
ผลงานของรัฐบาลชุดที่มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2549 ท่ีเดนชัดอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ การเปดฉากสูกับ
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลยักษใหญท้ังในประเทศ
และขามชาติ  ดวยการประกาศจะหามการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลทุกชนิด 100% คือ หามการโฆษณาทุกชองทาง
ไมวาจะผานส่ือชนิดใดก็ตาม ตลอด 24 ช่ัวโมง และเรงพิจารณา
รางพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จนกลาย
เปนประเด็นรอนเร่ืองหน่ึงในชวงปลายป 2549 ตอ ป 2550

งดโฆษณาเหลา 100% ฝนใหไกล
แมยังไปไมถึง
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จากการเปดเสรีการผลิตและจำกัดผูบริโภค รุกคืบสู
การงดโฆษณาเหลา 100%
ความรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสินของคนไทย ท่ีเกิดจากการบริโภค
สุราและอบัุติเหตเุมาแลวขับ ซ่ึงเปนสาเหตกุารตาย 1 ใน 3 
ของคนไทยน้ัน เปนปจจัยสำคัญอยางย่ิงของการออกมาตรการ
ตาง ๆ  ของภาครัฐ เพ่ือหวังผลใหการบริโภคสุราลดจำนวนลง  ดังท่ี
รายงานวิจัยของเครือขายวิจัยถนนปลอดภัยช้ีวา การด่ืมเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอลมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
สูงถึง 14 เทา ผูขับข่ีท่ีมีแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50  มิลลิกรัม 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะบาดเจบ็สาหสัมากกวาผูขบัขีท่ี่มแีอลกอฮอล
ในเลือดต่ำกวาถึง 36 เทา และสาเหตอัุนดับ 1 ท่ีทำใหเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดในชวง 7 วันอันตรายของเทศกาลปใหมคือ 
การเมาสุรามากเปนอันดับ 1 ซ่ึงสูงถึงรอยละ 42 ดังน้ัน หากรัฐบาล
และสงัคมชวยกนัหยดุผูขับขีท่ี่ด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลได จะ
ปองกันการบาดเจ็บสาหัสเฉพาะตัวผูขับเองไดถึงรอยละ 45 
โดยตองใชท้ังมาตรการรณรงคกระตุนใหเกิดจิตสำนึกควบคูไป
กับการใชมาตรการทางกฎหมายทีเ่ขมขน4   

ทามกลางความขดัแยงของการเปดเสรสีนับสนุนการผลติสุรา 
การจำกัดโอกาสและการเขาถึงของผูบริโภคท่ีผานมาน้ันยังไม
ประสบผลเพียงพอตอการลด ละ เลิกสุรา  มาตรการควบคุมท่ีสำคัญ
อีกประการหน่ึงท่ีรัฐออกมาในปลายป 2549 น้ีคือ การประกาศ
ควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกระดับ ไมวาจะเปนการ
โฆษณาทางส่ือโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ และส่ือกลางแจงท้ังหมด 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  

ท่ีสำคัญคือ การเสนอรางพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ซ่ึงกลายเปนประเด็นรอน มีการถกเถียงกวางขวาง 
เน่ืองจากเปนคร้ังแรกท่ีรัฐเขามาแทรกแซงภาคธุรกิจสุราดวยการ
จำกัดชองทางการตลาดและการสงเสริมการขาย ซ่ึงหมายถึงผล
ประโยชนจำนวนมหาศาล

รางกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลนี ้
เสนอโดยนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะนั ้น ซึ ่งเปนประธานคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ (คบอช.) อยูดวย กำหนด
แนวทางสำคัญคือ
(1) หามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกรูปแบบในทุก
สื่อตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนรายการกีฬาถายทอดสด  
(2) หามแสดงผลิตภัณฑ ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือผูผลิตในส่ือทุกชนิด 
(3) หามจัดกิจกรรมชิงโชคเก่ียวกับผลิตภัณฑ แอลกอฮอล และ 
(4) งดออกใบอนุญาตจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ี
เฉพาะ เชน ลานเบียร5 แตอดีตนายกฯ ทักษิณ ขอใหมีการทบทวน
การยก (ราง) พ.ร.บ. ใหม โดยใหผูท่ีเก่ียวของทุกหนวยงานมีสวน
ในการพจิารณารางดวย ซึง่รวมทัง้ผูประกอบการและตวัแทน
โฆษณา เนื่องจากคำนึงถึงปจจัยดานการลงทุนของนักธุรกิจ 
ท่ีอาจทำใหรัฐบาลสูญเสียคะแนนเสียง หากกำหนดมาตรการ
ท่ีเขมงวดในกรณีน้ี 

ความขัดแยงในตัวเองของนโยบายวาดวยสุราของ
สังคมไทย
หากเรายอนกลบัไปมองนโยบายวาดวยสรุาในประวติัศาสตร
ของไทยก็พบวา สังคมไทยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง
เหลาท่ียอนแยงกันเองในตัวมาต้ังแตอดีต จากท่ีชาวบานเคยมี
การผลิตและบริโภคสุราไดโดยเสรี จนกระท่ังรัฐเขามากำหนด
แนวทางผูกขาดการผลิตและจำหนายสุรา ในยุคหลังการเปล่ียน
แปลงการปกครองเม่ือพ.ศ. 2475 ไดเปล่ียนจากการผูกขาดการ
ผลิตสุรามาสูการเปดเสรีการผลิตสุรา และสนับสนุนการผลิต
และจำหนายสุรา1     

จนถึงยุคปจจุบันเร่ิมจากป 2542 กระทรวงการคลังไดจัดทำแผน
การประมูลโรงงานสุราของรัฐ และนโยบายบริหารงานสุรา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนโยบายสำคัญ 3 
ลักษณะ เรียงตามรูปแบบการเปดเสรีจากมากไปหานอยคือ 
(1) เปดเสรีสุรากล่ันท้ังหมด ครอบคลุมสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ 
สุราผสม สุราขาว  
(2) เปดเสรีสุราสีท้ังหมด ครอบคลุมสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ 
สุราผสม แตยกเวนสุราขาว ท่ีใหแขงขันเฉพาะโรงงานสุราของ
รัฐเทาน้ัน   
(3) เปดเสรีเฉพาะสุราพิเศษ สวนสุราปรุงพิเศษ สุราผสม 
และสุราขาวใหแขงขันเฉพาะโรงงานสุราของรัฐเทานั้น  ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2541 เห็นชอบให
ดำเนนินโยบายตามรปูแบบทีห่น่ึงคือการเปดเสรสุีราทัง้หมด2  
โดยมีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราภาษี
เพ่ือเปนรายไดของรัฐเชนท่ีเคย

ความชัดเจนของนโยบายเรื่องเหลาในปจจุบันที่เห็นกันชัดๆ 
คือความขัดแยงกันเองระหวางนโยบายสนบัสนุนการผลิตและ
นำมาสูการเปดเสรีสุรา กับนโยบายควบคุมการบริโภคสุรา โดย
เฉพาะการทยอยออกมาตรการตาง ๆ  ในชวง 5 ปท่ีผานมา ไดแก
มาตรการควบคุมการเขาถึงและหาซ้ือ ดวยการจำกัดเวลาให
ขายไดในระหวางเวลาท่ีกำหนด (11.00-14.00 และ 17.00-
24.00)  จำกัดอายุผูซ้ือและด่ืมสุราไมใหต่ำกวา 18 ป และหาม
จำหนายสุราในสถานท่ีตาง ๆ เชน สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ปมน้ำมัน เปนตน  มาตรการจำกัดการด่ืมสุรา ดวยการใชพ.ร.บ.
สถานบริการ ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 มิใหจำหนาย
สุราใหแกผูมีอาการมึนเมา และหามผูมีอายุไมถึง 20 ป
เขาสถานบริการ  

