
ประวัติศาสตร์ การบริโภคสุราใน
ประเทศไทย โดย พระไพศาล วิสาโล

ด้วยการริเริ่มให้มีการศึกษา ของ
คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘



สุราชนิดแรก

• สุราชนิดแรก มาจากข้าว หมักท าเบียร์
เมื่อ ๓๕๐๐-๔๐๐๐ปี ก่อนคริสต์กาล ที่
เมโสโปตาเมีย

• ความยาวนาน ยอมรับ มากกว่าบุหรี่



น้้าอมฤต - สิ่งเสพติด
สิริมงคล - สิ่งต้องห้าม
ยา - โทษต่อสุขภาพ

ทวิลักษณ์ ที่ขัดกัน



ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า สุราในไทยเริ่ม
เมื่อใด
หลักฐานเก่าที่สุดคือ จารึกภาษาเขมร ที่
ปราสาทพนมรุ้งว่า สุราเป็นหนึ่งใน

เครื่องบวงสรวงเทพเจ้า
และสุราชนิดแรกๆในถิ่นนี้ ก็เป็น “สุราแช่”
จากการหมักข้าว ส่วน “สุรากลั่น” มาหลัง
จากนั้นไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ปี

สุราในไทยเริ่มเมื่อใด



สุราแช่ไทย  ทีคุ่้นเคยคือ
น้้าตาลเมาหรือกระแช่ จาก

น้้าตาลสด (มะพร้าวหรือตาลโตนด)
อุ จาก ข้าวเหนียวกล้อง
สาโท และน้้าขาว จากข้าว

สุราแช่ไทย



สมัย ร.๑
เรียก “สุรา” ส าหรับ สุรากลั่น
เรียก “สุราแช่” ว่า เมรัย

ระบุในพระราชก าหนด “สุราน้ าใส เมรัยน้ าข้น”

สุรา _ เมรัย



หลักฐานสุราในไทย

หลักฐานเก่าที่สุด เป็นบันทึกของคนจีนที่มากรุงศรี
อยุธยาช่วงปี พ.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๒ ว่าคนไทยกลั่นสรุาจาก
อ้อย ซึ่งอาจคลาดเคลื่อน?

สมัยพระนารายณ์ คนไทยกลั่นสุราเรียก “เหล้า
โรง” เมื่อคบค้ากับตะวันตกมากขึ้น จึงมารู้จัก ไวน์ (เหล้า
องุ่น) เบียร์ แชมเปญ วิสกี้ บรั่นดี



สุรา ใน พิธีกรรม
แทบทุกสังคม วัฒนธรรม (?) จีน-ไหว้เจ้า / 

อินเดีย-สังเวยเทวดา / ฝรั่ง(คริสต์)-ดื่มเหล้าองุ่นในพิธีมิซซา
ไทย ใช้สุรา ในพิธีกรรม เพราะ ๓ เหตุ
๑. สังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาจากลัทธิผีและพราหมณ์ (ก่อน

พุทธเข้ามา) เชื่อว่า ผีและเทวดา ชอบสุรา
๒. ให้เกิดภาวะจิตเหนือสามัญ เกิดฌาน (นิธิ) ติดต่อกับ

เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
๓. เป็นสิริมงคล เพราะเชือ่ว่า ผีและเทวดาชอบ กะเหรี่ยง

เชื่อว่า สุราก้าเนิดจากข้าว เป็นของสูง



พิธีกรรมที่มีสุรา ๒ ประเภท

           ๑. เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สทิธิ์ เทวดาหรือผี มีอ้านาจดล
บันดาล

ก. พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต แต่งงาน เซ่นผีปู่ย่าตายาย ผีเหย้าผี
เรือน แทบทุกภาค

เป็นส่วนของขันหมากของภูไทย การขอขมา
แก้ผิดผี การล่วงละเมิดต่างๆ พิธีส้องหรือเสี่ยงทางอีสาน ให้

หายเจ็บไข้ได้ป่วย เรียกขวัญของผู้ป่วย 
โจร ก่อนปล้น หลังปล้น ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง



พิธีกรรมที่ไม่ใช้สุรา

• เชื่อว่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์ บางประเภท ไม่ชอบสุรา

