ ราครั้งแรกในชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อยากลอง ร้อยละ 65.1
พฤติกรรมการเสพสุ รา
สาหรับกลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราก่อนต้องโทษ ร้อยละ 87.6 ปรากฏว่า ดื่มสุ ราทุกวัน ร้อยละ 19.7
ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุ ราในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่ไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 78.3 ดื่มสุ ราตั้งแต่ 1 ขวดขึ้นไป
ร้อยละ 63.1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ดื่มสุ ราวันเสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 83.4 ช่ วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ดื่มสุ รา คือ ตอนเย็นและกลางคืน ร้อยละ 80.8 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ รา คือ สังสรรค์
กับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 65.1 และต้องการสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ร้อยละ 27.5 โอกาสในการดื่มสุ รา
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เฉลิมฉลองต่าง ๆ ร้อยละ 33.3 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การดื่มสุ ราของ
กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ง คือ ร้องเพลงหรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน ร้อยละ 50.3 บุคคลที่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ดื่มสุ ราด้วย ได้แก่ เพื่อน ร้อยละ 83.2 สถานที่ประจาในการดื่มสุ ราของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ บ้านของตนเอง ร้อยละ 44.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสุ รามาดื่มด้วยตนเอง ร้อยละ
64.3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ือสุ รามาดื่มจากร้านค้าใกล้บา้ น ร้อยละ 69.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็น
ว่ามีความสะดวกในการซื้ อสุ รา ร้อยละ 96.6 และกลุ่มตัวอย่างเคยพยายามเลิกดื่มสุ รา ร้อยละ 55.8
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
สมาชิกในครอบครัววัยเด็กของกลุ่มตัวอย่างที่เสพสุ รา ได้แก่ ญาติ ร้อยละ 60.1 รองไป คือ
พ่อหรื อแม่ ร้อยละ 15.3 ครอบครัวในวัยเด็กของกลุ่มตัวอย่างมีความอบอุ่น ร้อยละ 64.3
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มองการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา ร้อยละ 60.8 ครอบครัวของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการดื่มสุ ราเป็ นประจา ร้อยละ 20.3 จานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
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จานวน 3 – 10 คน ร้อยละ 73.5 กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าหากไม่ดื่มสุ ราเพื่อนจะไม่คบ ร้อยละ 5.8
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าเพื่อนในวงสุ ราไม่ใช่เพื่อนแท้ ร้อยละ 80.9 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างพัก
อาศัยที่บา้ นของตนเอง ร้อยละ 66.8 รองลงไป คือ บ้านเช่า ร้อยละ 21.8 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าชุมชนที่
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่มีจานวนผูด้ ื่มสุ ราจานวนมาก ร้อยละ 56.7 ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อาศัย
อยูม่ องการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา ร้อยละ 81.8 สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นมีการนาเสนอการดื่มสุ รามาก
ที่สุด ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ร้อยละ 63.3 รองลงไป คือ ละคร หรื อ ภาพยนตร์ ร้อยละ 22.7
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าสื่ อไม่มีผลต่อการกระตุน้ ให้ดื่มสุ รา ร้อยละ 68.4
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเสพสุ ราบุคคลที่วา่ กล่าวกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ถูกบิดา และ/หรื อ มารดา
ว่ากล่าว ร้อยละ 58.4 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างถูกมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา ร้อยละ 27.5 ถู ก
ประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ ราร้อยละ 24.3
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม ร้อยละ 93.0
การดื่มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.9 การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน ร้อยละ 70.4
ปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประสบภายหลังการดื่มสุ รา คือ ประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
ร้อยละ 64.5
สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มสุ รา ได้แก่ เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ น ร้อยละ 46.7 รองลงไป
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ร้อยละ 27.3
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ ร้อยละ 58.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ดื่มสุ ราก่อนประกอบ
อาชญากรรมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ชัว่ โมง ร้อยละ 76.4 ชนิดของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างดื่มในวันกระทา
ผิด คือ เบียร์ ยี่ห้อผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 48.3 รองลงไป คือ เหล้าขาว ร้อยละ 31.3 ปริ มาณ
ของสุ ราที่ดื่มตั้งแต่ 1 ขวดขึ้นไป ร้อยละ 74.4 กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุจนกระทัง่ เห็นว่า
ตัวเองเมา ร้อยละ 68.9 กลุ่มตัวอย่างดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจในวันเกิดเหตุ ร้อยละ 20.0 ดื่มสุ ราแล้วทาให้ไม่
เกรงกลัวโทษจาคุ กหรื อประหารชี วิต ร้ อยละ 21.9 สถานที่ใ นการประกอบอาชญากรรมของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เกิดในบ้าน ในละแวกบ้านพัก ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา
ร้อยละ 56.9 โดยสถานที่เกิดเหตุซ่ ึ งใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา ร้อยละ 27.2
สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างกระทาผิด ได้แก่ ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ ร้อยละ 29.1 รองลงไป คือ
เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ร้อยละ 26.9 ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ร้อยละ 9.2
กลุ่มตัวอย่างไม่รู้จกั กับผูเ้ สี ยหายร้อยละ 47.3 รู้จกั กับผูเ้ สี ยหายบ้างแต่ไม่สนิท ร้อยละ 40.1
ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ ร้อยละ 38.8 ผูเ้ สี ยหายเสพสุ ราจนกระทัง่ เมา ร้อยละ 49.7 ความรู้สึกที่กลุ่ม
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ตัวอย่า งมี ต่อผูเ้ สี ย หายภายหลัง จากที่ ไ ด้ป ระกอบอาชญากรรม คื อ เสี ย ใจที่ ไ ด้ก ระท าผิด ลงไปต่ อ
ผูเ้ สี ยหาย ร้อยละ 52.8
อาวุธที่ใช้ในการกระทาผิด ได้แก่ ใช้มีด ดาบ หรื อ ของมีคม ร้อยละ 36.1 รองลงไป คือ ปื น
ร้อยละ 30.6 ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น คือ ผูเ้ สี ยหายเสี ยชีวิต ร้อยละ 39.9 ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ร้อยละ 24.9
ในขณะที่ ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิ ดขึ้นกับกลุ่ มตัวอย่าง คือ กลุ่ ม
ตัวอย่างไม่ได้รับบาดเจ็บ ร้อยละ 54.2 รองลงไป คือ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 36.0
หากย้อนเวลากลับไปได้กลุ่มตัวอย่างไม่ตอ้ งการทาผิด ร้อยละ 93.0 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการ
กระทาผิดที่เกิดขึ้นเกิดจากสุ รา ร้อยละ 57.8
ชีวติ ความต้ องการในเรือนจา และความคาดหวังต่ อชีวติ อนาคตภายหลังพ้นโทษ
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าโทษที่ได้รับมีรุนแรงเหมาะสมกับความผิด ร้อยละ 54.5 ได้รับการศึกษา
หรื อฝึ กอบรมในเรื อนจาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบาบัดการเสพสุ รา ร้อยละ 16.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราในเรื อนจา ร้อยละ 85.6
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกในเรื อนจา ร้อยละ 96.2 เนื่องจาก
ความรู ้ สึกท้อแท้กบั การขาดอิ สรภาพ ทุกข์ใจ ลาบากใจ ทรมานใจ ลาบากกาย เพราะการใช้ชีวิต
ภายในเรื อนจาที่ แตกต่ า งจากชี วิตภายนอกเรื อนจา ประสบปั ญหาญาติ มิ ตรไม่ ค่ อยมาเยี่ย ม คิ ดถึ ง
ครอบครัว และเป็ นห่วงคนข้างนอก มีชีวติ อยูก่ บั การรอคอย เสี ยเวลา โอกาส อนาคตที่ดีงาม เสี ยสิ ทธิ
และสู ญเสี ยทุกอย่างในชีวติ ประสบปัญหาครอบครัว ประสบปัญหาทางเรื อนจา ปัญหารู้สึกไร้คุณค่า
ปั ญหาสิ้ นหวังในชีวติ และขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
กลุ่มตัวอย่างไม่ตอ้ งการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษ ร้อยละ 73.4 ไม่ตอ้ งการกระทาผิดอีก ร้อยละ
