
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 แม้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่สงครามยังไม่จบ จากการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา 

มีผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำานวน 15.89 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4 ของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

มีผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จำานวน 6.98 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากร นอกจากนี้ 

เยาวชนเป็นอีกกลุ่มที่ทุกภาคส่วนให้ความเป็นห่วง เพราะถือเป็นลูกค้าระยะยาวให้บริษัทสุรา เนื่องจากการสำารวจ พบว่า 

เยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 14 เป็นนักดื่มปัจจุบัน 

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำานักงาน 

คณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำานกังานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ จัดประชมุวชิาการสรุา 

ระดบัชาต ิคร้ังที ่10 ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมเซ็นจร่ีูพาร์ค โดยมหีวัข้อหลกัในการประชุม คอื “สบิป ีพระราชบญัญตัิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551: ประเทศไทยได้อะไร”

10 ปี คนไทย ‘เห็นดว้ย’ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อษัณางคก์รชัย ผูอ้ำานวยการแผนงาน 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า การดื่มสุราไม่เพียงก่อให้เกิดโรคและ

ปัญหาสุขภาพมากมาย แต่ยังทำาร้ายผู้บริสุทธิ์และสร้างความเสียหาย 

ต่อเศรษฐกิจและสังคมมหาศาล จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมาประชาชนคือผู้สูญเสีย 

แต่ไร้ความรับผิดชอบจากบริษัทสุรา ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า บริษัทสุรา

ยังพยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 “จากการสำารวจการรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของ

ประชาชนไทยตอ่การควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า ประชาชนกว่า

ร้อยละ 95 เหน็ว่าสุราเปน็ส่ิงให้โทษตอ่สงัคมไทย และส่วนใหญเ่ห็นดว้ย 

กับทุกประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี ยังระบุอีกว่า ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วย

มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การลดและป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดจาก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(ร้อยละ 80) รองลงมาคอืการรักษาและการให้การช่วยเหลอืโดยเร็ว

แก่ผูท้ีม่ปีญัหาจากการดื่มสุรา (ร้อยละ 79.5) และการบรูณาการ 

กฏระเบียบหรือมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(ร้อยละ 76.8) ซ่ึงสิบปีหลังจาก พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บังคับใช้ พบว่าจุดจำาหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลล์ดลง การพบเห็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลดลง พ้ืนทีป่ลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์จีำานวนเพ่ิมข้ึน วันและ

ระยะเวลาที่จำากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึน 

และประชาชนกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าไมค่วรปรับแก้กฎหมาย ไมค่วร

ยกเลกิการควบคมุการนำาภาพการดื่มสุราและภาพผลติภณัฑท์ีม่ชีื่อและ

เครื่องหมายการค้าสุรา และประชาชนมากกว่าร้อยละ 83 เห็นว่าบริษัท

สุรากำาลงัใช้ประชาชนเปน็เครื่องมอืปกปอ้งผลประโยชนท์างการคา้ของ

พวกเขา อีกท้ังประชาชนยังได้เสนอแนะต่อรัฐบาล คสช. และหน่วยงานรัฐ  

ให้เข้มงวดกวดขัน ควบคุมการโฆษณาการทำาการตลาด การขายสุรา 

ให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

พ.ศ. 2551 เดินทางมาถึงปีที่สิบแล้ว นับจากวันนั้นมาถึงวันนี ้

มีความสำาเร็จระหว่างทางที่เกิดข้ึนในหลายด้าน เช่นเดียวกับ 

สิ่งที่ต้องทบทวนเพื่อก้าวสู่ทศวรรษต่อไป 

 “สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืม คือ รากเหง้ากว่าจะมาเป็น

กฎหมายฉบับนี้” ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลา่วในการเปดิประชุมวิชาการสุราระดบัชาตคิร้ังที ่10 ในวันนี ้

(21 พ.ย. 2561) พร้อมอธบิายว่า ในเวลานัน้ กลุม่ทนุของบริษัท

เหล้าครอบงำาฝังลึกไปทุกภาคส่วนในสังคมไทยมายาวนาน แต่

จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลที ่9 

ที่ได้พระราชทานไว้ ทำาให้กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ได้

นอ้มนำาพระราชดำารัสใส่เกลา้ใสก่ระหมอ่มไปดำาเนนิการในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง

 “งานวิจัยจากทั่วโลกที่ผ่านมายืนยันและเป็นที่

ประจักษ์แล้วว่า สุรา คือ สารเสพติดถูกกฎหมายที่เยาวชนเข้า

ถึงได้ง่ายที่สุด และเป็นด่านแรกในการเข้าสู่การใช้สารเสพติด

ชนิดต่างๆ และอบายมุขอื่นๆ ที่บ่อนทำาลายสุขภาพ สังคมและ

ประเทศชาติ กรมควบคุมโรค และ สสส. จึงได้เริ่มการประชุม

จดัทำาร่างกฎหมายเพื่อควบคมุการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ 

ยาวนานกว่า 10 ปี จงึอยากให้ไดรั้บรู้ถึงความเป็นมาของ พ.ร.บ. 

ฉบับนี ้เพื่อเราจะไดร่้วมใจกันทำางานนีต้อ่ไป เพื่อลกูหลานไทย” 

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

4 ธ.ค. 2547 

เด็กๆ จะต้องสามารถเรียนรู้ เรียนให้ทำางาน เพื่อช่วยบ้านเมือง ถ้าเด็กไม่มีความรู้  

ช่วยบ้านเมืองไม่ได้ บ้านเมืองไปไม่รอด เพราะเด็กมัวแต่ไปเสพยาเสพติด  

สูบบุหรี่ ไม่ดี เสพยาไม่ต้องบอกหรอกว่าเสียหายยังไง

“ “

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

จากพระราชดำารัสในหลวง ร.9 สู่งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



Newsletter สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : ประเทศไทยคืออะไร  การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ คร้ังท่ี 10

วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
4 

 10 ป ีหลงัการเกิดข้ึนของ พระราชบญัญตัคิวบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มนีโยบายขับเคลื่อนเกิดเปน็

มาตรการและการดำาเนนิการตา่งๆ ทีต่ามมาในอกีหลายดา้น เพื่อควบคมุ ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในหลายด้าน มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายฉบับ เช่น การห้ามบริโภคบนทางเท้า 

การห้ามขายหรือห้ามบริโภคในพ้ืนทีป่ระกอบกิจการโรงงาน การห้ามขายหรือบริโภคในรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

การห้ามขายหรือบริโภคในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การแสดงรูปแบบของข้อความคำาเตือน

ประกอบภาพสัญลักษณ์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 “การดำาเนินงานดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความรู้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมและภาคนโยบาย  

เปรียบดงัยทุธศาสตร์สามเหลีย่มเขย้ือนภเูขา ซ่ึงทีผ่า่นมาไดส้ะทอ้นถึงผลการดำาเนนิงานทีเ่ข้มแข็งร่วมกันของทกุภาคส่วน

ในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย”

 ศ.นพ. อุดมศิลป์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 10 นี้ จะนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ เป็นแรงบันดาลใจให้คนทำางานและคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยกันสานต่อ และหวังว่า ผลของการประชุมนี้

จะเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในการเดินหน้าของคนทำางานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมช่วยเหลือ 

