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สารบัญ
สาสนจากผูจัด
คำสดุดี Derek Rutherford (GAPA)
กำหนดการ
Plenary Lecture 1 : "ภาพรวมการควบคุมปญหาสุราระดับโลก"
The Global Alcohol Control Movement
• The Global Alcohol Control Movement in NGO part
Plenary Lecture 2 : "สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กับ การควบคุมปญหาสุรา"
Panel Discussion 1 : "ประสบการณการควบคุมปญหาสุราดวยกฎหมาย
ของประเทศตาง ๆ"
• มาตรการควบคุมการเขาถึง และ มาตรการทางภาษี
• มาตรการจำกัดอายุ, มาตรการควบคุมการโฆษณา,
และมาตรการควบคุมการขับขี่ขณะมึนเมา
Panel Discussion 2 : " กาวตอไปของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551"
• กาวตอไป : มุมมองนักวิชาการ
• กาวตอไป : มุมมองนักนิเทศศาสตร
• กาวตอไป : มุมมองนักกฎหมาย
Symposium A : อุปสงคและผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
• ผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(โดยคณะกรรมการเครือขายสารเสพติด)
• ผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค (โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ)
• การเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
• พฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรูผลกระทบจากการดื่มสุรา
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล
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สารบัญ (ตอ)
Symposium B : อุปทานและมาตรการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
• การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทโฆษณาสงเสริมสังคมที่มีตอเยาวชนในประเทศไทย
(ผลการศึกษาผลกระทบของโฆษณา 4 ภาค)
• การเฝาระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศน
• การเฝาระวังการดำเนินกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจสุรา
โดยการติดตามขอมูลทางสื่อหนังสือพิมพ
• แบรนดดงิ้ แบรนดบาป
Symposium C : มาตรการบำบัดรักษาและมาตรการทางสังคมในชุมชน
• การทดลองใชพลังอำนาจเยาวชนตอการแกไขปญหาสุรา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
• สถานภาพการดืม
่ เหลาในการจัดงานในชุมชน
• กรณีศก
ึ ษาชุมชน : แซนโฎนตา จ.สุรนิ ทร
• กรณีศก
ึ ษาเยาวชน : น้ำตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช
Symposium D : อุปทานและมาตรการควบคุม Alcohol Supply and
Control Policies
• การกระจายตัวของจุดจำหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลรอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานคร (รานเหลา รอบมหาวิทยาลัย 15 แหง Supply mapping)
• การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานที่จำหนายและพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภค
• ผลการทบทวนองคความรูการควบคุมปญหาสุราดวยกลไก
ใบอนุญาตจำหนาย
Panel Discussion 3 : " การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล"
• นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
• ผูแทนคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ
และผูแทนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
• ผูแทนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับจังหวัด
• กรณีศก
ึ ษา การดำเนินงานตามพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
จังหวัดนาน
• ผูแทนภาคประชาชน
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สารบัญ (ตอ)
Symposium E : อุปสงคและผลกระทบ
101
• การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภคสุราที่มีสารพิษตกคาง
และปนเปอ นใน Wistar Rat
• ผลการเฝาระวังพฤติกรรมการดืม
่ สุราและพฤติกรรมการเสีย่ ง
ตอการติดเชือ้ HIV ของวัยรุน
• การศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากผูขับขี่ยวดยานพาหนะขณะเมาสุรา
• ผลการเฝาระวังผลกระทบจากการดืม
่ ฯ ทีป่ รากฏเปนขาวหนังสือพิมพ
Symposium F : มาตรการรณรงคลดการดื่มในงานประเพณี โดยการทดแทน
109
การอุปถัมภของธุรกิจแอลกอฮอล กรณีศึกษา
• ประเพณีแขงเรือยาว จ.นาน
• ประเพณีสงกรานต ถนนขาวเหนียว จ.ขอนแกน
• ประเพณีปใ หมเมือง และยีเ่ ปง จ.เชียงใหม
Symposium G : มาตรการบำบัดรักษาและมาตรการทางสังคมในชุมชน
123
• มาตรการทางคลินก
ิ และชุมชนในการดูแลรักษาผูท มี่ ปี ญ
 หาจากการดืม่ สุรา
• การคัดกรองและบำบัดอยางยอสำหรับผูดื่มสุราแบบเสี่ยงอันตรายในประเทศไทย
• การดูแลชวยเหลือผูมีปญหาจากการดื่มสุราในชุมชนในประเทศไทย
• กลุมชวยเหลือตนเองสำหรับผูติดสุราในประเทศไทย
Symposium H : Free Papers
133
• Free Papers ชนะเลิศ
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อลดปญหาการดื่มและการดูแลผูติดสุรา
• Free Papers รองชนะเลิศอันดับ 1
หนวยการดืม่ ในชีวติ ประจำวัน : ความทาทายจากการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ
วรรณนาในชุมชนอีสาน
• Free Papers รองชนะเลิศอันดับ 2
ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
Panel Discussion 4 : "แนวทางของการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลดวยมาตรการ
141
หามจำหนายสุรา"
• มุมมองนักปกครอง
• มุมมองนักวิชาการ
• ขอมูลวิชาการสนับสนุนแนวทางของการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ดวยมาตรการหามจำหนายสุรา

สารบัญ (ตอ)
Panel Discussion 5 : "ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลแหงชาติ : วาระสมัชชา
แหงชาติ"
วิทยากร
คณะทำงาน
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สาสนจากผจู ดั งาน
“ยุตวิ กิ ฤติปญ
 หาสุรา...ดวยกฎหมาย”
การประชุมวิชาการสุราระดับชาติถกู จัดขึน้ เปนประจำทุกปตงั้ แตป 2548 โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อการรวบรวมขอมูล การจัดทำเปนเอกสาร และการเผยแพรขอมูลแกผูที่เกี่ยวของหรือสนใจ
ปญหาและการดำเนินการเพื่อการปองกันแกไขปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจน
เพือ่ การสรางเครือขายนักวิชาการตลอดจนผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ การปองกันและแกไขปญหาสุรานัน้
ตองใชหลายมาตรการควบคูก นั เสมอ ทัง้ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางภาษี มาตรการรณรงค
และการศึกษา มาตรการทางสังคมในชุมชน มาตรการปองปรามอันตรายจากการบริโภค และมาตรการ
บำบัดรักษา ในแตละครัง้ ของการจัดประชุมวิชาการจะมีขอ มูลในมิตติ า งๆ ทุกมิติ และจะเนนมาตรการ
สำคัญๆ ในแตละปแตกตางกันไป ครัง้ นีเ้ ปนการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติครัง้ ที่ 4 จัดขึน้ วันที่
26 - 27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี ภายใตหัวขอ "ยุติวิกฤตปญหาสุรา...
ดวยกฎหมาย" ดวยเหตุผลคือเพื่อเนนใหเห็นความสำคัญของกฎหมายในการยุติวิกฤติปญหาสุรา
โดยการนำขอมูลที่เกี่ยวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
ซึ่งผานการลงมติใหตราเปนกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และ
ประกาศใช ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา มี ผ ลบั ง คั บ ใช วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2551 มาเป น เนื้ อ หาหลั ก
ของการประชุมวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้ ประกอบดวยหัวขอยอยๆดังนี้ นโยบาย
การควบคุมปญหาสุราในสังคมไทย ภาพรวมการควบคุมปญหาสุราระดับโลก สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กับการควบคุมปญหาสุรา ประสบการณการควบคุมปญหาสุราดวยกฎหมายของประเทศตางๆ กาวตอไป
ของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551 แนวทางการลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสุรา ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลแหงชาติ-

วาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการจัดการบรรยายหองยอยภายใตหัวขอ อุปสงคและผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อุปทานและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการ
บำบัดรักษาและมาตรการทางสังคมในชุมชน ตลอดจนการนำเสนอเอกสารวิชาการจากนักวิชาการทัว่ ไป
ทีผ่ า นการคัดเลือกของคณะกรรมการวิชาการ อีกทัง้ มีการประกวดโปสเตอรวชิ าการในการประชุมดวย
รวมเรือ่ งทีน่ ำเสนอในหองประชุมใหญและหองบรรยายยอยทัง้ สิน้ 44 เรือ่ ง
ดวยสุราไมใชสนิ คาธรรมดา กอใหเกิดปญหามากมาย จนเปนปญหาระดับชาติและระดับโลก
ทั้งนี้ดวยสาเหตุของการเกิดปญหามีลักษณะซับซอนอยางมาก การแกไขและการปองกันปญหา
จึงตองทำอยางมีคุณภาพ ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณปญหาและวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจน
ตองดำเนินการอยางจริงจังและตอเนือ่ ง ดวยความรวมมือของหลายภาคสวน ทัง้ ผูก ำหนดนโยบาย ผูป ฏิบตั ิ
ภาคประชาชน และ นักวิชาการ การจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติเปนประจำทุกปนี้ หวังที่จะเปน
สวนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินการปองกันแกไขปญหาสุราของประเทศไทยใหยั่งยืน
และมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ปกปองลูกหลานไทยทุกคน

น.พ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผูอ ำนวยการศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา
1 พฤศจิกายน 2551

กำหนดการ
รางกำหนดการ ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครัง้ ที่ 4
"ยุตวิ กิ ฤติปญ
 หาสุรา...ดวยกฎหมาย"
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2551
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
26 พฤศจิกายน 2551
เวลา

กิจกรรม

8.30 - 9.00
9.00 - 9.10
9.10 - 9.20
9.20 - 9.30

ลงทะเบียน
ชม VTR :
พิธีเปด : กลาวเปดโดยรองนายกรัฐมนตรี
กลาวสดุดี Derek Rutherford
มอบโลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ
Plenary Lecture 1: "ภาพรวมการควบคุมปญหาสุราระดับโลก"

9.30 - 10.10 -

o The Global Alcohol Control Movement
o The Global Alcohol Control Movement in NGO part
10.10 -10.30 - Plenary Lecture 2: "สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กับ การควบคุม
ปญหาสุรา"

ผดู ำเนินรายการ / ผวู พิ ากษ

รองนายกรัฐมนตรี
ศ.นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน :
ศ.นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม
ผูแทน WHO SEARO
Derek Rutherford (GAPA)
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เวลา

กิจกรรม

ผดู ำเนินรายการ / ผวู พิ ากษ

10.30 -10.45 - อาหารวาง
10.45 -12.00 Panel Discussion 1: ประสบการณการควบคุมปญหาสุรา
ดวยกฎหมายของประเทศตางๆ
o มาตรการควบคุมการเขาถึง และ มาตรการทางภาษี
o มาตรการจำกัดอายุ, มาตรการควบคุมการโฆษณา,
และมาตรการควบคุมการขับขี่ขณะมึนเมา

ดำเนินรายการ :
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
Tim Stockwell
Sally Casswell

12.00 -13.00 - รับประทานอาหารกลางวัน
13.10 - 14.15 Panel Discussion 2: "กาวตอไปของการควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551"
o กาวตอไป : มุมมองนักวิชาการ
o กาวตอไป : มุมมองนักนิเทศศาสตร
o กาวตอไป : มุมมองนักกฎหมาย

ดำเนินรายการ :
ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
วิพากษ :
Sally Casswell
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

14.15-14.30 - อาหารวาง
14.30-16.00 - Symposium A: อุปสงคและผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ดำเนินรายการ :
นพ.คำนวน อึ้งชูศักดิ์
(ผอ.สำนักระบาด)
วิพากษ : Tim Stockwell
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
คณะกรรมการเครือขายสารเสพติด
คุณรัจนา เนตรแสงทิพย
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย

o ผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
(โดยคณะกรรมการเครือขายสารเสพติด)
o ผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค
(โดยสำนักงานสถิตแิ หงชาติ)
o การเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
o พฤติกรรมการดืม่ สุราและการรับรูผ ลกระทบจากการดืม่ สุรา รศ.ดร.ลักษณา อินทรกลับ
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพ
ตะวันตกและปริมณฑล

เวลา

กิจกรรม
- Symposium B : อุปทานและมาตรการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล

ผดู ำเนินรายการ / ผวู พิ ากษ

ดำเนินรายการ :
อาจารยบุญอยู ขอพรประเสริฐ
(ม.ธุรกิจบัณฑิต)
วิพากษ : Sally Casswell
o การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ดร.ศรีรชั ลาภใหญ
ประเภทโฆษณาสงเสริมสังคมทีต่ อ เยาวชนในประเทศไทย
(ผลการศึกษาผลกระทบของโฆษณา 4 ภาค)
o การเฝาระวังการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทางโทรทัศน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
o การเฝาระวังการดำเนินกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจสุรา ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
โดยการติดตามขอมูลทางสือ่ หนังสือพิมพ
o แบรนดดงิ้ แบรนดบาป
รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
- Symposium C : มาตรการบำบัดรักษาและมาตรการ
ดำเนินรายการ :
ทางสังคมในชุมชน
คุณธีระ วัชรปราณี
o การทดลองใชพลังอำนาจเยาวชนตอการแกไขปญหาสุรา ดร.กิตติยาภรณ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
o สถานภาพการดืม่ เหลาในการจัดงานในชุมชน
คุณดามธรรม จินากูล
o กรณีศกึ ษาชุมชน : แซนโฎนตา จ.สุรนิ ทร
พระพิเชษฐ พิเชษฐโถ
o กรณีศกึ ษาเยาวชน : น้ำตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช นายเฉลิมเกรียติ นาบิน
- Symposium D : อุปทานและมาตรการควบคุม
ดำเนินรายการ :
Alcohol Supply and Control Policies
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
วิพากษ :
นายประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
o การกระจายตัวของจุดจำหนายเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
(รานเหลา รอบมหาวิทยาลัย 15 แหง Supply mapping)
o การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานทีจ่ ำหนาย
อาจารยกนิษฐา ไทยกลา
และพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของผูบ ริโภค
o ผลการทบทวนองคความรูก ารควบคุมปญหาสุราดวยกลไก รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ
ใบอนุญาตจำหนาย

27 พฤศจิกายน 2551
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- ลงทะเบียน รับเอกสาร/ของแจกเพิ่มตอนเชา
(เฉพาะผูท มี่ าเชากอน 09.00 น.)
9.00-10.45 Panel Discussion 3 : การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล"

ผดู ำเนินรายการ / ผวู พิ ากษ

8.30-9.00

o นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
o ผูแ ทนคณะกรรมการนโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแหงชาติ
และผูแ ทนคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
o ผูแ ทนคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ระดับจังหวัด
o กรณีศึกษา การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จังหวัดนาน
o ผูแ ทนภาคประชาชน
10.45 -11.00

- อาหารวาง

11.00 -12.30

- Symposium E: อุปสงคและผลกระทบ

ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
วิพากษ : นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายชวน ศิรนิ นั ทพร
ผูว า ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพงษ อนุยทุ ธพงศ
ผูว า ราชการจังหวัดนาน
ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
ดำเนินรายการ :
นพ.ดร.อภินนั ท อรามรัตน
วิพากษ : Sally Casswell
ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย

o การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภคสุราทีม่ ี
สารพิษตกคาง และปนเปอ นใน Wistar Rat
o ผลการเฝาระวังพฤติกรรมการดืม่ สุราและพฤติกรรม
คุณอรพรรณ แสงวรรณลอย
การเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV ของวัยรุน
o การศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากผูขับขี่ยวดยานพาหนะ คุณศยามล เจริญรัตน
ขณะเมาสุรา
o ผลการเฝาระวังผลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
ทีป่ รากฏเปนขาวหนังสือพิมพ

เวลา
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- Symposium F : มาตรการรณรงคลดการดืม่ ในงานประเพณี ดำเนินรายการ :
โดยการทดแทน การอุปถัมภของธุรกิจแอลกอฮอล กรณีศกึ ษา อาจารยดนัย หวังบุญชัย
วิพากษ : อาจารยมานพ แยมอุทยั
o ประเพณีแขงเรือยาว จ.นาน
คุณสุรพล เธียรสูตร
(นายกเทศมนตรี เมืองนาน)
คุณเยาวลักษณ อนุรกั ษ
(ภาคประชาคมงดเหลา จ.นาน)
o ประเพณีสงกรานต ถนนขาวเหนียว จ.ขอนแกน
คุณสุภัฐวิทย ธารชัย
(รองปลัดเทศบาลนครขอนแกน)
คุณนิรทุ ธ อุทธา
(ภาคประชาสังคมงดเหลา
จ.ขอนแกน)
o ประเพณีปใหมเมือง และยี่เปง จ.เชียงใหม
คุณสุดชาย กรรณกุลสุนทร
(ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม)
คุณธงชัย ยงยืน
(ภาคประชาคมงดเหลา จ.เชียงใหม)
11.00 - 12.30 - Symposium G : มาตรการบำบัดรักษาและมาตรการ
ดำเนินรายการ :
ทางสังคมในชุมชน
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
o มาตรการทางคลินกิ และชุมชนในการดูแลรักษาผูท มี่ ปี ญ
 หา รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
จากการดืม่ สุรา
o การคัดกรองและบำบัดอยางยอสำหรับผูด มื่ สุราแบบเสีย่ ง คุณสุนทรี ศรีโกไสย
อันตรายในประเทศไทย
o การดูแลชวยเหลือผูม ปี ญ
 หาจากการดืม่ สุราในชุมชน
รศ.สริตา ธีระวัฒนสกุล
ในประเทศไทย
o กลุม ชวยเหลือตนเองสำหรับผูต ดิ สุราในประเทศไทย
พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

เวลา
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- Symposium H : Free Papers

ผดู ำเนินรายการ / ผวู พิ ากษ
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.มานพ คณะโต

o Free Paper ชนะเลิศ
การมีสว นรวมของชุมชนเพือ่ ลดปญหาการดืม่ และการดูแล
ผตู ดิ สุรา
o Free Paper รองชนะเลิศอันดับ 1
หนวยการดืม่ ในชีวติ ประจำวัน : ความทาทายจากการ
ศึกษาเชิงชาตพันธุ วรรณนาในชุมชนอีสาน
o Free Paper รองชนะเลิศอันดับ 2
ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัย
อันสมควรจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
12.30 - 13.30 - อาหารกลางวัน
13.30 -14.30 - Panel Discussion 4: "แนวทางของการลดอุบตั เิ หตุ
ชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสุรา"
o มุมมองนักปกครอง
o มุมมองนักวิชาการ

o ขอมูลวิชาการสนับสนุนแนวทางของการลดอุบตั เิ หตุ
ชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสุรา
14.30 -15.10 - Panel Discussion 5: ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอล
แหงชาติ: วาระสมัชชาแหงชาติ
15.10 -15.30 - ประกาศผลการประกวดตางๆ และ มอบรางวัล

ดำเนินรายการ :
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
วิพากษ : Tim Stocwell
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นพ.ธนะพงษ จินวงษ
ผูอำนวยการศูนยจัดการความรู
เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
ดำเนินรายการ :
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี และ
อ.กรรณิการ บันเทิงจิตร
ศ.นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม

Plenary Lecture 1

“ภาพรวมการควบคุม
ปญหาสุราระดับโลก”
ประธาน
ศาสตราจารย นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม
วิทยากร
Dr. Vijay Chandra
Derek Rutheford (GAPA)

บทคัดยอ

การปองกันอันตรายจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในชุมชน

โดย ดร.วีเจ จันทรา

ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคในดานสุขภาพจิต
องคการอนามัยโลกภาคพืน้ เอเชียตะวันออก- เอเชียใต กุรงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
แปลโดย อารีกลุ พวงสุวรรณ

รัฐบาลของประเทศสมาชิกหลายๆ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความกังวล
ตอผลกระทบทีเ่ ปนอันตรายจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทกี่ ำลังเพิม่ ขึน้ ในชุมชน ประเทศสมาชิก
ไดนำขอกังวลนีเ้ ขาสูก ารหารือใน 2 วาระ คือ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก และการประชุมคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาคขององคการอนามัยโลกครั้งที่ 59 ซึ่งไดมีขอเรียกรองใหผูอำนวยการระดับภูมิภาค
สนับสนุนประเทศสมาชิกในการสรางศักยภาพ และความเขมแข็งใหกบั สถาบันและองคกรตางๆ ในการ
พัฒนาระบบขอมูล นโยบายแอลกอฮอล แผนการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแนวทางในการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินของแผนงานในการปองกันอันตรายทีเ่ กิดจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
องคการอนามัยโลกภาคพืน้ เอเชียตะวันออก-เอเชียใตไดใหความสำคัญกับ 2 ยุทธศาสตรหลัก
ในการที่จะแกปญหาอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอลในชุมชนไปพรอมๆ กัน ยุทธศาสตรแรกคือ
การทำงานรวมกับประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนานโยบายแอลกอฮอล ซึ่งประเทศไทยเปนผูนำในดาน
การพัฒนานโยบายดังกลาวในภูมภิ าคนี้ สำหรับยุทธศาสตรทสี่ องนัน้ เปนการพัฒนาแผนงานปองกัน
อันตรายจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในชุมชน ทัง้ นี้ ผูเ ชีย่ วชาญไดวเิ คราะหขอ มูลจาก 4 ประเทศ คือ อินเดีย
ศรีลังกา พมา และไทย เพื่อคนหายุทธศาสตรที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติในระดับชุมชนในการ
ปองกันภัยจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ตัวอยางของยุทธศาสตรทไี่ ดจากการวิเคราะหไดแก มาตรการทีม่ งุ เนน
การแกปญหาในเด็กและเยาวชน การดื่มแอลกอฮอลในโอกาสพิเศษ การดื่มในวันเงินเดือนออก
การดืม่ เหลาเถือ่ น และการทำใหการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเปนเรือ่ งธรรมดา เปนตน
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อยางไรก็ดี องคการอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออก-เอเชียใต มีความประสงคที่จะ
ดำเนินการวิจยั นำรองกอน เพือ่ ศึกษาถึงผลของการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตนวามีความ
เปนไปไดในการนำไปปรับใชกบั ชุมชนหรือไม
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บทคัดยอ

ความเคลือ่ นไหวนโยบายควบคุม

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลระดับโลก บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
โดย เดเร็ก รัทเธอรฟอรด
ประธานเครือขายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับโลก
แปลโดย อารีกลุ พวงสุวรรณ

ในระยะเวลามากกวา 200 ปผา นมานี้ มีชว งเวลาประวัตศิ าสตรเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลอยู
3 ชวงคือ 1) ชวงทีก่ ารเมาเหลาเปนทีน่ ยิ มแพรหลายในป 2343 จนกระทัง่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ใน
ป 2457 2) ชวงงดเหลาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จนถึงปลายทศวรรษที่ 2490 และ 3) ชวงกลางทศวรรษ
ที่ 2500 จนถึงปจจุบนั ซึง่ เปนชวงเราดืม่ กันอยางหนัก แทบไมมปี ระเทศไหนเลยในทุกภูมภิ าคทีไ่ มได
รับผลกระทบจากอันตรายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เอกสารนี้อธิบายถึงสาเหตุของการแพรหลายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน กลยุทธ
การทำการตลาดของอุตสาหกรรมระดับโลก การเปดการคาเสรี การเปนอิสระจากกฎระเบียบของ
อุตสาหกรรม และการขาดความมุง มัน่ ทางการเมืองทีจ่ ะเขามาควบคุมปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงกลางทศวรรษที่ 2520 ดวยความกังวลที่มีตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมบุหรี่
อุตสาหกรรม สุราไดจดั ตัง้ องคกรทางสังคมขึน้ มาบังหนา เพือ่ รับมือกับการผลักดันโยบายดานสุขภาพ
ซึ่งอุตสาหกรรม เห็นวาเปนภัยคุกคาม องคกรทางสังคมเหลานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อชี้นำนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายที่ เ ป น มิ ต รต อ อุ ต สาหกรรม ผู บุ ก เบิ ก ในสมั ย นั้ น กั ง วลว า
อุตสาหกรรมบุหรี่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมเพียงพอและสวนใหญชาเกินไป ตอภัยคุกคามที่ไมได
แตกตางกันกับทีอ่ ตุ สาหกรรมสุราเจอ
องคกรพัฒนาเอกชนเห็นถึงความจำเปนทีจ่ ะตองสรางเครือขายในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค
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และระดับนานาชาติเพื่อผลักดันการนำนโยบายควบคุมสุราที่มีหลักฐานเชิงประจักษไปสูการปฏิบัติ
การประสานงานและการสรางความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนดวยกันนั้นจะเปนการรับมือ
กับกลยุทธของอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เปนตัวอยางทีค่ วรไดรบั การเผยแพรไปสูป ระเทศอืน่ ๆ สสส.มีความสำคัญยิง่ ในการสนับสนุน
เครือขายงดเหลาใหมีบทบาทในเครือขายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับโลก
ซึง่ ไดรว มกันจัดตัง้ เครือขายนโยบายควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก
การตัดสินใจขององคการอนามัยโลกในการวางกลยุทธควบคุมสุราระดับโลก เพื่อลด
ปญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นตองการการสนับสนุนจากการเคลื่อนไหวระดับโลกที่มี
ประสิทธิภาพ สวนองคการอนามัยโลกเองนั้นจำเปนตองมีความเขมแข็งและเปนผูนำที่กลาหาญ
การปกปองและการทำใหกลยุทธระดับโลกมีประสิทธิภาพเปนสิง่ จำเปน ซึง่ หมายถึงการกำหนดนโยบาย
จากผลประโยชนทางสุขภาพของประชากรโลกโดยปราศจากการแทรกแทรงจากผลประโยชนทางการคา
เราตองกาวผานความทาทายรวมกันในเรื่องการดื่มของเยาวชนและผลของมันที่อาจมีตอ
สุ ข ภาพและความมี วุ ฒิ ภ าวะของเยาวชน รายงานการพั ฒ นาของโลกย้ำ เตื อ นว า การสร า งทุ น
ของมนุษยในกลุมเยาวชนนั้นมีความสำคัญมาก เราตองสรางบรรยากาศใหเกิดขึ้นใหได เนื่องจาก
เราไดสูญเสียโอกาสในการลงทุนและการสรางความเตรียมพรอมใหกับเยาวชนรุนใหม ซึ่งถือวา
ต อ งใช ทุ น มหาศาลมากในการพลิ ก ฟ น ทั้ ง ต อ ตั ว เยาวชนเองและสั ง คม การที่ เ ครื อ ข า ยงดเหล า
จะสรางเครือขายเยาวชนในประเทศและเชื่อมกับเครือขายที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นๆ มีความ
เปนไปไดและควรใหการสนับสนุนยิง่
ภารกิ จ ของเครื อ ข า ยนโยบายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ร ะดั บ โลกคื อ การทำให
เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม การทำใหภาคประชาสังคมเปนเจาของเรื่องปญหาสุรา และ
ชวยกันสรางความมุงมั่นทางการเมืองที่จำเปนตอความสำเร็จในการลดปญหาและภาระโรคที่เกิดจาก
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
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Plenary Lecture 2

“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กับการควบคุมปญหาสุรา”
วิทยากร
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

บทคัดยอ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กับการควบคุมปญหาสุรา
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

จากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 สมัชชาสุขภาพ หมายถึง "กระบวนการ
ทีใ่ หประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดรว มแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียนรูอ ยางสมานฉันท
เพื่อนำไปสูการเเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให
มีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสว นรวม" สมัชชาสุขภาพประกอบดวยสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
หรือ เฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เปนผูรับผิดชอบและสนับสนุนรวมถึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจสช.)
เปนผูจ ดั และดำเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการสาธารณะทีเ่ ปนนวัตกรรมทางสังคม เพือ่ พยายามสรางพืน้ ทีเ่ ปด
สำหรับทุกคน ทุกฝาย ใหมสี ว นรวมและความเปนเจาของในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
โดยรวมเรียนรูแ ละผลักดันนโยบายสาธารณะและการดำเนินงานตางๆใหเปนรูปธรรม มีความตอเนือ่ ง
และยั่งยืน เพื่อลดชองวางในอดีตที่นโยบายสาธารณะนั้นมักเปนพื้นที่ปดของ ฝายรัฐ ฝายการเมือง
และฝายวิชาชีพ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งรางกาย จิต สังคม
และปญญา การแกปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีความซับซอน ดวยกระบวนการ
นโยบายสาธารณะยั ง ต อ งอาศั ย ความมุ ง มั่ น และการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น และทุ ก ระดั บ
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อยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน ทัง้ การขับเคลือ่ นทางสังคม การสราง, สัง่ สมและนำองคความรูม าใช และการมี
สวนรวมของภาครัฐและการเมือง คจสช. จึงไดคัดเลือกขอเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะในวาระ
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล เขาสูก ารประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2551
นอกจากนั้นการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2551 ยังมีวาระในการใหความเห็นตอ
รางธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร
และการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ มาตรา 47 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให
ธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติ มีสาระหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุมปญหาจากการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยเฉพาะสาระในประเด็นการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันและควบคุมโรค
และปจจัยทีค่ กุ คามสุขภาพ
ทัง้ วาระการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล และ ธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติ ในสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2551 จึงเปนอีกกลไกทีท่ กุ ภาคสวนของสังคมจะสรางความรวมมือในการควบคุม
ปญหาของสังคมไทยจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
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Panel Discussion 1

“ประสบการณการควบคุม
ปญหาสุราดวยกฎหมาย
ของประเทศตาง ๆ”

ผูดำเนินรายการ
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

วิทยากร
Tim Stockwell
Sally Casswell

บทคัดยอ

ประสิทธิผลมาตรการในการควบคุมราคา
และการเขาถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล

โดย Tim Stockwell PhD

Director, Centre for Addictions Research of BC
University of Victoria (www.carbc.ca )
Co-Leader, BC Mental Health and Addictions Research Network
แปลโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

งานวิชาการระดับนานาชาติยนื ยันวา มาตรการในการควบคุมการเขาถึงและมาตรการควบคุม
ราคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเปนมาตรการของนโยบายแอลกอฮอลทมี่ ปี ระสิทธิผลสูงสุดในการลดปญหา
ทางสุขภาพและสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการควบคุมการเขาถึงมีประสิทธิผล
สูงไดแก การจำกัดวันและเวลาในการขาย การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย (ตัวอยางเชนจำนวน
จุดขายตอตารางกิโลเมตร) และการจำกัดอายุขั้นต่ำของผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลักฐานทาง
วิชาการชี้ใหเห็นวาราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลสำคัญตอปริมาณและรูปแบบการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากร ดังนั้นจึงมีอิทธิพลตอความรุนแรงของปญหาจากการบริโภคดวย
อยางไรก็ตามการใชระบบภาษีสรุ าในวัตถุประสงคเพือ่ ควบคุมการบริโภคมีความสลับซับซอนพอสมควร
กลไกที่ทำใหเครื่องดื่มทุกประเภทขึ้นราคาพรอมกัน แมวาอาจจะผลักดันใหผูบริโภคบางสวนปรับตัว
โดยการหันไปบริโภคเครื่องดื่มที่ราคาถูกกวาเปนการชดเชย แตก็มีประโยชนสุทธิในการควบคุม
การบริโภคชัดเจน ผูตัดสินใจเชิงนโยบายในการขึ้นภาษีสุราในหลายประเทศมีความลังเลใจเนื่องจาก
ตระหนักวา การขึ้นภาษีมีผลตอประชากรกลุมใหญซึ่งรวมถึงผูบริโภคเปนครั้งคราว อยางไรก็ตาม
สถานการณแรงตานทานดังกลาวจะไมชัดเจนนักในประเทศไทยที่มีความชุกของผูบริโภคในประชากร
นอยกวา ประสบแรงตานจากการทีม่ กี ลยุทธเสริมสำหรับการขึน้ ภาษีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทกุ ประเภท
ไดแก 1) การตัง้ กลไกเพือ่ ควบคุมราคาขัน้ ต่ำของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (โดยพิจารณาจากราคาขัน้ ต่ำ
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ที่ ค วรเป น ของเครื่ อ งดื่ ม หนึ่ ง ขนาดมาตรฐาน -standard drink สำหรั บ เครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ประเภท,
2) ระบบอั ต ราภาษี ที่ "อย า งน อ ย" ต อ งแปรผั น ตามปริ ม าณแอลกอฮอล (Specific tax rate)
ทีม่ ใิ ชเปนอัตราภาษี ตามราคาเพียงประการเดียว* , 3) การตัง้ อัตราภาษีแบบจำเพาะเจาะจง (earmarked
tax) สำหรับเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี ะดับแอลกอฮอลสงู เพือ่ นำมาสนับสนุนมาตรการการปองกันและการบำบัดรักษา,
4) การทำใหราคาและระดับภาษีสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจและรายได โดยปรับตามอัตราเงินเฟอให
เหมาะสมกับคาครองชีพ

* หมายเหตุ ผูแ ปล-ในปจจุบนั ประเทศไทยใชระบบอัตราภาษีระบบ combination rateแบบ สองเลือก
หนึ่ง ซึ่งเปนการเพิ่มระดับภาษีจากเพียงอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล ดวยอัตราตามราคา
สำหรับเครือ่ งดืม่ บางประเภท จึงกลาวไดวา เปนระบบ specific-plus ทีโ่ ดยหลักการแลวเหนือกวาระบบ
specific rate เพียงอยางเดียว แตยงั มีปญ
 หาอยูม คี่ วามแตกตางระหวางอัตราภาษีทใี่ ชระหวางเครือ่ งดืม่
ประเภทตางๆ
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บทคัดยอ

ประสบการณจากตางประเทศเกีย่ วกับนโยบาย

ควบคุมแอลกอฮอลโดยการใชกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ - ประสิทธิผลของนโยบายกำหนดอายุขนั้ ต่ำในการซือ้

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล และการดืม่ แลวขับ
โดย Sally Casswell,
SHORE, Massey University, New Zealand
แปลโดย อารีกลุ พวงสุวรรณ

กฎระเบี ย บที่ ส ามารถกำหนดอายุ ขั้ น ต่ำ ในการซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล และมี ผ ลต อ
การควบคุมการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการดื่มแลวขับไดนั้นเปนกุญแจหลักสำคัญตอ
ความมีประสิทธิผล และความครอบคลุมของนโยบายควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ประสิทธิผลของการกำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนจากการประเมินผลของหลายๆประเทศที่ใชมาตรการนี้ การกำหนดอายุขั้นต่ำใหนอยลง
ทำใหเห็นอัตราการดืม่ และอันตรายจากการดืม่ เพิม่ ขึน้ ในกลมุ เยาวชนทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ทีไ่ ดรบั ผลในแบบทันที
หลังดืม่ และแบบระยะยาวคือผลทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
การทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลแพรหลายไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีทุนเพิ่มขึ้นมหาศาล บวกกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และกระแสสังคม
บริโภคนิยมที่เอื้อตอการแพรหลายของการสงเสริมการขาย ถานโยบายควบคุมการทำการตลาดของ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลนนั้ มีพฒ
ั นาการทีด่ อ ยกวาการโฆษณาชวนเชือ่ ของฝายอุตสาหกรรมแอลกอฮอล
ทีพ่ ยายามผลักดันใหใชนโยบายการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรม ทัง้ ทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพเลย อยางไรก็ดี
กฎหมาย Loi Evin ของประเทศฝรัง่ เศสเปนตัวอยางทีด่ ตี วั อยางหนึง่ ในการออกกฎระเบียบทีส่ ามารถ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ซึ่งทาทายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยการออก
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กฎหมายเปนอยางยิง่ ในประเทศอืน่ ๆ
การดื่มสุราแลวขับรถทำใหเกิดอันตรายอยางมากในหลายๆประเทศ ระเบียบขอบังคับที่มี
ประสิทธิภาพจะชวยลดปริมาณอุบัติเหตุบนทองถนนได การสุมตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
แสดงถึงความมีประสิทธิผลในการชวยลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชนเดียวกับมาตรการ
ในการลดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดใหต่ำลง และการยึดใบอนุญาตขับขี่
การออกกฎระเบียบขอบังคับเหลานี้ตองไดรับทรัพยากรที่เพียงพอในการนำไปปฏิบัติ
และบังคับใช ซึง่ ไมไดหมายความเพียงเรือ่ งงบประมาณเทานัน้ หากแตตอ งการการสนับสนุนจากทุกฝาย
ทีม่ สี ว นเกีย่ วของ เพือ่ ใหกฎระเบียบเหลานัน้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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Panel Discussion 2

“กาวตอไปของการควบคุม

การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ภายใตพระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พ.ศ.2551”
ผูดำเนินรายการ
ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
วิทยากร
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
วิพากษ
Sally Casswell

บทคัดยอ

กาวตอไปของการควบคุมการโฆษณา

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ภายใตพระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล : มุมมองนักวิชาการ
โดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผานสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2550 มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 มีกระบวนการตอสูอ ยางหนักโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ระหวางขัน้ ตอนกระบวนการตรากฎหมายในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ เนือ่ งจากเปนพระราชบัญญัติ
มีผลกระทบตอผลประโยชนของธุรกิจ ไดแก ธุรกิจผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ธุรกิจ
การโฆษณาและการตลาดรูปแบบตางๆ ที่ดำเนินการใหกับธุรกิจสุรา จึงมีความพยายามใหขอมูลกับ
สังคมดวยเหตุผลตางๆ นานาผานสือ่ มวลชนและนักการเมือง และมีความพยายามผลักดันการปรับแก
กฎหมายให อ อ นลงในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เพื่ อ ลดทอนความเข ม ข น ของมาตรการต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงเปนผลใหเกิดการปรับ
ลดทอนจากเดิมฉบับรางที่นำเขาสูการพิจารณา ซึ่งถูกกำหนดใหมีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยสิน้ เชิงทุกสือ่ 24 ชัว่ โมง ไปเปนการควบคุมการโฆษณาไมใหมลี กั ษณะอวดอางสรรพคุณ
หรือเชิญชวนใหดมื่ ทัง้ โดยตรงและโดยออม รัฐจึงควรทีจ่ ะดำเนินการอยางรอบครอบรัดกุมเพือ่ ประโยชน
สูงสุดของประเทศตอไป
กาวตอไปของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา 32 ของ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ทีต่ อ งผลักดันตอไป คือ
1. ตองควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมากที่สุด เนื่องจากการโฆษณามี
ความสัมพันธกบั ความอยากลองดืม่ ซึง่ เทากับจะมีผลตอการเพิม่ ขึน้ ของนักดืม่ หนาใหมดงั ขอมูลการสำรวจ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับความอยากลองดื่ม
ดำเนินการโดยศูนยวิจัยปญหาสุรา ในชวงเดือนธันวาคม 2549 พบวาในกลุมเยาวชนที่ไมเคยดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเลยแตจดจำโฆษณาไดอยางนอย 1 ยีห่ อ จะมีความอยากลองดืม่ มากเปน 4 เทา
ของกลุมที่ไมเคยดื่มและจดจำโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมไดเลย นอกจากนั้นยังพบวา ในกลุม
ทีเ่ คยดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลและจดจำโฆษณาไดอยางนอย 1 ยีห่ อ จะมีความอยากลองดืม่ มากเปน 8
เทา ทัง้ นีท้ ศั นะทีส่ ำคัญทีต่ อ งทำความเขาใจใหถกู ตองคือการควบคุมการโฆษณาไมไดเปนการริดรอนสิทธิ
ของผูบริโภค เนื่องจากไมไดเปนการหามผูบริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตเปนการควบคุมไมให
ธุรกิจสุรามอมเมาเด็ก และเยาวชน
2. ตองมีการตีความเพือ่ การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 และมีการออกกฎกระทรวงเพิม่ เติม บนหลักการ คือ "มาตรการตางๆทีเ่ กิดขึน้ ใหมตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตองไมออนลงไปกวามาตรการเดิมที่มีอยู" ซึ่งไดแก การหามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนและวิทยุ ทั้งการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทำใหปรากฏ
ภาพสัญลักษณ ผลิตภัณฑ และภาพสัญลักษณบริษทั ระหวางเวลา 05.00 - 22.00 น., การหามโฆษณา
ทางปายกลางแจงในรัศมี 500 เมตรรอบสถานศึกษา, การบังคับใหการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตองแสดงคำเตือน
3. ตองกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นการควบคุมเนื้อหาการโฆษณา
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลใหชดั เจน และมุง หมายเพือ่ การปองกันการสือ่ สารการโฆษณาเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลสูเยาวชนเปนหลัก เนื่องจากมีขอมูลเชิงประจักษที่พบวา ธุรกิจสุราสามารถหลบเลี่ยง
กฎหมาย โดยใชกลยุทธการโฆษณาใหเห็นเพียงบางสวนของขวดผลิตภัณฑ สามารถทำใหเด็กและ
เยาวชนรอยละ 94.0 รับรูว า เปนการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ดังนัน้ ควรมีการกำหนดประเด็นตางๆ
เหลานี้ คือ
- การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลลกั ษณะใดเปนการโฆษณา อันเปนการอวดอางสรรพคุณ
หรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรง และลักษณะใดเปนการโฆษณาอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือ
ชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ โดยออม
- การโฆษณาในลักษณะการใหขอ มูลขาวสาร และความรูเ ชิงสรางสรรคสงั คมเปนอยางไร
ควรมีขอบเขตแคไหนเพียงใด
- การปรากฏของภาพสัญลักษณของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษทั ผูผ ลิต
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนอยางไร ควรมีขอบเขตแคไหนเพียงใด
4. การกำหนดใหมีคำเตือนควบคูไปกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง
เหมาะสม ทั้งขนาดพื้นที่คำเตือนสำหรับสื่อที่นับดวยพื้นที่ หรือระยะเวลาคำเตือนสำหรับสื่อที่นับ
ด ว ยเวลา ตลอดจนการออกแบบคำเตื อ นให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการเตื อ นสติ ผู ดื่ ม หรื อ ผู ที่ คิ ด จะดื่ ม
และควรใหสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแหงชาติเปนผูก ำหนดเลือกและเปลีย่ นแปลง
ไดตามความเหมาะสมมากกวาทีจ่ ะใหธรุ กิจเปนผูก ำหนดเลือกและไมสามารถเปลีย่ นแปลงได
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บทคัดยอ

พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล

มาตรการคุม ครองเด็กและเยาวชนของชาติ
โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ศาสตราจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูอำนวยการศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในสังคมไทย คนจำนวนมากมักจะพูดวาเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ ประเทศชาติ
ในวันขางหนาจะเปนอยางไร ก็คงขึน้ อยูก บั การปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชนในวันนี้
ซึง่ บุคคลหลายทานรวมทัง้ องคกรตางๆ ไดมคี วามมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางสรรคงานทางดานนี้
สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนอีกมาตรการหนึ่งที่จะ
คุมครองเด็กและเยาวชนของชาติใหหลุดพนหรือหางไกลกับการเขาถึงอบายมุขเหลานี้ ซึ่งผูเขียน
ไดมโี อกาสเขารวมในการจัดทำรางพ.ร.บ.ดังกลาว
ความจำเปนทีต่ อ งมีการประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
จากการคนควาวิจัยพบวา ในหลายปที่ผานมาเด็กและเยาวชนของชาติ เสพติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากขึ้นอยางนาตกใจ และสาเหตุสำคัญที่ดึงใหเด็กและเยาวชนเกิดความอยากลอง
และรูส กึ วาการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลนนั้ เปนเรือ่ งทีไ่ มเสียหายอะไร ก็คอื แรงจูงใจจากการโฆษณา
จากการศึกษาของศูนยวจิ ยั ปญหาสุรารวมกับเอแบคโพลล โดยการวิจยั เชิงสำรวจเยาวชนอายุ
9 - 25 ป จำนวน 2,939 ตัวอยางทัว่ ประเทศไทยชวงเวลา 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม และ 6 - 11
ธันวาคม 2549 พบวา
• เยาวชนมีประสบการณเคยดืม
่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแลวอยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชีวติ รอยละ 54
สวนทีเ่ ห็นโฆษณาและจำโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดอยางนอยหนึง่ ชนิด มีถงึ รอยละ 93
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ในกลุม เยาวชนทีไ่ มเคยดืม่ และจำโฆษณาไมไดมคี วามอยากลองอยูแ ลว รอยละ 7 ในกลุม
ทีไ่ มเคยดืม่ แตจำโฆษณาไดมคี วามอยากลองเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 29 คิดเปน 4 เทา ขณะที่
ในกลุม ทีเ่ คยดืม่ และจำโฆษณาได มีความอยากลองเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 57 คิดเปน 8 เทา
ขณะที่มีการศึกษาถึงอิทธิพลของการโฆษณาเบียรชางในชวงฟุตบอลโลก 2006 โดย
ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรารวมกับเอแบคโพลลทดี่ ำเนินการสำรวจประชาชน อายุ 13 ปขนึ้ ไป ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 1,521 ตัวอยาง ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2006 พบวา
การโฆษณาทำใหเกิดความจงรักภักดีตอ ผลิตภัณฑ และมีความคิดทีจ่ ะซือ้ บริโภคเพือ่ ตอบแทน
โดยอายุยงิ่ นอยยิง่ มีผลมาก คือ ทีอ่ ายุ 13-17 ป เห็นวาควรซือ้ บริโภคเพือ่ ตอบแทนถึงรอยละ 80.5
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกวันนี้มีผลโดยตรงตอเด็กและเยาวชนของชาติ
เมือ่ สาเหตุเปนเชนนัน้ มาตรการทางกฎหมายทีจ่ ะคุม ครองเด็กและเยาวชนของชาติไมใหเขาสูอ บายมุข
ดังกลาว ก็คอื การจำกัดการโฆษณา ซึง่ ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดกำหนดนิยามของคำวา
โฆษณาใหเหมาะสมมากขึ้น โดยไดใหความหมายของคำวา "โฆษณา" ไววา "การกระทำไมวา
โดยวิ ธี ใ ดๆ ให ป ระชาชนเห็ น ได ยิ น หรื อ ทราบข อ ความเพื่ อ ประโยชน ใ นการทางค า และ
ใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด" นอกจากนี้ไดใหความหมายของ "การสื่อสาร
การตลาด" ไววา การกระทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายสินคา
บริ ก ารหรื อ ภาพลั ก ษณ การประชาสั ม พั น ธ การเผยแพร ข า วสาร การส ง เสริ ม การขาย
การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรง"
และห า มการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ แสดงชื่ อ เครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ โดยตรงหรือโดยออม
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทกุ ประเภท ใหกระทำ
ไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
หรือบรรจุภณ
ั ฑของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษทั ผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลนนั้ เทานัน้
ทัง้ นีต้ ามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
โดยความมุง หมายของกฎหมายทีร่ า งขึน้ ในครัง้ แรกนัน้ มีความมุง หมายหามการโฆษณา ตลอด
24 ชัว่ โมง แตในชัน้ พิจารณาของกรรมาธิการ ไดมขี อ เสนอจากกรรมาธิการ สวนหนึง่ วา ควรจะผอนผัน
ใหมกี ารโฆษณาไดตงั้ แตเทีย่ งคืนถึงตีหา ซึง่ กรรมาธิการสวนหนึง่ ก็ไมเห็นดวยทีจ่ ะผอนผันตามขอเสนอ
แตที่ไมเห็นดวยเปนเพียงเสียงขางนอย เมื่อกฎหมายมาถึงการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติบางคน เสนอใหโฆษณาไดเฉพาะ
ภาพลักษณหรือสัญลักษณของเครื่องดื่มเทานั้น จะแสดงบรรจุภัณฑหรือขวดหรือกลองที่อวดอาง
สรรพคุณไมได สวนรายละเอียดใหไปกำหนดในกฎกระทรวง
ั ญัตแิ หงชาติบางคน พยายามโนมนาววา
แตขอ ทีก่ อ ใหเกิดความสับสนก็คอื สมาชิกสภานิตบิ ญ
ที่ใหโฆษณาภาพลักษณ สัญลักษณไดนั้น ใหทำไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถาเปนเชนนั้นจะทำให
หลั ก การของกฎหมายฉบั บ นี้ ถู ก ทำลายไปหมด และตกต่ำ กว า กฎหมายที่ เ ป น อยู แ ต เ ดิ ม เสี ย อี ก
เพราะทุกวันนี้ตามประกาศของกรมประชาสัมพันธการโฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง ทำไมไดอยูแลว
•
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กฎหมายทีเ่ ปนอยูอ นุญาตใหโฆษณาไดตงั้ แต 4 ทุม ถึง ตี 5 เทานัน้ และตองเขาใจวา พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ฉบั บ นี้ ค วบคุ ม เรื่ อ งการโฆษณา ส ว นเรื่ อ งเวลาการนำเสนอทางสื่ อ นั้ น
กรมประชาสัมพันธดแู ลอยูแ ลว
ขอที่นาพิจารณายิ่งกวานั้นคือ หากพิจารณาใหดีการโฆษณาภาพลักษณ โดยมีขอความ
ประกอบ โดยโยงเรื่องของศีลธรรม ความดี ความเสียสละมากลาวนำ และแฝงไวโดยสัญลักษณของ
น้ำเมาจะทำใหเด็กและเยาวชนของชาติมองภาพลักษณ และสัญลักษณของน้ำเมาวาเปนเรือ่ งทีผ่ สมผสาน
ไปกับความดี ซึง่ จะเปนอันตรายมากกวาเปนกลไกการโฆษณาทีเ่ อาศีลธรรมมาโฆษณาอบายมุขนัน่ เอง
แมกฎหมายนี้จะไมมีความสมบูรณดังที่กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งใจไว รวมทั้งความเห็น
จากภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณซึ่งบางเรื่องก็ถูกตัดออกไป แตยังดีที่กฎหมายฉบับนี้
ผานการพิจารณาเปนฉบับสุดทายของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติชดุ นี้ ผูท เี่ กีย่ วของคงตองทำใจวาเราคง
ทำไดแคนี้ และรอการปรับปรุงแกไขกฎหมายอีกในอนาคต ถาคนในสังคมและผูท เี่ กีย่ วของใหความสำคัญ
และเกิดความหวงใยในอนาคตของเด็กและเยาวชนมากกวาผลประโยชนทไี่ ดรบั จากธุรกิจน้ำเมาเหลานี้
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บทคัดยอ