96.8 ความต้องการขอโทษเหยือ่ ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังพ้นโทษ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเอ่ย
ปากขอโทษ ร้อยละ 37.2 รองลงไป คือ บวชทดแทน ร้อยละ 28.9
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปรากฏว่า ยอมรับ
สมมติฐานในประเด็นดังนี้
1. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราเป็ นประจา
สม่าเสมอมากกว่าการเสพสุ รานาน ๆ ครั้ง
2. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราก่อนการ
กระทาผิดมากกว่าไม่ได้เสพสุ ราก่อนกระทาผิด
3. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีการเสพสุ ราราคาถูก
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มากกว่าสุ ราราคาแพง
4. ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายมีความง่ายในการซื้อสุ รา
เพื่อเสพมากกว่าการไม่สะดวกในการซื้ อสุ ราเพื่อเสพ
ปฏิเสธสมมติฐานในประเด็น
ผูป้ ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกายถูกตีตราจากสังคมว่าเป็ น
คนขี้เหล้าหรื อเป็ นคนไม่ดีมากกว่าการไม่ถูกสังคมตีตรา
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมทีส่ าคัญ
1. ผูท้ ี่ดื่มสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรม
ผูท้ ี่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนประกอบ
อาชญากรรม เหยือ่ อาชญากรรมที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา จะมีความรุ นแรงของอาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย
มากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ดื่มสุ รา
และเหยื่ อ อาชญากรรมที่ ดื่ ม สุ ร าจนกระทั่ง เมา จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่อผูก้ ระทาผิดมากกว่าเหยือ่ อาชญากรรมที่ไม่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
โดยมีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราและความถี่ในการเสพสุ รา
มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปรากฏว่า อายุเริ่ มต้นในการเสพสุ ราครั้ งแรกในชี วิตของกลุ่ มตัวอย่างน้อยจะทาให้
ความถี่ ของการเสพสุ รามาก หรื อ อาจกล่าวได้ว่ายิ่งกลุ่มตัวอย่างมีการเริ่ มต้นเสพสุ ราในการเสพสุ รา
น้อยจะทาให้เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีความถี่ในการเสพสุ รามากขึ้น
3. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิดและความรุ นแรงของ
อาชญากรรมต่อผูเ้ สี ยหาย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยระยะเวลาในการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิดน้อยจะก่อให้เกิดความรุ นแรงของ
อาชญากรรมมาก ในขณะที่หากระยะเวลาในการดื่มสุ ราก่อนกระทาผิดได้ผา่ นไปเป็ นระยะเวลาที่นาน
ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่ มต้นในการเสพสุ รากับความรุ นแรงของอาชญากรรม
ต่อผูเ้ สี ยหาย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยอายุในการดื่มสุ ราครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างน้อยจะมีความรุ นแรงของอาชญากรรม
มาก ในขณะที่ หากอายุในการดื่ มสุ ราครั้ งแรกของกลุ่ มตัวอย่างมากความรุ นแรงของอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นจะลดน้อยลง
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูง กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาไม่
สู ง โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได้ไม่สูงมากนัก เป็ นผูท้ ี่ใช้
กาลัง แรงงานมี ท้ งั ผูท้ ี่ มี รายได้รายวันและรายเดื อน ตลอดจนเป็ นผูว้ ่า งงานที่ ย งั ไม่ มี ง านท า มาจาก
ครอบครัวในวัยเด็กที่มีสถานภาพทางสังคมไม่สูงเช่นเดียวกัน อาทิ ครอบครัวในวัยเด็กมีฐานะยากจน
บิดา มารดา หย่าร้ างกัน หรื อแม้กระทัง่ เติบโตมาจากสถานรับเลี้ ยงเด็กกาพร้ าเพราะบิดาและมารดา
ต้องโทษติดคุก
ต้ องโทษคดี – กาหนดโทษ และอายุในขณะกระทาผิด
กลุ่มตัวอย่างกระทาผิดด้วยคดีฆ่า ทาร้ายร่ างกาย ข่มขืน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และค้า
ยาเสพติด(เกี่ยวข้องกับความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย) มีกาหนดโทษตั้งแต่ 2 ปี ถึงประหารชีวติ
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งโทษด้วยคดีฆ่าหรื อพยามยามฆ่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มกั จะกระทาผิดครั้งแรก
แต่กลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดด้วยคดีคา้ ยาเสพติดได้เคยต้องโทษมาก่อน 2 ครั้ง ต้องโทษครั้งนี้ เป็ นครั้งที่
3 และกลุ่มตัวอย่างที่กระทาผิดด้วยคดี ชิงทรัพย์รายหนึ่ ง ได้กระทาผิดซ้ าถึง 5 ครั้ง ต้องโทษในคดีน้ ี
เป็ นครั้งที่ 6
ส่ วนอายุขณะกระทาผิดของกลุ่มตัวอย่างจะอยูร่ ะหว่าง 19 – 37 ปี โดยส่ วนใหญ่จะมีช่วงอายุ
ขณะกระทาผิด 20 กว่าปี
การเกีย่ วข้ องการการเสพสุ รา
อายุเริ่มต้ นทีเ่ ริ่มเสพสุ รา
อายุเริ่ มต้นที่เริ่ มเสพสุ ราดื่มสุ ราของกลุ่มตัวอย่างต่าสุ ด คือ อายุ 4 ขวบนอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เริ่ มต้นเสพสุ ราที่อายุ 11 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
มูลเหตุจูงใจทีเ่ ริ่มเสพสุ รา
แม้วา่ กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนจะได้เติบโตมาจากครอบครัวที่เสพสุ รา อาทิ เห็นบิดาเสพสุ รา
มาตั้งแต่จาความได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าหนึ่ งรายที่เห็นบิดาเสพสุ ราเกือบทุกวันเพราะบิดาเป็ นโรคติดสุ รา
จนกระทัง่ บิดาเสี ยชีวติ ด้วยโรคตับแข็ง แต่สิ่งที่เหมือนกันของกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลในครอบครัวที่เสพ
สุ ราดังกล่าวไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ชกั ชวนให้กลุ่มตัวอย่างเสพสุ รา มีเพียงกลุ่มตัวอย่างรายเดียวที่ลองดื่มสุ รา
ขณะอายุเพียง 4 ขวบเท่านั้นที่สมาชิกในครอบครัวชักชวนให้ดื่มสุ รา
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เช่ นเดียวกับการเห็ นสื่ อโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ราก็ไม่ได้มีผลต่อการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่างมาก
นัก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียงสี่ รายเท่านั้นที่เห็นว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรื อ สื่ ออื่น ๆ มีอิทธิ ทาให้
เกิดความอยากลองเสพสุ รา
มูลเหตุ จูงใจในการเสพสุ ราของกลุ่ มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ คือ เพื่อน โดยกลุ่ มตัวอย่าง
ทั้งหมดได้เสพสุ ราเป็ นครั้งแรกเนื่องจากอิทธิ พลมาจากเพื่อน ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนชักชวนให้ลองเสพสุ รา
การคึกคะนองตามเพื่อน หรื อได้คบหาสมาคมกับเพื่อนที่เสพสุ ราทาให้มีความอยากลองเสพสุ ราตาม
เพื่อนว่า เมื่อเสพสุ ราแล้วจะมีรสชาติหรื อให้ความรู้สึกอย่างไร หรื อต้องการสนุกสนานตามกลุ่มเพื่อน
ที่เสพสุ รา
ประเภทของสุ ราทีเ่ ริ่มเสพครั้งแรก
ประเภทของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เริ่ มเสพครั้งแรก คือ เหล้าขาว รองลงไป ได้แก่ เบียร์
นอกจากนี้ ประเภทของสุ ราที่กลุ่มตัวอย่างเริ่ มเสพครั้งแรก ได้แก่ สุ ราแม่โขง เหล้าสี เหล้าสี ผสมโซดา
หรื อเหล้าผสมโค๊ก
ความรู้สึกทีไ่ ด้ เสพสุ ราครั้งแรก
ความรู ้ สึกที่ได้เสพสุ ราครั้ งแรกของกลุ่ มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความรู้สึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็ น
ความรู ้ สึกสดชื่ น สนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น ไม่ว่าจะเป็ นความรู้สึกสนุ กสนานที่ได้ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมา
และทาให้หลับ หรื อ ความรู ้สึกสนุ กสนานที่ได้ดื่มสุ รากับเพื่อนหลายคน แอบดื่มสุ ราแล้วทางบ้านหรื อ
โรงเรี ยนไม่รับรู ้ ตลอดจนการดื่มสุ ราแล้วทาให้เมาทาให้มีความกล้าที่จะทาสิ่ งต่าง ๆ
พฤติกรรมการเสพสุ รา
พฤติกรรมการเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง มีความถี่นอ้ ยสุ ดในการดื่ม คือ
ปี ละประมาณ
3 – 4 ครั้ง และความถี่มากที่สุดคือ ดื่มสุ ราทุกวัน โดยช่วงเวลาที่ดื่มสุ รามากที่สุด คือ ช่วงเวลาตอนเย็น
ประเภทของสุ ราที่เสพประกอบด้วยเหล้าขาว เบียร์ เหล้าสี และสุ ราไทยอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ
60 บาท สู งสุ ดคือ 1,000 บาท
จานวนเพื่อนที่ร่วมเสพสุ รา จะมีจานวนเริ่ มตั้งแต่ 2 คน ถึงจานวนมากที่สุด คือ 10 กว่าคน
สาหรับสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเสพสุ รา ได้แก่
เงินเดือนออกต้องการให้รางวัลกับชีวติ
พบปะสั ง สรรค์ก ับ เพื่ อน ต้องการเข้า สัง คม เพื่อคลายเครี ย ด รู้ สึ ก เบื่ อหน่ า ยชี วิต ต้องการพัก ผ่อ น
ต้องการความสนุ ก เพื่อนชวน เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่ ติดสุ รา เห็นว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ดื่มได้ทุกวัน เฉลิม
