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ขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการควบคุมสุราใน
สังคมไทยเริ่มขึ้นจริงจัง	เมื่อกรกฎาคม	2546	จาก

การรณรงค์	 “งดเหล้าเข้าพรรษา”	 และมีมติคณะ
รัฐมนตรีกำาหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ	 และจำากัดเวลาโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์	 จนนำามาสู่การตรา 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	 2551	
นับว่าประเทศไทยมีจำานวนมาตรการมากกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ	

แตก่ารนำานโยบายไปปฏบิตัยิงัขาดการเอาจรงิเอาจงัอยา่งตอ่เนือ่ง	
คำาถามคือทำาไม?	และทำาไม? 

มาตรการควบคุมแอลกอฮอล์เข้มข้น	 
แต่จำานวนผู้ดื่มยังไม่ลดลง	

ม�ตรก�รควบคุมแอลกอฮอล์ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม�  
มี 4 ด้�นคือ ควบคุมการเข้าถึงและหาซื้อ คือ จำ�กัดเวล�ให้
ข�ยได้เฉพ�ะในเวล� 11.00-14.00 และ 17.00-24.00 
จำ�กัดอ�ยุผู้ซื้อและดื่มสุร�ไม่ให้ต่ำ�กว่� 18 ปี และห้�ม
จำ�หน่�ยสุร�ในสถ�นที่ต่�งๆ เช่น สถ�นศึกษ� ศ�สนสถ�น 
ปั๊มน้ำ�มัน เป็นต้น มาตรการจำากัดการดื่มสุรา มิให้จำ�หน่�ย
สุร�ให้แก่ผู้มีอ�ก�รมึนเม� และห�้มผู้มีอ�ยุไม่ถึง 20 ปี เข้�
สถ�นบริก�ร มาตรการลดอุบัติเหตุ ห้�มผู้ขับขี่ขับรถขณะ
เม�สุร� โดยมีก�รเพิ่มโทษให้สูงขึ้น และมาตรการรณรงค์ 
กำ�หนดใหส้รุ�เปน็อ�ห�รทีต่อ้งมฉีล�กคำ�เตอืน และ ห�้มก�ร
ข�ยสุร�ในโอก�สวันสำ�คัญท�งศ�สน� รวมถึงคว�มพย�ย�ม
ห�้มก�รโฆษณ�เหล�้ 100% ซึ่งยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ1

จนม�ถึงก�รตร�พระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภ�พันธ์ 2551 เพื่อมุ่งหวังลดผลกระทบจ�กก�รดื่ม
แอลกอฮอล ์3 ด�้น คอื (1) ลดนกัดืม่หน�้ใหมโ่ดยเลือ่นอ�ยุ
ก�รริเริ่มดื่มของเย�วชนให้น�นที่สุด (2) ลดปริม�ณก�รดื่ม
ของประช�กรโดยรวม และ (3) ลดอันตร�ยจ�กก�รดื่ม เช่น 
อุบัติเหตุ คว�มรุนแรง และปัญห�สุขภ�พ  

แต่ม�ตรก�รทั้งหมดนี้ ก็ส่งผลสะเทือนในท�งปฏิบัติ 
ไม่ม�กนัก ดังเอกส�ร “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ” ที่คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ จะนำ�เสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนมีน�คม 25532 ระบุว่� 
แม้ปริม�ณก�รผลิตและนำ�เข้�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ
สองส�มปีล่�สุดมีแนวโน้มทรงตัว แต่สังคมไทยยังคงมีนักดื่ม 
หน้�ใหม่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ประม�ณปีละ 2.6 แสนคน 
รวมจำ�นวนก�รเพิ่มขึ้นในอัตร�สูงของนักดื่มหญิง และนักดื่ม
วัยเย�ว์ เอกส�รดังกล่�วนี้วิเคร�ะห์ว่� 

(1) พฤติกรรมก�รดื่มของคนไทย ดูเป็นเรื่องปกติ 
ม�กขึ้น สถิติชี้ว่�จำ�นวนนักดื่มข�ประจำ� ประเภทดื่มกัน 
ทกุสปัด�หห์รอืทกุวนักลบัเพิม่สงูขึน้จ�กรอ้ยละ 37 ในป ีพ.ศ. 
2539 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2550 ส่วนกลุ่มน�นๆ ถึงดื่ม 
สักครั้งกลับลดลง และจำ�นวนนักดื่มสูงอ�ยุมีแนวโน้มลดลง 
เสมือนว่�ก�รรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้� ดูจะได้ผลในกลุ่มที่
ดื่มน้อยอยู่แล้ว แต่ได้ผลน้อยในกลุ่มนักดื่มข�ประจำ� 