• ขอขมาปู่เจ้าบ้าน(ผีประจ้าหมู่บ้าน) ที่พิษณุโลก

• ไหว้ พระภูมินา หรือผีตาแฮก ก่อนท้านา เชิญ
ขวัญขา้ว หรือขวัญแม่โพสพ

• ท้าขวัญโกนผมไฟเด็ก โกนจุก พิธีรับขวัญ



ข.พิธีกรรม เกี่ยวกับ เทศกาลประจ้าปี

•พิธีเลี่ยงผีปู่ตาประจ้าหมู่บ้าน

• เลี้ยงไท้เลี้ยงแถน หรือผีบรรพบุรุษ



รับอิทธิพลจากลัทธิถือผี พราหมณ์ ก่อน
พุทธฯ เข้ามา ต่อมาผสมผสานกัน

เพื่อย้้าเจตนารมณ์ ข้อตกลง เช่น พิธี
สาบานเป็นมิตร ดื่มถ้วยเดียวกัน

อวยชัยให้พรเป็นร้อยกรอง ทางอีสาน
“การฟายเหล้า”

๒. พิธีกรรม ทางสังคม



การดื่มนอกพิธีกรรม
๑. เป็นยา

ก. เข้าเหล้า สกัดตัวยา
ข. ล้างแผล
ค. เชื่อแก้ปวดเมื่อยในผู้ใช้แรงงาน หลังเลิกงาน

๒. ระงบัความกดดัน หดหู่ เครียด กดดัน น้าไปสู่ติด
สุรา

๓. เพื่อสังคม



เพื่อสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล

เลี้ยงสังสรรค์ รื่นเริง ในเทศกาล สงกรานต์
บุญบัง้ไฟ พิธีแต่งงาน งานบวช งานศพ

ปลูกเรือน ขยายมากขึ้นๆ เป็นเลี้ยงต้อนรับ
ฉลอง เสร็จนา ดื่มอวยพร ฯลฯ



คนไทยดื่มมาก มาตั้งแต่อดีตจริงหรือ?
ชาวต่างชาติ ตั้งแตก่รุงศรีอยุธยา ถึงต้น

รัตนโกสินทร์ กล่าวต่อๆ กันว่า “คนไทยแต่เดิมไม่สู้ดื่ม
สุราเท่าใดนัก”

สมัยพระนารายณ์ ลาลูแบร์ แชร์แวส พระสังฆราช
แห่งเบริธ กล่าวเหมือนกันว่า “น้้าบริสุทธิ์เป็นเครื่องดื่ม
ทั่วไปของชาวสยาม” รองมาคอืน้้าชา และใช้รับแขก ทั้ง
สามัญชน และเสนบดีไทย



สมัย ร.๓ เฟรดเดอริด อาร์เชอร์ นีล บันทึก
ไว้ว่า “คนพื่นบ้านน้อยคนที่จะติดนิสัยดื่มจัด
คงมีแต่ ๒-๓ คนที่ติดเหล้า..การดื่มเหล้าจ้ากัด
อยู่เฉพาะคนชั่วร้ายเท่านั้น”



คนไทยไม่นิยมสุรา เพราะ?
• คนไทยไม่นิยมสุรา มาจากอิทธิพลของพุทธฯ ซึ่งเข้ามาสมัย

สุโขทัย ระบุว่า เป็นโทษมหนัต์ ที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมากคือ
ไตรภูมิพระร่วง วรรณกรมท้องถิ่นมากมาย กลายเป็นมาตรฐาน
คนดี คือถือศีล ๕ โดยเฉพาะข้อ ๕ เป็นคนที่ควรเป็นคู่ครอง

• สมัยพระนารายณ์ แชแวส ระบุว่า คตินิยมคนไทยขณะนั้น
“นักเลงสุราถือว่าเป็นความชั่ว ไม่ใช่คุณสมบัติของสาธุชน”
“ต้องแอบกนิอย่างซุกซอ่น”

• ลาลูแบร์ว่า “การบริโภคสุรา เป็นเรื่องน่าละอายในสังคมไทย”



โดยเฉพาะเจ้านาย ขุนนาง สมัยอยุธยา การ
บริโภคสุรา เป็นของห้ามเด็ดขาด กฎหมายตราสามดวงระบุว่า ผู้
ละเมิดเป็น “ผู้ทุรยศขบถต่อแผ่นดิน” ถ้ามีหลักฐาน จะถูกพระเจ้า
แผ่นดินลงพระอาญาอย่างหนัก และลดต้าแหน่ง

