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        หนึ่งในกระแสกลยุทธ์ 
    การตลาดของอุตสาหกรรม 
           สุราในหลายปีมานี้ โดยเฉพาะหลังจากที่สังคมไทย
มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ก็คือการทำาการ
ตลาดผ่านกีฬา หรือที่เรียกว่า “สปอร์ตมาเก็ตติ้ง” เป็นที่ทราบกันดี
ว่า เยาวชน คนหนุ่มสาว มีความสนใจกีฬาโดยธรรมชาติ  ในขณะ
เดียวกันกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นเป้าหมายสำาคัญของอุตสาหกรรมสุรา ทั้ง
เป็นกลุ่มที่ก่อรายได้มหาศาลในปัจจุบัน และกลุ่มที่อุตสาหกรรม
สุราต้องการจะ “ต้อน” เข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคต จึงมีผู้กล่าวไว้
ว่า ชะตากรรมของอุตสาหกรรมสุรา อยู่ที่ ความสามารถในการ
ขยายลูกค้าไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาว  กีฬาอะไรที่คนไทยนิยม 
อุตสาหกรรมสุราจะไปอยู่ตรงนั้นหมด ทั้ง ฟุตบอล มวย มวยไทย 
วอลเล่ย์บอล เทนนิส ไปถึงกอล์ฟ แปลกไหมที่ทีมฟุตบอลชั้นนำา
ของโลกจากอังกฤษและสเปนต่างก็เป็น “พันธมิตร” กับ บริษัท
น้ำาเมาสัญชาติไทย ปีนี้มีทั้งทีม แมนยู เชลซี บาเซโลน่า มาเยือน
เมืองไทย มาเตะฟุตบอลให้คนไทยดู คนอังกฤษ และคนสเปน ควร
จะอิจฉาคนไทยที่ได้ดูถ่ายทอดสดฟรี  คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ ทีม
สโมสรฟุตบอลในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก เกือบทั้งหมดได้รับ
การสนับสนุนโดยบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่สองบริษัท เสื้อทีมเหล่านี้
ก็ล้วนมีตราเหล้าเบียร์ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะคาดที่อกหรือคาดที่
แขน แม้แต่ทีมชาติไทย ทั้งฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล ต่างก็สวมเสื้อ
กีฬาที่มีตราสัญลักษณ์เหล้าเบียร์ลงสนามอยู่บ่อยครั้ง ผลประโยชน์
ทางธุรกิจลงตัวทั้งสองฝั่ง พันธมิตร ที่ว่าจึงเกิดขึ้น ทีมฟุตบอล
ได้ขยายฐานแฟนบอล บริษัทเหล้าเบียร์อาศัยฟุตบอลขยายฐาน
ลูกค้า  เป็นที่รู้กันว่า อุตสาหกรรมสุราสนับสนุนได้ทั้งการจัดการ
แข่งขัน สนับสนุนการถ่ายทอดสด สนับสนุนทีม สนับสนุนนักกีฬา
เป็นรายบุคคล และสนับสนุนสมาคมกีฬา เรียกว่าสนับสนุนได้
อย่างครบวงจร การสนับสนุนจึงเป็นช่องทางในการสร้างพันธมิตร
กับผู้ที่ได้รับการสนับสนุน และเมื่อมีการสนับสนุนแล้วก็ต้องคาด
หวังถึงการตอบแทน บ่อยครั้งที่ พันธมิตรของบริษัทน้ำาเมา ก็เป็น
เรี่ยวแรง เป็น กระบอกเสียง ในการปกป้องอุตสาหกรรมสุรา บ่อย
ครั้งที่นักกีฬาเหล่านี้กลายเป็นตัวขายชั้นดีให้กับทุนน้ำาเมา งานวิจัย
ยืนยันว่า เด็กๆ ที่เป็นแฟนทีมกีฬาที่น้ำาเมาสนับสนุน เด็กที่ชม
รายการกีฬาและการถ่ายทอดกีฬาบ่อยๆ และเด็กๆ ที่มีเสื้อผ้าหรือ
ได้รับแจกเสื้อกีฬาที่มีตราสัญลักษณ์เหล้าเบียร์ มีโอกาสจะผูกพัน 
จงรักภักดีกับบริษัทน้ำาเมา มีโอกาสที่จะมีทัศนคติเชิงบวกกับการ
ดื่มเหล้า และมีโอกาสที่จะกลายเป็นนักดื่มหน้าอ่อนมากขึ้น จะ
น่าแปลกใจตรงไหน ก็ฮีโร่ของพวกเขาไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เหล้า
เบียร์ไปเสียแล้ว แฟชั่นของสปอร์ตมาเก็ตติ้ง สะท้อนให้เห็นถึง
ช่องว่างทางกฎหมาย ที่เราห้ามแต่การโฆษณาโดยตรง แต่ปล่อย
ให้มีการโฆษณาทางอ้อม และข้อมูลวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ก็ชี้ให้เห็นว่า โฆษณาทางอ้อมก็มีผลไม่น้อยไปกว่า
โฆษณาทางตรงพูดให้เข้าใจง่ายก็คือการ “แบน” บาง
ส่วนแบบนี้จึงเทียบได้กับการ “ไม่ได้แบน” โฆษณา
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมเราจึงควรขยับปรับเปลี่ยน
กฎหมายเรื่องการควบคุมการตลาดให้ครบวงจรมาก
ขึ้น แน่นอนเมื่อไหร่ที่มีกระแส ก็จะมีคำาถามอมตะ 
ว่า ทำาไมเราต้องไปห้ามอุตสาหกรรมสุราทำาความดี
ด้วย ถึงเขาขายเหล้าเบียร์แต่ก็ยังแบ่งผลกำาไรมาดูแล
เยาวชน ห่วงใยสังคม และหากไม่ให้เขาช่วยวงการ
กีฬาของไทยคงถึงจุดจบ 
    แต่อุตสาหกรรมสุราสนับสนุนวงการกีฬาโดย
บริสุทธิ์ใจ หรือเป็นเพียงแค่หมากในเกมธุรกิจ ลอง
คิดดูเอาเองครับ ทางที่ดีกว่าสำาหรับวงการกีฬาก็อาจ
จะเป็นการช่วยกันออกกฎหมายตั้งกองทุนเก็บภาษี
น้ำาเมาเฉพาะ แบบเดียวกับ สสส. หรือ ไทยพีบีเอส 
แล้วนำามาให้วงการกีฬาใช้โดยตรง เม็ดเงินก็มากกว่า 
ไม่ต้องแบมือขอ ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของใคร และ
ไม่ต้องทำาร้ายลูกหลานคนไทยทางอ้อม  
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    ขอบคุณคนบนโลกออนไลน์มากครับ สุราเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำาให้สมองเสื่อม เพราะแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
สำาคัญในสุราประเภทต่างๆ จัดเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทสมอง ซึ่งหมายถึง สารเคมีที่สามารถเข้าสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลาง และมีผลต่อการทำางานของระบบประสาท
ส่วนกลาง อันได้แก่สมองและไขสันหลัง โดยเฉพาะมีผลต่อ
การรับรู้ อารมณ์ ระดับการมีสติ ความสามารถของสมอง
และพฤติกรรมโดยสารแอลกอฮอล์จัดอยู่ในสารประเภท
กดประสาทที่มีความสามารถในการเข้าสู่เซลล์สมองได้ดี
นักดื่มทุกกลุ่มไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยล้วนได้รับความเสี่ยง
ต่อผลกระทบทางสมองจากแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น ผลในระยะสั้น 
มีได้หลายรูปแบบ รวมถึง ภาวะมึนเมา การสูญเสียความ
ทรงจำาหรืออาการแบคเอาท์ ภาวะเมาค้าง ซึ่งไม่ได้จำากัด
เพียงการดื่มในปริมาณสูงจนเมาหัวราน้ำาเท่านั้นแต่พบตั้งแต่
การดื่มในปริมาณไม่มากนัก ดื่มเพียงเล็กน้อยก็มีผลกระทบ
ต่อสมองได้แล้วครับ
 ในขณะที่ผลกระทบทางสมองระยะยาว เช่น ผล
ต่อพัฒนาการของสมองขนาดสมองก็ไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะ
กับผู้ที่ติดสุราผู้ที่ดื่มอย่างหนักและผู้ที่ดื่มมานานเท่านั้น แต่
ยังพบได้ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ติดสุรา ผู้ที่ดื่มในปริมาณต่ำา ผู้ที่ดื่ม
นานๆ ครั้งหรือตามโอกาสเพื่อเข้าสังคม รวมทั้งนักดื่มหญิง
และเยาวชนที่เริ่มดื่มไม่นานด้วย มีผลการศึกษาที่แสดงให้
เห็นว่า การดื่มสุราในปริมาณน้อยถึง ปานกลาง มาระยะ
เวลาหนึ่งก็มีผลต่อสมองทำาให้สมองมีขนาดเล็กลงหรือหด

