
 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 10 “สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้อะไร” มีตัวแทนจากภาครฐัและภาคประชาสงัคม รว่มบรรยายเชิงวชิาการในหวัข้อ 

“การขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อควบคมุแอลกอฮอล์ในรอบสิบป”ี โดยม ีนพ.คำานวณ อึง้ชูศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการบริหาร

แผนคณะที่ 1 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้ดำาเนินการบรรยาย

 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ตลอดสิบปีที่ผ่านมา  

ภาคประชาสังคมสร้างการขับเคลื่อนสังคมเพื่อควบคุมแอลกอฮอล์ตามแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการการรณรงค์ ให้ความรู้ 

และสร้างความตระหนักแก่สังคม จนเกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นมากมาย

 “การรณรงค์ไม่ใช่ใหก้ารศกึษาแบบธรรมดาหรือบรรยายเฉยๆ แตเ่ปน็การสร้างบรรยากาศให้สังคมเกิดการเรียนรู้  

รวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์ไปพร้อมกัน” นายธีระ กล่าว และอธิบายต่อไปถึงเป้าหมายว่า แผนต่อไปในส่วนภาค

ประชาสงัคม คอืการคมุดูแลแก้ไขปญัหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจงัหวดั ตั้งแตก่ารเขา้ไปพฒันาชมุชนใหเ้ปน็แหลง่

เรียนรู้ ก่อให้เกิด ‘ชุมชนคนสู้เหล้า’ พัฒนาศักยภาพผู้นำาคนหัวใจเพชร จัดตั้งเป็น ‘ชมรมคนหัวใจเพชร’ และโครงการ 

งดเหล้าเข้าพรรษาวิถีไทยวิถีพุทธที่สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้อย่างเห็นผล การรวมพลคนบวชใจซ่ึงได้ 

เกิดขึ้นจริงแล้วในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ตื่นถึง ‘จิตสำ�นึก’ สู่ทศวรรษใหม่ สังคมไทยปลอดภัยจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



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

วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
2 

 ขณะท่ีในส่วนกลาง นายธีระ กล่าวว่า งานการขับเคลื่อนที่ผ่านมา คือการขยับให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ทางนโยบาย ไดแ้ก่ การร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานรัฐใหเ้พ่ิมมาตรการใหมเ่พื่อควบคมุสถานทีจ่ำาหนา่ยแอลกอฮอล ์การจดัโซนนิง่ 

ในชุมชนหรือการสร้างไลฟ์สไตล์โนแอล และปาร์ตี้ปลอดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 “เราสร้าง Social Climate สร้าง Social Learning หรือโมเดลข้ึนมา นี่เป็นบทบาทของภาคประชาสังคม  

ส่วนภาครัฐ และภาควิชาการ ก็คงต้องมาช่วยกันดูว่าร่วมกันเราจะไปจัดการเพื่อไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไร”  

นายธีระ กล่าวทิ้งท้าย 

 สำาหรับ นพ.สมาน ฟูตระกูล  

ผูอ้ำานวยการสำานกังานปอ้งกันควบคมุโรคที ่5 

ราชบุรี (สคร.) ตัวแทนผู้บรรยายจากภาครัฐ 

กลา่วว่า ตลอดสิบปทีีผ่า่นมา ภาครัฐไดม้กีาร

ขับเคลื่อนกฎหมายควบคมุแอลกอฮอลห์ลาย

เรื่องเช่น การห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ

หรือรอบสถานศึกษา การกำาหนดช่วงเวลาที่

ไม่อนุญาตให้จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามวันและเวลาที่กำาหนด ซ่ึงที่ผ่านมา 

ภาครัฐได้รับความร่วมมือจากภาคประชา

สังคมทำาให้สามารถออกมาตรการทางกฎหมายได้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่ายังมีข้อด้อยด้านการบังคับใช้

 “นอกจากการผลักดันกฎหมายออกมาแล้ว งานต่อไปคือ การออกอนุบัญญัติต่างๆ เพื่อเอื้อให้เจตนารมณ์หรือ