แบบแผนการดืม่ สุราของคนไทย: ผลการสำรวจ

ครัวเรือนในโครงการประมาณการจำนวนผูเ กีย่ วของ
กับสุราและสารเสพติด ป พ.ศ. 2550
โดย รศ. พญ. ดร. สาวิตรี อัษณางคกรชัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และคณะกรรมการบริหารเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

โครงการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพือ่ ประมาณการจำนวนผูเ กีย่ วของกับสุรา และสารเสพติด
ป พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประมาณการจำนวนประชากรทีเ่ คยใชสารเสพติดชนิดตางๆ รวมทัง้
ยารักษาโรค บุหรีแ่ ละสุราในชีวติ ใน 1 ป และ 30 วันทีผ่ า นมา และลักษณะของการใชสารเสพติดเหลานี้
ในสวนของโครงการศึกษาดานการดื่มสุรามีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อศึกษาจำนวนและความชุกของ
การดืม่ สุราและภาวะความผิดปกติจากการดืม่ สุรา (Alcohol use disorders) รวมทัง้ แบบแผนการดืม่
และผลกระทบจากการดืม่ สุราในประชากรไทย
ระเบียบวิธวี จิ ยั และประชากรตัวอยาง
โครงการประมาณการฯ พ.ศ. 2550 ใชวิธีการสำรวจประชากรในครัวเรือนทั่วประเทศ
โดยการสุม ตัวอยางแบงหลายชัน้ ภูมิ ไดจงั หวัดตัวอยางทัง้ หมด 29 จังหวัด ไดขนาดตัวอยาง 11,348
ครัวเรือน รวมคนตัวอยาง 26,633 คน ซึง่ คิดเปนรอยละ 0.67 ของจำนวนประชากรทัง้ ประเทศในกลุม อายุ
12-65 ป (46 ลานคน) เปนชาย 11,983 คน หญิง 14,650 คน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณแบบตอหนา
ในหมวดคำถามเรื่องการดื่มสุราประกอบดวยชุดคำถาม 3 ชุดยอย เกี่ยวกับแบบแผนการดื่มสุรา
(Patterns of drinking) แบบสอบถาม Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

41

ซึง่ เปนแบบคัดกรองภาวะความผิดปกติจากการดืม่ สุรา (alcohol use disorders) และคำถามเกีย่ วกับ
ผลกระทบจากการดืม่ สุราในดานตางๆ
ผลการศึกษา
ประชากรทัว่ ประเทศอายุ 12-65 ปทงั้ หมดประมาณ 29.42 ลานคน หรือรอยละ 63 (ชาย 8
ลานคนหรือรอยละ 41 และหญิง 20 ลานคนหรือรอยละ 80) ไมเคยดืม่ สุราเลยในชีวติ ประมาณ 13.23
ลานคนหรือรอยละ 28.4 ดืม่ สุราภายใน 1 ปทผี่ า นมาและ 10.54 ลานคนหรือรอยละ 22.7 ดืม่ สุราภายใน
30 วันทีผ่ า นมา ซึง่ จัดวาเปนผูด มื่ ในปจจุบนั (current drinkers) โดยคิดเปนประชากรชายประมาณ 8.5
ลานคน (รอยละ 41) และประชากรหญิงประมาณ 2 ลานคน (รอยละ 7.8) เมือ่ พิจารณาแยกตามภูมภิ าค
ประชากรภาคใตมีอัตราของผูไมเคยดื่มสุราเลยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ประชากรในกรุงเทพฯ
มีอตั ราการดืม่ สุราในปจจุบนั สูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคตางๆ นอกกรุงเทพฯแลว ประชากรชายในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการดื่มในปจจุบันสูงพอๆ กัน แตประชากรหญิงในภาคเหนือมี
อัตราการดื่มในปจจุบันสูงที่สุด เบียรเปนเครื่องดื่มที่ประชากรทั้งชายและหญิงเคยดื่มมากที่สุด
รองลงมาไดแกเหลาขาว เหลาแดง ยาดองเหลา เหลาพื้นบานและไวน ตามลำดับ น้ำผลไมผสมสุรา
และเครือ่ งดืม่ ผสมเสร็จ (RTD) จะเปนเครือ่ งดืม่ ของคนหนุม สาวและผูห ญิง สำหรับผูท ดี่ มื่ สุราใน 1 ปที่
ผานมา ประชากรชายดืม่ เฉลีย่ 34.38 กรัมตอวัน ผูห ญิงดืม่ เฉลีย่ 12.98 กรัมตอวัน หรือคิดเปน 88.91
กรัม ตอวันทีด่ มื่ ในผูช ายและ 51.99 กรัมตอวันทีด่ มื่ ในผูห ญิง ประชากรไทยอายุ 12-65 ปประมาณ 2.79
ลาน คน หรือรอยละ 22.7 จัดไดวาเปนผูดื่มแบบเสี่ยง (hazardous drinker) ประมาณ 0.39
ลานคนหรือรอยละ 3.1 จัดไดวา เปนผูด มื่ สุราแบบอันตราย (harmful drinker) และอีกประมาณ 0.23
ลานคนหรือรอยละ 1.9 เปนผูดื่มแบบอันตรายมากหรืออาจจะมีภาวะเสพติดสุราก็ได (alcohol
dependence) อัตราความชุกของภาวะผิดปกติจากการดื่มสุราทั้งสามระดับนี้ในประชากรชายสูงกวา
 หาและผลกระทบ
ในประชากรหญิงมากถึงประมาณ 3 เทา นอกจากนี้ ประชากรชายมีอตั ราการมีปญ
จากการดื่มสุราสูงกวาประชากรหญิง ปญหา/ผลกระทบที่พบมากที่สุด ไดแกการเคยรูสึกผิดหรือ
เสียใจหลังดืม่ สุรา ปญหาการเงิน ปญหาทางสุขภาพรางกาย สวนปญหา/ผลกระทบทีพ่ บนอยทีส่ ดุ ไดแก
การเคยตกงานหรือเกือบ ออกจากงาน และปญหาทางกฎหมายจากการดืม่ สุรา
โดยสรุปผลจากการศึกษานีส้ อดคลองกับการศึกษาอืน่ ๆ ในประเทศไทยและในตางประเทศ คือ
ผูชายไทยดื่มสุรามากกวาผูหญิงโดยดื่มปริมาณมากกวา มีความชุกของภาวะความผิดปกติจากการ
ดื่ ม สุ ร ามากกว า และมี ผ ลกระทบหรื อ ป ญ หาจากการดื่ ม มากกว า ผู ห ญิ ง อี ก ด ว ย อย า งไรก็ ต าม
การสำรวจนีก้ พ็ บวาผูห ญิงไทยจำนวนมากดืม่ สุราในปจจุบนั และมีอตั ราการดืม่ เครือ่ งดืม่ ชนิดใหมๆ เชน
น้ำผลไมผสมสุรา ไวนและเครื่องดื่มผสมเสร็จสูงมากกวาอัตราในผูชาย นอกจากนี้ยังพบวา ผูดื่ม
วัยรุน นิยมดืม่ เครือ่ งดืม่ ชนิดใหมเหลานีม้ ากเชนกัน ขอมูลเหลานีอ้ าจจะแสดงใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลง
ของลักษณะสังคมไทย การศึกษาวิจัยยังคงเปนเครื่องมือที่สำคัญ ในการทำความเขาใจกับลักษณะ
การดื่มสุรา และปญหาที่เกี่ยวของ และเปนพื้นฐานในการวางแผนนโยบายเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเหลานี้ การสำรวจการดืม่ สุราระดับชาติอยางตอเนือ่ งจึงเปนสิง่ จำเปนทีค่ วรดำเนินการตอไป
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การสำรวจพฤติกรรมการดืม่ สุราของประชากร
พ.ศ. 2550

โดย รัจนา เนตรแสงทิพย

ผอ.สำนักสถิตเิ ศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 สำนักงานสถิตแิ หงชาติ

สำนักงานสถิติแหงชาติไดดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม
มึนเมาของประชากรมาแลว 4 ครัง้ ตัง้ แตป 2544 เพือ่ ใหมขี อ มูลตอเนือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมการดืม่ สุรา
ของประชากร เชน ประเภทสุราที่ดื่ม สาเหตุที่เริ่มดื่ม พฤติกรรมของผูที่เคยดื่ม สาเหตุที่เลิกดื่ม
การดื่มขณะขับหรือขี่รถจักรยานยนต สำหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชในการกำหนดนโยบาย
และวางแผนดานกฎหมาย หรือกำหนดมาตรการตางๆ เกีย่ วกับสุรา ซึง่ ผลการสำรวจพบวา ในรอบ 7 ป
(2544 - 2550) อัตราการดืม่ สุราของประชากรมีแนวโนมลดลงตามลำดับ คือจากรอยละ 32.7 เปน 29.3
โดยผูช ายมีอตั ราการดืม่ สุราลดลงจากรอยละ 55.9 เปน 51.0 และผูห ญิงลดลงจากรอยละ 9.8 เปน 8.8
และจากการสำรวจ ป 2550 พบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขนึ้ ไป 51.2 ลานคน เปนผูท ดี่ มื่ สุรา 14.9
ลานคน (รอยละ 29.3) โดยอายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ดืม่ คือ 20.5 ป ผูช ายดืม่ สุรามากกวาผูห ญิง 6 เทา ผูท อี่ ยู
นอกเขตเทศบาลมีอัตราการดื่มสุราสูงกวาผูอยูในเขตเทศบาล คือรอยละ 31.0 และ 25.4 ตามลำดับ
และกลุมวัยทำงานมีอัตราการดื่มมากกวากลุมอื่น คือรอยละ 34.4 และที่นาเปนหวงอยางยิ่ง คือ
กลุม เยาวชนมีอตั ราการดืม่ สุราสูงถึงรอยละ 21.9 นอกจากนีย้ งั พบวามีผทู ปี่ จ จุบนั เลิกดืม่ แลว 3.8 ลานคน
(รอยละ 7.5 ของประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไป ) โดยสาเหตุทเี่ ลิกดืม่ สวนใหญเพราะพบวาไมดเี ลยตัดสินใจ
เลิกเอง และปวยเปนโรค (รอยละ 44.5 และ 25.3 ตามลำดับ)
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การดืม่ สุราและปจจัยทีเ่ กีย่ วของในนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ปการศึกษา 2550
โดย รศ.พญ.ดร. สาวิตรี อัษณางคกรชัยและคณะ

หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอื่นๆ เปนปญหาทางสังคมและสาธารณสุข
ที่สำคัญที่พบมากขึ้นในวัยรุนทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ สถานศึกษาเปนสถานที่ที่สำคัญ
ในการลดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพรวมทั้งปญหาการดื่มสุราและใชสารเสพติดของวัยรุน
กอนที่จะวางแผนโครงการ เพื่อการปองกันปญหาการดื่มสุราหรือการใชสารเสพติดในสถานศึกษา
ผูว างนโยบายควรจะตองมีความเขาใจในตัวปญหาในลักษณะและขอบเขตของปญหาในสถานศึกษาเปน
อยางดีกอน คณะผูวิจัยจึงไดดำเนินโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเฝาระวังแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การใชสารเสพติด และผลกระทบ
จากการดื่มสุราและการใชสารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยโครงการนี้
จะเปนการสำรวจแบบตัดขวางซ้ำทุกสองปเริ่มเก็บขอมูลปแรกในปการศึกษา 2550 ในรายงานนี้เปน
ผลการสำรวจของปการศึกษา 2550
วิธีการศึกษา
กลุม ตัวอยาง เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1, 3 และ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
หรือนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 2 โรงเรียนสายอาชีวศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัด
ที่สุมเลือกแบงตามเขตการศึกษาทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครรวม 40 จังหวัด ในแตละจังหวัด
สุม เลือกโรงเรียนสายสามัญสังกัดรัฐบาลในเขตเมือง 1 โรง เขตชนบท 1 โรง โรงเรียนเอกชน 1 โรง
โรงเรียนสายอาชีพดานพาณิชยการ 1 โรง ดานชางเทคนิค 1 โรง รวม 201 โรงทัว่ ประเทศ ในแตละ
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โรงเรี ย นสุ ม เลื อ กห อ งเรี ย นมาระดั บ ชั้ น ละ 3 ห อ งเรี ย น เก็ บ ข อ มู ล จากนั ก เรี ย นทุ ก คนที่ อ ยู ใ น
หองเรียนเดียวกัน ไดจำนวนนักเรียนทั้งหมด 50,033 คน เปนชายรอยละ 45.6 หญิงรอยละ 54.4
อายุเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 15.1 ป การเก็บขอมูลทำโดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแบบอาน
และตอบเอง โดยไมระบุชื่อของผูตอบในหองเรียน เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2550 กุมภาพันธ 2551
ผลการศึกษา
นักเรียนชายและหญิงรอยละ 30 และ 18 เคยดืม่ สุรามาแลวในชีวติ รอยละ 25 และ 14 ดืม่ ใน 1
ปทผี่ า นมา อายุเฉลีย่ ทีน่ กั เรียนเริม่ ดืม่ สุราเปนครัง้ แรก ประมาณ 13 ปในผูช าย และ 14 ปในผูห ญิง
ในจำนวนนักเรียนที่ดื่มใน 30 วันที่ผานมา สวนใหญจะดื่ม 1-2 ครั้ง และดื่ม 1-2 หนวยตอครั้ง
นักเรียนชัน้ โตกวามีแนวโนมทีจ่ ะดืม่ ในปจจุบนั ดืม่ หนักและดืม่ จนเมาบอยครัง้ กวา นักเรียนชัน้ เล็กกวา
และนักเรียนชายมีอตั ราการดืม่ มากกวานักเรียนหญิงในทุกระดับชัน้
สถานที่ที่นักเรียนมักจะดื่มสุรากันมากที่สุดไดแก ในสวน/ไรนา และหอพัก นักเรียนชาย
และหญิงรอยละ 13 และ 6 สามารถซือ้ หาสุรามาไดจากรานคา รานอาหารบริเวณรอบโรงเรียนในรัศมี
ไมเกิน 500 เมตร นักเรียนใชเวลาเพียงประมาณ 12-14 นาทีก็สามารถหาซื้อสุราได โดยนักเรียน
จำนวนครึง่ หนึง่ ใชเวลาเพียง 10 นาทีกส็ ามารถหาซือ้ สุรามาได
ปจจัยที่สัมพันธกับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผานมาในนักเรียนเหลานี้ไดแก 1) ลักษณะ
ประชากรดานเพศ ระดับชัน้ เรียน ศาสนา สถานทีอ่ ยูอ าศัย และผลการเรียน โดยระดับชัน้ เรียนเปนปจจัย
ที่ที่มีความสัมพันธกับการดื่มสุราสูงสุด นักเรียนหญิงมีความเสี่ยงในการดื่มนอยกวานักเรียนชาย
ประมาณครึง่ หนึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับนักเรียนชัน้ ม.1 นักเรียนชัน้ ม.3 ม.5 และ ปวช.2 มีความเสีย่ ง
ในการดื่มสุราเปน 4-12 เทา โดยความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นตามชั้นป 2) การรับรูสภาพแวดลอมทางสังคม
ในโรงเรียนและนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสเปน 2-3 เทาของ
นักเรียนที่ไมด่ืมสุราที่จะมองวาตนเองอยูในสภาพแวดลอมที่มีผูดื่มสุราหรือดื่มอยางหนักจำนวน
มากและมีแนวโนมทีจ่ ะรับรูน โยบายของโรงเรียน ในดานทีไ่ มสง เสริมการดืม่ สุรานอยกวานักเรียนทีไ่ ม
ดื่มสุรา 3) การสัมผัสกับโฆษณาสุรา นักเรียนที่ดื่มสุรามีอัตราการสัมผัสกับสื่อโฆษณาสุราทุกชนิด
บอยครั้งกวานักเรียนที่ไมดื่มสุราประมาณหนึ่งเทาครึ่ง และมีอัตราการจำชื่อยี่หอสุราไดมากกวา
นักเรียนที่ไมดื่มถึงเกือบสองเทา รวมทั้งยังมีความรูสึกอยากลองดื่มสุรามากกวานักเรียนที่ไมด่ืม
ประมาณสองเทาเชนกัน 4) การมีทศั นคติทางบวกตอการดืม่ สุรา นักเรียนทีด่ มื่ สุรามีอตั ราการมีทศั นคติ
ทางบวกตอการดื่มสุรามากกวานักเรียนที่ไมดื่มถึง 2-3 เทา เชน มองวาการดื่มสุราชวยในการสราง
สัมพันธภาพชวยในการจัดการความเครียด และชวยใหกนิ อาหารอรอยขึน้ เปนตน 5) พฤติกรรมเสีย่ ง
ตอสุขภาพนักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชนการตอสูทะเลาะวิวาท
การมีเพศสัมพันธ การใชสารเสพติด และอารมณซึมเศรารวมทั้งการพยายามฆาตัวตายมากกวา
นักเรียนทีไ่ มดมื่ สุราอยางชัดเจน
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สรุป
อั ต ราความชุ ก ของการดื่ ม สุ ร าของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาของประเทศไทย และ
ปจจัยทีส่ มั พันธกบั การดืม่ สุราใน 12 เดือนทีผ่ า นมา มีความแตกตางกันระหวางนักเรียนชายและหญิง
ระหวางนักเรียนแตละชั้นป และระหวางนักเรียนสายสามัญกับนักเรียนสายอาชีวศึกษาอยางชัดเจน
ข อ มู ล เหล า นี้ สำคั ญ ในการวางแผนโครงการเพื่ อ ป อ งกั น การดื่ ม สุ ร าของเยาวชนไทย ซึ่ ง ควร
จะตองเปนโครงการทีม่ รี ปู แบบเฉพาะทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนตามระดับชัน้ ปและสายการเรียน การศึกษา
ลักษณะนี้อยางตอเนื่องจะเปนขอมูลสำคัญของประเทศในการติดตามเฝาระวังปญหาการดื่มสุรา
และพฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพของนักเรียนตอไป
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บทคัดยอ

พฤติกรรมการดืม่ สุราและการรับรูผ ลกระทบ

จากการดืม่ สุราของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล
โดย รศ.ดร.ลักษณา อินทรกลับ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรสขุ ภาพและพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดืม่ สุราและการรับรูผ ลกระทบจากการ
ดืม่ สุรา ของนักศึกษา ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานบุคคล ครอบครัวและเพือ่ นของนักศึกษา
กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และเปรียบเทียบการรับรูผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาจำแนก
ตามลักษณะดานบุคคล ครอบครัว เพื่อน และพฤติกรรมการดื่มสุรา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม โดยเก็ บ รวบรวมจากกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขตกรุ ง เทพตะวั น ตกและปริ ม ณฑล 6 สถาบั น จำนวนทั้ ง สิ้ น 2,569 คน
ซึง่ ไดมาจากการสุม แบบสองขัน้ ตอน และทำการวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป ดวยการหาคาความถี่ และ คารอยละ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหคา ไคสแควร t-test independent และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบวา นักศึกษากลุม ตัวอยาง รอยละ 47.0 ไมดมื่ สุรา รอยละ 34.8 ปจจุบนั ดืม่ สุรา
และรอยละ 18.2 เคยดืม่ สุรา แตปจ จุบนั เลิกดืม่ จากการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานบุคคล
ดานครอบครัว และดานเพือ่ นกับพฤติกรรมการดืม่ สุรา พบวา ดานบุคคล ไดแก เพศ กลุม สาขาทีศ่ กึ ษา
เกรดเฉลีย่ สะสม และรายไดตอ เดือน ดานครอบครัว ไดแก พฤติกรรมการดืม่ ของบิดา มารดา และพีน่ อ ง
และดานเพือ่ น ไดแก การมีเพือ่ นชอบดืม่ การชวนเพือ่ นดืม่ และการตัง้ ใจคบเพือ่ นดืม่ สุรามีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการดืม่ สุราของนักศึกษาอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และจากการเปรียบเทียบ
การรับรูผ ลกระทบจากการดืม่ สุราของนักศึกษาจำแนกตามลักษณะดานบุคคล ดานครอบครัว และดานเพือ่ น
พบวา เพศ กลุมสาขาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมการดื่มของพี่นอง การมีเพื่อนชอบดื่ม
และการตัง้ ใจคบเพือ่ นดืม่ สุรา มีผลทำใหการรับรูผ ลกระทบจากการดืม่ สุราทีม่ ผี ลตอสุขภาพ ครอบครัว
เศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรมหรือคำสอนทางศาสนา แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โดยนักศึกษาหญิงมีการรับรูผ ลกระทบมากกวานักศึกษาชาย กลุม สาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพมีการรับรู
ผลกระทบในภาพรวมมากกวากลุมสาขาอื่น นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.00 มีการรับรู
ผลกระทบในภาพรวมมากกว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมน อ ยกว า กลุ ม ที่ มี พี่ น อ งและเพื่ อ น
ไมดื่มสุรามีการรับรูผลกระทบ ในภาพรวมมากกวากลุมที่มีพี่นองและเพื่อนดื่มสุรา กลุมที่ไมตั้งใจ
คบเพื่อนดื่มสุรามีการรับรูผลกระทบในภาพรวมมากกวากลุมที่ตั้งใจคบเพื่อนดื่มสุรา กลุมตัวอยาง
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ สนอ แนวทางการลด ละ เลิก ดืม่ สุรา โดยเพิม่ มาตรการควบคุมการผลิต การจำหนาย
และการซือ้ สุรา พรอมทัง้ จัดการอบรม ใหความรู และปลูกฝงเยาวชนใหตระหนักถึงโทษจากการดืม่ สุรา
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดืม่ สุรา / การรับรูผ ลกระทบจากการดืม่ สุรา / นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา /
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล
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Symposium B

“อุปทานและมาตรการควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล”
ผูดำเนินรายการ
อาจารยบญ
ุ อยู ขอพรประเสริฐ
วิทยากร
ดร.ศรีรชั ลาภใหญ
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
วิพากษ
Sally Casswell

บทคัดยอ

การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณา

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเภทโฆษณา
สงเสริมสังคมทีม่ ตี อ เยาวชน

โดย ดร.ศรีรชั ลาภใหญ
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการวิจัย การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทโฆษณา
สงเสริมสังคมที่มีตอเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา ประจำป พ.ศ. 2551 โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค ในการศึกษาผลกระทบในเชิง
พุทธิปญญาของโฆษณาทางโทรทัศนในแนวองคกรสรางสรรคสังคม(CSR) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
9 ตราสินคา ทีม่ ตี อ กลุม เยาวชนสีร่ ะดับคือ ระดับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในสีภ่ าคทัว่ ประเทศไทย เนือ่ งจากพบวา มีแนวโนมการดืม่ เพิม่ ขึน้
ในกลุมเด็กอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือคือ
แบบสอบถามชนิดมีโครงสราง การสัมภาษณกลุม (focused-group interview) และ projective technique
ในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงทัศนคติและความเห็นตอตราสินคา กลุมตัวอยางมีจำนวนทั้งสิ้น 797 ราย
ตัวแปรสำคัญที่ตองการศึกษาคือ การพบเห็นโฆษณา CSR มีผลตอการจดจำและมีทัศนคติทางบวก
ตอสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากหลายตราสินคาหันมาใชการสื่อสารแบบ CSR และการเปน
ผูอ ปุ ถัมภ (sponsorship) มากขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งมาตรการหามโฆษณา
จากการศึกษา มีขอคนพบวา โฆษณา CSR มีบทบาทสำคัญในเชิงการตลาดสุรา คือ
สร า งภาพลั ก ษณ ท างบวกได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในกลุ ม เยาวชนและสามารถลบภาพการเป น
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สินคามอมเมาได โดยผานกลยุทธการเปลีย่ นทัศนคติของผูร บั สารเยาวชน นอกจากนี้ พบวา กลุม ประชากร
เด็กและวัยรุน ชืน่ ชอบโฆษณาแนว CSR และตองการใหมโี ฆษณาแนวนีต้ อ ไปเนือ่ งจากมี ทัศนคติวา โฆษณา
สวย เนือ้ หาดี และเชือ่ วาโฆษณาไมไดขายสินคาสุราแตสอนใหผชู มทำความดี เชน รักเมืองไทย บูชาสถาบัน
กษัตริย รักษธรรมชาติ เปนตน ความเชือ่ เชนนีเ้ กิดจากการทีโ่ ฆษณา ไมไดแสดงภาพผลิตภัณฑหรือแสดง
ภาพการดืม่ ในเนือ้ หาโฆษณา ทำใหผรู บั สารเยาวชนรูไ มเทาทัน บทบาทของโฆษณา CSR ในการเปลีย่ น
ภาพลักษณของตราสินคาไดนนั้ เกิดจากการนำเสนอแรงจูงใจ ดานบวกและการไมแสดงภาพสินคาสุรา
ถึงแมกลุม ประชากรทราบดีวา สุราเปนสินคามอมเมาแตมี ทัศนคติวา เมือ่ สินคามอมเมานำเสนอเนือ้ หาทีด่ ี
ตอสังคมหรือแสดงการชวยเหลือตอบแทนสังคม เชน แจกผาหมคนยากจน ฯลฯ สินคานีก้ ก็ ลายเปน
สินคาทีด่ ไี ดและควรตอบแทน เชน ควรซือ้ สินคานี้ เพือ่ สินคาจะไดนำเงินไปทำบุญไดอกี โดยเฉพาะโฆษณา
CSR ของเบียรผลิตในประเทศยีห่ อ หนึง่ ทีน่ ำเสนอเนือ้ หาดานการบริจาค ทำสาธารณกุศล ชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยและสนับสนุนทีมฟุตบอลไทย โฆษณาของตราสินคานีก้ อ ใหเกิดความภักดีตอ ตราสินคาหรือ
brand loyalty ทัง้ ทีเ่ ยาวชน ยังไมเคยเปนผูบ ริโภคแตแสดงความคาดหวังและตัดสินใจทีจ่ ะบริโภคตรา
สินคาดังกลาวเมือ่ มีโอกาส ทีจ่ ะบริโภค โดยเยาวชนคิดวาการซือ้ สินคาเบียรยหี่ อ นีเ้ ทากับการชวยตรา
สินคานีท้ ำสาธารณกุศลไปในตัว เปนการทำบุญทางออม นอกจากนี้ พบวา กลุม ประชากรตัวอยางทุกกลุม
มีพฤติกรรมการดืม่ แลว กลุม ตัวอยางระดับประถมศึกษาตอนปลายก็มพี ฤติกรรมการทดลองดืม่ แลวเชนกัน
อายุทเี่ ริม่ ดืม่ ทีพ่ บต่ำทีส่ ดุ คือ อายุ 10 ป โฆษณา CSR มีความสำคัญตอสินคาสุราคือ สราง brand
image ในทางบวกของสินคาใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้ สือ่ สารตราสินคาไดดี สรางการจดจำตราสินคาไดดี สราง
brand contact กับผูร บั สารเยาวชนไดดถี งึ แมผรู บั สารจะยังไมใชผบู ริโภคก็ตามแตกท็ ำใหเยาวชน จดจำตรา
สินคาได และเปนการเคลือบแฝงการนำเสนอตราสินคาทางออมโดยผานเนือ้ หาทีน่ ำเสนอ ความดีในรูปแบบ
ตางๆ ทำใหเยาวชนระดับเด็กประถมเชือ่ วาสินคาสุรากระทำคุณงามความดีโดย ไมหวังผลใดตอบแทนและ
ยังผลใหเยาวชนเชือ่ วาสินคาสุราเปนสินคาทีม่ ปี ระโยชนตอ สังคม ยิง่ มีการหามโฆษณาผลิตภัณฑทาง
สือ่ โทรทัศน จะพบวาธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลจะเปลีย่ นกลยุทธ มาใชการสือ่ สารแบบ CSR และการ
โฆษณาแฝงในรูปแบบอืน่ ๆ มากขึน้ ใน ขณะทีร่ ะดับความรูเ ทาทันสือ่ ของเยาวชนไทยในทุกภาคยังไม
สูงมากพอทีจ่ ะเทาทันกับกลยุทธการสือ่ สารรูปแบบแฝงได
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การเฝาระวังการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทางโทรทัศน

โดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

ความเปนมา วัตถุประสงค และ ระเบียบวิธกี ารศึกษา
ศูนยวิจัยปญหาสุราดำเนินโครงการเฝาระวังการดำเนินกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจสุรา
ในหลายรูปแบบ และทำเปนระยะอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม ในบทคัดยอนี้จะนำเสนอขอมูล
การเฝาระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามเฝาระวัง
ลักษณะการโฆษณาบริษัทและผลิตภัณฑแอลกอฮอลและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีตราสัญลักษณใกลเคียง
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งการโฆษณาตรงและแฝงทางสื่อโทรทัศน ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เก็บขอมูลโดยการบันทึกเทปรายการ
โทรทัศนของสถานีโทรทัศน 5 สถานี คือ ชอง 3, 5, 7, 9 และ NBT ตลอด 24 ชัว่ โมง รอบละ 7 วัน ทัง้ หมด
3 รอบ ใน 3 เดือน (มกราคม, กุมภาพันธ, มีนาคม) ซึง่ เปนชวงกอน พรบ.ฯ มีผลบังคับใช 1 รอบ และ หลัง
พรบ.ฯ มีผลบังคับใช 2 รอบ การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามประกอบการดูแผนบันทึกเทปโทรทัศนดงั กลาว
โดยโฆษณาตรง คือ การฉายสปอตโฆษณาระหวางชวงพักระหวางรายการ สวนโฆษณาแฝง คือ
การโฆษณาทีใ่ ชผลิตภัณฑตราภัณฑ หรือตราบริษทั ไปแฝงไวในกิจกรรมตางๆ ในรายการโทรทัศน เชน
ปายดานหลังรายการ เสือ้ นักกีฬา เสียงพูดทีก่ ลาวถึง ชือ่ หรือบริษทั ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนตน
ผลการศึกษา
เมือ่ เปรียบเทียบขอมูล กอนและหลังการบังคับใชพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 พบวา มีการโฆษณาตรงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยภาพรวม
ลดลงรอยละ 55.1 โดยทีก่ ารโฆษณาตรงในลักษณะทีเ่ ห็นภาพขวดลดลงรอยละ 81.2 ในลักษณะเห็นกลอง
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ลดลงรอยละ 47.4 และในลักษณะเห็นตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงรอยละ 35.1 ขณะที่
การโฆษณาตรงในลักษณะเห็นตราบริษทั เพิม่ ขึน้ รอยละ 28.1
ขณะเดียวกันการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 69.0
โดยทีก่ ารโฆษณาแฝงในลักษณะทีเ่ ห็นภาพขวดเพิม่ ขึน้ รอยละ 138.2 ในลักษณะเห็นกลองเพิม่ ขึน้ รอยละ
15.0 และในลักษณะเห็นตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 59.9 ขณะที่การโฆษณา
แฝงในลักษณะเห็นตราบริษทั เพิม่ ขึน้ รอยละ 54.4
หลัง 14 กุมภาพันธ 2551 การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลโดยใชภาพขวดผลิตภัณฑและ
ภาพกลองบรรจุภณ
ั ฑเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ตลอด 24 ชัว่ โมง ไมวา จะในลักษณะเปนการโฆษณาตรง
หรือแฝง ถือเปนการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมายพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ทัง้ สิน้
จากขอมูลเฝาระวัง พบวา มีการกระทำความผิดโดยโดยใชภาพขวดโฆษณาในการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทางตรงเฉลีย่ วันละ 4.8 ครัง้ และโฆษณาแฝงวันละ 17.4 ครัง้ และผิดโดยใชภาพกลองบรรจุภณ
ั ฑ
ในโฆษณาทางตรงวันละ 2.9 ครัง้ และโฆษณาแฝงวันละ 1.6 ครัง้
สรุป
หลังพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551มีผลบังคับใช ธุรกิจสุราใชกลยุทธ
การหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการแอบแฝงโฆษณา คือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางตรง โดย
ใชภาพขวดผลิตภัณฑและภาพกลองบรรจุภณ
ั ฑลดลง แตจะหันไปใชตราสัญลักษณเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
และตราสัญลักษณบริษทั แทน ขณะเดียวกันการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทางแฝงเพิม่ ขึน้ ทุกรูปแบบ
ทัง้ การใชภาพขวดผลิตภัณฑ ภาพกลองบรรจุภณ
ั ฑ ตราสัญลักษณผลิตภัณฑ และตราสัญลักษณบริษทั
นอกจากนัน้ ยังพบวามีการฝาฝนใชภาพขวดผลิตภัณฑและภาพกลองบรรจุภณ
ั ฑเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ในการโฆษณาอีกดวย ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
รัฐจึงควรเรงการตรวจจับและดำเนินคดีกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ
และเห็นกลองบรรจุภัณฑซึ่งผิดกฎหมายอยางแนนอน และหาทางแกไขเพื่อควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยตราสัญลักษณผลิตภัณฑหรือบริษัทที่มีความคลายคลึงกันใหไมมีหรือ
ใหมใี นขอบเขตจำกัดตอไป
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ธุรกิจสุรา โดยการติดตามขอมูลทางสือ่ หนังสือพิมพ
ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา

ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา เฝาระวังการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทางหนังสือพิมพทงั้ หมด 9 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินวิ ส ขาวสด คมชัดลึก มติชน โพสตทเู ดย แนวหนา
ผูจ ดั การรายวัน และ กรุงเทพธุรกิจ เปนเวลาประมาณ 6 เดือน ตัง้ แต 27 ธันวาคม 2550-30 มิถนุ ายน
2551 รวมทั้งสิ้น 186 วัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังการดำเนินกลยุทธตางๆ ที่ธุรกิจสุราใชใน
การสงเสริมการตลาด ทั้งปริมาณและรูปแบบของกิจกรรม รวมทั้งรูปแบบของการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ผลการศึกษาพบวา การสงเสริมการตลาดของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
มีการนำเสนอขาวเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของธุรกิจสุราทั้งสิ้น 143 ขาว เฉลี่ยเดือนละ 23.8 และ
หนังสือพิมพ ทีเ่ ฝาระวังทุกฉบับมีการนำเสนอขาวเกีย่ วกับการสงเสริมการตลาดทัง้ สิน้ โดยทีห่ นังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจมีการนำเสนอมากทีส่ ดุ 28 ขาว คิดเปนรอยละ 19.6 รองลงมาคือ หนังสือพิมพแนวหนา 23
ขาว คิดเปนรอยละ 16.1 ลำดับที่ 3 คือ หนังสือพิมพ ขาวสด 22 ขาว คิดเปนรอยละ 15.4 ลักษณะ
การเปนขาว พบวา เปนขาวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการตลาดตางๆ เชน การแสดงดนตรี
การใหทุนการศึกษา การประกวด และการใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ถึง 101 ขาว คิดเปนรอยละ 70.6
รองลงมาคือ คอลัมน ตางๆ 20 ขาว คิดเปนรอยละ 14 และอันดับ 3 คือ บทความ 11 บทความ คิดเปน
รอยละ 7.7 เมือ่ วิเคราะห ลักษณะกิจกรรมการตลาด ซึ่งบางครั้งในหนึ่งขาวจะมีไดกิจกรรมการตลาด
มากกวาหนึง่ กิจกรรม พบวา เปนขาวการจัดกิจกรรมกีฬา มากทีส่ ดุ จำนวน 53 ขาว คิดเปนรอยละ 31.5
รองลงมาคือกิจกรรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑใหม 17 ขาว คิดเปนรอยละ 10.1 ตอมาคือ
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การแถลงผลประกอบการ, การจัดกิจกรรมดนตรี, การจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม, การจัดกิจกรรม
ลดแลกแจกแถม, การจัดกิจกรรมเกีย่ วกับเยาวชน มีจำนวนขาวใกลเคียงกันคือ 10-15 ขาว คิดเปนรอยละ
6-9
สวนการเฝาระวังการโฆษณาพบมีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งสิ้น 245
โฆษณาเฉลีย่ เดือนละ 40.83 โฆษณา หนังสือพิมพทมี่ กี ารโฆษณามากทีส่ ดุ คือ หนังสือพิมพเดลินวิ ส
จำนวน 59 โฆษณา คิดเปนรอยละ 24.08 รองลงมาคือ หนังสือพิมพไทยรัฐ 48 โฆษณา คิดเปนรอยละ
19.59 อันดับ 3 คือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 38 โฆษณา คิดเปนรอยละ 15.51 หนาหนังสือพิมพ
ทีล่ งโฆษณามากทีส่ ดุ คือ หนาหนึง่ ถึง 70 โฆษณา คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคือหนากีฬา รอยละ
19.2 และหนาอานตอขาวหนาหนึง่ รอยละ 9.4 และเมือ่ พิจารณาขนาดการลงโฆษณาพบวา การลงโฆษณา
สวนใหญจะมีขนาดตั้งแต 1 ใน 4 ของหนากระดาษหนังสือพิมพมากที่สุดถึงรอยละ 58.4 และใน
จำนวนนีม้ โี ฆษณาเต็มหนากระดาษหนังสือพิมพถงึ 20 โฆษณา คิดเปนรอยละ 14 และครึง่ หนาถึง 71
โฆษณา คิดเปนรอยละ 49.6 โดยเปนโฆษณาตราผลิตภัณฑเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (LOGO)มากทีส่ ดุ
ถึงรอยละ 57.1 รองลงมาคือตราบริษัทรอยละ 22.5 และโฆษณาผลิตภัณฑสุราโดยตรงรอยละ 20.4
เมื่อวิเคราะหเนื้อหาที่ใชโฆษณาซึ่งหนึ่งโฆษณาสามารถใชเนื้อหาการโฆษณาไดหลายแบบพบวา
มีการใชความสนุกสนาน/ ความทันสมัยมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 81.6 รองลงมาคือ ความสำเร็จ/ความเปนผูน ำ
รอยละ 65.3 และมิตรภาพ รอยละ 50.2 อีกทัง้ มีการโฆษณา เชิญชวนดืม่ ทางตรงและทางออม ถึงรอยละ
35.5 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการบังคับใช พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 พบวากอนพระราชบัญญัตกิ ารโฆษณาเฉลีย่ เดือนละ 21.8 และมีโฆษณา
ที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑทั้งหมด 29 โฆษณา หลังการบังคับใชพระราชบัญญัติพบวาการโฆษณา
เฉลีย่ ตอเดือนเพิม่ ขึน้ เปน 46.3 โฆษณา และมีโฆษณาทีเ่ ห็นขวดผลิตภัณฑถงึ 35 โฆษณา
โดยสรุ ป กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ธุ ร กิ จ สุ ร านิ ย มทำเพื่ อ ส ง เสริ ม การตลาด 5 อั น ดั บ แรก คื อ
การจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑใหม กิจกรรมแถลงผลประกอบการ
กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมสงเสริมสังคม ทั้งนี้จะมีการปรากฏชื่อหรือภาพของผลิตภัณฑหรือ
บริษทั สุราดวยทุกครัง้ สวนการเฝาระวังการโฆษณาพบวาหลังพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 มีการโฆษณาทีเ่ ห็นภาพขวดผลิตภัณฑเฉลีย่ ตอเดือนลดลง แตโฆษณาตราผลิตภัณฑ (LOGO)
และตราบริษัทมากขึ้น อยางไรก็ตามการโฆษณาที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑหลังพระราชบัญญัติ
บังคับใชยงั พบถึง 35 โฆษณา ซึง่ ถือวาผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ รัฐควรเรงตรวจจับและดำเนินคดี
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แบรนดบาป : กลยุทธการตลาดบนความฉลาดสีดำ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
ณัฐวิภา สินสุวรรณ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แบรนด (Brand) เปนสิง่ ทีน่ กั การตลาดทัว่ โลกใหความสำคัญในปจจุบนั รวมถึงการตลาดสินคา
ในกลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนหนึ่งในหาสินคาบาปทั่วโลกดวย เพราะการสรางแบรนดเปน
การสร า งสั ม พั น ธภาพระหว า งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละผู บ ริ โ ภคผ า นกระบวนการรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารด ว ย
เครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาด
เพื่ อ สร า งแบรนด ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นประเทศไทย โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การวิ จั ย ด า น
นิเทศศาสตรดว ยการวิเคราะหเอกสาร (documentary research) สือ่ สิง่ พิมพและสือ่ อิเลคทรอนิคสตา งๆ
ทีเ่ กีย่ วของและดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ.2549-2550
ผลการวิจยั พบวา กระบวนการสรางแบรนดของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเกีย่ วของกับกลยุทธ
สือ่ สารการตลาดตางๆ ตามแนวคิดเรือ่ งสวนผสมการตลาด (marketing mix) ในลักษณะ "P's" ดังนี้
• ปรับเปลี่ยนรูปโฉมผลิตภัณฑ (Product) และบรรจุภัณฑ (Package) ดวยการแนะนำ
ผลิตภัณฑใหมๆ หลากหลายขนาดและรูปแบบ
• กระตุน
 ตอมอยากผานมูลคา (Price) ดวยการลด-แลก-แจก-แถมและจัดทำคอลเลคชัน่ พิเศษ
• ยัว
่ ยุอารมณผา นพืน้ ที่ (Place) ดวยการสรางความแตกตางในพืน้ ทีเ่ ดิมพรอมเปดพืน้ ทีใ่ หม
ในโลกไซเบอร
• ยั่ ว เย า จิ ต ใจผ า นโปรโมชั่ น (Promotion) ด ว ยการตลาดแบบสร า งประสบการณ
ความภาคภูมใิ จและการสือ่ สารแบบครบวงจรผานการคัดสรรกิจกรรมตามกระแสนิยม (in-trend)
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ตอกย้ำความภักดีผา นสัญลักษณดา นจุดยืนในสมอง (Positioning) ดวย Product Identity
ไดแกสขุ ภาพ สดใหม สดชืน่ สนุกสนาน สามารถและสัญลักษณเฉพาะ
• โฆษณาตอสาธารณะ (Public Advertising) ดวยความแตกตางทีส
่ รางได
• ตอกย้ำภาพพระเอก (Public responsibility project) ดวยการสนับสนุนโครงการเพือ
่ สังคม
• พัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนพันธมิตร (Partnership) ดวยการหนุนองคกรสาธารณะ
เคลือ่ นไหว
• ตอกย้ำความทรงจำของสาธารณชนกลุม
 เฉพาะ (Publics) กับกลุม ผูก ำหนดแนวโนม (trendsetters) และกลุม ผูบ ริโภครุน ใหมและนักทองเทีย่ ว
• เปดศึกและปรึกษาดานนโยบาย (Policy) ดวยการชีป
้ ระเด็นปญหา ขอปรึกษา ทำทา
สนับสนุน หนุนใหกลุม เคลือ่ นไหว ใชขอ มูลแยง-ทาทาย เดินสายเรียกรองและการฟองศาล
•
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การทดลองใชพลังอำนาจเยาวชนตอการแกไข

ปญหาสุรา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

โดย ดร.กิตติยาภรณ โชคสวัสดิภ์ ญ
ิ โญ

อาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การศึก ษาเพื่ อ ทดลองใช พ ลั ง อำนาจ เยาวชนต อ การแก ไ ขป ญ หาสุ ร าในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุดรธานี เปนการศึกษาแบบกึง่ ทดลอง กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษาทีค่ ดั เลือกดวยวิธอี าสาสมัคร
จำนวน 50 คน โดยใชกระบวนการเสริมสรางพลังอำนาจ ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน คือ การสรางสัมพันธภาพ
การเรียนรูเพื่อวิเคราะหสภาพปญหา การลงมือแกไขปญหาและการประเมินผล ผลการศึกษาพบวา
ในระยะกอนการทดลอง กลุม ตัวอยาง สวนใหญ เคยดืม่ สุรา รอยละ 74 ชวงอายุต่ำสุดของการดืม่ สุรา
ครัง้ แรกคือ 14 ป สาเหตุของการดืม่ ครัง้ แรกไดแก เพือ่ การสังสรรค อยากลอง เพือ่ นชวน และถูกบังคับ
กอนการทดลองผลการประเมินความคิดเห็นตอการดืม่ สุรา กลุม ตัวอยางระบุวา สุราทำใหสขุ ภาพไมดี
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดตามปกติ เกิดการทะเลาะวิวาท และเห็นวาการเปนนักศึกษาไมควรดืม่ สุรา
ุ คาในตนเอง ความรูส กึ ตระหนักในความสามารถ
ในระดับมากทีส่ ดุ ผลการเปรียบเทียบความรูส กึ มีคณ
ของตนเองและคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางซึ่งในระยะกอนการทดลองมีกลุมตัวอยางที่มีความรูสึก
เชิงลบ เชนรูส กึ ไมมคี ณ
ุ คาไมมคี วามมัน่ ใจ พบวามีความแตกตางกันระหวางกอนและหลังการเสริมสราง
พลังอำนาจอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยในระยะหลังการทดลองกลุม ตัวอยางมีความรูส กึ
ตอตนเองในเชิงบวกในระดับสูงขึน้ และกลุม ตัวอยางสวนใหญระบุวา จะไมยงุ เกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ควรมีการรณรงคอยางตอเนือ่ ง และขยายผลไปยังหนวยงานอืน่ ๆ ในขณะทีย่ งั คงมีกลุม ทีค่ ดิ วาควบคุม
ตนเองไดจะยังคงดื่มเปนครั้งคราวเพื่อสังสรรค ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การเสริมสรางพลังอำนาจ
สามารถทำใหบคุ คลตระหนักตอการควบคุมตนเองมากขึน้ ทำใหรบั รูต อ การมีคณ
ุ คาและความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหดขี นึ้ อันจักนำสูก ารแกไขปญหาเพือ่ ลด ละ และ
เลิกสุรา ตอไป
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โครงการวิจยั สถานภาพการดืม่ เหลาในการจัดงาน

ในชุมชน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณและปจจัย
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดงานเลีย้ งในชุมชน โดยใชวธิ กี ารวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาในพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมา
โดย นายดามธรรม จินากูล
นายกสมาคมอาศรมความรูนครราชสีมา