ตัวได้ หรือพบว่าผู้ดื่มเพื่อเข้าสังคมที่บริโภคในปริมาณต่ำาถึง
ปานกลางแต่บริโภคมานานก็อาจมีผลต่อสมองไม่แตกต่าง
จากกลุ่มที่บริโภคหนัก ยิ่งไปกว่านั้น เด็กและเยาวชนที่ดื่ม
หนักจะมีขนาดสมองในส่วนหน้าเล็กกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่ม แม้มี
การดื่มเพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อความจำาของเยาวชนซึ่งทำาให้
วัยรุ่น ที่ดื่มมีความจำาลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ดื่ม 
    ดังนั้น แอลกอฮอล์มีผลทำาให้สมองของเยาวชนไม่
สามารถพัฒนาต่อไปได้เต็มศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็น โดย
ยับยั้งการพัฒนาในส่วนที่มีความจำาเป็นและความสำาคัญต่อ
การศึกษา การทำางาน และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และแม้ว่า
ความเสียหายบางส่วนจะสามารถฟื้นตัวหลังการหยุดดื่มของ
เยาวชนได้ แต่ก็มีความเสียหายต่อสมองของเยาวชนในหลาย
กรณีมีลักษณะเป็นความเสียหายถาวรหรือกึ่งถาวร
    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน
จะยังไม่สามารถชี้ชัดว่าผลกระทบระยะยาวต่อสมองจะเริ่มต้น
เมื่อมีปริมาณการดื่มและระยะเวลาในการดื่ม นานเท่าไร 
แต่การออกกำาลังกายเพื่อหวังให้เหงื่อออกเพื่อขับแอลกอฮอล์
ออกจากร่างกายนั้นเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากแอลกอฮอล์
เกือบทั้งหมดจะถูกกำาจัดที่ตับ และมีส่วนน้อยมากที่ถูกขับ
ออกทางรูขุมขนและไต ดังนั้น จึงไม่มีผลในการลดความเสี่ยง
ที่เกิดกับสมองครับ 
    การออกกำาลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อสมอง
แน่นอนครับ แต่จะเห็นได้ว่า นักดื่มไม่ว่าจะดื่มหนักหรือ
ดื่มนานๆ ครั้ง ก็มีความเสี่ยงต่อผลกระทบทางสมอง และท่ี
สำาคัญ “ทางหนี” ด้วยการออกกำาลังกายเป็นคนละ “ทางออก” 
กับการจัดการปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับ หนทาง
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการดื่ม คือ การไม่ดื่ม เพราะไม่มี
การดื่มใดที่ไม่มีความเสี่ยงและความปลอดภัยจากปัญหาและ
ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ครับ จะดีกว่าไหมที่ออกกำาลังกาย
อย่างเดียวโดยไม่ต้องดื่ม ไม่ดื่มก็ไม่มีความเสี่ยง ออกกำาลัง
กายได้เท่าไหร่ก็รับผลประโยชน์ไปเต็มๆ เลย
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    จดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึงความเป็นมา 
ผลการศึกษา และประโยชน์ของโครงการศึกษาปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เสียชีวิต ในช่วงเทศกาลวันหยุด
ยาว เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ในฉบับนี้ มาติดตามกันต่อครับ
ว่า ความยากง่ายหรือความท้าทายของการดำาเนินงานใน
โครงการน้ีเป็นอย่างไร โดย พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอา 
หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตำารวจ หนึ่งในทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจ
สอบวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และขั้นตอนการ
ทำางานวิจัยเพื่อค้นหาความจริงของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลของสังคมไทยครับ

    : กระบวนการทำางานของโครงการเกิดจากงานประจำา 
ทำากันเป็นทีม

    ในตอนแรกเราได้ให้แบบฟอร์มกับตำารวจไป ให้ช่วย
เก็บข้อมูล เนื่องจากเราตรวจวิเคราะห์เป็นงานประจำา 
(routine) อยู่แล้ว หลังจากได้ข้อมูลส่งกลับมาทีมงานจะ
ทำาการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด ต่อจากนั้น ก็มีการคีย์
ข้อมูลโดยใช้ excel พร้อมทั้งผลแอลกอฮอล์กับยาบ้า 
โดยเอาแค่ผล negative และ positive เท่านั้น โดยมีเกณฑ์
การวัดปริมาณสารเสพติดเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

     : งานตรวจสอบวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องยาก ยากตรง
ข้อมูลตอบกลับ

    กลุ่มงานพิษวิทยา มีหน้าที่หลัก คือ ทำาการตรวจ
วิเคราะห์โดยตรงในการหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกับ
ตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ เราทำางานตรวจวิเคราะห์ไม่ได้มี
ความยุ่งยากอะไร แต่ติดตรงที่เจ้าหน้าที่ส่งเรื่อง (เลือด) มา
ที่เราก็เป็นการเพิ่มภาระงานของเขา อีกทั้งบางที ชาวบ้าน
ไม่ต้องการให้เปิดเผยผลตรวจนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่
มีประกันวินาศภัย ประกันอะไรก็ตาม เขาไม่กล้าจะให้ระบุ
ว่าเกิดจากแอลกอฮอล์ หลายครั้งที่การวิจัยครั้งนี้เองก็มี
ปัญหาว่า พนักงานสอบสวนไม่ส่งผลตรวจให้เพราะ ชาว
บ้าน ขอร้องมา

    : ข้อมูลจากผลการศึกษานี้ยืนยัน อุบัติเหตุจราจรเกิดจาก
การเมา

    ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้ เราจะส่งรายงานผู้บังคับบัญชาตาม
ลำาดับชั้น และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันนิติเวช 
“ข้อมูลทำาให้เรารู้สาเหตุหลัก คือ การเกิดความมึนเมามีผล
ทำาให้เกิดอุบัติเหตุจรจราจร” นอกจากนี้ ข้อมูลของเราจะมี
รายงานทั้งถนนเส้นหลักและเส้นย่อย ซึ่งผลการศึกษาก็ 
พบว่า ถนนเส้นย่อยก็มีปัญหามากไม่น้อยไปกว่าถนนเส้นหลัก
เลย เพราะคนในท้องที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่นชินทาง จึงขับรถ
ไม่ระมัดระวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการครองสติ เช่น การเมาไม่ขับ 
เป็นเรื่องที่ควรให้สำาคัญมากๆ

    : หากต้องการพัฒนาการทำางานของโครงการนี้ต่อไป 
จะบอกฝากอะไรถึงใครบ้าง?

    ก็อยากให้พนักงานสอบสวนช่วยเรา ถ้าเป็นพนักงานตำารวจ
เราก็อยากให้เขาส่งผลมาให้ อยากให้สำานักงานตำารวจฯ ส่ง
เสริมเราช่วยเราในการทำาเครื่องมือตรงนี้ ให้เพียงพอให้ตอบ
สนองความต้องการของประเทศได้ และยังไม่เคยทำางานข้าม
สาย เช่น สสส. หรือกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ทำางานร่วมกับสายตำารวจด้วยกันมากกว่า ก็น่าจะเป็น 
กระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าเป็นหน่วยที่มีคนตายแล้วต้อง
ออกร่วมกับตำารวจ และเป็นคนเก็บวัตถุพยาน ซึ่งตำารวจเก็บ
เองไม่ได้ ตำารวจจะอธิบายลำาบากเพราะตำารวจบางนายก็ไม่มี 
ความรู้ทางการแพทย์เลยก็มี ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหา และโรงพยาบาล
จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้ว เช่น หลอดเลือด ขวดเก็บ
ปัสสาวะ โดยคนที่จะเข้ามาร่วมเก็บกับตำารวจอาจจะไม่ต้องเป็น
หมอ อาจจะเป็นพยาบาลก็ได้ที่เจาะเลือดได้

 การค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถึงตอนจบแล้วครับ แต่สิ่งที่อยาก
จะจุดประกาย คือ การสร้างความร่วมมือท้ังในและนอกหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน
โครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไปครับ

จากงานประจำา พัฒนาเป็นงานวิจัย 

ตอบโจทยแ์อลกอฮอล์

กับอุบัติเหตุจราจร 
(ตอนอวสาน)
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    สิ่งที่คนในสังคมไทยรับรู้กันทั่วไปก็คือ ผู้ชายเป็นนักดื่ม
มากกว่าผู้หญิง วัยรุ่นดื่มหนัก และไม่ว่าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ก็
ดื่มเพื่อการเมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้น 
แวดวงวิชาการแอลกอฮอล์ ก็พบหลักฐานว่า แม้จำานวน
นักดื่มไทยในภาพรวมค่อนข้างคงที่ ประมาณร้อยละ 30 
แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ จำานวนนักดื่มเยาวชนและนักดื่มหญิงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อภาพรวมของประเทศเป็นเช่นนั้น 
จึงน่าจะติดตามต่อว่า ในแต่ละบริบทหรือแต่ละจังหวัดนั้น 
สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากน้อยเพียงใด 
วัยรุ่นทั้งชายและหญิง ก็เป็นนักดื่มเท่าๆ กัน
    การสำารวจเยาวชนอายุ 12 – 14 ปี ในจังหวัดปทุมธานี
ปี 2555 พบว่า เยาวชนกลุ่มนี้มีความชุกของการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 43.2 
โดยเมื่อแบ่งตามเพศพบว่า วัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีความชุก
การดื่มที่แทบไม่แตกต่างกัน (ร้อยละ 43.7 และร้อยละ 42.7 
ตามลำาดับ) และพบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มของวัยรุ่นชายและ
หญิงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเช่นกัน คือ อายุ 12 ปี ในวัยรุ่น
ชายและ 12.3 ปี ในวัยรุ่นหญิง
วัยรุ่นทั้งชายและหญิง ก็ดื่มแบบเสี่ยง 
    การสำารวจนี้ พบว่า ในครั้งที่ดื่มนั้น วัยรุ่นชายดื่มเบียร์
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.8) รองลงมาคือเหล้า ส่วนวัยรุ่น
หญิงดื่มเหล้าและไวน์คูลเลอร์เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 
27 เท่ากัน) และรองลงมาคือเบียร์ 
    แม้นักดื่มประจำาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นชาย แต่พบว่าวัยรุ่น
ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตรประชาชนกลุ่มนี้ กลับมีปริมาณ
การดื่มต่อครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 38.5 กรัมเอทานอล ซึ่งนับว่า
ค่อนข้างสูง (เทียบเท่ากับการดื่มเบียร์ 1.5 ขวดใหญ่) หาก
แบ่งตามเพศพบว่า วัยรุ่นชายดื่มเฉลี่ย 42.4 กรัมเอทานอล 
และวัยรุ่นหญิงดื่มเฉลี่ย 35 กรัมเอทานอล ซึ่งเป็นปริมาณที่
จัดได้ว่าดื่มแบบเสี่ยงทั้งวัยรุ่นชายและหญิง 
    ทั้งนี้ นักดื่มแบบหัวราน้ำา คือ ผู้ดื่มที่ดื่มอย่างหนักในครั้ง
ที่ดื่มนั้น มีปริมาณการดื่มต่อครั้งเฉลี่ย 76.8 กรัมเอทานอล 
ซึ่งเทียบเท่ากับการดื่มเบียร์ 3 ขวดใหญ่ 
วัยรุ่นทั้งชายและหญิง หากจ่ายเองก็จ่ายเท่าๆ กัน   
    สำารวจนี้พบว่า ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
เฉลี่ยของผู้ที่จ่ายเอง คือ 50 บาทต่อครั้งที่ดื่ม ซึ่งเท่ากันทั้ง
วัยรุ่นหญิงและชาย อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่มีผู้อื่นจ่ายให้ 
พบว่า วัยรุ่นหญิงกลับมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ดื่มสูงกว่าวัยรุ่น
ชายถึง 2 เท่า กล่าวคือ หากมีคนจ่ายให้ค่าใช้จ่ายค่าเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงคือ 100 บาทและของวัยรุ่น
ชายคือ 50 บาท

    การสำารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่ว
ประเทศในปี 2554 พบว่า ความชุกของการดื่มของผู้ที่อายุ 
15 ปีขึ้นไปนั้น คือ ร้อยละ 31.5 และการสำารวจดังกล่าวพบ
ว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดปทุมธานีดื่มร้อยละ 
30.2 แต่ผู้ที่อายุ 15 – 19 ปีนั้น ดื่มเพียงร้อยละ 4.8 

ความจริงที่ไมอ่ยากใหเ้ป็นจริง : 

เมื่อวยัร ุน่หญิงหายใจ

รดตน้คอวัยร่นุชายแลว้

ที่มา: 

1) วีรนุช ว่องวรรธนะกุล, จุไร ทัพวงษ์, ทักษพล ธรรมรังสี, ปัจจัย

ราคาและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในวัยที่มีโอกาส

เริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (2556)

2) รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด 

พ.ศ. 2554, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (2556)