ดูแลและบำาบัดรักษา ต่อไป 

ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

งานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 10 

21 พ.ย. 61

งานวิจัยจากทั่วโลกที่ผ่านมายืนยัน 

และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สุรา คือ

สารเสพติดถูกกฎหมายที่เยาวชนเข้าถึง

ได้ง่ายที่สุด และเป็นด่านแรกในการเข้าสู่

การใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ  

และอบายมุขอื่นๆ ที่บ่อนทำาลายสุขภาพ 

สังคมและประเทศชาติ

“

“
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

หมอคำานวณ ย้ำา ให้เด็กดื่มสุราเสี่ยงทำาลายสมอง

 ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การแก้มายาคติ

เร่ืองแอลกอฮอล์” บนเวทีประชุมวิชาการ เร่ือง “สิบปี  

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ประเทศไทยได้อะไร”

 นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สสส. กล่าวถึงส่ิงที่ทำาให้เข้าใจผิดและนำาไปสู่การดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการอ้างการศึกษางาน

วิจัยที่ระบุว่า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีประโยชน์ เป็นยา

ป้องกันโรค ดื่มแล้วทำาให้หัวใจแข็งแรง มีอายุยืน ซึ่งไม่เป็น

ความจริง เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าปริมาณ

มากหรือน้อย หรือจะดื่มเป็นประจำา ถือว่ามีความอันตรายต่อ

สุขภาพ ทำาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ 

กว่า 200 ชนิด 

 “ถ้าอยากมสุีขภาพดแีลว้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

อันนี้ไม่ถูก การไม่ดื่มเป็นส่ิงที่ปลอดภัยที่สุดตามคำาแนะนำา

ของกระทรวงสาธารณสุข” 

 นอกจากนี้ นพ.คำานวณ ยังระบุว่า กลุ่มบุคคลที่ 

นา่เปน็ห่วงมากทีสุ่ด คอื กลุม่เดก็และเยาวชน ซ่ึงหลายคร้ังมี

ผู้ ใหญเ่ปน็ตวัอยา่งที่ไมด่ ีเช่น ยื่นเหลา้เบยีร์ใหกั้บเดก็หรือดื่ม

ใหเ้ดก็เหน็ในบา้น ซ่ึงเดก็ก็จะจดจำา พอโตข้ึนมาอาจมแีนวโนม้ 

เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ ใหญ่

 “การเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชนถือเป็น

ส่ิงที่สำาคัญ อยากชวนให้ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนความคิดว่า 

การดื่มเป็นประจำาไม่ใช่เร่ืองธรรมดา ต้องเปลี่ยนให้เห็น

ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ำาไดเ้ฉพาะกรณ ีบางโอกาส

เทา่นัน้” นพ.คำานวณ กลา่ว และย้ำาว่า บคุคล 5 กลุม่ที่ไมค่วรดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข 

ไดแ้ก่ 1) เดก็และเยาวชนทีอ่ายตุ่ำากว่า 20 ป ี2) หญงิตัง้ครรภท์กุระยะและหญงิทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมแม ่3) ผูขั้บข่ียานพาหนะ 

ทุกประเภท 4) ผู้ที่มีโรคประจำาตัวหรือกำาลังใช้ยารักษาโรค และผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์ และ  

5) ประชาชนทกุเพศ ทกุวัย การไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ลย ถือเปน็แนวปฏบิตัทิีป่ลอดภยัทีสุ่ดตอ่สุขภาพ ครอบครัว และ 

สังคม
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 “พอเราอายุสัก 15 ปี เราคิดว่าน่าจะดื่มแอลกอฮอล์ได้  

แต่ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ได้บอกเช่นนั้นเพราะสมอง

ของเรายังไม่โตเต็มที่ แต่จะโตเต็มที่เมื่อเลย 

อายุ 20 ข้ึนไป เพราะฉะนั้นการที่เด็กหรือ

เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็น 

การทำาลายสมองส่วนที่แยกแยะสิ่งที่ 

ควรทำาและไมค่วรทำา ตอ้งพยายามเชียร์ 

ว่ า เยาวชนไม่ควรดื่ มแอลกอฮอล์   

ส่วนด้านอุบัติเหตุ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 

จากอุบัติ เหตุจราจรในประเทศไทย

มากกว่า 22,000 คนต่อปี ซ่ึงผู้เสียชีวิต 

กว่า 1 ใน 5 คน พบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ใน

กระแสเลือด” 

 นพ.คำานวณ อธิบายต่อว่า แอลกอฮอล์

และบุหรี่เป็นประตูนำาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น 

การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ การทะเลาะวิวาท 

การใช้ความรุนแรงและข้องเกี่ยวกับการพนันหรืออบายมุขต่างๆ 

 “แอลกอฮอล์เป็นยาเสพติด ทุกๆ แก้วที่ดื่มเข้าไป

จะไปเปล่ียนสมองของเราท่ีทำาให้รู้สึกว่าขาดแอลกอฮอล์ไม่ได้  

เพราะตัวมันเองเป็นยาเสพติด” นายแพทย์คำานวณ กล่าวท้ิงท้าย 

 จากการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่าประชากรไทย 56 ล้านคน มีผู้ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทั้งหมดจำานวน 16 ล้านคน โดยผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำาอย่างน้อย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจำานวน 7 ล้านคน  

ส่วนผู้ที่ดื่มหนักเป็นประจำา อย่างน้อย 4 หน่วยดื่มมาตรฐานในครั้งเดียว อีกจำานวน 1.7 ล้านคน ซึ่งนักดื่มในกลุ่มนี้ถือว่า 

มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

น.พ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

งานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 10 

21 พ.ย. 61
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ต่างชาติเตือนระวัง ธุรกิจสุรา CSR หรือ การตลาด

 เป็นที่รู้กันดีว่าอุตสาหกรรมสุรามีบทบาทอย่างยิ่งต่อนักดื่ม 

เพราะในแต่ละปีบรรดาอุตสาหกรรมสุราต่างกล้าที่จะทุ่มทุนนับพันนับ

หมื่นล้านบาทในการทำาตลาดและกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมาก

ที่สุด เพื่อกำาไรนับแสนล้านที่ต้องแลกกับผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่า

สุขภาพหรือปัญหาสังคมที่ตามมามากมาย แม้ว่าจะมีความพยายามใน

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตลอดเพื่อแก้ไขผลกระทบเหล่านี้ 

แต่ด้วยผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่รออยู่ นั่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่นโยบาย

เหล่านี้จะผ่านออกมาหรือถูกบังคับใช้ได้โดยง่าย

 ดร.แซลลี่ แคสเวลล์ ผู้อำานวยการ SHORE, ผู้อำานวยการ

ร่วมของ The SHORE and Whariki Research Centre และประธาน 

Kettil Bruun Society and Global Alcohol Policy Alliance ประเทศ

นิวซีแลนด์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘มาตรการป้องกันอุตสาหกรรม

สุราในการแทรกแซงการออกนโยบายควบคมุแอลกอฮอล’์ โดยไดแ้สดง

ความยินดีที่ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มแข็งและดำาเนินการอย่างจริงจังมาจนครบรอบสิบปี 

ในปีนี้ ซ่ึงกฎหมายนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้น หากยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผล 

กระทบจากการขยายตลาดของอุตสาหกรรมสุราด้วย 

 ดร.แซลลี่ ช้ีให้เห็นว่า การออกนโยบายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

ย่อมไปลดกำาไรของธุรกิจสุราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจำาเป็นต้องมีเครื่องมือ 

