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สาสนจากผจูดังาน

การประชมุวชิาการสรุาระดบัชาตถิกูจดัขึน้เปนประจำทกุปตัง้แตป 2548 โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อการรวบรวมขอมูล การจัดทำเปนเอกสาร และการเผยแพรขอมูลแกผูที่เกี่ยวของหรือสนใจ
ปญหาและการดำเนินการเพื่อการปองกันแกไขปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจน
เพือ่การสรางเครอืขายนกัวชิาการตลอดจนผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของ  การปองกนัและแกไขปญหาสรุานัน้
ตองใชหลายมาตรการควบคูกนัเสมอ ทัง้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางภาษ ีมาตรการรณรงค
และการศกึษา มาตรการทางสงัคมในชมุชน มาตรการปองปรามอนัตรายจากการบรโิภค และมาตรการ
บำบดัรกัษา ในแตละครัง้ของการจดัประชมุวชิาการจะมขีอมลูในมติติางๆ ทกุมติ ิและจะเนนมาตรการ
สำคญัๆ ในแตละปแตกตางกนัไป ครัง้นีเ้ปนการจดัประชมุวชิาการสรุาระดบัชาตคิรัง้ที ่ 4 จดัขึน้วนัที่
26 - 27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี ภายใตหัวขอ "ยุติวิกฤตปญหาสุรา...
ดวยกฎหมาย" ดวยเหตุผลคือเพื่อเนนใหเห็นความสำคัญของกฎหมายในการยุติวิกฤติปญหาสุรา
โดยการนำขอมูลที่เกี่ยวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
ซึ่งผานการลงมติใหตราเปนกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 มาเปนเนื้อหาหลัก
ของการประชมุวชิาการ

การจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้ ประกอบดวยหัวขอยอยๆดังนี้ นโยบาย
การควบคมุปญหาสรุาในสงัคมไทย ภาพรวมการควบคมุปญหาสรุาระดบัโลก สมชัชาสขุภาพแหงชาติ
กบัการควบคมุปญหาสรุา ประสบการณการควบคมุปญหาสรุาดวยกฎหมายของประเทศตางๆ กาวตอไป
ของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 การดำเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 แนวทางการลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสุรา ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลแหงชาติ-

“ยตุวิกิฤตปิญหาสรุา...ดวยกฎหมาย”



วาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการจัดการบรรยายหองยอยภายใตหัวขอ อุปสงคและผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อุปทานและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการ
บำบดัรกัษาและมาตรการทางสงัคมในชมุชน ตลอดจนการนำเสนอเอกสารวชิาการจากนกัวชิาการทัว่ไป
ทีผ่านการคดัเลอืกของคณะกรรมการวชิาการ อกีทัง้มกีารประกวดโปสเตอรวชิาการในการประชมุดวย
รวมเรือ่งทีน่ำเสนอในหองประชมุใหญและหองบรรยายยอยทัง้สิน้ 44 เรือ่ง

ดวยสรุาไมใชสนิคาธรรมดา กอใหเกดิปญหามากมาย จนเปนปญหาระดบัชาตแิละระดบัโลก
ทั้งนี้ดวยสาเหตุของการเกิดปญหามีลักษณะซับซอนอยางมาก การแกไขและการปองกันปญหา
จึงตองทำอยางมีคุณภาพ ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณปญหาและวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจน
ตองดำเนนิการอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง ดวยความรวมมอืของหลายภาคสวน ทัง้ผูกำหนดนโยบาย ผูปฏบิตัิ
ภาคประชาชน และ นักวิชาการ การจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติเปนประจำทุกปนี้ หวังที่จะเปน
สวนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินการปองกันแกไขปญหาสุราของประเทศไทยใหยั่งยืน
และมคีณุภาพ เพือ่ปกปองลกูหลานไทยทกุคน

น.พ.บณัฑติ ศรไพศาล
ผูอำนวยการศนูยวจิยัปญหาสรุา

1 พฤศจกิายน 2551



กำหนดการ
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9.10 - 9.20 - พิธีเปด : กลาวเปดโดยรองนายกรัฐมนตรี รองนายกรฐัมนตรี
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- มอบโลและใบประกาศเกยีรตคิณุ รองนายกรฐัมนตรี
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ศ.นพ.อดุมศลิป ศรแีสงนาม
o The Global Alcohol Control Movement ผูแทน  WHO SEARO
o The Global Alcohol Control Movement in NGO part Derek  Rutherford (GAPA)

10.10 -10.30 - Plenary Lecture 2: "สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กับ การควบคุม นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
ปญหาสรุา"

รางกำหนดการ ประชมุวชิาการสรุาระดบัชาต ิครัง้ที ่ 4
"ยตุวิกิฤตปิญหาสรุา...ดวยกฎหมาย"

วนัที ่26 - 27  พฤศจกิายน 2551
ณ โรงแรมรชิมอนด  จงัหวดันนทบรุี
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10.30 -10.45 - อาหารวาง

10.45 -12.00 Panel Discussion 1: ประสบการณการควบคมุปญหาสรุา ดำเนนิรายการ :
ดวยกฎหมายของประเทศตางๆ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

o มาตรการควบคุมการเขาถึง และ มาตรการทางภาษี Tim  Stockwell
o มาตรการจำกดัอาย,ุ มาตรการควบคมุการโฆษณา, Sally Casswell

และมาตรการควบคุมการขับขี่ขณะมึนเมา

12.00 -13.00 - รบัประทานอาหารกลางวนั

13.10 - 14.15 Panel Discussion 2: "กาวตอไปของการควบคมุการโฆษณา ดำเนนิรายการ :
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายใตพระราชบัญญัติควบคุม ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551" วพิากษ :

Sally Casswell
o กาวตอไป : มุมมองนักวิชาการ นพ.บณัฑติ ศรไพศาล
o กาวตอไป : มุมมองนักนิเทศศาสตร รศ.ดร.ปารชิาต สถาปตานนท
o กาวตอไป : มุมมองนักกฎหมาย ศ.แสวง บญุเฉลมิวภิาส

14.15-14.30 - อาหารวาง

14.30-16.00 - Symposium A:  อปุสงคและผลกระทบจากการบรโิภค ดำเนนิรายการ :
เครื่องดื่มแอลกอฮอล นพ.คำนวน อึ้งชูศักดิ์

(ผอ.สำนกัระบาด)
วพิากษ : Tim  Stockwell

o ผลการสำรวจพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล รศ.พญ.ดร.สาวติร ีอษัณางคกรชยั
(โดยคณะกรรมการเครือขายสารเสพติด) คณะกรรมการเครอืขายสารเสพตดิ

o ผลการสำรวจพฤตกิรรมการบรโิภค คณุรจันา เนตรแสงทพิย
(โดยสำนกังานสถติแิหงชาต)ิ สำนกังานสถติแิหงชาติ

o การเฝาระวงัพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล รศ.พญ.ดร.สาวติร ีอษัณางคกรชยั
และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

o พฤตกิรรมการดืม่สรุาและการรบัรูผลกระทบจากการดืม่สรุา รศ.ดร.ลกัษณา  อนิทรกลบั
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพ
ตะวันตกและปริมณฑล



- Symposium B : อปุทานและมาตรการควบคมุเครือ่งดืม่ ดำเนนิรายการ :
แอลกอฮอล อาจารยบุญอยู ขอพรประเสริฐ

(ม.ธุรกิจบัณฑิต)
วพิากษ : Sally Casswell

o การศกึษาผลกระทบของงานโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ดร.ศรรีชั  ลาภใหญ
ประเภทโฆษณาสงเสรมิสงัคมทีต่อเยาวชนในประเทศไทย
(ผลการศกึษาผลกระทบของโฆษณา  4 ภาค)

o การเฝาระวงัการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทางโทรทศัน นพ.บณัฑติ ศรไพศาล
o การเฝาระวงัการดำเนนิกลยทุธทางการตลาดของธรุกจิสรุา ร.ท.หญงิจฑุาภรณ แกวมงุคณุ

โดยการตดิตามขอมลูทางสือ่หนงัสอืพมิพ
o แบรนดดิง้ แบรนดบาป รศ.ดร.ปารชิาต สถาปตานนท

- Symposium C : มาตรการบำบดัรกัษาและมาตรการ ดำเนนิรายการ :
ทางสังคมในชุมชน คณุธรีะ  วชัรปราณี

o การทดลองใชพลงัอำนาจเยาวชนตอการแกไขปญหาสรุา ดร.กิตติยาภรณ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

o สถานภาพการดืม่เหลาในการจดังานในชมุชน คณุดามธรรม  จนิากลู
o กรณศีกึษาชมุชน : แซนโฎนตา จ.สรุนิทร พระพิเชษฐ พิเชษฐโถ
o กรณศีกึษาเยาวชน : น้ำตกพรหมโลก จ.นครศรธีรรมราช นายเฉลิมเกรียติ  นาบนิ

- Symposium D :   อปุทานและมาตรการควบคมุ ดำเนนิรายการ :
Alcohol Supply and Control Policies นพ.ทกัษพล ธรรมรงัสี

วพิากษ :
นายประพนัธ  รตันดลิก ณ ภเูกต็

o การกระจายตวัของจดุจำหนายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ผศ.ดร.ภทัรภร  พลพนาธรรม
รอบมหาวทิยาลยัในกรงุเทพมหานคร
(รานเหลา รอบมหาวทิยาลยั 15 แหง Supply mapping)

o การศกึษาความสมัพนัธระหวางสถานทีจ่ำหนาย อาจารยกนษิฐา ไทยกลา
และพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลของผูบรโิภค

o ผลการทบทวนองคความรูการควบคมุปญหาสรุาดวยกลไก รศ.ดร.จไุร   ทพัวงษ
ใบอนญุาตจำหนาย

เวลา กิจกรรม ผดูำเนนิรายการ / ผวูพิากษ
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 8.30-9.00 - ลงทะเบียน รับเอกสาร/ของแจกเพิ่มตอนเชา

(เฉพาะผูทีม่าเชากอน 09.00 น.)
 9.00-10.45 Panel Discussion 3 : การดำเนนิงานตาม พ.ร.บ.ควบคมุ ดำเนนิรายการ :

เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ผศ.ดร.สปุรดีา อดลุยานนท
วพิากษ : นายอมรฤทธิ ์ เอมะปาณ

o นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 นพ.บณัฑติ ศรไพศาล

o ผูแทนคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแหงชาติ นพ.มล.สมชาย  จกัรพนัธุ
และผูแทนคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล อธิบดีกรมควบคุมโรค

o ผูแทนคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล นายชวน ศรินินัทพร
ระดบัจงัหวดั ผูวาราชการจงัหวดัอบุลราชธานี

o กรณีศึกษา การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม นายสมพงษ  อนยุทุธพงศ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จังหวัดนาน ผูวาราชการจงัหวดันาน

o ผูแทนภาคประชาชน ภก.สงกรานต  ภาคโชคดี

10.45 -11.00 - อาหารวาง

11.00 -12.30 - Symposium E: อุปสงคและผลกระทบ ดำเนนิรายการ :
นพ.ดร.อภนินัท  อรามรตัน
วพิากษ :  Sally Casswell

o การประเมนิผลกระทบตอสขุภาพจากการบรโิภคสรุาทีม่ี ดร.วสิาข  สพุรรณไพบลูย
สารพษิตกคาง และปนเปอนใน Wistar Rat

o ผลการเฝาระวงัพฤตกิรรมการดืม่สรุาและพฤตกิรรม คณุอรพรรณ  แสงวรรณลอย
การเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV ของวัยรุน

o การศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากผูขับขี่ยวดยานพาหนะ คณุศยามล  เจรญิรตัน
ขณะเมาสรุา

o ผลการเฝาระวงัผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ร.ท.หญงิจฑุาภรณ แกวมงุคณุ
ทีป่รากฏเปนขาวหนงัสอืพมิพ

           27 พฤศจกิายน 2551



- Symposium F : มาตรการรณรงคลดการดืม่ในงานประเพณี ดำเนนิรายการ :
โดยการทดแทน การอปุถมัภของธรุกจิแอลกอฮอล กรณศีกึษา อาจารยดนัย หวังบุญชัย

วพิากษ : อาจารยมานพ  แยมอทุยั
o ประเพณแีขงเรอืยาว จ.นาน คณุสรุพล เธยีรสตูร

(นายกเทศมนตร ีเมอืงนาน)
คณุเยาวลกัษณ  อนรุกัษ
(ภาคประชาคมงดเหลา จ.นาน)

o ประเพณีสงกรานต ถนนขาวเหนียว จ.ขอนแกน คุณสุภัฐวิทย ธารชัย
(รองปลดัเทศบาลนครขอนแกน)
คณุนริทุธ อทุธา
(ภาคประชาสงัคมงดเหลา
จ.ขอนแกน)

o ประเพณีปใหมเมือง และยี่เปง จ.เชียงใหม คณุสดุชาย  กรรณกลุสนุทร
(ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม)
คุณธงชัย ยงยืน
(ภาคประชาคมงดเหลา จ.เชยีงใหม)

11.00 - 12.30 - Symposium G : มาตรการบำบดัรกัษาและมาตรการ ดำเนนิรายการ :
ทางสังคมในชุมชน รศ.พญ.ดร.สาวติร ี อษัณางคกรชยั

o มาตรการทางคลนิกิและชมุชนในการดแูลรกัษาผูทีม่ปีญหา รศ.พญ.ดร.สาวติรี  อษัณางคกรชยั
จากการดืม่สรุา

o การคดักรองและบำบดัอยางยอสำหรบัผูดืม่สรุาแบบเสีย่ง คณุสนุทร ี ศรโีกไสย
อนัตรายในประเทศไทย

o การดแูลชวยเหลอืผูมปีญหาจากการดืม่สรุาในชมุชน รศ.สรติา  ธรีะวฒันสกลุ
ในประเทศไทย

o กลุมชวยเหลอืตนเองสำหรบัผูตดิสรุาในประเทศไทย พ.อ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย
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- Symposium H : Free Papers ดำเนนิรายการ :

รศ.ดร.มานพ  คณะโต
o Free Paper ชนะเลศิ

การมสีวนรวมของชมุชนเพือ่ลดปญหาการดืม่และการดแูล
ผตูดิสรุา

o Free Paper รองชนะเลศิอนัดบั 1
หนวยการดืม่ในชวีติประจำวนั : ความทาทายจากการ
ศึกษาเชิงชาตพันธุ วรรณนาในชุมชนอีสาน

o Free Paper รองชนะเลศิอนัดบั 2
ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัย
อนัสมควรจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

12.30 - 13.30 - อาหารกลางวนั

13.30 -14.30 - Panel Discussion 4: "แนวทางของการลดอบุตัเิหตุ ดำเนนิรายการ :
ชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสุรา" นพ.บณัฑติ ศรไพศาล

วพิากษ :  Tim  Stocwell
o มมุมองนกัปกครอง ปลดักระทรวงมหาดไทย
o มมุมองนกัวชิาการ นพ.ธนะพงษ  จนิวงษ

ผูอำนวยการศูนยจัดการความรู
เพือ่ความปลอดภยัทางถนน

o ขอมลูวชิาการสนบัสนนุแนวทางของการลดอบุตัเิหตุ นพ.ทกัษพล ธรรมรงัสี
ชวงเทศกาลดวยมาตรการหามจำหนายสรุา

14.30 -15.10 -   Panel Discussion 5: ยทุธศาสตรนโยบายแอลกอฮอล ดำเนนิรายการ :
แหงชาติ: วาระสมัชชาแหงชาติ นพ.ทกัษพล ธรรมรงัส ี  และ

อ.กรรณกิาร บนัเทงิจติร
15.10 -15.30 - ประกาศผลการประกวดตางๆ และ มอบรางวัล ศ.นพ.อดุมศลิป ศรแีสงนาม



Plenary Lecture 1

ประธาน
ศาสตราจารย นพ.อดุมศลิป  ศรแีสงนาม

วิทยากร
Dr. Vijay Chandra
Derek Rutheford (GAPA)

“ภาพรวมการควบคุม
ปญหาสุราระดับโลก”
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โดย ดร.วเีจ จนัทรา
ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคในดานสุขภาพจิต

องคการอนามยัโลกภาคพืน้เอเชยีตะวนัออก- เอเชยีใต กรุงนวิเดล ีประเทศอนิเดยี
แปลโดย อารกีลุ  พวงสวุรรณ

บทคัดยอ

การปองกนัอนัตรายจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในชมุชน

รฐับาลของประเทศสมาชกิหลายๆ ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต มคีวามกงัวล
ตอผลกระทบทีเ่ปนอนัตรายจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีก่ำลงัเพิม่ขึน้ในชมุชน ประเทศสมาชกิ
ไดนำขอกงัวลนีเ้ขาสูการหารอืใน 2 วาระ คอื การประชมุสมชัชาอนามยัโลก และการประชมุคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาคขององคการอนามัยโลกครั้งที่ 59 ซึ่งไดมีขอเรียกรองใหผูอำนวยการระดับภูมิภาค
สนบัสนนุประเทศสมาชกิในการสรางศกัยภาพ และความเขมแขง็ใหกบัสถาบนัและองคกรตางๆ ในการ
พฒันาระบบขอมลู นโยบายแอลกอฮอล แผนการปฏบิตังิาน ตลอดจนแนวทางในการตดิตาม และประเมนิผล
การดำเนนิของแผนงานในการปองกนัอนัตรายทีเ่กดิจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

องคการอนามยัโลกภาคพืน้เอเชยีตะวนัออก-เอเชยีใตไดใหความสำคญักบั 2 ยทุธศาสตรหลกั
ในการที่จะแกปญหาอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอลในชุมชนไปพรอมๆ กัน ยุทธศาสตรแรกคือ
การทำงานรวมกับประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนานโยบายแอลกอฮอล ซึ่งประเทศไทยเปนผูนำในดาน
การพฒันานโยบายดงักลาวในภมูภิาคนี ้สำหรบัยทุธศาสตรทีส่องนัน้ เปนการพฒันาแผนงานปองกนั
อนัตรายจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในชมุชน  ทัง้นี ้ผูเชีย่วชาญไดวเิคราะหขอมลูจาก 4 ประเทศ คอื อนิเดยี
ศรีลังกา พมา และไทย เพื่อคนหายุทธศาสตรที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติในระดับชุมชนในการ
ปองกนัภยัจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ตวัอยางของยทุธศาสตรทีไ่ดจากการวเิคราะหไดแก มาตรการทีมุ่งเนน
การแกปญหาในเด็กและเยาวชน การดื่มแอลกอฮอลในโอกาสพิเศษ การดื่มในวันเงินเดือนออก
การดืม่เหลาเถือ่น และการทำใหการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนเรือ่งธรรมดา เปนตน
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อยางไรก็ดี องคการอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออก-เอเชียใต มีความประสงคที่จะ
ดำเนนิการวจิยันำรองกอน เพือ่ศกึษาถงึผลของการดำเนนิการตามมาตรการดงักลาวขางตนวามคีวาม
เปนไปไดในการนำไปปรบัใชกบัชมุชนหรอืไม
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โดย เดเรก็ รทัเธอรฟอรด
ประธานเครือขายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับโลก

แปลโดย อารกีลุ  พวงสวุรรณ

บทคัดยอ

ความเคลือ่นไหวนโยบายควบคมุ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลระดบัโลก -
บทบาทขององคกรพฒันาเอกชน (NGOs)

ในระยะเวลามากกวา 200 ปผานมานี ้มชีวงเวลาประวตัศิาสตรเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอยู
3 ชวงคอื   1) ชวงทีก่ารเมาเหลาเปนทีน่ยิมแพรหลายในป 2343 จนกระทัง่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่1 ใน
ป 2457     2) ชวงงดเหลาหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 จนถงึปลายทศวรรษที ่2490    และ  3) ชวงกลางทศวรรษ
ที ่2500 จนถงึปจจบุนั ซึง่เปนชวงเราดืม่กนัอยางหนกั แทบไมมปีระเทศไหนเลยในทกุภมูภิาคทีไ่มได
รบัผลกระทบจากอนัตรายของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

เอกสารนี้อธิบายถึงสาเหตุของการแพรหลายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน กลยุทธ
การทำการตลาดของอุตสาหกรรมระดับโลก การเปดการคาเสรี การเปนอิสระจากกฎระเบียบของ
อตุสาหกรรม และการขาดความมุงมัน่ทางการเมอืงทีจ่ะเขามาควบคมุปญหาอยางมปีระสทิธภิาพ

ในชวงกลางทศวรรษที่ 2520 ดวยความกังวลที่มีตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมบุหรี่
อตุสาหกรรม สรุาไดจดัตัง้องคกรทางสงัคมขึน้มาบงัหนา เพือ่รบัมอืกบัการผลกัดนัโยบายดานสขุภาพ
ซึ่งอุตสาหกรรม เห็นวาเปนภัยคุกคาม องคกรทางสังคมเหลานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อชี้นำนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และเพื่อผลักดันนโยบายที่เปนมิตรตออุตสาหกรรม ผูบุกเบิกในสมัยนั้นกังวลวา
อุตสาหกรรมบุหรี่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมเพียงพอและสวนใหญชาเกินไป ตอภัยคุกคามที่ไมได
แตกตางกนักบัทีอ่ตุสาหกรรมสรุาเจอ

องคกรพฒันาเอกชนเหน็ถงึความจำเปนทีจ่ะตองสรางเครอืขายในระดบัชาต ิ ระดบัภมูภิาค
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และระดับนานาชาติเพื่อผลักดันการนำนโยบายควบคุมสุราที่มีหลักฐานเชิงประจักษไปสูการปฏิบัติ
การประสานงานและการสรางความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนดวยกันนั้นจะเปนการรับมือ
กับกลยุทธของอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เปนตวัอยางทีค่วรไดรบัการเผยแพรไปสูประเทศอืน่ๆ สสส.มคีวามสำคญัยิง่ในการสนบัสนนุ
เครือขายงดเหลาใหมีบทบาทในเครือขายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับโลก
ซึง่ไดรวมกนัจดัตัง้เครอืขายนโยบายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิก

การตัดสินใจขององคการอนามัยโลกในการวางกลยุทธควบคุมสุราระดับโลก เพื่อลด
ปญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นตองการการสนับสนุนจากการเคลื่อนไหวระดับโลกที่มี
ประสิทธิภาพ สวนองคการอนามัยโลกเองนั้นจำเปนตองมีความเขมแข็งและเปนผูนำที่กลาหาญ
การปกปองและการทำใหกลยทุธระดบัโลกมปีระสทิธภิาพเปนสิง่จำเปน ซึง่หมายถงึการกำหนดนโยบาย
จากผลประโยชนทางสขุภาพของประชากรโลกโดยปราศจากการแทรกแทรงจากผลประโยชนทางการคา

เราตองกาวผานความทาทายรวมกันในเรื่องการดื่มของเยาวชนและผลของมันที่อาจมีตอ
สุขภาพและความมีวุฒิภาวะของเยาวชน รายงานการพัฒนาของโลกย้ำเตือนวาการสรางทุน
ของมนุษยในกลุมเยาวชนนั้นมีความสำคัญมาก เราตองสรางบรรยากาศใหเกิดขึ้นใหได เนื่องจาก
เราไดสูญเสียโอกาสในการลงทุนและการสรางความเตรียมพรอมใหกับเยาวชนรุนใหม ซึ่งถือวา
ตองใชทุนมหาศาลมากในการพลิกฟน ทั้งตอตัวเยาวชนเองและสังคม การที่เครือขายงดเหลา
จะสรางเครือขายเยาวชนในประเทศและเชื่อมกับเครือขายที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นๆ มีความ
เปนไปไดและควรใหการสนบัสนนุยิง่

ภารกิจของเครือขายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับโลกคือ การทำให
เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม การทำใหภาคประชาสังคมเปนเจาของเรื่องปญหาสุรา และ
ชวยกันสรางความมุงมั่นทางการเมืองที่จำเปนตอความสำเร็จในการลดปญหาและภาระโรคที่เกิดจาก
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล



“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กับการควบคุมปญหาสุรา”

วิทยากร
นพ.อำพล  จนิดาวฒันะ

Plenary Lecture 2
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บทคัดยอ

สมชัชาสขุภาพแหงชาต ิกบัการควบคมุปญหาสรุา

จากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 สมัชชาสุขภาพ หมายถึง "กระบวนการ
ทีใ่หประชาชนและหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของไดรวมแลกเปลีย่นองคความรูและเรยีนรูอยางสมานฉนัท
เพื่อนำไปสูการเเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให
มกีารประชมุอยางเปนระบบและอยางมสีวนรวม" สมชัชาสขุภาพประกอบดวยสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที่
หรือ เฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เปนผูรับผิดชอบและสนับสนุนรวมถึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจสช.)
เปนผูจดัและดำเนนิการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาติ

สมชัชาสขุภาพเปนกระบวนการสาธารณะทีเ่ปนนวตักรรมทางสงัคม เพือ่พยายามสรางพืน้ทีเ่ปด
สำหรบัทกุคน ทกุฝาย ใหมสีวนรวมและความเปนเจาของในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
โดยรวมเรยีนรูและผลกัดนันโยบายสาธารณะและการดำเนนิงานตางๆใหเปนรปูธรรม มคีวามตอเนือ่ง
และยั่งยืน เพื่อลดชองวางในอดีตที่นโยบายสาธารณะนั้นมักเปนพ้ืนที่ปดของ ฝายรัฐ ฝายการเมือง
และฝายวชิาชพี

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งรางกาย จิต สังคม
และปญญา การแกปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีความซับซอน ดวยกระบวนการ
นโยบายสาธารณะยังตองอาศัยความมุงมั่นและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และทุกระดับ

นพ.อำพล จนิดาวฒันะ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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อยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ทัง้การขบัเคลือ่นทางสงัคม การสราง, สัง่สมและนำองคความรูมาใช และการมี
สวนรวมของภาครัฐและการเมือง คจสช. จึงไดคัดเลือกขอเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะในวาระ
การควบคมุการบรโิภคแอลกอฮอล เขาสูการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2551

นอกจากนั้นการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2551 ยังมีวาระในการใหความเห็นตอ
รางธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร
และการดำเนนิงานดานสขุภาพของประเทศ มาตรา 47 ของ พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550 กำหนดให
ธรรมนญูวาดวยสขุภาพแหงชาต ิมสีาระหลายประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุปญหาจากการบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล โดยเฉพาะสาระในประเดน็การสรางเสรมิสขุภาพและการปองกนัและควบคมุโรค
และปจจยัทีค่กุคามสขุภาพ

ทัง้วาระการควบคมุการบรโิภคแอลกอฮอล และ ธรรมนญูวาดวยสขุภาพแหงชาต ิในสมชัชา
สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2551 จงึเปนอกีกลไกทีท่กุภาคสวนของสงัคมจะสรางความรวมมอืในการควบคมุ
ปญหาของสงัคมไทยจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล



“ประสบการณการควบคุม
ปญหาสุราดวยกฎหมาย
ของประเทศตาง ๆ”

ผูดำเนินรายการ
นพ.สมศกัดิ ์ ชณุหรศัมิ์

วิทยากร
Tim  Stockwell
Sally Casswell

Panel Discussion 1
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บทคัดยอ

ประสทิธผิลมาตรการในการควบคมุราคา
และการเขาถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

งานวชิาการระดบันานาชาตยินืยนัวา มาตรการในการควบคมุการเขาถงึและมาตรการควบคมุ
ราคาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนมาตรการของนโยบายแอลกอฮอลทีม่ปีระสทิธผิลสงูสดุในการลดปญหา
ทางสุขภาพและสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการควบคุมการเขาถึงมีประสิทธิผล
สงูไดแก การจำกดัวนัและเวลาในการขาย การจำกดัความหนาแนนของจดุขาย (ตวัอยางเชนจำนวน
จุดขายตอตารางกิโลเมตร) และการจำกัดอายุขั้นต่ำของผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลักฐานทาง
วิชาการชี้ใหเห็นวาราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลสำคัญตอปริมาณและรูปแบบการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากร ดังนั้นจึงมีอิทธิพลตอความรุนแรงของปญหาจากการบริโภคดวย
อยางไรกต็ามการใชระบบภาษสีรุาในวตัถปุระสงคเพือ่ควบคมุการบรโิภคมคีวามสลบัซบัซอนพอสมควร
กลไกที่ทำใหเครื่องดื่มทุกประเภทขึ้นราคาพรอมกัน แมวาอาจจะผลักดันใหผูบริโภคบางสวนปรับตัว
โดยการหันไปบริโภคเครื่องดื่มที่ราคาถูกกวาเปนการชดเชย แตก็มีประโยชนสุทธิในการควบคุม
การบริโภคชัดเจน ผูตัดสินใจเชิงนโยบายในการขึ้นภาษีสุราในหลายประเทศมีความลังเลใจเนื่องจาก
ตระหนักวา การขึ้นภาษีมีผลตอประชากรกลุมใหญซึ่งรวมถึงผูบริโภคเปนครั้งคราว อยางไรก็ตาม
สถานการณแรงตานทานดังกลาวจะไมชัดเจนนักในประเทศไทยที่มีความชุกของผูบริโภคในประชากร
นอยกวา ประสบแรงตานจากการทีม่กีลยทุธเสรมิสำหรบัการขึน้ภาษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลทกุประเภท
ไดแก 1) การตัง้กลไกเพือ่ควบคมุราคาขัน้ต่ำของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล (โดยพจิารณาจากราคาขัน้ต่ำ

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.ทกัษพล ธรรมรงัสี
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ที่ควรเปนของเครื่องดื่มหนึ่งขนาดมาตรฐาน -standard drink สำหรับเครื่องดื่มทุกประเภท,
2) ระบบอัตราภาษีที่ "อยางนอย" ตองแปรผันตามปริมาณแอลกอฮอล (Specific tax rate)
ทีม่ใิชเปนอตัราภาษ ีตามราคาเพยีงประการเดยีว*  ,  3) การตัง้อตัราภาษแีบบจำเพาะเจาะจง (earmarked
tax) สำหรบัเครือ่งดืม่ ทีม่รีะดบัแอลกอฮอลสงูเพือ่นำมาสนบัสนนุมาตรการการปองกนัและการบำบดัรกัษา,
4) การทำใหราคาและระดบัภาษสีอดคลองตอสภาพเศรษฐกจิและรายได โดยปรบัตามอตัราเงนิเฟอให
เหมาะสมกบัคาครองชพี

* หมายเหต ุผูแปล-ในปจจบุนั ประเทศไทยใชระบบอตัราภาษรีะบบ combination rateแบบ สองเลอืก
หนึ่ง ซึ่งเปนการเพิ่มระดับภาษีจากเพียงอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล ดวยอัตราตามราคา
สำหรบัเครือ่งดืม่บางประเภท จงึกลาวไดวาเปนระบบ specific-plus ทีโ่ดยหลกัการแลวเหนอืกวาระบบ
specific rate เพยีงอยางเดยีว แตยงัมปีญหาอยูมีค่วามแตกตางระหวางอตัราภาษทีีใ่ชระหวางเครือ่งดืม่
ประเภทตางๆ
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ประสบการณจากตางประเทศเกีย่วกบันโยบาย
ควบคมุแอลกอฮอลโดยการใชกฎหมายและระเบยีบ
ขอบงัคบั - ประสทิธผิลของนโยบายกำหนดอายขุัน้ต่ำในการซือ้
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล การควบคมุการโฆษณาแอลกอฮอล และการดืม่แลวขบั

กฎระเบียบที่สามารถกำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีผลตอ
การควบคุมการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการดื่มแลวขับไดนั้นเปนกุญแจหลักสำคัญตอ
ความมปีระสทิธผิล และความครอบคลมุของนโยบายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

ประสิทธิผลของการกำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนจากการประเมินผลของหลายๆประเทศที่ใชมาตรการนี้ การกำหนดอายุขั้นต่ำใหนอยลง
ทำใหเหน็อตัราการดืม่และอนัตรายจากการดืม่เพิม่ขึน้ในกลมุเยาวชนทีเ่กีย่วของ ทัง้ทีไ่ดรบัผลในแบบทนัที
หลงัดืม่และแบบระยะยาวคอืผลทีเ่กดิขึน้ในอนาคต

การทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลแพรหลายไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีทุนเพ่ิมขึ้นมหาศาล บวกกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และกระแสสังคม
บริโภคนิยมที่เอื้อตอการแพรหลายของการสงเสริมการขาย ถานโยบายควบคุมการทำการตลาดของ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลนัน้ มพีฒันาการทีด่อยกวาการโฆษณาชวนเชือ่ ของฝายอตุสาหกรรมแอลกอฮอล
ทีพ่ยายามผลกัดนัใหใชนโยบายการควบคมุกนัเองของอตุสาหกรรม ทัง้ทีไ่มมปีระสทิธภิาพเลย อยางไรกด็ี
กฎหมาย Loi Evin ของประเทศฝรัง่เศสเปนตวัอยางทีด่ตีวัอยางหนึง่ในการออกกฎระเบยีบทีส่ามารถ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ซึ่งทาทายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยการออก

โดย Sally Casswell,
SHORE, Massey University, New Zealand

แปลโดย อารกีลุ  พวงสวุรรณ
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กฎหมายเปนอยางยิง่ในประเทศอืน่ๆ
การดื่มสุราแลวขับรถทำใหเกิดอันตรายอยางมากในหลายๆประเทศ ระเบียบขอบังคับที่มี

ประสิทธิภาพจะชวยลดปริมาณอุบัติเหตุบนทองถนนได การสุมตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
แสดงถึงความมีประสิทธิผลในการชวยลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชนเดียวกับมาตรการ
ในการลดปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดใหต่ำลง และการยดึใบอนญุาตขบัขี่

การออกกฎระเบียบขอบังคับเหลานี้ตองไดรับทรัพยากรที่เพียงพอในการนำไปปฏิบัติ
และบงัคบัใช ซึง่ไมไดหมายความเพยีงเรือ่งงบประมาณเทานัน้ หากแตตองการการสนบัสนนุจากทกุฝาย
ทีม่สีวนเกีย่วของ เพือ่ใหกฎระเบยีบเหลานัน้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ



“กาวตอไปของการควบคมุ
การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ภายใตพระราชบญัญตัคิวบคมุ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
พ.ศ.2551”

ผูดำเนินรายการ
ภก.สงกรานต  ภาคโชคดี

วิทยากร
นพ.บณัฑติ  ศรไพศาล
รศ.ดร.ปารชิาต  สถาปตานนท
ศ.แสวง  บญุเฉลมิวภิาส

วิพากษ
Sally Casswell

Panel Discussion 2
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โดย นพ.บณัฑติ  ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผานสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 21
ธนัวาคม 2550 มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่ 14 กมุภาพนัธ 2551 มกีระบวนการตอสูอยางหนกัโดยเฉพาะ
อยางยิง่ระหวางขัน้ตอนกระบวนการตรากฎหมายในสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิเนือ่งจากเปนพระราชบญัญตัิ
มีผลกระทบตอผลประโยชนของธุรกิจ ไดแก ธุรกิจผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ธุรกิจ
การโฆษณาและการตลาดรูปแบบตางๆ ที่ดำเนินการใหกับธุรกิจสุรา จึงมีความพยายามใหขอมูลกับ
สงัคมดวยเหตผุลตางๆ นานาผานสือ่มวลชนและนกัการเมอืง และมคีวามพยายามผลกัดนัการปรบัแก
กฎหมายใหออนลงในสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อลดทอนความเขมขนของมาตรการตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงเปนผลใหเกิดการปรับ
ลดทอนจากเดิมฉบับรางที่นำเขาสูการพิจารณา ซึ่งถูกกำหนดใหมีมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยสิน้เชงิทกุสือ่ 24 ชัว่โมง ไปเปนการควบคมุการโฆษณาไมใหมลีกัษณะอวดอางสรรพคณุ
หรอืเชญิชวนใหดืม่ทัง้โดยตรงและโดยออม รฐัจงึควรทีจ่ะดำเนนิการอยางรอบครอบรดักมุเพือ่ประโยชน
สูงสุดของประเทศตอไป

กาวตอไปของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา 32 ของ
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ทีต่องผลกัดนัตอไป คอื

1. ตองควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมากที่สุด เนื่องจากการโฆษณามี
ความสมัพนัธกบัความอยากลองดืม่ซึง่เทากบัจะมผีลตอการเพิม่ขึน้ของนกัดืม่หนาใหมดงัขอมลูการสำรวจ

กาวตอไปของการควบคมุการโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ภายใตพระราชบญัญตัคิวบคมุ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล : มมุมองนกัวชิาการ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับความอยากลองดื่ม
ดำเนินการโดยศูนยวิจัยปญหาสุรา ในชวงเดือนธันวาคม 2549 พบวาในกลุมเยาวชนที่ไมเคยดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเลยแตจดจำโฆษณาไดอยางนอย 1 ยีห่อจะมคีวามอยากลองดืม่มากเปน 4 เทา
ของกลุมที่ไมเคยดื่มและจดจำโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมไดเลย นอกจากนั้นยังพบวา ในกลุม
ทีเ่คยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลและจดจำโฆษณาไดอยางนอย 1 ยีห่อ จะมคีวามอยากลองดืม่มากเปน 8
เทา ทัง้นีท้ศันะทีส่ำคญัทีต่องทำความเขาใจใหถกูตองคอืการควบคมุการโฆษณาไมไดเปนการรดิรอนสทิธิ
ของผูบริโภค เนื่องจากไมไดเปนการหามผูบริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตเปนการควบคุมไมให
ธรุกจิสรุามอมเมาเดก็ และเยาวชน

2. ตองมกีารตคีวามเพือ่การบงัคบัใชกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 และมกีารออกกฎกระทรวงเพิม่เตมิ บนหลกัการ คอื "มาตรการตางๆทีเ่กดิขึน้ใหมตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตองไมออนลงไปกวามาตรการเดิมที่มีอยู"  ซึ่งไดแก การหามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนและวิทยุ ทั้งการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทำใหปรากฏ
ภาพสญัลกัษณ ผลติภณัฑ และภาพสญัลกัษณบรษิทั ระหวางเวลา 05.00 - 22.00 น., การหามโฆษณา
ทางปายกลางแจงในรัศมี 500 เมตรรอบสถานศึกษา, การบังคับใหการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตองแสดงคำเตอืน

3. ตองกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นการควบคุมเนื้อหาการโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใหชดัเจน และมุงหมายเพือ่การปองกนัการสือ่สารการโฆษณาเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลสูเยาวชนเปนหลัก เนื่องจากมีขอมูลเชิงประจักษที่พบวา ธุรกิจสุราสามารถหลบเลี่ยง
กฎหมาย โดยใชกลยุทธการโฆษณาใหเห็นเพียงบางสวนของขวดผลิตภัณฑ สามารถทำใหเด็กและ
เยาวชนรอยละ 94.0  รบัรูวาเปนการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ดงันัน้ควรมกีารกำหนดประเดน็ตางๆ
เหลานี ้คอื

- การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลลกัษณะใดเปนการโฆษณา อนัเปนการอวดอางสรรพคณุ
หรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรง และลักษณะใดเปนการโฆษณาอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือ
ชกัจงูใจใหผูอืน่ดืม่โดยออม

- การโฆษณาในลกัษณะการใหขอมลูขาวสาร และความรูเชงิสรางสรรคสงัคมเปนอยางไร
ควรมขีอบเขตแคไหนเพยีงใด

- การปรากฏของภาพสญัลกัษณของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล หรอืสญัลกัษณของบรษิทัผูผลติ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปนอยางไร ควรมขีอบเขตแคไหนเพยีงใด

4. การกำหนดใหมีคำเตือนควบคูไปกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง
เหมาะสม ทั้งขนาดพื้นที่คำเตือนสำหรับสื่อที่นับดวยพื้นที่ หรือระยะเวลาคำเตือนสำหรับสื่อที่นับ
ดวยเวลา ตลอดจนการออกแบบคำเตือนใหมีประสิทธิผลในการเตือนสติผูดื่มหรือผูที่คิดจะดื่ม
และควรใหสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแหงชาตเิปนผูกำหนดเลอืกและเปลีย่นแปลง
ไดตามความเหมาะสมมากกวาทีจ่ะใหธรุกจิเปนผูกำหนดเลอืกและไมสามารถเปลีย่นแปลงได
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โดย ศ.แสวง  บญุเฉลมิวภิาส
ศาสตราจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ผูอำนวยการศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในสังคมไทย คนจำนวนมากมักจะพูดวาเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ ประเทศชาติ
ในวนัขางหนาจะเปนอยางไร กค็งขึน้อยูกบัการปลกูฝงจรยิธรรมและคณุธรรมใหแกเดก็และเยาวชนในวนันี้
ซึง่บคุคลหลายทานรวมทัง้องคกรตางๆ ไดมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะสรางสรรคงานทางดานนี้

สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนอีกมาตรการหนึ่งที่จะ
คุมครองเด็กและเยาวชนของชาติใหหลุดพนหรือหางไกลกับการเขาถึงอบายมุขเหลานี้ ซึ่งผูเขียน
ไดมโีอกาสเขารวมในการจดัทำรางพ.ร.บ.ดงักลาว

ความจำเปนทีต่องมกีารประกาศใช พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
จากการคนควาวิจัยพบวา ในหลายปที่ผานมาเด็กและเยาวชนของชาติ เสพติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมากขึ้นอยางนาตกใจ และสาเหตุสำคัญที่ดึงใหเด็กและเยาวชนเกิดความอยากลอง
และรูสกึวาการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลนัน้เปนเรือ่งทีไ่มเสยีหายอะไร กค็อื แรงจงูใจจากการโฆษณา

จากการศกึษาของศนูยวจิยัปญหาสรุารวมกบัเอแบคโพลล โดยการวจิยัเชงิสำรวจเยาวชนอายุ
9 - 25 ป จำนวน 2,939 ตวัอยางทัว่ประเทศไทยชวงเวลา 27 พฤศจกิายน - 1 ธนัวาคม และ  6 - 11
ธนัวาคม 2549 พบวา

• เยาวชนมปีระสบการณเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแลวอยางนอยหนึง่ครัง้ในชวีติรอยละ 54
สวนทีเ่หน็โฆษณาและจำโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดอยางนอยหนึง่ชนดิ มถีงึรอยละ 93

พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
มาตรการคุมครองเดก็และเยาวชนของชาติ
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• ในกลุมเยาวชนทีไ่มเคยดืม่และจำโฆษณาไมไดมคีวามอยากลองอยูแลว รอยละ 7 ในกลุม
ทีไ่มเคยดืม่แตจำโฆษณาไดมคีวามอยากลองเพิม่ขึน้เปนรอยละ 29 คดิเปน 4 เทา  ขณะที่
ในกลุมทีเ่คยดืม่และจำโฆษณาได มคีวามอยากลองเพิม่ขึน้เปนรอยละ 57 คดิเปน 8 เทา

ขณะที่มีการศึกษาถึงอิทธิพลของการโฆษณาเบียรชางในชวงฟุตบอลโลก 2006 โดย
ศนูยวจิยัปญหาสรุารวมกบัเอแบคโพลลทีด่ำเนนิการสำรวจประชาชน อาย ุ13 ปขึน้ไป ในเขตกรงุเทพ
และปรมิณฑล 1,521 ตวัอยาง ในชวงการแขงขนัฟตุบอลโลก 2006 พบวา

การโฆษณาทำใหเกดิความจงรกัภกัดตีอผลติภณัฑ และมคีวามคดิทีจ่ะซือ้บรโิภคเพือ่ตอบแทน
โดยอายยุิง่นอยยิง่มผีลมาก คอื ทีอ่าย ุ13-17 ป เหน็วาควรซือ้บรโิภคเพือ่ตอบแทนถงึรอยละ 80.5

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกวันนี้มีผลโดยตรงตอเด็กและเยาวชนของชาติ
เมือ่สาเหตเุปนเชนนัน้ มาตรการทางกฎหมายทีจ่ะคุมครองเดก็และเยาวชนของชาตไิมใหเขาสูอบายมขุ
ดงักลาว  กค็อืการจำกดัการโฆษณา ซึง่ใน พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดกำหนดนยิามของคำวา
โฆษณาใหเหมาะสมมากขึ้น โดยไดใหความหมายของคำวา "โฆษณา" ไววา "การกระทำไมวา
โดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบขอความเพื่อประโยชนในการทางคาและ
ใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด"  นอกจากนี้ไดใหความหมายของ "การสื่อสาร
การตลาด" ไววา การกระทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายสินคา
บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย
การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรง"
และหามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อนัเปนการอวดอางสรรพคณุหรอืชกัจงูใจใหผูอืน่ดืม่โดยตรงหรอืโดยออม

การโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธใด ๆ โดยผูผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทกุประเภท ใหกระทำ
ไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
หรอืบรรจภุณัฑของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล หรอืสญัลกัษณของบรษิทัผูผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลนัน้เทานัน้
ทัง้นีต้ามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

โดยความมุงหมายของกฎหมายทีร่างขึน้ในครัง้แรกนัน้มคีวามมุงหมายหามการโฆษณา ตลอด
24 ชัว่โมง แตในชัน้พจิารณาของกรรมาธกิาร ไดมขีอเสนอจากกรรมาธกิาร สวนหนึง่วา ควรจะผอนผนั
ใหมกีารโฆษณาไดตัง้แตเทีย่งคนืถงึตหีา ซึง่กรรมาธกิารสวนหนึง่กไ็มเหน็ดวยทีจ่ะผอนผนัตามขอเสนอ
แตที่ไมเห็นดวยเปนเพียงเสียงขางนอย เมื่อกฎหมายมาถึงการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติบางคน เสนอใหโฆษณาไดเฉพาะ
ภาพลักษณหรือสัญลักษณของเครื่องดื่มเทานั้น จะแสดงบรรจุภัณฑหรือขวดหรือกลองที่อวดอาง
สรรพคณุไมได สวนรายละเอยีดใหไปกำหนดในกฎกระทรวง

แตขอทีก่อใหเกดิความสบัสนกค็อืสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตบิางคน พยายามโนมนาววา
ที่ใหโฆษณาภาพลักษณ สัญลักษณไดนั้น ใหทำไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถาเปนเชนนั้นจะทำให
หลักการของกฎหมายฉบับนี้ถูกทำลายไปหมด และตกต่ำกวากฎหมายที่เปนอยูแตเดิมเสียอีก
เพราะทุกวันนี้ตามประกาศของกรมประชาสัมพันธการโฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง ทำไมไดอยูแลว
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กฎหมายทีเ่ปนอยูอนญุาตใหโฆษณาไดตัง้แต 4 ทุมถงึ ต ี5 เทานัน้ และตองเขาใจวา พ.ร.บ.ควบคมุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ฉบับนี้ควบคุมเรื่องการโฆษณา สวนเรื่องเวลาการนำเสนอทางสื่อนั้น
กรมประชาสมัพนัธดแูลอยูแลว

ขอที่นาพิจารณายิ่งกวานั้นคือ หากพิจารณาใหดีการโฆษณาภาพลักษณ โดยมีขอความ
ประกอบ โดยโยงเรื่องของศีลธรรม ความดี ความเสียสละมากลาวนำ และแฝงไวโดยสัญลักษณของ
น้ำเมาจะทำใหเดก็และเยาวชนของชาตมิองภาพลกัษณ และสญัลกัษณของน้ำเมาวาเปนเรือ่งทีผ่สมผสาน
ไปกบัความด ีซึง่จะเปนอนัตรายมากกวาเปนกลไกการโฆษณาทีเ่อาศลีธรรมมาโฆษณาอบายมขุนัน่เอง

แมกฎหมายนี้จะไมมีความสมบูรณดังที่กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งใจไว รวมทั้งความเห็น
จากภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณซึ่งบางเรื่องก็ถูกตัดออกไป แตยังดีที่กฎหมายฉบับนี้
ผานการพจิารณาเปนฉบบัสดุทายของสภานติบิญัญตัแิหงชาตชิดุนี ้ผูทีเ่กีย่วของคงตองทำใจวาเราคง
ทำไดแคนี ้และรอการปรบัปรงุแกไขกฎหมายอกีในอนาคต ถาคนในสงัคมและผูทีเ่กีย่วของใหความสำคญั
และเกดิความหวงใยในอนาคตของเดก็และเยาวชนมากกวาผลประโยชนทีไ่ดรบัจากธรุกจิน้ำเมาเหลานี้





“อปุสงคและผลกระทบ
จากการบรโิภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”

ผูดำเนินรายการ
นพ.คำนวน  อึง้ชศูกัดิ์

วิทยากร
รศ.พญ.ดร.สาวติร ี  อษัณางคกรชยั
รจันา  เนตรแสงทพิย
รศ.ดร.ลกัษณา อนิทรกลบั

วิพากษ
Tim Stockwell

Symposium A
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แบบแผนการดืม่สรุาของคนไทย: ผลการสำรวจ
ครวัเรอืนในโครงการประมาณการจำนวนผูเกีย่วของ
กบัสรุาและสารเสพตดิ ป พ.ศ. 2550

โครงการสำรวจครวัเรอืนระดบัชาตเิพือ่ประมาณการจำนวนผูเกีย่วของกบัสรุา และสารเสพตดิ
ป พ.ศ. 2550 มวีตัถปุระสงคเพือ่ ประมาณการจำนวนประชากรทีเ่คยใชสารเสพตดิชนดิตางๆ รวมทัง้
ยารกัษาโรค บหุรีแ่ละสรุาในชวีติ ใน 1 ป และ 30 วนัทีผ่านมา และลกัษณะของการใชสารเสพตดิเหลานี้
ในสวนของโครงการศึกษาดานการดื่มสุรามีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อศึกษาจำนวนและความชุกของ
การดืม่สรุาและภาวะความผดิปกตจิากการดืม่สรุา (Alcohol use disorders) รวมทัง้แบบแผนการดืม่
และผลกระทบจากการดืม่สรุาในประชากรไทย

ระเบยีบวธิวีจิยั และประชากรตวัอยาง
โครงการประมาณการฯ พ.ศ. 2550 ใชวิธีการสำรวจประชากรในครัวเรือนทั่วประเทศ

โดยการสุมตวัอยางแบงหลายชัน้ภมู ิไดจงัหวดัตวัอยางทัง้หมด 29 จงัหวดั ไดขนาดตวัอยาง 11,348
ครวัเรอืน รวมคนตวัอยาง 26,633 คน ซึง่คดิเปนรอยละ 0.67 ของจำนวนประชากรทัง้ประเทศในกลุมอายุ
12-65 ป (46 ลานคน) เปนชาย 11,983 คน หญิง 14,650 คน การเกบ็ขอมลูใชการสมัภาษณแบบตอหนา
ในหมวดคำถามเรื่องการดื่มสุราประกอบดวยชุดคำถาม 3 ชุดยอย เกี่ยวกับแบบแผนการดื่มสุรา
(Patterns of drinking) แบบสอบถาม Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

โดย รศ. พญ. ดร. สาวติร ีอษัณางคกรชยั
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

และคณะกรรมการบริหารเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
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ซึง่เปนแบบคดักรองภาวะความผดิปกตจิากการดืม่สรุา (alcohol use disorders) และคำถามเกีย่วกบั
ผลกระทบจากการดืม่สรุาในดานตางๆ

ผลการศึกษา
ประชากรทัว่ประเทศอาย ุ12-65 ปทัง้หมดประมาณ 29.42 ลานคน   หรอืรอยละ 63 (ชาย 8

ลานคนหรอืรอยละ 41 และหญงิ 20 ลานคนหรอืรอยละ 80) ไมเคยดืม่สรุาเลยในชวีติ ประมาณ 13.23
ลานคนหรอืรอยละ 28.4 ดืม่สรุาภายใน 1 ปทีผ่านมาและ 10.54 ลานคนหรอืรอยละ 22.7 ดืม่สรุาภายใน
30 วนัทีผ่านมา ซึง่จดัวาเปนผูดืม่ในปจจบุนั (current drinkers) โดยคดิเปนประชากรชายประมาณ 8.5
ลานคน (รอยละ 41) และประชากรหญงิประมาณ 2 ลานคน (รอยละ 7.8) เมือ่พจิารณาแยกตามภมูภิาค
ประชากรภาคใตมีอัตราของผูไมเคยดื่มสุราเลยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ประชากรในกรุงเทพฯ
มอีตัราการดืม่สรุาในปจจบุนัสงูทีส่ดุ ในภมูภิาคตางๆ นอกกรงุเทพฯแลว ประชากรชายในภาคเหนอืและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการดื่มในปจจุบันสูงพอๆ กัน แตประชากรหญิงในภาคเหนือมี
อัตราการดื่มในปจจุบันสูงที่สุด เบียรเปนเครื่องดื่มที่ประชากรทั้งชายและหญิงเคยดื่มมากที่สุด
รองลงมาไดแกเหลาขาว เหลาแดง ยาดองเหลา เหลาพื้นบานและไวน ตามลำดับ น้ำผลไมผสมสุรา
และเครือ่งดืม่ผสมเสรจ็ (RTD) จะเปนเครือ่งดืม่ของคนหนุมสาวและผูหญงิ สำหรบัผูทีด่ืม่สรุาใน 1 ปที่
ผานมา ประชากรชายดืม่เฉลีย่ 34.38 กรมัตอวนั ผูหญงิดืม่เฉลีย่ 12.98 กรมัตอวนั หรอืคดิเปน 88.91
กรมั ตอวนัทีด่ืม่ในผูชายและ 51.99 กรมัตอวนัทีด่ืม่ในผูหญงิ ประชากรไทยอาย ุ12-65 ปประมาณ 2.79
ลาน คน หรือรอยละ 22.7 จัดไดวาเปนผูดื่มแบบเสี่ยง (hazardous drinker) ประมาณ 0.39
ลานคนหรอืรอยละ 3.1 จดัไดวาเปนผูดืม่สรุาแบบอนัตราย (harmful drinker) และอกีประมาณ 0.23
ลานคนหรือรอยละ 1.9 เปนผูดื่มแบบอันตรายมากหรืออาจจะมีภาวะเสพติดสุราก็ได (alcohol
dependence) อัตราความชุกของภาวะผิดปกติจากการดื่มสุราทั้งสามระดับนี้ในประชากรชายสูงกวา
ในประชากรหญงิมากถงึประมาณ 3 เทา นอกจากนี ้ประชากรชายมอีตัราการมปีญหาและผลกระทบ
จากการดื่มสุราสูงกวาประชากรหญิง ปญหา/ผลกระทบที่พบมากที่สุด ไดแกการเคยรูสึกผิดหรือ
เสยีใจหลงัดืม่สรุา ปญหาการเงนิ ปญหาทางสขุภาพรางกาย สวนปญหา/ผลกระทบทีพ่บนอยทีส่ดุไดแก
การเคยตกงานหรอืเกอืบ ออกจากงาน และปญหาทางกฎหมายจากการดืม่สรุา

โดยสรปุผลจากการศกึษานีส้อดคลองกบัการศกึษาอืน่ ๆ  ในประเทศไทยและในตางประเทศ คอื
ผูชายไทยดื่มสุรามากกวาผูหญิงโดยดื่มปริมาณมากกวา มีความชุกของภาวะความผิดปกติจากการ
ดื่มสุรามากกวา และมีผลกระทบหรือปญหาจากการดื่มมากกวาผูหญิงอีกดวย อยางไรก็ตาม
การสำรวจนีก้พ็บวาผูหญงิไทยจำนวนมากดืม่สรุาในปจจบุนั และมอีตัราการดืม่เครือ่งดืม่ชนดิใหมๆ  เชน
น้ำผลไมผสมสุรา ไวนและเครื่องดื่มผสมเสร็จสูงมากกวาอัตราในผูชาย นอกจากนี้ยังพบวา ผูดื่ม
วยัรุนนยิมดืม่เครือ่งดืม่ชนดิใหมเหลานีม้ากเชนกนั ขอมลูเหลานีอ้าจจะแสดงใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลง
ของลักษณะสังคมไทย การศึกษาวิจัยยังคงเปนเครื่องมือที่สำคัญ  ในการทำความเขาใจกับลักษณะ
การดื่มสุรา และปญหาที่เกี่ยวของ และเปนพื้นฐานในการวางแผนนโยบายเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเหลานี ้การสำรวจการดืม่สรุาระดบัชาตอิยางตอเนือ่งจงึเปนสิง่จำเปนทีค่วรดำเนนิการตอไป
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โดย  รจันา  เนตรแสงทพิย
ผอ.สำนกัสถติเิศรษฐกจิสงัคมและประชามต ิ 2  สำนกังานสถติแิหงชาติ

บทคัดยอ

การสำรวจพฤตกิรรมการดืม่สรุาของประชากร
พ.ศ. 2550

สำนักงานสถิติแหงชาติไดดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม
มนึเมาของประชากรมาแลว 4 ครัง้ ตัง้แตป 2544 เพือ่ใหมขีอมลูตอเนือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดืม่สรุา
ของประชากร เชน ประเภทสุราที่ดื่ม สาเหตุที่เริ่มดื่ม พฤติกรรมของผูที่เคยดื่ม สาเหตุที่เลิกดื่ม
การดื่มขณะขับหรือขี่รถจักรยานยนต สำหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชในการกำหนดนโยบาย
และวางแผนดานกฎหมาย  หรอืกำหนดมาตรการตางๆ เกีย่วกบัสรุา  ซึง่ผลการสำรวจพบวา ในรอบ 7 ป
(2544 - 2550) อตัราการดืม่สรุาของประชากรมแีนวโนมลดลงตามลำดบั คอืจากรอยละ 32.7 เปน  29.3
โดยผูชายมอีตัราการดืม่สรุาลดลงจากรอยละ 55.9  เปน 51.0 และผูหญงิลดลงจากรอยละ 9.8 เปน 8.8
และจากการสำรวจ ป 2550  พบวาประชากรไทยอาย ุ15 ปขึน้ไป 51.2  ลานคน    เปนผูทีด่ืม่สรุา 14.9
ลานคน (รอยละ 29.3) โดยอายเุฉลีย่ทีเ่ริม่ดืม่คอื 20.5 ป ผูชายดืม่สรุามากกวาผูหญงิ 6 เทา ผูทีอ่ยู
นอกเขตเทศบาลมีอัตราการดื่มสุราสูงกวาผูอยูในเขตเทศบาล คือรอยละ 31.0 และ 25.4 ตามลำดับ
และกลุมวัยทำงานมีอัตราการดื่มมากกวากลุมอื่น คือรอยละ 34.4 และที่นาเปนหวงอยางยิ่ง คือ
กลุมเยาวชนมอีตัราการดืม่สรุาสงูถงึรอยละ 21.9   นอกจากนีย้งัพบวามผีูทีป่จจบุนัเลกิดืม่แลว  3.8 ลานคน
(รอยละ 7.5 ของประชากรอาย ุ15 ปขึน้ไป ) โดยสาเหตทุีเ่ลกิดืม่สวนใหญเพราะพบวาไมดเีลยตดัสนิใจ
เลกิเอง และปวยเปนโรค (รอยละ 44.5 และ 25.3 ตามลำดบั)
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โดย รศ.พญ.ดร. สาวติร ีอษัณางคกรชยัและคณะ
หนวยระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

บทคัดยอ

การดืม่สรุาและปจจยัทีเ่กีย่วของในนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาในประเทศไทย ปการศกึษา 2550

การดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอื่นๆ เปนปญหาทางสังคมและสาธารณสุข
ที่สำคัญที่พบมากขึ้นในวัยรุนทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ สถานศึกษาเปนสถานที่ที่สำคัญ
ในการลดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพรวมทั้งปญหาการดื่มสุราและใชสารเสพติดของวัยรุน
กอนที่จะวางแผนโครงการ เพื่อการปองกันปญหาการดื่มสุราหรือการใชสารเสพติดในสถานศึกษา
ผูวางนโยบายควรจะตองมคีวามเขาใจในตวัปญหาในลกัษณะและขอบเขตของปญหาในสถานศกึษาเปน
อยางดีกอน คณะผูวิจัยจึงไดดำเนินโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเฝาระวังแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การใชสารเสพติด และผลกระทบ
จากการดื่มสุราและการใชสารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยโครงการนี้
จะเปนการสำรวจแบบตัดขวางซ้ำทุกสองปเริ่มเก็บขอมูลปแรกในปการศึกษา 2550 ในรายงานนี้เปน
ผลการสำรวจของปการศกึษา 2550

วิธีการศึกษา
กลุมตวัอยาง เปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1, 3 และ 5 ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสายสามญั

หรอืนกัเรยีนชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ป 2 โรงเรยีนสายอาชวีศกึษา จากโรงเรยีนในจงัหวดั
ที่สุมเลือกแบงตามเขตการศึกษาทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครรวม 40 จังหวัด ในแตละจังหวัด
สุมเลอืกโรงเรยีนสายสามญัสงักดัรฐับาลในเขตเมอืง 1 โรง เขตชนบท 1 โรง โรงเรยีนเอกชน 1 โรง
โรงเรยีนสายอาชพีดานพาณชิยการ 1 โรง ดานชางเทคนคิ 1 โรง รวม 201 โรงทัว่ประเทศ ในแตละ
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โรงเรียนสุมเลือกหองเรียนมาระดับชั้นละ 3 หองเรียน เก็บขอมูลจากนักเรียนทุกคนที่อยูใน
หองเรียนเดียวกัน ไดจำนวนนักเรียนทั้งหมด 50,033 คน เปนชายรอยละ 45.6 หญิงรอยละ 54.4
อายุเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 15.1 ป การเก็บขอมูลทำโดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแบบอาน
และตอบเอง โดยไมระบุชื่อของผูตอบในหองเรียน เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2550 -
กมุภาพนัธ 2551

ผลการศึกษา
นกัเรยีนชายและหญงิรอยละ 30 และ 18 เคยดืม่สรุามาแลวในชวีติ รอยละ 25 และ 14 ดืม่ใน 1

ปทีผ่านมา อายเุฉลีย่ทีน่กัเรยีนเริม่ดืม่สรุาเปนครัง้แรก ประมาณ 13 ปในผูชาย และ 14 ปในผูหญงิ
ในจำนวนนักเรียนที่ดื่มใน 30 วันที่ผานมา สวนใหญจะดื่ม 1-2 ครั้ง และดื่ม 1-2 หนวยตอครั้ง
นกัเรยีนชัน้โตกวามแีนวโนมทีจ่ะดืม่ในปจจบุนั ดืม่หนกัและดืม่จนเมาบอยครัง้กวา นกัเรยีนชัน้เลก็กวา
และนกัเรยีนชายมอีตัราการดืม่มากกวานกัเรยีนหญงิในทกุระดบัชัน้

สถานที่ที่นักเรียนมักจะดื่มสุรากันมากที่สุดไดแก ในสวน/ไรนา และหอพัก นักเรียนชาย
และหญงิรอยละ 13 และ 6 สามารถซือ้หาสรุามาไดจากรานคา รานอาหารบรเิวณรอบโรงเรยีนในรศัมี
ไมเกิน 500 เมตร นักเรียนใชเวลาเพียงประมาณ 12-14 นาทีก็สามารถหาซื้อสุราได โดยนักเรียน
จำนวนครึง่หนึง่ใชเวลาเพยีง 10 นาทกีส็ามารถหาซือ้สรุามาได

ปจจัยที่สัมพันธกับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผานมาในนักเรียนเหลานี้ไดแก 1) ลักษณะ
ประชากรดานเพศ ระดบัชัน้เรยีน ศาสนา สถานทีอ่ยูอาศยั และผลการเรยีน โดยระดบัชัน้เรยีนเปนปจจยั
ที่ที่มีความสัมพันธกับการดื่มสุราสูงสุด นักเรียนหญิงมีความเสี่ยงในการดื่มนอยกวานักเรียนชาย
ประมาณครึง่หนึง่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนชัน้ ม.1 นกัเรยีนชัน้ ม.3 ม.5 และ ปวช.2 มคีวามเสีย่ง
ในการดื่มสุราเปน 4-12 เทา โดยความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นตามชั้นป 2) การรับรูสภาพแวดลอมทางสังคม
ในโรงเรียนและนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสเปน 2-3 เทาของ
นักเรียนที่ไมดื่มสุราที่จะมองวาตนเองอยูในสภาพแวดลอมที่มีผูดื่มสุราหรือดื่มอยางหนักจำนวน
มากและมแีนวโนมทีจ่ะรบัรูนโยบายของโรงเรยีน ในดานทีไ่มสงเสรมิการดืม่สรุานอยกวานกัเรยีนทีไ่ม
ดื่มสุรา 3) การสัมผัสกับโฆษณาสุรา นักเรียนที่ดื่มสุรามีอัตราการสัมผัสกับสื่อโฆษณาสุราทุกชนิด
บอยครั้งกวานักเรียนที่ไมดื่มสุราประมาณหนึ่งเทาครึ่ง และมีอัตราการจำชื่อยี่หอสุราไดมากกวา
นักเรียนที่ไมดื่มถึงเกือบสองเทา รวมทั้งยังมีความรูสึกอยากลองดื่มสุรามากกวานักเรียนที่ไมดื่ม
ประมาณสองเทาเชนกนั 4) การมทีศันคตทิางบวกตอการดืม่สรุา นกัเรยีนทีด่ืม่สรุามอีตัราการมทีศันคติ
ทางบวกตอการดื่มสุรามากกวานักเรียนที่ไมดื่มถึง 2-3 เทา เชน มองวาการดื่มสุราชวยในการสราง
สมัพนัธภาพชวยในการจดัการความเครยีด และชวยใหกนิอาหารอรอยขึน้ เปนตน 5) พฤตกิรรมเสีย่ง
ตอสุขภาพนักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชนการตอสูทะเลาะวิวาท
การมีเพศสัมพันธ การใชสารเสพติด และอารมณซึมเศรารวมทั้งการพยายามฆาตัวตายมากกวา
นกัเรยีนทีไ่มดืม่สรุาอยางชดัเจน
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สรปุ
อัตราความชุกของการดื่มสุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย และ

ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการดืม่สรุาใน 12 เดอืนทีผ่านมา มคีวามแตกตางกนัระหวางนกัเรยีนชายและหญงิ
ระหวางนักเรียนแตละชั้นป และระหวางนักเรียนสายสามัญกับนักเรียนสายอาชีวศึกษาอยางชัดเจน
ขอมูลเหลานี้สำคัญในการวางแผนโครงการเพื่อปองกันการดื่มสุราของเยาวชนไทย ซึ่งควร
จะตองเปนโครงการทีม่รีปูแบบเฉพาะทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนตามระดบัชัน้ปและสายการเรยีน การศกึษา
ลักษณะนี้อยางตอเนื่องจะเปนขอมูลสำคัญของประเทศในการติดตามเฝาระวังปญหาการดื่มสุรา
และพฤตกิรรมเสีย่งตอสขุภาพของนกัเรยีนตอไป
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โดย รศ.ดร.ลกัษณา อนิทรกลบั
อาจารยคณะวทิยาศาสตรสขุภาพและพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัครสิเตยีน

บทคัดยอ

พฤตกิรรมการดืม่สรุาและการรบัรูผลกระทบ
จากการดืม่สรุาของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ในเขตกรงุเทพตะวนัตกและปรมิณฑล

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการดืม่สรุาและการรบัรูผลกระทบจากการ
ดืม่สรุา ของนกัศกึษา ศกึษาความสมัพนัธระหวางลกัษณะดานบคุคล ครอบครวัและเพือ่นของนกัศกึษา
กับพฤติกรรมการดื่มสุรา และเปรียบเทียบการรับรูผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาจำแนก
ตามลักษณะดานบุคคล ครอบครัว เพื่อน และพฤติกรรมการดื่มสุรา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล 6 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 2,569 คน
ซึง่ไดมาจากการสุมแบบสองขัน้ตอน และทำการวเิคราะหขอมลูทัว่ไป ดวยการหาคาความถี ่  และ คารอยละ
ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหคาไคสแควร  t-test independent  และการวเิคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดยีว

ผลการวจิยัพบวา นกัศกึษากลุมตวัอยาง รอยละ 47.0 ไมดืม่สรุา   รอยละ 34.8 ปจจบุนัดืม่สรุา
และรอยละ 18.2 เคยดืม่สรุา แตปจจบุนัเลกิดืม่ จากการศกึษาความสมัพนัธระหวางลกัษณะดานบคุคล
ดานครอบครวั และดานเพือ่นกบัพฤตกิรรมการดืม่สรุา พบวา ดานบคุคล ไดแก เพศ กลุมสาขาทีศ่กึษา
เกรดเฉลีย่สะสม  และรายไดตอเดอืน  ดานครอบครวั ไดแก พฤตกิรรมการดืม่ของบดิา มารดา และพีน่อง
และดานเพือ่น ไดแก การมเีพือ่นชอบดืม่ การชวนเพือ่นดืม่และการตัง้ใจคบเพือ่นดืม่สรุามคีวามสมัพนัธ
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กบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาของนกัศกึษาอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และจากการเปรยีบเทยีบ
การรบัรูผลกระทบจากการดืม่สรุาของนกัศกึษาจำแนกตามลกัษณะดานบคุคล ดานครอบครวั และดานเพือ่น
พบวา เพศ กลุมสาขาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมการดื่มของพี่นอง การมีเพื่อนชอบดื่ม
และการตัง้ใจคบเพือ่นดืม่สรุา มผีลทำใหการรบัรูผลกระทบจากการดืม่สรุาทีม่ผีลตอสขุภาพ ครอบครวั
เศรษฐกจิ สงัคม และจรยิธรรมหรอืคำสอนทางศาสนา แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
โดยนกัศกึษาหญงิมกีารรบัรูผลกระทบมากกวานกัศกึษาชาย กลุมสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพมกีารรบัรู
ผลกระทบในภาพรวมมากกวากลุมสาขาอื่น นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.00 มีการรับรู
ผลกระทบในภาพรวมมากกวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา กลุมที่มีพี่นองและเพื่อน
ไมดื่มสุรามีการรับรูผลกระทบ ในภาพรวมมากกวากลุมที่มีพี่นองและเพื่อนดื่มสุรา กลุมที่ไมตั้งใจ
คบเพื่อนดื่มสุรามีการรับรูผลกระทบในภาพรวมมากกวากลุมที่ตั้งใจคบเพื่อนดื่มสุรา กลุมตัวอยาง
ในการวจิยัครัง้นีเ้สนอ แนวทางการลด ละ เลกิ ดืม่สรุา โดยเพิม่มาตรการควบคมุการผลติ การจำหนาย
และการซือ้สรุา  พรอมทัง้จดัการอบรม ใหความรู และปลกูฝงเยาวชนใหตระหนกัถงึโทษจากการดืม่สรุา

คำสำคญั  :  พฤตกิรรมการดืม่สรุา  /  การรบัรูผลกระทบจากการดืม่สรุา  /  นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา /
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเขตกรงุเทพตะวนัตกและปรมิณฑล



“อปุทานและมาตรการควบคมุ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”

ผูดำเนินรายการ
อาจารยบญุอยู  ขอพรประเสรฐิ

วิทยากร
ดร.ศรรีชั  ลาภใหญ
นพ.บณัฑติ  ศรไพศาล
ร.ท.หญงิจฑุาภรณ  แกวมงุคณุ
รศ.ดร.ปารชิาต สถาปตานนท

วิพากษ
Sally Casswell

Symposium BSymposium B
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โดย ดร.ศรรีชั ลาภใหญ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ

บทคัดยอ

การศกึษาผลกระทบของงานโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเภทโฆษณา
สงเสรมิสงัคมทีม่ตีอเยาวชน

โครงการวิจัย การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทโฆษณา
สงเสริมสังคมที่มีตอเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
ศนูยวจิยัปญหาสรุา ประจำป พ.ศ. 2551 โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ในการศกึษาผลกระทบในเชงิ
พุทธิปญญาของโฆษณาทางโทรทัศนในแนวองคกรสรางสรรคสังคม(CSR) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
9 ตราสนิคา ทีม่ตีอกลุมเยาวชนสีร่ะดบัคอื ระดบัเดก็ประถมศกึษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน
มธัยมศกึษาตอนปลายและอดุมศกึษา ในสีภ่าคทัว่ประเทศไทย เนือ่งจากพบวา มแีนวโนมการดืม่เพิม่ขึน้
ในกลุมเด็กอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือคือ
แบบสอบถามชนดิมโีครงสราง การสมัภาษณกลุม (focused-group interview) และ projective technique
ในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงทัศนคติและความเห็นตอตราสินคา กลุมตัวอยางมีจำนวนทั้งสิ้น 797 ราย
ตัวแปรสำคัญที่ตองการศึกษาคือ การพบเห็นโฆษณา CSR มีผลตอการจดจำและมีทัศนคติทางบวก
ตอสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากหลายตราสินคาหันมาใชการสื่อสารแบบ CSR และการเปน
ผูอปุถมัภ (sponsorship) มากขึน้เพือ่หลกีเลีย่งมาตรการหามโฆษณา