ผลการวิจัยพบวาชุมชนนิยมจัดงานในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว โดยยังคงถือตามหลัก
โหราศาสตรและบทบาทหนาที่ทางสังคม การเลี้ยงเหลาในงานที่จัดในชุมชนยังคงมีอยูอยางสืบเนื่อง
ในเชิงวัฒนธรรม วิธีคิดและการใหความหมายของเหลาของชุมชน แตเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ตามบริบทของสังคม โดยมีหนวยยอยทางสังคมมาทำหนาที่แทนชุมชนมากขึ้นโดยผานระบบเงินตรา
การจัดงานตางๆในชุมชน สวนใหญเชิญแขกภายในหมูบ า นและหมูบ า นใกลเคียง งานทีจ่ ดั พบวารอยละ
83.52 มีการเลี้ยงเหลาในงาน โดยมีคาเหลาเฉลี่ย 9,219 บาท ตองาน วิธีการจัดหาเหลามาเลี้ยง
ในงานโดยการโทรสั่ ง ร า นค า ภายในอำเภอให ม าส ง เหล า ที่ เ ลี้ ย งมากที่ สุ ด คื อ เบี ย ร อั น เป น ผล
มาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม และเบียรเปนตัวสรางใหเกิดนักดื่มหนาใหมที่เปนเพศหญิง
โดยเริม่ จากกลุม ทีช่ ว ยทำงานครัวของการจัดงาน ผูช ายวัยผูใ หญดมื่ เหลาในงานทีจ่ ดั ในชุมชนมากทีส่ ดุ
แตอตั ราการดืม่ หนาใหมในงานสูงทีส่ ดุ คือผูห ญิงวัยผูใ หญ เหตุผลของการเลีย้ งเหลาคือทำตามเพือ่ นบาน
และเกรงวาจะเลีย้ งพีน่ อ งทีม่ าชวยงานไมดี ปญหาทีเ่ กิดจากการเลีย้ งเหลาในงานสวนใหญคอื ทะเลาะวิวาท
ความแตกตางของประเภทงาน บทบาทหนาทีท่ างสังคม ฐานะของเจาภาพ วัฒนธรรมชุมชน มีผลโดยตรง
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ตอปริมาณและมูลคาการเลี้ยงเหลา การเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรม การแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมเหลา ความเปนชุมชนเหมือนจริง วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผลโดยตรงตอแบบแผน
การเลีย้ งและดืม่ เหลาในงานเลีย้ งในชุมชน เงือ่ นไขทีจ่ ะนำไปสูก ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมของการเลิกเลีย้ ง
และดื่มเหลาในการจัดงานในชุมชนคือ ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนเกี่ยวกับ
การเลี้ยงเหลางานในชุมชนในเชิงบวกและเชิงลบโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเฉพาะ
เวทีแหงการเรียนรูเ รือ่ งการเลีย้ งเหลาในงาน ก็จะชวยเปนตัวกระตุน ใหกระบวนการ เปลีย่ นผานเร็วขึน้
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บทคัดยอ

จากประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ

สูก ารกำหนดมาตรการปลอดเหลาในชุมชน

"แซนขมอจ กะมัยสรอจสรา แซนโฏนตา ออยสรอยตึกโง"
"เซนผีอยารดเหลา แซนโฎนตาใหรดน้ำมะพราว"
โดย พระพิเชษฐ พิเชษฐโถ

ศูนยทบั ทิมนิมติ ร จ.สุรนิ ทร

คุณคาความหมายของพิธกี รรมแซนโฎนตา
ประเพณีแซนโฎนตา เปนประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมายาว
นานนับพันปของชาวเขมร ทีแ่ สดงออกถึงความกตัญูตอ ผูม พี ระคุณ สะทอนใหเห็นความรัก ความผูกพัน
ความกตัญูของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธกี รรมตรงกับวันแรม 14
ค่ำเดือน 10 ของทุกป
ประเพณีแซนโฎนตาหมายถึง ประเพณีเซนไหวผบี รรพบุรษุ
แซน หมายถึง การเซน บูชาหรือบวงสรวง
โฎน หมายถึง ยายหรือยา
ตา หมายถึง ตาหรือปู
 ญาชาวบาน (การทำ
การแซนโฎนตาแฝงนัยยะทีม่ คี ณ
ุ คาในระบบวิถชี วี ติ อาทิ เรือ่ งภูมปิ ญ
อาหารคาวหวาน การทำขนมพืน้ บาน) เรือ่ งความสัมพันธในระบบเครือญาติ ความสัมพันธระหวางคน
กับธรรมชาติ รวมถึงคนกับคนในชุมชน โดยใชบญ
ุ ประเพณีดงั กลาวเปนเครือ่ งมือใหเกิดมีการรวมตัวกัน
เพือ่ รวมสืบทอดบุญประเพณีดงั กลาวโดยใชกระบวนการเรียนรูป ลูกฝงจากรุน สูร นุ มายาวนาน เมือ่ ถึงวันแรม
14 ค่ำเดือน 10 ลูกหลาน ญาติพี่นองที่ไปประกอบอาชีพหรือตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไมวาจะใกลหรือไกล
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จะเดินทางกลับมารวมญาติ เพือ่ ทำพิธแี ซนโฎนตา
ความเชือ่ ของชาวเขมร เชือ่ วาเมือ่ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปด ผีในยมโลก
จะเดินทางมาเยีย่ มญาติได ชาวเขมรจึงมีการจัดทำอาหาร ขนม ขาวตม ในตอนเย็นของวันขึน้ 14 ค่ำ เดือน
10 และพอรุง เชาวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 10 ก็จะก็จะนำอาหาร ขนม ขาวตม ไปทำบุญอุทศิ สวนกุศลทีว่ ดั
เปนวัน "เบ็นตูจ" โดยเชือ่ วาผีจะออกมาจากยมโลกได 15 วัน หลังจากนัน้ ตองกลับไปรับกรรมในยมโลก
ตามเดิม จากวันเบ็นตูจนับไปอีก 15 วัน (นับจากวันขึน้ 14 ค่ำ เดือน 10 ) จะตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน
10 ของทุกป คือวัน "เบ็นทม" ซึง่ เปนวันทีป่ ระกอบพิธแี ซนโฎนตา
สาเหตุทตี่ อ งเตรียมตัวทำบุญตัง้ แตวนั ขึน้ 14 ค่ำ เดือน 10 เพราะผีตายาย หรือผีบรรพบุรษุ
ถูกปลอยมาวันนั้นและเดินทางมาไกลเกิดความเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เมื่อมาถึงก็จะอยูที่วัด
รอคอยวาญาติหรือลูกหลานจะมาทำบุญอุทศิ สวนกุศลใหหรือไม เมือ่ ถึงรุง เชาวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 10
ญาติหรือลูกหลานก็จะไปทำบุญที่วัดตอนนี้เองถาญาติหรือลูกหลานมาก็จะดีใจและไดรับผลบุญ
จากที่ไดมีการทำบุญอุทิศใหก็จะอวยพรใหญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพ
ประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองใช แตถาไมเห็นก็จะโกรธและสาปแชงญาติหรือลูกหลานไมใหมีความสุข
ความเจริญ
ขัน้ ตอนของพิธกี รรม
การแซนโฎนตาเดือน10 ลูกเขยลูกสะใภที่แตงเขามาในตระกูล จะมีการสงของใชรวมทั้ง
อาหารคาวหวานมาใหพอแมหรือผูอาวุโสที่สุดในตระกูล เพื่อจะไดนำของเหลานั้นเพื่อแซนโฎนตา
คุณคาทีแ่ ฝงนัยยะอยูค อื เปนการสรางการยอมรับในหมูเ ครือญาติทมี่ ชี วี ติ อยู อีกทัง้ เปนการแสดงความ
เคารพตอญาติทลี่ ว งลับไปแลว ซึง่ ตองทำทัง้ ตระกูลของสามีและภรรยา
ในชวงดังกลาวทางฝายสงฆจะมีพธิ กี ารกัณสงฆ ชาวบานไปทำบุญทีว่ ดั ทุกวัน พระสงฆชว งนี้
งดบิณฑบาตร ประมาณ 7 วัน
เมือ่ ถึงวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ชวงเชาผูช ายเตรียมพิธกี รรม ผูห ญิงเตรียมทำอาหารคาว หวาน
ขนมพืน้ บาน เตรียมของแซนโฎนตา เด็กๆ มักมาวิง่ เลนๆ ใกลๆ กับพอแม คอยชิม คอยขอกินขนมทีแ่ มทำ
แลวอยางมีความสุข
ประมาณชวงบายลูกหลานพรอมเพรียงกันทีบ่ า นของผูอ าวุโสทีส่ ดุ ในตระกูล มาแซนโฎนตา
พรอมเพรียงกัน พิธกี ารแซนจะเริม่ จากทีล่ กู หลานแตละคนจะขอขมากันแบบตัวตอตัว ตัง้ แตนอ งสุดทอง
ขอขมาพี่ไปเรื่อยๆ จนถึงพอแมและผูอาวุโส จากนั้นจึงขอขมาผีบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว จากนั้น
จึงเริ่มการแซนโฎนตาโดยการพูดเรียกชื่อผูลวงลับแลวหยาดน้ำเพื่อใหดวงวิญญาณผูที่ลวงลับไปแลว
มารับ ซึง่ ตรงนีเ้ องทีแ่ ตเดิมมีการใชเหลา(เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล) เนือ่ งจากเชือ่ วาเหลาเปน สิง่ สูง
สุดทีจ่ ะทำใหตดิ ตอกับดวงวิญญาณเหลานัน้ ได แตปจ จุบนั หลังจากทีโ่ ครงการเขาไปทำกระบวน
การ ทำใหแกนนำที่เปนผูอาวุโสในตระกูลเกิดการเรียนรูวาการกรวดน้ำ โดยมีพระสงฆเปน
ผูส อื่ สารนัน้ สามารถสือ่ สารกับดวงวิญญาณเหลานีไ้ ด บางชุมชนเรียนรูว า เหลาไมไดเปนสิง่ สูงสุด
ทีม่ าจากการกลัน่ เพียงอยางเดียว แตน้ำมะพราวนัน้ เปนน้ำบริสทุ ธิ์ ทีธ่ รรมชาติสรางไวใหมนุษย
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ใชโดยไมตอ งผานการกลัน่ ใดๆ และดืม่ แลวมีประโยชน ไมทำให เปลีย่ นพฤติกรรมไปในทางเสือ่ มต่ำ
หลั ง จากแซนในบ า นผู อ าวุ โ สที่ สุ ด ในตระกู ล แล ว ก็ จ ะเวี ย นไปแซนโฏนตาที่ บ า นของ
ลูกหลานคนอืน่ ๆ ในตระกูลจนครบ
ตอนเชาประมาณ 4 นาฬิกา ของวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ทุกตระกูลในหมูบานจะมา
พรอมเพรียงกันทีว่ ดั เพือ่ ทำพิธแี ซนหมู โดยมีพระสงฆสวดทำพิธกี รรมจนถึงประมาณ 6 โมงเชาของ
อีกวัน แหกระเฌอ ไปเทขางกำแพงวัด บางสวนนำขาวบิณฑ ไปหวานในที่นาเพื่อใหพระแมโพสพ
ประมาณ 7 โมงเชา ชาวบานมารวมตัวกันทีว่ ดั อีกครัง้ เพือ่ ทำบุญตักบาตรเปนเสร็จพิธี
สิง่ ทีโ่ ครงการฯ เขาไปจัดกระบวนการเรียนรูเ พือ่ ใหพธิ กี รรมปลอดเหลา :
กรณีศกึ ษาชุมชนบานคูตนั และบานหวยสำเริง ตำบลคูตนั อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร
ชุ ม ชนบ า นคู ตั น และบ า นห ว ยสำเริ ง ตำบลคู ตั น อำเภอกาบเชิ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร
อาชีพหลักคือทำนา มีตระกูลใหญ 6 ตระกูลคือ ตระกูลสุขเลิศ ตระกูลจำปาทอง ตระกูลบุญครอง
ตระกูลทาทอง ตระกูลชอุม งาม ตระกูลบุญอนันต
อดีตเมือ่ ถึงการแซนโฎนตา จะมีการฉลองกอนถึงวันแซนกอน 4-5 วัน ลูกหลานมาพบปะเจอกัน
ตองมีเหลา กินเหลามากทำใหเกิดทะเลาะบาดหมางในระหวาง สมาชิกในตระกูล เมื่อพูดถึงเทศกาล
แซนโฎนตาคนมักคิดวาชวงนี้แหละคือการดื่มกินกันอยางสนุกสนาน ไปบานหลังไหนตองไดกินเหลา
เปนธรรมเนียมทีเ่ จาของจะตองตอนรับ
จากการแซนทีป่ กติผดิ เพีย้ น เปลีย่ นไปของบุญประเพณีแซนโฎนตาทีใ่ หคณ
ุ คาการดืม่ เหลา
มากกวา คุณคาความหมายเดิมของบุญประเพณี ในป 2548 ศูนยทับทิมนิมิต จึงเริ่มเขามาชักชวน
ชาวบานคูตัน และบานหวยสำเริง โดยเริ่มจากตระกูลของพอสมุทร สุขเลิศ ซึ่งถือวาเปนตระกูลใหญ
ตระกูลหนึง่ ในหมูบ า น ใหเรียนรูจ ากการสืบคน คุณคาของประเพณี แซนโฎนตาทีแ่ ทจริง
เมื่อเกิดการตระหนักในปญหาของการดื่มเหลาที่อาศัยบุญประเพณีเปนขออางในการดื่ม
จนทำใหวยั รุน ในหมูบ า นตีกนั ทะเลาะกัน เดือดรอนกันทัง้ หมูบ า น บางงานตีกนั ถึงเสียชีวติ ก็มี จึงทำให
พ อ สมุ ท ร สุ ข เลิ ศ ชั ก ชวนลู ก หลานในตระกู ล ริ เ ริ่ ม แซนโฎนตาปลอดเหล า เป น ตระกู ล แรกและ
ขยายแนวคิดไปถึงกำนัน ผูใหญบาน ผูนำหมูบาน ชาวบาน ในการเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการงดเหลา
ดวยการออกมติใหวัดเปนเขตปลอดเหลา ซึ่งประเดิมจากงานฉลองอุโบสถตัดลูกนิมิต 7 วัน หามดื่ม
หามขาย ในเขตวัด และไมใหมกี ารดืม่ ฉลองดวยเหลาในหมูบ า น ผูน ำหมูบ า นเองก็เห็นชอบดวยตระหนัก
ในปญหาดวยเหมือนกัน
ความสำเร็จของงานพอสมุทร สุขเลิศ และกำนัน ผูนำหมูบานที่ทำใหหมูบานมีมติกำหนด
เปนมาตรการปลอดเหลาดานตางๆ ในชุมชน อาศัยที่พอสมุทร สุขเลิศ เปนผูรูเรื่องพิธีกรรมตางๆ
ของชุมชนเขมร อยางชัดเจน เปนผูอาวุโสในตระกูลใหญ มีลูกหลานมาก กลุมผูนำหมูบานถือวา
เปนรุนลูกรุนหลาน มีสายสัมพันธ โยงทางเครือญาติ รวมถึงพอสมุทร สุขเลิศ ชอบไปวัด มีกลุม
ผูเ ฒาผูแ กในสายตระกูลตางๆ ชวนมาเรียนรู วิเคราะห ปญหา จึงกลายเปนอิทธิพล ตอความคิด สงตอใหลกู
ในตระกูลตางๆ ในหมูบ า น โดยสวนตัวพอสมุทร สุขเลิศ ไมกนิ เหลา พูดจริงทำจริง เปนคนมีสจั จะ มี
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คุณธรรม ชาวบานจึงไดใหการเคารพ ในฐานะผูอ าวุโสของหมูบ า น
ซึ่งกรณีศึกษาดังกลาว สามารถสะทอนถึงบริบทของชุมชนในจังหวัดสุรินทรที่มีชาติพันธุ
เขมรอาศัยอยูอ ยางหนาแนน และยังมีความสัมพันธทางสายตระกูลอยางแนนแฟน นำมาสูก ารทำงาน
ด า นการส ง ต อ แนวคิ ด จากผู อ าวุ โ สในตระกู ล สู แ กนนำ และชาวบ า นในชุ ม ชนในการกำหนดมติ
มาตรการตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนแกชมุ ชนได
จากการทำโครงการการสรางความรูโดยชุมชนเพื่อใชฟนฟูคุณคาในวัฒนธรรมแซนโฎนตา
จังหวัดสุรนิ ทรป 2551 ซึง่ ปนที้ ำตนแบบ 4 พืน้ ทีใ่ นเขตจังหวัดสุรนิ ทร นอกจากทำให เกิดการเรียนรูข อง
ชาวบาน ทีจ่ ะทำใหพธิ กี รรมแซนโฎนตากลับมามีคณ
ุ คาทีแ่ ทจริง คือการรักษาระบบเครือญาติ การขอขมา
ในหมูญ
 าติพนี่ อ งเพือ่ คลายความบาดหมาง ใหเกิดการปรองดองในหมูญ
 าติในการพึง่ พิงกัน การเลีย้ งดู
พอ แม ที่มีชีวิต และการเคารพญาติที่ลวงลับไปแลว ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ ความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชน ยังสามารถกำหนดใหมกี ารนำเหลาออกจากพิธกี รรมการแซนโฎนตา ใหเปนประเพณี
ปลอดเหลาโดยหันมาใชน้ำมะพราว คือกระบวนการเรียนรูท ที่ ำใหแกนนำชุมชนไดใชวธิ คี ดิ นี้ ในการใช
คุณคาบุญประเพณีออกมติใหสงิ่ แวดลอมในชุมชนปลอดเหลา อีกหลายตัวอยาง เชน งานศพปลอดเหลา
กําหนดใหวดั เปนเขตปลอดเหลา โรงเรียนและศาลากลางหมูบ า นปลอดเหลา เปนตน
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การผลักดันพืน้ ทีป่ ลอดเหลา น้ำตกพรหมโลก
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย เฉลิมเกียรติ นาบิน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ป พ.ศ. 2549 โครงการสกัดนักดื่มหนาใหม โดยกลุมถักทอฝน( มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อ
การพัฒนา )ไดเขาไปดำเนินงานในพื้นที่ ภายใตการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โรงเรียนวัดเขาขุนพนมคือ 1 ในโรงเรียนกลุม เปาหมาย ผมคือแกนนำเยาวชน
ที่สมัครเขามารวมกิจกรรม ดวยใจที่ชอบแสดงออกโดยเฉพาะชอบรองเพลงและเลนดนตรี รวมกลุม
เพื่อนแกนนำในโรงเรียนชื่อ Don't drink club มีภารกิจทำกิจกรรมรณรงคในโรงเรียนและชุมชน
เพือ่ รณรงคสกัดนักดืม่ หนาใหม
ป พ.ศ. 2550 ผมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จากเด็กหลังหองเรียน แอบสูบบุหรี่ / ชอบดืม่ เหลา
และ แอบเสพยาเสพติดอยางอื่น ผมยืนยันกับตัวเองที่จะปฏิเสธแตยังรวมกลุมกับเพื่อนได ในขณะที่
ทำกิจกรรมรณรงคกวางขึ้น รวมกับเพื่อนเยาวชนโรงเรียนอื่นขับเคลื่อนในพื้นที่จนมีการปรับเปลี่ยน
ระดับพืน้ ที่ เชน น้ำตกพรหมโลกปลอดเหลา ผมเปนแกนนำในการเรียกรองและรณรงคผลักดันรวมกับ
เครือขายในพืน้ ที่ จ. นครศรีธรรมราช
ป พ.ศ. 2551 ไดรบั การยอมรับ ในวงเพือ่ น ในครอบครัว อาจารยยอมรับและชุมชนยอมรับ
ในขณะที่เขาเรียนระดับอาชีวะในวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ผมเปนนักกิจกรรมในวิทยาลัยเต็มตัว
ในขณะที่มีการชักชวนกลุมเพื่อนใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางนอยเพื่อนที่ 3 คน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมชัดเจน โดยเฉพาะ นายจักรพงศ พรหมศร หรือนองก็อบ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
หันมาเปนผูน ำเปนนักกิจกรรมทีข่ ยายผลอีกคน
ปจจุบัน ผมเปนผูนำเยาวชนคนหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในการชวยเหลือสังคม /ชวยเหลือ
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เครือขายพลังใสวัยสรางสรรค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเปาหมาย วาเขาอยากไดพนื้ ที่ /
อยากไดรับการยอมรับจากผูใหญจากสังคมเขาอยากทำกิจกรรมที่สรางสรรค และเขาอยากใหเพื่อนๆ
ทำกิจกรรมทีส่ รางสรรค อยางเชนเขาเคยฝากไวในวงประชุมผูบ ริหารโรงเรียน และคณะทำงานการจัด
สภาพแวดลอมเพือ่ ปองกันนักดืม่ หนาใหม 4 จังหวัด ซึง่ ไดประชุมที่ สสส. เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2550
วา " อยากใหผูใหญเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลงผิดเหมือนผม เพื่อการแสดงออกที่
สรางสรรค เพราะนัน้ คือเวทีของการแสดงศักยภาพของเยาวชน"
ผมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายระดับชาติหลายอยาง เชน เปนแกนนำ
ในการเคลื่อนไหวใหปลดปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนตึกใบหยกจนสำเร็จการรวมเคลื่อนไหว
ใหไดมาพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ป 51 ทัง้ ในสวนกลางและพืน้ ที่
ในระดับพื้นที่ การรวมกับเพื่อนๆในรณรงค และการเรียกรองตอกลไกรัฐ เพื่อสรางพื้นที่
แบบอยางใหปลอดเหลา น้ำตกพรหมโลกเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเปนทีป่ ระชาชนนิยมนำเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไปดืม่ ระหวางเลนน้ำตก และเปนทีม่ วั่ สุมของเยาวชน
จนเปนจนเสีย่ งสำคัญ
เราดำเนินงานโดยการทีเ่ ด็กๆ ไดวเิ คราะหจดุ เสีย่ งในพืน้ ที่ เด็กๆ เริม่ ดำเนินการเก็บขอมูล
และขอขอมูลจากทางเจาหนาที่ตำรวจ จากโรงพยาบาล ซึ่งเก็บสถิติ คดี และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไว
จากนั้นเด็กๆ ไปสำรวจพื้นที่จริง มีการจัดเก็บเศษแกวในน้ำตก พรอมรณรงคใหประชาชนที่มาทั่ว
ไดรบั ทราบพรอมทัง้ ยืน่ ขอเรียกรอง ตอกลไกรัฐในทองถิน่ คือ อุทยานแหงชาติ เทศบาล อบต. ผูน ำชุมชน
และอำเภอพรหมคีรี ในประเด็นใหน้ำตกปลอดเหลา ไมใหมกี ารขายและการดืม่ ซึง่ รานคาของอุทยาน
ให ค วามร ว มมื อ และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ไม ใ ห ป ระชาชนนำสุ ร าจากภายนอกมารั บ ประทาน
และทางอำเภอมีการสงเสริมการออกกำลังกายเชน นายอำเภอเชิญชวนประชาชนวิ่งออกกำลังกาย
ทุกวันขึ้นน้ำตกรวมทั้งมีการทำปายประชาสัมพันธทั่วน้ำตก และที่ปายทางเขา ตลอดจนการเชื่อม
กับวิทยุชมุ ชน และประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนการเขารวมจัดกิจกรรมสำคัญในน้ำตกเชนวันสงกรานต
ปลอดเหลา เปนตน
พืน้ ทีน่ เี้ ปนตัวอยางทีเ่ ริม่ จากพลังเด็ก เยาวชนทีข่ บั เคลือ่ นตอภาคสวนตางๆ สูก ารสรางพืน้ ที่
ต น แบบ สำคั ญ อื่ น ใดการสามารถเอาชนะตั ว เอง จนก า วมาสู ก ารเป น เยาวชนที่ เ ป น แบบอย า ง
และคนหาศักยภาพ สามารถตัวเองพบวาชอบกิจกรรมดนตรี และการแสดงศิลปะพืน้ บาน หนังตะลุงคน

69

Symposium CA3

กล
มุ อภิปรายหม
Symposium
D ู3

“อุปทานและมาตรการควบคุม
Alcohol Supply and Control
Policies”

ผูดำเนินการ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
วิทยากร
ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
กนิษฐา ไทยกลา
รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ
วิพากษ
ประพันธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

บทคัดยอ

การกระจายตัวของจุดจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล

โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

โดย ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งของการตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (Societal marketing)
ที่ คำนึ ง ถึ ง จิ ต สำนึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องผู บ ริ โ ภค โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
ของการวิจัยเพื่อศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯอันเนื่องมาจากปจจัยดานภูมิศาสตร หมายถึงระยะหางระหวางรานคาจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรอบรั้วมหาวิทยาลัยกับภาวะแวดลอมอื่นๆ ทางสังคมและปจจัยดานกายภาพ ไดแก
การไดรบั ใบอนุญาตจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเภทเเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เวลาเปด - ปดทำการ
และเวลาจำหนาย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตรสารสนเทศ(GIS) และการสัมภาษณ ระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิศาสตรสารสนเทศเปนการนำเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เพื่อระบุจุดจำหนาย
โดยรอบมหาวิทยาลัยในขอบเขต 500 เมตร กับแหลงทีอ่ ยูอ าศัย เชน หอพักนักศึกษา อพารทเมนท
กั บ แหล ง ชุ ม ชนแออั ด และกั บ สภาพแวดล อ มต า งๆในชุ ม ชนเป น ต น เพื่ อ หาความหนาแน น หรื อ
การกระจายตัวของจุดจำหนายขัน้ ตอนการกำหนดลักษณะตัวอยาง ไดแกการกำหนดขนาดตัวอยาง 15
พืน้ ทีท่ ใี่ หคา สัมประสิทธิท์ างสถิตอิ ยางนอย 0.514 การคัดเลือกกลุม ตัวอยางเชิงพืน้ ที่ ใชการแบงโซน
มหาวิทยาลัยตามขอมูลกรุงเทพมหานคร แบงเปน 4 โซน รวม 42 แหง แลวกำหนดสัดสวนขนาดตัวอยาง
1 ใน 3 ของแตละโซน เพื่อใหไดขนาดตัวอยาง 15 พื้นที่ แลวเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแตละโซน
ยึ ด หลั ก เกณฑ ก รณี มี ห ลายวิ ท ยาเขตพิ จ ารณาจากที่ ตั้ ง สำนั ก งานอธิ ก ารบดี และวิ ท ยาเขตหลั ก
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การเก็บขอมูลปจจัยดานภูมิศาสตร เปนขอมูลสำมะโนประชากร
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เพื่อระบุรานคาทุกรานที่จำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรอบมหาวิทยาลัยในระยะ 500 เมตร
พรอมกับขอมูลปจจัยดานกายภาพ ไดแก การไดรบั ใบอนุญาตจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเภท
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เวลาเปด - ปดทำการ และเวลาจำหนาย กับภาวะแวดลอมอืน่ ๆทางสังคม
ผลการวิ จั ย พบว า จำนวนร า นค า โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย ของพื้ น ที่ ตั ว อย า งโดยรอบ
มหาวิทยาลัยในระยะ 500 เมตร ดังนี้ คือ SR ประกอบดวย 101 ราน SK ประกอบดวย35 ราน CU
ประกอบดวย 380 ราน SW ประกอบดวย 106 ราน CC ประกอบดวย 84 ราน TK ประกอบดวย 62
ราน SA ประกอบดวย 144 ราน TR ประกอบดวย 102 ราน LB ประกอบดวย 156 ราน RU ประกอบดวย
156 ราน AB ประกอบดวย 60 ราน TB ประกอบดวย 108 ราน CRประกอบดวย 120 ราน KUประกอบดวย
116 ราน RS ประกอบดวย 40 ราน
นอกจากนี้พบลักษณะรานคาที่มีความหนาแนนในแตละพื้นที่แตกตางกัน กลาวคือ SR
ประกอบดวยรานขายของชำ 44 % รานสะดวกซื้อ 18% SK ประกอบดวย รานขายของชำ 39 %
รานสะดวกซือ้ 29% CU ประกอบดวย สถานบันเทิง 43 % รานสะดวกซือ้ 17% SW ประกอบดวย
ร า นขายของชำ 33 % ภั ต ตาคารร า นอาหาร 25% CC ประกอบด ว ย ร า นขายของชำ 36 %
รานคาในอาคารหอพัก 16% TK ประกอบดวย รานขายของชำ 55 % รานสะดวกซือ้ 17% SA ประกอบดวย
รานขายของชำ 77 % รานคาในอาคารหอพัก 13% TR ประกอบดวย รานขายของชำ 73 % รานสะดวกซือ้
12% LB ประกอบดวย รานขายของชำ 35 % รานคาในอาคารหอพัก 22% RU ประกอบดวย รานสะดวกซือ้
55 % รานขายของชำ 45% AB ประกอบดวยรานขายของชำ 43 % รานสะดวกซือ้ 16% TB ประกอบดวย
รานคาในอาคารหอพัก 39% รานขายของชำ 24% CR ประกอบดวย รานคาในอาคารหอพัก 39 %
รานขายของชำ 23% KU ประกอบดวย รานคาในอาคารหอพัก 22 % รานสะดวกซือ้ 17% และ RS
ประกอบดวย รานขายของชำ 44 % ภัตตาคารรานอาหาร 22%
ขอมูลลักษณะรานคาที่แสดงถึงความสะดวกในการเขาถึงแหลงซื้อของผูบริโภคตามลำดับ
ดังนี้คือ รานขายของชำ รานสะดวกซื้อ และรานคาในอาคารหอพัก ลักษณะของรานยังบงบอก
ถึงการดำรงอยูและการขยายตัวพบวา แหลงที่รานขายของชำจำนวนมาก สวนใหญเปนแหลงชุมชน
ดั้งเดิมสวนแหลงที่มีรานสะดวกซื้อเกิดขึ้นจำนวนมาก มักจะขยายตัวควบคูกับการขยายตัวและ
การเกิดใหมของหอพักนักศึกษา สวนแหลงที่มีสถานบันเทิงจำนวนมากมักเกิดบนถนนเสนหลัก
ใจกลางเมือง เชน CU และ SW หรือ ถนนเสนหลักของมหาวิทยาลัย เชน CC และ TB
ผลการวิจยั พบวา ประเภทเครือ่ งดืม่ สวนใหญ คือ เบียร ประมาณ 20-28 % เหลาสีไทย 1520% เหลาขาว และ สปายไวนคลู เลอร ตามลำดับ ดานใบอนุญาตจำหนายสุราเกือบทุกพืน้ ทีม่ ใี บอนุญาต
90% ยกเวน LB TB CR มีรา นคาทีม่ ใี บอนุญาตเพียง 58% ทีม่ รี า นคาไมยอมใหขอ มูลมากถึง 25%
เวลาจำหน า ยส ว นใหญ ร า นค า จำหน า ยตลอดเวลาที่ เ ป ด ทำการ ยกเว น ร า นสะดวกซื้ อ และห า ง
ซุปเปอรมารเก็ตทีก่ ำหนดเวลาจำหนายตามกฎหมายกำหนด สวนขอมูลบานเลขทีพ่ นื้ ที่ SW ไมระบุถงึ
50% ทีเ่ นนการตกแตงรานใหทนั สมัย แตไมไดใหความสำคัญกับการติดเลขทีบ่ า น รานสะดวกซือ้ ระบุ
เฉพาะเลขทีส่ าขา และซุม ขายของทุกแหงจะไมมเี ลขทีบ่ า นและจะไมไดรบั ใบอนุญาตจำหนายสุรา
ผลการคำนวณค า Average nearest ratio พบว า CU มี อั ต ราส ว นการกระจายตั ว
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ของจุดจำหนายสูงทีส่ ดุ รองลงมาไดแก LB และ SA ตรงขาม SKและ RS มีอตั ราสวนการกระจายตัว
ของจุดจำหนายต่ำทีส่ ดุ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ พบวา ลักษณะทางภูมิศาสตรที่เอื้อโอกาสใน
การเปนแหลงจำหนายและการขยายตัวเพิ่มขึ้นของรานคา ไดแก ระยะทางที่ผูบริโภคเดินทางมาได
ไมไกลนัก ขนาดพืน้ ทีก่ วางขวางอาจทำทีจ่ อดรถใหลกู คา เปนแหลงชุมชนทีเ่ ปนวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของชุมชน
การเกิดใหมของรานคาจะเปนทีช่ นื่ ชอบของผูบ ริโภควัยรุน ทีน่ ยิ มความแปลกใหม ทัง้ นี้ ขอมูลสวนนอย
เชน รานคาสงในพืน้ ทีเ่ ปนสิง่ อำนวยความสะดวกในการกระจายสินคาสูผ บู ริโภคไดสะดวกและรวดเร็วขึน้
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บทคัดยอ

การ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสถานที่ จำหน า ย
และพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของผูบ ริโภค

โดย กนิษฐา ไทยกลา1 สุโข เสมมหาศักดิ2์ อภินนั ท อรามรัตน3

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ,
3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานทีจ่ ำหนาย และพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของผู บ ริ โ ภคเป น การสำรวจตั ว อย า งพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล
แบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) จำนวน 340 ตัวอยาง รวมกับการสำมะโนสถานที่ดื่ม
และจำหนายทุกแหงที่อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการจำหนาย
การกระจายตัวของสถานทีจ่ ำหนาย/ดืม่ พฤติกรรม การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ปจจัยทางการตลาด
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้ /ดืม่ และความสัมพันธระหวางสถานทีจ่ ำหนาย/ดืม่ กับพฤติกรรม
การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลและผลกระทบจากการดืม่ ของผูท ซี่ อื้ /ดืม่ จากสถานทีจ่ ำหนาย/ดืม่
จุดจำหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีทั้งหมด 1,083 แหง การกระจายตัวแบบเกาะกลุม
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.01) มีจดุ จำหนายทีอ่ ยูใ นระยะ 500 เมตรจากสถานศึกษา รอยละ 67.0
โดยแบงเปนประเภทสถานบันเทิง รานคาราโอเกะ รานสะดวกซือ้ รานผับ และบาร รานอาหารและเครือ่ งดืม่
ร า นหมู ก ะทะ ร า นขายของชำ/ค า ปลี ก ร า นขายสุ ร าโดยเฉพาะมี ก ารกระจายตั ว แบบเกาะกลุ ม
รานลานเบียรกระจายแบบเปนระเบียบหรือหางกัน รานเหลาตอง/ซุม/รถเข็น กระจายแบบสุมหรือ
ไมเปนระเบียบ จุดจำหนายที่จำหนายในชวงเวลาที่กฎหมายกำหนดมีไมถึงรอยละ 20 ของจำนวน
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จุดจำหนายทั้งหมด จำหนายเบียรเกือบทุกราน มีสัดสวนของการจำหนายสุรานำเขาพอๆ กับสุรา
ที่ผลิตในประเทศ สุราที่มีจำหนายมากที่สุดคือ สุราเกรดเซกันดารี่ และสุราสีของไทย การสงเสริม
การตลาดสวนใหญมาจากบริษทั ผูจ ดั จำหนายสุรา เชน แผนปายโฆษณา งบประมาณในการทำปายชือ่ ราน
การใหสว นลดราคา แถมของทีร่ ะลึกทีม่ ตี ราสินคา คาตอบแทนสำหรับจัดพืน้ ทีแ่ สดงสินคาบริเวณในราน
รวมถึงการใหพนักงานสงเสริมการขาย (PG) มาชวยจำหนายภายในราน ตรงจุดนี้เองจึงสงผลให
ผูป ระกอบการสวนใหญไมไดรบั ผลกระทบจากการหามโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ปจจัยทางการตลาด
ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเลือกดืม่ หรือซือ้ ระดับมากในสถานทีป่ ระเภทรานอาหารและเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ
คาราโอเกะ สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค คือ ชอบในรสชาติของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ความสะดวก
ในการดื่ม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีแจงราคาแนนอนหรือติดปายชัดเจน ราคาที่จำหนายเปน
ราคาโปรโมชั่น สถานที่ไปมาไดสะดวก บรรยากาศความสะอาดภายในรานดี และสามารถซื้อดื่มได
ตลอดเวลา ประเภทรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา ซุม เหลาตอง ชนิดเครือ่ งดืม่ ทีน่ ยิ มดืม่
ในปจจุบนั นิยมดืม่ เบียรมากทีส่ ดุ รองมาคือเหลาแดง ในสถานทีป่ ระเภทรานอาหารเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ
คาราโอเกะ สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา และทีพ่ กั
ทีท่ ำงาน งานเลีย้ ง สำหรับสถานทีจ่ ำหนายประเภทซุม เหลา ยาดอง เหลาปน นิยมดืม่ มากทีส่ ดุ คือ เหลาแดง
รองมา คือ เบียร ซึง่ จะดืม่ กับเพือ่ น ญาติ เพือ่ เขาสังคม และจะดืม่ ในชวงเวลาตอนเย็นถึงค่ำมากทีส่ ดุ
โดยไมเลือกโอกาสในการดื่ม การดื่มหนัก (Binge drinking) ภายในเวลา 1 ปที่ผานมาเพศชายและ
หญิงมีสัดสวนการดื่มที่ใกลเคียงกัน(มากกวารอยละ 70.0) ในสถานที่จำหนาย รานอาหารเครื่องดื่ม
หมูกระทะ คาราโอเกะ รอยละ 86.3 สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รอยละ 74.8 ทีพ่ กั ทีท่ ำงาน งานเลีย้ ง
รอยละ 72.4 ซุม เหลา ยาดอง เหลาปน รอยละ 59.3 และรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา
รอยละ 50.0 รานอาหารและเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ คาราโอเกะ มีปริมาณการดืม่ เฉลีย่ ตอวันและปริมาณ
เฉลี่ยตอวันที่ดื่มมากกวาสถานที่ลักษณะอื่น โดยในชวง 1 ปที่ผานมาพบวาความถี่ในการดื่มทุกวัน
ในสถานทีจ่ ำหนายประเภทซุม เหลาตอง ยาดอง เหลาปน รานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา
สวนรานอาหารและเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ คาราโอเกะ สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค ความถีใ่ นการดืม่
สวนใหญ 1-2 วันตอสัปดาห เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงตามปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มเฉลี่ยตอวัน
สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รานอาหารและเครื่องดื่ม หมูกระทะ คาราโอเกะ ที่ทำงาน ที่พัก
งานเลี้ยงกลุมตัวอยางมีระดับความเสี่ยงรุนแรงถึงอันตรายเปนสวนใหญ ยกเวนซุมเหลาตอง ยาดอง
เหลาปน มีความเสีย่ งระดับมาก และรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลาระดับความเสีย่ งนอย
ความเสี่ยงตามปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มเฉลี่ยตอวันที่ดื่มทุกสถานที่จำหนายระดับความเสี่ยงนอย
มากกวารอยละ 50.0
สถานที่ จำหน า ยและพฤติ ก รรมการดื่ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(Sig.=0.000) คือ สถานที่จำหนายประเภทรานขายของชำ รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ และ
รานขายเหลาเมือ่ เปรียบเทียบจากจำนวนจุดจำหนายทัง้ หมดมีสดั สวนมากทีส่ ดุ รอยละ 39.6 รองมาคือ
สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รอยละ 32.3 และรานอาหารและเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ คาราโอเกะ รอยละ
26.3 ในขณะทีส่ ดั สวนของสถานทีน่ ยิ มดืม่ มากทีส่ ดุ ของกลุม ตัวอยาง คือ ทีพ่ กั ทีท่ ำงานและงานเลีย้ ง
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รอยละ 30.9 รองมา คือ สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รอยละ 30.3 รานอาหารและเครือ่ งดืม่ หมูกระทะ
คาราโอเกะ รอยละ 21.5 พฤติกรรมการดื่มที่นิยมไปดื่มมากที่สุด คือ ที่พัก ที่ทำงานและงานเลี้ยง
เปนลักษณะของการซื้อกลับไปดื่ม ซึ่งสวนใหญจะซื้อจากสถานที่จำหนายประเภทรานขายของชำ
ร า นค า ปลี ก ร า นสะดวกซื้ อ และร า นขายเหล า ที่ มี จำนวนมากและกระจายอยู ทั่ ว ไปในพื้ น ที่
เชนเดียวกับสถานทีท่ กี่ ลุม ตัวอยางนิยมไปนัง่ ดืม่ เปนอันดับรองมา คือ สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค
และรานอาหารและเครื่องดื่ม หมูกระทะ คาราโอเกะ ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการจัดที่นั่งสำหรับใหนั่งดื่ม
และมีกจิ กรรมทางการตลาดตางๆ ก็มจี ำนวนของจุดจำหนายมากเปนอันดับรองมาเชนเดียวกัน
ปญหาที่มีการตอบสูงสุดที่ศึกษาของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม คือ ปญหาทางการเงิน
ผลเสียตอการทำงาน การเรียน หรือโอกาสทีจ่ ะไดงานทำ รูส กึ ผิด หรือเสียใจหลังดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เคยมี ป ญ หาทางสุ ข ภาพร า งกายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล การทะเลาะวิ ว าท
ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลเสียตอความสัมพันธกับเพื่อนฝูงหรือชีวิตสังคม เมื่อพิจารณา
จำนวนขอทีส่ ว นใหญตอบวามีผลกระทบ 3 ขอขึน้ ไป
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การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการควบคุม

การจำหนายสุราดวยกลไกการออก
ใบอนุญาตจำหนายสุราของตางประเทศและประเทศไทย
โดย รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ*
รศ.ชุษณะ รุง ปจฉิม**
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการวิจยั พบวา มาตรการการออกใบอนุญาตจำหนายสุราในตางประเทศใชเปนมาตรการ
หนึ่งในนโยบายการควบคุมการดื่มสุรา ซึ่งแนวคิดสำคัญในการใชมาตรการออกใบอนุญาตสุรา
ในต า งประเทศก็ คื อ การใช ม าตรการออกใบอนุ ญ าตจำหน า ยสุ ร าเพื่ อ มุ ง ให ก ารเข า ถึ ง สุ ร าที่ มี
ความยากมากเทาใด ก็จะชวยใหสามารถลดปริมาณการดืม่ และปญหาทีเ่ กิดจากการดืม่ สุราไดมากเทานัน้
มาตรการของประเทศตางๆโดยสวนมากจะใหความสำคัญกับ (1) การจำแนกประเภทของสถาน
จำหนายสุราที่เหมาะสม (2) การเก็บคาธรรมเนียมตามประเภทของสุราที่จำหนาย และตามจำนวน
ประชากรในพื้นที่ (3) การจำกัดความหนาแนนของสถานจำหนายสุราในแตละพื้นที่ (4) การจำกัด
วันเวลาจำหนายสุราทีเ่ หมาะสม (5) การกำหนดอายุขนั้ ต่ำของผูซ อื้ และผูด มื่ สุราใหสงู ขึน้ (6) การกำหนด
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่เขมงวดและคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะมากกวาความสะดวกรวดเร็ว
ในการออกใบอนุญาต และ (7) การบังคับใชกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า งๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด
สำหรับประเทศไทย การจำหนายสุราตองขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. 2493 ซึ่ ง ใช บั ง คั บ มาเป น เวลา 58 ป แ ล ว ข อ กำหนดหลายประการ
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อาจไมเหมาะสมกับสถานการณปญ
 หาในปจจุบนั อาทิ อัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาตจำหนายสุรา
ที่ต่ำมาก การจำแนกประเภทของสถานที่จำหนายสุรา การกำหนดที่ตั้งของสถานที่จำหนายสุรา
รวมทัง้ การควบคุมความหนาแนนของสถานทีจ่ ำหนายสุรา และอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะในการศึกษานี้ ประเทศไทย ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการออกใบอนุญาต
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบนั การกำหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตทีเ่ หมาะสม การจำกัดความหนาแนน
ของสถานที่จำหนายสุรา การกำหนดอายุขั้นต่ำของผูซื้อและผูดื่มสุราใหสูงขึ้น ลดความสะดวก
ในการออกใบอนุญาต รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอยาง
เครงครัด
คำสำคัญ มาตรการการควบคุม การออกใบอนุญาต การจำหนายสุรา
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บทคัดยอ

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตาม

พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551
โดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

ความเปนมา วัตถุประสงค และ ระเบียบวิธกี ารศึกษา
ศูนยวิจัยปญหาสุราดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551 โดยการประเมิน (1) การดำเนินงานของคณะกรรมการตางๆ
(2) การรับรู พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของประชาชน (3) การปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประชาชน (4) ความสะดวกของพฤติกรรมการเขาถึงเพื่อหาซื้อและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการเขาถึงการโฆษณา และการสงเสริมการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปรียบเทียบ
ตามเวลาโดยเริม่ การสำรวจภาพรวมระดับประเทศครัง้ แรก ณ เดือนกุมภาพันธ 2551 นับเปนจุดเวลา
พืน้ ฐานกอนพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551 จะมีผลบังคับใช และ สำรวจครัง้ ที่
สอง ณ เดือนกันยายน 2551 นับเปนจุดเวลาประมาณ 6 - 7 เดือน หลังพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช และแผนในอนาคตจะประเมินชวงเดือนกุมภาพันธุของทุกป
เพือ่ เปนขอมูล ณ ปที่ 1, 2, 3…….. ของการบังคับใชพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551
เพื่ อ ให เ ห็ น ภาพประสิ ท ธิ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 และ
การดำเนินการมาตรการอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนตรวจสอบผลของการดำเนินกิจกรรม
การตลาดของธุรกิจสุราอยางตอเนือ่ ง
ผลการศึกษา
1. การประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการตางๆ พบวา ยังไมมีการจัดตั้งกรรมการ
ระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล(ระดับชาติ) ขณะที่กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด มีการจัดตั้งแลว
เปนสวนใหญ (จัดตั้งแลว 67 จังหวัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551) แตการเรียกประชุมเพื่อเริ่มตน
ดำเนินการยังมีนอ ย
2. การประเมินการรับรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน
ประชาชนรับรูอ ยูใ นเกณฑรอ ยละ 60-90 โดยมาตรการทีม่ มี านานจะรูม ากกวา (มาตรการหามจำหนาย
บางสถานทีแ่ ละบางเวลา) ขณะทีม่ าตรการใหมๆ (มาตรการหามดืม่ หามการสงเสริมการขาย มาตรการ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล) หรือมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรการจำกัดอายุ)
จะรูน อ ยกวา
3. การประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
มาตราตางๆ สวนใหญปฏิบตั ติ ามนอยลงเมือ่ เทียบกับชวงเวลากอนการบังคับใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ทั้งการซื้อในสถานที่หามจำหนาย การซื้อในเวลาหามจำหนาย การจำหนายใหแกเด็กและเยาวชน
ทีอ่ ายุต่ำกวาทีก่ ฎหมายกำหนด การเขาถึงการสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ การเห็นโฆษณาผานสือ่ ตางๆ
ยกเวนการซือ้ ในสถานทีห่ า มจำหนายทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันดีหรือมีการรณรงคตอ เนือ่ ง ไดแก วัด/ศาสนสถาน
ตางๆ และสถานีบริการน้ำมันเชือ้ เพลิง
4. การประเมินผลความสะดวกของพฤติกรรมการเขาถึงเพือ่ หาซือ้ และดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พบวา กอนการบังคับใชพระราชบัญญัตคิ วบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ประชาชน
รอยละ 68.2 ระบุวา สามารถเดินทางไปรานสะดวกทีส่ ดุ เพือ่ ซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยใชเวลาเพียง
1-5 นาทีตอ ครัง้ หลังการบังคับใชกฎหมาย 6-7 เดือน พบวาเพิม่ เปนรอยละ 72.8
สรุป
ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551
ณ จุดเวลาประมาณ 6 - 7 เดือนหลังจาก พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใชการรับรูกฎหมายและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประชาชน ตลอดจนผลลัพธเชิงพฤติกรรมความสะดวกของการเขาถึงเพือ่ หาซือ้ และดืม่
และการเขาถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ มีแนวโนม
ไปในทางทีแ่ ยลง ขณะทีก่ ารดำเนินงานของภาครัฐยังไมไดเริม่ ตนอยางเปนทางการ ดังนัน้ รัฐคงตองเรง
ดำเนินการอยางจริงจังและรวดเร็ว ตัง้ แตการดำเนินการของคณะกรรมการชุดตางๆ การประชาสัมพันธ
กฎหมายใหประชาชน ผูผ ลิตและจำหนาย เจาหนาทีท่ ราบ ตลอดจนการตรวจจับและดำเนินคดีอยางจริงจัง
จึงจะสามารถควบคุมสถานการณการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดอยางทันทวงที
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การดำเนินงานลดการบริโภค

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จังหวัดอุบลราชธานี ป 2551
โดย นายชวน ศิรนิ นั ทพร

ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ไดประกาศนโยบายเชิงสังคมเพือ่ จะนำไปสูก ารแกไขปญหาตาง ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ในวันที่
4 ตุลาคม 2550 ณ หองประชุมชัน้ 7 ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และจากการประชุมเพื่อรวมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จังหวัดอุบลราชธานีในวันพุธที่24 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมบัวทิพย 3 ชั้น 4
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสัง่ แตงตัง้
คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดอุบลราชธานีมคี ำสัง่ แตงตัง้
คณะอนุกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จังหวัดอุบลราชธานี 3 คณะ
1. คณะอนุกรรมการดานนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
2. คณะอนุกรรมการดานการจัดการความรู (ภาควิชาการ)
3. คณะอนุกรรมการดานการรณรงคและสรางการมีสว นรวม
การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ
- ทำสือ่ ประชาสัมพันธ ปายไวนิล
1. "งดเหลาเขาพรรษา เพือ่ เปนการทำความดีถวายในหลวงและถวายเปนพุทธบูชา"
ขนาด 9.50 X 15 เมตร จำนวน 8 ปาย

85

2. " สถานทีร่ าชการเปนเขตปลอดบุหรี่ ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล"
ขนาด 9.50 X 13.60 เมตร จำนวน 100 ปาย
3. "สถานทีร่ าชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเขตปลอดบุหรี่
ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล" ขนาด 9.50 X 13.60 เมตร จำนวน 100 ปาย
- ผลิตสือ่ รณรงคควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จำนวน 20,000 ชิน้
1. "เวลาจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล"
2. "หามจำหนายสุราแกบคุ คลอายุต่ำกวา 20 ป"
กิจกรรมทีด่ ำเนินการในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานีพอสังเขป ดังนี้
ลำดับ
1

2

3

4

5

6
7
8

กิจกรรม

วัน เดือน ป

ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จังหวัดอุบลราชธานี
มีหนังสือสั่งการ
"ขอความรวมมือการเฝาระวังและควบคุม
การโฆษณาผลิตภัณฑสนิ คาน้ำเมาหรือผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล"
รวมประชุมเครือขายภาคประชาสังคม
"การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี"
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
-ออกตรวจ เตือน สถานประกอบทีต่ ดิ ปายโฆษณาสินคา
หรือผลิตภัณฑเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทขี่ ดั ตอ
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
มาตรา 32
-รวมประชุม "โครงการทองถิน่ ประชารัฐรวมใจ
แกไขปญหาการดื่มแอลกอฮอล"
การประชุมเวทีสมั มนา
"รูท นั กาวไกล เขาใจกฎหมาย"
-รวมประชุม เรือ่ ง พระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
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สถานที่

24 ต.ค.51

ศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก

3 ม.ค.51

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/
โรงพยาบาลชุมชน/
สถานีอนามัยทุกแหง

5 ม.ค.51

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

8 ก.พ.51

ณ หองประชุม 2
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
รานคา จำนวน 8 ราน

15 ก.พ.51

27 ก.พ.51
11 มี.ค.51
6 พ.ค.51

ศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก
โรงแรมอุบลอิเตอรเนชัน่ แนล
(เนวาดา)
ณ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ

กิจกรรม

9

15

ประชุมเรงรัดดำเนินการตามกระบวนงาน
จัดระเบียบสังคมภายใน 90 วัน ครัง้ ที่ 1/2551
จังหวัดอุบลราชธานี
- จัดประชุมนักวิชาการสาธารณสุขระดับอำเภอทุก
อำเภอ ในการดำเนินนโยบาย ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.2551
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
-นิเทศติดตามการบังคับใชกฎหมายควบคุม
การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จังหวัดอุบลราชธานี ป 2551
เพือ่ เตรียมความพรอมในการจัดงานรณรงค
งดเหลาเขาพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ป 2551
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
แถลงขาวการจัดงานงดเหลาเขาพรรษา

16

จัดรณรงคงดเหลาเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

14 ก.ค.51

17

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง การบังคับใชกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(เวลา 08.30 - 12.00 น.)