ฉลองโอกาสต่าง ๆ หรื อดื่ มในโอกาสพิเศษ เช่ น วันเกิ ด และดื่มในช่ วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาล
สงกรานต์จะดื่มมากที่สุด
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สถานที่ ในการซื้ อสุ ราของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ซ้ื อจากร้านใกล้บา้ น หรื อซื้ อในสถาน
บันเทิงที่เสพสุ รา โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าสถานที่ในการซื้ อสุ รามีความสะดวก สามารถหาซื้ อ
สุ รามาเสพได้ง่ายทุกครั้งที่ตอ้ งการเสพ
สถานที่ในการเสพสุ ราของกลุ่ มตัวอย่างประกอบด้วย บ้านของกลุ่ มตัวอย่าง บ้านของเพื่อน
ร้านค้า หรื อสถานบันเทิงยามค่าคืน
ทัศนคติทมี่ ีต่อสุ รา
กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งหมดเห็ นว่าสุ รามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย โดยมีกลุ่มตัวอย่างสองรายที่เห็นว่า
สุ ราไม่มีประโยชน์เลย แต่ก็ยงั เสพสุ ราเกือบทุกครั้งเมื่อเพื่อนชวน
สาหรับทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสุ รา ประกอบด้วยทัศนคติที่ดีและไม่ดีต่อสุ รา ดังนี้
ทัศนคติที่ดีต่อสุ รา ได้แก่ การดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม เพราะเห็นคนทัว่ ไปใน
สังคมดื่มสุ รากันจนเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา การดื่มสุ ราทาให้แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่และความเป็ น
ลูกผูช้ ายสู ง ทาให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรงขึ้น อาทิ หากดื่มสุ ราแต่พอประมาณสามารถกระตุน้ ระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตได้ ทาให้ใจหึ กเหิ ม ใจกล้า ทาให้กล้าแสดงออกได้มากขึ้ น การดื่ มสุ ราอาจสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมได้ในบางโอกาส ทาให้มีเพื่อนเยอะ ได้รับความสนุกสนาน เฮฮา
ทดแทนความรู ้ สึ ก เบื่ อหน่ ายชี วิต คลายเครี ย ดได้ย ามมี ค วามทุ ก ข์ ดื่ ม สุ ราแล้วจะท าให้มี แต่ ค วาม
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสุ รา ได้แก่ การดื่มสุ ราทาให้เป็ นคนอวดเก่ง ทาให้เมา ขาดสติ ทาให้เป็ นคน
ใจร้อน ทาให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้ โดยหากดื่มสุ รามาก
ๆ นาไปสู่ การมีปากเสี ยง การทะเลาะวิวาทกัน รวมทั้งอาจทาให้เสี ยคน หรื อถ้าเป็ นผูห้ ญิงก็อาจทาให้
เสี ยตัวได้ ทาให้เราเสี ยสุ ขภาพ โดยอาจทาให้เป็ นโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ ทาให้ร่างกายทรุ ดโทรม เป็ นโรค
ตับ ทาให้มึนศีรษะ อ่อนเพลีย ตลอดจนการดื่มสุ ราทาให้ตอ้ งเสี ยเงินโดยเปล่าประโยชน์ การดื่มสุ ราทา
ให้เสี ยงานเสี ยการ การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน ไม่ได้มีส่วนในการแสดงออกถึงความเป็ น
ลูกผูช้ ายเลย การดื่มสุ ราอาจทาให้เราสามารถทาในสิ่ งที่น่าละอายโดยที่ไม่รู้ตวั การดื่มสุ รายังผิดศีลใน
ศาสนาพุทธ
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ควบคู่กบั การเสพสุ รา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
การร้ องเพลง พูดคุ ยสัพเพเหระกันอย่างสนุ กสนาน เฮฮา พูดคุยกันเสี ยงดัง ชวนกันไปเที่ยว
ตามร้านอาหาร ตามสถานบันเทิง การโกหกแม่เอาเงินค่าเล่าเรี ยนไปซื้ อสุ รา รวมทั้งขโมยเงินแม่ การ
จีบผูห้ ญิง เคยลวนลามผูห้ ญิง ซื้ อบริ การทางเพศ ทะเลาะวิวาทกับผูอ้ ื่น เมาและมีอาการอาเจียนออกมา
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แทบทุ ก ครั้ ง ท าให้ น อนหลับ สบาย ชอบชวนคนอื่ น ทะเลาะวิว าท โดยเฉพาะถ้า ไปดื่ ม สุ ร าใน
ร้ านอาหาร หรื อในดิ สโก้เทคจะชอบชวนโต๊ะข้าง ๆทะเลาะวิวาท ตลอดจนการเสพยาเสพติ ด การ
รวมกลุ่มกันกระทาผิดในกรณี หมดเงิน
ผลกระทบทีเ่ คยได้ รับจากการเสพสุ รา
ผลกระทบที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับจากการเสพสุ รา ได้แก่ ผลกระทบด้านอุบตั ิเหตุ ผลกระทบ
ด้านสุ ขภาพ ผลกระทบด้านการทะเลาะวิวาท ผลกระทบด้านการทาเรื่ องน่ าละอาย และผลกระทบ
ด้านอื่น ๆ อาทิ ดื่มสุ ราแล้วมีอาการหงุดหงิดโมโหง่าย ขว้างปาข้าวของด้วยความโกรธ ทาร้ายหรื อฆ่า
สัตว์เลี้ยงที่ได้เลี้ยงไว้ ตลอดจนถูกคนอื่นหลอกเอาเงิน
การถูกประณามหรือตีตราจากคนรอบข้ าง
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการประณามหรื อตีตราจากคนรอบข้างจากการเสพสุ รา
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย ถูกประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา โดยคนที่ประณาม ได้แก่
คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน เพื่อนข้างห้องพัก เพื่อนที่ทางาน และเพื่อนที่ไม่ได้ดื่มสุ รา ซึ่ ง
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกประณาม มักจะมีพฤติกรรมเป็ นผูท้ ี่มีการเสพสุ ราทุกวัน เสพสุ ราได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนกระทัง่ ถึงค่า และมีพฤติกรรมส่ งเสี ยงดังไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย หรื อ การส่ งเสี ยง
ร้องเพลง ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งที่ขอเงินจากพ่อแม่มาใช้ในการดื่มสุ ราโดยไม่ทางาน โดยจะ
ถูกเพื่อนบ้านประณามว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา เสพสุ ราโดยทาให้เงินสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
ความพยายามเลิกดื่มสุ รา
กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งหมดไม่มีความพยายามในการเลิกเสพสุ ราอย่างจริ งจัง อย่างไรก็ตาม มี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 6 รายที่ไม่เคยคิดจะตั้งใจเลิกเสพสุ ราเลย โดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่ งเห็นว่าเสพสุ รา
นาน ๆ ครั้ง ไม่ได้ติดสุ รา จึงไม่มีความต้องการเลิกเสพสุ รา ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเป็ นผูท้ ี่ไม่มี
ความต้องการเลิกเสพสุ ราแต่ประการใด
พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม
จากพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมการ
กระทาผิดของกลุ่ ม ตัวอย่า งประกอบด้วยการทาร้ า ยร่ างกายให้ได้รับ บาดเจ็บตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย
จนกระทัง่ เสี ยชี วิต ข่มขืน ลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์และรับจ้างส่ งยาบ้า โดยอาวุธที่ใช้มีท้ งั ปื นมีด สนับมือ
ไม้ อาวุธที่สามารถหาได้ในวงเหล้าไม่วา่ จะเป็ นขวดเหล้า โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
เหยือ่ อาชญากรรมประกอบด้วยผูท้ ี่รู้จกั สนิทสนมในครอบครัว เพื่อน คนที่เคยรู้จกั แต่ไม่
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สนิท อาทิ เจ้าของร้านขายสุ รา นายจ้าง และคนที่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน ซึ่ งเหยื่ออาจเป็ นเพื่อนร่ วม
วงเหล้าที่เมาด้วยกัน เพื่อนต่างวงเหล้าที่นงั่ ใกล้กนั โดยส่ วนใหญ่เหยื่อจะเป็ นผูท้ ี่ไม่เมา ในขณะที่มี
เหยือ่ หนึ่งรายเป็ นฝ่ ายที่เมาและหาเรื่ องผูก้ ระทาผิดที่ไม่ได้เมา
สาเหตุ ใ นการประกอบอาชญากรรมส่ วนใหญ่ ม าจากเมาแล้วไม่ ส ามารถควบคุ ม ตัวเองได้
นาไปสู่ การทะเลาะวิวาท การข่มขืน นอกจากนี้ผกู้ ระทาผิดถูกผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุก่อน ตลอดจนการที่
ผูก้ ระทาผิดเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุผเู ้ สี ยหายก่อน แต่สาหรับการกระทาผิดที่เกี่ ยวข้องกับการลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์
การรับจ้างขนยาบ้า มักเกิดจากผูก้ ระทาผิดต้องการได้เงินไปซื้ อสุ ราเพื่อเสพต่อ
การเกีย่ วข้ องกับสุ ราขณะประกอบอาชญากรรม
ผูก้ ระทาผิดเกือบทั้งหมดมีการเสพสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนประกอบอาชญากรรม มีเพียงผูก้ ระทา
ผิดจานวน 1 รายที่ ไม่ได้เสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรม ในขณะเดี ยวกันมีเหยื่ออาชญากรรม
จานวน 6 รายที่ได้เสพสุ ราจนกระทัง่ เมาก่อนเกิดเหตุตกเป็ นผูเ้ สี ยหาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เสพเบียร์
ก่ อนประกอบอาชญากรรม รองลงไป คือ เสพเหล้าขาว โดยมีระยะเวลาในการเสพสุ ราจนกระทัง่
ประกอบอาชญากรรมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง รองลงไปคือ กระทาผิดในขณะที่กาลังเสพสุ รา
ส่ วนสาเหตุ ในการเสพสุ ราของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ในวันเกิ ดเหตุ คือ ต้องการสังสรรค์กบั เพื่อน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่งได้เสพสุ ราเพื่อย้อมใจ ทาให้มีความกล้าลืมความกลัวทุกอย่าง และ
ทาให้ไม่เกรงกลัวโทษ
ความรู้สึกทีม่ ีต่อเหยือ่ อาชญากรรม
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ดื่ ม สุ ร าทั้ง หมดขณะประกอบอาชญากรรม ไม่ มี ค วามรู้ สึ ก สงสารต่ อ เหยื่อ
อาชญากรรม โดยมีความรู ้สึกเฉย ๆ หรื อสะใจ เห็นว่าการกระทาของกลุ่มตัวอย่างมีความสาสมกับ
โทษที่เหยือ่ ควรได้รับ แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างสร่ างเมาจะมีความรู้สึกสานึกผิดต่อความผิดที่ได้กระทาลงไป