คณุธรรมของกฎหมายคุม้ครองลกูหลาน เยาวชน ได ้ในอนาคตเราตอ้งการให้เกิดการบงัคบัใช้กฎหมายโดยหนว่ยงานส่วนกลาง  

หน่วยงานระดับเขตหรือจังหวัดที่เข้มงวดขึ้น และต้องมาดูกันด้วยว่ากฎหมายนั้นมาถูกทางหรือไม่” นพ.สมาน กล่าว

  ในช่วงแสดงความเห็น 

นพ.แทจ้ริง ศริิพานชิ เลขาธกิารมลูนธิิ

เมาไม่ขับ มีข้อสังเกตต่อ คำาถามที่ว่า 

เรามาถูกทางหรือไม่ ต้องดูที่การ 

ตั้งเป้าหมายของฝ่ายกฎหมายเช่นกัน

ว่ามีความชัดเจนแค่ไหน เช่นเดียว

กับการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  

ซ่ึงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหน ถูกทางหรือไม่  

ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัด

 “กฎหมายฉบับนี้ถูกผลักดันผ่านในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการแก้ไขกฎหมายกันหลายครั้ง สุดท้ายพอ

แก้กฎหมายเสร็จ แทนที่ผลมันจะได้กับประชาชน มันกลับไปได้ประโยชน์ในส่วนผู้บังคับใช้กฎหมาย เพราะฉะนั้นเราต้อง

เปลีย่นมาโฟกัสว่า กฎหมายทีม่อียูม่นัใช้ไมไ่ด ้จงึอยากชวนมองว่า เราตัง้เป้าหมาย พ.ร.บ. นี้ไปถึงตรงไหน ถ้าเราตัง้เปา้ว่า

ใหป้ระชาชนเลกิดื่ม ก็ตอ้งตัง้เปา้ว่าจะเลกิดื่มถึงเมื่อไหร่ หรือคนทำางานจะอยู่กับประชาชนแบบไหน เช่นคนทีท่ำางานดา้นนี ้

สมมตว่ิาการเปน็อธบิดกีรมควบคมุโรค ตอ้งมข้ีอกำาหนดว่าไมด่ื่มเหลา้ สบูบุหร่ี ก้าวตอ่ไปตอ้งมกีารตัง้เป้าหมายแบบนีด้ว้ย

หรือไม่” นพ.แท้จริง กล่าว
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“

“
นพ.คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์ 

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่ 1  

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

ง�นประชุมวิช�ก�รสุร�ระดับช�ติครั้งที่ 10

21 พ.ย. 61

ทศวรรษต่อไปต้องปลุกคนกว่า 

ห้าสิบล้านคนให้ตื่นขึ้น ไม่ได้ปลุกด้วย 

กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องปลุกด้วยจิตสำานึก  

ถ้าหากเขาอยากให้ลูกหลานปลอดภัย 

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ด้าน นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ อธิบายว่า  

เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ระบุว่า เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์สร้างปัญหาให้กับสุขภาพสังคมโดย

รวม เพราะฉะนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องจำากัด

สิทธิบางอย่างเพื่อให้สังคมดีข้ึน นอกจากนี้ ยังมี 

ข้อเสนอแนะแนวทางการควบคุมเค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ในอนาคตว่า หากใช้เพียงแนวทาง

กฎหมายคงไม่เพียงพอ แต่จำาเป็นต้องใช้ทั้งกฎ

ประชาคม และปลุกจิตสำานึกในสังคมให้ตื่นขึ้นด้วย

 “คนที่ออกมาขับเคลื่อนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มี ไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดปัญหา คนส่วนใหญ่ยัง น่ิงเงียบ  

ถ้าเราจะดำาเนินการขับเคลื่อนในทศวรรษต่อไป เราต้องปลุกคนกว่า

ห้าสิบล้านคนให้ตื่นขึ้น ไม่ได้ปลุกด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องปลุก