มาตรการลดอุบัติเหตุ กำหนดมิใหผูขับข่ีขับรถขณะเมาสุรา และ
มีการเพ่ิมโทษใหสูงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการควบคุมปญหาอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากการเมาแลวขับ  นอกจากน้ียังมี มาตรการรณรงค
ของกระทรวงสาธารณสขุ ดวยการกำหนดใหสุราเปนอาหารที่
ตองมีฉลากคำเตอืนแสดงขอความเตือนถึงผลของการบรโิภค
สุราบนผลติภัณฑ3 และกำหนดมาตรการควบคมุการบรโิภค
เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล รวมกบัภาคประชาสงัคมทีด่ำเนนิโครง
การตางๆ เพ่ือสรางกระแสการลด ละ เลิกด่ืมสุราในสังคมไทย
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อยางไรก็ดี เพียงหน่ึงเดือนหลังรัฐประหาร  รัฐบาลของพล.อ.
สุรยุทธ จุลานนทก็ไดหยิบเอาประเด็นน้ีข้ึนมาพิจารณาในวันท่ี 
17 ตุลาคม 2549 ซ่ึงมีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี คือ 
(1) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล
แหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดมอบ
หมายเปนประธานกรรมการ มีหนาท่ีกำหนดนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนการ
บำบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
(2) กำหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีหนาท่ี
เสนอนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล  ตอคณะกรรมการนโยบายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล
แหงชาติ และใหมีคณะกรรมการควบคุมฯ ของ กทม. 
และคณะกรรมการควบคมุฯ ของ จังหวัด  
(3) ใหจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ข้ึนในกรมควบคมุโรค เพ่ือเปนธุรการของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการควบคมุฯ 
(4) การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ซ่ึงกำหนดใหผูผลิตหรือผู
นำเขาปฏิบัติ โดยตองจัดใหมีฉลากและขอความเตือนบนบรรจุ-
ภัณฑตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข รวมท้ังกำหนดสถานท่ี
หามขายและบริโภค เชน วัด สถานที่ประกอบศาสนกิจ 
สถานที่ราชการ สถานที่ศึกษา ที่สาธารณะ หอพัก สถานี
บริการน้ำมัน ฯลฯ และหามขายใหกับบุคคลท่ีอายุต่ำกวา 25 ป
บริบูรณ เปนตน รวมท้ังหามมิใหโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
สถานท่ีและส่ือตางๆ ในการแสดง ประกวด หรือแขงขัน หรือการ
ประกอบกิจกรรมอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคเขาใจไดวาช่ือหรือเคร่ือง
หมายการคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ยกเวนการโฆษณาท่ีปรากฏ
ในการถายทอดสดจากตางประเทศ
(5) กำหนดใหผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือญาติ หรือคณะ
บุคคล หรือองคกรภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือบำบัด
รักษาฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ขอรับการสนับสนุน
เพื่อบำบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลได
(6) กำหนดใหอำนาจพนักงานเจาหนาท่ีในการเขาไปตรวจคน
บุคคล ยานพาหนะ ยึด หรืออายัดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือมี
หนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคำได
(7) กำหนดบทลงโทษผูกระทำการฝาฝน พ.ร.บ. 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหนำราง พ.ร.บ.ฯ กลับไปหารือ
และทบทวนในคณะกรรมการกลุมเล็ก โดยใหกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง มารวมกันพิจารณาในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย6 โดยเฉพาะใน
กรณีการจำกัดอายุผูซ้ือ 

ตอมา มีมติครม.ปรับลดอายุผูซ้ือจาก 25 ป เหลือ 20 ป เพ่ือใหสอด
คลองกับการบรรลุนิติภาวะ และ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 
ท่ีหามเยาวชนอายุต่ำกวา 20 ป เขาในสถานบันเทิง ขณะเดียว
กันก็มีการเสนอใหเก็บภาษีเหลาและบุหรี่จากเดิมรอยละ 2 
เพ่ิมเปนรอยละ 4 เพ่ือมาต้ังเปนกองทุนเพ่ือสังคมทดแทนกับเงิน

