
 

รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

โครงการการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนการวจิัยจาก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

และศูนย์วจิัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

ปี 2553 

ลขิสิทธ์ิศูนย์วจิัยปัญหาสุรา 

 
 



บทสรปุสําหรับผูบ้รหิาร   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา   มกราคม 2552 ก 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

  การวิจยัและประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นทั้ง 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดบัชาติ  และ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั/ กรุงเทพมหานคร  

โดยเป็นการติดตามการดาํเนินงานภายหลงัจากท่ีมีการประกาศใช ้พ.ร.บ. เม่ือวนัท่ี  

14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา คณะผูว้ิจยัมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

ของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึงกระบวนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  ตลอดจน

บริบทท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการในทุกระดบั เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการพฒันา

กระบวนการทํางานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ และผลักดันการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัฯอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

  

  ในการวางกรอบสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัได้ออกแบบให้มีการประเมิน

กระบวนการดาํเนินงานและผลผลิตต่างๆท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 

  [1] บริบทหรือบรรยากาศทางการเมืองของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ รวมถึง

บริบทด้านสังคมและวฒันธรรม และบริบทแวดล้อมด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัจงัหวดั เน่ืองจากบริบทในดา้นเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขอยา่งสําคญั ทั้งใน

แง่ของการเป็นปัจจยัสนบัสนุนและในทิศทางตรงกนัขา้ม คือปัจจยัอุปสรรค ต่อการดาํเนินงานเพื่อ

การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย   

[2] การลงทุนทรัพยากรต่างๆเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์าม 

พระราชบัญญัติฯ  ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และทรัพยากรด้านส่ือ

ประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์พระราชบญัญติัฯ 

  [3] กระบวนการดาํเนินงาน (process) และผลการดาํเนินงาน (output) ท่ีเกิดข้ึนจาก 

การดาํเนินการของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบั

ต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการดาํเนินงานดา้นการแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัต่างๆ    การประชุม

เพื่อกาํหนดมาตรการ   หรือการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัฯ 

รวมทั้ งการดําเนินการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายให้ผูเ้ ก่ียวข้องรับทราบ ทั้ ง ประชาชน 

ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ท่ี   ตลอดจนการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ การตรวจ ปรับ จบั 

ดาํเนินคดี 
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  ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้ิจยัไดเ้น้นการ

คน้หาขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งจากแหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร อาทิ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

รายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวหรือการดาํเนินงานตามพระราชบญัญัติฉบับน้ีจาก

แหล่งข่าวทั้งฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551      รวมทั้งแหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล หรือ key informant โดยเจาะจงจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีให้โดยตรง ในฐานะคณะกรรมการในระดบัต่างๆ 

รวมถึงตวัแทนเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแหล่งขอ้มูลบุคคลใน

แบบเจาะจง  โดยพิจารณาจากโครงการจงัหวดันาํร่องเพื่อการเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายตาม

พรบ.  รวมทั้งจากการทบทวนขอ้มูลความคืบหนา้การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์วา่เป็นจงัหวดัท่ีมีการดาํเนินงานการจดัตั้งคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติั  นอกจากน้ียงัพิจารณาสุ่มเลือกจากจงัหวดัท่ีมี

เครือข่ายภาคประชาคมดาํเนินการอยูใ่นพื้นท่ี  เพื่อให้เห็นภาพท่ีหลากหลายของการดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยเก็บขอ้มูลการดาํเนินงานตาม

พระราชบัญญัติฯ  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 หรือราว 8 เดือน ภายหลังจากท่ี

พระราชบญัญติัฯ มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

  

 ทั้งน้ี ไดก้าํหนดพื้นท่ีในการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ 

  [1] ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดันครปฐม 

  [2] ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเชียงราย 

  [3] ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุบลราชธานี  

จงัหวดัอุดรธานี 

  [4] ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสุราษฎธ์านี 

  [5] กรุงเทพมหานคร 

  

  ผลจากการวจิยัและประเมินผลไดแ้สดงให้เห็นวา่ ถึงแมว้า่พระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการมาเกือบ 1 ปี   แต่บริบททาง

การเมือง สังคม และบริบทเฉพาะพื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการเป็นแรงตา้นการดาํเนินมากกวา่เป็น

แรงฉุดดึง  ขณะท่ีการลงทุนด้านทรัพยากรงบประมาณพบว่าได้รับแรงสนับสนุนหลักจาก

หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข คือ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  สําหรับการลงทุนดา้นบุคลากรไดเ้กิดการจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ข้ึนเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเสมือนหน่วยงานเลขาของคณะกรรมการระดบัชาติ  และผลกัดนั

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่บุคลากรผูป้ฏิบติัในพื้นท่ี  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่เน่ืองจาก พรบ.
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ฉบบัน้ีเป็นกฏหมายใหม่ท่ียงัไม่มีตวัอยา่งรูปธรรมของการบงัคบัใช ้ ประกอบกบัยงัขาดกฎหมายลูก

หรือประกาศกระทรวงเพื่ออธิบายในบางมาตราท่ีตอ้งอาศยัการตีความ  ทาํให้เจา้หน้าท่ีในระดบั

พื้นท่ีเกิดความไม่มัน่ใจในการบงัคบัใช ้ ประกอบกบับทลงโทษท่ีหนกั กล่าวคือมีโทษจาํคุกดว้ยใน

กรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย    ส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีลงัเลท่ีจะดาํเนินการ   ดงันั้นส่ิงท่ีควรดาํเนินการ

อย่างเร่งด่วน  คือการพฒันากฎหมายลูก หรือประกาศกระทรวงท่ีชดัเจนเพื่อลดปัญหาการตีความ

กฎหมายท่ีขดัแยง้กนั  รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายไดรั้บรู้  และ

เขา้ใจการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งชดัเจน  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมัน่ใจและถูกตอ้ง 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 พบวา่ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2551 ยงัไม่มีการประชุม

คณะกรรมการนโยบายระดบัชาติเลยแมแ้ต่หนเดียว  ขณะท่ีการประชุมคณะกรรมการควบคุม

ระดบัชาติ มีเพียงการประชุมนอกรอบ 1 คร้ัง    ส่วนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในระดบัจงัหวดั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551  พบวา่ มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัไปแลว้ ร้อยละ 84.2  ของประเทศ   

ในส่วนการดาํเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ ท่ีตั้งข้ึนพบวา่ ร้อยละ 19.7 มีการจดัประชุม

คณะกรรมการควบคุมฯอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ขณะท่ีส่วนท่ีเหลือยงัไม่มีการจดัประชุม  

   

 [1.] บริบททีเ่กีย่วข้อง 

   

  [ก] การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาแห่งการผลกัดัน

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 น้ี  เป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายต่อหลายคร้ัง ทั้ งในระดับของบุคคลท่ีดํารงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ผลจากความ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองได้ส่งผลให้การดาํเนินการผลกัดนัพระราชบญัญติัฉบบัน้ี อนั

หมายรวมถึงการออกกฎหมายลูก การเรียกประชุมคณะกรรมการในระดบัต่างๆ รวมทั้ง

นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติ ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน   

งานวจิยัคร้ังน้ียงัไดพ้บอีกดว้ยวา่ การส่งสัญญาณทางการเมืองต่อการ 

บงัคบัใช้พระราชบญัญติัฯ มีทั้งสัญญาณท่ีเป็นแรงผลกัและแรงดึง ต่อการดาํเนินการตาม

พระราชบญัญติัฉบบัน้ี โดยในบางช่วงเวลา สัญญาณท่ีแสดงออกเสมือนหน่ึงจะสนบัสนุน

ให้พระราชบญัญติัฯ เดินหน้าต่อไป โดยการออกกฏเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการใน

ส่วนท่ียงัขาดอยู ่แต่ทวา่การแสดงออกในบางช่วงกลบัส่งสัญญาณถึงความตอ้งการทบทวน

รายละเอียดในขอ้กฎหมาย ดว้ยเหตุผลวา่เกรงจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
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กล่าวไดว้า่จากผลแห่งความเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ทาํใหจ้นถึง 

ปัจจุบนัยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติเลยแมแ้ต่หนเดียว  ขณะท่ีการ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ มีเพียงการประชุมนอกรอบ 1 คร้ัง  ซ่ึงส่งผล

โดยตรงต่อผูป้ฏิบติัในระดบัพื้นท่ีท่ีต้องการเห็นนโยบาย และแนวทางท่ีชัดเจนในการ

ดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 วา่ จะไดรั้บความ

สนใจและแรงสนับสนุนจนเป็นวาระแห่งชาติ หรือนโยบายระดับกระทรวงหรือไม่ 

เพียงใด  เม่ือปราศจากความชดัเจนดงักล่าว  ความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในระดบัพื้นท่ี

จึงข้ึนกับความสนใจของผู ้นําระดับจังหวัด   และปัจจัยเฉพาะของแต่ละพื้นท่ีเป็น

ตวักาํหนด  ทาํใหบ้างพื้นท่ีนาํไปปฏิบติัเป็นนโยบายสําคญัของจงัหวดั  ในขณะท่ีบางพื้นท่ี

มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดัแต่ยงัไม่ปรากฏการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

 

[ข] การลาํดับความสําคัญของปัญหาในพื้นท่ีในบริบทสาธารณสุขหรือ

สถานการณ์ด้านสุขภาพของจังหวดั แมจ้ะเป็นท่ีรับทราบอยา่งกวา้งขวางวา่ โทษภยัท่ีสังคม 

และบุคคลไดรั้บจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีมากมายและเป็นพิษร้ายท่ีเกิดข้ึนทุกวนั 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาสังคม และปัญหาสุขภาพท่ีถูกจดัใหเ้ป็นปัญหาเร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี

จะมีความแตกต่างกนัไป ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า

แอลกอฮอลเ์ป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีมีความสาํคญั    แต่ในขณะเดียวกนัก็ระบุวา่  แมจ้ะ

เป็นปัญหาสําคญัแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงหรือเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆของ

จงัหวดัท่ีจะไดรั้บการประกาศเป็นวาระจงัหวดั    หรือตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

สําหรับมุมมองของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  ก็มีทิศทางในทาํนองเดียวกนัคือ เห็นว่าการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือการกระทาํผิดพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือ

เป็นปัญหาหน่ึงในพื้นท่ี   แต่ปัญหาท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือปัญหา

อาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของชีวติประชาชน 

  การจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในพื้นท่ียงัมีความเช่ือมโยงกบัแรง

ตา้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของบริบทหรือบรรยากาศ

แวดลอ้มทางการเมืองในระดบัชาติอีกด้วย นั่นคือ ความไม่ชัดเจนของนโยบายและฝ่าย

การเมือง ทาํใหห้ลายพื้นท่ีต่างรอดูท่าที และสัญญาณท่ีชดัเจนเพื่อท่ีจะเดินหนา้ประกาศให้

ปัญหาแอลกอฮอล์เป็นวาระจงัหวดัหรือไม่ เม่ือไหร่ และเพียงใด ความล่าชา้ทางนโยบาย

ดงักล่าวซ่ึงได้ส่งผลให้การดาํเนินการเพื่อให้พระราชบญัญติัฯ มีความครบถว้นสมบูรณ์

ตอ้งล่าชา้ออกไปดว้ย  ส่งผลโดยตรงต่อผูป้ฏิบติัในระดบัจงัหวดัท่ีทาํให้เกิดความไม่แน่ใจ

ในอาํนาจหนา้ท่ี และระเบียบกฏเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่   นอกเหนือจากนั้นแลว้ การตอ้ง

เผชิญกับแรงต้านจากฝ่ายผู ้ประกอบการได้ส่งผลให้เกิดความสับสนว่ากฎหมายมี
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ขอ้บกพร่องจริงหรือไม่ รวมทั้งก่อให้เกิดความวิตกกงัวลว่าอาจจะมีกระแสต่อตา้นหาก

เดินหนา้บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯอยา่งจริงจงั 

ขอ้คน้พบจากผลการวิจยัไดพ้บว่ากระแสต่อตา้นพระราชบญัญติัฯ  เป็น

ความเคล่ือนไหวจาก กลุ่มผูป้ระกอบการภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ดว้ยการออกมาโจมตีว่า

พระราชบญัญติัฯท่ีประกาศออกมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึง

การเคล่ือนไหวน้ีจะสอดคลอ้งกบัการส่งสัญญาณจากฝ่ายการเมืองในบางช่วง และหาก

พิจารณาจากประเด็นวา่ “เครือข่ายผูไ้ม่สนบัสนุน” คือบุคคลกลุ่มใด ก็จะไดพ้บวา่ ลว้นเป็น

ผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจในด้านของธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ ได้แก่ สมาคม

ภตัตาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผูป้ระกอบการไวน์ไทย สมาคมผูค้ ้าปลีก 

สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมป้ายโฆษณา โดยมีสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(สชอ.) เป็นผูข้บัเคล่ือนสาํคญั 

 

[ค] การระดมพลังจากสังคม หรือภาคประชาคม จากการร่วมสนับสนุน 

ดาํเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผลการวิจยัพบว่า สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ (สคล.) ไดเ้ขา้มามีบทบาท

สํา คัญใ นก า รส นับ ส นุนก ารดํา เ นินง านเพื่ อควบ คุม เค ร่ือง ด่ืมแอล ก อฮอล์ตา ม

พระราชบญัญติัฯฉบบัน้ี 

ประการแรก คือ การสนบัสนุนและประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิดภาค 

ประชาคม ในการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อดาํเนินโครงการจงัหวดันาํร่องเพื่อสนบัสนุน

การเฝ้าระวงั การควบคุม และการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในลกัษณะของโครงการประชาคมเฝ้า

ระวงัภยัแอลกอฮอล์ และโครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภยัแอลกอฮอล์(ครปอ.) การ

เคล่ือนไหวขององค์กรภาคประชาคม ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในหลาย

บทบาท ไดแ้ก่ หน่วยสร้างกระแสการรับรู้ในสาธารณะ หน่วยตอบโตก้ารเคล่ือนไหวของ

ฝ่ายผูป้ระกอบการ และหน่วยติดตามกระตุน้เตือนการทาํงานของฝ่ายการเมือง เพื่อผลใน

การสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหลายบทบาทของภาคประชาคมน้ี 

นอกจากจะช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองจาํนวนของบุคลากรของภาครัฐในการปฏิบติังานไดใ้น

ส่วนหน่ึงแล้วนั้ น ยงัได้ก่อให้เกิดความต่ืนตัวและการรับรู้/ทาํความเข้าใจในด้านข้อ

กฎหมายของภาคประชาชน รวมตลอดถึงการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี ทั้งในดา้นของระบบ

เฝ้าระวงัและการบงัคบัใชก้ฎหมายไดใ้นระดบัหน่ึงอีกดว้ย 
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ประการท่ีสอง คือ บทบาทในการสร้างกระแสในระดบัชาติและระดับ

จงัหวดั ผลการวิจยัได้พบว่า ผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ีล้วนให้ความสําคญักบักระแสการรับรู้

ของสาธารณชน โดยเฉพาะจากสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ถือเป็น สงครามทางอากาศ ท่ี

เปรียบเสมือนกลไกคู่ขนานในการช่วยสนบัสนุนกระแสการดาํเนินงานในพื้นท่ี เน่ืองจาก 

สามารถสร้างความต่ืนตวัทั้งกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  กลุ่มผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียกบัพระราชบญัญติัฯ   และกลุ่มสาธารณชนทัว่ไปซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งผูส้นบัสนุนการ

ดาํเนินงานหรือขดัขวางการดาํเนินงาน  การมีกระแสในระดบัชาติช่วยให้ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีมี

ความมั่นใจในการอธิบายกับประชาชน  และช่วยป้องปรามการกระทําผิดโดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ซ่ึงช่วยลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีลงไดอี้กทางหน่ึง 

 

[ง] การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การ

เกิดข้ึนของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงจดัตั้ งข้ึนภายใต ้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 24 โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี

เสมือนหน่วยงานเลขาของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ ถือ

เป็นตวัแปรสําคญัในบริบททางการเมือง   เน่ืองจากท่ีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นหน่วยงานฝ่ายรัฐท่ีมีบทบาทชัดเจนท่ีสุดในการ

ขบัเคล่ือนและบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม    

ทั้งน้ี แมว้่าคณะกรรมการระดบัชาติจากทั้งสองชุดจะยงัไม่มีการประชุมอยา่งเป็นทางการ 

แต่สํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็ไดเ้ดินหนา้จดัประชุมช้ีแจงทาํ

ความเขา้ใจ ถึงท่ีมาของกฎหมาย เน้ือหาสาระสําคญัในกฎหมาย และวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้า ท่ีตํารวจ และ

ผูป้ระกอบการในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้และความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่าง

ต่อเน่ือง 

นอกเหนือจากน้ีแล้ว  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล์ยงัได้ทาํหน้าท่ีในการกระจายและส่งต่องบประมาณผ่านไปทางสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ เพื่อดาํเนินโครงการบงัคบัใชแ้ละเฝ้าระวงั

การละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีหรือใน

ระดบัจงัหวดัต่างๆอีกดว้ย 
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 [2] การลงทุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการประชาสัมพนัธ์ 

ผลการวจิยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนทรัพยากรบุคคลเพื่อการผลกัดนั 

ใหเ้กิดการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาจาก 2 

ภาคส่วนใหญ่ๆ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย/คณะกรรมการควบคุม/พนกังาน

เจา้หนา้ท่ีและการจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึ์งกล่าวไดว้า่

เป็นการสนบัสนุนโดยภาครัฐ    นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ (สคล.) 

เพื่อก่อใหเ้กิดกลุ่มแกนนาํในการดาํเนินงานหรือท่ีเรียกวา่ ภาคประชาคม ไดแ้ก่ ประชาคม

เฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์และเครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอล์ (ครปอ.) เพื่อทาํหนา้ท่ี

ในการเฝ้าระวงัการบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัพื้นท่ี และขบัเคล่ือนมาตรการทางกฎหมาย

รวมตลอดถึงการทาํหนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัฯ น้ี 

ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานนั้ น ความ

เคล่ือนไหวหลกัจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผูถื้อกฎหมาย  โดย

เนน้หนกัท่ีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจหลกัปฏิบติัในกฎหมายฉบบัใหม่  ผา่น

การจดัประชุม/สัมมนา ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการใน

พื้นท่ี ตลอดจนการแจกจ่ายเอกสารพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “พรบ.เล่มแดง” โดยมีสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) เป็นผูช่้วยในการผลิต

ส่ือสนับสนุนเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ว่ามีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีและรับรู้ในขอ้

กฎหมายท่ีสําคญั อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแง่ของจาํนวนคร้ังในการส่ือสาร เน้ือหาท่ี

ใช้ในการส่ือสาร ช่องทางในการส่ือสาร และประเภทของส่ือท่ีใช้แลว้ จะพบว่าการสร้าง

แรงขับทางสังคมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านกฎหมายยงัมีความจาํกัดและไม่

ครอบคลุม ทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัพระราชบญัญติั

ฉบบัน้ี และประชาชนทัว่ไป 

ในส่วนของงบประมาณนั้น พบว่า นอกจากภารกิจในส่วนของการให้

ขอ้มูล ทาํความเขา้ใจแลว้ สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กระทรวง

สาธารณสุข ยงัทําหน้าท่ีในการบริหารโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ดาํเนินการโครงการบงัคบัใช้และเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวา่ง

แหล่งท่ีมาของงบประมาณและจาํนวนเงินท่ีไดรั้บแลว้นั้น จะพบไดว้า่ งบประมาณในส่วน

ของการดาํเนินงานในพื้นท่ีนั้น จะมาจากการสนับสนุนจากสํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นส่วนใหญ่ 
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หากพิจารณาการลงทุนทรัพยากรทั้ ง  3 ส่วนประกอบกับผลการ

ดาํเนินงาน จากการสํารวจขอ้มูลถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการยงั

ไม่มีการออกกฎหมายลูก หรือการออกมาตรการหรือนโยบายในระดบัจงัหวดั/พื้นท่ีจาก

การประชุมคณะกรรมการในระดบัชาติ/จงัหวดั ตลอดจนการดาํเนินการจบักุม ท่ีพบเพียง

เฉพาะในบางจงัหวดัเท่านั้น ทาํใหภ้าพของการสนบัสนุนทรัพยากรสะทอ้นให้เห็นถึงความ

ไม่พอเพียงและไม่ครอบคลุม ท่ีจะเอ้ือต่อการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ทั้งการเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

การสนบัสนุนท่ีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมดงักล่าวนั้น ไดส่้งผลต่อการ

เกิดข้ึนของแรงฉุดร้ังท่ีสําคัญต่อระบบการดําเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแรงฉุดร้ังจากทรัพยากรบุคคล ในลกัษณะของ 

“คนเดิม เพ่ิมงาน”   อาทิ บุคลากรในส่วนงานสาธารณสุขท่ีจะรับผิดชอบงานการ

ดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มกัเป็นบุคลากรเดิม

ตามโครงสร้างเดิม ซ่ึงดูแลรับผดิชอบในส่วนของยาสูบอยูแ่ลว้ ดงันั้น เม่ือมีการดาํเนินงาน

ภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงเป็นการทาํงานในลกัษณะของภารกิจท่ีควบคู่ไปกบัส่วน

ของยาสูบดว้ย หรือในบางจงัหวดัอาจตอ้งรับภาระดูแลงานในส่วนของยาเสพติดและงาน

อ่ืนๆไปพร้อมกนัอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ การโยกยา้ย ปรับเปล่ียนตาํแหน่งของบุคลากร

ผูป้ฏิบัติงานในพื้นท่ียงัเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองและความจริงจงัของการ

ดาํเนินงานอีกดว้ย 

 

 

[3] การดําเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

พ.ศ. 2551  

การดาํเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

พบวา่ตั้งแต่พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลบงัคบัใช ้ เม่ือวนัท่ี 14 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา  จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการนโยบาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติยงัไม่มีการเรียกประชุม   ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วง 8 เดือนท่ีผา่นมาซ่ึงมีการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีผูดู้แลงานหลายคร้ัง 
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สาํหรับการดาํเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดบัชาติ  พบวา่จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2551 ยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการ 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เน่ืองจากหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วน

ผูท้รงคุณวุฒิ ยงัไม่แลว้เสร็จ  ทาํใหค้ณะกรรมการยงัไม่ครบตามองคป์ระกอบจึงไม่

สามารถประชุมได ้  

อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมา  กล่าวคือในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2551   

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัใหมี้การประชุมนอกรอบ

ของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดบัชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง  วนั  หรือเวลา หา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีมติ

หา้มจาํหน่ายในวนัสาํคญัทางศาสนาทั้งหมด ไดแ้ก่ วนัเขา้พรรษา   วนัมาฆะบูชา             

วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา และวนัสงกรานต ์แต่จะยกเวน้วนัปีใหม่เน่ืองจากเป็นวนัท่ีมี

การเฉลิมฉลองกนัทัว่โลก โดยจะเร่งออกประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ืองวนัหรือเวลา

หา้มจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551  ภายในเร็ว ๆ น้ี และจะสามารถบงัคบัใชไ้ด้

ทนัช่วงเทศกาลสงกรานตท่ี์จะถึงในปีหนา้  รวมทั้งมีการออกประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

เร่ืองแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2551 ท่ีผา่นมา 

ส่วนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

พ.ศ. 2551 ในระดบัจงัหวดั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551  พบวา่ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัไปแลว้ ร้อยละ 84.2  ของประเทศ ใน

ส่วนการดาํเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ ท่ีตั้งข้ึนพบวา่ ร้อยละ 19.7 มีการจดั

ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ขณะท่ีส่วนท่ีเหลือยงัไม่มีการจดัประชุม  

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ อยา่งเป็น 

ทางการแต่การดาํเนินงานของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัในฐานะหน่วยงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการควบคุมฯระดบัจงัหวดั  เกือบทุกแห่งไดมี้การดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 โดยแยกเป็นการประชาสัมพนัธ์ 

เอกสารตวัพรบ. ร้อยละ 97.4  และการประชาสัมพนัธ์เน้ือหาภายในพรบ. ร้อยละ 85.5   

รวมทั้งมีการออกตรวจตกัเตือนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีหา้มจาํหน่าย หา้มด่ืม  และให้

ขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีอาจจะละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ร้อยละ 81.6   

ทั้งน้ีมีเพียง 8 จงัหวดัจาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท่ีมีการดาํเนินการจบักุม/ ลงโทษผูก้ระทาํ

ผดิตาม พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ   หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5      ทั้งน้ี

ขอ้มูลการแจง้จบักุม/ ปรับ/ ลงโทษ ในรายงานการวจิยั เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากหน่วยงาน
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สาธารณสุขจงัหวดั และสาํนกังานตาํรวจภูธรจงัหวดัเท่านั้น  ดงันั้นการจบัปรับในระดบั

อาํเภอท่ีไม่ไดร้ายงานหรือยงัไม่ไดร้ายงานต่อหน่วยระดบัจงัหวดัจึงไม่ปรากฏรวมในขอ้

คน้พบน้ี     ดงัรายละเอียดในตารางขา้งทา้ย 

 

สรุปการดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ในพืน้ทีศึ่กษา 13 จงัหวดั 

 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

พืน้ที ่13 จงัหวดั * 8 8 6 1 - 4 9 

ร้อยละ 61.5 61.5 46.2 7.7  30.8 69.2 

 

สรุปการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  ในพืน้ทีศึ่กษา 13 จงัหวดั  

 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

พืน้ที ่13 จงัหวดั 8 7 13 13 9 4 

ร้อยละ 61.5 53.8 100.0 100.0 69.2 30.8 

 

 สรุปการดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

ทัว่ประเทศ (76 จงัหวดั) * 64 64 44 8 - 15 61 

ร้อยละ 84.2 84.2 57.9 10.5 - 19.7 80.3 

 

สรุปการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

ทัว่ประเทศ (76 จงัหวดั) 64 26 74 65 62 8 

ร้อยละ 84.2 34.2 97.4 85.5 81.6 10.5 
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* ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30  กนัยายน พ.ศ. 2551  

** ท่ีมาของขอ้มูล 

1. สาํนกันโยบายและแผน สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย 

2. สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข 

3. สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1-12  กระทรวงสาธารณสุข 

4. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  กระทรวงสาธารณสุข 

5. สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่จงัหวะกา้วต่อไปในอนาคตเพื่อผลกัดนัใหเ้กิด 

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเร่งด่วนใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. การเร่งรัดการออกกฎหมายลูก  หรือประกาศกระทรวง เพื่อสร้างความชดัเจนใน

หลกัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  และ

หลีกเล่ียงการตีความกฎหมายท่ีขดัแยง้กนัโดยเฉพาะจากฝ่ายท่ีตอ้งการหาช่องโหว่

ทางกฎหมาย  และเพื่อสร้างความชดัเจนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 

2. การผลกัดนัใหมี้การประกาศ  การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลฯ์  ใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ  หรือวาระจงัหวดั  เพื่อกระตุน้ใหพ้ื้นท่ีซ่ึงยงั

ไม่ใหค้วามสนใจกบัประเด็นการบงัคบัใช ้ พระราชบญัญติัฯมากนกัไดป้ฏิบติัตาม

อยา่งเคร่งครัด  

3. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  ในขอ้กฏหมายแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัทั้ง เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข  และ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   

4. การสร้างกระแสทางสังคม  และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อใหส้ามารถปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  ไม่ละเมิดกฎหมายเน่ืองดว้ยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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I 

บทคัดย่อ 

การวจิยัและประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติั 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผลการดาํเนินงานภาย

หลงัจากท่ีมีการประกาศใช ้พ.ร.บ. เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฯ์ ในทั้ง 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดบัชาติ  และ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั/ กรุงเทพมหานคร  

  

  ในการวางกรอบสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัได้ออกแบบให้มีการประเมิน

กระบวนการดาํเนินงานและผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมประเด็น  ดงัต่อไปน้ี 

  [1] บริบทหรือบรรยากาศทางการเมือง  บริบทดา้นสังคมและ บริบทเฉพาะพื้นท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

[2] การลงทุนทรัพยากรต่างๆเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์าม 

พระราชบัญญัติฯ ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และทรัพยากรด้านส่ือ

ประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์พระราชบญัญติัฯ 

  [3] กระบวนการดาํเนินงาน (process) และผลการดาํเนินงาน (output) ท่ีเกิดข้ึนจาก 

การดาํเนินการของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบั

ต่างๆ 

  ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้ิจยัใชแ้หล่งขอ้มูล

ดา้นเอกสาร รายงานข่าว   รวมทั้งแหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล หรือ key informant โดยเจาะจงจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีให้โดยตรง ในฐานะคณะกรรมการในระดบัต่างๆ 

รวมถึงตวัแทนเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาผลการดาํเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2551 หรือราว 8 เดือน ภายหลังจากท่ีพระราชบญัญติัฯ มีผลบงัคบัใช้อย่างเป็น

ทางการ 

  ผลจากการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นว่า บริบททางการเมือง สังคม และบริบทเฉพาะ

พื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการเป็นแรงตา้นการดาํเนินมากกวา่เป็นแรงฉุดดึง  ขณะท่ีการลงทุนดา้น

ทรัพยากรงบประมาณพบวา่ไดรั้บแรงสนบัสนุนหลกัจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

คือ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สําหรับการลงทุนดา้นบุคลากรได้

เกิดการจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ข้ึนเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเสมือน

หน่วยงานเลขาของคณะกรรมการระดับชาติ  และผลักดันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

บุคลากรผูป้ฏิบติัในพื้นท่ี  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าเน่ืองจาก พรบ.ฉบบัน้ีเป็นกฏหมายใหม่ท่ียงัไม่มี
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II 

ตวัอย่างรูปธรรมของการบงัคบัใช้  ประกอบกบัยงัขาดกฏหมายลูกหรือประกาศกระทรวงเพื่อ

อธิบายในบางมาตราท่ีตอ้งอาศยัการตีความ  ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีในระดบัพื้นท่ีเกิดความไม่มัน่ใจในการ

บงัคบัใช ้ ประกอบกบับทลงโทษท่ีหนกั กล่าวคือมีโทษจาํคุกดว้ยในกรณีท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย    ส่งผล

ให้เจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีลงัเลท่ีจะดาํเนินการ   ดงันั้นส่ิงท่ีควรดาํเนินการอย่างเร่งด่วน  คือการพฒันา

กฏหมายลูก หรือประกาศกระทรวงท่ีชดัเจนเพื่อลดปัญหาการตีความกฏหมายท่ีขดัแยง้กนั  รวมทั้ง

การส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฏหมายไดรั้บรู้  และเขา้ใจการบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่ง

ชดัเจน  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมัน่ใจและถูกตอ้ง 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติเลยแมแ้ต่หนเดียว  

ขณะท่ีการประชุมคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ มีเพียงการประชุมนอกรอบ 1 คร้ัง    ส่วนการ

ดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ในระดบัจงัหวดั พบวา่ มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัไปแลว้ ร้อยละ 84.2  ของประเทศ ใน

ส่วนการดาํเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ ท่ีตั้งข้ึนพบวา่ ร้อยละ 19.7 มีการจดัประชุม

คณะกรรมการควบคุมฯอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ขณะท่ีส่วนท่ีเหลือยงัไม่มีการจดัประชุม   

 

ในทา้ยท่ีสุด คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่จงัหวะกา้วต่อไปในอนาคตเพื่อผลกัดนัให้ 

เกิดการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเร่งด่วนใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. การเร่งรัดการออกกฎหมายลูก  หรือประกาศกระทรวง เพื่อสร้างความชดัเจนใน

หลกัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  และ

หลีกเล่ียงการตีความกฎหมายท่ีขดัแยง้กนัโดยเฉพาะจากฝ่ายท่ีตอ้งการหาช่องโหว่

ทางกฎหมาย  และเพื่อสร้างความชดัเจนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 

2. การผลกัดนัใหมี้การประกาศ  การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลฯ์  ใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ  หรือวาระจงัหวดั  เพื่อกระตุน้ใหพ้ื้นท่ีซ่ึงยงั

ไม่ใหค้วามสนใจกบัประเด็นการบงัคบัใช ้ พระราชบญัญติัฯมากนกัไดป้ฏิบติัตาม

อยา่งเคร่งครัด  

3. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  ในขอ้กฏหมายแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัทั้ง เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข  และ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   

4. การสร้างกระแสทางสังคม  และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อใหส้ามารถปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  ไม่ละเมิดกฎหมายเน่ืองดว้ยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายในประเทศเพื่อหวังลด