โดยกลุ่ มตัวอย่างจะมี ความรู ้ สึกเสี ยใจ สงสารเหยื่อ หรื อสงสารลู ก เมียของเหยื่อ มีความรู้ สึก สานึ ก
รับผิดชอบชัว่ ดี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เมื่อถูกจาคุกในปั จจุบนั จะสานึกผิดได้และต้องการขอโทษเหยื่อ หรื อ
ต้องการทาบุญถวายสังฆทาน และบวชเพื่อเป็ นการทดแทนความผิดที่ได้กระทาลงไป
ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกในเรื อนจา ไม่วา่ จะเป็ นการถูกจาคุกครั้ง
แรก หรื อ การถูกจาคุ กมากกว่าหนึ่ งครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลว่าการถูกจาคุกทาให้เกิ ดความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางร่ างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัส และการสู ญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ
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กลุ่มตัวอย่างบางรายได้เข้าร่ วมในโปรแกรมการบาบัดผูเ้ สพสุ รา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง
จานวนมากไม่ได้เข้าอบรมในโปรแกรมดังกล่าว หากแต่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมในการอบรมด้านจิตใจ
อาทิ โปรแกรมวิปัสสนา นัง่ สมาธิ โปรแกรมในการฝึ กวิชาชีพ เป็ นต้น
กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีความต้องการเสพสุ ราในเรื อนจา แม้จะไม่ได้เข้ารับโปรแกรมการ
บาบัดผูเ้ สพสุ ราแต่อย่างใด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คาดหวังว่าพ้นโทษออกไปจะไม่ดื่มสุ ราอีกเป็ นอันขาด เพราะเชื่อว่าการ
เสพสุ ราเป็ นหนทางที่ นาไปสู่ ความเสื่ อมท าให้ต้องมี ชีวิตที่ ตกต่ า ต้องเดิ นทางชี วิตที่ ผิดพลาด เข้า สู่
เส้นทางชีวติ ของนักโทษไม่วา่ จะเป็ นนักโทษประหาร หรื อนักโทษที่มีกาหนดโทษยาวนานจนกระทัง่ มี
กาหนดโทษเพียงไม่กี่ปี อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย ที่คาดว่าพ้นโทษออกไปจะกลับไป
เสพสุ รา และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าหากพ้นโทษออกไปไม่ตอ้ งการประกอบอาชญากรรมอย่าง
เด็ดขาด
สรุ ปความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมมีลกั ษณะดังนี้
1. การเสพสุ ราเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรม
การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรม
โดยเป็ นปัจจัยหลักในการประกอบ
อาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย โดยเฉพาะผูท้ ี่มีช่วงอายุในช่ วงวัยรุ่ นหรื อไม่เกิ น
25 ปี นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดทางเพศ และการขับรถโดยประมาททาให้ผอู้ ื่นได้รับความเสี ยหายหรื อ
เสี ยชี วิต เนื่องจากการเสพสุ รานาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมโดยตรง การเสพสุ ราทาให้ผเู้ สพถูก
กระตุน้ ทางอารมณ์ได้ง่าย และการเสพสุ ราเพื่อย้อมใจในการกระทาผิด โดยกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบ
อาชญากรรมจานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีการเสพสุ ราก่อนการกระทาผิด จนกระทัง่ ทาให้เกิดปั ญหาใน
การควบคุมสติหรื อการยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาผิด ทาให้มีความใจกล้าในการกระทาผิด และทาให้ไม่
มีความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับไม่วา่ จะเป็ นโทษจาคุกหรื อโทษประหารชีวิต เมื่อประสบกับโอกาส
หรื อสถานการณ์ที่มีส่วนกระตุน้ จึงเกิดการประกอบอาชญากรรม ดังจะเห็นได้จากสาเหตุสาคัญในการ
ประกอบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ดื่มสุ รา
แล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพื่อนชวนให้กระทาผิด เกิดความคึกคะนอง ไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการ
ส่ วนตัว และสาเหตุอื่น ๆ อาทิ ต้องการเงิน ต้องการแก้แค้น ตามลาดับ โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ประกอบอาชญากรรมภายหลังจากที่เสพสุ ราเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 5 ชัว่ โมง และมีการประกอบ

314

อาชญากรรมในสถานที่ไม่ห่างไกลจากสถานที่ในการเสพสุ ราหรื อสถานที่ที่กาลังเสพสุ ราไม่วา่ จะเป็ น
ในบ้าน ในละแวกบ้านพัก ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ดื่มสุ รา และในร้านที่ดื่มสุ รา
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่เสพสุ รามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรม
ในการเป็ นผู ้ป ระกอบอาชญากรรม และในขณะเดี ย วกัน ผู้เ สพสุ ร ามี โ อกาสที่ จ ะตกเป็ นเหยื่ อ
อาชญากรรม จากกลุ่มเพื่อนที่เสพสุ ราในวงเหล้าเดียวกัน ผูท้ ี่เสพสุ ราที่ไม่รู้จกั กัน หรื อผูท้ ี่ไม่ได้เสพสุ รา
เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การเสพสุ ราที่นาไปสู่ การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็ นการ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การส่ งเสี ยงดังเอะอะโวยวายรบกวนผูอ้ ื่น หรื อการไม่มีสติในการควบคุมตนเอง
ลักษณะของการเสพสุ ราก่ อนประกอบอาชญากรรมที่ทาให้ สุราเป็ นปั จจัยหลักในการ
ประกอบอาชญากรรม
ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรมมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ ผูก้ ระทาผิดกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเสพสุ ราก่อนกระทาผิด โดยประเภทของสุ ราที่เสพ คือ สุ ราที่มีราคาถูก ได้แก่ เบียร์ ไทย
เหล้าขาว และเหล้าเถื่อน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ งมีการเสพเบียร์ ไทย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีการเสพสุ ราก่อนประกอบอาชญากรรมจานวนมากกว่า 1 ขวด โดยมีระยะเวลาการ
ดื่มสุ ราก่อนกระทาผิด ไม่เกิน 5 ชัว่ โมง กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุ ราจนกระทัง่ เมามีจานวนเกื อบครึ่ งหนึ่ ง
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีการเสพสุ รา โดยมีสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อต้องการย้อมใจทาให้
ความกล้าในการกระทาผิด และดื่มสุ ราเพื่อทาให้ไม่เกรงกลัวต่อโทษจาคุกหรื อโทษประหารชีวติ
2.ปัจจัยสาคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนสั มพันธ์ กับการประกอบอาชญากรรมของผู้ที่เสพสุ ราใน
ประเภทคดีความผิดต่ อชีวติ และร่ างกาย
การเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลักในการก่ออาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
อาชญากรรมในคดีความผิดต่อชี วิตและร่ างกาย หากแต่เป็ นความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นอยู่
กับปั จจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรม
โดยการเสพสุ ราเป็ นปั จจัยหลัก ในการประกอบอาชญากรรมของผูท้ ี่ มีพ้ืนฐานทาง
สังคมที่ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนทาให้มีบุคลิกภาพอ่อนแอง่ายต่อ
การถูกกระตุน้ ซึ่ งเมื่อบุคคลดังกล่าวได้มีการเสพสุ ราและถูกกระตุน้ จากปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นปั จจัยรอง
ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยระดับมหภาค ซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับใหญ่ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
กฎหมาย หรื อปั จจัยระดับ จุ ลภาค ซึ่ ง เป็ นสิ่ งแวดล้อมในระดับ เล็ก มีค วามสัม พันธ์ ใกล้ชิดกับตัว
ผูก้ ระทาผิดโดยตรง ได้แก่ ปั จจัยด้านการคบเพื่อน ครอบครัว เหยือ่ อาชญากรรม อบายมุขและโอกาส
หรื อสถานการณ์ที่เหมาะสมจะนาไปสู่ การประกอบอาชญากรรมได้ง่าย
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ปัญหาและข้ อจากัดของการศึกษา
รายงานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
ข้อจากัดของการศึกษา ดังนี้

ประสบปั ญหาและ

1. ปัญหาในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อ้ งขังที่ตอ้ งโทษจาคุกในเรื อนจาและทัณฑสถาน โดยมี
กาหนดโทษตั้งแต่ 2 เดื อน จนกระทัง่ ถึงต้องโทษประหารชี วิต ซึ่ งเป็ นอุปสรรคที่สาคัญในการเก็บ
ข้อมูลเนื่องจากผูต้ อ้ งขังจะต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่เรื อนจาต้องเป็ นผูท้ ี่มี
หน้าที่ในการช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล จึงทาให้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต้องประสบปั ญหาใน
กรณี ที่กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง
ปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่งของงานวิจยั คือ ข้อจากัดของระยะเวลาในการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 3 เดือน หากแต่การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและ
เชิ ง คุ ณภาพ ซึ่ ง ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวนมาก โดยเฉพาะการเก็ บข้อมูลวิจยั เชิ ง คุ ณภาพจาเป็ นต้องใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล หากแต่บางครั้งทางเรื อนจาหรื อทัณฑสถานมีภารกิจจานวนมาก ทาให้การ
