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บทความวิชาการ 
  

ปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย 
 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร1 
 
บทคัดย่อ 

สภาพและปัญหาการดื่ มสุ ราใน
สังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ที่เกี่ยวโยง
กันไปหมดแทบทุกเรื่อง ทั้งความฟุ้งเฟ้อความ
ยากจน ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาก่อให้เกิด
อาชญากรรมต่างๆ อุบัติเหตุ โรคภัยสารพัด
รุมเร้า การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของสังคมไทยโดยรวม  

ผลก ร ะทบขอ ง ก า ร ดื่ ม สุ ร า ต่ อ
สังคมไทย ท าให้เกิดความเชื่อผิดคิดว่าการดื่ม
สุ ร า เ ป็ น วั ฒนธ ร รมก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่แทรกซึมอยู่ในทัศนคติจน
ท าให้ผู้คนในสังคมมองว่าการดื่มเป็นเรื่อง
ปกติ แม้แต่งานบุญก็ยังไม่เว้นการดื่มด้วย
เช่นกัน การดื่มสุรากลับท าให้ผู้ดื่มขาดสติขาด
ความยับยั้งชั่งใจ และกระท าความรุนแรงอัน
เป็นปัญหาของสังคม 
 
บทน า 

สุรา  หมายถึง เครื่องดื่มที่มี เอทิล 
แอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) ผสมอยู่
ในปริมาณไม่เกิน 60% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
คนสามารถใช้ดื่มได้ (เป็นเกณฑ์ก าหนดของ

สากลทั่วไป แต่ของคนไทยครอบคลุมถึง
ปริมาณไม่เกิน 80%)เอทิลแอลกอฮอล์เป็น
สารที่เสพติดได้ ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ 
ตอนว่าด้วยเรื่องสุราระบุว่า ค าว่าสุรา คือสุรา
ที่ท าจากแป้ง สุราที่ท าจากขนม สุราที่ท าจาก
ข้าวสุก สุราหมักแป้งเชื้อสุรา สุราที่ผสม
เครื่องปรุงหลายชนิด ส่วนเมรัย ได้แก่ น้ า
หมักดองดอกไม้ น้ าหมักดองผลไม้ น้ าหมัก
ดองน้ าผึ้ง น้ าหมักดองน้ าอ้อย น้ าหมักดองที่
ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด(วิ .มหา. (ไทย) 
2/328/465) หมายความว่าสุราก็คือเหล้าหรือ
น้ าเมาที่กลั่นแล้ว (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต
โต), 2538) ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระบุ
ว่า“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุรา
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติด
ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส่วน “ผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า
บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ โดยการ
ดื่มนั้นมีลักษณะที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น
และเมื่อหยุดดื่มจะมีอาการแสดงของการขาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

1
  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จากการดื่มสุรา เป็นเหตุ ให้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็โดยที่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
ซึ่ งมีผลกระทบต่อสั งคมและ เศรษฐกิจ
โดยรวมของประ เทศ  สมควรก าหนด
มาตรการต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลด
ปัญหาและผลกระทบทั้ งด้ านสังคมและ
เศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกัน
เ ด็ ก และ เ ย า วชนมิ ให้ เ ข้ า ถึ ง เ ค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

แม้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย
หน่วยงานจะพยายามรณรงค์เกี่ยวกับการ
ลดละเลิกอบายมุข โดยเฉพาะการดื่มสุรา ไม่
ว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม หรือแม้แต่ภาคเอกชน
เช่นมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นต้น พยายามที่จะ
กระตุ้นให้คนไทยลด ละ เลิก สิ่งเสพติด อัน
จะก่อให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
แต่ ผลที่ ต ามมาก็ ยั ง ไม่ ค่ อ ย จะประสบ
ความส าเร็จ ดังจะเห็นได้จากกรณีการกระตุ้น
ให้งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่
สุ ดท้ า ยก็ ยั ง ถื อว่ า ไม่ ประสบผลส า เ ร็ จ
เท่าที่ควร แม้คนทั่วไปจะรู้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตและ
มีผู้บาดเจ็บคือผลสะท้อนจากการดื่มสุราแล้ว