ผลกระทบท่ีเกิดจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการเผยแพร่ความรู้  การ

รณรงคส์ร้างจิตสาํนึก  การพฒันากฏระเบียบ ประกาศ รวมถึงกฎหมาย  อยา่งไรก็ตามหากยอ้นกลบั

ไปพิจารณาตวัเลขการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2550 ของครัวเรือนไทย จะ

ไดพ้บว่า รายจ่ายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดเ้พิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึง 3.5% 

หรือ 32,239 ลา้นบาท โดยปัจจยัหลกัเกิดจากการท่ีกลุ่มเยาวชนสามารถเขา้ถึงแหล่งจาํหน่ายไดง่้าย

และสะดวก โดยเฉพาะร้านในตลาดและร้านสะดวกซ้ือ นอกเหนือจากนั้นแลว้ การโฆษณาของ

สินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือยงัมีลกัษณะการใช้ภาพเชิงบวกของการด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น 

ความเป็นสุภาพบุรุษ หรือประสบความสาํเร็จในชีวติและการงาน ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการทดลอง

ด่ืมมากยิง่ข้ึน ขณะเดียวกบัท่ีไดพ้บวา่ ตวัเลขการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 11-19 ปี มีการ

บริโภคถึง 750,000 คน แบ่งเป็นด่ืมประจาํถึง 30,100 คน เพิ่มจากปี พ.ศ. 2547 ถึง 3 เท่าตวั และเม่ือ

เปรียบเทียบการด่ืมของเด็กในภาคต่างๆนั้น เด็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจาํนวนผูด่ื้มประจาํ

เพิ่มข้ึนถึง 15 เท่า (ระบุยอดข้ีเมาไทยพุง่พรวด 3.5%, 2550) 

  

  อาจกล่าวไดว้า่ ตวัเลขดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของสํานกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากเอกสารแผนหลกั ปีงบประมาณ 2549-2551 วา่ 

ในอนาคต แนวโนม้ของจาํนวนผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากข้ึนในทุกเพศและทุกกลุ่ม

อาย ุและด่ืมปริมาณเพิ่มข้ึน 1 เท่าทุก 3 ปี 

 

  เพื่อควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประเทศไทยไดมี้

วิวฒันาการของนโยบายในการควบคุมปัญหาสุรา ตามแนวคิดใหญ่ๆ ในการมองและแกไ้ขปัญหา 

โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวคิดดว้ยกนั (บณัฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2548) คือ 

  

- แนวคิดแรก เน้นเป้าหมายการกาํหนดนโยบายสุราเพื่อประโยชน์ของรัฐ เช่น 

วิธีการบริหารงานสุรา การข้ึน (หรือลด) ภาษีสุราประเภทต่างๆ ฯลฯ การควบคุม
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ตามแนวคิดน้ีจะมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและการจดัเก็บรายได้

เขา้รัฐสูงสุด 

- แนวคิดท่ีสอง เร่ิมเน้นเป้าหมายการกาํหนดนโยบายควบคุมอุปทานและควบคุม

ผลกระทบอุบติัเหตุจราจร เช่น มาตรการควบคุมการเขา้ถึงและหาซ้ือ มาตรการ

จาํกัดบริบทการด่ืม มาตรการลดอุบติัเหตุ มาตรการบาํบดัรักษา และมาตรการ

รณรงค์ ทั้ งน้ี อาจกล่าวได้ว่า นโยบายของภาครัฐตามแนวคิดน้ีเป็นการเร่ิมต้น

ควบคุมปัญหาสุราแต่ยงัไม่รอบดา้น และ 

- แนวคิดท่ีสาม เป็นการเน้นเป้าหมายการกาํหนดนโยบายควบคุมปัญหาสุราเพื่อ

ประโยชน์ดา้นสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม การดาํเนินงานในช่วงน้ี

ไดรั้บการให้ความสําคญัจากภาครัฐบาลอย่างมาก สามารถออกกฎหมาย รวมถึง

นโยบายและมาตรการต่างๆไดม้ากและรวดเร็ว ครอบคลุมถึงมาตรการควบคุมการ

โฆษณา มาตรการควบคุมการเขา้ถึงและหาซ้ือ มาตรการรณรงค ์

  

  ทั้งน้ี ความสําเร็จตามแนวคิดท่ี 3 น้ี กล่าวไดว้า่เกิดจากปัจจยัเอ้ือ 3 ประการสําคญั 

คือ 

(1) การเกิดข้ึนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีมี

บทบาทสําคญัในการสนบัสนุนเครือข่ายองค์กรภาคีต่างๆ ในการดาํเนินการเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม 

(2) บริบทของสังคมไทย นัน่คือ การเกิดกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

ไทย ทาํให้ภาพรวมการดาํเนินงานต่างๆของเครือข่ายเพื่อสุขภาพ (ซ่ึงไม่ไดจ้าํกดั

เฉพาะภาคการแพทยแ์ละการสาธารณสุข) และ 

(3) การเกิดข้ึนขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมปัญหาสุรา ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ดาํเนินการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.) ศูนยว์ิจยั

ปัญหาสุรา (ศวส.) โดยความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและสถาบนัวิจยัระบบ

สาธารณสุข ภายใตก้ารสนบัสนุนของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต้การ

ดาํเนินการของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

  

  ปีพ.ศ. 2548 – 2549 กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการยกร่างกฎหมาย

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ข้ึน หวงัให้เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดมาตรการและกลไก

ในการดาํเนินการควบคุมปัญหาสุราท่ีสําคญั โดยไดรั้บความเห็นชอบหลกัการ (ร่าง) พรบ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.... เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2549 จากคณะรัฐมนตรี และ ในปี 2550 ไดมี้การ
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พิจารณากฎหมายฉบบัน้ีในสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และ สภานิติบญัญติัแห่งชาติผ่านกฎหมาย

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2550 โดยผา่นวาระ 3 ให้ใชเ้ป็น

กฎหมายไดด้ว้ยคะแนน 71 ต่อ 36 เสียง ประเทศไทยจึงไดมี้กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุม

ปัญหาสุราโดยเฉพาะ โดยมีเน้ือหาสาระของกฎหมายท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

 

1. การจดัตั้งคณะกรรมการตาม พรบ. 

2. กลุ่มมาตรการจาํกดัการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

3. กลุ่มมาตรการจาํกดัการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และควบคุมบรรจุภณัฑ์/

ฉลาก 

 

  ในการจดัตั้งคณะกรรมการตาม พรบ. ฉบบัน้ีนั้น มีโครงสร้างของคณะกรรมการ

ใน 3 ลาํดบั คือ 

1. คณะกรรมการนโยบาย (ระดบัชาติ) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีตวัแทน

ของภาคประชาชนเป็นท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธาน มีตวัแทนของภาคประชาชนเป็นกรรมการ 

3. คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร มีผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นประธาน นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเป็นเลขานุการ ไม่

มีตวัแทนของภาคประชาชนเป็นกรรมการ แต่ตวัแทนภาคประชาชนอาจไดรั้บ

การแต่งตั้งจากผูว้า่ฯ ใหเ้ป็นอนุกรรมการหรือคณะทาํงานได ้

 

  ทั้งน้ีโดยมี สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงอยู่ภายใน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการ  ตลอดจนการศึกษาวิจยัและ

สนบัสนุนดา้นขอ้มูล เพื่อการบาํบดัและฟ้ืนฟูผูติ้ดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 

  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก การจดัตั้งคณะทาํงานยงัอยูใ่นระหวา่งของการดาํเนินการ 

หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 ท่ีผ่านมา ทาํให้ใน

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาไดพ้บวา่ กลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไดด้าํเนินการ

ในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อคงสภาพและผลประโยชน์ทางการคา้  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี   ดังนั้ น การวิจัย เพื่อติดตามประเมินผลการดํา เนินงานของ

คณะกรรมการต่างๆตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะทาํให้ไดข้อ้มูล
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ท่ีเปรียบเสมือนกระจกสะทอ้นภาพการทาํงาน ตลอดจนนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพฒันาการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการต่างๆใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 

  เพื่อศึกษากระบวนการ (process) และผลการดาํเนินงาน (output) ท่ีเกิดข้ึนจาก การ

ดาํเนินการของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบัต่างๆ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   

และ คณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดั 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

  การวิจยัและประเมินผลในคร้ังน้ีให้ความสําคญักับการประเมินกระบวนการ

ดาํเนินงานและผลผลิตต่างๆท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 

  1. Context ประกอบดว้ย 

  1.1 บริบทของคณะกรรมการนโยบาย ไดแ้ก่ บรรยากาศทางการเมือง 

  1.2 บริบทของคณะกรรมการควบคุมฯระดับชาติ ได้แก่ บรรยากาศและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

  1.3 บริบทของกรรมการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ บรรยากาศและการดาํเนินงานของ 

กรรมการนโยบายและกรรมการควบคุมฯระดบัชาติ และ บรรยากาศระดบัจงัหวดั 

เช่น ความจริงจังของผูว้่าราชการจังหวดั บรรยากาศของการรณรงค์ต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั เป็นตน้ 

 

  2. Input ไดแ้ก่ การลงทุนทรัพยากรต่างๆเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลต์าม พ.ร.บ.ฯ ไดแ้ก่ คน เงิน ของ การจดัการต่างๆ เป็นตน้ 

 

  3. Process ประกอบดว้ย 

  3.1 กระบวนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ การจดัประชุม (จาํนวนคร้ัง, เน้ือหาการประชุม) 

การดาํเนินการต่างๆในการประชุม (เช่น การกาํหนดมาตรการต่างๆเพิ่มเติม, การสั่งการต่างๆ) 

  3.2 การดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ ทั้ง 

ประชาชน, ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ท่ี 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา  มกราคม 2552 5 

49

คณะกรรมการนโยบาย

Context
• บรรยากาศทางการเมือง

input
• การลงทุนทรัพยากรต่างๆ

Output
• การออกมาตรการเพิ่มเติม
• จํานวนคดีที่เกิดจาการตรวจ จับ 
ดําเนินคดีตาม พรบ.

คณะกรรมการควบคุมฯระดับชาติ

context
• บรรยากาศและการดําเนินงาน
ของกรรมการนโยบาย

input
• การลงทุนทรัพยากรต่างๆ

Process
• กระบวนการดําเนินงาน
• การดําเนินการประชาสัมพันธ์
• การดําเนินการบังคับใช้กฏหมาย

คณะกรรมการระดับจังหวัด

context
• บรรยากาศและการดําเนินงาน
ของกรรมการนโยบายและ
กรรมการควบคุมระดับชาติ  
•บรรยากาศระดับจังหวัด

input
 การลงทุนทรัพยากรต่างๆ

Output
• การออกมาตรการเพิ่มเติม
• จํานวนคดีที่เกิดจาการตรวจ จับ 
ดําเนินคดีตาม พรบ.

Process
• กระบวนการดําเนินงาน
• การดําเนินการประชาสัมพันธ์
• การดําเนินการบังคับใช้กฏหมาย

Output
• การออกมาตรการเพิ่มเติม
• จํานวนคดีที่เกิดจาการตรวจ จับ 
ดําเนินคดีตาม พรบ.

Process
• กระบวนการดําเนินงาน
• การดําเนินการประชาสัมพันธ์
• การดําเนินการบังคับใช้
กฏหมาย

  3.3 การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ การตรวจ จบั ดาํเนินคดี 

 

  4. Output ประกอบดว้ย 

  4.1 มติท่ีประชุม ไดแ้ก่ การออกมาตรการเพิ่มเติม เป็นตน้ 

  4.2 จาํนวนคดีท่ีเกิดจากการตรวจ จบั ดาํเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์

 

  ดงัแสดงให้เห็นในลกัษณะของกรอบแนวทางในการวิจยัและประเมินผลสําหรับ

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบั

ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์คณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดั ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  โดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษาในแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ 

- ภาคกลาง : จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดันครปฐม 

- ภาคเหนือ : จงัหวดัเชียงใหม่   จงัหวดัพิษณุโลก   จงัหวดัเชียงราย 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัอุบลราชธานี    

จงัหวดัอุดรธานี 

- ภาคใต ้ : จงัหวดันครศรีธรรมราช   จงัหวดัสงขลา   จงัหวดัสุราษฎธ์านี 

- กรุงเทพมหานคร 
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แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

 

  สําหรับการวิจัยและประเมินผลกระบวนการและผลการดํา เ นินงานของ

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2551 ในระดับต่างๆ ทั้ ง

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

คณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดั คณะผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

เอกสารเป็นหลกัในการดาํเนินงาน และไดก้าํหนดขอบเขตของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ผล

การดาํเนินงานของคณะกรรมการระดบัต่างๆ  ในช่วงเวลาตั้งแต่มีการประกาศใช ้พระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2551 จนถึงส้ินสุดเดือนกนัยายน 2551  

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  

  1. แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล 

  แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลในการวิจยัและประเมินผล ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร/ระดบัจงัหวดั และ Key informants ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

เครือข่ายภาคประชาชน สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตวัแทนนกัวชิาการ ดา้นกฎหมาย และตวัแทนจากส่ือมวลชน 

  ทั้งน้ี ในการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลน้ี คณะผูว้ิจ ัยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เจาะลึกแบบเป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในระหว่างการเข้าร่วม

กิจกรรมประเภทต่างๆของคณะกรรมการ/เครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนการสัมภาษณ์ทาง

โทรศพัท์หรือการตอบแบบสัมภาษณ์ทางโทรสารในกรณีท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่สะดวกในเร่ืองของ

การนดัหมาย (ดูภาคผนวกรายการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบ) ดงัรายละเอียดดงัน้ีคือ 

- ผูว้า่ราชการจงัหวดั จาํนวน 4 ท่าน 

- รองผูว้า่ราชการจงัหวดั จาํนวน 3 ท่าน 

- ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั จาํนวน 4 ท่าน 

- รองผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั จาํนวน 6 ท่าน 

- เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีไดรั้บมอบหมาย จาํนวน 2 ท่าน 

- นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั จาํนวน 3 ท่าน 

- รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั จาํนวน 7 ท่าน 

- หวัหนา้ / เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานป้องกนัควบคุมเขต (สคร.) จาํนวน 6 ท่าน 

- เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัท่ีดูแลเร่ือง พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จาํนวน 77 ท่าน 

- Key informants ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 ท่าน 
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  2. แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร 

  แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารในการวจิยัและประเมินผล ประกอบดว้ย 

(1) เอกสารราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการควบคุม 

คณะกรรมการอาํนวยการระดบัจงัหวดั   

(2) เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิ  รายงานผลการ

จดัการประชุมคณะกรรมการระดบัต่างๆ 

(3) เอกสารเก่ียวกบัการตรวจ จบั ดาํเนินคดี (ถ้ามี หรือ ถ้าคณะผูว้ิจยัสามารถ

เขา้ถึงเอกสารเหล่านั้นได)้ 

(4) เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั พรบ. ในส่ือมวลชน ส่ือต่างๆ

ท่ีใชเ้ผยแพร่เพื่อการประชาสัมพนัธ์เน้ือหาตาม พรบ. เป็นตน้ 

 

กรอบในการนําเสนอข้อมูลการวจัิย 

 

  สําหรับการวิจัยและประเมินผลกระบวนการและผลการดํา เ นินงานของ

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบัต่างๆ คณะผูว้ิจยัได้

ลาํดบัรายงานผลการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

   

  บทท่ี 1 บทนาํ 

  บทท่ี 2 ผลการวจิยัและประเมินบริบท 

  บทท่ี 3 ผลการวจิยัและประเมินการสนบัสนุน/ การลงทุน 

  บทท่ี 4 ผลการวจิยัและประเมินกระบวนการและผลการดาํเนินงาน 

  บทท่ี 5 บทส่งทา้ย 
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บทที ่2 

ผลการวจัิยและประเมินบริบท 

 

 

  กล่าวไดว้า่ในช่วงเกือบขวบปีแรกของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  มีการเคล่ือนไหว และกระแสขอ้มูลเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึง

เกิดข้ึนทั้งจากฝ่ายสนบัสนุน พรบ. ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รวชิาการ และองคก์รภาคประชาชน  และ

ฝ่ายคดัคา้น พรบ.  ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายผูป้ระกอบการ  และองคก์ร อาทิ สมาพนัธ์เพื่อช่วยภาครัฐลด

ปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ แห่งชาติ (สชอ.) สมาคมภตัตาคารไทย รวมถึงการ

เคล่ือนไหวของฝ่ายการเมืองท่ีมีบทบาทสูงในการเป็นแรงดึง และแรงฉุด การขบัเคล่ือนพรบ.  และ

ฝ่ายส่ือมวลชนท่ีมีการวเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็น  และเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวของ 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีอยา่งต่อเน่ือง ตลอดทั้งปี หากจะจาํแนกบริบทท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงระยะเวลา 

ประมาณ 8 เดือน ภายหลงัการบงัคบัใช ้ พระราชบญัญติัฯ ประกอบดว้ยบริบทท่ีส่งผลต่อการ

ดาํเนินการของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ทั้งใน

ระดบัคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ  คณะกรรมการควบคุมแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุม

ระดบัจงัหวดัดงัน้ี 

 

ก. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551  

ข. การเคล่ือนไหวทางการเมืองเก่ียวกบัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

ค. การเคล่ือนไหวของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย 

ง. การเคล่ือนไหวของฝ่ายสนบัสนุนการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

จ. การคล่ือนไหวของฝ่ายไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ฉ. การแสดงทศันะของส่ือมวลชนต่อการบงัคบัใชก้ระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 
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ก. การเปลีย่นแปลงทางการเมืองในช่วงประกาศใช้พระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

ในช่วงการผลกัดนัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 

เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายต่อหลายคร้ัง ทั้งในระดบับุคคลท่ีดาํรง

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

ซ่ึงส่งผลใหก้ารดาํเนินการผลกัดนัพระราชบญัญติัฯ การออกกฎหมายลูก การเรียก

ประชุมคณะกรรมการในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายจากคณะกรรมการนโยบาย

ระดบัชาติ ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน  

 

รายนามนายกรัฐมนตรี 

1. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 19 กนัยายน 2549 – 1 ตุลาคม 2549 

2. พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ 1 ตุลาคม 2549 – 29 มกราคม 2551 (ครม.คณะท่ี 56) 

3. นายสมคัร สุนทรเวช  29 มกราคม 2551 – 9 กนัยายน 2551 (ครม.คณะท่ี 57) 

4. นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ 18 กนัยายน 2551 – ปัจจุบนั (ครม.คณะท่ี 58) 

 

รายนามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุข 

1. นายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม  8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 28 มกราคม พ.ศ. 2551  

2. นายแพทยสุ์รพงษ ์สืบวงศลี์  6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 - 9 กนัยายน พ.ศ. 2551   

3. นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล   24 กนัยายน พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั (กนัยายน 2551)   

 

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

1. นายแพทยม์งคล ณ สงขลา   8 ตุลาคม 2549 - 6 กุมภาพนัธ์ 2551 

2. นายไชยา สะสมทรัพย ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2551 - 9 กรกฎาคม 2551 

3. นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู  2 สิงหาคม 2551 - 9 กนัยายน 2551 

4. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง   24 กนัยายน 2551 – ปัจจุบนั (กนัยายน 2551)   

 

จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัทางการเมืองอนั 

เก่ียวเน่ืองกบัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ถือเป็นบริบททางการเมือง

ท่ีเป็นปัจจยัอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ในระดบัต่างๆ  เน่ืองจาก

เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการสานต่อนโยบาย  การติดคา้งล่าชา้ในการจดัการดา้นเอกสาร

ราชการ ทาํใหทุ้กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่ง  จะตอ้งเร่ิม

กระบวนการดา้นเอกสารใหม่เกือบทั้งหมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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ข. ความเคลือ่นไหวทางการเมืองเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551  ในระหว่างวนัที ่ 14 ก.พ. – 30 ก.ย. 51 

จากการรวบรวมขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยนกัการเมืองผู ้

ดาํรงตาํแหน่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ในช่วง

ระหวา่งวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ เป็นวนัแรกท่ีมีการประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2551   

คณะผูว้จิยัพบวา่  มีความเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีน่าสนใจหลายเหตุการณ์ ซ่ึงได้

รวบรวมและเรียบเรียงตามลาํดบัเหตุการณ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

18 ก.พ. 51 : นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงดาํรง

ตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมระดบันโยบาย ใหส้ัมภาษณ์ผา่นส่ือวา่ การ

โฆษณาไม่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ และในทางกลบักนัหากมีการโฆษณา

มากก็จะเป็นการสร้างงาน และจะยงัไม่ออกกฎกระทรวง เพื่อประกาศควบคุมการ

โฆษณา ตามพ.ร.บ. เพราะยงัมีขอ้ถกเถียงอยู ่ ยงัคงตอ้งหารือกบัคณะทาํงานอีกคร้ัง

หน่ึง  จากการใหส้ัมภาษณ์ผา่นส่ือในคร้ังน้ี ทาํใหเ้ครือข่ายเหลา้ ฯ ต่างออกมาแสดง

กระแสคดัคา้นความคิดของนายไชยาเป็นอยา่งมาก 

 

12 มี.ค. 51 : หลงัจากสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ห่งชาติ (สชอ.) ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือต่อนายกรัฐมนตรี สมคัร สุนทรเวช ถึง

ผลกระทบของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์่อผูป้ระกอบการ พร้อมให้

ขอ้คิดเห็นวา่กฎหมายฉบบัน้ีไม่สามารถปฏิบติัจริง ผลสรุปจากการเขา้พบในคร้ังนั้น 

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดบ้อกใหท้างสมาพนัธ์ ฯ ทาํหนงัสือสรุป

รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ  เพื่อจะนาํเขา้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีให ้ ครม. 

ไดรั้บทราบ และจะดาํเนินการแกก้ฎหมายต่อไป เพื่อใหส้ามารถปฎิบติัไดจ้ริง โดยให้

เหตุผลวา่เน่ืองจากกฎหมายท่ีเป็นอยูส่ร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน  ในฐานะท่ี

ตนเป็นนายกรัฐมนตรี เม่ือมีประชาชนมาร้องทุกข ์ ก็จาํเป็นตอ้งช่วยเหลือ   จากการ

ออกมาแสดงมุมมองผา่นส่ือในคร้ังน้ีของนายกรัฐมนตรีนั้น นบัวา่ส่งผลทาํใหก้าร

ดาํเนินการในเร่ืองของการออกกฎกระทรวงน่าจะเดินหนา้ไดย้ากข้ึน  

 

13 มี.ค. 51 : สัญญาณทางการเมืองคร้ังต่อมา   เป็นเหตุการณ์การเคล่ือนไหวของ นาย

ไชยา สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีออกมาใหส้ัมภาษณ์ต่อ

ส่ือมวลชน หลงัจากท่ีนายกรัฐมนตรีไดแ้สดงทศันะวา่จะทาํการแกไ้ขกฎหมาย  ซ่ึง
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นายไชยาก็แสดงท่าทีนอ้มรับคาํสั่งของนายกรัฐมนตรี  โดยให้เหตุผลวา่ตนเองเป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหากผูบ้งัคบับญัชามีนโยบายอยา่งไร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งปฏิบติั

ตาม 

 

4 เม.ย. 51 : เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือ นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ใหส้ัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนวา่ กาํลงัเตรียมดาํเนินการสรรหา

คณะกรรมการตามพรบ.ควบคุมฯ โดยมอบหนา้ท่ีใหก้บัรองปลดักระทรวงสาธารณสุข

เป็นผูด้าํเนินการ  ส่วนตนเองนั้นไม่มีนโยบายท่ีจะแกก้ฎหมาย หนา้ท่ีของกระทรวง

สาธารณสุขคือจะทาํการรณรงคค์วบคุมและแกปั้ญหาสุรา ในเร่ืองของการโฆษณาดว้ย   

ทั้งน้ีสัญญาณสุดทา้ยนบัวา่เป็นท่ีน่ายนิดีสาํหรับกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล์

และประชาชนท่ีต่างเฝ้ารอนโยบายภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั  

 

6 ก.ค. 51 : นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบลงไปตรวจสอบ เฝ้าระวงั ดูแลอยา่งใกลชิ้ดทุกจงัหวดัเพื่อให้

สถานประกอบการ ประชาชนปฏิบติัตามทั้งในเร่ืองสถานท่ีหา้มด่ืม หา้มขาย และการ

จาํหน่ายทุกรูปแบบตอ้งไม่ละเมิดกฎหมาย และหากพบการฝ่าฝืนจะลงโทษทนัทีโดย

ไม่ละเวน้ 

 

จากเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาดงัท่ีกล่าวมา   

กล่าวไดว้า่สัญญาณทางการเมืองท่ีมีต่อการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ จากฝ่ายการเมือง  

มีทั้งสัญญาณท่ีเป็นแรงผลกั  และแรงดึง ต่อการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ  โดย

ในบางช่วงเวลา  สัญญาณท่ีแสดงออกเสมือนหน่ึงการสนบัสนุนให ้ พระราชบญัญติัฯ 

เดินหนา้ต่อไปโดยการออกกฏเกณฑก์ารแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนท่ียงัขาดอยู ่ 

ขณะเดียวกนั การแสดงออกในบางช่วงกลบัส่งสัญญาณท่ีตอ้งการทบทวนรายละเอียด

ในขอ้กฎหมายดว้ยเหตุผลวา่เกรงจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ย ส่งผล

กระทบยงัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  

เน่ืองจากทาํใหผู้ป้ฏิบติัรอดูท่าทีท่ีจะดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อไป  

 

“การท่ีคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบาย

ระดับชาติยงัไม่มีการประชุมมนักส่็งผลต่อคนทาํงานส่วนหน่ึง เพราะหัวไม่ส่าย 

หางกไ็ม่กระดิกเป็นธรรมดา ทีนีก้ขึ็น้อยู่กับความสนใจในระดับพืน้ท่ีแล้วว่าจะ

เห็นความสาํคัญมากแค่ไหน”  (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551) 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
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ค. ความเคลือ่นไหวของกระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 

จากการรวบรวมขอ้มูลการคเล่ือนไหวของกระทรวงสาธารณสุขท่ีปรากฏ 

ผา่นส่ือสาธารณะ ในฐานะหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  และมีบทบาทสาํคญัโดยตรง

ในการผลกัดนัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551   พบวา่  บทบาทของกระทรวงมีทิศทางท่ีชดัเจนคือตอ้งการให้ พระราชบญัญติัฯ 

มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  รวมถึงดาํเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และทาํ

ความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติัในพื้นท่ีเพื่อสามารถดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

21 ก.พ. 51 : นพ.สุธรรม ศรีธรรม โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อกมาใหส้ัมภาษณ์

ถึงความคืบหนา้ของการดาํเนินงานตามพรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลว์า่ขณะน้ี

กาํลงัจะแต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อเร่งดาํเนินงานในเร่ืองของการออกกฎกระทรวง 

ประกาศ และระเบียบท่ีเป็นกฎหมายลูก โดยการออกกฎหมายดงักล่าวจะครอบคลุมถึง

เร่ืองของการจดัจาํหน่าย การกาํหนดเวลา สถานท่ี และการโฆษณาท่ีเหมาะสม  พร้อม

ทั้งจะเร่งประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ พ.ร.บ. ฉบบัน้ีผา่นทุกส่ือ และจะทาํการจดัประชุม

ช้ีแจงกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน   

 

2 เม.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อกแนวทางการปฏิบติัถึงการกระทาํท่ีมีลกัษณะ

ส่อหรือแสดงใหเ้ห็นวา่มีเจตนาท่ีจะโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นการฝ่าฝืน ตาม

มาตรา 32   

 

5 มิ.ย. 51 : กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ไดอ้อกหนงัสือกระทรวง

สาธารณสุข ท่ี สธ 0442.4/ว 453 ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2552 เพื่อขอความร่วมมือให้

จงัหวดัต่าง ๆ ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 

ตามมาตรา 19 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานตามมาตรา 21 

 

10 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากท่ี พรบ. 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีผลบงัคบัใชม้าแลว้ 7 เดือน  



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
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18 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก  

 

19 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัอุบลราชธานี  

 

25 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

26 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัสงขลา  

 

30 ก.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัขอนแก่น  

 

2 ต.ค. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์  

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
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3 ต.ค. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัชลบุรี  

 

21 ต.ค. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่ส่ือมวลชนประเภทส่ือวทิยแุละโทรทศัน์  

 

29 ต.ค. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่ส่ือมวลชนประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ 

 

28 พ.ย. 51 : สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเพื่อทาํความเขา้ใจในพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี  

 

  ความเคล่ือนไหวของกระทรวงสาธารณสุข โดยสาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะเห็นไดว้า่  เป็นการดาํเนินการท่ีเนน้เร่ืองการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบักฎหมายฉบบัใหม่   มากกวา่จะมุ่งเนน้บทบาทการเอา

ผดิ ลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมาย    ทั้งน้ีในการจดัประชุมทาํความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผดิชอบ  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  และผูป้ระกอบการทุกคร้ัง  สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะพยายามส่ือสารใหทุ้กฝ่ายเห็นคลอ้ยท่ีจะปฏิบติัตาม

กฎหมายดว้ยความเขา้ใจ และเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  

มากกวา่พยายามส่ือสารโดยเนน้ใหเ้กิดความหวาดกลวั  ความกงัวลท่ีจะถูกจบักุม

ลงโทษตามกฎหมาย ดงัสะทอ้นอยูใ่นคาํพูดและแนวปฏิบติัของผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัน้ี  

 

“เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนรู้กฎหมาย  เพราะเราเช่ือว่าคนท่ัวไป 

ไม่อยากทาํผิดกฎหมาย  เพราะคงมีคนไม่ก่ีคนท่ีจะตามอ่านราชกิจจาฯเม่ือมีกฎหมาย

ออกมา  เราจึงจัดการประชุมแนะนาํกฎหมายนีใ้นหัวเมืองใหญ่ให้กับตาํรวจและ
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ผู้ประกอบการ  ซ่ึงผู้ประกอบการเขาดีใจมาก ขอบคุณเรามากท่ีช่วยมาชี้แจง มาเตือน

เขาก่อนท่ีจะมีการตรวจจับกวดขนัจริง บางพืน้ท่ีเม่ือชี้แจงไปกเ็ร่ิมมีการปลดป้ายออก  

ในส่วนของภาคประชาชน NGO เขาได้เร่ิมแล้ว ได้เกบ็ข้อมลู ถ่ายภาพการกระทาํผิด  

หลายพืน้ท่ีกต็กลงร่วมกันว่าจะ D-Day วนัท่ี 14 ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัออกพรรษา และ

เป็นวนัครบรอบ 8 เดือนของ พรบ. นี ้ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 14 

ก.พ. ท่ีผ่านมา  อย่างไรกต็ามเราได้ส่ือสารกับเครือข่ายองค์กรเอกชนว่า  ควรมีการ

ตักเตือน แนะนาํก่อนท่ีจะไปสู่ขัน้ตอนการร้องเรียน  เพราะเราไม่อยากให้เกิด

ความรู้สึกไม่ดี เราไม่อยากสร้างศัตรู  หากจะร้องเรียนขอเป็นในรายท่ีมีเจตนาจริงๆ  

บอกแล้ว เตือนแล้วกไ็ม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตาม” (สัมภาษณ์ นพ.สมาน ฟูตระกูล 26 ก.ย. 

2551) 
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ง. ความเคลือ่นไหวของฝ่ายสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

จากการรวบรวมขอ้มูลและติดตามสัมภาษณ์ของคณะผูว้จิยั  พบวา่  

บรรยากาศการเคล่ือนไหวอีกดา้นหน่ึงซ่ึงเป็นบริบทท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยในการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  

โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีแสดงบทบาทชดัเจนในสาธารณะ  คือเครือข่ายรณรงคป้์องกนั

ภยัแอลกอฮอล ์ และเครือข่ายนกัวชิาการเพื่อเฝ้าระวงัปัญหาแอลกอฮอล ์ เพื่อผลในการ

ผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม พ.ศ. 2551 สามารถ

เดินหนา้และบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

10 มี.ค. 51  : เครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภัยแอลกอฮอล์ ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือต่อ นายสมคัร 

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เพื่อคดัคา้นแนวคิดการแกไ้ข พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ มาตรา 30  ท่ีวา่ดว้ยการหา้มจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบ ลด แลก 

แจก แถม และเป็นการโฆษณาเพื่อมอมเมาเยาวชน ตามขอ้เสนอของ สมาพนัธ์ช่วย

ภาครัฐลดปัญหาแอลกอฮอล ์(สชอ.)  