    อย่างไรก็ตาม การสำารวจในปี 2555 ดังกล่าว ได้ศึกษา
ในประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งอยู่ในวัยที่มีโอกาสเริ่มต้นดื่มใน
บริบทของจังหวัดเดียวกันกลับทำาให้เห็นภาพของปัญหา
ที่ก่อตัวขึ้นได้ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ วัยรุ่นชายและหญิงก็
เป็นนักดื่มเท่าๆ กัน ดื่มแบบเสี่ยงเช่นกัน และใช้จ่ายค่า
แอลกอฮอล์เท่าๆ กัน กล่าวได้ว่า การสำารวจนี้เป็นหลักฐาน
ทางวิชาการที่ทำาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหา
ของประชากรกลุ่มดังกล่าว พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกัน
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    ปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความพยายาม
ในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ชนิดใหม่ๆ ที่ทำาให้เด็กและเยาวชนดื่มได้ง่าย
และมีความอยากลิ้มลองมากขึ้น “เหล้าปั่น” นับเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกชนิดที่ถูกนำามาแปลงร่าง ให้อยู่
ในรูปแบบที่มีรสหวาน สร้างสีสันแก่ผู้ดื่ม และทำาให้รู้สึก
เหมือนกับน้ำาผลไม้ปั่นมากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึง
ทำาให้เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น นิสิตนักศึกษา ชวนให้ดื่มได้
ท้ังชายและหญิง และทำาให้ดูไม่เขินอายว่ากำาลังด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ทำาให้มีการรวมกลุ่มกันดื่มได้ง่าย เหล้าปั่นจึง
เป็นเสมือนปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น
ด้วย 
    ถึงแม้เหล้าปั่นจะถูกทำาให้มีรสหวาน สีสันน่าทดลอง 
และดื่มง่าย แต่หลายคนหารู้ไม่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชนิดนี้มีดีกรีที่ไม่น้อยกว่าการดื่มเบียร์ ข้อมูลผลการศึกษา
เบื้องต้นในการศึกษาความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์
ในเหล้าปั่น ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่สำารวจข้อมูลจากร้านที่จำาหน่ายเหล้าปั่นใน
พื้นที่หัวเมืองหลักของภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี 
สงขลา และกรุงเทพมหานคร) จำานวน 76 ร้าน พบว่า 
สูตรเหล้าปั่นที่จำาหน่ายในร้านส่วนใหญ่มีประมาณ 10-15 
สูตร เกือบทุกสูตรจะมีส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทันสถานการณ์    

เหล้าปั่น

ใกล้เคียงกัน ต่างกันเฉพาะรสชาติของน้ำาหวานที่นำามาผสม 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมนำามาใช้เป็นส่วนผสมหลัก 
คือ สุราขาว สุรากลั่น และวอดก้า (Vodka) ที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 40 ดีกรี จากข้อมูลสัดส่วนการผสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเหล้าปั่น พบว่า ส่วนใหญ่เหล้าปั่น 
1 เหยือก มีส่วนผสมของสุราอยู่ในช่วง 2-4 ช็อท (shot) 
มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณร้อย
ละ 4-8 หรือ 4-8 ดีกรี ซึ่งสูงเทียบเท่าหรือมากกว่าเบียร์ 
นอกจากนี้ พบว่าบางสูตรที่ทางร้านจำาหน่ายเหล้าปั่นจัดส่วน
ผสมไว้ มีดีกรีความแรงสูงถึง 24 ดีกรี ซึ่งเกือบเทียบเท่าสุรา
ขาว 28 ดีกรี     
    นอกจากนี้ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการสั่งเพิ่มปริมาณ
ส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพิ่มช็อท) ซึ่งทำาให้
ปริมาณแอลกอฮอล์หรือดีกรีความแรงของเหล้าปั่นสูงมาก
ขึ้นไปอีก  เมื่อค่าคงที่ของดีกรีในเหล้าปั่นไม่นิ่ง เพราะขึ้นอยู่
กับความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำาคัญ และร้านค้ายังคง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และวัยคะนองยังมองเห็น
แค่ความสวยของสีในเหล้าปั่นจนไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นก่อให้เกิด
ปัญหาที่ตามมา  ต่อไปเราอาจพบว่าปริมาณดีกรีที่มีในเหล้า
ปั่นอาจแปรผันไปเป็นดีกรีของปัญหาเยาวชนในสังคมไทย
ก็เป็นได้

    เหลา้ปั่น

รวยดีกรี
 แอลกอฮอล์สีสวย
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    ผลการวิจัยของ Lepusić D และ Radović จากกลุ่ม
วัยรุ่นหญิงชาวโครเอเชีย อายุ 15-21 ปี จำานวน 393 คน 
พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศและโรคทางเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่น โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำาการตรวจสอบปริมาณ
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีการดื่มมากกว่า 3 แก้วขึ้นไปต่อหนึ่งครั้ง 
และมีพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศและเกิดโรคในช่วง 
12 เดือนที่ผ่าน

        อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์รุกฆาต
        วัยรุ่นหญิงด้วยโฆษณา

    จากงานของ Flegel ชี้ให้เห็นว่า การรับรู้โฆษณาของ
กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเสี่ยงพฤติกรรมการ
ดื่มที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในช่วงระยะที่ผ่านมา เด็กสาว
จำานวนมากเริ่มต้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุ
ที่น้อยลง โดยส่วนหนึ่งมาจากการรับชมโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทางตรง โดยสร้างความดึงดูดใจที่จะสื่อเน้นให้
เห็นถึง ความทันสมัย ความสำาเร็จในชีวิต ในขณะที่โฆษณา
จำานวนไม่น้อยของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาย จะเน้นไปที่การ
ดึงดูดทางเพศมากกว่า

         กลุ่มวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มดื่มสูงขึ้นกว่า
         วัยรุ่นชายในประเทศโปรตุเกส

    งานวิจัยของ Marques และคณะ ได้ทำาการ
สำารวจในกลุ่มวัยรุ่นชาวโปรตุเกส อายุระหว่าง 15-18 ปี 
จำานวน 405 คน พบว่า วัยรุ่นหญิงนิยมดื่มสุรา
กลั่นสูงกว่าวัยรุ่นชาย และมีแนวโน้มที่จะเป็น
นักดื่มหนัก (binge drinking) นอกจากนี้ มากกว่า
ร้อยละ 60 นิยมดื่มกับเพื่อน และชอบออกไปดื่มที่
บาร์หรือไนต์คลับ ในเวลากลางคืน และร้อยละ 9 
เคยมีประสบการณ์ด้านยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
อีกด้วย อีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ยังเห็นว่าการขับรถ
ขณะดื่มจะไม่สร้างปัญหาหากไม่รู้สึกเมา