ทางนโยบายระดับโลกมาช่วย เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมบุหร่ีที่มี

กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO Framework  

Convention on Tobacco หรือ FCTC) ทีผ่า่นมา มคีวามเคลื่อนไหว 
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ในระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพ่ือเรียกร้องให้เกิดการ

จดัการปญัหานีอ้ยา่งเปน็ระบบ ลา่สุด ทีป่ระชุมผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของสหประชาชาต ิทีจ่ดัข้ึนทีน่วิยอร์ก มตีวัแทน

ของประเทศไทยที่เรียกร้องให้มีกรอบอนุสัญญาการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Framework 

Convention on Alcohol Control หรือ FCAC เช่นกัน

  “ข้อตกลงทางการคา้และเศรษฐกิจ มข้ีอมลู

ว่า บริษัท Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ซึ่ง

เป็นบริษัทเบียร์ใหญ่ที่สุดของโลก มีรายได้มากถึง 4.56 

หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือมากกว่า GDP ของ

ประเทศทั่วโลกครึ่งหนึ่งรวมกัน รวมทั้งเริ่มมีการรวมตัวของอุตสาหกรรมสุรา เพื่อผลักดันประเด็นของตัวเอง” ดร.แซลลี่ 

กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและน่าจับตา ทั้งยังชี้ให้เห็นอีกว่า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมนี้ ยังมีการใช้

กลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หรือที่เรียกว่า CSR ซึ่งมีงานศึกษาชี้ว่า งานเหล่านี้มีถึง 97% ที่ไม่มีข้อมูล

ที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับ และมุ่งหมายเพื่อเน้นให้เกิดนโยบายที่ไม่ได้ผล เช่น นโยบายร่วมกับภาครัฐหลายประเทศเพื่อ

สนับสนุนโครงการถนนปลอดภัย การใช้ถ้อยคำารณรงค์ เช่น การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ แต่กลับมีเนื้อหาที่คลุมเครือ 

และเน้นสร้างภาพบวกให้กับธุรกิจ 

 “จริงๆ แล้วมีข้อความในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอยู่” เธอระบุ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่สาธารณะมองไม่เห็นอย่าง

การล็อบบี้ในระดับนโยบาย โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนกำาหนดในระดับนโยบายในประเทศต่างๆ

 ดร.แซลลี ่กลา่วตอ่ว่า อตุสาหกรรมสุรายงัไดท้ำาการศกึษาอย่างจริงจงัว่า อะไรเป็นปจัจยัคกุคามตอ่อตุสาหกรรม

ของตวัเอง ไดแ้ก่ สถานการณ์โรคไมต่ดิตอ่ซ่ึงเปน็วาระระดบันานาชาต ิเพราะมข้ีอมลูจำานวนมากทีช้ี่ว่า สรุาเป็นปัจจยัเส่ียง

ของโรคไม่ติดต่อ อย่างเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง รวมถึงผลกระทบของเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ ที่ทำาให้เกิด

ความรุนแรงในครอบครัว

และการดื่มขณะตั้งครรภ์  

ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

พัฒนาการของทารก และ

ยังพบว่าอุตสาหกรรมสุรา

พยายามเข้าไปทำางานดา้น

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เช่น 

รณรงค์เรื่องทรัพยากรน้ำา 

ซ่ึงเป็นทรัพยากรสำาคัญ

ของการผลิตเบียร์ มีการ

ออกโฆษณาส่งเสริมความ

เสมอภาคทางเพศ เช่น 

สนับสนุนกลุ่มผู้หญิงใน

อินเดียให้มีบทบาทด้าน

การเมืองมากขึ้น 
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 “ต้องระวังว่านี่เป็น CSR หรือการตลาดกันแน่ นอกจากนี้ ยังมีการทำาการตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ควบคุมไม่ได้

และใครๆ ก็เข้าถึงได้ รวมถึงมีความพยายามสร้างมาตรการควบคุมกันเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมจากภาครัฐ ดังนั้น 

เราควรคิดเรื่องการตลาดแบบครอบคลุม เพราะการตลาดไม่ได้กระทบแค่เด็กวัยรุ่นเท่านั้น แต่กระทบผู้ ใหญ่ตอนต้นด้วย 

เราต้องไม่ติดกับดักนี้” ดร.แซลลี่ กล่าว 

 สำาหรับแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ ดร.แซลลี่ ชี้ว่า จะต้องสร้างพันธมิตรข้ามกลุ่ม เช่น ระหว่างกลุ่มที่ทำางาน

ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ภาษีควบคุมน้ำาตาล บุหรี่ เหล้า ซึ่งหลายครั้งมีมายาคติว่าเป็นการทำาร้าย

คนจน แต่เรื่องนี้โต้แย้งกลับไปได้ด้วยคำาถามสำาคัญแล้วใครกันต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น นอกจาก

นี้ ยังเสนอให้นำาข้อมูลที่มีประโยชน์จากองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) มาประชาสัมพันธ์ตอบโต้กับวาท

กรรมของกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เรื่องของความคุ้มค่าและประสิทธิผล เช่น การลงทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดความสูญ

เสียจากการดื่มได้ 9 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงใช้ยุทธศาสตร์ SAFER ของ WHO เพื่อสร้างการป้องกันและลดการเสียชีวิต

และพิการจากแอลกอฮอล์ ผ่านการควบคุมการเข้าถึง ภาษีสุรา การควบคุมการตลาด การรณรงค์เมาไม่ขับ และการคัด

กรองผู้มีสิทธิรักษา และสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติ 
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เหล้ารุกออนไลน์ โจทย์ใหม่การควบคุมสุรา

 ในการเสวนาห้องย่อย ‘มาตรการการเข้าถึงทาง

กายภาพ’ การประชุมแห่งชาติครั้งที่ 10 “สิบปี พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้อะไร” 

 อาจารย ์กนษิฐา ไทยกลา้ นกัสถิตเิช่ียวชาญ สถาบันวิจยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้ีให้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และการบงัคบัใช้อยา่งจริงจงัดว้ยประกาศ

คำาสั่ง คสช. ฉบับที่ 22/2558 ว่า ส่งผลให้ ใบอนุญาตขายสุรา 

ในปี 2560 มีจำานวนลดลงมาก ทำาให้สถานการณ์การควบคุม 

การเข้าถึงแอลกอฮอล์ระดับประเทศดีขึ้น

 “ตามข้อมูลจากกรมสรรพสามิตย้อนหลังโดยนำาเอา

จำานวนใบอนุญาตหารด้วยประชากรแต่ละจังหวัด พบว่า ตั้งแต่ 

ป ี2552 ถึงป ี2557 มีใบอนญุาตขายสุรา จำานวน 90 ใบ ตอ่ประชากร 

10,000 คน ต่อมาในปี 2558 มีใบอนุญาตขายสุราเพิ่มขึ้นจำานวน  

94 ใบ แต่หลังจากนั้นในปี 2559 ถึงปี 2560 สัดส่วนจำานวน 

ใบอนุญาตขายสุราลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดทาง 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบนและภาคกลาง ส่วนหนึ่ง 

มาจากคำาส่ัง คสช. 22/2558 ทีม่กีารประกาศห้ามไมใ่ห้มสีถานบริการ  

สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาและหอพัก ห้ามจำาหน่ายสุราให้เด็ก

อายุต่ำากว่า 20 ปี”

 อาจารย์ กนิษฐา ยังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ในด้านความสะดวกของการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