(2) ตล�ดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ยังคง
เตบิโตอย�่งตอ่เนือ่งทัง้ในมติขิองปรมิ�ณและมลูค�่ โดยเฉพ�ะ
เครื่องดื่มสไตล์ตะวันตก ที่ออกรสช�ติและรูปลักษณ์ใหม่ๆ 
เสมอ เพื่อมุ่งเจ�ะตล�ดเฉพ�ะเย�วชนทั้งช�ยและหญิง  
ขณะที่ผู้ประกอบก�รก็ยังคงทุ่มโฆษณ�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในคว�มถี่ที่สูง3

5 นโยบายและมาตรการควบคุม
แอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ
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การท่องเที่ยวกับการดื่มในโอกาสวันสำาคัญทางศาสนา

ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�นี้ รัฐบ�ลกำ�หนดให้งดก�ร
จำ�หน่�ยสุร�ในวันพระใหญ่ 4 วัน คือ วันม�ฆบูช� วัน
วสิ�ขบชู� วนัอ�ส�ฬหบชู� และวนัเข�้พรรษ� สำ�หรบัป ี2552 
มีปร�กฏก�รณ์จ�กเครือข่�ยองค์กรงดเหล้�ที่เคลื่อนไหวให้ 
งดจำ�หน่�ยสุร�ช่วงวันหยุดสงกร�นต์ แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ 
เพร�ะคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี 
พล.ต.สนั่น ขจรประศ�สน์ รองน�ยกรัฐมนตรีจ�กพรรคช�ติ
ไทยพฒัน� และเปน็เจ�้ของไรแ่ละโรงง�นผลติไวนเ์ปน็ประธ�น 
ไม่เล่นด้วย 

นอกจ�กนี้ยังปร�กฏว่� ชุมพล ศิลปอ�ช� หัวหน้�
พรรคช�ตไิทยพฒัน� ในฐ�นะเจ�้กระทรวงก�รทอ่งเทีย่ว กลบั
นำ�เรือ่งก�รงดจำ�หน�่ยสรุ�ในวนัพระใหญ ่ยืน่ตอ่คณะกรรมก�ร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอให้ผ่อนผันก�รจำ�หน่�ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในโรงแรม ซึ่งแน่นอนว่�เครือข่�ย
องค์กรงดเหล้�ย่อมคัดค้�นเต็มที่ และในวันที่ 3 กรกฎ�คม 
2552 มีข่�วดีว่� สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ได้ออกประก�ศห�้ม
ข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทกุชนดิในวนัพระใหญ ่โดยไมม่กี�ร
ยกเว้นเรื่องสถ�นที่4 แต่คว�มดีใจก็เกิดขึ้นได้เพียงวันเดียว
เท่�นั้น เพร�ะวันต่อม�คณะกรรมก�รฯ ก็ปรับมติเป็นผ่อนผัน
ให้โรงแรมที่จดทะเบียนอย่�งถูกต้องต�มพระร�ชบัญญัติ
โรงแรมส�ม�รถข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ได้5

ต่อกรณีนี้ น�ยแพทย์บัณฑิต ศรไพศ�ล ผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์วิจัยปัญห�สุร� กล่�วว่�เป็นเรื่องส�ยสัมพันธ์ระหว่�ง 
ภ�คธุรกิจและนักก�รเมือง ถือเป็นเรื่องที่ต้องจับต�มองว่� 
จริงๆ แล้ว มีคว�มจริงใจที่จะทำ�เพื่อประช�ชนคนไทย หรือ
เพื่อประโยชน์ของภ�คธุรกิจกันแน่6

ร้านขายเหล้าเกลื่อนรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

ก�รเข้�ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เคยเป็นปัญห�
สำ�หรับนักดื่มไทย มีก�รสำ�รวจสถิติจำ�นวนร้�นข�ยสุร�ในปี 
พ.ศ. 2547 พบว่�มีร้�นค้�ที่ได้รับอนุญ�ตจำ�หน่�ยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถึง 585,700 ร้�น หรือประม�ณหนึ่งร้�น 
ตอ่ประช�กรไทย 110 คน โดยผูบ้รโิภคใชเ้วล�เฉลีย่เพยีง 7.5 
น�ที ในก�รห�ซื้อ และมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 3 ที่ร�ยง�น
ว่�มีคว�มยุ่งย�กในก�รห�ซื้อ7 คนไทยจึงเข้�ถึงร้�นจำ�หน่�ย
สุร�ได้ง่�ยด�ย 