 

14 มี.ค. 51  :  นายคาํรณ ชูเดชา ผูป้ระสานงานเครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายรณรงค์

ป้องกนัภัยแอลกอฮอล์ ประมาณ 40 คน ไดเ้ดินทางมายืน่หนงัสือต่อ นายไชยา สะสม

ทรัพย ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารสุข เพื่อเรียกร้องใหแ้สดงจุดยนืท่ีชดัเจนในการ

คุม้ครองสุขภาพชุมชน และคดัคา้นการแก ้ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ มาตรา 

30 ตามขอ้เสนอของ สมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาแอลกอฮอล ์ (สชอ.) โดยช้ีใหเ้ห็น

วา่พรบ.ดงักล่าวเพิ่งมีการบงัคบัใชย้งัไม่อาจวดัผลหรือด่วนสรุปไดว้า่ตอ้งเร่งแกไ้ข 

 

15 มี.ค. 51  :  นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎร์อาวุโส  ไดอ้อกมาเตือนรัฐบาลวา่ตอ้งฟัง

เสียงประชาชนก่อนท่ีจะแกไ้ข พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ตาม

ขอ้เสนอของผูป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอล ์ พร้อมแสดงทศันะวา่ พรบ.ดงักล่าวจะ

ช่วยคุม้ครองผลร้ายท่ีเกิดจากแอลกอฮอลไ์ด ้ 

 

18 มี.ค. 51  : รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท ์ผูป้ระสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพือ่เฝ้า

ระวังปัญหาแอลกอฮอล์ พร้อมดว้ยสมาชิก ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือต่อ นายสมคัร สุนทรเวช 

นายกรัฐมนตรี เพื่อใหรั้ฐบาลพิจารณาอยา่งรอบคอบและเป็นธรรมในการแกไ้ข 
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พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ มาตรา 30 เร่ืองการส่งเสริมการขายและการ

โฆษณา พร้อมแสดงทศันะวา่การแก ้พรบ. จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในอนาคต    

 

6 พ.ค. 51 :  มหาเถรสมาคม มีมติใหส้าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทาํ

หนงัสือแจง้ไปยงัสาํนกังานพุทธศาสนาทัว่ประเทศใหเ้จา้คณะจงัหวดัทุกจงัหวดัทาํ

ความเขา้ใจกบัวดัในเขตปกครองเก่ียวกบัรายละเอียดของ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ท่ีกาํหนดใหว้ดัและศาสนสถานเป็นเขตหา้มด่ืมหา้มขาย อยา่ง

เคร่งครัด พร้อมกบัใหป้ฏิบติัตาม พรบ.ดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 

11 มิ.ย. 51 : กระทรวงมหาดไทย ไดอ้อกหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0211.3/ว 

1820 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2551 แจง้ใหจ้งัหวดัต่าง ๆ ปฏิบติัตาม พรบ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ในการจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามมาตรา 19 

 

23 มิ.ย. 51 : กรุงเทพมหานคร ประกาศใหส้วนสาธารณะทุกแห่งในกรุงเทพเป็น

สถานท่ีหา้มด่ืมหา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 และถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกจบัปรับและติดคุก 

 

28 ก.ค. 51 : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกบักลุ่มภาคี เร่ง

ประชาสัมพนัธ์ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 แก่นิสิต นกัศึกษา 

โดยเฉพาะมาตรา 31 หา้มมิใหผู้ใ้ดด่ืมแอลกอฮอลใ์นมหาวทิยาลยั 

 

18 ส.ค. 51 : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประกาศวา่เครือข่ายภาคประชาชนจะเร่ิมดีเดย์

ตรวจสอบการกระทาํผดิตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในวนัท่ี 25 

ส.ค. น้ี หากพบวา่ผูใ้ดฝ่าฝืนจะจะแจง้ความดาํเนินคดีต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทนัที โดยไม่

รอใหก้ระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงมาบงัคบัใช ้

 

26 ส.ค. 51 : เครือข่ายเด็กและเยาวชน ท่ีรณรงคป้์องกนันกัด่ืมหนา้ใหม่ไดเ้ดินทางไป

ร้องขอบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์กัษใ์หญ่ 3 รายใหห้ยดุละเมิด พรบ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งเดินทางไปยงัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและ

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
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26 ส.ค. 51 : เครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  และ

เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ ไดแ้ถลงผลการเฝ้าระวงัการละเมิด พรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลงัพรบ.ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชไ้ปแลว้ 6 

เดือนวา่ยงัพบการกระทาํผดิพรบ.ตามมาตรา 32 วา่ดว้ยเร่ืองการหา้มโฆษณา แต่กลบั

ไม่มีหน่วยงานไหนเขา้มากาํกบัดูแลโดยเฉพาะสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

กล่าวไดว้า่การเคล่ือนไหวขององคก์รภาคประชาคม เปรียบเสมือน 

หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในหลายบทบาท  ไดแ้ก่  หน่วยสร้างกระแสการรับรู้ในสาธารณะ   

หน่วยตอบโตก้ารเคล่ือนไหวของฝ่ายผูป้ระกอบการ    และหน่วยติดตามกระตุน้เตือน

การทาํงานของฝ่ายการเมือง  เพื่อผลในการสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
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จ. ความเคลือ่นไหวของฝ่ายไม่เห็นด้วยกบัการบังคับใช้พระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ในช่วงท่ีมีความพยายามผลกัดนัใหพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  ประกาศใชแ้ละบงัคบัใชใ้นทางปฏิบติั โดยกรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข   ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนคู่ขนานกนั คือความเคล่ือนไหวของ

ฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551 ท่ีตอ้งการใหมี้การชะลอการบงัคบัใช ้   ทบทวนการบงัคบัใช ้ ไปจนถึงแกไ้ข

กฎหมายท่ีประกาศใช ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 

16 ก.พ. 51 : สมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

แห่งชาติ (สชอ.)  พร้อมด้วย สมาคมผู้ค้าปลีก, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมธุรกจิ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, สมาคมโฆษณาธุรกจิแห่งประเทศไทย, สมาคมภัตตาคาร

ไทย และสมาคมป้ายโฆษณา ไดข้อเขา้พบนายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพานิชย ์ เพื่อขอผอ่นผนัการบงัคบัใชพ้.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ป

อีก 6 เดือน โดยให้เหตุผลวา่กฎหมายดงักล่าวยงัไม่ชดัเจนและส่งผลต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ   

 

18 ก.พ. 51  : นางวิมลพรรณ อุดมพร รองประธานบริหาร บริษทัดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮน

เนสซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั และในฐานะกรรมการสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจาก

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (สชอ.) ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือต่อ นายสุรพงษ ์  สืบวงศลี์  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  ในฐานะคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลโ์ดยตาํแหน่ง  เพื่อขอความชดัเจนเร่ืองวิธีปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เน่ืองจากผูป้ระกอบการตีความกฎหมายแตกต่างกนั   

   

11 มี.ค. 51 : นางวิมลพรรณ อุดมพร รองประธานบริหาร บริษทัดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮน

เนสซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั และในฐานะกรรมการสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจาก

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (สชอ.) ไดเ้ขา้พบนายสมคัร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  เพื่อช้ีแจงถึงผลกระทบจากการบงัคบัใช ้

พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ โดยเฉพาะในมาตรา  30 ในเร่ืองของการ หา้มเร่

ขาย และ ลด  แลก แจก แถม วา่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไวน์ผลไม ้ OTOP ท่ีตอ้งอาศยั

การเร่ขายเป็นช่องทางหลกัในการจดัจาํหน่ายและดาํเนินการทางธุรกิจประเภทน้ี  



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20 มี.ค. 51 : นายวิสุทธ์ิ โลหิตนาวี ประธานสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย ไดอ้อก

แถลงการณ์ถึงผลกระทบของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ต่อกลุ่ม

ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย

กวา่ 1 แสนลา้นบาท จึงขอใหรั้ฐบาลทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว  

 

23 มี.ค. 51 : นางปวรวรรษ กลุมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ใหส้ัมภาษณ์วา่หลงั

ประกาศใช ้ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 1 เดือนส่งผลให้

ยอดขายของภตัตาคาร ร้านอาหารท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมลดลงกวา่ 50 – 60% โดย

สาเหตุมาจากความไม่ชดัเจนของกฎหมาย  จึงขอให้รัฐบาลผอ่นปรนในมาตรา 30 และ

มาตรา 32  

 

23 มี.ค. 51 : นายศักรินทร์ ช่อไสว ผู้จัดการสมาคมโรงแรมไทย ใหส้ัมภาษณ์ถึง

ผลกระทบของ พรบ.คุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ต่อภาคธุรกิจโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว วา่ถือเป็นการทาํลายบรรยากาศในการท่องเท่ียวของไทยเป็นอยา่งมาก พร้อม

กบัเรียกร้องใหรั้ฐบาลแยกแยะเร่ืองการใหบ้ริการของโรงแรมไม่ตอ้งรวมอยูใ่นการ

บงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัฯ 

  

  ทั้งน้ีจากการติดตามการดาํเนินของบริษทัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจแอลกอฮอลใ์นช่วงการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  พบวา่ นอกจากจะมีการเขา้พบหารือกบัหน่วยงานรัฐและฝ่าย

การเมืองเพื่อให้เกิดการชะลอการบงัคบัใช ้  และเรียกร้องใหมี้การตีความกฎหมายใหม่

แลว้  ในห้วงเวลาเดียวกนับริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์งัคงมี

การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อสร้างยอดขาย  และสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้

อยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

 

25 ก.พ 51 : บริษทั บุญรอดเทรดิงส์ จํากดั ขอสร้างผลงานอีกคร้ังโดยการรุกตลาด

ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองด่ืม Non Alcohol โดยหาผลิตภณัฑต์วัใหม่มาเสริมเพื่อต่อยอด

ใหก้บับริษทั 

 

6 มี.ค. 51 : บริษทัเพอร์นอต ริคาร์ด แอลเอ วางแผนรุกทาํการตลาดในเอเชีย  โดยคาด

คร่ึงแรกของปีรายรับและกาํไรจะเพิ่มข้ึน 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 มี.ค. 51 : บริษทัดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี ประเทศไทย (จํากดั) เตรียมสร้างแบรนด์ 

“สเมอร์นอฟ” เหลา้ประเภทวอดกา้ หวงัเจาะตลาดนกัด่ืมหนา้ใหม่โดยใชก้ลยทุธ์มิวสิค

มาร์เก็ตต้ิง เพื่อเพิ่มยอดขายและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มมาตรฐาน 

 

13 มี.ค. 51 : บริษทั สิงห์คอร์ปอเรช่ัน จํากดั เตรียมขยายตลาดผลิตภณัฑก์ลุ่ม Non 

Alcohol เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว ้ โดยทุ่มงบ 250 ลา้นขยายฐานตลาดและ

เตรียมโฆษณา 

 

10 เม.ย. 51 : บริษทั มิลเลอร์ ไลต์ฯ เปิดตวัเบียร์ใหม่โดยใชก้ลยทุธ์เบียร์แคลอร่ีตํ่า และ

คราฟเบียร์ เพื่อกระตุน้ยอดขายและนกัด่ืมรายใหม่ ๆ ใหม้าสนใจมากข้ึน 

 

17 เม.ย. 51 : บริษทั ซานมิเกล มาร์เกตต้ิง จํากดั  เปิดตวัเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอลต์วั

ใหม่  เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลผ์ูค้นในปัจจุบนั  หวงัเพิ่มมาร์เกตแชร์ 5 - 10% 

 

18 เม.ย. 51 : บริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรร่ี จํากดั  เตรียมทุ่มงบ 80 ลา้นบาทจดั

แคมเปญสปอร์ตมาร์เกตติ้งใหผ้ลิตภณัฑ ์ “ไฮเนเกน้”  เป็นผูส้นบัสนุนระดบัโลก 

ฟุตบอลระดบัโลก ยฟู่าแชมเป้ียนลีกส์    

 

24 เม.ย. 51 : บริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรร่ี จํากดั เตรียมใชก้ลยทุธ์มิวสิคและ

สปอร์ตมาร์เกตติ้งดนัเบียร์ไฮเนเกน้ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล ์ 

 

25 เม.ย. 51 : บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี ประเทศไทย (จํากดั) ผูน้าํขา้เคร่ืองด่ืม 

จอนห์น่ีวอลก์เกอร์ เรดเลเบิ้ล จดักิจกรรมส่ือสารการตลาดคอนเสิร์ตกลางสายนํ้าใน

วนัสงกรานตท่ี์จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อร่วมรณรงคแ์ละสร้างกระแสใหว้ยัรุ่นไทย

สนุกสนานได ้โดยไร้แอลกอฮอล ์และเล่นนํ้าอยา่งมีสติ 

 

23 พ.ค. 51 : บริษทั ไทยเบพเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  เตรียมซ้ือหุ้นบริษทัโออิชิ  

เพื่อใหธุ้รกิจเคร่ืองด่ืมครอบคลุมมากข้ึน คาดวา่ปีน้ีจะทาํรายไดไ้ดต้ามเป้า ทุ่มเงิน 200 

ลา้นบาท เพื่อภาพลกัษณ์และต่อตา้นกระแสจากสังคม 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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29 พ.ค. 51 : บริษทั สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั จดัตั้งทีมฝ่ายพฒันาธุรกิจ พฒันาสินคา้

นอลแอลกอฮอลเ์ขา้ตลาดเพิ่มโดยใชก้ลยทุธ์กอริลล่ามาร์เกตต้ิง บุกช่องทางขายทุกทาง 

 

31 พ.ค. 51 : บริษทั สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั จดัตั้งบริษทัลูก “บีอาร์เอ” รุกจาํหน่าย

สินคา้กลุ่ม Non Alcohol เพียงอยา่งเดียว เพื่อสามารถขายสินคา้ไดค้ล่องตวัข้ึนโดยจะ

ใชง้บ 80ลา้นบาทในการทาํการตลาด 

 

10 มิ.ย. 51 : ไพศาล ชีวะศิริ เข้าของผลิตภัณฑ์เหล้าแบล็กแคทในอดีต หวนคืนวงการ

ธุรกิจเหลา้อีกคร้ังเตรียมรีแบรนดว์สิก้ีแบล็กแคท จะวางจาํหน่ายในช่วงไตรมาสท่ี 3 

 

18 ก.ค. 51 :  บริษทั แม็กซ์เซ่ียม ฟายน์ ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ (ประเทศไทย) ผูน้าํเขา้

เคร่ืองด่ืมวอดกา้พรีเม่ียม แบรนด ์ “แอบโซลูท” เตรียมเปิดศึกมุ่งสร้างแบรนดแ์ละทาํ

การตลาดในกลุ่มลูกคา้เก่า เนน้เจาะตลาดวอดกา้ เพื่อให้ไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาด

เป็นอนัดบัสองในไทย 

 

19 ก.ค. 51 : บริษทั สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั ลดการจดักิจกรรมทางการตลาดและ

โฆษณา เพื่องานเทศกาลเขา้พรรษา  พร้อมเตรียมแผนรุกการตลาดอยา่งหนกัหลงัออก

พรรษา  และส่งทา้ยปีเก่า   

 

24 ก.ค. 51 : บริษทัแม็กซ์เซ่ียม ฟายน์ ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ (ประเทศไทย) ผูน้าํเขา้

เคร่ืองด่ืมวอดกา้พรีเม่ียม แบรนด ์ “แอบโซลูท” เตรียมเปิดศึกมุ่งสร้างแบรนดแ์ละทาํ

การตลาดในกลุ่มลูกคา้เก่า วางแผนใชแ้คมเปญปัญหาโลกร้อนเพื่อกระตุน้ยอดขาย 

 

25 ก.ค. 51 : บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั ผูน้าํเขา้

ผลิตภณัฑเ์บล่ีไอริส ครีม เตรียมรุกกิจกรรมทางการตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิง

ในมือง โดยจดักิจกรรมการตลาดแฟชัน่โชว ์เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองด่ืมดว้ย 

 

27 ก.ค. 51 : ไพศาล ชีวะศิริ  อดีตเจา้ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม “คูลเลอร์ คลบั” ไวน์

คูลเลอร์  เตรียมรุกผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดีกรีตํ่าแบรนด ์ “พี คูลเลอร์” โดยใชง้บ

กวา่ 500 ลา้นบาทในการทาํตลาด  และทาํการส่งเสริมการตลาดอยา่งยิง่ใหญ่ใน      

ไตรมาสท่ี 4 ของปีน้ี 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 ส.ค. 51 : บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั ผูน้าํเขา้เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์บล่ีไอริส ครีม รุกทาํการตลาด ภายใตธี้มแฟชัน่ปาร์ต้ี  สร้างแบรนดผ์า่น

กลุ่มนกัด่ืมหนา้ใหม่สาววยัทาํงาน คาดใชร้ะยะเวลา 9 เดือนในการจดังานคร้ังน้ี   

 

21 ส.ค. 51 : บริษทั แม็กซ์เซ่ียม ฟายน์ ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เตรียมปรับพอร์ตโฟลิโอ หาแบรนดใ์หม่แทนแบรนดเ์ก่าท่ีจะถอดออกไปประมาณ 1 – 

2 ปีขา้งหนา้สาเหตุจากปัญหาเร่ืองหุน้ส่วนพร้อมเปิดตวัวิสก้ีซูเปอร์พรีเม่ียมหลงัเติบโต

อีก 20% 
 

  นอกจากนั้นยงัมีผูป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอลบ์างรายท่ีมีการ

เคล่ือนไหวทางการตลาดเพื่อรับมือกบั พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 15 ก.พ. 51 : บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์วา่จะทาํการโฆษณา

สินคา้ต่าง ๆ ของบริษทัผา่นส่ือต่อไป เน่ืองจากไดส้อบถามไปยงักรมประชาสัมพนัธ์

แลว้ ระบุวา่ยงัสามารถทาํการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ ไดจ้นกวา่จะมีกฎกระทรวง

ออกมา 

 

25 มิ.ย. 51 : บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี ประเทศไทย (จํากดั) เตรียมปรับกลยทุธ์

ทาํตลาดวสิก้ีใหม่อีกคร้ัง โดยจะชะลอการทาํการตลาดลงเพราะภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

และพรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ออกมาใหม่จะส่งผลต่อกาํลงัซ้ือ  

 

กล่าวไดว้า่แรงตา้นพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  

2551 มาจากผูป้ระกอบการหลายฝ่าย  ไดแ้ก่ สมาคมภตัตาคารไทย  สมาคมโรงแรม

ไทย  สมาคมผูป้ระกอบการไวน์ไทย  สมาคมผูค้า้ปลีก  สมาคมโรงแรมไทย  สมาคม

ธุรกิจท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคม

ภตัตาคารไทย และสมาคมป้ายโฆษณา  โดยมีสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(สชอ.)  เป็นผูข้บัเคล่ือนสําคญั   โดยสาระสําคญัของการ

เคล่ือนไหวคือการโจมตีว่าพระราชบญัญติัฯท่ีประกาศออกมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

และไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
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ฉ. การแสดงทศันะของส่ือมวลชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ส่ือมวลชนนับเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้  

และคลอ้ยตามของประชาชน  รวมทั้งเป็นสถาบนัท่ีทาํหน้าท่ีสร้างกระแส  ช้ีกระแส  

และรักษากระแสความสนใจของประชาชนในสังคมต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เน่ืองจาก

ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้อย่างกวา้งขวาง  

และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างครอบคลุมใน

เวลาอนัรวดเร็ว   และดว้ยเหตุท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้

โดยตรงจึงตอ้งอาศยัส่ือมวลชนเป็นผูค้ดัเลือกข่าวสาร และสรุปขอ้มูลให้รับทราบอีก

ต่อหน่ึง   นอกจากน้ีด้วยเหตุท่ีประชาชนจาํนวนมากไม่มีเวลาในการศึกษาทาํความ

เขา้ใจ ปรากฏการณ์ และขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลาในสังคม ดงันั้น การวิพากษ ์ 

วิจารณ์  การแสดงทศันะของส่ือมวลชนจึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีประชาชนใช้ใน

การศึกษาเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลในการตดัสินใจท่ีจะมีความคิดเห็น  มีความเช่ือ  หรือ

ประพฤติต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 กันยายน 2551 ซ่ึงเป็นช่วง

ประกาศใช้พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  พบวา่  นอกจาก

ส่ือมวลชนจะทาํหน้าท่ีในการนาํเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทั้ง

จากฝ่ายการเมือง  ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายต่อต้านการบังคบัใช้

พระราชบญัญติั ฯแลว้   ส่ือมวลชนยงัทาํหน้าท่ีในการแสดงทศันะ  วิพากษ์ วิจารณ์ 

พระราชบญัญติัฯ ด้วยตวัของส่ือเองอีกด้วย  ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัได้ทาํการรวมรวบและ

เรียบเรียงการแสดงทศันะของส่ือมวลชนท่ีปรากฏผ่าน คอลมัภ ์บทความ บทวิจารณ์ 

ในช่วงท่ีผา่น  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

  

21 ก.พ. 51 : หนังสือพมิพ์ประชาชาติธุรกจิ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั พรบ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 วา่เน้ือหาในพรบ.ดงักล่าวยงัไม่มีความชดัเจนพอใน

การปฏิบติั พร้อมนาํเสนอเสียงสะทอ้นจากผูป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอลบ์างราย 

อยา่งไรก็ตาม รายงานน้ีไดส้รุปในตอนทา้ยวา่ คาดวา่ถา้มีคณะกรรมการและมีประกาศ

กฎกระทรวงตามมาความชดัเจนต่าง ๆ ก็น่าจะดีกวา่น้ี  

 

27 ก.พ. 51 : หนังสือพมิพ์ผู้จัดการรายวัน กล่าวถึงท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขต่อ 

พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ท่ีในตอนแรกรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นความสาํคญัวา่จะตอ้งคุมโฆษณาเชิงสร้างสรรคใ์หอ้ยูใ่น
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กรอบเวลาใดอยา่งชดัเจน แต่ไม่นานหลงัจากนั้นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมา

ใหข้่าวแกว้า่ทางกระทรวงสาธารณุขเตรียมดาํเนินการออกประกาศกฎกระทรวง

เพิ่มเติมในรายละเอียดท่ีเป็นกฎหมายลูกของ พรบ. แต่อยูใ่นระหวา่งการรวบรวม

ขอ้มูล ซ่ึงส่ือทิ้งทา้ยวา่ทั้งหมดน้ีเป็นการวดัใจรัฐบาลวา่จะมีนโยบายอยา่งไรในการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และหากเขา้ขา้งกลุ่มทุนทางธุรกิจ รัฐบาลคงตระหนกัดี

วา่ประชาชน 13 ลา้นเสียงท่ีสนบัสนุนเร่ืองน้ีจะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร  

 

14 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์มติชน แสดงความคิดเห็นถึงกรณีท่ี สชอ. ขอเขา้พบ 

นายกรัฐมนตรีเพื่อแก ้พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ในเร่ือง

ของการเร่ขาย โดยอา้งวา่มีผลกระทบต่อธุรกิจผูผ้ลิตไวน์โอทอป วา่การแกก้ฎหมายน้ี

ไม่น่าจะช่วยเหลือธุรกิจไวน์ได ้ หากแต่จะเป็นการเอ้ือผลประโยชน์ใหก้บัผูน้าํเขา้เหลา้

ยีห่อ้ดงั ซ่ึงมีมูลค่าการตลาดสูงกวา่ ธุรกิจโอทอปหลายเท่า  

 

15 มี.ค. 51 : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ นาํเสนอกรณีนายกรัฐมนตรีมีมติจะแก้

กฎหมายตามขอ้เรียกร้องของ สชอ. เพราะกฎหมายดงักล่าวปฏิบติัยาก ซ่ึง

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขก็รับขอ้เสนอทนัที ทาํใหมี้นกัวชิาการ และนกั

กฎหมายออกมาแสดงทศันะวา่การแกก้ฎหมายคร้ังน้ีมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ 

 

17 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์ประชาชาติธุรกจิ นาํเสนอความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจแอลกอฮอลต์่อกรณีท่ีรัฐบาลมีท่าทีจะแกไ้ข พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 วา่ส่งผลใหบ้ริษทัเหลา้ และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลกระทบ เพราะ

ไม่สามารถวางแผนธุรกิจท่ีชดัเจนได ้ หากยงัไม่มีประกาศกฎกระทรวงท่ีชดัเจนออกมา 

หรือกรณีท่ีจะมีการแกไ้ข พรบ. ถา้ยกร่าง พรบ. แกไ้ขมีความล่าชา้ ธุรกิจก็เสียหาย

เช่นกนั แต่ขณะเดียวกนัแมว้า่พรบ.จะยงัไม่มีความชดัเจน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก็

ปฏิบติัตามไปแลว้ในระดบัหน่ึง โดยเฉพาะยกเลิกการจดักิจกรรมท่ีเป็นอีเวนตข์นาด

ใหญ่ รวมถึงเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

 

17 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์ดอกเบี้ยธุรกจิ นาํเสนอกบัทศันะของตวัแทนผูป้ระกอบการ

ธุรกิจแอลกอฮอลบ์างรายท่ีมีต่อ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 วา่เป็น

ผลดี เน่ืองจากทาํใหบ้ริษทัไม่ตอ้งใชง้บโฆษณามาก เพราะมีฐานลูกคา้อยูม่ากพอแลว้ 

แต่เกรงวา่จะส่งผลต่อธุรกิจอ่ืนมากกวา่ เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ภตัตาคาร และธุรกิจ

โฆษณา  เป็นตน้  
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20 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์ข่าวสด แสดงความคิดเห็นถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี สมคัร 

สุนทรเวชจะแกไ้ข พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ตามท่ี 

สมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ (สชอ.) ไดย้ืน่

หนงัสือมา วา่ถา้รัฐบาลเป็นผูอ้อกหนา้เองในการผลกัดนัแกไ้ข พรบ. ฉบบัน้ี แลว้

ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจะเป็นอยา่งไร  

 

20 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ แสดงความคิดเห็นวา่การใช ้ พรบ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายใหญ่ ๆ 

เน่ืองจากมีทุนมาก แต่ตรงกนัขา้ม กลบัส่งผลต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ยยาวเป็นหางวา่ว 

พร้อมกบัตั้งคาํถามท้ิงทา้ยวา่ แลว้จะช่วยแกปั้ญหาใหก้บัพวกเขาอยา่งไร  

 

22 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์สยามธุรกจิ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการออก พ.ร.บ. 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 วา่ส่งผลต่อธุรกิจไวน์ไทย แต่กลบัเปิดโอกาส

ใหธุ้รกิจไวน์นอกเขา้มาทาํการตลาดในประเทศไทย เหตุเพระไวน์ไทยถูกตดัทอนทาง

กฎหมายในการทาํตลาด นอกจากนั้นยงัส่งผลกระทบต่อธุรกิจไวน์โดยรวมดว้ย เช่น 

เกษตรกร ร้านคา้ และการท่องเท่ียว ดงันั้นจึงเสนอวา่การจดัทาํ พ.ร.บ. จะตอ้งไม่มา

จากความคิดเห็นของคนกลุ่มเดียว แต่ตอ้งทบทวนให้ดีถึงผลดี และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะกบัธุรกิจของไทย  

 

25 มี.ค. 51 : หนังสือพมิพ์โพสต์ทูเดย์ กล่าวถึงกรณีท่ีรัฐบาลออกมาพดูวา่จะแกไ้ข 

พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 เพราะมีคนเดือนร้อนมาขอความเป็น

ธรรมนั้น เป็นเหตุผลท่ีไม่มีนํ้ าหนกั และไม่เป็นความจริง ถา้รัฐบาลจะแกไ้ข พรบ. น้ี ก็

ควรท่ีจะตอ้งใชเ้หตุผลทางวิชาการท่ีผา่นการศึกษามาเป็นอยา่งดีแลว้ และตอ้งใช้

หลกัฐานวชิาการจากการวจิยัดว้ย 

 

1 เม.ย. 51 : หนังสือพมิพ์เดลินิวส์ นาํเสนอวา่ใหจ้บัตาดูการตดัสินใจของรัฐบาลท่ีมี

นโยบายจะแกไ้ข พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ตามท่ีผูป้ระกอบการ

ไดร้้องเรียนมาวา่ไดรั้บผลกระทบต่อธุรกิจ และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ 

ในขณะท่ีนกัวชิาการและเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ไดอ้อกมาแสดงจุดยนืวา่หาก

แก ้จะตอ้งปรับใหเ้ขม้กวา่เดิม จึงตอ้งติดตามกนัต่อไปถึงการดาํเนินการในอนาคต 
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11 เม.ย. 51 : หนังสือพมิพ์ไทยรัฐ แสดงทศันะในเชิงลบต่อ พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 วา่ช่วยอุม้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีตลาดดีอยูแ่ลว้ แต่กลบั

ทาํลายผูป้ระกอบการรายยอ่ย ชุมชน และผูป้ระกอบการไวน์ไทย จึงควรจดัใหมี้การรับ

ฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียทุกส่วน 

 

16 เม.ย. 51 : หนังสือพมิพ์ข่าวสด ไดพ้ดูถึงกรณีท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขกาํลงัจบัตามองบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์ีห่อ้หน่ึงท่ีอาจ

เขา้ข่ายกระทาํผดิ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ขอ้ 5 วา่ดว้ย

การหา้มโฆษณาท่ีมีการปรากฏภาพของสินคา้หรือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ 

 

17 เม.ย. 51 : หนังสือพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ ไดพ้ดูถึง การทาํงานของสาํนกังาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ซ่ึงเป็นหน่วยงานใหม่ท่ีถูก

จดัตั้งข้ึนเพื่อดูแลงานวชิาการในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั พรบ. วา่ท่ีผา่นมาสาํนกังานได้

ดาํเนินการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและความร่วมมือในการปฏิบติัตาม 

พรบ. ฉบบัน้ีตามภูมิภาคต่าง ๆ และกล่าวถึงการดาํเนินงานขั้นถดัไปวา่จะดาํเนินการ

สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์่อไป 

 

8 พ.ค. 51 : หนังสือพมิพ์เดลินิวส์ กล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ในประเทศไทย วา่ไม่วา่จะ

เป็นงานบวช งานแต่ง หรืองานศพ ต่างก็ตอ้งด่ืมกินตามสังคมไทย แต่ในตอนน้ีไม่

สามารถท่ีจะด่ืมตามวดัไดอี้กแลว้ เน่ืองจากมี พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2551 และกล่าวสรุปทิ้งทา้ยวา่การด่ืมมีแต่โทษ ไม่ควรด่ืมไม่วา่จะในสถานท่ีแห่งใด 

 

10 พ.ค. 51 : หนังสือพมิพ์ข่าวสด กล่าวถึงสาระสาํคญัของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะมาตราการหา้มด่ืมหา้มขายในวดั วา่หากแต่น้ีมีการ

จาํหน่าย หรือการด่ืมสุราในวดั จะถูกปรับ หรือจาํคุกได ้ 

 

29 ส.ค. 51 : หนังสือพมิพ์โพสต์ทูเดย์ กล่าวถึงการบงัคบัใช ้ พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 วา่เป็นมาตราการท่ีน่าสนใจ แต่ปัจจุบนัผา่นไป 6 เดือนแลว้ก็ยงั

ไม่เกิดการบงัคบัใช ้ พ.ร.บ. ดงักล่าวอยา่งจริงจงั หากแต่พบวา่ยงัมีการกระทาํท่ีผิด

กฎหมายดงักล่าวอยูม่ากมายซ่ึงจะเท่ากบัวา่พรบ.ฉบบัน้ีเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ  
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จากการนาํเสนอทศันะ  การวิพากษว์จิารณ์ และการแสดงความเห็นของ 

ส่ือมวลชนทั้งส้ิน 17 ช้ิน ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา พบวา่ โดยส่วนใหญ่ส่ือมวลชน

นาํเสนอถึง พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเชิงบวก  คือ

สนบัสนุนการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั  และไม่เห็นดว้ยต่อการเปล่ียนแปลงแกไ้ข

กฎหมาย จาํนวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน โดยประเด็นท่ีส่ือแสดงทศันะ  อาทิ การแสดงความไม่

เห็นดว้ยกบักรณีท่ีรัฐบาลจะแกไ้ขพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551 ตามท่ีผูป้ระกอบการไดร้้องเรียนเขา้มา เพราะไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีถูกจุด แต่เป็น

การเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอลร์ายใหญ่  ขณะท่ีส่ือบางส่วน

ทาํหนา้ท่ีในการสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงสาระสาํคญัส่วนหน่ึงของ พระราชบญัญติัฯ 

โดยเฉพาะมาตราการหา้มด่ืมหา้มขายในวดัท่ีผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

และประเด็นการแสดงความเห็นวา่พระราชบญัญติัฯ จะสามารถช่วยแกปั้ญหาอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได ้ 

 

ในจาํนวน การแสดงทศันะของส่ือมวลชน จาํนวน 17 ช้ิน  มี 5 ช้ิน ท่ี 

แสดงทศันะเป็นกลางๆต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  

โดยมิไดแ้สดงท่าทีสนบัสนุนการบงัคบัใช ้  ขณะเดียวกนัก็มิไดแ้สดงท่าทีสนบัสนุน

ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ  อาทิ  การแสดงความเห็นอยา่งกลางๆกรณีท่ีรัฐบาลมี

ท่าทีจะแกไ้ข พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551   และการแสดงความเห็น

วา่พระราชบญัญติัฯ ยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติัอยู ่ แต่หากมีคณะกรรมการและมี

ประกาศกฎกระทรวงตามมา  ความชดัเจนต่าง ๆ ก็น่าจะดีข้ึนได ้   รวมทั้งการแสดง

ความเห็นต่อการทาํงานของสาํนกังานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบท่ีถูก

จดัตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลสนบัสนุนพระราชบญัญติัฯฉบบัน้ี 

 

และในจาํนวนการแสดงทศันะของส่ือมวลชน จาํนวน 17 ช้ิน  มี 4 ช้ิน ท่ี 

แสดงทศันะเป็นลบต่อการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551 อาทิ  การแสดงความเห็นวา่ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551 ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอลร์ายยอ่ยมากกวา่ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลร์ายใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจไวน์ไทย และประเด็นการไม่มีการบงัคบัใช ้

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีอยา่งจริงจงัจนทาํใหพ้ระราชบญัญติัเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ

และไม่ก่อใหเ้กิดผลจริงอยา่งเป็นรูปธรรมต่อสังคม 
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กล่าวโดยสรุปบริบทท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ลว้นส่งผลต่อการดาํเนินงานตาม 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  ทั้งในระดบัคณะกรรมการนโยบาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ   และคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ  รวมถึงคณะกรรมการระดบั

จงัหวดั  กล่าวคือ 

 

[1] แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอน ในนโยบายของภาคการเมืองท่ีมีต่อการ

ผลกัดนั พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีทั้งทิศทางสนบัสนุน 

พรบ.ใหเ้ดินหนา้  และทิศทางท่ีตอ้งการชะลอการบงัคบัใชเ้พื่อศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน  ทาํใหเ้กือบหน่ึงขวบปีของการประกาศใช ้ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ.2551 ยงัไมมี่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

แห่งชาติแมแ้ต่คร้ังเดียว   ส่วนการประชุมของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

เกิดข้ึน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 24 ตุลาคม โดยเป็นการประชุมนอกรอบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง  วนั  หรือเวลา หา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ...... 