19 ก.ย.51

10

11

12

13
14

วัน เดือน ป

87

สถานที่

21 พ.ค.51

ณ หองประชุมมิตรไมตรี 1
ศาลากลางจังหวัด

22 พ.ค.51

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

3 มิ.ย.51

ณ หองประชุม 1
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

14 มิ.ย.51
-30มิ.ย.51
4 ก.ค.51

พืน้ ที่ 25 อำเภอ

8 ก.ค.51

8 ก.ค.51

หองประชุม มิตรไมตรี
ศาลากลางจังหวัด
ณ หองประชุม 1
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หองประชุม 1
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
สนามทุงศรีเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หองแกรนดบอลรูม
โรงแรมอุบลอินเตอร
เนชัน่ แนล (เนวาดา )
จังหวัดอุบลราชธานี

ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปขนึ้ ไป ในจังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จังหวัดอุบลราชธานี
ดืม่ เหลา
0. ไมดมื่
1. ดืม่ นาน ๆ ครัง้
2. ดืม่ 1-2 ครัง้ /เดือน
3. ดืม่ 1-2 ครัง้ /สัปดาห
4. ดืม่ 3-4 ครัง้ /สัปดาห
5. ดืม่ ทุกวัน
รวม

ชาย
จำนวน รอยละ

จำนวน

328,948
149,394
19,639
6,880
3,854
1,916
510,631

471,716
59,679
3,370
1,264
865
338
537,232

64.42
29.26
3.85
1.35
0.75
0.38
100

หญิง

รวม
รอยละ
87.80
11.11
0.63
0.24
0.16
0.06
100

จำนวน

รอยละ

800,664
209,073
23,009
8,144
4,719
2,254
1,047,863

76.41
19.95
2.20
0.78
0.45
0.22
100

ทีม่ า : ขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ขึน้ ไป ณ ธันวาคม 2550
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคยาสูบ จังหวัดอุบลราชธานี
ดืม่ เหลา
0. ไมสบู
1. นาน ๆ สูบครัง้
2. สูบประจำ
รวม

ชาย
จำนวน รอยละ

หญิง

รวม

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

394,022
65,784
50,825

77.16
12.88
9.95

529,041
6,104
2,090

98.47
1.14
0.39

923,063
71,888
52,915

88.09
6.86
5.05

510,631

100

537,235

100

1,047,866

100

ทีม่ า : ขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ขึน้ ไป ณ ธันวาคม 2550
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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การจัดเวที จัดการความรูห มูบ า นงดเหลา
เขาพรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดงาน "บุญผะเหวสเทศนมหาชาติ
ปลอดเหลาประกาศเจตนารมณอบุ ลสรางสุข
พนทุกขจากเหลา"

3

วัดโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดขาวปุน
จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม
เวทีรวมพลคนเลิกเหลาเขาถึงธรรม

2

ที่
1

150 คน

20 ก.พ.51 3,000
กวาคน

4 ก.พ.51

ว.ด.ป
ผูเ ขารวม
18 ธ.ค.50 2,500 คน

ผลทีเ่ กิดขึน้
- มอบโลบคุ คลตัวอยางเลิกเหลาตลอดชีวติ
จำนวน 30 คน
- มอบโลแกรา นคาทีไ่ มขายเหลาจำนวน
15 รานคา
- มอบโลแกบคุ คลผูใ หการสนับสนุน
การทำงานตำบลงดเหลาเขาพรรษา
- สือ่ มวลชนและประชาชนสนใจ
การดำเนินงานตำบลงดเหลาเขาพรรษา
- ประชาชนในตำบลรูส กึ ภาคภูมใิ จใน
ความดีทตี่ นเองรวมกันทำมา ดวย
การงดดืม่ และขายเหลาตลอดพรรษา
- เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ - แกนนำหมูบ า นไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
การทำงานรณรงคหมูบ า น - ไดองคความรูก ารดำเนินงานหมูบ า น
งดเหลาเขาพรรษา
งดเหลาเขาพรรษา
- เพือ่ ถอดบทเรียนการทำงาน
หมูบ า นงดเหลาเขาพรรษา
- เพือ่ จัดงานบุญผะเหวส
- สามารถจัดงานบุญผะเหวส เทศนมหาชาติ
ปลอดเหลา
ปลอดเหลาในพืน้ ทีภ่ าคอีสานได
- เพือ่ สรางกระแสการงดเหลา - สามารถสรางกระแสการงดเหลาและ

วัตถุประสงค
- เพือ่ ยกยองคนทีเ่ ลิกเหลา
ไดตลอดชีวติ
- เพือ่ เผยแพรการดำเนินงาน
ตำบลงดเหลาเขาพรรษา
ตอสาธารณชน
- เพือ่ สรางความภูมใิ จแก
ประชาชนตำบลกาบินที่
สามารถประกาศเปนตำบล
งดเหลาเขาพรรษาได

สรุปกิจกรรม การรณรงคสรางการเรียนรูง ดการบริโภคเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล
สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวมกับเครือขายพระสงฆนกั พัฒนา จ.อุบลราชธานี
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5

4

ที่

หนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดงาน "สงกรานตประเพณีไทย สนุกได
ไรแอลกอฮอล"

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

การประชาสัมพันธเชิญชวนรณรงคงดเหลาผาน
สถานีวทิ ยุเพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

วัดทุง ศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม

ผูเ ขารวม

วัตถุประสงค
ภายใน จังหวัดอุบลราชธานี
- เพือ่ ประกาศเจตนารมณ และ
ผนึกกำลังทำงานรวมกันทุก
ภาคสวน
- เพือ่ จัดงานบุญประเพณี
ปลอดเหลานำรองในพืน้ ที่
จ.อุบลราชธานี
ม.ค. 51 ถึง
- เพือ่ เปนสือ่ ในการเชิญชวน
ปจจุบนั
ประชาชนชาวอุบลฯ ลด ละ
เลิกเหลา ตอเนือ่ งจาก
การประกาศเจตนารมณ
- เพือ่ เปนสือ่ กลางในการแลก
เปลีย่ นประสบการณใน
การติดเหลา และเลิกเหลา
- เพือ่ เปนการใหความรู
ประชาชนทัว่ ไป
12 - 15
500-1,000 - เพือ่ รณรงคใหงานสงกรานต
เม.ย.51
คน
ไมมเี หลา หรือมีเหลานอย
ที่สุด
- เพือ่ สรางวัฒนธรรมการเลน
สงกรานตทสี่ นุกไดไร
แอลกอฮอล

ว.ด.ป

- ไดสรางกระแสการเลนสงกรานตทปี่ ลอดภัย
ไรแอลกอฮอล แกบคุ ลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทัว่ ไป
- สรางกิจกรรมวัฒนธรรมทางเลือกการเลน
สงกรานตทไี่ รแอลกอฮอล
- ไดรว มรณรงคลดอุบตั เิ หตุในชวง

-

-

-

-

-

ผลทีเ่ กิดขึน้
การลดการกินเหลาในจังหวัดอุบลราชธานี
ทุกภาคสวนในจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนมากกวา 40 องคกรไดประกาศ
เจตนารมณ " อุบลสรางสุข พนทุกขจาก
เหลารวมกัน"
ไดจดั งานบุญประเพณีปลอดเหลา
ใหเปนตัวอยางแกพนื้ ทีอ่ นื่ ไดสำเร็จ
ไดจดั รายการสัปดาหละ 1 ครัง้ ๆ ละ
1 ชัว่ โมง
มีประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นผาน
โทรศัพทในจำนวนมากพอสมควร
ไดใหความรูเ รือ่ งพิษภัยของเหลา และ
การทีม่ พี ระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
ผสมแอลกอฮอลใหประชาชนไดรบั ทราบ
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7

6

ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมประชุมแกนนำหมูบ า นงดเหลา
เขาพรรษา "หมูบ า นงดเหลาเขาพรรษา ตอเนือ่ ง
ความทาทายทีเ่ ราทำได"

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมแกนนำพระสงฆในการรณรงค
งดเหลาเขาพรรษา

กิจกรรม

ผูเ ขารวม

30 มิ.ย.51 150 คน

23 มิ.ย.51 150 รูป

ว.ด.ป

วัตถุประสงค
- เพือ่ รวมรณรงคลดอุบตั เิ หตุ
ในชวงสงกรานต เพราะ
เหลาถือเปนสาเหตุหนึง่ ของ
การเกิดอุบตั เิ หตุในชวง
สงกรานต
- เพือ่ หารือทิศทางการทำงาน
งดเหลาเขาพรรษา
- เพือ่ ติดตามความกาวหนา
การทำงานงดเหลาในพืน้ ที่ ที่
สำนักบริการวิชาการชุมชน
ทำงานรวมกับเครือขาย
พระสงฆนกั พัฒนา
- เพือ่ มอบสือ่ ในการรณรงค
งดเหลาเขาพรรษา
- เพือ่ หารือกับแกนนำหมูบ า น
งดเหลาเขาพรรษาเดิม เพือ่
ดำเนินงานงดเหลาเขาพรรษา
ตอเนือ่ ง
- เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ
และพัฒนาศักยภาพแกนนำ
หมูบ า นงดเหลาเขาพรรษา

- 26 หมูบ า นงดเหลาเขาพรรษาเดิม
สามารถดำเนินงานใหเปนหมูบ า น
งดเหลาเขาพรรษาไดอยางตอเนือ่ ง
โดยมีพระสงฆในพืน้ ทีเ่ ปนแกนนำ
- สามารถผลักดันหมูบ า นปลอดเหลา
ถาวรไดจำนวน 5 หมูบ า น

- พระสงฆในเครือขายมีความเขาใจ
ในการทำงานงดเหลาเขาพรรษา
- ไดมอบสือ่ การรณรงคงดเหลาแกพระสงฆ
- ไดตดิ ตามการทำงานงดเหลาในพืน้ ที่
มีการทำงานดวยการประกาศเปน
หมูบ า นงดเหลาเขาพรรษาจำนวน 26
หมูบ า น และปลอดเหลาถาวร 5 หมูบ า น

ผลทีเ่ กิดขึน้
เทศกาลสงกรานต
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การจัดเวทีปรับทัศนคติคนบวชใจงดเหลา
เขาพรรษา

วัดทุง ศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

จัดเวที รวมพลชมรมคนบวชใจงดเหลา
เขาพรรษา เนือ่ งในวันเกิด พระสิรพิ ฒ
ั นาภรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรม
การจัดสมัชชาผูเ ลิกเหลาตลอดชีวติ

ก.ค.-ปจจุบนั
จำนวน 5 เวที
อ.กุดขาวปุน
อ.ศรีเมืองใหม
อ.น้ำยืน
อ.เขมราฐ
อ.เขือ่ งใน

300 คน

17 ส.ค. 51 2,000

ว.ด.ป
ผูเ ขารวม
12 ก.ค.51 250 คน

- ผูร ว มงานเปนจำนวนมาก ไดมอบ
เกียรติบตั รแกชมรมคนบวชใจ
จำนวน 55 ชมรม

ผลทีเ่ กิดขึน้
- ไดทำเนียบคนทีเ่ ลิกเหลา ประกาศ
เปนสมัชชาผูเ ลิกเหลาตลอดชีวติ
จ.อุบลราชธานี เปนจังหวัดแรก

- เพือ่ ติดตามการงดเหลา
- ไดสรางการเรียนรูแ กประชาชนใน 5
เขาพรรษา
อำเภอ
- เพือ่ ปรับทัศนคติผทู ดี่ มื่ เหลา - ผูเ ขารวมเวทีไดรบั ความรู ไดขอ คิด
ใหลด ละ เลิกเหลาในอนาคต นำสูก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลด ละ
- เพือ่ สรางความตระหนัก
เลิกเหลา โดยไดรบั ฟงธรรมะ จาก
แกผทู ดี่ มื่ เหลาแตงดเหลา
พระสงฆ ขอมูลพิษภัยของเหลาจาก
ไดในชวงเขาพรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ความรูส กึ
ของลูกเมียเมือ่ ตนเองกินเหลา ผานเวที
แลกเปลีย่ น นำไปสูก ารคิดและปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม ลด ละ เลิกเหลา

- เพือ่ ยกยองและรวบรวม
ชมรมคนบวชใจ
จ.อุบลราชธานี
- เพือ่ ใชโอกาสวันเกิดพระนัก
พัฒนา เปนการจุดประกาย
ปญญาใหแกสงั คม

วัตถุประสงค
- เพือ่ รวบรวมคนทีเ่ ลิกเหลา
แลวตลอดชีวติ จัดทำ
ทำเนียบ และยกยอง
ใหเกียรติ สรางกระแส

บทคัดยอ

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จังหวัดนาน

โดย นายสมพงษ อนุยทุ ธพงศ
ผูว า ราชการจังหวัดนาน

สถานการณและผลกระทบการดืม่ เหลา เบียรจงั หวัดนาน
จากการศึ ก ษาการเฝ า ระวั ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประเทศไทยจากระบบเฝ า ระวั ง
พฤติกรรมเสี่ยง ไมติดตอและการบาดเจ็บ (กันต เชิญรุงโรจน) พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปของ
จังหวัดนาน มีอตั ราการดืม่ เหลาเบียรสงู เปนอันดับ 1 และ 2 ของประเทศ ในป 2547, 2548 ตามลำดับ
คิดเปน รอยละ 52.03 และ 48.76 ขณะที่คาเฉลี่ยของประเทศ ดื่มรอยละ 35.26 และ 37.44
สอดคลองกับรายงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศป 2550 โดยองคการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดกำหนดตัวชีว้ ดั ประชากรทีม่ พี ฤติกรรมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก
การสูบบุหรี่ หรือดืม่ สุราหาจังหวัดทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ลาหลังทีส่ ดุ คือ เชียงราย (รอยละ 57) นาน (รอยละ 52.9)
ตาก (รอยละ 51.3) พะเยา (รอยละ 49.7) และลำพูน (รอยละ 49.6) นอกจากนีก้ ารมีเหลาจำหนายอยาง
ทัว่ ถึง นโยบายเหลาเสรีทำใหทกุ ชุมชนสามารถผลิตเหลาไดเอง จำหนายเอง เหลาจึงหาซือ้ ไดงา ย ราคาถูก
นอกจากนี้ยังมีการแบงใสขวดขนาดพรอมดื่มขายทำใหสามารถเขาถึงเหลาโดยงาย สะดวกซื้อและ
ราคาถูก นโยบายดังกลาวจึงเปนปจจัยสำคัญในการมีนกั ดืม่ และเพิม่ นักดืม่ หนาใหมมากขึน้
และจากการสำรวจของ อมรวิทย นาครทรรพ ระหวาง ป 2545 - 2548 พบวา นักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดนาน มีการดืม่ สุราเพิม่ ขึน้ ในทุกชัน้ เรียน กลาวคือ ป 2548 นักเรียนมัธยมตน มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ดืม่ คิดเปนรอยละ 28.9, 26, 55.6 และ 46.7 ตามลำดับ ขณะทีใ่ นป 2549
มีอตั ราการดืม่ เพิม่ ขึน้ ในระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 32.74, 52.48 และ
65.77 ยกเวน มัธยมตนดื่มลดลงคิดเปนรอยละ 23.37 การดื่มสุราทำใหขาดสติ ขาดความยั้งคิดนำ
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ไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และทำใหมีการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมอายุต่ำกวา 20 ป
เพิม่ ขึน้ ตามลำดับตัง้ แตป 2546 - 2550 คิดเปนรอยละ 11.54 , 8.49, 11.54 , 13.21 และ 14.08 ตามลำดับ
สวนผลกระทบที่เกิดจากการดื่มในงานประเพณีตาง ๆ จากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในงาน
กาชาดนาน ป 2548 จังหวัดนาน ระหวางวันที่ 16 -24 ธันวาคม 2548 ณ สนามกีฬาจังหวัดนาน พบวา
มีผปู ระสบอุบตั เิ หตุจราจรจำนวน 52 ราย และในชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2548 4 มกราคม 2549 เกิดอุบตั เิ หตุรวมทัง้ สิน้ 49 ครัง้ บาดเจ็บ 65 ราย เปนชาย 54 ราย หญิง 11 ราย
เสียชีวิต 4 ราย ปจจัยเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา (รอยละ 79) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุคือ
รถจักรยานยนต (รอยละ 95) สวนป 2549 พบวา เทศกาลทีม่ ี ผูป ระสบอุบตั เิ หตุสงู ไดแก เทศกาล
แขงเรือ (ปวย 593 ราย ตาย 6 ราย ) เทศกาลเขาพรรษา (ปวย 491 ราย ตาย 4 ราย) เทศกาลลอยกระทง
(ปวย 182 ราย ตาย 1ราย) เทศกาลสงกรานต (ปวย 86 ราย ตาย 3 ราย) และเทศกาลปใหม (ปวย 63 ราย
ตาย 4 ราย) ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาปจจัยสถานการณการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เกิดจากการดื่มสุรา
เปนปจจัยรวมสำคัญพบวา สถานการณโรคเรือ้ รังจังหวัดนาน ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ - อัมพาต มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี มะเร็งตับออนมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกป
สวนผูป ว ยทีเ่ ขารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลนานจากการติดสุราเรือ้ รัง เพิม่ ขึน้ ทุกปจากป 2548 - 2550 พบ
ผูป ว ยทีม่ อี าการติดสุราเรือ้ รัง จำนวน 675 ราย , 667 ราย ,และ 768 ราย ตามลำดับ
อาจกลาวไดวาการที่ประชาชน จังหวัดนานดื่มหนักไดสงผลกระทบที่ชัดเจนตอสังคมนาน
อยางรุนแรงทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว หากปลอยใหสถานการณการดืม่ เหลาเบียรยงั คงเปนเชนปจจุบนั
อนาคตของชาติจะเปนคนไรคุณภาพและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาจึงจำเปนตองมีมาตรการสำคัญ
ในการลดนักดื่มหนาใหม โดยการเลื่อนอายุการดื่มของเยาวชนใหนานที่สุด ลดปริมาณการดื่มของ
ประชาชนโดยรวม และการลดอันตรายจากการดืม่ ดังกลาว
ผลกระทบตอคาใชจา ยของชุมชน
การสำรวจคาใชจายในครัวเรือนของบานศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนานอย
จังหวัดนานในป 2550 หมูบ า นมีจำนวนครัวเรือนทัง้ หมด 107 ครัวเรือน ประชากร 392 คน เปนชาย
190 คน หญิง 202 คน มีรายรับรวมกัน 18,785,826 บาท รายจาย 17,172,080 บาท ในการนี้
ใชจา ยเปนคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลถงึ 202,337 บาท
ปจจัยสนับสนุนดานลบทำใหมนี กั ดืม่ เพิม่ ขึน้
กลุมเปาหมายที่เปนลูกคาสำคัญของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือกลุมเด็กและเยาวชน
บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลซงึ่ มีเงินทุนจำนวนมากไดใชสอื่ โทรทัศนในการโฆษณาสินคา โดยนำนักรอง
ดาราหรือผูมีชื่อเสียงในสังคมเปนตัวแทนสินคารวมทั้งนำเสนอเรื่องราวถึงความเปนลูกผูชาย คนเกง
เชื่อมโยงกับเอกลักษณความเปนไทย ตลอดจนมีกลยุทธการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ทั้งรูปลักษณ ราคา จุดจำหนาย วิธีการจำหนาย ที่เขาถึงกลุมเปาหมาย บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หันมาใชกลยุทธการตลาดโดยการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตางๆ เชน งานกีฬา งานแขงเรือ งาน
ประเพณีงานเทศกาลตางๆ เปนการสรางคานิยมเกีย่ วกับ กีฬา ประเพณีทผี่ กู พันกับการดืม่ แอลกอฮอล
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บางบริษัทสามารถแสดงสัญลักษณของสินคาที่เสื้อฟุตบอลระดับโลก ระดับประเทศ สวนในระดับ
องคกรและชุมชน อาศัยชองโหวทางดานกฎหมายทำใหบริษัทเหลานี้สามารถโฆษณาสินคาโดย
การติดปายประชาสัมพันธ วางแผงจำหนายสินคา รวมทัง้ จัดกลยุทธการตลาดในงานกีฬา เทศกาล
ประเพณี อยางกวางขวาง โดยไมมีขอจำกัดทั้งในแงของเวลาสถานที่และกลุมเปาหมาย นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการใชภาพลักษณของนักกีฬาผูม ชี อื่ เสียง เพือ่ สงเสริมการขายอยางตอเนือ่ ง ในกีฬาสำคัญ
งานเทศกาลทีไ่ ดรบั ความนิยม เชน ฟุตบอล งานแขงเรือ งานลอยกระทง งานฤดูหนาว งานสงกรานต
งานป ใ หม เป น ต น เป น การวางแผนการตลาดที่ มุ ง เจาะกลุ ม วั ย รุ น และปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มการกี ฬ า
เทศกาลประเพณี ผูกพันกับการดืม่ เหลา
นอกจากนีพ้ บวาหนวยงานทีจ่ ดั งานสวนใหญ สามารถจัดงานใหญๆได แตกลับไมสามารถ
ลงทุนในสิง่ เล็กๆ อันไดแก โตะ เกาอี้ รม เต็นท ปาย มักขอรับการสนับสนุนอุปกรณเหลานีจ้ ากบริษทั
หางราน ทีม่ สี ญ
ั ญาลักษณของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ทำใหสรางโอกาสใหบริษทั ไดโฆษณาภาพลักษณ
ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล อยางรูเ ทาไมถงึ การณและเปนการลงทุนทีค่ มุ ทีส่ ดุ
ประเพณี วัฒนธรรมและการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ประเพณีแขงเรือเปนเพียงตัวอยางหนึง่ ของการดืม่ อยางแพรหลาย อาจกลาววาทุกประเพณี
ทุกเทศกาล เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมพี รอมสำหรับการซือ้ ขาย จัดหาให และดืม่ กิน เพือ่ สรางบรรยากาศ
ใหสนุกสนานรวมกัน เทศกาลแขงเรือจะมีผปู ระสบอุบตั เิ หตุ และเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ อยางชัดเจนสอดคลอง
กับผลการสำรวจของเครือขายงดเหลาพบวาประเพณีวัฒนธรรมที่มีการดื่มแอลกอฮอล จำแนกได
3 กลุม คือ
1) ประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ ไดแก เทศกาลฤดูหนาว ลอยกระทง ตรุษจีน ปใหม
สงกรานต เปนพฤติกรรม "การเลีย้ งฉลอง" ขณะทีบ่ ริษทั เหลา เบียร ใหการสนับสนุนทัง้ รูปแบบของ
โตะ เกาอี้ เต็นท รม งบประมาณ ฯลฯ เปน "การดืม่ ยกประเทศ" ทำใหชว งเวลาดังกลาวเกิดอุบตั เิ หตุ
สูงสุดดวย
2) ประเพณีวฒ
ั นธรรมเฉพาะถิน่ เชน งานบุญบัง้ ไฟ ประเพณีแขงเรือ สลากภัต ออกพรรษา
กฐิน ผาปา ฉลองวัด ฯลฯ มักจะเกิดพฤติกรรม "ดืม่ ยกบาน"
3) ประเพณีวฒ
ั นธรรมในชีวติ ประจำวัน เชน งานศพ งานบวช งานแตง งานวันเกิด เลีย้ งฉลอง
หรือแมแตเสร็จจากภาระกิจการงาน จะมีการ "ดืม่ แกขอ " หรือ "ดืม่ แกเหนือ่ ย" หรือดีใจ เสียใจ สมหวัง
ผิดหวัง มีความสุข มีความทุกขกด็ มื่ กินกันไดทกุ โอกาส
การขับเคลือ่ นของจังหวัดนาน
1) มาตรการการดานการสือ่ สารและการประชาสัมพันธ
โดยการนำเสนอขอมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน จังหวัดนานที่มีอัตรา
คาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ รวมทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร และปจจัยเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยดวยโรคทีไ่ มตดิ ตอเรือ้ รังจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ผานรายการ "ผูว า ราชการจังหวัด
พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน เปนประจำเฉลี่ย อยางนอย
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เดือนละ 1 ครัง้
2) มาตรการดานการกระตุน ชุมชนใหมสี ว นรวมในการแกไขปญหา
2.1 ผูว า ราชการจังหวัดนานไดประกาศนโยบายใหการแกไขปญหา การบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลเปนวาระจังหวัดนาน "วาดวยงานประจำปและงานประเพณีปลอดเหลา-เบียร" เมือ่ วันที่ 7
พฤศจิกายน 2550 โดยไดกำหนดใหงาน/กิจกรรมดังตอไปนีเ้ ปน งาน/กิจกรรม "ปลอดเหลา-เบียร" ไดแก
2.1.1) งานประเพณีแขงเรือเมืองนาน ตัง้ แตป 2550
2.1.2) งานเทศกาลกาแฟเมืองนานและงานกาชาดประจำป ตัง้ แตป 2550
2.1.3) งานอุปสมบท งานฌาปนกิจศพ และงานทอดกฐินหรือทอดผาปาสามัคคี
2.2 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นวาระจังหวัดนาน "วาดวยงานประเพณี
และงานประจำป ปลอดเหลา - เบียร" โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดนาน
เปนเจาภาพ ดำเนินการใน 2 ระดับ คือ
2.2.1) ระดับจังหวัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ผูเขารวมสัมมนาระดม
ความคิดเห็น 300 คน
2.2.2) ระดับอำเภอ 15 ครัง้ (อำเภอละ 1 ครัง้ ) ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2551 ผูเ ขารวมการสัมมนาระดมความคิดเห็นครัง้ ละ 100 คน
2.3) การจัดเวทีถอดบทเรียนเครือขายสรางสุขภาพ ลด ละ เลิก เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนานเปนเจาภาพ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2551
3. มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย
3.1) ขอใหสำนักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ า น กวดขันการออกใบอนุญาตใหขายสุราในพืน้ ที่
จังหวัดนาน โดยขอมิใหออกใบอนุญาตใหขายสุราใหแกรา นคาแผงลอยทุกชนิด และทุกประเภท ตัง้ แต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 ซึง่ เปนวันวิสาขบูชาเปนตนไป
3.2) แตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลระดับจังหวัด เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม
2551
3.2.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด และ
ระดับอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 16 ชุด
3.2.2) จัดตั้งทีมงานประเมินผลทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อการประเมินผล
การดำเนินงานเปนระยะๆ
4. มาตรการการบำบัดในชุมชน
หนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น และชุมชนมีรูปแบบบำบัดผูปวยและฟนฟูในชุมชนโดยมี
ตำบลน้ำเกีย๋ นเปนชุมชนตนแบบ)
การดำเนินงานรณรงคเรือแขงปลอดเหลา เบียรจงั หวัดนาน
อาจสรุปไดวา มาตรการสำคัญในการปองกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ประกอบดวย 5
มาตรการ ไดแก
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1) Education : การใหความรูแ ละสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพ การดืม่ สุราอยางปลอดภัย
2) Engineering : เครือ่ งมืออุปกรณ เพือ่ ใชในการลดความเสีย่ งจากการดืม่ สุรา
3) Environmental manipulation : การจัดการดานสิง่ แวดลอมสังคม การควบคุมการดืม่
การขาย ควบคุมการโฆษณา คำเตือนบนฉลาก
4) Enforcement : การบังคับกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
5) Empowerment : การสงเสริมพลังความสามารถของบุคคล ประชาชน ใหตระหนักตอ
การดูแลสุขภาพของตนเอง
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บทคัดยอ

การดำเนินการผลักดัน

พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
โดย ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
ผูอำนวยการสำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา

1. ยุทธศาสตรสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)
ดวยยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักของ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดถูกใชในการขับเคลื่อนการสรางสุขภาพและใชใน
การผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลดว ย
สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) เปนองคกรประสานงานรับผิดชอบการรณรงค
สรางกระแสสังคมเพื่อใหเกิดพลังของภาคประชาชน ซึ่งเปนมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ทีท่ ำงานใกลชดิ กัน ภาควิชาการ (ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา) และภาคนโยบาย (กระทรวงสาธารณสุข)
ั ญัตแิ หงชาติ
2. กอนเขาสภานิตบิ ญ
สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) เปนองคกรประสานงานองคกรตาง ๆ ที่
หลากหลายทัง้ ภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรศาสนา เยาวชน แรงงาน ชุมชน เปนตน
ซึ่งปกติรวมรณรงคใหประชาชนงดเหลาในเทศกาล และงานวัฒนธรรมประเพณี ในวงกวาง ในพื้นที่
ระดับตาง ๆ ในองคกร ชุมชน และในกลุม เปาหมายตาง ๆ ซึง่ ตางเปนปญหารวมกันวา สังคมไทย
ตองการเครื่องมือดานนโยบายสาธารณะ จึงจะมีประสิทธิภาพในการลดปญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจากประสบการณของสังคมไทย ในการทำงานดานลดปญหาจากบุหรี่มายาวนาน
จึงเห็นวาจำเปนตองมี พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนเครือ่ งมือสำคัญ
เครือขายองคกรรณรงคงดเหลา ในฐานะองคกรภาคประชาชน ไดรว มมือกับภาควิชาการ
(ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา) และภาคนโยบาย (กระทรวงสาธารณสุข) สนับสนุนใหมกี ารราง พ.ร.บ.ควบคุม
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เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล มาเปนลำดับ พรอมกับรอจังหวะทางการเมืองทีเ่ หมาะสมดวย เพราะตระหนักวา
พ.ร.บ.ทีจ่ ะกระทบผลประโยชนขนาดใหญของธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ ไมสามารถผลักดันใหเกิดไดงา ยนัก
ในชวงป พ.ศ. 2549 ที่ธรุ กิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลขนาดใหญตอ งการนำเขาซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย ทำใหเกิดกระแสการคัดคานอยางเขมขน มีการเดินขบวนขนาดใหญ แลวเกิด
การชุมนุมหนาสำนักงานตลาดหลักทรัพย จนรัฐบาลตองสงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(นายพินจิ จาระสมบัต)ิ มาเจรจาตอรอง โดยรับปากวาจะยังไมพจิ ารณาให ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เขาตลาดหลักทรัพยจนกวาจะหามการโฆษณา และมี พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล รัฐบาลจึง
เรงรัดใหกระทรวงสาธารณสุข รางพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หลังจากนั้นเกิดความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง และตามมาดวยการรัฐประหาร
มีการตัง้ รัฐบาลใหม ซึง่ มีรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยมงคล ณ สงขลา) ซึง่ ให
ความสำคัญกับการควบคุมปญหาจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จึงรีบนำ พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องแรก ๆ ของรัฐบาลนี้ และผานการอนุมัติเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2549
ั ญัตแิ หงชาติตอ ไป
ใหคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณากอนเสนอสภานิตบิ ญ
ในระหวางการพิจารณา พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เกิดกระแสตอตานจากฝาย
ธุรกิจที่เกี่ยวของมาโดยตลอด มีการรวมตัวกันในนาม สมาพันธชว ยภาครัฐลดปญหาแอลกอฮอล
(สชอ.) โดยทำเสมือนเปนองคกรสาธารณประโยชน แตขอเรียกรองลวนเปนประโยชนกับธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทงั้ สิน้
ในระหวางทีเ่ สนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณามีขอ ของใจจากการที่ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ใชเวลาในการพิจารณานานมากผิดปกติ ภาคประชาชนในนามเครือขายรณรงคปอ งกันภัย
แอลกอฮอล (ครปอ.) ได ไ ปเร ง รั ด ด ว ยการให เ ยาวชน ไปแสดงละครล อ เลี ย น หน า สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยการประสานงานกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่มีจุดยืนอยูขางประชาชน ไดมี
การเสนอรางพ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ อีกฉบับหนึง่ คูข นานกับ
รางของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เพื่อเปนการเรงรัดใหคณะกรรมการกฤษฎีกา เรง
การพิจารณาตามกฎระเบียบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ทีว่ า หากคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาไมเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 เดือน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจะพิจารณารางของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเอง ซึง่
จะทำใหรัฐบาลเสียหนาคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงสามารถพิจารณา ไดทันตามหลักเกณฑของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและเสนอใหดำเนินการตามขัน้ ตอนในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตอ ไป
3. ระหวางดำเนินการในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
มีขอมูลที่แสดงความไมปกติตั้งแตขั้นตอนแรกในการพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพราะมีขา วออกมาจากหลายสายวามีแรงตอตาน พ.ร.บ.นีอ้ ยางมากทัง้ ทีจ่ ะทำให พ.ร.บ.
ไมผานสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือทำให พ.ร.บ.นี้ไมมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏการณใหสัมภาษณ
พล.ต.จำลอง กลาววา "ราง พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเขาสภาในวันที่ 6 มีนาคม มีการใช
เงินมหาศาลในการวิง่ เตนเพือ่ ใหลม หรือดึงใหชา จนหมดเวลารัฐบาล" (มติชน 5 มี.ค. 50) ทีส่ ำคัญคือ
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ในการประชุมอนุกรรมการการมีสว นรวมของประชาชน ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ มีผสู อื่ ขาวอาวุโส
ซึง่ เปนอนุกรรมการทานหนึง่ ใหขอ มูลสอดคลองกันวามีความพยายามจะลม พ.ร.บ.ฉบับนี้
เครือขายภาคประชาชนจำนวนมาก จึงรวมกันจัดรณรงค "วิง่ ตานเหลา" ระหวางวันที่ 8-18
มีนาคม 2550 เพือ่ ขอรายชือ่ สนับสนุน พ.ร.บ.นี้ ซึง่ ไดรบั เสียงสนับสนุนอยางมากมายเกินความคาดหมาย
ไดจำนวนผูร ว มลงนามสนับสนุน มากกวา 13 ลานรายชือ่ ซึง่ ไดทำพิธกี ารมอบรายชือ่ ผูส นับสนุน
เปนงานใหญ ณ บริเวณทองสนามหลวงโดยมีผูแทนรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติ มารวมพิธี
รับมอบดวย
ตลอดเวลาของการพิจารณา พ.ร.บ.นีใ้ นสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ มีความพยายามทีจ่ ะลมหรือ
ลดประสิทธิภาพของ พ.ร.บ.นีต้ ลอดเวลา เริม่ ตัง้ แตการพิจารณาในวาระแรก ก็มขี า ววาจะพยายามใหมี
การลงมติ พ.ร.บ.นีท้ ำใหเครือขายภาคประชาชนตองนัดชุมนุมหนาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติในวันที่
จะลงมติวาระแรกในวันที่ 28 มีนาคม 2550 จึงผานความเห็นชอบในวาระแรกไปได
ในการตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปรากฏวามีตัวแทนของธุรกิจน้ำเมา และธุรกิจที่มีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมเขา
เปนกรรมาธิการเกือบครึง่ หนึง่ ซึง่ เปนการกระทำที่ผดิ หลักเกณฑขององคการอนามัยโลก ที่จะ
ไมยอมใหผมู ผี ลประโยชนทบั ซอนเขาไปมีสว นรวมในการพิจารณาการออกกฎหมายในการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลและบุหรี่ อีกทั้งมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบ ริโภคและมีทา ทีอยูข า งประชาชน ในชวงแรก ก็ยงั เปลีย่ นแปลงไป อยูข า งธุรกิจน้ำเมาในทีส่ ดุ
ั ญัติ
ภาคประชาชนไดมกี ารเคลือ่ นไหวหลายรูปแบบ ทัง้ สงขอมูลสำคัญให สมาชิกสภานิตบิ ญ
แหงชาติทุกทาน นัดพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ บางทานเพื่อใหขอมูลในการชวยอภิปราย
ในสภายื่นหนังสือคัดคานการแกไขที่เปนประโยชนตอธุรกิจน้ำเมา ทั้งจัดการชุมนุมหนารัฐสภา
จัดเวทีใหความรูป ระชาชนและพยายามเปดโปง ความไมชอบมาพากลใหประชาชนทราบผานสือ่ มวลชน
แตกไ็ มสามารถรักษาเนือ้ หาทัง้ หมดไวได มีการแกไขจากรางเดิมของกระทรวงสาธารณสุขใหดว ย
ประสิทธิภาพไปมาก เชนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหกลายเปน
คณะที่ มี อ งค ป ระกอบที่ ไ ม เ หมาะกั บ การกำหนดนโยบายในการควบคุ ม ผลกระทบของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ลดความเขมในเรือ่ งการหามโฆษณาใหออ นลง เปนตน
แมในวาระที่ 2-3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ก็ยังมีขาววาลม พ.ร.บ.นี้อยู
ดวยการเลื่อนพิจารณา พ.ร.บ.นี้ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ พ.ร.บ.นี้เขาพิจารณาในสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ตัง้ แตตน สมัยจนมีขา ววาจะปดสภายังพิจารณาไมเสร็จ จึงมีการตอรองกันในระหวางสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เชน ถาไมยอมแกไขบางมาตราจะไมผาน พ.ร.บ.นี้หรือแกไขใหควบคุมได
นอยลง หรือลดโทษเมือ่ ทำผิด เปนตน
ทำให เ ห็ น ชั ด เจนว า ผู เ สี ย ผลประโยชน จ ากนโยบายการลดป ญ หาจากเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของชาติมากมาย
ขนาดไหน ซึง่ เปนบทเรียนสำคัญใหภาคประชาชนในการทำงานตอไป
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ผลตอสุขภาพจากการไดรบั แอลกอฮอลรว มกับ

สารพิษปนเปอ นในหนู Wistar เพศผูว ยั เจริญพันธุ

โดย วิสาข สุพรรณไพบูลย1, ณัฐธิยา สกุลศักดิ์2, ธารทิพย บุญสง1, สิรลิ กั ษณ ชัยจำรัส3

1ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

2ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเปนผลที่
เกิดขึน้ จากเอทิลแอลกอฮอลเอง และสารเมตาบอไลต ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการเผาผลาญเอทิลแอลกอฮอล
ในรางกาย คือ อะซิทาลดิไฮด(acetaldehyde) รวมทัง้ ความเปนพิษจากสารพิษทีป่ นเปอ นอยูใ นวัตถุดบิ
และสารพิษทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตสุรา ซึง่ อาจสงผลตอผูบ ริโภค การศึกษานีไ้ ดศกึ ษาถึงผลกระทบ
ตอสุขภาพจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแบบกึง่ เรือ้ รังและแบบเรือ้ รัง โดยศึกษาในหนู (Wistar rat)
เพศผู อายุ 5 สัปดาห ซึง่ กำลังอยูใ นวัยรุน จำนวน 9 กลุม ไดรบั แอลกอฮอล และแอลกอฮอลรว มกับ
สารพิษที่ตรวจพบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล (artificial alcohol) ไดแก อะซิทาลดิไฮด ฟอรมาลดิไฮด
(formaldehdye) และเมทานอล (methanol) รวมทั้งการใหหนูไดรับตัวอยางสุราจริง 2 ยี่หอ และ
ไดรบั ตามความถีข่ องการดืม่ ทีแ่ ตกตางกัน 3 กลุม คือ ดืม่ มาก (ทุกวัน) ดืม่ ปานกลาง (4 วันตอสัปดาห)
และดืม่ นอย (1 วันตอสัปดาห) จากผลการศึกษาแบบกึง่ เรือ้ รัง พบความผิดปกติของตับ โดยกลุม ทีไ่ ดรบั
แอลกอฮอลทุกกลุมตรวจพบระดับเอนไซม AST และ ALT สูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับน้ำกลั่น และ
พบวากลุมที่ดื่มมากมีคาเอนไซมทั้ง 2 ชนิดสูงสุด รวมทั้งขนาดเซลลตับขยายใหญขึ้น (swelled
hepatocytes) และมีไขมันสะสมมากกวาที่พบในกลุมควบคุม การประเมินผลกระทบตอไตพบระดับ
BUN และ creatinine ในซีรมั สูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สำคัญ และพบสูงสุดในกลุม ทีไ่ ดรบั สุราจริงทัง้
2 ยีห่ อ ซึง่ แสดงถึงการบริโภคสุราจริงมีผลตอไตมากกวา และจากการศึกษาผลกระทบตอระบบสืบพันธุ
พบวาจำนวนและความสามารถในการเคลื่อนที่ของเซลลสืบพันธุ (sperm motility) ลดลงในทุกกลุม
ที่ไดรับแอลกอฮอลและพบการลดลงสูงสุดในกลุมหนูที่ดื่มมากและไดรับที่ไดรับแอลกอฮอลรวมกับ
อะซิทาลดิไฮด ฟอรมาลดิไฮด และเมทานอล การศึกษานี้ยังอยูในระหวางการศึกษาถึงผลกระทบ
ในกลุม ทีไ่ ดรบั ผลแบบเรือ้ รัง
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พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล และพฤติกรรม

ทางเพศทีเ่ สีย่ งตอการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ในนักเรียนชัน้ ม.2, ม.5 และปวช.2 ปพ.ศ. 2550
โดย อรพรรณ แสงวรรณลอย
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอ
การติดเชือ้ เอ็ชไอวี ในนักเรียนชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช.2 ปพ.ศ. 2550
วิธีดำเนินการ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของปพ.ศ. 2550 จากการเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพทีด่ ำเนินการตอเนือ่ งปละครัง้ ในเดือนมิถนุ ายน ในนักเรียนชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช. 2 ทัง้ ชาย
และหญิง ในพื้นที่เฝาระวัง 24 จังหวัด ซึ่งแตละจังหวัดไดเลือกตัวอยางโดยวิธี Two stage cluster
sampling with equal probability เปนการตอบคำถามดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ
ซึง่ ไมมกี ารระบุชอื่ หรือขอมูลอืน่ ๆ ทีส่ อื่ ไปถึง ตัวบุคคลได คำถามทีใ่ ช แบงเปน 9 สวน ซึง่ การศึกษา
นี้วิเคราะหขอมูลเฉพาะสวนของขอมูลทั่วไป ขอมูลประสบการณการมีเพศสัมพันธ และประสบการณ
การใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล นำเสนอผลดวยจำนวน รอยละ และคาเฉลี่ย และใช
chi-square test หรือ Fisher's exact test ในการเปรียบเทียบสัดสวน
ผลการศึกษา ในป พ.ศ. 2550 มีจำนวนตัวอยางรวม 53,010 คน โดยแตละจังหวัดจะมี
ตัวอยางนักเรียนในแตละชั้นเรียนที่ศึกษา (แยกชาย/หญิง) ประมาณ 265 ถึง 380 คน อายุเฉลี่ย
ของนักเรียนชัน้ ม.2 เทากับ 13.5 ป (ชาย) และ 13.4 ป (หญิง) ชัน้ ม.5 เทากับ 16.5 และ 16.4 ป ตาม
ลำดับ และชัน้ ปวช.2 เทากับ 16.8 และ 15.6 ป ตามลำดับ นักเรียนชายชัน้ ปวช.2 ใหประวัตเิ คยดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงที่สุดรอยละ 75.8 สวนหญิงรอยละ 52.4 โดยอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มดื่มครั้งแรก
ในกลุม นีเ้ ทากับ 14.4 ป และ 14.5 ป ตามลำดับ สวนนักเรียนชายชัน้ ม.2 มีประวัตเิ คยดืม่ แอลกอฮอล
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แลวรอยละ 33.7 และหญิงรอยละ 22.1 โดยอายุเฉลีย่ เมือ่ เริม่ ดืม่ ครัง้ แรกเทากับ 11.9 ป และ 12.0 ป
ตามลำดับ สำหรับการเคยมีเพศสัมพันธแลวของนักเรียนชายชัน้ ม.2, ม.5. และ ปวช. 2 เทากับรอยละ
3.6, 20.6 และ 39.8 ตามลำดับ สวนนักเรียนหญิงเทากับรอยละ 2.0, 12.0 และ 29.2 ตามลำดับ
จากการศึกษาพบวา ในกลุมที่เคยดื่มแอลกอฮอลแลว ในทุกชั้นเรียนทั้งชายและหญิง มีประวัติ
เคยมีเพศสัมพันธแลว เขาดูเว็บไซดโป ดูหนังสือและซีดีโป สูงกวากลุมที่ไมเคยดื่มอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) สวนการใชถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครัง้ ลาสุด พบวาไมมคี วามแตกตาง
ระหวางกลุมผูที่เคยดื่มและไมเคยดื่มในทุกชั้นเรียน ทั้งชายและหญิง ยกเวนนักเรียนชาย ปวช. 2
ทีพ่ บวากลุม ทีเ่ คยดืม่ มีการสวมถุงยางอนามัยรอยละ 59.0 เปรียบเทียบกับรอยละ 45.9 ในกลุม ทีไ่ มเคยดืม่
(p<0.01) สำหรับคูนอนที่รวมเพศดวยของนักเรียนทุกชั้นทั้งชายและหญิง ทั้งกลุมที่ดื่มและไมดื่ม
แอลกอฮอล พบวามากกวารอยละ 61.0 เปนแฟนหรือคูร กั สำหรับความรูแ ละความตระหนักเกีย่ วกับ
โรคเอดส พบวานักเรียนชายชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช.2 ในกลุม ทีด่ มื่ แอลกอฮอลตอบคำถามไดถกู ตองทัง้
5 ขอ มากกวากลุม ทีไ่ มเคยดืม่ แอลกอฮอล (p<0.05) สวนเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางระหวางกลุม
ทีด่ มื่ และไมดมื่ ซึง่ เพศหญิงตอบไดถกู มากกวานักเรียนชายเล็กนอย
สรุปและขอเสนอแนะ กลุมนักเรียนที่สำรวจมีการดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธแลว
ตั้งแตอายุยังนอย และมีการเขาถึงเว็บไซดโป ดูหนังสือและวีซีดีโปในสัดสวนที่สูงมาก รวมถึงการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมที่เคยดื่มแอลกอฮอลแลว การรณรงคอยางตอเนื่อง
ใหกลุมนักเรียนไดรับรูและรับผิดชอบตอคุณคาของตนเอง การมีเพศสัมพันธที่รับผิดชอบและเมื่อถึง
วัยอันสมควร การมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัย อีกทัง้ การจัดการเพือ่ ใหมสี งิ่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมในการเขาถึง
แอลกอฮอล โดยมีมาตรการทางกฎหมาย เพือ่ ลดและจำกัดการเขาถึงแอลกอฮอลอาจชวยลดผลกระทบ
ทีต่ ามมาจากปญหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
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เหยือ่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูถ กู คุมประพฤติ

