ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุ รา

สุราชุมชน
สถานการณ์ ปัญหาในสั งคมไทย
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย วรานิษฐ์ ลาไย

โรงงานผลิตสุรารายย่อยเกิดขึ้นจานวนมากในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา เนื่องจากนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน โรงงานผลิตสุราในชุมชนครึ่ งหนึ่งอยูใ่ นภาคเหนือ ซึ่งเป็ นภาคที่มีความชุกการดื่มสุราสูงสุดของประเทศ มาตรการ
ทางกลไกราคา และภาษี เป็ นมาตรการที่เพิ่มต้นทุนให้แก่ผผู ้ ลิต การผลักภาระให้ผบู ้ ริ โภคด้วยการขึ้นราคาสุรากลัน่ ชุมชน
ไม่ได้ส่งผลให้คนในชุมชนดื่มลดลง แต่กลับกลายเป็ นช่องโหว่ทาให้ผผู ้ ลิตลักลอบจาหน่ายสุราแบบไม่ติดแสตมป์ หรื อสุรา
นอกระบบ อีกทั้งมีการแอบผลิตสุราเถื่อน
การดื่มสุราเป็ นสาเหตุสาคัญของการตายของประชากรโลก 2-3 ล้าน
รายต่อปี สารหลักที่ทาให้เกิดการตายนี้ได้แก่ เอธานอลซึ่งเป็ นสารหลักที่มีอยูท่ ้ งั ในสุราในและนอกระบบภาษี สารอื่นๆ ใน
สุรานอกระบบฯ ก็อาจเป็ นสาเหตุของการตายที่เป็ นผลมาจากการดื่มสุราก็ได้ เช่น เมธานอล สารฆ่าเชื้อ และส่วผสมอื่นที่
ช่วยเร่ งปฏิกิริยาการหมักหรื อเร่ งความแรงของแอลกอฮอล์ โรงงานที่ผลิตสุราในชุมชนจะทาให้เกิดน้ าเสี ยที่มีความสกปรก
สูงและในพื้นที่ที่มีการจัดการไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างสูง
****ถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องทบทวนนโยบายการสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายสุรากลัน่ ชุมชน โดยการกาหนดให้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรากลัน่ ชุมชนให้สูงมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ****

•

การผลิตและจาหน่ ายสุ ราชุ มชนอย่ างถูกกฎหมายเกิดขึน้ เมื่อไรในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการผลิตสุ ราเสรี ข้ ึน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นเศรษฐกิจชุมชนโดย
มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ องวิธีการบริ หารงานสุ รา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ส่ งเสริ มให้มีการผลิตสุ ราแช่ชนิ ดสุ ราผลไม้ สุ ราแช่พ้นื เมือง และผลิตภัณฑ์
จากผลิตผลทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิ บห้าดีกรี จึงเป็ นการอนุญาตให้ผผู้ ลิตรายย่อยสามารถ
ผลิตและจาหน่ายสุ ราพื้นเมือง ทั้งประเภทสุ ราแช่และสุ รากลัน่ ได้อย่างเสรี มากขึ้น นโยบายดังกล่าวจึงเป็ น
การส่ งเสริ มให้มีโรงงานผลิตสุ รารายย่อยเกิดขึ้นจานวนมากในชุมชน1
ต่อมามีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงปิ ดถนนของเครื อข่ายผูผ้ ลิตสุ ราพื้นบ้านทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ต้องการกดดันให้รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อรองรับการผลิตสุ ราพื้นบ้าน
ซึ่ งถือว่าเป็ นสุ ราเถื่อนในขณะนั้นให้ถูกฎหมาย โดยอ้างเหตุผลเพื่อเสรี ทางการค้าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าราคา
ข้าวเหนียวซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักและมีราคาถูกในขณะนั้นให้มีราคาสู งขึ้น รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้นาเสนอ
ร่ างพ.ร.บ.ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.... และวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
ให้มีการออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่ องวิธีการบริ หารงานสุ รา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) เห็นชอบ
นโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล โดยส่ งเสริ มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรทาสุ รากลัน่ ชุมชน
ของประชาชนในท้องถิ่นที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็ นองค์กรที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง 2 ทาให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเก็บภาษี ออกใบอนุญาตให้ประกอบการ และตรวจปราบปราม
ผูก้ ระทาผิด ต้องเข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจในชุมชน โดยการเข้าไปให้ความรู ้แก่
ประชาชนและผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับการดาเนิ นงานผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชนอย่างถูกต้อง
และได้มี
ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่ องหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขการอนุ ญาตให้ทาสุ รากลัน่ ชุมชน พ.ศ. 2546
ทาให้มีการผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ ในการขอใบอนุ ญาตการผลิตและการจาหน่ายสุ ราลง โดยผูข้ อ
อนุญาตต้องเป็ นสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร นิติบุคคลและกลุ่มเกษตรกรที่มีภูมิลาเนาอยู่
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ประกาศกระทรวงการคลัง: วิธีการบริ หารงานสุรา พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 3, 2544 หน้าที่ 1.
ประกาศกระทรวงการคลัง: วิธีการบริ หารงานสุรา พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 4, 2546 หน้าที่ 1.

ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุ ราตั้งอยู่ นับตั้งแต่น้ นั มา สุ ราที่แอบผลิตหรื อสุ ราเถื่อน ก็กลายมาเป็ นสุ ราที่ผลิตถูก
กฎหมาย

• คนไทยนิยมดื่มสุ ราชุ มชนหรื อไม่ และมีการผลิตสุ ราชุ มชนในประเทศไทยมากน้ อยเพียงไร

ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงงานผลิตสุ ราในชุมชนจานวน 3,800 ราย โดยโรงงานผลิตสุ ราในชุมชน
ครึ่ งหนึ่งอยูใ่ นภาคเหนือ ซึ่ งเป็ นภาคที่มีความชุกการดื่มสุ ราสู งสุ ดของประเทศถึงร้อยละ 39.4 3 และ
จังหวัดที่มีความชุกของนักดื่มผูใ้ หญ่สูงสุ ดได้แก่พะเยา (สู งถึงร้อยละ 54 ของประชากรวัยผูใ้ หญ่ของ
จังหวัด) รองลงมาคือ จังหวัดแพร่ (ร้อยละ 50.5) และจังหวัดเชียงราย (ร้อยละ 49.3) โดยในจังหวัด
พะเยาพบว่านักดื่มผูใ้ หญ่ร้อยละ 56.4 ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี (เช่น สุ ราเถื่อน สุ รา
พื้นเมือง สุ ราชุมชน หรื อสุ ราที่ผลิตเองตามบ้านโดยไม่ได้เสี ยภาษี สุ ราลักลอบนาเข้า) รองลงมาคือ จังหวัด
น่านซึ่ งมีสัดส่ วนการดื่มสุ รานอกระบบภาษีร้อยละ 54.6 และจังหวัดแพร่ ร้อยละ 44.7 ดังนั้น จังหวัด
พะเยาจึงเป็ นจังหวัดที่มีผดู้ ื่มสุ ราชุมชนมากที่สุด โดยดื่มสุ ราหลังจากเลิกงานกับเพื่อนร่ วมงาน เพื่อนบ้าน
หรื อคนในครอบครัว บางครั้งก็ดื่มเพื่อคลายปวดเมื่อยจากการทางาน บางพื้นที่นิยมดื่มสุ รากลัน่ ชุมชนเพราะ
มีราคาถูกว่าสุ ราสี หรื อสุ ราอื่นๆ4
โรงงานสุ รากลัน่ ในประเทศไทยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ โรงงานสุ รากลัน่ ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงงานสุ รากลัน่ ชุมชน มีกาลังการผลิตรวมปี ละประมาณ 370 ล้านลิตร ที่ปริ มาณ
แอลกอฮอล์ 100 ดีกรี โรงงานสุ รากลัน่ ทั้ง 2 ประเภท มีข้ นั ตอนการผลิตที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่
วัตถุดิบและเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตสุ รากลัน่ คือ
กากน้ าตาล จากการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้โรงงานสุ รากลัน่ มีต้ งั
กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2552 จานวนผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ทา
และขายสุ รากลัน่ ชุมชน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง วิธีการบริ หารงานสุ รา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่
4) ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 มี 4,679 ราย และสุ ราแช่ 572 ราย5 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุทางด้าน
การผลิตและการตลาดทาให้ผผู ้ ลิตหลายโรงงานในหลายพื้นที่หยุดการผลิต โดยในปัจจุบนั มีโรงงานผลิต
สุ ราประมาณ 2,900 โรงงาน เป็ นโรงงานสุ รากลัน่ ชุมชนประมาณ 220 โรงงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
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ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต ปี 2553

กรกฎาคม 2558) เหตุที่โรงงานสุ รากลัน่ ลดลง เนื่ องจากนายกรัฐมนตรี มีขอ้ สั่งการในคณะรัฐมนตรี วา่
สุ ราพื้นเมืองมีผลกระทบหลายด้าน ทั้งการบริ โภคสุ รา การตั้งโรงงานที่ทาให้เกิดน้ าเสี ยในชุมชน จึงสั่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการแก้ไข
ในปี พ.ศ. 2557 กรมสรรพสามิตเก็บภาษีจากเหล้าเบียร์ ได้จานวน 140,000 ล้านบาท โดยครึ่ งหนึ่ง
เป็ นภาษีเหล้า อีกครึ่ งหนึ่งเป็ นภาษีเบียร์ ส่ วนภาษีจากสุ รากลัน่ ชุมชน 1,800 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ของภาษีสุราทั้งหมด และข้อมูลการเก็บภาษี ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ของกรมสรรพสามิต ภาษีสุรา
ทั้งหมด 112,000 ล้านบาท เป็ นภาษีสุรากลัน่ ชุมชน 1,500 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.3 ของภาษี
สุ ราที่เก็บได้
• “สุ ราเถื่อน” ยังมีหรื อไม่