ขณะที่ “ก�รร่ำ�สุร�ร่วมกัน” เพื่อใช้เป็นตัวกล�งเชื่อม
คว�มสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน ก็ถูกปลูกฝังลึกในลักษณะ
รุ่นต่อรุ่น จนเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกัน เช่น ก�รบังคับให้ 
รุ่นน้องดื่มในกิจกรรมรับน้อง ก�รเลี้ยงเหล�้รุ่นน้อง หรือก�ร
เปิดใจโดยใช้สุร� เพร�ะเชื่อว่�เมื่อดื่มเหล�้เข้�ไปแล้วจะทำ�ให้

กล้�พูดม�กขึ้น หรือร้�นเหล้�คือสถ�นที่เปิดใจคุยกันหลัง 
จ�กก�รเรียนที่เหน็ดเหนื่อยม�ทั้งวัน8 ธุรกิจน้ำ�เม�กับวัยรุ่น
จึงดำ�เนินไปได้อย่�งฉลุย เห็นได้จ�กก�รที่มีร้�นจำ�หน่�ย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบมห�วิทย�ลัยในกรุงเทพฯ  
เฉลี่ยถึง 57 ร้�น ต่อต�ร�งกิโลเมตร9 (ดูต�ร�งหน�้ 56) 

หน่วยร�ชก�รหล�ยแห่งได้พย�ย�มแก้ไขปัญห�นี้ 
อย่�งต่อเนื่อง ดังเช่น ก�รจัดประชุมร่วมกันระหว่�งกระทรวง
ส�ธ�รณสุข กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และ
กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ
คณะทำ�ง�นแกป้ญัห�ก�รข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์อบสถ�น
ศกึษ�อกี 25 สถ�บนั เมือ่วนัที ่6 สงิห�คม 2552 ไดข้อ้สรปุ
ว่� ห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อยู่ห่�ง 500 เมตร 
จ�กบริเวณสถ�นศึกษ� และให้คณะกรรมก�รควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมห�นคร และคณะกรรมก�รควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด พิจ�รณ�ร่วมกับสถ�นศึกษ� 
ในก�รกำ�หนดเขตยกเว้นหรือผ่อนผันให้ส�ม�รถจำ�หน่�ยได้ 
รวมทั้งเสนอประก�ศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่
วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป และสำ�หรับผู้ที่ 
ได้รับใบอนุญ�ตก่อนประก�ศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้จำ�หน�่ย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนกว่�ใบอนุญ�ตจะหมดอ�ยุ10

ถึงมีมติออกม�แล้ว แต่ก�รบังคับใช้กลับไม่เกิดขึ้น 
เพร�ะมติดังกล่�วก็ยังไม่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ส่งผล
ให้หล�ยหน่วยง�นละเลยจะจัดก�รกับปัญห�ที่เกิดขึ้น  

“เหล้าปั่น”	เครื่องดื่มอินเทรนด์ของวัยรุ่น

ปัญห�ร้�นเหล้�รอบสถ�นศึกษ� ไม่ใช่ปัญห�เดียว 
ที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นเท่�นั้น ยังมี “เหล้�ปั่น” ที่ซึมลึกเข้�สู่
สังคมวัยรุ่นอย่�งต่อเนื่อง โดยจำ�หน่�ยอยู่ในร้�นเหล้�รอบ
มห�วทิย�ลยันัน่เอง แรงจงูใจในก�รดืม่กม็หีล�กหล�ยไมว่�่จะ
เป็นดื่มง่�ย เพื่อนชักชวน รวมไปถึงกลยุทธ์ในก�รข�ย ทั้งใน
เรือ่งของรปูแบบภ�ชนะทีใ่ชใ้นก�รใสท่ีโ่ปรง่ใสเพือ่ใหเ้หน็ถงึสสีนั
ของเหล�้ปัน่ไดอ้ย�่งชดัเจน และร�ค�ถกูทำ�ใหเ้ย�วชนส�ม�รถ
ซือ้ห�ไดง้�่ย รวมไปถงึบรรย�ก�ศในก�รตกแตง่ร�้นเพือ่ดงึดดู
คว�มสนใจของผูบ้รโิภคกลุม่เป�้หม�ย ทีม่หีล�กหล�ยแนวเพือ่
เรียกให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจ11