ด้วยจิตสำานึกว่า ถ้าเขาอยากให้ลูกหลานปลอดภัยจากแอลกอฮอล์ 

อาจต้องใช้กฎประชาคมในกรณีเล็กๆ ที่กฎหมายทำาไม่ได้ ส่วนเรื่อง

ของการบังคับใช้ทางกฎหมายก็ยังต้องทำาต่อไปในกรณีที่สำาคัญๆ” 

นพ.คำานวณ ระบุ

 ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามที่ระบุไว้ ในราชกิจจานุเบกษา 

คอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพ ครอบครัว อบุตัเิหตแุละอาชญากรรม ซ่ึงมผีลกระทบต่อสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมควรกำาหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำาบัดรักษา

หรือฟนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริม 

สุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ 

เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
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 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ในงานประชุมวิชาการสุราระดับ

ชาตคิร้ังท่ี 10 “สิบป ีพระราชบญัญตัคิวบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

พ.ศ.2551 ประเทศไทยไดอ้ะไร” มกีารบรรยายเชิงวิชาการในหวัข้อ 

‘มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์’  

ซ่ึงมีการอภิปรายถึงกลยุทธ์ต่างๆของผู้ประกอบการเก่ียวกับ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและกลยุทธ์ที่พัฒนาข้ึน 

ในปัจจุบันอย่างน่าสนใจ 

 ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เร่ิมต้นจากการอ้างอิงถึง พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ที่ระบุ ห้าม

มใิหผู้้ ใดโฆษณาเครื่องดื่ม หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ ชักจูงให้ดื่มโดยตรง

และโดยอ้อม ให้กระทำาได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้

เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุ

ภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ ซ่ึงในกรณีนี้ 

แม้ว่ากฎหมายจะดูเข้มงวดแต่ความจริงแล้วยังไม่ครอบคลุมถึง

ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้น

 “ปัจจุบันโฆษณายุคใหม่ไม่จำาเป็นต้องบรรยายสรรพคุณ

ใดๆ เพราะเพียงเห็นตราสัญลักษณ์ก็สามารถสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชนได้ หรืออาจเรียกว่าเป็นการโฆษณาโดยอ้อม  

แตผู่ป้ระกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์า้งว่าการควบคมุไปถึงการ

โฆษณาโดยอ้อมนั้นกว้างเกินไป ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับกฎหมายว่าจะ

บังคับได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

“กลยุทธ์ก�รตล�ด CSR ในคร�บนักบุญ โฆษณ�ยุคใหม่ ผุดตร�เสมือนหล�ยรูปแบบ”

 ขณะที่ นายคำารณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจ

สุรา ได้อธิบายแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์จากประสบการณ์เฝ้าระวังการโฆษณา

การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้สี 

และตราสัญลักษณ์ ในการโฆษณาแฝงความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

ของประชาชน ผุดตราเสมือนข้ึนอีกหลากหลายในการนำาไปใช้กับผลิตภัณฑ์

อื่นๆในยี่ห้อเดียวกัน เช่น โซดา น้ำาแร่ แต่แท้จริงแล้วสัญลักษณ์เหล่านี้ 

ผู้ประกอบการอาจมีเป้าหมายที่การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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 นายคำารณ ยังเปิดเผยถึงอีกกลยุทธ์ของผู้ประกอบการทำาการตลาดขั้นสูงสุด 

นั่นคือ สิ่งที่เรียกว่างาน CSR ซ่ึงเป็นการตลาดในคราบนักบุญ ถือเป็นการโฆษณา 

ที่แนบเนียนที่สุด เช่น การแจกผ้าห่ม ให้ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในสายตาของประชาชน และสร้างความเกรงใจให้เจ้าหน้าที่

ระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 “จะเห็นไดว่้า บางกิจกรรมมกีารจดัทำาร่วมกับรัฐบาล มผีูป้ระกอบการเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์เป็นสปอร์นเซอร์และจัดหาพรีเซนต์เตอร์ แสดงถึงปัญหาทางภาครัฐ 

ทีย่งัไมชั่ดเจนในการแก้ไข ควรจำากัดว่าผูป้ระกอบการสามารถทำา CSR ได้ ในระดบัไหน

ที่สมควร” 