และไดล้งนามในหนงัสือระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีเร่ือง การคดัเลือกกรรมการใน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ.... ในวนัเดียวกนั เพื่อเตรียมเสนอ

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อเห็นชอบ

ใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการควบคุมฯ ท่ีขาดอยู ่  6 คน   รวมทั้งการเปล่ียนแปลง

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งหลายคร้ังในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือน   

ซ่ึงจากการขาดความชดัเจนและต่อเน่ืองในท่าทีของฝ่ายบริหาร  และการทิ้งช่วงในการออก

ประกาศกฎหมายลูกเพื่อใหก้ารดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัมีความครบถว้นสมบูรณ์   

ทาํใหแ้รงผลกัดนัท่ีมีต่อ พระราชบญัญติัฯ เป็นไปอยา่งติดขดั   และส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดัในหลายพื้นท่ี  ต่างชะลอการปฏิบติัเพื่อดูท่าทีท่ี

ชดัเจนจากนโยบายระดบัชาติ 

 

[2] แสดงใหเ้ห็นถึงแรงตา้นท่ีมีต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ซ่ึงแสดงออกโดยผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  และธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ือง อาทิ ภตัตาคาร โรงแรม โฆษณา ท่ีพยายามสร้างการรับรู้ต่อฝ่ายการเมืองใน

ฐานะผูก้าํหนดนโยบาย โดยการเขา้พบฝ่ายการเมืองเพื่อขอใหท้บทวนและแกไ้ขกฎหมาย  

และการใหข้่าวสารผา่นส่ือมวลชนแสดงจุดยนืไม่เห็นดว้ย  พร้อมตั้งขอ้สังสัยต่อผลของ

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ  วา่อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายส่วนจึงตอ้งการให้มีการ

ทบทวนและศึกษาผลกระทบอยา่งชดัเจนก่อนการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ    นอกจากน้ี

แรงตา้นยงัไดโ้จมตีไปยงัตวับทกฎหมายของพระราชบญัญติัในมาตรา 32 ซ่ึงยงัเปิดช่องให้
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มีการตีความไดว้า่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดทาํได ้ หรือไม่ เพียงใด  

โดยใครท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการไดบ้า้ง   ซ่ึงเป็นผลพวงต่อเน่ืองจากการขาดความ

แน่นอนทางการเมืองทาํใหย้งัไม่มีการจดัประชุมคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการ

ควบคุมระดบัชาติ จึงนาํมาซ่ึงการขาดความต่อเน่ืองในการอออกกฎหมายลูกเพื่อกาํจดัช่อง

โหวท่างกฎหมายจนกลายเป็นเป้าใหฝ่้ายตา้นสามารถหยบิยกข้ึนมาเป็นประเด็นในการ

วพิากษว์จิารณ์ และช้ีจุดอ่อนของพระราชบญัญติัฯ      และควบคู่ไปกบัการต่อตา้นการ

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ  ยงัเห็นภาพของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ยงัคงเดินหนา้ทาํ

ธุรกิจ ขยายกิจการ  นาํเสนอกลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ไม่แตกต่างจากช่วงก่อน

การมีผลบงัคบัใชข้อง พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551   

 

[3] แสดงใหเ้ห็นแรงดึง แรงผลกัดนั เพื่อใหพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์ดินหนา้ประกาศใช ้ และผลกัดนัใหมี้ผลจริงในเชิงปฏิบติั  โดยมีองคก์รสําคญั

ท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัในการขบัเคล่ือนและบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

คือ สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนภายใต ้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 24 โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี

เสมือนหน่วยงานเลขาของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ  

อยา่งไรก็ตาม แมค้ณะกรรมการทั้งสองระดบัจะยงัไม่มีการประชุมอยา่งเป็นทางการ  แต่

สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบไดเ้ดินหนา้จดัประชุม

ช้ีแจงทาํความเขา้ใจ ถึงท่ีมาของกฎหมาย เน้ือหาสาระสาํคญัในกฎหมาย  และวธีิปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งใหแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  และ

ผูป้ระกอบการในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้และความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่ง

ต่อเน่ือง       นอกจากน้ียงัมีการเคล่ือนไหวสนบัสนุนพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 จากภาคประชาชน   โดยมีเครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอล ์

เป็นหน่วยสาํคญัในการเคล่ือนไหว  ทั้งการเขา้พบฝ่ายการเมือง  การสร้างกระแสใน

ส่ือมวลชนเพื่อเรียกร้องใหห้น่วยงานรัฐเอาจริงเอาจงักบัผูล้ะเมิดกฎหมาย     

 

[4] แสดงให้เห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนัของส่ือมวลชนในประเด็นพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงนาํเสนอต่อสาธารณะผ่านคอลมัภ์ บทความ  

บทวิเคราะห์  และ ขอ้เขียนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์  โดยส่ือมวลชนจาํนวนหน่ึงแสดงทศันะ

อยา่งเปิดเผยท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานและบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ อาทิ เสนอความเห็น
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วา่เป็นกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรัฐบาลไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ

แกไ้ขกฎหมายตามขอ้เรียกร้องของฝ่ายผูป้ระกอบการ     

 ขณะท่ีส่ือมวลชนอีกจาํนวนหน่ึงมีการตั้งขอ้สังเกตและแสดงทศันะกงัวลต่อการ

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอยา่งจริงจงัดว้ยเกรงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ  

ประเด็นความไม่ชัดเจนของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ี

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจแอลกอฮอล์ไม่มีแนวทางในการปฏิบติัท่ีเหมาะสม   ประเด็น

เน้ือหาในพระราชบัญญัติฯท่ีส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบการรายย่อยมากกว่าผู ้ผลิต

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายใหญ่    และประเด็นการไม่มีการบงัคบัใช้ พรบ. ฉบบัน้ีอย่าง

จริงจงัจนทาํให้พระราชบญัญติัฯเป็นเพียงแค่เสือกระดาษไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อ

สังคม  

 

  กล่าวไดว้า่บริบทท่ีเกิดข้ึนในส่วนกลาง ไดส่้งผลต่อการดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัของคณะกรรมการระดบัต่างๆ  ไม่เฉพาะคณะกรรมการในส่วนกลาง แต่ยงัส่งผลต่อ

การดาํเนินการของคณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดัพร้อมกนัไปดว้ย  เน่ืองจากความไม่ชดัเจน

ของนโยบายและฝ่ายการเมือง  ทาํใหห้ลายพื้นท่ีต่างรอดูท่าที  และสัญญาณท่ีชดัเจนเพื่อท่ีจะ

เดินหนา้ประกาศใหปั้ญหาแอลกอฮอลเ์ป็นวาระจงัหวดัหรือไม่ เม่ือไหร่ และเพียงใด   ซ่ึงความ

ล่าชา้ทางนโยบายส่งผลใหก้ารดาํเนินการเพื่อใหพ้ระราชบญัญติัฯ มีความครบถว้นสมบูรณ์ตอ้ง

ล่าชา้ออกไปดว้ยเช่นกนั  จึงส่งผลต่อการดาํเนินงานโดยตรงเน่ืองเพราะทาํใหผู้ป้ฏิบติัในระดบั

จงัหวดัเกิดความไม่แน่ใจในอาํนาจหนา้ท่ี  และระเบียบกฏเกณฑต์ามกฎหมายใหม่        ในขณะท่ี

แรงตา้นจากฝ่ายผูป้ระกอบการไดส่้งผลใหเ้กิดความสับสนวา่กฎหมายมีขอ้บกพร่องจริงหรือไม่  

รวมทั้งก่อให้เกิดความวิตกกงัวลวา่อาจจะมีกระแสต่อตา้นหากเดินหนา้บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั

อยา่งจริงจงั     อีกทั้งกระแสในส่ือมวลชนมีแนวโนม้ของสัญญาณท่ีหลากหลาย  มีทั้งเห็นดว้ย  และ

ขดัแยง้   ทาํใหก้ารรับรู้ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการในระดบัจงัหวดัต่อภารกิจใหม่ ภายใตก้ฎหมาย

ฉบบัใหม่   ยิง่สับสนและมีแนวโนม้ชะลอดูสัญญาณท่ีชดัเจนจากบริบทโดยรวมต่อไป 

 

นอกเหนือจากบริบทในส่วนกลางท่ีมีผลครอบคลุมแนวโนม้การดาํเนินงานตาม 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในภาพรวมแลว้  ในส่วนของระดบัจงัหวดั

เอง ก็มีบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นท่ีซ่ึงส่งผลต่อการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลไ์ม่นอ้ย  จากการรวบรวมขอ้มูลโดยคณะผูว้จิยั  พบวา่ปัจจยัสาํคญัอยา่งนอ้ย 6 ประการ

ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
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ก. นโยบายของพ่อเมือง 

หากจะกล่าววา่บทบาทของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ

มีความสาํคญัต่อการช้ีทิศทางของงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ  

บทบาทของผูว้า่ราชการจงัหวดัก็เปรียบเสมือนผูช้ี้ทิศทางในระดบัจงัหวดั เพราะ

ผูว้า่ราชการจงัหวดั มีความสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบาย การผลกัดนั และการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัฯ นอกจากนั้นการท่ีผูว้า่ราชการใน

แต่ละจงัหวดัเอาจริงเอาจงัหรือหยบิยกเร่ืองของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล ์พ.ศ.2551 มากาํหนดเป็นวาระของจงัหวดั จะส่งผลให้

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของจงัหวดัตอ้งรับนโยบายของผูว้า่ฯไปปฏิบติั

ตามและใหค้วามสาํคญัเป็นหนา้ท่ีในลาํดบัตน้ ๆ ท่ีจะตอ้งนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

แมจ้ะประสบกบัปัญหาขอ้ขดัขอ้ง หรือติดขดัในบางประเด็น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งก็จะตอ้ง

พยายามหาทางแกไ้ขปัญหาเพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงานไดต้ามนโยบายของท่านผูว้า่ 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ นโยบายของพ่อเมืองจึงเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จใน

ลาํดบัตน้ๆ ท่ีจะทาํใหก้ารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

   “ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของจังหวดัเรากคื็อนโยบายของท่านผู้ว่า

ฯ ท่านผู้ว่าลงมาเตม็ท่ีเลย เรียกประชุม ให้นโยบาย การตอบสนองตรงนีเ้ป็น

กระแสท่ีช่วยเราได้มาก”  (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551)  

 

  “การชูกาํป้ัน สีหน้า แววตาของผู้บริหารจังหวดัท่ีเอาจริงเอาจัง 

สามารถแก้ปัญหาเร่ืองงบประมาณหรือข้อติดขดัอ่ืน ๆ ได้ เพราะถ้าผู้บริหาร

จังหวดัโอ.เค.เน่ีย มนัต้องเดินแล้ว หมายความว่าสาธารณสุขจังหวดักต้็องหา

ช่องทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกต้็องขบัเคล่ือนนโยบายอยู่แล้ว ต้องจัด

งบประมาณมาสนับสนุนนโยบายนีใ้ห้สมบูรณ์แบบเรียบร้อย หน่วยงานอ่ืน ๆ ก็

ต้องพยายามปฏิบัติงานให้ได้ตามท่ีได้รับมอบหมายมา” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551)  

 

  “ปัจจัยท่ีทาํให้จังหวัดเราเอาจริงเอาจังกว่าจังหวดัอ่ืน ๆ กเ็พราะ

ท่านผู้ว่าและนายแพทย์สาธารณสุขคนเก่าสนใจเร่ืองการดาํเนินการบังคับใช้

กฎหมาย แล้วท่านกเ็ดินนาํหน้าออกจับเลย คือผู้บริหารสนใจในเร่ืองนี”้ 

(สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 
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ข. ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพรบ. ของเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง  

ผลการติดตามขอ้มูล และการสัมภาณ์เชิงลึกของคณะผูว้ิจยั  ทาํใหท้ราบขอ้มูลวา่  

การขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัฯ ของเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง  มีหลายเร่ือง  โดยความไม่เขา้ใจในการปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของการ

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจงัหวดั  และคณะอนุกรรมการจงัหวดั   จนถึงการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

  [1] ความไม่เข้าใจในขัน้ตอนการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุม

และคณะอนุกรรมการควบคุมหรือคณะทาํงานจังหวดั สืบเน่ืองจาก 

พระราชบญัญติัฯฉบบัน้ีเป็นกฎหมายใหม่ จึงทาํใหไ้ม่มีตวัอยา่งหรือแนวทางใน

การดาํเนินงานแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินการ

ตามขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติัฯ อาทิ เร่ืองของการตั้งคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามมาตรา 19 และการตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามมาตรา 21 ส่งผลใหใ้นหลายจงัหวดัมีการ

ดาํเนินการในเร่ืองน้ีล่าชา้เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่จะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 

ชุดพร้อมกนัหรือไม่  หรือตอ้งดาํเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมจงัหวดั

ตาม มาตรา 19 ก่อน แลว้รอจนกวา่คณะกรรมการควบคุมจงัหวดั ตามมาตรา 19 มี

การประชุมอยา่งเป็นทางการเพื่อเสนอช่ือผูม้าดาํรงตาํแหน่งคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทาํงานจงัหวดัในภายหลงั  ในขณะท่ีบางจงัหวดั พบวา่มีการใช้

คณะกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิมในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น เร่ืองของบุหร่ี และยาเสพติด มาเป็น

คณะกรรมการท่ีดูแลเร่ืองของแอลกอฮอลต์ามบทบญัญติัมาตรา 19 ของพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดว้ย  

  นอกจากน้ีบางจงัหวดัท่ีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้

เพราะยงัไม่สามารถระบุตวับุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีในคณะกรรมการ

ได ้   ซ่ึงตามโครงสร้างคณะกรรมการ ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 กาํหนดใหต้อ้งแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุดา้นสังคมสงเคราะห์  

ดา้นการแพทย ์  ดา้นจิตวทิยา และดา้นกฎหมายมาเป็นคณะกรรมการดว้ย ดา้นละ 

1 คน   บางส่วนเน่ืองจากไม่รู้จกับุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามน้ี  บางส่วนเกิดจากรอ

การระบุช่ือบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งซ่ึงตอ้งรอการทาบทามวา่บุคคลท่านนั้นจะ

ยนิดีเขา้มารับตาํแหน่งในคณะกรรมการหรือไม่   
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  “คณะกรรมการจังหวัดเรายงัไม่ได้ต้ังเลย เพราะพ่ีไม่รู้ว่าจะต้อง

ต้ังท้ังสองชุดพร้อมกันเลยไหม ไม่รู้เลยว่าเขาทาํกันยงัไง ไม่เห็นมีแนวทางปฏิบัติ

ส่งมาให้ดูเลย แล้วจังหวดัอ่ืนเขาทาํกันยงัไงเหรอค่ะ” (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 7 

ต.ค. 2551) 

 

  “ตอนนีท้างจังหวัดเรายงัไม่ได้ต้ังคณะกรรมการขึน้มาใหม่ค่ะ 

แต่เราใช้คณะกรรมการชุดเดิมท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงทาํในเร่ืองของยาเสพติด แล้วเรากเ็พ่ิม

ส่วนของแอลกอฮอล์เข้าไปในคณะกรรมการชุดท่ี 7 แต่พ่ีเองกไ็ม่แน่ใจว่าใช้

คณะกรรมการท่ีมีอยู่แล้วได้รึเปล่า หรือเราต้องต้ังขึน้มาใหม่เลย คงเสนอให้ท่าน

นายแพทย์ดูก่อนแล้วอาจจะปรับเปล่ียนทีหลังค่ะ” (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 8 ต.ค. 

2551) 

 

“เรายงัหาผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เลย  อย่างนักจิตวิทยา หรือนัก

กฎหมายท่ีจะมาช่วยตรงนี ้  พอยงัหาคนไม่ได้เรากเ็ลยยงัต้ังคณะกรรมการไม่ได้ 

เพราะเราไม่อยากต้ังแค่ตาํแหน่ง  แต่ต้องการให้มีตัวคนจริงๆ” (สัมภาณ์ 26 ก.ย. 

2551) 

 

  [2] ความไม่มัน่ใจในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี   กล่าวคือ จากการ

รวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข

จงัหวดัในหลายจงัหวดัเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 พบวา่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขยงัไม่กลา้

ท่ีจะดาํเนินคดีทางกฎหมายกบัผูท่ี้กระทาํผดิหรือฝ่าฝืนเน่ืองจากยงัไม่มีการ

ดาํเนินการมอบอาํนาจ หรือแต่งตั้งใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข

เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายฉบบัน้ี  

 

“ปัญหาใหญ่เลยท่ีจะทาํให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจทาํงานลาํบาก  คือ 

การยงัมิได้มีการมอบอาํนาจให้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 45 ทาํให้เราไม่

สามารถเปรียบเทียบปรับได้  และเม่ือเป็นลหุโทษเจ้าหน้าท่ีตาํรวจกไ็ม่สามารถ

ควบคุมตัวได้  ต้องทาํเร่ืองส่งศาล แต่พอจะทาํเร่ืองส่งศาลกย็งัไม่มีอาํนาจ  ทาํได้

แค่ลงรายการไว้แล้วออกหมายเรียกภายหลัง  ซ่ึงมนัยุ่งพอสมควร”  (สัมภาณ์ 25 

ก.ย. 2551) 
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“ปัญหาสาํคัญสาํหรับในพืน้ท่ี  (ช่ือจังหวดั) คือ เร่ืองวฒันธรรม 

ประเพณี  กับเร่ืองความชัดเจนของกฎหมาย  เพราะขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

เองยงัไม่ได้เป็น พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย เพราะฉะน้ันเวลาจะไปตรวจ

สถานท่ี กจ็ะไม่มีบัตรตรวจ ไม่มีบัตรแสดงตน  ทาํให้ไม่กล้าตรวจ  เพราะ

ประชาชนเด๋ียวนีก้รู้็กฎหมายเยอะ รู้สิทธิของตัวเอง พอจะตรวจอะไรจะถกูถาม

ก่อนเลยว่ามีบัตรหรือเปล่า” (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 

 

  “มนัไม่เหมือนกับ พรบ.บุหร่ี ครับ พรบ.บุหร่ีเขาต้ังมาจาก

ส่วนกลางเลยว่าใครบ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  แต่ของเหล้ายงัไม่ได้ต้ังแบบน้ัน 

ตอนนีป้ระกาศลูกกย็งัไม่มีเลย ทาํให้เวลาเราออกไปปฏิบัติหน้าท่ี เรายงัไม่มัน่ใจ

ว่าเราเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีไหม ดาํเนินการได้รึเปล่า” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

 

  [3] ความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย  ความไม่ชดัเจนในขอ้

กฎหมาย มีตั้งแต่การท่ียงัไม่ทราบวา่ กฎหมายฉบบัน้ีไดป้ระกาศใชแ้ลว้  รวมไป

จนถึงการไม่แน่ใจในเร่ืองการตีความตามกฎหมาย วา่การกระทาํใดถือเป็นการ

กระทาํท่ีละเมิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ยงัไม่สามารถออกประกาศกระทรวงท่ีกาํหนดรายละเอียด

ท่ีชดัเจนลงไปในแต่ละมาตราออกมาได ้ ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบดูแลเร่ือง

น้ีในจงัหวดัต่าง ๆ ไม่ทราบชดัเจนวา่การกระทาํใดบา้งท่ีเขา้ข่ายผดิกฎหมายตาม 

พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในมาตรา 32 เร่ืองการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งคลุมเครือ ขณะเดียวกนักลุ่ม

ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ ท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์องก็เกิดขอ้สงสัยในหลาย

ประเด็น  อาทิ การส่งเสริมการตลาดครอบคลุมแค่ไหน การแสดงโลโก ้ ตรา

สัญลกัษณ์แบบไหนท่ีไม่ผดิกฎหมาย หรืออะไรท่ีเรียกวา่ขอ้ความเชิงสร้างสรรค์

สังคม  

  ความไม่ชดัเจนในขอ้กฎหมายเหล่าน้ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน

ออกมาเป็นแนวทางเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไปทาํความเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีอยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งยงั

ไม่มีตวัอยา่งการดาํเนินคดีให้เห็นวา่การกระทาํแบบใดผิด พระราชบญัญติัฯฉบบัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีสามารถดาํเนินคดีไดจ้ริงโดยไม่ถูกฟ้องร้องกลบั อนัจะช่วยสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดป้ฏิบติัตามต่อไป 
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  “(เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ) ไม่รู้ (พรบ.) มาก่อนเลย  ดีแล้วท่ี (สาํนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) มีการมาให้ข้อมลูก่อน  เพราะตาํรวจ

ต้องคอยเรียนรู้กฎหมายใหม่เยอะมาก  และน่าจะให้ทาํสาํเนา พรบ. แจกให้ตาํรวจ

สายตรวจด้วย เพ่ือให้เข้าใจกฎหมายและทาํงานได้  และการท่ีวางแผนชี้แจงให้

ผู้ประกอบการทราบด้วยกดี็มาก  เพ่ือให้ได้รู้กฎหมายได้เตรียมตัวก่อน ทาํความ

เข้าใจก่อน  ถ้าให้ตาํรวจจับเลยประชาชนจะว่าเอาได้” (สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2551) 

 

“มาตราท่ีน่าจะทาํได้ก่อน คือ เร่ืองสถานท่ีจาํหน่าย สถานท่ี 

บริโภคซ่ึงชัดเจนอยู่แล้ว  ส่วนเร่ืองอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

กฎหมายซ่ึงยงัไม่ได้แต่งต้ัง  เจ้าหน้าท่ีตาํรวจสามารถทาํงานได้ตาม ป.วิ อาญา  แต่

การจับปรับหากมีการร้องเรียนในอนาคตว่าทาํเกินอาํนาจหน้าท่ีกอ็าจจะกลายมา

เป็นประเดน็ได้เหมือนกัน” (สัมภาษณ์ 26 ก.ย. 2551) 

 

  “พรบ.ฉบับนีเ้ป็นกฎหมายใหม่ซ่ึงว่ากันแล้วบางมาตรายังไม่

สมบูรณ์แบบด้วยซํ้าในการนาํมาบังคับใช้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเอย 

หรือเร่ืองของวนัเวลา หรือแม้แต่ป้ายเองกต้็องมาตีความ” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 

2551) 

 

  “งานกฎหมายเป็นงานท่ีค่อนข้างยุ่งยากเพราะการดาํเนินคดี บาง

คนกก็ลัว กลัวจะโดนร้องเรียน กลัวโดนฟ้องกลับ เพราะเราไม่ได้เรียนทางด้าน

กฎหมายมาโดยเฉพาะ และตอนนีก้ย็งัไม่มีกฎหมายลูกออกมา ท่ีกาํหนดให้

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงทาํให้การดาํเนินคดีจับกุม

กันจริง ๆ ยงัไม่มีใครกล้าทาํ ตาํรวจเองกใ็ช่ว่าจะรู้เร่ือง เพราะพรบ.ของเรามันเป็น

พรบ.สุขภาพ ตาํรวจเขากรู้็เร่ืองกฎหมายอาญา เขากแ็ม่นทางน้ัน แต่พรบ.ของเรา

มนัเป็นเร่ืองเฉพาะ ตาํรวจไม่ได้เรียนมาครับ”  (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 
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ค. ค่านิยมเฉพาะถิ่น/ ลกัษณะเฉพาะของท้องถิ่น   

เร่ืองของขนบประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เป็นอีกหน่ึงบริบทท่ีผลต่อการ

ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นระดบัจงัหวดั   

รวมถึงลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัท่ีเป็นปัจจยัเง่ือนไขใหก้ารบงัคบัใช้

กฎหมายไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเขม้ขน้นกั  ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานในระดบัจงัหวดั ไดรั้บขอ้มูลวา่ในหลายจงัหวดัมีค่านิยม  หรือส่ิงท่ี

ปฏิบติัจนเป็นความเคยชินในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ เช่น ตอ้งมีการด่ืมเหลา้เป็นเพื่อนศพ  การตั้งร้านจาํหน่ายเหลา้หนา้วดั

ในช่วงท่ีมีการจดังานศพ  หรือการสังสรรคใ์นงานเล้ียงร่ืนเริงต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ไดก้ลายเป็นการปฏิบติัท่ีพบเห็นบ่อยคร้ัง ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในมาตรา ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการหา้มด่ืม หา้มจาํหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ มาตรา 30 เร่ืองของการ

หา้มเร่ขาย ซ่ึงจะพบมากในงานประเพณีต่าง ๆ ของจงัหวดั  

 

“ในกฎกระทรวงควรกาํหนดเร่ือง พืน้ท่ีจาํหน่าย ช่วงเวลา

จาํหน่ายท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการจาํหน่ายในช่วงเทศกาล  เพราะลักษณะวิถีของแต่

ละพืน้ท่ีไม่เหมือนกันอย่างท่ี (ช่ือจังหวดั) เวลามีงานศพ งานบวช เจ้าของงานก็

จะต้องเลีย้งเหล้า  และควรระบุว่าหากผู้ใดเคยถกูจับแล้วในคดีจาํหน่ายสุรา ต้อง

เว้นวรรคการจาํหน่ายไป 3 ปี 5 ปี โดยท่ีประสานกับสรรพสามิตไม่ออกใบอนุญาต

ให้อีก  เพราะไม่เหมาะสมท่ีผู้กระทาํคดีนีจ้ะสามารถเป็นผู้จาํหน่ายได้อีก”  

(สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2551) 

 

“ถ้าเป็นร้านค้าในเมืองมีท่ีต้ังเป็นหลักแหล่งการติดตาม 

ตรวจสอบกไ็ม่ยากน่าจะทาํได้  แต่ท่ีน่าจะลาํบากคือร้านค้าในเขตนอกเมืองท่ีต้ัง

ตามข้างถนน เพราะเยอะมากและไม่ทราบแหล่งแน่นอนไม่รู้จุดท่ีแน่นอนการตาม

ตรวจจับกจ็ะลาํบาก  ต้องทาํให้คนรู้กฎหมายมากๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ตาม

ส่วนกลางควบคู่กับการทาํงานในระดับจังหวดั” (สัมภาษณ์ 26 ก.ย. 2551) 

 

“เร่ืองนีท้าํได้ยากกว่าเร่ืองบุหร่ี เพราะมีมิติของวฒันธรรม 

ประเพณีไปด้วย  เร่ืองการด่ืมไม่ใช่เร่ืองบุหร่ีท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะคน  แต่เหล้าเป็น

เร่ืองของสังคมด้วย งานบวช งานแต่งกต้็องมีเหล้า  (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 
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   “ในท้องถ่ินของเราจะมีการทาํสุราชุมชนขึน้มาจาํหน่าย รวมท้ัง

มีงานเลีย้งสังสรรค์ และบางคร้ังพอมีงานประเพณีประจาํจังหวดักจ็ะมีร้านขาย

เหล้าแบบแผงลอยมาออกร้านด้วย ทาํให้ยากต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม” 

(สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551)  

 

 “พวกประเพณีท้องถ่ินต่าง ๆ เช่น  ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง 

งานบวช หรือแม้แต่งานศพกย็งัมีปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ ซ่ึงก็

เป็นปัญหาหน่ึงท่ีอาจทาํให้การบังคับใช้ พรบ.มีปัญหา” (สัมภาษณ์ 28 พ.ย. 2551) 

 

  “ปัจจัยอุปสรรค คือ (ช่ือเมือง) เป็นเมืองท่องเท่ียว รายได้หลักมา

จากการท่องเท่ียวหากบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดมากอาจส่งผลต่อการท่องเท่ียว

และเศรษฐกิจของเมือง  ส่ิงท่ีน่าจะทาํได้คือ ไปรณรงค์กับเดก็นักเรียนเยาวชนรุ่น

ใหม่ดีกว่า” (สัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2551) 

 

  “มนัมีงานประเพณีบางอย่างท่ีต้องมีการเลีย้งสังสรรค์กันด้วยใน

ประเพณีเหล่าน้ัน และประเพณีทางใต้เน่ีย เขาจะต้องเลีย้งอาหารผู้ไปร่วมงาน 

ไม่ใช่เลีย้งแบบนิดหน่อย แต่ให้กินกันแบบเป็นเร่ืองเป็นราวเลย ส่ิงเหล่านีก้อ็าจ

เป็นปัญหาอยู่บ้างในทางปฏิบัติเพราะมนัเป็นประเพณีของเขา” (สัมภาษณ์ 24 ธ.ค. 

2551) 

 

  “วฒันธรรมท่ีเป็นอุปสรรค  คืองานเลีย้งสังสรรค์ท่ีมีค่านิยมต้อง

ด่ืมฉลอง  ซ่ึงต้องค่อยๆปรับไป  โดยผู้ใหญ่ ผู้บริหารต้องทาํให้ดูเป็นตัวอย่าง” 

(สัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 2551) 
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ง. รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพืน้ที ่   

บริบททางสังคมประการหน่ึงซ่ึงพื้นท่ีในระดบัจงัหวดัมีความแตกต่างจาก

ส่วนกลาง  หรือพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

เจา้หนา้ท่ีรัฐกบัประชาชนในพื้นท่ีจะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีค่อนขา้งใกลชิ้ด  

ทั้งจากความเป็นเครือญาติ   จากการตอ้งพึ่งพาอาศยักนัในชุมชน  การอาศยัไหว้

วานร่วมไมร่้วมมือในงานสาธารณะต่างๆ     รวมถึงภาพลกัษณ์และความเขา้ใจ

ของประชาชนท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขโดยภาพส่วนใหญ่ท่ีผา่นมาจะเป็นภาพ

ในเชิงบวก คือเจา้หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือดูแลสร้างเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีใหก้บั

ประชาชน มีภาพลกัษณ์ของการเป็นผูใ้ห ้ ผูช่้วยเหลือ ประชาชน    

อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  

2551 ท่ีออกมาใหม่มีบทลงโทษต่อผูก้ระทาํกฎหมายท่ีค่อนขา้งรุนแรง คือนอกจาก

มีโทษปรับแลว้  ยงัมีโทษจาํคุกดว้ย  ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน

บางส่วน  ทั้งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  ค่อนขา้งจะมีความกงัวล

ใจกบัแสดงบทบาทการเป็นผูช้ี้ความผดิ ท่ีอาจนาํไปสู่การลงโทษรุนแรงตาม

กฎหมาย ถึงขั้นจาํคุกได ้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีจาํนวนไม่นอ้ยเกรงวา่บทบาทใหม่น้ี  

อาจจะกระทบต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด สนิทสนม พึ่งพาอาศยั  และยก

ยอ่งนบัถือ รวมทั้งอาจจะ เสียมวลชนในพื้นท่ีสาํหรับงานสาธารณะอ่ืนๆ ใน

อนาคต  

 

“หากเราไปทาํอะไรก่อนอาจจะมีปัญหาได้  และจะถกูหาว่า 

กลั่นแกล้งประชาชน  เวลาทาํงานอยากให้มีฝ่ายอ่ืนๆมาร่วมด้วย  โดยเฉพาะฝ่าย

สรรพสามิต สาธารณสุข และตาํรวจมาช่วยกันจะดีกว่า อย่าให้ตาํรวจต้องออกหน้า

ก่อนเพราะเวลาตาํรวจทาํอะไรมกัจะมี feedback จากประชาชน  ถ้ามีสาธารณสุข

ช่วยนาํเป็นคนชี้ หรือแจ้งให้จับแล้วตาํรวจไปจับจะเหมาะสม” (สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 

2551) 

 

  “พรบ.เหล้าทาํยากมาก มนัไม่เหมือนพรบ.บุหร่ี เพราะพรบ.