เข้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกระทาได้อย่างเต็มที่
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ข้ อเสนอแนะของการศึกษา
1. การประชาสั มพันธ์ ให้ คนในสั งคมไทยได้ มีความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ องเกีย่ วกับการเสพสุ รา
ปั จจุบนั คนไทยยังมองการเสพสุ ราว่าเป็ นพฤติกรรมธรรมดาทัว่ ไปในสังคม
หรื อใน
บางครั้งมีการให้ความสาคัญกับการเสพสุ ราว่าเป็ นสิ่ งที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออกถึงลูกผูช้ าย
การประสบความสาเร็ จในชี วิต ไม่ได้เป็ นพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อพฤติกรรมที่ผิดปกติแต่อย่างใด
อันทาให้การเสพสุ รานาไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม
ดังนั้น จึงควรประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสพสุ รา
ว่าสุ ราเป็ นสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูเ้ สพ การเสพสุ ราไม่เป็ นพฤติกรรมธรรมดาทัว่ ไปในสังคม
หากแต่เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
2. การควบคุมการผลิตและจาหน่ ายสุ รา
รัฐบาลควรมีการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายสุ ราให้มากกว่าปัจจุบนั โดยการทาให้
การซื้ อสุ ราเพื่อเสพเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บภาษีจากการผลิตหรื อจาหน่ายสุ ราให้มาก
ขึ้น หรื อการทาให้สุรามีราคาแพงมากขึ้น เพื่อทาให้คนในสังคมไม่สามารถหาซื้ อสุ ราได้ง่าย และเห็น
ว่าสุ ราเป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยที่ไม่ควรซื้ อมาบริ โภค เพราะนอกจากไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกายแล้ว
ยังเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีความจาเป็ นต้องซื้อมาใช้ในการบริ โภค
รวมทั้งการควบคุมการจาหน่ายสุ ราให้กบั เด็กและเยาวชนที่อายุต่ากว่า 18 ปี อย่างจริ งจัง
โดยการตรวจบัตรประชาชน และมีการลงโทษอย่างจริ งจังแก่ผทู้ ี่จาหน่ ายสุ ราให้แก่เด็กและเยาวชนที่
อายุนอ้ ยกว่ากาหนด เพราะจากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าหากผูท้ ี่เสพสุ รามีอายุนอ้ ยปั ญหาที่เกิ ด
จากพฤติกรรมการเสพสุ ราจะมากขึ้นเท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นความถี่ในการเสพ หรื อ การใช้ความรุ นแรงใน
การประกอบอาชญากรรม
นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีการจากัดร้านในการจาหน่ายสุ รา เพราะหากผูซ้ ้ื อมีความสะดวกใน
การซื้ อสุ ราเพื่ อเสพจะท าให้เกิ ดปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ ต ามมาจากการเสพสุ รา โดยการจากัดร้ า นในการ
จาหน่ายสุ ราให้มีจานวนไม่มากนัก โดยเฉพาะไม่ควรมีการจาหน่ายสุ ราในร้านสะดวกซื้ อของปั๊ มน้ ามัน
เพราะผูท้ ี่ซ้ื อสุ ราจากสถานที่ดงั กล่าวมักเป็ นผูท้ ี่ขบั ขี่ยานพาหนะ ผูก้ าลังใช้รถถนน อันนาไปสู่ สาเหตุ
ของอุบตั ิเหตุจากการเมาแล้วขับ
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3. การควบคุมการขายสุ ราในช่ วงเทศกาลต่ าง ๆ
รัฐบาลควรมีการควบคุมการขายสุ ราในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เพราะ
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมักมีการเสพสุ ราในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ งการควบคุมการ
เสพสุ ราในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะเป็ นการแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยไม่ได้มองเรื่ องของการเสพสุ ราเป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดา และไม่ได้มองว่าการเสพสุ ราเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเทศกาลรื่ นเริ งที่สาคัญของสังคมไทย
ตลอดจนจะเป็ นการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรามและอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวได้ส่วนหนึ่ง
4. การควบคุมการโฆษณาหรือสื่ อทีเ่ กีย่ วข้ องในการนาเสนอเกีย่ วกับการเสพสุ รา
รัฐบาลควรมีความจริ งจังในการควบคุมการโฆษณาสุ รา
หรื อการควบคุมสื่ อที่มีการ
น าเสนอเกี่ ย วกับ สุ ร าอย่ า งจริ ง จัง ไม่ ว่า จะเป็ นการก าหนดช่ ว งเวลาในการโฆษณาสุ ร า หรื อ การ
ตรวจสอบเนื้ อหาของการโฆษณาสุ ราอย่างจริ งจังให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมและมีการอธิ บายถึงโทษของ
การเสพสุ ราควบคู่เป็ นคาเตือนไปด้วย
นอกจากนี้ ควรมีการควบคุมเนื้อหาในการนาเสนอที่เกี่ยวข้องกับสุ ราผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการเสพสุ ราผ่านสื่ อละคร หรื อภาพยนตร์ เป็ นต้น ตลอดจนการกาหนดให้มี
การเตือนถึงโทษของการเสพสุ ราควบคู่ไปด้วย หากมีการนาเสนอการเสพสุ ราผ่านทางสื่ อดังกล่าว
5. การสร้ างความรักความอบอุ่นในครอบครัว
ปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่งของผูท้ ี่ลองเสพสุ ราครั้งแรกในชีวติ คือ ปัญหาครอบครัว โดย
เด็กและเยาวชนส่ วนหนึ่ งที่ประสบความเครี ยดเนื่ องจากปั ญหาครอบครัว หรื อมีครอบครัวที่ไม่ได้ให้
ความรักความอบอุ่นอย่างแท้จริ ง จะให้ความสาคัญกับการเพื่อนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ชกั ชวนให้มีการลองเสพสุ รา
ครั้งแรกในชีวติ และมีการเสพสุ ราต่อไปในชีวติ ประจาวัน
ดังนั้น การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวจึงมีความสาคัญที่จะทาให้สมาชิกของ
สังคมไม่ตอ้ งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพสุ รา จนกระทัง่ ไม่สามารถถอนตัวจากการเสพสุ ราได้ตลอดชีวติ
โดยการให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เสพสุ รา
6. การเลือกคบเพือ่ น
ปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่งของการเสพสุ รา คือ จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ลองสุ ราครั้งแรกในชี วิต เนื่ องจากอยากลอง และเพื่อนชักชวน นอกจากนี้ เมื่อลองเสพสุ ราครั้งแรกใน
ชี วิตแล้ว ปั ญหาที่ ท าให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งต้องเกี่ ย วข้องกับ การเสพสุ รา คื อ เพื่อนชัก ชวน หรื อเป็ นการ
สังสรรค์ก ับกลุ่ มเพื่อน รวมทั้ง กลุ่ ม ตัวอย่างบางส่ วนยังมีค วามคิ ดว่า หากไม่เสพสุ ราเพื่อนจะไม่ค บ
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นอกจากนี้ เมื่ อเสพสุ ราจนกระทัง่ เมาแล้ว กลุ่ มตัวอย่างบางส่ วนยังได้หันไปประกอบอาชญากรรม
เนื่องจากเพื่อนชักชวนให้ประกอบอาชญากรรม
การคบเพื่อนจึงเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการที่จะทาให้ชีวติ ของคนเราจะเดินทางไปใน
เส้นทางชี วิตที่ถูกต้องหรื อผิดพลาด ดังเช่นหลักมงคลชีวิตในพุทธศาสนาได้กาหนดเป็ นมงคลแรก คือ
การไม่คบคนพาล ดังนั้น การเลือกคบเพื่อนโดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทา
ให้ชีวติ ไม่ถลาลงสู่ หนทางแห่งความหายนะ
7. การใช้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาการเสพสุ รา
มาตรการที่สาคัญประการหนึ่งของการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม คื อ การให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาการเสพสุ ราอย่า งจริ ง จัง ดัง เช่ น การ
แก้ปัญหายาเสพติด เนื่องจากชุมชนมีความสาคัญต่อผูเ้ สพสุ รา หากชุมชนมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เสพสุ ราว่าไม่ใช่ เป็ นพฤติกรรมปกติธรรมดา หากแต่เป็ นพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่ ปัญหาสังคมหลาย
ประการ ทั้งที่บางครั้งอาจจะมีความรุ นแรงมากกว่าปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดด้วยซ้ า
โดยการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่ วมทั้งในการคอยเป็ นหู เป็ นตา ให้แก่ชุมชน ทาหน้าที่คอย
ตักเตือนผูท้ ี่มีพฤติกรรมการเสพสุ ราที่อาจนาไปสู่ ปัญหาสังคม การใช้ชุมชนเข้มแข็งในการให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิ กในสังคมถึงโทษของการเสพสุ รา การบาบัดผูท้ ี่ติดสุ รา ผูท้ ี่มีแนวโน้มจะ
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรื อประกอบอาชญากรรมจากการเสพสุ รา
8. การเลิกดื่มสุ ราหรือเกีย่ วข้ องกับสุ ราให้ น้อยทีส่ ุ ด
จากผลการศึกษาแม้กลุ่มตัวอย่างจะเห็นว่าการเสพสุ รามีขอ้ ดีบา้ งในแง่ที่วา่ ใช้รักษาโรค
หรื อ เป็ นการเข้าสังคม แต่ในที่สุดผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ รามักประสบปั ญหาไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาโรค
ตับแข็ง การทะเลาวิวาท หรื อการประกอบอาชญากรรม เพราะการเสพสุ ราเป็ นหนึ่งในอบายมุขที่เป็ น
หนทางแห่งความเสื่ อม
ดังนั้น ผูท้ ี่คิดจะลองเสพสุ ราไม่ควรคิดที่จะลอง คิดที่จะเสพ ในขณะที่ผทู้ ี่เสพสุ ราก็ควรที่
จะเลิก หรื อเสพสุ ราให้นอ้ ยที่สุด
9. การกาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่างการเสพสุ รากับอาชญากรรม โดยการ
กาหนดบทลงโทษทีม่ ีความรุ นแรงขึน้ สาหรับผู้ประกอบอาชญากรรมทีม่ ีการเสพสุ ราก่อนกระทาผิด
รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสุ รากับ
อาชญากรรม โดยมีการกาหนดบทลงโทษที่มีความรุ นแรงขึ้นสาหรับผูป้ ระกอบอาชญากรรมที่มีการเสพสุ รา
ก่อนกระทาผิด เพื่อเป็ นการให้ความสาคัญต่อการป้ องกันไม่ให้คนในสังคมมีการเสพสุ ราจนกระทัง่ ไม่
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สามารถควบคุมสติและหันไปประกอบอาชญากรรม และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของสังคมที่
มีต่อการเสพสุ รา
10. การบาบัดผู้เสพสุ ราอย่ างจริงจัง
ควรมีการบาบัดผูเ้ สพสุ ราอย่างจริ งจังทั้งในเรื อนจาและภายนอกเรื อนจา เนื่องจากเป็ นการแสดง
ให้เห็ นว่าผูเ้ สพสุ ราจาเป็ นต้องมีการบาบัดให้เลิกเสพสุ รา เพราะหากมีการเสพสุ ราต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ อาจ
นาไปสู่ ปัญหาความหายนะในชี วิต หรื อการประกอบอาชญากรรมที่ไม่ได้มีความแตกต่างหรื ออาจจะมีความ
รุ นแรงมากกว่าผูท้ ี่เสพยาเสพติด โดยควรมีโปรแกรมในการบาบัดการเสพสุ ราที่มีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับ
ผูท้ ี่เสพสุ ราและกระทาผิดในแต่ละประเภท อาทิ การบาบัดผูเ้ สพสุ ราที่ใช้ความรุ นแรงในครอบครัว การบาบัด
ผูเ้ สพสุ ราที่กระทาผิดในคดีข่มขืนเพราะไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้ หรื อหากเป็ นเด็กและ
เยาวชนที่มีการเสพสุ ราควรนาผูป้ กครองมาเข้าร่ วมในการบาบัดการเสพสุ รา
11. การประชาสั มพันธ์ ให้ คนในสั งคมได้ รับทราบถึงโทษจากการเกีย่ วข้ องกับสุ รา
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับทราบถึงโทษจากการเกี่ยวข้องกับการเสพ
สุ ราว่า การเสพสุ ราเป็ นหนทางแห่ งความเสื่ อมและความหายนะของชีวิต เพราะการเสพสุ รานอกจาก
จะผิดศีลข้อที่ 5 และสุ ราเป็ นหนึ่งในอบายมุขหกประการในพุทธศาสนาดังที่คนส่ วนใหญ่ได้ทราบ
แล้ว
หากแต่ผทู ้ ี่เสพสุ ราและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสพสุ ราอาจจะมีจุดหมายปลายทางในชีวติ ทั้งที่
เป็ นความหายนะ ทาให้ชีวิตต้องเผชิ ญกับความเสื่ อม เผชิญกับความยากจน การประสบปั ญหาสุ ขภาพ
ประสบปั ญหาครอบครัวแตกแยก ประสบปัญหาเสี ยชื่อเสี ยง เพราะกระทาในสิ่ งที่น่าละอายจากการเสพ
สุ รา ประสบปั ญหาการสู ญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางในชีวิตเส้นทางหนึ่ง
ที่อาจรอทุกคนที่กาลังเสพุสุราให้เข้าไปประสบได้ทุกขณะคือ ความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจ
อย่างแสนสาหัส จากการที่ผเู ้ สพสุ ราแล้วประกอบอาชญากรรมจะต้องได้รับเพื่อชดใช้ในสิ่ งที่ได้กระทา
ลงไป
ดังนั้น
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปในสังคม ได้ตระหนักถึงผลร้ายของ
การเสพสุ รา ซึ่ งมิใช่จะมีผลต่อสุ ขภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้า ที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคตับแข็งหรื อ
มะเร็ ง หรื อ การเสพสุ รานาไปสู่ ความยากจนเท่านั้น หากแต่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งหลังการเสพสุ รา ชีวิต
ของผูเ้ สพอาจพลิกผันไปประกอบอาชญากรรม แค่เพียงเสี้ ยววินาทีที่เสพสุ ราอนาคตก็ดบั วูบ และลง
เอยด้วยการถูกจองจาและการรับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทางร่ างกายและจิตใจในเรื อนจา
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรม ในประเภทคดี
ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย หากแต่เป็ นการศึกษาที่ครอบคลุมผูก้ ระทาผิดซึ่ งเป็ นผูต้ อ้ งขังที่ถูกจองจาใน
เรื อนจาและทัณฑสถานทุกภูมิภาคของประเทศ
2. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรมในทุกประเภทคดี
3. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการเสพยาเสพติด
4. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผูก้ ระทาผิดที่
เป็ นเพศหญิง
5. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผูก้ ระทาผิดที่
เป็ นเด็กและเยาวชน
6. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพสุ รากับการประกอบอาชญากรรม โดยเป็ นการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ตอ้ งโทษในเรื อนจาเปรี ยบเทียบกับผูก้ ระทาผิดที่ตอ้ งโทษในเรื อนจา
7. การศึกษาผลกระทบของการเสพสุ ราในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ หรื อ
ปี ใหม่
8. การศึกษาการใช้สุราเป็ นข้ออ้างในการกระทาผิด
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม : งานวิจัย เรื่อง “ความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
กรุ ณาตอบคาถามในช่องว่างและทาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. อายุ...........................ปี
2. อายุขณะกระทาผิด................ปี
3. ระดับการศึกษา
.....1 ต่ากว่าประถมศึกษา
…..5 อาชีวะศึกษา
.....2 ประถมศึกษา
…..6 ปริ ญญาตรี
…..3 มัธยมศึกษาตอนต้น
…..7 ปริ ญญาโท
…..4 มัธยมศึกษาตอนปลาย …..8 อื่น ๆ(โปรดระบุ).....................................
4. อาชีพก่อนต้องโทษ
…..1 รับราชการ
…..6 เกษตรกร
…..2 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว …..7 นักเรี ยน/นักศึกษา
…..3 รับจ้างทัว่ ไป
…..8 ว่างงาน
.....4 คนงานก่อสร้าง
…..9 อื่น ๆ(โปรดระบุ)..................................
…..5 ค้าขาย
5. รายได้ต่อเดือนก่อนต้องโทษ.............................................................บาท
6. ภูมิลาเนา จังหวัด....................................................................................
7. สถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ
…..1 โสด
…..2 สมรส
…..3 หย่าร้าง
8. สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก
…..1 พ่อแม่อยูด่ ว้ ยกัน
…..2
พ่อแม่หย่าร้างกัน
…..3 ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ .....4
อื่น ๆ(โปรดระบุ)..................................
9. ต้องโทษคดี..............................................................................................................................
10. ระยะเวลาต้องโทษจาคุก....................................................................ปี
11. จาคุกมาแล้ว.......................................................................................ปี
12. จานวนครั้งที่ตอ้ งโทษจาคุก.....................................ครั้ง
คดีที่เคยกระทาผิดก่อนถูกจาคุกครั้งนี้.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
13. เคยได้รับอภัยโทษ...................................................ครั้ง
14. ปัจจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้น........................................
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ส่ วนที่ 2 : การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
พฤติกรรมการเสพสุ รา
15. ก่อนเข้ามาในเรื อนจาท่านเป็ นผูท้ ี่ดื่มสุ ราหรื อไม่ในชีวติ ประจาวันทัว่ ไป
ดื่มเป็ นประจา
ดื่มนาน ๆ ครั้ง
ไม่ดื่ม
16. สาเหตุที่ท่านไม่ดื่มสุ รา
…..1 เห็นว่าเป็ นสิ่ งไม่ดี
…..4 ถูกตาหนิติเตียน
…..2 เห็นว่าไม่จาเป็ น
…..5 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................
…..3 สุ ขภาพไม่ดี
…………………………………………..
17. อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชี วติ .................................................................ปี
18. สาเหตุที่ท่านลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ
…..1 อยากลอง
…..6 แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่
.....2 เพื่อนชักชวน
…..7 แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย
…..3 คนในครอบครัวชักชวน
…..8 เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่
…..4 เลียนแบบภาพยนตร์ โฆษณา …..9 อื่น ๆ(โปรดระบุ)........................
หรื อสื่ ออื่นๆ
…………………………………
…..5 รักษาโรค
………………………………….
19. ชนิดของสุ ราที่ท่านดื่มเป็ นประจาปัจจุบนั ก่อนต้องโทษ
…..1 เหล้าเถื่อน
…..6 วิสกี้
…..2 เหล้าขาว
…..7 ไวน์
…..3 เบียร์ยหี่ อ้ ผลิตในประเทศไทย .....8 แชมเปญ
.....4 เบียร์ ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ
.....9 อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
…..5 บรั่นดี
……………………………….
20. ความถี่โดยเฉลี่ยในการดื่มสุ ราของท่านใน 1 สัปดาห์ก่อนต้องโทษ
…..1 ทุกวัน
…..6 2 วัน
…..2 6 วัน
…..7 1 วัน
…..3 5 วัน
…..8 เดือนละครั้ง
…..4 4 วัน
…..9 น้อยกว่าเดือนละครั้ง
…..5 3 วัน
…..10 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
21. ค่าใช้จ่ายที่เสี ยในการดื่มสุ ราแต่ละครั้ง………………………………………..บาท
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22. ปริ มาณการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
…..1 น้อยกว่า 1 แก้ว
…..4 1 ขวด
…..2 1 แก้ว
…..5 มากกว่า 1 ขวด (โปรดระบุ)......................