โดยช้ีวัดจากการสำารวจระยะเวลาในการเข้าถึงร้านขายของชำาและ

ร้านสะดวกซื้อที่มีสุราจำาหน่ายของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเข้าถึงได้ยากขึ้น ในระยะเวลาสิบปี โดยในปี 

2551 ประชาชนใช้เวลาเดินทางซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 นาที แต่ในปี 2561 ใช้เวลา 7 นาที เช่นเดียวกับการความ

สามารถในเข้าถึงร้านนั่งดื่ม ในปี 2551 ใช้เวลา 12 นาที แต่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 17 นาที อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

จัดเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษาและหอพัก 

 “แต่ยังมีความน่าหนักใจ เพราะสัดส่วนร้านขายของชำา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น โดยการสำารวจ 

ในปี 2561 พบว่าหอพักที่จำาหน่ายสุรามากขึ้น จากที่ไม่พบเลยในปี 2557”

แค่คลิกเม้าท์ ของเมาก็ถึงประตู

 อีกหนึ่งความน่าหนักใจในการดำาเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง 

การบงัคบัใช้กฎหมายโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารทีก้่าวหนา้ข้ึนใหเ้ป็นประโยชน ์ดงัเช่นการเกิดร้านเหลา้หนภีาษีเกลื่อน 

โลกออนไลน์ แม้ว่าจะมีความพยายามควบคุมอย่างหนักจากภาครัฐก็ตาม
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 ในป ี2559 รัฐบาลขอความร่วมมอืให้ปดิสถานบนัเทงิ  

แต่ปรากฏว่าสถานบันเทิงเหล่านั้นใช้ช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ สื่อสารข้อมูลด้านการตลาดในโลกออนไลน์

มากข้ึน ในขณะเดียวกันได้เกิดเว็บขายเหล้า

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ไม่เพียงเท่านั้นยังมี

เว็บไซตท์ี่ไดรั้บความนยิมจากผูค้นซ่ึงจำาหนา่ย

ทั้งเหล้าในระบบภาษีและนอกระบบภาษี 

โดยมีต้นทางสินค้ามาจากทางชายแดน

 “จุดจำาหน่ายที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ใน 10 

ปีที่ผ่านมา เราจัดการได้ค่อนข้างดี แต่สิ่งหนึ่ง

ที่กำาลังเป็นปัญหา นั่นคือเหล้าในระบบและนอก

ระบบที่อยู่บนโลกออนไลน์ อันนั้นคือเหล้าเข้าหาคน  

เราจะลดทอนเหล้าจากแนวชายแดนที่เข้าสู่ตัวเมืองและ

ช่องทางต่างๆอย่างไร การที่ไม่มีการบังคับกฎหมายอย่าง

จริงจงั ตรงนีเ้ราควรทีจ่ะนัง่คดิตอ่” อาจารยก์นษิฐา ทิง้คำาถาม

ไว้ ให้คิด 

อุตรดิตถ์โมเดล หลุดโผเหล้าเบียร์ชุก

 ในการเสวนา สุรชัย สินสวัสดิ์ ตัวแทนภาคประชา

สังคม ได้เล่าถึงผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดว่า สามารถทำาให้จังอุตรดิตถ์ซึ่งเคย

ติดอันดับ 1 ใน 10 จากการสำารวจพื้นที่ที่มีแอลกอฮอล์ชุก ในปี 2554 โดยเฉพาะใน อ.เมือง อ.วิชัย และ อ.ลับแล ยิ่งมี

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูง เนื่องจากมีโรงกลั่นเหล้าถูกกฎหมายถึง 27 แห่ง โรงงานสุราอีก 1 แห่ง และมี

พื้นที่ติดชายแดน สปป.ลาว ซึ่งหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายและราคาถูก 

 ต่อมาเมื่อภาคประชาสังคมได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ตามที่ภาครัฐรณรงค์และมอบนโยบาย ทำาให้นำาไปสู่จัด

กิจกรรมงดเหลา้ในงานบญุประเพณ ีมกีารจดัตัง้เครือข่ายจงัหวัดและเยาวชนทีเ่นน้การปอ้งกันการเข้าถึงแอลกอฮอลแ์ละยงัม ี

การหนนุเสริมคณะทำางานโครงการในระดบัอำาเภอ รวมถึงมกีารบงัคบัใช้กฎหมายการควบคมุการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

จึงทำาให้ต่อมา ปี 2555 จ.อุตรดิตถ์ ไม่ติดอันดับพื้นที่จังหวัดที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง

 เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญมาตรการทางกายภาพและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ที่สามารถ

เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นผลสำาเร็จรูปธรรมได้อย่างแท้จริง
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เครือข่ายเยาวชนชี้ เพิ่ม ‘ภาษีสุรา’ ลดการเข้าถึงของเยาวชนได้

 ใ น ก า ร เ ส ว น า ห้ อ ง ย่ อ ย 

‘มาตรการการควบคุมการเข้าถึงสุราของ

เยาวชน’ การประชุมแห่งชาติคร้ังที่ 10 

“สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประเทศไทย 

ได้อะไร” 

 สุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำานวยการ 

สำานักงานเลขานุการศูนย์อำานวยการ

ประสานกำากับติดตามผลการดำาเนินงาน

ตามคำาส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558  

ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน สะท้อนว่า เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นส่ิงที่เข้าถึงได้ง่ายในหมู่

เด็กและเยาวชน เนื่องจากบริเวณใกล้

เคียงสถานศึกษามักมีสถานบันเทิง สถานบริการ และร้านค้าที่จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่จำานวนมาก ทั้งที่มี

ใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา ซ่ึงในส่วนที่ดูแลได้ ใช้ความร่วมมือกัน

ระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วมกันจัดโซน ไม่ให้มีการตั้งสถานบันเทิง และร้านจำาหน่ายสุราในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา 

โดยให้องค์กรท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ทำาความเข้าใจกับสถานประกอบการ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน เพราะเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์คือจุดเริ่มต้นของเยาวชนในการก้าวไปสู่ยาเสพติดอื่นๆ

 สอดคล้องกับที่ ธีรเสริฐ วัชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน

กำากับ สบืสวน และปราบปรามสำานกัการสอบสวนและนติกิาร 

ซ่ึงไดย้กตวัอยา่งการจบักุมสถานบนัเทงิดงัแหง่หนึง่ ในจงัหวัด

สระบุรี พบว่า มีการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำากว่า 18 และ 20 ปี 

จำานวนมากมาเที่ยว ขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็น

สีม่วงมากกว่าหนึ่งร้อยคน ส่ิงเหล่านี้เกิดข้ึนได้เนื่องมาจาก 

ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 

 “เมื่อมีคำาสั่งหัวหน้า คสช. ในปี 2558 ให้เฝ้าระวัง

มากข้ึนและเพ่ิมมาตรการกำาหนดระยะเวลาการขายสรุา หา้ม

ขายสุราแก่เยาวชน รวมทั้งเวลาปิดบริการของสถานบันเทิง

ต่างๆ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทย พบว่าเยาวชนดื่ม

สุราลดลงกว่า ร้อยละ 80 ขณะที่การจัดระเบียบของสถาน

ประกอบการก็ดข้ึีนตามลำาดบั” ธีรเสริฐ กลา่วถึงความคืบหนา้
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เช่นเดยีวกับ ธรีภทัร์ คหะวงศ ์ผูป้ระสานงานเครือข่ายเยาวชนปอ้งกันนกัดื่มหนา้ใหม ่ยืนยนัว่า การป้องกันเดก็และเยาวชน