ขับรถ ดังผลส ารวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2550 ตลอดระยะ 7 วันอันตราย จะเห็นได้
ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันดับที่ 1 ก็คือการเมา
สุราร้อยละ 39.56 

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโทษของการ
ดื่มสุราไว้ในสัพพลหุสสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย
การดื่มสุราและเมรัยที่บุคคลเสพเจริญท าให้
มากแล้ว ย่อมอ านวยผลให้ไปเกิดในนรก
อ านวยผลให้ไปเกิดในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน
อ านวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแห่ง
การดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด  ย่อม
อ านวยผลให้ เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้ เกิดเป็น
มนุษย์” (องฺ.อฎฐก.(ไทย) 23/40/302) 

พุทธประสงค์ดังกล่าวนั้น ต้องการ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ หรือผลสะท้อนที่จะ
ได้รับในภพหน้า ซึ่งมีผลร้ายแรงตั้งแต่การ
ต้องเข้าไปสู่นรก แม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
ยังกลายเป็นคนบ้าไร้สติ นั่นคือผลกระทบที่
บุคคลผู้ดื่มสุราจะต้องประสบตามหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นผลกระทบข้าม
ภพข้ามชาติ และผลที่บุคคลจะต้องได้รับใน
ปัจจุบันกาล คือในชั่วระยะแห่งชีวิตนี้ยังเป็น
ผลที่ประจักษ์อยู่อย่างแจ่มแจ้งทุกแห่งหนซึ่ง
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเป็นทางแห่งความ
เสื่อมทราม มีผลเป็นที่เกิดขึ้นทันตาดังที่ตรัส
ไว้ในสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค คือ 
(1) เสียทรัพย์ทันตาเห็น (2) ก่อการทะเลาะ
วิวาท (3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยต่างๆ (4) 
เป็นเหตุเสียชื่อเสียง (5) เป็นเหตุให้ไม่รู้จัก
อาย (6) เป็นเหตุทอนก าลังปัญญา (ที.ปา.
(ไทย)11/248/202-203) 
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นั่นเป็นผลของการดื่มสุราที่ท าให้คน
ท่ีชอบดื่มเป็นนิจจะต้องได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งหากมองดูถึงเหตุผลที่ท าให้บุคคล
ในสังคมไทยดื่มน้ าเมา แม้จะดูเหมือนเป็น
พฤติกรรมสังคม เช่น การอยากมีเพื่อน การ
อยากแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคมก็
ตามแต ่ความเป็นจริงก็คือบุคคลส่วนใหญ่นั้น
ล้วนมีปัญหากับชีวิตของตนเอง มนุษย์ใน
สังคมมีชีวิตที่วุ่นวายยุ่งเหยิงใช้ชีวิตกระเสือก
กระสน ดิ้นรน เพื่อแสวงหาวัตถุปัจจัยมา
สนองความปรารถนาทางใจโดยไม่มีขอบเขต
สิ้นสุดไม่รู้จักพอ (ปัญญา สระทองตรง, 2540) 
บ้างก็ต้องการที่จะหลีกเร้นออกจากปัญหา
ดังกล่าว เมื่อหาหนทางแก้ไม่ได้ ก็หวังพึ่งสุรา
เพื่อดับความทุกข์นั้น อันที่จริงถ้าคนเราเข้าใจ
ได้ว่า ชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่มีปัญหาหรือมีความ
ทุกข์ หรือมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ในตัวของ
เรา (พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), 
2545) หากหยุดคิดสักนิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อ
ต่อสู้กับปัญหา จิตใจอย่าไปวุ่นวาย คนเราก็จะ
มองเห็นหนทางรอดจากภัยดังกล่าวได้ 

วิกฤตการณ์โลกปัจจุบันเกิดจากการ
พัฒนาอย่างไม่สมดุล การพัฒนายังคงเน้นการ
เจริญเติบโตทางวัตถุมากเกินไป และได้ละเลย
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณไปพระพุทธศาสนา
ได้ชี้ให้เห็นถึงแหล่งความรู้ด้านจิตวิญญาณที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้เพื่อ
ฟื้นฟูระบบการพัฒนาให้เกิดความสมดุล เพื่อ
เยียวยาวิกฤตการณ์ของโลกได้ ประเทศไทย
เองแม้จะประสบกับภาวะวิกฤตหลายครั้งเราก็
ยั งมีขุมความรู้ทางจิตวิญญาณตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่มีศักยภาพ และจะน ามาใช้