จากการศึกษา มีขอคนพบวา โฆษณา CSR มีบทบาทสำคัญในเชิงการตลาดสุรา คือ
สรางภาพลักษณทางบวกไดอยางมีประสิทธิภาพในกลุมเยาวชนและสามารถลบภาพการเปน
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สนิคามอมเมาได โดยผานกลยทุธการเปลีย่นทศันคตขิองผูรบัสารเยาวชน นอกจากนี ้พบวา กลุม ประชากร
เดก็และวยัรุนชืน่ชอบโฆษณาแนว CSR และตองการใหมโีฆษณาแนวนีต้อไปเนือ่งจากม ีทศันคตวิาโฆษณา
สวย เนือ้หาด ีและเชือ่วาโฆษณาไมไดขายสนิคาสรุาแตสอนใหผูชมทำความด ีเชน รกัเมอืงไทย บชูาสถาบนั
กษตัรยิ รกัษธรรมชาต ิเปนตน ความเชือ่เชนนีเ้กดิจากการทีโ่ฆษณา ไมไดแสดงภาพผลติภณัฑหรอืแสดง
ภาพการดืม่ในเนือ้หาโฆษณา ทำใหผูรบัสารเยาวชนรูไมเทาทนั บทบาทของโฆษณา CSR ในการเปลีย่น
ภาพลกัษณของตราสนิคาไดนัน้เกดิจากการนำเสนอแรงจงูใจ ดานบวกและการไมแสดงภาพสนิคาสรุา
ถงึแมกลุมประชากรทราบดวีาสรุาเปนสนิคามอมเมาแตม ีทศันคตวิาเมือ่สนิคามอมเมานำเสนอเนือ้หาทีด่ี
ตอสงัคมหรอืแสดงการชวยเหลอืตอบแทนสงัคม เชน แจกผาหมคนยากจน ฯลฯ สนิคานีก้ก็ลายเปน
สนิคาทีด่ไีดและควรตอบแทน เชน ควรซือ้สนิคานี ้เพือ่สนิคาจะไดนำเงนิไปทำบญุไดอกี โดยเฉพาะโฆษณา
CSR ของเบยีรผลติในประเทศยีห่อหนึง่ ทีน่ำเสนอเนือ้หาดานการบรจิาค ทำสาธารณกศุล ชวยเหลอืผู
ประสบอทุกภยัและสนบัสนนุทมีฟตุบอลไทย โฆษณาของตราสนิคานีก้อใหเกดิความภกัดตีอตราสนิคาหรอื
brand loyalty ทัง้ทีเ่ยาวชน ยงัไมเคยเปนผูบรโิภคแตแสดงความคาดหวงัและตดัสนิใจทีจ่ะบรโิภคตรา
สนิคาดงักลาวเมือ่มโีอกาส ทีจ่ะบรโิภค โดยเยาวชนคดิวาการซือ้สนิคาเบยีรยีห่อนีเ้ทากบัการชวยตรา
สนิคานีท้ำสาธารณกศุลไปในตวั เปนการทำบญุทางออม นอกจากนี ้พบวา กลุมประชากรตวัอยางทกุกลุม
มพีฤตกิรรมการดืม่แลว กลุมตวัอยางระดบัประถมศกึษาตอนปลายกม็พีฤตกิรรมการทดลองดืม่แลวเชนกนั
อายทุีเ่ริม่ดืม่ ทีพ่บต่ำทีส่ดุคอื อาย ุ 10 ป โฆษณา CSR มคีวามสำคญัตอสนิคาสรุาคอื สราง brand
image ในทางบวกของสนิคาใหแขง็แกรงยิง่ขึน้ สือ่สารตราสนิคาไดด ีสรางการจดจำตราสนิคาไดด ีสราง
brand contact กบัผูรบัสารเยาวชนไดดถีงึแมผูรบัสารจะยงัไมใชผูบรโิภคกต็ามแตกท็ำใหเยาวชน จดจำตรา
สนิคาได และเปนการเคลอืบแฝงการนำเสนอตราสนิคาทางออมโดยผานเนือ้หาทีน่ำเสนอ ความดใีนรปูแบบ
ตางๆ ทำใหเยาวชนระดบัเดก็ประถมเชือ่วาสนิคาสรุากระทำคณุงามความดโีดย ไมหวงัผลใดตอบแทนและ
ยงัผลใหเยาวชนเชือ่วาสนิคาสรุาเปนสนิคาทีม่ปีระโยชนตอสงัคม ยิง่มกีารหามโฆษณาผลติภณัฑทาง
สือ่โทรทศัน จะพบวาธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจะเปลีย่นกลยทุธ มาใชการสือ่สารแบบ CSR และการ
โฆษณาแฝงในรปูแบบอืน่ๆ มากขึน้ใน  ขณะทีร่ะดบัความรูเทาทนัสือ่ ของเยาวชนไทยในทกุภาคยงัไม
สงูมากพอทีจ่ะเทาทนักบักลยทุธการสือ่สารรปูแบบแฝงได
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โดย นพ.บณัฑติ  ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

บทคัดยอ

การเฝาระวงัการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ทางโทรทัศน

ความเปนมา วตัถปุระสงค และ ระเบยีบวธิกีารศกึษา
ศูนยวิจัยปญหาสุราดำเนินโครงการเฝาระวังการดำเนินกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจสุรา

ในหลายรูปแบบ และทำเปนระยะอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม ในบทคัดยอนี้จะนำเสนอขอมูล
การเฝาระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามเฝาระวัง
ลักษณะการโฆษณาบริษัทและผลิตภัณฑแอลกอฮอลและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีตราสัญลักษณใกลเคียง
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งการโฆษณาตรงและแฝงทางสื่อโทรทัศน ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เก็บขอมูลโดยการบันทึกเทปรายการ
โทรทศันของสถานโีทรทศัน 5 สถาน ีคอื ชอง 3, 5, 7, 9 และ NBT ตลอด 24 ชัว่โมง รอบละ 7 วนั ทัง้หมด
3 รอบ ใน 3 เดอืน (มกราคม, กมุภาพนัธ, มนีาคม) ซึง่เปนชวงกอน พรบ.ฯ มผีลบงัคบัใช 1 รอบ และ หลงั
พรบ.ฯ มผีลบงัคบัใช 2 รอบ  การเกบ็ขอมลูใชแบบสอบถามประกอบการดแูผนบนัทกึเทปโทรทศันดงักลาว
โดยโฆษณาตรง คือ การฉายสปอตโฆษณาระหวางชวงพักระหวางรายการ สวนโฆษณาแฝง คือ
การโฆษณาทีใ่ชผลติภณัฑตราภณัฑ หรอืตราบรษิทัไปแฝงไวในกจิกรรมตางๆ ในรายการโทรทศัน เชน
ปายดานหลงัรายการ เสือ้นกักฬีา เสยีงพดูทีก่ลาวถงึ ชือ่ หรอืบรษิทัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปนตน
ผลการศึกษา

เมือ่เปรยีบเทยีบขอมลู กอนและหลงัการบงัคบัใชพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2551 พบวา มกีารโฆษณาตรงเครือ่งดืม่แอลกอฮอล โดยภาพรวม
ลดลงรอยละ 55.1 โดยทีก่ารโฆษณาตรงในลกัษณะทีเ่หน็ภาพขวดลดลงรอยละ 81.2 ในลกัษณะเหน็กลอง
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ลดลงรอยละ 47.4 และในลักษณะเห็นตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงรอยละ 35.1 ขณะที่
การโฆษณาตรงในลกัษณะเหน็ตราบรษิทัเพิม่ขึน้รอยละ 28.1

ขณะเดียวกันการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 69.0
โดยทีก่ารโฆษณาแฝงในลกัษณะทีเ่หน็ภาพขวดเพิม่ขึน้รอยละ 138.2 ในลกัษณะเหน็กลองเพิม่ขึน้รอยละ
15.0 และในลักษณะเห็นตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 59.9 ขณะที่การโฆษณา
แฝงในลกัษณะเหน็ตราบรษิทัเพิม่ขึน้รอยละ 54.4

หลงั 14 กมุภาพนัธ 2551 การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลโดยใชภาพขวดผลติภณัฑและ
ภาพกลองบรรจภุณัฑเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ตลอด 24 ชัว่โมง ไมวาจะในลกัษณะเปนการโฆษณาตรง
หรอืแฝง ถอืเปนการกระทำทีผ่ดิกฎหมายพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ทัง้สิน้
จากขอมูลเฝาระวัง พบวา มีการกระทำความผิดโดยโดยใชภาพขวดโฆษณาในการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทางตรงเฉลีย่วนัละ 4.8 ครัง้ และโฆษณาแฝงวนัละ 17.4 ครัง้ และผดิโดยใชภาพกลองบรรจภุณัฑ
ในโฆษณาทางตรงวนัละ 2.9 ครัง้และโฆษณาแฝงวนัละ 1.6 ครัง้
สรปุ

หลงัพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551มผีลบงัคบัใช ธรุกจิสรุาใชกลยทุธ
การหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการแอบแฝงโฆษณา คือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางตรง โดย
ใชภาพขวดผลติภณัฑและภาพกลองบรรจภุณัฑลดลง แตจะหนัไปใชตราสญัลกัษณเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
และตราสญัลกัษณบรษิทัแทน ขณะเดยีวกนัการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทางแฝงเพิม่ขึน้ทกุรปูแบบ
ทัง้การใชภาพขวดผลติภณัฑ ภาพกลองบรรจภุณัฑ ตราสญัลกัษณผลติภณัฑ และตราสญัลกัษณบรษิทั
นอกจากนัน้ยงัพบวามกีารฝาฝนใชภาพขวดผลติภณัฑและภาพกลองบรรจภุณัฑเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ในการโฆษณาอีกดวย ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
รัฐจึงควรเรงการตรวจจับและดำเนินคดีกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ
และเห็นกลองบรรจุภัณฑซึ่งผิดกฎหมายอยางแนนอน และหาทางแกไขเพื่อควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยตราสัญลักษณผลิตภัณฑหรือบริษัทที่มีความคลายคลึงกันใหไมมีหรือ
ใหมใีนขอบเขตจำกดัตอไป
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ร.ท.หญงิจฑุาภรณ แกวมงุคณุ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา

บทคัดยอ

การเฝาระวงัการดำเนนิกลยทุธทางการตลาดของ
ธรุกจิสรุา โดยการตดิตามขอมลูทางสือ่หนงัสอืพมิพ

ศนูยวจิยัปญหาสรุา เฝาระวงัการโฆษณาและการสงเสรมิการตลาดของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ทางหนงัสอืพมิพทัง้หมด 9 ฉบบั คอื ไทยรฐั เดลนิวิส ขาวสด คมชดัลกึ มตชิน โพสตทเูดย แนวหนา
ผูจดัการรายวนั และ กรงุเทพธรุกจิ เปนเวลาประมาณ 6 เดอืน ตัง้แต 27 ธนัวาคม 2550-30 มถินุายน
2551 รวมทั้งสิ้น 186 วัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังการดำเนินกลยุทธตางๆ ที่ธุรกิจสุราใชใน
การสงเสริมการตลาด ทั้งปริมาณและรูปแบบของกิจกรรม รวมทั้งรูปแบบของการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ผลการศกึษาพบวา การสงเสรมิการตลาดของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ตลอดระยะเวลา 6 เดอืน
มีการนำเสนอขาวเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของธุรกิจสุราทั้งสิ้น 143 ขาว เฉลี่ยเดือนละ 23.8 และ
หนงัสอืพมิพ ทีเ่ฝาระวงัทกุฉบบัมกีารนำเสนอขาวเกีย่วกบัการสงเสรมิการตลาดทัง้สิน้ โดยทีห่นงัสอืพมิพ
กรงุเทพธรุกิจมกีารนำเสนอมากทีส่ดุ 28 ขาว คดิเปนรอยละ 19.6 รองลงมาคอื หนงัสอืพมิพแนวหนา 23
ขาว คดิเปนรอยละ 16.1 ลำดบัที ่ 3 คอื หนงัสอืพมิพ ขาวสด 22 ขาว คดิเปนรอยละ 15.4 ลกัษณะ
การเปนขาว พบวา เปนขาวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการตลาดตางๆ เชน การแสดงดนตรี
การใหทุนการศกึษา การประกวด และการใหเขารวมกจิกรรมตางๆ ถงึ 101 ขาว คดิเปนรอยละ 70.6
รองลงมาคอื คอลมัน ตางๆ 20 ขาว คดิเปนรอยละ 14 และอนัดบั 3 คอื บทความ 11 บทความ คดิเปน
รอยละ 7.7 เมือ่วเิคราะห ลักษณะกิจกรรมการตลาด ซึ่งบางครั้งในหนึ่งขาวจะมีไดกิจกรรมการตลาด
มากกวาหนึง่กจิกรรม พบวา เปนขาวการจดักจิกรรมกฬีา มากทีส่ดุจำนวน 53 ขาว คดิเปนรอยละ 31.5
รองลงมาคือกิจกรรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑใหม 17 ขาว คิดเปนรอยละ 10.1 ตอมาคือ
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การแถลงผลประกอบการ, การจัดกิจกรรมดนตรี, การจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม, การจัดกิจกรรม
ลดแลกแจกแถม, การจดักจิกรรมเกีย่วกบัเยาวชน มจีำนวนขาวใกลเคยีงกนัคอื 10-15 ขาว คดิเปนรอยละ
6-9

สวนการเฝาระวังการโฆษณาพบมีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งสิ้น 245
โฆษณาเฉลีย่เดอืนละ 40.83 โฆษณา หนงัสอืพมิพทีม่กีารโฆษณามากทีส่ดุคอื หนงัสอืพมิพเดลนิวิส
จำนวน 59 โฆษณา คดิเปนรอยละ 24.08 รองลงมาคอื หนงัสอืพมิพไทยรฐั 48 โฆษณา คดิเปนรอยละ
19.59 อนัดบั 3 คอื หนงัสอืพมิพกรงุเทพธรุกจิ 38 โฆษณา คดิเปนรอยละ 15.51 หนาหนงัสอืพมิพ
ทีล่งโฆษณามากทีส่ดุคอื หนาหนึง่ ถงึ 70 โฆษณา คดิเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคอืหนากฬีา รอยละ
19.2 และหนาอานตอขาวหนาหนึง่รอยละ 9.4 และเมือ่พจิารณาขนาดการลงโฆษณาพบวา  การลงโฆษณา
สวนใหญจะมีขนาดตั้งแต 1 ใน 4 ของหนากระดาษหนังสือพิมพมากที่สุดถึงรอยละ 58.4 และใน
จำนวนนีม้โีฆษณาเตม็หนากระดาษหนงัสอืพมิพถงึ 20 โฆษณา คดิเปนรอยละ 14 และครึง่หนาถงึ 71
โฆษณา คดิเปนรอยละ 49.6 โดยเปนโฆษณาตราผลติภณัฑเครือ่งดืม่แอลกอฮอล (LOGO)มากทีส่ดุ
ถึงรอยละ 57.1 รองลงมาคือตราบริษัทรอยละ 22.5 และโฆษณาผลิตภัณฑสุราโดยตรงรอยละ 20.4
เมื่อวิเคราะหเนื้อหาที่ใชโฆษณาซึ่งหนึ่งโฆษณาสามารถใชเนื้อหาการโฆษณาไดหลายแบบพบวา
มกีารใชความสนกุสนาน/ ความทนัสมยัมากทีส่ดุถงึรอยละ 81.6 รองลงมาคอื ความสำเรจ็/ความเปนผูนำ
รอยละ 65.3 และมติรภาพ รอยละ 50.2 อกีทัง้มกีารโฆษณา เชญิชวนดืม่ทางตรงและทางออม ถงึรอยละ
35.5 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการบังคับใช พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2551 พบวากอนพระราชบญัญตักิารโฆษณาเฉลีย่เดอืนละ 21.8 และมโีฆษณา
ที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑทั้งหมด 29 โฆษณา หลังการบังคับใชพระราชบัญญัติพบวาการโฆษณา
เฉลีย่ตอเดอืนเพิม่ขึน้เปน 46.3 โฆษณา และมโีฆษณาทีเ่หน็ขวดผลติภณัฑถงึ 35 โฆษณา

โดยสรุปกิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจสุรานิยมทำเพื่อสงเสริมการตลาด 5 อันดับแรก คือ
การจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑใหม กิจกรรมแถลงผลประกอบการ
กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมสงเสริมสังคม ทั้งนี้จะมีการปรากฏชื่อหรือภาพของผลิตภัณฑหรือ
บรษิทัสรุาดวยทกุครัง้ สวนการเฝาระวงัการโฆษณาพบวาหลงัพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
พ.ศ.2551 มกีารโฆษณาทีเ่หน็ภาพขวดผลติภณัฑเฉลีย่ตอเดอืนลดลง แตโฆษณาตราผลติภณัฑ (LOGO)
และตราบริษัทมากขึ้น อยางไรก็ตามการโฆษณาที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑหลังพระราชบัญญัติ
บงัคบัใชยงัพบถงึ 35 โฆษณา ซึง่ถอืวาผดิกฎหมายตามพระราชบญัญตั ิรฐัควรเรงตรวจจบัและดำเนนิคดี
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โดย รองศาสตราจารย ดร.ปารชิาต  สถาปตานนท
ณฐัวภิา  สนิสวุรรณ

คณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

บทคัดยอ

แบรนดบาป : กลยทุธการตลาดบนความฉลาดสดีำ

แบรนด (Brand)  เปนสิง่ทีน่กัการตลาดทัว่โลกใหความสำคญัในปจจบุนั รวมถงึการตลาดสนิคา
ในกลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนหนึ่งในหาสินคาบาปทั่วโลกดวย เพราะการสรางแบรนดเปน
การสรางสัมพันธภาพระหวางผลิตภัณฑและผูบริโภคผานกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารดวย
เครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาด
เพื่อสรางแบรนดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย โดยประยุกตใชหลักการวิจัยดาน
นเิทศศาสตรดวยการวเิคราะหเอกสาร (documentary research) สือ่สิง่พมิพและสือ่อเิลคทรอนคิสตางๆ
ทีเ่กีย่วของและดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูในชวงป พ.ศ.2549-2550

ผลการวจิยั พบวา กระบวนการสรางแบรนดของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเกีย่วของกบักลยทุธ
สือ่สารการตลาดตางๆ ตามแนวคดิเรือ่งสวนผสมการตลาด (marketing mix)  ในลกัษณะ "P's"  ดงันี้

• ปรับเปลี่ยนรูปโฉมผลิตภัณฑ (Product) และบรรจุภัณฑ (Package) ดวยการแนะนำ
ผลติภณัฑใหมๆ  หลากหลายขนาดและรปูแบบ

• กระตุนตอมอยากผานมลูคา (Price)  ดวยการลด-แลก-แจก-แถมและจดัทำคอลเลคชัน่พเิศษ
• ยัว่ยอุารมณผานพืน้ที ่(Place)   ดวยการสรางความแตกตางในพืน้ทีเ่ดมิพรอมเปดพืน้ทีใ่หม

ในโลกไซเบอร
• ยั่วเยาจิตใจผานโปรโมชั่น (Promotion)  ดวยการตลาดแบบสรางประสบการณ

ความภาคภมูใิจและการสือ่สารแบบครบวงจรผานการคดัสรรกจิกรรมตามกระแสนยิม (in-trend)
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• ตอกย้ำความภกัดผีานสญัลกัษณดานจดุยนืในสมอง (Positioning) ดวย Product Identity
ไดแกสขุภาพ สดใหม สดชืน่ สนกุสนาน สามารถและสญัลกัษณเฉพาะ

• โฆษณาตอสาธารณะ (Public Advertising)  ดวยความแตกตางทีส่รางได
• ตอกย้ำภาพพระเอก (Public responsibility project)  ดวยการสนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคม
• พัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนพันธมิตร (Partnership)  ดวยการหนุนองคกรสาธารณะ

เคลือ่นไหว
• ตอกย้ำความทรงจำของสาธารณชนกลุมเฉพาะ (Publics)  กบักลุมผูกำหนดแนวโนม (trend-

setters) และกลุมผูบรโิภครุนใหมและนกัทองเทีย่ว
• เปดศกึและปรกึษาดานนโยบาย (Policy)  ดวยการชีป้ระเดน็ปญหา ขอปรกึษา ทำทา

สนบัสนนุ หนนุใหกลุมเคลือ่นไหว ใชขอมลูแยง-ทาทาย  เดนิสายเรยีกรองและการฟองศาล
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การทดลองใชพลงัอำนาจเยาวชนตอการแกไข
ปญหาสรุา ในมหาวทิยาลยัราชภฎัอดุรธานี

การศึกษาเพื่อทดลองใชพลังอำนาจ เยาวชนตอการแกไขปญหาสุราในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัอดุรธาน ีเปนการศกึษาแบบกึง่ทดลอง กลุมตวัอยางเปนนกัศกึษาทีค่ดัเลอืกดวยวธิอีาสาสมคัร
จำนวน 50 คน  โดยใชกระบวนการเสรมิสรางพลงัอำนาจ ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน คอื  การสรางสมัพนัธภาพ
การเรียนรูเพื่อวิเคราะหสภาพปญหา การลงมือแกไขปญหาและการประเมินผล ผลการศึกษาพบวา
ในระยะกอนการทดลอง กลุมตวัอยาง สวนใหญ เคยดืม่สรุา รอยละ 74 ชวงอายตุ่ำสดุของการดืม่สรุา
ครัง้แรกคอื 14  ป สาเหตขุองการดืม่ครัง้แรกไดแก เพือ่การสงัสรรค อยากลอง เพือ่นชวน และถกูบงัคบั
กอนการทดลองผลการประเมนิความคดิเหน็ตอการดืม่สรุา กลุมตวัอยางระบวุา สรุาทำใหสขุภาพไมดี
ไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดตามปกต ิ เกดิการทะเลาะววิาท และเหน็วาการเปนนกัศกึษาไมควรดืม่สรุา
ในระดบัมากทีส่ดุ ผลการเปรยีบเทยีบความรูสกึมคีณุคาในตนเอง ความรูสกึตระหนกัในความสามารถ
ของตนเองและคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางซึ่งในระยะกอนการทดลองมีกลุมตัวอยางที่มีความรูสึก
เชงิลบ  เชนรูสกึไมมคีณุคาไมมคีวามมัน่ใจ   พบวามคีวามแตกตางกนัระหวางกอนและหลงัการเสรมิสราง
พลงัอำนาจอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยในระยะหลงัการทดลองกลุมตวัอยางมคีวามรูสกึ
ตอตนเองในเชงิบวกในระดบัสงูขึน้  และกลุมตวัอยางสวนใหญระบวุา จะไมยุงเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ควรมกีารรณรงคอยางตอเนือ่ง และขยายผลไปยงัหนวยงานอืน่ๆ ในขณะทีย่งัคงมกีลุมทีค่ดิวาควบคมุ
ตนเองไดจะยังคงดื่มเปนครั้งคราวเพื่อสังสรรค ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การเสริมสรางพลังอำนาจ
สามารถทำใหบคุคลตระหนกัตอการควบคมุตนเองมากขึน้ ทำใหรบัรูตอการมคีณุคาและความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนสามารถพฒันาคณุภาพชวีติใหดขีึน้ อนัจกันำสูการแกไขปญหาเพือ่ ลด ละ และ
เลกิสรุา ตอไป

โดย ดร.กติตยิาภรณ  โชคสวสัดิภ์ญิโญ
อาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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โครงการวจิยัสถานภาพการดืม่เหลาในการจดังาน
ในชมุชน มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสถานการณและปจจยั
ทีเ่กีย่วของกบัการจดังานเลีย้งในชมุชน โดยใชวธิกีารวจิยั
เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ศกึษาในพืน้ที่
จงัหวดันครราชสมีา

โดย นายดามธรรม  จนิากลู
นายกสมาคมอาศรมความรูนครราชสีมา

ผลการวิจัยพบวาชุมชนนิยมจัดงานในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว โดยยังคงถือตามหลัก
โหราศาสตรและบทบาทหนาที่ทางสังคม การเลี้ยงเหลาในงานที่จัดในชุมชนยังคงมีอยูอยางสืบเนื่อง
ในเชิงวัฒนธรรม วิธีคิดและการใหความหมายของเหลาของชุมชน แตเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ตามบริบทของสังคม โดยมีหนวยยอยทางสังคมมาทำหนาที่แทนชุมชนมากขึ้นโดยผานระบบเงินตรา
การจดังานตางๆในชมุชน สวนใหญเชญิแขกภายในหมูบานและหมูบานใกลเคยีง งานทีจ่ดัพบวารอยละ
83.52 มีการเลี้ยงเหลาในงาน โดยมีคาเหลาเฉลี่ย 9,219 บาท ตองาน วิธีการจัดหาเหลามาเลี้ยง
ในงานโดยการโทรสั่งรานคาภายในอำเภอใหมาสง เหลาที่เลี้ยงมากที่สุดคือเบียรอันเปนผล
มาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม และเบียรเปนตัวสรางใหเกิดนักดื่มหนาใหมที่เปนเพศหญิง
โดยเริม่จากกลุมทีช่วยทำงานครวัของการจดังาน ผูชายวยัผูใหญดืม่เหลาในงานทีจ่ดัในชมุชนมากทีส่ดุ
แตอตัราการดืม่หนาใหมในงานสงูทีส่ดุคอืผูหญงิวยัผูใหญ  เหตผุลของการเลีย้งเหลาคอืทำตามเพือ่นบาน
และเกรงวาจะเลีย้งพีน่องทีม่าชวยงานไมด ีปญหาทีเ่กดิจากการเลีย้งเหลาในงานสวนใหญคอืทะเลาะววิาท
ความแตกตางของประเภทงาน บทบาทหนาทีท่างสงัคม ฐานะของเจาภาพ วฒันธรรมชมุชน  มผีลโดยตรง
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ตอปริมาณและมูลคาการเลี้ยงเหลา การเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรม การแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมเหลา ความเปนชุมชนเหมือนจริง วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผลโดยตรงตอแบบแผน
การเลีย้งและดืม่เหลาในงานเลีย้งในชมุชน เงือ่นไขทีจ่ะนำไปสูการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมของการเลกิเลีย้ง
และดื่มเหลาในการจัดงานในชุมชนคือ ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนเกี่ยวกับ
การเลี้ยงเหลางานในชุมชนในเชิงบวกและเชิงลบโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเฉพาะ
เวทแีหงการเรยีนรูเรือ่งการเลีย้งเหลาในงาน กจ็ะชวยเปนตวักระตุนใหกระบวนการ เปลีย่นผานเรว็ขึน้
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จากประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุษุ
สูการกำหนดมาตรการปลอดเหลาในชมุชน
"แซนขมอจ กะมยัสรอจสรา แซนโฏนตา ออยสรอยตกึโง"
"เซนผอียารดเหลา แซนโฎนตาใหรดน้ำมะพราว"

โดย พระพเิชษฐ พเิชษฐโถ
ศนูยทบัทมินมิติร  จ.สรุนิทร

คณุคาความหมายของพธิกีรรมแซนโฎนตา
ประเพณีแซนโฎนตา เปนประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมายาว

นานนบัพนัปของชาวเขมร ทีแ่สดงออกถงึความกตญัตูอผูมพีระคณุ สะทอนใหเหน็ความรกั ความผกูพนั
ความกตญัขูองสมาชกิในครอบครวั เครอืญาต ิและชมุชน โดยจะประกอบพธิกีรรมตรงกบัวนัแรม 14
ค่ำเดอืน 10 ของทกุป

ประเพณแีซนโฎนตาหมายถงึ ประเพณเีซนไหวผบีรรพบรุษุ
แซน  หมายถงึ การเซน บชูาหรอืบวงสรวง
โฎน หมายถงึ ยายหรอืยา
ตา    หมายถงึ ตาหรอืปู
การแซนโฎนตาแฝงนยัยะทีม่คีณุคาในระบบวถิชีวีติ อาท ิเรือ่งภมูปิญญาชาวบาน (การทำ

อาหารคาวหวาน การทำขนมพืน้บาน) เรือ่งความสมัพนัธในระบบเครอืญาต ิความสมัพนัธระหวางคน
กบัธรรมชาต ิรวมถงึคนกบัคนในชมุชน โดยใชบญุประเพณดีงักลาวเปนเครือ่งมอืใหเกดิมกีารรวมตวักนั
เพือ่รวมสบืทอดบญุประเพณดีงักลาวโดยใชกระบวนการเรยีนรูปลกูฝงจากรุนสูรุนมายาวนาน  เมือ่ถงึวนัแรม
14 ค่ำเดือน 10 ลูกหลาน ญาติพี่นองที่ไปประกอบอาชีพหรือตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไมวาจะใกลหรือไกล
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จะเดนิทางกลบัมารวมญาต ิเพือ่ทำพธิแีซนโฎนตา
ความเชือ่ของชาวเขมร เชือ่วาเมือ่ถงึวนัแรม 1 ค่ำ เดอืน 10 ประตยูมโลกจะเปด ผใีนยมโลก

จะเดนิทางมาเยีย่มญาตไิด ชาวเขมรจงึมกีารจดัทำอาหาร ขนม ขาวตม ในตอนเยน็ของวนัขึน้ 14 ค่ำ เดอืน
10 และพอรุงเชาวนัขึน้ 15 ค่ำ เดอืน 10 กจ็ะกจ็ะนำอาหาร ขนม ขาวตม ไปทำบญุอทุศิสวนกศุลทีว่ดั
เปนวนั "เบน็ตจู" โดยเชือ่วาผจีะออกมาจากยมโลกได 15 วนั  หลงัจากนัน้ตองกลบัไปรบักรรมในยมโลก
ตามเดมิ  จากวนัเบน็ตจูนบัไปอกี 15 วนั (นบัจากวนัขึน้ 14 ค่ำ เดอืน 10 ) จะตรงกบัวนัแรม 14 ค่ำ เดอืน
10 ของทกุป คอืวนั  "เบน็ทม"    ซึง่เปนวนัทีป่ระกอบพธิแีซนโฎนตา

สาเหตทุีต่องเตรยีมตวัทำบญุตัง้แตวนัขึน้ 14 ค่ำ เดอืน 10 เพราะผตีายาย หรอืผบีรรพบรุษุ
ถูกปลอยมาวันนั้นและเดินทางมาไกลเกิดความเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เมื่อมาถึงก็จะอยูที่วัด
รอคอยวาญาตหิรอืลกูหลานจะมาทำบญุอทุศิสวนกศุลใหหรอืไม เมือ่ถงึรุงเชาวนัขึน้ 15 ค่ำ เดอืน 10
ญาติหรือลูกหลานก็จะไปทำบุญที่วัดตอนนี้เองถาญาติหรือลูกหลานมาก็จะดีใจและไดรับผลบุญ
จากที่ไดมีการทำบุญอุทิศใหก็จะอวยพรใหญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพ
ประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองใช แตถาไมเห็นก็จะโกรธและสาปแชงญาติหรือลูกหลานไมใหมีความสุข
ความเจรญิ

ขัน้ตอนของพธิกีรรม
การแซนโฎนตาเดือน10 ลูกเขยลูกสะใภที่แตงเขามาในตระกูล จะมีการสงของใชรวมทั้ง

อาหารคาวหวานมาใหพอแมหรือผูอาวุโสที่สุดในตระกูล เพื่อจะไดนำของเหลานั้นเพื่อแซนโฎนตา
คณุคาทีแ่ฝงนยัยะอยูคอืเปนการสรางการยอมรบัในหมูเครอืญาตทิีม่ชีวีติอยู อกีทัง้เปนการแสดงความ
เคารพตอญาตทิีล่วงลบัไปแลว  ซึง่ตองทำทัง้ตระกลูของสามแีละภรรยา

ในชวงดงักลาวทางฝายสงฆจะมพีธิกีารกณัสงฆ ชาวบานไปทำบญุทีว่ดัทกุวนั พระสงฆชวงนี้
งดบณิฑบาตร  ประมาณ 7  วนั

เมือ่ถงึวนัแรม 14 ค่ำ  เดอืน 10  ชวงเชาผูชายเตรยีมพธิกีรรม  ผูหญงิเตรยีมทำอาหารคาว  หวาน
ขนมพืน้บาน เตรยีมของแซนโฎนตา เดก็ๆ มกัมาวิง่เลนๆ ใกลๆ  กบัพอแม คอยชมิ คอยขอกนิขนมทีแ่มทำ
แลวอยางมคีวามสขุ

ประมาณชวงบายลกูหลานพรอมเพรยีงกนัทีบ่านของผูอาวโุสทีส่ดุในตระกลู มาแซนโฎนตา
พรอมเพรยีงกนั  พธิกีารแซนจะเริม่จากทีล่กูหลานแตละคนจะขอขมากนัแบบตวัตอตวั  ตัง้แตนองสดุทอง
ขอขมาพี่ไปเรื่อยๆ จนถึงพอแมและผูอาวุโส จากนั้นจึงขอขมาผีบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว จากนั้น
จึงเริ่มการแซนโฎนตาโดยการพูดเรียกชื่อผูลวงลับแลวหยาดน้ำเพื่อใหดวงวิญญาณผูที่ลวงลับไปแลว
มารบั ซึง่ตรงนีเ้องทีแ่ตเดมิมกีารใชเหลา(เครือ่งดืม่แอลกอฮอล) เนือ่งจากเชือ่วาเหลาเปน สิง่สงู
สดุทีจ่ะทำใหตดิตอกบัดวงวญิญาณเหลานัน้ได แตปจจบุนัหลงัจากทีโ่ครงการเขาไปทำกระบวน
การ ทำใหแกนนำที่เปนผูอาวุโสในตระกูลเกิดการเรียนรูวาการกรวดน้ำ โดยมีพระสงฆเปน
ผูสือ่สารนัน้สามารถสือ่สารกบัดวงวญิญาณเหลานีไ้ด บางชมุชนเรยีนรูวา เหลาไมไดเปนสิง่สงูสดุ
ทีม่าจากการกลัน่เพยีงอยางเดยีว แตน้ำมะพราวนัน้เปนน้ำบรสิทุธิ ์ทีธ่รรมชาตสิรางไวใหมนษุย
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ใชโดยไมตองผานการกลัน่ใด  ๆและดืม่แลวมปีระโยชน ไมทำให เปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางเสือ่มต่ำ
หลังจากแซนในบานผูอาวุโสที่สุดในตระกูลแลว ก็จะเวียนไปแซนโฏนตาที่บานของ

ลกูหลานคนอืน่ๆ ในตระกลูจนครบ
ตอนเชาประมาณ 4 นาฬิกา ของวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ทุกตระกูลในหมูบานจะมา

พรอมเพรยีงกนัทีว่ดั  เพือ่ทำพธิแีซนหมู โดยมพีระสงฆสวดทำพธิกีรรมจนถงึประมาณ 6 โมงเชาของ
อีกวัน แหกระเฌอ ไปเทขางกำแพงวัด บางสวนนำขาวบิณฑ  ไปหวานในที่นาเพื่อใหพระแมโพสพ
ประมาณ 7 โมงเชา  ชาวบานมารวมตวักนัทีว่ดัอกีครัง้  เพือ่ทำบญุตกับาตรเปนเสรจ็พธิี

สิง่ทีโ่ครงการฯ เขาไปจดักระบวนการเรยีนรูเพือ่ใหพธิกีรรมปลอดเหลา :
กรณศีกึษาชมุชนบานคตูนั  และบานหวยสำเรงิ  ตำบลคตูนั  อำเภอกาบเชงิ  จงัหวดัสรุนิทร

ชุมชนบานคูตัน และบานหวยสำเริง ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
อาชีพหลักคือทำนา มีตระกูลใหญ 6 ตระกูลคือ ตระกูลสุขเลิศ ตระกูลจำปาทอง ตระกูลบุญครอง
ตระกลูทาทอง ตระกลูชอุมงาม ตระกลูบญุอนนัต