…..3 มากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ)......................................
23. วันที่ท่านดื่มสุ รามากที่สุด
…..1 จันทร์ -พฤหัส
…..2 ศุกร์
…..3 เสาร์ -อาทิตย์
24. ช่วงเวลาที่ท่านใช้ในการดื่มสุ รามากที่สุด
…..1 เช้า
…..4 กลางคืน
…..2 กลางวัน
.....5 ไม่แน่นอน
…..3 เย็น
.....6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................
25. สาเหตุที่ท่านดื่มมักดื่มสุ รา
…..1 ต้องการสนุกสนานเพลิดเพลินใจ .....6 เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เท่
…..2 คลายเครี ยด
.....7 ติดใจในรสชาติของสุ รา
…..8 ทาให้กล้าในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ
…..3 สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน
…..4 เป็ นปกติในชีวิตประจาวัน
…..9 อื่น ๆ(โปรดระบุ)..........................
…..5 รักษาโรค
…………………………………………...
26. ท่านจะดื่มสุ ราในกรณี ใดมากที่สุด
…..1 โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด …..4 มีปัญหากลุม้ ใจ
…..2 เฉลิมฉลองต่าง ๆ
…..5 ย้อมใจทาให้มีความกล้าในการทาสิ่ งต่าง ๆ
…..3 เงินเดือนออก
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ).......................................
27. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่การดื่มสุ รา
…..1 เล่นการพนัน
…..5 ลักทรัพย์
…..2 ร้องเพลงหรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน …..6 รวมกลุ่มกับเพื่อนกระทาผิดอื่น ๆ
…..3 การเสพยาเสพติด
(โปรดระบุ)………………………………
..…4 เป็ นนักเลงอันธพาล
…..7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………….
28. ท่านมักซื้อสุ ราจากที่ใดมาดื่ม
…..1 ร้านค้าใกล้บา้ น
…..3 ร้านค้าใกล้ที่ทางาน
…..2 ซุปเปอร์มาร์ ก็ตของห้างสรรพสิ นค้า
…..4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................
29. ท่านมักให้ใครซื้ อสุ รามาให้ดื่ม
…..1 ซื้อด้วยตัวเอง …..2 ภรรยา …..3 ลูก …..4 เพื่อน …..5 อื่น (โปรดระบุ)……………...
30. ท่านมักดื่มสุ รากับใครเป็ นประจา
.....1 เพื่อน .....2 คนในครอบครัว .....3 คนที่ไม่สนิท .....4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................
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31. สถานที่ประจาในการดื่มสุ ราของท่าน
…..1 บ้านของตนเอง
…..2 บ้านเพื่อน
…..3 ร้านค้า
…..4 ร้านอาหาร
32. ท่านสามารถหาซื้อสุ รามาดื่มได้
…..1 สะดวก

…..5
สถานบันเทิง เช่น คาราโอเกะ บาร์
…..6
เพิงหรื อกระท่อม
…..7
อื่น ๆ(โปรดระบุ)......................................
………………………………………………….….
…..2

ไม่สะดวก

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
33. สมาชิกในครอบครัววัยเด็กของท่านที่เสพสุ รา
…..1 พ่อและแม่
…..4 ญาติ
…..2 พ่อหรื อแม่
…..5 อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................
…..3 พี่หรื อน้อง
34. ลักษณะของครอบครัวท่านในวัยเด็ก
…..1 ยากจน
…..4
ทะเลาะเบาะแว้ง
…..2 อบอุ่น
…..5
ลงโทษรุ นแรง
….3 ไม่อบอุ่น
…..6
อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................
35. ครอบครัววัยเด็กของท่านมองว่าการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
36. ครอบครัวของท่านมักดื่มสุ ราเป็ นประจา
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
37. ท่านมีเพื่อนสนิ ทที่ดื่มสุ รา........................................คน
38. ถ้าท่านไม่ดื่มสุ ราเพื่อนจะไม่คบท่าน
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
39. ท่านคิดว่าเพื่อนในวงสุ ราเป็ นเพื่อนแท้ของท่าน
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
40. ลักษณะของสถานที่พกั อาศัยของท่าน
…..1 บ้านของตนเอง
…..4
ชุมชนแออัด
…..2 บ้านเช่า
.....5
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................
…..3 บ้านพักคนงาน
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41. ชุมชนที่ท่านอาศัยอยูม่ ีผดู ้ ื่มสุ ราจานวนมาก
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
42. ชุมชนที่ท่านอาศัยอยูม่ องการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดา
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
43. สื่ อที่ท่านมักเห็นมีการนาเสนอการดื่มสุ รา
…..1 การโฆษณาทางโทรทัศน์
…..4 วิทยุ
…..2 การโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ …..5 อินเตอร์เน็ต
…..3 ในละคร หรื อภาพยนตร์
…..6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………….
44. การดื่มสุ ราในสื่ อดังกล่าวข้างต้นมีส่วนกระตุน้ ให้ท่านต้องการดื่มสุ รา
ใช่
ไม่ใช่
45. เมื่อท่านดื่มสุ ราท่านมักได้รับการว่ากล่าวจาก
…..1 บิดา และ/หรื อมารดา
.....2 ภรรยา
.....3 ลูก
…..4 เพื่อน
…..5 เพื่อนบ้าน
…..6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………
46. ท่านมักถูกคนอื่นมองว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
47. ท่านมักถูกเพื่อนบ้านหรื อคนในสังคมประณามว่าเป็ นคนไม่ดีเมื่อดื่มสุ รา
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
48. ท่านเคยประสบปั ญหาดังต่อไปนี้ภายหลังจากการดื่มสุ ราหรื อไม่
…..1
ประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
…..10 ทาสิ่ งที่น่าอับอาย
…..2
หงุดหงิดโมโหง่ายโดยไม่มีเหตุผล
…..11 ถูกคนอื่นหลอก
…..3
พูดจา เอะอะโวยวาย เสี ยงดัง ด่าทอ คนอื่น …..12 ยากจนเพราะใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย
…..4
ขว้างปา ทาร้ายข้าวของด้วยความโกรธ …..13 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………
…..5
ทาร้าย หรื อ ฆ่า สัตว์ เลี้ยง
…………………………………………..
…..6
ทะเลาะกับเพื่อนในวงเหล้า
…………………………………………..
…..7
ตบตีทาร้ายลูกเมีย
………………………………………….
…..8
มีความต้องการทางเพศสู งโดยไม่สามารถควบคุมได้
…..9
เป็ นโรคตับแข็ง หรื อ โรคอื่น ๆ จากสุ รา
49. ท่านเคยพยายามเลิกดื่มสุ รา
…..1 เคย
…..2
ไม่เคย

327

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ทัศนคติต่อสุ รา
การดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปในสังคม
การดื่มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย
การดื่มสุ ราส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
การดื่มสุ ราทาให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น
การดื่มสุ ราเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม
การดื่มสุ ราทาให้ท่านมีความสุ ข
การดื่มสุ ราทาให้ไม่สามารถระงับความโกรธได้
การดื่มสุ ราทาให้สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ได้โดยไม่ละอาย
การดื่มสุ ราผิดศีลในศาสนาพุทธ
การดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุของความยากจน

ใช่

ไม่ ใช่

ส่ วนที่ 3 : การประกอบอาชญากรรม
60. ในวันเกิดเหตุก่อนกระทาผิดท่านดื่มสุ รา
ดื่ม
ไม่ดื่ม
61. ระยะเวลาของการดื่มสุ ราก่อนการกระทาผิด
…..1 ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
…..2 1-5 ชัว่ โมง
…..3 มากกว่า 5 ชัว่ โมง – 10 ชัว่ โมง
…..4 มากกว่า 10 ชัว่ โมง
62. ประเภทของสุ ราที่ท่านดื่มในวันเกิดเหตุ
…..1 สุ รากลัน่ จากผลไม้
…..6 บรั่นดี
…..2 เหล้าเถื่อน
…..7 วิสกี้
…..3 เหล้าขาว
.....8 ไวน์
.....4 เบียร์ยหี่ อ้ ในประเทศไทย
.....9 แชมเปญ
…..5 เบียร์ ยหี่ อ้ ของต่างประเทศ
…..10 อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
63. ปริ มาณการดื่มสุ ราในวันที่กระทาผิด
…..1 1 แก้วหรื อน้อยกว่า
…..5 อื่น ๆ(โปรดระบุ)......................
…..2 มากกว่า 1 แก้ว แต่ไม่ถึงขวด
…..3 1 ขวด
…..4 มากกว่า 1 ขวด (โปรดระบุ)..............................................
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64. ลักษณะการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
เมา
ไม่เมา
65. ท่านดื่มสุ ราเพื่อย้อมใจก่อนกระทาผิด
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
66. การดื่มสุ ราทาให้ท่านไม่กลัวโทษจาคุกหรื อประหารชีวิต
…..1 ใช่
…..2
ไม่ใช่
67. สถานที่ที่ท่านกระทาผิด
…..1
ในร้านที่ดื่มสุ รา
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ).........................
…..2
ใกล้กบั ร้านหรื อสถานที่ที่ท่านดื่มสุ รา …………………………………………..
…..3
ในบ้าน
………………………………………….
…..4
ในละแวกบ้านพัก
…..5
ห่างจากสถานที่ในการดื่มสุ รา
68. สาเหตุที่ท่านกระทาผิดในวันเกิดเหตุ
…..1 ดื่มสุ ราแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ …..6 เป็ นอุบตั ิเหตุที่ไม่ได้ต้ งั ใจ
…..2 ผูเ้ สี ยหายเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
…..7 อื่นๆ(โปรดระบุ)............
