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โรงงานผลิตสุรารายยอ่ยเกิดข้ึนจ านวนมากในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา เน่ืองจากนโยบายสนบัสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน โรงงานผลิตสุราในชุมชนคร่ึงหน่ึงอยูใ่นภาคเหนือ ซ่ึงเป็นภาคท่ีมีความชุกการด่ืมสุราสูงสุดของประเทศ มาตรการ
ทางกลไกราคา และภาษี  เป็นมาตรการท่ีเพ่ิมตน้ทุนใหแ้ก่ผูผ้ลิต การผลกัภาระใหผู้บ้ริโภคดว้ยการข้ึนราคาสุรากลัน่ชุมชน 
ไม่ไดส่้งผลใหค้นในชุมชนด่ืมลดลง แต่กลบักลายเป็นช่องโหวท่ าใหผู้ผ้ลิตลกัลอบจ าหน่ายสุราแบบไม่ติดแสตมป์ หรือสุรา
นอกระบบ อีกทั้งมีการแอบผลิตสุราเถ่ือน                 การด่ืมสุราเป็นสาเหตุส าคญัของการตายของประชากรโลก 2-3 ลา้น
รายต่อปี สารหลกัท่ีท าใหเ้กิดการตายน้ีไดแ้ก่ เอธานอลซ่ึงเป็นสารหลกัท่ีมีอยูท่ั้งในสุราในและนอกระบบภาษี สารอ่ืนๆ ใน
สุรานอกระบบฯ ก็อาจเป็นสาเหตขุองการตายท่ีเป็นผลมาจากการด่ืมสุราก็ได ้เช่น เมธานอล สารฆ่าเช้ือ และส่วผสมอ่ืนท่ี
ช่วยเร่งปฏิกิริยาการหมกัหรือเร่งความแรงของแอลกอฮอล ์โรงงานท่ีผลิตสุราในชุมชนจะท าใหเ้กิดน ้ าเสียท่ีมีความสกปรก
สูงและในพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัการไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งสูง                                           
****ถึงเวลาแลว้ท่ีรัฐจะตอ้งทบทวนนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและจ าหน่ายสุรากลัน่ชุมชน โดยการก าหนดให้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรากลัน่ชุมชนใหสู้งมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั****    



 

 

 

 
• การผลติและจ าหน่ายสุราชุมชนอย่างถูกกฎหมายเกดิขึน้เมื่อไรในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสุราเสรีข้ึน เพื่อเป็นการสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดย
มีประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองวธีิการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบบัท่ี 3) ตามมติคณะรัฐมนตรี
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2544 ส่งเสริมใหมี้การผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม ้ สุราแช่พื้นเมือง และผลิตภณัฑ์
จากผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีแรงแอลกอฮอลไ์ม่เกินสิบหา้ดีกรี จึงเป็นการอนุญาตใหผู้ผ้ลิตรายยอ่ยสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายสุราพื้นเมือง ทั้งประเภทสุราแช่และสุรากลัน่ไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน นโยบายดงักล่าวจึงเป็น
การส่งเสริมใหมี้โรงงานผลิตสุรารายยอ่ยเกิดข้ึนจ านวนมากในชุมชน1

  

ต่อมามีเหตุการณ์ชุมนุมประทว้งปิดถนนของเครือข่ายผูผ้ลิตสุราพื้นบา้นทัว่ทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ตอ้งการกดดนัใหรั้ฐบาลออกกฎหมายเพื่อรองรับการผลิตสุราพื้นบา้น
ซ่ึงถือวา่เป็นสุราเถ่ือนในขณะนั้นใหถู้กฎหมาย โดยอา้งเหตุผลเพื่อเสรีทางการคา้และเป็นการเพิ่มมูลค่าราคา
ขา้วเหนียวซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัและมีราคาถูกในขณะนั้นใหมี้ราคาสูงข้ึน รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดน้ าเสนอ
ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.... และวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ.  2546 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
ใหมี้การออกประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองวธีิการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบบัท่ี 4) เห็นชอบ
นโยบายสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล โดยส่งเสริมการใชผ้ลผลิตทางการเกษตรท าสุรากลัน่ชุมชน
ของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีรวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นองคก์รท่ีเหมาะสมและถูกกฎหมาย เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 2

 ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรมสรรพสามิต ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเก็บภาษี ออกใบอนุญาตใหป้ระกอบการ และตรวจปราบปราม
ผูก้ระท าผดิ ตอ้งเขา้ไปช่วยสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจในชุมชน โดยการเขา้ไปใหค้วามรู้แก่
ประชาชนและผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการด าเนินงานผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชนอยา่งถูกตอ้ง และไดมี้
ประกาศกรมสรรพสามิตเร่ืองหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการอนุญาตใหท้ าสุรากลัน่ชุมชน พ.ศ. 2546  

ท าใหมี้การผอ่นปรนกฎระเบียบต่างๆ ในการขอใบอนุญาตการผลิตและการจ าหน่ายสุราลง โดยผูข้อ
อนุญาตตอ้งเป็นสหกรณ์  กลุ่มวสิาหกิจชุมชน องคก์รเกษตรกร นิติบุคคลและกลุ่มเกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
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 ประกาศกระทรวงการคลงั: วธีิการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 ฉบบัท่ี 3, 2544 หนา้ท่ี 1. 
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 ประกาศกระทรวงการคลงั: วธีิการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 ฉบบัท่ี 4, 2546 หนา้ท่ี 1. 



 

 

ในพื้นท่ีท่ีสถานท่ีท าสุราตั้งอยู ่  นบัตั้งแต่นั้นมา สุราท่ีแอบผลิตหรือสุราเถ่ือน ก็กลายมาเป็นสุราท่ีผลิตถูก
กฎหมาย   

 

• คนไทยนิยมดื่มสุราชุมชนหรือไม่ และมีการผลติสุราชุมชนในประเทศไทยมากน้อยเพียงไร 

ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงงานผลิตสุราในชุมชนจ านวน 3,800 ราย โดยโรงงานผลิตสุราในชุมชน
คร่ึงหน่ึงอยูใ่นภาคเหนือ ซ่ึงเป็นภาคท่ีมีความชุกการด่ืมสุราสูงสุดของประเทศถึงร้อยละ 39.4