อดตีเมือ่ถงึการแซนโฎนตา จะมกีารฉลองกอนถงึวนัแซนกอน  4-5 วนั  ลกูหลานมาพบปะเจอกนั
ตองมีเหลา กินเหลามากทำใหเกิดทะเลาะบาดหมางในระหวาง สมาชิกในตระกูล เมื่อพูดถึงเทศกาล
แซนโฎนตาคนมักคิดวาชวงนี้แหละคือการดื่มกินกันอยางสนุกสนาน ไปบานหลังไหนตองไดกินเหลา
เปนธรรมเนยีมทีเ่จาของจะตองตอนรบั

จากการแซนทีป่กตผิดิเพีย้น เปลีย่นไปของบญุประเพณแีซนโฎนตาทีใ่หคณุคาการดืม่เหลา
มากกวา คุณคาความหมายเดิมของบุญประเพณี ในป 2548 ศูนยทับทิมนิมิต จึงเริ่มเขามาชักชวน
ชาวบานคูตัน และบานหวยสำเริง โดยเริ่มจากตระกูลของพอสมุทร สุขเลิศ ซึ่งถือวาเปนตระกูลใหญ
ตระกลูหนึง่ในหมูบาน ใหเรยีนรูจากการสบืคน คณุคาของประเพณ ีแซนโฎนตาทีแ่ทจรงิ

เมื่อเกิดการตระหนักในปญหาของการดื่มเหลาที่อาศัยบุญประเพณีเปนขออางในการดื่ม
จนทำใหวยัรุนในหมูบานตกีนั ทะเลาะกนั  เดอืดรอนกนัทัง้หมูบาน บางงานตกีนัถงึเสยีชวีติกม็ ี จงึทำให
พอสมุทร สุขเลิศ ชักชวนลูกหลานในตระกูลริเริ่มแซนโฎนตาปลอดเหลาเปนตระกูลแรกและ
ขยายแนวคิดไปถึงกำนัน ผูใหญบาน ผูนำหมูบาน ชาวบาน ในการเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการงดเหลา
ดวยการออกมติใหวัดเปนเขตปลอดเหลา ซึ่งประเดิมจากงานฉลองอุโบสถตัดลูกนิมิต 7 วัน หามดื่ม
หามขาย ในเขตวดั  และไมใหมกีารดืม่ฉลองดวยเหลาในหมูบาน  ผูนำหมูบานเองกเ็หน็ชอบดวยตระหนกั
ในปญหาดวยเหมอืนกนั

ความสำเร็จของงานพอสมุทร สุขเลิศ และกำนัน ผูนำหมูบานที่ทำใหหมูบานมีมตกิำหนด
เปนมาตรการปลอดเหลาดานตางๆ ในชุมชน อาศัยที่พอสมุทร สุขเลิศ เปนผูรูเรื่องพิธีกรรมตางๆ
ของชุมชนเขมร อยางชัดเจน เปนผูอาวุโสในตระกูลใหญ มีลูกหลานมาก กลุมผูนำหมูบานถือวา
เปนรุนลูกรุนหลาน มีสายสัมพันธ โยงทางเครือญาติ รวมถึงพอสมุทร สุขเลิศ ชอบไปวัด มีกลุม
ผูเฒาผูแกในสายตระกลูตางๆ ชวนมาเรยีนรู  วเิคราะห ปญหา จงึกลายเปนอทิธพิล ตอความคดิ สงตอใหลกู
ในตระกลูตางๆ  ในหมูบาน โดยสวนตวัพอสมทุร สขุเลศิ  ไมกนิเหลา พดูจรงิทำจรงิ เปนคนมสีจัจะ  มี
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คณุธรรม ชาวบานจงึไดใหการเคารพ  ในฐานะผูอาวโุสของหมูบาน
ซึ่งกรณีศึกษาดังกลาว สามารถสะทอนถึงบริบทของชุมชนในจังหวัดสุรินทรที่มีชาติพันธุ

เขมรอาศยัอยูอยางหนาแนน และยงัมคีวามสมัพนัธทางสายตระกลูอยางแนนแฟน นำมาสูการทำงาน
ดานการสงตอแนวคิดจากผูอาวุโสในตระกูลสูแกนนำ และชาวบานในชุมชนในการกำหนดมติ
มาตรการตางๆ ทีเ่ปนประโยชนแกชมุชนได

จากการทำโครงการการสรางความรูโดยชุมชนเพื่อใชฟนฟูคุณคาในวัฒนธรรมแซนโฎนตา
จงัหวดัสรุนิทรป 2551 ซึง่ปนีท้ำตนแบบ 4 พืน้ทีใ่นเขตจงัหวดัสรุนิทร นอกจากทำให เกดิการเรยีนรูของ
ชาวบาน ทีจ่ะทำใหพธิกีรรมแซนโฎนตากลบัมามคีณุคาทีแ่ทจรงิ คอืการรกัษาระบบเครอืญาต ิการขอขมา
ในหมูญาตพิีน่องเพือ่คลายความบาดหมาง ใหเกดิการปรองดองในหมูญาตใินการพึง่พงิกนั การเลีย้งดู
พอ แม ที่มีชีวิต และการเคารพญาติที่ลวงลับไปแลว ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ ความสัมพันธ
ระหวางคนในชมุชน ยงัสามารถกำหนดใหมกีารนำเหลาออกจากพธิกีรรมการแซนโฎนตา  ใหเปนประเพณี
ปลอดเหลาโดยหนัมาใชน้ำมะพราว คอืกระบวนการเรยีนรูทีท่ำใหแกนนำชมุชนไดใชวธิคีดินี ้ในการใช
คณุคาบญุประเพณอีอกมตใิหสิง่แวดลอมในชมุชนปลอดเหลา อกีหลายตวัอยาง เชน งานศพปลอดเหลา
กาํหนดใหวดัเปนเขตปลอดเหลา โรงเรยีนและศาลากลางหมูบานปลอดเหลา เปนตน
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บทคัดยอ

การผลกัดนัพืน้ทีป่ลอดเหลา น้ำตกพรหมโลก
จงัหวดันครศรธีรรมราช

โดย เฉลมิเกยีรต ิ นาบนิ
วทิยาลยัการอาชพีพรหมครี ี อ.พรหมครี ี จ.นครศรธีรรมราช

ป  พ.ศ. 2549 โครงการสกัดนักดื่มหนาใหม โดยกลุมถักทอฝน( มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อ
การพัฒนา )ไดเขาไปดำเนินงานในพื้นที่ ภายใตการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสรมิสขุภาพ(สสส.) โรงเรยีนวดัเขาขนุพนมคอื 1 ในโรงเรยีนกลุมเปาหมาย ผมคอืแกนนำเยาวชน
ที่สมัครเขามารวมกิจกรรม ดวยใจที่ชอบแสดงออกโดยเฉพาะชอบรองเพลงและเลนดนตรี รวมกลุม
เพื่อนแกนนำในโรงเรียนชื่อ Don't drink club มีภารกิจทำกิจกรรมรณรงคในโรงเรียนและชุมชน
เพือ่รณรงคสกดันกัดืม่หนาใหม

ป พ.ศ. 2550 ผมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จากเดก็หลงัหองเรยีน แอบสบูบหุรี ่/ ชอบดืม่เหลา
และ แอบเสพยาเสพติดอยางอื่น ผมยืนยันกับตัวเองที่จะปฏิเสธแตยังรวมกลุมกับเพื่อนได ในขณะที่
ทำกิจกรรมรณรงคกวางขึ้น รวมกับเพื่อนเยาวชนโรงเรียนอื่นขับเคลื่อนในพื้นที่จนมีการปรับเปลี่ยน
ระดบัพืน้ที ่เชน น้ำตกพรหมโลกปลอดเหลา ผมเปนแกนนำในการเรยีกรองและรณรงคผลกัดนัรวมกบั
เครอืขายในพืน้ที ่จ. นครศรธีรรมราช

ป พ.ศ. 2551 ไดรบัการยอมรบั ในวงเพือ่น ในครอบครวั อาจารยยอมรบัและชมุชนยอมรบั
ในขณะที่เขาเรียนระดับอาชีวะในวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ผมเปนนักกิจกรรมในวิทยาลัยเต็มตัว
ในขณะที่มีการชักชวนกลุมเพื่อนใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางนอยเพื่อนที่ 3 คน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมชัดเจน โดยเฉพาะ นายจักรพงศ พรหมศร หรือนองก็อบ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
หนัมาเปนผูนำเปนนกักจิกรรมทีข่ยายผลอกีคน

ปจจุบัน ผมเปนผูนำเยาวชนคนหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในการชวยเหลือสังคม /ชวยเหลือ
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เครอืขายพลงัใสวยัสรางสรรค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช โดยมเีปาหมาย วาเขาอยากไดพืน้ที ่ /
อยากไดรับการยอมรับจากผูใหญจากสังคมเขาอยากทำกิจกรรมที่สรางสรรค และเขาอยากใหเพื่อนๆ
ทำกจิกรรมทีส่รางสรรค อยางเชนเขาเคยฝากไวในวงประชมุผูบรหิารโรงเรยีน และคณะทำงานการจดั
สภาพแวดลอมเพือ่ปองกนันกัดืม่หนาใหม 4 จงัหวดั ซึง่ไดประชมุที ่สสส. เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2550
วา " อยากใหผูใหญเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลงผิดเหมือนผม เพื่อการแสดงออกที่
สรางสรรค เพราะนัน้คอืเวทขีองการแสดงศกัยภาพของเยาวชน"

ผมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายระดับชาติหลายอยาง เชน เปนแกนนำ
ในการเคลื่อนไหวใหปลดปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนตึกใบหยกจนสำเร็จการรวมเคลื่อนไหว
ใหไดมาพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  ป 51 ทัง้ในสวนกลางและพืน้ที่

ในระดับพื้นที่ การรวมกับเพื่อนๆในรณรงค และการเรียกรองตอกลไกรัฐ เพื่อสรางพื้นที่
แบบอยางใหปลอดเหลา น้ำตกพรหมโลกเปนสถานทีท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดันครศรธีรรมราช
และเปนทีป่ระชาชนนยิมนำเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไปดืม่ระหวางเลนน้ำตก และเปนทีม่ัว่สมุของเยาวชน
จนเปนจนเสีย่งสำคญั

เราดำเนนิงานโดยการทีเ่ดก็ๆ ไดวเิคราะหจดุเสีย่งในพืน้ที ่เดก็ๆ เริม่ดำเนนิการเกบ็ขอมลู
และขอขอมูลจากทางเจาหนาที่ตำรวจ จากโรงพยาบาล ซึ่งเก็บสถิติ คดี และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไว
จากนั้นเด็กๆ ไปสำรวจพื้นที่จริง มีการจัดเก็บเศษแกวในน้ำตก พรอมรณรงคใหประชาชนที่มาทั่ว
ไดรบัทราบพรอมทัง้ยืน่ขอเรยีกรอง ตอกลไกรฐัในทองถิน่ คอื  อทุยานแหงชาต ิ เทศบาล  อบต.  ผูนำชมุชน
และอำเภอพรหมครี ีในประเดน็ใหน้ำตกปลอดเหลา ไมใหมกีารขายและการดืม่ ซึง่รานคาของอทุยาน
ใหความรวมมือ และมีการประชาสัมพันธ ไมใหประชาชนนำสุราจากภายนอกมารับประทาน
และทางอำเภอมีการสงเสริมการออกกำลังกายเชน นายอำเภอเชิญชวนประชาชนวิ่งออกกำลังกาย
ทุกวันขึ้นน้ำตกรวมทั้งมีการทำปายประชาสัมพันธทั่วน้ำตก และที่ปายทางเขา ตลอดจนการเชื่อม
กบัวทิยชุมุชน และประชาชนในพืน้ที ่ตลอดจนการเขารวมจดักจิกรรมสำคญัในน้ำตกเชนวนัสงกรานต
ปลอดเหลา เปนตน

พืน้ทีน่ีเ้ปนตวัอยางทีเ่ริม่จากพลงัเดก็ เยาวชนทีข่บัเคลือ่นตอภาคสวนตางๆ สูการสรางพืน้ที่
ตนแบบ สำคัญอื่นใดการสามารถเอาชนะตัวเอง จนกาวมาสูการเปนเยาวชนที่เปนแบบอยาง
และคนหาศกัยภาพ สามารถตวัเองพบวาชอบกจิกรรมดนตร ีและการแสดงศลิปะพืน้บาน หนงัตะลงุคน
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การกระจายตวัของจดุจำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
โดยรอบมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ

โดย ผศ.ดร.ภทัรภร  พลพนาธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งของการตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (Societal marketing)
ที่คำนึงถึงจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยเพื่อศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯอันเนื่องมาจากปจจัยดานภูมิศาสตร หมายถึงระยะหางระหวางรานคาจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรอบรั้วมหาวิทยาลัยกับภาวะแวดลอมอื่นๆ ทางสังคมและปจจัยดานกายภาพ ไดแก
การไดรบัใบอนญุาตจำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเภทเเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เวลาเปด - ปดทำการ
และเวลาจำหนาย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตรสารสนเทศ(GIS) และการสัมภาษณ ระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิศาสตรสารสนเทศเปนการนำเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เพื่อระบุจุดจำหนาย
โดยรอบมหาวทิยาลยัในขอบเขต 500 เมตร กบัแหลงทีอ่ยูอาศยั เชน หอพกันกัศกึษา อพารทเมนท
กับแหลงชุมชนแออัดและกับสภาพแวดลอมตางๆในชุมชนเปนตน เพื่อหาความหนาแนนหรือ
การกระจายตวัของจดุจำหนายขัน้ตอนการกำหนดลกัษณะตวัอยาง ไดแกการกำหนดขนาดตวัอยาง 15
พืน้ทีท่ีใ่หคาสมัประสทิธิท์างสถติอิยางนอย 0.514 การคดัเลอืกกลุมตวัอยางเชงิพืน้ที ่ ใชการแบงโซน
มหาวทิยาลยัตามขอมลูกรงุเทพมหานคร  แบงเปน 4 โซน  รวม 42 แหง  แลวกำหนดสดัสวนขนาดตวัอยาง
1 ใน 3 ของแตละโซน เพื่อใหไดขนาดตัวอยาง 15 พื้นที่ แลวเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแตละโซน
ยึดหลักเกณฑกรณีมีหลายวิทยาเขตพิจารณาจากที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี และวิทยาเขตหลัก
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การเก็บขอมูลปจจัยดานภูมิศาสตร เปนขอมูลสำมะโนประชากร
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เพื่อระบุรานคาทุกรานที่จำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรอบมหาวิทยาลัยในระยะ 500 เมตร
พรอมกบัขอมลูปจจยัดานกายภาพ ไดแก การไดรบัใบอนญุาตจำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเภท
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เวลาเปด - ปดทำการ และเวลาจำหนาย กบัภาวะแวดลอมอืน่ๆทางสงัคม

ผลการวิจัยพบวา จำนวนรานคาโดยรอบมหาวิทยาลัยของพื้นที่ตัวอยางโดยรอบ
มหาวทิยาลยัในระยะ 500 เมตร ดงันี ้คอื  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 สถานบนัเทงิ 43 % รานสะดวกซือ้ 17% SW ประกอบดวย
รานขายของชำ 33 % ภัตตาคารรานอาหาร 25% CC ประกอบดวย รานขายของชำ 36 %
รานคาในอาคารหอพกั 16% TK ประกอบดวย รานขายของชำ 55 % รานสะดวกซือ้ 17%  SA ประกอบดวย
รานขายของชำ 77 % รานคาในอาคารหอพกั 13%  TR ประกอบดวย รานขายของชำ 73 % รานสะดวกซือ้
12% LB ประกอบดวย รานขายของชำ 35 % รานคาในอาคารหอพกั 22% RU ประกอบดวย รานสะดวกซือ้
55 % รานขายของชำ 45% AB ประกอบดวยรานขายของชำ 43 % รานสะดวกซือ้ 16%  TB ประกอบดวย
รานคาในอาคารหอพกั 39% รานขายของชำ 24% CR ประกอบดวย รานคาในอาคารหอพกั 39 %
รานขายของชำ 23% KU ประกอบดวย รานคาในอาคารหอพกั 22 % รานสะดวกซือ้ 17% และ RS
ประกอบดวย รานขายของชำ 44 % ภตัตาคารรานอาหาร 22%

ขอมูลลักษณะรานคาที่แสดงถึงความสะดวกในการเขาถึงแหลงซื้อของผูบริโภคตามลำดับ
ดังนี้คือ รานขายของชำ รานสะดวกซื้อ และรานคาในอาคารหอพัก ลักษณะของรานยังบงบอก
ถึงการดำรงอยูและการขยายตัวพบวา แหลงที่รานขายของชำจำนวนมาก สวนใหญเปนแหลงชุมชน
ดั้งเดิมสวนแหลงที่มีรานสะดวกซื้อเกิดขึ้นจำนวนมาก มักจะขยายตัวควบคูกับการขยายตัวและ
การเกิดใหมของหอพักนักศึกษา สวนแหลงที่มีสถานบันเทิงจำนวนมากมักเกิดบนถนนเสนหลัก
ใจกลางเมอืง เชน CU และ SW หรอื ถนนเสนหลกัของมหาวทิยาลยั เชน CC และ TB

ผลการวจิยัพบวา ประเภทเครือ่งดืม่สวนใหญ  คอื เบยีร ประมาณ 20-28 %  เหลาสไีทย 15-
20%  เหลาขาว  และ สปายไวนคลูเลอร ตามลำดบั  ดานใบอนญุาตจำหนายสรุาเกอืบทกุพืน้ทีม่ใีบอนญุาต
90% ยกเวน LB TB CR มรีานคาทีม่ใีบอนญุาตเพยีง 58% ทีม่รีานคาไมยอมใหขอมลูมากถงึ 25%
เวลาจำหนายสวนใหญรานคาจำหนายตลอดเวลาที่เปดทำการ ยกเวนรานสะดวกซื้อและหาง
ซปุเปอรมารเกต็ทีก่ำหนดเวลาจำหนายตามกฎหมายกำหนด   สวนขอมลูบานเลขทีพ่ืน้ที ่SW ไมระบถุงึ
50% ทีเ่นนการตกแตงรานใหทนัสมยั แตไมไดใหความสำคญักบัการตดิเลขทีบ่าน รานสะดวกซือ้ระบุ
เฉพาะเลขทีส่าขา และซุมขายของทกุแหงจะไมมเีลขทีบ่านและจะไมไดรบัใบอนญุาตจำหนายสรุา

ผลการคำนวณคา Average nearest ratio พบวา CU มีอัตราสวนการกระจายตัว
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ของจดุจำหนายสงูทีส่ดุ รองลงมาไดแก LB และ SA ตรงขาม SKและ RS มอีตัราสวนการกระจายตวั
ของจดุจำหนายต่ำทีส่ดุ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ พบวา ลักษณะทางภูมิศาสตรที่เอื้อโอกาสใน
การเปนแหลงจำหนายและการขยายตัวเพิ่มขึ้นของรานคา ไดแก ระยะทางที่ผูบริโภคเดินทางมาได
ไมไกลนกั  ขนาดพืน้ทีก่วางขวางอาจทำทีจ่อดรถใหลกูคา เปนแหลงชมุชนทีเ่ปนวถิชีวีติดัง้เดมิของชมุชน
การเกดิใหมของรานคาจะเปนทีช่ืน่ชอบของผูบรโิภควยัรุนทีน่ยิมความแปลกใหม ทัง้นี ้ขอมลูสวนนอย
เชน รานคาสงในพืน้ทีเ่ปนสิง่อำนวยความสะดวกในการกระจายสนิคาสูผูบรโิภคไดสะดวกและรวดเรว็ขึน้
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การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานที่จำหนาย
และพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ของผูบรโิภค

โดย กนษิฐา  ไทยกลา1   สโุข เสมมหาศกัดิ2์   อภนินัท  อรามรตัน3
1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 2 คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ,
3 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

การศกึษาความสมัพนัธระหวางสถานทีจ่ำหนาย และพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ของผูบริโภคเปนการสำรวจตัวอยางพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
แบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) จำนวน 340 ตัวอยาง รวมกับการสำมะโนสถานที่ดื่ม
และจำหนายทุกแหงที่อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการจำหนาย
การกระจายตวัของสถานทีจ่ำหนาย/ดืม่ พฤตกิรรม การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ปจจยัทางการตลาด
ทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการเลอืกซือ้/ดืม่ และความสมัพนัธระหวางสถานทีจ่ำหนาย/ดืม่กบัพฤตกิรรม
การดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลและผลกระทบจากการดืม่ของผูทีซ่ือ้/ดืม่จากสถานทีจ่ำหนาย/ดืม่

จุดจำหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีทั้งหมด 1,083 แหง การกระจายตัวแบบเกาะกลุม
อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < 0.01) มจีดุจำหนายทีอ่ยูในระยะ 500 เมตรจากสถานศกึษา รอยละ 67.0
โดยแบงเปนประเภทสถานบนัเทงิ รานคาราโอเกะ รานสะดวกซือ้  รานผบั และบาร  รานอาหารและเครือ่งดืม่
รานหมูกะทะ รานขายของชำ/คาปลีก รานขายสุราโดยเฉพาะมีการกระจายตัวแบบเกาะกลุม
รานลานเบียรกระจายแบบเปนระเบียบหรือหางกัน รานเหลาตอง/ซุม/รถเข็น กระจายแบบสุมหรือ
ไมเปนระเบียบ จุดจำหนายที่จำหนายในชวงเวลาที่กฎหมายกำหนดมีไมถึงรอยละ 20 ของจำนวน
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จุดจำหนายทั้งหมด จำหนายเบียรเกือบทุกราน มีสัดสวนของการจำหนายสุรานำเขาพอๆ กับสุรา
ที่ผลิตในประเทศ สุราที่มีจำหนายมากที่สุดคือ สุราเกรดเซกันดารี่ และสุราสีของไทย การสงเสริม
การตลาดสวนใหญมาจากบรษิทั ผูจดัจำหนายสรุา เชน แผนปายโฆษณา  งบประมาณในการทำปายชือ่ราน
การใหสวนลดราคา  แถมของทีร่ะลกึทีม่ตีราสนิคา คาตอบแทนสำหรบัจดัพืน้ทีแ่สดงสนิคาบรเิวณในราน
รวมถึงการใหพนักงานสงเสริมการขาย (PG) มาชวยจำหนายภายในราน ตรงจุดนี้เองจึงสงผลให
ผูประกอบการสวนใหญไมไดรบัผลกระทบจากการหามโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  ปจจยัทางการตลาด
ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกดืม่หรอืซือ้ระดบัมากในสถานทีป่ระเภทรานอาหารและเครือ่งดืม่ หมกูระทะ
คาราโอเกะ สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค คอื ชอบในรสชาตขิองเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ความสะดวก
ในการดื่ม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีแจงราคาแนนอนหรือติดปายชัดเจน ราคาที่จำหนายเปน
ราคาโปรโมชั่น สถานที่ไปมาไดสะดวก บรรยากาศความสะอาดภายในรานดี และสามารถซื้อดื่มได
ตลอดเวลา ประเภทรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา ซุมเหลาตอง ชนดิเครือ่งดืม่ทีน่ยิมดืม่
ในปจจบุนันยิมดืม่เบยีรมากทีส่ดุ รองมาคอืเหลาแดง ในสถานทีป่ระเภทรานอาหารเครือ่งดืม่ หมกูระทะ
คาราโอเกะ  สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค รานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา และทีพ่กั
ทีท่ำงาน งานเลีย้ง สำหรบัสถานทีจ่ำหนายประเภทซุมเหลา ยาดอง เหลาปนนยิมดืม่มากทีส่ดุ คอื เหลาแดง
รองมา คอื เบยีร ซึง่จะดืม่กบัเพือ่น ญาต ิเพือ่เขาสงัคม และจะดืม่ในชวงเวลาตอนเยน็ถงึค่ำมากทีส่ดุ
โดยไมเลือกโอกาสในการดื่ม การดื่มหนัก (Binge drinking) ภายในเวลา 1 ปที่ผานมาเพศชายและ
หญิงมีสัดสวนการดื่มที่ใกลเคียงกัน(มากกวารอยละ 70.0) ในสถานที่จำหนาย รานอาหารเครื่องดื่ม
หมูกระทะ คาราโอเกะ รอยละ 86.3 สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค รอยละ 74.8  ทีพ่กั ทีท่ำงาน งานเลีย้ง
รอยละ 72.4 ซุมเหลา ยาดอง เหลาปน รอยละ 59.3 และรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา
รอยละ 50.0 รานอาหารและเครือ่งดืม่ หมกูระทะ คาราโอเกะ มปีรมิาณการดืม่เฉลีย่ตอวนัและปรมิาณ
เฉลี่ยตอวันที่ดื่มมากกวาสถานที่ลักษณะอื่น โดยในชวง 1 ปที่ผานมาพบวาความถี่ในการดื่มทุกวัน
ในสถานทีจ่ำหนายประเภทซุมเหลาตอง ยาดอง เหลาปน รานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลา
สวนรานอาหารและเครือ่งดืม่ หมกูระทะ คาราโอเกะ สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค ความถีใ่นการดืม่
สวนใหญ 1-2 วันตอสัปดาห เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงตามปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มเฉลี่ยตอวัน
สถานบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเทค รานอาหารและเครื่องดื่ม หมูกระทะ คาราโอเกะ ที่ทำงาน ที่พัก
งานเลี้ยงกลุมตัวอยางมีระดับความเสี่ยงรุนแรงถึงอันตรายเปนสวนใหญ ยกเวนซุมเหลาตอง ยาดอง
เหลาปนมคีวามเสีย่งระดบัมาก และรานขายของชำ รานสะดวกซือ้ รานขายเหลาระดบัความเสีย่งนอย
ความเสี่ยงตามปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มเฉลี่ยตอวันที่ดื่มทุกสถานที่จำหนายระดับความเสี่ยงนอย
มากกวารอยละ 50.0

สถานที่จำหนายและพฤติกรรมการดื่มมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(Sig.=0.000)  คือ สถานที่จำหนายประเภทรานขายของชำ รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ และ
รานขายเหลาเมือ่เปรยีบเทยีบจากจำนวนจดุจำหนายทัง้หมดมสีดัสวนมากทีส่ดุรอยละ 39.6 รองมาคอื
สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค รอยละ 32.3  และรานอาหารและเครือ่งดืม่ หมกูระทะ คาราโอเกะ รอยละ
26.3 ในขณะทีส่ดัสวนของสถานทีน่ยิมดืม่มากทีส่ดุของกลุมตวัอยาง คอื ทีพ่กั ทีท่ำงานและงานเลีย้ง
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รอยละ 30.9  รองมา คอื สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค รอยละ 30.3 รานอาหารและเครือ่งดืม่ หมกูระทะ
คาราโอเกะ รอยละ 21.5 พฤติกรรมการดื่มที่นิยมไปดื่มมากที่สุด คือ ที่พัก ที่ทำงานและงานเลี้ยง
เปนลักษณะของการซื้อกลับไปดื่ม ซึ่งสวนใหญจะซื้อจากสถานที่จำหนายประเภทรานขายของชำ
รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ และรานขายเหลาที่มีจำนวนมากและกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่
เชนเดยีวกบัสถานทีท่ีก่ลุมตวัอยางนยิมไปนัง่ดืม่เปนอนัดบัรองมา คอื สถานบนัเทงิ ผบั บาร ดสิโกเทค
และรานอาหารและเครื่องดื่ม หมูกระทะ คาราโอเกะ ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการจัดที่นั่งสำหรับใหนั่งดื่ม
และมกีจิกรรมทางการตลาดตางๆ กม็จีำนวนของจดุจำหนายมากเปนอนัดบัรองมาเชนเดยีวกนั

ปญหาที่มีการตอบสูงสุดที่ศึกษาของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม คือ ปญหาทางการเงิน
ผลเสยีตอการทำงาน การเรยีน หรอืโอกาสทีจ่ะไดงานทำ  รูสกึผดิ หรอืเสยีใจหลงัดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
เคยมีปญหาทางสุขภาพรางกายที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทะเลาะวิวาท
ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลเสียตอความสัมพันธกับเพื่อนฝูงหรือชีวิตสังคม เมื่อพิจารณา
จำนวนขอทีส่วนใหญตอบวามผีลกระทบ 3 ขอขึน้ไป
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บทคัดยอ

การศกึษาเปรยีบเทยีบมาตรการควบคมุ
การจำหนายสรุาดวยกลไกการออก
ใบอนญุาตจำหนายสรุาของตางประเทศและประเทศไทย

โดย รศ.ดร.จไุร ทพัวงษ*
รศ.ชษุณะ รุงปจฉมิ**

* สาขาวชิาเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
** สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ผลการวจิยัพบวา มาตรการการออกใบอนญุาตจำหนายสรุาในตางประเทศใชเปนมาตรการ
หนึ่งในนโยบายการควบคุมการดื่มสุรา ซึ่งแนวคิดสำคัญในการใชมาตรการออกใบอนุญาตสุรา
ในตางประเทศก็คือ การใชมาตรการออกใบอนุญาตจำหนายสุราเพื่อมุงใหการเขาถึงสุราที่มี
ความยากมากเทาใด กจ็ะชวยใหสามารถลดปรมิาณการดืม่และปญหาทีเ่กดิจากการดืม่สรุาไดมากเทานัน้
มาตรการของประเทศตางๆโดยสวนมากจะใหความสำคัญกับ (1) การจำแนกประเภทของสถาน
จำหนายสุราที่เหมาะสม (2) การเก็บคาธรรมเนียมตามประเภทของสุราที่จำหนาย และตามจำนวน
ประชากรในพื้นที่ (3) การจำกัดความหนาแนนของสถานจำหนายสุราในแตละพื้นที่ (4) การจำกัด
วนัเวลาจำหนายสรุาทีเ่หมาะสม (5) การกำหนดอายขุัน้ต่ำของผูซือ้และผูดืม่สรุาใหสงูขึน้  (6) การกำหนด
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่เขมงวดและคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะมากกวาความสะดวกรวดเร็ว
ในการออกใบอนญุาต  และ (7) การบงัคบัใชกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัติางๆ ทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั

สำหรับประเทศไทย การจำหนายสุราตองขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลา 58 ปแลว ขอกำหนดหลายประการ
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อาจไมเหมาะสมกบัสถานการณปญหาในปจจบุนั อาท ิอตัราคาธรรมเนยีมการขออนญุาตจำหนายสรุา
ที่ต่ำมาก การจำแนกประเภทของสถานที่จำหนายสุรา การกำหนดที่ตั้งของสถานที่จำหนายสุรา
รวมทัง้การควบคมุความหนาแนนของสถานทีจ่ำหนายสรุา  และอืน่ๆ

ขอเสนอแนะในการศกึษานี ้ประเทศไทย ควรพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑการออกใบอนญุาต
ใหเหมาะสมกบัสภาพปจจบุนั การกำหนดคาธรรมเนยีมใบอนญุาตทีเ่หมาะสม การจำกดัความหนาแนน
ของสถานที่จำหนายสุรา การกำหนดอายุขั้นต่ำของผูซื้อและผูดื่มสุราใหสูงขึ้น ลดความสะดวก
ในการออกใบอนุญาต รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอยาง
เครงครดั

คำสำคญั  มาตรการการควบคมุ  การออกใบอนญุาต  การจำหนายสรุา
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ชวน  ศรินินัทพร (ผูวาราชการจงัหวดัอบุลราชธาน)ี
สมพงษ  อนยุทุธพงศ (ผูวาราชการจงัหวดันาน)
ภก.สงกรานต ภาคโชคดี

วิพากษ
อมรฤทธิ ์ เอมปาน

Panel Discussion 3
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ผลการประเมนิผลการดำเนนิงานตาม
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551

โดย นพ.บณัฑติ ศรไพศาล
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา

ความเปนมา วตัถปุระสงค และ ระเบยีบวธิกีารศกึษา
ศูนยวิจัยปญหาสุราดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 โดยการประเมนิ (1) การดำเนนิงานของคณะกรรมการตางๆ
(2) การรับรู พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของประชาชน (3) การปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประชาชน (4) ความสะดวกของพฤติกรรมการเขาถึงเพื่อหาซื้อและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการเขาถงึการโฆษณา  และการสงเสรมิการขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปรยีบเทยีบ
ตามเวลาโดยเริม่การสำรวจภาพรวมระดบัประเทศครัง้แรก ณ เดอืนกมุภาพนัธ 2551 นบัเปนจดุเวลา
พืน้ฐานกอนพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 จะมผีลบงัคบัใช และ สำรวจครัง้ที่
สอง ณ เดอืนกนัยายน 2551 นบัเปนจดุเวลาประมาณ 6 - 7 เดอืน หลงัพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช และแผนในอนาคตจะประเมินชวงเดือนกุมภาพันธุของทุกป
เพือ่เปนขอมลู ณ ปที ่1, 2, 3…….. ของการบงัคบัใชพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551
เพื่อใหเห็นภาพประสิทธิผลของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และ
การดำเนินการมาตรการอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนตรวจสอบผลของการดำเนินกิจกรรม
การตลาดของธรุกจิสรุาอยางตอเนือ่ง
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
ดำเนนิการยงัมนีอย

2. การประเมินการรับรูเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน
ประชาชนรบัรูอยูในเกณฑรอยละ 60-90 โดยมาตรการทีม่มีานานจะรูมากกวา (มาตรการหามจำหนาย
บางสถานทีแ่ละบางเวลา) ขณะทีม่าตรการใหมๆ  (มาตรการหามดืม่ หามการสงเสรมิการขาย มาตรการ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล) หรือมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรการจำกัดอายุ)
จะรูนอยกวา

3. การประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
มาตราตางๆ สวนใหญปฏบิตัติามนอยลงเมือ่เทยีบกบัชวงเวลากอนการบงัคบัใชพระราชบญัญตัฉิบบันี้
ทั้งการซื้อในสถานที่หามจำหนาย การซื้อในเวลาหามจำหนาย การจำหนายใหแกเด็กและเยาวชน
ทีอ่ายตุ่ำกวาทีก่ฎหมายกำหนด การเขาถงึการสงเสรมิการขายรปูแบบตางๆ  การเหน็โฆษณาผานสือ่ตางๆ
ยกเวนการซือ้ในสถานทีห่ามจำหนายทีเ่ปนทีรู่จกักนัดหีรอืมกีารรณรงคตอเนือ่ง ไดแก วดั/ศาสนสถาน
ตางๆ และสถานบีรกิารน้ำมนัเชือ้เพลงิ

4. การประเมนิผลความสะดวกของพฤตกิรรมการเขาถงึเพือ่หาซือ้และดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
พบวา กอนการบงัคบัใชพระราชบญัญตัคิวบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ประชาชน
รอยละ 68.2 ระบวุาสามารถเดนิทางไปรานสะดวกทีส่ดุเพือ่ซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล โดยใชเวลาเพยีง
1-5 นาทตีอครัง้ หลงัการบงัคบัใชกฎหมาย 6-7 เดอืน พบวาเพิม่เปนรอยละ 72.8
สรปุ

ผลการประเมนิผลการดำเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551
ณ จุดเวลาประมาณ 6 - 7 เดือนหลังจาก พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใชการรับรูกฎหมายและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประชาชน ตลอดจนผลลพัธเชงิพฤตกิรรมความสะดวกของการเขาถงึเพือ่หาซือ้และดืม่
และการเขาถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ มีแนวโนม
ไปในทางทีแ่ยลง   ขณะทีก่ารดำเนนิงานของภาครฐัยงัไมไดเริม่ตนอยางเปนทางการ   ดงันัน้รฐัคงตองเรง
ดำเนนิการอยางจรงิจงัและรวดเรว็ ตัง้แตการดำเนนิการของคณะกรรมการชดุตางๆ การประชาสมัพนัธ
กฎหมายใหประชาชน ผูผลติและจำหนาย เจาหนาทีท่ราบ  ตลอดจนการตรวจจบัและดำเนนิคดอียางจรงิจงั
จงึจะสามารถควบคมุสถานการณการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดอยางทนัทวงที
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การดำเนนิงานลดการบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล จงัหวดัอบุลราชธาน ีป 2551