เมื่อมีการผลิตสุ ราอย่างถูกต้อง ทาให้ผผู ้ ลิตต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในเรื่ องของภาษีโรงกลัน่ และอากร
แสตมป์ ผูผ้ ลิตจะผลักภาระภาษีเหล่านี้ไปสู่ ผบู ้ ริ โภคด้วยการขึ้นราคาสุ ราที่จาหน่าย ผูบ้ ริ โภคจึงต้องซื้ อ
สิ นค้าที่มีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสุ ราที่ไม่เสี ยภาษี (ที่เรี ยกว่า “สุ ราเถื่อน”) การบริ โภคสุ ราโดยรวมจะ
ลดลง จึงเป็ นเหตุให้มีการลักลอบผลิตและจาหน่ายสุ ราแบบไม่เสี ยภาษีและการลักลอบเคลื่อนย้ายสุ รากลัน่
ชุมชนข้ามจังหวัด โดยผิดกฎหมายทั้งการไม่ติดอากรสุ รา และการไม่ขออนุญาตเคลื่อนย้าย สุ ราเถื่อนจึงมี
ราคาขายปลีกถูก ทาให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและมากขึ้น จากข้อมูลของกรมสรรพสามิต ปี 2554 ระบุวา่
มีการผลิตสุ รากลัน่ ชุมชนและสุ ราแช่ชุมชน รวม 49.4 ล้านลิตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.85 ของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ท้ งั หมด ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวรายงานได้เฉพาะสุ ราที่เสี ยภาษีเท่านั้น
แต่จากการสารวจสถานการณ์การผลิตจาหน่าย
และการดื่มสุ ราในลักษณะที่ไม่เสี ยภาษีในพื้นที่จงั หวัด
พะเยา ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าโรงกลัน่ สุ ราชุมชนมากกว่าร้อยละ 94 มีการขายในรู ปแบบไม่เสี ยภาษี
(ไม่ติดอากรแสตมป์ ) หรื อลักลอบขายโดยบรรจุแบบขวดพลาสติก หรื อถุงพลาสติก หรื อแกลลอน (ราคา
ตั้งแต่ 10 – 50 บาทแล้วแต่ขนาด) โดยเฉพาะในช่วงงานสาคัญเช่น งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน
งานศพ เป็ นต้น มีการจาหน่ายในลักษณะปริ มาณมาก เช่น จาหน่ายใส่ ถงั น้ าดื่มหรื อแกลอนขนาด 20 ลิตร
ราคาประมาณ 800 บาท ซึ่ งมีราคาถูกกว่าสุ รากลัน่ ชุมชนที่จาหน่ายแบบมีอากรแสตมป์ 2.8 เท่า
นอกนั้นยังรับสุ รากลัน่ ชุมชนจากอีกหมู่บา้ นในตาบลเดียวกันมาขาย โดยการซื้ อมาแบบไม่มีอากรแสตมป์
แล้วแบ่งขายแบบไม่ติดอากรแสตมป์ ข้อมูลนี้ช้ ีให้เห็นว่าปริ มาณการผลิตสุ ราพื้นเมืองในชุมชนจึงน่าจะสู ง
กว่ารายงานการเสี ยภาษีอยูม่ าก6
6
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พะเยา. เชียงใหม่: สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จากการสารวจการดื่มสุ ราของครัวเรื อนยากจนในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายและพะเยา จานวน 44 หมูบ่ า้ นในปี
พ.ศ. 2555 พบว่าในหมู่บา้ นที่อยูต่ ามแนวชายแดนมีการลักลอบซื้ อสุ รากลัน่ จากประเทศลาวในราคาถัง
ละ 500-600 บาท (ถังน้ าดื่มแบบขาวขุ่นขนาด 30 ลิตร) หรื อขวดน้ าดื่มพลาสติกขนาด 500 มล.
ราคาขวดละ 20 บาท เพื่อมาแบ่งขายในชุมชนในราคาขวดละ 30 บาท เนื่องจากราคาสุ รากลัน่ จาก
ประเทศลาวถูกกว่าสุ ราที่กลัน่ ในชุมชนเกือบเท่าตัว โดยการลักลอบขนเข้ามาทางเรื อข้ามฟาก7
มาตรการทางกลไกราคา และภาษี เป็ นมาตรการที่เพิ่มต้นทุนให้แก่ผผู ้ ลิต การผลักภาระให้ผบู้ ริ โภคด้วยการ
ขึ้นราคาสุ รากลัน่ ชุมชน ไม่ได้ส่งผลให้คนในชุมชนดื่มลดลง แต่กลับกลายเป็ นช่องโหว่ทาให้ผผู ้ ลิตลักลอบ
จาหน่ายสุ ราแบบไม่ติดแสตมป์ หรื อสุ รานอกระบบ อีกทั้งมีการแอบผลิตสุ ราเถื่อน
ข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศก็พบว่าการดื่มสุ รานอกระบบภาษี (รวมถึงสุ ราหมักหรื อกลัน่ ที่ผลิตเอง
ภายในบ้าน แอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้สาหรับดื่ม (surrogate alcohol –เช่น น้ ายาบ้วนปาก น้ าหอม น้ ายา
เช็ดกระจก เป็ นต้น) สุ ราปลอดภาษีที่นาเข้าจากชายแดน สุ ราเถื่อนที่ลกั ลอบผลิตไม่เสี ยภาษี และสุ ราที่
ลักลอบนาเข้า) มีสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 28.7 ของการดื่มสุ ราทัว่ โลก โดยสัดส่ วนดังกล่าวจะแปรผันตาม
ระดับรายได้ของประเทศอย่างชัดเจน กล่าวคือในประเทศรายได้นอ้ ย สัดส่ วนของการดื่มสุ รานอกระบบภาษี
สู งถึงร้อยละ 47.9 ประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่าเท่ากับร้อยละ 38.9 ประเทศรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างสู งเท่ากับร้อยละ 30.5 และในประเทศรายได้สูงสัดส่ วนการดื่มสุ รานอกระบบภาษีจะต่ามากเพียง
ร้อยละ 11.2 ในกลุ่มสุ รานอกระบบภาษีดงั กล่าว สุ ราหมักหรื อกลัน่ ที่ผลิตเองภายในบ้านจะเป็ นที่นิยม
มากกว่าสุ ราที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศอินเดีย และบางประเทศในทวีป
เอเซียและอัฟริ กา8

การดื่มสุ รานอกระบบภาษีมีผลกระทบต่ อสุ ขภาพหรือไม่
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ครัวเรือนในภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่: สถาบันวิจย
ั วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
8

Rehm, J., Kailasapillai, S., Larsen, E., Rehm, M. X., Samokhvalov, A. V.,
Shield, K. D., Roerecke, M., Lachenmeier, D. W., 2014. A systematic review
of the epidemiology of unrecorded alcohol consumption and the chemical
composition of unrecorded alcohol. Addiction 109: 880-893.

เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าการดื่มสุ ราเป็ นสาเหตุสาคัญของการตายของประชากรโลก 2-3 ล้านรายต่อปี
ซึ่ งสารหลักที่ทาให้เกิดการตายนี้ได้แก่ เอธานอลซึ่ งเป็ นสารหลักที่มีอยูท่ ้ งั ในสุ ราในและนอกระบบภาษี
อย่างไรก็ตาม สารอื่นๆ ในสุ รานอกระบบฯ ก็อาจเป็ นสาเหตุของการตายที่เป็ นผลมาจากการดื่มสุ ราก็ได้ เช่น
เมธานอล ซึ่ งพบว่าประมาณน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของการตายจากการดื่มสุ ราทัว่ โลก หรื อประมาณเท่ากับ
การตาย 2740 รายทัว่ โลก เกิดจากเมธานอลปนเปื้ อนในสุ รา8 ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้จะพบเห็นได้จากรายงาน
กรณี ศึกษาหรื ออุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น ในประเทศอินเดียและลิเบีย 9 เป็ นต้น ดังนั้นจึง
กล่าวได้วา่ การตายเนื่ องจากการปนเปื้ อนเมธานอลในสุ ราเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญที่สุดจากการดื่ม
สุ รานอกระบบฯ
นอกจากเมธานอลแล้ว ในสุ รานอกระบบฯ ยังอาจจะมีสารประกอบอื่นๆ ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพดังแสดง
ในตารางที่ 1 ตัวอย่างของสารเล่านี้ที่เคยมีรายงานในบางประเทศ เช่น polyhexamethylene
guanidine (PHMG) ซึ่ งเป็ นสารฆ่าเชื้ อ (disinfectant agent) ในสุ ราที่ไม่ใช้สาหรับดื่มใน
ประเทศรัสเซีย 10 การบริ โภคสารนี้เข้าไปในร่ างกายจะทาให้เกิดภาวะตับอักเสบแบบ cholestatic
hepatitis ซึ่ งมีลกั ษณะพยาธิ สภาพที่แตกต่างจากตับอักเสบที่เกิดจากการดื่มสุ รา อย่างไรก็ตามข้อมูลที่
แสดงถึงการเป็ นพิษของสารฆ่าเชื้อต่อร่ างกายมนุษย์ก็ยงั ไม่ค่อยชัดเจน เนื่ องจากสารนี้มกั เป็ นสารประกอบ
เชิงซ้อนที่ประกอบด้วยสารต่างๆ หลายชนิดรวมทั้งเอธานอลและ diethyl phthalate (DEP) ซึ่ง
เป็ นตัว denature แอลกอฮอล์ดว้ ย8
นอกจากการปนเปื้ อนของสารที่มีพิษต่อร่ างกายแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะอธิบายความรุ นแรงของปัญหา
สุ ขภาพจากการดื่มสุ รานอกระบบฯ ได้ก็คือ การที่สุราเหล่านี้มกั มีราคาถูกกว่าสุ ราในระบบภาษี ทาให้ผดู้ ื่ม
จึงดื่มในปริ มาณที่มากกว่าการดื่มสุ ราในระบบฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูด้ ื่มหนักหรื อผูต้ ิดสุ รา และในคนที่
เศรษฐฐานะต่า ซึ่ งข้อเท็จจริ งนี้พบได้ในประเทศอินเดีย รัสเซี ยและประเทศที่เคยอยูภ่ ายใต้สหภาพโซเวียต8
ตารางที่ 1 สารประกอบในสุ รานอกระบบภาษีที่อาจสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ11
9