อย่�งไรก็ต�ม ผู้เกี่ยวข้องก็พย�ย�มจะสกัดกั้นเหล้� 
รปูแบบใหมน่ีอ้ย�่งเตม็ที ่ไมว่�่จะเปน็ก�รสัง่ใหเ้จ�้หน�้ทีต่ำ�รวจ
ปร�บปร�มอย่�งเต็มที่ หรือคว�มพย�ย�มของกลุ่มเครือข่�ย
เย�วชนป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่ 34 องค์กร ที่ยื่นหนังสือถึง 
พล.ต. สนั่น เรียกร้องให้นำ�ปัญห�ก�รข�ยเหล้�ปั่นรอบสถ�น
ศึกษ�รวมถึงออกนโยบ�ยที่ชัดเจน ตลอดจนกฎหม�ยเพื่อ
ควบคุมเรื่องนี้อย่�งจริงจัง12 แต่ดูเหมือนคว�มพย�ย�มก็จะ
เป็นได้แค่คว�มพย�ย�มเท่�นั้น เพร�ะในท�งปฏิบัติแล้วกลับ
ไม่เคยปร�กฏผลเลยสักที
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ56

ความล่าช้าของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล	์

อุปสรรคสำ�คัญที่ปัญห�เหล่�นี้ไม่ได้รับก�รสะส�ง 
อย่�งจริงจัง ก็คือ ก�รจัดทำ�กลไกนโยบ�ยต่�งๆ นั้นเป็น 
ไปอย�่งล่�ช้� โดยเฉพ�ะร่�งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ 
ได้แก่ ร่�งประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เรื่องกำ�หนดวิธีก�ร
หรอืลกัษณะในก�รห�้มข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2552 
ซึง่ห�้มข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรปูแบบของก�รนำ�ม�ผสม
ในน้ำ�หว�น น้ำ�ผลไม้ หรือน้ำ�ที่มีกลิ่นผลไม้ หรือสิ่งอื่นใดแล้ว
นำ�ม�ปั่นรวมกัน เช่น เหล�้ปั่น ทั้งในกรุงเทพและต่�งจังหวัด 
โดยยกเว้นให้ข�ยได้ในสถ�นบริก�รที่ได้รับอนุญ�ตต�ม
กฎหม�ยว่�ด้วยสถ�นบริก�รเท่�นั้น 

ฉบับที่ 2 คือ ร่�งประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เรื่อง 
กำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

โดยมีใจคว�มว่� ห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถ�นที่ 
หรือบริเวณที่อยู่ห่�งไม่เกิน 500 เมตร จ�กรั้วหรือแนวเขต
สถ�นศึกษ�ตั้งแต่ระดับประถมขึ้นไป

ฉบับที่ 3 คือ ร่�งประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เรื่อง 
กำ�หนดสถ�นที่ หรือบริเวณห้�มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยห้�มดื่มในสถ�นที่หรือบริเวณหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจและ
หน่วยง�นอื่นของรัฐ และภ�ยในหรือบนย�นพ�หนะท�งบก 
ที่อยู่ในที่หรือท�งส�ธ�รณะ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก 
ส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือก�รจัดเลี้ยงต�มประเพณี

ฉบบัสดุท�้ย ร�่งประก�ศคณะกรรมก�รควบคมุเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์ ว่�ด้วยฉล�กข้อคว�มคำ�เตือนพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศหรือนำ�เข้� ซึ่งกำ�หนด
ให้ภ�ชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่มีข้อคว�ม 

ตารางแสดงจำานวนร้านจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร

รายชื่อสถานศึกษา
จำานวนร้าน

จำาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

พื้นที่โดยรอบ 
(ตร.กม.)

จำานวนร้าน 
ต่อ ตร.กม.

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 407 3.15 129

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 164 2.25 73

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 129 3.90 33

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม 125 1.68 74

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล�้เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 123 3.81 32

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 100 1.66 60

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 95 1.26 76

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี และบ�้นสมเด็จเจ้�พระย� 94 1.68 56

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� และสวนดุสิต 86 1.72 50

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ รวม 2 วิทย�เขต 83 2.04 41

มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 81 1.50 54

มห�วิทย�ลัยสย�ม 81 1.43 57

มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์ 76 1.71 45

มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ 54 1.30 42

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 14 1.09 13

รวม 15 มหาวิทยาลัย 1,712 30.19 57
ที่มา: ภัทรภร พลพน�ธรรม. 2552. การกระจายตัวของจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญห�

สุร�. (อ้�งใน น.พ.บัณฑิต ศรไพศ�ล และ ร.ท.หญิงจุฑ�ภรณ์ แก้วมุงคุณ. 2552. ต�ร�ง 1 หน�้ 2)
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¤Çº¤ØÁ¢¹Ò´áÅÐ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§»˜ÞËÒ¨Ò¡¡ÒÃºÃÔâÀ¤

¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³
¡ÒÃºÃÔâÀ¤

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 1
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§·Ò§

àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�áÅÐ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
• ÃÒ¤Ò

• Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐàÇÅÒ¢ÒÂ
• ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢Í§àÂÒÇª¹

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 2
»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¤‹Ò¹ÔÂÁ áÅÐ 

Å´áÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´×èÁ
• ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐâ¦É³Ò

• ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ¢Í§ 
   ¡ÒÃäÁ‹´×èÁ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 3
Å´ÍÑ¹µÃÒÂ¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤

• ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ´×èÁ·ÕèàÊÕèÂ§ÊÙ§
• àÁÒáÅŒÇ¢Ñº

• ¤Ñ´¡ÃÍ§ ÃÑ¡ÉÒ

»‡Í§¡Ñ¹¹Ñ¡´×èÁË¹ŒÒãËÁ‹áÅÐ
¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁªØ¡¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 4
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅ�ã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè

• ¹âÂºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅ�ÃÐ´ÑºªØÁª¹     • ¹âÂºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅ�¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ áÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 5
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡Åä¡¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Õèà¢ŒÁá¢ç§

(¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ â»Ã‹§ãÊ ¡ÒÃÃ³Ã§¤�ÊÒ¸ÒÃ³Ð º¹ÃÒ¡°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ 
»¡»‡Í§¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾àªÔ§ÃÐºº)

Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤

¨Ó¡Ñ´áÅÐÅ´
¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§»˜ÞËÒ

รูป 1 ยุทธศาสตร์ทั้งห้าและความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลไกและวัตถุประสงค ์
ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

ที่อ�จทำ�ให้ผู้บริโภคเข้�ใจผิดว่� เป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีคว�มปลอดภัย ส่งผลดีต่อ
สุขภ�พ มีระดับส�รอันตร�ยต่อสุขภ�พน้อยกว�่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป หรือมีลักษณะ
เป็นก�รโฆษณ�ทั้งโดยตรงหรืออ้อม และให้พิมพ์
ขอ้คว�มว�่ “เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ห�้มจำ�หน�่ย
แก่บุคคลซึ่งมีอ�ยุต่ำ�กว่� 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่�ฝืน 
มีโทษจำ�คุก 1 ปี ปรับ 20,000 บ�ท”13

โดยร�่งทัง้หมดนีไ้ดเ้คยผ�่นก�รพจิ�รณ�
ของคณะกรรมก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
แต่พอถึงวันที่ 24 ธันว�คม 2552 กลับถูกนำ�
กลับม�พิจ�รณ�ทบทวนใหม่ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ
ประก�ศบังคับใช้ได้สักที จนดูเหมือนว่� ข�ด
คว�มจริงจังของฝ�่ยนโยบ�ยและฝ�่ยบริห�ร14 

แล้วเราก็มาถึงข้อเสนอ	“ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหา 
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ”

องคก์รเครอืข�่ยทีท่ำ�ง�นเก�ะตดิเรือ่งนี ้ไดเ้ลง็เหน็คว�มซบัซอ้นของ
ปญัห�ผลกระทบจ�กก�รดืม่แอลกอฮอล ์และผลประโยชนม์ห�ศ�ลทีม่�จ�ก
ธรุกจิน้ำ�เม�ทีภ่�ครฐัและเอกชนไดป้ระโยชนร์ว่มกนั จงึผลกัดนัและเสนอให้
สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตคิรัง้แรก (ธนัว�คม 2551) เหน็ชอบตอ่ “ยทุธศ�สตร์
ในก�รจัดก�รปัญห�จ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่นำ�ไปสู่ก�รใช้เวล�หนึ่งปี
ในก�รร่�ง แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ นำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติครั้งที่สอง (ธันว�คม 2552) 

แผนดังกล่�วนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศ�สตร์ชัดเจน  
และว�งกรอบเวล�ดำ�เนินก�รไว้ทั้งระยะสั้น 5 ปี และระยะย�ว 10 ปี  
ซึ่งมีร�ยละเอียดครบถ้วนและรอบด้�น คงต้องติดต�มกันต่อไปว่� แผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ จะประสบคว�มย�กลำ�บ�ก
ในก�รนำ�ไปบังคับใช้จริงอย่�งไร และจะส�ม�รถนำ�ม�สู่คว�มสำ�เร็จได้ใน 
ระดับไหน (ต�มรูป)
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