“

“
คำ�รณ ชูเดช� ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยเฝ้�ระวังธุรกิจสุร�

ง�นประชุมวิช�ก�รสุร�ระดับช�ติครั้งที่ 10 

22 พ.ย. 61

เน้นจับปลาตัวใหญ่เพื่อให้ตัวเล็ก

หวั่นเกรง แบ่งการวิเคราะห์เป็นสาม

สี คือ ขาว ดำา เทา หากเป็นสีดำาทาง

เครือข่ายไม่รอช้าแน่นอน

   นายคำารณ ยังกล่าวต่อไปว่า ในส่วน

ตัวเน้นงานปฏิบัติภาคประชาชน สร้างความเข้าใจในระดับพ้ืนที่  

มีเครือข่ายทั่วประเทศที่คอยจับตามองผู้ประกอบการธุรกิจเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอลต์ลอดเวลา เช่น กิจกรรมลานเบยีร์ หากพบเห็นการ

โฆษณาโดยตรงจะเร่งดำาเนินการทันที 

 “เน้นจับปลาตัวใหญ่เพื่อให้ตัวเล็กหว่ันเกรง แบ่งการ

วิเคราะห์เป็นสามสี คือ ขาว ดำา เทา หากเป็นสีดำาทางเครือข่าย

ไม่รอช้าแน่นอน แต่ในส่วนของสีเทา ยกตัวอย่างถึงตราเสมือนที่

ธุรกิจแอลกอฮอล์นำามาดัดแปลงเพื่อหลบหลีกความความผิด โดย

การนำาตราเสมือนแฝงในน้ำาดื่มหรือโซดา อยู่ในกระบวนการที่ต้อง

ทำาให้ศาลเชื่อว่า ผู้ประกอบการจงใจโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เพราะหากไม่ต่อสู้เรื่องตราเสมือน มาตรา 32 ก็ไร้ประโยชน์”  

นายคำารณ กล่าว  

 นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์กลา่วว่า การบงัคบัใช้กฎหมายในปจัจบุนั คอืการเข้าไปตรวจสอบ

สถานทีท่ำาการ ยดึอายดัเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีจ่ำาหนา่ยเกินเวลา รวมทัง้การสง่หนงัสือ

เรียกบุคคลใดมาให้การ สิ่งที่พบเห็นได้บ่อย คือ สิ่งที่เรียกว่า แบรนด์ DNA ที่ไม่จำาเป็น

ตอ้งเหมอืน แตส่ามารถใช้ส่ิงอื่นถ่ายทอดแทนไดแ้ละประชาชนสามารถเข้าใจในสารน้ัน  

อีกกรณีคือการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่ดาราซ่ึงได้จัดทำาคำากล่าวโทษ 

ดำาเนนิคด ีเปรียบเทยีบปรับรายละ 50,000 บาท ในกรณเีหลา่นีถึ้งแมจ้ะไมม่กีารอวดอา้ง 

สรรพคุณก็สามารถดำาเนินคดีได้

 “คิดว่ากระบวนการเฝ้าระวังนั้นสำาคัญ อยากให้เกิดการดำาเนินการที่กว้างข้ึน  

ถึงแมก้ารดำาเนนิคดีใน มาตรา 32 จะเป็นเรื่องทีท่ำาไดย้าก แตน่ัน่หมายถึงว่ายังพอมทีาง

เปน็ไปได ้การตดัปญัหาคอืการห้ามโฆษณาโดยส้ินเชิง เหมอืนในหลายประเทศที่ไมม่กีาร

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จะเปน็การช่วยลดภาระได ้แตย่งัตอ้งดตูอ่ไปว่าในอนาคตจะสามารถผลกัดนักฎหมายมาตรานี ้

ได้หรือไม่” นพ.พงศ์ธร กล่าวทิ้งท้าย

 การโฆษณาโดยออ้มทีแ่มจ้ะเห็นเพยีงสัญลกัษณท์ีป่ราศจากสรรพคณุอวดอา้งใดๆ ก็เปรียบเสมอืนน้ำาซึมบอ่ทราย