ใหเ้ปน็นกัดื่มหนา้ใหม ่คอืเรื่องทีจ่ำาเปน็ตอ้งทำาอยา่งเร่งดว่น การเข้าถึงทางกายภาพมส่ีวนช่วยทีเ่หน็ผลไดชั้ด ส่วนสำาคญั คือ

ต้องบังคับใชก้ฎหมายอย่างจรงิจัง การควบคุมอายผุู้ซื้อ เวลาเปดิ-ปิดสถานบันเทิงคือสิง่ทีต่้องเฝ้าระวงั หา้มมีการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยส้ินเชิง ควบคมุการทำาการตลาดของธรุกิจแอลกอฮอล์ในพ้ืนทีโ่ซเชียลมเีดยีทีเ่ดก็และเยาวชนเข้า

ถึงไดง้า่ย รวมถึงพยายามรักษาพ้ืนทีห่า้มจำาหนา่ยสุราบริเวณสถานศกึษาใหม้ัน่คงและรักษามาตรฐานใหข้ยายกว้างมากข้ึน 

“การเพ่ิมภาษีสุรา ป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ดี ในขณะที่ปัจจุบันมีร้านที่ได้รับใบอนุญาตจำาหน่ายสุราถึง 

580,000 กว่าฉบับ การจำากัดจำานวนร้านจำาหน่ายสุราจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เร่งปฏิบัติ โดยทุกภาคส่วนต้องทำางานอย่าง

เต็มที่” ธีรภัทร์ กล่าว

 ทัง้นี ้ในการเสวนาผูร่้วมประชุมไดผ้ลดักันอภปิรายในหลายประเดน็ โดย ประเดน็ทีผู่ร่้วมเสวนาในคร้ังนี้ใหค้วาม

สนใจเป็นพิเศษ คือ การแบ่งโซนนิ่งที่เรียกว่า ‘โซนที่สาม’ คือนอกเหนือจากโซนนิ่งของผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 

ควรจะมกีารจดัเปน็โซนสร้างสรรคเ์พื่อเปน็พ้ืนทีต่วัอยา่งให้เดก็และเยาวชนไดม้าแสดงออกและควรจะมกีารสนบัสนนุอยา่ง

เต็มที่จากทุกภาคส่วนในเรื่องนี้ 

 ในเรื่องนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันและต่างหวังไปว่า มาตรการโซนนิ่งสร้างสรรค์นี้จะกลาย

เปน็โมเดลใหมท่ีข่ยายไปยังอกีหลายพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของเดก็และเยาวชนและทำาให้พวกเขาหา่งไกล

จากแอลกอฮอล์
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ร้อยละ 80 ลด ละ เลิก ดื่มสุรา ถ้าคัดกรองได้ ช่วยเหลือเร็ว

 อีกปัญหาใหญ่เ ก่ียวกับ 

ผลกระทบจากดื่มสรุาก็คือ การมีผู้ป่วย 

สุราเร้ือรังในสังคมไทยในอัตราสูง  

ซ่ึงส่วนใหญ่ยังคงไม่คิดว่าติดเหล้า 

หรือเข้าไม่ถึงการบำาบัดรักษา ทำาให้ 

เ สี ย โ อ ก า ส ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ าพ  

กา รประ ชุ มแ ห่ งช าติ ค ร้ั ง ที่  1 0  

“สิ บปี  พระร าชบัญญั ติ ค วบคุ ม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ประเทศไทยได้อะไร” จึงได้จัดการ

ประชุมนานาทรรศน์ในหัวข้อ “มาตรการ

คัดกรองและบำาบัดรักษา” ข้ึนเป็น 

อีกหัวข้อสำาคัญในปีนี้ 

 พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 

สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ เลา่ว่า ทีผ่า่นมา คณะกรรมการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบแนวปฏิบัติการคัดกรอง

และบำาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา รวมถึงให้

กระทรวงสาธารณสุขนำาไปขับเคลื่อนในสถานพยาบาลทุกระดับ  

และมอบหมายให้สถานพยาบาลทุกระดับคัดกรองผู้มารับบริการ

สุขภาพที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยการคัดกรองจะค้นหาผู้ที่มี

ปัญหาการดื่มจากผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มเส่ียง ได้แก่ ผู้ที่เข้ามารับการรักษาจากอุบัติเหตุ  

โรคเร้ือรัง วัยรุ่นชาย หญงิตัง้ครรภ ์ผูสู้งอายุ และผูท้ีเ่ป็นโรคทีสั่มพันธ ์

กับการดื่มสุรา อยา่งตบัแข็ง กระเพาะอกัเสบ จติเวชและยาเสพตดิ 

 “คนที่น่าห่วงคือกลุ่มคนที่เราไม่รู้ว่ามีอาการติดเหล้า” 

พญ.พันธุ์นภา ระบุและอธิบายต่อถึงกระบวนการคัดกรอง ซึ่งต้อง 

ประเมินความเส่ียง เฝ้าระวัง และติดตามได้ว่าใครเส่ียงบ้าง  

เพื่อรีบใหย้าได ้ดา้นการดแูลเชิงรุกในชุมชน บางรายอาจไมต่อ้งใช้เครื่องมอืคดักรอง เพียงแคไ่ปดใูนชุมชนก็สามารถทราบ

ได้ถึงปัญหา ดังนั้น การ การลงไปจัดการในชุมชนจึงมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้ โดยมีข้อมูลว่า ร้อยละ 80 ของคน

ติดสุรา ลดหรือเลิกดื่มได้ ในหนึ่งปี จากการติดตามทำางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 “เราใช้การดูแลช่วยเหลือโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ ชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นคน

สำาคัญในการชักนำาการเปล่ียนแปลงทั้งต่อตัวเองและพ้ืนที่ เราให้แนวทางว่าให้เขาเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ไม่เน้นส่ังสอน 

แต่เน้นชื่นชม เปิดให้ผู้ดื่มสุราได้คิดและวางแผนเลิกได้ด้วยตัวเอง อยากจะไม่ให้มีคนดื่มเหล้าเลย แต่ก็รู้ว่าทำาขนาดนั้น

ไม่ได้ จึงมาคิดว่าจะทำาอย่างไรให้ดื่มน้อยลงจะดีกว่า”
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 ดรุณี คุณวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า ก่อนหน้านี้  

มีงานวิจัยเล็กๆ ในโรงพยาบาล ที่ทำาให้รู้ว่าในโรงพยาบาลของเธอเองก็ยังไม่มีระบบดูแลคนไข้ เลยมีการเชิญจิตเวช

จังหวัดนครราชสีมา มาร่วมทำากิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล มีการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนจัดอบรมบุคลาการ

ในโรงพยาบาล และออกแนวทางการดำาเนินงานในโรงพยาบาล ทำาให้เร่ิมมีการคัดกรองผู้ป่วยในที่ติดสุรา มีการส่งต่อ 

ผู้ป่วยไปคลินิกวันพักตับ งานพยาบาลเองก็สร้างทักษะที่มากข้ึน เช่น การปรับปรุงวิธีมัดผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรารุนแรง 