3
 และ

จงัหวดัท่ีมีความชุกของนกัด่ืมผูใ้หญ่สูงสุดไดแ้ก่พะเยา (สูงถึงร้อยละ 54 ของประชากรวยัผูใ้หญ่ของ
จงัหวดั) รองลงมาคือ จงัหวดัแพร่ (ร้อยละ 50.5) และจงัหวดัเชียงราย (ร้อยละ 49.3)  โดยในจงัหวดั
พะเยาพบวา่นกัด่ืมผูใ้หญ่ร้อยละ 56.4  ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์อกระบบภาษี (เช่น สุราเถ่ือน สุรา
พื้นเมือง สุราชุมชน หรือสุราท่ีผลิตเองตามบา้นโดยไม่ไดเ้สียภาษี สุราลกัลอบน าเขา้) รองลงมาคือ จงัหวดั
น่านซ่ึงมีสัดส่วนการด่ืมสุรานอกระบบภาษีร้อยละ 54.6 และจงัหวดัแพร่ ร้อยละ 44.7 ดงันั้น จงัหวดั
พะเยาจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีผูด่ื้มสุราชุมชนมากท่ีสุด โดยด่ืมสุราหลงัจากเลิกงานกบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบา้น 
หรือคนในครอบครัว บางคร้ังก็ด่ืมเพื่อคลายปวดเม่ือยจากการท างาน บางพื้นท่ีนิยมด่ืมสุรากลัน่ชุมชนเพราะ
มีราคาถูกวา่สุราสีหรือสุราอ่ืนๆ4

  

โรงงานสุรากลัน่ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงงานสุรากลัน่ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงงานสุรากลัน่ชุมชน  มีก าลงัการผลิตรวมปีละประมาณ 370 ลา้นลิตร ท่ีปริมาณ
แอลกอฮอล ์100 ดีกรี  โรงงานสุรากลัน่ทั้ง 2 ประเภท มีขั้นตอนการผลิตท่ีคลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัท่ี
วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต โดยวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตสุรากลัน่คือ 
กากน ้าตาล จากการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  ส่งผลใหโ้รงงานสุรากลัน่มีตั้ง
กระจายในทุกพื้นท่ีของประเทศ ขอ้มูลจากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ า
และขายสุรากลัน่ชุมชน ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง วธีิการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบบัท่ี 
4) ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2546 มี 4,679 ราย และสุราแช่ 572 ราย5

 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยเหตุทางดา้น
การผลิตและการตลาดท าให้ผูผ้ลิตหลายโรงงานในหลายพื้นท่ีหยดุการผลิต โดยในปัจจุบนัมีโรงงานผลิต
สุราประมาณ 2,900 โรงงาน เป็นโรงงานสุรากลัน่ชุมชนประมาณ 220 โรงงาน (ขอ้มูล  ณ วนัท่ี 10 

                                                 
3
 ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.). รายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละผลกระทบในประเทศไทยปี 

2556. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2557. 
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 ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.). รายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ายจงัหวดั ปี 2554. กรุงเทพฯ: 

ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2555. 
5
 ขอ้มูลจากกรมสรรพสามิต ปี 2553 



 

 

กรกฎาคม 2558)   เหตุท่ีโรงงานสุรากลัน่ลดลง เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีขอ้สั่งการในคณะรัฐมนตรีวา่
สุราพื้นเมืองมีผลกระทบหลายดา้น ทั้งการบริโภคสุรา การตั้งโรงงานท่ีท าใหเ้กิดน ้าเสียในชุมชน จึงสั่งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยด าเนินการแกไ้ข  

ในปี พ.ศ. 2557 กรมสรรพสามิตเก็บภาษีจากเหลา้เบียร์ ไดจ้  านวน 140,000 ลา้นบาท โดยคร่ึงหน่ึง
เป็นภาษีเหลา้ อีกคร่ึงหน่ึงเป็นภาษีเบียร์ ส่วนภาษีจากสุรากลัน่ชุมชน 1,800 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3  

ของภาษีสุราทั้งหมด  และขอ้มูลการเก็บภาษี  ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ของกรมสรรพสามิต ภาษีสุรา
ทั้งหมด 112,000 ลา้นบาท เป็นภาษีสุรากลัน่ชุมชน 1,500 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของภาษี
สุราท่ีเก็บได ้

• “สุราเถื่อน” ยงัมีหรือไม่ 

เม่ือมีการผลิตสุราอยา่งถูกตอ้ง ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในเร่ืองของภาษีโรงกลัน่และอากร
แสตมป์  ผูผ้ลิตจะผลกัภาระภาษีเหล่าน้ีไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยการข้ึนราคาสุราท่ีจ  าหน่าย   ผูบ้ริโภคจึงตอ้งซ้ือ
สินคา้ท่ีมีราคาแพงข้ึนเม่ือเทียบกบัสุราท่ีไม่เสียภาษี (ท่ีเรียกวา่ “สุราเถ่ือน”)   การบริโภคสุราโดยรวมจะ
ลดลง   จึงเป็นเหตุใหมี้การลกัลอบผลิตและจ าหน่ายสุราแบบไม่เสียภาษีและการลกัลอบเคล่ือนยา้ยสุรากลัน่
ชุมชนขา้มจงัหวดั โดยผดิกฎหมายทั้งการไม่ติดอากรสุรา และการไม่ขออนุญาตเคล่ือนยา้ย สุราเถ่ือนจึงมี
ราคาขายปลีกถูก ท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและมากข้ึน   จากขอ้มูลของกรมสรรพสามิต ปี 2554 ระบุวา่
มีการผลิตสุรากลัน่ชุมชนและสุราแช่ชุมชน รวม 49.4 ลา้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85 ของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท์ั้งหมด  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวรายงานไดเ้ฉพาะสุราท่ีเสียภาษีเท่านั้น  