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีโทษจาํคุกติดมาหมดเลย แต่พรบ.บุหร่ีมีแต่โทษ

ปรับ ไม่มีโทษจาํคุกเลย พรบ.แอลกอฮอล์ ถ้าใครถกูจับจะต้องถกูพนักงาน

สอบสวนส่งอัยการเพ่ือส่งฟ้องศาลหมดทุกราย ซ่ึงการดาํเนินงานจะยุ่งยากกว่า 

ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะปรับหรือจาํคุก อยู่ ท่ีดุลยพินิจของศาล มนัจึงยาก

กว่าบุหร่ีมาก เพราะเวลาเราไปจับใครสักคน เรากจ็ะคิดว่าเขาจะติดคุกรึเปล่า 
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ขัน้ตอนกย็ุ่งยาก และเรากรู้็สึกว่าโทษหนักไป เราจะไปชี้ให้เขาต้องเข้าคุกรึเปล่า 

เหมือนไปสร้างศัตรูด้วย จึงทาํให้ยงัละล้าละลังอยู่ตอนนี”้ (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 

2551) 

 

  “พรบ.เหล้า คนทาํผิดมนัมากแล้วโทษกห็นัก เราถึงกลัว และมนั

กไ็ม่ใช่ความผิดท่ีร้ายแรงอะไรแต่ต้องมาถกูจาํคุก คือเราทาํงานแบบ positive 

มากกว่า negative พอให้เราทาํงานแบบ negative เรากก็ังวล เหมือนไปสร้างศัตรู

กับเขา และต่อไปเรากจ็ะขอความร่วมมือลาํบาก” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

  

  “พ่ีไม่อยากให้สาธารณสุขไปดาํเนินการจับกุมเพราะมนัจะเกิด 

ภาพลักษณ์เชิงลบต่อเจ้าหน้าท่ีของเรา ภาครัฐทาํอะไรท่ีรุนแรงเกินไปไม่ได้ กไ็ด้

แต่เฝ้าระวงั” (สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 
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จ. การลาํดับความสําคัญของปัญหาในพืน้ที ่  

แม้จะเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไปอย่าง กวา้งขวางว่า โทษภยัท่ีสังคม และบุคคล

ไดรั้บจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีมากมายและเป็นพิษร้ายท่ีเกิดข้ึนทุกวนั  

อย่างไรก็ตามปัญหาสังคม และปัญหาสุขภาพซ่ึงถูกจดัให้เป็นปัญหาเร่งด่วนของ

แต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นท่ี     การรวบรวมขอ้มูลและ

สัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โดยคณะผูว้ิจยั  พบวา่ 

ส่วนใหญ่เห็นวา่ปัญหาแอลกอฮอลเ์ป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัพอสมควร  แต่ไม่ใช่

ปัญหาท่ีมีความรุนแรงหรือเป็นปัญหาสําคัญอันดับต้นๆของจังหวดัท่ีจะต้อง

ประกาศเป็นวาระจงัหวดั  หรือตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน        

ทั้งน้ีการลาํดบัความสาํคญัของปัญหาในพื้นท่ีส่วนใหญ่ในดา้น 

สาธารณสุขเป็นปัญหาเก่ียวกบัโรคติดต่อต่าง ๆ   และสาํหรับมุมมองของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจจะเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีสําคญัในลาํดบัแรก ๆ    ผลจาก

สถานการณ์เฉพาะในแต่ท้องถ่ิน  และแนวโน้มการจัดลําดับความสําคญัของ

ปัญหาในพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี  เป็นปัจจยัสําคยัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยหาก

จงัหวดัใดจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาแอลกอฮอล์เป็นลาํดบัตน้ๆ  ก็จะมีการ

ทุ่มเททรัพยากร  คน เวลา งบประมาณ เขา้มาดาํเนินการ และมีการติดตามผลการ

ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง   ขณะท่ีหากปัญหาเร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหาท่ี

จังหวดัเห็นว่าไม่รุนแรงหรือสําคัญเท่าปัญหาอ่ืนๆ  การจัดสรร หรือทุ่มเท

ทรัพยากรก็จะไม่มีเป็นกรณีพิเศษ  หากแต่ดาํเนินการไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บ

จดัสรรตามปกติ     

 

“(การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) เป็นปัญหาของ 

ใคร   ไม่ใช่ปัญหาของพืน้ท่ีโดยตรง เป็นปัญหาของกรม เพราะกรม มี KPI  

ไม่ใช่เร่ืองท่ีคนอ่ืนสนใจ อยากให้พืน้ท่ีทาํต้องชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาของเขา รู้สึก

ว่าเป็นปัญหาของเขา  เพราะคุณทาํเร่ืองเดียว   แต่ สสจ.ทาํทุกเร่ือง เร่ืองนมผงจีน

เรากต้็องตรวจ” (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 

 

  “เน่ืองจากตาํรวจ มีหน้าท่ีในเร่ืองของรักษาความสงบเรียบร้อย  

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  ปัญหาท่ีสาํคัญ

ท่ีสุดคือเร่ืองของอาชญากรรม” (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 10 พ.ย. 2551) 
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  “การปราบปรามยาเสพติดเป็นงานท่ีทางจังหวัดของเราให้

ความสาํคัญเป็นอันดับแรก  เพราะยาเสพติดจะนาํไปสู่ปัญหาอ่ืนๆตามมา  ถ้าเรา

จัดการปัญหายาเสพติดได้  ภาระงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจกจ็ะลดลง” (สัมภาษณ์ 

11พ.ย. 2551)  

 

  “(ปัญหาแอลกอฮอล์) ให้อยู่ลาํดับท่ี 10   เพราะมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ี

สาํคัญกว่านะ  พวกอาชญากรรม ยาเสพติด  โจรกรรมเยอะ  ปัญหาสุรา ให้อันดับ

สุดท้าย” (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 13 พ.ย. 2551) 

 

  “ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระหลักของจังหวดั  แล้วกปั็ญหาทาง

สังคม  พวกปัญหาอาชญากรรมกส็าํคัญ  ส่วนเร่ืองเหล้ามันค่อนข้างไกลตัวและมีผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะ” (สัมภาษณ์ 17 พ.ย. 2551) 

 

“ปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคัญท่ีสุดคือ มะเร็ง อันดับสองคือ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด  อันดับสามคือโรคไตและกลุ่มอาการทางไต อย่างไรก็

ตาม การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นนโยบายหลักนโยบายหน่ึงของ

จังหวดั ท่ีน่ีผู้ ว่าฯท่านสนใจมากท่านประกาศต้ังแต่มารับตาํแหน่ง  ท่านเอาจริงเอา

จัง นายแพทย์สาธารณสุขกท็าํเร่ืองนีม้าตลอด  ปัญหาแอลกอฮอล์ถือเป็นปัญหา

ใหญ่เลย  ผู้ ว่าฯ ท่านตามตลอด  เข้าประชุมไล่ตามงานเองด้วย เพราะจังหวดัเราถือ

ว่าปัญหาแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสังคม  และถ้าเราควบคุมการบริโภคได้กเ็ป็นการ

ป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขด้วย ได้ท้ังสองส่วน” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551) 

 

  “เร่ืองของแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัญหาโรคหลักและไม่ใช่วาระ

เร่งด่วนของ (ช่ือจังหวดั)  แต่จะเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อม เอดส์ และยาเสพติด” 

(สัมภาษณ์ 28 พ.ย. 2551) 

   

  “ปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคัญท่ีสุดในพืน้ท่ีตอนนี ้ คือ เร่ือง

โรคมะเร็งทุกชนิด  รองลงมาคือเบาหวาน และความดัน” (สัมภาษณ์ 9 ธ.ค. 2551) 

 

  “ปัญหาสาธารณสุขสาํคัญท่ีสุดของจังหวัดเราจะมีการทบทวน

สถานการณ์ทุกปี  สาํหรับปีนีคื้อ โรคเอดส์ อุบัติเหตุจากการจราจร และสถานะ

สุขภาพของแม่และทารก” (สัมภาษณ์  22 ธ.ค. 2551) 
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ฉ. ความต้องการพึง่พากระแสในระดับชาติเพือ่สร้างความมั่นใจในการดําเนินการ  

กล่าวคือ พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายใหม่ท่ีเพิ่งมี

การบงัคบัใชเ้ม่ือ 14 กุมภาพนัธ์ ท่ีผา่นมา ขณะเดียวกนัคณะกรรมการนโยบาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์็

ยงัไม่มีการประชุมอยา่งเป็นทางการจึงยงัไม่มีมติใดสั่งการออกมาจาก

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด อยา่งชดัเจนวา่การดาํเนินการตามพระราชบญัญติัจะมี

ทิศทางอยา่งไร   

ทั้งน้ีความไม่ชดัเจนของแนวนโยบายระดบัชาติ  ผนวกกบัการ 

ขาดความเขา้ใจในขอบข่ายอาํนาจหนา้ท่ี และวธีิการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้ง

กรณีการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ทาํใหฝ่้ายปฏิบติัในพื้นท่ีบางส่วนลงัเลและ

รีรอกระแสระดบัชาติ  ซ่ึงจะเป็นแรงหนุนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติั 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

 

“มองว่าส่ิงท่ีต้องเร่งทาํคือสร้างกระแสให้ติดว่า อะไรเป็นเร่ือง 

ผิด จะทาํให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจทาํงานง่าย เช่นการส่ือสารโครงการตาวิเศษ  สสส.น่า

จะต้องทุ่มเทเร่ืองการสร้างกระแสให้เกิดตามกฎหมาย  คนจะได้เข้าใจ และอีก

ระดับคือ การสนับสนุนงบประมาณลงท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการทาํงานในเชิงปฏิบัติ

จริงๆ” (สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2551) 

 

“ส่วนกลางต้องทาํด้วย  อย่าให้ผมเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันคน 

เดียว  ทางท่ีดีต้องประชาสัมพันธ์ก่อน  ค่อยๆเป็นค่อยๆไป  สร้างการยอมรับใน

เร่ืองกฎหมาย  ถ้าเรายงัสร้างความตระหนักไม่ได้ สร้างความเข้าใจไม่ได้  

กฎหมายกจ็ะไม่ศักด์ิสิทธ์ิ  ตอนนีเ้อาแค่ลดความคลุมเครือของกฎหมาย  เพราะ

เป็นกฎหมายใหม่  ต้องทาํให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นปัญหาของพืน้ท่ี    พรบ.จะแรง

ต้องดูว่านโยบายกระทรวงแรงขนาดไหน  ตอนนีคิ้ดว่ายงัไม่มีกระแส  ยงัไม่แรง

พอ” (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 

 

“ส่ิงท่ีน่าจะทาํคือการสร้างกระแสในระดับชาติข้างบนให้เกิด 

กระแสให้เกิดการรับรู้  และข้างล่างคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยกันส่ือสาร 

หรือมีมาตรการทางสังคม จะช่วยได้มาก” (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 
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  “ยงัไม่มีเคสตัวอย่างเลย ท่ีจริงส่วนกลางน่าจะต้องจับให้ดูก่อน 

ถ้าส่วนกลางจับให้ดู เช่นเร่ืองของการโฆษณา จังหวัดต่าง ๆ กจ็ะดาํเนินการตาม

ได้ เพราะเราจะมัน่ใจแล้วว่าแบบไหนท่ีถือว่าผิดตาม พรบ. แต่น่ีเรายงัไม่เห็นเคสท่ี

เป็นรูปธรรมเลยว่าอะไรได้ไม่ได้” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551)  

 

  “สุราน่ียงัไม่เคยจับให้ดูเลย ถ้ากระทรวงมีเคสตัวอย่างออกทีวีให้

ดู ต่างจังหวดัเห็นหมด จังหวดักจ็ะมีความมัน่ใจว่ามันผิดจริง ๆ ท่ีอ่ืนเขายงัจับเลย 

ชาวบ้านไม่ด่าเรากจ็ะสามารถทาํได้ แต่ตอนนีย้งัไม่มีการจับเลย แล้วเราจะมัน่ใจ

ได้ยงัไงว่าเราจะทาํได้” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

 

  “ผมอยากให้ส่วนกลางมีนโยบายท่ีชัดเจนกว่านี ้ ไม่งั้นจังหวดันี้

ทาํ จังหวดัน้ันไม่ทาํ อาํเภอนีท้าํ อาํเภอน้ันไม่ทาํ มนักท็าํงานยาก” (สัมภาษณ์  17 

ธ.ค. 2551) 

 

  “ท้ังหลายท้ังปวงมนัขึน้อยู่กับระดับชาติว่ามีอะไรท่ีจะส่ังการ

เพ่ิมเติมเข้ามา หรือมีข้อปฏิบัติอะไรท่ีต้องการให้ทางจังหวดัทาํหรือไม่ เราจะได้

เอามติตรงน้ันมาประชุม เพ่ือชี้แจงวิธีปฏิบัติแก่คณะกรรมการระดับจังหวดั เพ่ือท่ี

เราจะได้นาํมติน้ันมาปรับใช้กับในจังหวดั ในพืน้ท่ีของเรา แต่ตอนนีก้ย็งัไม่เห็นมี

การเคล่ือนไหวอะไรออกมาเลย” (สัมภาษณ์  24 ธ.ค. 2551) 

 

  กล่าวไดว้า่บริบทท่ีมีผลการต่อการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  มากท่ีสุดคือ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัฯ  ทาํใหก้ารดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ ขาดความต่อเน่ือง ขาด

แนวนโยบายท่ีชดัเจน  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการออกกฎหมายเพื่อใหพ้ระราชบญัญติัมีความสมบูรณ์

ในทางปฏิบติัมากข้ึน  รวมทั้งส่งผลต่อการดาํเนินงานของระดบัปฏิบติับางส่วนท่ีตอ้งการรอดูท่าทีท่ี

ชดัเจนจากผูก้าํหนดนโยบายก่อนวา่จะมีทิศทางอยา่งไรต่อพระราชบญัญติัฯ    

นอกจากน้ีบริบทท่ีส่งผลฉุดร้ังการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัฯ  คือแรงตา้น 

จากฝ่ายผูป้ระกอบการ และภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ท่ี

ต้องการให้มีการทบทวน  และโจมตีอย่างรุนแรงว่าพระราชบัญญัติฯฉบับน้ีจะทาํลายระบบ

เศรษฐกิจและธุรกิจของชาติ     รวมถึงการแสดงทัศนะความเห็นของส่ือมวลชนท่ีมีต่อ

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก็มีทิศทางท่ีแตกต่างกนั  บา้งก็สนบัสนุน

และเห็นประโยชน์ท่ีประเทศชาติและสังคมจะได้รับจากการบังคับใช้และดําเนินการตาม 
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พระราชบญัญติัฯอย่างจริงจงั  ขณะท่ีบางส่วนมองว่าเป็นกฎหมายท่ีสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อ

ผูป้ระกอบการ  รวมทั้งเป็นกฎหมายท่ีคาดหวงัผลมากเกินกวา่จะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั    ทั้งน้ีการ

แสดงทัศนะท่ีแตกต่างและ แบ่งรับแบ่งสู้ของส่ือมวลชน กล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะ  รับรู้ 

รับทราบ แต่ยงัไม่ปักใจสนบัสนุน  

นอกจากน้ีบริบททางสังคมและค่านิยมบางประการในส่วนของจงัหวดั ส่งผลทาํ 

ใหทิ้ศทางการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ไดผ้ลในเชิง

ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

  ในขณะท่ีบริบทท่ีเป็นแรงเสริมต่อ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551  คือการเอาจริงเอาจงัของสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นการ

เดินหนา้ทาํความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการ  

รวมถึงการดาํเนินการเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบการกระทาํผดิพระราชบญัญติัฯ     และแรงเสริมอีก

ส่วนเป็นการเคล่ือนไหวจากภาคประชาชนเพื่อสร้างกระแสการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ 
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บทที ่3 

ผลการวจัิยและประเมินการสนับสนุน/การลงทุน 

  

 

  สําหรับการลงทุนด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อการดําเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า มีการลงทุนดา้น

ทรัพยากรท่ีสําคญัในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ส่ือประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้น

การประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมาย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 

  

  ก. ทรัพยากรบุคคล 

  การวิเคราะห์ภาพรวมของการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรใน

ดาํเนินงานดว้ยวธีิการสาํรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้สดงให้เห็นวา่การลงทุนทรัพยากรบุคคลเพื่อ

การผลักดันให้เกิดการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

ประกอบดว้ย 2 ภาคส่วนใหญ่ๆ 

  ในส่วนแรกนั้น คือ เป็นการลงทุนในระดบัชาติและระดบัจงัหวดั จากภาครัฐบาล 

เพื่อดํา เนินงานในฐานะผู ้บังคับใช้กฎหมาย   ได้แก่   การแต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบาย /

คณะกรรมการควบคุม/พนกังานเจา้หนา้ท่ีและการจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

  ในส่วนท่ีสอง พบว่าเป็นการลงทุนร่วมเพื่อสนบัสนุนและก่อให้เกิดกลุ่มแกนนาํ

ในการดาํเนินงานหรือท่ีเรียกว่า ภาคประชาคม  ในฐานะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบอนั

เน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนในสังคม  โดยการสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อ

การดําเนินงานในด้านบุคลากรน้ี มาจากทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ (สคล.)  ได้แก่  

ประชาคมเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภยัแอลกอฮอล์(ครปอ.) ซ่ึงไดรั้บ

มอบหมายภารกิจดา้นการสนบัสนุนการทาํหน้าท่ีในการเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้กฎหมายในระดบั

พื้นท่ี  ทั้งน้ี  ผลจากการวจิยัยงัไดพ้บอีกดว้ยวา่ ตวัแทนจากภาคีภาคประชาคมบางส่วนยงัไดเ้ขา้ร่วม

เป็นคณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั  เพื่อขบัเคล่ือนมาตรการทางกฎหมายรวมตลอดถึงการทาํหนา้ท่ี

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัฯ น้ีอีกดว้ย 

  ดงัรายละเอียดท่ีจะนาํเสนอ ดงัน้ี 
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  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบญัญติั 

  จากการติดตามข้อมูลการแต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์  (ระดับชาติ) 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร และ สํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 กล่าวโดย

สรุปไดว้า่ ในภาพรวมของการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีดงัน้ีคือ 

   

   [1] การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

ตามมาตรา 5 ในพระราชบญัญติักาํหนด ใหมี้คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ห่งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ทั้งน้ีคณะกรรมการคณะน้ีถือเป็นกรรมการโดย

ตาํแหน่งทั้งส้ิน ซ่ึงหมายความวา่คณะกรรมการชุดน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้โดยตาํแหน่ง 

สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอการ

แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  

และผลบางส่วนจากแรงตา้นท่ีเรียกร้องใหมี้การทบทวนพระราชบญัญติัฯ  ทาํให้

จนถึงปัจจุบนั (30 กนัยายน 2551) ยงัไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุด

ดงักล่าว 

 

   [2] การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ระดบัชาติ) 

จากการติดตามข้อมูลล่าสุด วนัท่ี 30 กันยายน 2551 พบว่ายงัไม่มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ระดับชาติ) ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ เน่ืองจาก หลักเกณฑ์ว่าด้วย

คุณสมบัติของคณะกรรมการในส่วนท่ีเป็นตวัแทนจากหน่วยงานเอกชนและ

ผูแ้ทนในสัดส่วนของผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 6 คน  ยงัดาํเนินการไม่เรียบร้อย   ทั้งน้ี

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้มีการร่างหลกัเกณฑ์

คุณสมบัติของคณะกรรมการใน 2 ส่วนน้ีแล้ว เพื่อส่งให้รัฐมนตรีได้พิจารณา

ประกาศเพื่อเขา้สู่กระบวนการสรรหาต่อไป 

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดเผยของอธิบดีกรมควบคุมโรค ในงานสุรา

วิชาการแห่งชาติ คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2551 พบว่า ขณะน้ีได้มีการ

เสนอรายช่ือคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดบัชาติเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขลงนามไปเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2551 

และเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามไปแลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา โดย
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ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน และมีผลในวนัท่ี 29 

พฤศจิกายนน้ี 

 

[3] การแต่งตั้ งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จังหวดั/

กรุงเทพมหานคร     สําหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลก์รุงเทพมหานคร และในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีศึกษา (ขอ้มูลจากการสํารวจ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2551) สามารถสรุปผลการติดตามไดต้ามตารางดงัน้ี 

  

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

1 1 นนทบุรี - - - -  ใชชุ้ดคาํสัง่แต่งตั้ง คกก.ดาํเนินงานบงัคบัใช ้กม.

ควบคุมการบริโภคบุหร่ีและสุรา ตั้งแต่ปี 50 เป็น

กรรมการเก่าท่ีตั้งไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 50  โดย

ยืน่คาํสัง่เก่ามาท่ีกระทรวงวนัท่ี 26 มิ.ย.51 

- / 

2 2 สิงห์บุรี 19 ก.ค.51 * ** - - - / 

4 3 นครปฐม 10 ก.ค.51 * ** - - - / 

6 4 ขอนแก่น - - - - คาํสัง่ยกร่างไวแ้ลว้  แต่รอลงนามเพราะมีการ

เปล่ียนบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

- / 

6 5 อุดรธานี 16 ก.ค.51 * ** *** 

 

*** คณะทาํงานดา้นการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และติดตามผูป่้วยหลงับาํบดั 

หมายเหตุ ใชช่ื้อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ จ.อุดรธานี 

- / 

7 6 อุบลราชธานี 25 ก.ค.51 * ** - ** ประกอบดว้ย 3 คณะอนุกรรมการ ไดแ้ก่ 

คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายและมาตราการ

ทางกฎหมาย  คณะอนุกรรมการดา้นการจดัการ

ความรู้  และ คณะอนุกรรมการดา้นการรณรงค์

และสร้างการมีส่วนร่วม 

/ - 

9 7 พษิณุโลก 30 มิ.ย.51 * ** - *มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือ

วนัท่ี 14 ส.ค. 51 

**ลงนามวนัท่ี 5 ก.ย. 

/ - 

10 8 เชียงใหม่ - - - - รอรายช่ือคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อยูซ่ึ่งจะแต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 

มี ยัง 

ไม่มี 

11 10 นครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 51 * - - - - / 

11 11 สุราษฎร์ธานี - - - - ใชค้าํสัง่เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  

 

- / 

12 12 สงขลา - - - - - - / 

- 13 กรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย.51 * - - - / - 

รวมจํานวน 8 8 6 1 - 4 9 

 

 โดยท่ีกลุ่มบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานและบงัคบัใช้กฎหมายท่ี

สําคญั ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงอยู่ในฐานะของกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดัโดยตาํแหน่ง และ

ขา้ราชการในสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงอยู่ในฐานะของผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จังหวดัโดยตาํแหน่ง รวมถึง

ขา้ราชการ/นกัวิชาการสาธารณสุข/พนกังานเจา้หน้าท่ีของสํานกังานสาธารณสุข

ในระดบัอาํเภอและระดบัชุมชน  รวมถึงนิติกรประจาํสํานกัป้องกนัควบคุมโรคท่ี 

1-12  

ข้อท่ีน่าสังเกตจากการวิจัยและประเมินผลในคร้ังน้ี คือ ข้าราชการ/

พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั รวมถึงสํานกังานสาธารณสุข

อาํเภอ-ก่ิงอาํเภอท่ีจะรับผิดชอบงานการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี มักเป็นบุคลากรเดิมตามโครงสร้างเดิม ซ่ึงดูแล

รับผิดชอบในส่วนของยาสูบอยู่แล้ว  ดังนั้ น  เ ม่ือมีการดํา เนินงานภายใต้

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงเป็นการทาํงานในลกัษณะของภารกิจท่ีควบคู่ไปกบัส่วน

ของยาสูบดว้ย หรือในบางจงัหวดัอาจตอ้งรับภาระดูแลงานในส่วนของยาเสพติด

และงานอ่ืนๆไปพร้อมกนัอีกด้วย นอกจากนั้นแลว้ ผลการวิจยัในดา้นของการ

ลงทุนทรัพยากรบุคคลน้ียงัพบอีกด้วยว่า ไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อว่าจ้าง

เจา้หนา้ท่ีเพื่อรับผิดชอบงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงขอ้สังเกตน้ีจะเช่ือมโยงกบัปัจจยั

สําคญัท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงานและบงัคบัใช้กฎหมายดงัจะไดก้ล่าวถึงในหัวขอ้

ถดัไป 
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   [4] การแต่งตั้งสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

สาํหรับโครงสร้างของสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปดว้ย ผูอ้าํนวยการสํานกังาน และ

คณะทาํงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทัว่ไป กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน

วิชาการ กลุ่มพฒันาวิชาการ กลุ่มเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมาย และกลุ่มส่ือสาร

สาธารณะและเครือข่าย   ซ่ึงสํานกังานฯ มีการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในส่วน

ของการใหข้อ้มูล ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

พ.ศ. 2551 แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูป้ระกอบการ    ซ่ึงไดมี้การลงพื้นท่ีเพื่อ

ช้ีแจงข้อมูลอย่างเป็นทางการในช่วงท่ีผ่านมา ประกอบด้วย รวมถึงสนับสนุน

งบประมาณเพื่อให ้สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค ดาํเนินการเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้

กฎหมายในพื้นท่ี 

 

1. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.เชียงใหม่ วนัท่ี 10 กนัยายน 2551 

2. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.พิษณุโลก วนัท่ี 18 กนัยายน 2551 

3. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.อุบลราชธานี  วนัท่ี 19 กนัยายน 2551 

4. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.นครศรีธรรมราช วนัท่ี 25 กนัยายน 

2551 

5. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.สงขลา วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 

6. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.ขอนแก่น วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 

7. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.ประจวบคิรีขนัธ์ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2551 

8. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.ชลบุรี วนัท่ี 3 ตุลาคม 2551 

9. การประชุมช้ีแจงตาํรวจและผูป้ระกอบการ จ.นนทบุรี วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 

10. การประชุมช้ีแจงส่ือมวลชนประเภทส่ือวทิย ุโทรทศัน์ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 

11. การประชุมช้ีแจงส่ือมวลชนประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2551 

 

นอกจากภารกิจในส่วนของการใหข้อ้มูล  ทาํความเขา้ใจแลว้  สาํนกังาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ยงัทาํหนา้ท่ีในการบริหารโครงการ

เพื่อการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อให ้ สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคทั้ง 12 เขต  

เพื่อดาํเนินการโครงการบงัคบัใชแ้ละเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ี 
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ทั้งน้ีสาํนกังานควบคุมป้องกนัโรคท่ีไดรั้บการโอนงบประมาณก่อนวนัท่ี 

30 กนัยายน 2551 ไดแ้ก่ สาํนกังานควบคุมป้องกนัโรคท่ี 4 ซ่ึงทางสาํนกังาน

ควบคุมป้องกนัโรคท่ี 4 ราชบุรี ไดโ้อนเงินงบประมาณไปใหก้บัสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม กาญจนบุรี และสมุทรสาครแลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 

2551   ส่วนจงัหวดัอ่ืน ๆ ยงัไม่ไดเ้สนอโครงการเขา้มา  ส่วนสาํนกังานควบคุม

ป้องกนัโรคเขตอ่ืน ๆ ไดรั้บการโอนงบประมาณครบทุกเขต ในเดือนตุลาคม 2551   

ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ช่วงเวลาที่

ได้รับโอน

งบประมาณ 

สคร.1 สคร.2 สคร.3 สคร.4 สคร.5 สคร.6 สคร.7 สคร.8 สคร.9 สคร.10 สคร.11 สคร.12 

ก่อน 30 ก.ย    /         

1 - 31 ต.ค.  / /  / / / / / / / / 

 
อยา่งไรก็ตามมี  3 จงัหวดัท่ีมิไดมี้การโอนงบประมาณเพื่อดาํเนินการ

โครงการบงัคบัใชแ้ละเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ลงไป  ไดแ้ก่  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยยนืยนัทางวาจากบัทาง สคร.9วา่จะไม่เขา้ร่วม 

   จงัหวดัภูเก็ต  เน่ืองจากไม่มีการยนืยนัวา่จะเขา้ร่วมโครงการ 

   จงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากไม่มีการยนืยนัจากสสจ. และสคร. วา่จะเขา้ร่วม 

โครงการหรือไม่ 

   

  ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัฯในขา้งตน้ 

แล้วนั้น ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัน้ี ยงัมาจากภาคีเครือข่ายท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการ

ดาํเนินงานของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังาน

เครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) ภายใตป้ระชาคมในโครงการจงัหวดันาํร่องเพื่อสนบัสนุน

การเฝ้าระวงั การควบคุม และการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในลกัษณะของโครงการประชาคมเฝ้า

ระวงัภยัแอลกอฮอล์ และโครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภยัแอลกอฮอล์(ครปอ.) เพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวงั และผลกัดันนโยบาย 

กฎหมาย อีกดว้ย 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา  มกราคม 2552 52 

อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนน้ี การสัมภาษณ์ขอ้มูล

จากคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัในแต่ละจงัหวดัจะไดพ้บวา่ เครือข่ายภาคประชาชน

มีความเขม้แข็งในการร่วมขบัเคล่ือนและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติั

น้ีแตกต่างกนัออกไป    ในส่วนลกัษณะการทาํงาน จะพบว่าบางจงัหวดัมีลกัษณะการ

ทาํงานเฉพาะในกลุ่มเครือข่าย เป็นการทาํงานโดยเอกเทศมีการประสานงานกบัหน่วยงาน

รัฐไม่มาก   ในขณะท่ีบางจงัหวดัมีการเช่ือมประสานการทาํงานกบัหน่วยงานรัฐในการมี

ส่วนร่วมเขา้มาเป็นคณะอนุกรรมการในระดบัจงัหวดัดว้ย     ในส่วนของเน้ือหาสาระท่ีใช้

ในการขบัเคล่ือนส่ือสารต่อสังคมก็มีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด  อาทิ      เครือข่าย

ภาคประชาชนในบางพื้นท่ีใช้วิธีการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้เร่ืองกฎหมาย     โดย

หยิบบางมาตรามาดาํเนินการ  เช่น การขบัเคล่ือนในเร่ืองวดัปลอดเหลา้ โดยหยิบประเด็น

การห้ามด่ืม-ห้ามขายในวดั/ศาสนสถาน มาดําเนินการรณรงค์  ขณะท่ีเครือข่ายภาค

ประชาชนในบางพื้นท่ีเน้นกิจกรรมการเฝ้าระวงัการโฆษณาในรูปแบบต่างๆของธุรกิจ

แอลกอฮอล ์

 

“ท่ีน่ีเครือข่ายภาคประชาชนเข้มแขง็ เวลาออกตรวจ ลงพืน้ท่ี บาง

ทีเขาก็มาช่วย  เวลาพบเห็นการกระทาํเขาก็จะถ่ายรูป หรือโทรแจ้งเรา ทํางาน

เข้าขากันดี  ช่วยงานเราได้มาก” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551) 

 

“(เครือข่ายภาคประชาชน) เวิร์คค่ะ เขาจะประสานจังหวดัอ่ืนๆ 

มาช่วย เขามีทีมงานเยอะ คนทาํงานเขามากกว่าเรา และเรากมี็การเชิญเขามาเป็น

คณะทาํงานด้วย คือประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด” (สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 

2551) 

 