สนับสนุนจากบรษัิทเครือ่งด่ืมแอลกฮอลท่ีอาจขาดหายไปของ
วงการกีฬา7 

ผลกระทบตอวงการตาง ๆ หากการหามโฆษณาเหลา
เด็ดขาดเกิดข้ึนจริง 
ทาทีดังกลาวของรัฐบาลสงผลใหภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของเรียงหนา
ออกมาแสดงความเห็นกันอยางกวางขวาง แมสวนใหญจะเห็นดวย
และสนับสนุนนโยบายของรฐับาล ท่ีตองการลดปญหาอันเกิด
จากการบริโภคสุราอยางขาดสำนึกรับผิดชอบ แตก็มีความกังวล
มากกวาเมื่อคำนึงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจที่ตองสะดุดหยุดลง 
หากมีการประกาศหามการโฆษณาทางส่ือทุกชนิดจริง เน่ืองจาก
เงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกฮอลเปนแหลงรายได
สำคญัของการดำเนนิงานของสมาคมกฬีาหลายประเภทและ
การจัดการแขงขันกีฬาระดับตางๆ 

ดังท่ีสุเมต สุวรรณพรหม อดีตนักวิชาการและอดีตกรรมาธิการ
การกีฬา สภาผูแทนราษฎร กลาววา “ปญหาในสังคมไทยไมได
เกิดจากการโฆษณาเหลา 24 ช่ัวโมง ถามาตรการน้ีออกมาจะ
กระทบตอวงการกีฬาไทย เสียโอกาสในการพัฒนากีฬาท่ีทำมา
ตอเน่ือง ถาเปนการทดลอง คอยๆ ทำ นาจะดีกวา”8  

ขณะที่ฟากของภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเองก็มีกระแส
วิพากษวิจารณนโยบายน้ีไปใน 2 มิติคือ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ใน 2 วงการดวยกัน หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช
วงการแรก ท่ีชัดๆ คือ ผลกระทบตอแวดวงกีฬาไทย เพราะวงการ
กีฬามกัตองพ่ึงพาผูสนับสนุนจากบรษัิทเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล
เปนหลัก เชน ในแตละปเบียรสิงหสนับสนุนวงการกีฬาไทย
ประมาณ 350 ลานบาท โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สนับสนุน
ตัวนักกีฬาโดยตรง อาทิ นักเทนนิส นักวายน้ำ นักกอลฟ ในเร่ือง
การศึกษาและการเดินทางไปแขงขันตางประเทศ รวมแลวปละ 
100 ลานบาทตอป  และสนับสนุนการจัดการแขงขันรายการตางๆ 
ปละ 250 ลานบาท9   

วงการท่ีสอง คือ ผลกระทบตอธุรกิจสงเสริมการขายท่ีเก่ียวของ 
เชน บริษัทโฆษณา ส่ือทุกชนิด การจัดกิจกรรมการตลาด เปนตน 
โดยในสวนของอุตสาหกรรมโฆษณาน้ันประเมินวาปริมาณเม็ด
เงินแตละปท่ีกลุมสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดใชผานส่ือทุกชนิด
อยูท่ีประมาณ 2,000 ลานบาท10 

มิติถัดมาคือ การเลือกปฏิบัติของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีอาจกลายเปนสองมาตรฐาน และโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการ
ลงทุน น่ันคือ มาตรการน้ีหามแตเหลา เบียร ไวน และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ่ืนๆ ท่ีผลิตในเมืองไทย ไมใหโฆษณา แตไมสามารถ
หามโฆษณาแฝงในรายการกีฬา และภาพยนตรที่มาจาก
ตางประเทศไดเลย  ผลสะเทือนถัดมาตออุตสาหกรรมแอลกอฮอล
คือ  มาตรการน้ีเทากับเปนการตอนการผลิตหรือนำเขาสุราและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหมๆ  ท่ีไมสามารถเกิดไดอีกในเมืองไทย
เพราะหมดโอกาสในการทำโฆษณาแนะนำผลิตภัณฑใหมสูสังคม