แต่จากการส ารวจสถานการณ์การผลิตจ าหน่าย และการด่ืมสุราในลกัษณะท่ีไม่เสียภาษีในพื้นท่ีจงัหวดั
พะเยา ในปี พ.ศ. 2556 พบวา่โรงกลัน่สุราชุมชนมากกวา่ร้อยละ 94 มีการขายในรูปแบบไม่เสียภาษี 
(ไม่ติดอากรแสตมป์) หรือลกัลอบขายโดยบรรจุแบบขวดพลาสติก หรือถุงพลาสติก หรือแกลลอน (ราคา
ตั้งแต่ 10 – 50 บาทแลว้แต่ขนาด)  โดยเฉพาะในช่วงงานส าคญัเช่น งานเล้ียงข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน 
งานศพ เป็นตน้ มีการจ าหน่ายในลกัษณะปริมาณมาก เช่น จ าหน่ายใส่ถงัน ้าด่ืมหรือแกลอนขนาด 20 ลิตร 
ราคาประมาณ 800 บาท ซ่ึงมีราคาถูกกวา่สุรากลัน่ชุมชนท่ีจ าหน่ายแบบมีอากรแสตมป์ 2.8 เท่า  
นอกนั้นยงัรับสุรากลัน่ชุมชนจากอีกหมู่บา้นในต าบลเดียวกนัมาขาย โดยการซ้ือมาแบบไม่มีอากรแสตมป์  
แลว้แบ่งขายแบบไม่ติดอากรแสตมป์  ขอ้มูลน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ปริมาณการผลิตสุราพื้นเมืองในชุมชนจึงน่าจะสูง
กวา่รายงานการเสียภาษีอยูม่าก6
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 กนิษฐา ไทยกลา้ 2556. ส ารวจสถานการณ์การผลิตจ าหน่าย และการด่ืมสุราในลกัษณะท่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนท่ีจงัหวดั

พะเยา. เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 

 

จากการส ารวจการด่ืมสุราของครัวเรือนยากจนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายและพะเยา จ านวน 44 หมู่บา้นในปี 
พ.ศ. 2555 พบวา่ในหมู่บา้นท่ีอยูต่ามแนวชายแดนมีการลกัลอบซ้ือสุรากลัน่จากประเทศลาวในราคาถงั
ละ 500-600 บาท (ถงัน ้าด่ืมแบบขาวขุ่นขนาด 30 ลิตร) หรือขวดน ้าด่ืมพลาสติกขนาด 500 มล. 
ราคาขวดละ 20 บาท เพื่อมาแบ่งขายในชุมชนในราคาขวดละ 30 บาท  เน่ืองจากราคาสุรากลัน่จาก
ประเทศลาวถูกกวา่สุราท่ีกลัน่ในชุมชนเกือบเท่าตวั โดยการลกัลอบขนเขา้มาทางเรือขา้มฟาก7

  

มาตรการทางกลไกราคา และภาษี  เป็นมาตรการท่ีเพิ่มตน้ทุนใหแ้ก่ผูผ้ลิต การผลกัภาระใหผู้บ้ริโภคดว้ยการ
ข้ึนราคาสุรากลัน่ชุมชน ไม่ไดส่้งผลใหค้นในชุมชนด่ืมลดลง แต่กลบักลายเป็นช่องโหวท่  าใหผู้ผ้ลิตลกัลอบ
จ าหน่ายสุราแบบไม่ติดแสตมป์ หรือสุรานอกระบบ อีกทั้งมีการแอบผลิตสุราเถ่ือน 

ขอ้มูลจากการศึกษาในต่างประเทศก็พบวา่การด่ืมสุรานอกระบบภาษี (รวมถึงสุราหมกัหรือกลัน่ท่ีผลิตเอง
ภายในบา้น แอลกอฮอลท่ี์ไม่ใชส้ าหรับด่ืม (surrogate alcohol –เช่น น ้ายาบว้นปาก น ้าหอม น ้ายา
เช็ดกระจก เป็นตน้) สุราปลอดภาษีท่ีน าเขา้จากชายแดน สุราเถ่ือนท่ีลกัลอบผลิตไม่เสียภาษี และสุราท่ี
ลกัลอบน าเขา้) มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28.7 ของการด่ืมสุราทัว่โลก โดยสัดส่วนดงักล่าวจะแปรผนัตาม
ระดบัรายไดข้องประเทศอยา่งชดัเจน กล่าวคือในประเทศรายไดน้อ้ย สัดส่วนของการด่ืมสุรานอกระบบภาษี
สูงถึงร้อยละ 47.9 ประเทศรายไดป้านกลางค่อนขา้งต ่าเท่ากบัร้อยละ 38.9 ประเทศรายไดป้านกลาง
ค่อนขา้งสูงเท่ากบัร้อยละ 30.5 และในประเทศรายไดสู้งสัดส่วนการด่ืมสุรานอกระบบภาษีจะต ่ามากเพียง
ร้อยละ 11.2 ในกลุ่มสุรานอกระบบภาษีดงักล่าว สุราหมกัหรือกลัน่ท่ีผลิตเองภายในบา้นจะเป็นท่ีนิยม
มากกวา่สุราท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศอินเดีย และบางประเทศในทวปี
เอเซียและอฟัริกา8

  

 

การดื่มสุรานอกระบบภาษีมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ 
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ครัวเรือนในภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม:่ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

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. 



 

 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่การด่ืมสุราเป็นสาเหตุส าคญัของการตายของประชากรโลก 2-3 ลา้นรายต่อปี 
ซ่ึงสารหลกัท่ีท าใหเ้กิดการตายน้ีไดแ้ก่ เอธานอลซ่ึงเป็นสารหลกัท่ีมีอยูท่ ั้งในสุราในและนอกระบบภาษี 
อยา่งไรก็ตาม สารอ่ืนๆ ในสุรานอกระบบฯ ก็อาจเป็นสาเหตุของการตายท่ีเป็นผลมาจากการด่ืมสุราก็ได ้เช่น 
เมธานอล ซ่ึงพบวา่ประมาณนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.1 ของการตายจากการด่ืมสุราทัว่โลก หรือประมาณเท่ากบั
การตาย 2740 รายทัว่โลก เกิดจากเมธานอลปนเป้ือนในสุรา8 ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะพบเห็นไดจ้ากรายงาน
กรณีศึกษาหรืออุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ เช่น ในประเทศอินเดียและลิเบีย 9

 เป็นตน้ ดงันั้นจึง
กล่าวไดว้า่ การตายเน่ืองจากการปนเป้ือนเมธานอลในสุราเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัท่ีสุดจากการด่ืม
สุรานอกระบบฯ  

นอกจากเมธานอลแลว้ ในสุรานอกระบบฯ ยงัอาจจะมีสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 ตวัอยา่งของสารเล่าน้ีท่ีเคยมีรายงานในบางประเทศ เช่น polyhexamethylene 

guanidine (PHMG) ซ่ึงเป็นสารฆ่าเช้ือ (disinfectant agent) ในสุราท่ีไม่ใชส้ าหรับด่ืมใน
ประเทศรัสเซีย 10