“เครือข่ายภาคประชาชน  หรือ สคล. เน่ีย เขาทาํงานมานาน เขามี

ต้นทุนทางนีเ้ยอะมาก  มีการสะสมทรัพยากรบุคคลมาก  เวลาเราต้องการแกนนาํ 

หรือผู้ประสานในพืน้ท่ีต่างๆ ชุมชนต่างๆ หรือคนท่ีจะบรรยาย เราถามเขาได้ทันที

เขาสามารถให้ได้ทันที” (สัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 2551) 

 

“มีเครือข่ายประชาชนท่ีรวมตัวกันเฝ้าระวังการกระทาํผิดตาม

พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น เครือข่ายเยาวชนคนงดเหล้า 

และอ่ืนๆ แต่ในส่วนของการแจ้งข้อมลูเบาะแสให้แก่ทางเจ้าหน้าท่ีตาํรวจรับทราบ

เพ่ือดาํเนินการต่อน้ันใน (ช่ือจังหวดั) ยงัคงมีน้อย” (สัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 2551) 
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“ท่ี (ช่ือจังหวัด) เรามีเครือข่ายภาคประชาคมเหมือนกัน  และก็

เป็นส่วนหน่ึงของคณะอนุกรรมการด้วย  การทํางานประสานจะเป็นลักษณะ 

ประสานเชิญเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายสาธารณสุขไปร่วมบรรยาย ร่วมประชุมให้ความรู้

แก่เครือข่ายของเขา  การส่งข้อมูลการกระทาํผิดกฎหมายจากจากฝ่ายเครือข่ายมา

ให้เรายงัไม่มีขนาดน้ัน” (สัมภาษณ์ 22 ธ.ค. 2551) 

 

  ปัจจยัขดัขวางต่อการดาํเนินงานและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  จากการสาํรวจขอ้มูลทรัพยากรบุคคลเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัน้ี พบวา่ การลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะบุคคล

ในระดบัปฏิบติัการจากสํานกังานสาธารณสุขในระดบัจงัหวดั ซ่ึงเทียบเท่ากบัแม่งานใหญ่

ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ยงัไม่เพียงพอ ความไม่เพียงพอดงักล่าวนาํไปสู่การเกิด

ปัจจยัสําคญัท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัสําคญัท่ีขดัขวางต่อ

การดําเนินงานและบงัคบัใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงบุคคล ปัจจัยเชิงบริบท

แวดลอ้ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

   [1] ปัจจยัเชิงบุคคล 

ขอ้มูลท่ีพบผ่านการสัมภาษณ์ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า ปัจจยัเชิงบุคคลมีความสําคญั

ต่อก า รดํา เ นินง า นแล ะ บัง คับ ใ ช้ก ฎ หม า ย เ ป็ นอ ย่า ง ยิ่ ง  โด ย เฉ พ า ะ เ ม่ื อ

พระราชบญัญติัน้ีเป็นเร่ืองใหม่ สําหรับปัจจยัเชิงบุคคลท่ีไม่เอ้ือหรือขดัขวางการ

ดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น เกิดข้ึนมาจาก (ก) การทบัซ้อนของ

ภาระงาน (หน่ึงคนทาํงานหลายงาน) โดยเฉพาะภาระงานของบุคลากรในส่วนของ

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ (ข) การขาดความรู้

ความเขา้ใจ และ/หรือมีความรู้ความเขา้ใจไม่มากพอในเน้ือหากฎหมาย และ (ค) 

ความไม่มัน่ใจในการดาํเนินงาน 

   

(ก) การทับซ้อนของภาระงาน (หน่ึงคนทาํงานหลายงาน) ดงัไดก้ล่าว

มาแลว้วา่ ขา้ราชการ/พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

รวมถึงสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ ท่ีจะรับผิดชอบงานการ

ดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ส่วน

ใหญ่แล้ว คือ บุคลากรเดิมท่ีดูแลรับผิดชอบในส่วนของยาสูบอยู่แล้ว 

ดงันั้น เม่ือได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
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ภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี จึงมีลกัษณะของการเพิ่มภาระงานให้ตอ้ง

ทาํงานควบคู่กบัการควบคุมการบริโภคยาสูบไปดว้ย นอกจากนั้นแลว้ ใน

บางจงัหวดัอาจตอ้งรับภาระดูแลงานในส่วนของยาเสพติดหรืออ่ืนๆตาม

วาระสุขภาพท่ีสาํคญัของจงัหวดัอีกดว้ย 

 

“เราสนใจหลายเร่ือง แต่ไม่ใช่เร่ืองพรบ. เร่ืองฉ่ีหนู เร่ืองมะเร็ง 

ตับเป็นเร่ืองน่าสนใจกว่า หรือเร่ืองพฤติกรรมการกิน เร่ืองบุหร่ีเหล้าเป็นเร่ืองไกล

ตัว” (สัมภาษณ์ 30 ก.ย. 2551) 

 

“ตาํรวจมีงานรับผิดชอบเยอะมาก มีพรบ.เป็นร้อยๆฉบับ ปัญหา 

ของพรบ.ท่ีออกมาน้ัน มีตาํรวจท่ีศึกษาจริงๆน้อย มี 20 คนเท่าน้ัน ถ้าเป็นท่ีของผม

นะ รู้กันแบบผิวเผิน อย่างท่ีบอกว่าเราให้ความสําคัญกับเร่ืองด่วนๆก่อน” 

(สัมภาษณ์ 10 พ.ย. 2551) 

 

“ในเร่ืองทรัพยากรคนมีข้อจาํกัด เน่ืองจากภารกิจมีเยอะมาก วิธี 

แก้ปัญหาของเราคือมีการออกแบบงาน ว่างานนีใ้ครทาํ ทาํเม่ือไร จะฝากงานอะไร

กับใครได้บ้าง” (สัมภาษณ์ 9 ธ.ค. 2551) 

 

“เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีดูแลเร่ืองนีโ้ดยตรงมีน้อย พ่ีคนเดียว”  

(สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 

 

(ข) การขาดความรู้ความเข้าใจ และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา

กฎหมายท่ีไม่มากเพียงพอ  เน่ืองจาก พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นเร่ืองใหม่ 

หลายส่วนตอ้งอาศยัการตีความ ตลอดจนเร่ืองของความชดัเจนวา่อะไรทาํ

ได้แค่ไหนและอย่างไร ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งยากในการทาํความ

เขา้ใจในประเด็นขอ้กฎหมายหรือเน้ือหากฎหมายอย่างลึกซ้ึง เม่ือผนวก

เข้ากับปัญหาในเร่ืองของภาระงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดํา เนินงานภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี รวมถึงการโยกย้ายและ

เปล่ียนแปลงของบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานซ่ึงเกิดข้ึนโดยตลอดระยะเวลา

ของการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีของคณะผูว้ิจยั ทาํให้การทาํความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหากฎหมายไม่ต่อเน่ืองและขาดตอน 
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“คืองานกฎหมายเป็นงานท่ีค่อนข้างยุ่งยากเพราะการดาํเนินคดี 

บางคนก็กลัว กลัวจะโดนร้องเรียน กลัวโดนฟ้องกลับ เพราะเราไม่ได้เรียนด้าน

กฎหมายมาโดยเฉพาะ” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

 

“ตัวพรบ.เล่มแดงมันเป็นข้อกฎหมาย เข้าใจยาก” (สัมภาษณ์ 17 

ธ.ค. 2551) 

 

การขาดความรู้ความเข้าใจ และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา

กฎหมายท่ีไม่มากเพียงพอน้ี นอกเหนือจากจะส่งผลอย่างสําคญัต่อความ

ไม่มัน่ใจในการดาํเนินงานดงัท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น ยงัส่งผลถึง

ความน่าเช่ือถือของผูด้าํเนินงานอีกดว้ย ในกรณีน้ีพบว่า เกิดจากการท่ีไม่

สามารถอธิบายหรือช้ีแจงขอ้กฎหมายให้กบัคณะทาํงานในระดบัต่างๆ 

เครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้ระกอบการ/

สถานบริการ ไดอ้ย่างชัดเจนและเพียงพอ การขาดความรู้ความเขา้ใจท่ี

เพียงพอน้ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือ

การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีในระยะยาว 

   

(ค) ความไม่มั่นใจในการดาํเนินงาน อนัเน่ืองมาจาก ความไม่มัน่ใจใน

ตนเอง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเกิดข้ึนจากความไม่มัน่ใจในอาํนาจหน้าท่ีของ

ตนเองจากการท่ียงัไม่มีการออกกฎหมายลูกเพื่อมอบอาํนาจให้เป็น

พนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมาย ความไม่มัน่ใจจากความรู้ความเขา้ใจใน

เน้ือหากฎหมายท่ียงัไม่เพียงพอ และความไม่มัน่ใจในการดาํเนินงาน 

   

“เรายงัไม่ได้ทาํอย่างจริงจัง เพ่ิงเร่ิม เรากย็งัไม่กล้าทาํอะไร 

เหมือนอย่างพรบ.บุหร่ี และมันยังไม่ชัดเจน เราก็ไม่กล้าท่ีจะดาํเนินการ... แล้วก็

ประกาศลูกกย็ังไม่มี เช่น ห้ามขายในวันท่ีห้ามขาย แล้ววันไหนบ้างกย็ังไม่รู้ เราก็

ใช้เทียบเคียงกับกฎหมายอ่ืน เช่น ประกาศคณะปฏิวัติ แต่ประกาศคณะปฏิวัติ 

สาธารณสุขก็ไม่ได้เก่ียวข้องอะไรเลย ผู้ ท่ีจะใช้คือตาํรวจอย่างเดียว แล้วถามว่า

ตาํรวจใช้ไหม กไ็ม่ได้ใช้” (สัมภาษณ์ 18 ก.ย. 2551) 
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“ขณะนีเ้ราเองกย็งัไม่มีความชัดเจนว่าอะไรผิดถกู เช่นเร่ือง 

สถานท่ีห้ามบริโภค เน่ืองจากท่ี (ช่ือจังหวัด) ตลอดแนวชายหาดกจ็ะมีลักษณะเป็น

สวนหย่อมท่ีคนมาน่ังพักผ่อน กินอาหารเป็นครอบครัว ซ่ึงตามกฎหมายนี้จะ

ตีความว่าเป็นสวนสาธารณะด้วยหรือเปล่าเรากไ็ม่แน่ใจ” (สัมภาษณ์ 26 ก.ย.2551) 

 

   [2] ปัจจยัเชิงบริบทแวดลอ้ม 

พบว่า ปัจจยัท่ีไม่เอ้ือนั้น เกิดจากบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

วฒันธรรม และวาระสุขภาพของแต่ละจงัหวดั ดงัไดก้ล่าวมาแล้วในหวัขอ้ของ

บริบทการทาํงานในระดบัต่างๆ 

นอกเหนือจากนั้นแลว้ ยงัมีปัจจยัสําคญั  เช่น บริบทแวดลอ้มดา้นองคก์ร 

ได้แก่ การโยกยา้ยบุคลากรในระดับจังหวดั ท่ีส่งผลอย่างสําคัญต่อความไม่

สมํ่าเสมอและ/หรือขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน ตวัอย่างเช่น การโยกยา้ย

ของผู ้ว่ าราชการจัง หวัดในบา งแห่งทําใ ห้ย ังไม่สา มารถลงนามแต่งตั้ ง

คณะกรรมการฯในระดบัจงัหวดัได ้การโยกยา้ยของนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

หรือการโยกยา้ยของฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ฝ่ายตาํรวจในบางจงัหวดัทาํให้ยงั

ไม่เคยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมทาํความ

เขา้ใจในเน้ือหากฎหมาย ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติังาน เช่น การออกตกัเตือนและ

จบักุมผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี เป็นตน้ 

   

  จากการสํารวจข้อมูลทรัพยากรบุคคลดงักล่าว อาจสรุปภาพของการลงทุนใน

ลกัษณะของตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ีคือ 

การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล 

ภาครัฐบาล สสส. / สคล. 

• การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย/

คณะกรรมการควบคุม/พนักงาน

เจา้หนา้ท่ี 

• การจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

• โครงการประชาคมเฝ้าระว ังภัย

แอลกอฮอล ์

• เ ค รื อ ข่ า ย ร ณ ร ง ค์ ป้ อ ง กั น ภั ย

แอลกอฮอล ์(คปรอ.) 

ปัจจัยขัดขวางในการดําเนินงาน 

• ความทบัซอ้นของภาระงาน (หน่ึงคนทาํงานหลายงาน) 

• การขาดความรู้ความเขา้ใจ หรือมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้กฎหมายไม่เพียงพอ 

• การโยกยา้ยของบุคลากรในระดบันโยบายและระดบัผูป้ฏิบติังาน 
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  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีไม่พอเพียงนั้ น 

โดยเฉพาะในระดบัจงัหวดัซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในระดบัพื้นท่ีนั้น ไดก่้อให้เกิดปัจจยัเชิงบุคคลและ

ปัจจยัเชิงระบบท่ีเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี อยา่งไรก็ตาม 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ถึงแมว้า่ผลจากการสัมภาษณ์จะไดแ้สดงให้เห็นวา่มีขอ้ขดัขวางดงักล่าว แต่ความ

ตั้งใจจริงในการดาํเนินงานของบุคลากรท่ามกลางความไม่พร้อมน้ีก็มีผลต่อความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานหรือความพยายามท่ีจะเอาชนะขอ้จาํกดัต่างๆดว้ย โดยเฉพาะเม่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่างยืนยนั

ในมุมมองท่ีคลา้ยคลึงกนัว่า หากว่าบุคลากรในระดบัปฏิบติังานไดม้องเห็นถึงความเอาจริงเอาจงั

ของบุคลากรในระดบับริหาร เช่น ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือฝ่ายบริหารในระดบักระทรวงแลว้นั้น ก็

จะส่งผลถึงความตั้งใจในการดาํเนินงานและความพยายามท่ีจะบริหารจดัการต่อขอ้จาํกดัหรือปัจจยั

อุปสรรคต่างๆไดเ้พื่อใหง้านลุล่วงดี 

 

  ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ี 

  ผลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลทั้งหมดท่ีได้รับจากการสะท้อนความ

คิดเห็นของผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ี คณะผูว้ิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นขอ้เสนอแนะร่วมใน

ส่วนของการลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคลไดด้งัน้ีคือ 

   

[1] ใช้มิติทางสังคมจากผลกระทบของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความร่วมมือ แมว้่า การลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคล

โดยเฉพาะในระดบัพื้นท่ีของผูป้ฏิบติังานในส่วนของสาธารณสุขจะเป็นปัญหา

ร่วมของทุกจงัหวดั ในแง่ของจาํนวนผูป้ฏิบติังานท่ีไม่เพียงพอและปัญหาในส่วน

ของการทบัซ้อนของภาระงาน อนัเน่ืองมาจากหน่ึงคนตอ้งทาํงานหลายงาน แต่

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในจงัหวดัมากกวา่การเพิ่มจาํนวนบุคลากร 

ดว้ยความเขา้ใจในขอ้จาํกดัอนัเน่ืองมาจากงบประมาณและโครงสร้างบุคลากร 

   

ทั้ งน้ี การใช้มิติทางสังคมจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาร่วมมือ คือ การเปิดประเด็น

ให้กับภาคส่วนต่างๆ เช่น คณะกรรมการสตรีของจังหวดั ฝ่ายปกครอง ฝ่าย

การศึกษา ฝ่ายพฒันาสังคมและความมัน่คงของจงัหวดั สํานักวฒันธรรมของ

จงัหวดั สาํนกัพุทธศาสนาของจงัหวดั ประชาคมจงัหวดั ภาคีเครือข่ายงดเหลา้ของ

จงัหวดั ฯลฯ ไดม้องเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า

เป็นปัจจยัเอ้ือของปัญหาตามภาระงานหรือความรับผิดชอบงานในส่วนของตนเอง 
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ยกตวัอยา่งเช่น ปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่น   ปัญหาของการ

ทะเลาะวิวาท เป็นตน้ หากสามารถทาํให้ทุกภาคส่วนมองเห็นวา่แอลกอฮอล์เป็น

ปัจจยัร่วมของปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อการทาํงานในความรับผิดชอบของ

ตนเองแลว้ ก็จะทาํให้เกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ และ

ช่วยลดปัญหาในเร่ืองจาํนวนบุคลากรผูป้ฏิบติังานและภาระทบัซ้อนของงานลงได้

เป็นอยา่งดี 

นอกจากนั้นแลว้ ความร่วมมือท่ีสําคญัของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี

ยงัจะตอ้งเกิดมาจากการสร้างชุดปฏิบติังานโดยตรง จาก 4 ส่วน คือ ฝ่ายปกครอง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สาธารณสุข และสรรพสามิต อีกดว้ย 

   

[2] การลงทุนด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทรัพยากรบุคคล 

เน่ืองจาก ปัญหาท่ีส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อการดาํเนินงานเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัน้ี คือ ปัญหาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจ และ/

หรือมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้กฎหมายท่ียงัไม่มากเพียงพอ ดงันั้น ขอ้เสนอแนะ

จากผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี คือ เร่ืองของการเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา

กฎหมายดงักล่าวให้กบัผูป้ฏิบติังานได้รับความรู้ โดยเฉพาะการจดักิจกรรมใน

ลกัษณะของการสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถซกัถามได ้มากกวา่ท่ีจะ

อ่านและทาํความเขา้ใจเองจากเอกสารท่ีไดรั้บแจกมา 

 [3] นโยบายท่ีชัดเจน ผลจากการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนอีกดว้ย

ว่า ส่ิงท่ีผูป้ฏิบัติงานต้องการเพื่อให้เอ้ืออาํนวยต่อการดําเนินงานควบคุมการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี และการแสวงหาความ

ร่วมมือเพื่อการปฏิบติังานในพื้นท่ี คือ เร่ืองของนโยบายท่ีชดัเจน ทั้งนโยบายใน

ระดบัชาติ และนโยบายในระดบัจงัหวดั  เน่ืองจากมีการนโยบายท่ีชดัเจน หรือการ

กาํหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  จะทาํให้การระดมกาํลงั คน กาํลงัทรัพยากรเพื่อ

ปฏิบติัภารกิจ เป็นไปด้วยความราบร่ืนและรวดเร็วยิ่งข้ึน  ทั้งน้ี การสั่งการเป็น

นโยบายหรือคาํสั่งจะตอ้งใหมี้การติดตามเพื่อรายงานผลการดาํเนินงานดว้ย 
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   ข. ทรัพยากรงบประมาณ 

  ผลการวิจยัพบว่า การลงทุนทรัพยากรงบประมาณเพื่อการดาํเนินงานควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามพระราชบญัญติัน้ีนั้น มีเส้นทางการลงทุนดา้นงบประมาณ เพื่อสนบัสนุน

การดาํเนินงานทั้งในระดบัชาติและระดบัจงัหวดั  หากพิจารณาในรายละเอียดของการลงทุนดา้น

งบประมาณจะไดพ้บอีกดว้ยว่า  มีการสนบัสนุนงบประมาณในระดบัจงัหวดัผ่านทางสํานกังาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อพฒันาการดาํเนินงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุม

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัพื้นท่ีจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 

   

[1] งบประมาณแผน่ดินให้กบัสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จาํนวน 6,000,000 บาท งบประมาณในส่วนน้ีได้นํามาใช้จ่ายในส่วนของ

สํานกังานฯ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้ า และค่าไฟ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในงานรณรงค ์งาน

วชิาการ และงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

[2] สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ี

สนับสนุนการทาํงานทั้ งหน่วยงานรัฐและภาคประชาคมเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้

กฎหมาย ประกอบดว้ย 

 

ช่ือโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ  องคก์รรับทุน หมายเหตุ 

พฒันาศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนฯ เพื่อ

ดาํเนินมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปี 2551 

1 พ.ค. 51 –  

30 มิ.ย. 52 
12,163,000.00 

กรมควบคุม

โรค 

กระทรวง

สาธารณสุข 

ทาํทั้ง พรบ. 

เหลา้และบุหร่ี 

พฒันาการดาํเนินงานบงัคบัใช้

กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ

ระดบัพื้นท่ี 

1 มิ.ย. 51 –  

30 เม.ย. 53 
32,151,000.00 

กรมควบคุม

โรค 

กระทรวง

สาธารณสุข 

ทาํทั้ง พรบ. 

เหลา้และบุหร่ี 

ภาคประชาชนเฝ้าระวงัภยั

แอลกอฮอล์ 

1 มิ.ย. 51 –  

30 พ.ย. 52 
27,500,000.00 มูลนิธิวถีิสุข 

ผา่นต่อไปยงั

จงัหวดันาํร่อง 

และเครือข่าย

เชิงรุกของ 

สคล. 
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สาํหรับงบประมาณในส่วนของโครงการพฒันาการดาํเนินงานบงัคบัใช ้

กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบระดบัพื้นท่ีนั้น สํานกังาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้จดัสรรต่อไปยงัจงัหวดัต่างๆ ผ่านทาง

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ เพื่อดาํเนินโครงการบงัคบัใช้

และเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

  ในกรณีของการใหง้บประมาณเพื่อการดาํเนินงานโครงการสนบัสนุนการ

บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดบัพื้นท่ี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดันั้น พบว่าไดถู้กกาํหนดให้

ดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ 

 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดัและการประชุมของคณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานท่ีได้รับการ

แต่งตั้ง แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั จาํนวน 40,000 บาท และการประชุม

ของคณะอนุกรรมการ/อนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จาํนวน 40,000 

บาท 

 

กิจกรรมท่ี 2 การจดัทาํโครงการเชิงรุกเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบในพื้นท่ี โดยมีการสนบัสนุนการจดัทาํโครงการเชิง

รุก โครงการละ 25,000 บาท 2 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท สําหรับการ

เสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในส่วนน้ีจะต้องผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั หรือ

คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานรณรงคภ์าคประชาชน 

 

กิจกรรมท่ี 3 การจดัทาํสรุปผลการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบของจงัหวดั สนับสนุนการจัดทาํสรุปผลการ

ดาํเนินงาน จงัหวดัละ 5,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 4 จดัอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการใช้บงัคบั

กฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้กับ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบ (ทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ) 
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โดยกําหนดเน้ือหาประชุม คือ เจตนารมณ์และเน้ือหาของกฎหมาย

ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้ง 3 ฉบบั รวมถึงอนุ

บญัญติัท่ีออกตามความในกฎหมายดังกล่าว บทบาทของพนักงาน

เจา้หน้าท่ีในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ขั้นตอนการ

ดาํเนินมาตรการทางกฎหมาย และความรู้ดา้นอ่ืนๆท่ีหน่วยงานพิจารณาวา่

มีความจาํเป็นและเหมาะสม จงัหวดัละ 25,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 5 สนบัสนุนการดาํเนินงานเฝ้าระวงัและใช้บงัคบักฎหมาย 

สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะทาํงานระดบัจงัหวดั จงัหวดัละ 18,000 

บาท และการดาํเนินงานของคณะทาํงานระดบัอาํเภอ อาํเภอละ 13,000 

บาท 

 

กิจกรรมท่ี 6 การประชุมทบทวนความรู้และขั้นตอนการปฏิบติังานเฝ้า

ระวงัและดาํเนินมาตรการทางกฎหมาย ของเจา้หนา้ท่ีระดบัอาํเภอ (ทั้งใน

หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ) โดยกาํหนดเน้ือหาประชุม คือ 

เจตนารมณ์และเน้ือหาของกฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้ง 3 ฉบบั รวมถึงอนุบญัญติัท่ีออกตามความใน

กฎหมายดงักล่าว บทบาทของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบ ขั้นตอนการดาํเนินมาตรการทางกฎหมาย และ

ความรู้ด้านอ่ืนๆท่ีหน่วยงานพิจารณาว่ามีความจาํเป็นและเหมาะสม 

จงัหวดัละ 25,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 7 การประชุมสร้างความเขา้ใจและพฒันาความร่วมมือของ

ผูป้ระกอบการ โดยกาํหนดเน้ือหาประชุม คือ เจตนารมณ์และเน้ือหาของ

กฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้ง 3 ฉบบั 

รวมถึงอนุบญัญติัท่ีออกตามความในกฎหมายดังกล่าว บทบาทของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ขั้นตอน

การดาํเนินมาตรการทางกฎหมาย และความรู้ด้านอ่ืนๆท่ีหน่วยงาน

พิจารณาวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม จงัหวดัละ 25,000 บาท 

 

  สําหรับงบประมาณในส่วนของโครงการภาคประชาชนเฝ้าระวงัภัย

แอลกอฮอล์นั้ น ได้ถูกจัดสรรโดยมูลนิธิวิถีสุข ใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกนั้ นเป็นการ
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สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการจังหวดันําร่องเพื่อ

สนบัสนุนการเฝ้าระวงั การควบคุม และการบงัคบัใช้กฎหมาย ในลกัษณะของโครงการ

ประชาคมเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล์   เช่น โครงการส่งเสริมและพฒันาประชาคม เพื่อการ

บังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จังหวดั

มหาสารคาม หรือโครงการเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวงัภัยแอลกอฮอล์และบงัคับใช้

กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดัชลบุรี ประจาํปี 2551-2552 เป็นตน้ และส่วน

ท่ีสอง คือ การดาํเนินงานของโครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภยัแอลกอฮอล์ (ครปอ.) 

โดยมีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานของภาคีเครือข่ายเฝ้าระว ัง 

เคล่ือนไหวสร้างกระแสยกระดบัปัญหาแอลกอฮอล์ให้เป็นประเด็นสาธารณะ และผลกัดนั

นโยบาย กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ทั้ งน้ี ผลจากการรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ิจ ัยพบว่า ภาคีพันธมิตรและ

เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายเยาวชน ในหลายพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมต่อกระบวนการ

ดาํเนินงานเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี นบัแต่การมีส่วน

ร่วมในการขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบัน้ี รวมตลอดถึงการเฝ้า

ระวงัการบงัคบักฎหมายและการสร้างกระแสในพื้นท่ี  รวมถึงการติดตามความเคล่ือนไหว

ของภาคธุรกิจ 

  

[3] งบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั รวมถึงการจดัสรร

งบประมาณจากภาคส่วนอ่ืนๆภายในจงัหวดั สาํหรับงบประมาณในส่วนน้ีนั้นข้ึนอยูก่บัการ

จดัสรรหรือบริหารจดัการดา้นงบประมาณของแต่ละจงัหวดั ไม่ใช่งบพิเศษเพื่อดาํเนินงาน

ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยเฉพาะ แต่จะเป็น

งบประมาณเดียวกบัท่ีใช้ในการส่งเสริมป้องกนัโรค ซ่ึงรวมเร่ืองอ่ืนๆดว้ยนอกเหนือจาก

เร่ืองของแอลกอฮอล ์ดงันั้นแลว้ จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรของแต่ละจงัหวดั (ถา้มี) นั้นก็จะ

ไม่เท่ากนั และนาํมาใช้กบัการดาํเนินกิจกรรมท่ีไม่เหมือนกนั เช่น บางจงัหวดันาํมาใช้

สาํหรับค่าเบ้ียเล้ียงในการจดัประชุม เป็นตน้ 

 

“...ท่ีเราจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดไป เราก็ไม่มี

งบประมาณอะไรเลย เราใช้งบของ สสจ. ซ่ึงเรายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากใคร 

และเราเองกไ็ม่ได้กันงบประมาณในส่วนของพรบ.แอลกอฮอล์ไว้ เราเลยไม่ได้ให้

ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ได้แต่จัดเลีย้งเบรคอย่างเดียว กใ็ช้งบประมาณไปสัก 

500 บาท” (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ 7 ต.ค. 2551) 
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“ตอนนีเ้ราใช้งบของ สสจ. ในการดาํเนินการเร่ืองบุหร่ีและสุรา 

คือต้ังแต่ตุลา (พ.ศ. 2551) เรามีนิดหน่อย เพราะเราขอค้างมาจากปีท่ีแล้ว ใช้ได้

จนถึงธันวา (พ.ศ. 2551) ส่วนปีงบประมาณหน้า ถ้ามีอย่างนีก้็ไม่ต้องไปขอแล้ว 

เขาไม่ให้หรอกครับ” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

 

ทั้งน้ี มีขอ้น่าสังเกตท่ีพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ยงัมีบางจงัหวดัท่ี 

ไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลการสนบัสนุนงบประมาณน้ีอีกดว้ย 

 

“ยงัไม่เห็นว่ามีงบประมาณเพ่ือให้จังหวัดได้ใช้ในการดาํเนินการ 

สาํหรับบุหร่ีมีงบเร่ืองการดูแลตรวจจับ เป็นงบท่ีผ่านมาทางกรมควบคุมโรค งบไม่

เยอะ แต่ทาํให้ทาํงานได้ สาํหรับ พรบ.แอลกอฮอล์ ยังไม่มีงบชัดเจนตรงนี ้หากทาํ

ให้เหมือนบุหร่ีน่าจะทาํให้การทาํงานสะดวกขึน้” (สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2551) 

   

[4] งบประมาณสนบัสนุนจากเส้นทางอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเช่น WHO ท่ีเปิด

โอกาสให้มีการเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทาํกิจกรรมใน

ลกัษณะของ community based ในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จาํนวน 

600,000 บาท  

 

ปัจจยัขดัขวางต่อการดาํเนินงานและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  จากการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรงบประมาณเพื่อการดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า การลงทุนด้านทรัพยากร

งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณการดาํเนินงานท่ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาจากสํานกังานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกชั้นหน่ึงนั้น มีปัจจยัขดัขวางท่ีสําคญัหรือ

ขอ้จาํกดัในแง่ของความล่าช้าในการดาํเนินงานจากการโอนเงินดาํเนินกิจกรรม เพราะมี

ขั้นตอนในการดาํเนินงานหลายขั้นตอน 

นัน่คือ การโอนเงินเพื่อดาํเนินกิจกรรมนั้นจะเร่ิมตน้การส่งต่อจาก 

ส่วนกลาง สํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ (สอย.) ไปยงั 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี (สคร.) ในแต่ละพื้นท่ี สู่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

(สสจ.) และสาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ(สสอ./ก่ิง) ทั้ งน้ี แต่ละจังหวดัจะต้องจัดทาํ

โครงการ โดยมีนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเป็นผูอ้นุมติัโครงการ จากนั้นจะตอ้งส่งสําเนา
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โครงการไปท่ีสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ีในพื้นท่ี เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 

เพื่อการดาํเนินกิจกรรม 

นอกเหนือจากนั้ นแล้ว ผลการวิจัยย ังได้พบอีกด้วยว่า ปัจจัยท่ีเป็น

อุปสรรคขดัขวางต่อการดาํเนินงานและบงัคบัใช้กฎหมายอนัเน่ืองมาจากทรัพยากรดา้น

งบประมาณดงัไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้นั้น ยงัประกอบไปดว้ย [1] ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดจาก

ระเบียบปฏิบติัทางการเงินของทางราชการ และ [2] ขอ้จาํกดัของความเขม้งวดในการ

ดาํเนินกิจกรรมท่ีจะต้องดาํเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานบงัคบัใช้

กฎหมายควบคุม การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ระดบัพื้นท่ี 

   

  [1] ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดจากระเบียบปฏิบติัทางการเงินของทางราชการ 

เน่ืองจาก สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 

สํานกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั และสาธารณสุข

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ(สสอ./ก่ิง) ลว้นเป็นหน่วยงานของทางราชการ ในสังกดักระทรวง

สาธารณสุข ดงันั้น ระเบียบปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงินในการดาํเนินงานโครงการ

ของแต่ละจงัหวดัในคร้ังน้ี หรือการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณดาํเนิน

กิจกรรมภายใตเ้งินงบประมาณแผ่นดินย่อมเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของทาง

ราชการ ซ่ึงมีขั้นตอนมากมายและมีระเบียบปฏิบติัท่ีชดัเจน ทาํให้ส่งผลกระทบ

อยา่งสาํคญัถึงความล่าชา้ของงบประมาณสาํหรับการดาํเนินกิจกรรม 

นอกจากนั้นแลว้ ผลการวิจยัยงัไดพ้บวา่ ขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินกิจกรรม

อาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากในบางจงัหวดัอาจไม่มีงบประมาณสําหรับดาํเนินกิจกรรม 

ด้วยเหตุผลเพราะไม่ได้มีการเขียนงบประมาณแผ่นดินเผื่อไวส้ําหรับดําเนิน

กิจกรรมควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปีน้ี ซ่ึงประกาศใช้คร่อม

ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2551) หรือในบางจังหวดัผูป้ฏิบัติงานไม่สามารถเขียน

โครงการเพื่อขอเงินงบประมาณประจาํปีไดท้นักบัการดาํเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

(พ.ศ. 2552) อีกดว้ย 

 

  [2] ขอ้จาํกดัของความเขม้งวดในการดาํเนินกิจกรรม 

เน่ืองจาก การขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากเพื่อดาํเนินโครงการสนบัสนุนการ