โดยใช้ผา้ปทูีน่อนพันผูป้ว่ยกับเตยีงแทนการใช้เทปกาว ซ่ึงอาจบาดเนือ้คนไข้ ทัง้นีห้ลงัจากคดักรองกับผูป้ว่ยในเร่ิมเหน็ผล  

จึงกระจายต่อไปจุดบริการคนไข้ต่างๆ เช่น ผู้ป่วยนอก ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คัดกรองพบ

สามารถลดปริมาณการดื่มลงได้

 ดรุณี อธิบายต่อไปว่า นอกจากในโรงพยาบาลแล้ว ยังลงไปทำางานในชุมชนด้วย โดยเฉพาะในการรณรงค์ลด 

ละ เลิกเหล้าในวันเข้าพรรษา ชื่นชมให้รางวัล และทำากลุ่มพูดคุย บางกลุ่มเห็นผลจากการเลิกเหล้าถึงขนาดที่ว่าสามารถ

เก็บเงินซื้อรถปิกอัพได้ภายในสามเดือน

 “สุราเป็นปัญหาสังคม เราต้องใช้สังคมเข้ามาช่วยเหลือและดูแล” ดรุณี ย้ำาให้เห็นถึงแนวทางสำาคัญในการ 

แก้ปัญหา

 ขณะที ่ธาดาวรรณ ภมูาตรนา เจา้พนกังานเภสัชกรรมชำานาญงาน หวัหนา้งานบำาบดัรักษางานเสพตดิ โรงพยาบาล

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เล่าถึงปัญหาในพื้นที่ของเธอซึ่งน่ากังวลไม่น้อยว่า เด็กในพื้นที่เริ่มดื่มสุราก่อนวัยอันควร บางคน

ดื่มตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โรงพยาบาลชุมแพจึงไม่นิ่งนอนใจจึงร่วมกับอำาเภอเข้าไปขยับจากในสถานศึกษา เพื่อคัดกรองทั้ง

กลุม่เส่ียงสุราและบหุร่ีไปพร้อมกัน รวมถึงจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ สนบัสนนุการใช้กฎหมายควบคมุแอลกอลฮอล ์สนบัสนนุ

งานวิชาการทีศึ่กษาเรื่องโทษและพิษภยั การไม่ใหผู้ป้ระกอบการตดิโลโก้ หรือโฆษณา สร้างคา่นยิมใหม่ให้เดก็และเยาวชน

ผา่นการประกวดเรียงความ สนบัสนนุประเพณปีลอดเหลา้ในชุมชน ขณะที่ในโรงพยาบาล ก็มกีารทำาแนวทางการใหบ้ริการ 

คัดกรองผู้ดื่มสุราบนตึกผู้ป่วยใน พบผู้ป่วย 136 ราย เลิกสุราได้ 7 ราย คิดเป็น 5.15% ลดได้ 122 ราย คิดเป็น 89.71% 

และไม่เปลี่ยนแปลง 7 ราย คิดเป็น 5.15%

 ธาดาวรรณ สรุปบทเรียนว่า ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของโรงพยาบาล เกิดจากหลายส่วน ทั้งการที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขให้นโยบายที่ชัดเจน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่ไม่เปลี่ยนงาน 

ทำาให้ประสานงานไดต้อ่เนื่อง พร้อมเสนอว่า เรื่องเหลา้บุหร่ีควรถูกนำาเข้าเป็นนโยบายหลกัระดบัชาต ิเพราะเป็นยาเสพตดิ

ที่นำาไปสู่ยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ
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ภาคประชาชน หัวใจสำาคัญสร้าง ‘ชุมชนปลอดเหล้า’ 

 ในการเสวนาห้องย่อย มาตรการระดับชุมชนและบทบาท 

ของภาคประชาชนการประชุมแห่งชาติคร้ังที่ 10 “สิบปี พระราชบัญญัต ิ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้อะไร”  

หลายภาคส่วนได้ผลัดกันอภิปรายถึงแนวทางร่วมกันขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ชาติ และการดำาเนินการควบคุมดูแลเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ ระดับท้องถ่ิน และลงลึก 

ไปถึงระดับชุมชน 

 วิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาสังคม กล่าวว่า ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเรื่อง

แอลกอฮอล์อยู่หลายระดับ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมาย แต่สิ่ง

ทีแ่ตกตา่งไปจากตา่งประเทศคอืการบงัคบัใช้ ในหลายประเทศร้านจำาหนา่ย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ะถูกจดัเปน็สัดส่วนแยกออกจากสินคา้ทัว่ไป ไมไ่ดห้า

ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเช่นในประเทศไทย 

การทำานโยบายชุมชน 

ที่สร้างการตื่นตัวให้หน่วยงาน

ท้องถิ่น การประชาสัมพันธ ์

ให้ความรู้ เหล่านี้ล้วนทำาให้ลด

สถิติการดื่มแอลกอฮอล ์

ในชุมชน

“

“

วิษณุ ศรีทะวงศ์ 

ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาสังคม

งานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 10 

21 พ.ย. 61



Newsletter สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : ประเทศไทยคืออะไร  การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ คร้ังท่ี 10

วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
17 

 “แต่ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับ

โทษของแอลกอฮอล์ การผลักดันให้เทศกาลงานบุญต่างๆปลอดแอลกอฮอล์ การทำานโยบายชุมชนที่สร้างการตื่นตัว 

ให้หน่วยงานท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เหล่านี้ล้วนทำาให้ลดสถิติการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน” วิษณุ ยืนยัน

 ขณะที ่ธงชัย ยนืยง หวัหนา้ศนูยป์ระสานงานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ภาคเหนอืตอนบน กลา่วว่า ภาคเหนือเปน็

อันดับหนึ่งในการดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทยมีโรงกลั่นสุรากว่า 3,000 แห่ง โดย 2,000 แห่งอยู่ที่ภาคเหนือตอนบน 

ซึ่งการปราบปรามควรทำาควบคู่ไปกับภาคประชาชน นอกจากนี้ การเข้าไปกระตุ้นบางอย่างเช่น การจัดลำาดับสถิติการดื่ม

ก็มีส่วนช่วยให้ชุมชนตื่นตัว อย่างพะเยาซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในสถิติการดื่มที่มากที่สุดของภาคเหนือ หลังมีการจัดลำาดับ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีความเร่งควบคุมแก้ไขจนอันดับลดลง และในปัจจุบันสถิติล่าสุด อยู่ที่จังหวัดลำาปาง 

 ด้าน ชวูทิย์ จันทรส เลขานุการเครอืขา่ยรณรงค์ป้องกนัภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถงึภาพรวมของมาตรการชมุชนว่า  

ควรมีกติกาชุมชนเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม การเฝ้าระวัง กระตุ้นให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย 

ก็เป็นส่ิงที่เร่งปฏิบัติ เปิดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่เก่ียวข้อง

กับแอลกอฮอล์ในงานบญุประเพณตีา่งๆ ปรับเปลีย่นสภาพแวดลอ้มในชุมชน จดัใหม้กีารส่งเสริมศกัยภาพคนงดเหลา้ครบ

พรรษาให้เป็นวิทยากรหัวใจเพชร มีการร่วมมือกับร้านค้าในชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในหลากหลาย 

รูปแบบ
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

มากกว่าเหล้า ‘มลูนธิิหญงิชายกา้วไกล’ ช้ี ความรนุแรงในครอบครวัมาจากทัศนะ ‘ชายเปน็ใหญ’่

 เพราะการดื่มสุราไม่เพียงก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพเท่านั้น  