 การบริโภคสารน้ีเขา้ไปในร่างกายจะท าใหเ้กิดภาวะตบัอกัเสบแบบ cholestatic 

hepatitis ซ่ึงมีลกัษณะพยาธิสภาพท่ีแตกต่างจากตบัอกัเสบท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา อยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ี
แสดงถึงการเป็นพิษของสารฆ่าเช้ือต่อร่างกายมนุษยก์็ยงัไม่ค่อยชดัเจน เน่ืองจากสารน้ีมกัเป็นสารประกอบ
เชิงซอ้นท่ีประกอบดว้ยสารต่างๆ หลายชนิดรวมทั้งเอธานอลและ diethyl phthalate (DEP) ซ่ึง
เป็นตวั denature แอลกอฮอลด์ว้ย8

 

นอกจากการปนเป้ือนของสารท่ีมีพิษต่อร่างกายแลว้ อีกเหตุผลหน่ึงท่ีอาจจะอธิบายความรุนแรงของปัญหา
สุขภาพจากการด่ืมสุรานอกระบบฯ ไดก้็คือ การท่ีสุราเหล่าน้ีมกัมีราคาถูกกวา่สุราในระบบภาษี ท าใหผู้ด่ื้ม
จึงด่ืมในปริมาณท่ีมากกวา่การด่ืมสุราในระบบฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูด่ื้มหนกัหรือผูติ้ดสุรา และในคนท่ี
เศรษฐฐานะต ่า ซ่ึงขอ้เทจ็จริงน้ีพบไดใ้นประเทศอินเดีย รัสเซียและประเทศท่ีเคยอยูภ่ายใตส้หภาพโซเวยีต8

 

ตารางท่ี 1 สารประกอบในสุรานอกระบบภาษีท่ีอาจสัมพนัธ์กบัความเส่ียงทางสุขภาพ11
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 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: 198-

205. 
11

 ตารางแปลและดดัแปลงมาจาก 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 หลกัฐานทางวชิาการสนับสนุนการเป็นปัญหาสุภาพของสารประกอบนี้ 

เอธานอล สุรานอกระบบฯท่ีพบในประเทศต่างๆ หลายประเทศทัว่โลกมกัมีความเขม้ขน้
ของเอธานอลสูงกวา่สุราในระบบฯ  

เมธานอล มีรายงานการระบาดของสุรานอกระบบฯท่ีปนเป้ือนดว้ยเมธานอลจ านวน
หลายรายงาน 

แอลกอฮอล์ชนิดแรง (เช่น 
โพรพานอล และบิวทานอล 
เป็นต้น) 

ขอ้มูลยงัไม่ชดัเจน การศึกษาหน่ึงพบวา่ส่วนผสมของแอลกอฮอลช์นิดแรงใน
สุรานอกระบบฯมีสัดส่วนพอๆกบัท่ีพบในสุรากลัน่ในระบบฯ (เช่นเหลา้
ผลไม ้และเหลา้รัม เป็นตน้) 

อเซตาลดีไฮด์ 
(Acetaldehyde) 

ยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาแบบป็นระบบ พบสารดงักล่าวในสุรานอกระบบฯ
ในประเทศกวัเตมาลา หลกัฐานวชิาการต่อความเส่ียงทางสุขภาพยงัไม่ชดัเจน 

เอธิลคาร์บาเมต (Ethyl 

carbamate) 

ยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาแบบป็นระบบ พบสารดงักล่าวในสุรานอกระบบฯ
ในประเทศฮงัการี 

โลหะ ยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาแบบป็นระบบ พบการปนเป้ือนของโลหะ เช่น 
ตะกัว่ในสุราพื้นบา้น (moonshine) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Diethyl phthalate ยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาแบบเป็นระบบ พบการปนเป้ือนของ 
polyhexamethylene guanidine (PHMG) ซ่ึงเป็นสารฆ่า
เช้ือ (disinfectant agent) ในสุราท่ีไม่ใชส้ าหรับด่ืมในประเทศรัสเซีย 

สารอนิทรีย์เพือ่แต่งรสชาด มีเพียงรายงานกรณีศึกษาเป็นรายๆ ไป เช่น การผสม coumarin ใน
แอลกอฮอลท่ี์ไม่ใช่ส าหรับด่ืมในประเทศลิทธวัเนีย 

 

• การผลติสุราชุมชนเป็นปัญหาอย่างไร 



 

 

ผูผ้ลิตสุราบางราย แอบเติมสารเคมี สารหนู และยาฆ่าแมลงลงในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเร่งใหเ้กิด
แอลกอฮอลเ์ร็วข้ึน จากการส ารวจสถานการณ์การผลิตจ าหน่าย และการด่ืมสุราในลกัษณะท่ีไม่เสียภาษีใน
บางจงัหวดัภาคเหนือตอนบนในปี พ.ศ. 2556 โดยน าตวัอยา่งสุรากลัน่ชุมชนทั้งท่ีมีแสตมป์และไม่มี
แสตมป์ จ านวน 20 ตวัอยา่งไปส่งตรวจหาปริมาณเอทานอล เมทานอล และการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง12

 

พบวา่มี 3 ตวัอยา่งท่ีตรวจพบการท างานของเอนไซมล์ดลงไปจากปกติ และมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสสูงเกินกวา่ค่ามาตรฐาน แสดงถึงการปนเป้ือนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงในสุราเหล่าน้ี6 

ในการส ารวจเฝ้าระวงัต่อในจงัหวดัพะเยาในปี พ.ศ. 2557 โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์การปนเป้ือนท่ี
ละเอียดมากข้ึน ผลการตรวจสารปนเป้ือนกลุ่มท่ีใชใ้นยาฆ่าแมลงของสุรากลัน่ชุมชนตวัอยา่ง  25 โรงกลัน่
สุราชุมชน  พบวา่สุราเถ่ือนท่ีสุ่มซ้ือมาจาก 25 โรงกลัน่ชุมชนตรวจพบการปนเป้ือนยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟตจากโรงงาน 12 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงงานท่ีมีการผลิตสุราท่ีมีการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลง
ประเภท พาราไธออน-เมทิล (Parathion-methyl), คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) และอีพี
เอน็ (EPN) 6 แห่ง โดยเป็นการปนเป้ือนสารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) อยา่งเดียว 5 แห่ง  
พบการปนเป้ือนของสารพาราไธออน-เมทิล (Parathion-methyl), และอีพีเอ็น(EPN)  1 แห่ง  
แต่ไม่พบการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มกลุ่มคาบาเมต เม่ือแบ่งตามพื้นท่ีท่ีสุ่มตรวจ พบวา่สุรากลัน่
ชุมชนท่ีสุ่มซ้ือมาจากอ าเภอเชียงค า พบการปนเป้ือนร้อยละ 50.0  รองมาคือ อ าเภอแม่ใจร้อยละ 25.0 