ได้ ซึ่งถ้าหากได้รับการเพิ่มพูนให้มีศักยภาพ
เข้มข้น และมีการน าไปใช้อย่างเหมาะสมแล้ว
ก็จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ของ
มนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันเป็น
สังคมที่คอยการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความ
บกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับสังคมทุก
วันนี้เกิดจากการกระท าของมนุษย์และความ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ คนไทยส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน ปัญหาที่
เกิดขึ้นย่อมเกิดจากชาวพุทธ และจ าเป็นต้อง
อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่จะชี้น า
จิตวิญญาณ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านการเมือง
การปกครอง ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม
และปัญหาทางด้านสิ่งเสพติด เป็นต้น 

โดยเฉพาะปัญหาการดื่มสุราที่ก่อตัว
ขึ้นมา ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนจนกระทั่ง
ประชาชนคนไทยทั่วไป ได้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตสังคมไทยทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่
ปัญหาส่วนตัวของบุคคลผู้ดื ่มเอง  เช่น
ก่อให้เกิดการเสียทรัพย์สินเงินทองโดยไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดโรคภัยต่อ
สุขภาพร่างกายของตัวเอง เป็นต้น และยัง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตครอบครัว ในขณะที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในครอบครัวตกอยู่
ในห้วงแห่งน้ าเมา ย่อมท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ในครอบครัวผันผวน ความสงบสุขภายใน
ครอบครัวก็จะลดน้อยถอยลงไป ส่งผลให้เกิด
เป็นมหันตภัยเงียบ คอยบั่นทอนความมั่นคง
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ของระบบทางสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ก่อให้เกิดเป็นภัยสังคมที่ร้ายแรงในอนาคตได้ 
สภาพปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย 

ก า ร ดื่ ม สุ ร า อ ยู่ ใ น วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ
สังคมไทยมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอดีตแต่ไม่ได้
มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งใน
สมัยพระเจ้าปราสาททองจึงมีการเก็บอากร
สุรา ทั้งจากผู้ผลิตและผู้ขาย โดยรัฐแต่ละยุค
แต่ละสมัยต่างพยายามที่จะก าหนดนโยบาย
เพื่อควบคุมปัญหาสุรา เพื่อประโยชน์ของรัฐ
ประโยชน์ทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนและ
สังคมโดยรวม (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 
2549) เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกได้แผ่ขยายเข้า
มาสู่ประเทศอย่างรุนแรง ท าให้ระบบสังคม
ครอบครัวไทยเริ่มแตกสลาย และวัฒนธรรม
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นใน
สังคมไทย ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ข้าวของ
แพง ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมเที่ยวเตร่ของ
วัยรุ่น เป็นต้น นับเป็นปัญหาที่สะท้อนถึง
ความเสื่อมโทรมของสังคมไทยอย่างเห็นได้
ชัด บางคนหาทางออกจากปัญหาดังกล่าวด้วย
การพึ่งพาอบายมุขโดยเฉพาะสุรา ท าให้
ความสุขในสังคมเดิมลดบทบาทลงมาก ดังที่
ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และ
วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หรือเอแบคโพลล์ ชี้ความสุขมวลรวมของคน
ไทยในเดือนกรกฎาคม 2552 ทรุดฮวบจาก
7.15 เหลือ 5.92 กรุงเทพฯ มีความสุขต่ าสุดใน
ขณะที ่ภาคอีสานมีความสุขสูงสุด  (ศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัย

ความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ,2552) 
เหตุผลหนึ่งนั้นก็มาจากสุรา ซึ่งบริษัทที่
ด า เนินธุรกิจด้ านสุราต่ างโหมกระหน่ า
โฆษณาให้บุคคลหาก าไรให้กับชีวิตในทางที่
ต้องการกระตุ้นการขายสินค้าน้ าเมาต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ และสิ่งของมึนเมาอื่นๆ 
และการดื่มสุรานั้นยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต
ของบุคคลปัญหาครอบครัวและยังส่งผล
กระทบต่อปัญหาสังคมระดับชุมชนและ
ระดับประเทศด้วย จากการส ารวจสภาพการ
ดื่มสุราของคนไทยที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ
เก็บล่าสุด ในปี 2550 พบว่าประชากรกว่า 15 
ล้านคน หรือคิดเป็น 30% ของประชากรดื่ม
สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า เป็น
เพศชายประมาณ13 ล้านคน และหญิง 2 ล้าน
คน ส่วนใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป เครื่องดื่มที่
ประชากรนิยมดื่มมากที่สุดคือเบียร์ รองลงมา
คือเหล้าขาวและสุราผสม 
ปัญหาการรับผิดชอบต่อครอบครัว 

การรับผิดชอบต่อครอบครัวถือว่า
เป็นคุณธรรมของผู้น าครอบครัว  เพราะ
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคม
ชนบท ต่างได้รับการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้ชาย
เป็นใหญ่หรือมีอ านาจมากที่สุดในบ้านหากว่า
ผู้น าครอบครัวไร้คุณธรรมเสีย ใช้อ านาจ
มากกว ่า เหต ุผล  ย ่อมท าให ้ความส ุขใน
ครอบครัวลดหายไปได้ โดยเฉพาะครอบครัว
ชนบทที่ย้ายเข้ามาท างานในเมืองแล้วพัก
อาศัยอยู่ในบ้านเช่า ซึ่งปัญหาที่ส าคัญนั้นก็มา
จากสุรา เพราะในการบริโภคสุรา ผู้บริโภคก็
จะต้องใช้เวลาขลุกอยู่กับการบริโภคสุรา จน
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ไปเบียดบังเวลาที่จะสามารถน าไปสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งแก่ตนเองแก่
ครอบครัว และแก่ชุมชนได้ การดื่มสุรานั้นยัง
ก่อให้ เกิดความไม่ปกติสุขในครอบครัว
บางครั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ดังเช่น
กรณีเด็กชายเกรส อายุเพียง 9 ขวบที่ถูกพ่อเมา
สุราแล้วทุบตีทุกวันเขาต้องรองรับอารมณ์อัน
โหดร้ายของพ่อแทนแม่ ที่ทนอารมณ์ร้ายไม่
ไหวต้องหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งได้รับความ
กระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจ (ศราวุธ  
ดีหมื่นไวย์, 2549) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เริ่ม
เสื่อมถอยลง ส่งผลให้เงื่อนไขการดื่มสุรา
แบบเดิมซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
เท่านั้น หรือเป็นการดื่มเฉพาะเทศกาลส าคัญๆ 
(พระไพศาล วิสาโล, 2536) หมดไป การดื่ม
สุรามีความหมายแบบใหม่คือการดื่มเพื่อการ
แสดงความเป็นผู้น า เป็นผู้ชายมีความทันสมัย
โดยคิดว่าสุราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ สุรา
เป็นเครื่องประสานความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพื่อน หรือบางคนดื่มเพื่อให้ตนเองแสดง
ความกล้าออกมา ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้
วัฒนธรรมการดื่มสุราเปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
ปัญหาความรุนแรงในระดับครอบครัว 
ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวมากมายทั้งการ
ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว บางคนมี
อารมณ์รุนแรงจนขาดสติไม่สามารถควบคุม
ตนเองหรือยับยั้งความโกรธได้ และมักจะลง
มือท าร้ายคนใกล้ชิดที่สุด คือภรรยาและลูกที่
บ้านรวมถึงการพูดจาด่าทอ (มูลนิธิเพื่อนหญิง, 
2549)  