Taleb, Z. B., Bahelah, R., 2014. Viewpoint: methanol poisoning outbreak in
Libya: a need for policy reforms. J Public Health Policy 35: 489-498.
10
Solodun, Y. V., Monakhova, Y. B., Kuballa, T., Samokhvalov, A. V., Rehm,
J., Lachenmeier, D. W., 2011. Unrecorded alcohol consumption in Russia: toxic
denaturants and disinfectants pose additional risks. Interdiscip Toxicol 4: 198205.
11
ตารางแปลและดัดแปลงมาจาก Lachenmeier, D. W., Schoeberl, K., Kanteres, F.,
Kuballa, T., Sohnius, E. M., Rehm, J., 2011. Is contaminated unrecorded
alcohol a health problem in the European Union? A review of existing and
methodological outline for future studies. Addiction 106 Suppl 1: 20-30.

สารประกอบ

หลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการเป็ นปั ญหาสุ ภาพของสารประกอบนี้

เอธานอล

สุ รานอกระบบฯที่พบในประเทศต่างๆ หลายประเทศทัว่ โลกมักมีความเข้มข้น
ของเอธานอลสู งกว่าสุ ราในระบบฯ

เมธานอล

มีรายงานการระบาดของสุ รานอกระบบฯที่ปนเปื้ อนด้วยเมธานอลจานวน
หลายรายงาน

แอลกอฮอล์ชนิดแรง (เช่ น ข้อมูลยังไม่ชดั เจน การศึกษาหนึ่งพบว่าส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิ ดแรงใน
โพรพานอล และบิวทานอล สุ รานอกระบบฯมีสัดส่ วนพอๆกับที่พบในสุ รากลัน่ ในระบบฯ (เช่นเหล้า
ผลไม้ และเหล้ารัม เป็ นต้น)
เป็ นต้ น)
อเซตาลดีไฮด์
(Acetaldehyde)

ยังไม่มีขอ้ มูลจากการศึกษาแบบป็ นระบบ พบสารดังกล่าวในสุ รานอกระบบฯ
ในประเทศกัวเตมาลา หลักฐานวิชาการต่อความเสี่ ยงทางสุ ขภาพยังไม่ชดั เจน

เอธิลคาร์ บาเมต (Ethyl
carbamate)

ยังไม่มีขอ้ มูลจากการศึกษาแบบป็ นระบบ พบสารดังกล่าวในสุ รานอกระบบฯ
ในประเทศฮังการี

โลหะ

ยังไม่มีขอ้ มูลจากการศึกษาแบบป็ นระบบ พบการปนเปื้ อนของโลหะ เช่น
ตะกัว่ ในสุ ราพื้นบ้าน (moonshine) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา

Diethyl phthalate ยังไม่มีขอ้ มูลจากการศึกษาแบบเป็ นระบบ พบการปนเปื้ อนของ
polyhexamethylene guanidine (PHMG) ซึ่ งเป็ นสารฆ่า
เชื้อ (disinfectant agent) ในสุ ราที่ไม่ใช้สาหรับดื่มในประเทศรัสเซี ย
สารอินทรีย์เพือ่ แต่ งรสชาด มีเพียงรายงานกรณี ศึกษาเป็ นรายๆ ไป เช่น การผสม coumarin ใน
แอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่สาหรับดื่มในประเทศลิทธัวเนีย