และอ าเภอเมืองร้อยละ 25.0
6
  

โรงงานสุรากลัน่ชุมชนส่วนมากจะตั้งอยูภ่ายในบริเวณบา้นพกัอาศยัของผูป้ระกอบการ ในเขตชุมชนซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีมีการท าสุรากลัน่อยูห่ลายครอบครัว แต่ก็มีท่ีตั้งอยูห่่างออกมาจากตวัชุมชนเป็นเอกเทศเลย การผลิต
สุรากลัน่ชุมชนมีแหล่งก าเนิดน ้าเสียอยู ่ 4 แหล่งคือ 1) น ้าเสียจากกากส่า 2) น ้าเสียจากการลา้งภาชนะ
หมกั 3) น ้าเสียจากการลา้งขวด และ 4) น ้าเสียจากการลา้งวสัดุหมกั (เฉพาะขา้วเหนียวและขา้วโพด) 

การจดัการกบัน ้าเสียเหล่าน้ีมกัจะท าโดยการท าบ่อเก็บกกัไวด้า้นหลงัของโรงงานเพื่อรอเกษตรกรน ้ารถมา
สูบไปใชง้านหรือใชร้ถสูบส่ิงปฏิกลูของเทศบาลมาสูบไปทิ้ง การใชบ้่อเกรอะ-บ่อซึม การระบายออกสู่
พื้นท่ีเกษตรกรรม การเททิ้งไปกบัพื้นดิน หรือการน าไปใชเ้ป็นอาหารสัตวพ์วกสุกรและโค ตามประเภทของ
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 ดว้ยการทดสอบเบ้ืองตน้ In house method based on Clarke’s analysis of drugs and 

poisons. 4th Edition, London. 2011. โดยการตรวจการท างานของเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรส ซ่ึงเป็น
เอนไซมท่ี์ถูกยบัย ั้งไดด้ว้ยสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต ท าใหส้ามารถตรวจหาสารเคมีก าจดัแมลงตกคา้งท่ี
เป็นกลุ่มท่ียบัย ั้งเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสได ้(ปริมาณสารเคมีต ่าสุดท่ีจะยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์และสามารถตรวจ
พบไดเ้ท่ากบั 30% ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีท าใหร่้างกายเกิดอาการเป็นพิษ (ไดแ้ก่ คล่ืนไส ้อาเจียน วิงเวยีน ปวดทอ้ง ทอ้งเดิน 

น ้าลายฟมูปาก กลา้มเน้ือกระตุก ชกั หายใจล าบาก ตวัเขียว หยดุหายใจ อาจถึงตายได)้ ซ่ึงถึงแมจ้ะเลก็นอ้ยแต่ก็จดัวา่ไม่
ปลอดภยั) (กรมวทิยาศาสตร์การแพทย,์ 2552)   



 

 

น ้าเสียท่ีเกิดข้ึน โดยน ้าเสียเหล่าน้ีมีความสกปรกสูงและในพื้นท่ีท่ีมีการจดัการไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งสูง13

 

 

จากการส ารวจสุราชุมชนทุกจงัหวดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 น้ีเป็นตน้มา ตามนโยบายเร่งรัดฯของ

นายกรัฐมนตรี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ โรงงานผลิตสุราร้อยละ 90 

เป็นสุรากลัน่ชุมชน จงัหวดัท่ีผลิตสุราชุมชนมากท่ีสุดคือจงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีโรงงาน 147 แห่ง (เป็นขอ้มูล

การผลิตสุราชุมชนท่ีไดจ้ากการส ารวจจนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 เท่านั้น) จงัหวดัท่ีมีระบายน ้าทิ้งมาก

ท่ีสุด คือจงัหวดัแพร่ ส่วนใหญ่โรงงานผลิตสุราชุมชนใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งง่ายคือใชบ้่อเกรอะ บ่อซึม 

ซ่ึงมีจ านวน 486 แห่งทัว่ประเทศ 

 

บทบาทภาครัฐในการด าเนินงานแก้ปัญหาสุรากลัน่ชุมชน 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัเพื่อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสุรากลัน่ชุมชน 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 กรกฎาคม 2558 มีหลายหน่วยงานไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสุรากลัน่

ชุมชน ดงัน้ี 

ในแต่ละจงัหวดัไดมี้การด าเนินการตามนโยบายเร่งรัดของนายกรัฐมนตรี เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 น้ี 

โดยการแต่งตั้งคณะท างานระดบัจงัหวดัมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน  สรรพสามิตจงัหวดัเป็น

เลขานุการ และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคณะท างาน เช่นหน่วยงานของ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ การด าเนินการดงักล่าวประกอบดว้ย  

 1) ตรวจสอบการผลิตสุรา สถานท่ีจ าหน่าย ระยะเวลาการจ าหน่าย ขอ้หา้มหรือเง่ือนไขการ

จ าหน่ายสุราใหก้บับุคคลบางประเภทใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2) การใชอ้ านาจตามพ.ร.บ.สถานบริการ  พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวดีีทศัน์ รวมทั้งระเบียบกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสนธิก าลงักบัทหาร ต ารวจ และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เช่นสรรพสามิต สาธารณสุขจงัหวดั 

วฒันธรรมจงัหวดั  

 3) ถา้พบวา่ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูป้ระกอบการ กระท าผิดกฎหมาย ใหด้ าเนินการทางกฎหมายอยา่ง

เฉียบขาด  
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 จากการศึกษาวจิยัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรากลัน่ ของศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 



 

 

การด าเนินงานท่ีผา่นมาประกอบดว้ย การลงพื้นท่ีตรวจสอบโรงงานกลัน่สุราทุกโรงงาน การปิด และพกั

ใบอนุญาต ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจจะท าใน 3 ระยะ คือ 1) ก่อนขอ

ใบอนุญาต 2) ระหวา่งการผลิตสุรา โดยการสุ่มตรวจ และ 3) ในช่วงของการจ าหน่ายจะมีการน าสุราไป

ตรวจวเิคราะห์ ถา้ผลการวเิคราะห์ไม่ผา่นเกณฑ ์สุรานั้นจะถูกใหน้ าออกจากตลาด เพื่อไปปรับปรุงใหม ่และ

ใหน้ ามาตรวจอีกคร้ัง ถา้ยงัไม่ผา่นเกณฑโ์รงงานนั้นจะถูกถอนใบอนุญาตผลิตและจ าหน่าย หน่วยงานระดบั