ตรงน้ีผูประกอบการรายเกาท่ีย่ีหอเหลาเบียรตนเองติดตลาดแลว 
ก็จะไดเปรียบมาก ดังท่ี บุญชวย ทองเจริญพูลพร เลขาธิการสมาพันธ
ชวยภาครัฐลดปญหาแอลกอฮอลแหงชาติ กลาววา “หากจะออก
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มาตรการก็ตองไมมีการเลือกปฏิบัติ อยามีสองมาตรฐาน เพราะ
เม่ือหามโฆษณากต็องหามท้ังหมด ไมวาจะเปนโฆษณาท่ีแฝง
มากับการถายทอดกีฬาตางประเทศ เพ่ือมิใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบ หรือแมแตเหลาขาว ก็ตองมีการจัดเก็บภาษีอยางเทา
เทียมกัน”11 

นอกจากน้ี ยังมีความคิดแยงตอการแกปญหาการบรโิภคสุรา
ดวยการหามโฆษณาในลักษณะตาง ๆ  กัน เชนวา การด่ืมเหลา
เปนเรื่องเฉพาะบุคคล การหามไมใหโฆษณาเปนการแก
ปญหาทีป่ลายเหตุ เพราะวยัรุนไมไดดืม่เหลาจากโฆษณาทวีี 
เขาด่ืมจากการคบเพือ่น กินตามกระแสนิยม เหลาหลายชนิดท่ี
มีการด่ืมกันในชนบทก็ไมไดมีการโฆษณาแตอยางใด12  

และเม่ือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาวินิจฉัยใหคำส่ังหาม
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิด ทุกส่ือตลอด 24 ช่ัวโมงของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนคำส่ังมิชอบ
ดวยกฎหมาย สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข ตองชะลอคำส่ังดัง
กลาวออกไป และสงเร่ืองใหคณะกรรมการกฤษฎกีาทบทวนคำ
วินิจฉัย ก็กลายเปนกระแสวิพากษวิจารณอีกคร้ัง คร้ังน้ีเปนกระแส
ความคิดไมเห็นดวยกับคำวินิจฉัยจากกลุมองคกรตาง ๆ 

ดังปฏิกิริยาจากสมาคมหมออนามัย  ท่ีเคล่ือนไหวรณรงคใหสมาชิก
หมออนามัยกวา 40,000 คน ในสถานีอนามัย 10,155 แหง พูด
คุยกับผูประกอบการรานคาในหมูบานท่ัวประเทศ ขอความรวม
มือปลดปายโฆษณาของเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล โดยไมตองรอ
คำส่ังหรือกฎหมายบังคับใช และจะหารือรวมกับเครือขายอาสา
สมัคร องคการบริหารสวนตำบล  องคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูนำทองถ่ิน ใหมารวมกันผลักดันราง พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล รวมท้ังรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด13  รวมกับ
ภาคีเครือขายตาง ๆ  ท่ีดำเนินโครงการลด ละ เลิกการบริโภคสุรา
มาอยางตอเน่ือง

ขณะเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 28 คน ก็ได
เขาช่ือเสนอ ราง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
โดยเขาสูการพิจารณาในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2550 ประกอบกับ
รางของรัฐบาล ซ่ึงเน้ือหาสาระไมแตกตางกันมากนัก และหลัง
จากที่มีการอภิปรายในสภาแลว รัฐบาลจะรับรางที่ สนช.
พิจารณามาศึกษาภายใน 30 วัน จากน้ันก็จะสงกลับให สนช.
อีกคร้ังเพ่ือพิจารณา14 ท้ังน้ีดวยความกังวลวากฏหมายท่ีรัฐบาล
เสนอน้ันอาจลาชา เน่ืองจากไดรับการทวงติงจากหลายองคกร 
และอาจถูกแทรกแซงจากผูสูญเสียผลประโยชน โดยขณะน้ีราง 
พ .ร .บ .ของร ัฐบาลอย ู  ระหว างการพ ิจารณาของคณะ
กรรมการกฤษฏีกา ซ่ึงใชเวลาพิจารณากวา 2 เดือนแลว แตก็ยัง
ไมแลวเสร็จ