•

การผลิตสุ ราชุ มชนเป็ นปัญหาอย่ างไร

ผูผ้ ลิตสุ ราบางราย แอบเติมสารเคมี สารหนู และยาฆ่าแมลงลงในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเร่ งให้เกิด
แอลกอฮอล์เร็ วขึ้น จากการสารวจสถานการณ์การผลิตจาหน่าย และการดื่มสุ ราในลักษณะที่ไม่เสี ยภาษีใน
บางจังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี พ.ศ. 2556 โดยนาตัวอย่างสุ รากลัน่ ชุมชนทั้งที่มีแสตมป์ และไม่มี
แสตมป์ จานวน 20 ตัวอย่างไปส่ งตรวจหาปริ มาณเอทานอล เมทานอล และการปนเปื้ อนยาฆ่าแมลง12
พบว่ามี 3 ตัวอย่างที่ตรวจพบการทางานของเอนไซม์ลดลงไปจากปกติ และมีเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสสู งเกินกว่าค่ามาตรฐาน แสดงถึงการปนเปื้ อนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงในสุ ราเหล่านี้ 6
ในการสารวจเฝ้ าระวังต่อในจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การปนเปื้ อนที่
ละเอียดมากขึ้น ผลการตรวจสารปนเปื้ อนกลุ่มที่ใช้ในยาฆ่าแมลงของสุ รากลัน่ ชุมชนตัวอย่าง 25 โรงกลัน่
สุ ราชุมชน พบว่าสุ ราเถื่อนที่สุ่มซื้ อมาจาก 25 โรงกลัน่ ชุ มชนตรวจพบการปนเปื้ อนยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์ กา
โนฟอสเฟตจากโรงงาน 12 แห่ง โดยแบ่งเป็ นโรงงานที่มีการผลิตสุ ราที่มีการปนเปื้ อนของยาฆ่าแมลง
ประเภท พาราไธออน-เมทิล (Parathion-methyl), คลอร์ไพริ ฟอส (Chlorpyrifos) และอีพี
เอ็น (EPN) 6 แห่ง โดยเป็ นการปนเปื้ อนสารคลอร์ ไพริ ฟอส (Chlorpyrifos) อย่างเดียว 5 แห่ง
พบการปนเปื้ อนของสารพาราไธออน-เมทิล (Parathion-methyl), และอีพีเอ็น(EPN) 1 แห่ง
แต่ไม่พบการปนเปื้ อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มกลุ่มคาบาเมต เมื่อแบ่งตามพื้นที่ที่สุ่มตรวจ พบว่าสุ รากลัน่
ชุมชนที่สุ่มซื้ อมาจากอาเภอเชียงคา พบการปนเปื้ อนร้อยละ 50.0 รองมาคือ อาเภอแม่ใจร้อยละ 25.0
และอาเภอเมืองร้อยละ 25.06
โรงงานสุ รากลัน่ ชุมชนส่ วนมากจะตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณบ้านพักอาศัยของผูป้ ระกอบการ ในเขตชุมชนซึ่งเป็ น
บริ เวณที่มีการทาสุ รากลัน่ อยูห่ ลายครอบครัว แต่ก็มีที่ต้ งั อยูห่ ่างออกมาจากตัวชุมชนเป็ นเอกเทศเลย การผลิต
สุ รากลัน่ ชุมชนมีแหล่งกาเนิ ดน้ าเสี ยอยู่ 4 แหล่งคือ 1) น้ าเสี ยจากกากส่ า 2) น้ าเสี ยจากการล้างภาชนะ
หมัก 3) น้ าเสี ยจากการล้างขวด และ 4) น้ าเสี ยจากการล้างวัสดุหมัก (เฉพาะข้าวเหนียวและข้าวโพด)
การจัดการกับน้ าเสี ยเหล่านี้มกั จะทาโดยการทาบ่อเก็บกักไว้ดา้ นหลังของโรงงานเพื่อรอเกษตรกรน้ ารถมา
สู บไปใช้งานหรื อใช้รถสู บสิ่ งปฏิกลู ของเทศบาลมาสู บไปทิ้ง การใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึ ม การระบายออกสู่
พื้นที่เกษตรกรรม การเททิ้งไปกับพื้นดิน หรื อการนาไปใช้เป็ นอาหารสัตว์พวกสุ กรและโค ตามประเภทของ
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ด้วยการทดสอบเบื้องต้น In house method based on Clarke’s analysis of drugs and
poisons. 4th Edition, London. 2011. โดยการตรวจการทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งเป็ น
เอนไซม์ที่ถูกยับยั้งได้ดว้ ยสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต ทาให้สามารถตรวจหาสารเคมีกาจัดแมลงตกค้างที่
เป็ นกลุ่มที่ยบั ยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสได้ (ปริ มาณสารเคมีต่าสุดที่จะยับยั้งการทางานของเอนไซม์ และสามารถตรวจ
พบได้เท่ากับ 30% ซึ่งเป็ นปริ มาณที่ทาให้ร่างกายเกิดอาการเป็ นพิษ (ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดท้อง ท้องเดิน
น้ าลายฟูมปาก กล้ามเนื้อกระตุก ชัก หายใจลาบาก ตัวเขียว หยุดหายใจ อาจถึงตายได้) ซึ่งถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็จดั ว่าไม่
ปลอดภัย) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2552)

น้ าเสี ยที่เกิดขึ้น โดยน้ าเสี ยเหล่านี้มีความสกปรกสู งและในพื้นที่ที่มีการจัดการไม่ดี จะส่ งผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างสู ง13
จากการสารวจสุ ราชุมชนทุกจังหวัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 นี้เป็ นต้นมา ตามนโยบายเร่ งรัดฯของ
นายกรัฐมนตรี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม พบว่า โรงงานผลิตสุ ราร้อยละ 90
เป็ นสุ รากลัน่ ชุมชน จังหวัดที่ผลิตสุ ราชุมชนมากที่สุดคือจังหวัดแพร่ ซึ่งมีโรงงาน 147 แห่ง (เป็ นข้อมูล
การผลิตสุ ราชุมชนที่ได้จากการสารวจจนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 เท่านั้น) จังหวัดที่มีระบายน้ าทิ้งมาก
ที่สุด คือจังหวัดแพร่ ส่ วนใหญ่โรงงานผลิตสุ ราชุมชนใช้ระบบบาบัดน้ าเสี ยอย่างง่ายคือใช้บ่อเกรอะ บ่อซึ ม
ซึ่งมีจานวน 486 แห่งทัว่ ประเทศ
บทบาทภาครัฐในการดาเนินงานแก้ ปัญหาสุ รากลัน่ ชุ มชน
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสุ รากลัน่ ชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีหลายหน่วยงานได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากสุ รากลัน่
ชุมชน ดังนี้
ในแต่ละจังหวัดได้มีการดาเนินการตามนโยบายเร่ งรัดของนายกรัฐมนตรี เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 นี้
โดยการแต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัดมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
เลขานุการ

และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นคณะทางาน

สรรพสามิตจังหวัดเป็ น

เช่นหน่วยงานของ

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นต้น การดาเนิ นการดังกล่าวประกอบด้วย
1) ตรวจสอบการผลิตสุ รา สถานที่จาหน่าย ระยะเวลาการจาหน่าย ข้อห้ามหรื อเงื่อนไขการ
จาหน่ายสุ ราให้กบั บุคคลบางประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การใช้อานาจตามพ.ร.บ.สถานบริ การ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ รวมทั้งระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยสนธิ กาลังกับทหาร ตารวจ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่นสรรพสามิต สาธารณสุ ขจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
3) ถ้าพบว่าผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูป้ ระกอบการ กระทาผิดกฎหมาย ให้ดาเนิ นการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาด
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จากการศึกษาวิจยั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรากลัน่ ของศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การดาเนิ นงานที่ผา่ นมาประกอบด้วย

การลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลัน
่ สุ ราทุกโรงงาน

การปิ ด และพัก

ใบอนุญาต ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจจะทาใน 3 ระยะ คือ 1) ก่อนขอ
ใบอนุญาต 2) ระหว่างการผลิตสุ รา โดยการสุ่ มตรวจ และ 3) ในช่วงของการจาหน่ายจะมีการนาสุ ราไป
ตรวจวิเคราะห์ ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ผา่ นเกณฑ์ สุ รานั้นจะถูกให้นาออกจากตลาด เพื่อไปปรับปรุ งใหม่ และ
ให้นามาตรวจอีกครั้ง ถ้ายังไม่ผา่ นเกณฑ์โรงงานนั้นจะถูกถอนใบอนุ ญาตผลิตและจาหน่าย หน่วยงานระดับ
จังหวัดจะตรวจแบบเข้มงวดจริ งจัง และมีหน่วยงานจากส่ วนกลางมาประเมินผลการปฏิบตั ิงานอีกครั้งด้วย
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชนยัง
ประกอบด้วย
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และให้การ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบนั มี 2 ระดับ คือ
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อ มอก. จะใช้

สัญญลักษณ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มี 3 มาตรฐาน คือ
1. มอก. 2088-2544 สุ รากลัน่
2. มอก. 2089-2544 ไวน์ (ปัจจุบนั มีเพียง 2 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ )
3. มอก. 2090-2544 เบียร์
ทั้ง 3 มาตรฐาน เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรื อ มผช. จะใช้สัญญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มี 6 มาตรฐาน คือ
1. มผช. 2/2546 ไวน์ผลไม้ (40 ราย)
2. มผช. 3/2546 สาโท (7 ราย)
3. มผช. 31/2546 ไวน์สมุนไพร (12 ราย)
4. มผช. 32/2546 สุ รากลัน่ ชุมชน (46 ราย)
5. มผช. 33/2546 อุ (2 ราย)
6. มผช. 34/2546 เมรัย (2 ราย)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ เป็ นมาตรฐานสมัครใจ
ในการยืน่ ขออนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะดาเนินการ 2 ลักษณะก่อนที่จะออกใบรับรองมาตรฐานฯ คือ

สานักงานมาตรฐาน

1. ตรวจสถานที่ผลิต เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ISO 9000)
2. เก็บตัวอย่างตรวจสอบ เพื่อดูคุณภาพของผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นไปตามที่ มอก.กาหนดหรื อไม่ (เช่น
แรงแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฟอร์ โรไซยาไนด์ เหล็กทองแดง ตะกัว่ สารหนู ฟูเซ
ลออยล์ เฟอร์ฟิวรัล เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเนต กรดเบนโซอิกหรื อเกลือของกรดเบนโซอิก กรด
ซอร์บิกหรื อเกลือของกรดซอร์บิก)

โดยหน่วยงานของสานักมาตรฐานฯจะเป็ นผูต้ รวจตัวอย่างเหล่านี้ เอง

ทั้งหมด
ในการขอรับใบรับรองแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงงานผลิตสุ ราชุมชนต้องมา
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 โดยใบอนุ ญาตต้องมีอายุอยูใ่ นช่วง
ระยะเวลาที่มายืน่ ขอการรับรอง พร้อมรายงานผลการทดสอบของกรมสรรพสามิต (เช่น แรงแอลกอฮอล์
เมทิลแอลกอฮอล์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฟอร์โรไซยาไนด์ เหล็กทองแดง ตะกัว่ สารหนู ฟูเซลออยล์ เฟอร์
ฟิ วรัล เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเนต กรดเบนโซอิกหรื อเกลือของกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกหรื อ
เกลือของกรดซอร์บิก) และสานักงานมาตรฐานฯจะทาการตรวจสอบเพิ่มเติมในรายการ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางกายภาพ : การทดสอบทางประสาทสัมผัส ความใส/ขุ่น สี กลิ่น รสชาติ คุณภาพ
โดยรวม (เป็ นการให้คะแนน จากผูท้ ดสอบ 10 คน ซึ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์) ตรวจสิ่ งแปลกปลอม
ภาชนะบรรจุ และปริ มาตรสุ ทธิ
สถานที่ผลิต : ถูกสุ ขลักษณะในการผลิตอาหาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่กากับดูแลด้านการผลิต ด้านสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยเป็ น
หลัก ซึ่งการที่สถานที่ผลิตสุ ราชุมชนจะจัดเป็ นโรงงานได้น้ นั สถานที่น้ นั ต้องใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า
ขึ้นไป หรื อใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ทาการ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุ ง ทดสอบ ปรับปรุ ง
แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษาหรื อทาลาย สิ่ งใด ๆ ตามประเภทหรื อชนิ ดกิจการ
สาหรับโรงงานผลิตสุ ราทั้งสุ รากลัน่ และสุ ราแช่ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องดูแล ตามประกาศ
กระทรวงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ โรงงานประเภทที่ 1 และ 2 คือไม่มีมลภาวะ และมีมลภาวะน้อย
มาก และประเภทที่ 3 คือมีมลภาวะ ซึ่ งรวมถึงน้ าเสี ย โดยโรงงานสุ ราแช่สร้างมลพิษน้อยกว่าโรงงานสุ รา
กลัน่
กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่ตามพ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรักษา

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ไม่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายในเรื่ องสุ ราชุมชน มีเพียงการให้คาแนะนาแก่ผผู ้ ลิต โดยโรงงานต้องมีการวัดคุณภาพน้ าที่ปล่อย

ออกมา การจัดการนากากไปใช้ประโยชน์ และในระยะต่อไปกรมควบคุมมลพิษมีแผนที่จะดาเนินการหา
พื้นที่นาร่ อง ให้ความรู้ ทาเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุ ข

มีหน้าที่กากับดูแลการผลิตอาหารและยา

ปัจจุบนั ดาเนินการตามพ.ร.บ.สุ รา โดยการตรวจติดตามฉลากคาเตือนเป็ นหลัก
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทางานตามพ.ร.บ.

ควบคุมเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น การควบคุมการโฆษณา สถานที่หา้ มจาหน่าย ห้ามดื่ม ห้ามขายให้เยาวชน
ฉลากคาเตือน รวมทั้งการห้ามจาหน่ายในระยะ 300 เมตรสถานศึกษา ซึ่ งกาลังจะออกเป็ นประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เป็ นต้น
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มีหน้าที่ 4 ภารกิจคือ ภารกิจที่ 1 ดูแลเรื่ องความปลอดภัยของคน
ในช่วงที่เริ่ มมีการผลิตสิ นค้า OTOP กรมวิทย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ช่วยสรรพสามิตตรวจสุ ราชุมชน แต่
ตอนนี้ภาระงานด้านนี้นอ้ ยลงแล้ว ภารกิจที่ 2 เรื่ องการผลิตสุ ราชุมชน โดยการตรวจการผสมยาหรื อสารพิษ
ลงไป ตามความเชื่อของชุมชน ภารกิจที่ 3 ดูแลเครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และการตรวจ
แอลกอฮอล์ในเลือดคน และภารกิจที่ 4 ดูแลห้องปฎิการตรวจพิสูจน์ และรับรองตามมาตรฐานสากล
บทบาทภาคประชาชนในการดาเนินงานแก้ ปัญหาสุ รากลั่นชุ มชน
•

“พะเยาโมเดล”

ในการเฝ้ าระวังสถานการณ์การจาหน่าย ผลิตสุ รากลัน่ ชุมชน และสุ ราปนเปื้ อนในลักษณะที่ไม่เสี ยภาษี ใน
พื้นที่ 10 ตาบลของ 4 อาเภอของจังหวัดพะเยา ซึ่ งได้แก่ 1) ตาบลน้ าแวนและฝายกวาง อาเภอเชียงคา 2)
ตาบลเชียงม่วนและสระ อาเภอเชียงม่วน 3) ตาบลเจริ ญราษฎร์ ป่ าแฝก แม่สุก อาเภอแม่ใจ และ 4) ตาบล
แม่กา แม่นาเรื อและแม่ปีม อาเภอเมือง ในปี 255714 พบว่า ทุกตาบลมีโรงกลัน่ สุ ราชุ มชน ความแรงของ
สุ ราที่กลัน่ ได้คือ 35 และ 40 ดีกรี ในปี 2557 จานวนโรงกลัน่ สุ ราชุมชนที่มีการขอต่อใบอนุญาตใน
การกลัน่ สุ รามีเพียง 57 แห่ ง ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่มีการขออนุญาตถึง 63 แห่ง15 เหตุผลส่ วนหนึ่งที่
โรงงานไม่ต่อใบอนุ ญาตเนื่องจากเจ้าของโรงงานได้เปลี่ยนจากการเป็ นผูผ้ ลิตมาเป็ นพ่อค้าคนกลาง ด้วยการ
นาสุ ราเถื่อนจากต่างพื้นที่เข้ามาจาหน่ายต่อทั้งในพื้นที่และลักลอบส่ งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียง โรงงานบาง
14

กนิษฐา ไทยกล้า 2557. เฝ้ าระวังสถานการณ์การผลิตจาหน่าย และการดื่มสุราพื้นที่จงั หวัดพะเยา. เชียงใหม่:
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ข้อมูลจากสานักงานสรรพสามิตจังหวัดพะเยาปี 2557

แห่งแบกรับต้นทุนค่าอากรแสตมป์ ที่ปรับสู งขึ้นไม่ไหวจึงไม่ต่อใบอนุญาต นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบโรงกลัน่ มี
อายุมากและมีโรคประจาตัวประกอบกับลูกหลานไม่สานต่อธุ รกิจจาเป็ นต้องหยุดกิจการ การจาหน่ายสุ รา
กลัน่ ชุมชนแบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การจาหน่ายทั้งที่มีการติดอากรแสตมป์ และไม่มีการติดอากร
แสตมป์ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่นิยมกันมาก และ 2. การจาหน่ายแบบไม่มีการติดอากรแสตมป์ หรื อ เหล้าเถื่อน
เพียงอย่างเดียว14
จากการเผยแพร่ รายงานสถานการณ์การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 25543 ที่ระบุวา่
จังหวัดพะเยาเป็ นจังหวัดที่มีประชากรดื่มสุ รามากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็ นเหตุให้เกิดการสร้าง
กระแสความตื่นตัวในพะเยาอย่างมาก ประกอบกับในปี 2557 มีการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนหกจังหวัด ทาให้ทุก
ภาคส่ วนของหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมลดการดื่มสุ ราในพื้นที่
โดยใช้มาตรการ “พะเยาโมเดล” มีการตั้งศู นย์ ปฏิบัติการแก้ ไขปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ซึ่งได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. การให้ความรู้ ให้คาแนะนาในการลด ละ เลิก สุ รา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ให้
ความรู้เรื่ องผลกระทบของแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลและหาทางออก
ร่ วมกัน
2. การใช้มาตรการชุมชนที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการป้ องปราม เช่น การใช้มาตรการของ
ประชาคมหมู่บา้ น คือต้องมีหนังสื อรับรองการประชุมจากหมู่บา้ นก่อน จึงจะสามารถตั้งโรงกลัน่ สุ รา
ชุมชนได้ และสานต่อกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ที่มีอยูเ่ ดิม เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา งดเหล้าในงานศพ
ให้มีความต่อเนื่ องและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการผลักดันให้เกิดมาตรการในชุมชนเพื่อ
ทาให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาและวัดปลอดเหล้าอย่างแท้จริ ง และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริ งจัง
โดยมีเป้ าหมายลดระดับการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนจังหวัดพะเยา โดย 1) การสร้าง
ค่านิยม ใหม่ 2) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 3) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง
ผลจากการดาเนิ นงานตามมาตรการดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในพื้นที่ที่มีการดาเนิ น
กิจกรรม ซึ่ งแตกต่างไปจากพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมและรณรงค์ ในด้านต่างๆ ได้แก่
•

•

มีการทางานเป็ นทีม
ชาวบ้าน)

ชุมชนตื่นตัวในการแก้ไขปั ญหา เกิดมาตรการทางสังคมโดยชุมชน (กฎหมาย

มีผนู้ าต้นแบบเลิกเหล้า มีบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า