จงัหวดัจะตรวจแบบเขม้งวดจริงจงั และมีหน่วยงานจากส่วนกลางมาประเมินผลการปฏิบติังานอีกคร้ังดว้ย 

 

นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชนยงั

ประกอบดว้ย 

 ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ ์และใหก้าร

รับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมี 2 ระดบั คือ 

1. มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรือ มอก. จะใช้ สัญญลกัษณ์ 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มี 3 มาตรฐาน คือ 

     1. มอก. 2088-2544 สุรากลัน่ 

2. มอก. 2089-2544 ไวน์ (ปัจจุบนัมีเพียง 2 รายท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานน้ี) 

3. มอก. 2090-2544 เบียร์ 

ทั้ง 3 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทัว่ไป 

2. มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน หรือ มผช. จะใชส้ัญญลกัษณ์   

ผลิตภณัฑชุ์มชน มี 6 มาตรฐาน คือ 

1. มผช. 2/2546 ไวน์ผลไม ้(40 ราย) 

2. มผช. 3/2546 สาโท (7 ราย) 

3. มผช. 31/2546 ไวน์สมุนไพร (12 ราย)  

4. มผช. 32/2546 สุรากลัน่ชุมชน (46 ราย) 

5. มผช. 33/2546 อุ (2 ราย) 

6. มผช. 34/2546 เมรัย (2 ราย) 

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ี เป็นมาตรฐานสมคัรใจ 

ในการยืน่ขออนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ส านกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจะด าเนินการ 2 ลกัษณะก่อนท่ีจะออกใบรับรองมาตรฐานฯ คือ 



 

 

1. ตรวจสถานท่ีผลิต เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ (ISO 9000)    

2. เก็บตวัอยา่งตรวจสอบ เพื่อดูคุณภาพของผลิตภณัฑว์า่เป็นไปตามท่ี มอก.ก าหนดหรือไม่ (เช่น 

แรงแอลกอฮอล ์เมทิลแอลกอฮอล์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฟอร์โรไซยาไนด ์เหล็กทองแดง ตะกัว่ สารหนู ฟูเซ

ลออยล ์ เฟอร์ฟิวรัล เอสเทอร์ แอลดีไฮด ์ เอทิลคาร์บาเนต กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก กรด

ซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก) โดยหน่วยงานของส านกัมาตรฐานฯจะเป็นผูต้รวจตวัอยา่งเหล่าน้ีเอง

ทั้งหมด 

ในการขอรับใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน โรงงานผลิตสุราชุมชนตอ้งมา

ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 โดยใบอนุญาตตอ้งมีอายอุยูใ่นช่วง

ระยะเวลาท่ีมายืน่ขอการรับรอง พร้อมรายงานผลการทดสอบของกรมสรรพสามิต (เช่น แรงแอลกอฮอล ์

เมทิลแอลกอฮอล ์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เฟอร์โรไซยาไนด ์ เหล็กทองแดง ตะกัว่ สารหนู ฟูเซลออยล ์ เฟอร์

ฟิวรัล เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเนต กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกหรือ

เกลือของกรดซอร์บิก) และส านกังานมาตรฐานฯจะท าการตรวจสอบเพิ่มเติมในรายการ เก่ียวกบั 

คุณลกัษณะทางกายภาพ : การทดสอบทางประสาทสัมผสั ความใส/ขุ่น สี กล่ิน รสชาติ คุณภาพ

โดยรวม (เป็นการให้คะแนน จากผูท้ดสอบ 10 คน ซ่ึงเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ์)  ตรวจส่ิงแปลกปลอม 

ภาชนะบรรจุ และปริมาตรสุทธิ  

สถานท่ีผลิต : ถูกสุขลกัษณะในการผลิตอาหาร  
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นการผลิต ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัเป็น

หลกั ซ่ึงการท่ีสถานท่ีผลิตสุราชุมชนจะจดัเป็นโรงงานไดน้ั้น สถานท่ีนั้นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 แรงมา้

ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป ท าการ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง 

แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษาหรือท าลาย ส่ิงใด ๆ ตามประเภทหรือชนิดกิจการ  

 ส าหรับโรงงานผลิตสุราทั้งสุรากลัน่ และสุราแช่ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งดูแล ตามประกาศ

กระทรวงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงงานประเภทท่ี 1 และ 2 คือไม่มีมลภาวะ และมีมลภาวะนอ้ย

มาก  และประเภทท่ี 3 คือมีมลภาวะ ซ่ึงรวมถึงน ้าเสีย โดยโรงงานสุราแช่สร้างมลพิษนอ้ยกวา่โรงงานสุรา

กลัน่ 

 กรมควบคุมมลพษิ  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อยา่งไรก็ตาม กระทรวงฯ ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใช้

กฎหมายในเร่ืองสุราชุมชน มีเพียงการใหค้  าแนะน าแก่ผูผ้ลิต โดยโรงงานตอ้งมีการวดัคุณภาพน ้าท่ีปล่อย



 

 

ออกมา การจดัการน ากากไปใชป้ระโยชน์ และในระยะต่อไปกรมควบคุมมลพิษมีแผนท่ีจะด าเนินการหา

พื้นท่ีน าร่อง ใหค้วามรู้ ท าเป็นศูนยเ์รียนรู้เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการผลิตอาหารและยา 

ปัจจุบนัด าเนินการตามพ.ร.บ.สุรา โดยการตรวจติดตามฉลากค าเตือนเป็นหลกั 

  ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท างานตามพ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 เช่น การควบคุมการโฆษณา สถานท่ีหา้มจ าหน่าย หา้มด่ืม หา้มขายใหเ้ยาวชน 

ฉลากค าเตือน รวมทั้งการหา้มจ าหน่ายในระยะ 300 เมตรสถานศึกษา ซ่ึงก าลงัจะออกเป็นประกาศส านกั

นายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 

  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มีหนา้ท่ี 4 ภารกิจคือ ภารกิจท่ี 1 ดูแลเร่ืองความปลอดภยัของคน 

ในช่วงท่ีเร่ิมมีการผลิตสินคา้ OTOP กรมวทิยฯ์ ไดรั้บมอบหมายใหช่้วยสรรพสามิตตรวจสุราชุมชน แต่

ตอนน้ีภาระงานดา้นน้ีนอ้ยลงแลว้ ภารกิจท่ี 2 เร่ืองการผลิตสุราชุมชน โดยการตรวจการผสมยาหรือสารพิษ

ลงไป ตามความเช่ือของชุมชน ภารกิจท่ี 3 ดูแลเคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นลมหายใจ และการตรวจ