ทีซึ่มลกึในความเข้าใจของประชาชนมาช้านาน แตก่ารตอ่สู้ของหลากหลายองคก์รนัน้ก็เปน็ไปในทศิทางทีด่ข้ึีน และหวังว่า

จะดียิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า 
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

น�น�ช�ติชม 10 ปี ไทยคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นผลอย่�งน่�อัศจรรย์

 ก�รอภิปรายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮออล์ พ.ศ. 2551: ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร” ดำาเนินการ

อภิปรายโดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยปัญหา

สุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  กลา่วถึงสถานการณ์

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยเร่ิมที่การตั้ง

ข้อสังเกตว่า พ.ร.บ.ควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของไทยนั้น เน้นการ

ปกปอ้งเดก็ เยาวชนและประชาชนใหเ้ข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไดย้ากข้ึน  

ต่างจากประเทศอื่นท่ีเน้นไปที่การควบคุมการดื่มแบบอันตราย ขณะ

ที่ในแง่การดำาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฉบับบนี้ จากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2561 พบว่า มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวัด เพียง 33 จงัหวัดทีส่่งรายการการดำาเนนิงานฯ โดยมเีพียง 18 จงัหวัดทีม่คีณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้  

มอีงคป์ระกอบถูกตอ้งและมกีารประชุมแลว้ บางจงัหวัดยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ บางจงัหวัด องคป์ระกอบไมถู่กตอ้ง 

บางจงัหวัดยงัไมเ่คยมกีารประชุมเลย ขณะทีก่ฎหมาย ยังมข้ีอวิจารณว่์าเนือ้หาไมชั่ดเจน โดยเฉพาะมาตรา 32 เรื่องการหา้ม

โฆษณาแอลกอฮอล ์และการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไมเ่ข้มแข็ง อนัเกิดจากเจา้หนา้ทีเ่องก็ไมรู้่ว่าการกระทำาแบบใดผดิกฎหมาย

และไมรู้่อำานาจหนา้ทีข่องตวัเอง เช่นเดยีวกับหลายเรื่องทีย่งัไมชั่ดเจน เช่น ฐานข้อมลูคดคีวาม และนโยบายเรื่องการออก 

ใบอนุญาตจำาหน่ายแอลกอฮอล์ 

 “ผลสำารวจช้ีว่า ประชาชนยังคงพบเห็นการ

จำาหน่ายแอลกอฮอล์ในสถานที่และช่วงเวลาที่ห้ามขาย 

รวมถึงพบเหน็การขายให้เดก็อายตุ่ำากว่าเกณฑท์ีก่ฎหมาย

กำาหนด ส่วนการรับรู้กฎหมายนั้น พบว่า ประชาชน 

มีความรู้เร่ือง พ.ร.บ.ฯ หรือมาตรการต่างๆ เก่ียวกับ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำากว่า 70%”

 นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำานวยการสำานักงาน

คณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์กรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสุข นำาเสนอเร่ืองบทบาทของ

ภาครัฐในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยช้ีว่า  

นอกจากบทบาทพัฒนานโยบายและมรีะบบเฝา้ระวังแลว้ 

อีกบทบาทที่สำาคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง

ควบคุม กำากับ ติดตาม และประเมินผลตามอำานาจหน้าที่

เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ทั้งนี้ นิพนธ์ ฉายภาพช่องว่างของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ยังไม่มีข้อมูลความชุกของการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกปี พร้อมย้ำาถึงปัญหาการตีความของมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ฯ และการบังคับใช้กฎหมายที่ยัง

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การขาดการประเมินผลของกฎหมายหรือมาตรการว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ขณะที่วิจารณ์ด้วยว่า  

บุคลาการสาธารณสุขยังไม่มีความเช่ียวชาญในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และยังขาดการประเมินการบริการ  

ความพร้อมของสถานพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้มีปัญหาการดื่มสุราด้วย

 ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงบทบาทของภาคประชาชน

ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยช้ีว่า  ส่ิงที่จะทำาร้ายขบวนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย  