แต่ยังสร้างผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และอาจทำาร้ายผู้บริสุทธิ์มากมาย  

ดงันัน้ “มาตรการปอ้งกันและดแูลเยียวยาผู้ไดรั้บผลกระทบ”จงึเป็นอกีวาระสำาคญั 

ในการประชุมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นี้ 

 นูรตัสนีม อูมูดี นักวิจัยโครงการการศึกษาภาระงานของสถานบริการ 

แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากบุคคลอื่น (HTO)  

ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า จากผลการศึกษา 

เบื้องต้นถึงผลกระทบของผู้ดื่มต่อบุคคลอื่น และระดับการให้บริการให้ความ 

ช่วยเหลือและเยียวยา โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 400 ราย

ในจังหวัดสงขลา สองกลุ่ม คือ หนึ่ง ผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและคนที่ถูกทำาร้าย

ร่างกาย ซ่ึงไปใช้บริการห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล และสอง คนที่ถูกทำาร้าย

ร่างกาย ที่ไปใช้บริการที่สถานีตำารวจ พบว่า สัดส่วนของชายหญิงที่ไปใช้บริการ 

ทั้งสองสถานที่ไม่ต่างกัน แต่ในย่านชนบท คนจะไปโรงพยาบาลมากกว่าในเมือง 

ขณะที่ ไปใช้บริการสถานีตำารวจน้อยกว่า ส่วนระดับรายได้  

พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน  

จะไปโรงพยาบาลมากกว่า ขณะที่ผู้มีรายได้  

10,000-50,000 บาทจะไปสถานตีำารวจมากกว่า 

โดยผู้ที่ไปทั้งสองสถานที่เกิดการบาดเจ็บ

ด้านร่างกาย มากกว่า 80% ด้านสถานที่

เกิดเหตุ กลุ่มที่ไปโรงพยาบาลส่วนมาก

เกิดในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ถนน ผับ 

ส่วนคนที่ไปสถานีตำารวจ เหตุมักเกิด

ที่บ้าน โดยส่วนมากเหตุเกิดช่วงบ่าย

ถึงดึก และมีเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีอยู่

ในเหตุการณ์ถึง 20-30% ความรุนแรง

เหล่านี้มักเกิดจากคนคุ้นเคยมากกว่าจาก

คนแปลกหน้า โดยผู้ที่มารับบริการระบุว่า  

ผู้กระทำาเมาสุราหรือสงสัยว่าเมาสุรา ขณะก่อเหตุ 

ถึง 35-40% และสงสัยว่าใช้ยาเสพติด 40-50%

 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ นักวิจัยโครงการ 

HTO กลา่วว่า ผลศึกษาปรากฏการณก์ารใหบ้ริการและ

การเข้ารับบริการ สำาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีผู้ถูกข่มขู่ทะเลาะวิวาท 
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ในจงัหวัดสงขลา เชิงคณุภาพ ซ่ึงไดจ้ากผู้ ให้บริการ เจา้หนา้ทีพ่ยาบาลประจำาหอ้งฉกุเฉนิในโรงพยาบาล เจา้ทีห่นว่ย OSCC 

เจ้าหน้าที่ตำารวจฝ่ายสืบสวน 9 ราย เป็นชาย 4 ราย และหญิง 5 ราย และผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทำาร้ายร่างกายจาก 

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 25 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 22 ราย มีข้อค้นพบคือ แม้ผู้ ให้บริการอยากให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการ

ปลอดภัย พึงพอใจ และสามารถพึ่งตนเองได้ แต่ผู้รับบริการพบว่า เวลาไปแจ้งความ หากเป็นกรณีของสามีภรรยา ตำารวจ

มกัจะใหเ้จรจาไกลเ่กลีย่ ยอมความ บางรายไมแ่จง้ความเพราะกลวัว่าหายเมาแลว้จะเกิดปญัหาตามมา ในขณะทีผู่รั้บบริการ

บอกว่า อยากให้ตำารวจหาทางปอ้งกันเหตมุากกว่าให้ไกลเ่กลีย่ ตลอดจนรู้สึกว่าไมไ่ดรั้บการดแูลอยา่งเทา่เทยีม และรู้สึกว่า 

คดีล่าช้า และถูกจำากัดสิทธิในการได้รับบริการ แม้กรณีเร่งด่วน เช่น สิทธิไม่อยู่ในโรงพยาบาลนั้น 

 ขณะที่ อังคณา อินทสา ตัวแทนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ให้ข้อมูลว่า จากการเก็บข้อมูลทั้งจากผู้ที่มาขอ

ความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ปีละ 100 -200 ราย และเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ ในปี 2560  

พบว่า ปัจจัยกระตุ้นที่ทำาให้เกิดปัญหามากถึงร้อยละ 42 ก็คือ แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสื่อ เศรษฐกิจ ความเครียด 

สารเสพตดิ และการพนนัดว้ย อยา่งไรก็ตาม ปญัหาทีเ่กิดข้ึนเปน็แคป่รากฏการณข์องยอดภเูขาน้ำาแข็ง เพราะการแก้ไขใน

เรื่องเหล่านี้สำาคัญที่สุดคือต้องแก้ที่ทัศนคติ โดยเฉพาะระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ 

 โดยมูลนิธิฯ พยายามแก้ไขปัญหานี้ผ่านการทำางานกับชุมชน ทั้งในส่วนผู้ที่กระทำาความรุนแรงในครอบครัวคือ

ผู้ชาย และในส่วนของเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิง มีการให้คำาปรึกษา เยี่ยมบ้าน ร่วมกันกับสหวิชาชีพ เมื่อแก้ปัญหาได้ ก็จะนำา

ประสบการณ์ไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป โดยจะมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย ทำางานในชุมชนและทำางานด้านนโยบาย 

ต่อไป โดยทำาให้เกิดคนต้นแบบที่จะคิดนวัตกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน

 “การแก้ปัญหาเรื่องเหล้า ซึ่งนำาไปสู่ความรุนแรง แก้ ในระดับปัจเจกหรือรายบุคคลอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำาให้

เขามีพลังอำานาจ ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และระดับชุมชนด้วย” อังคณา กล่าว 

 ในขณะที่ ร.ต.อ.ธนธัส สว่างโรจน์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ เล่าถึงประสบการณ์ทำางานในฝ่ายสืบสวนของกอง

บังคับการปราบปราม ว่า สิบปีที่ผ่านมาพบผู้ที่ถูกกระทำาความรุนแรงจากผู้ที่ดื่มสุราแล้วมาแจ้งความน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้

อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ หนึ่ง มีฐานความเชื่อที่ว่าผู้หญิงต้องเป็นเบี้ยล่าง และเป็นเรื่องในครอบครัว สอง แจ้งแล้ว

ตำารวจไม่ทำาอะไรนอกจากไกล่เกลี่ย 

 “พอเจอแบบนี้บ่อยเข้าจึงเลือกที่จะไม่ไปแจ้งความอีกแล้ว อีกข้อหนึ่งคือ กลัวอันตราย เพราะตำารวจไม่สามารถ

อยู่กับเหยื่อตลอดเวลา ขณะที่คนที่ทำาร้ายอยู่กับเขา 24 ชม. นอกจากนี้ สังคมยังมีความเชื่อเรื่องเวรกรรม หรือกรรมเก่า  