ปัญหาความระหองระแหงความ
ทะเลาะเบาะแว้งของสามีภรรยาอันมีสุราเป็น
ต้นเหตุนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อลูกที่ต้องมา
รองรับปัญหาดังกล่าว อย่างกรณีชุมชนไทย
เกรียงซึ่งถูกเลิกจ้าง แรงงานหญิงส่วนใหญ่ยัง
ประสบปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะปัญหา
ความรุนแรงที่มีสาเหตุหลายอย่าง เช่น สามี
ดื่มเหล้า เล่นการพนัน  ไม่รับผิดชอบ
ครอบครัว ทุบตีภรรยา ส่งผลต่อแรงงานหญิง
คือท าให้เกิดปัญหาต่อร่างกาย จิตใจ และ
ประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน (มูลนิธิ
เพื่อนหญิง, 2549) นั่นถือได้ว่า เป็นปัญหาที่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดกับใครหลายคน โดย
เฉพาะตัวภรรยาที่สามีติดสุรา ที่ต้องแบก
ภาระในการต้องรับผิดชอบครอบครัวทุก
วิถีทาง อันเป็นนิสัยของผู้หญิงที่ส่วนใหญ่จะ
มีมาก โดยเฉพาะการต้องรับภาระในการ
ส่งเสริมให้ลูกได้มีการศึกษา และการเป็นอยู่ที่
ดีให้ทัดเทียมกับคนอื่นเขา การดื่มสุราท าให้
คนขาดความรู้สึกผูกพันในครอบครัวจาก
สภาพครอบครัวที่ไม่มีความสุข ขาดการ
สื่อสารที่เหมาะสมในครอบครัว ขาดการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมของบุคคล
ในครอบครัว ขาดความรักความเข้าใจต่อกัน
ในครอบครัว หรือบางรายที่ครอบครัวมีการ
เสพสุราและมีปัญหาการใช้ความรุนแรง หรือ
ได้รับความบอบช้ าทางใจจากการถูกทารุณ
กรรมทางกายและทางเพศ มีผลท าให้ลูกที่เป็น
เยาวชนมีอารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล มองโลก
ในแง่ร้าย ดื้อดึง เกเร ขาดการควบคุมตนเอง มี
บุคลิกต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ไม่ปฏิบัติตาม
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กฎเกณฑ์ของโรงเรียนหรือของสังคม (สุนันทา 
ศิริวาจ, 2548) 
ผลกระทบจากการดื่มสุราของบุคคลกับสังคม 

ค าว่า บุคคลกับสังคม ในที่นี้หมายถึง
ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดื่มสุราได้สร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย สุรานั้นได้
ก่อให้เกิดผลกระทบระหว่างผู้ดื่มสุรากับ
สังคมมากมายหลายอย่าง สังคมโดยทั่วไปเริ่ม
รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความปลอดภัยทั้งต่อร่างกาย
และทรัพย์สินของตนเอง (จักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี, 
2546) โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่สตรีออกไป
ท างานในโรงงานและมีบ้านหรือห้องเช่าอยู่
ในซอยลึก เวลากลับบ้านดึกดื่นต้องเดินผ่าน
กลุ่มของนักดื่มสุราที่ก าลังจับกลุ่มดื่มกันอยู่ 
ท าให้เกิดความระแวงกลัวจะเกิดเหตุการณ์ดัง
เห็นได้ จากภาพเหตุการณ์คนเมาสุราข่มขืน
แล้วฆ่าชิงทรัพย์ หรือคนเมาคอยจี้ชิงทรัพย์
ของเจ้าทุกข์ ซึ่งเป็นคดีที่เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง
ตามข่าวหนังสือพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆ 
บางกรณีสุรานั้นได้เพิ่มพลังคึกคะนองให้แก่
วัยรุ่น เมื่อวัยรุ่นได้ดื่มสุราเข้าไปแล้วมักจะมี
การมั่วสุม มีการเที่ยวเตร่ ขับรถจักรยานยนต์
ออกไปเที่ยวยามค่ าคืน สร้างความร าคาญให้
เกิดแก่บุคคลทั่วไป และเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุตามท้องถนน บางครั้งก่อคดีขับรถ
ชนคนอื่นถึงข้ันเสียชีวิตก็มีและมีเหตุการณ์งัด
แงะ ลักขโมยมากขึ้น ความไม่ปลอดภัยย่อม
เกิดแก่บุคคลที่อยู่ในสังคมทั้งๆที่ไม่ต้องการ 

อีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคม คือผลจากการดื่มสุราของผู้ดื่มสุรานั้น
เมื่อเกิดภัยต่างๆ ขึ้น มักจะผลักภาระให้กับ
สังคม ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง

ที่ดีหรือขาดหน้าที่ประชากรที่ควรท าต่อ
ประเทศ หรือขาดหน้าที่ลูกบ้านที่พึงใส่ใจกับ
ชุมชนของตนเอง อย่างเช่น เมื่อชุมชนมี
กิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน ก็หวังพึ่งพาอาศัย
ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอาศัยด้านเรี่ยวแรง
ก าลังกาย หรือการสนับสนุนทางด้านแรง
สติปัญญา หรือด้านแรงใจ เพราะสุรานั่นได้
บั่นทอนก าลังเหล่านั้นแล้ว 
ผลกระทบด้านสุภาพจิตและชีวิตบุคคลใน
ครอบครัว 

ค าว่าผลกระทบด้านสุขภาพจิตและ
ชีวิตของบุคคลในครอบครัว หมายถึงคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ดื่มสุรา
ทั้งคู่ครอง บุตร และญาติมิตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากผลการกระท าของบุคคลผู้ดื่ม
สุราทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะ
การก่อความรุนแรงในครอบครัว 

ความร ุนแรงในครอบคร ัว  เป ็น
พฤติกรรมในเชิงล่วงละเมิด ขู่เข็ญ ท าร้ายคน
ในครอบครัว เช่น ใช้ก าลังท าร้ายทุบตีภรรยา
ท าร้ายจิตใจ เช่น การนอกใจภรรยา ด่าทอ ดู
ถูกเหยียดหยาม ท าให้อับอาย เศร้าเสียใจ มึน
ตึงไม่พูดด้วย ตลอดจนการปิดกั้นโอกาสทาง 
สังคม ไม่ให้ติดต่อกับเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือ
สังคมภายนอก รวมถึงการไม่รับผิดชอบ
ครอบครัว ควบคุมทางการเงินเพื่อให้ต้อง
พึ่งพาทางเศรษฐกิจจากอีกฝ่ายหนึ่ง มีการล่วง 
ละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ข่มขืนบังคับใจภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์แบบ
วิตถารและการขายลูกสาว เป็นต้น 
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วัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติ
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นจากธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ เน้นส่งเสริมให้มีการบริโภค
จ านวนมาก เพื่อน ามาสู่การมีก าไรสูงสุด โดย
ธุรกิจแอลกอฮอล์ได้มีความพยายามในการ
ขยายช่องทางการขายสินค้า เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ธุรกิจดังกล่าวมีการโหมใช้
สื่อการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การ
โฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ เพลงหนังละคร 
เป็นต้น รวมถึงมีการส่งเสริมการขายการใช้
พนักงานขาย การตลาดขายตรง และการจัด
กิจกรรมการตลาด ท าให้คนในสังคมยิ่งมอง
ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมานาน และเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิต น ามาซึ่งผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคนทุกกลุ่มในสังคมไทย 
โดยเฉพาะผลกระทบในด้านต่างๆเช่น ปัญหา
อุบัติเหตุ สุขภาพ ความรุนแรงทางเพศและ
ปัญหาภายในครอบครัว อาชญากรรม การ
สูญเสียด้านเศรษฐกิจ การทะเลาะวิวาท การ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ปัญหาการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ ์เช่น โรคเอดส ์เป็นต้น 
การแก้ปัญหาการดื่มสุราด้านสุขภาพชีวิต
ส่วนบุคคล 

การดื่มสุราจัดได้ว่ามีผลกระทบต่อ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบต่อ
บุคคลผู้ดื่ม ครอบครัว ชุมชน และ
ระดับประเทศ ดังกล่าวแล้วในบทที่ผ่านมาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาอันส่งผลต่อผู้ดื่มสุรา
นั้นมีมากมายหลายประการ ซึ่งในทาง