โดย ศยามล เจริญรัตน
นักวิจยั สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย saya21@yahoo.com

การศึกษาเรื่องศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากผูขับขี่ยวดยานขณะเมาสุราเพื่อหามาตรการ
ปองกันและแกไข ประกอบดวยกลุมประชากร 2 กลุมตัวอยาง คือ 1) กรณีศึกษา 200 ตัวอยาง
จากเหยื่ออุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลทั่วประเทศดวยวิธีการสุมแบบกอนหิมะ (snow ball
sampling) ผลการศึกษาใหนยิ ามเหยือ่ จากตำแหนงของคนบนรถประกอบดวย 3 กลุม คือ คนขับ ผูโ ดยสาร
และคนที่อยูในถนนซึ่งไมไดอยูบนรถที่คนเมาขับ การนิยามเชนนี้ทำใหตีความแบบไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติไดวาทุกคนที่ใชรถใชถนนมีโอกาสที่จะเปนเหยื่อคนเมาไดเทากัน ไมวาจะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ยังพบวาทัศคติเกี่ยวกับการดื่มและพฤติกรรมการดื่มของผูใชรถ
เปนปจจัยสำคัญในประเด็นการใชรถใชถนนใหปลอดภัย
ในขณะทีค่ ณ
ุ ภาพและปริมาณของการขนสงสาธารณะในเมือง มักไมตอบสนองความตองการ
ของผูใชรถใชถนน ทำใหผูใชรถใชถนนสวนหนึ่งมีพฤติกรรมซื้อรถสวนตัวใชไมวาจะเปน รถยนต
หรือรถจักรยานยนต ผลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ 2 ในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมผูถูก
คุมประพฤติจำนวน 1,325 คน จากทัว่ ประเทศ พบวา 2 ใน 3 ของผูถ กู คุมประพฤติมอี ายุต่ำกวา 18
ปซงึ่ ถูกจับในเนือ่ งจากไมมใี บขับขี่ และ 1ใน 4 ยอมรับวาเคยมีอบุ ตั เิ หตุทเี่ กีย่ วของกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
มากอน นอกจากนีข้ อ คนพบจากแบบสอบถามในลักษณะของ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ พบวา
1). มีความเชือ่ ทีว่ า เมือ่ เมาแลวขับรถจะไมมอี นั ตรายตอผูใ ด 2). มีความรูเ รือ่ ง "เมาแลวไมควรขับรถ"
แตไมปฏิบตั ติ าม 3). เคยเมาแลวขับรถมากอนทีจ่ ะถูกจับในครัง้ นี้ และ 4). ยังยืนยันวาในอนาคตเมือ่ เมา
ก็ยงั จะขับรถเหมือนเดิม
อยางไรก็ตามนโยบายและการรณรงคเรื่องเมาไมขับในสองสามปที่ผานมามีพัฒนาการที่ดี
ขึน้ เรือ่ ยๆ ในประเทศไทย แตในแงของการบังคับใชกฎหมายกลับยังเปนปญหาทีต่ อ งใหความสนใจและ
ดำเนินการแกไขตอไป
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การเฝาระวังผลกระทบจากการบริโภค

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
โดยการติดตามขอมูลทางสือ่ หนังสือพิมพ
ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา

การเฝ า ระวั ง ผลกระทบจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล โดยการติ ด ตามข อ มู ล
ทางสือ่ หนังสือพิมพ 9 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินวิ ส ขาวสด คมชัดลึก มติชน โพสตทเู ดย แนวหนา
ผูจ ดั การรายวัน และกรุงเทพธุรกิจ เปนเวลาประมาณ 6 เดือน ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2550 - 30 มิถนุ ายน
2551 รวมทัง้ สิน้ 186 วัน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ การติดตามเฝาระวังผลกระทบทัง้ ดานสุขภาพกายและจิต
อุบตั เิ หตุ ความรุนแรง อาชญากรรม การสรางความเดือดรอนรำคาญ ปญหาชีวติ ครอบครัว ปญหาทางเพศ
ปญหาทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมเมาแลวขับ เปนตน แลวทำการนับแจกความถี่ และรอยละ
ผลการศึกษา พบวามีเหตุการณผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เกิดขึ้น
และปรากฏเปนขาวหนังสือพิมพ ในชวงเฝาระวังทัง้ สิน้ 212 เหตุการณ (Event) คิดเปน 35.3 เหตุการณ
ตอเดือน หรือ 1.1 เหตุการณตอ วัน โดยมีการนำเสนอเปนขาว รวมทัง้ สิน้ 310 ขาว (News) คิดเปน 51.7
ขาวตอเดือน หรือ 1.7 ขาวตอวัน โดยหนังสือพิมพทลี่ งขาวผลกระทบมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกคือ ขาวสด
เดลินวิ ส และไทยรัฐ คิดเปนรอยละ 27.4, 18.1 และ 16.4 ตามลำดับ โดยทีว่ นั ทีเ่ กิดเหตุการณมากทีส่ ดุ
คือ วันเสาร รอยละ 22.6 รองลงมาคือ วันอาทิตย รอยละ 19.3, และ วันศุกร รอยละ 15.1 ทัง้ นีป้ ระเด็น
ผลกระทบทีเ่ ปนขาวมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ความรุนแรงทัว่ ไป (เชน อาชญากรรม ทะเลาะวิวาท),
อุบัติเหตุ และความรุนแรงในครอบครัว คิดเปนรอยละ 27.7, 23.0 และ รอยละ 15.3 ตามลำดับ
รวมผูไดรับผลกระทบทั้งสิ้น 320 คน เปนผูกอเหตุ 162 คน เปนเหยื่อ 158 คน เมื่อวิเคราะห
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ประเด็นการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พบวา ผูก อ เหตุทเี่ สียชีวติ จากเหตุการณทเี่ ปนขาว มีสดั สวนของ
ผูที่ดื่ม เทากับรอยละ 100, ผูกอเหตุที่บาดเจ็บจากเหตุการณ มีสัดสวนของผูที่ดื่ม รอยละ 89.5,
ขณะทีผ่ กู อ เหตุทไี่ มไดรบั ผลกระทบทันที (แตหลังจากนัน้ จะไดรบั ผลกระทบ เชน จำคุก) มีสดั สวนของ
ผูท ดี่ มื่ รอยละ 80.8, สวนเหยือ่ จะมีอตั ราการดืม่ ทีน่ อ ยกวา คือ เหยือ่ ทีเ่ สียชีวติ มีสดั สวนของผูท ด่ี มื่
รอยละ 57.0, เหยื่อที่บาดเจ็บ มีสัดสวนของผูที่ดื่ม รอยละ 32.1 และเหยื่อที่เมื่อเกิดเหตุแลวแต
ไมไดรบั ผลกระทบใดๆ มีสดั สวนของผูท ดี่ มื่ รอยละ 16.7; หมายถึง ผูก อ เหตุจะดืม่ สุรามากกวาเหยือ่ และ
ทัง้ ผูก อ เหตุและเหยือ่ ทีด่ มื่ สุราจะไดรบั ผลกระทบรุนแรงกวาผูท ไี่ มดมื่ สุรา
โดยสรุปจากการเฝาระวังผลกระทบจากหนังสือพิมพขา งตนนัน้ เปนเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง
ของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเปนที่ทราบดีวาเหตุการณที่จะตกเปนขาว
ไดจะตองมีความรุนแรง เกิดความเสียหายมากหรือเปนทีน่ า สนใจของสังคมนัน่ คือเหตุการณทไี่ มธรรมดา
ดังนั้นปญหาและผลกระทบอยางแทจริงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะมีจำนวนมากกวา
และรอบดานกวาทีเ่ ปนขาวทัง้ ดานสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
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“มาตรการรณรงคลดการดื่ม
ในงานประเพณี โดยการทดแทน
การอุปถัมภของ
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มาตรการรณรงคลดการดืม่ ในงานประเพณี

โดยการทดแทนการอุปถัมภของธุรกิจแอลกอฮอล
กรณีศกึ ษา ประเพณีแขงเรือยาว จ.นาน
โดย นายสุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองนาน

วิสยั ทัศนเทศบาลเมืองนาน
" ในเวียง
เมืองแหงคนอายุยนื
คืนถิน่
เอกลักษณเมืองเกา
เรามุง เปน
ชุมชนแหงปญญา
ปรารถนา
สูส งั คมคุณภาพ"
งานประเพณีตางๆสวนใหญจะเปนงานที่สรางความสนุกสนาน รื่นเริง คนสวนใหญเห็นวา
การดืม่ แอลกอฮอล เปนการเพิม่ ความสนุกสนานซึง่ เปนพฤติกรรมทีม่ มี านานทุกชาติ ทุกภาษาสามารถ
สนองตอบ การคบหา ความเปนกันเอง กลาแสดงออกจากการสังเกต ก็จะเห็นวายอดขายในชวงเทศกาล
หรืองานประเพณีตา งๆ จะมียอดจำหนายสุราสูงขึน้ มาก
- บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตา ง ๆ มักมีกจิ กรรมสงเสริมการขาย และตองการเปนผู
สนับสนุน หลักเพือ่ ประชาสัมพันธสนิ คา ใหรบั รูใ นตราสินคาและเพิม่ ยอดขายแขงกับ
คูแ ขง
- ขณะเดียวกัน หนวยงานทีจ่ ดั งาน มีงบประมาณในการจัดงานนอย จำเปนตองหาผู
สนับสนุนดานงบประมาณเพือ่ ลดคาใชจา ย บริษทั จำหนาย เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลยกั ษ
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-

-

-

มีกำไรมาก จึงกลาลงทุน สนับสนุนสูงเมือ่ เปนการสมประโยชน ทัง้ 2 ฝาย จึงมักมีการทำ
ขอตกลงชวยเหลือกัน
ผลเสียตามมามักเกิดอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการดืม่ สุราขณะเดินทางกลับ และการทะเลาะ
 หา ใน
วิวาท กันในงานประเพณีเปนประจำ นำมาซึง่ ความสูญเสีย ผูจ ดั งานเองก็มปี ญ
งานมาก
เมือ่ สังคมตองการใหมกี ารลดการดืม่ ในงานประเพณีซงึ่ ถือเปนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมคนสวนใหญจำนวนมากจึงเปนเรือ่ งยาก ผูจ ดั งานบางครัง้ ไมกลารับทำ
สวนใหญปลอยให เปนไปตามสภาพ พืน้ ทีย่ งิ่ กวาง ยิง่ ทำงานยาก คนยิง่ มาก
ยิง่ ทำงานยาก
หากตัดสินใจทำหลักคิดตองใหคนเห็นดวยกับแนวคิดปลอดสุรา เปนแนวคิดของคน
สวนใหญ ยิง่ มากยิง่ ดี แนวคิดการดืม่ เปนสวนนอย
กระบวนการเริม่ จากการสรางเครือขายรวม เริม่ จากผูม คี วามคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน
(รวมคน)
เชิญรวมแสดงความคิดเห็น มากวิธกี ารอยางทีส่ ดุ (รวมปญญา)
ไดแนวคิด ไดหลัก ไดวธิ กี าร ไดเพือ่ น ไดพวก หาพวกเพิม่ ขยายเครือขาย คนหาพวก
คนเห็นกลาง ดึงเปนพวก คนเห็นตางใหยอมแพ เงียบไป
จุดสำคัญ คือ ใหคนทัง้ สังคม ใหเขามีสว นรวมและเห็นเปนทางเดียวกัน (เปาหมายรวม)
อาศัย ผูว า ราชการจังหวัด แกไข กฎ ระเบียบ สรรพสามิต / ตำรวจ กฎหมาย ระเบียบ
กติกา เครือขายเด็กและเยาวชน อพปร. / สสส. / สือ่ มวลชน อาสามสมัครตำรวจบาน
สือ่ สารใหสงั คมรับรู มีสว นรวม เขาใจ ยอมรับกติกา จนเห็นคลอยตาม
การยอมรับ กติกา ของคนสวนใหญ และการมีสว นรวม สวนรับรู ทำใหเกิดความรวมมือ
ผูต อ ตานขัดขืนจะกลายเปนสวนนอยตัวประหลาด หลบไปเลย เงียบไป แอบขาย แอบ
กิน
กำหนดตัวชีว้ ดั / ประเมินผล
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การศึกษากระบวนการรณรงคประเพณีแขงเรือ

ปลอดเหลาเบียร จังหวัดนาน

โดย เยาวลักษณ อนุรกั ษ นักวิชาการสาธารณสุข 8
จิราวรรณ

ผูประสานงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพคนนาน
สิทธิโชค ผูป ระสานงานประชาคมเอดสจงั หวัดนาน

การวิจยั นีศ้ กึ ษากระบวนการรณรงคประเพณีแขงเรือปลอดเหลาเบียร จังหวัดนานในป 2549 2550 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการรับรู
พฤติกรรมการดื่มเหลาเบียรของประชาชนที่ชมงานแขงเรือนัดปดสนาม และการจำหนายเหลาเบียร
ในงานแขงเรือ ในป 2549 และป 2550 และเพือ่ ศึกษากระบวนการรณรงคประเพณีแขงเรือปลอดเหลาเบียร
จังหวัดนาน ทัง้ ในป 2549 และป 2550 เก็บขอมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณที่
ผูว จิ ยั สรางขึน้ การสำรวจและการสังเกต วิเคราะหขอ มูลดวยคาสถิติ รอยละ และวิเคราะหเชิงเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางทีใ่ ชศกึ ษาจำนวนทัง้ สิน้ 1,880 คน แบงเปนกลุม ตัวอยาง จำนวน
893 คน (รอยละ 47.5 ) ในป 2549 และ 987 คน (รอยละ 52.5 ) ในป 2550 กลุม ตัวอยางทัง้ สองป
มีลักษณะคลายคลึงกันสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยูระหวาง 15-25 ป ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูใ นระดับมัธยมศึกษา เมือ่ เปรียบเทียบการรับรูเ กีย่ วกับบริบทของการดืม่ สุราในเทศกาลการแขงเรือ
พบวากลุมตัวอยางในป 2550 มีการรับรูไปในทิศทางที่ถูกตองมากขึ้น โดยรอยละของการรับรูใน
ประเด็นเหลานี้ ต่ำกวากลุมตัวอยางป 2549 ไดแก เชื่อวาประเพณีแขงเรือจังหวัดนานกำลังเสื่อมลง
การดืม่ เหลาเบียรทำใหประเพณีเรือแขงสนุกขึน้ การดืม่ เหลาเบียรในชวงแขงเรือเปนเรือ่ งปกติ ผูห ญิง
และวัยรุนดื่มเหลาเบียรในชวงแขงเรือเปนเรื่องปกติ และประเพณีแขงเรือตองดื่มเหลาเบียร สวนการ
รับรูสาเหตุที่มีคนดื่มเหลาเบียรมากในเทศกาลแขงเรือ พบวารอยละของกลุมตัวอยางในป 2550
มีการรับรูในประเด็นเหลานี้ สูงกวากลุมตัวอยางป 2549 ไดแก เพราะไมมีการหามปรามใด ๆ หรือ
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ไมมกี ารรณรงคลดการดืม่ เหลาเบียรมากอน เพราะบรรยากาศพาไป มีเพือ่ นชักชวน รานคาจำหนาย
มีมากหาซื้องาย เพราะเจาหนาที่ไมเขมงวดในการจับกุมรานคาที่ไมมีใบอนุญาต และที่ขายนอกเวลา
ทีก่ ฎหมายกำหนด การรับรูก ารประชาสัมพันธโครงการแขงเรือปลอดเหลาเบียร พบวา กลุม ตัวอยางใน
ป 2549 มีรอ ยละของการรับรูต ่ำกวา กลุม ตัวอยางป 2550 ในประเด็นดังนี้ ความภูมใิ จในงานประเพณี
แขงเรือจังหวัดนาน การดื่มเหลาเบียรในงานแขงเรือนำไปสูความเสี่ยง และความประมาท โดยผาน
ชองทางสปอตโฆษณา ผูดำเนินรายการวิทยุ และปายประชาสัมพันธ เมื่อสำรวจความหนาแนนของ
รานจำหนายเหลาเบียร พบวาป 2549 มีความหนาแนนมากกวาป 2550 โดยมีรา นขายเหลาเบียร 1 ราน
ตอระยะทาง 3.2 เมตร และตอระยะทาง 3.5 เมตร ตามลำดับ
กระบวนการดำเนินงานโครงการรณรงคเรือแขงปลอดเหลาเบียรป 2549 และ 2550
สามารถจัดลำดับขัน้ ตอนได 8 ขัน้ ตอนสำคัญ ไดแก 1) การสรางแกนนำและแนวรวม 2) การวางแผน
โครงการ 3) การดำเนินการรณรงคป2549 4) การประเมินผลและสรุปบทเรียน 5) การคืนขอมูลให
แกนนำและแนวรวมเพื่อใชในการดำเนินงานป 2550 6) การวางแผนและปรับโครงการป 2550 7)
การดำเนินการรณรงคป 2550 และ 8) การประเมินผลสรุปบทเรียนและนำเสนอ
ต อ มาป 2551 สำนั ก งานเครื อ ข า ยองค ก รงดเหล า (สคล.) ได ดำเนิ น การดั ง นี้ 1)การ
สรางแกนนำและแนวรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และ ภาคประชาชน 2)
สนับสนุนให อปท. ที่เปนเจาภาพจัดการแขงเรือในจังหวัดนานรวม 8 สนามพัฒนาโครงการเพื่อ
รับทุนอุปถัมภจาก สสส. 3) การดำเนินการรณรงคประเพณีแขงเรือปลอดเหลาเบียรป 2551 รวม 8 สนาม
4) สคล.สนับสนุนสื่อเชนเสื้อฝพาย ผาโพกศีรษะ แผนแบรนเนอรประชาสัมพันธ สื่อมาสคอรด
สื่อกิจกรรมกลุมเยาวชน เตนทการจัดกิจกรรมเกมส การบริการน้ำดื่ม 5) คณะกรรมการควบคุมการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล อ อกประเมิ น และตรวจสอบการบั ง คั บ กฎหมายในงานแข ง เรื อ 6)
การประเมินผล
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การจัดงานประเพณีสดุ ยอดสงกรานตอสี าน

เทศกาลดอกคูน - เสียงแคนและถนนขาวเหนียว
เทศบาลนครขอนแกน

โดย สุภฐั วิทย ธารชัย

รองปลัดเทศบาลนครขอนแกน

งานประเพณีสดุ ยอดสงกรานตอสี าน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคนและถนนขาวเหนียว เปน
ประเพณีทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันเปนเอกลักษณของเมืองขอนแกน ตัง้ แตป
2531 เปนตนมา ไดมุงเนนที่จะสงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
โดยจัดขึน้ ทีร่ มิ บึงแกนนครซึง่ เปนบึงคูบ า นคูเ มืองและสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจของชาวเมืองขอนแกน
เมืองขอนแกนไดชอื่ วาเปน "ดินแดนแหงเมืองหมอแคน" ซึง่ แคนเปนเครือ่ งดนตรีพนื้ บาน
ของคนอีสานที่มีเสียงไพเราะที่คนอีสานใชเปาประกอบการรองเพลง หรือแสดงหมอลำในชวงวางเวน
จากฤดูการทำนาหรือประกอบอาชีพและในชวงเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตจะนิยม
เปาแคนกันมากประกอบกับจังหวัดขอนแกนมีตน ไมทเี่ ปนสัญลักษณประจำจังหวัด คือ ตนราชพฤกษ หรือ
ตนคูน ซึ่งในชวงเทศกาลสงกรานตหรือในชวงเดือนเมษายนของทุกป ตนคูนจะออกดอกบานเหลือง
เปนพวงระยาเต็มตนแลดูสวยงามไปทั่วทั้งจังหวัด เทศบาลนครขอนแกน จึงไดกำหนดชื่องาน
เทศกาลสงกรานตวา "สุดยอดสงกรานตอสี าน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคน"
กำเนิดถนนขาวเหนียว
ดวยจังหวัดขอนแกน ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ แหลงทองเที่ยวสวนใหญอยูหาง
จากตัวเมือง ทำใหเมือ่ มีการจัดงานประเพณีตา งๆ จึงไมมผี มู าเยือนมากนัก เมือ่ ถึงชวงวันสงกรานต
บริษทั หาง ราน ทีอ่ ยูบ ริเวณถนนศรีจนั ทรจงึ ไดพรอมใจกันจัดกิจกรรมบริเวณหนารานของตนเอง ให
เปนสถานที่เลนน้ำของคนในจังหวัดขอนแกน ทำใหพี่นองประชาชนคนขอนแกน มาเลนน้ำบริเวณ
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ถนนศรีจนั ทรเปนจำนวนมาก ผูบ ริหารเทศบาลนครขอนแกน โดย นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายก
เทศมนตรีนครขอนแกน นายธีระศักดิ์ ธีฆายุพนั ธุ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน และนายเมธี สุทศั น
ณ อยุธยา ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ขอนแกนบริวเวอรี่ จำกัด (ในสมัยนั้น) ไดพูดคุยถึงสุดยอด
ของสงกรานตในประเทศไทย ถาเปนภาคเหนือ ความสนใจก็จะเปนจังหวัดเชียงใหม ภาคกลาง ตอง
เปนที่พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ตองเปนบริเวณถนนขาวสาร และภาค
อีสานยังไมมจี งั หวัดใดไดรบั ความสนใจจากนักทองเทีย่ ว ดวยปจจัยหลายดาน ดังนัน้ สุดยอดสงกรานต
อีสานนาจะเปนที่ขอนแกน จึงไดเสนอถนนสายหลักที่เลนน้ำสงกรานตใหสนุกสนาน โดยมีชื่อวา
"ถนนขาวเหนียว" เพือ่ เปนการรองรับการเลนสงกรานตของคนขอนแกน คนภาคอีสาน และอืน่ ๆ

ในป2545 ไดกำหนดถนนขาวเหนียวขึ้นที่ถนนหลังสำนักงานเทศบาลนครขอนแกน (หนา
โรงแรมโซฟเทล) และก็ไดรบั การตอนรับเปนอยางดีจากพีน่ อ งประชาชนชาวขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง
แตในจุดถนนดังกลาวมีความคับแคบ การเลนน้ำสงกรานตและกิจกรรมตางๆ ไมเพียงพอแกความตองการ
ของประชาชนทีม่ าเลนน้ำ และเพือ่ นเปนการเพิม่ ดีกรีสนุกแบบไรขดี จำกัด ในป 2546 ถนนขาวเหนียว
จึงยายมาอยูห นาถนนศรีจนั ทร สนุกกันเต็มทีต่ งั้ แตวนั ที่ 13 -15 เมษายน มีเวที กิจกรรมทีน่ า สนใจมากมาย
ทัง้ เทศบาล / ผูใ หการสนับสนุนงาน / เจาของกิจการตางๆ ทำใหถนนศรีจนั ทรแหงนีม้ สี สี นั แหงความสนุก
ตัง้ แตนนั้ เปนตนมาเทศบาลจึงไดปรับรูปแบบการจัดงานเปน "สุดยอดสงกรานตอสี าน เทศกาลดอกคูน
- เสียงแคนและถนนขาวเหนียว"
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การจัดงานประเพณีสดุ ยอดสงกรานตอสี าน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคนและถนน
ขาวเหนียว แบงพืน้ ทีก่ ารจัดงานออกเปน 2 สวน คือ
1. บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป บึงแกนนคร เปนการจัดงานตามวัฒนธรรมประเพณี
เพือ่ อนุรกั ษใหอนุชนคนรุน หลังไดสบื สานตอไป จัดขึน้ ระหวางวันที่ 8 - 15 เมษายน ของทุกป
2. ถนนขาวเหนียว (ถนนศรีจนั ทร) เปนโซนเลนสงกรานต (สาดน้ำ) และการดำเนินกิจกรรม
ตามสมัยนิยม จัดขึน้ ระหวางวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกป
ตอมางานสงกรานตที่จังหวัดขอนแกน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติหลั่งไหลมาเที่ยวสงกรานตเพิ่มมากขึ้นทุกป และมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดเปนจำนวน
หลายลานบาท (จากสถิตขิ องธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จนไดรบั การบรรจุ
ใหเปน 1 ใน 7 กิจกรรมสุดยอดประเพณีสงกรานตในภูมภิ าคตางๆ ทัว่ ประเทศทีม่ ปี ระชาชนใหความ
สนใจมาเทีย่ วเปนจำนวนมาก จากการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) ในป 2548 เปนตนมา

การดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลกบั งานเทศกาลหรืองานประเพณีตา งๆ
การดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล ไดกระจายเพิม่ มากขึน้ ในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
ซึง่ กอใหเกิดปญหาทางสังคมตางๆ ตามมามากมาย ทัง้ ปญหาดานสุขภาพ ดานชีวติ และทรัพยสนิ และ
ปญหาความแตกแยกของครอบครัว ฯลฯ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตในแต
ละปจะมีผเู สียชีวติ - บาดเจ็บ ทุพลภาพ จากการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนซึง่ มีสาเหตุจากการดืม่ สุราหรือ
เมาแลวขับเปนจำนวนมาก
ภาคอีสาน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติตามความเชื่อที่หลากหลาย
สำหรับการประกอบพิธีประเพณีสงกรานต ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเปนวันงานชวงเชาจะมีการ
ทำบุญตักบาตรทีว่ ดั เปนการเริม่ ปใหม ชีวติ ใหมตามวิถขี องไทยอีสาน ตอมาวัฒนธรรมการดืม่ (สุรา น้ำอัดลม) เฉลิมฉลองงานเทศกาลหรืองานบุญประเพณีตา งๆ ดูเหมือนวาจะเปนวัฒนธรรมหรือคานิยม
ทีส่ บื สานตอกันมาจนถึงปจจุบนั และใน 1 ป ภาคอีสานจะมีบญ
ุ ประเพณีตลอดทัง้ 12 เดือน
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สงกรานตนี้ สนุก ปลอดภัย...ไรแอลกอฮอล ทีถ่ นนขาวเหนียว
แมวา เทศบาลนครขอนแกน และหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน ทีจ่ ดั งานเทศกาลดอกคูน
เสียงแคนและถนนขาวเหนียว จะมีนโยบายควบคุมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของเด็กเยาวชน และ
ประชาชนทีม่ ารวมงานอยางตอเนือ่ งแลวก็ตาม โดยการประกาศไมใหมกี ารตัง้ ซุม จำหนาย เบียร สุรา
ตลอดสองขางทางในการจัดกิจกรรมบริเวณงานและถนนขาวเหนียว แตก็ยังพบวามีเด็กวัยรุนดื่ม
แอลกอฮอลกันอยางมากมาย นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการแตงตัวแบบลอแหลม ภายใตบรรยากาศ
ที่คึกคักครื้นเครงของเสียงเพลง เกิดความคึกคะนองกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือเมาแลวขับขี่รถยนต
จักรยานยนต ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงายอีกทั้งกลุมวัยรุนที่มาเที่ยวงาน มักมีคานิยม การ
เลนสงกรานตทไี่ มเหมาะสมของกลุม วัยรุน ชาย เชน การปะแปง หรือการแสดงออกแบบลามกอนาจาร
อื่นๆ โดยเกิดการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนเรื่องปกติธรรมดา หรือวัฒนธรรมของเทศกาลสงกรานต
จะตองมีการปะแปงกันระหวางหนุม - สาว ทัง้ ๆ ทีพ่ ฤติกรรมเหลานีเ้ ปนการทำลายประเพณีวฒ
ั นธรรม
อันดีงามและมีคณ
ุ คาของปใหมแบบไทยๆ
ดังนั้น ศูนยแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สมาคมหมออนามัย รวมกับ
เทศบาลนครขอนแกน จึงไดจัดทำ โครงการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูน
เสียงแคน และถนนขาวเหนียว ประจำป "สงกรานตนี้ สนุก ปลอดภัย ... ไรแอลกอฮอล" เพือ่ ใหมี
การระดมสรรพกำลังจากทุกภาคสวนเขามารวมกันแกไขปญหาการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลอยางเปน
ระบบ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม และสืบสานคุณคาประเพณีปใหมไทย ใหเปนนวัตกรรมแบบ
ภูมิปญญาไทย ที่สามารถแกไขปญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเปนพื้นที่
สงเสริมสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมปใหมแบบไทยๆ อันจะนำไปสูการแกไขปญหาการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของคนไทย และสังคมไทยตอไป
วัตถุประสงค
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปองกันอุบัติเหตุจาก
การเมาแลวขับในการจัดงานประเพณีสดุ ยอดสงกรานตอสี าน " เทศกาลดอกคูน - เสียงแคน และ
ถนนขาวเหนียวประจำป 2551 " สนุกได....ไรแอลกอฮอล
- เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเลนสงกรานตแบบประเพณีปใหมไทย ปลูกฝงพฤติกรรม
ั นธรรมไทย สนุกได....ไรแอลกอฮอล
และคานิยมทีด่ ขี องเยาวชนตอครอบครัวและสังคม รวมสรางสรรควฒ
- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดงานเทศกาลสงกรานตปลอดแอลกอฮอล โดย
รวมมือจากพหุภาคทุกภาคสวน เพื่อใหเปนจังหวัดตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ และแกไขปญหา
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของประชาชนและชุมชน
- เพือ่ สงเสริมรายไดและสรางอาชีพใหแกประชาชนในทองถิน่
- เพือ่ ใหประชาชนในทองถิน่ ไดพกั ผอนหยอนใจ และเกิดความสนุกสนานครืน้ เครง
- เพือ่ ใหเกิดความรัก ความรวมมือ ความสามัคคี ความกลมเกลียว และความเปนปกแผน
ของหนวยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถิน่
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เปาหมายการจัดงาน
- เกิดนวัตกรรมในการรณรงคลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล "ประเพณีสุดยอด
สงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคน และถนนขาวเหนียว ประจำป สนุกได .....
ไรแอลกอฮอล"
- สรางคานิยมใหมใหวยั รุน ในการเลนสงกรานตทสี่ รางสรรค ปลอดภัย ไมใชแอลกอฮอล
- เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ - เอกชน ในจังหวัดขอนแกน
- เปนตนแบบของการจัดงานสงกรานต และขยายผลตอไปในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ
วิธกี ารดำเนินงาน
การเตรียมการ
- ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน กลุม ผูน ำชุมชน
ผูแ ทน เครือขาย องคกรตางๆ เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงคและระดมความคิดเห็นของการจัดงาน
- ประสานความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดงานทั้งสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค ซึง่ เปนภาพรวมของจังหวัดขอนแกน
- จัดแถลงขาวสื่อมวลชนทุกแขนงในสวนภูมิภาค เพื่อเปนการประชาสัมพันธเชิญชวน
การเลนน้ำสงกรานตทสี่ นุกได โดยไมใชแอลกอฮอล
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ อาทิเชน รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ปายคัทเอาท
ใบปลิว ปายผา เว็บไซต โปสเตอร ขาวประชาสัมพันธ รายการวิทยุ สถานีโทรทัศน ฯลฯ
การดำเนินงาน
- แตงตัง้ คณะทำงานความรวมมือทุกสวนภูมภิ าค
- ประชาสัมพันธเชิญชวนทุกหนวยงานเขารวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรม
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ
- จัดกิจกรรมรณรงคลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ระหวางวันที่ 13 -15 เมษายน 2551
ทำบุญตักบาตร ปลอยปลา ขบวนแหพระพุทธรูป ขบวนแหสงกรานต พิธีสรงน้ำพระเถระผูใหญ
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ การประกวดอาหารพื้นบาน การประกวดเกวียนบุปผชาติ การประกวด
ธิดาดอกคูน การแขงขันตะกรอลอดหวงอาชีพ การแขงขันกีฬาฟุตซอล การแขงขันกีฬาเปตอง
ชิงถวยพระราชทานฯ การแขงขันมวยทะเล การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีลกู ทุง การออก
รานแสดงมหกรรมสินคาตลอดงาน นอกจากนั้นยังไดสงเสริมและสืบสานคุณคาประเพณีไทยใหเปน
นวัตกรรมแบบภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
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บทคัดยอ

การผลักดันนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีที่

ปลอดภัย กรณีศกึ ษาเทศกาลสงกรานตที่
ถนนขาวเหนียว สนุกปลอดภัยไรแอลกอฮอล

โดย นิรจุ น อุทธา
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การผลักดันนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีที่ปลอดภัย กรณีศึกษาเทศกาลสงกรานตที่
ถนนขาวเหนียว ตามโครงการ "ถนนขาวเหนียว:คุณคาวัฒนธรรมไทย สนุกปลอดภัยไรแอลกอฮอล"
ถือเปนตนแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานตที่ปลอดภัย สนุกไดไรแอลกอฮอลของประเทศ ที่ใช
แนวคิดสงกรานตนี้สนุกไดไรแอลกอฮอลเปนกรอบในการดำเนินงาน เพื่อแกไขปญหาอันเกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากที่ผานมาการจัดงานนี้ ไดรับสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทำใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดงานดวยสื่อตางๆ เชน
ปายโฆษณา เต็นทจดั งาน เวทีเตนของสาวเชียรเบียร แผนพับ โปสเตอร รวมถึงการจำหนายจายแจก
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ก เ ด็ ก เยาวชนที่ ม าเล น สงกรานต ทำให เ ด็ ก เยาวชนมี ก ารดื่ ม แอลกอฮอล
เปนจำนวนมาก แลวกอเหตุทะเลาะวิวาท แตงตัวแบบลอแหลมใสสายเดี่ยวโชวสะดือ เตนรำแบบ
คึกคะนองคุมสติไมอยู ถอดเสื้อกระโดดโลดเตนอยางเมามันบางคนเตนรำดวยทาทางลามกอนาจาร
บางคนดืม่ จนเมาแลวขับขีร่ ถยนตหรือจักรยานยนตซงึ่ เสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุ นอกจากนีย้ งั มีคา นิยม
เลนสงกรานตที่ไมเหมาะสม เชน การจับตอง ลวงละเมิด กอดรัด ลูบคลำหรือแสดงออกแบบลามก
อนาจารอืน่ ๆ โดยเกิดการยอมรับกันในกลุม วาเปนเรือ่ งปกติ ทัง้ ๆทีพ่ ฤติกรรมเหลานีเ้ ปนการบอนทำลาย
วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีปใหมไทย ดังนั้นจังหวัดขอนแกนโดยความรวมมือระหวาง เทศบาล
นครขอนแกน, สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) จึงไดรวมกันแกไขปญหาเหลานี้อยางเปนระบบ โดยประกาศเปนนโยบายสาธารณะ
งดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมกับจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมและสืบสาน
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คุณคาประเพณีปใหมไทยแกคนรุนใหม ใหมีคานิยมสนุกไดไรแอลกอฮอล ตลอดจนใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการดื่มจำหนายและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อทุกชนิด เพื่อสราง
สิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดปญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ซึง่ เริม่ ดำเนินงานมาตัง้ แตป 2548 แลวปรับปรุงพัฒนามาอยางตอเนือ่ งจนกระทัง่ ถึงป 2551 นับเปนเวลา
4 ปติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานตที่ปลอดภัยสนุกได
ไรแอลกอฮอลของสังคมไทย ผลการดำเนินงานประเมินจากกลุมตัวอยางเด็กเยาวชนที่เลนสงกรานต
ทีถ่ นนขาวเหนียว, ประชาชนและชาวตางชาติโรงเรียนหรือสถานศึกษาและผูป ระกอบการธุรกิจรานคา
และบริการดวยแบบสอบถามและการสังเกต เปรียบเทียบกับขอมูลกอนการดำเนินงานในป 2547
ผลการวิจยั พบวา
การดืม่ แอลกอฮอลของเด็กเยาวชนลดลงอยางตอเนือ่ งจากรอยละ 43.8 ในป 2547 เปนรอยละ
40.9, 37.4 , 24.3 และ 21.4 ในป 2548, 2549 , 2550 และ 2551 ตามลำดับ การทะเลาะวิวาทลดลง
อยางตอเนือ่ งเชนเดียวกัน พฤติกรรมดืม่ แลวขับรถยนตลดลงจากรอยละ 19.7 ในป 2548 เปนรอยละ
17.4 , 14.3 และ 8.9 ในป 2549 , 2550 และ 2551 ตามลำดับ และจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ทีไ่ มเหมาะสมของเด็กเยาวชนก็ลดลง จากทีเ่ คยพบจำนวน 187 ครัง้ ในป 2548 ลดลงเหลือจำนวน 99
และ 14 ครัง้ เมือ่ ป 2549 และ 2550 ตามลำดับ อุบตั เิ หตุจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแกนก็ลดลงจาก
86 ครัง้ เปน 16 ครัง้ ระหวางป 2459-2550 เชนเดียวกัน
ภาพลักษณของการจัดงานมีความโดดเดนและมีชอื่ เสียงในระดับประเทศ ทำใหมปี ระชาชน
นักทองเทีย่ วและชาวตางชาติเขามารวมงานเฉลีย่ วันละประมาณ 118,704 คน มีคา ใชจา ยเฉลีย่ คนละ 386.30
บาทตอวัน ชาวตางชาติใชจา ยเงินคนละ 1,094.74 บาทตอวัน รานคามีรายไดเฉลีย่ วันละ 3,152.48 บาท
ธุรกิจบริการมีรายไดเฉลีย่ วันละ 30,764.94 บาท และคาดวาจะมีเงินสะพัดในชวงทีจ่ ดั งานเปนเงินประมาณ
102,046,143 บาท ทำใหประชาชน และผูป ระกอบการรานคา และธุรกิจบริการสวนใหญมคี วามพึงพอใจ
ตอการจัดงาน ในระดับมาก - มากที่สุด และนักทองเที่ยวมีความตั้งใจในระดับสูงที่จะกลับมาเที่ยว
งานสงกรานตทถี่ นนขาวเหนียวในปตอ ไป
ขอเสนอแนะสำหรับการจัดงานครั้งตอไปคือ ควรควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในถนนขาวเหนียวอยางเด็ดขาด ควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่ม แกไขปญหาและ
จัดระเบียบการจราจรที่ติดขัดทั้งถนนขาวเหนียวและถนนอื่นๆ จัดระเบียบการเลนน้ำใหเหมาะสม
จัดหาน้ำที่สะอาดอยางเพียงพอเพื่อบริการประชาชน ควบคุมระดับเสียงของเวทีที่ถนนขาวเหนียว
จัดกิจกรรมที่เนนศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นและกีฬาพื้นบานที่มีความสนุกสนานมากขึ้น ไมควรเก็บ
คาเชาพืน้ ทีส่ ำหรับจัดงาน และควรจัดหาหองน้ำสาธารณะไวบริการประชาชนดวย
สำหรับแนวทางการจัดงานที่มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการจัดเวทีเพื่อสรุปบทเรียนผลการ
ดำเนินงานในแตละปใหแกเครือขายตางๆ ไดแก จังหวัดขอนแกน (คณะกรรมการอุบตั เิ หตุจราจร) รวมกับ
เทศบาลนครขอนแกน และเครือขายสรางเสริมสุขภาพ เพื่อจะไดเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แสดงความคิดเห็นอยางมีสว นรวม อันจะนำไปสูก ารพัฒนาใหการจัดงานสงกรานตทถี่ นนขาวเหนียว
เปนตนแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานตทปี่ ลอดภัย สนุกไดไรแอลกอฮอล ทีย่ งั่ ยืนตอไป
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บทคัดยอ

มาตรการทางคลินกิ และชุมชนในการดูแลรักษา

ผูท มี่ ปี ญ
 หาจากการดืม่ สุราในประเทศไทย

โดย รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มาตรการในการดูแลชวยเหลือผูที่มีปญหาจากการดื่มสุราในทางการแพทยและสาธารณสุข
อาจจะแบงไดเปน 3 ระดับใหญๆ คือ 1) มาตรการจัดการระยะแรก (Early intervention) มีเปาหมาย
เพื่อคนหาผูที่มีปญหาจากการดื่มแอลกอฮอลใหไดตั้งแตระยะเริ่มแรกและใหการดูแลรักษาเบื้องตน
เพื่อปองกันการลุกลามตอไป มาตรการระดับนี้สามารถทำไดในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ซึ่งประกอบดวย การคัดกรองผูปวย เพื่อจำแนกวาเปนผูมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาในระดับใด
และการดูแลรักษาเบื้องตน ตามระดับความเสี่ยงของปญหาของผูปวย โดยการใหความรู คำแนะนำ
หรือการบำบัดอยางยอ (Brief intervention) 2) มาตรการบำบัดรักษาและฟน ฟูสภาพ (Treatment
and rehabilitation) ซึง่ เปนการดูแลรักษาผูป ว ยติดแอลกอฮอล หรือมีความผิดปกติทางรางกายหรือ
จิตเวชเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล และผูปวยที่ดื่มแอลกอฮอลและมีโรครวมทางรางกายหรือโรค
ทางจิตเวช โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหผปู ว ยเลิกดืม่ โดยเด็ดขาด ซึง่ อาจจะทำไดในสถานบริการทีม่ คี วามพรอม
เชน ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไปหรือโรงพยาบาลจิตเวช เปนตน 3) มาตรการดูแลระยะยาว
หลังการรักษา (Aftercare service) เพือ่ ใหผปู ว ยสามารถคงอยูใ นสังคมไดโดยไมดมื่ แอลกอฮอลเลย
ซึง่ อาจใชกระบวนการกลุม ดูแลตนเอง หรือการบำบัดแบบเสริมแรงโดยชุมชน หรือเครือขายผูป ว ยและ
ผูด แู ล เปนตน บุคลากรของสถาน บริการทุกระดับอาจเปนผูร เิ ริม่ งานในระดับนี้ โดยไดรบั ความรวมมือจาก
ชุมชนทีเ่ กีย่ วของ เชน วัด โรงเรียน กลุม แมบา น ชมรมผูส งู อายุ หรือชมรมอืน่ ๆ ในชุมชนนัน้
การสัมมนาในหัวขอนี้ จะเปนการนำเสนอขอมูลทางวิชาการในปจจุบนั ซึง่ ไดจากการ
คนควาทบทวนองคความรูจากทั้งใน และตางประเทศที่เกี่ยวกับมาตรการการดูแลชวยเหลือ
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ผู มี ป ญ หาจากการดื่ ม สุ ร าทางการแพทย สาธารณสุ ข และสั ง คม รวมทั้ ง ความรู ที่ ไ ด จ าก
ประสบการณ ต รงของวิ ท ยากรในการศึ ก ษาวิ จั ย และใช ม าตรการเหล า นี้ ใ นประเทศไทย
การสัมมนาประกอบดวยการบรรยายภาพรวมของมาตรการทางคลินิกและชุมชนในการดูแล
ชวยเหลือผูท มี่ ปี ญ
 หาจากการดืม่ สุรา การคัดกรองและบำบัดอยางยอสำหรับผูด มื่ สุราแบบเสีย่ ง
อันตรายในประเทศไทย การดูแลชวยเหลือผูมีปญหาจากการดื่มสุราในชุมชนในประเทศไทย
และการพัฒนากลุม ผูต ดิ สุราเรือ้ รังนิรนามในสถานพยาบาล
การสั ม มนานี้ น า จะเป น ประโยชน สำหรั บ นั ก วิ ช าการ และผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดูแลรักษาและชวยเหลือผูที่มีปญหาจากการดื่มสุราทั้งในระบบบริการทางการแพทย สาธารณสุข
และในชุมชน ทำใหเกิดแนวทางในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาและ
ชวยเหลือผูท ปี่ ญ
 หาจากการดืม่ สุราทีม่ ปี ระสิทธิภาพตอไปในประเทศไทย

126

บทคัดยอ

การคัดกรองและบำบัดอยางยอ

สำหรับผูด มื่ สุราแบบเสีย่ งอันตรายในประเทศไทย
โดย สุนทรี ศรีโกไสย

โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม

การคัดกรองและบำบัดอยางยอ (Brief intervention [BI]) สำหรับผูดื่มสุราแบบเสี่ยง
อันตรายเปนวิธีการสำคัญในการชวยลดปริมาณการดื่ม และปองกันปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับ
การดื่มสุราซึ่งจะนำไปสูการปองกันการเสพติดสุราได โดยการคัดกรองที่เหมาะสมจะชวยใหมีโอกาส
ดำเนินการปองกันไดอยางมีประสิทธิผล และชวยคนหาผูปวยตั้งแตระยะเริ่มแรกเพื่อใหการบำบัด
รักษาปญหาสุขภาพทีเ่ กิดจากการดืม่ สุรา
การศึกษาทีผ่ า นมาตางใหผลทีต่ รงกันวาการคัดกรองโดยใชเครือ่ งมือ Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT) มีความไวในการคนหาผูดื่มสุราแบบเสี่ยงอันตราย โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยหลายแห ง ได ใ ช AUDIT คั ด กรองผู ป ว ย หากคะแนนอยู ใ นช ว ง 8-19 จะถู ก จั ด ให
อยูใ นกลุม ดืม่ แบบเสีย่ งอันตราย และจะไดรบั การบำบัดอยางยอจากบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ การบำบัดแบบ
BI ยังสามารถประยุกตใชกบั ผูต ดิ สุราไดในกรณีทตี่ อ งการสรางแรงจูงใจใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดืม่
และใหเกิดการยอมรับการชวยเหลือเพือ่ สามารถหยุดดืม่ สุราได
การบำบัดแบบ BI ใชเวลาประมาณ 15-30 นาที โดยครอบคลุมทั้งการคัดกรองและ
การประเมินอยางยอ การใหขอมูลที่เปนความเสี่ยงจากการดื่ม การใหคำแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดืม่ การประเมินระดับแรงจูงใจ การกำหนดเปาหมายสำหรับการเปลีย่ นแปลงการใหเอกสาร
คูมือการดูแลตนเอง การสงตอเพื่อรับการปรึกษาเชิงลึกกรณีจำเปน และมีการนัดหมายใหมารับ
การบำบัดเปนระยะ 1-4 ครัง้ โดยสาระสำคัญของการบำบัดแบบ BI คือใชหลักการตามคำยอ FRAMES
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ที่ประกอบดวย 6 ดานคือการใหขอมูลสะทอนกลับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือความผิดปกติ
ที่ ป ระเมิ น พบ การให ผู รั บ บริ ก ารรั บ รู ถึ ง การที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบตั ว เองในการปรั บ เปลี่ ย นการดื่ ม
การใหคำแนะนำและเสนอทางเลือกในการปรับเปลี่ยนตนเอง การแสดงความเขาใจในตัวผูรับบริการ
และการสนับสนุนความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของผูร บั บริการ โดยองคประกอบทัง้ 6 ของ FRAMES
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบำบัดแบบเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing [MI])
ผลการศึกษาเกี่ยวกับ BI และ MI ในประเทศไทยที่ผานมา มีหลายการศึกษาที่ใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลองซึ่งพบวา BI และ MI ใหผลตอการลดปริมาณการดื่ม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มแบบเสี่ยงอันตราย การชวยใหมีสุขภาพดีขึ้น และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอตัวผูดื่ม
และตอสังคม การศึกษาของกนก อุตวิชัย และคณะที่ทำการสำรวจในป 2550 พบวาผูใหบริการ
ในโรงพยาบาลของรั ฐ ร อ ยละ 51 ให ก ารบำบั ด ทางจิ ต สั ง คมแก ผู ป ว ยสุ ร าด ว ยรู ป แบบของ BI
กลุมตัวอยางที่เปนผูใหบริการในโรงพยาบาล รอยละ 42.4 ไดรับการอบรม BI และรอยละ 25.7
ได รั บ การอบรม MI ซึ่ ง สะท อ นถึ ง ความต อ งการและความจำเป น ในการเตรี ย มความพร อ มของ
ผูใหบริการเพื่อการดูแลทางดานจิตสังคมมีความเหมาะสมและไดประสิทธิผลสำหรับผูมีปญหาจาก
การดืม่ สุรา
การสัมมนาตามหัวขอที่ปรากฏนี้ จะเปนการบรรยายเชิงหลักการของการบำบัดอยางยอ
การนำเสนอผลการทบทวนงานวิ จั ย ที่ สำคั ญ เกี่ ย วกั บ การบำบั ด อย า งย อ ในประเทศไทย และ
ประสบการณการใชการบำบัดอยางยอ
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การดูแลชวยเหลือผูท มี่ ปี ญ หาจากการดืม่ สุรา