ทิศทางในอนาคตของนโยบายควบคมุปญหาตางๆจาก
การด่ืมสุรา
การปกธงนโยบายควบคมุปญหาตางๆท่ีเกิดจากการดืม่สุราใน
รอบ 5 ปท่ีผานมา  กอใหเกิดพัฒนาการทางบวกตอสังคมไทย
โดยเฉพาะการกอเกิดของกลไกที่เกี่ยวของกับการทำงาน
ควบคุมและแกไขปญหาสุราอยางเปนรูปธรรม ไดแก ในป 2546
เกิดคณะกรรมการดำเนินการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแหงชาติ  ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย
และแนวทางการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประสานหนวยงานตางๆ กำกับ ติดตามประเมินผล จัดใหมี
การศึกษาวิจัย และสนับสนุนใหประชาชนเขามามีการสวนรวมใน
การเสนอมาตรการทางกฎหมายตางๆ ดวยความคาดหวังวาจะ
เปนองคกรสำคัญในการดำเนนิการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจาก
การบริโภคสุราอยางเปนรูปธรรม  

ในป 2547 เกิด ศูนยวิจัยปญหาสุรา ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางกรมสุขภาพจิตและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีบทบาท
ในการวิจัยและจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการควบคุม
ปองกัน และแกไขปญหาสุรา แผนงานนโยบายสาธารณะเพือ่
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ซ่ึงทำหนาท่ีจัด
กระบวนการส่ือสารนโยบายสาธารณะตอสังคม และเครือขาย
องคกรงดเหลา ท่ีรวมกนัดำเนนิกจิกรรมและโครงการตางๆ 
เพ่ือสรางกระแสใหสังคมตระหนักถึงภัยของการบริโภคสุรา

สำหรับทิศทางในการทำงานรณรงคแกไขปญหาสุรา กลไกตางๆ
ขางตนรวมท้ังศูนยวิจัยปญหาสุรา ไดเสนอใหรัฐสรางเสริมความ
เขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสุราที่
มีอยูแลว และการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสุราให
มากย่ิงข้ึน คือ มาตรการทางภาษีเพ่ือลดการด่ืมสุรา  มาตรการ
จำกัดความหนาแนนของราน การจัดพ้ืนท่ีจำหนายเฉพาะจุด
ท่ีเรียกวา โซนน่ิง มาตรการควบคุมผลิตภัณฑท่ีกระตุนการด่ืม
ของเยาวชนโดยตรง  และมาตรการหามโฆษณาโดยส้ินเชิง15

สำหรับมาตรการสุดทายน้ี กระทรวงสาธารณสุข ยุคนายแพทย
มงคล ณ สงขลา เปนเจากระทรวงไดรับลูกและพยายามดำเนนิ
การอยูในปจจุบัน

มาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อทุกชนิด
และรางพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึง
ยังคงอยูในเวทีตอสูทางความคิดและการดำเนินนโยบายที่
ขัดแยงกันเองของภาครัฐ ระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
หน่ึงในรายไดสำคัญของรัฐ กับความพยายามในการลดอบายมุข
อีกประเภทหนึง่ซ่ึงมีประชาชนเปนผูบรโิภคและรบัผลสบืเนือ่ง
สำคัญ ประเด็นขัดแยงในตัวเองของกรณีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
จะลงเอยคล่ีคลายอยางไร คงเปนเร่ืองท่ีตองติดตามตอไปอยาง
ไมกระพริบตา
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