หนึง่ การแทรกแซงของอตุสาหกรรมสุรา ทีก่ำาลงัมคีวามพยายามเข้าไปมบีทบาทในการผลกัดนักรอบอนสัุญญาการควบคมุ

การบริโภคแอลกอฮอล์ (Framework Convention on Alcohol Control  หรือ  FCAC) ซึ่งจะเป็นเหมือนกฎหมายโลก 

ในการควบคมุแอลกอฮอล ์สอง การคา้เสรี ทีม่กีารนำาเรื่องของบุหร่ีและแอลกอฮอลเ์ข้าไปเจรจาดว้ย และสาม กระบวนการลม้  

สสส. ผ่านทั้งการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ถูกตีตกไปแล้ว ซ่ึงพยายามยกเลิกการเก็บภาษีเฉพาะ ที่หมายความว่าจะทำาให้ 

สสส.ถูกทำาลายลงทันที กระนั้นก็ยังมีความพยายามแก้ไขกฎหมาย สสส. มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเขามองว่าเป็นผลจาก 

ภาคธุรกิจที่กำาไรลดลงจากการทำางานอย่างต่อเนื่องของ สสส. ขณะที่ภาคประชาชนเองก็พยายามรวมกันเคลื่อนไหว  

เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของกองทุน สสส. ที่ต้องช่วยกันรักษา เพื่อสร้างพลังทางสังคม 
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 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

กล่าวว่า ไม่มีมาตรการใดมาตรการเดียวที่จะทำาให้

ประเทศไทยหรือคนไทยลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงไปถึง

ระดบัทีเ่ราอยากจะเหน็ แตจ่ะตอ้งอาศัยหลายมาตรการ

และที่สำาคัญจะต้องใช้พื้นที่เป็นหลัก โดยต้องหาคนใน

พ้ืนที่เป็นพวก เปลี่ยนค่านิยมการดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ 

เพราะจากผลสำารวจก็เห็นแลว้ว่า แมป้ระชาชน 80-90% 

จะเห็นถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์ แต่ก็ยังมีการดื่มอยู่

 “ตอนที่เสนอเข้าสภาฯ ไปนั้น กฎหมายนี้เป็น

เหมือนกระบอง แต่พอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการฯ แล้วถูกเหลาจนกลายเป็นไม้จิ้มฟัน อย่างไรก็ตาม ไม้จิ้มฟันที่

ว่านี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อย เราสามารถทำางานยากที่หลายประเทศทำามานานและยังทำาไม่สำาเร็จให้ลุล่วงได้”

 ทั้งนี้ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ได้ยกตัวอย่างความสำาเร็จ  เช่น การปลอดเหล้าในงานประเพณี จ.สุรินทร์  อย่างไรก็ตาม 

การควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์อ้งไมจ่บทีก่ารเปน็ไมจ้ิม้ฟนั ยังตอ้งหาทางแก้ไขกฎหมายเพิม่เตมิ โดยเฉพาะมาตรา 32 

เรื่องการหา้มโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีส่่วนตวัแลว้ อยากให้มกีารหา้มทัง้หมด จะได้ไมต่อ้งนัง่ตคีวามกันอกี นอกจากนี ้ 

ยังมี ข้อเสนอให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อทบทวนงานที่ทำามาว่าถูกผิด

อยา่งไรและควรแก้ไขอย่างไร ทีส่ำาคญัทีสุ่ด จะตอ้งไมโ่ยนหนา้ทีกั่น ทัง้ฝา่ยราชการทีเ่ปน็ผูถื้อกฎหมาย และภาคประชาชน

ที่มีหน้าที่สนับสนุน

  ดร.เรณู มาดาเนียล การ์ก ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ประจำาประเทศไทย กล่าวว่า จาก

ประสบการณ์ที่เคยทำางานอยู่ที่สำานักงานประจำาภูมิภาค

ของ WHO ทีน่วิเดล ีประเทศอนิเดยี พบว่า ประเทศไทย

ถูกมองเปน็ประเทศตน้แบบ โดยประเทศตา่งๆ มกัถามว่า 

ประเทศไทยจัดการเรื่องนี้อย่างไร สำาหรับข้อเสนอ คือ 

แมป้ระเทศไทยจะมกีฎหมายทีด่แีลว้ แตก็่ยงัตอ้งบงัคับ

ใช้ใหเ้ข้มแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะคณะกรรมการควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดต้องมีบทบาทนำาที่มากข้ึน  