Reference
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      การเริ่มต้นดื่มของหญิงสาวนำาไปสู่ประตู
      แห่งความเสี่ยงทางเพศ
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        เพื่อนเป็นปัจจัยสำาคัญในการดื่มเหล้าของวัยรุ่น
        เมืองพิจิตร
 
     งานวิจัยเชิงทำานายปรากฎการณ์ของ วีระนุช ก่อแก้ว 
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน และพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ในชุมชนจังหวัดพิจิตร พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของวัยรุ่น
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 13-19 ปี เริ่มดื่ม
แอลกอฮอล์อายุน้อยที่สุด คือ 10 ปี โดยผลการศึกษาสามารถ
ทำานายได้ว่า ปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ 1) การคบเพื่อนที่
ดื่มสุรา 2 ลักษณะส่วนตัวของวัยรุ่น อันได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยป้องกัน ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน การคบเพื่อน ทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ป้องกันทำาให้เด็กวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะดื่มสุราทั้งในรอบ 30 วัน 
และ 3 เดือน ก่อนตอบแบบสอบถามด้วย

 วิจัยชี้ เด็กม.ต้นจังหวัดขอนแก่น
 ยิ่งดริ้งยิ่งก้าวร้าว (ใช้ความรุนแรง)

    จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมรุนแรงของเด็กวัยรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ของสุรัสวดี พนมแก่น พบว่า ร้อยละ 45.3 
ของนักเรียนหญิงดื่มมากกว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 38.8) 
เริ่มดื่มอายุต่ำาสุด 5 ขวบ และมีรูปแบบการดื่มแบบเสี่ยงต่ำา
ร้อยละ 14.02 ดื่มแบบเสี่ยง ร้อยละ 7.79 ดื่มแบบอันตราย 
ร้อยละ 3.82  และดื่มแบบติด 3 ร้อยละ 3.26  ยิ่งไปกว่านั้น 
การดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง โดยเด็กที่ดื่ม
สุราจะเคยใช้ความรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มถึง 2.71 เท่า

 4 สาเหตุหลัก หนุน นักเรียนวัยโจ๋ 19 จังหวัด 
 ในภาคอีสานดื่มเหล้า

    การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดย ชฎิล สมรภูมิ พบว่า นักเรียนวัยรุ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าครึ่งมีรูปแบบการดื่มสุรา
แบบเสี่ยงต่ำา ในการดื่มสุราครั้งแรกของนักเรียนมาจากความ
อยากลองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 70.3) รองลงมา 
คือ เพื่อนชวน (ร้อยละ 40.5) สาเหตุสำาคัญที่มีผลทางตรงต่อ
การดื่มของเด็กมากที่สุด คือ 1) ทัศนคติต่อการดื่ม 2) การ
อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 3) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 4) แบบอย่างของคนที่ดื่มสุราในชีวิตจริง 
    นอกจากนี้ สาเหตุรองที่มีผลทางอ้อมต่อการดื่มของ
วัยรุ่น ได้แก่ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ สำาหรับแนวทางในการป้องกันการดื่มสุรา
ของนักเรียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการจำาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และผู้ประกอบการหอพัก ในการป้องกันสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อการดื่ม ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายคุ้มครองเด็ก
อ้างอิง

1. วีระนุช ก่อแก้ว. ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกันและพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ในชุมชนจังหวัดพิจิตร. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2552.
2. สุรัสวดี พนมแก่น. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ พฤติกรรมรุนแรงของเด็กวัยรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
3. ชฎิล สมรภูมิ. ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
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ปกÔณกÐ
ปีกฝันเสรีเกินไป

 เพราะงดเหลา้เขา้พรรษาคา่ใชจ้า่ยลด

มาร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้น 10 ล้านคน 
มาร่วมมือกันนะครับ เพื่อช่วยประเทศไทย
ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเหล้า และเอาไป
พัฒนาในด้านอื่นๆ ของประเทศต่อไป 
ไม่แน่ว่าในอนาคต ค่าเหล้าที่พวกเราช่วย
กันประหยัดอาจเป็ส่วนหนึ่งของขบวน
รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็เป็นได้
 

 

 ถึงแม้ว่าในปี 2555 ประเทศไทยจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายรวมจากค่าเหล้าได้มาก แต่จำานวนของนักดื่มที่
งดดื่มตลอดช่วงและลดการดื่มในแต่ละปีก็ยังมีจำานวนที่
ขึ้นลงไม่แน่นอน ซึ่งในปี 2556 และในปีต่อไป 
หากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจะสามารถดึงดูดให้
ผู้ที่งดและลดนักดื่มเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผล
ให้ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าเหล้าได้
เพ่ิมข้ึนอีกปีละหลายหม่ืนล้าน
 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี 2556 นี้ ซึ่ง
จะตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
จึงอยากขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้า
เข้าพรรษา” ทำาความดีถวายในหลวงและสมเด็จ
พระสังฆราช โดยในปีนี้ทาง สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนไทย

จำานวนเงินที่คนไทยประหยัดค่าเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2555

งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา
ไม่งดแต่ลดปริมาณ
งดดื่มได้บางช่วง