โดย นายชวน  ศรินินัทพร
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ไดประกาศนโยบายเชงิสงัคมเพือ่จะนำไปสูการแกไขปญหาตาง ๆ   ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี ในวนัที่
4 ตลุาคม 2550  ณ หองประชมุชัน้ 7 ศนูยศลิปวฒันธรรมกาญจนาภเิษก  มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี
และจากการประชุมเพื่อรวมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จังหวัดอุบลราชธานีในวันพุธที่24 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมบัวทิพย 3 ชั้น 4
ศนูยศลิปวฒันธรรมกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

- จงัหวดัอบุลราชธาน ี  มคีำสัง่แตงตัง้
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล จงัหวดัอบุลราชธานี

- จงัหวดัอบุลราชธานมีคีำสัง่แตงตัง้
คณะอนกุรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล จงัหวดัอบุลราชธาน ี  3  คณะ
1.  คณะอนกุรรมการดานนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
2. คณะอนกุรรมการดานการจดัการความรู (ภาควชิาการ)
3. คณะอนกุรรมการดานการรณรงคและสรางการมสีวนรวม

การผลติสือ่ประชาสมัพนัธ
- ทำสือ่ประชาสมัพนัธ   ปายไวนลิ
1. "งดเหลาเขาพรรษา เพือ่เปนการทำความดถีวายในหลวงและถวายเปนพทุธบชูา"

ขนาด  9.50  X 15  เมตร จำนวน 8  ปาย
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2. " สถานทีร่าชการเปนเขตปลอดบหุรี ่ปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล"
ขนาด 9.50 X 13.60  เมตร  จำนวน 100 ปาย

3. "สถานทีร่าชการในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เปนเขตปลอดบหุรี่
ปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล"   ขนาด 9.50 X 13.60  เมตร จำนวน 100 ปาย

    -  ผลติสือ่รณรงคควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล   จำนวน  20,000  ชิน้
1. "เวลาจำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล"
2. "หามจำหนายสรุาแกบคุคลอายตุ่ำกวา 20 ป"

กจิกรรมทีด่ำเนนิการในภาพรวมของจงัหวดัอบุลราชธานพีอสงัเขป   ดงันี้

ลำดบั กจิกรรม วนั เดอืน ป สถานที่
1 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานลด 24 ต.ค.51 ศนูยศลิปวฒันธรรม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กาญจนาภเิษก
จังหวัดอุบลราชธานี

2 มีหนังสือสั่งการ 3 ม.ค.51        สำนกังานสาธารณสขุอำเภอ/
"ขอความรวมมอืการเฝาระวงัและควบคมุ โรงพยาบาลชุมชน/
การโฆษณาผลติภณัฑสนิคาน้ำเมาหรอืผลติภณัฑ สถานีอนามัยทุกแหง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล"

3 รวมประชุมเครือขายภาคประชาสังคม 5 ม.ค.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
"การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี"

4 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการควบคุม 8 ก.พ.51 ณ หองประชมุ 2
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สำนักงานสาธารณสุข
ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี

5 -ออกตรวจ เตอืน สถานประกอบทีต่ดิปายโฆษณาสนิคา 15 ก.พ.51 รานคา    จำนวน 8 ราน
หรอืผลติภณัฑเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีข่ดัตอ
พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
มาตรา 32

6 -รวมประชมุ  "โครงการทองถิน่ประชารฐัรวมใจ 27 ก.พ.51 ศนูยศลิปวฒันธรรม
แกไขปญหาการดื่มแอลกอฮอล" กาญจนาภเิษก

7 การประชมุเวทสีมัมนา 11 ม.ีค.51 โรงแรมอบุลอเิตอรเนชัน่แนล
"รูทนั  กาวไกล  เขาใจกฎหมาย" (เนวาดา)

8 -รวมประชมุ  เรือ่ง  พระราชบญัญตัคิวบคมุ 6 พ.ค.51 ณ จงัหวดัอดุรธานี
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.   2551
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ลำดบั กจิกรรม วนั เดอืน ป สถานที่
9 ประชุมเรงรัดดำเนินการตามกระบวนงาน 21 พ.ค.51 ณ หองประชมุมติรไมตร ี1

จดัระเบยีบสงัคมภายใน 90 วนั ครัง้ที ่1/2551 ศาลากลางจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี

10 - จดัประชมุนกัวชิาการสาธารณสขุระดบัอำเภอทกุ 22 พ.ค.51 สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ ในการดำเนนินโยบาย ตามพระราชบญัญตัิ จังหวัดอุบลราชธานี
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551

11 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการควบคุม 3 ม.ิย.51 ณ หองประชมุ 1
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สำนักงานสาธารณสุข
ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

12 -นเิทศตดิตามการบงัคบัใชกฎหมายควบคมุ
การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 14 ม.ิย.51 พืน้ที ่25 อำเภอ
จงัหวดัอบุลราชธาน ี  ป   2551 -30ม.ิย.51

13 เพือ่เตรยีมความพรอมในการจดังานรณรงค 4 ก.ค.51 หองประชมุ มติรไมตรี
งดเหลาเขาพรรษา  จงัหวดัอบุลราชธาน ี  ป 2551 ศาลากลางจังหวัด

14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุม 8 ก.ค.51 ณ หองประชมุ 1
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สำนักงานสาธารณสุข
ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

15 แถลงขาวการจัดงานงดเหลาเขาพรรษา 8 ก.ค.51 ณ หองประชมุ 1
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

16 จัดรณรงคงดเหลาเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 14 ก.ค.51 สนามทุงศรีเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 19 ก.ย.51 ณ หองแกรนดบอลรมู
เรือ่ง   การบงัคบัใชกฎหมายควบคมุ โรงแรมอุบลอินเตอร
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนชัน่แนล  (เนวาดา )
(เวลา  08.30 - 12.00  น.) จังหวัดอุบลราชธานี
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ขอมลูพฤตกิรรมสขุภาพ
จากการสำรวจพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนอาย ุ15 ปขึน้ไป ในจงัหวดัอบุลราชธานี

ตารางที ่1  แสดงขอมลูพฤตกิรรมสขุภาพการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  จงัหวดัอบุลราชธานี

ดืม่เหลา ชาย         หญงิ       รวม
   จำนวน      รอยละ       จำนวน    รอยละ        จำนวน รอยละ

0. ไมดืม่ 328,948 64.42 471,716 87.80 800,664 76.41
1. ดืม่นาน ๆ ครัง้ 149,394 29.26 59,679 11.11 209,073 19.95
2. ดืม่ 1-2 ครัง้/เดอืน 19,639 3.85 3,370 0.63 23,009 2.20
3. ดืม่ 1-2 ครัง้/สปัดาห 6,880 1.35 1,264 0.24 8,144 0.78
4. ดืม่ 3-4 ครัง้/สปัดาห 3,854 0.75 865 0.16 4,719 0.45
5. ดืม่ทกุวนั 1,916 0.38 338 0.06 2,254 0.22

รวม 510,631 100 537,232 100 1,047,863 100

ทีม่า : ขอมลูการตรวจสขุภาพประชาชนอาย ุ15 ขึน้ไป  ณ  ธนัวาคม  2550
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี

ตารางที ่2  แสดงขอมลูพฤตกิรรมสขุภาพการบรโิภคยาสบู  จงัหวดัอบุลราชธานี

ดืม่เหลา ชาย         หญงิ       รวม
   จำนวน      รอยละ       จำนวน    รอยละ        จำนวน รอยละ

0. ไมสบู 394,022 77.16 529,041 98.47 923,063 88.09
1. นาน ๆ สบูครัง้ 65,784 12.88 6,104 1.14 71,888 6.86
2. สบูประจำ 50,825 9.95 2,090 0.39 52,915 5.05

รวม 510,631 100 537,235 100 1,047,866 100

ทีม่า : ขอมลูการตรวจสขุภาพประชาชนอาย ุ15 ขึน้ไป   ณ    ธนัวาคม  2550
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี
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บทคัดยอ

การดำเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล จงัหวดันาน

โดย นายสมพงษ  อนยุทุธพงศ
ผูวาราชการจงัหวดันาน

สถานการณและผลกระทบการดืม่เหลา เบยีรจงัหวดันาน
จากการศึกษาการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพของประเทศไทยจากระบบเฝาระวัง

พฤติกรรมเสี่ยง ไมติดตอและการบาดเจ็บ (กันต เชิญรุงโรจน) พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปของ
จงัหวดันาน มอีตัราการดืม่เหลาเบยีรสงู เปนอนัดบั 1 และ 2 ของประเทศ ในป 2547, 2548 ตามลำดบั
คิดเปน รอยละ 52.03 และ 48.76 ขณะที่คาเฉลี่ยของประเทศ ดื่มรอยละ 35.26 และ 37.44
สอดคลองกับรายงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศป 2550 โดยองคการพัฒนา
แหงสหประชาชาต ิ (UNDP) ไดกำหนดตวัชีว้ดัประชากรทีม่พีฤตกิรรมเปนอนัตรายตอสขุภาพ ไดแก
การสบูบหุรี ่หรอืดืม่สรุาหาจงัหวดัทีม่ตีวัชีว้ดัลาหลงัทีส่ดุคอื เชยีงราย (รอยละ 57) นาน (รอยละ 52.9)
ตาก (รอยละ 51.3) พะเยา (รอยละ 49.7) และลำพนู (รอยละ 49.6)  นอกจากนีก้ารมเีหลาจำหนายอยาง
ทัว่ถงึ นโยบายเหลาเสรทีำใหทกุชมุชนสามารถผลติเหลาไดเอง จำหนายเอง เหลาจงึหาซือ้ไดงาย  ราคาถกู
นอกจากนี้ยังมีการแบงใสขวดขนาดพรอมดื่มขายทำใหสามารถเขาถึงเหลาโดยงาย สะดวกซื้อและ
ราคาถกู นโยบายดงักลาวจงึเปนปจจยัสำคญัในการมนีกัดืม่ และเพิม่นกัดืม่หนาใหมมากขึน้

และจากการสำรวจของ อมรวิทย นาครทรรพ ระหวาง ป 2545 - 2548 พบวา นักเรียน
นกัศกึษาในจงัหวดันาน มกีารดืม่สรุาเพิม่ขึน้ในทกุชัน้เรยีน กลาวคอื ป 2548 นกัเรยีนมธัยมตน  มธัยมปลาย
อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา ดืม่คดิเปนรอยละ 28.9, 26, 55.6  และ 46.7 ตามลำดบั ขณะทีใ่นป 2549
มอีตัราการดืม่เพิม่ขึน้ ในระดบัมธัยมปลาย อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา คดิเปนรอยละ 32.74, 52.48 และ
65.77 ยกเวน มัธยมตนดื่มลดลงคิดเปนรอยละ 23.37 การดื่มสุราทำใหขาดสติ ขาดความยั้งคิดนำ
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ไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และทำใหมีการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมอายุต่ำกวา 20 ป
เพิม่ขึน้ตามลำดบัตัง้แตป 2546 - 2550  คดิเปนรอยละ 11.54 , 8.49, 11.54 , 13.21 และ 14.08 ตามลำดบั

สวนผลกระทบที่เกิดจากการดื่มในงานประเพณีตาง ๆ จากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในงาน
กาชาดนาน ป 2548 จงัหวดันาน ระหวางวนัที ่16 -24 ธนัวาคม 2548 ณ สนามกฬีาจงัหวดันาน พบวา
มผีูประสบอบุตัเิหตจุราจรจำนวน 52 ราย และในชวงเทศกาลปใหม  ระหวางวนัที ่28 ธนัวาคม 2548 -
4 มกราคม 2549 เกดิอบุตัเิหตรุวมทัง้สิน้ 49 ครัง้ บาดเจบ็ 65 ราย เปนชาย 54 ราย หญงิ 11 ราย
เสียชีวิต 4 ราย ปจจัยเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา (รอยละ 79) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุคือ
รถจกัรยานยนต (รอยละ 95)  สวนป 2549 พบวา เทศกาลทีม่ ีผูประสบอบุตัเิหตสุงู ไดแก เทศกาล
แขงเรอื (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) ตามลำดบั

เมื่อพิจารณาปจจัยสถานการณการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เกิดจากการดื่มสุรา
เปนปจจยัรวมสำคญัพบวา สถานการณโรคเรือ้รงัจงัหวดันาน ไดแก โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู
หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ - อัมพาต มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี มะเร็งตับออนมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกป
สวนผูปวยทีเ่ขารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลนานจากการตดิสรุาเรือ้รงั เพิม่ขึน้ทกุปจากป 2548 - 2550 พบ
ผูปวยทีม่อีาการตดิสรุาเรือ้รงั จำนวน 675 ราย , 667 ราย ,และ 768 ราย ตามลำดบั

อาจกลาวไดวาการที่ประชาชน จังหวัดนานดื่มหนักไดสงผลกระทบที่ชัดเจนตอสังคมนาน
อยางรนุแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว หากปลอยใหสถานการณการดืม่เหลาเบยีรยงัคงเปนเชนปจจบุนั
อนาคตของชาติจะเปนคนไรคุณภาพและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาจึงจำเปนตองมีมาตรการสำคัญ
ในการลดนักดื่มหนาใหม โดยการเลื่อนอายุการดื่มของเยาวชนใหนานที่สุด ลดปริมาณการดื่มของ
ประชาชนโดยรวม และการลดอนัตรายจากการดืม่ ดงักลาว

ผลกระทบตอคาใชจายของชมุชน
การสำรวจคาใชจายในครัวเรือนของบานศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนานอย

จงัหวดันานในป 2550 หมูบานมจีำนวนครวัเรอืนทัง้หมด 107  ครวัเรอืน ประชากร 392 คน เปนชาย
190 คน หญิง 202 คน มีรายรับรวมกัน 18,785,826 บาท รายจาย 17,172,080 บาท ในการนี้
ใชจายเปนคาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลถงึ 202,337 บาท

ปจจยัสนบัสนนุดานลบทำใหมนีกัดืม่เพิม่ขึน้
กลุมเปาหมายที่เปนลูกคาสำคัญของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือกลุมเด็กและเยาวชน

บรษิทัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลซึง่มเีงนิทนุจำนวนมากไดใชสือ่โทรทศันในการโฆษณาสนิคา โดยนำนกัรอง
ดาราหรือผูมีชื่อเสียงในสังคมเปนตัวแทนสินคารวมทั้งนำเสนอเรื่องราวถึงความเปนลูกผูชาย คนเกง
เชื่อมโยงกับเอกลักษณความเปนไทย ตลอดจนมีกลยุทธการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ทั้งรูปลักษณ ราคา จุดจำหนาย วิธีการจำหนาย ที่เขาถึงกลุมเปาหมาย บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หนัมาใชกลยทุธการตลาดโดยการสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนตางๆ เชน งานกฬีา งานแขงเรอื งาน
ประเพณงีานเทศกาลตางๆ เปนการสรางคานยิมเกีย่วกบั กฬีา ประเพณทีีผ่กูพนักบัการดืม่แอลกอฮอล



95

บางบริษัทสามารถแสดงสัญลักษณของสินคาที่เสื้อฟุตบอลระดับโลก ระดับประเทศ สวนในระดับ
องคกรและชุมชน อาศัยชองโหวทางดานกฎหมายทำใหบริษัทเหลานี้สามารถโฆษณาสินคาโดย
การตดิปายประชาสมัพนัธ  วางแผงจำหนายสนิคา  รวมทัง้จดักลยทุธการตลาดในงานกฬีา  เทศกาล
ประเพณี อยางกวางขวาง โดยไมมีขอจำกัดทั้งในแงของเวลาสถานที่และกลุมเปาหมาย นอกจากนี้
ยงัสนบัสนนุการใชภาพลกัษณของนกักฬีาผูมชีือ่เสยีง เพือ่สงเสรมิการขายอยางตอเนือ่ง ในกฬีาสำคญั
งานเทศกาลทีไ่ดรบัความนยิม เชน ฟตุบอล งานแขงเรอื งานลอยกระทง งานฤดหูนาว  งานสงกรานต
งานปใหม เปนตน เปนการวางแผนการตลาดที่มุงเจาะกลุมวัยรุนและปลูกฝงคานิยมการกีฬา
เทศกาลประเพณ ี ผกูพนักบัการดืม่เหลา

นอกจากนีพ้บวาหนวยงานทีจ่ดังานสวนใหญ สามารถจดังานใหญๆ ได แตกลบัไมสามารถ
ลงทนุในสิง่เลก็ๆ อนัไดแก โตะ เกาอี ้รม เตน็ท ปาย มกัขอรบัการสนบัสนนุอปุกรณเหลานีจ้ากบรษิทั
หางราน ทีม่สีญัญาลกัษณของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ทำใหสรางโอกาสใหบรษิทัไดโฆษณาภาพลกัษณ
ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล อยางรูเทาไมถงึการณและเปนการลงทนุทีคุ่มทีส่ดุ

ประเพณ ีวฒันธรรมและการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ประเพณแีขงเรอืเปนเพยีงตวัอยางหนึง่ของการดืม่อยางแพรหลาย อาจกลาววาทกุประเพณี

ทกุเทศกาล เครือ่งดืม่แอลกอฮอลมพีรอมสำหรบัการซือ้ขาย จดัหาให และดืม่กนิ เพือ่สรางบรรยากาศ
ใหสนกุสนานรวมกนั เทศกาลแขงเรอืจะมผีูประสบอบุตัเิหต ุและเสยีชวีติ เพิม่ขึน้อยางชดัเจนสอดคลอง
กับผลการสำรวจของเครือขายงดเหลาพบวาประเพณีวัฒนธรรมที่มีการดื่มแอลกอฮอล จำแนกได
3  กลุม คอื

1) ประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ ไดแก เทศกาลฤดูหนาว ลอยกระทง ตรุษจีน ปใหม
สงกรานต เปนพฤตกิรรม "การเลีย้งฉลอง" ขณะทีบ่รษิทั เหลา เบยีร ใหการสนบัสนนุทัง้รปูแบบของ
โตะ เกาอี ้เตน็ท รม งบประมาณ ฯลฯ เปน "การดืม่ยกประเทศ" ทำใหชวงเวลาดงักลาวเกดิอบุตัเิหตุ
สูงสุดดวย

2) ประเพณวีฒันธรรมเฉพาะถิน่ เชน งานบญุบัง้ไฟ ประเพณแีขงเรอื สลากภตั ออกพรรษา
กฐนิ ผาปา ฉลองวดั ฯลฯ มกัจะเกดิพฤตกิรรม "ดืม่ยกบาน"

3) ประเพณวีฒันธรรมในชวีติประจำวนั เชน งานศพ งานบวช งานแตง งานวนัเกดิ เลีย้งฉลอง
หรอืแมแตเสรจ็จากภาระกจิการงาน จะมกีาร "ดืม่แกขอ" หรอื "ดืม่แกเหนือ่ย" หรอืดใีจ เสยีใจ สมหวงั
ผดิหวงั มคีวามสขุ มคีวามทกุขกด็ืม่กนิกนัไดทกุโอกาส
การขบัเคลือ่นของจงัหวดันาน

1) มาตรการการดานการสือ่สารและการประชาสมัพนัธ
โดยการนำเสนอขอมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน จังหวัดนานที่มีอัตรา

คาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ รวมทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร และปจจัยเสี่ยงตอ
การเจบ็ปวยดวยโรคทีไ่มตดิตอเรือ้รงัจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ผานรายการ "ผูวาราชการจงัหวดั
พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน เปนประจำเฉลี่ย อยางนอย
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เดอืนละ  1  ครัง้
2) มาตรการดานการกระตุนชมุชนใหมสีวนรวมในการแกไขปญหา

2.1 ผูวาราชการจงัหวดันานไดประกาศนโยบายใหการแกไขปญหา การบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลเปนวาระจงัหวดันาน "วาดวยงานประจำปและงานประเพณปีลอดเหลา-เบยีร" เมือ่วนัที ่ 7
พฤศจกิายน  2550  โดยไดกำหนดใหงาน/กจิกรรมดงัตอไปนีเ้ปน งาน/กจิกรรม "ปลอดเหลา-เบยีร" ไดแก

2.1.1)  งานประเพณแีขงเรอืเมอืงนาน  ตัง้แตป  2550
2.1.2)  งานเทศกาลกาแฟเมอืงนานและงานกาชาดประจำป  ตัง้แตป  2550
2.1.3)  งานอปุสมบท  งานฌาปนกจิศพ  และงานทอดกฐนิหรอืทอดผาปาสามคัคี

2.2 การจดัเวทปีระชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นวาระจงัหวดันาน  "วาดวยงานประเพณี
และงานประจำป ปลอดเหลา - เบยีร" โดยสำนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดันาน
เปนเจาภาพ ดำเนนิการใน 2 ระดบั คอื

2.2.1) ระดับจังหวัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ผูเขารวมสัมมนาระดม
ความคดิเหน็  300  คน

2.2.2)  ระดบัอำเภอ  15  ครัง้  (อำเภอละ  1  ครัง้)  ระหวางเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม
2551  ผูเขารวมการสมัมนาระดมความคดิเหน็ครัง้ละ  100  คน

2.3) การจดัเวทถีอดบทเรยีนเครอืขายสรางสขุภาพ ลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ระดบัจงัหวดั โดยสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันานเปนเจาภาพ เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2551

3.  มาตรการดานการบงัคบัใชกฎหมาย
3.1)   ขอใหสำนกังานสรรพสามติพืน้ทีน่าน  กวดขนัการออกใบอนญุาตใหขายสรุาในพืน้ที่

จงัหวดันาน โดยขอมใิหออกใบอนญุาตใหขายสรุาใหแกรานคาแผงลอยทกุชนดิ และทกุประเภท ตัง้แต
วนัที ่19 พฤษภาคม 2551 ซึง่เปนวนัวสิาขบชูาเปนตนไป

3.2)   แตงตัง้คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลระดบัจงัหวดั เมือ่วนัที ่ 2 กรกฎาคม
2551

3.2.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด และ
ระดบัอำเภอทกุอำเภอ  จำนวน  16  ชดุ

3.2.2) จัดตั้งทีมงานประเมินผลทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อการประเมินผล
การดำเนนิงานเปนระยะๆ

4. มาตรการการบำบดัในชมุชน
หนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น และชุมชนมีรูปแบบบำบัดผูปวยและฟนฟูในชุมชนโดยมี

ตำบลน้ำเกีย๋นเปนชมุชนตนแบบ)

การดำเนนิงานรณรงคเรอืแขงปลอดเหลา เบยีรจงัหวดันาน
อาจสรปุไดวามาตรการสำคญัในการปองกนัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล  ประกอบดวย  5

มาตรการ ไดแก
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1) Education :  การใหความรูและสขุศกึษา  การสงเสรมิสขุภาพ  การดืม่สรุาอยางปลอดภยั
2) Engineering  :  เครือ่งมอือปุกรณ  เพือ่ใชในการลดความเสีย่งจากการดืม่สรุา
3) Environmental  manipulation  :  การจดัการดานสิง่แวดลอมสงัคม  การควบคมุการดืม่

การขาย  ควบคมุการโฆษณา  คำเตอืนบนฉลาก
4) Enforcement :  การบงัคบักฎหมายอยางมปีระสทิธภิาพ
5) Empowerment  :  การสงเสรมิพลงัความสามารถของบคุคล  ประชาชน  ใหตระหนกัตอ

การดแูลสขุภาพของตนเอง
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บทคัดยอ

การดำเนนิการผลกัดนั
พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

โดย ภก.สงกรานต ภาคโชคดี
ผูอำนวยการสำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา

         1. ยทุธศาสตรสามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา (ศ.นพ.ประเวศ  วะส)ี
ดวยยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักของ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดถูกใชในการขับเคลื่อนการสรางสุขภาพและใชใน
การผลกัดนั พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลดวย

สำนกังานเครอืขายองคกรงดเหลา (สคล.) เปนองคกรประสานงานรบัผดิชอบการรณรงค
สรางกระแสสังคมเพื่อใหเกิดพลังของภาคประชาชน ซึ่งเปนมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ทีท่ำงานใกลชดิกนั ภาควชิาการ (ศนูยวจิยัปญหาสรุา) และภาคนโยบาย (กระทรวงสาธารณสขุ)

2. กอนเขาสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) เปนองคกรประสานงานองคกรตาง ๆ ที่

หลากหลายทัง้ ภาครฐั เอกชน องคกรพฒันาเอกชน องคกรศาสนา เยาวชน แรงงาน ชมุชน เปนตน
ซึ่งปกติรวมรณรงคใหประชาชนงดเหลาในเทศกาล และงานวัฒนธรรมประเพณี ในวงกวาง ในพื้นที่
ระดบัตาง ๆ ในองคกร ชมุชน และในกลุมเปาหมายตาง ๆ ซึง่ตางเปนปญหารวมกนัวา สังคมไทย
ตองการเครื่องมือดานนโยบายสาธารณะ จึงจะมีประสิทธิภาพในการลดปญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจากประสบการณของสังคมไทย ในการทำงานดานลดปญหาจากบุหรี่มายาวนาน
จงึเหน็วาจำเปนตองม ีพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  เปนเครือ่งมอืสำคญั

เครอืขายองคกรรณรงคงดเหลา ในฐานะองคกรภาคประชาชน ไดรวมมอืกบัภาควชิาการ
(ศนูยวจิยัปญหาสรุา) และภาคนโยบาย (กระทรวงสาธารณสขุ) สนบัสนนุใหมกีารราง พ.ร.บ.ควบคมุ
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เครือ่งดืม่แอลกอฮอล มาเปนลำดบั พรอมกบัรอจงัหวะทางการเมอืงทีเ่หมาะสมดวย เพราะตระหนกัวา
พ.ร.บ.ทีจ่ะกระทบผลประโยชนขนาดใหญของธรุกจิทีเ่กีย่วของ ไมสามารถผลกัดนัใหเกดิไดงายนกั

ในชวงป พ.ศ. 2549 ที่ธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอลขนาดใหญตองการนำเขาซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย ทำใหเกิดกระแสการคัดคานอยางเขมขน มีการเดินขบวนขนาดใหญ แลวเกิด
การชุมนุมหนาสำนักงานตลาดหลักทรัพย จนรัฐบาลตองสงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(นายพนิจิ จาระสมบตั)ิ มาเจรจาตอรอง โดยรบัปากวาจะยงัไมพจิารณาให ธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
เขาตลาดหลกัทรพัยจนกวาจะหามการโฆษณา และม ีพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล รฐับาลจงึ
เรงรดัใหกระทรวงสาธารณสขุ รางพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

หลังจากนั้นเกิดความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง และตามมาดวยการรัฐประหาร
มกีารตัง้รฐับาลใหม ซึง่มีรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยมงคล ณ สงขลา) ซึง่ให
ความสำคญักบัการควบคมุปญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล จงึรบีนำ พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
เสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องแรก ๆ ของรัฐบาลนี้ และผานการอนุมัติเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2549
ใหคณะกรรมการกฤษฎกีา พจิารณากอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาตติอไป

ในระหวางการพิจารณา พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เกิดกระแสตอตานจากฝาย
ธุรกิจที่เกี่ยวของมาโดยตลอด มีการรวมตัวกันในนาม สมาพนัธชวยภาครฐัลดปญหาแอลกอฮอล
(สชอ.) โดยทำเสมือนเปนองคกรสาธารณประโยชน แตขอเรียกรองลวนเปนประโยชนกับธุรกิจ
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทัง้สิน้

ในระหวางทีเ่สนอใหคณะกรรมการกฤษฎกีา พจิารณามขีอของใจจากการที ่คณะกรรมการ
กฤษฎกีา ใชเวลาในการพจิารณานานมากผดิปกต ิภาคประชาชนในนามเครอืขายรณรงคปองกนัภยั
แอลกอฮอล (ครปอ.) ไดไปเรงรัดดวยการใหเยาวชน ไปแสดงละครลอเลียน หนาสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา

ดวยการประสานงานกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่มีจุดยืนอยูขางประชาชน ไดมี
การเสนอรางพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิอกีฉบบัหนึง่คูขนานกบั
รางของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เพื่อเปนการเรงรัดใหคณะกรรมการกฤษฎีกา เรง
การพจิารณาตามกฎระเบยีบของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิทีว่าหากคณะกรรมการกฤษฎกีา พจิารณาไมเสรจ็
ภายในระยะเวลา 1 เดอืน สภานติบิญัญัตแิหงชาตจิะพจิารณารางของสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิอง ซึง่
จะทำใหรัฐบาลเสียหนาคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงสามารถพิจารณา ไดทันตามหลักเกณฑของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละเสนอใหดำเนนิการตามขัน้ตอนในสภานติบิญัญตัแิหงชาตติอไป

3. ระหวางดำเนนิการในสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
มีขอมูลที่แสดงความไมปกติตั้งแตขั้นตอนแรกในการพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เพราะมขีาวออกมาจากหลายสายวามแีรงตอตาน พ.ร.บ.นีอ้ยางมากทัง้ทีจ่ะทำให พ.ร.บ.
ไมผานสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือทำให พ.ร.บ.นี้ไมมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏการณใหสัมภาษณ
พล.ต.จำลอง กลาววา "ราง พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเขาสภาในวันที่ 6 มีนาคม มีการใช
เงนิมหาศาลในการวิง่เตนเพือ่ใหลมหรอืดงึใหชาจนหมดเวลารฐับาล" (มตชิน 5 ม.ีค. 50) ทีส่ำคญัคอื
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ในการประชมุอนกุรรมการการมสีวนรวมของประชาชน ของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิมผีูสือ่ขาวอาวโุส
ซึง่เปนอนกุรรมการทานหนึง่ ใหขอมลูสอดคลองกนัวามคีวามพยายามจะลม พ.ร.บ.ฉบบันี้

เครอืขายภาคประชาชนจำนวนมาก จงึรวมกนัจดัรณรงค "วิง่ตานเหลา" ระหวางวนัที ่8-18
มนีาคม 2550 เพือ่ขอรายชือ่สนบัสนนุ พ.ร.บ.นี ้ ซึง่ไดรบัเสยีงสนบัสนนุอยางมากมายเกนิความคาดหมาย
ไดจำนวนผูรวมลงนามสนบัสนนุ มากกวา 13 ลานรายชือ่ ซึง่ไดทำพธิกีารมอบรายชือ่ผูสนบัสนนุ
เปนงานใหญ ณ บริเวณทองสนามหลวงโดยมีผูแทนรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติ มารวมพิธี
รับมอบดวย

ตลอดเวลาของการพจิารณา พ.ร.บ.นีใ้นสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิมคีวามพยายามทีจ่ะลมหรอื
ลดประสทิธภิาพของ พ.ร.บ.นีต้ลอดเวลา เริม่ตัง้แตการพจิารณาในวาระแรก กม็ขีาววาจะพยายามใหมี
การลงมต ิพ.ร.บ.นีท้ำใหเครอืขายภาคประชาชนตองนดัชมุนมุหนาสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวนัที่
จะลงมตวิาระแรกในวนัที ่28 มนีาคม 2550 จงึผานความเหน็ชอบในวาระแรกไปได

ในการตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ปรากฏวามีตัวแทนของธุรกิจน้ำเมา และธุรกิจที่มีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมเขา
เปนกรรมาธกิารเกอืบครึง่หนึง่ ซึง่เปนการกระทำที่ผดิหลกัเกณฑขององคการอนามยัโลก ที่จะ
ไมยอมใหผูมผีลประโยชนทบัซอนเขาไปมสีวนรวมในการพจิารณาการออกกฎหมายในการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลและบุหรี่ อีกทั้งมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบรโิภคและมทีาทอียูขางประชาชน ในชวงแรก กย็งัเปลีย่นแปลงไป อยูขางธรุกจิน้ำเมาในทีส่ดุ

ภาคประชาชนไดมกีารเคลือ่นไหวหลายรปูแบบ ทัง้สงขอมลูสำคญัให  สมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติทุกทาน นัดพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ บางทานเพื่อใหขอมูลในการชวยอภิปราย
ในสภายื่นหนังสือคัดคานการแกไขที่เปนประโยชนตอธุรกิจน้ำเมา ทั้งจัดการชุมนุมหนารัฐสภา
จัดเวทใีหความรูประชาชนและพยายามเปดโปง ความไมชอบมาพากลใหประชาชนทราบผานสือ่มวลชน
แตกไ็มสามารถรกัษาเนือ้หาทัง้หมดไวได มกีารแกไขจากรางเดมิของกระทรวงสาธารณสขุใหดวย
ประสิทธิภาพไปมาก เชนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหกลายเปน
คณะที่มีองคประกอบที่ไมเหมาะกับการกำหนดนโยบายในการควบคุมผลกระทบของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ลดความเขมในเรือ่งการหามโฆษณาใหออนลง   เปนตน

แมในวาระที่ 2-3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ก็ยังมีขาววาลม พ.ร.บ.นี้อยู
ดวยการเลื่อนพิจารณา พ.ร.บ.นี้ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ พ.ร.บ.นี้เขาพิจารณาในสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิตัง้แตตนสมยัจนมขีาววาจะปดสภายงัพจิารณาไมเสรจ็ จงึมกีารตอรองกนัในระหวางสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เชน ถาไมยอมแกไขบางมาตราจะไมผาน พ.ร.บ.นี้หรือแกไขใหควบคุมได
นอยลง หรอืลดโทษเมือ่ทำผดิ เปนตน

ทำใหเห็นชัดเจนวาผูเสียผลประโยชนจากนโยบายการลดปญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของชาติมากมาย
ขนาดไหน ซึง่เปนบทเรยีนสำคญัใหภาคประชาชนในการทำงานตอไป
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ผลตอสขุภาพจากการไดรบัแอลกอฮอลรวมกบั
สารพษิปนเปอนในหน ูWistar เพศผูวยัเจรญิพนัธุ

โดย วสิาข สพุรรณไพบลูย1, ณฐัธยิา สกลุศกัดิ์2, ธารทพิย บญุสง1, สริลิกัษณ ชยัจำรสั3
1ภาควชิาชวีเคม ี คณะวทิยาศาสตรการแพทย  มหาวทิยาลยันเรศวร

2ภาควชิากายวภิาคศาสตร  คณะวทิยาศาสตรการแพทย  มหาวทิยาลยันเรศวร
3ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเปนผลที่
เกดิขึน้จากเอทลิแอลกอฮอลเอง และสารเมตาบอไลต ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการเผาผลาญเอทลิแอลกอฮอล
ในรางกาย คอื อะซทิาลดไิฮด(acetaldehyde) รวมทัง้ความเปนพษิจากสารพษิทีป่นเปอนอยูในวตัถดุบิ
และสารพษิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติสรุา ซึง่อาจสงผลตอผูบรโิภค การศกึษานีไ้ดศกึษาถงึผลกระทบ
ตอสขุภาพจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแบบกึง่เรือ้รงัและแบบเรือ้รงั โดยศกึษาในหน ู(Wistar rat)
เพศผู อาย ุ 5 สปัดาห ซึง่กำลงัอยูในวยัรุนจำนวน 9 กลุม ไดรบัแอลกอฮอล และแอลกอฮอลรวมกบั
สารพิษที่ตรวจพบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล (artificial alcohol) ไดแก อะซิทาลดิไฮด ฟอรมาลดิไฮด
(formaldehdye) และเมทานอล (methanol) รวมทั้งการใหหนูไดรับตัวอยางสุราจริง 2 ยี่หอ และ
ไดรบัตามความถีข่องการดืม่ทีแ่ตกตางกนั 3 กลุมคอื ดืม่มาก (ทกุวนั) ดืม่ปานกลาง (4 วนัตอสปัดาห)
และดืม่นอย (1 วนัตอสปัดาห) จากผลการศกึษาแบบกึง่เรือ้รงั พบความผดิปกตขิองตบั โดยกลุมทีไ่ดรบั
แอลกอฮอลทุกกลุมตรวจพบระดับเอนไซม AST และ ALT สูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับน้ำกลั่น และ
พบวากลุมที่ดื่มมากมีคาเอนไซมทั้ง 2 ชนิดสูงสุด รวมทั้งขนาดเซลลตับขยายใหญข้ึน (swelled
hepatocytes) และมีไขมันสะสมมากกวาที่พบในกลุมควบคุม การประเมินผลกระทบตอไตพบระดับ
BUN และ creatinine ในซรีมัสงูกวากลุมควบคมุอยางมนียัสำคญั และพบสงูสดุในกลุมทีไ่ดรบัสรุาจรงิทัง้
2 ยีห่อ  ซึง่แสดงถงึการบรโิภคสรุาจรงิมผีลตอไตมากกวา  และจากการศกึษาผลกระทบตอระบบสบืพนัธุ
พบวาจำนวนและความสามารถในการเคลื่อนที่ของเซลลสืบพันธุ (sperm motility) ลดลงในทุกกลุม
ที่ไดรับแอลกอฮอลและพบการลดลงสูงสุดในกลุมหนูที่ดื่มมากและไดรับที่ไดรับแอลกอฮอลรวมกับ
อะซิทาลดิไฮด ฟอรมาลดิไฮด และเมทานอล การศึกษานี้ยังอยูในระหวางการศึกษาถึงผลกระทบ
ในกลุมทีไ่ดรบัผลแบบเรือ้รงั
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พฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล และพฤตกิรรม
ทางเพศทีเ่สีย่งตอการตดิเชือ้เอช็ไอวี
ในนกัเรยีนชัน้ ม.2, ม.5 และปวช.2 ปพ.ศ. 2550