ในชุมชน ประเทศไทย

โดย รศ.สริตา ธีระวัฒนสกุล

ภาควิชาเวชศาสตรชมุ ชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไมพบขอมูลที่เปนหลักฐานปรากฏชัดถึงภาพรวมของการดูแลชวยเหลือผูมีปญหาจากการ
ดืม่ สุราในชุมชน ในระดับประเทศ โครงการทีด่ ำเนินการในชุมชนสวนใหญ มุง เนนการปองกันในระดับ
ปฐมภูมิ ที่เนนประชากรทั้งผูดื่ม และไมดื่มสุรา ทั้งผูดื่มแบบเสี่ยงและผูที่ติดสุราไปพรอม ๆ กัน
โดยมีจุดประสงคเพื่อ ลดผูดื่มรายใหม ลดการดื่ม หยุดดื่ม และลดอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดื่มสุรา ดวยวิธีดำเนินการหลายวิธีการไปพรอมๆ กัน เชน การใหความรู การรณรงค
การสร า งข อ ตกลง และกำหนดมาตรการในระดั บ ชุ ม ชน ผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
โดยไม มี ร ายละเอี ย ดในประเด็ น ของการดู แ ลช ว ยเหลื อ ในขั้ น ตอนของการหยุ ด ดื่ ม อย า งไรก็ ดี
รายงานประสบการณการหยุดดืม่ รายบุคคล รายงานการวิจยั เฉพาะพืน้ ทีซ่ งึ่ มีจำนวนจำกัด อาจแสดง
ใหเห็นภาพของการดูแลชวยเหลือผูม ปี ญ
 หาจากการดืม่ ในชุมชนไดบา ง ซึง่ จะไดนำเสนอตอไป
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การพัฒนากลุม ผูต ดิ สุราเรือ้ รัง
นิรนามในสถานพยาบาล

โดย พ.อ.นพ.พิชยั แสงชาญชัย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ยุทธศาสตรหนึ่งที่สำคัญในการแกไขปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล คือ
เครือขายภาคประชาชนทีเ่ ขมแข็ง องคความรูส ากลทีส่ ำคัญในเรือ่ งนี้ คือ หลัก 12 ขัน้ ตอนและธรรมเนียม
ปฏิบัติ 12 ขอ (The Twelve Steps and Twelve Traditions) และเครือขายภาคประชาชนสากล
ทีม่ พี ฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ งและเขมแข็ง คือ กลุม ผูต ดิ สุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous หรือ AA)
จากการสำรวจของหนวยงานกลางของกลุมผูติดสุรานิรนามพบวา ทั่วโลกมีกลุมผูติดสุรา
นิรนามมากกวา 100,000 กลุม ใน 146 ประเทศ มีสมาชิกมากกวา 2 ลานคน ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่
ทีม่ กี ลุม ผูต ดิ สุรานิรนามอยูเ ชนกัน แตมเี พียงไมกกี่ ลุม ตามหัวเมืองใหญ ไดแก กรุงเทพมหานคร พัทยา
เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต เปนตน สมาชิกสวนใหญเปนชาวตางชาติที่คุนเคยกับหลัก 12 ขั้นตอน
และกลุมผูติดสุรานิรนามในประเทศของตน การไมแพรหลายของกลุมผูติดสุรานิรนามอาจเกิดจาก
หลายปจจัย ไดแก อุปสรรคเรื่องภาษา ขาดการรวมตัวของภาคประชาชน วัฒนธรรมในการแกไข
ปญหาสุขภาพที่แตกตาง บุคลากรทางการแพทยยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับหลัก 12 ขั้นตอนและ
การดำเนินกลุม ผูต ดิ สุรานิรนาม หลักของศรัทธาและการพัฒนาปญญาทีแ่ ตกตาง เปนตน
การขับเคลื่อน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในชวง 2 ปหลัง
ทำใหเกิดการดำเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว กลยุทธหนึ่งที่จะทำใหเกิดเครือขายกลุมผูติดสุรา
นิรนามในประเทศไทยไดงายขึ้น คือ บุคลากรทางการแพทยชวยสงเสริมพัฒนาเครือขายกลุมผูติด
สุรานิรนาม และการดำเนินกลุม ผูต ดิ สุรานิรนามในสถานพยาบาล จึงเกิดโครงการทีเ่ ปนความรวมมือกัน
ระหวางบุคลากรทางการแพทยและกลุมผูติดสุรานิรนามในประเทศไทย(เอเอ) คือโครงการพัฒนา
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เครือขายผูติดสุรานิรนามของศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จ.ขอนแกน และโครงการพัฒนากลุม
ผูต ดิ สุราในสถานพยาบาลของกลุม เอเอ
การดำเนินงานโดยการทดลองทำกลุม ในสถานพยาบาล และการพัฒนาเครือขายตองอาศัย
หลักวิชาการสากล การถอดบทเรียน การวิเคราะหและการสังเคราะหขอ มูล เพือ่ ใหไดองคความรูใ หม
เกี่ยวกับกลุมผูติดสุรานิรนามที่เหมาะสมกับประเทศไทย เปนประโยชนในการขยายผล การกำหนด
นโยบายสาธารณสุข และการเติบโตอยางยัง่ ยืนของกลุม ผูต ดิ สุรานิรนามในประเทศไทยตอไป

131

กล
มุ อภิปรายหม
Symposium
H ู3

“Free Paper”
ผูดำเนินการ
รศ.ดร.มานพ คณะโต
วิทยากร
บังอร สุปรีดา
จิรวัฒน มูลศาสตร
ชนิดา เลิศพิทกั ษพงศ

บทคัดยอ

การมีสว นรวมของชุมชน

เพือ่ ลดปญหาการดืม่ และการดูแลผูต ดิ สุรา
โดย นางบังอร สุปรีดา และคณะ
ศูนยบำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษาเพือ่ พัฒนาการมีสว นรวมของชุมชน บานโฮงนอก ต.แมแรม อ.แมรมิ จ.เชียงใหม
กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม เริ่มตนดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การคนหาและพัฒนาศักยภาพ
การเสริมพลังอำนาจ และการพัฒนากระบวนการเรียนรูชุมชนในกลุมแกนนำ เพื่อนำไปสูการสราง
การมีสว นรวมของประชาชน ในการลดปญหาการดืม่ สุราและการดูแลผูต ดิ สุรา
หลังการดำเนินโครงการ 1 ป มีปรากฏการณการเปลีย่ นแปลงใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับชุมชน;
มีงานศพปลอดเหลาอยางแทจริง จำนวนผูง ดเหลาเขาพรรษาเพิม่ ขึน้ รานคางดจำหนายสุราทุกวันพระ
คนเลิก/ลดการดืม่ สุรารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ กลุม เยาวชนเกิดความตระหนักตอปญหาการดืม่ สุรา
รวมทัง้ บูรณาการงานสุราเขากับงานอืน่ ๆของชุมชน 2) ระดับครอบครัว; การทะเลาะวิวาทในครอบครัว
ผูด มื่ ลดลง เกิดกลุม เงินออมจากครอบครัวคนลด/เลิกดืม่ มีการผลิตกระปุกออมเงินไมไผ และเริม่ มีการทำ
 หาจากการดืม่ สุรา (Dependence) ลดลงจาก 20 คน เหลือ 5 คน
บัญชีครัวเรือน 3) ระดับบุคคล; ผูม ปี ญ
ในกระบวนการนีม้ สี ว นกอใหเกิดแรงสนับสนุน เกิดกำลังใจจากสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนตอ
ผูล ดดืม่ และหยุดดืม่ โดยผูด มื่ รับวาโครงการมีสว นอยางมากตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดืม่ ของตน
การดูแลผูม ปี ญ
 หาจากการดืม่ สุรา โดยเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงความคิด การพัฒนากระบวน
การเรียนรูในกลุมแกนนำ กอใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงความคิดของผูคน
ทั่วไปในชุมชน เปนการสรางสิ่งแวดลอมที่นาจะเปนปจจัยเอื้อให ทั้งผูดื่มและผูมีปญหาจากการดื่ม
สามารถหยุดดืม่ ไดยาวนานขึน้ หรือหยุดดืม่ ไดในทีส่ ดุ
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หนวยการดืม่ ในชีวติ ประจำวัน : ความทาทาย

จากการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว รรณนาในชุมชนอีสาน
โดย จิรวัฒน มูลศาสตร

กลุม งานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี

การศึกษาเชิงสำรวจถึงปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับบุคคลนั้น นิยมใชหนวย
การดืม่ ซึง่ อาจเปนหนวยการดืม่ มาตรฐาน (standard drink) หรือหนวยตามการดืม่ จริง (actual drink)
ในการเก็บขอมูล แตก็พบวาหนวยการดื่มในแตละประเทศหรือตางภูมิภาคของประเทศมักมีความ
แตกตางกันไป การศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดื่มและ
หน ว ยการดื่ ม ต อ ครั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในหมู บ า นแห ง หนึ่ ง ในภาคอี ส าน โดยใช ก ารสั ง เกตแบบมี
สวนรวมและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการในสถานการณตา งๆ รวมทัง้ การสัมภาษณผใู หขอ มูลหลัก
มากกวา 45 คน ทีม่ อี ายุ 20 ปขนึ้ ไป ระหวางเดือน ม.ค.-ส.ค. 2551 วิเคราะหขอ มูลดวยการวิเคราะห
เนือ้ หา พบวาหนวยการดืม่ มีความแตกตางกันไปตามชนิดของเครือ่ งดืม่ บรรจุภณ
ั ฑ และรูปแบบการดืม่
เหลาขาวมักใชเปน "เปก" หรือจำนวนเงินที่ใชซื้อปลีกเมื่อดื่มคนเดียว สำหรับเบียรแลวนิยมดื่มโดย
รินใสแกวพรอมน้ำแข็งซึ่งทำใหปริมาตรตอแกวอาจแตกตางกันไป สวนปริมาณเหลาสีที่รินตอแกว
ก็แตกตางกันไปตามเพศและความนิยมในรสชาติ เมือ่ ถามถึงปริมาณการดืม่ ผูด มื่ เหลาขาวเพียงลำพัง
มักจะตอบไดชัดเจนมากกวากลุมอื่น ซึ่งมักจะตอบเปนขนาดของบรรจุภัณฑตอจำนวนคนมากกวา
การตอบเฉพาะสวนของตนเอง การดื่มในงานสวนรวมของชุมชนที่มีคนเขารวมจำนวนมาก ภาชนะ
ทีใ่ ชกอ็ าจมีขนาดใหญกวาปกติ รวมทัง้ บรรยากาศของการดืม่ ทำใหผดู มื่ มักไมสามารถบอกถึงปริมาณ
การดื่มของตนได เมื่อรวมกับความแรงของแอลกอฮอลในเครื่องดื่มและความหลากหลายของขนาด
ั ฑ ก็อาจทำใหจำนวนกรัมของเอธานอลทีค่ ำนวณจากขอมูลดังกลาวแตกตางไปจากความเปนจริง
บรรจุภณ
ได การทำความเขาใจถึงพฤติกรรมการดืม่ และรูปแบบการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแตละชนิดในภูมภิ าค
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ตางๆ ตามสภาพความเปนจริงจะชวยใหนักวิจัยสามารถออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูลที่เหมาะสม
กับพื้นที่ รวมทั้งการใหขอมูลตอสาธารณะชนถึงปริมาณการดื่มที่เหมาะสมและผลกระทบตอสุขภาพ
ก็ควรคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรม ความแตกตางของภาชนะทีใ่ ช ชนิดของเครือ่ งดืม่ และรูปแบบการดืม่
โดยใชหนวยการดืม่ ทีส่ อดคลองกับพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของประชากรในแตละพืน้ ที่
คำสำคัญ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หนวยการดืม่ หนวยการดืม่ มาตรฐาน หนวยการดืม่ จริง
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บทคัดยอ

ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวติ

กอนวัยอันสมควรจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
โดย นส. ชนิดา เลิศพิทกั ษพงศ และคณะ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินตนทุนทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของ กับการสูญเสียผลิตภาพ
จากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีทุนมนุษย (Human
capital approach) ซึง่ ตนทุนดังกลาวมีคา เทากับผลคูณของจำนวนผูเ สียชีวติ จากการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลกับคาแรงเฉลี่ยตลอดอายุขัยหากมีชีวิตอยูจำแนกตามเพศและอายุโดยทำการปรับลดคา
ของเงินดวยอัตราปรับลด (Discount rate) รอยละ 3 ทั้งนี้คาแรงเฉลี่ยตลอดอายุขัยหากมีชีวิตอยู
จำแนกตามเพศและอายุไดจากการวิเคราะหขอ มูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป พ.ศ.
2549 โดยสำนักงานสถิตแิ หงชาติ ในขณะทีอ่ ายุคาดเฉลีย่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต อ และจำนวนผูเ สียชีวติ ไดจาก
คณะทำงานภาระโรคและการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสีย่ ง
จากผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2549 มีผเู สียชีวติ จากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลใน
ประเทศไทยทั้งสิ้น 39,459 คนโดยจำแนกเปนเพศชาย 33,493 คนและเพศหญิง 5,966 คน กอให
ู เสียจากการเสียชีวติ กอนวัยอันควรรวมเทากับ 1,390,899 ป จำแนกเปนจากเพศชาย
เกิดจำนวนปทสี่ ญ
1,164,552 ป และเพศหญิง 226,348 ป คิดเปนมูลคาการสูญเสียผลิตภาพรวมทัง้ สิน้ 104,128 ลานบาท
โดยมาจากเพศชาย 95,804 ลานบาท และเพศหญิง 8,324 ลานบาท โรคที่กอใหเกิดการสูญเสีย
ผลิตภาพเปนมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรกในเพศชายไดแก โรคเอดส (36,277 ลานบาท) อุบตั เิ หตุจราจรทางบก
(26,989 ลานบาท) โรคตับแข็ง (13,044 ลานบาท) มะเร็งตับ (11,836 ลานบาท) และภาวะติดแอลกอฮอล
(2,294 ลานบาท) ตามลำดับ ขณะทีเ่ พศหญิงไดแก โรคเอดส (3,580 ลานบาท) อุบตั เิ หตุจราจรทางบก
(2,796 ลานบาท) มะเร็งตับ (706 ลานบาท) โรคตับแข็ง (616 ลานบาท) และมะเร็งเตานม (175 ลานบาท)
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ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถนำมาใช ป ระโยชน เ พื่ อ การผลั ก ดั น นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตลอดจนนำมาใชในการวิเคราะหความคุม คาของนโยบายหรือ
มาตรการในการลดผลกระทบของการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตา งๆ ตอไป
คำสำคัญ การเสียชีวิตกอนวัยอันควร แอลกอฮอล สุรา ตนทุน เศรษฐศาสตร ทุนมนุษย การ
สูญเสียผลิตภาพ
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Panel Discussion 4

“แนวทางของการลดอุบตั เิ หตุ
ชวงเทศกาลดวยมาตรการ
หามจำหนายสุรา”

ผูดำเนินรายการ
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
วิทยากร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นพ.ธนะพงศ จินวงษ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
วิพากษ
Tim Stocwell

บทคัดยอ

การลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาล .. กับ
มาตรการจำหนายสุรา

โดย นพ.ธนะพงศ จินวงษ
ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ชวงเทศกาล .. กับ สถานการณทยี่ งั คงเปนปญหา
เทศกาลขึน้ ปใหมและสงกรานตในแตละป ถือเปนชวงเวลา
สำคัญสำหรับคนจากถิน่ ฐานบานเกิดมาทำงาน เลาเรียนหนังสือ ฯลฯ
จะไดใช 4-5 วันทีม่ กี ารหยุดอยางเปนทางการเดินทางกลับบาน เพือ่
พบปะกันอยางพรอมหนาพรอมตาในแตละครอบครัว
เมือ่ ผูเ ดินทางจำนวนมากตองมาเดินทางพรอมๆ กัน ภาพ
ทีเ่ ราพบเห็น จนเจนตาคือการแออัดยัดเหยียดทีส่ ถานีรถไฟ สถานี
ขนสง ผูค นตกคาง และสภาพการจราจรติดขัดในชวงขาออกจาก กทม. และขาเขาในชวงทีผ่ คู นเดินทางกลับ
ถาจะวิเคราะหเหตุปจ จัยทีท่ ำใหเกิดสถานการณในลักษณะนี้ คงจะตองมองยอนไปถึงปจจัย
เชิงโครงสรางของสังคม ตัง้ แตการกระจายรายไดและความเจริญทีไ่ มเปนธรรม ทำใหกรุงเทพฯ มีการ
เติบโตในทุกๆดาน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา จนเปนศูนยกลางที่ดึงดูดทุกอยางเขามาใน
เมืองหลวง ในขณะที่ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในเรื่องระบบขนสงมวลชนจากตางจังหวัดสู
กรุงเทพฯ ถูกเนนไปกับการขนรถมากกวาขนคนระบบรางทีค่ วรไดรบั การพัฒนามาตัง้ แต 100 ปทแี่ ลว ณ
วันนี้ กลับรองรับการเดินทางของผูค นไดจำกัด
การแกปญ
 หาเฉพาะหนาคงจะตองเนนการจัดการจราจร เพิม่ ชองทางเดินทางในหมวดอืน่ ๆ
การกระจายชวงเวลาการเดินทางไมใหกระจุกอยูในชวงเดียวกัน ฯลฯ แตในระยะกลางและระยะยาว
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จำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบขนสงมวลชน และตองเริ่มคิดถึงเรื่องการกระจายความเจริญ
ไปสูภ มู ภิ าค เพือ่ ลดจำนวนผูค นทีต่ อ งเขามาใชชวี ติ ในเมืองหลวงเพราะขาดโอกาสหรือทางเลือกทีพ่ งึ มี
เดินทางวันที่ 2 ยังคึกคัก หมอชิต 2 ยิ่งค่ํายิ่งแนน
[29 ธ.ค. 50 ]
ผูสื่อขาวรายงาน วันนี้ (29 ธ.ค.) วา ใกลวนั ปใหมประชาชนยังคงเดินทาง
กลับภูมิลําเนากันอยางคึกคัก เริ่มจากที่สถานีรถไฟหัวลําโพงตลอดทั้งวัน
ยังคงมีประชาชนเดินทางไปจองตั๋วรถไฟและนั่งรอขบวนรถ
สวนที่สถานีขนสงหมอชิต 2 ยิ่งเย็นประชาชนยิ่งเดินทางไป
จองตั๋วและรอขึ้น ทาง บขส. ประเมินวา ในวันนี้ จะมีประชาชนเดินทาง
ประมาณ 160,000-170,000 คน

อุบตั เิ หตุทางถนนในชวงเทศกาล .. แตกตางชวงเวลาอืน่ ๆ อยางไร
จากจำนวนการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ กวาชวง เปรียบเทียบ .. คาเฉลี่ยผูเสียชีวิตชวงปกติ กับ
ชวงเทศกาลปใหม และ สงกรานต
ปกติหลายเทา สงผลตอจำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุ และ
ยอดผูไ ดรบั บาดเจ็บ เสียชีวติ ดังจะเห็นไดจากขอมูล
คาเฉลีย่ การเสียชีวติ ในชวงป 2541-45 มีเสียชีวติ ใน
ชวงปใหมเฉลีย่ 84 คน / วัน และ 95 คน / วัน ในชวง
สงกรานต ซึง่ สูงกวาชวงเวลาปกติถงึ เกือบ 3 เทา
ชวง พ.ศ. 2545-48 ไดเริม่ มีมาตรการลด
อุบตั เิ หตุอยางเขมขน ไดชว ยลดจำนวนเฉลีย่ / วัน
เหลือวันละ 59 ในชวงปใหมและ 71 คนในชวง
ในชวงเทศกาลมีผเู สียชีวติ
สงกรานต (ลดลงกวา 25%)
เพิม่ ขึน้ ถึง 33 คน/วัน
อยางไรก็ตาม ในชวง พ.ศ. 2549-51 พบวา
เมือ่ เทียบกับชวงปกติ
ผูเ สียชีวติ เทศกาลปใหม ยังคงมียอดเฉลีย่ 62 คน/วัน
และ 58 คน/วันในชวงสงกรานต (ตารางที่ 1) ซึง่ ยังสูง
เกือบสองเทาของคาเฉลีย่ ผูเ สียชีวติ ในแตละวัน (อุบตั เิ หตุทางถนนในป 2550 มีผเู สียชีวติ รวมทัง้ สิน้ 12,492
คน เฉลีย่ 34 คน/วัน)
เปนทีน่ า สังเกตวา การเสียชีวติ ในชวงปใหม ทีผ่ า นมาจะมียอดนอยกวาชวงสงกรานต แตในป
2550-51 กลับมียอดรวมทีส่ งู กวา
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ตารางที่ 1 ขอมูลสถานการณอบุ ตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาล
ป
2549
2550
2551

จํานวนอุบัติเหตุ
ปใหม
4,164
4,456
4,475

สงกรานต
5,327
4,274
4,243

ผูเสียชีวิต
ปใหม
441
449
401

ผูบาดเจ็บ

สงกรานต
485
361
368

ปใหม
4,772
4,943
4,903

สงกรานต
5,980
4,805
4,803

ทีม่ า .. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมือ่ พิจารณาในชวง 7 วันระวังอันตราย
พบวายอดผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจะสูง (peak)
อยูใ นชวงกลางของเทศกาล เชน ชวงสงกรานต
จะมี peak อยู ใ นวั น ที่ 1 2,13,14 เมษายน
ในขณะทีเ่ ทศกาลปใหม จะมี peak ในวันที่ 3031 ธันวาคมและวันที่ 1 มกราคม
การเสียชีวติ และบาดเจ็บ ในชวงเทศกาลมาจากปจจัยใด
เมือ่ เปรียบเทียบสาเหตุการเกิด
ลําดับที่
อุบตั เิ หตุหลัก 3 อันดับแรก ของชวงปกติ
(1)
กับ ชวงเทศกาล พบวา ในชวงเทศกาล
(2)
"เมาแล ว ขั บ " เป น สาเหตุ ห ลั ก ของ
(3)
อุบตั เิ หตุจราจรและการเสียชีวติ

ชวงปกติ
ขับรถเร็ว
ตัดหนากระชั้นชิด
ขับรถตามกระชั้นชิด

ชวงเทศกาล
(ปใหม-สงกรานต)
เมาสุรา
ขับรถเร็ว
ตัดหนากระชั้นชิด

สอดคลองกับ ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บของสำนักระบาดวิทยายอนหลัง 5 ปซึ่งมี
การเก็บขอมูลพฤติกรรมการดื่มของผูที่บาดเจ็บและเขารักษาพยาบาลใน 21 โรงพยาบาล พบวา
มีเปอรเซนตของผูข บั ขีท่ ดี่ มื่ สุราเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลดังกลาวสูงขึน้ ในชวงเดือนเมษายนและ
ธันวาคมซึง่ เปนเดือนทีม่ กี ารจัดเทศกาลสงกรานตและปใหม
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ร อ ยล ะผู ขั บขี่ ที่ ดื่ มแ อ ล กอ ฮ อ ลล จํ าแ นกต าม เดื อ น
60

50

40
ร อ ย ล ะ

2545
2546
30

2547
2548
2549

20

10

0
มก รา คม

กุ ม ภา พั น ธ

มี นา ค ม

เม ษ า ยน

พ ฤษ ภา คม

มิ ถุ น า ยน

ก รก ฎา ค ม

สิ ง ห า ค ม

กั นย าย น

ตุ ล า คม

พ ฤศ จิ ก า ย
น

2545

4 3 .1 6

4 4 .2 7

4 1 .5 9

46 .4 4

3 9 .4 8

3 8 .9 4

3 8.8 3

3 9 .17

3 8.8

4 1 .4 6

4 3 .8 3

4 5 .0 7

2546

4 5 .5 2

4 7 .0 2

4 8 .5 1

54 .0 1

4 4 .1 9

4 4 .1 4

4 6.0 6

4 4 .16

4 4 .7 7

4 7 .3 2

4 6 .7 5

5 3 .7 2

2547

5 2 .2 2

4 9 .0 7

4 6 .6 2

49 .3 3

4 1 .9 6

4 2 .4 8

4 4.5 4

4 0 .56

4 1 .6 6

4 7 .6 8

4 8 .1 8

5 0 .8 2

2548

4 6 .5 2

4 5 .4 6

4 4 .5 5

48 .7 6

4 1 .3 5

4 2 .5 6

4 2.3 2

4 2 .58

4 3 .9 6

4 4 .5 9

4 2 .8 1

4 7 .5 8

2549

4 4 .7 3

4 2 .7 5

4 3 .6 8

43 .4 4

4 0 .4 5

3 9 .8 4

4 0 .5

3 7 .94

4 0 .2 8

4 2 .9 5

4 2 .4 1

4 8 .6 3

ธั น ว าค ม

เดื อ น

รูปที่ 1 กราฟแสดงรอยละผูข บั ขีซ่ งึ่ ดืม่ แอลกอฮอลจำแนกตามเดือน ทีม่ า สำนักระบาดวิทยา
ขอมูลจากผูบ าดเจ็บ ในป 2550 พบวา ผูด มื่ แอลกอฮอลสว นใหญ (รอยละ 80) เปนผูข บั ขีพ่ าหนะ
นอกนัน้ เปนผูโ ดยสารและคนเดินเทา ในผูข บั ขีย่ านพาหนะทุกประเภท พบวา มีการดืม่ แอลกอฮอล รอยละ
50 ในจำนวนนี้ รอยละ 46 เปนผูข บั ขีจ่ กั รยานยนต ทีเ่ หลือรอยละ 1.3 เปนผูข บั ขีร่ ถกระบะและรถตู
และรถนัง่ สวนบุคคล (รอยละ 1.1)
ในผูบาดเจ็บจำแนกตามประเภทยานพาหนะที่ขับขี่ พบวา ผูขับขี่จักรยานยนตมีการดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 51.5 สูงกวา ผูบ าดเจ็บทีข่ บั ขีร่ ถกระบะหรือรถตูท มี่ กี ารดืม่ แอลกอฮอลรอ ยละ 45.5
และ ในขณะที่ผูบาดเจ็บที่ขับขี่รถนั่งสวนบุคคลมีการดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63 พบวา การดื่ม
แอลกอฮอล ข องผู ขั บ ขี่ จั ก รยานยนต และรถกระบะ หรื อ รถตู ลดลงจากป 2548 และ 2549
แตการดืม่ แอลกอฮอลของผูข บั ขีร่ ถนัง่ สวนบุคคลและรถอืน่ ๆเพิม่ ขึน้ จากป 2549
นอกจากนีย้ งั พบวาผูข บั ขีจ่ กั รยานยนตทมี่ อี ายุ ต่ำกวา 15 ป มีการดืม่ แอลกอฮอลรอ ยละ 15.4
และเด็กผูขับขี่จักรยานยนตที่มีอายุ ต่ำกวา 18 ป มีการดื่ม
แอลกอฮอลสงู ถึง รอยละ 32.3 จากขอมูลของสำนักระบาดและ
ของกรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยชีใ้ หเห็นวา แมจะมีความ
พยายามทีจ่ ะรณรงคเพือ่ ลดปญหาการดืม่ /เมาแลวขับ อยางตอ
เนือ่ ง แตในความเปนจริงพบวา "เมาแลวขับ" ยังคงเปนปจจัยหลัก
ของการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ โดยเฉพาะกลุม เสีย่ งหลัก
อยางรถจักรยานยนตในชวงเทศกาล
ตัง้ จุดตรวจชวงเทศกาล เปนมาตรการทีส่ กัดปญหาเมาไดไมเต็มที่
แมทกุ ฝายจะระดมการมีสว นรวมโดยการตัง้ จุดบริการ/จุดตรวจ ใหกระจายไปตลอดเสนทางหลัก
แตจากขอมูลสรุปในชวงเทศกาล พบวา การตรวจจับผูก ระทำผิดอันเนือ่ งมาจากการเมาสุรา และความเร็ว
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นั้นถูกจับไดนอยมากเพียงรอยละ 3 โดยประมาณ ซึ่งดูเหมือนจะขัดแยงกับขอมูลสาเหตุของการเกิด
ทีเ่ มาสุราเปนสาเหตุหลักถึงกวารอยละ 40 ชีใ้ หเห็นถึงขอจำกัดในการตัง้ ดานสกัดเพือ่ จับกุมผูก ระทำผิด
ทัง้ นีป้ ญ
 หาสวนหนึง่ นาจะมาจากภาระการทำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของตำรวจจราจรในชวงเทศกาลที่
ไมเพียงแตจะตองดูแลรับผิดชอบในการตัง้ ดานตรวจจับเทานัน้ แตยงั มีภาระ
รับผิดชอบในการจัดระเบียบการจราจรเพือ่ แกปญ
 หารถติดในถนนสายตางๆ
ทีม่ ผี ขู บั ขีใ่ ชเปนเสนทางในการเดินทาง ไปยังพืน้ ทีส่ ำหรับจัดงาน หรือกิจกรรม
ตลอดจนดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพืน้ ที่ ทีม่ กี ารจัดงานหรือ
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารจัดกิจกรรมตางๆ โดยทีย่ งั คงมีกำลังพลเทาเดิม หรืออาจจะมีอาสา
สมัคร มาชวยแตกไ็ มมอี ำนาจหนาทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะดำเนินการใดๆ ได นอกจากงานสนับสนุน
การรณรงคดมื่ ไมขบั กับการแกปญ
 หา
การศึกษาและวิจยั ในตางประเทศ ในเรือ่ งการรณรงคเมาไมขบั กับการลดอุบตั เิ หตุ ผลการศึกษา
พบวา ในการรณรงคสามารถลดอัตราการดืม่ ไมขบั ไดรอ ยละ 13 และลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุไดรอ ยละ
10 และพบวาการใชสื่อสารมวลชน ในการรณรงคสามารถลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและ
ทรัพยสินได จากการศึกษาในรัฐ Victoria ประเทศออสเตรเลีย ใชคาใชจายในการรณรงค 403,174
เหรียญออสเตรเลีย แตสามารถลดความสูญเสียไดถงึ 8,324,532 เหรียญตอเดือน และในการศึกษาทีเ่ มือง
Kansas City สหรัฐอเมริกา ใชคา ใชจา ยในการรณรงค 322,660 เหรียญสหรัฐ แตสามารถลดความสูญเสีย
ไดถงึ 3,676,399 เหรียญ และในเมือง Wichita สหรัฐอเมริกา ใชคา ใชจา ยในการรณรงค 454,060 เหรียญ
แตสามารถลดการสูญเสียไดถงึ 3,431,305 เหรียญ
จากการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดทนี่ ำผลของการตรวจระดับแอลกอฮอลมารวมวิเคราะห กับ
การรณรงคโดยใชสอื่ สารมวลชน พบวา ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล และไมพบวาเกินเกณฑทกี่ ำหนด
เพิม่ ขึน้ รอยละ 22.1 โดยเปนผลสืบเนือ่ งมาจากการรณรงคมากถึงรอยละ 13.9 และพบวารัฐบาลยังสามารถ
ประหยัดคาใชจา ย และคาความสูญเสียจากการเกิดอุบตั เิ หตุมากกวาคาใชจา ยในการรณรงค
สำหรับประเทศไทยเองนั้นแมจะมีการรณรงคผานสื่อ ควบคูกับการจัดตั้งดานตรวจและ
มาตรการตางๆ แตตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ - เสียชีวิตจากเมาแลวขับในชวงเทศกาล
ยังอยูในเกณฑที่สูงและเปนอันดับแรกของทุกเทศกาล สะทอนใหเห็นวาการรณรงคและมาตรการ
ที่มีอยูไมเพียงพอตอการแกปญหา จึงเกิดคำถามที่สรางกระแสใหกับสังคมขึ้นมาวา "ถาจะหามการ
ขายเหลาในชวงเทศกาล จะชวยลดปญหาเหลานีไ้ ดหรือไมเพียงใด"
ผลการประเมินในชวงสงกรานต 2551
(สํารวจโดย กรมควบคุมโรค จํานวน 1073 แหง ใน 26 จว.)
รอยละ 11 ขายในที่หามขาย (ป 2550 = 17%) โดยสํารวจพบ ปมนามันรอยละ 16 ขายเหลา
รอยละ 57 ขายเหลานอกเวลาที่หามขาย (เพิ่มขึ้นจาก 26% ในป 2550)
• รานขายสวนใหญไมทราบวามีกฎหมาย , สวนรานที่ทําผิดกฎหมายมักจะเปนรานสะดวกซื้อใน
ปมน้ํามัน , ราน/จุดขายขางทาง
•
•
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การรณรงคเรือ่ งเหลาในชวงเทศกาล ในสายตาผูบ ริหารบริษทั นำเขาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ซึง่ ไดใหความเห็นไววา
"บริษทั เชือ่ มัน่ วาโครงการรณรงคตา งๆ ทัง้ จากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรอิสระ ทีจ่ ดั ขึน้
ในชวงเทศกาลสงกรานตจะสงผลกระทบตอยอดขายไมมากนัก เพราะโครงการตาง ๆ เปนการรณรงค
ตอเนือ่ งตลอด 2 - 3 ปทผี่ า นมา การสงผลจึงกระทบหนักในชวงปแรก ๆ เทานัน้ แตขณะนีถ้ อื วาเปน
ยอดขายทีอ่ ยูใ นสภาพคงตัวแลว" "แมในชวงสงกรานตซงึ่ เปนไฮซีซนั่ ของธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
จะมีการรณรงคงดดื่มสุราเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากหนวยงานตาง ๆ เปนจำนวนมากนั้น เชื่อวา
การรณรงคตา ง ๆ จะไมสง ผลทำใหผบู ริโภคหยุดดืม่ ได เพราะจากสถิตยิ อดขายในชวงสงกรานตของ
หลายปทผี่ า นมา ทีม่ กี ารรณรงคเชนเดียวกัน แตยอดขายไมเคยตกลงเลย ทำใหบริษทั เชือ่ มัน่ วาในปนี้
ยอดขายโดยรวมจะไมลดลง แตในทางกลับกันอาจจะเพิม่ ขึน้ เพราะผูบ ริโภคเองจะมีการซือ้ ตุนเอาไว
โดยเห็นไดจากอัตราการซือ้ ตอครัง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ "
ทีม่ า : ฐานเศรษฐกิจ 10 เมษายน 2549
การหามจำหนายสุรา ในชวงเทศกาลทีส่ ำคัญ
จากการทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยไดมขี อ สัง่ การในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหาแนวทาง
ในการควบคุ ม จำหน า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นช ว งเทศกาลสำคั ญ และให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
จัดทำประชาพิจารณในการกำหนดแนวความคิดในการควบคุมการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในชวงเทศกาลสำคัญ
ซึ่งผลการสำรวจที่จัดทำขึ้นมาโดย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชการสำรวจ
จากการจัดประชาคมระดับอำเภอ พบวา
1. จำนวน 854 อำเภอเห็นดวยกับการหามจำหนายสุราในชวงเทศกาลสำคัญ
2. สำหรับจังหวัดทีม่ ผี ทู เี่ ห็นดวยในการหามจำหนายในชวงเทศกาลรอยละ 56 สนับสนุนการ
หามจำหนายในชวงวันหยุดทัง้ หมดของเทศกาลนัน่ คือทัง้ 7 วัน ในขณะทีบ่ างสวนเห็นวาควร
จะมีการหามจำหนายเฉพาะบางวันเชน วันแรกและวันสุดทาย หรือ ในวันทีม่ เี ทศกาล
3. นอกจากพืน้ ทีท่ กี่ ำหนดการหามจำหนายสุราตามกฎหมาย เชน หามจำหนายในวัด หรือ
สถานศึกษา ซึง่ อาจจะไมสอดคลองกับลักษณะการซือ้ และขายในชวงเทศกาล 25 จังหวัด
เห็นวาควรมีการหามจำหนายในรานสะดวกซือ้ หรือแผงลอย 21 จังหวัดเห็นวาควรมีการหาม
จำหนายในบริเวณทีเ่ ปนสถานทีท่ อ งเทีย่ ว และ 18 จังหวัดเห็นวาควรหามจำหนายในพืน้ ที่
ทีเ่ ปนถนนสายหลักหรือสายรอง
4. สำหรับพืน้ ทีห่ า มดืม่ นัน้ จังหวัดสวนใหญเห็นดวยกับการหามดืม่ ในพืน้ ทีท่ กี่ ฎหมายกำหนด
กำหนดไวเดิม แตกม็ ขี อ เสนอแนะใหหา มดืม่ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพิม่ เติมเชน สถานทีท่ อ งเทีย่ ว
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บนถนน ซึง่ มีจงั หวัดทีส่ นับสนุนถึง 26 และ 21 จังหวัด
โดยสรุปแลว ผลการศึกษาทัง้ โพลสำนักตางๆ การสำรวจของกรุงเทพมหานคร และ
โดยกระทรวงมหาดไทย มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ สนับสนุนใหมีการหามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
สรุป และ ขอเสนอแนะ
1. จากขอมูลสถานการณปญ
 หาการดืม่ แลวขับทีพ่ บในชวงเทศกาลและขอจำกัดในดานของการรณรงค
ประชาสัมพันธและจากขอจำกัดดานบุคลากรในการทำงานดานบังคับใชกฎหมาย ซึง่ มีภาระทีจ่ ะตอง
รับผิดชอบหลายดานในชวงเวลาดังกลาว ชีใ้ หเห็นถึงความจำเปนในการแสวงหา มาตรการใหมๆ ที่
สามารถควบคุมการเขาถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
2. ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของทางฝายเลขานุการศูนยอำนวยการความปลอดภัย ทางถนนและ
โพลตา งๆ พบวามีการตอบรับจากประชาชนทีเ่ ห็นดวยกับการกำหนดใหมมี าตรการ การควบคุมการ
จำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในชวงเทศกาลทีส่ ำคัญ และสนับสนุนการกำหนดพืน้ ที่ จำหนายและ
พืน้ ทีห่ า มดืม่ เพิม่ เติมจากทีก่ ำหนดไวในกฎหมาย จึงใชโอกาสนี้ เรงหาแนวทางกำหนด กฎระเบียบหรือ
ขอปฏิบัติที่สอดคลองตอการนำไปบังคับใช
3. สำหรับชวงเวลาทีค่ วรเนนใหมมี าตรการหามขายในชวงเทศกาล ควรเลือกชวงเวลากอนกับชวงทีม่ ี
จำนวนอุบตั เิ หตุและผูบ าดเจ็บสูงสุด (peak) จึงจะเห็นผลไดชดั เจน เชน
• เทศกาลปใหม ควรเลือกวันหามขายในวันที่ 30-31 ธันวาคม
• เทศกาลสงกรานต ควรเลือกวันหามขายในวันที่ 12-13 เมษายน
4. ในระหวางทีร่ อการบังคับใชขอ ปฏิบตั /ิ กฎระเบียบ ควรเนนการสือ่ สารกฎหมายเดิม ใหมคี วามจำเพาะ
เจาะจงมากขึน้ เพือ่ ใหทงั้ ผูซ อื้ และผูข ายทราบวา สถานทีใ่ ด ชวงเวลาใดหามขาย
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แนวทางการลดอุบตั เิ หตุชว งเทศกาล
ดวยมาตรการหามจำหนายสุรา

โดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดกอปญหาเปนภาระมูลคามหาศาลตอสังคมไทยใน
หลากหลายรูปแบบ ทัง้ ปญหาในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะในชวงเวลาเทศกาลวันหยุดยาว เชน
เทศกาลปใหมและสงกรานต ซึ่งพบวาในชวงเวลาดังกลาวมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น
และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ จนเปนปจจัยสำคัญใหปญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความรุนแรงสูงขึ้นอยางชัดเจน ตัวอยางเชนอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร อุบัติการของการบาดเจ็บตอผูเดินถนน ปญหาการใชความรุนแรงตอผูอื่นและบุคคล
ในครอบครัว การกออาชญากรรม และการลวงละเมิดทางเพศ
การควบคุมการเขาถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ ไดแกการควบคุมเวลาขาย การควบคุมจำนวน
ความหนาแนนและทีต่ งั้ จุดขาย การควบคุมเงือ่ นไขการขาย และการกำหนดอายุขนั้ ต่ำของผูซ อื้ จัดเปน
กลุม มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงสุดในการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล มาตรการ
กลุม ดังกลาวสามารถควบคุมการบริโภคไดทงั้ ในประชากรทัว่ ไปและกลุม เยาวชน และสามารถลดความ
รุนแรงของปญหาอุบตั เิ หตุจราจร, การบาดเจ็บของผูเ ดินถนน, การใชความรุนแรง และการกออาชญากรรม
ในทางตรงกันขามหลักฐานทางวิชาการชี้ใหเห็นวาหลายปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อผูบริโภค
และประชากรสามารถเขาถึงและซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายขึ้น เชนปญหาการใชความรุนแรง
ในครอบครัว, การบาดเจ็บ, อุบตั เิ หตุจราจร และพฤติกรรมเมามายและกอความวุน วายในทีส่ าธารณะ
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นอกจากนั้นการหามการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงเชน
ในงานประเพณี ในการชมกีฬาและดนตรี และยานพาหนะสาธารณะ ก็เปนอีกกลุม มาตรการทีส่ ามารถ
ควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลได กรณีศึกษาในชุมชนของประเทศออสเตรเลีย
แสดงใหเห็นวามาตรการหามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงตอปญหาสูง
สามารถลดความรุนแรงของปญหา เขนการบาดเจ็บ การทำรายรางกายสตรี และอาชญากรรม ในขณะ
ทีส่ ามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วไดมากขึน้ จากการทีช่ มุ ชนมีความปลอดภัยเพิม่ ขึน้
แมวาประเทศไทยจะไดนำหลายมาตรการมาใชควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทัง้ การกำหนดเวลาขาย และระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูข บั ขีย่ านพาหนะ แตมาตรการ
ดังกลาวยังไมสามารถจัดการกับความรุนแรงของปญหาในชวงเทศกาลวันหยุดยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากปญหาในการบังคับใชแลว ชองวางเชิงเนือ้ หาของนโยบายทีส่ ำคัญ ไดแกการไมสามารถควบคุม
การบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงเชนการบริโภคของผูโดยสารและการบริโภคในที่สาธารณะโดยเฉพาะ
การดื่มบนทองถนน โดยมาตรการกำหนดระดับแอลกอฮอลในเลือดนั้นสามารถบังคับใชไดเฉพาะกับ
ผูท กี่ ำลังขับขีย่ านพาหนะเทานัน้ ซึง่ ผูข บั ขีย่ านพาหนะจำนวนมากทีจ่ ะมีความเสีย่ งตออุบตั เิ หตุสงู แมวา
จะมีระดับแอลกอฮอลในเลือดในเกณฑที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นผูบริโภคยังสามารถหาซื้อ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดโดยงายในชวงเวลาทีม่ คี วามเสีย่ งของปญหาสูงสุดเชนระหวาง19.00-24.00 น.
ผลการสำรวจชีใ้ หเห็นวา ขอเสนอเชิงนโยบายในการหามจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตลอด
ชวงเทศกาลวันหยุดยาวเปนทีย่ อมรับอยางกวางขวาง โดยการหามจำหนายดังกลาวควรครอบคลุมจุดขาย
ทุกประเภทและตลอดชวงเวลาของเทศกาล เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเภทและลักษณะการขาย
ตางๆมีความสามารถทดแทนกันไดสูง นอกจากนั้นยังควรผนวกดวยมาตรการการหามการบริโภคใน
ลักษณะทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เชนการบริโภคของผูโ ดยสารและในทีส่ าธารณะ เพือ่ บังคับใชรว มกับมาตรการ
ทีม่ อี ยูอ นื่ ๆ
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“ยุทธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลแหงชาติ :
วาระสมัชชาแหงชาติ”
ผูดำเนินรายการ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
วิทยากร
กรรณิการ บันเทิงจิตร

บทคัดยอ

นโยบายแอลกอฮอล : วาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
โดย ดร.กรรณิการ บรรเทิงจิตร
สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแหงชาติ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และ ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา

การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเปนปจจัยทำลาย สุขภาวะ ของสังคมไทย อีกทัง้ ยังเกีย่ วของ
ชักนำผูใชไปสูและ/หรือสนับสนุนปจจัยเสี่ยงและสภาวการณที่ไมพึงประสงคทางสุขภาพและสังคม
อีกมากมาย รวมถึงปญหาความยากจน ปญหาครอบครัว ปญหาการวางงาน การขาดงาน และ
การปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมที่จะ
กอปญหากับกลุมเยาวชนและประชากรอายุนอย ซึ่งเปนการบอนทำลาย อนาคตของสังคมไทย และ
ทำลาย สุขภาวะ และความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยในระยะยาว ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไมไดเปนปญหาสวนบุคคล ผลกระทบจากบริโภคนั้นไมไดจำกัดอยูเพียงผูดื่ม หาก
แต ก อ ผลกระทบภายนอกเป น วงกระเพื่ อ มไปยั ง บุ ค คลรอบข า ง ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม
โดยผูบ ริโภคเองนัน้ แบกรับเพียงสวนนอยของตนทุนของผลกระทบทัง้ หมด
ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีลักษณะที่ซับซอน เกี่ยวของกับภาคสวน
มากมายทีอ่ ยูน อกเหนือระบบสาธารณสุข แมวา ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเนือ้ หา นโยบายแอลกอฮอล
อยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา แตยังไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคหลัก
ในการควบคุมและลดปญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลอยางทีค่ วรจะเปน ซึง่ เปนสถานการณ
จากขอจำกัดเชิงระบบที่มีสาเหตุเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการที่เชื่อมโยงกัน ทั้งดานเนื้อหาของ
นโยบาย ดานกระบวนการนโยบาย ปจจัยของผูม สี ว นเกีย่ วของ ความพรอมและแรงสนับสนุนทางสังคม
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และ ความพรอมทางวิชาการ อีกทัง้ ยังมี ชองวางเชิงระบบในกระบวนการนโยบายทีส่ ำคัญหลายประการ
เชน ความครอบคลุมและความเขมแข็งของเนื้อหานโยบาย, ทิศทางและความซ้ำซอนของนโยบาย,
ความเขมแข็งในการนำนโยบายไปและการติดตามประเมินผล, ขอจำกัดในการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม, บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีผลประโยชนทับซอน และการประสานงานระหวาง
ผูม สี ว นเกีย่ วของ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนกลไกทีม่ ศี กั ยภาพ ทีจ่ ะเปนเครือ่ งมือทางสังคม ทีภ่ าคสวนตางๆ
ของสังคม โดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมมีผลประโยชนทับซอนจะไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนากรอบและทิศทางนโยบายแอลกอฮอล ใหมีความชัดเจนและสอดคลองตอวัตถุประสงคในการ
ควบคุมและลดปญหา รวมถึงการทำความเขาใจและรวมกันลดขอจำกัดนโยบายแอลกอฮอลเพื่อ
สนับสนุนประสิทธิผลของนโยบายแอลกอฮอลในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทีค่ กุ คามสุขภาวะของสังคมไทย
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ศาสตราจารย นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงงาม
นายแพทยอำพล จินดาวัฒน
นายแพทยทักษพล ธรรมรังสี
ผูชวยศาสตราจารยสุปรีดา อดุลยานนท
รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล
ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ
นายแพทย ดร.อภินันท อรามรัตน
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รองศาสตราจารยสริตา ธีระวัฒนสกุล
พันเอก นายแพทยพิชัย แสงชาญชัย
เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส
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Message from the Conference Organizer
"Stop Alcohol Problem Crisis by…Law and Regulation"
The Thai National Conference on Alcohol Control has been organized regularly since
2005 with two primary objectives. First, to collect, document and disseminate information for
stakeholders or people who are interested in alcohol-related problems for preventing or reducing
these problems. Second, to create a local network of academics and all related implementers.
This year's National Conference will be the 4th of its kind, from 26 to 27 November 2008 at the
Richmond Hotel in Nonthaburi Province.
Alcohol prevention and control definitely needs comprehensive measures. These
measures should include legislation, taxation, campaigning, educational, social intervention, and
treatment actions. Every year the Conference highlights different perspectives, and puts an
emphasis on different alcohol control measures. In 2008, "Stop Alcohol Problem Crisis by…Law
and Regulation" was chosen as the theme of the Conference as Thailand had its Alcohol Control
Act (B.E 2550) adopted by the National Legislative Assembly on 21 December 2007. The law was
subsequently endorsed in the royal gazette and has become effective since 14 February 2008.
Significant contributions of the legislation to a reduction of alcohol-related problems will be
underlined. All alcohol control measures addressed in the Act, and other relevant information
related to those measures, will be fundamental to discussions at the Conference.
Under the fore-mentioned main theme, there are many interesting sub-themes
including alcohol control policy in Thai Society, an overview of global alcohol control, National
Health Assembly and alcohol control, experiences of other countries in curbing alcohol-related

problems by legislation, next steps of alcohol advertising control under the Alcohol Control Act,
implementation processes of the Act, traffic accident reduction by prohibition of sales of alcohol
beverages during cultural festivals, and national alcohol control strategies. Apart from these
sub-themes, topics will include social interventions in communities and treatment measures
discussed in detail in break-out sessions. Papers from selected academics, health professionals
and researchers on a variety of alcohol-related topics will be presented. Participants will find the
poster presentation competition another stimulating activity worth their involvement. Altogether,
there will be 44 topics considered in plenary and break-out sessions in this two-day conference.
Last but not least, alcohol is not an ordinary commodity. It causes many problems at
both the national and global levels, and the nature of these problems is very complicated. Alcohol
prevention and control measures, as a consequence, must effectively and with cultural-sensitivity,
tackle these serious problems continuously according to their social context. Collaboration from
policy makers, policy implementers, academics and civil society is an integral part of success in
controlling alcohol consumption and problems. The Conference Organizer very much hopes that
the National Conference on Alcohol Control will be a part of the advocacy mechanism in our
society to help protect our young generation from the harms of alcohol.
Bundit Sornpisal, M.D.
Director of Center for Alcohol Study
1 November 2551

Admiring Derek Rutherford
Derek Rutherford was born on 15 August 1939. He is a graduate of Leeds and London
Universities. He taught for 7 years in Grammar Schools and left teaching in 1969 to found and
direct the work of the TACADE (Teachers Advisory Council on Alcohol and Drug Education).
It was during this period that he attended his first international conference organised by the
International Council on Alcohol and Addictions.
In 1973 he was appointed Director of the National Council on Alcoholism.
The Department of Health commissioned the NCA to establish a network of alcohol information
centres throughout England and Wales. By the time he left in 1982 a network of 40 information
centres had been established: the training of voluntary alcohol counsellors was established; and
alcohol and work place programmes were developed among trade unions, industry and
commerce.
Member of the UK Government's Advisory Committee on Alcoholism 1975 to 1979.
In 1982 he helped establish and was co-Director of the Institute of Alcohol Studies,
London, an independent body for the promotion of evidence-based alcohol control policies.
The need for the development of both regional and international alliances for the promotion of
alcohol policies was recognised.
In 1989 EUROCARE (the European Alcohol Policy Alliance) was founded.
Derek Rutherford served as honorary secretary until 2006. A close link with the WHO European
Alcohol Action Plan initiated in 1992 has been maintained.