•

•

มีการปฏิบตั ิตามมาตรการหรื อข้อกฎหมายต่างๆ อย่างเข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้น เช่นการห้ามจาหน่าย
สุ ราแก่ผมู ้ ีอายุต่ากว่า 18 ปี การห้ามจาหน่ายสุ ราในเวลาที่หา้ มตามกฎหมาย การบังคับให้ผจู ้ าหน่าย
สุ รากลัน่ ชุมชนต้องติดอากรแสตมป์ และการห้ามดื่มสุ ราในวัดสถานศึกษาและสถานที่ราชการอย่าง
เด็ดขาด (ซึ่ งแต่เดิมมีการปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วแต่ก็มีการปล่อยปะละเลยบ้างในบางกรณี เทศกาลงานสาคัญ) มี
การนาบทเรี ยนที่ได้จากประชาชนตั้งแต่ช่วงปี 2556 ไปใช้อย่างถูกจุดและรวดเร็ ว ดังเห็นได้จาก
มาตรการงานศพปลอดเหล้า/งดเหล้างานศพที่นาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง (อีกครั้ง) มีการทาบันทึกความ
ร่ วมมือไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (MOU) ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นจุดแข็งสาคัญอีกข้อหนึ่งในการนาไปปฏิบตั ิ
ในระดับชุมชน และเน้นการทางานเชิงรุ กที่รวดเร็ ว ซึ่ งเห็นได้จากการประสานและดาเนินการอย่าง
รวดเร็ วจากหลายภาคส่ วนในโครงการพิเศษที่เพิม่ เติมเข้ามา เช่นกรณี การบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดสุ ราเรื้ อรัง:
ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง เป็ นต้น14
จานวนโรงกลัน่ สุ ราชุมชนในจังหวัดพะเยาลดลง จากปี 2547 มี 270 โรง ปี 2556 มี 235 โรง
ปี 2557 มี 221 โรง แบ่งเป็ นสุ รากลัน่ ชุมชน 217 แห่ง สุ ราแช่ 4 แห่ง ปี 2558 มี 200 โรง
และเสี ยงสะท้อนจากประชาชนทั้ง 9 อาเภอต้องการให้ยบุ โรงกลัน่ สุ ราชุมชน

จากผลการจับกุมผูก้ ระทาผิดตามพ.ร.บ.สุ รา ในจังหวัดพะเยา ในรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน
2558) ของสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา รายงานว่ามีคดีตาม พ.ร.บ. สุ รา 106 ราย เสี ยค่าปรับ
225,100 บาท โรงกลัน่ สุ ราชุมชนทั้ง 9 อาเภอ มีจานวน 232 โรง ประชาชนสามารถเข้าถึงโรงงาน
กลัน่ สุ ราได้ง่ายเนื่องจากการที่ทาให้สุราเถื่อนถูกกฎหมาย
สรุ ปสถานการณ์ ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตและจาหน่ ายสุ ราชุ มชน
1. การผลิตแบบปนเปื้ อนสารอันตรายต่างๆ ก่อให้เกิดปั ญหาอันตรายต่อสุ ขภาพที่เกิดจากสาร
อันตรายเหล่านั้นเพิ่มเติมขึ้นไปจากอันตรายจากเอธิ ลแอลกอฮอล์ที่ผบู ้ ริ โภคสุ ราได้รับจากการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอยูแ่ ล้ว
2. อันตรายจากเอธิ ลแอลกอฮอล์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับมากยิง่ ขึ้น จากกรณี ที่สุราชุมชนจาหน่ายแบบ
หลีกเลี่ยงภาษี ด้วยเหตุวา่ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถดื่มเอธิลแอลกอฮอล์ในปริ มาณที่มากเนื่องจากสามารถ
ซื้ อได้ในราคาถูกเพราะไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

ข้ อเสนอเชิ งนโยบายในการจัดการกับปัญหาสุ ราชุ มชน

จากการทบทวนองค์ความรู ้จากต่างประเทศถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุ รานอกระบบภาษี (สุ ราเถื่อน)
และ สุ ราปนเปื้ อน และ จากการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชน และ การปนเปื้ อนของ
สุ ราชุมชน ดังที่ได้บรรยายข้างต้น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาสุ ราชุมชนที่เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายมีดงั ต่อไปนี้
1.เพิ่มความเข้มงวดจริ งจังในการตรวจจับการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชนที่หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี (ไม่
ติดอากรแสตมป์ )
โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต,
สานักงานตารวจแห่งชาติ
และ
กระทรวงมหาดไทย, มาตรการตรวจประเมินภาษีและเก็บภาษียอ้ นหลังอย่างจริ งจังจะสามารถป้ อง
ปรามการหลีกเลี่ยงภาษีได้
2.เพิม่ ความเข้มงวดจริ งจังในการตรวจสอบความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสุ ราชุมชน ไม่ให้มีการ
ปนเปื้ อนสารใดๆ ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
3.มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง ลงโทษการกระทาผิดซ้ า บังคับใช้แบบบูรณาการ การคาดโทษ
ผูน้ าชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น)
4.กรมสรรพสามิตและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการกับ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชน เช่น การกาหนดให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ออกใบอนุญาตหรื อต่อใบอนุ ญาตการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชน มีการทาประชาพิจารณ์ก่อนการ
ออกใบอนุญาต
5.มีกรอบกาหนดมาตรฐานการเปิ ดโรงกลัน่ ที่ชดั เจน สถานที่ต้ งั สภาพแวดล้อม ฯลฯ และมีการ
ตรวจสอบบังคับใช้อย่างจริ งจัง
6.เพิ่มต้นทุนการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุ รากลัน่ ชุมชน เช่น การเก็บภาษีวตั ถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตให้สูง ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน (ขาดความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบ
บังคับใช้)
7.กรมสรรพสามิต, กระทรวงการคลัง ร่ วมกับมหาวิทยาลัย จัดให้มีการสุ่ มตรวจการผลิตและจาหน่าย
สุ ราชุมชนอย่างเป็ นระบบ ทั้งในมิติการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชนโดยการเหลีกเลี่ยงภาษี และการ
ผลิตแบบปนเปื้ อน โดยนาข้อมูลที่ได้มาส่ งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการลงโทษตามที่กาหนด
ไว้ต่อไป และ นาข้อมูลที่ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณะเพื่อกระตุน้ ให้เกิดมาตรการทางสังคมต่อผูก้ ระทา
ผิดต่อไป

8.รัฐอาจถึงเวลาทบทวนนโยบายการสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายสุ รากลัน่ ชุมชน
โดยการ
กาหนดให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุ รากลัน่ ชุมชนให้สูงมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่ออก
ใบอนุญาตให้ใหม่ ด้วยว่าโรงงานผลิตสุ รากลัน่ ชุมชน คือ แหล่งจาหน่ายสุ ราเถื่อน และข้อมูลเชิง
ประจักษ์บ่งชี้วา่ ภูมิภาคที่มีจานวนจังหวัดที่มีการผลิตและจาหน่ายสุ ราชุมชนมากเป็ นภูมิภาคที่มี
จานวนจังหวัดที่มีสัดส่ วนการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในระดับที่สูงในจานวนที่
มากกว่า
9.รวบรวมข้อมูลเผยแพร่ ให้ผผู ้ ลิตผูจ้ าหน่ายทราบถึงระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