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอ
การตดิเชือ้เอช็ไอว ีในนกัเรยีนชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช.2 ปพ.ศ. 2550

วิธีดำเนินการ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของปพ.ศ. 2550 จากการเฝาระวังพฤติกรรม
สขุภาพทีด่ำเนนิการตอเนือ่งปละครัง้ในเดอืนมถินุายน ในนกัเรยีนชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช. 2 ทัง้ชาย
และหญิง ในพื้นที่เฝาระวัง 24 จังหวัด ซึ่งแตละจังหวัดไดเลือกตัวอยางโดยวิธี Two stage cluster
sampling with equal probability เปนการตอบคำถามดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ
ซึง่ไมมกีารระบชุือ่หรอืขอมลูอืน่ๆ ทีส่ือ่ไปถงึ ตวับคุคลได คำถามทีใ่ช แบงเปน 9 สวน ซึง่การศกึษา
นี้วิเคราะหขอมูลเฉพาะสวนของขอมูลทั่วไป ขอมูลประสบการณการมีเพศสัมพันธ และประสบการณ
การใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล นำเสนอผลดวยจำนวน รอยละ และคาเฉลี่ย และใช
chi-square test หรอื Fisher's exact test ในการเปรยีบเทยีบสดัสวน

ผลการศกึษา ในป พ.ศ. 2550 มีจำนวนตัวอยางรวม 53,010 คน โดยแตละจังหวัดจะมี
ตัวอยางนักเรียนในแตละชั้นเรียนที่ศึกษา (แยกชาย/หญิง) ประมาณ 265 ถึง 380 คน อายุเฉลี่ย
ของนกัเรยีนชัน้ ม.2 เทากบั 13.5 ป (ชาย) และ 13.4 ป (หญงิ) ชัน้ ม.5 เทากบั 16.5 และ 16.4 ป ตาม
ลำดบั และชัน้ ปวช.2 เทากบั 16.8 และ 15.6 ป ตามลำดบั นกัเรยีนชายชัน้ ปวช.2 ใหประวตัเิคยดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงที่สุดรอยละ 75.8 สวนหญิงรอยละ 52.4 โดยอายุเฉลี่ยเม่ือเริ่มดื่มครั้งแรก
ในกลุมนีเ้ทากบั 14.4 ป และ 14.5 ป ตามลำดบั สวนนกัเรยีนชายชัน้ ม.2 มปีระวตัเิคยดืม่แอลกอฮอล

โดย อรพรรณ แสงวรรณลอย
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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แลวรอยละ 33.7 และหญงิรอยละ 22.1 โดยอายเุฉลีย่เมือ่เริม่ดืม่ครัง้แรกเทากบั 11.9 ป และ 12.0 ป
ตามลำดบั สำหรบัการเคยมเีพศสมัพนัธแลวของนกัเรยีนชายชัน้ ม.2, ม.5. และ ปวช. 2 เทากบัรอยละ
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
ทางสถติ ิ (p<0.01) สวนการใชถงุยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธครัง้ลาสดุ พบวาไมมคีวามแตกตาง
ระหวางกลุมผูที่เคยดื่มและไมเคยดื่มในทุกชั้นเรียน ทั้งชายและหญิง ยกเวนนักเรียนชาย ปวช. 2
ทีพ่บวากลุมทีเ่คยดืม่มกีารสวมถงุยางอนามยัรอยละ 59.0  เปรยีบเทยีบกบัรอยละ 45.9 ในกลุมทีไ่มเคยดืม่
(p<0.01) สำหรับคูนอนที่รวมเพศดวยของนักเรียนทุกชั้นทั้งชายและหญิง ทั้งกลุมที่ดื่มและไมดื่ม
แอลกอฮอล พบวามากกวารอยละ 61.0 เปนแฟนหรอืคูรกั สำหรบัความรูและความตระหนกัเกีย่วกบั
โรคเอดส พบวานกัเรยีนชายชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช.2 ในกลุมทีด่ืม่แอลกอฮอลตอบคำถามไดถกูตองทัง้
5 ขอ มากกวากลุมทีไ่มเคยดืม่แอลกอฮอล (p<0.05) สวนเพศหญงิไมพบวามคีวามแตกตางระหวางกลุม
ทีด่ืม่และไมดืม่ ซึง่เพศหญงิตอบไดถกูมากกวานกัเรยีนชายเลก็นอย

สรุปและขอเสนอแนะ กลุมนักเรียนที่สำรวจมีการดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธแลว
ตั้งแตอายุยังนอย และมีการเขาถึงเว็บไซดโป ดูหนังสือและวีซีดีโปในสัดสวนที่สูงมาก รวมถึงการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมที่เคยดื่มแอลกอฮอลแลว การรณรงคอยางตอเนื่อง
ใหกลุมนักเรียนไดรับรูและรับผิดชอบตอคุณคาของตนเอง การมีเพศสัมพันธที่รับผิดชอบและเมื่อถึง
วยัอนัสมควร   การมเีพศสมัพนัธทีป่ลอดภยั  อกีทัง้การจดัการเพือ่ใหมสีิง่แวดลอมทีเ่หมาะสมในการเขาถงึ
แอลกอฮอล โดยมมีาตรการทางกฎหมาย เพือ่ลดและจำกดัการเขาถงึแอลกอฮอลอาจชวยลดผลกระทบ
ทีต่ามมาจากปญหาการตดิเชือ้เอช็ไอวี
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เหยือ่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ความรู ทศันคติ
และพฤตกิรรมของผูถกูคมุประพฤติ

การศึกษาเรื่องศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากผูขับขี่ยวดยานขณะเมาสุราเพื่อหามาตรการ
ปองกันและแกไข ประกอบดวยกลุมประชากร 2 กลุมตัวอยาง คือ 1) กรณีศึกษา 200 ตัวอยาง
จากเหยื่ออุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลทั่วประเทศดวยวิธีการสุมแบบกอนหิมะ (snow ball
sampling) ผลการศกึษาใหนยิามเหยือ่จากตำแหนงของคนบนรถประกอบดวย 3 กลุม คอื คนขบั ผูโดยสาร
และคนที่อยูในถนนซึ่งไมไดอยูบนรถที่คนเมาขับ การนิยามเชนนี้ทำใหตีความแบบไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติไดวาทุกคนที่ใชรถใชถนนมีโอกาสที่จะเปนเหยื่อคนเมาไดเทากัน ไมวาจะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ยังพบวาทัศคติเกี่ยวกับการดื่มและพฤติกรรมการดื่มของผูใชรถ
เปนปจจยัสำคญัในประเดน็การใชรถใชถนนใหปลอดภยั

ในขณะทีค่ณุภาพและปรมิาณของการขนสงสาธารณะในเมอืง มกัไมตอบสนองความตองการ
ของผูใชรถใชถนน ทำใหผูใชรถใชถนนสวนหนึ่งมีพฤติกรรมซื้อรถสวนตัวใชไมวาจะเปน รถยนต
หรือรถจักรยานยนต ผลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ 2 ในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมผูถูก
คมุประพฤตจิำนวน 1,325 คน จากทัว่ประเทศ พบวา 2 ใน 3 ของผูถกูคมุประพฤตมิอีายตุ่ำกวา 18
ปซึง่ถกูจบัในเนือ่งจากไมมใีบขบัขี ่และ 1ใน 4 ยอมรบัวาเคยมอีบุตัเิหตทุีเ่กีย่วของกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
มากอน นอกจากนีข้อคนพบจากแบบสอบถามในลกัษณะของ ความรู ทศันคต ิและการปฏบิตั ิพบวา
1). มคีวามเชือ่ทีว่าเมือ่เมาแลวขบัรถจะไมมอีนัตรายตอผูใด 2). มคีวามรูเรือ่ง "เมาแลวไมควรขบัรถ"
แตไมปฏบิตัติาม  3). เคยเมาแลวขบัรถมากอนทีจ่ะถกูจบัในครัง้นี ้และ 4). ยงัยนืยนัวาในอนาคตเมือ่เมา
กย็งัจะขบัรถเหมอืนเดมิ

อยางไรก็ตามนโยบายและการรณรงคเรื่องเมาไมขับในสองสามปที่ผานมามีพัฒนาการที่ดี
ขึน้เรือ่ยๆ ในประเทศไทย แตในแงของการบงัคบัใชกฎหมายกลบัยงัเปนปญหาทีต่องใหความสนใจและ
ดำเนนิการแกไขตอไป

โดย ศยามล  เจรญิรตัน
นกัวจิยั   สถาบนัวจิยัสงัคม  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั   saya21@yahoo.com
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การเฝาระวงัผลกระทบจากการบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
โดยการตดิตามขอมลูทางสือ่หนงัสอืพมิพ

ร.ท.หญงิจฑุาภรณ แกวมงุคณุ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา

การเฝาระวังผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการติดตามขอมูล
ทางสือ่หนงัสอืพมิพ 9 ฉบบั ไดแก ไทยรฐั เดลนิวิส ขาวสด คมชดัลกึ มตชิน โพสตทเูดย แนวหนา
ผูจดัการรายวนั และกรงุเทพธรุกจิ เปนเวลาประมาณ 6 เดอืน ระหวางวนัที ่27 ธนัวาคม 2550 - 30 มถินุายน
2551 รวมทัง้สิน้ 186 วนั โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่การตดิตามเฝาระวงัผลกระทบทัง้ดานสขุภาพกายและจติ
อบุตัเิหต ุ ความรนุแรง อาชญากรรม การสรางความเดอืดรอนรำคาญ ปญหาชวีติครอบครวั ปญหาทางเพศ
ปญหาทางเศรษฐกจิ พฤตกิรรมเมาแลวขบั เปนตน แลวทำการนบัแจกความถี ่และรอยละ

ผลการศึกษา พบวามีเหตุการณผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เกิดขึ้น
และปรากฏเปนขาวหนงัสอืพมิพ ในชวงเฝาระวงัทัง้สิน้ 212 เหตกุารณ (Event) คดิเปน 35.3 เหตกุารณ
ตอเดอืน หรอื 1.1 เหตกุารณตอวนั  โดยมกีารนำเสนอเปนขาว รวมทัง้สิน้ 310 ขาว (News) คดิเปน 51.7
ขาวตอเดอืน หรอื 1.7 ขาวตอวนั โดยหนงัสอืพมิพทีล่งขาวผลกระทบมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรกคอื ขาวสด
เดลนิวิส และไทยรฐั คดิเปนรอยละ 27.4, 18.1 และ 16.4 ตามลำดบั โดยทีว่นัทีเ่กดิเหตกุารณมากทีส่ดุ
คอื วนัเสาร รอยละ 22.6 รองลงมาคอื วนัอาทติย รอยละ 19.3, และ วนัศกุร รอยละ 15.1 ทัง้นีป้ระเดน็
ผลกระทบทีเ่ปนขาวมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื ความรนุแรงทัว่ไป (เชน อาชญากรรม ทะเลาะววิาท),
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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ประเดน็การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล พบวา ผูกอเหตทุีเ่สยีชวีติจากเหตกุารณทีเ่ปนขาว มสีดัสวนของ
ผูที่ดื่ม เทากับรอยละ 100, ผูกอเหตุที่บาดเจ็บจากเหตุการณ มีสัดสวนของผูที่ดื่ม รอยละ 89.5,
ขณะทีผู่กอเหตทุีไ่มไดรบัผลกระทบทนัท ี(แตหลงัจากนัน้จะไดรบัผลกระทบ เชน จำคกุ) มสีดัสวนของ
ผูทีด่ืม่ รอยละ 80.8, สวนเหยือ่จะมอีตัราการดืม่ทีน่อยกวา คอื เหยือ่ทีเ่สยีชวีติ มสีดัสวนของผูทีด่ืม่
รอยละ 57.0, เหยื่อที่บาดเจ็บ มีสัดสวนของผูที่ดื่ม รอยละ 32.1 และเหยื่อที่เมื่อเกิดเหตุแลวแต
ไมไดรบัผลกระทบใดๆ มสีดัสวนของผูทีด่ืม่ รอยละ  16.7; หมายถงึ ผูกอเหตจุะดืม่สรุามากกวาเหยือ่ และ
ทัง้ผูกอเหตแุละเหยือ่ทีด่ืม่สรุาจะไดรบัผลกระทบรนุแรงกวาผูทีไ่มดืม่สรุา

โดยสรปุจากการเฝาระวงัผลกระทบจากหนงัสอืพมิพขางตนนัน้ เปนเพยีงยอดภเูขาน้ำแขง็
ของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเปนที่ทราบดีวาเหตุการณที่จะตกเปนขาว
ไดจะตองมคีวามรนุแรง เกดิความเสยีหายมากหรอืเปนทีน่าสนใจของสงัคมนัน่คอืเหตกุารณทีไ่มธรรมดา
ดังนั้นปญหาและผลกระทบอยางแทจริงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะมีจำนวนมากกวา
และรอบดานกวาทีเ่ปนขาวทัง้ดานสขุภาพ เศรษฐกจิและสงัคม



กลมุอภปิรายหม ู3

“มาตรการรณรงคลดการดื่ม
ในงานประเพณ ี โดยการทดแทน

การอุปถัมภของ
ธุรกิจแอลกอฮอล”

ผูดำเนินการ
ดนยั  หวงับญุชยั

วิทยากร
สรุพล  เธยีรสตูร
เยาวลกัษณ  อนรุกัษ
สดุชาย  กรรณกลุสนุทร
ธงชยั  ยงยนื
พรีะพล  พฒันพรีะเดช
นริจุน  อทุธา

วิพากษ
มานพ  แยมอทุยั

Symposium F
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มาตรการรณรงคลดการดืม่ในงานประเพณี
โดยการทดแทนการอปุถมัภของธรุกจิแอลกอฮอล
กรณศีกึษา ประเพณแีขงเรอืยาว จ.นาน

วสิยัทศันเทศบาลเมอืงนาน
"   ในเวยีง เมอืงแหงคนอายยุนื
คนืถิน่ เอกลักษณเมืองเกา
เรามุงเปน ชมุชนแหงปญญา
ปรารถนา สูสงัคมคณุภาพ"

งานประเพณีตางๆสวนใหญจะเปนงานที่สรางความสนุกสนาน รื่นเริง คนสวนใหญเห็นวา
การดืม่แอลกอฮอล เปนการเพิม่ความสนกุสนานซึง่เปนพฤตกิรรมทีม่มีานานทกุชาต ิทกุภาษาสามารถ
สนองตอบ การคบหา ความเปนกนัเอง กลาแสดงออกจากการสงัเกต กจ็ะเหน็วายอดขายในชวงเทศกาล
หรอืงานประเพณตีางๆ จะมยีอดจำหนายสรุาสงูขึน้มาก

- บรษิทัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตาง ๆ  มกัมกีจิกรรมสงเสรมิการขาย  และตองการเปนผู
สนบัสนนุ หลกัเพือ่ประชาสมัพนัธสนิคา ใหรบัรูในตราสนิคาและเพิม่ยอดขายแขงกบั
คูแขง

- ขณะเดยีวกนั  หนวยงานทีจ่ดังาน  มงีบประมาณในการจดังานนอย  จำเปนตองหาผู
สนบัสนนุดานงบประมาณเพือ่ลดคาใชจาย บรษิทัจำหนาย เครือ่งดืม่แอลกอฮอลยกัษ

โดย นายสรุพล เธยีรสตูร
นายกเทศมนตรเีมอืงนาน
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มกีำไรมาก จงึกลาลงทนุ สนบัสนนุสงูเมือ่เปนการสมประโยชน ทัง้ 2 ฝาย  จงึมกัมกีารทำ
ขอตกลงชวยเหลอืกนั

- ผลเสยีตามมามกัเกดิอบุตัเิหตเุนือ่งจากการดืม่สรุาขณะเดนิทางกลบั และการทะเลาะ
ววิาท กนัในงานประเพณเีปนประจำ นำมาซึง่ความสญูเสยี ผูจดังานเองกม็ปีญหา ใน
งานมาก

- เมือ่สงัคมตองการใหมกีารลดการดืม่ในงานประเพณซีึง่ถอืเปนการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมคนสวนใหญจำนวนมากจงึเปนเรือ่งยาก ผูจดังานบางครัง้ไมกลารบัทำ
สวนใหญปลอยให เปนไปตามสภาพ พืน้ทีย่ิง่กวาง ยิง่ทำงานยาก คนยิง่มาก
ยิง่ทำงานยาก

- หากตดัสนิใจทำหลกัคดิตองใหคนเหน็ดวยกบัแนวคดิปลอดสรุา  เปนแนวคดิของคน
สวนใหญ ยิง่มากยิง่ด ีแนวคดิการดืม่เปนสวนนอย

- กระบวนการเริม่จากการสรางเครอืขายรวม เริม่จากผูมคีวามคดิเหน็เปนอยางเดยีวกนั
(รวมคน)

- เชญิรวมแสดงความคดิเหน็ มากวธิกีารอยางทีส่ดุ(รวมปญญา)
- ไดแนวคดิ ไดหลกั ไดวธิกีาร ไดเพือ่น ไดพวก หาพวกเพิม่ ขยายเครอืขาย คนหาพวก

คนเหน็กลาง ดงึเปนพวก คนเหน็ตางใหยอมแพ เงยีบไป
- จดุสำคญั คอื ใหคนทัง้สงัคม ใหเขามสีวนรวมและเหน็เปนทางเดยีวกนั (เปาหมายรวม)
- อาศยั ผูวาราชการจงัหวดั แกไข กฎ ระเบยีบ สรรพสามติ / ตำรวจ  กฎหมาย ระเบยีบ

กตกิา เครอืขายเดก็และเยาวชน อพปร. / สสส. / สือ่มวลชน อาสามสมคัรตำรวจบาน
- สือ่สารใหสงัคมรบัรู มสีวนรวม เขาใจ ยอมรบักตกิา จนเหน็คลอยตาม
- การยอมรบั กตกิา ของคนสวนใหญ และการมสีวนรวม สวนรบัรู ทำใหเกดิความรวมมอื
- ผูตอตานขดัขนืจะกลายเปนสวนนอยตวัประหลาด หลบไปเลย เงยีบไป แอบขาย แอบ

กนิ
- กำหนดตวัชีว้ดั / ประเมนิผล
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การศกึษากระบวนการรณรงคประเพณแีขงเรอื
ปลอดเหลาเบยีร จงัหวดันาน

โดย เยาวลกัษณ อนรุกัษ นกัวชิาการสาธารณสขุ 8
ผูประสานงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพคนนาน

จริาวรรณ สทิธโิชค ผูประสานงานประชาคมเอดสจงัหวดันาน

การวจิยันีศ้กึษากระบวนการรณรงคประเพณแีขงเรอืปลอดเหลาเบยีร จงัหวดันานในป 2549 -
2550 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการรับรู
พฤติกรรมการดื่มเหลาเบียรของประชาชนที่ชมงานแขงเรือนัดปดสนาม และการจำหนายเหลาเบียร
ในงานแขงเรอื ในป 2549  และป 2550 และเพือ่ศกึษากระบวนการรณรงคประเพณแีขงเรอืปลอดเหลาเบยีร
จงัหวดันาน ทัง้ในป 2549 และป 2550 เกบ็ขอมลูทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยใชแบบสมัภาษณที่
ผูวจิยัสรางขึน้ การสำรวจและการสงัเกต  วเิคราะหขอมลูดวยคาสถติ ิ รอยละ  และวเิคราะหเชงิเนือ้หา

ผลการวจิยัพบวา กลุมตวัอยางทีใ่ชศกึษาจำนวนทัง้สิน้ 1,880 คน แบงเปนกลุมตวัอยาง จำนวน
893 คน (รอยละ 47.5 ) ในป 2549 และ 987 คน (รอยละ 52.5 ) ในป 2550 กลุมตวัอยางทัง้สองป
มีลักษณะคลายคลึงกันสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยูระหวาง 15-25 ป ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดบัมธัยมศกึษา เมือ่เปรยีบเทยีบการรบัรูเกีย่วกบับรบิทของการดืม่สรุาในเทศกาลการแขงเรอื
พบวากลุมตัวอยางในป 2550 มีการรับรูไปในทิศทางที่ถูกตองมากขึ้น โดยรอยละของการรับรูใน
ประเด็นเหลานี้ ต่ำกวากลุมตัวอยางป 2549 ไดแก เชื่อวาประเพณีแขงเรือจังหวัดนานกำลังเสื่อมลง
การดืม่เหลาเบยีรทำใหประเพณเีรอืแขงสนกุขึน้ การดืม่เหลาเบยีรในชวงแขงเรอืเปนเรือ่งปกต ิผูหญงิ
และวัยรุนดื่มเหลาเบียรในชวงแขงเรือเปนเรื่องปกติ และประเพณีแขงเรือตองดื่มเหลาเบียร สวนการ
รับรูสาเหตุที่มีคนดื่มเหลาเบียรมากในเทศกาลแขงเรือ พบวารอยละของกลุมตัวอยางในป 2550
มีการรับรูในประเด็นเหลานี้ สูงกวากลุมตัวอยางป 2549 ไดแก เพราะไมมีการหามปรามใด ๆ หรือ
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ไมมกีารรณรงคลดการดืม่เหลาเบยีรมากอน เพราะบรรยากาศพาไป มเีพือ่นชกัชวน รานคาจำหนาย
มีมากหาซื้องาย เพราะเจาหนาที่ไมเขมงวดในการจับกุมรานคาที่ไมมีใบอนุญาต และที่ขายนอกเวลา
ทีก่ฎหมายกำหนด การรบัรูการประชาสมัพนัธโครงการแขงเรอืปลอดเหลาเบยีร พบวา กลุมตวัอยางใน
ป 2549 มรีอยละของการรบัรูต่ำกวา กลุมตวัอยางป 2550 ในประเดน็ดงันี ้ความภมูใิจในงานประเพณี
แขงเรือจังหวัดนาน การดื่มเหลาเบียรในงานแขงเรือนำไปสูความเสี่ยง และความประมาท โดยผาน
ชองทางสปอตโฆษณา ผูดำเนินรายการวิทยุ และปายประชาสัมพันธ เมื่อสำรวจความหนาแนนของ
รานจำหนายเหลาเบยีร  พบวาป 2549 มคีวามหนาแนนมากกวาป 2550  โดยมรีานขายเหลาเบยีร 1 ราน
ตอระยะทาง 3.2 เมตร และตอระยะทาง 3.5 เมตร ตามลำดบั

กระบวนการดำเนินงานโครงการรณรงคเรือแขงปลอดเหลาเบียรป 2549 และ 2550
สามารถจดัลำดบัขัน้ตอนได 8 ขัน้ตอนสำคญั  ไดแก  1) การสรางแกนนำและแนวรวม  2) การวางแผน
โครงการ 3) การดำเนินการรณรงคป2549 4) การประเมินผลและสรุปบทเรียน 5) การคืนขอมูลให
แกนนำและแนวรวมเพื่อใชในการดำเนินงานป 2550 6) การวางแผนและปรับโครงการป 2550 7)
การดำเนนิการรณรงคป 2550  และ  8) การประเมนิผลสรปุบทเรยีนและนำเสนอ

ตอมาป 2551 สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.) ไดดำเนินการดังนี้ 1)การ
สรางแกนนำและแนวรวมระหวางภาครฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และ ภาคประชาชน 2)
สนับสนุนให อปท. ที่เปนเจาภาพจัดการแขงเรือในจังหวัดนานรวม 8 สนามพัฒนาโครงการเพื่อ
รบัทนุอปุถมัภจาก สสส. 3) การดำเนนิการรณรงคประเพณแีขงเรอืปลอดเหลาเบยีรป 2551 รวม 8 สนาม
4) สคล.สนับสนุนสื่อเชนเสื้อฝพาย ผาโพกศีรษะ แผนแบรนเนอรประชาสัมพันธ สื่อมาสคอรด
สื่อกิจกรรมกลุมเยาวชน เตนทการจัดกิจกรรมเกมส การบริการน้ำดื่ม 5) คณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลออกประเมิน และตรวจสอบการบังคับกฎหมายในงานแขงเรือ 6)
การประเมนิผล
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การจดังานประเพณสีดุยอดสงกรานตอสีาน
เทศกาลดอกคนู - เสยีงแคนและถนนขาวเหนยีว
เทศบาลนครขอนแกน

โดย สภุฐัวทิย ธารชยั
รองปลัดเทศบาลนครขอนแกน

งานประเพณสีดุยอดสงกรานตอสีาน เทศกาลดอกคนู - เสยีงแคนและถนนขาวเหนยีว เปน
ประเพณทีีจ่ดัขึน้เพือ่แสดงถงึศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีอนัเปนเอกลกัษณของเมอืงขอนแกน ตัง้แตป
2531 เปนตนมา ไดมุงเนนที่จะสงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
โดยจดัขึน้ทีร่มิบงึแกนนครซึง่เปนบงึคูบานคูเมอืงและสถานทีพ่กัผอนหยอนใจของชาวเมอืงขอนแกน

เมอืงขอนแกนไดชือ่วาเปน  "ดนิแดนแหงเมอืงหมอแคน"  ซึง่แคนเปนเครือ่งดนตรพีืน้บาน
ของคนอีสานที่มีเสียงไพเราะที่คนอีสานใชเปาประกอบการรองเพลง หรือแสดงหมอลำในชวงวางเวน
จากฤดูการทำนาหรือประกอบอาชีพและในชวงเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตจะนิยม
เปาแคนกนัมากประกอบกบัจงัหวดัขอนแกนมตีนไมทีเ่ปนสญัลกัษณประจำจงัหวดั  คอื ตนราชพฤกษ หรอื
ตนคูน ซึ่งในชวงเทศกาลสงกรานตหรือในชวงเดือนเมษายนของทุกป ตนคูนจะออกดอกบานเหลือง
เปนพวงระยาเต็มตนแลดูสวยงามไปทั่วทั้งจังหวัด เทศบาลนครขอนแกน จึงไดกำหนดชื่องาน
เทศกาลสงกรานตวา  "สดุยอดสงกรานตอสีาน   เทศกาลดอกคนู - เสยีงแคน"
กำเนดิถนนขาวเหนยีว

ดวยจังหวัดขอนแกน ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ แหลงทองเที่ยวสวนใหญอยูหาง
จากตวัเมอืง ทำใหเมือ่มกีารจดังานประเพณตีางๆ  จงึไมมผีูมาเยอืนมากนกั เมือ่ถงึชวงวนัสงกรานต
บรษิทั หาง ราน ทีอ่ยูบรเิวณถนนศรจีนัทรจงึไดพรอมใจกนัจดักจิกรรมบรเิวณหนารานของตนเอง ให
เปนสถานที่เลนน้ำของคนในจังหวัดขอนแกน ทำใหพี่นองประชาชนคนขอนแกน มาเลนน้ำบริเวณ
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ถนนศรจีนัทรเปนจำนวนมาก ผูบรหิารเทศบาลนครขอนแกน โดย นายพรีะพล พฒันพรีะเดช นายก
เทศมนตรนีครขอนแกน  นายธรีะศกัดิ ์ ธฆีายพุนัธุ  รองนายกเทศมนตรนีครขอนแกน และนายเมธ ี สทุศัน
ณ อยุธยา ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ขอนแกนบริวเวอรี่ จำกัด (ในสมัยนั้น) ไดพูดคุยถึงสุดยอด
ของสงกรานตในประเทศไทย ถาเปนภาคเหนอื ความสนใจกจ็ะเปนจงัหวดัเชยีงใหม ภาคกลาง ตอง
เปนที่พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ตองเปนบริเวณถนนขาวสาร และภาค
อสีานยงัไมมจีงัหวดัใดไดรบัความสนใจจากนกัทองเทีย่ว ดวยปจจยัหลายดาน ดงันัน้สดุยอดสงกรานต
อีสานนาจะเปนที่ขอนแกน จึงไดเสนอถนนสายหลักที่เลนน้ำสงกรานตใหสนุกสนาน โดยมีชื่อวา
"ถนนขาวเหนยีว" เพือ่เปนการรองรบัการเลนสงกรานตของคนขอนแกน คนภาคอสีาน และอืน่ ๆ

ในป2545 ไดกำหนดถนนขาวเหนียวขึ้นที่ถนนหลังสำนักงานเทศบาลนครขอนแกน (หนา
โรงแรมโซฟเทล) และกไ็ดรบัการตอนรบัเปนอยางดจีากพีน่องประชาชนชาวขอนแกนและจงัหวดัใกลเคยีง
แตในจดุถนนดงักลาวมคีวามคบัแคบ  การเลนน้ำสงกรานตและกจิกรรมตางๆ  ไมเพยีงพอแกความตองการ
ของประชาชนทีม่าเลนน้ำ และเพือ่นเปนการเพิม่ดกีรสีนกุแบบไรขดีจำกดั ในป 2546 ถนนขาวเหนยีว
จงึยายมาอยูหนาถนนศรจีนัทร สนกุกนัเตม็ทีต่ัง้แตวนัที ่13 -15 เมษายน มเีวท ีกจิกรรมทีน่าสนใจมากมาย
ทัง้เทศบาล / ผูใหการสนบัสนนุงาน / เจาของกจิการตางๆ ทำใหถนนศรจีนัทรแหงนีม้สีสีนัแหงความสนกุ
ตัง้แตนัน้เปนตนมาเทศบาลจงึไดปรบัรปูแบบการจดังานเปน "สดุยอดสงกรานตอสีาน  เทศกาลดอกคนู
- เสยีงแคนและถนนขาวเหนยีว"
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การจดังานประเพณสีดุยอดสงกรานตอสีาน  เทศกาลดอกคนู - เสยีงแคนและถนน
ขาวเหนยีว  แบงพืน้ทีก่ารจดังานออกเปน  2  สวน  คอื

1. บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป บึงแกนนคร เปนการจัดงานตามวัฒนธรรมประเพณี
เพือ่อนรุกัษใหอนชุนคนรุนหลงัไดสบืสานตอไป จดัขึน้ระหวางวนัที ่8 - 15 เมษายน ของทกุป

2. ถนนขาวเหนยีว (ถนนศรจีนัทร) เปนโซนเลนสงกรานต (สาดน้ำ) และการดำเนนิกจิกรรม
ตามสมยันยิม จดัขึน้ระหวางวนัที ่13 - 15 เมษายน ของทกุป

ตอมางานสงกรานตที่จังหวัดขอนแกน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติหลั่งไหลมาเที่ยวสงกรานตเพิ่มมากขึ้นทุกป และมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดเปนจำนวน
หลายลานบาท (จากสถติขิองธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) จนไดรบัการบรรจุ
ใหเปน 1 ใน 7 กจิกรรมสดุยอดประเพณสีงกรานตในภมูภิาคตางๆ ทัว่ประเทศทีม่ปีระชาชนใหความ
สนใจมาเทีย่วเปนจำนวนมาก จากการทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) ในป 2548 เปนตนมา

การดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลกบังานเทศกาลหรอืงานประเพณตีางๆ
การดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล  ไดกระจายเพิม่มากขึน้ในทกุภมูภิาคของประเทศไทย

ซึง่กอใหเกดิปญหาทางสงัคมตางๆ ตามมามากมาย ทัง้ปญหาดานสขุภาพ ดานชวีติและทรพัยสนิ และ
ปญหาความแตกแยกของครอบครวั ฯลฯ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตในแต
ละปจะมผีูเสยีชวีติ - บาดเจบ็ ทพุลภาพ จากการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนซึง่มสีาเหตจุากการดืม่สรุาหรอื
เมาแลวขบัเปนจำนวนมาก

ภาคอีสาน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติตามความเชื่อที่หลากหลาย
สำหรับการประกอบพิธีประเพณีสงกรานต ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเปนวันงานชวงเชาจะมีการ
ทำบญุตกับาตรทีว่ดั เปนการเริม่ปใหม ชวีติใหมตามวถิขีองไทยอสีาน ตอมาวฒันธรรมการดืม่ (สรุา -
น้ำอดัลม) เฉลมิฉลองงานเทศกาลหรอืงานบญุประเพณตีางๆ ดเูหมอืนวาจะเปนวฒันธรรมหรอืคานยิม
ทีส่บืสานตอกนัมาจนถงึปจจบุนัและใน  1  ป  ภาคอสีานจะมบีญุประเพณตีลอดทัง้  12  เดอืน
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สงกรานตนี ้ สนกุ  ปลอดภยั...ไรแอลกอฮอล  ทีถ่นนขาวเหนยีว
แมวา เทศบาลนครขอนแกน และหนวยงานภาครฐัและองคกรเอกชน ทีจ่ดังานเทศกาลดอกคนู

เสยีงแคนและถนนขาวเหนยีว จะมนีโยบายควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลของเดก็เยาวชน และ
ประชาชนทีม่ารวมงานอยางตอเนือ่งแลวกต็าม โดยการประกาศไมใหมกีารตัง้ซุมจำหนาย เบยีร สรุา
ตลอดสองขางทางในการจัดกิจกรรมบริเวณงานและถนนขาวเหนียว แตก็ยังพบวามีเด็กวัยรุนดื่ม
แอลกอฮอลกันอยางมากมาย นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการแตงตัวแบบลอแหลม ภายใตบรรยากาศ
ที่คึกคักครื้นเครงของเสียงเพลง เกิดความคึกคะนองกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือเมาแลวขับขี่รถยนต
จักรยานยนต ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงายอีกทั้งกลุมวัยรุนที่มาเที่ยวงาน มักมีคานิยม การ
เลนสงกรานตทีไ่มเหมาะสมของกลุมวยัรุนชาย เชน การปะแปง หรอืการแสดงออกแบบลามกอนาจาร
อื่นๆ โดยเกิดการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนเรื่องปกติธรรมดา หรือวัฒนธรรมของเทศกาลสงกรานต
จะตองมกีารปะแปงกนัระหวางหนุม - สาว ทัง้ๆ ทีพ่ฤตกิรรมเหลานีเ้ปนการทำลายประเพณวีฒันธรรม
อนัดงีามและมคีณุคาของปใหมแบบไทยๆ

ดังนั้น ศูนยแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สมาคมหมออนามัย รวมกับ
เทศบาลนครขอนแกน จึงไดจัดทำ โครงการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูน
เสยีงแคน และถนนขาวเหนยีว ประจำป "สงกรานตนี ้สนกุ ปลอดภยั ... ไรแอลกอฮอล" เพือ่ใหมี
การระดมสรรพกำลงัจากทกุภาคสวนเขามารวมกนัแกไขปญหาการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอยางเปน
ระบบ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม และสืบสานคุณคาประเพณีปใหมไทย ใหเปนนวัตกรรมแบบ
ภูมิปญญาไทย ที่สามารถแกไขปญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเปนพื้นที่
สงเสริมสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมปใหมแบบไทยๆ อันจะนำไปสูการแกไขปญหาการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลของคนไทย และสงัคมไทยตอไป

วตัถปุระสงค
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปองกันอุบัติเหตุจาก

การเมาแลวขบัในการจดังานประเพณสีดุยอดสงกรานตอสีาน " เทศกาลดอกคนู - เสยีงแคน  และ
ถนนขาวเหนยีวประจำป 2551 " สนกุได....ไรแอลกอฮอล

- เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเลนสงกรานตแบบประเพณีปใหมไทย ปลูกฝงพฤติกรรม
และคานยิมทีด่ขีองเยาวชนตอครอบครวัและสงัคม  รวมสรางสรรควฒันธรรมไทย  สนกุได....ไรแอลกอฮอล

- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดงานเทศกาลสงกรานตปลอดแอลกอฮอล โดย
รวมมือจากพหุภาคทุกภาคสวน เพื่อใหเปนจังหวัดตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ และแกไขปญหา
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลของประชาชนและชมุชน

- เพือ่สงเสรมิรายไดและสรางอาชพีใหแกประชาชนในทองถิน่
- เพือ่ใหประชาชนในทองถิน่ไดพกัผอนหยอนใจ  และเกดิความสนกุสนานครืน้เครง
- เพือ่ใหเกดิความรกั ความรวมมอื ความสามคัค ีความกลมเกลยีว และความเปนปกแผน

ของหนวยงาน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนในทองถิน่
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เปาหมายการจดังาน
- เกิดนวัตกรรมในการรณรงคลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล   "ประเพณีสุดยอด

สงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคน และถนนขาวเหนียว ประจำป สนุกได .....
ไรแอลกอฮอล"

- สรางคานยิมใหมใหวยัรุนในการเลนสงกรานตทีส่รางสรรค  ปลอดภยั  ไมใชแอลกอฮอล
- เกดิความรวมมอืระหวางหนวยงานภาครฐั - เอกชน ในจงัหวดัขอนแกน
- เปนตนแบบของการจดังานสงกรานต  และขยายผลตอไปในพืน้ทีต่างๆ ทัว่ประเทศ

วธิกีารดำเนนิงาน
การเตรยีมการ
- ประชมุรวมกบัหนวยงานภาครฐั  จงัหวดัขอนแกน  เทศบาลนครขอนแกน  กลุมผูนำชมุชน

ผูแทน  เครอืขาย  องคกรตางๆ  เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงคและระดมความคดิเหน็ของการจดังาน
- ประสานความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดงานทั้งสวนกลาง

และสวนภมูภิาค ซึง่เปนภาพรวมของจงัหวดัขอนแกน
- จัดแถลงขาวสื่อมวลชนทุกแขนงในสวนภูมิภาค เพื่อเปนการประชาสัมพันธเชิญชวน

การเลนน้ำสงกรานตทีส่นกุได โดยไมใชแอลกอฮอล
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ อาทิเชน รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ปายคัทเอาท

ใบปลวิ ปายผา เวบ็ไซต โปสเตอร ขาวประชาสมัพนัธ รายการวทิย ุสถานโีทรทศัน ฯลฯ

การดำเนนิงาน
- แตงตัง้คณะทำงานความรวมมอืทกุสวนภมูภิาค
- ประชาสมัพนัธเชญิชวนทกุหนวยงานเขารวมเปนเจาภาพจดักจิกรรม
- ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ
- จดักจิกรรมรณรงคลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ระหวางวนัที ่13 -15 เมษายน 2551

ทำบุญตักบาตร ปลอยปลา ขบวนแหพระพุทธรูป ขบวนแหสงกรานต พิธีสรงน้ำพระเถระผูใหญ
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ การประกวดอาหารพื้นบาน การประกวดเกวียนบุปผชาติ การประกวด
ธิดาดอกคูน การแขงขันตะกรอลอดหวงอาชีพ การแขงขันกีฬาฟุตซอล การแขงขันกีฬาเปตอง
ชงิถวยพระราชทานฯ การแขงขนัมวยทะเล การแสดงศลิปวฒันธรรม การแสดงดนตรลีกูทุง การออก
รานแสดงมหกรรมสินคาตลอดงาน นอกจากนั้นยังไดสงเสริมและสืบสานคุณคาประเพณีไทยใหเปน
นวตักรรมแบบภมูปิญญาทองถิน่
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บทคัดยอ

การผลกัดนันโยบายสาธารณะงานบญุประเพณทีี่
ปลอดภยั กรณศีกึษาเทศกาลสงกรานตที่
ถนนขาวเหนยีว สนกุปลอดภยัไรแอลกอฮอล

โดย นริจุน  อทุธา
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การผลักดันนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีที่ปลอดภัย กรณีศึกษาเทศกาลสงกรานตที่
ถนนขาวเหนียว ตามโครงการ "ถนนขาวเหนียว:คุณคาวัฒนธรรมไทย สนุกปลอดภัยไรแอลกอฮอล"
ถือเปนตนแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานตที่ปลอดภัย สนุกไดไรแอลกอฮอลของประเทศ ที่ใช
แนวคิดสงกรานตนี้สนุกไดไรแอลกอฮอลเปนกรอบในการดำเนินงาน เพื่อแกไขปญหาอันเกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากที่ผานมาการจัดงานนี้ ไดรับสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทำใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดงานดวยสื่อตางๆ เชน
ปายโฆษณา เตน็ทจดังาน เวทเีตนของสาวเชยีรเบยีร แผนพบั โปสเตอร รวมถงึการจำหนายจายแจก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กเยาวชนที่มาเลนสงกรานต ทำใหเด็กเยาวชนมีการดื่มแอลกอฮอล
เปนจำนวนมาก แลวกอเหตุทะเลาะวิวาท แตงตัวแบบลอแหลมใสสายเดี่ยวโชวสะดือ เตนรำแบบ
คึกคะนองคุมสติไมอยู ถอดเสื้อกระโดดโลดเตนอยางเมามันบางคนเตนรำดวยทาทางลามกอนาจาร
บางคนดืม่จนเมาแลวขบัขีร่ถยนตหรอืจกัรยานยนตซึง่เสีย่งตอการเกดิอบุตัเิหต ุนอกจากนีย้งัมคีานยิม
เลนสงกรานตที่ไมเหมาะสม เชน การจับตอง ลวงละเมิด กอดรัด ลูบคลำหรือแสดงออกแบบลามก
อนาจารอืน่ๆ  โดยเกดิการยอมรบักนัในกลุมวาเปนเรือ่งปกต ิทัง้ๆทีพ่ฤตกิรรมเหลานีเ้ปนการบอนทำลาย
วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีปใหมไทย ดังนั้นจังหวัดขอนแกนโดยความรวมมือระหวาง เทศบาล
นครขอนแกน, สำนกังานเครอืขายองคกรงดเหลา(สคล.) และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) จึงไดรวมกันแกไขปญหาเหลานี้อยางเปนระบบ โดยประกาศเปนนโยบายสาธารณะ
งดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมกับจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมและสืบสาน
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คุณคาประเพณีปใหมไทยแกคนรุนใหม ใหมีคานิยมสนุกไดไรแอลกอฮอล ตลอดจนใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการดื่มจำหนายและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อทุกชนิด เพื่อสราง
สิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดปญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ซึง่เริม่ดำเนนิงานมาตัง้แตป 2548 แลวปรบัปรงุพฒันามาอยางตอเนือ่งจนกระทัง่ถงึป 2551 นบัเปนเวลา
4 ปติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานตที่ปลอดภัยสนุกได
ไรแอลกอฮอลของสังคมไทย ผลการดำเนินงานประเมินจากกลุมตัวอยางเด็กเยาวชนที่เลนสงกรานต
ทีถ่นนขาวเหนยีว, ประชาชนและชาวตางชาตโิรงเรยีนหรอืสถานศกึษาและผูประกอบการธรุกจิรานคา
และบริการดวยแบบสอบถามและการสังเกต เปรียบเทียบกับขอมูลกอนการดำเนินงานในป 2547
ผลการวจิยัพบวา

การดืม่แอลกอฮอลของเดก็เยาวชนลดลงอยางตอเนือ่งจากรอยละ 43.8 ในป 2547 เปนรอยละ
40.9, 37.4 , 24.3 และ 21.4 ในป 2548, 2549 , 2550 และ 2551 ตามลำดบั การทะเลาะววิาทลดลง
อยางตอเนือ่งเชนเดยีวกนั พฤตกิรรมดืม่แลวขบัรถยนตลดลงจากรอยละ 19.7 ในป 2548 เปนรอยละ
17.4 , 14.3 และ 8.9 ในป 2549 , 2550  และ 2551 ตามลำดบั และจากการสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ทีไ่มเหมาะสมของเดก็เยาวชนกล็ดลง จากทีเ่คยพบจำนวน 187 ครัง้ในป 2548 ลดลงเหลอืจำนวน 99
และ 14 ครัง้ เมือ่ป 2549 และ 2550 ตามลำดบั อบุตัเิหตจุราจรในเขตเทศบาลนครขอนแกนกล็ดลงจาก
86 ครัง้ เปน 16 ครัง้ ระหวางป 2459-2550 เชนเดยีวกนั

ภาพลกัษณของการจดังานมคีวามโดดเดนและมชีือ่เสยีงในระดบัประเทศ ทำใหมปีระชาชน
นกัทองเทีย่วและชาวตางชาตเิขามารวมงานเฉลีย่วนัละประมาณ 118,704 คน มคีาใชจายเฉลีย่คนละ 386.30
บาทตอวนั ชาวตางชาตใิชจายเงนิคนละ 1,094.74 บาทตอวนั รานคามรีายไดเฉลีย่วนัละ  3,152.48 บาท
ธรุกจิบรกิารมรีายไดเฉลีย่วนัละ 30,764.94 บาท และคาดวาจะมเีงนิสะพดัในชวงทีจ่ดังานเปนเงนิประมาณ
102,046,143 บาท  ทำใหประชาชน และผูประกอบการรานคา และธรุกจิบรกิารสวนใหญมคีวามพงึพอใจ
ตอการจัดงาน ในระดับมาก - มากที่สุด และนักทองเที่ยวมีความตั้งใจในระดับสูงที่จะกลับมาเที่ยว
งานสงกรานตทีถ่นนขาวเหนยีวในปตอไป

ขอเสนอแนะสำหรับการจัดงานครั้งตอไปคือ ควรควบคุมไมใหมีการจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในถนนขาวเหนียวอยางเด็ดขาด ควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่ม แกไขปญหาและ
จัดระเบียบการจราจรที่ติดขัดทั้งถนนขาวเหนียวและถนนอื่นๆ จัดระเบียบการเลนน้ำใหเหมาะสม
จัดหาน้ำที่สะอาดอยางเพียงพอเพื่อบริการประชาชน ควบคุมระดับเสียงของเวทีที่ถนนขาวเหนียว
จัดกิจกรรมที่เนนศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นและกีฬาพื้นบานที่มีความสนุกสนานมากขึ้น ไมควรเก็บ
คาเชาพืน้ทีส่ำหรบัจดังาน และควรจดัหาหองน้ำสาธารณะไวบรกิารประชาชนดวย

สำหรับแนวทางการจัดงานที่มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการจัดเวทีเพื่อสรุปบทเรียนผลการ
ดำเนนิงานในแตละปใหแกเครอืขายตางๆ ไดแก จงัหวดัขอนแกน (คณะกรรมการอบุตัเิหตจุราจร) รวมกบั
เทศบาลนครขอนแกน และเครือขายสรางเสริมสุขภาพ เพื่อจะไดเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แสดงความคดิเหน็อยางมสีวนรวม  อนัจะนำไปสูการพฒันาใหการจดังานสงกรานตทีถ่นนขาวเหนยีว
เปนตนแบบการจดังานวฒันธรรมสงกรานตทีป่ลอดภยั สนกุไดไรแอลกอฮอล ทีย่ัง่ยนืตอไป





กลมุอภปิรายหม ู3

“มาตรการบำบัดรักษา
และมาตรการทางสังคม

ในชมุชน”

ผูดำเนินการ
รศ.พญ.ดร.สาวติร ี  อษัณางคกรชยั

วิทยากร
สนุทร ี ศรโีกไสย
รศ.สรติา  ธรีะวฒันสกลุ
พ.อ.นพ.พชิยั  แสงชาญชยั
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มาตรการทางคลนิกิและชมุชนในการดแูลรกัษา
ผูทีม่ปีญหาจากการดืม่สรุาในประเทศไทย

โดย รศ.พญ.ดร.สาวติร ีอษัณางคกรชยั
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

มาตรการในการดูแลชวยเหลือผูที่มีปญหาจากการดื่มสุราในทางการแพทยและสาธารณสุข
อาจจะแบงไดเปน 3 ระดบัใหญๆ  คอื 1) มาตรการจดัการระยะแรก (Early intervention) มเีปาหมาย
เพื่อคนหาผูที่มีปญหาจากการดื่มแอลกอฮอลใหไดตั้งแตระยะเริ่มแรกและใหการดูแลรักษาเบื้องตน
เพื่อปองกันการลุกลามตอไป มาตรการระดับนี้สามารถทำไดในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ซึ่งประกอบดวย การคัดกรองผูปวย เพื่อจำแนกวาเปนผูมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาในระดับใด
และการดูแลรักษาเบื้องตน ตามระดับความเสี่ยงของปญหาของผูปวย โดยการใหความรู คำแนะนำ
หรอืการบำบดัอยางยอ (Brief intervention) 2) มาตรการบำบดัรกัษาและฟนฟสูภาพ (Treatment
and rehabilitation) ซึง่เปนการดแูลรกัษาผูปวยตดิแอลกอฮอล หรอืมคีวามผดิปกตทิางรางกายหรอื
จิตเวชเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล และผูปวยที่ดื่มแอลกอฮอลและมีโรครวมทางรางกายหรือโรค
ทางจติเวช โดยมเีปาหมายเพือ่ใหผูปวยเลกิดืม่โดยเดด็ขาด ซึง่อาจจะทำไดในสถานบรกิารทีม่คีวามพรอม
เชน ในโรงพยาบาลศนูย โรงพยาบาลทัว่ไปหรอืโรงพยาบาลจติเวช เปนตน 3) มาตรการดแูลระยะยาว
หลงัการรกัษา (Aftercare service) เพือ่ใหผูปวยสามารถคงอยูในสงัคมไดโดยไมดืม่แอลกอฮอลเลย
ซึง่อาจใชกระบวนการกลุมดแูลตนเอง หรอืการบำบดัแบบเสรมิแรงโดยชมุชน หรอืเครอืขายผูปวยและ
ผูดแูล เปนตน บคุลากรของสถาน บรกิารทกุระดบัอาจเปนผูรเิริม่งานในระดบันี ้โดยไดรบัความรวมมอืจาก
ชมุชนทีเ่กีย่วของ เชน วดั โรงเรยีน กลุมแมบาน ชมรมผูสงูอาย ุหรอืชมรมอืน่ๆ ในชมุชนนัน้

การสมัมนาในหวัขอนี ้จะเปนการนำเสนอขอมลูทางวชิาการในปจจบุนัซึง่ไดจากการ
คนควาทบทวนองคความรูจากทั้งใน และตางประเทศที่เกี่ยวกับมาตรการการดูแลชวยเหลือ
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ผูมีปญหาจากการดื่มสุราทางการแพทย สาธารณสุขและสังคม รวมทั้งความรูที่ไดจาก
ประสบการณตรงของวิทยากรในการศึกษาวิจัยและใชมาตรการเหลานี้ในประเทศไทย
การสัมมนาประกอบดวยการบรรยายภาพรวมของมาตรการทางคลินิกและชุมชนในการดูแล
ชวยเหลอืผูทีม่ปีญหาจากการดืม่สรุา การคดักรองและบำบดัอยางยอสำหรบัผูดืม่สรุาแบบเสีย่ง
อันตรายในประเทศไทย การดูแลชวยเหลือผูมีปญหาจากการดื่มสุราในชุมชนในประเทศไทย
และการพฒันากลุมผูตดิสรุาเรือ้รงันรินามในสถานพยาบาล

การสัมมนานี้นาจะเปนประโยชนสำหรับนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาและชวยเหลือผูที่มีปญหาจากการดื่มสุราทั้งในระบบบริการทางการแพทย สาธารณสุข
และในชุมชน ทำใหเกิดแนวทางในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาและ
ชวยเหลอืผูทีป่ญหาจากการดืม่สรุาทีม่ปีระสทิธภิาพตอไปในประเทศไทย
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การคดักรองและบำบดัอยางยอ
สำหรบัผูดืม่สรุาแบบเสีย่งอนัตรายในประเทศไทย

โดย สนุทร ีศรโีกไสย
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม

การคัดกรองและบำบัดอยางยอ (Brief intervention [BI]) สำหรับผูดื่มสุราแบบเสี่ยง
อันตรายเปนวิธีการสำคัญในการชวยลดปริมาณการดื่ม และปองกันปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับ
การดื่มสุราซึ่งจะนำไปสูการปองกันการเสพติดสุราได โดยการคัดกรองที่เหมาะสมจะชวยใหมีโอกาส
ดำเนินการปองกันไดอยางมีประสิทธิผล และชวยคนหาผูปวยตั้งแตระยะเริ่มแรกเพื่อใหการบำบัด
รกัษาปญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการดืม่สรุา

การศกึษาทีผ่านมาตางใหผลทีต่รงกนัวาการคดักรองโดยใชเครือ่งมอื Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT) มีความไวในการคนหาผูดื่มสุราแบบเสี่ยงอันตราย โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยหลายแหงไดใช AUDIT คัดกรองผูปวย หากคะแนนอยูในชวง 8-19 จะถูกจัดให
อยูในกลุมดืม่แบบเสีย่งอนัตราย   และจะไดรบัการบำบดัอยางยอจากบคุลากรทีร่บัผดิชอบ การบำบดัแบบ
BI ยงัสามารถประยกุตใชกบัผูตดิสรุาไดในกรณทีีต่องการสรางแรงจงูใจใหปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดืม่
และใหเกดิการยอมรบัการชวยเหลอืเพือ่สามารถหยดุดืม่สรุาได

การบำบัดแบบ BI ใชเวลาประมาณ 15-30 นาที โดยครอบคลุมทั้งการคัดกรองและ
การประเมินอยางยอ การใหขอมูลที่เปนความเสี่ยงจากการดื่ม การใหคำแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการดืม่ การประเมนิระดบัแรงจงูใจ การกำหนดเปาหมายสำหรบัการเปลีย่นแปลงการใหเอกสาร
คูมือการดูแลตนเอง การสงตอเพื่อรับการปรึกษาเชิงลึกกรณีจำเปน และมีการนัดหมายใหมารับ
การบำบดัเปนระยะ 1-4 ครัง้ โดยสาระสำคญัของการบำบดัแบบ BI คอืใชหลกัการตามคำยอ FRAMES
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ที่ประกอบดวย 6 ดานคือการใหขอมูลสะทอนกลับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือความผิดปกติ
ที่ประเมินพบ การใหผูรับบริการรับรูถึงการที่ตองรับผิดชอบตัวเองในการปรับเปลี่ยนการดื่ม
การใหคำแนะนำและเสนอทางเลือกในการปรับเปลี่ยนตนเอง การแสดงความเขาใจในตัวผูรับบริการ
และการสนบัสนนุความเชือ่มัน่ในความสามารถของผูรบับรกิาร โดยองคประกอบทัง้ 6 ของ FRAMES
เปนสวนหนึง่ของกระบวนการบำบดัแบบเสรมิสรางแรงจงูใจ (Motivational Interviewing [MI])

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ BI และ MI ในประเทศไทยที่ผานมา มีหลายการศึกษาที่ใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลองซึ่งพบวา BI และ MI ใหผลตอการลดปริมาณการดื่ม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มแบบเสี่ยงอันตราย การชวยใหมีสุขภาพดีขึ้น และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอตัวผูดื่ม
และตอสังคม การศึกษาของกนก อุตวิชัย และคณะที่ทำการสำรวจในป 2550 พบวาผูใหบริการ
ในโรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 51 ใหการบำบัดทางจิตสังคมแกผูปวยสุราดวยรูปแบบของ BI
กลุมตัวอยางที่เปนผูใหบริการในโรงพยาบาล รอยละ 42.4 ไดรับการอบรม BI และรอยละ 25.7
ไดรับการอบรม MI ซึ่งสะทอนถึงความตองการและความจำเปนในการเตรียมความพรอมของ
ผูใหบริการเพื่อการดูแลทางดานจิตสังคมมีความเหมาะสมและไดประสิทธิผลสำหรับผูมีปญหาจาก
การดืม่สรุา

การสัมมนาตามหัวขอที่ปรากฏนี้ จะเปนการบรรยายเชิงหลักการของการบำบัดอยางยอ
การนำเสนอผลการทบทวนงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการบำบัดอยางยอในประเทศไทย และ
ประสบการณการใชการบำบดัอยางยอ
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การดแูลชวยเหลอืผูทีม่ปีญหาจากการดืม่สรุา
ในชมุชน ประเทศไทย

ไมพบขอมูลที่เปนหลักฐานปรากฏชัดถึงภาพรวมของการดูแลชวยเหลือผูมีปญหาจากการ
ดืม่สรุาในชมุชน ในระดบัประเทศ โครงการทีด่ำเนนิการในชมุชนสวนใหญ มุงเนนการปองกนัในระดบั
ปฐมภูมิ ที่เนนประชากรทั้งผูดื่ม และไมดื่มสุรา ทั้งผูดื่มแบบเสี่ยงและผูที่ติดสุราไปพรอม ๆ กัน
โดยมีจุดประสงคเพื่อ ลดผูดื่มรายใหม ลดการดื่ม หยุดดื่ม และลดอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดื่มสุรา ดวยวิธีดำเนินการหลายวิธีการไปพรอมๆ กัน เชน การใหความรู การรณรงค
การสรางขอตกลง และกำหนดมาตรการในระดับชุมชน ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
โดยไมมีรายละเอียดในประเด็นของการดูแลชวยเหลือในขั้นตอนของการหยุดดื่ม อยางไรก็ดี
รายงานประสบการณการหยดุดืม่รายบคุคล รายงานการวจิยัเฉพาะพืน้ทีซ่ึง่มจีำนวนจำกดั อาจแสดง
ใหเหน็ภาพของการดแูลชวยเหลอืผูมปีญหาจากการดืม่ในชมุชนไดบาง ซึง่จะไดนำเสนอตอไป

โดย รศ.สรติา ธรีะวฒันสกลุ
ภาควชิาเวชศาสตรชมุชน คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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การพฒันากลุมผูตดิสรุาเรือ้รงั
นรินามในสถานพยาบาล

ยุทธศาสตรหนึ่งที่สำคัญในการแกไขปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล คือ
เครอืขายภาคประชาชนทีเ่ขมแขง็  องคความรูสากลทีส่ำคญัในเรือ่งนี ้ คอื  หลกั 12 ขัน้ตอนและธรรมเนยีม
ปฏิบัติ 12 ขอ (The Twelve Steps and Twelve Traditions) และเครือขายภาคประชาชนสากล
ทีม่พีฒันาการอยางตอเนือ่งและเขมแขง็ คอื กลุมผูตดิสรุานรินาม (Alcoholics Anonymous หรอื AA)

จากการสำรวจของหนวยงานกลางของกลุมผูติดสุรานิรนามพบวา ทั่วโลกมีกลุมผูติดสุรา
นรินามมากกวา 100,000 กลุมใน 146 ประเทศ มสีมาชกิมากกวา 2 ลานคน ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่
ทีม่กีลุมผูตดิสรุานรินามอยูเชนกนั แตมเีพยีงไมกีก่ลุมตามหวัเมอืงใหญ ไดแก กรงุเทพมหานคร พทัยา
เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต เปนตน สมาชิกสวนใหญเปนชาวตางชาติที่คุนเคยกับหลัก 12 ขั้นตอน
และกลุมผูติดสุรานิรนามในประเทศของตน การไมแพรหลายของกลุมผูติดสุรานิรนามอาจเกิดจาก
หลายปจจัย ไดแก อุปสรรคเรื่องภาษา ขาดการรวมตัวของภาคประชาชน วัฒนธรรมในการแกไข
ปญหาสุขภาพที่แตกตาง บุคลากรทางการแพทยยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับหลัก 12 ขั้นตอนและ
การดำเนนิกลุมผูตดิสรุานรินาม หลกัของศรทัธาและการพฒันาปญญาทีแ่ตกตาง เปนตน

การขับเคลื่อน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในชวง 2 ปหลัง
ทำใหเกิดการดำเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว กลยุทธหนึ่งที่จะทำใหเกิดเครือขายกลุมผูติดสุรา
นิรนามในประเทศไทยไดงายขึ้น คือ บุคลากรทางการแพทยชวยสงเสริมพัฒนาเครือขายกลุมผูติด
สรุานรินาม และการดำเนนิกลุมผูตดิสรุานรินามในสถานพยาบาล จงึเกดิโครงการทีเ่ปนความรวมมอืกนั
ระหวางบุคลากรทางการแพทยและกลุมผูติดสุรานิรนามในประเทศไทย(เอเอ) คือโครงการพัฒนา

โดย พ.อ.นพ.พชิยั แสงชาญชยั
กองจติเวชและประสาทวทิยา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
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เครือขายผูติดสุรานิรนามของศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จ.ขอนแกน และโครงการพัฒนากลุม
ผูตดิสรุาในสถานพยาบาลของกลุมเอเอ

การดำเนนิงานโดยการทดลองทำกลุมในสถานพยาบาล และการพฒันาเครอืขายตองอาศยั
หลกัวชิาการสากล การถอดบทเรยีน การวเิคราะหและการสงัเคราะหขอมลู เพือ่ใหไดองคความรูใหม
เกี่ยวกับกลุมผูติดสุรานิรนามที่เหมาะสมกับประเทศไทย เปนประโยชนในการขยายผล การกำหนด
นโยบายสาธารณสขุ และการเตบิโตอยางยัง่ยนืของกลุมผูตดิสรุานรินามในประเทศไทยตอไป
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การมสีวนรวมของชมุชน
เพือ่ลดปญหาการดืม่และการดแูลผูตดิสรุา

การศกึษาเพือ่พฒันาการมสีวนรวมของชมุชน บานโฮงนอก ต.แมแรม อ.แมรมิ จ.เชยีงใหม
กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม เริ่มตนดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การคนหาและพัฒนาศักยภาพ
การเสริมพลังอำนาจ และการพัฒนากระบวนการเรียนรูชุมชนในกลุมแกนนำ เพื่อนำไปสูการสราง
การมสีวนรวมของประชาชน ในการลดปญหาการดืม่สรุาและการดแูลผูตดิสรุา

หลงัการดำเนนิโครงการ 1 ป มปีรากฏการณการเปลีย่นแปลงใน 3 ระดบั คอื 1) ระดบัชมุชน;
มงีานศพปลอดเหลาอยางแทจรงิ จำนวนผูงดเหลาเขาพรรษาเพิม่ขึน้ รานคางดจำหนายสรุาทกุวนัพระ
คนเลกิ/ลดการดืม่สรุารวมตวักนัอยางไมเปนทางการ  กลุมเยาวชนเกดิความตระหนกัตอปญหาการดืม่สรุา
รวมทัง้บรูณาการงานสรุาเขากบังานอืน่ๆของชมุชน  2)  ระดบัครอบครวั;  การทะเลาะววิาทในครอบครวั
ผูดืม่ลดลง เกดิกลุมเงนิออมจากครอบครวัคนลด/เลกิดืม่ มกีารผลติกระปกุออมเงนิไมไผ และเริม่มกีารทำ
บญัชคีรวัเรอืน  3) ระดบับคุคล; ผูมปีญหาจากการดืม่สรุา (Dependence) ลดลงจาก 20 คน เหลอื 5 คน
ในกระบวนการนีม้สีวนกอใหเกดิแรงสนบัสนนุ เกดิกำลงัใจจากสมาชกิในครอบครวัและคนในชมุชนตอ
ผูลดดืม่และหยดุดืม่ โดยผูดืม่รบัวาโครงการมสีวนอยางมากตอการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดืม่ของตน

การดแูลผูมปีญหาจากการดืม่สรุา โดยเริม่จากการเปลีย่นแปลงความคดิ การพฒันากระบวน
การเรียนรูในกลุมแกนนำ กอใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงความคิดของผูคน
ทั่วไปในชุมชน เปนการสรางสิ่งแวดลอมที่นาจะเปนปจจัยเอื้อให ทั้งผูดื่มและผูมีปญหาจากการดื่ม
สามารถหยดุดืม่ไดยาวนานขึน้หรอืหยุดดืม่ไดในทีส่ดุ

โดย นางบงัอร  สปุรดีา และคณะ
ศนูยบำบดัรกัษายาเสพตดิเชยีงใหม  สถาบนัธญัญารกัษ กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสขุ
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หนวยการดืม่ในชวีติประจำวนั : ความทาทาย
จากการศกึษาเชงิชาตพินัธุวรรณนาในชมุชนอสีาน

การศึกษาเชิงสำรวจถึงปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับบุคคลนั้น นิยมใชหนวย
การดืม่ซึง่อาจเปนหนวยการดืม่มาตรฐาน (standard drink) หรอืหนวยตามการดืม่จรงิ (actual drink)
ในการเก็บขอมูล แตก็พบวาหนวยการดื่มในแตละประเทศหรือตางภูมิภาคของประเทศมักมีความ
แตกตางกันไป การศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดื่มและ
หนวยการดื่มตอครั้งที่ เกิดขึ้นจริงในหมูบานแหงหนึ่งในภาคอีสาน โดยใชการสังเกตแบบมี
สวนรวมและการสมัภาษณแบบไมเปนทางการในสถานการณตางๆ รวมทัง้การสมัภาษณผูใหขอมลูหลกั
มากกวา 45 คน ทีม่อีาย ุ20 ปขึน้ไป ระหวางเดอืน ม.ค.-ส.ค. 2551 วเิคราะหขอมลูดวยการวเิคราะห
เนือ้หา พบวาหนวยการดืม่มคีวามแตกตางกนัไปตามชนดิของเครือ่งดืม่ บรรจภุณัฑ และรปูแบบการดืม่
เหลาขาวมักใชเปน "เปก" หรือจำนวนเงินที่ใชซื้อปลีกเมื่อดื่มคนเดียว สำหรับเบียรแลวนิยมดื่มโดย
รินใสแกวพรอมน้ำแข็งซึ่งทำใหปริมาตรตอแกวอาจแตกตางกันไป สวนปริมาณเหลาสีที่รินตอแกว
กแ็ตกตางกนัไปตามเพศและความนยิมในรสชาต ิเมือ่ถามถงึปรมิาณการดืม่ ผูดืม่เหลาขาวเพยีงลำพงั
มักจะตอบไดชัดเจนมากกวากลุมอื่น ซึ่งมักจะตอบเปนขนาดของบรรจุภัณฑตอจำนวนคนมากกวา
การตอบเฉพาะสวนของตนเอง การดื่มในงานสวนรวมของชุมชนที่มีคนเขารวมจำนวนมาก ภาชนะ
ทีใ่ชกอ็าจมขีนาดใหญกวาปกต ิรวมทัง้บรรยากาศของการดืม่ ทำใหผูดืม่มกัไมสามารถบอกถงึปรมิาณ
การดื่มของตนได เมื่อรวมกับความแรงของแอลกอฮอลในเครื่องดื่มและความหลากหลายของขนาด
บรรจภุณัฑ  กอ็าจทำใหจำนวนกรมัของเอธานอลทีค่ำนวณจากขอมลูดงักลาวแตกตางไปจากความเปนจรงิ
ได การทำความเขาใจถงึพฤตกิรรมการดืม่และรปูแบบการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแตละชนดิในภมูภิาค

โดย จริวฒัน  มลูศาสตร
กลุมงานจติเวช  โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค  จ.อบุลราชธานี
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ตางๆ ตามสภาพความเปนจริงจะชวยใหนักวิจัยสามารถออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูลที่เหมาะสม
กับพื้นที่ รวมทั้งการใหขอมูลตอสาธารณะชนถึงปริมาณการดื่มที่เหมาะสมและผลกระทบตอสุขภาพ
กค็วรคำนงึถงึบรบิททางวฒันธรรม ความแตกตางของภาชนะทีใ่ช ชนดิของเครือ่งดืม่ และรปูแบบการดืม่
โดยใชหนวยการดืม่ทีส่อดคลองกบัพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลของประชากรในแตละพืน้ที่

คำสำคญั  เครือ่งดืม่แอลกอฮอล  หนวยการดืม่  หนวยการดืม่มาตรฐาน  หนวยการดืม่จรงิ



138

บทคัดยอ

ตนทนุการสญูเสยีผลติภาพจากการเสยีชวีติ
กอนวยัอนัสมควรจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิตนทนุทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วของ กบัการสญูเสยีผลติภาพ
จากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีทุนมนุษย (Human
capital approach) ซึง่ตนทนุดงักลาวมคีาเทากบัผลคณูของจำนวนผูเสยีชวีติจากการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลกับคาแรงเฉลี่ยตลอดอายุขัยหากมีชีวิตอยูจำแนกตามเพศและอายุโดยทำการปรับลดคา
ของเงินดวยอัตราปรับลด (Discount rate) รอยละ 3 ทั้งนี้คาแรงเฉลี่ยตลอดอายุขัยหากมีชีวิตอยู
จำแนกตามเพศและอายไุดจากการวเิคราะหขอมลูการสำรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนป พ.ศ.
2549 โดยสำนกังานสถติแิหงชาต ิในขณะทีอ่ายคุาดเฉลีย่ทีจ่ะมชีวีติอยูตอและจำนวนผูเสยีชวีติไดจาก
คณะทำงานภาระโรคและการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากพฤตกิรรมสขุภาพและปจจยัเสีย่ง

จากผลการศกึษาพบวาในป พ.ศ. 2549 มผีูเสยีชวีติจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใน
ประเทศไทยทั้งสิ้น 39,459 คนโดยจำแนกเปนเพศชาย 33,493 คนและเพศหญิง 5,966 คน กอให
เกดิจำนวนปทีส่ญูเสยีจากการเสยีชวีติกอนวยัอนัควรรวมเทากบั 1,390,899 ป จำแนกเปนจากเพศชาย
1,164,552 ป และเพศหญงิ 226,348 ป คดิเปนมลูคาการสญูเสยีผลติภาพรวมทัง้สิน้ 104,128 ลานบาท
โดยมาจากเพศชาย 95,804 ลานบาท และเพศหญิง 8,324 ลานบาท โรคที่กอใหเกิดการสูญเสีย
ผลติภาพเปนมลูคาสงูสดุ 5 อนัดบัแรกในเพศชายไดแก โรคเอดส (36,277 ลานบาท) อบุตัเิหตจุราจรทางบก
(26,989 ลานบาท) โรคตบัแขง็ (13,044 ลานบาท) มะเรง็ตบั (11,836 ลานบาท) และภาวะตดิแอลกอฮอล
(2,294 ลานบาท) ตามลำดบั ขณะทีเ่พศหญงิไดแก โรคเอดส (3,580 ลานบาท) อบุตัเิหตจุราจรทางบก
(2,796 ลานบาท) มะเรง็ตบั (706 ลานบาท) โรคตบัแขง็ (616 ลานบาท) และมะเรง็เตานม (175 ลานบาท)

โดย นส. ชนดิา เลศิพทิกัษพงศ และคณะ
โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดานสขุภาพ
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ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำมาใชประโยชนเพื่อการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
ควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตลอดจนนำมาใชในการวเิคราะหความคุมคาของนโยบายหรอื
มาตรการในการลดผลกระทบของการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตางๆ ตอไป

คำสำคัญ การเสียชีวิตกอนวัยอันควร แอลกอฮอล สุรา ตนทุน เศรษฐศาสตร ทุนมนุษย การ
สญูเสยีผลติภาพ





“แนวทางของการลดอบุตัเิหตุ
ชวงเทศกาลดวยมาตรการ

หามจำหนายสรุา”

ผูดำเนินรายการ
นพ.บณัฑติ ศรไพศาล

วิทยากร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นพ.ธนะพงศ จนิวงษ
นพ.ทกัษพล  ธรรมรงัสี

วิพากษ
Tim  Stocwell

Panel Discussion 4
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บทคัดยอ

การลดอบุตัเิหตทุางถนนชวงเทศกาล .. กบั
มาตรการจำหนายสรุา

ชวงเทศกาล .. กบั สถานการณทีย่งัคงเปนปญหา

เทศกาลขึน้ปใหมและสงกรานตในแตละป ถอืเปนชวงเวลา
สำคญัสำหรบัคนจากถิน่ฐานบานเกดิมาทำงาน เลาเรยีนหนงัสอื ฯลฯ
จะไดใช 4-5 วนัทีม่กีารหยดุอยางเปนทางการเดนิทางกลบับาน  เพือ่
พบปะกนัอยางพรอมหนาพรอมตาในแตละครอบครวั