The EU Commission in 1994 funded a Eurocare three-year project to establish a
network of advocacy groups and train advocates in the promotion of alcohol policies. Eurocare
and the Institute of Alcohol Studies were deeply involved in the development of the European
Union's Alcohol Policy Strategy. Acknowledgment of its role is confirmed by the European Court of
Auditors evaluation of the Eurocare project:
"In the consultations for the alcohol strategy, the NGO network Eurocare acted as
a counterbalance to the drink industry. More generally, the NGOs' role in this field is to bring the
executive's view (pro-health) to the public and defend it against industry. The Commission
succeeds better with this strategy than most Member States governments."
(European Court of Auditors Febrary 2008)
Serving as International Secretary of IOGT International from 1990 to 2002,
Derek Rutherford, together with the support of the Marin Institute USA, organized in 2000 an
International Conference in Syracuse to establish the Global Alcohol Policy Alliance. Since then
the Indian Alcohol Policy Alliance has been launched. With the support of Thai Health
Foundation and SHORE, University of Auckland, the Asia Pacific Alcohol Policy Alliance has
been established.
2008 has seen the launch of the Alcohol Policy Youth Network in Europe with the
membership of 28 National Youth Councils and the establishment of the Nigerian Alcohol Policy
Youth Network.
Since 1990 editor and lately editor in chief of the international journal 'The Globe'.
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Draft of the Forth National Conference on Alcohol, Thailand.
Theme : "Stop Alcohol Problem Crisis by Law and Regulation"
26-27 November 2008, 8.00 am - 4.30 pm.
Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand
26 November 2008
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Activities

8.30 - 9.00 a.m. - Registration
9.00 - 9.10 a.m. - VTR : Stop Alcohol Problem Crisis by Law
and Regulation
9.10 -9.30 a.m. - Opening Ceremony and Keynote Address :
"Alcohol Control Policy in Thailand"
- Admiring Derek Rutherford by Prof.
Dr.Udomsil Srisangnam
9.30-10.10 a.m. - Plenary Lecture 1: "The Global Alcohol Control
Movement"
o The Global Alcohol Control Movement
o The Global Alcohol Control Movement in
NGO part
10.10-10.30 a.m. - Plenary Lecture 2: "National Health assembly and
Alcohol Control Policy"
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10.45-12.00 p.m. - Panel Discussion 1 : "International experiences of the
Alcohol Control Policy by Law and Regulation"
o Addressing on Availability control and Taxation
o Addressing on MPA, Alcohol advertisement
control and drink driving
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p.m.
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Advertisement Control Policy under Alcohol Control
Act 2008"
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Survey by Academic Committee on Substance
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o Alcohol Drinking Behavior Survey by National
Ms.Rajana Netsaengtip
Statistical Office
o Consumption Behavior and Perception of
Dr.Luksana Inglab
Impact on Alcohol of Student in Private University
in west Bangkok and Metropolitan Areas
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- Symposium B : Alcohol Supply and Control Policies
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Moderator : Mr.Boonyu
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o A The Study of Impact of Alcohol Advertisement Dr. Siruch Lapyai
on youth
o Alcohol Advertisement Surveillance by TV
Dr.Bundit Sornpaisarn
Monitoring
o Alcohol Marketing Strategy Surveillance by
Lt. Chuthaporn Kaewmungkun
Newspaper Monitoring
o Branding: Sins Brands
Assoc. Prof. Dr.Parichart
Sthapitanonda
- Symposium C : Treatment and Community
Moderator : Thera
Interventions
Wacharapranee
o Alcohol Problem Solving Empowerment Program Dr.Kittiyaporn Choksawadphinyo
for Youth in Udon Thani Rajabhat University
o The Alcohol Drinking Patterns in Village
Mr.Dharmatham Jinagool
Ceremony
o Community mobilization project : Case Study by PraPichate
Stop Drink Network (Santonta festival Surin
province)
o Youth campaign : Case Study by Stop Drink
Mr.Chalermkiet Nabin
Network (Phrom Lok waterfall,
Nakhon Si Thammarat Province)
- Symposium D : Alcohol Supply and Control Policies
Moderator : Dr. Thaksaphon
Thamarangsi
Commentator : The Director
General of Excise Department
o Distribution of Alcohol Beverage Retailers
Asst.Prof. Dr.Pattaraporn
Surrounding Universities in Bangkok
Polpanadham
o Alcohol Beverage Retailer Patterns and their
Ms. Kanitta Thaikla
Customer Drinking Behaviors
o Thailand Situation and Literature Review of
Assoc.Prof.Dr. Churai Tapvong
Alcohol Sale Licensing Control Measure

27 November 2008
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8.30-9.00 a.m. - Registration
9.00-10.45 a.m. - Panel Discussion 3 : "Law Enforcement Practicing of
Alcohol Control Act 2008 "

o Evaluation of Law Enforcement Practicing of
Alcohol Control Act 2008
o Representative of National Alcohol Policy
Committee and National Alcohol Control
Committee
o Representative of Provincial Alcohol Control
Committee
o 2 Provincial Case Studies

o Stop Drink Network Representative
10.45-11.00 a.m. - Break
11.00-12.30 a.m. - Symposium E : Alcohol Consumption and
Consequences
o

o
o
o

Speaker/Moderator
Modulator : Asst. Dr.Supreda
Adulyanon
Commentator : Director of
Department of Governance
Dr. Bundit Sornpaisarn
Director of Department of
Disease Control
Mr.Chuan Sirinunpon Governor
of Ubonratchathani Province
Mr.Apirak Kosayothin Governor
of Bangkok
Mr.Sompong Anuyuthapong
Governor of Nan Province
Pharmacist. Songkran
Pakchokdee

Moderator : Dr. Apinun
Aramrattana
Commentator : Sally Casswell
Health Impact Assessment of Drinking Alcoholic Dr.Wisa Supanpaiboon
Beverage contaminated with Toxic Substances
in Wistar Rat
Youth Alcohol Consumption and Risky Sexual Mrs.Orawan Sanwonloy
Behavior
Impact study of Drink Driving Victims
Sayamol Charoenratana
Alcohol Impact Drinking Surveillance by
Lt. Chuthaporn Kaewmungkun
Newspaper Monitoring

Time
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- Symposium F : No More Drink Campaign in Festival
in stead of Alcohol Cooperate Support

Speaker/Moderator

Moderator : Mr. Danai
Wangboonchai
Commentator : Mr.Manop
Yaemutai
o Long-boat Racing Tradition of Nan Province
Representative of Nan
Municipality and a Community
or Public Health Province
o Songkran Festival Khao Niao Road, Khon Kaen Representative of Khon Kaen
Province
Municipality and Khon Kaen
Stop Drink Community
o Peemaimuang and Yeepeng Festival,
Representative of Chaing Mai
Chaing Mai Province
Municipality and Chaing Mai
Stop Drink Community
- Symposium G : Treatment and Community
Modulator : Assoc. Prof.
Interventions
Dr.Sawitri Assanangkornchai
o Clinical and Community Interventions for Patients Assoc. Prof.Dr.Sawitri
Assanangkornchai
o Effectiveness of Motivational Enhancement Therapy Mrs. Soontaree Srikosai
among Alcohol Dependence Patients
o The Interventions for Alcohol Drinking Problem in Assoc. Sarita Teerawatsakul
Community , Thailand
o AA and Alcohol Dependence Patients
COL. Dr. Pichai Saengcharnchai
- Symposium H : Free Papers
Assoc. Prof.Dr.Manop Kanato
o Free Paper 1
Bungorn Supreda
Participated community in reduction of alcohol
problems and caring alcohol drinkers
o Free Paper 2
Jirawat Moolasart
Actual Drink Size : Challenge from Ethnographic
Study in a Thai-Lsaan Village
o Free Paper 3
Chanida Lertpitakpong
Cost of productivity loss due to premature
mortality related to alcohol drinking in Thailand
12.30a.m.-1.30p.m. - Lunch

Time
1.30 - 2.30p.m.
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- Panel Discussion 4 : "Necessity and Guideline on
Alcohol Sale Control Measure to reduce Drink Driving
during Festival"

2.30 - 3.10 p.m. - Panel Discussion 5 : "Strategy of Alcohol Policy:
The National Assembly "
3.10-3.30 p.m.
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Thamarangsi and
Kannikar Banterngjit
Prof. Dr.Udomsil Srisangnam
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Abstract

Prevention of harm from alcohol use in
the community
By Dr. Vijay Chandra
Regional Advisor, Mental Health , Who Regional Office for South-East Asia
New Delhi, 110002 INDIA

Governments of Member States of South East Asia Region have been very concerned
about the harmful effects of increasing alcohol use in the community. Concern has been
expressed in two sessions of the World Health Assembly and in the SEAR Regional Committee in
its Fifty-ninth session which requested the Regional Director "to support Member States in
building and strengthening institutional capacities for developing information systems, policies,
action plans, programmes, guidelines and monitoring/evaluation of programmes on prevention of
harm from alcohol use".
SEARO is concentrating on two parallel and simultaneous strategies for prevention of
harm from alcohol use in the community. One is working with Member States on development of
policy related to alcohol use. Thailand is taking a lead in this issue. The second is developing
community-based programmes for prevention of harm from alcohol use. An expert has analysed
data from 4 countries (India, Myanmar, Thailand and Sri Lanka) to identify strategies for
implementation in the community for prevention of harm from alcohol use. Examples of strategies
include: interventions for young people, use on special occasions, pay-day drinking, illicit alcohol,
deglamourizing use of alcohol, etc. SEARO proposes to conduct pilot studies to see the impact of
these interventions and the feasibility of application in the community.
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Abstract

The Global Movement on Alcohol Control Policy the role of NGOs
By Derek Rutherford
Chairman Global Alcohol Policy Allianc

Over the past two hundred years there have been three distinct periods in the social
history of alcohol: endemic intoxication from 1800 to the outbreak of the First World War in 1914;
sobriety from the end of the First World War until the late 1950's; and from the mid 60's to the
present drinking deluge. There is hardly a region of the world today that remains unaffected by
the harm caused by alcohol.
The paper outlines the causes of the modern epidemic; the marketing strategies of the
global alcohol industry; the liberalization of trade; the deregulation of the industry and the lack of
political will to effectively curtail the problem.
In the mid 1980's the drink's industry, concerned by what had happened to the tobacco
industry, set out to establish social aspect organizations and counter what they saw as threats
from the health lobby. Social Aspect Organizations were set up to influence the alcohol policy
agenda and to advocate industry friendly policies. Their pioneers were concerned that
"the tobacco industry reacted to not dissimilar threats in a passive, inadequate manner and, most
of all, too late."
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Against this backdrop NGOs have seen the need to establish networks at national,
regional and international level to advocate for the implementation of evidence based alcohol
control policies. In coordinating our work and establishing partnerships with each other, NGOs
will be best placed to counter the drinks industry strategies. The Thai Health Promotion
Foundation is a model which needs to be spread into other countries. Thai Health has played an
important role in the work of the Global Alcohol Policy Alliance and, in this region, by the
establishment of the Asia Pacific Alcohol Policy Alliance.

Plenary Lecture 2

The decision by the WHO to formulate a global alcohol strategy to reduce alcohol
related harm needs the support of an effective global movement. The WHO itself will need to
offer bold and courageous leadership. The need to safeguard the integrity of a global strategy
that will be effective is essential. This requires that policy must be formulated by public health
interests free from interference by commercial interests.
We have to meet the challenge of youthful drinking and the consequences it may have
on their health and maturity. As the World Development Report reminds us of the 'importance of
building human capital in youth" we have to create the right climate since " missed opportunities
to invest in and prepare this generation will be extremely costly to reverse, both for young people
and society." The possibility of your successful Stop Drink Network of young people forming
alliances with similar networks in other countries and continents needs to be explored and
encouraged.
The task of the global alcohol policy movement will be to mobilize civil society to accept
ownership of the alcohol problem and help to create the political will necessary to successfully
reduce the global burden of disease caused by alcohol.
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Abstract

National Health Assembly and Alcohol
By Dr.Amphon Jindawattana
National Health Commission Office

According to the National Health Act B.E. 2550 (2007), 'Health Assembly' means
"the process in which the public and related State agencies exchange their knowledge and
cordially learn from each other through an organising systematic forum with public participation,
leading to suggestion of healthy public policy or public healthiness". Health Assembly consists of
both Assembly on specific locality or on a specific issue and the National Health Assembly.
National Health Commission (NHC) is responsible agency including in appointing the Committee
for Organising National Health Assembly.
Conventionally, public policy is a close sphere, being exclusive for those officials,
politicians and professionals. Therefore, the Health Assembly is an innovative social tool to create
public process, opened to all walks of life, in order to have ownership and participation in the
healthy public policy development and advocacy. Through collective and interactive learning and
participation, the Health Assembly aims at creating concrete mechanism to promote health and
well-being on a sustainable basis.
Alcohol consumption creates negative impact to all aspect of health: physical, mental,
social and spiritual. To effectively reduce alcohol-related problems through public policy process
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is an extreme complicated process. It requires continuous commitment and collaboration from all
sectors and at all levels. This includes social mobilization, technical knowledge generation and
utilization, and involvement of stakeholders with authority. From these rationales, the Committee
for Organising National Health Assembly approved the proposal to have the Alcohol consumption
Control as an agenda in the 2008 National Health Assembly.
Furthermore, the 2008 National Health Assembly also has an agenda to consider the
draft Statute on National Health System. The Statute is designed to be a framework and guideline
in making policy, strategy and the performance of activities in respect of national. From the Health
Act B.E.2550, the Statute on National Health System has many essential matters that are relevant
to alcohol consumption control, particularly matters in health promotion, and in prevention and
control of diseases and health hazards.
Both Alcohol Consumption Control agenda and the Statute on National Health System
agenda in the 2008 National Health Assembly are a social mechanism for all social sectors to
concertedly work, hand-in-hand, to solve this serious threat to Thai society.
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Abstract

The effectiveness of controls on the physical
and economic availability of alcohol
By Tim Stockwell
Director, Centre for Addictions Research of BC University of Victoria,
Co-Leader, BC Mental Health and Addictions Research Network

International research strongly suggests that controls on the physical availability of
alcohol and on the price for which it can be sold are highly effective measures to reduce public
health, safety and order problems associated with the use of alcohol. Comprehensive reviews of
the evidence indicate that the most effective controls on physical availability include: restrictions
on the hours and days of alcohol sales; restrictions on the permitted density of outlets (i.e. the
number of establishments allowed per square kilometre etc) and restrictions on the age at which
a person may purchase alcohol. Similarly, substantial evidence has mounted to indicate that the
price of alcohol greatly influences the level and pattern of its consumption in the population and
hence the level of related problems - of all varieties. In this presentation, complexities will be
outlined around the use of taxation as a public health measure as well as potential solutions.
Simple increases across the board in price will certainly have benefits. There may also be some
substitution effects with people selecting cheaper forms of alcohol to compensate but these aren't
likely to completely compensate for the price change. In some countries there has been public
resistance to these measures especially in populations where there are large number of people
who at least occasionally drink alcohol. In the Thai situation with only 40% of the population
drinking alcohol this is likely to be much less of an impediment to raising alcohol taxes.
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Complementary strategies to across the board tax increases will be described including: (i)
establishing minimum prices per standard drink of alcohol (ii) establishing tax rates based on the
ethanol content of alcoholic beverages (iii) establishing earmarked taxes on higher alcohol
content drinks which generate revenue for treatment and prevention programs (iv) ensuring that
prices and tax rates do not fall behind the cost of living. Examples will be provided from Australia
, Canada and the UK .
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Abstract

International experiences of Alcohol Control
Policy by Law and Regulation - addressing the
effectiveness on minimum purchasing age,
alcohol advertising and drink driving

By Sally Casswell

SHORE, Massey University, New Zealand

Regulation to affect the purchase age of alcohol, the marketing of alcohol and drinking
before driving are key elements of effective and comprehensive alcohol control policies.
The effectiveness of the minimum purchase age has been demonstrated in evaluations
in a number of jurisdictions. Changes to a lower purchase age have been shown to affect the
consumption and harm experienced by the age group directly affected, both immediately and in
their future, and there is also an impact on those of a younger age.
Alcohol marketing is a rapidly expanding issue as the resources available to the
economic operators have increased and communication technology and the consumption society
have created a very favourable environment for widespread commercial promotion of alcohol use.
Policy in this area is less well developed and the promulgation of ineffective voluntary codes by
the economic operators has militated against regulation. However, there are good regulatory
models which have withstood legal challenges. The Loi Evin provides a useful example.
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The combination of alcohol and driving results in considerable alcohol-related harm
and, in many countries, effective regulation has reduced the proportion of alcohol related traffic
crashes. A deterrent effect as a result of well resourced random breath testing has been shown to
be effective as has the lowering of the blood alcohol level and administrative license
suspensions.
All of these regulatory approaches require the availability of adequate resources for
implementation and enforcement, not just financial resource but also support from the relevant
stakeholders, in order to be effective.
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Abstract
Next Steps for Alcoholic Beverage Advertisement
Control under the Alcoholic Beverage Control Act:
Academicians' View Point
Dr.Bundit Sornpaisarn
Center for Alcohol Studies,
Health System Research Institute

The Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 (2008) (Act) was approved by the National
Legislative Assembly on December 21, 2007 and came into force on February 14, 2008. There
had been the strong resistance, in particular during the consideration process of the National
Legislative Assembly, since this Act would affect the benefit of many businesses such as Alcoholic
Beverage production and sale, advertising and marking business of various types which work for
the alcohol business, whereby they tried to give the public several reasons through the press and
politicians and to push the amendment to the Act during the proceeding of the National
Legislative Assembly so as to lessen the enforcement strength of measures, especially the
measure controlling Alcoholic Beverage advertising. Consequently, the Alcoholic Beverage
Control Bill in relation to the measure controlling Alcoholic Beverage advertising was amended by
which the prohibition from advertising through all media for 24 hours was changed to the control
of advertising content not to overstate the product qualifications or persuade to drink, directly or
indirectly. In this matter, the government should exercise due care for the maximum benefit of the
country.
The next steps for Alcoholic Beverage advertisement control under Section 32
of the Act to be taken are as follows:
1. To control the Alcoholic Beverage advertising as much as possible since the
advertising relates to the willing to taste, thereby rendering an increase in new alcohol
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consumers. According to information from the survey conducted by the Center for Alcohol Studies
in December 2006 to study the relation between the acknowledgement of Alcoholic Beverage
advertisements and the willing to taste, the group of young people, who never drink Alcoholic
Beverage but can remember the advertisement of at least one brand, are willing to taste Alcoholic
Beverage four times compared to the people who never drink alcohol and cannot remember any
Alcoholic Beverage advertisement. Additionally, it is also found that the people, who have ever
drunk Alcoholic Beverage and can remember the advertisement of at least one brand, are willing
to taste Alcoholic Beverage eight times.The important point is that the control of alcohol
consumption does not limit any rights of the consumers due to the fact that they are not prohibited
from drinking Alcoholic Beverage, but it is to control the alcohol business not to lead children and
youth astray.
2. To interpret the Act for the purpose of enforcement and issue ministerial regulations
based on the principle that "the enforceability of any new measures under this Act shall not
be weaker than the existing ones" i.e. the probation of Alcoholic Beverage advertising on
television and radio, whether Alcoholic Beverage advertisements, showing of product brands and
company logos during 05.00 - 22.00 hours, as well as the probation of advertising on bill boards
within a 500-meter radius of education institutions and showing of warnings on Alcoholic
Beverage advertisements.
3. To give clear operational definitions in regard to the control of Alcoholic
Beverage advertisement content so as to mainly prevent the youth from Alcoholic
Beverage advertising communication since the empirical data shows that the alcohol business
can avoid the compliance with law by applying the strategy of showing a partial product bottle but
it makes 94.0% of the children and youth understand that it is the Alcoholic Beverage
advertisement. Therefore, the following issues should be identified:
- Which Alcoholic Beverage advertisements are considered as advertisements
overstating the product qualifications or directly or indirectly persuading the people to drink;
- How advertisements providing social constructivity information and knowledge
look like and its scope;
- How Alcoholic Beverage brands or company logos can show and its scope.
4. To show warnings together with Alcoholic Beverage advertisements as
appropriate. A warning space in any media which is based on the space or a warning time in
any media which is based on the time, as well as the design of warnings which effectively call
alcohol consumers or persons starting to drink attention should be specified and changed by the
Office of the Alcoholic Beverage Control Committee as it deems proper rather than the alcohol
business which no change can be made.
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Abstract

Alcohol Legislation and the Act on Minors
and Alcohol
By Prof. Swang Boonchalermvipas
Health Laws and Ethics Center (H.L.E. Center)

There is a saying that "what becomes of our minors today shall be the portrayal of our
country tomorrow", inside this saying is an implication that minors of today should be nourished
with morals and ethics which, in the future, will result in the development of the citizen. Alcohol
legislation is, in fact, an action to help protecting minors from alcohol.
Several research and studies reveal that Thai minors, within the past few years, have
consumed more alcohol in an alarming rate and exposure to alcohol advertising is the major
cause for liking of alcohol beverages which also leads to underage drinking initiation. Drinking
portrayal in advertising exposed to children has negative effect on young audience leading them
to believe that drinking is a 'normal' and socially acceptable behavior. A national survey of 2939
Thai students aged 9-25 conducted by ABAC Poll and CAS during 2 months of November and
December showed critical points that 54% of minors have had a drink, at least once, and 93%
have seen alcohol advertising and could remember, at least, one alcohol brand. Youths who have
not had any alcohol experience before showed tendency to drink and 7% among non-drinkers,
who could recall alcohol advertising, showed 29% need to drink which is 4 times and another
group of underage drinkers who could recall alcohol advertising showed 57% of need to drink,
which is 8 times. Another co-conducted study on Beer Chang advertising, by CAS and ABAC Poll,
during the season of Football World Cup 2006 revealed that alcohol advertising lead to brand
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loyalty and youths believed buying the brand, which supported the match, is to contribute to the
brand. 80.5% of minors aged 13-17 believed consumers should 'pay back' or reward the brand by
buying the product. Alcohol advertising has a negative effect on youth, thus alcohol legislation is
another legal action to protect children and minors, in which one policy is to control alcohol
advertising.
The expression of alcohol advertising described in the legislation makes clear that
advertising is "any action, regarding of any technique, which is exposed to the public to see, hear
or to be informed any statement beneficial to trade, also including any means of marketing
communications". Marketing communications, here, is described as "any action or activity in any
form which has the objective to sell the goods, services or images, to publicize the product, to
send information, to promote the trade, to exhibit the goods and to sponsor or support special
activities and direct marketing". One content in this legislation states that alcohol advertising must
not depict product logo or symbol which claims product qualities nor encourage drinking, whether
directly or indirectly. Any advertising and public relations, according to this legislation, is allowed
but only with content that gives information or provides socially-responsible knowledge, and shall
not depict product picture, packaging and symbol of alcohol producers. Ministry rules will describe
more details further. From the first draft of this legislation, it was determined to ban alcohol
advertising 24 hours from media, however, legislation committee suggested to allow advertising
in media only from 24.00 to 05.00 but this suggestion was debated. When the draft was presented
to The National Legislative Assembly on December 2007, it received recommendation that
alcohol advertising, as earlier drafted, is allowed to depict product symbol or image. The portrayal
of packaging or product which claims product qualities was still not allowed. Further details
should follow Ministry rules. However, some members of the Legislative Assembly recommended
image advertising should be allowed in media 24 hours but, despite the fact that, alcohol
advertising, at present, is not allowed 24 hours. Alcohol advertising is allowed only after 22.0005.00.This suggestion will, thus, stymie the newly drafted legislation. Another point to be
concerned particularly, however, is the content which allows image advertising alongside with
advertising copywriting which suggests morals, good deeds and socially contribution in alcohol
advertising is still allowed in this legislation. The suggestion of morals or doing good deeds in
alcohol advertising can mislead young audience, leading them to believe that alcohol and doing
good deeds is the same thing, which in the long run, will not do any good to youthful minds. In
fact, it is another advertising strategy to benefit the alcohol product. Although this legislation is not
perfected and public opinion was cut off, this legislation starts to play and still needs further
improvement, if the public and concerned parties see the importance in protecting young children
from alcohol business.
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Abstract
Patterns of alcohol consumption of Thai general
population : Results of the National Household
Survey on Substance and Alcohol Use in 2007
Sawitri Assanangkornchai, M.D., Ph.D.
Associate Professor
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
On Behalf of the Administrative Committee of
Substance Abuse Research Newtwork
Office of the Narcotics Control Board, Ministry of Justice

The National Household Survey for Substance and Alcohol Use (NHSSA) is a periodic
survey of the Thai population aged 12-65 years. The main objective of the project was to estimate
the number of people in Thailand who ever used substances, including alcohol, tobacco and
some prescription drugs in their lifetime, in the last year and 30 days prior to the survey and their
types of use. Regarding the alcohol section of the survey, specific objectives include estimating
the number and prevalence of alcohol drinkers and alcohol use disorders, and studying patterns
of alcohol consumption and alcohol related consequences.
Study methods, Source Population and Sample
This 2007 survey used a multistage sampling scheme. Altogether, 29 provinces were
selected with a final sample of 11,348 households, and 26,633 respondents (11,983 males - 45%
and 14,650 females -55%), which accounted for 0.67% of the total Thai population aged 12-65
years in 2007. A face-to-face structured interview was administered by a trained interviewer.
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There were three sub-sections in the alcohol section, which were patterns of alcohol
consumption, Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) and consequences of drinking.
Results
It was estimated that 29.42 million people of 12-65 years (63%) in Thailand were
abstainers (about eight million men (41%) and more than 20 million women (80%)). About 13.23
million Thais (28.4%) drank alcohol in the 12 month-period of the survey and 10.54 (22.7%) did
so in 30 days prior to the survey (8.5 million (41%) in men and 2 million (7.8%) in women). Beer
was the most popular beverage for all Thais regardless of gender and age group. The followed
order of popularity was white spirits, whiskey, medicinal alcohol, homemade alcohol and wine,
respectively. Fruit cocktails (alcopops) and ready-to-drink alcohol were beverages of choice for
young people. Among those who drank in the 12 month period before the interview, men drank on
average 34.38 grams per day, women drank on average 12.98 grams per day egual to (88.91
grams and 51.99 grams per drinking day in men and women, respectively). About 2.79 million
Thais (22.7%) could be classified as hazardous drinkers, 0.39 million (3.1%) as harmful drinkers
and 0.23 (1.9%) as alcohol dependents. The prevalence of alcohol use disorders was about three
times higher in men than in women. Furthermore, men had higher rates of alcohol-related
problems than did women. The most common alcohol-related consequences in Thai people were
guilt and remorse after drinking, financial and health problems, while the least were loss of
employment and legal problems.
In conclusion, the results of this study were in keeping with those of other studies in
Thailand and other countries that men drank more than women and had higher rates of alcohol
use disorders and alcohol-related problems than did women. However, this study found that a
number of Thai women at present also drank alcohol and had higher rates of drinking modern
types of beverages, such as fruit cocktails, wine and RTD than did men. In addition, young
drinkers seem to prefer this type of beverage. These data may reflect some changes in Thai
society. Research remains the essential tool in understanding patterns of drinking and related
problems and forms the basis for planning policy for prevention and management of the
problems. The national alcohol survey should therefore be continued.
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Abstract
Survey of Alcohol Drinking Behavior 2007
By Rajana Netsaengtip
National Statistical Office Thailand

The National Statistical Office has carried out the Survey of Alcohol Drinking Behavior
since 2001. There were four surveys in total up to this present survey. The survey collected
detailed information on type of alcohol use, reasons associated with drinking behavior, reasons
associated with stopping alcohol drinking, drinking and driving behavior and so on. All these
information has been used by government agencies in order to develop national policies and
laws or regulations related to alcohol. The survey result during the past 7 years (2001 - 2007) was
showed that the percentage of alcohol drinking was continually decreased from 32.7 percent to
29.3 percent. In addition to this, male drinking felled from 55.9 percent to 51.0 percent, and female
drinking declined from 9.8 percent to 8.8 percent. The result from the 2007 survey was found that
of the population age over 15 years around 51.2 million, there was about 14.9 million (29.3
percent) related to alcohol use. The age that person began to drink alcohol was approximately
20.5 year old. In addition, male drank 6 times more heavily that female and the percentage of
adolescent drinking in non-municipal area were higher than those in municipal area, which were
31.0 and 25.4 percent respectively. For those who were in the workforce group drank more
heavily (34.4%) than other groups. One of the more serions findings was that about 21.9 percent
of youth were alcohol-related. Furthermore, for those who drank alcohol in the past but recently
were non-alcoholic drinking was about 3.8 million or 7.5 percent of the population age over 15
years. By this, the two main reasons for stop drinking were their realization on the consequences
from alcohol drinking and illness (44.5 and 25.3 percent respectively).
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Abstract

A surveillance of drinking behaviors and other healthrisk behaviors among high school students in Thailand
By Assanangkornchai S, et al. On behalf of the 2007 Student Survey Team.

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Hat Yai, Songkhla, Thailand)

Introduction
Alcohol consumption and other health risk behaviors have been an increasing problem
among adolescents both in Thailand and other countries. School is an important place for
implementing prevention programs for alcohol use and other health risk behaviors. Before
implementing such programs, it is crucial that the nature and extent of the problem should be well
understood. The current study project was carried out to monitor the changes of health risk
behaviors, including alcohol and other substance abuse and their consequences among high
school students in Thailand. The study was planned to be a repeated series of bi-annual surveys,
collecting data from high school students all over Thailand. This is a report of the results of the
study in 2007.
Subjects and Methods
Subjects were students in Mathayomsuksa (High school) levels 1, 3 and 5 (M1, M3 and
M5; -equivalent to Years 7, 9 and 11 of the international education) in ordinary schools and in
level 2 of the vocational colleges (V2) from 40 randomly selected provinces throughout the
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country. Five schools were randomly selected from each province, including one public high
school in the urban areas, one in rural areas, one private school, one commerce-based
vocational school and one technique-based vocational school. Altogether 201 schools
participated in the study. In each school, three classrooms of each level were selected. All
students in the selected classroom were asked to complete a self-administered, voluntary and
anonymous questionnaire during their regular class period. Overall, the total number of students
was 50,033, 46% males and 54% females. The mean age of the students was 15.1 years. Data
collection was carried out between December 2007 and February 2008, which was in the second
semester of the school year in Thailand.
Results
Alcohol consumption
Overall, 30% and 18% of the male and female students ever drank alcohol in their
lifetime and 25% and 14% drank in the past 12 months. The mean age at first drink was 13.3
years in males and 14.0 years in females. Among those who had drank in the past 30 days of the
survey, the majority drank 1-2 occasions with 1-2 drinks per occasion. Students in higher classes
were more likely to drink in the past 30 days, had binge drinking and drinking until intoxicated
than students in the lower classes. Male students had a higher rate of drinking than female
students in the same educational level.
The places where students usually drank alcohol were farm/garden and dormitory.
Almost half of the V2 students reported that they could buy alcoholic beverage by themselves
without being checked for the identification by the sellers. About 13% and 6% of the males and
females could buy alcoholic beverages from shops or restaurants in the surrounding areas of less
than 500 meters of their schools. The average accessible time to an alcoholic drink was 12-14
minutes with a median of 10 minutes.
Factors associated with past year alcohol consumption among these students included
five domains, 1) socio-demographic characteristics, including gender, school level, religion,
accommodation and school performance, 2) perception of school social environment regarding
rules about alcohol consumption and number of drinking peers, 3) exposure to alcohol
advertisements, 4) positive attitudes toward alcohol drinking, and 5) substance use and healthrisk behaviors. School level had the highest odds for the relationship with alcohol consumption.
Compared with M1 students, M3, M5 and V2 students were 4-12 times as likely to drink alcohol.
Female students were about half time as likely to drink alcohol as were male students. Drinking
students were significantly more likely to perceive school rules and environment in
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the pro-drinking way. Drinking students were more exposed to alcohol advertisements, were
better in remembering the alcoholic beverage brands and were more likely to try out alcohol after
seeing or hearing those advertisements, compared to non-drinking students. Higher percentage
of drinking students than non-drinking students tended to perceive that alcohol drinking created
positive consequences, e.g. helping them in socialization, making men or women sexier, reducing
stress and increasing appetite. Finally, drinking students were more likely to be engaged in
health-risk behavior, e.g. substance use, fighting, sexual relationship and suicidal attempts than
were non-drinking students.
Summary
The prevalence of alcohol consumption and its associated factors were significantly
different between male and female students, among students in different school years and
between students in ordinary education and vocational education. This information suggests that
preventive measures for alcohol and substance abuse and other risk behaviors among high
school students should be specific to gender, age group and type of schools. Repeated surveys
are also needed to monitor the trends of these health-risk behaviors among all students
throughout the country.
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Abstract
Abstract

Consumption Behavior and Perception of Impacts
on Alcohol Consumption of Students in Private Higher
Education in west Bangkok and Metropolitan Areas
By Assoc.Prof.Dr.Luksana Inglab
Associate Professor and Vice Dean at College of Health Science and Nursing, Christian University.

The purposes of this research were to study the alcohol consumption behavior and the
students' perceptions of impacts on alcohol consumption, the relations of the personal aspect,
family and friend on alcohol consumption behavior and to compare students' perceptions of
impacts on alcohol consumption according to the personal aspect, family, friend and alcohol
consumption behavior. The research instruments were questionnaires collected from undergraduate
students in 6 institutions under Private Higher Education in West Bangkok and Metropolitan
Areas, totally 2,569 by two-stage random sampling. The statistics for data analyzing are
frequencies and percentage, testing the assumption by chi-square, t-test independent and
one-way ANOVA.
The research findings of non-consuming alcohol sampling groups were 47% while the
consuming ones were 34.8% and 18.2% used to but has already cancelled. The study about the
personal aspect, family and friend with alcohol consumption behavior was the personal aspect,
which were sexes, study group, grade point average and monthly income. For the family aspect
was parents, brothers and sisters' alcohol consumption behavior. For friend aspect was the ones
who consumed alcohol, consuming persuasion and intentionally making friends with the
consuming ones were related to the students' alcohol consumption behavior at the level .05 .
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The comparative study of students' alcohol perception of impacts according to the personal
aspect, family and friend was sexes, study group, grade point average, brothers and sisters'
alcohol consumption behavior, having alcohol consuming friends and intentionally making friends
with the consuming ones affected the perception of impacts on health, economy, society and
ethics or religious principles differently at the level .05, that is, female students perceived more
impacts in overall than males, and the group of health science more than any other groups. The
students of upper 3.00 grade point average perceived more impacts in overall than the ones of
lower grade point average. The group which brothers, sisters and friends without alcohol consumption perceived more impacts in overall than the one, which brothers, sisters and friends
with alcohol consumption. The group which unintentionally making friends with the consuming
one perceived more impacts in overall than the one intentionally did. The sample group remarked
how to decrease and give up consuming alcohol by controlling the way to produce, selling and
buying, and also providing instruction and recognition of alcohol bad effect to young people.
Key Words : alcohol consumption behavior / perceptions of impacts on alcohol consumption
/ the undergraduate students of Higher Education / Private Higher Education in West and
Greater Bangkok
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Abstract

The Study of Alcoholic Beverages Advertising :
Impact of Corporate Social Responsibility (CSR)
Advertising on Adolescents
By Dr. Sirach Lapyai
Faculty of Communication Arts, Rangsit University

This study The Study of Alcoholic Beverages Advertising: Impact of Corporate Social
Responsibility (CSR) Advertising on Bangkok Adolescents attempted to investigate the impact of
corporate social responsibility advertisement (CSR) delivered by alcohol industries through
television. The study sample consisted of 4 levels of Thai youth; elementary school students in
grade 5th-6th , junior high school students in grade 7th-9th, pre-university students in grade
10th-12th and university students year 1st-4th in 4 parts of Thailand; Bangkok, The North, The
Northeast and The South, in total was 797 students. The objective of the study is to assess the
impact of CSR advertisement on cognition, attention, perception, recall and memory in
association with brand recognition, brand loyalty, alcohol expectancy and positive attitude toward
alcohol brand since alcohol industries recently resorted to CSR in order to avoid advertising
content control. At baseline, 70% of the sample groups drink alcohol, the lowest onset age is
10 years old.
The study revealed that alcohol advertising exposure is very high among all youth
groups, contributing to total brand recall, advertising recall and brand preference and young
people found CSR advertising appealing. CSR advertising was proved to be mostly effective
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marketing tool for alcohol industries since it could promote the brand, switch the brand image to
a highly positive one and deter the harmful image of alcoholic drinks as previously recognized.
The mechanism was through advertisement admiration and the using of positive appeals in
advertising content which, in turn, are approved by young people. The impact of CSR is the fact
that CSR is influential to young people's perception and interpretation toward alcohol brands,
making these brands admirable and appear ad benevolent to society. The study also revealed
that young people showed drinking expectancy and loyalty to a local beer which resulting from
the idea of 'giving back to the do-gooder' since young people believed that this beer brand
committed good deeds to the society such as helping the poor, helping people suffered from
flood, supporting Thai football team and doing charity, and because this beer brand is benefactor,
consumers of this brand can also indirectly helping the society by buying this brand. Young
people, as this study revealed, are naive to alcohol advertising strategies especially CSR
advertisement. CSR advertisements appeal to young people in 3 ways; alcohol brands invite
people to do good deeds, alcohol brands help the poor through charity and advertising content is
positive, showing that alcohol brands are responsible. Young people showed positive responses
to alcohol advertising and are misled to believe that CSR is real.
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Abstract

Monitoring Alcohol Advertising in Television
Dr.Bundit Sornpaisarn

Center for Alcohol Studies,
Health System Research Institute

Alcohol advertising in television is a topic of continual concern for CAS because of the
potential effect of alcohol advertising can have on young audience. CAS has been monitoring
alcoholic beverages marketing strategies as a longitudinal study. This abstract presents
significant results from studies of alcohol advertising on television, with the objectives to monitor
alcohol advertising presented in the form of, product advertising and corporate advertising which
share the same corporate symbol of alcohol products. The study examined both direct and
indirect advertising and also assessed alcohol advertising compliance with the Alcoholic
Beverage Control Act BE. 2008.
Television programmes in Station 3, Station 5, Station 7, Station 9 and NBT Station
were catalogued 24 hours, during 21st Januray-16th March 2008, and recorded on discs. The
cataloguing process ran 3 rounds, each round covered 7 days. Direct advertising was identified
as advertising spots aired during programme breaks. Indirect advertising was identified as the
portrayal of product or corporate name or symbol in programme content, for example, product
name appeared at the background, clothing which carries product name presented in the programme
or voice and conversation pronouncing product or corporate name.
The study revealed that, when compared with advertising frequency before the Act or
before 14th February 2008, overall direct alcoholic beverage advertising deceased 55.1 %. In
details of direct alcoholic beverage advertising, direct advertisement with alcohol beverage bottle
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decrease 81.2 %, with alcohol beverage's pakaging decrease 47.4 %, while direct advertisement
with alcoholic beverage brand decrease 35.6 % and direct advertisement of alcoholic beverage
producing company increase 28.1 %.
Overall indirect alcoholic beverage advertising was inceased 69.0 %. In details of
indirect alcoholic beverage advertising, indirect advertisement with alcohol beverage bottle
increase 138.2 %, with alcohol beverage's pakaging increase 15.0 %, indirect advertisement with
alcoholic beverage brand increase 59.9 % and indirect advertisement of alcoholic beverage
producing company increase 54.4 %.
According to the Act which was introduced on 14th February 2008, any alcohol
advertisement which portrays alcohol product and its packaging is considered breaching the Act.
The study also found that alcohol advertising violated the Act; alcohol product was shown in direct
advertising average 4.8 times per day and in indirect advertising average 17.4 times per days. In
addition, package of alcohol product was shown in direct advertising average 2.9 times per day
and in indirect advertising average 1.6 times per day.
After the enforcement of the Act, it resulted in the increase of both direct and indirect
advertising and contravention of the Act by presenting alcohol product and its packaging also
appeared. It is evident that alcohol advertising which contravene the Act must be regulated and
must be taken with strict legal measures. Alcohol advertising which carries alcohol product,
packaging, corporate symbol or related items should be restricted.