แอลกอฮอลใ์นเลือดคน และภารกิจท่ี 4 ดูแลหอ้งปฎิการตรวจพิสูจน์ และรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

บทบาทภาคประชาชนในการด าเนินงานแก้ปัญหาสุรากลั่นชุมชน  

• “พะเยาโมเดล” 

ในการเฝ้าระวงัสถานการณ์การจ าหน่าย ผลิตสุรากลัน่ชุมชน และสุราปนเป้ือนในลกัษณะท่ีไม่เสียภาษี ใน
พื้นท่ี 10 ต าบลของ 4 อ าเภอของจงัหวดัพะเยา ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ต าบลน ้าแวนและฝายกวาง  อ าเภอเชียงค า 2) 

ต าบลเชียงม่วนและสระ อ าเภอเชียงม่วน 3) ต าบลเจริญราษฎร์ ป่าแฝก แม่สุก อ าเภอแม่ใจ และ 4) ต าบล
แม่กา แม่นาเรือและแม่ปีม อ าเภอเมือง ในปี 2557

14
 พบวา่ ทุกต าบลมีโรงกลัน่สุราชุมชน ความแรงของ

สุราท่ีกลัน่ไดคื้อ 35 และ 40 ดีกรี ในปี 2557 จ านวนโรงกลัน่สุราชุมชนท่ีมีการขอต่อใบอนุญาตใน
การกลัน่สุรามีเพียง 57 แห่ง ซ่ึงลดลงจากปี 2556 ท่ีมีการขออนุญาตถึง 63 แห่ง15

 เหตุผลส่วนหน่ึงท่ี
โรงงานไม่ต่อใบอนุญาตเน่ืองจากเจา้ของโรงงานไดเ้ปล่ียนจากการเป็นผูผ้ลิตมาเป็นพ่อคา้คนกลาง ดว้ยการ
น าสุราเถ่ือนจากต่างพื้นท่ีเขา้มาจ าหน่ายต่อทั้งในพื้นท่ีและลกัลอบส่งไปขายยงัจงัหวดัใกลเ้คียง โรงงานบาง

                                                 
14

 กนิษฐา ไทยกลา้ 2557. เฝ้าระวงัสถานการณ์การผลิตจ าหน่าย และการด่ืมสุราพ้ืนท่ีจงัหวดัพะเยา. เชียงใหม่: 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
15

 ขอ้มูลจากส านกังานสรรพสามิตจงัหวดัพะเยาปี 2557 



 

 

แห่งแบกรับตน้ทุนค่าอากรแสตมป์ท่ีปรับสูงข้ึนไม่ไหวจึงไม่ต่อใบอนุญาต นอกจากน้ีผูป้ระกอบโรงกลัน่มี
อายมุากและมีโรคประจ าตวัประกอบกบัลูกหลานไม่สานต่อธุรกิจจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการ การจ าหน่ายสุรา
กลัน่ชุมชนแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การจ าหน่ายทั้งท่ีมีการติดอากรแสตมป์และไม่มีการติดอากร
แสตมป์ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมกนัมาก และ 2. การจ าหน่ายแบบไม่มีการติดอากรแสตมป์ หรือ เหลา้เถ่ือน
เพียงอยา่งเดียว14  

จากการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ายจงัหวดั พ.ศ. 2554
3
 ท่ีระบุวา่

จงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรด่ืมสุรามากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ เป็นเหตุใหเ้กิดการสร้าง
กระแสความต่ืนตวัในพะเยาอยา่งมาก ประกอบกบัในปี 2557 มีการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาแผนยทุธศาสตร์และควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องจงัหวดัภาคเหนือตอนบนหกจงัหวดั ท าใหทุ้ก
ภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมลดการด่ืมสุราในพื้นท่ี 
โดยใชม้าตรการ “พะเยาโมเดล” มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ซ่ึงได้
ด าเนินการ ดงัน้ี  

1. การใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าในการลด ละ เลิก สุรา โดยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้
ความรู้เร่ืองผลกระทบของแอลกอฮอล์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แลกเปล่ียนขอ้มูลและหาทางออก
ร่วมกนั 

2.  การใชม้าตรการชุมชนท่ีให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องปราม เช่น การใชม้าตรการของ
ประชาคมหมู่บา้น คือตอ้งมีหนงัสือรับรองการประชุมจากหมู่บา้นก่อน จึงจะสามารถตั้งโรงกลัน่สุรา
ชุมชนได ้  และสานต่อกิจกรรมการรณรงคต่์างๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม เช่น งดเหลา้เขา้พรรษา งดเหลา้ในงานศพ 
ใหมี้ความต่อเน่ืองและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมทั้งการผลกัดนัใหเ้กิดมาตรการในชุมชนเพื่อ
ท าใหส้ถานท่ีราชการ สถานศึกษาและวดัปลอดเหลา้อยา่งแทจ้ริง และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
จริงจงั 

โดยมีเป้าหมายลดระดบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนจงัหวดัพะเยา โดย 1) การสร้าง
ค่านิยม ใหม่ 2) การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 3) มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 

ผลจากการด าเนินงานตามมาตรการดงักล่าวท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในพื้นท่ีท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรม ซ่ึงแตกต่างไปจากพื้นท่ีท่ีไม่มีกิจกรรมและรณรงค ์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

• มีการท างานเป็นทีม  ชุมชนต่ืนตวัในการแกไ้ขปัญหา เกิดมาตรการทางสังคมโดยชุมชน (กฎหมาย
ชาวบา้น)  

• มีผูน้ าตน้แบบเลิกเหลา้ มีบุคคลตน้แบบเลิกเหลา้  



 

 

• มีการปฏิบติัตามมาตรการหรือขอ้กฎหมายต่างๆ อยา่งเขม้ขน้และเขม้งวดมากข้ึน เช่นการหา้มจ าหน่าย
สุราแก่ผูมี้อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี การหา้มจ าหน่ายสุราในเวลาท่ีหา้มตามกฎหมาย การบงัคบัใหผู้จ้  าหน่าย
สุรากลัน่ชุมชนตอ้งติดอากรแสตมป์ และการหา้มด่ืมสุราในวดัสถานศึกษาและสถานท่ีราชการอยา่ง
เด็ดขาด (ซ่ึงแต่เดิมมีการปฏิบติัอยูแ่ลว้แต่ก็มีการปล่อยปะละเลยบา้งในบางกรณีเทศกาลงานส าคญั) มี
การน าบทเรียนท่ีไดจ้ากประชาชนตั้งแต่ช่วงปี 2556 ไปใชอ้ยา่งถูกจุดและรวดเร็ว ดงัเห็นไดจ้าก
มาตรการงานศพปลอดเหลา้/งดเหลา้งานศพท่ีน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั (อีกคร้ัง) มีการท าบนัทึกความ
ร่วมมือไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (MOU) ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นจุดแขง็ส าคญัอีกขอ้หน่ึงในการน าไปปฏิบติั
ในระดบัชุมชน และเนน้การท างานเชิงรุกท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจ้ากการประสานและด าเนินการอยา่ง
รวดเร็วจากหลายภาคส่วนในโครงการพิเศษท่ีเพิ่มเติมเขา้มา เช่นกรณีการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดสุราเร้ือรัง: 
ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมือง เป็นตน้14