แม้สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงตราพระราชก้าหนด
ใหม่ ในกฎหมายตราสามดวงให้ ผู้บริโภคสุรา เล่นการพนัน จะถูก
เฆี่ยนสามยก ถอดจากราชการให้เป็นไพร่ และสักหน้าผาก

ข้าราชการเมา โทษหนัก



หลัง ร.๒ การบริโภคสุรามากขึ้น เพราะรัฐหวังรายได้
จากภาษี และการอพยพของชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามา ผูกขาด
การกลั่นสรุา และกุลีจีน ก็เป็นกลุ่มที่ดื่มมากที่สุด และมีผลตอ่
คนไทยให้ดื่มมากขึน้  การ “ก๊ง” เพื่อให้กระปรี้กระเปร่า หาย
ปวดเมื่อย มีแรงท้างาน ในผู้ใช้แรงงาน

อยากได้ภาษี
ท้าคนไทยดื่มมาก



        เมื่อสุรา เป็นการค้าเสรี มีโฆษณา การตลาด เป็น
เครื่องมือ จึงเปลี่ยนค่านิยมการดื่มอย่างรวดเร็ว

ที่เห็นชัดเจนคือ การดื่มเบียร์ โฆษณาหนัก ขาย
เหล้าพ่วงเบียร์ ท้าให้ราคาถูกมาก กลายเป็นดื่มมากที่สุด
ในปัจจุบัน

การดื่มหนักในปัจจุบัน
เพราะ?



พ.ศ. ๒๕๔๖ สสส. เริ่มรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา และท้าตอ่เนื่องถึงปัจจุบัน

จากคนร่วมน้อยกว่า ๒๐% เพิ่มมาต่อเนือ่ง 
ปี ๕๗ มีคนร่วม ๘๐% งด ๓ เดือน ๔๐% 
ประหยัดเงินในคนไทยกว่า ๗ หมื่นล้านบาท 

(ศวส.)

สสส. สคล. ศวส. สคอ. 
เริ่มรณรงค์จริงจัง



       มีการรณรงค์งดเหล้า แทบทุก
เทศกาล กฐิน/ผ้าป่าปลอดเหล้า สงกรานต์ ปีใหม่
ลอยกระทง งานบุญงานศพ แข่งเรือ บั้งไฟ และ
งานท้องถิ่น ฯลฯ

รณรงค์ตลอดปี



เพื่อเกิดพลังภาคสังคม เกิดเครือข่ายงดเหล้าใน
ทุกจังหวัด เป็นก้าลังส้าคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณะ 
ทุกระดับ โดยเฉพาะการเกิด "พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์" ซึ่งธุรกิจน้้าเมากลัวมากกว่าการรณรงค ์ และ
พรบ.ฯ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมกว้างขวาง ท้าให้มีส่วนร่วม
ในการบังคับใช้ด้วย

การรณรงค์ เพื่อรณรงค์
อย่างเดียว ไม่พอ



ภาพรวมการดื่มลดลง โดยต้องเทียบกับก่อนมี
สสส. อัตราเพิ่มสูงมาก สวนทางกระแสโลก

ปัจจุบันอยู่ในมาตรฐานโลก ไม่เพิ่ม=ลด แต่ยัง
ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ยังไม่ดีพอ และธุรกิจน้้าเมา มุ่ง
เอาเยาวชน ผู้หญิง เป็นเหยื่อ ยิ่งเริ่มดื่มเร็ว ยิ่งเป็นลูกค้า
ระยะยาว

รณรงค์ได้ผล 
คุ้มค่า หรือไม่?



ธุรกิจเหล้าบุหรี่ ไม่ปล่อยให้ท้าอะไรง่ายๆ
โดยเฉพาะการออกกฎหมายใหม่ๆ ใช้ทุกวิธีขัดขวาง

การค้าเสรี ทั้งในไทย และสากล  ใช้นักการเมือง 
และมาตรการทุนนิยม เป็นเครื่องมือ ค้านการออก
กฎหมาย นโยบาย ฯลฯ

มีงานต้องท้าอีกมาก