บงัคบัใช้กฎหมายสุราและยาสูบของแต่ละจงัหวดัน้ี ไดมี้ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนใน

การดาํเนินกิจกรรมวา่จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมอะไรบา้ง ก่ีคร้ัง และมีขอ้กาํหนดดา้น

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินท่ีชดัเจนยกตวัอย่างเช่น ขอ้กาํหนดดา้นการกิจกรรมให้จดั

อบรมเจ้าหน้าท่ี ท่ีเ ก่ียวข้องกับการดําเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์และยาสูบ (ทั้ งในหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

ระยะเวลา 2 วนั 50 คน หรือกาํหนดให้คณะทาํงานระดบัจงัหวดัจะตอ้งออก

ดาํเนินงานเฝ้าระวงัและใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง หรือขอ้กาํหนดดา้นหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินในการจดักิจกรรม 

เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร จ่ายไม่เกิน 300 บาท/คน/ชัว่โมง หรือ 500 บาท/คน/คร่ึง

วนั ค่าอาหารกลางวนั ไม่เกิน 100 บาท/คน/ม้ือ หรือค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ไม่

เกิน 25 บาท/คน/ม้ือ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีแต่ละจงัหวดัมีความประสงคจ์ะจดักิจกรรมอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการก็สามารถทาํได ้แต่วา่จะตอ้งทาํหนงัสือขอ

อนุมติัเปล่ียนแปลงกิจกรรมมาท่ีผูอ้าํนวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการหลกั พร้อมทั้งจะตอ้งระบุ

เหตุผลความจาํเป็น ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรมอีกด้วย และการ

เปล่ียนแปลงกิจกรรมน้ีจะใชเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร

ทั้งหมด 

 ผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานในพื้นท่ีจงัหวดัแห่งหน่ึงไดพู้ดถึงสาเหตุของ

ความล่าช้าในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนบัสนุนในการดาํเนินงาน

บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุม การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดบัพื้นท่ี 

ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ต่อไปน้ี  

 

“โครงการนีก้ระทรวงค่อนข้างท่ีจะไม่ยืดหยุ่นเท่าไร fix เลยว่า 

จะต้องเป็นค่านีก่ี้บาท เท่าไหร่ ก่ีคร้ัง ก่ีคน ค่าข้าวจะต้องไม่เกินหัวละร้อย มัน fix

เกิน กว่าจะออกมาเป็นโครงการกเ็ลยทาํค่อนข้างยาก” (สัมภาษณ์ 21 พ.ย. 2551) 

 

“...งบประมาณท่ีได้มาจาก สสส. ผ่าน สคร. พ่ีว่ามัน fix  เกินไป 

เวลาจะเปล่ียนกิจกรรมทีก็เกิดความยุ่ งยาก ต้องทําหนังสือขออนุญาต และงบ

ประชาสัมพันธ์ท่ีให้มากมี็น้อย” (สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 

 

“ ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นโครงการท่ีเราเขียนขอไป  เพราะทุกอย่าง

กาํหนดไว้หมดแล้ว รายละเอียดกิจกรรมทุกอย่างระบุไว้ชัดเจน   ซ่ึงเรากเ็ข้าใจได้

ว่าการทาํงานต้องสนองเป้าหมายวัตถุประสงค์ใหญ่ของส่วนกลาง  แต่น่าจะให้

โอกาสท้องถ่ินได้ทาํตามส่ิงท่ีเป็นสภาพจริงของจังหวัดด้วยควบคู่กัน” (สัมภาษณ์ 

22 ธ.ค. 2551) 
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  จากการสํารวจขอ้มูลทรัพยากรงบประมาณดงักล่าว อาจสรุปภาพของการลงทุน

ในลกัษณะของตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ีคือ 

 

การลงทุนด้านทรัพยากรงบประมาณ 

ภาครัฐบาล สสส. / สคล. อืน่ๆ 

• งบประมาณแผน่ดินใหก้บั

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จาํนวน 

6,000,000 บาท 

• งบประมาณใหก้บักรมควบคุมโรค เพ่ือ

พฒันาศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนฯ เพ่ือ

ดาํเนินมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลปี์ 2551 (12,163,000.00) 

• งบประมาณใหก้บักรมควบคุมโรค เพ่ือ

พฒันาการดาํเนินงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

เพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบระดบัพ้ืนท่ี 

(32,151,000.00) 

• งบประมาณใหก้บัมูลนิธิวถีิสุข เพ่ือ

ดาํเนินการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

เฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์

(27,500,000.00) 

• จงัหวดัจดัสรรเอง 

(การจดัสรรและ

จาํนวนเงิน

งบประมาณข้ึนอยู่

กบัจงัหวดั) 

• WHO (600,000 

บาท) แต่ตอ้งมีการ

เสนอโครงการเพื่อ

ขอรับการพิจารณา

ทุน 

ปัจจัยขัดขวางในการดําเนินงาน 

• ความล่าชา้ในการโอนเงิน 

• ระเบียบปฏิบติัทางการเงินของราชการ 

• ความเขม้งวด/ไม่ยดืหยุน่ในการดาํเนินงานหรือปรับเปล่ียนกิจกรรม 

 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ี 

  ผลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลทั้งหมดท่ีได้รับจากการสะท้อนความ

คิดเห็นของผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ี คณะผูว้ิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นขอ้เสนอแนะร่วมได้

ดงัน้ีคือ 

   

  [1] ลักษณะของงบประมาณเพ่ือดาํเนินกิจกรรมท่ีพืน้ท่ีต้องการ ไดแ้ก่ 

i. งบประมาณเพื่อการดาํเนินการเฝ้าระวงั ใหค้วามรู้ และบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ii. งบประมาณเพื่อการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ใหต้รงกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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iii. งบประมาณเพื่อการตั้งรางวลันาํจบัเพื่อให้การเฝ้าระวงัและการบงัคบัใช้

เป็นไปไดม้ากกว่าเดิม เน่ืองจาก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะมีความกระตือรือร้นมาก

กวา่เดิม  

 

[2] ความยืดหยุ่นในการดาํเนินกิจกรรม ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ งบประมาณท่ีไดรั้บ

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 

เพื่อดาํเนินโครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดับพื้นท่ี นั้นมีความเข้มงวดในการดาํเนิน

กิจกรรมว่าจะต้องดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ก่ีคร้ัง รวมถึงมีข้อกําหนดด้าน

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินท่ีชดัเจน ทั้งน้ี นอกเหนือจากผลกระทบในเร่ืองของความ

ล่าช้าแล้ว ข้อจํากัดของกรอบการใช้เงินและลักษณะของกิจกรรมท่ีจะต้อง

ดาํเนินการยงัอาจไม่สอดคล้องกบัลกัษณะบริบทของแต่ละพื้นท่ีอีกด้วย ดงันั้น 

กิจกรรมท่ีจะดาํเนินโครงการท่ีสํานักงานฯจะสนับสนุนนั้น นอกจากกิจกรรม

บงัคบัของส่วนกลางแลว้นั้น ควรมีลกัษณะของกิจกรรมเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้แต่

ละจงัหวดัสามารถออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละพื้นท่ีไดด้ว้ย 

 

[3] แหล่งทุนเพ่ือการดาํเนินกิจกรรมโดยตรง ในกรณีของเร่ืองแหล่งทุนเพื่อการ

ดาํเนินงานนั้น นอกเหนือจากการสนบัสนุนโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ 

ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ียงัใหค้วามเห็นอีกดว้ยวา่ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรเป็นแหล่งทุนเพื่อการดาํเนินงานท่ีส่งต่อมายงัภาค

ราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐเพื่อการดาํเนินกิจกรรมโดยตรง เพื่อขจดัความ

ล่าชา้หรือขั้นตอน/ระเบียบปฏิบติัท่ีเขม้งวดในการเบิกเงินดาํเนินการ 
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  ค. ทรัพยากรด้านส่ือประชาสัมพนัธ์และการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เนื้อหา

กฎหมาย 

  

  ผลการวิจยัพบว่า ในการลงทุนทรัพยากรด้านส่ือประชาสัมพนัธ์และการจดัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เน้ือหากฎหมาย  นั้ น มีสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เป็นหลกั และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในลกัษณะของการช่วยสร้างกระแสและ

กระตุน้ความสนใจจากสาธารณชน รวมถึง สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) และเครือข่าย

ภาคประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงคณะกรรมการในแต่ละจงัหวดั/อาํเภอ-ก่ิงอาํเภอ ดงัน้ีคือ 

 

[1] การประชาสัมพนัธ์โดยสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล ์ไดมี้การจดัทาํเอกสารพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

เพื่อแจกจ่ายแก่บุคลากรและองค์กรทัว่ไป รวมถึงการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้

ประชาชนทัว่ไปได้รับรู้ว่าพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ประกาศใช้แล้ว และข้อกฎหมาย

บางส่วน ผ่านทางสปอตประชาสัมพนัธ์ โดยนพ.สมาน ฟูตระกูล การประชาสัมพนัธ์ขอ้

กฎหมายทางเวป็ไซตข์องสํานกังานฯ ทั้งน้ีในส่วนของเวป็ไซตน์อกเหนือจากขอ้กฎหมาย

แลว้ ยงัมีการเปิดเวป็เพจในส่วนของการร้องเรียนและขอ้ซกัถามเพิ่มเติมอีกดว้ย 

ขอ้มูลจากการรวบรวม  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 พบวา่การจดัการดา้น

การประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายท่ีสําคญัของสํานกังานฯ คือ การจดัประชุมเพื่อช้ีแจง

เน้ือหากฎหมาย ทั้งโดยสาํนกังานฯ และโดย สสจ. รายละเอียดดงัน้ีคือ 
  
 

วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม/การดําเนินงาน 

6 พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัอาํนาจเจริญและ

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

18 มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัสระแกว้และ 

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

จดัประชุมช้ีแจงพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

จากส่วนราชการในภูมิภาค อาทิ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สรรพสามิตพื้นท่ี 

สาํนกังานพฒันาสังคมฯ หน่วยงานสาธารณสุข 

ส่ือมวลชน และตวัแทนผูป้ระกอบการภายในจงัหวดั 
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วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม/การดําเนินงาน 

28 สิงหาคม 

2551 

จงัหวดับุรีรัมยแ์ละ 

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

การสัมมนาโครงการพฒันากฎหมายตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2551 ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และส่ือมวลชน 

10 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

18 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัพิษณุโลก 

19 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

25 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

26 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ ณ จงัหวดัสงขลา 
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วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม/การดําเนินงาน 

29 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัสิงห์บุรี 

30 กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัขอนแก่น 

2 ตุลาคม 2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3 ตุลาคม 2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัชลบุรี 

21 ตุลาคม 2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัการประชุมช้ีแจงส่ือมวลชนประเภทส่ือวทิย ุ

โทรทศัน์ เพื่อทาํความเขา้ใจบทบาทและขอบเขตท่ีส่ือ

ควรปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551  

29 ตุลาคม 2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัการประชุมช้ีแจงส่ือมวลชนประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์

เพื่อทาํความเขา้ใจบทบาทและขอบเขตท่ีส่ือควร

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
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[2] การประชาสัมพนัธ์โดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ไดมี้การจดัทาํสปอตโฆษณาทางส่ือมวลชน (air war) เพื่อสนบัสนุนการ

เคล่ือนงานดว้ยการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายในประเด็นของการห้ามด่ืม-ห้ามขายใน

สถานท่ีต่างๆ เช่น สวนธารณะ วดั-ศาสนสถาน มหาวิทยาลยั ประเด็นการลดแลกแจกแถม 

ซ้ือหน่ึงแถมหน่ึง เป็นตน้ 

 

[3] การประชาสัมพนัธ์โดยสาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) ดว้ย

การทาํส่ือส่ิงพิมพ์พรบ.ฉบบัย่อในลักษณะของการ์ตูนเพื่อแจกจ่ายแก่เครือข่ายต่างๆ 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์เอกสารพระราชบัญญัติผ่านทาง www.stopdrinks.com ซ่ึง

ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งฉบบัไปใชไ้ด ้

และการผลิตเพื่อแจกจ่ายและในลักษณะของการทําต้นฉบับส่ือผ่านทางเว็ปไซต ์

stopdrinks.com เพื่อให้ภาคีเครือข่ายท่ีดาํเนินโครงการได้มาดาวน์โหลดไปผลิตต่อ 

ยกตวัอย่างเช่น สต๊ิกเกอร์ แบนเนอร์ คทัเอาท์ ป้ายไวนิล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีห้ามขาย-

ห้ามด่ืม โดยเฉพาะ ได้แก่ ในวัด ในสถานศึกษา ในเขตสถานท่ีราชการ และท่ีให้

รายละเอียดของพื้นท่ีโดยรวม ไดแ้ก่ ในวดั/สถานพยาบาล/สถานศึกษา/สถานท่ีราชการ/

ป๊ัมนํ้ามนั/สวนสาธารณะ และการหา้มเร่ขายเหลา้/หา้มชิงโชค ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

  

[4] การประชาสัมพนัธ์โดยการดาํเนินงานของส่วนงานอ่ืนๆ เช่น จงัหวดั

นาํร่องและภาคีเครือข่าย ยกตวัอย่างเช่น การจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ โดย สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี    การจดัทาํชุดนิทรรศการของจงัหวดันครปฐม การ

สอดแทรกเ น้ือหาผ่านรายการวิทยุ ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก การติดตั้ ง ป้ าย

ประชาสัมพนัธ์ หรือการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายผ่านทางเวทีของภาคส่วนต่างๆ

หรือการประชุมในฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆของแต่ละจงัหวดั เป็นตน้ 

 

“ก่อนท่ีจัดงานเข้าพรรษา ผมก็จัดเวทีท่ีวัดใหญ่ ในประเด็นวัด

เป็นเขตห้ามด่ืมห้ามขาย มีการเชิญพระมาประมาณร้อยกว่ารูป เชิญตาํรวจ รองผู้ ว่า

มาบรรยายให้ แล้วกใ็ช้ส่ือของสวท.ถ่ายทอดสดให้ประชาชนโทรเข้ามาสอบถาม 

พูดคุยได้... มีการถ่ายทอดผ่านวิทยุชุมชน คล่ืน 96.5 เพ่ือให้ประชาชนโทรเข้ามี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบคาํถามชิงรางวลั” (สัมภาษณ์ 18 ก.ย. 2551) 

 

“เรามีการทาํหนังสือไปยังผู้ประกอบการ สรุปส่ิงท่ีควรทาํและ

ห้ามทาํตามพระราชบัญญัติ แล้วให้เขาลงช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  เพราะหาก

http://www.stopdrinks.com/
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ไปพบว่าเขากระทาํผิดภายหลังจะไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมาย  เพราะเขาได้

ลงช่ือรับเอกสารไปแล้ว” (สัมภาษณ์ 25 ก.ย. 2551) 

 

“...มีการทาํจดหมายไปถึงผู้ประกอบการท่ีจาํหน่ายสุราท้ังหมด 

โดยข้อมูลมาจากการสํารวจของเราเองส่วนหน่ึงและจากสรรพสามิตส่วนหน่ึง ก็

ส่งจดหมายไปบอกว่า ในส่วนของผู้ประกอบการในพรบ.ว่ามีอะไรท่ีเขาต้อง

ปรับปรุงบ้าง” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551) 

   

“เม่ือต้นปีเรากไ็ด้ประชุมเจ้าหน้าท่ีของเราเร่ืองของเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ไปแล้ว งานของสาธารณสุขในช่วง 6 เ ดือนแรก เราเน้นการ

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงส่วนราชการ กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข” 

(สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 

 

“ก็มีทําชุดนิทรรศการให้ความรู้ โดยใช้งบของ สสจ. เอง” 

(สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 

 

  ปัจจยัขดัขวางต่อการดาํเนินงานและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  จากการรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การดํา เ นินงานควบคุม เค ร่ือง ด่ืมแอล กอฮอล์ตามพระ ราชบัญญัติ น้ี  พ บว่า  ส่ื อ

ประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายมีปัจจยัขดัขวางต่อ

การดาํเนินงานและบงัคบัใช้กฎหมายให้สมดงัเจตนารมยข์องพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

   

  [1] ผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ ในการดาํเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์

เน้ือหากฎหมายนั้น โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีลกัษณะของการแจกจ่ายเอกสารพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่เพียงอย่างเดียว โดยขาดส่ืออ่ืนๆหรือการทาํ

ความเขา้ใจประกอบ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ ผูท่ี้ไดรั้บและจะตอ้งออกดาํเนินงานเฝ้าระวงัและใช้

บงัคบักฎหมาย รวมถึงประชาสัมพนัธ์ขอ้กฎหมาย ดงัเช่น คณะทาํงานระดบัจงัหวดั/อาํเภอ 

ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาและทาํความเขา้ใจ และในบางคร้ังก็ไม่อาจเขา้ใจขอ้กฎหมาย

ดงักล่าวไดอ้ยา่งลึกซ้ึงเพียงพอ เพราะเน้ือหาตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นเร่ืองใหม่ หลาย

ส่วนตอ้งอาศยัการตีความ จึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งยากในการทาํความเขา้ใจ 
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“ตัวพรบ.เล่มแดงมันเป็นข้อกฎหมาย เข้าใจยาก” (สัมภาษณ์ 17 

ธ.ค. 2551) 

 

“ขาดส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจง่าย รวมท้ังส่ือเฉพาะกลุ่ม เช่น 

ส่ือของ สคล. ต้องการมาก เล่มสีเหลืองท่ีเป็นการ์ตูนเพราะมันเข้าใจง่าย ตัวพรบ.

เล่มแดงมนัเป็นข้อกฎหมาย เข้าใจยาก” (สัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2551) 

 

“เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ เหมือนกัน แต่อยากเสนอว่า นอกจาก

การส่ือแค่ว่าสถานท่ีน้ันๆห้ามขาย น่าจะใส่เร่ืองเหตุผลเข้าไปด้วยว่าทาํไมเราจึง

ห้ามขาย  เช่น ในสวนสาธารณะ  ถ้าเราส่ือว่า  เพราะคนไปออกกาํลังกายอยากได้

อากาศบริสุทธ์ิ  ผู้หญิงไปว่ิงออกกาํลังกายตอนเยน็หลังเลิกงานแล้วเจอคนเมา  ซ่ึง

อาจทาํร้ายเขาได้   ถ้าเราส่ือถึงเหตุผลท่ีมาท่ีไปของส่ิงท่ีเราห้ามได้  ตนท่ัวไปจะ

คล้อยตาม เข้าใจได้มากกว่าการแค่บอกว่าห้ามเฉยๆ” (สัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 2551) 

 

[2] ปัจจยัขดัขวางท่ีสาํคญัอีกขอ้หน่ึงนั้นมีความต่อเน่ืองมาจากการลงทุน 

ดา้นทรัพยากรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เน้ือหา

กฎหมายไม่เพียงพอตามไปดว้ย 

  

“คือเราต้องใช้งบส่วนท่ีเรามีอยู่ไปดาํเนินการด้วย งบของ สสส.  

อย่างเดียวก็ไม่พอ เพราะมันเป็นเร่ืองของการประชาสัมพันธ์เยอะ ถ้ามีการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสาธารณะท่ีเข้าถึงประชาชนได้มากๆก็น่าจะดี จะได้ทุ่น

งบประมาณส่วนนีใ้ห้กับจังหวดัต่างๆ” (สัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2551) 

   

  จากการสํารวจข้อมูลการลงทุนด้านส่ือและการจดัการด้านการประชาสัมพนัธ์

ดงักล่าว อาจสรุปภาพของการลงทุนในลกัษณะของตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ีคือ 
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การลงทุนด้านทรัพยากรส่ือ/การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ภาครัฐบาล สสส.  สคล. อืน่ๆ 

- การเผยแพร่เอกสาร

พระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

พ.ศ. 2551 

- สปอตประชาสัมพนัธ์

พรบ./ขอ้กฎหมาย โดย

นพ.สมาน ฟูตระกลู 

- เวป็ไซตข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

- กิจกรรมการจดัประชุม

เพื่อช้ีแจงเน้ือหากฎหมาย 

โดยสาํนกังาน

คณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

- จดัทาํสปอตโฆษณา

ขอ้กฎหมาย เช่น 

การหา้มด่ืม-หา้ม

ขายในสถานท่ีต่างๆ 

อาทิ สวนธารณะ 

ศาสนสถาน 

มหาวทิยาลยั และ

การลดแลกแจกแถม 

ซ้ือหน่ึงแถมหน่ึง 

เป็นตน้ 

- การ์ตูน พรบ. ฉบบัยอ่ 

- เวป็ไซต ์

stopdrinks.com 

- สต๊ิกเกอร์ แบนเนอร์ 

คทัเอาท ์ป้ายไวนิล ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี

หา้มขาย-หา้มด่ืม และ

การหา้มเร่ขายเหลา้/

หา้มชิงโชค ลด แลก 

แจก แถม เป็นตน้ 

ตวัอยา่งเช่น 

- ป้ายประชาสัมพนัธ์

ของ สสจ.

อุบลราชธานี 

- ชุดนิทรรศการของ 

สสจ.นครปฐม 

ปัจจัยขัดขวางในการดําเนินงาน 

• การแจก “พรบ.เล่มแดง” เป็นหลกั ทาํใหเ้ขา้ใจยากและไม่อยากอ่าน 

• กิจกรรมการจดัประชุม (การส่ือสารสองทาง) มีน้อย ทาํให้ไม่เขา้ใจเน้ือหากม. / สับสน / ไม่มัน่ใจใน

อาํนาจหนา้ท่ี 

• สปอตในส่ือมวลชนมีนอ้ย ทาํใหไ้ม่รู้วา่มี พรบ. / ไม่สามารถสร้างกระแสในพื้นท่ี 

• ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ ทาํให้ไม่มีงบผลิตส่ือ/การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

 

  ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ี 

  ผลจากการสัมภาษณ์ สามารถประมวลออกมาเป็นข้อเสนอแนะของผู ้

ดาํเนินงานในแต่ละจงัหวดัต่อการลงทุนด้านทรัพยากรด้านส่ือประชาสัมพนัธ์และการ

จดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมาย ดงัน้ีคือ 
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  [1] การผลิตส่ือจากส่วนกลางเพื่อสร้างกระแสในระดบัประเทศ (air war) 

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู ้เ ก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไปรับรู้ว่ามี

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีและขอ้กฎหมายต่างๆ 

[2] เน้ือหาในส่ือประชาสัมพนัธ์ ยกตวัอยา่งเช่น ผลิตส่ือส่ิงพิมพท่ี์มี 

เน้ือหากฎหมาย 1 ประเด็นต่อ 1 ส่ือ เพื่อให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจประเด็นสําคญัของขอ้

กฎหมายแต่ละขอ้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

[3] รูปแบบ/วิธีการนาํเสนอเน้ือหา ควรมีการยอ่ยเน้ือหาเพื่อให้เขา้ใจได้

ง่าย และ/หรืออาจผลิตในลกัษณะของส่ือภาพ/การ์ตูน การผลิตเป็นซีดีขอ้กฎหมาย หรือ

แผ่นไวนิลเพื่อประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ และท่ีสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ในการ

ดาํเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์น้ี ควรเน้นในลกัษณะของการจดัประชุมช้ีแจงหรือ

สัมมนา เน่ืองจาก การนาํเสนอในลกัษณะน้ีจะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมจะสามารถซักถามขอ้ขอ้งใจและได้รับการอธิบายและทาํความเขา้ใจร่วมกนัได้

มากกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียว 

[4] ส่ือประชาสัมพนัธ์สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ยกตวัอย่างเช่น การ

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผู ้ขายหรือสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ เป็นตน้ 

[5] การแจกจ่ายเอกสารพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในกฎหมายฉบบัน้ีอยา่งทัว่ถึง เช่น ตาํรวจสายตรวจ 

ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ขอ้ท่ีน่าสังเกตก็คือ ผูด้าํเนินงานจากหลายจงัหวดัส่วนใหญ่แลว้ได้

แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า หากได้รับนโยบายท่ีแน่นอน

ชดัเจนในระดบับริหารแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาทั้งในดา้นของบุคลากร งบประมาณเพื่อการ

ดาํเนินงานและเพื่อการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เลย 

 

  โดยสรุปแล้วนั้น จากการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ต่างๆตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ทาํให้ไดพ้บวา่ การลงทุนดา้น

ทรัพยากรต่างๆเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ฯ ได้แก่ บุคลากร 

งบประมาณ ส่ือประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์นั้น ไดมี้การลงทุนทั้งใน

ระดบัชาติและระดบัจงัหวดั 

  ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดพ้บวา่ การลงทุนในดา้นทรัพยากรต่างๆน้ีมีแกนกลาง

สาํคญั คือ สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในระดบัชาติเพื่อดาํเนินการส่งต่อ
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ในระดบัจงัหวดั อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ หรือผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี นอกเหนือจากน้ีแล้ว การลงทุนใน

ทรัพยากรทั้ง 3 ดา้นน้ี ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และสาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) อีกดว้ย 

  อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในดา้นต่างๆยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่เพียงพอท่ีจะส่งผลให้เกิด

การพฒันาการดาํเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สร้างระบบการเฝ้าระวงั 

ตลอดจนเพื่อบงัคบัใชข้อ้กฎหมายตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีใหไ้ดผ้ลสมดงัเจตนารมย ์
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บทที ่4 

ผลการวจัิยและประเมินกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

 

  คณะผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากระบวนการดาํเนินงานเพื่อผลกัดนั พระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เร่ิมมีความพยายามผลกัดนัใหมี้กฎหมายเพื่อควบคุม

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   จนพระราชบญัญติัฯประกาศใช ้  และมีการตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมจงัหวดัตามลาํดบั   ดงัรายละเอียดผลการศึกษา ในตารางต่อไปน้ี 

 

วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม / การดําเนินงาน 

ตุลาคม 

2549 

รัฐบาล นพ.มงคล ณ สงขลา รมต. สาธารณสุข ประกาศนโยบาย

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเสนอจะออกกฎหมาย 

28 

พฤศจิกายน 

2549 

รัฐบาล ครม.เห็นชอบหลกัการ ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข 

25 มกราคม 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

สนช. นาํโดย นายตวง อนัทะไชย และสมาชิก 27 คน เสนอร่าง

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 

18 มีนาคม 

2550 

กลุ่มองคก์รภาค

ประชาชน 

กลุ่มองคก์รภาคประชาชน ประกอบดว้ย องคก์รภาคี ทั้ง องคก์ร

ดา้นศาสนา ดา้นเยาวชน ดา้นสุขภาพ ดา้นชุมชน ดา้น

วฒันธรรม ดา้นแรงงาน ดา้นส่ือมวลชน ตลอดจนองคก์รของผู ้

ไดรั้บผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์วา่ 200 องคก์ร 

ประสานงานโดยสมาพนัธ์ชมรมวิง่เพื่อสุขภาพ ชมรมแพทย์

ชนบท สมาคมหมออนามยั เครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยั

แอลกอฮอลแ์ละเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ จดักิจกรรมวิง่รณรงค์

เพื่อรวบรวมรายช่ือผูส้นบัสนุนพรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... เพื่อนาํรายช่ือ จาํนวนกวา่ 12 ลา้นรายช่ือ  

มอบใหก้บันายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบญัญติั 

28 มีนาคม 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

สนช. รับหลกัการร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบบั พร้อมตั้ง กมธ.วสิามญั 31 คน 

28 

พฤศจิกายน 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

สนช. พิจารณา วาระ 2 ตามรายมาตรา จบมาตรา 31 และ กมธ. 

ขอนาํไปปรับปรุง โดยตอ้งปรับปรุงตามร่างของผูส้งวนคาํแปร

ญตัติ นายสมเกียรติ อ่อนวมิล จากนั้น กมธ. ขอรับกลบัไป

ปรับปรุงเพื่อเสนอ สนช. อีกคร้ัง 
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วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม / การดําเนินงาน 

12-13 

ธนัวาคม 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

สนช. บรรจุเป็นวาระเร่ืองด่วน อนัดบัท่ี 45 แต่พิจารณาไม่ทนั จึง

ยกไปไวใ้นวาระเร่ืองคา้งพิจารณา อนัดบัท่ี 21 วนัพุธท่ี 19 

ธนัวาคม 2550 

20 

ธนัวาคม 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

กฎหมายคา้งพิจารณาเป็นอนัดบัท่ี 15 เม่ือพิจารณาถึงร่างพรบ.

ฉบบัน้ี รัฐบาลขอเล่ือนไปพิจารณาต่อทา้ยร่างพรบ.ท่ีบรรจุวาระ

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2550 

21 

ธนัวาคม 

2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... ผา่นวาระ 

3 ใหใ้ชเ้ป็นกฎหมายไดด้ว้ยคะแนน 71 ต่อ 36 เสียง เป็นกฎหมาย

ฉบบัสุดทา้ยของ สนช. ชุดน้ี 

26 

ธนัวาคม 

2550 

คณะกรรมการควบคุม

การบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

แจง้เพื่อทราบต่อกระบวนการพิจารณาพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

25 

มกราคม 

2551 

กลุ่มเครือข่ายรณรงค์

ป้องกนัภยันํ้าเมา 

เขา้ขอบคุณนายแพทยม์งคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุข ท่ีผลกัดนัพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์ป็นผลสาํเร็จ 

14 

กุมภาพนัธ์ 

2551 

รัฐบาล ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2551 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา และมีผลบงัคบัใช ้

10 มีนาคม 

2551 

สมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลด

ปัญหาแอลกอฮอล ์

นางวมิลวรรณ อุดมพร ประธานสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหา

แอลกอฮอล์ นาํคณะเขา้เยีย่มคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อช้ีแจง

ปัญหาผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการประกาศบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

10 มีนาคม 

2551 

เครือข่ายนกัวชิาการเพื่อ

เฝ้าระวงัปัญหาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

นาํเสนอ “ขอ้เสนอกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”์ ท่ีสาํคญัต่อการคุม้ครองเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนโดยรวม  

16 มีนาคม 

2551 

คณะทาํงานเพื่อพิจารณา

หาแนวทางปฏิบติัเร่ือง

การโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์กระทรวง

สาธารณสุข 

ประชุมคณะทาํงานเพื่อพิจารณาจดัทาํร่างระเบียบแนวทางปฏิบติั 

เร่ืองการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
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วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม / การดําเนินงาน 

18 มีนาคม 

2551 

เครือข่ายนกัวชิาการเพื่อ

เฝ้าระวงัปัญหาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

ยืน่หนงัสือขอ้เสนอแนะตามมาตรา 30 พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ใหแ้ก่นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นทางวชิาการ

ใหน้ายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับแกก้ฎหมาย 

21 

เมษายน 

2551 

จงัหวดัตาก และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 เป็นจงัหวดัแรกท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั พ.ศ. 2551 

25-27 

เมษายน 

2551 

คณะทาํงานเพื่อพิจารณา

หาแนวทางปฏิบติัเร่ือง

การโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์กระทรวง

สาธารณสุข 

ประชุมคณะทาํงานเพื่อพิจารณาจดัทาํร่างอนุบญัญติั ตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และการ

หาแนวทางในการเผยแพร่กฎหมาย 

28 

เมษายน 

2551 

จงัหวดัมหาสารคาม 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

6 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ และ

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

12 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัสตูล และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

15 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัสุรินทร์ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

16 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 
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23 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัร้อยเอด็ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

27 

พฤษภาคม 

2551 

จงัหวดัหนองคาย และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

5 

มิถุนายน 

2551 

กระทรวงสาธารณสุข ออกหนงัสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๔๔๒.๔/ว๔๕๓ ลง

วนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้

จงัหวดัดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจ์งัหวดั ตามมาตรา 19 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทาํงานตามมาตรา 21  

6 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัตราด และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

9 

มิถุนายน 

2551 

กรุงเทพมหานคร ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

11 

มิถุนายน 

2551 

กระทรวงมหาดไทย ออกหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. ๐๒๑๑.๓/ว๑๘๒๐  ลง

วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  แจง้ใหจ้งัหวดัปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 โดยจดัตั้ง

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 

12 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัพทัลุง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

18 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัสระแกว้ และ

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

จดัประชุมช้ีแจงพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.