เมือ่ผูเดนิทางจำนวนมากตองมาเดนิทางพรอมๆ กนั  ภาพ
ทีเ่ราพบเหน็  จนเจนตาคอืการแออดัยดัเหยยีดทีส่ถานรีถไฟ  สถานี
ขนสง ผูคนตกคาง และสภาพการจราจรตดิขดัในชวงขาออกจาก กทม. และขาเขาในชวงทีผู่คนเดนิทางกลบั

ถาจะวเิคราะหเหตปุจจยัทีท่ำใหเกดิสถานการณในลกัษณะนี ้คงจะตองมองยอนไปถงึปจจยั
เชงิโครงสรางของสงัคม ตัง้แตการกระจายรายไดและความเจรญิทีไ่มเปนธรรม ทำใหกรงุเทพฯ มกีาร
เติบโตในทุกๆดาน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา จนเปนศูนยกลางที่ดึงดูดทุกอยางเขามาใน
เมืองหลวง ในขณะที่ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในเรื่องระบบขนสงมวลชนจากตางจังหวัดสู
กรงุเทพฯ ถกูเนนไปกบัการขนรถมากกวาขนคนระบบรางทีค่วรไดรบัการพฒันามาตัง้แต 100 ปทีแ่ลว ณ
วนันี ้กลบัรองรบัการเดนิทางของผูคนไดจำกดั

การแกปญหาเฉพาะหนาคงจะตองเนนการจดัการจราจร เพิม่ชองทางเดนิทางในหมวดอืน่ๆ
การกระจายชวงเวลาการเดินทางไมใหกระจุกอยูในชวงเดียวกัน ฯลฯ แตในระยะกลางและระยะยาว

โดย นพ.ธนะพงศ   จนิวงษ
ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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จำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบขนสงมวลชน และตองเริ่มคิดถึงเรื่องการกระจายความเจริญ
ไปสูภมูภิาค เพือ่ลดจำนวนผูคนทีต่องเขามาใชชวีติในเมอืงหลวงเพราะขาดโอกาสหรอืทางเลอืกทีพ่งึมี

     

  

เดินทางวนัที่ 2 ยังคึกคัก หมอชิต 2 ยิ่งค่ําย่ิงแนน 
[29 ธ.ค. 50 ] 

ผูส่ือขาวรายงาน วนันี้ (29 ธ.ค.) วา ใกลวนัปใหมประชาชนยังคงเดินทาง
กลับภูมิลําเนากันอยางคึกคัก เริ่มจากที่สถานีรถไฟหัวลําโพงตลอดทั้งวนั
ยังคงมีประชาชนเดินทางไปจองตั๋วรถไฟและนั่งรอขบวนรถ  
 สวนที่สถานีขนสงหมอชิต 2 ยิ่งเย็นประชาชนยิ่งเดินทางไป
จองตั๋วและรอขึ้น  ทาง บขส. ประเมินวา ในวนันี้ จะมีประชาชนเดินทาง
ประมาณ 160,000-170,000 คน 

 

อบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาล .. แตกตางชวงเวลาอืน่ๆ อยางไร

จากจำนวนการเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้กวาชวง
ปกตหิลายเทา สงผลตอจำนวนการเกดิอบุตัเิหต ุและ
ยอดผูไดรบับาดเจบ็ เสยีชวีติ ดงัจะเหน็ไดจากขอมลู
คาเฉลีย่การเสยีชวีติในชวงป 2541-45 มเีสยีชวีติใน
ชวงปใหมเฉลีย่ 84 คน / วนั และ 95 คน / วนั ในชวง
สงกรานต ซึง่สงูกวาชวงเวลาปกตถิงึเกอืบ 3 เทา

ชวง พ.ศ. 2545-48 ไดเริม่มมีาตรการลด
อบุตัเิหตอุยางเขมขน  ไดชวยลดจำนวนเฉลีย่ / วนั
เหลอืวนัละ 59 ในชวงปใหมและ 71 คนในชวง
สงกรานต (ลดลงกวา 25%)

อยางไรกต็าม ในชวง พ.ศ. 2549-51 พบวา
ผูเสยีชวีติเทศกาลปใหม ยงัคงมยีอดเฉลีย่ 62 คน/วนั
และ 58 คน/วนัในชวงสงกรานต (ตารางที ่1)   ซึง่ยงัสงู
เกอืบสองเทาของคาเฉลีย่ผูเสยีชีวติในแตละวนั (อบุตัเิหตทุางถนนในป 2550 มผีูเสยีชวีติรวมทัง้สิน้ 12,492
คน เฉลีย่ 34 คน/วนั)

เปนทีน่าสงัเกตวา การเสยีชวีติในชวงปใหม ทีผ่านมาจะมยีอดนอยกวาชวงสงกรานต  แตในป
2550-51 กลบัมยีอดรวมทีส่งูกวา

เปรียบเทียบ .. คาเฉล่ียผูเสียชีวิตชวงปกติ กับ
ชวงเทศกาลปใหม และ สงกรานต

ในชวงเทศกาลมผีูเสยีชวีติ
เพิม่ขึน้ถงึ 33 คน/วนั
เมือ่เทยีบกบัชวงปกติ
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 ตารางที ่1 ขอมลูสถานการณอบุตัเิหตทุางถนนชวงเทศกาล

จํานวนอุบัติเหต ุ ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ป 
ปใหม สงกรานต ปใหม สงกรานต ปใหม สงกรานต 

2549 4,164 5,327 441 485 4,772 5,980 
2550 4,456 4,274 449 361 4,943 4,805 
2551 4,475 4,243 401 368 4,903 4,803 

 ทีม่า .. กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เมือ่พจิารณาในชวง 7 วนัระวงัอนัตราย
พบวายอดผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจะสูง (peak)
อยูในชวงกลางของเทศกาล เชน ชวงสงกรานต
จะมี peak อยูในวันที่12,13,14 เมษายน
ในขณะทีเ่ทศกาลปใหม จะม ีpeak  ในวนัที ่30-
31 ธนัวาคมและวนัที ่1 มกราคม

 
ลําดับที่ ชวงปกติ ชวงเทศกาล 

(ปใหม-สงกรานต) 
(1) ขับรถเร็ว เมาสรุา 
(2) ตดัหนากระชั้นชิด ขับรถเร็ว 
(3) ขับรถตามกระชั้นชิด ตดัหนากระช้ันชิด 

เมือ่เปรยีบเทยีบสาเหตกุารเกดิ
อบุตัเิหตหุลกั 3 อนัดบัแรก ของชวงปกติ
กบั ชวงเทศกาล พบวา ในชวงเทศกาล
"เมาแลวขับ" เปนสาเหตุหลักของ
อบุตัเิหตจุราจรและการเสยีชวีติ

สอดคลองกับ ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บของสำนักระบาดวิทยายอนหลัง 5 ปซึ่งมี
การเก็บขอมูลพฤติกรรมการดื่มของผูที่บาดเจ็บและเขารักษาพยาบาลใน 21 โรงพยาบาล พบวา
มเีปอรเซนตของผูขบัขีท่ีด่ืม่สรุาเขามารบัการรกัษาในโรงพยาบาลดงักลาวสงูขึน้ในชวงเดอืนเมษายนและ
ธนัวาคมซึง่เปนเดอืนทีม่กีารจดัเทศกาลสงกรานตและปใหม

การเสยีชวีติและบาดเจบ็ ในชวงเทศกาลมาจากปจจยัใด
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รอยละผู ขับข่ี ท่ีดื่ มแอลกอฮอลลจําแนกตามเดือน

0

10

20
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40
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60

เดือน

รอ
ย
ล
ะ

2545
2546
2547
2548
2549

2545 43.16 44.27 41.59 46 .44 39 .48 38.94 38.83 39.17 38.8 41 .46 43 .83 45.07

2546 45.52 47.02 48.51 54 .01 44 .19 44.14 46.06 44.16 44.77 47 .32 46 .75 53.72

2547 52.22 49.07 46.62 49 .33 41 .96 42.48 44.54 40.56 41.66 47 .68 48 .18 50.82

2548 46.52 45.46 44.55 48 .76 41 .35 42.56 42.32 42.58 43.96 44 .59 42 .81 47.58

2549 44.73 42.75 43.68 43 .44 40 .45 39.84 40 .5 37.94 40.28 42 .95 42 .41 48.63

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกาย
น

ธันวาคม

รปูที ่1 กราฟแสดงรอยละผูขบัขีซ่ึง่ดืม่แอลกอฮอลจำแนกตามเดอืน  ทีม่า สำนกัระบาดวทิยา
ขอมลูจากผูบาดเจบ็ ในป 2550 พบวา ผูดืม่แอลกอฮอลสวนใหญ (รอยละ 80) เปนผูขบัขีพ่าหนะ

นอกนัน้เปนผูโดยสารและคนเดนิเทา ในผูขบัขีย่านพาหนะทกุประเภท พบวา มกีารดืม่แอลกอฮอล รอยละ
50 ในจำนวนนี ้ รอยละ 46 เปนผูขบัขีจ่กัรยานยนต ทีเ่หลอืรอยละ 1.3 เปนผูขบัขีร่ถกระบะและรถตู
และรถนัง่สวนบคุคล (รอยละ 1.1)

ในผูบาดเจ็บจำแนกตามประเภทยานพาหนะที่ขับขี่  พบวา ผูขับขี่จักรยานยนตมีการดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 51.5  สงูกวา ผูบาดเจบ็ทีข่บัขีร่ถกระบะหรอืรถตูทีม่กีารดืม่แอลกอฮอลรอยละ 45.5
และ ในขณะที่ผูบาดเจ็บที่ขับขี่รถนั่งสวนบุคคลมีการดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63 พบวา การดื่ม
แอลกอฮอลของผูขับขี่จักรยานยนต และรถกระบะ หรือรถตู ลดลงจากป 2548 และ 2549
แตการดืม่แอลกอฮอลของผูขบัขีร่ถนัง่สวนบคุคลและรถอืน่ๆเพิม่ขึน้จากป 2549

นอกจากนีย้งัพบวาผูขบัขีจ่กัรยานยนตทีม่อีาย ุต่ำกวา 15 ป มกีารดืม่แอลกอฮอลรอยละ 15.4
และเด็กผูขับขี่จักรยานยนตที่มีอายุ ต่ำกวา 18 ป  มีการดื่ม
แอลกอฮอลสงูถงึ รอยละ 32.3 จากขอมลูของสำนกัระบาดและ
ของกรมปองกนั และบรรเทาสาธารณภยัชีใ้หเหน็วา แมจะมคีวาม
พยายามทีจ่ะรณรงคเพือ่ลดปญหาการดืม่/เมาแลวขบั  อยางตอ
เนือ่ง แตในความเปนจรงิพบวา "เมาแลวขบั" ยงัคงเปนปจจยัหลกั
ของการเกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ โดยเฉพาะกลุมเสีย่งหลกั
อยางรถจกัรยานยนตในชวงเทศกาล

ตัง้จดุตรวจชวงเทศกาล เปนมาตรการทีส่กดัปญหาเมาไดไมเตม็ที่
แมทกุฝายจะระดมการมสีวนรวมโดยการตัง้จดุบรกิาร/จดุตรวจ ใหกระจายไปตลอดเสนทางหลกั

แตจากขอมลูสรปุในชวงเทศกาล พบวา การตรวจจบัผูกระทำผดิอนัเนือ่งมาจากการเมาสรุา และความเรว็
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นั้นถูกจับไดนอยมากเพียงรอยละ 3 โดยประมาณ ซึ่งดูเหมือนจะขัดแยงกับขอมูลสาเหตุของการเกิด
ทีเ่มาสรุาเปนสาเหตหุลกัถงึกวารอยละ 40 ชีใ้หเหน็ถงึขอจำกดัในการตัง้ดานสกดัเพือ่จบักมุผูกระทำผดิ

ทัง้นีป้ญหาสวนหนึง่นาจะมาจากภาระการทำงานทีเ่พิม่ขึน้ของตำรวจจราจรในชวงเทศกาลที่
ไมเพยีงแตจะตองดแูลรบัผดิชอบในการตัง้ดานตรวจจบัเทานัน้ แตยงัมภีาระ
รบัผดิชอบในการจดัระเบยีบการจราจรเพือ่แกปญหารถตดิในถนนสายตางๆ
ทีม่ผีูขบัขีใ่ชเปนเสนทางในการเดนิทาง ไปยงัพืน้ทีส่ำหรบัจดังาน หรอืกจิกรรม
ตลอดจนดแูลความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัในพืน้ที ่ทีม่กีารจดังานหรอื
พืน้ทีท่ีม่กีารจดักจิกรรมตางๆ โดยทีย่งัคงมกีำลงัพลเทาเดมิ หรอือาจจะมอีาสา
สมคัร มาชวยแตกไ็มมอีำนาจหนาทีต่ามกฎหมายทีจ่ะดำเนนิการใดๆ ได   นอกจากงานสนบัสนนุ

การรณรงคดืม่ไมขบั กบัการแกปญหา
การศกึษาและวจิยัในตางประเทศ  ในเรือ่งการรณรงคเมาไมขบักบัการลดอบุตัเิหต ุผลการศกึษา

พบวา ในการรณรงคสามารถลดอตัราการดืม่ไมขบัไดรอยละ 13 และลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตไุดรอยละ
10 และพบวาการใชสื่อสารมวลชน ในการรณรงคสามารถลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและ
ทรัพยสินได จากการศึกษาในรัฐ Victoria ประเทศออสเตรเลีย ใชคาใชจายในการรณรงค 403,174
เหรยีญออสเตรเลยี แตสามารถลดความสญูเสยีไดถงึ 8,324,532 เหรยีญตอเดอืน และในการศกึษาทีเ่มอืง
Kansas City สหรฐัอเมรกิา ใชคาใชจายในการรณรงค 322,660 เหรยีญสหรฐั แตสามารถลดความสญูเสยี
ไดถงึ 3,676,399 เหรยีญ และในเมอืง Wichita สหรฐัอเมรกิา ใชคาใชจายในการรณรงค 454,060 เหรยีญ
แตสามารถลดการสญูเสยีไดถงึ 3,431,305 เหรยีญ

จากการศกึษาในประเทศนวิซแีลนดทีน่ำผลของการตรวจระดบัแอลกอฮอลมารวมวเิคราะห กบั
การรณรงคโดยใชสือ่สารมวลชน พบวา ผลการตรวจระดบัแอลกอฮอล และไมพบวาเกนิเกณฑทีก่ำหนด
เพิม่ขึน้รอยละ 22.1 โดยเปนผลสบืเนือ่งมาจากการรณรงคมากถงึรอยละ 13.9  และพบวารฐับาลยงัสามารถ
ประหยดัคาใชจาย และคาความสญูเสยีจากการเกดิอบุตัเิหตมุากกวาคาใชจายในการรณรงค

สำหรับประเทศไทยเองนั้นแมจะมีการรณรงคผานสื่อ ควบคูกับการจัดตั้งดานตรวจและ
มาตรการตางๆ แตตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ - เสียชีวิตจากเมาแลวขับในชวงเทศกาล
ยังอยูในเกณฑที่สูงและเปนอันดับแรกของทุกเทศกาล สะทอนใหเห็นวาการรณรงคและมาตรการ
ที่มีอยูไมเพียงพอตอการแกปญหา จึงเกิดคำถามที่สรางกระแสใหกับสังคมขึ้นมาวา "ถาจะหามการ
ขายเหลาในชวงเทศกาล จะชวยลดปญหาเหลานีไ้ดหรอืไมเพยีงใด"

ผลการประเมินในชวงสงกรานต 2551  
(สํารวจโดย กรมควบคุมโรค จํานวน 1073 แหง ใน 26 จว.) 

• รอยละ 11 ขายในที่หามขาย (ป 2550 = 17%) โดยสํารวจพบ ปมนามันรอยละ 16  ขายเหลา  
• รอยละ 57 ขายเหลานอกเวลาที่หามขาย  (เพ่ิมข้ึนจาก 26% ในป 2550) 
• รานขายสวนใหญไมทราบวามีกฎหมาย , สวนรานที่ทําผิดกฎหมายมักจะเปนรานสะดวกซื้อใน
ปมน้ํามัน , ราน/จุดขายขางทาง 
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การรณรงคเรือ่งเหลาในชวงเทศกาล ในสายตาผูบรหิารบรษิทันำเขาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ซึง่ไดใหความเหน็ไววา

"บรษิทัเชือ่มัน่วาโครงการรณรงคตางๆ ทัง้จากหนวยงานภาครฐัหรอืองคกรอสิระ ทีจ่ดัขึน้
ในชวงเทศกาลสงกรานตจะสงผลกระทบตอยอดขายไมมากนกั เพราะโครงการตาง ๆ  เปนการรณรงค
ตอเนือ่งตลอด 2 - 3 ปทีผ่านมา การสงผลจงึกระทบหนกัในชวงปแรก ๆ เทานัน้ แตขณะนีถ้อืวาเปน
ยอดขายทีอ่ยูในสภาพคงตวัแลว" "แมในชวงสงกรานตซึง่เปนไฮซซีัน่ของธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
จะมีการรณรงคงดดื่มสุราเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากหนวยงานตาง ๆ  เปนจำนวนมากนั้น เชื่อวา
การรณรงคตาง ๆ  จะไมสงผลทำใหผูบรโิภคหยดุดืม่ได เพราะจากสถติยิอดขายในชวงสงกรานตของ
หลายปทีผ่านมา ทีม่กีารรณรงคเชนเดยีวกนั แตยอดขายไมเคยตกลงเลย ทำใหบรษิทัเชือ่มัน่วาในปนี้
ยอดขายโดยรวมจะไมลดลง แตในทางกลบักนัอาจจะเพิม่ขึน้ เพราะผูบรโิภคเองจะมกีารซือ้ตนุเอาไว
โดยเหน็ไดจากอตัราการซือ้ตอครัง้ทีเ่พิม่ขึน้"

ทีม่า : ฐานเศรษฐกจิ    10 เมษายน 2549

การหามจำหนายสรุา  ในชวงเทศกาลทีส่ำคญั

จากการทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยไดมขีอสัง่การในการประชมุกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหาแนวทาง
ในการควบคุมจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลสำคัญ และใหผูวาราชการจังหวัด
จัดทำประชาพิจารณในการกำหนดแนวความคิดในการควบคุมการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในชวงเทศกาลสำคญั

ซึ่งผลการสำรวจที่จัดทำขึ้นมาโดย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชการสำรวจ
จากการจดัประชาคมระดบัอำเภอ พบวา

1. จำนวน 854 อำเภอเหน็ดวยกบัการหามจำหนายสรุาในชวงเทศกาลสำคญั
2. สำหรบัจงัหวดัทีม่ผีูทีเ่หน็ดวยในการหามจำหนายในชวงเทศกาลรอยละ 56 สนบัสนนุการ

หามจำหนายในชวงวนัหยุดทัง้หมดของเทศกาลนัน่คอืทัง้ 7 วนั ในขณะทีบ่างสวนเหน็วาควร
จะมกีารหามจำหนายเฉพาะบางวนัเชน วนัแรกและวนัสดุทาย หรอื ในวนัทีม่เีทศกาล

3. นอกจากพืน้ทีท่ีก่ำหนดการหามจำหนายสรุาตามกฎหมาย เชน หามจำหนายในวดั หรอื
สถานศกึษา  ซึง่อาจจะไมสอดคลองกบัลกัษณะการซือ้และขายในชวงเทศกาล 25 จงัหวดั
เหน็วาควรมกีารหามจำหนายในรานสะดวกซือ้หรอืแผงลอย 21 จงัหวดัเหน็วาควรมกีารหาม
จำหนายในบรเิวณทีเ่ปนสถานทีท่องเทีย่ว และ 18 จงัหวดัเหน็วาควรหามจำหนายในพืน้ที่
ทีเ่ปนถนนสายหลกัหรอืสายรอง

4. สำหรบัพืน้ทีห่ามดืม่นัน้จงัหวดัสวนใหญเหน็ดวยกบัการหามดืม่ในพืน้ทีท่ีก่ฎหมายกำหนด
กำหนดไวเดมิ แตกม็ขีอเสนอแนะใหหามดืม่ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพิม่เตมิเชน สถานทีท่องเทีย่ว
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บนถนน ซึง่มจีงัหวดัทีส่นบัสนนุถงึ 26 และ 21 จงัหวดั
โดยสรปุแลว ผลการศกึษาทัง้โพลสำนกัตางๆ การสำรวจของกรงุเทพมหานคร และ

โดยกระทรวงมหาดไทย มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ สนับสนุนใหมีการหามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

สรปุ และ ขอเสนอแนะ
1. จากขอมลูสถานการณปญหาการดืม่แลวขบัทีพ่บในชวงเทศกาลและขอจำกดัในดานของการรณรงค

ประชาสมัพนัธและจากขอจำกดัดานบคุลากรในการทำงานดานบงัคบัใชกฎหมาย ซึง่มภีาระทีจ่ะตอง
รบัผดิชอบหลายดานในชวงเวลาดงักลาว ชีใ้หเหน็ถงึความจำเปนในการแสวงหา มาตรการใหมๆ  ที่
สามารถควบคมุการเขาถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

2. ผลจากการสำรวจความคดิเหน็ของทางฝายเลขานกุารศนูยอำนวยการความปลอดภยั ทางถนนและ
โพลตางๆ พบวามกีารตอบรบัจากประชาชนทีเ่หน็ดวยกบัการกำหนดใหมมีาตรการ การควบคมุการ
จำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในชวงเทศกาลทีส่ำคญั  และสนบัสนนุการกำหนดพืน้ที ่จำหนายและ
พืน้ทีห่ามดืม่เพิม่เตมิจากทีก่ำหนดไวในกฎหมาย จงึใชโอกาสนี ้เรงหาแนวทางกำหนด กฎระเบยีบหรอื
ขอปฏิบัติที่สอดคลองตอการนำไปบังคับใช

3. สำหรบัชวงเวลาทีค่วรเนนใหมมีาตรการหามขายในชวงเทศกาล  ควรเลอืกชวงเวลากอนกบัชวงทีม่ี
จำนวนอบุตัเิหตแุละผูบาดเจบ็สงูสดุ (peak) จงึจะเหน็ผลไดชดัเจน เชน

• เทศกาลปใหม ควรเลอืกวนัหามขายในวนัที ่30-31 ธนัวาคม
• เทศกาลสงกรานต ควรเลอืกวนัหามขายในวนัที ่12-13 เมษายน

4. ในระหวางทีร่อการบงัคบัใชขอปฏบิตั/ิกฎระเบยีบ ควรเนนการสือ่สารกฎหมายเดมิ ใหมคีวามจำเพาะ
เจาะจงมากขึน้ เพือ่ใหทัง้ผูซือ้และผูขายทราบวา สถานทีใ่ด ชวงเวลาใดหามขาย
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บทคัดยอ

แนวทางการลดอบุตัเิหตชุวงเทศกาล
ดวยมาตรการหามจำหนายสรุา

โดย  นพ.ทกัษพล ธรรมรงัสี
แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดกอปญหาเปนภาระมูลคามหาศาลตอสังคมไทยใน
หลากหลายรปูแบบ ทัง้ปญหาในระยะสัน้และระยะยาว โดยเฉพาะในชวงเวลาเทศกาลวนัหยดุยาว เชน
เทศกาลปใหมและสงกรานต ซึ่งพบวาในชวงเวลาดังกลาวมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น
และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ จนเปนปจจัยสำคัญใหปญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความรุนแรงสูงขึ้นอยางชัดเจน ตัวอยางเชนอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร อุบัติการของการบาดเจ็บตอผูเดินถนน ปญหาการใชความรุนแรงตอผูอื่นและบุคคล
ในครอบครวั การกออาชญากรรม และการลวงละเมดิทางเพศ

การควบคมุการเขาถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ซึง่ไดแกการควบคมุเวลาขาย การควบคมุจำนวน
ความหนาแนนและทีต่ัง้จดุขาย การควบคมุเงือ่นไขการขาย และการกำหนดอายขุัน้ต่ำของผูซือ้ จดัเปน
กลุมมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลสงูสดุในการควบคมุปญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล มาตรการ
กลุมดงักลาวสามารถควบคมุการบรโิภคไดทัง้ในประชากรทัว่ไปและกลุมเยาวชน และสามารถลดความ
รนุแรงของปญหาอบุตัเิหตจุราจร, การบาดเจบ็ของผูเดนิถนน, การใชความรนุแรง และการกออาชญากรรม
ในทางตรงกันขามหลักฐานทางวิชาการชี้ใหเห็นวาหลายปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อผูบริโภค
และประชากรสามารถเขาถึงและซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายขึ้น เชนปญหาการใชความรุนแรง
ในครอบครวั, การบาดเจบ็, อบุตัเิหตจุราจร และพฤตกิรรมเมามายและกอความวุนวายในทีส่าธารณะ
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นอกจากนั้นการหามการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงเชน
ในงานประเพณ ีในการชมกฬีาและดนตร ีและยานพาหนะสาธารณะ กเ็ปนอกีกลุมมาตรการทีส่ามารถ
ควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลได กรณีศึกษาในชุมชนของประเทศออสเตรเลีย
แสดงใหเห็นวามาตรการหามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงตอปญหาสูง
สามารถลดความรนุแรงของปญหา เขนการบาดเจบ็ การทำรายรางกายสตร ีและอาชญากรรม ในขณะ
ทีส่ามารถดงึดดูนกัทองเทีย่วไดมากขึน้จากการทีช่มุชนมคีวามปลอดภยัเพิม่ขึน้

แมวาประเทศไทยจะไดนำหลายมาตรการมาใชควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทัง้การกำหนดเวลาขาย และระดบัแอลกอฮอลในเลอืดของผูขบัขีย่านพาหนะ แตมาตรการ
ดงักลาวยงัไมสามารถจดัการกบัความรนุแรงของปญหาในชวงเทศกาลวนัหยดุยาวไดอยางมปีระสทิธภิาพ
นอกจากปญหาในการบงัคบัใชแลว ชองวางเชงิเนือ้หาของนโยบายทีส่ำคญั   ไดแกการไมสามารถควบคมุ
การบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงเชนการบริโภคของผูโดยสารและการบริโภคในที่สาธารณะโดยเฉพาะ
การดื่มบนทองถนน โดยมาตรการกำหนดระดับแอลกอฮอลในเลือดนั้นสามารถบังคับใชไดเฉพาะกับ
ผูทีก่ำลงัขบัขีย่านพาหนะเทานัน้ ซึง่ผูขบัขีย่านพาหนะจำนวนมากทีจ่ะมคีวามเสีย่งตออบุตัเิหตสุงูแมวา
จะมีระดับแอลกอฮอลในเลือดในเกณฑที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นผูบริโภคยังสามารถหาซื้อ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดโดยงายในชวงเวลาทีม่คีวามเสีย่งของปญหาสงูสดุเชนระหวาง19.00-24.00 น.

ผลการสำรวจชีใ้หเหน็วา ขอเสนอเชงินโยบายในการหามจำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตลอด
ชวงเทศกาลวนัหยดุยาวเปนทีย่อมรบัอยางกวางขวาง โดยการหามจำหนายดงักลาวควรครอบคลมุจดุขาย
ทกุประเภทและตลอดชวงเวลาของเทศกาล เนือ่งจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเภทและลกัษณะการขาย
ตางๆมีความสามารถทดแทนกันไดสูง นอกจากนั้นยังควรผนวกดวยมาตรการการหามการบริโภคใน
ลกัษณะทีม่คีวามเสีย่งสงู เชนการบรโิภคของผูโดยสารและในทีส่าธารณะ เพือ่บงัคบัใชรวมกบัมาตรการ
ทีม่อียูอืน่ๆ





Symposium B1

“ยทุธศาสตรนโยบาย
แอลกอฮอลแหงชาต ิ:
วาระสมชัชาแหงชาต”ิ

ผูดำเนินรายการ
นพ.ทกัษพล  ธรรมรงัสี

วิทยากร
กรรณกิาร  บนัเทงิจติร

Panel Discussion 5
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บทคัดยอ

นโยบายแอลกอฮอล : วาระสมชัชาสขุภาพแหงชาติ
โดย ดร.กรรณกิาร บรรเทงิจติร

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแหงชาติ
นพ.ทกัษพล ธรรมรงัสี

แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล
สำนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ และ ศนูยวจิยัปญหาสรุา

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนปจจยัทำลาย สขุภาวะ ของสงัคมไทย อกีทัง้ยงัเกีย่วของ
ชักนำผูใชไปสูและ/หรือสนับสนุนปจจัยเสี่ยงและสภาวการณที่ไมพึงประสงคทางสุขภาพและสังคม
อีกมากมาย รวมถึงปญหาความยากจน ปญหาครอบครัว ปญหาการวางงาน การขาดงาน และ
การปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมที่จะ
กอปญหากับกลุมเยาวชนและประชากรอายุนอย ซึ่งเปนการบอนทำลาย อนาคตของสังคมไทย และ
ทำลาย สุขภาวะ และความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยในระยะยาว ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไมไดเปนปญหาสวนบุคคล ผลกระทบจากบริโภคนั้นไมไดจำกัดอยูเพียงผูดื่ม หาก
แตกอผลกระทบภายนอกเปนวงกระเพื่อมไปยังบุคคลรอบขาง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยผูบรโิภคเองนัน้แบกรบัเพยีงสวนนอยของตนทนุของผลกระทบทัง้หมด

ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีลักษณะที่ซับซอน เกี่ยวของกับภาคสวน
มากมายทีอ่ยูนอกเหนอืระบบสาธารณสขุ แมวาประเทศไทยจะมกีารพฒันาเนือ้หา นโยบายแอลกอฮอล
อยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา แตยังไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคหลัก
ในการควบคมุและลดปญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอยางทีค่วรจะเปน ซึง่เปนสถานการณ
จากขอจำกัดเชิงระบบที่มีสาเหตุเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการที่เชื่อมโยงกัน ทั้งดานเนื้อหาของ
นโยบาย ดานกระบวนการนโยบาย ปจจยัของผูมสีวนเกีย่วของ ความพรอมและแรงสนบัสนนุทางสงัคม
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และ ความพรอมทางวชิาการ อกีทัง้ยงัม ีชองวางเชงิระบบในกระบวนการนโยบายทีส่ำคญัหลายประการ
เชน ความครอบคลุมและความเขมแข็งของเนื้อหานโยบาย, ทิศทางและความซ้ำซอนของนโยบาย,
ความเขมแข็งในการนำนโยบายไปและการติดตามประเมินผล, ขอจำกัดในการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม, บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีผลประโยชนทับซอน และการประสานงานระหวาง
ผูมสีวนเกีย่วของ

สมชัชาสขุภาพแหงชาต ิเปนกลไกทีม่ศีกัยภาพ ทีจ่ะเปนเครือ่งมอืทางสงัคม ทีภ่าคสวนตางๆ
ของสังคม โดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมมีผลประโยชนทับซอนจะไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนากรอบและทิศทางนโยบายแอลกอฮอล ใหมีความชัดเจนและสอดคลองตอวัตถุประสงคในการ
ควบคุมและลดปญหา รวมถึงการทำความเขาใจและรวมกันลดขอจำกัดนโยบายแอลกอฮอลเพื่อ
สนบัสนนุประสทิธผิลของนโยบายแอลกอฮอลในการจดัการกบัปญหาจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ทีค่กุคามสขุภาวะของสงัคมไทย
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วทิยากร
Dr. Vijay Chandra Regional Advisor, Mental Health , Who Regional

Office for South-East Asia  New Delhi, 110002
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Derek Rutherford (GAPA)
Tim Stockwell,PhD Director, Centre for Addictions Research of BC

University of Victoria,
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Professor Sally Casswell Director SHORE
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ศาสตราจารย นายแพทยอุดมศิลป  ศรีแสงงาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
นายแพทยอำพล  จินดาวัฒน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นายแพทยทักษพล  ธรรมรังสี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
ผูชวยศาสตราจารยสุปรีดา อดุลยานนท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาต  สถาปตานนท คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล ผูอำนวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา
ร.ท.หญิงจุฑาภรณ แกวมุงคุณ ศูนยวิจัยปญหาสุรา
นายแพทย ดร.อภินันท  อรามรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย แพทยหญิง ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยสุนทรี  ศรีโกไสย โรงพยาบาลสวนปรุง
รองศาสตราจารยสริตา  ธีระวัฒนสกุล คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พันเอก นายแพทยพิชัย แสงชาญชัย กองจิตเวชและประสาทวิทยา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา
ศาสตราจารยแสวง  บุญเฉลิมวิภาส ผูอำนวยการศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คุณอรพรรณ  แสงวรรณลอย กลุมงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ดร.ศรีรัช  ลาภใหญ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
นายธีระ  วัชรปราณี สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา
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รองศาสตราจารย ดร.ลักษณา อินทรกลับ คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารยบุญอยู  ขอพรประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ดร.กิตติยาภรณ  โชคสวัสดิ์ภิญโญ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
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นายแพทยธนะพงศ  จินวงษ ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
อาจารยกรรณิการ บันเทิงจิตร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผอ.รัจนา  เนตรแสงทิพย ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ
พระพเิชษฐ พเิชษฐโถ ศูนยทับทิมนิมิต สุรินทร
นายเฉลิมเกรียติ  นาบิน วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
อาจารยดนัย  หวังบุญชัย แผนงานทุนอุปถัมภเชิงรุกดานสื่อและกิจกรรม
อาจารยมานพ  แยมอุทัย คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองนาน
คณุเยาวลกัษณ  อนรุกัษ ภาคประชาคมงดเหลา จ.นาน
นายพีระพล  พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน
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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
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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.



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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By Dr. Vijay Chandra
Regional Advisor, Mental Health , Who Regional Office for South-East Asia

New Delhi, 110002  INDIA

Prevention of harm from alcohol use in
the community

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.

Abstract
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By Derek Rutherford
Chairman Global Alcohol Policy Allianc

The Global Movement on Alcohol Control Policy -
the role of NGOs

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."

Abstract
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Plenary Lecture 2

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.

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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By Dr.Amphon Jindawattana
National Health Commission Office

National Health Assembly and Alcohol

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

Abstract
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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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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.

The effectiveness of controls on the physical
and economic availability of alcohol

Abstract
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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 .



31

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.

Abstract
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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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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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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 22.00-
05.00.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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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.

Patterns of alcohol consumption of Thai general
population : Results of the National Household
Survey on Substance and Alcohol Use in 2007

Abstract
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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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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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A surveillance of drinking behaviors and other health-
risk 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 health-
risk 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



46

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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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 .

AbstractAbstract
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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 con-
sumption         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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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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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.
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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 alcohol-
related 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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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, trend-

setters, 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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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

Experiment of Youth Empowerment upon Alcohol
Problem - Solving in Udon Thani Rajabhat
University

Abstract
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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

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 qualita-
tive approaches were used to collect the data.

AbstractAbstract
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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.

Distributions of alcohol beverage resellers
surrounding universities in Bangkok

Abstract
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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.





69

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.

Abstract
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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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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.

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

Abstract
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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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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.

Works Undertaken According to an Act of Alcohol
Control, Nan Province

Abstract
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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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Abstract

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





“Alcohol Consumption and
Consequences”

Moderator
Dr.Apinun Aramrattana,M.D.,Ph.D.

Speaker
Dr.Wisa Supanpaiboon
Ornpan Sangwonloy
Sayamol  Charoenratana
Lt. Chuthaporn Kaewmungkun

Discussion and Conclusion
Sally Casswell

Symposium E





83

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

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
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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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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

Alcohol consumption and sexual behaviour among
students of secondary school grade 2 and 5, and
of vocational certificate grade 2

Abstract
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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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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

Drunk-driving victims and the knowledge,
attitudes and behaviors of vehicular offenders
under probation1

Abstract

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.



88

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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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,

Surveillance of Alcoholic beverage Consumption
Impact by Following up Information  from
Newspapers

Abstract
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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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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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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

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

Abstract



108

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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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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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. Alcohol-
related 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-of-
sale 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

Policy interventions to tackle alcohol-related
problems in the long weekends
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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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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

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
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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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