สอง ทำาให้การบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ใช่เร่ืองปกติ  

ในบางประเทศ การดื่มแอลกอฮอลเ์ปน็กิจวัตรประจำาวัน  

ในภาพยนตร์นานาชาต ิหรือแมแ้ตอ่นิเดยี มภีาพแอลกอฮอลป์รากฏตลอดเวลา บางประเทศมคีำาเตอืนและภาพ บนซองบหุร่ี 

แอลกอฮอลก็์ควรจะมเีช่นกัน นอกจากนี ้มองว่า สื่อและผูม้ชีื่อเสียงสามารถมบีทบาทช่วยในเรื่องนี้ได ้และ สาม เนื่องจาก

อตุสาหกรรมสุราเข้ามาแทรกแซงในระดบันโยบายมากข้ึน จะตอ้งมกีารเรียกร้องให้ผูม้อีำานาจในระดบันโยบายโปร่งใสกว่านี ้ 

โดยอาจใช้การเคลื่อนไหวระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาสนับสนุน รวมถึงนำาข้อมูลต่างๆ มาใช้

ให้เป็นประโยชน์ ทั้งสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม โดยองค์การอนามัยโลกยินดีให้ความ

สนับสนุนการดำาเนินงานของประเทศไทย
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ประเทศไทยเป็นตัวอย่าง 

ที่ดีในการใช้กฎหมายควบคุม 

ขณะเดียวกันก็มีการ

เคลื่อนไหวทางสังคม 

มาสนับสนุนด้วย

“

“

ดร.แซลลี แคสเวลล์ ผู้อำ�นวยก�ร SHORE

ง�นประชุมวิช�ก�รสุร�ระดับช�ติครั้งที่ 10 

22 พ.ย. 61

 ด้าน ดร.แซลลี แคสเวลล์ ผู้อำานวยการ 

SHORE, ผู้อำานวยการร่วมของ The SHORE and 

Whariki Research Centre และประธาน

 Kettil Bruun Society and Global Alcohol  

Policy Alliance ประเทศนิวซีแลนด์ กล่าวช่ืนชม

ประเทศไทยว่า เป็นต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลก 

ประเทศอื่นที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยในด้าน

เศรษฐกิจ มีการบริโภคแอลกอฮอล์ ในวัยรุ่นมากข้ึน 

ขณะที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์

จาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ดังนั้นแล้วจึงขอให้ประเทศไทย 

เดินหน้าต่อไป อย่าถอยหลังกลับ

 “ประเทศไทยเปน็ตวัอยา่งทีด่ีในการใช้กฎหมายควบคมุ 

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวทางสังคมมาสนับสนุนด้วย” 

ดร.แซลลี่กล่าวและระบุว่า บทบาทของ สสส. ในการสนับสนุน

เร่ืองนี้ทั้งในและต่างประเทศนั้นสำาคัญมาก ซ่ึงนี่เป็นสาเหตุ 

ที่ทำาให้อุตสาหกรรมสุราพยายามทำาให้ สสส. อ่อนแอลง

 ดร.แซลลี่  ยังย้ำ า ถึงการตลาดในโลกดิจิทัลของ

อุตสาหกรรมสุราขนานใหญ่ที่ยังไม่มีใครแก้ได้ และยังต้องการ

การโตก้ลบัในระดบัโลก รวมถึงย้ำาเปา้หมายว่าจะตอ้งเนน้ทีก่ารลด

การบริโภค เพื่อที่ว่าอย่างน้อยก็จะดื่มแล้วไม่ได้รับอันตรายก่อน

จะย้ำาว่า ไม่มีประเทศไหนทำาเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองประเทศเดียว  

ต้องมีการเคลื่อนไหวระดับโลกเข้ามาสนับสนุนด้วย