    “สุรา คือ ขโมยร้าย ที่แอบมาขโมยสุขภาพที่แข็งแรง 
จากเราวันละนิดวันละหน่อย ขโมยความสงบสุขในครอบครัว
ไป” วลีเด็ดที่พระมหาวีรพล ได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ธรรมะ
อารมณ์ดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการดื่ม
สุราในมุมมองของพระพุทธศาสนา 
  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่คน
ไทยจะหันมางดหรือลดการดื่มสุรา เพราะนอกจากจะเป็นวัน
สำาคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ยังถือ
เป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาติอีกด้วย  แต่หลายคนคงสงสัยว่า 
ในช่วงที่ผ่านมา ที่พบเห็นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดผล
อย่างไรบ้าง และถ้างดดื่มเหล้าตลอดช่วงช่วงเข้าพรรษาแล้ว
ได้อะไรบ้าง ??
    จากการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พบว่า 
การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา มีนักดื่ม
ที่สามารถงดเหล้าได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเฉลี่ยปีละ 5.1 ล้าน
คน โดยในปี 2555 คนไทยสามารถงดดื่มตลอด 3 เดือน 
มีถึง 5.3 ล้านคน ทำาให้ประเทศไทยสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากค่าเหล้าได้ถึง 12,933 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี
นักดื่มที่สามารถงดดื่มได้บางช่วงและลดปริมาณการดื่มลงได้
ถึง 7.1 ล้านคน ซึ่งช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
จากค่าเหล้าได้ถึง 9,487 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2555 คนไทย
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากค่าเหล้ารวมได้ถึง 22,420 ล้านบาท 

จำานวนผู้ที่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา 2547-2555
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           หลังจากที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำารวจ 
           พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผล
           กระทบในช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ทำาให้นึกถึง 
           ปัญหาหรือข้อชวนสงสัยในการวิเคราะห์ข้อมูลการ 
           สำารวจพฤติกรรมการบริโภคที่มักจะมีคนถามอยู่บ่อยๆ 
ว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกี่ประเภท ในการสำารวจควรจะจัดกลุ่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกี่กลุ่ม และ
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ผสมอยู่มากน้อยเพียงใด จากฉบับที่แล้วที่คุยกัน
ถึงเรื่องเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง…ยังไม่ลืมนะครับ แต่จะขออนุญาตแทรกประเด็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประเภท
และความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยสำาหรับผู้ที่กำาลังออกแบบและวิเคราะห์การสำารวจ
พฤติกรรมการบริโภคก่อนนะครับ… 
     ตามรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มักจะมีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สุรา เบียร์ และไวน์ และมักจะกำาหนดให้ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์เท่ากับ 40% 5% และ 15% ตามลำาดับ ซึ่งเป็นค่ากลางสำาหรับการคำานวณปริมาณแอลกอฮอล์โดย
ทั่วไป แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกนี้มีมากมายหลากหลายชนิดและมีดีกรีความเข้มข้นแตกต่างกันมากด้วย
เช่นกัน อาทิ ไวน์คูลเลอร์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม สุราแช่พื้นเมือง หรือแม้แต่เหล้าปั่นที่อยู่ใน
ความนิยมของกลุ่มวัยรุ่นในบ้านเรา ซึ่งในการรายงานสถานการณ์การบริโภคนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท
อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสุราหรือเบียร์จะถูกรวมไว้ในกลุ่มไวน์ ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในระดับ 15% 
ดังนั้นในการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคหากสามารถจำาแนกประเภทได้มากกว่า 3 ประเภทหลักดังกล่าวแล้ว 
น่าจะสามารถคำานวณปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
     สำาหรับประเทศไทยหากจะจัดกลุ่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นอกจากจะสอดคล้องกับดีกรีหรือ
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แล้ว ยังสะท้อนถึงพฤติกรรมและบริบทของผู้ดื่มได้ด้วย อาจจะแบ่งประเภทของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกหลายกลุ่ม ได้แก่ สุราขาว สุราสี เบียร์ ไวน์ ไวน์คูลเลอร์ สุราแช่พื้นเมือง เหล้า
ดองยา สุราจีน เหล้าปั่น และอื่นๆ อาทิ ค็อกเทล และเมื่อคำานวณหาค่าความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ละกลุ่มโดยคำานึงถึงส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหลักๆ ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ สุราขาว 
คำานวณค่าความเข้มข้นที่ถ่วงน้ำาหนักด้วยสัดส่วนปริมาณการผลิตของสุราขาว 28 ดีกรี (0.132) และ 40 ดีกรี 
(0.868)2 มีค่าเท่ากับ 38.42% 
     สุราสี หรือสุรากลั่นชนิดอื่นๆ (นอกจากสุราขาว) เช่น วิสกี้ บรั่นดี รัม หรือสุราผสมชนิดต่างๆ เมื่อ
พิจารณาดูส่วนแบ่งตลาดของสุราสีแล้วมีทั้งสุราไทยและนอก โดยสุราสีไทยมี 3 ตัวหลักในตลาด ได้แก่ กลุ่ม
ยี่ห้อ ห. (35 ดีกรี) (0.5) ยี่ห้อ บ. (40 ดีกรี) (0.3) และยี่ห้อ ส. (35 ดีกรี) (0.1)3 ส่วนสุราสีนอก 40 ดีกรี (0.1) 
คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักแล้วเท่ากับ 36%
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ในประเทศไทย

ความเขม้ขน้

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
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หมายเหตุ: *หน่วยของความเข้มข้น คือ % alcohol by volume (abv) หรือ ปริมาตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อปริมาณของ  
 เครื่องดื่มทั้งหมด

4ไทยไพสต์. สิงห์คำารามลอยลำาเบอร์1ตลาดเบียร์. 5 มิถุนายน 2555. [http://www.thaipost.net/news/050612/57800]