…..3 ไม่ชอบผูเ้ สี ยหายเป็ นการส่ วนตัวมานาน ………………………………….
…..4 เพื่อนชวน
………………………………….
…..5 เกิดความคึกคะนอง
…………………………………
69. การรู ้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
…..1
ไม่รูจกั
…..4 คนในครอบครัว
…..2
รู ้จกั บ้างแต่ไม่สนิท
…..5 ญาติพี่นอ้ ง
…..3
เพื่อนสนิท
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ).....................
67. ลักษณะของผูเ้ สี ยหาย
…..1
เป็ นฝ่ ายยัว่ ยุ
…..4 เป็ นนักเลง
…..2
ไม่ถูกชะตา
…..5 ไม่มีทางสู้
…..3
มีเรื่ องกันบ่อย
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ).............………..
70. การเสพสุ ราของผูเ้ สี ยหาย
…..1 เมา
….. ไม่เมา
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71. ลักษณะของการกระทาผิด
…..1
ไม่ใช้อาวุธ /ชกต่อยธรรมดา
…..4 ระเบิด
…..2
ใช้มีด ดาบ หรื อ ของมีคม
…..5 อื่นๆ(โปรดระบุ)………………..
..…3
ใช้ปืน
……………………………………………
72. ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหายในวันนั้น
…..1
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
…..4 เสี ยชีวติ
…..2
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
…..5 อื่นๆ(โปรดระบุ)………………
73. ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่ท่านได้รับในวันกระทาผิด
…..1 ไม่ได้รับบาดเจ็บ …..2 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย …..3 ได้รับบาดเจ็บสาหัส
74. ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย
…..1
เสี ยใจที่ได้ทาลงไป
…..4 เฉย ๆ
…..2
สะใจ
.....5 ต้องการขอโทษผูเ้ สี ยหาย
…..3
สาสมกับความผิดที่ได้ทาลงไป
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ)..........................
75. หากย้อนเวลากลับไปได้ตอ้ งการกระทาผิดต่อผูเ้ สี ยหายหรื อไม่
ต้องการทาผิด
ไม่ตอ้ งการทาผิด
76. คิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นเกิดจากสุ รา
ใช่
ไม่ใช่
ส่ วนที่ 4 ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
77. ความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกในเรื อนจา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
78. ปัญหาอุปสรรคของการใช้ชีวติ ในเรื อนจา
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
79. ท่านได้รับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมในเรื อนจาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบาบัดการเสพสุ ราหรื อไม่
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
80. ความรู้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจา
ต้องการดื่ม
ไม่ตอ้ งการดื่ม
81. ความคาดหวังต่อการดื่มสุ ราภายหลังพ้นโทษ
ต้องการดื่ม
ไม่ตอ้ งการดื่ม
330

82. ความคาดหวังต่อชีวิตในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
กระทาผิดอีก
ไม่กระทาผิดโดยเด็ดขาด
83. ถ้ามีโอกาสในการกระทาเพื่อขอโทษเหยือ่ ท่านต้องการทา
…..1 เอ่ยปากขอโทษ
…..4 บวชทดแทน
…..2 จ่ายเงินให้
.....5 ไม่ตอ้ งการกระทาใด ๆ ทั้งสิ้ น
…..3 ทางานชดใช้ความผิด
…..6 อื่น ๆ(โปรดระบุ).....................................
84. ความเหมาะสมของโทษที่ได้รับ
…..1 น้อยเกินไป …..2 มีความเหมาะสม …..3 รุ นแรงเกินไป …..4 อื่น ๆ(โปรดระบุ).........................
ส่ วนที่ 4 : ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับการดื่มสุ รา การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
85. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการดื่มสุ รา การป้ องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณคะ
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แบบสั มภาษณ์งานวิจัย เรื่อง “ความสั มพันธ์ ของการเสพสุ รากับอาชญากรรม”
กรุ ณาตอบคาถามที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. อายุ...........................ปี
2. อายุขณะกระทาผิด................ปี
3. ระดับการศึกษา...........................................................................................................................
4. อาชีพก่อนต้องโทษ……………………………………………………………………………
5. รายได้ก่อนต้องโทษต่อเดือน.............................................................บาท
6. ภูมิลาเนา จังหวัด.......................................................................................................................
7. สถานภาพครอบครัวก่อนต้องโทษ.............................................................................................
8. สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
9. ต้องโทษคดี.................................................................................................................................
10. ระยะเวลาต้องโทษจาคุก....................................................................ปี
11. จาคุกมาแล้ว.......................................................................................ปี
12. จานวนครั้งที่ตอ้ งโทษจาคุก.....................................ครั้ง
คดีที่เคยกระทาผิดก่อนถูกจาคุกครั้งนี้.....................................................................................
13. เคยได้รับอภัยโทษ...................................................ครั้ง
14. ปั จจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขังชั้น........................................
ส่ วนที่ 2 : การเกีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
พฤติกรรมการเสพสุ รา
15. อายุที่เริ่ มดื่มสุ ราครั้งแรกในชี วติ .................................................................ปี
16. สาเหตุที่ท่านลองดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรกในชีวติ ................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
17. ชนิดของสุ ราที่ดื่มเป็ นครั้งแรกในชีวติ
………………………………………………………………………………………………
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18. ความรู ้สึกของการดื่มสุ ราเป็ นครั้งแรก
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
19. ชนิดของสุ ราที่ท่านดื่มเป็ นประจาก่อนต้องโทษ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
20. ความถี่ในการดื่มสุ ราของท่านใน 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
21. ค่าใช้จ่ายที่เสี ยในการดื่มสุ ราแต่ละครั้ง....................................................................บาท
22. ปริ มาณการดื่มสุ ราในแต่ละครั้ง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
23. ช่วงเวลาที่ท่านใช้ในการดื่มสุ รามากที่สุด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
24. สาเหตุที่ท่านดื่มมักดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
25. ท่านจะดื่มสุ ราในกรณี ใดมากที่สุด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
26. ประเภทของสุ ราที่ท่านดื่มเป็ นประจา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
333

27. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่การดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
28. ท่านมักซื้อสุ ราจากที่ใดมาดื่ม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
29. ท่านมักให้ใครซื้ อสุ รามาให้ดื่ม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
30. ท่านมักดื่มสุ รากับใครเป็ นประจา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
31. สถานที่ประจาในการดื่มสุ ราของท่าน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
32. ความสะดวกในการซื้อสุ รามาดื่ม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสพสุ รา
33. สมาชิกในครอบครัววัยเด็กของท่านที่ดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
34. สมาชิกในครอบครัวชักชวนให้ท่านดื่มสุ ราอย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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35. ท่านมีเพื่อนสนิ ทที่ดื่มสุ รา..........................................................................................คน
36. ท่านมักดื่มสุ รากับใครเป็ นประจา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
37. ความผูกพันหรื อเกี่ยวข้องกับเพื่อนในวงสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
38. ลักษณะของสถานที่พกั อาศัยของท่าน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
39. ความผูกพันกับแหล่งที่พกั อาศัย
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
40. ความยากง่ายในการซื้อสุ ราในสถานที่พกั อาศัย
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
41. อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อการดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
42. ทัศนคติที่มีต่อสุ รา อาทิ การแสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ ลูกผูช้ าย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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43. ข้อดีของสุ รา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
44. ข้อเสี ยของสุ รา
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
45. การได้รับผลกระทบจากการดื่มสุ รา
a. อุบตั ิเหตุ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. สุ ขภาพ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c. การทะเลาะวิวาท
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
d. การทาเรื่ องน่าละอาย
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e. อื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
46. การถูกประณามหรื อตีตราว่าเป็ นคนขี้เหล้าเมายา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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47. ดื่มสุ ราแล้วกลัวโทษจาคุกหรื อประหารชีวติ หรื อไม่
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
48. ถ้าไม่ดื่มสุ ราจะไม่กระทาผิด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
49. ความต้องการเลิกดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 3 : การประกอบอาชญากรรม
50. การดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุก่อนกระทา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
51. ปริ มาณการดื่มสุ ราในวันที่กระทาผิด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
52. ลักษณะการดื่มสุ ราในวันเกิดเหตุ
a. ประเภทของสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. ลักษณะของการเมา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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53. สถานที่ที่ท่านกระทาผิด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
54. สาเหตุที่ท่านกระทาผิด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
55. การรู ้จกั กับผูเ้ สี ยหาย
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
56. ลักษณะการกระทาผิด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
57. ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ สี ยหายในวันเกิดเหตุ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
58. ความรุ นแรงของอาชญากรรมที่ท่านได้รับในวันเกิดเหตุ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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59. ความรู ้สึกที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
60. หากย้อนเวลากลับไปได้ตอ้ งการกระทาผิดต่อผูเ้ สี ยหายหรื อไม่
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
61. คิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นเกิดจากสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 ชีวติ และความต้ องการในเรือนจา
62. ความเข็ดหลาบต่อการถูกจาคุกในเรื อนจา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
63. ปัญหาอุปสรรคของการใช้ชีวติ ในเรื อนจา
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
64. การศึกษาหรื อฝึ กอบรมในเรื อนจาเกี่ยวกับโปรแกรมบาบัดผูเ้ สพสุ รา
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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65. ความรู้สึกต้องการดื่มสุ ราในเรื อนจา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
66. ความคาดหวังต่อชีวิตในอนาคตภายหลังพ้นโทษ
a. การกระทาผิด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. การดื่มสุ รา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
67. ความเหมาะสมของโทษที่ได้รับ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
68. ถ้ามีโอกาสในการกระทาเพื่อขอโทษเหยือ่ ท่านต้องการทา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 : ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับการดื่มสุ รา การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอบคุณคะ
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