พระพุทธศาสนาได้วางหลักการที่จะยุติปัญหา
ดังกล่าวได้ ด้วยการน าหลักพุทธธรรมเข้าไป
เยียวยา หลักธรรมที่ถือว่าเป็นบทพื้นฐานแห่ง
ชีวิตที่สามารถลดระดับปัญหาและสามารถ
น าไปเป็นทางออกจากปัญหาการดื่มสุราของ
ปัจเจกบุคคลกลายเป็นบุคคลต้นแบบ เป็น
ตัวอย่างของคนอื่น ด้วยหลัก 3ประการ คือ 

1. หลักอบายมขุ 
อบายมุข 6 ประการ อันเป็นหนทาง

เสื่อมแห่งตน (ที.ปา.(ไทย) 11/247/202) 
อบายมุข คือ ทางแห่งความเสื่อม ทางแห่ง
ความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์อันเป็น
เหตุน ามาซึ่งความหายนะ (พระเทพเวที
(ป.อ.ปยุตโต), 2539) นั้นคนที่จมปลักอยู่ใน
อบายมุขนี้เป็นฆราวาสพวกที่จมปลัก มีความ
ยากจน มีความเสื่อมสุขภาพอนามัย แล้วก็ยัง
เบียดเบียนกันอีก เพราะความหลงใหลในสิ่งที่
เปน็อบายมุข (พุทธทาสภิกขุ, ม.ป.ป.) 

หลักอบายมุข 6 คือ การดื่มน้ าเมาการ
เที่ยวกลางคืน การเที่ยวดูมหรสพ การเล่น 
การพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และความ
เกียจคร้านในการท าการงาน  หลักทั้ง 6
ประการนี้  เป็นทางออกเบื้องต้นจากปัญหา
การดื่มสุราดังกล่าว โดยพิจารณาให้เห็นคุณ
และโทษของสิ่งเหล่านั้น  แม้การเที่ยว
กลางคืน การเที่ยวดูมหรสพ การละเล่นต่างๆ
การเล่นการพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และ
ความเกียจคร้านในการท างาน  จะไม่ใช่
ประเด็นที่เกี่ยวกับสุรา แต่เป็นส่วนหนึ่งที่
เอื้อให้คนดื่มสุราและติดสุราในที่สุด ซึ่งการ
จะน าหลักธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติในเชิง
รูปธรรมนั้น ผู้ที่ดื่มสุรานั้นเมื่อรู้โทษของสุรา
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ดังกล่าวแล้วต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ 
โดยคิดเสมอว่าหนทางดังกล่าวเป็นความ
เสื่อมที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ตนและแก่บุคคลที่อยู่
ร่วมกัน เมื่อสามารถกระท าได้ดังนั้นโรคภัย
ไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบางลงไป และสามารถ
หายได้ในที่สุด ส าหรับผู้ที่มีผลกระทบไม่มาก 

2. เบญจศีล 
มนุษย์เกิดมาย่อมมีรูปพรรณสัณฐาน

ต่างกัน สุดแท้แต่เหตุแต่งมา ท าให้บางคนมี
รูปงาม บางคนมีรูปทราม ผู้มีรูปงามย่อมเป็น
ที่ชอบของผู้พบเห็น ตรงกันข้ามกับผู้มีรูป
ทรามย่อมไม่เป็นที่ชอบใจ เหมือนดอกไม้ที่
ท้ังสวยและยังมีกลิ่นหอม และที่ไม่สวยซ้ ายัง
มีกลิ่นเหม็น ถ้าเป็นดอกไม้สวย มีกลิ่นหอม ก็
ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย แต่ถ้าเป็น
ดอกไม้ที่มีรูปและมีสีสันไม่สวยงาม ซ้ ายังมี
กลิ่นเหม็นแล้วย่อมไม่มีคนปรารถนาเลย
เช่นเดียวกับคนที่มีรูปงามน้ าใจดี ย่อมเป็นที่
รักใคร่นับถือของคนทั่วไป ถึงมีรูปงามถ้าไม่
มีคุณธรรมประจ าใจก็สู้คนที่รูปชั่วตัวด าแต่มี
คุณธรรมประจ าใจไม่ได้ และถ้ายิ่งเป็นคนรูป
ชั่วแล้วยังใจร้ายใจด าด้วย ก็จะหาคนคบค้า
สมาคมด้วยไม่ได้เลย 