ส่วนสาเหตุที่ตำารวจในโรงพักใช้วิธีไกล่เกลี่ย หรือ เป่าคดี นั้น ส่วนตัวมองว่าเกิดจากการขาดองค์ความรู้ต่างๆ เช่น  

ด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และตรรกะวิทยา” 

 ร.ต.อ.ธนธัส ยังยกสถิติอีกหลายชิ้นที่สะท้อนถึงผลกระทบจากสุรา เช่น การดื่มสุราเป็นตัวเร่งของอาชญากรรม

เกือบทุกประเภท สถิติการเสียชีวิตจากอาวุธปืนของไทยสูงกว่าสหรัฐฯ ที่มีการกราดยิงเป็นเหตุการณ์ใหญ่บ่อยคร้ัง  

โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุรา อัตราเสียชีวิตบนท้องถนนของไทยที่มากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุสำาคัญ มาจากเมา

แล้วขับมากถึงร้อยละ 90 ขณะท่ีสถิติสายบริการประชาชน 191 เดือน ก.พ. 2561 มีการโทรแจ้งเรื่องอุบัติเหตุจราจร

สูงสุด ถึง 2,461 ราย 

 “ทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องทำางานเชิงรุกให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์อาชญากรรม เช่น รู้ว่าจุดเสี่ยง 

จุดมั่วสุม อยู่ตรงไหน หากส่งตำารวจไปดูแล ปัญหาอาชญากรรมจะลดลง รวมถึงเข้าไปทำางานในชุมชน ซึ่งเป็นรากในการ

แก้ปัญหา เช่น หากเกิดปัญหาวัยรุ่นดื่มเหล้าเสียงดัง ก็ต้องเรียกประชุมร้านที่ขายเหล้าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้ทุกคน

ตระหนักและแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ใครขายก็ขายไป ใครรณรงค์ก็รณรงค์ไป” ร.ต.อ.ธนธัส กล่าวทิ้งทาย
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

‘ภาษีสุรา’ เครื่องมือของรัฐในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

 ในการเสวนาห้องย่อย ‘ภาษีสุรา เคร่ืองมือของรัฐ 

ในการสร้างเสริมสขุภาพแก่ประชาชน’ การประชุมแหง่ชาตคิร้ังท่ี 10  

“สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ประเทศไทยได้อะไร” ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำานวยการสำานักนโยบาย

ภาษี ผู้แทนสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันถึง หลักสำาคัญในการ

จัดเก็บภาษีสุราที่ใช้อยู่ว่า เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

เป็นหลัก 

 “เราเก็บภาษีสุรา 2 ขา ขาแรกคือขามูลค่า คือ เหล้าแพง 

เสียภาษีแพง เหล้าถูก ก็เสียภาษีถูก และอีกขาคือขาปริมาณหรือ 

คิดตามดีกรีของแอลกอฮอล์ ไม่ว่าราคาเหล้านั้นจะแพงหรือถูก ถ้ามี

ดีกรีแอลกอฮอล์สูงก็เก็บเงินสูง”

 ฤทธิ์ ยังอธิบายต่อว่า ปัจจุบันทางกรมสรรพสามิตได้ปรับ

โครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับหลักสากล การปรับเพ่ิมอัตราภาษี

ที่เก็บตามปริมาณแอลกอฮอล์ จากเดิมมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20  

ปรับเป็นร้อยละ 60 และปรับลดอัตราภาษีที่เก็บตามมูลค่า จากเดิม

คิดอยู่ที่ร้อยละ 80 ลดลงมาเหลือร้อยละ 40 เพื่อจะตอบโจทย์ว่า

คนรวยยังต้องเสียภาษีเพ่ิม คนจนเสียภาษีน้อยรวมทั้งกำาหนดให้ 

ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีทั้งตามปริมาณและมูลค่าบนฐานราคา

ขายปลีกแนะนำารวมกัน

 “สิ่งที่เราเน้นวันนี้คือความเป็นธรรม อาจจะเห็นวา่ในอดีต

สุรานำาเข้าใช้ราคาขายส่ง แต่วันนี้เราใช้ราคาสุดท้าย คือ ขายปลีก

ราคาเท่าไหร่ก็เสียภาษีเท่านั้น” ณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำานวยการสำานักแผน

ภาษี ผู้แทนกรมสรรพสามิต กล่าวเสริม

 อย่างไรก็ตาม การปรับอตัราภาษีเพิม่ข้ึน อาจเป็นการไปเพ่ิมแรง

จูงใจให้ผู้ที่ยังเลิกสุราไม่ได้หันไปซื้อสุราหนีภาษีแทน จากสถิติการจัด

เก็บภาษีสุราตัง้แตป่ ี2551 ถึงป ี2561 โดยกรมสรรพสามติพบว่า ในช่วง  

1 ปีที่ผ่านมา รายได้จากภาษีลดลง เนื่องจากการนำาเข้าสุราที่ไม่

ถูกต้องหรือเหล้าหนีภาษี สอดคล้องกับผลการปราบปรามสุรา

เถื่อนที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า และเกิดการซื้อขายสุราในระบบออนไลน์และ 

ผู้จำาหน่ายไม่มีใบอนุญาตจำาหน่ายสุรา 

 “ส่ิงทีกั่งวล คอืเราไมอ่ยากเหน็คา่นยิมที่ไมถู่กตอ้ง เราอยากเหน็

คนบริโภคของที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่สนับสนุนให้คนบริโภคของผิดกฎหมาย

มากขึ้น” 
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 นอกจากนี้ ผู้อำานวยการสำานักแผนภาษีผู้แทนกรมสรรพสามิต ยังกล่าวอีกว่า บทบาทการเก็บภาษีของ 

กรมสรรพากรได้ขยายกรอบคิดให้กว้างข้ึนไปอีก จากเดิมที่จะดูเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก แต่วันนี้ได้เพ่ิมด้านการ

ใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตด้วย โดยมีมาตรการทางภาษีที่เก็บตามปริมาณแอลกอฮอล์ และมาตรการที่ไม่ใช่

ภาษี เช่น การจัดโซนนิ่ง 

 “ใครผดิ เราจะเพิกถอนใบอนญุาต หรือถ้าใบอนญุาตในโซนนิง่นัน้ๆ ส้ินอายขัุยก่อน ผูป้ระกอบการจะไมส่ามารถ

สืบทอดได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขายสุราในโซนนิ่งเดิมต่อไม่ได้ นี่คืออีกมาตรการหนึ่ง” และสำาหรับ กรณีภาวะอัตรา

เงินเฟ้อขึ้นในทุกๆ ปีนั้น ณัฐกร อุเทนสุต กล่าวอีกว่า “วันนี้เรามีภาษีขามูลค่า ซึ่งปรับตามภาวะเงินเฟ้ออยู่แล้วและมีการ

ปรับตลอด”

 ทั้งนี้ ภาคประชาชนกับภาคสังคมจะมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการปรับอัตราภาษีให้เกิดข้ึนจริง 

อย่างไรก็ตาม โดยตัวแทนจากหน่วยงานด้านภาษี สะท้อนว่า แม้มาตรการทางภาษีจะใช้ได้ผลในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังมี

อกีหลายปจัจยัทีป่ระเทศไทยยงัคงตอ้งตระหนกัและปรับตวั ไมว่่า พฤตกิรรมการบริโภคที่ไมเ่หมาะสมหรือในมติวัิฒนธรรม 

ก็ป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้การดื่มของคนไทยยังคงเป็นปัญหาในภาพรวม