     เบียร์ ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่เป็นบริษัท ส. (0.691) ซึ่งเป็นเบียร์ 5 ดีกรี และบริษัท ท. (0.268) เป็น
เบียร์ 6.4 ดีกรี นอกจากนั้นสัดส่วนของเบียร์ในกลุ่มอีโคโนมี สแตนดาร์ด และพรีเมี่ยม เท่ากับ 87.2%, 9.4% 
และ 3.4% ตามลำาดับ4 ความเข้มข้นของกลุ่มเบียร์เมื่อถ่วงน้ำาหนักแล้วเท่ากับ 5.4% 
     สำาหรับกลุ่มอื่นๆ เป็นเครื่องดื่มที่มีการบริโภคน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสุราและเบียร์ อีกทั้งไม่มีข้อมูล
ส่วนแบ่งการตลาดที่จะนำามาใช้ในการคำานวณโดยคำานึงถึงส่วนของความแรงแต่ละระดับในท้องตลาดจึง
เสนอแนะให้ใช้ค่าที่นำาเสนอต่อไปนี้ โดย ไวน์ ทั้งที่ทำาจากองุ่นและผลไม้ชนิดอื่นๆ มีความเข้มข้นในช่วง 8 - 15 
ดีกรี ใช้ความเข้มข้นที่ 12% ไวน์คูลเลอร์ สุราผสมรสผลไม้และสุราผสมพร้อมดื่ม มีความเข้มข้นในช่วง 5 - 7 
ดีกรี ใช้ความเข้มข้นที่ 5.5% สุราแช่พื้นเมือง อาทิ สาโท อุ กระแช่ น้ำาตาลเมา เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 5 ดีกรี จนถึง 11-12 ดีกรี ใช้ความเข้มข้นที่ 8% เหล้าปั่น 
จากรายงานผลการสำารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเหล้าปั่นมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงประมาณ 5 ดีกรี จึงเสนอให้ใช้
ค่าความเข้มข้นของเครื่องดื่มกลุ่มนี้เท่ากับ 5% 
     สำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ หากสามารถระบุประเภทหรือยี่ห้อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
อย่างชัดเจนก็สามารถเลือกใช้ค่าความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม อย่างไร
ก็ตามหากไม่สามารถระบุยี่ห้อหรือกลุ่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ก็อาจจะต้องมีการกำาหนดค่าสำาหรับ 
3 กลุ่มหลักๆ คือ สุรา 40% ไวน์ 12% และสุราแช่หรือสุราผสมที่ดีกรีไม่แรงมากนัก 5% ดังแสดงในตาราง



บÍกàลèา 
เก้าสÔบ
    ในเดือนมีนาคมปี 2553 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
ได้เปิดฉากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำารวจการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ” ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
(กรกฎาคม 2556) ศวส. ได้จัดการอบรมดังกล่าวรวมท้ังส้ิน 9 คร้ัง 
ทั้งการจัดให้เครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการ ราชการ 
และประชาสังคม รวมถึงและการจัดให้โดยเฉพาะหน่วยงานทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ และกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า การอบรมฯ นี้เป็นอีกหนึ่งงาน
ที่ชาว ศวส. ทุกคนตั้งตารอคอย เพราะว่าเราเองก็ได้รับความสุขและแรงบันดาลใจ
จากการจัดการอบรมฯ แต่ละครั้งด้วยเช่นกัน 
    แม้วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมฯ คือการเพิ่มศักยภาพในการทำาการสำารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง แต่วัตถุประสงค์สำาคัญที่อยู่ในความนึกคิดของ ศวส. ตลอดมาคือ การสนับสนุน
ให้ในแต่ละบริบทและแต่ละพื้นที่สามารถทำาการสำารวจได้เอง เพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจสภาพปัญหาและหาแนวทางในการ
แก้ไขที่เหมาะสม 
    การอบรมฯ เป็นรูปแบบท่ีผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืม ผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง มาตรวัด
ต่างๆ ที่สำาคัญคือ การได้ลองฝึกปฏิบัติออกแบบแบบสอบถามเพื่อถามการดื่มและผลกระทบ รวมไปถึงการทดลองลง
ภาคสนามจริง ซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในการ
อบรมฯ ครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 นั้น นับได้ว่า เป็นครั้งที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดครั้งหนึ่ง จากความหลากหลาย
ของผู้เข้าอบรมฯ ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข ทั้งจากโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาล และนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ 
และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในจังหวัดต่างๆ  การต่อยอดความคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำาการสำารวจในท้องถิ่น/บริบทของ
ตนเอง ซึ่งชาว ศวส. นั้นสัมผัสได้ถึงพลัง ความมุ่งมั่น ศักยภาพของแต่ละท่านและแต่ละหน่วยงานที่จะสานงานด้าน
วิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
    อีกหนึ่งในความภูมิใจของ ศวส. ที่ได้จัดการอบรมฯ ให้กับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในภาคอีสานในช่วงปี 2554/2555 
นั้น พบความก้าวหน้าของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอำานาจเจริญที่ได้ทำาการสำารวจในพื้นที่ของตนเอง เพื่อระบุ
ขนาดปัญหาและพฤติกรรมการดื่ม และที่สำาคัญยังได้ทำาการคืนข้อมูลสู่ท้องถิ่นผ่านการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วย 
     สุดท้ายนี้ ศวส. ยังคงยืนยันว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร จะอยู่ในบริบททางสังคมแบบใด ก็สามารถทำาการสำารวจฯ ได้ 
สามารถที่จะมีงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาในท้องถิ่นหรือบริบทของตนเองได้ และ ศวส. หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า เราและท่านจะพบกันอีกครั้งใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำารวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลกระทบ” ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

พลัง ศักยภาพ และการมองปัญหา

โดยสายตาของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ :

ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสำารวจการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์ละผลกระทบ”