ส่วนใจนั้นก็มักเป็นไปตามพื้นเดิมแต่
ก็ ยั งมีทางแก้ ไขให้ดี ได้ด้ วยการตั้ ง ใจดี 
เช่นเดียวกับของที่ไม่หอมมาแต่เดิม เขายังอบ
ให้หอมได้ พระพุทธองค์ได้ทรงก าหนดวาง
แบบแผนแห่งความประพฤติไว้เป็นหลักฐาน 
การตั้งใจประพฤติตามบทบัญญัตินั้นชื่อว่า 
ศีลเมื่อบ าเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้ว ก็จะพบ
แนวทางส าหรับประพฤติความดี และสามารถ
ปฏิบัติตามคุณธรรมอย่างอื่นได้ยั่งยืนไม่แปรผัน 

3. สติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะ

มาก (องฺ.ทุก.(ไทย) 20/180/129) เกื้อกูลใน
การท าความดีทุกอย่าง พระธรรมทั้งมวลสรุป
ลงที่สติสัมปชัญญะตามหลักไตรสิกขา คือศีล
สมาธิ ปัญญาก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะ
ทั้งนั้น สติหมายถึงความระลึกได้ มีความ
รอบคอบ ไม่ลืม ไม่เผลอ ไม่ประมาทเป็น
พื้นฐาน สัมปชัญญะหมายถึงความรู้สึกตัวไม่
หลงลืม รู้สึกตัวอยู่เสมอทุกขณะจิตว่าก าลังท า
อะไรอยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน ไม่ส่งใจไปใน
อดีตหรืออนาคต สติสัมปชัญญะเป็นสติที่มี
ปัญญาสนับสนุน ให้น้อมน าเข้ามาดูจิตใจ
ตัวเอง มองตัวเองในการกระท า การพูดการ
คิด เป็นสภาวะที่รู้เท่าทัน ไม่หลงผิดไปตาม
กิเลส ตัณหาและอารมณ์ที่มากระทบ เมื่อมี
สมาธิสมบูรณ์แล้ว จึงจะเกิดสัมปชัญญะขึ้น
ได้ สติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือการ
รู้ตัวหลักธรรมข้อนี้ ท าให้บุคคลรู้จักตนเองว่า
เป็นใคร ก าลังท าอะไรอยู่ และรู้ว่าจะท าอะไร
สามารถครองตนระงับอารมณ์ต่างๆ ได้ 
 
สรุป 

ในการหาทางออกจากปัญหาการดื่ม
สุรา เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลนั้นเป็น
การรู้จักใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เพื่อแก้ปัญหาอันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคล ผู้ดื่มสุรา
ด้วยอาศัยหลักธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 
(1)อบายมุข 6 เป็นเครื่องชี้น าให้เห็นโทษ
ทัณฑ์ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุราว่ามีผล
เป็นอย่างไร เช่น เสียทรัพย์ทันตา หรือเกิด
โรคภัยต่างๆ เป็นต้น และมีรูปแบบอย่างไรที่
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จะเอื้อให้เข้าไปคลุกคลีกับการดื่มสุรา เช่น
การคบคนชั่วเป็นมิตรซึ่งจะชักน าไปในทาง
ฉิบหายต่างๆ อันมีการเที่ยวกลางคืน และตก
ผนึกที่การดื่มสุราแล้วเมาในที่สุด (2) ส่วน
เบญจศีลเป็นเสมือนตะปูที่ตอกย้ าให้รู้ว่าเมื่อ

เรารู้ภัยแล้วควรที่จะหยุดเสียแล้วด้วยหลักการ
ที่มีอยู่ เป็นการงดเว้นจากการดื่มสุรานั้นอย่าง
เด็ดขาด และ (3) สติสัมปชัญญะเป็นเสมือน
ยามรักษาการณ์ ที่คอยระแวดระวังภัยต่างๆ 
รอบตัวเรา ไม่ให้ผิดพลาดพลั้งอีกคร้ังหนึ่ง 
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