 

• จ านวนโรงกลัน่สุราชุมชนในจงัหวดัพะเยาลดลง จากปี 2547 มี 270 โรง  ปี 2556 มี 235 โรง 
ปี 2557 มี 221 โรง แบ่งเป็นสุรากลัน่ชุมชน 217 แห่ง สุราแช่ 4 แห่ง ปี 2558 มี 200 โรง 
และเสียงสะทอ้นจากประชาชนทั้ง 9 อ าเภอตอ้งการใหย้บุโรงกลัน่สุราชุมชน 

 

จากผลการจบักุมผูก้ระท าผดิตามพ.ร.บ.สุรา ในจงัหวดัพะเยา ในรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 

2558) ของสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา รายงานวา่มีคดีตาม พ.ร.บ. สุรา 106 ราย เสียค่าปรับ 

225,100 บาท โรงกลัน่สุราชุมชนทั้ง 9 อ าเภอ มีจ านวน 232 โรง ประชาชนสามารถเขา้ถึงโรงงาน

กลัน่สุราไดง่้ายเน่ืองจากการท่ีท าใหสุ้ราเถ่ือนถูกกฎหมาย 

  

สรุปสถานการณ์ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติและจ าหน่ายสุราชุมชน 

1. การผลิตแบบปนเป้ือนสารอนัตรายต่างๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาอนัตรายต่อสุขภาพท่ีเกิดจากสาร
อนัตรายเหล่านั้นเพิ่มเติมข้ึนไปจากอนัตรายจากเอธิลแอลกอฮอลท่ี์ผูบ้ริโภคสุราไดรั้บจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิดอยูแ่ลว้ 

2. อนัตรายจากเอธิลแอลกอฮอลท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บมากยิง่ข้ึน จากกรณีท่ีสุราชุมชนจ าหน่ายแบบ
หลีกเล่ียงภาษี ดว้ยเหตุวา่จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถด่ืมเอธิลแอลกอฮอลใ์นปริมาณท่ีมากเน่ืองจากสามารถ
ซ้ือไดใ้นราคาถูกเพราะไม่ตอ้งเสียภาษี 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกบัปัญหาสุราชุมชน 



 

 

จากการทบทวนองคค์วามรู้จากต่างประเทศถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาสุรานอกระบบภาษี (สุราเถ่ือน) 

และ สุราปนเป้ือน และ จากการวเิคราะห์สถานการณ์การผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชน และ การปนเป้ือนของ
สุราชุมชน ดงัท่ีไดบ้รรยายขา้งตน้   และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาสุราชุมชนท่ีเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายมีดงัต่อไปน้ี 

1. เพิ่มความเขม้งวดจริงจงัในการตรวจจบัการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชนท่ีหลีกเล่ียงการเสียภาษี (ไม่
ติดอากรแสตมป์) โดยเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิต, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และ 
กระทรวงมหาดไทย,   มาตรการตรวจประเมินภาษีและเก็บภาษียอ้นหลงัอยา่งจริงจงัจะสามารถป้อง
ปรามการหลีกเล่ียงภาษีได ้

2. เพิ่มความเขม้งวดจริงจงัในการตรวจสอบความปลอดภยัของกระบวนการผลิตสุราชุมชน ไม่ใหมี้การ
ปนเป้ือนสารใดๆ ทั้งท่ีเจตนาและไม่เจตนา โดยเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิต 

3. มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ลงโทษการกระท าผิดซ ้ า บงัคบัใชแ้บบบูรณาการ การคาดโทษ
ผูน้ าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น)  

4. กรมสรรพสามิตและกระทรวงมหาดไทยสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการกบั
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชน   เช่น  การก าหนดใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
ออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชน มีการท าประชาพิจารณ์ก่อนการ
ออกใบอนุญาต  

5. มีกรอบก าหนดมาตรฐานการเปิดโรงกลัน่ท่ีชดัเจน สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ และมีการ
ตรวจสอบบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั  

6. เพิ่มตน้ทุนการผลิตต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสุรากลัน่ชุมชน เช่น  การเก็บภาษีวตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิตใหสู้ง ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐาน (ขาดความรู้ ความเขา้ใจ การตรวจสอบ 
บงัคบัใช)้ 

7. กรมสรรพสามิต, กระทรวงการคลงั ร่วมกบัมหาวทิยาลยั จดัใหมี้การสุ่มตรวจการผลิตและจ าหน่าย
สุราชุมชนอยา่งเป็นระบบ ทั้งในมิติการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชนโดยการเหลีกเล่ียงภาษี และการ
ผลิตแบบปนเป้ือน   โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการลงโทษตามท่ีก าหนด
ไวต่้อไป และ น าขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดมาตรการทางสังคมต่อผูก้ระท า
ผดิต่อไป 



 

 

8. รัฐอาจถึงเวลาทบทวนนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและจ าหน่ายสุรากลัน่ชุมชน โดยการ
ก าหนดใหค้่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรากลัน่ชุมชนให้สูงมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  หรือไม่ออก
ใบอนุญาตใหใ้หม่ ดว้ยวา่โรงงานผลิตสุรากลัน่ชุมชน คือ แหล่งจ าหน่ายสุราเถ่ือน   และขอ้มูลเชิง
ประจกัษบ์่งช้ีวา่ภูมิภาคท่ีมีจ านวนจงัหวดัท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายสุราชุมชนมากเป็นภูมิภาคท่ีมี
จ านวนจงัหวดัท่ีมีสัดส่วนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนในระดบัท่ีสูงในจ านวนท่ี
มากกวา่ 

9. รวบรวมขอ้มูลเผยแพร่ใหผู้ผ้ลิตผูจ้  าหน่ายทราบถึงระเบียบ และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 