54

Abstract
Alcohol Business Promotional Strategy: A Study from
Alcohol Press Advertisement Surveillance
By Lieut.Chuthaporn Kaewmungkun
Center for Alcohol Studies

CAS has conducted a study focusing on monitoring alcohol advertising and alcohol
marketing promotions through advertising and alcohol-related information placed in newspaper.
In this study, 9 newspaper titles (Thai Rath, Daily News, KhaoSod, Kom Chad Luke, Matichon, Post
Today, Naewna, Manager and Bangkok Biz) were assessed for 6 months or 186 days, from 27th
December to 30th June 2008, to determine the proportion of advertising placement and alcoholrelated information placed in newspaper content. The objectives of the study were to survey
marketing strategies of alcohol industry and its promotional tactics and to monitor alcohol
information placement both in proportion, format and types of marketing strategy employed by
alcohol industry.
The study revealed that, through 6 months, all the 9 newspapers displayed news
covering content of alcoholic beverages advertisement and sales promotions. In total, there were
143 news items on alcohol marketing promotions. On average, 23.8 news items per month
covering alcohol issues appeared in daily newspaper. Bangkok Biz accounted for most
presenting alcohol-related information, with the appearance of 28 news items on alcohol or 19.6%.
Neawna ranked the second, displaying 23 news items or 16.1% while KhaoSod showed 15.4% or
22 items. When examining news content, it was found that most news content, 101 news or
70.6%, covered issues of alcohol promotional activities including concerts, scholarship granting
and contest. The study also revealed that alcohol-related information also appeared in other
contents than news, 20 items or 14% showed up in newspaper columns and another 11 items or
7.7% were placed in newspaper articles. For alcohol promotional activities, it was found that most
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items, 53 items or 31.5%, covered sporting events. Another 17 items or 10.1% displayed issues of
new alcohol products promotion whereas items covering alcohol sales or publicizing events such
as concert, social activity, discounting or events targeting at youth appeared averagely as 10-15
items or 6.9%.
Results showed a significant prevalence of alcohol advertising in the 9 newspapers, in
total, there were 245 advertisements or averagely 40.83 advertisments per month. Daily News
accounted for most alcohol advertising, printing 59 advertisements or 24.08%. Thai Rath ranked
the second, printing 48 advertisements or 19.59% while Bangkok Biz had 38 advertisements or
15.51%. When examining advertising placement, the front page had the highest proportion of 70
placements or 28.6%, another 19.2% were placed in sports section and 19.2% were placed in
news-followed up page respectively. On advertisement size, it was found that most
advertisements or 58.4% appeared in quarter size or more, 20 advertisements or 14% were in full
page and 71 advertisements or 49.6% were a half-page size. When assessing types and formats
of advertising, product logo was most frequently employed, accounting for 57.1%. Corporate
advertising appeared at 22.5% and product advertising appeared at 20.4 % respectively.
Advertising theme mostly used was theme depicting fun, which accounted for 81.6%, theme
depicting success and leadership appeared 65.3% and theme on friendship appeared 50.2%
respectively. 35.5% of advertisements also depicted message that, both openly and subtly,
encouraged alcohol consumption.
When compared the data from this 6-month study and alcohol monitoring data
obtained before the enforcement of Alcohol Beverage Control Act or before 14th February 2008,
the frequency of advertisement increased. Before the Act was enforced, advertisement appeared
21.8 pieces per month on average, and there were 29 product advertisements. The increase of
advertising frequency appeared after the Act, it rose to 46.3 advertisements per month and
another 35 product advertisements showed up.
To conclude the findings, alcohol industry employed 5 marketing promotional tactics;
using sporting events, using promotional activities to launch new product, holding activities to
announce business sales, campaigning music events and social activity. In these promotional
activities, product name, product logo and corporate name usually appeared. Data also showed
that after the enforcement of the Act, product advertisement has decreased whereas logo and
corporate advertisement increased. However, 35 product advertisements were found, even after
the enforcement of the Act. Product advertisement which depicts bottles or packaging, according
to the Act, is considered a breach. Advertisements which appear to breach the Act should be
strongly regulated and restricted and there must be legal measures that would be used to assess
advertisement that contravene the Act should not occur.
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Abstract

Sin Brand : An Analysis of Communication
Marketing Communication Mix of Alcohol
Beverages.
ASSOC. PROF. PARICHART STHAPITANONDA, Ph.D
NATWIPA SINSUWARN
The Faculty of Communication Arts,Chulalongkorn University
Brand is an important tool among marketers in various fields, including such a sin
product as alcohol drink. Branding implies making a positive relationship between a product and
its consumers, via various kinds of marketing communication tools and techniques. The objective
of this research is to study the branding process of alcohol product in Thailand. We applied
communication research methodology like a documentary research to analyze printed media and
electronic media. Data were collected during 2006-2007.
The result of this research shows that the branding process based on the integrated
marketing communication mix (The Ps') are as follow:
• 'Product': They focus on product and package re-design, and new product
launch.
• 'Price': They encourage product discounts, product exchange, product samples,
giveaway, and premium products at the regular price.
• 'Place': They provide new outlets and websites to create a new atmosphere to
attract target audiences.
• 'Promotion': They use experiential marketing, and sense of proud among
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drinkers, and they use integrated marketing communication tools to support in-trend activities.
• 'Positioning': They characterize the alcohol drinks as a product for health,
refreshment, in-trend, happiness, smart people, and special people.
• 'Public Advertising': They use advertising to show their special characteristics,
which are different from other brands.
• 'Public Responsibility Projects': They focus on sponsoring social events and
social welfare projects.
• 'Partnership': They encourage individuals, groups, and various organizations to
join hands in various kinds of cooperation.
• 'Publics': They seek to repeat good memories among special publics, trendsetters, new customers, and travelers.
• 'Policy advocacy'; They advocate related issues; they call for consultation; they
support the social movement groups, they use information to intimidate or challenge the policy,
and they give voice to demands and to bring suit in court.
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Abstract
Experiment of Youth Empowerment upon Alcohol
Problem - Solving in Udon Thani Rajabhat
University
By Dr.Kittiyaporn Choksawadphinyo
Ph.D.(Public Health) Health Science Department,Faculty of Science,
Udon Thani Rajabaht University
The Quasai-experimental study was used to conduct youth empowerment to be
leadership for alcohol problem solving in Udon Thani Rajabhat University. The 50 students who
were selected by volunteer method were empowered by 4 steps included; Building bonding
Problem learning Problem solving and Problem evaluation. The results in pre-experimental
period found that causes of alcohol drinking were social party, experiment, friend's inducing, and
enforcement. The participants indicated to alcohol impacts included, argument, and wasted time
to learn. The assessment on self-esteem showed that participants had negative view included,
loss of self-esteem, misfortune, lonely, and non-important. The negative view on self-efficacy
included, loss of self-confident, incapable, and weakness. The negative view on quality of life was
unhappy and dissatisfied themselves. Post-experimental period showed that most of participants
suggested to promote alcohol problem-solving campaign continuously and expanded to other
areas. The comparative between pre and post study on self-esteem, self-efficacy, and quality
of life had differently significant at 0.05. ,which showed that the participants had been higher of
positive view on themselves. The study indicated that empowerment can promote the sense of
self-esteem, self-efficacy, and quality of life. It also promoted the sense of self control that lead to
reduce alcohol problem.
Key Word: Empowerment Alcohol Problem-solving Youth
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Abstract
The research project on alcohol drinking in the
communities has aimed at investigate situations and
factors related to parties in the communities in
Nakhon Ratchasima. Both quantitative and qualitative approaches were used to collect the data.
By Mr.Damtham Jinagool
Forum For Interactive Learning Through Action : FILTA

The findings reveal that the parties are generally held after the harvest season based
on the astrological principles as well as the social roles. The alcohol drinking has continuously
existed with regard to the cultural aspect which is variedly defined from one society to another in
detail. The small unit of the society has performed the functions for the community increasingly.
When holding a party, the hosts tend to invite the villagers within the village or from the nearby
villages. It has also been found that 83.52 percent of the parties served alcoholic drinks and it
cost 9,219 baht per one party on average. The hosts simply called the agencies in town to deliver
the drinks. Beer is the most popular due to the spread of the culture. It can also be introduced to
new female drinkers starting from helping out with the cooking for the party. Male adults were
found to drink the most while female adults were found the highest new drinkers. The reason to
serve alcoholic drinks is to follow the fellow friends, fearing that they may not help do a good job
at the party. Further, drinking can cause fighting. The difference of the parties, social roles and
hosts has affected the quantity and cost of alcoholic drinks. The sufficiency economy as well as
social changes and the spread of culture have affected the alcohol drinking. What may lead to the
termination of the parties is the negative and positive of cultural differences. The dynamic
activities especially the learning arena about drinking may be able to accelerate the process more
quickly
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Abstract

Distributions of alcohol beverage resellers
surrounding universities in Bangkok
By Asst.Prof. Dr. Pattaraporn Polpanadham
Suan Sunandha Rajabhat University
This research studied distributions of alcohol beverage resellers surrounding
universities in Bangkok as a part of Societal marketing, concerning social responsibility and life
quality of consumer. The purpose was to explore distributions of alcohol beverage resellers
surrounding universities in Bangkok due to geographic factors and physical factors. Geographic
factors comprised of positions of resellers surrounding universities within 500 metres as well as
social environment such as temples, schools, residence area, and gas station. Whilst, physical
factors focused on alcohol seller permits, types of alcohol beverages, opened hours, selling time,
store names and addresses. Research methodology used were Geographic Information System
and Interviews. Geographic Information System was used to specify positions of each resellers
as well as social environments within buffer of 500 metres of each location sample. Sample sizes
were 15 location samples in order to yield the statistical significant of at least 0.514. Location
samples selection based on data from Bangkok Metropolitan Office in distributing 42 universities
in Bangkok into 4 zones, then calculating proportions of one third of each zone, getting 14
locations plus Rungsit university. Finally, purposive sampling selection was applied considering
rector office as a main campus and a campus mainly for undergraduate students. Data was
collected by census of alcohol beverage resellers both geographically and physically as well as
interviews, and analyzed via Geographic Information System method and descriptive method.
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The findings were in form of frequency data, average nearest neighbor ratio and
descriptive data. Firstly, numbers of alcohol beverage resellers surrounding location samples
within 500 metres buffer found 01 stores surrounding SR, 35 stores surrounding SK, 380 stores
surrounding CU, 106 stores surrounding SW, 84 stores surrounding CC, 62 stores surrounding
TK, 144 stores surrounding SA, 102 stores surrounding TR,156 stores surrounding LB,156 stores
surrounding RU, 60 stores surrounding AB, 108 stores surrounding TB, 120 stores surrounding
CR, 116 stores surrounding KU, and 40 stores surrounding RS. Secondly, main of store types
were small general stores 44 % convenient stores 18% surrounding SR, small general stores
39 % convenient stores 29% surrounding SK, night entertainment 43 % convenient stores 17%
surrounding CU, small general stores 33 % restaurant 25% surrounding SW, small general
stores 36 % stores in apartment for rent 16% surrounding CC, small general stores 55 %
convenient stores 17% surrounding TK, small general stores 77 % stores in apartment for rent
13% surrounding SA, small general stores 73 % convenient stores 12% surrounding TR, small
general stores 35 % stores in apartment for rent 22% surrounding LB, convenient stores 55 %
small general stores 45% surrounding RU, small general stores 43 % convenient stores 16%
surrounding AB, stores in apartment for rent 39% small general stoeres 24% surrounding TB,
stores in apartment for rent 39 % small general stores 23% surrounding CR, stores in apartment
for rent 22 % convenient stores17% surrounding KU and small general stores 44 % restaurant
22% surrounding RS.
Densities of these store types shown convenience of buyer access were small general
stores, convenient stores and stores in apartment for rent consecutively. Store types could
describe existence and expansion of resellers in each location samples. Existence of small
general stores density mostly were life long community, in contrast expansions of convenient
stores were coupled with growth of stores in apartment for rent. Night entertainments were
expanded along main street in downtown as founded at CU and SW, and along main road of
some location samples such as CC and TB.
Finally, frequency data of physical factors such as alcohol beverage types mostly found
20-28 % of beer, 15-20% of thai distilled alcohol, thai dense distilled alcohol and spy wine cooler,
consecutively. Alcohol seller permits were applied upto 90%, except LB TB CR founded only
58% due to nonreply respondents upto 25%. Beverages were sold mostly throughout the day
during opened hours, except convenient store and supermarket in department stores abide by the
timing rules. House numbers were significantly important for alcohol reselleres to get permission
legally, where existed in most stores, except at SW due to modern decoration, while existed only
store branch numbers at convenient store.
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Average nearest ratio were found the highest at CU, LB and SA consecutively, in
contrast the lowest at SK and RS consecutively. The conclusion of interview data were
geographic environment surrounding location samples could be an opportunities for business
expansion such as nearest distances for consumers to access store, broad area to expand stores
and to add service supply such as parking lot. New store expansion and decoration could attract
new comers . Alcohol whole sellers, the least portions of resellers, were significantly important for
convenience of distributions to retailers within location samples.
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Abstract

A Comparative Study of Alcohol Licensing
Measurement of Foreign Countries and Thailand
By Churai Tapvong1
Chussana Rungpatchim2
1 School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University,
Nonthaburi, Thailand
2 School of Human Ecology, Sukhothai Thammathirat Open University,
Nonthaburi, Thailand
The objectives of this study were to review state-of-the-art of alcohol licensing
measurement both in foreign countries and in Thailand, and policy recommendations for alcohol
licensing of Thailand.
The results of this study revealed that alcohol licensing was one of controlling alcohol
availability in the nations. The key concept of alcohol licensing was that the less alcohol
availability, then the less alcohol consumption and the decrease harms related to alcohol. Alcohol
licensing of the countries studied have had various measurements consist of (1) appropriate
regulation of alcohol outlet types, (2) license fee charging according to available alcohol in an
outlet and the number of population in each areas, (3) controlling the alcohol outlets density,
(4) regulating days and hours of alcohol sale, (5) raising the minimum drinking age, (6) strict
alcohol licensing and concerning public interest prior to facile licensing, and (7) increasing the
strength of law enforcement.
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In Thailand, alcohol licensing was regulated by Excise Department, under Alcohol Act
1950 enforcement. The result uncovered that Alcohol Act 1950 has been enforced for 58 years.
Many measurements might not be appropriate for the present situation, for instance, the low
alcohol license fee, classifying the alcohol outlets, alcohol outlets placement, and controlling
alcohol outlet density, so on and so forth.
Policy Recommendations of the study suggested that Thailand should be reconsider
all measurements related to alcohol licensing. Emphasis should be concentrated on increasing
licensing fee, limiting alcohol outlets density, increasing the minimum drinking age, reducing the
convenience of licensing, and increasing the effectiveness of law enforcement.
Keywords : Measurement, Alcohol License, Alcohol Sale
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Abstract

Results of the Law Enforcement Evaluation
of the Alcoholic Beverage Control Act B.E.
2551 (2008)
.

By Dr.Bundit Sornpaisarn,M.D
Center for Alcohol Studies, Health System Research Institute

Background, Objectives and Study Methodology
The Center for Alcohol Studies has followed up and conducted an evaluation of the
operations under the Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 (2008) (Act) by evaluating (1)
performance of the committees, (2) people's acknowledgement of the Act, (3) people's compliance
with the Act (4) convenience in purchasing and drinking alcoholic beverages and access to
Alcoholic Beverage advertisements and sale promotion in each period of time. This started from
the first survey at national level in February 2008 which was the starting point before the effective
date of the Act; the second survey in September 2008 which was made 6-7 months after the
effective date of the Act. The future evaluation series will be conducted in February of every year,
the results of which will be used as information for the 1st, 2nd, 3rd….years of the enforcement of
the Act in order to see the effectiveness of the Act and the implementation of other additional
measures to be subsequently set up and to continuously surveillance results of the marketing
activities of the alcohol business.
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Results of the Study
1. Having evaluated the performance of the committees, it is found that the national
committees i.e. the National Alcoholic Beverage Policy Committee and the Alcoholic Beverage
Control Committee have not been set up, while most of the Provincial Alcoholic Beverage Control
Committees have been established (67 provinces as at October 1, 2008) but their meetings for
commencement of operations are rarely summoned.
2. In regard to the evaluation of people's acknowledgment of the Alcoholic Beverage
control measures, it appears that 60%-90% of the people acknowledge the same and that the
measures which have been applied for a long time are well known (the measure prohibiting the
sale in some places and at some periods of time) while new ones (the measure prohibiting drink,
sale promotion, the measure controlling Alcoholic Beverage advertising) or the revised one (the
age limit measure) are less known measures.
3. With respect to the evaluation of the compliance with the Act, most of the people are
less likely to comply with the measures in relation to the purchase in the places and at the time of
sale prohibition, the sale to children and youth with the age lower than that as specified, the
access to the sale promotion of several types, the viewing of advertisements through media,
except for the purchase in the places of sale prohibition which are well known or where the
campaign is continuously taken place such as temples/religious places and gasoline stations,
when compared to the time before the enforcement of this Act.
4. The result of the evaluation of the convenience in purchasing and drinking Alcoholic
Beverage shows that before the enforcement of the Act, 68.2% of the people could reach the most
convenient stores to purchase Alcoholic Beverage within 1-5 minutes, but after the enforcement of
this Act, this group of people increases to 72.8%.
Conclusion
The results of the law enforcement evaluation of the Alcoholic Beverage Control Act at
6-7 months after its enforcement reveal that the people's acknowledgement of and compliance
with the Act as well as the behavior result, convenience in purchasing and drinking Alcoholic
Beverage and the access to Alcoholic Beverage advertisements and sale promotion of several
types tend to be worse. Furthermore, the government actions have not been officially taken. The
full acceleration of government actions starting from the operations of the committees, public
relations on the Act to people, sellers, distributors and officials, as well as serious inspection,
arrest and legal action are required to control the alcohol consumption situation in time.
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Abstract

Works Undertaken According to an Act of Alcohol
Control, Nan Province
By Sompong Anuyutthapong
Governor of Nan Province
Situations and Effects of Liquor and Beer Drinking of Nan Province
Regarding the study of health behavior surveillance of Thailand with respect to the
surveillance system of health risk behaviors and injuries (Kant Cheanrungroj), it was found that
the rates of liquor and beer drinking of Nan people aged 15 years and over were ranked as
number 1 and 2 of Thailand in 2004 and 2005, respectively. The percentages of liquor and beer
drinking in Nan province were 52.03 and 48.76 percents, whereas the averages of those in
Thailand were 35.26 and 37.44, respectively. Consistent with the human development report by
United Nations Development Programme (UNDP) in 2007 that has determined the index of
harmful behaviors, such as smoking and alcohol drinking, it was found that provinces that suffered
with high rate of those were Chaing Rai (57 %), Nan (52.9%), Tak (51.3 %), Payao (49.7 %), and
Lumphoon (49.6 %). Moreover, due to the policy of alcohol free trade, the distributions of liquor
and beer are convenient, easy to access and low price. This policy is one of the important factors
that facilitate to increase both a number of drinking people and new drinkers.
The survey by Amornvit Nakhornthrap between 2001 to 2005 showed that rates of
alcohol drinking of Nan's students were dramatically increased. In 2001 and 2005, it was found
that the rates of those of students at high school, vocational college, and university were
increased from 26, 55.6, and 46.7 percents into 32.74, 52.48, and 65.77 percents, respectively.

75

Except the student at secondary school, the rates of those were decreased from 28.9 percent into
23.37 percent. Alcohol drinking is leading to lack of good conscious and thinking and facilitating
to premature sexual intercourse and unwanted pregnancy in adolescents age 20 years and lower
that is increased since 2003 - 2007 from 11.54 to 8.49, 11.54, 13.21, and 14.08, respectively.
In case of effects of alcohol drinking in the traditional festivals, data of accidents and
injuries in "Nan red cross festival" on 16 -24 December 2005 illustrated that people faced with
traffic accidents were 52 cases. In "Happy New Year's festival" on 28 December 2005 - 4 January
2006, there were accidents 49 times, leading to have injured persons 65 cases (males 54 and
females 11) and dead 4 cases. Risk factors of accidents were drunken (79 %), and most of
vehicles of those were motorcycle (95 %). In 2006, there were several festivals that were found
high rate of accidents, such as "Boat-racing festival" (injury 593 and dead 6 cases), "Khoa Pansa
festival" (injury 491 and dead 4 cases), "Loy Kratong festival" (injury 182 and dead 1 cases), and
Song Kran festival" (injury 86 and dead 3 cases).
When considering chronic illnesses that were co-caused with alcohol drinking, it was
found that diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease, stroke, cholangiocarcinoma,
CA pancreas were increased every year. In Nan hospital from 2005 to 2007, patients with
alcoholism were increased from 675 to 667, and 768 cases, respectively.
It may be said that heavy alcohol drinking of Nan people is seriously effecting Nan's
society both short and long periods. If we are not concerned this problem, the future generations
of Thailand will be low quality and it is obstacle for nation development. Therefore, strategies that
decrease the new drinkers, amount of alcohol drinking, and harm of alcohol drinking are urgently
needed.
Effects of Community Cost
The survey of household expenditures of Sri boonreung village, Srisaket sub-district,
Nanoi district, Nan province in 2007, included 107 households and 392 populations (males 190
and females 202), showed that their total incomes were 18,785,826 baht and total expenditures
were 17,172,080 baht. Among their expenditures, the expenses of alcohol beverages were 202,337
baht.
Negative Factors Promoting the Increased Number of Drinkers
The target group of important customers of alcohol beverage companies is
adolescents. These companies were using the advertisement of their products via television
presenting by popular singers and movie stars or elite persons with respect to man's identity,
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strong and smart person. Their marketing strategies attempt to enhance customer satisfaction
such as product form, price, shop, and methods of distributions that are attracting the target
groups. Moreover, these alcohol beverage companies often support sport activities of
communities; for example, community sport, boat-racing sport, or various festivals that make the
value of sport relate to alcohol drinking. Using the gap of laws, many companies can widely
advertise their alcohol products through information board, media, distribution shop, including
marketing strategies in various sport and festival activities. These marketing strategies make the
miss value of adolescents by including the values of sport, traditional festivals, and alcohol
drinking, simultaneously.
Furthermore, it was found that many agencies often request the alcohol beverage
companies or shops for supporting equipments such as table, chair, umbrella, tent, or board
although they can provide themselves. These equipments usually have the logo of alcohol
beverage, so it is the good opportunity and benefit of alcohol beverage companies to advertise
their alcohol products from an unawareness of agencies.
Tradition, Culture, and Alcohol Drinking
It may be said that alcohol beverages are convenient to access and drink in all
traditional festivals in order to make fun. Boat-racing festival is an example of widely alcohol
drinking and increased injury and dead persons. The survey results of alcohol-free networks
found that traditional cultures with alcohol drinking can be classified into 3 groups as follows.
1. Traditional cultures in national level such as winter festival, Loy Kratong, Chinese
new year, General new year, and Songkran that lead to the behavior of "celebration", meanwhile
the alcohol beverage companies are supporting various equipments like table, chair, tent,
umbrella, budget, etc. This can be called "drink overall country" that facilitates to suffer with the
highest accident.
2. Traditional cultures in local level such as "Boon Bungfai" "Boat-racing festival",
"Slakpat", Ookpansa", "Katin", "Phapa", and religious ceremonies, etc. that lead to the behavior of
"drink overall village".
3. Traditional cultures in daily living such as funeral, monkhood, and wedding
ceremonies, birthday or any celebration or any event that make funny, glad, happy, or sad. Hence,
either happiness or sadness, Thai people can also drink in all events.
Strategic Moving of Nan Province
1. Strategy of communication and information : There were undertaken by
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presenting the situations of alcohol beverage drinking of Nan people that its average was higher
than national average, including data of traffic accidents and risk factors to chronic illnesses,
caused by alcohol drinking. These information were regularly communicated through Radio
Thailand Nan in the section of "Governor meet People" at least one a month.
2. Strategy of community stimulation to participate for problem solving
2.1 Governor of Nan Province declared that "liquor-beer free in traditional or annual
festivals" is Nan agenda on 7 November 2007 by determining "liquor-beer free" festivals or
activities as follows:
2.1.1 Traditional boat-racing of Nan province since 2007
2.1.2 Nan coffee festival and Nan red-cross festival since 2007
2.1.3 Monkhood ceremony, funeral, and religious activities such as
"Katin" or "Phapa"
2.2 Workshops for moving Nan agenda of "liquor-beer free in traditional or
Annual festivals" were undertaken. It was organized and managed by Social Development and
Human Security Office of Nan Province, conducting into 2 levels.
2.2.1 Provincial level: it was undertaken 1 time on 18 March 2008, and 300
persons participated in this seminar
2.2.2 District level: it was undertaken 15 times (1 time per district) between
March to May 2008, and 100 persons participated in each seminar
2.3 Seminar of health promotion networks for lesson learned to reduce/quit alcohol
drinking, organized by Nan Provincial Health Office on 15 August 2008
3. Strategy of law enforcement
3.1 Request Nan Excise Office to stress the provision of the approval certificate of
alcohol beverage selling in Nan area. Nan Excise Office was requested to not approve the
alcohol-selling certificate for all shops and street venders since 19 May 2008 that is the Visakhabucha
day.
3.2 Appoint the "Committee of Alcohol Beverage Control" in provincial level on 2
July 2008
3.2.1Appoint the sub-committee of alcohol beverage control both provincial level
and district levels (in all 16 districts)
3.2.2 Appoint Evaluation teams both provincial level and district levels to
intermittently evaluate results undertaken.
4. Strategy of community therapy
Government and local agencies have promoted communities to undertake
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community therapy of alcohol drinking by using "Nam Kian district" as a community model.
Campaigns to Promote Alcohol-Free in Boat-Racing Festival of Nan Province
It can be concluded that the important strategies to prevent alcohol drinking include 5
strategies as follows:
1) Education: Health education and health promotion, including safety alcohol
drinking
2) Engineering: Equipments for using to reduce risks of alcohol drinking
3) Environment manipulation: Environmental management, controls of drinking,
selling, advertising, and warning
4) Enforcement: Effective law enforcement
5) Empowerment: Empowering individual, community capacities to concern for
self care
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Abstract

The effect of contaminated alcohol intake on health
impact of reproductive mal Wistar rat
By Wisa Supanpaiboon1, Natthiya Sakulsak2,
Tantip Boonsong1and Sirilux Chaijamrus3
1Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University
2Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University
3Department of Biology, Faculty of Sciences, Naresuan University

Alcohol consumption causes acute and chronic health effects result from ethyl alcohol
itself and also its metabolite, acetaldehyde. In addition contaminants obtained from the production
of alcohol such as acetaldehyde, formaldehyde and methanol should be concerned about their
combined effects. This study was aimed to assess the sub-chronic and chronic effects of alcohol
consumption starting to drink at early age of first drunkenness. Male Wistar rats (5 weeks of age)
were divided into 9 groups and were gavaged with 32% alcohol, artificial alcohol mixed with
acetaldehyde, formaldehyde and methanol or two commercial brands having highest
acetaldehyde concentration. Animals were gavaged in three different feeding patterns, heavy
drinker (daily), heavier drinker (4 times a week) or light drinker (once a week) whereas control
group was given daily with distilled water. Our sub-chronic groups showed that increased levels
of AST and ALT, swelled hepatocytes, and higher lipid accumulation in liver were found
compared to control group. Rats gavaged daily with artificial solution having only alcohol showed
the highest effect levels. BUN and serum creatinine were increased significantly in all alcohol
treatment groups and the highest levels were detected in heavy drinker groups treated with two
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commercial products suggesting that commercial alcohol had more effects to kidney.
Reproductive effect showed to decrease sperm counts and motility in all groups compared to
control and the group most affected was found in heavy drinker group with artificial alcohol added
with 3 major contaminants, acetaldehyde, formaldehyde and methanol. Our further study is being
investigated for chronic health consequences.
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Abstract

Alcohol consumption and sexual behaviour among
students of secondary school grade 2 and 5, and
of vocational certificate grade 2
By Ms. Orapan Saengwanloy

(Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health)

Objective : To study alcohol consumption and sexual behaviour among students of secondary
school grade 2 (MS2) and 5 (MS5), and of vocational certificate grade 2 (VC2) in 2007
Methods : Surveys of behaviours relating to health among students of MS2, MS5, and VC2 were
conducted in 24 surveillance provinces in June each year. In each province, the study samples
were randomly selected by using two stage cluster sampling technique with equal probability.
Self-administered questionnaires by a handheld computer were used to collect data in the
surveys. This report analyzed data of alcohol consumption and sexual behaviour among the
study students for the year 2007. Percentage and mean were used to present the analysis of data.
Chi-square-test or Fisher's exact test was used to compare between proportions.
Results : A total of 53,010 students were included in the 2007 survey. About 265-380 of male and
female students were surveyed in each province. The mean ages were 13.5 and 13.4 years for
MS2 males and females respectively, 16.5 and 16.4 years for MS5 males and females, and 16.8
and 15.6 years for VC2 males and females. The proportions of students reporting experience in
alcohol consumption were highest in VC2 of both males (75.8 %) and females (52.4 %). The
mean ages of first alcohol consumption were 14.4 years for VC2 males and 14.5 years for
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females. About 33.7 % of MS2 males and 22.1 % of females had experience in alcohol
consumption. The mean ages of first alcohol consumption were 11.9 years for MS2 males and
12.0 years for females. The proportions of male students having ever had sex were 3.6 % for
MS2, 20.6 % for MS5, and 39.8 % for VC2. The figures for females were 2.0%, 12.0 %, and 29.2
% respectively. Students of both males and females in all study classes who reported having
experience in alcohol consumption had a significant (p<0.01) higher proportion of those who
accessed to sex websites/books/VCDs and had ever had sex, compared to those who did not.
About 59.0 % of VC2 males who had experience in alcohol consumption reported condom use
during last sex, compared to 45.9 % of those who did not (p<0.01). This difference was not
determined in other study groups. Boy and girl friends were the most reported sexual partners
(>61.0 %) in all study groups. Male students of all classes who had experience in alcohol
consumption were significantly (p<0.05) more likely to answer the AIDS question correctly than
the other group. However, no significant difference was not determined among female students.
Conclusion and recommendations : The study students began experience in alcohol
consumption and sex at young age. A significant proportion of them could access to the sex
websites/books/VCDs and had unsafe sex. Sex health education and campaigns towards safe
sex should regularly be carried out for these students. Reduction of alcohol use may be useful to
reduce unsafe sex and HIV spread.
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Abstract

Drunk-driving victims and the knowledge,
attitudes and behaviors of vehicular offenders
under probation1
By Sayamol Charoenratana
Researcher, Chulalongkorn University Social Research Institute, Thailand.
saya21@yahoo.com
In a study of the effects on handicapped victims of alcohol-involved vehicular accidents,
200 individual in-depth interviews on handicapped victims across Thailand were conducted. In
terms of victims' positions in vehicle, the study found the victims in three categories: drivers,
passengers and by-standers. Although not a statistical study, the finding indicated anyone who
used public roads had a fair chance to be a victim of drunk driving, although they themselves did
not engage in drinking. The careless attitudes about drinking and alcohol drinking behavior of
most vehicle users were prevailing factors on road safety in Thailand.
Quality and quantity of public transportation in cities and towns often did not meet the people
needs. Desire for comfort as well as prevailing consumerist value lead many public transportation
users to become personal vehicle users: car, mini-truck as well as motorcycles. Of 1,325
1

A study of the impact on handicapped victims of alcohol-involved vehicular accidents for
prevention and solution measures project. By Chulalongkorn University Social Research
Institute. 2007.
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questionnaires of vehicular offenders who were under probation across Thailand, more than 2 in
3 were under 18 years old who legally could not have driving-license. One in four of drunk-driving
offenders under probation in the study have had previous vehicular accidents involving alcohol.
The findings on subjects' knowledge, attitudes and practices were: a) thinking that driving while
drunk was not harmful to oneself or others, b) acknowledging "drunk don't drive" campaign
information but still drove when drunk, c) admitting to drunk driving in the past, d) would continued
to drive while drunk in the future.
Drunk-driving policy and campaigns in Thailand were gradually improved over the last
few years but still and law enforcement was irregular inconsistent.
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Abstract

Surveillance of Alcoholic beverage Consumption
Impact by Following up Information from
Newspapers
By Lieut. Chutaporn Kaewmungkul
Center for Alcohol Studies

The surveillance of alcoholic beverage consumption impact had been made by
following up information from nine newspapers i.e. Thairath, Daily News, Khaosod, Kom Chad
Luek, Matichon, Post Today, Naewna, Manager Daily and Krungthep Turakij for a period of
approximately six months from December 27, 2007 to June 30, 2008, totaling 186 days, with the
objective to watch the physical and mental impact, accident, violence, crime, creation of nuisance,
life and domestic problems, sexual problems, economic difficulties, drink and drive, etc.
Afterwards, the frequency distribution and calculation in percentage were made.
The study result shows that 212 events of alcoholic beverage consumption impact
occurred and appeared in the newspapers during the surveillance period, representing 35.3
events per month or 1.1 events per day and that 310 news items were reported, representing 51.7
items per month or 1.7 items per day. The top-three newspapers reporting the impact are Khaosod,
Daily News and Thairath, representing 27.4%, 18.1% and 16.4% respectively. It also reveals that
most events, 22.6%, occurred on Saturdays followed by Sundays, 19.3%, and Fridays, 15.1%.
The top-three impact reported in the newspapers includes general violence (such as crime,
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quarrel), accident and domestic violence, representing 27.7%, 23.0% and 15.3% respectively.
There are a total of 320 persons being affected, divided into 162 troublemakers and 158 victims.
After analyzing the issue on alcohol consumption,it is found that 100% of the death troublemakers
and 89.5% of the injured troublemakers as reported in the newspapers consumed alcohol while
80.8% of the troublemakers consuming alcohol were not immediately affected (but subsequently
affected such as being arrested). The number of victims consuming alcohol is less than that of the
troublemakers, namely, 57.0% of the death victims and 32.1% of the injured victims consumed
alcohol while 16.7% of the victims consuming alcohol were not affected. That is to say, the
number of troublemakers consuming alcohol is more than that of the victims, and both
troublemakers and victims consuming alcohol encounter more serious impact than those
consuming no alcohol.
In conclusion, the alcohol consumption impact reported in the newspapers as
aforementioned is considered as the tip of iceberg since it is known that events to be reported on
the newspapers are more severe events than usual. Actually, the problems and impact of the
alcohol consumption are greater in number and broader than those reported on newspapers in
light of health, economic and social aspects.
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Abstract

Drive of Public Policy for Festival Ceremony Safety
Case Study : Songkran Festival at Kao Nieow
Street - Fun without Alcohol
By Niruth Utha
Center of Stop Alcohol Drinking
Drive of public policy for festival ceremony safety case study : Songkran Festival at Kao
Nieow Street. According to the concept of safe and fun without alcohol is the model to organize
safe and fun Songkran Festival without alcohol for the country as the project named "Tanon Kao
Nieow : The value of Thai culture fun without alcohol drinking" It will solve the problem of alcohol
drinking. However, this festival is partly sponsored by alcohol beverage company. Therefore,
there might be some advertising materials of alcoholic beverage throughout the festival such as
billboards, tents, coyoty shows, brochures, posters including booths of beverage drink selling to
youngsters. This causes youngsters drinking a lots of alcohol that leads to fighting and dressing
improperly in the street with unconscious and shameful behavior. They dress with spaghetti string
cloth and uncovering navel wild dance, strip dance, dirty dance. Some drink alcohol and then
drive or ride the vehicles such as car, motorbike which will cause high accident risk. Besides,
there is inappropriate manners in Songkran Festival such as touch, hug, infringe, or show other
obscene manners that are generally admitted among the youngsters. These mischief manners
will subvert the merit of Thai New Year Festival. Thus, Khon Kaen Province collaborates with the
municipality, StopDrink Network, and Thai Health Promotion Fund to solve this problem
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systematically by announcing public policy not to have alcoholic beverage company as the
festival sponsor. They conduct various activities enhancing merit of Thai New Year Festival
without alcohol for new generation. It includes the law enforcement to control drinking, selling
and advertising alcohol drink. Also, it aims to reduce the problems related to alcohol drinking by
creating environment discouraging people from alcoholic drinking. This project was carried on
during 4 years since 2005 and improved every year in order to be the model of safe and fun
Songkran Festival without alcohol. The project performance was evaluated by comparing with
baseline data in 2004 by using questionnaire and observation. The samples are youngsters
joining Songkran Festival at Tanon Kao Nieow including other people, foreigners, schools and
business enterprises. The result is following:
The alcoholic drinking among the youngster was declining continuously from 43.8 % in
2004 to 40.9%, 37.4%, 24.3% and 21.4% in 2005, 2006, 2007, 2008 respectively. The incident of
fighting and alcohol drinking then driving reduced from 19.7% in 2005 to 17.4%, 14.3% and 8.9%
in 2006, 2007, and 2008 respectively. The observation of inappropriate manners of youngsters
decreased, from 187 cases in 2005 to 99 and14 cases in 2006 and 2007 respectively.The car
accident in Khon Kaen municipality also reduced from 86 to 16 cases during 2006 to 2007
The image of Songkram Festival is distinctive and very well-known in the nation. It
induced the people, tourists and foreigners to join the Festival at 118,704 person per day with the
expense of 386.30 Baht per day. The foreigner expense is 1,094.74 Baht per day. Each business
enterprise earned 3,152.48 Baht per day. Average service enterprise earned 30,764.94 Baht per
day. The total expected cash flow during the Festival is about 102,046,143 Baht. It makes people
and enterprises mostly satisfied with the Festival. The tourists were strongly interested to return
and join Songkran Festival at Tanon Kao Nieow in the following year.
Recommendation for next festival is to completely control not to sell alcoholic as well as
control price on food and beverage. It also suggests to solve the traffic problems and flows along
the Kao Nieow Street and other connecting streets. To control the appropriate watering, to supply
clean water sufficiently, to control the sound volume on the stages at the Kao Nieow Street, and to
present more local arts and sports creating more fun and happiness. In addition, it should not
charge for booths and provide clean toilets for people.
To sustain the Festival, the organizer should set up the forum for evaluating the
Festival performance and sharing experience and opinion with the collaborative networks namely
Khon Kaen Province (Accident Control Committee), municipality and Health Networks. This will
lead to the improvement of Songkran Festival at Tanon Kao Nieow and to be the sustainable
model for safe and fun Songkran Festival without alcohol.
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Abstract

The Campaign to Reduce Alcohol Consumption
During the Long-Boat Racing Festival,Focusing on
the Process of the campaign in 2006-2008

By Yawaluck anuruck1
Jirawun Sittichoke2

1The Public Health Technical Expert and Nan Health promotion Networking
Co-ordinater.
2Aids provincial Coordinating Mechanism.
This action research aimed to compare perception of alcohol drinking among people
who participate in the final boat-racing festival and distribution of alcohol beverage within this
festival, and to study the process of non-drinking alcohol campaign in traditional boat-racing
festival of Nan Province in 2006 and 2007. Data were collected both quantitative and qualitative
approaches by using questionnaire, survey, and observation. Quantitative data were analyzed
with statistics of percentage, and qualitative data were analyzed by using content analysis.
Results revealed that of overall 1,880, samples were 893 (47.5%) in 2006 and 987
(52.5%) in 2007. Samples of both years were quite similar in that most of them were male, age
between 16-25 years, and completed at the secondary school level. When compared perception
about the context of alcohol drinking in boat-racing festival, it was found that sample in 2007
perceived of those toward into the direct way greater than the sample in 2006. The percentages
of perceptions with respects to: the traditional boat-racing festival of Nan Province is detrimental;
alcohol drinking makes boat-racing festival fun; drinking alcohol within boat-racing festival is
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normal; and boat-racing festival must drink liquor and beer, in 2007 lower than those in 2006. For
the perceptions of reasons that people drink much liquor and beer in boat-racing festival, it was
found that percentages of these perceptions of samples in 2007 were higher than samples in
2006 with respects to: because of no prohibited strategy or no campaign to reduce alcohol
drinking; because of environment condition, peer persuasion; alcohol stalls available and easy to
access; because polices are not strict to catch the beverage shops that make illegal such as no
authorized certificate and selling out of the time limited by law. With regard to perceptions of the
information of non-drinking alcohol campaign in traditional boat-racing festival, it was shown that
samples in 2007 perceived with respects to proud of traditional boat-racing festival of Nan
Province and drinking liquor and beer in boat-racing festival leading to various risks through
advertising spot, radio, and information boards higher than samples in 2006. When density of
liquor and beer stalls was surveyed, it was found that the density of those stalls in 2006 was
greater than in 2007. The density of the liquor and beer stall was found 1 stall per length 3.2 and
3.5 meters in 2006 and 2007, respectively.
The process of non-drinking alcohol campaign in traditional boat-racing festival in 2006
and 2007 was undertaken with the eight important steps as follows: 1) promote leaders and
partnerships; 2) do the project plan; 3) undertake the campaign in 2006; 4) evaluate and conclude
the lesson learn; 5) return data back to leaders and partnerships to consider and to undertake in
2007; 6) plan and adjust the project in 2007; 7) undertake to promote the campaigns in 2007; 8)
evaluate and conclude the lesson learn and presentation. Thus, it could be concluded that the
non-drinking alcohol campaign in traditional boat-racing festival of Nan Province is necessary to
develop continuously.
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Abstract

Clinical and community management of
alcohol-related problems in Thailand
By Assoc. Prof. Dr.Sawitri Assanangkornchai,M.D.,Ph.D.
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
The medical and public health interventions for people with alcohol-related problems
can be classified into three levels. 1) Early intervention aims to identify people with alcoholrelated problems at the early stages and provide early treatment to prevent them from stepping
into the more severe stages of alcohol-use disorders. The early intervention is composed of two
major steps, screening and brief intervention, which can be conducted in all levels of health care
settings as well as in the community. 2) Treatment and rehabilitation is the intervention for people
with alcohol dependence, alcohol-induced physical or psychiatric disorders or those with
co-morbid physical or psychiatric illnesses and alcohol-use disorders. The aim of this stage is to
help patients become absolutely abstinent. This interventional step is usually carried out in
secondary and tertiary medical care levels, e.g. regional general hospitals or psychiatric
hospitals. 3) After care service aims to help patients to live their normal lives in the alcohol-free
stage in the community. The strategies used in aftercare service include self-help group,
community reinforcement therapy and network of patients and caregivers, for examples. Health
care providers may initiate the intervention program in a community with the participation of
community organizations such as temple, school and other community associations.
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This symposium aims to present updated evidence about clinical and community interventions for
people with alcohol-related problems, reviewed from international literature, as well as research
and clinical experiences of the speakers in providing such interventions in Thailand. The topics
included in this symposium comprise an overview of the clinical and community interventions for
alcohol-related problems, screening and brief intervention for hazardous-harmful drinking,
community management for alcohol-related problems and the development of the Alcoholics
Anonymous group in clinical settings in Thailand. The symposium may benefit researchers and
health care workers who are involved in the clinical and community management of alcoholrelated problems in Thailand.
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Abstract

Screening and Brief Intervention for Hazardous
and Harmful Drinking in Thailand
By Soontaree Srikosai
Suan Prung Psychiatric Hospital,Chiang Mai
Alcohol screening and brief intervention (BI) for hazardous and harmful drinkers are
important ways to reduce alcohol consumption. They can prevent health problems related to
drinking alcohol and prevent alcohol dependence. Appropriate screening offers the opportunity
for effective dependence prevention, and can help detect and treat alcohol problems.
The evidence has consistently shown that screening using the Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT) provides a sensitive form of detection of hazardous drinking. Several
hospitals in Thailand use AUDIT for screening test. Persons who score on the AUDIT screening
test in the range of 8-19 are classified as hazardous and harmful drinkers and they are given BI
from practitioners. Although BI is not designed to treat persons with alcohol dependence, it can be
used with alcohol dependent drinkers to increase their motivation to change behavior and their
receptiveness to help for stopping drinking.
The components of BI are a 15-30 minute interview which involves a brief screening
and assessment, feedback on personal risk, advice about how to change the drinking behavior,
assessment of motivation for change, establishment drinking-reduction goals, a self-help
pamphlet, and a referral for further counseling if warranted and desired. Booster sessions or a
referral for additional counseling and follow-up 1-4 time are also part of the process.
BI uses 'FRAMES' (an acronym) which has six components: Feedback about person
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risk or impairment, Responsibility for change lies with the client, Advice on changing the drinking
behavior, Menu of alternatives and change options, Empathy on the part of the practitioner, and
Self-efficacy or optimism on the part of client, facilitated by practitioner. The essence of this
scheme is that these six elements overlap with the systematic approach of motivational
interviewing (MI) - a brief psychotherapeutic intervention.
Previous studies about BI and MI in Thailand have been shown in numerous clinical
trials a reduction in the overall level of alcohol consumption, change harmful drinking patterns,
improvement of health, and lessening of harm to patients and society. A recent study by Kanok
Utwichai et al. found that 51.0% of health care providers in government hospitals in Thailand
provide BI to alcohol patients, 42.4% of them have been trained in BI and 25.7% have been
trained in MI. Therefore, it's necessary to train more Thai health care providers to use BI and MI
for an appropriate of psychosocial care and effective to clients.
This symposium will present the concept of BI, critical studies review about BI/ MI in
Thailand and experiences in using BI/ MI.
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Abstract

Community care for Problem Drinker in Thailand
By Sarita Teerawatsakul
Department of Community Medicine ChiangMai University
There is alack of evidential that reflects the national-level of community care for
problem drinker. Most community-based programs aim at primary intervention where risk group,
consumed group, and addicted group are involved. The programs' objectives are to prevent new
drinkers, lessen amount of drink, stop drinking, and reduce health related problems from drinking
by utilizing a wide variety of means, e.g. education, campaign, agreement, and intervention
process with community participation. However, only a few reports covered the aspect of care
during the abstinence phase, as will be mentioned later on.
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Abstract

Participated - community in reduction of alcohol
problems and caring alcohol drinkers
By Mrs.Bungorn Supreda
This study aims to development of participated- community in reduction of alcohol
problems at Ban Hong Nonk, MaeRam sub-district, MaeRim district ChiangMai . Process of
development of community commitment is divided in 3 phase : First, Seeking for resources and
development of community performance , 2nd phase is empowerment and 3rd is developing of
knowledge management for the leaders to archive participated- community in reduction of alcohol
problems.
After 1 year , we found that 3 levels of participated- community archived : Community
level, Alcohol Free-Funeral is established while the amount of quitting drinkers increases during
Buddhist Lent. The liquor outlets are stopped selling in Buddhist holy days which makes informal
quitting drinking clubs . While in adolescent groups concerns to alcohol problems in their
community. Family level , the problems of disputation in alcohol drinking family are decreased.
The development of saving groups are occurring with "Mai-Phai's piggy bank" and also family
accounts. Individual, from 20 alcohol dependence patients are changed to 15 hazardous drinker
status , which are encouraged mental support from family and also community. And they accepts
that this project emphasized their improvement of drinking habits.
In Caring alcohol drinkers starts from changing their minds, knowledge management in
community's leaders which makes community's mind participation. This is protective factor for
alcohol dependence, alcohol abuse and hazardous drinkers to quit or prolong abstinence period.
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Abstract
Actual Drink Size: Challenge from Ethnographic
Study in a Thai-Isaan Village
By Jirawat Moolasart
Volume measurement in survey study of drinking usually uses standard drink size or
actual drink size as a unit of quantification. However, the definitions of a drinking unit differ across
countries, even in different regions of a country. The aims of this ethnographic study were to study
drinking practices and actual drink sizes in a Thai-Isaan village. Data were collected from January
to August 2008 by participant observation in various occasions of drinking and informal interview
including > 45 key-informants, and were analyzed by content analysis method. Results indicated
that actual drink sizes varied by types of alcoholic beverage, containers, and drinking practices.
Pek, which contained 30 ml. of beverage, was used for Lao Khao. Beer drinker usually drank in a
glass filled with ice, so, quantity of beer per glass varied from glass to glass. For spirit drinker, the
quantity of spirit that was poured into a glass, varied by gender and drinking preference. Lao
Khao drinkers could respond more accurately about their consumptions when they were asked
about the quantity of drinking per occasion, while the others usually responded by the sizes of
container of beverage per number of drinkers. In the communal activity that many people
involved, the response of drinking quantity was quite difficult because of the various sizes of
vessels and the drinking atmosphere. To estimate the volume of individual drinking, in
consideration of variation of alcohol content and container sizes, these responses yielded a
significant difference in term of gram of ethanol. Understanding the local customs of actual
drinking behaviors and drinking practices can help researcher to design an appropriate survey
research tool for individually measuring volume of drinking. In addition, educating the public
about drinking level and health impacts should be based on cultural context of drinking, types and
vessels of actual drink and drinking practices by using the locally defined actual drink sizes.
Key words : alcoholic beverage, drinking unit, standard drink, actual drink
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Abstract
Cost of productivity loss due to premature mortality
related to alcohol drinking in Thailand
By Chanida Lertpitakpong
OBJECTIVES : This study aims to estimate the cost of productivity loss due to premature death
related to alcohol drinking in Thailand using human capital approach. METHODS : Cost of
premature death is the product of the total number of death attributable to alcohol drinking
classified by age and gender and the present value of future earning for particular age and
gender with the discount rate of 3%. The future earning classified by age and gender was derived
from the Socio-Economic Survey (SES) in 2006 of National Statistic Office, while the age and
gender adjusted life expectancy was obtained from the Burden of Disease Project. RESULTS : In
2006, there were 39,459 deaths attributable to alcohol drinking in Thailand. Of these amounts,
33,493 were males, while 5,966 were females. The total number of years of life loss related to
alcohol drinking was 1,390,899. (1,164,552 years for male and 226,348 years for females). The
total costs of productivity loss due to premature death were 104,128 million Bahts. (95,804 million
Bahts for males and 8,324 million Bahts for females) Top five leading causes of productivity loss
due to premature death among males were HIV/AIDS (36,277 million Bahts), traffic accidents
(26,989 million Bahts), cirrhosis (13,044 million Bahts), liver cancer (11,836 million Bahts), and
alcohol dependence (2,294 million Bahts), respectively. In contrast, the leading causes of
productivity loss due to premature death among females were AIDS (3,580 million Bahts), traffic
accidents (2,796 million Bahts), liver cancer (706 million Bahts), cirrhosis (616 million Bahts), and
breast cancer (175 million Bahts), respectively. CONCLUSIONS : The findings from this study
can be helpful in stimulating and guiding alcohol related policies and in evaluating the efficiency
of the interventions or policies aim to mitigate the negative impacts of alcohol drinking in
Thailand.
KEY WORDS : premature mortality, alcohol, cost, economic, human capital approach, productivity loss
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Abstract

Policy interventions to tackle alcohol-related
problems in the long weekends
By Thaksaphon Thamarangsi
Alcohol Policy Research Program, International Health Policy Program
Alcohol consumption creates costly burden to Thai society in many forms, in short and
long terms, through various mechanisms. The long weekend periods, including International and
Thai New Year holidays, are the particular times for alcohol consumption among Thai regular and
occasional consumers. Intoxication and other high risk drinking patterns are evident. Alcoholrelated consequences including road traffic mortality, injury to pedestrians, violence to others and
family members, crimes, and sexual harassment are apparent in these long weekend periods.
Regulation on accessibility to alcoholic beverages, or physical availability control, is
one of the most effective and cost-effective alcohol policy interventions. These include time-ofsale regulation, control of number, density and location of outlets, and regulation on purchasing
conditions such as prohibition of selling to youth. Studies confirm that physical availability control
is efficient in controlling alcohol consumption in general and youth populations, as well as
reducing burdens from road traffic injury, injury to pedestrians, violent behaviours and crimes. On
the other hand, increase in alcohol accessibility relates to the higher incidences of family
violence, road traffic mortality and morbidity, injury rates, and public intoxication. Meanwhile,
prohibition alcohol sale and consumption in "high-risk" situations, such as in festivals, sport and
music events, is another effective approach to control alcohol-related consequences. The
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Australian case study shows that prohibition of alcohol sale in high-risk period can lessen
alcohol-related burdens including injury, violence to female population, and crimes, as well as
promote tourism to the community from the safer environment.
Thailand has many alcohol policy interventions including time-of-sale regulation and
the maximum Blood Alcohol Concentration (BAC) for vehicle drivers at 50 mg/dl. However, they
are by-far inadequate to effectively control alcohol-related harms in the high-risk periods. Apart
from poor enforcement, the major policy content weakness include incapability to control
problematic consumption patterns including drinking in public venues, particularly on the road. A
high proportion of Thai drivers have high risk of road traffic accident, even though their BACs are
still under the legal limit. Furthermore, the existing time-of-sale regulation does not cover the
period of the highest incidence for injury, 1900-2400 hours.
Public survey reflects the high social acceptability of the policy agenda to ban alcohol
sale during the long weekend periods. From the incidence of alcohol-related problems and the
high substitutability of alcoholic beverages and outlets, the regulation should ban alcohol sales
for the whole period and for all types of alcoholic beverage and outlet. The high-risk consumption
patterns, such as those of passengers and drinking in public venues, need to be addressed.
These measures should be effectively implemented as additional to existing alcohol policy
interventions.
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Abstract

Alcohol policy and the National Health Assembly
By Kannikar Bunteongjit
National Health Commission Office
Thaksaphon Thamarangsi
Alcohol Policy Research (APR) Program, International Health Policy
Program and Center for Alcohol Studies
Alcohol consumption is a major risk factor, demoting individual and social well-being,
as well as leading users to other undesirable behaviors and situations including drug use,
poverty, marital and domestic problems, unemployment and poor productivity. Most important,
alcohol problems disproportionately affect youth and young people, therefore undermining Thai
promising future in the long run. Alcohol consumption inevitably creates negative externality to
every single individual, and to society as a whole. Drinkers themselves bare only minority of
burdens from their consumption. Alcohol, thus, is no more personal issue, but public agenda.
By their nature, alcohol-related problems are complex, involving with many sectors
beyond public health. Although having a relatively progressive policy content, Thai alcohol policy
yet can control alcohol negative impacts. This scenario is the outcome of many weaknesses in
policy content, policy process, stakeholders, and policy support. The major gaps in Thai alcohol
policy include the comprehensiveness and strength of policy content, lack of common policy
direction, weakness in policy implementation and evaluation, scarcity of technical knowledge and
resource, inadequate social climate and support, limited participation and ownership of civil
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society, influence of stakeholders with conflict of interest, and collaboration among involved
sectors.
The National Health Assembly is an innovative social tool, where all sectors,
particularly those without conflict of interest, can collectively examine the problems, as well as
support the development and enhance the effectiveness of alcohol policy, in order to
cooperatively solve alcohol-related problems, which threaten the well-being and happiness of
Thai society.
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