2551 แก่หน่วยงานเก่ียวขอ้งต่างๆ จากส่วนราชการในภูมิภาค อาทิ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สรรพสามิตพื้นท่ี สาํนกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือมวลชน และตวัแทน

ผูป้ระกอบการภายในจงัหวดั 
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23 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัปราจีนบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

25 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

26 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดับุรีรัมย ์และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

26 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดันครสวรรค ์และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

27 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัอ่างทอง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

27 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัศรีสะเกษ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

27 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัชยันาท และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดักาญจนบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัพิจิตร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 
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30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัพิษณุโลก และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัเชียงราย และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัลาํพนู และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

30 

มิถุนายน 

2551 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

1 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัจนัทบุรีและ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

2 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

2 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัน่าน และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

2 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัลาํปาง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

3 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัตรัง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

4 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 
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4 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

7 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสระบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

7 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสระแกว้ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

7 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสมุทรสาคร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

7 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

8 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัพงังา และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

8 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัราชบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

8 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดันราธิวาส และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

9 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัเลย และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 
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10 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัระนอง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

10 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดันครปฐม และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

14 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสุพรรณบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

14 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัมุกดาหาร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

14 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัชุมพร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

16 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัอุดรธานี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

19 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัสิงห์บุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

23 กรกฎ

คม 2551 

จงัหวดัยโสธร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

24 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัปัตตานี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

25 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา  มกราคม 2552 85 

วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม / การดําเนินงาน 

28 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัระยอง และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

28 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดันครราชสีมา 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

28 

กรกฎาคม 

2551 

จงัหวดัชยัภูมิ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

2-3 

สิงหาคม 

2551 

สาํนกังานเครือข่าย

องคก์รงดเหลา้ 

จดัประชุมพิจารณาโครงการประชาคมเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์

พ.ศ. 2551 โครงการจงัหวดันาํร่อง 8 จงัหวดั ทัว่ประเทศ โครงการ

ประชาคมเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์เพื่อสนบัสนุนการบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์2551 

5 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

8 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

11 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดัอุทยัธานี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

11 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดักาํแพงเพชร และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 

26 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จงัหวดั  ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 
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27 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

และสาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

28 

สิงหาคม 

2551 

จงัหวดับุรีรัมย ์และ

สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั 

การสัมมนาโครงการพฒันากฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้

ความเขา้ใจในสาระ สาํคญัของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 และเป็นการสร้างแนวร่วมและสร้างกระแส

สนบัสนุนใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ส่ือมวลชน จาํนวน 200 คน 

2 

กนัยายน 

2551 

จงัหวดัชลบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

2 

กนัยายน 

2551 

จงัหวดักาพสินธ์ุ และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

8 

กนัยายน 

2551 

คณะทาํงานเพื่อพิจารณา

หาแนวทางปฏิบติัเร่ือง

การโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ สธ. 

ประชุมคณะทาํงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบติัเร่ืองการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเร่ืองการ

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 

10 

กนัยายน 

2551  

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

12 

กนัยายน 

2551 

จงัหวดัลพบุรี และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

18 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัพิษณุโลก 
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18 

กนัยายน 

2551 

จงัหวดันครนายก และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

19 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

19 

กนัยายน 

2551 

จงัหวดัพะเยา และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

25 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

26 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ ณ จงัหวดัสงขลา 

29 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัสิงห์บุรี 

30 

กนัยายน 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัขอนแก่น 

2 

ตุลาคม 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

กบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2-3 

ตุลาคม 

2551 

สาํนกังานเครือข่าย

องคก์รงดเหลา้ 

จดัประชุมพิจารณาโครงการประชาคมเฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2551 โครงการจงัหวดันาํร่อง 22 จงัหวดั โครงการประชาคมเฝ้าระวงั

ภยัแอลกอฮอล ์
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วนัที่ องค์กรที่เกีย่วข้อง กจิกรรม / การดําเนินงาน 

2 

ตุลาคม 

2551  

ภาคีเยาวชน (youth 

ranger) ร่วมกบัเครือข่าย

เยาวชนเพื่อป้องกนันกั

ด่ืมหนา้ใหม่ 

 

เขา้พบ 4  ผูส้มคัรผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํเสนอผลการ

สาํรวจร้านเหลา้/สถานบนัเทิงรอบ 50 โรงเรียนดงัใน

กรุงเทพมหานคร และนาํเสนอการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง 

ผูส้มคัรผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครในการจดัสภาพแวดลอ้มรอบ

สถานศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ (Green Zone) ในพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานคร 

3 

ตุลาคม 

2551  

นพ.บณัทิต ศรไพศาล 

ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยั

ปัญหาสุรา นายคาํรณ     

ชูเดชา ผูป้ระสานงาน

เครือข่ายรณรงคป้์องกนั

ภยัแอลกอฮอล ์และ

เครือข่ายภาคีเยาวชน 

ยืน่ขอ้เสนอให ้สธ. ดาํเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และลด

ปัญหาผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยเฉพาะกบั

กลุ่มเยาวชน รวมถึงการเร่งรัดใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อเเต่งตั้งกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลใ์นส่วนของผูแ้ทนองคก์ารเอกชน ตามมาตรา 10 (4) 

 

3 

ตุลาคม 

2551 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

จดัประชุมร่วมการใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กบั

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตวัแทนภาครัฐ เอกชน และ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ณ จงัหวดัชลบุรี 

4-5 

ตุลาคม 

2551 

คณะทาํงานเพื่อพิจารณา

หาแนวทางปฏิบติัเร่ือง

การโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์กระทรวง

สาธารณสุข 

ประชุมคณะทาํงานเพื่อพิจารณาจดัทาํร่างอนุบญัญติั ตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

7 

ตุลาคม 

2551 

จงัหวดัยะลา และ

สาธารณสุขจงัหวดั 

ออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

14 

ตุลาคม 

2551 

กลุ่มองคก์รภาค

ประชาชน/เครือข่าย

ประชาคมเฝ้าระวงัภยั

แอลกอฮอล์ 

กาํหนดวนัดีเดย ์เพื่อเขม้งวดกวดขนัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ตรวจสอบ ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูข้าย ผูโ้ฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์รวมทั้ง

ผูบ้ริโภค ท่ีมีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายกาํหนดและจะ

ดาํเนินการกบัฝ่าฝืนพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

พ.ศ.2551 
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  ทั้งน้ีเห็นไดว้า่กระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมยกร่างจนสามารถประกาศใช้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551ไดเ้ป็นผลสาํเร็จใชร้ะยะเวลาเกือบ 2 ปี  ซ่ึง

ในช่วงเวลาขณะน้ีกล่าวไดว้า่เป็นช่วงของการดาํเนินการตามพระราชบญัญติั เป็นช่วงเวลาแห่งการ

นาํระเบียบกฏเกณฑท่ี์บญัญติัข้ึนใหม่ตาม พระราชบญัญติัฯ มาสู่การรับรู้ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งผูป้ฏิบติั

ในฐานะเจา้หนา้ท่ี   ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัพระราชบญัญติัฯ ทั้งภาคประชาชน และภาค

ผูป้ระกอบการ   

  ขั้นตอนการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 

2551 ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากปรากฏการณ์ดงัท่ีกล่าวข้ึนขา้งตน้ไล่ตามลาํดบัช่วงเวลา

แลว้  กระบวนการทาํงานเพื่อดาํเนินการตามพระราชบญัญติัท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด คือ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุมจงัหวดั ข้ึนมาทาํหนา้ท่ีดูแลควบคุม เฝ้าระวงัการละเมิดและบงัคบัใช้

พระราชบญัญติั    ทั้งน้ีคณะผูว้จิยัไดติ้ดตามรวบรวมผลการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจงัหวดัทั้ง

ในส่วนของ 13 จงัหวดัในพื้นท่ีศึกษาของงานวจิยัฉบบัน้ี  และการดาํเนินงานของจงัหวดัอ่ืนทัว่

ประเทศ  เพื่อใหเ้ห็นภาพกระบวนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในภาพรวมทั้งประเทศ   โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551  

 

ทั้งน้ีหากจะกล่าวโดยสรุปถึงกระบวนการทาํงานและผลการดาํเนินงานของ 

คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในแต่ละชุด สามารถ

สรุปประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

 
 

[1] คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ ถูกกาํหนดใหมี้การ 

แต่งตั้งข้ึนตามมาตรา 5  ในพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 โดย

เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ินรวม 10 คน  ประกอบดว้ย 

 

นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   รองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรรมการ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กรรมการ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
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 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม   กรรมการ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ 

 ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 ปลดักระทรวงสาธารณสุข   เลขานุการคณะกรรมการ 

 อธิบดีกรมควบคุมโรค    ผูช่้วยเลขานุการ 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ทั้งน้ีตั้งแต่พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลบงัคบัใช ้

ตั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา  จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 คณะกรรมการนโยบาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติยงัไม่มีการเรียกประชุม   ซ่ึงมีผลโดยตรงมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วง 8 เดือนท่ีผา่นมาซ่ึงมีการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีผูดู้แลงานหลายคร้ัง 

 

 

[2] คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชาติ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ ถูกกาํหนดใหมี้การ 

แต่งตั้งข้ึนตามมาตรา 10  ในพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 โดย

ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง  และมีกรรมการจากการแต่งตั้งจาํนวน 6 คน  

ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รเอกชน 3 คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจาก

องคก์รเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคมิ์ใช่เป็นการแสวงหากาํไร และดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบั  การ

สนบัสนุนและรณรงคใ์หมี้การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  ดา้นการคุม้ครองเด็ก

เยาวชนและสตรี  และดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ดา้นละหน่ึงคน    กรรมการอีก 3 คือ 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  

ประกอบดว้ย ดา้นการแพทย ์ จิตวทิยาหรือการสาธารณสุข   ดา้นสังคมสงเคราะห์  

สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์  และดา้นการศึกษา การศาสนาหรือ

วฒันธรรม ดา้นละหน่ึงคน  ตามโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ระดบัชาติ จะประกอบดว้ยคณะกรรมการ 23 คน  ประกอบดว้ย 

 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข   รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง 

ปลดักระทรวงการคลงั    รองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
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ปลดักระทรวงมหาดไทย    รองประธานกรรมการคนท่ีสาม 

ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา  กรรมการ 

ปลดักระทรวงพาณิชย ์    กรรมการ 

ปลดักระทรวงยติุธรรม    กรรมการ 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม    กรรมการ 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ    กรรมการ 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 

ผูบ้ญัชาการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  กรรมการ 

ปลดักรุงเทพมหานคร    กรรมการ 

ผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 

ผูแ้ทนองคก์รเอกชน    กรรมการ 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค    กรรมการและเลขานุการ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  

ผูช่้วยเลขานุการ  

 

ทั้งน้ีจนถึงปัจจุบนั (30 กนัยายน 2551) ยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการ 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เน่ืองจากหลกัเกณฑ ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วน

ผูท้รงคุณวุฒิ ยงัไม่แลว้เสร็จ  ทาํใหค้ณะกรรมการยงัไม่ครบชุดจึงไม่สามารถประชุมได ้  

อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมา  กล่าวคือในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัให้มีการประชุมนอกรอบ

ของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เร่ือง  วนั  หรือเวลา ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมีมติ

ห้ามจําหน่ายในวันสําคัญทางศาสนาทั้ งหมด ได้แก่  วันเข้าพรรษา   วันมาฆะบูชา             

วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา และวนัสงกรานต ์แต่จะยกเวน้วนัปีใหม่เน่ืองจากมีการเฉลิม

ฉลองกันทัว่โลก โดยจะเร่งออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองวนัหรือเวลาห้าม

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ภายในเร็ว ๆ น้ี และจะสามารถบงัคบัใชไ้ดท้นั

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะถึงในปีหน้า  รวมทั้งมีการออกประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 

เร่ืองแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ และประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  
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[3] คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จังหวดั 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั ถูกกาํหนดใหมี้ 

การแต่งตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551  โดยมาตรา 18  

คือคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์รุงเทพมหานคร และมาตรา 19 คือ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั   

  คณะผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 โดยแบ่งการ

นาํเสนอเป็น 2 ส่วนคือ 

 ก. การดาํเนินงาน ของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัในพื้นท่ี

ศึกษา 13 จงัหวดั 

 ข. การดาํเนินงาน ของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั ทัว่

ประเทศ   

 

โดยศึกษาทั้งในส่วนการดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั  และการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ดงัผลการศึกษาดงัน้ี 

 

ก. การดําเนินงานตามพระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ในพืน้ที่ศึกษา 

13 จังหวดั  

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

1 1 นนทบุรี - - - -  ใชชุ้ดคาํสัง่แต่งตั้ง คกก.ดาํเนินงานบงัคบัใช ้กม.

ควบคุมการบริโภคบุหร่ีและสุรา ตั้งแต่ปี 50 เป็น

กรรมการเก่าท่ีตั้งไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 50  โดย

ยืน่คาํสัง่เก่ามาท่ีกระทรวงวนัท่ี 26 มิ.ย.51 

- / 

2 2 สิงห์บุรี 19 ก.ค.51 * ** - - - / 

4 3 นครปฐม 10 ก.ค.51 * ** - - - / 

6 4 ขอนแก่น - - - - คาํสัง่ยกร่างไวแ้ลว้แต่รอลงนามเพราะมีการ

เปล่ียนบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

- / 

6 5 อุดรธานี 16 ก.ค.51 * ** *** 

 

*** คณะทาํงานดา้นการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และติดตามผูป่้วยหลงับาํบดั 

หมายเหตุ ใชช่ื้อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ จ.อุดรธานี 

- / 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

7 6 อุบลราชธานี 25 ก.ค.51 * ** - ** ประกอบดว้ย 3 คณะอนุกรรมการ ไดแ้ก่ 

คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายและมาตราการ

ทางกฎหมาย  คณะอนุกรรมการดา้นการจดัการ

ความรู้  และ คณะอนุกรรมการดา้นการรณรงค์

และสร้างการมีส่วนร่วม 

/ - 

9 7 พษิณุโลก 30 มิ.ย.51 * ** - *มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือ

วนัท่ี 14 ส.ค. 51 

**ลงนามวนัท่ี 5 ก.ย. 

/ - 

10 8 เชียงใหม่ - - - - รอรายช่ือคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อยูซ่ึ่งจะแต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

10 9 เชียงราย 30 มิ.ย.51 * ** - * ใชช่ื้อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

* มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 51  

**แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

**มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 51 

/ - 

       **มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 51 

  

11 10 นครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 51 * - - - - / 

11 11 สุราษฎร์ธานี - - - - ใชค้าํสัง่เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  - / 

12 12 สงขลา - - - - รอการเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ - / 

- 13 กรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย.51 * - - - / - 

รวมจํานวน 8 8 6 1 - 4 9 

 
  ภายหลงัการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจงัหวดัแลว้  คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

รวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องในแต่ละจงัหวดั  ทั้ งส่วนผูว้่าราชการ

จงัหวดั  นายแพทยส์าธารณสุข ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นกาํลงัสําคญัของการ

ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ  ไดแ้ก่นกัวิชาการสาธารณสุขของแต่ละจงัหวดั  เพื่อศึกษา

การดาํเนินการเพื่อการเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย  ประเด็นท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ การไดรั้บ
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เร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการกระทาํผิดพระราชบญัญติัฯ  

การดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กฎหมาย ทั้งในแง่การประชาสัมพนัธ์เอกสาร พรบ.  

และการประชาสัมพนัธ์เน้ือหาภายใน พรบ. รวมทั้งการดาํเนินงานออกตรวจตกัเตือนและการ

แจง้จบักุม/ปรับ/ ลงโทษ  โดยสามารถสรุปขอ้มูลดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

1 1 นนทบุรี - / / / / - 

2 2 สิงห์บุรี 19 ก.ค.51 - / / / - 

4 3 นครปฐม 10 ก.ค.51 - / / / - 

6 4 ขอนแก่น - / / / / - 

6 5 อุดรธานี 16 ก.ค.51 / / / / เป็นความผิดกรณี

จาํหน่ายสุราภายใน

ป๊ัมนํ้ ามนั 

7 6 อุบลราชธานี 25 ก.ค.51 / / / / เป็นการกระทาํ

ความผิดฐานจาํหน่าย

สุราเกินเวลา 

9 7 พษิณุโลก 30 มิ.ย.51 - / / - - 

10 8 เชียงใหม่ - / / / - ความผิดขายใน

ช่วงเวลาหา้มขาย 

10 9 เชียงราย 30 มิ.ย.51 - / / - - 

11 10 นครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 51 - / / - เจา้หนา้ท่ีตาํรวจได้

ดาํเนินการจบักมุ

เยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 20 

ปี ด่ืมสุรา แต่ส่งฟ้อง

ไม่ได ้เพราะศาลระบุ

วา่ ตาํรวจไม่มีอาํนาจ

เพราะมิไดเ้ป็น

พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตามกฎหมาย 

11 11 สุราษฎร์ธานี - / / / / - 

12 12 สงขลา - - / / / - 

- 13 กรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย.51 / / / / - 

รวมจํานวน 8 7 13 13 9 4 
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โดยสรุป สาํหรับจงัหวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี   13 

จงัหวดั  พบวา่ท่ีมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัแลว้ มี 4 

จงัหวดั ไดแ้ก่  

1.  จงัหวดัเชียงราย มีการประชุมแลว้ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2551  

2.  กรุงเทพมหานคร มีการประชุมแลว้ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2551 

3.  จงัหวดัอุบลราชธานี มีการประชุมแลว้ 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 และ

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2551  

4.  จงัหวดัพิษณุโลก มีการประชุมแลว้ 1 คร้ัง วนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 

 

โดยมีมติท่ีสาํคญัจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 

ดงัน้ี 

• มติท่ีสาํคญัจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯจงัหวดัเชียงราย 

- จดัใหมี้กิจกรรมการเปิดตวัมอบป้ายประชาสัมพนัธ์ในเขตเมือง 

ท่ีวดัพระสิงห์ ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2551 เวลา 17.00 – 18.00 น. 

มีการมอบโล่ การเทเหลา้เผาบุหร่ี โดยสาํนกัพระพุทธรับเป็นผู ้

ประสาน ส่วนป้ายในระดบัอาํเภอ ทางสาธารณสุขรับดาํเนินการ

ให ้ขอใหเ้อาขอ้มูลและป้ายให ้สสจ. ดว้ย 

- สาํหรับกิจกรรมท่ีจะทาํในชุมชน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เขา้มามีส่วนร่วม เยาวชนในสถานศึกษาเนน้กลุ่มอาชีวศึกษา และ

ฝากตาํรวจดูแลดา้นกฎหมายและการจบักุม และสาํนกั

พระพุทธศาสนาจะนาํเร่ืองการด่ืมเหลา้ท่ีอ่ืนแต่ไปเมาในวดัให้

กรรมการของคณะสงฆพ์ิจารณา การเทศน์เร่ืองเหลา้ในงานศพ 

 

• มติท่ีสาํคญัจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯกรุงเทพมหานคร 

- มีมติมอบใหส้าํนกัการศึกษา ทาํการสาํรวจร้านคา้ท่ีมีการจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพ์ื้นท่ีรอบโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร

จาํนวน 435 โรงเรียน ในระยะ 500 เมตร  เพื่อนาํขอ้มูลส่งใหแ้ก่

สาํนกังานเขตทั้ง 50 เขต และ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพื่อใหมี้

ส่วนร่วมในการป้องกนัเด็กเยาวชน (รายงานผลสาํรวจเสร็จส้ิน

เรียบร้อยและไดน้าํส่งยงัหน่วยงานทั้งสองแลว้) 

- ใหท้างสาํนกัอนามยัจดัแถลงข่าวเชิญชวนประชาชน และรณรงค์

ร้านคา้  ไม่ด่ืม ไม่ขาย ในวนัเขา้พรรษา 
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- จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการฝ่ายการมีส่วน

ร่วมฯ  และคณะอนุกรรมการฝ่ายเฝ้าระวงัฯ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้

กลบัไปทบทวนรายช่ือคณะอนุกรรมการฯอีกคร้ัง  เพื่อหลีกเล่ียง

การมีรายช่ือซํ้ าซอ้นกบัคณะกรรมการควบคุมฯ 

 

• มติท่ีสาํคญัจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯจงัหวดัอุบลราชธานี  

o คร้ังท่ี 1 

- จะดาํเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมฯจงัหวดัต่อไป 

- กาํหนดใหมี้การจดังานงดเหลา้เขา้พรรษา โดยรองผูว้า่ราชการ

จงัหวดั (นายวโิรฒ มีแกว้) เสนอวา่ใหฉ้ากหลงัมีคาํวา่ “ชาวอุบล

ทาํความดีถวายในหลวง งดเหลา้เขา้พรรษา เลิกเหลา้ เลิกจน” 

และขอใหทุ้กคนแสดงเจตจาํนงงดเหลา้เขา้พรรษาและมีการ

ติดตามเป้าหมาย 3 เดือน ควรมีการประเมินผลก่อนการรณรงค์

และหลงัการรณรงค ์ 

- รองผูว้า่ราชการจงัหวดั (นายวโิรฒ มีแกว้) กล่าวขอบคุณ สภอ.

วารินชาํราบ ท่ีดาํเนินการจบักุมผูข้ายท่ีมีการลดแลกแจกแถม

เหลา้เป็นกรณีตวัอยา่ง 

- รองผูว้า่ราชการจงัหวดั (นายวโิรฒ มีแกว้) ขอใหด้าํเนินการเอา

ป้ายโฆษณาลงก่อนงานเขา้พรรษา โดยขอความร่วมมือจาก

ผูป้ระกอบการในการปลดป้ายลง 

- รองผูว้า่ราชการจงัหวดั (นายวโิรฒ มีแกว้) ช่ืนชมการจดัทาํป้าย

ประชาสัมพนัธ์ของ สาํนกัสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีวา่ทาํ

ไดดี้มาก และขอใหส่้วนอ่ืน ๆ ประชาสัมพนัธ์ใหม้าก ๆ 

โดยเฉพาะทอ้งถ่ิน อบต. 

o คร้ังท่ี 2 ยงัไม่ไดส้รุปรายงานการประชุม 

 

• มติท่ีสาํคญัจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯจงัหวดัพิษณุโลก 

- ใหผู้รั้บผดิชอบดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ขอ้กฎหมายแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้าํหน่าย ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิง และ

ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบเพื่อใหส้มารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตาม

กฎหมายต่อไป 
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ข. การดําเนินงานตามพระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทัว่ประเทศ  
 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 1 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

1 1 นนทบุรี - - - -  ใชชุ้ดคาํสัง่แต่งตั้ง คกก.ดาํเนินงานบงัคบัใช ้กม.

ควบคุมการบริโภคบุหร่ีและสุรา ตั้งแต่ปี 50 เป็น

กรรมการเก่าท่ีตั้งไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 50  โดย

ยืน่คาํสัง่เก่ามาท่ีกระทรวงวนัท่ี 26 มิ.ย.51 

- / 

2 ปทุมธานี - - - - ใชช่ื้อคณะกรรมการป้องกนัควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี จ. ปทุมธานี เป็น

กรรมการชุดเก่าท่ีตั้งไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 48 

โดยยืน่หนงัสือมาท่ีกระทรวงวนัท่ี 14 ก.ค. 51 

- / 

3 อยุธยา 4 ก.ค.51 * - - - - / 

4 อ่างทอง 27 มิ.ย.51 * - - - - / 

รวม สคร. เขต 1  2 2 - - - - 4 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 2 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

2 5 สระบุรี 7 ก.ค.51 * - - - - / 

6 ลพบุรี 12 ก.ย.51 * - - - - / 

7 สิงห์บุรี 19 ก.ค.51 * ** - - - / 

8 ชัยนาท 27 มิ.ย.51 * ** *** ***  คณะทาํงานออกปฏิบติังานเฝ้าระวงัการ

ละเมิดกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

- / 

9 สุพรรณบุรี 14 ก.ค.51 * ** - - - / 

รวม สคร. เขต 2 5 5 3 1 - - 5 
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การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 3 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

3 10 ชลบุรี 2 ก.ย.51 * ** - ** ประกอบดว้ย 5 อนุกรรมการ ไดแ้ก่ 

อนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์ ประเมินผล และ

สนบัสนุนทรัพยากร อนุกรรมการดา้นสงัคม 

ศึกษา ศาสนา วฒันธรรม คุม้ครองผูบ้ริโภค และ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนุกรรมการดา้นกาํกบั 

ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และบงัคบัใช้

กฎหมาย คณะอนุกรรมการดา้นการแพทย ์

จิตวทิยา และการดูแล บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู

คณะอนุกรรมการดา้นรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ถ่ายทอดความรู้และการ

ส่ือสารสาธารณะ (แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดั) 

- / 

11 ฉะเชิงเทรา 16 พ.ค.51 * ** - * มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 

** แต่งตั้งเม่ือ 25 ก.ค. 

/ - 

12 ปราจีนบุรี 23 มิ.ย.51 * - - - - / 

13 สระแก้ว 7 ก.ค.51 * ** *** 

**** 

***** 

*** คณะอนุกรรมการระดบัอาํเภอ/ คณะทาํงาน

ระดบัอาํเภอ 

**** คณะอนุกรรมการระดบัตาํบล/ คณะทาํงาน

ระดบัตาํบล 

***** คณะอนุกรรมการ/ คณะทาํงานดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ 

- / 

14 ตราด 6 มิ.ย.51 * ** *** 

 

* แต่งตั้งคณะอาํนวยการ  

**คณะทาํงานระดบัจงัหวดั 

*** คณะทาํงานระดบัอาํเภอ 

- / 

15 จันทบุรี 1 ก.ค.51 * ** - **แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 

16 สมุทรปราการ 4 ก.ค.51 * ** - **แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 

17 นครนายก 18 ก.ย.51 * ** - **แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

3 18 ระยอง 28 ก.ค.51 * - - *แต่งตั้งคณะดาํเนินการงานบงัคบัใชแ้ละเฝ้า

ระวงัการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภค

ยาสูบและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการ

อาํนวยการ คณะกรรมการปฏิบติัการในพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ 

- / 

รวม สคร. เขต 3 9 9 7 2 - 1 8 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 4 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

4 19 ราชบุรี 8 ก.ค.51 * ** *** *** คณะอนุกรรมการระดบัอาํเภอ  - / 

20 นครปฐม 10 ก.ค.51 * ** - - - / 

21 กาญจนบุรี 30 มิ.ย.51 * ** - - - / 

22 เพชรบุรี - - - - ยงัไม่เขา้ใจชดัเจนในเร่ืองระเบียบการแต่งตั้งฯ - / 

23 ประจวบคิรีขันธ์ 7 ก.ค.51 * - - - - / 

24 สมุทรสาคร 7 ก.ค.51 * ** - - - / 

25 สมุทรสงคราม 27 ส.ค.51 * ** - - - / 

รวม สคร. เขต 4 6 6 5 1 - - 7 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 5 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

5 26 นครราชสีมา 28 ก.ค.51 * ** - **แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

5 27 ชัยภูมิ 28 ก.ค.51 * ** - **ใชช่ื้อคณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

**แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

28 บุรีรัมย์ 26 มิ.ย.51 * ** - **ใชช่ื้อคณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ - / 

29 สุรินทร์ 15 พ.ค.51 * ** - **ใชช่ื้อคณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ / - 

รวม สคร. เขต 5 4 4 4 - - 1 3 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 6 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

6 30 ขอนแก่น - - - - คาํสัง่ยกร่างไวแ้ลว้แต่รอลงนามเพราะมีการ

เปล่ียนตวับุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูว้า่ราชการฯ 

- / 

31 เลย 9 ก.ค.51 *  - - - / 

32 หนองคาย 27 พ.ค.51 * ** - * มีการประชุมคณะกรรมการฯ ไปแลว้ 2 คร้ัง 

ประมาณเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม  

**ประกอบดว้ย 3 คณะอนุกรรมการ ไดแ้ก่ ฝ่าย

ปราบ ฝ่ายบาํบดั ฝ่ายป้องกนั  

/ - 

33 อุดรธานี 16 ก.ค.51 * ** *** 

 

*** คณะทาํงานดา้นการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และติดตามผูป่้วยหลงับาํบดั 

หมายเหตุ ใชช่ื้อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ จ.อุดรธานี 

- / 

34 หนองบัวลาํภู 26 ส.ค.51 * - - - - / 

35 มหาสารคาม 28 เม.ย.51 * - - - - / 

36 ร้อยเอด็ 23 พ.ค.51 * - - * มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 5 มิ.ย. 51 

/ - 

รวม สคร. เขต 6 6 6 2 1 - 2 5 

 

 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 7 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

7 37 อุบลราชธานี 25 ก.ค.51 * ** - ** ประกอบดว้ย 3 คณะอนุกรรมการ ไดแ้ก่ 

คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายและมาตราการ

ทางกฎหมาย  คณะอนุกรรมการดา้นการจดัการ

ความรู้  และ คณะอนุกรรมการดา้นการรณรงค์

และสร้างการมีส่วนร่วม 

/ - 

38 อาํนาจเจริญ 8 ส.ค.51 * ** - * ประกอบดว้ยคณะกรรมการอาํนายการและ 

คณะกรรมการดาํเนินงานป้องกนัการกระทาํผิด

กฎหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

** คณะทาํงานการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูภาพผู ้

ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

/ - 

39 นครพนม - - - - รอการเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ - / 

40 มุกดาหาร 14 ก.ค.51 * **  ** แต่งตั้งเพ่ิมเม่ือ 13 ส.ค. / - 

41 ศรีสะเกษ 27 มิ.ย.51 * ** - ** คณะอนุกรรมการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

และดา้นการส่ือสารสาธารณะ ระดบัจงัหวดั และ

ระดบัอาํเภอ ตั้งไปเดือนส.ค. 

/ - 

42 ยโสธร 23 ก.ค.51 * ** - - - / 

43 สกลนคร - - - - ยกร่างคาํสัง่แลว้ รอการลงนามจากผูว้า่ราชการฯ - / 

44 กาฬสินธ์ุ 2 ก.ย.51  * ** - ** คณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั และ อาํเภอ - / 

รวม สคร. เขต 7 6 6 6 - - 4 4 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 8 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

8 45 นครสวรรค์ 26 มิ.ย.51 * ** -  ** คณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์อาํเภอ  ตั้งวนัท่ี 1 ส.ค. 51 

- / 

46 อุทัยธานี 11 ส.ค.51 * - - - - / 

47 กาํแพงเพชร 11 ส.ค.51 * ** - - - / 

48 พจิิตร 30  มิ.ย.51 * - - - / - 

รวม สคร. เขต 8 4 4 2 - - 1 3 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 9 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

9 49 พษิณุโลก 30 มิ.ย.51 * ** - *มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือ

วนัท่ี 14 ส.ค. 51 

**ลงนามวนัท่ี 5 ก.ย. 

/ - 

50 เพชรบูรณ์ 25 มิ.ย.51 * ** - ** ใชช่ื้อคณะทาํงานบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุม

การบริโภคยาสูบและการดาํเนินการเก่ียวกบั

กฎหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แต่งตั้งพร้อม

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

51 อุตรดติถ์ 2 ก.ค.51 * ** *** **แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

***ใชช่ื้อวา่คณะกรรมการเครือขา่ยองคก์รงด

เหลา้ ลงนามวนัท่ี 7 ต.ค. 

- / 

52 ตาก 21 เม.ย.51 * - - **รอประชุมคณะกรรมการระดบัจงัหวดัก่อน - / 

53 สุโขทัย - - - - เสนอผูว้า่แลว้ แต่มีการเปล่ียนแปลงคณะทาํงาน

จึงยงัไม่ไดล้งนาม 

- / 

รวม สคร. เขต 9 4 4 3 1 - 1 4 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 10 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

10 

 

54 เชียงใหม่ - - - - *รอรายช่ือคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อยูซ่ึ่งจะแต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

55 ลาํปาง 2 ก.ค.51 * ** - **ใชช่ื้อคณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

ซ่ึงแต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

56 พะเยา 19 ก.ย.51 * - - * มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 11 ก.ค. 51  

/ - 

57 ลาํพูน 30 มิ.ย.51 * ** - **  แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 

58 แม่ฮ่องสอน 30 มิ.ย.51 * ** *** **  คณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ระดบัอาํเภอ 

- / 

 
 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สคร ท่ี จงัหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

10 

 

59 เชียงราย 30 มิ.ย.51 * ** - * ใชช่ื้อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

* มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 51  

**  แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

** มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 

1/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. 51 

/ - 

60 แพร่ 22 พ.ค.51 * - - * มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือเดือนสิงหาคม  

/ - 

61 น่าน 2 ก.ค.51 * ** *** * มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวนัท่ี 15 ก.ค. 51  คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 

ส.ค. 51 

**  แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

** มีการประชุมอนุคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 

1/2551 เม่ือวนัท่ี 25 ก.ย. 51   

***  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจงัหวดัเพ่ิมเติมและ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดบัอาํเภอ ลงนาม

วนัท่ี 8 ก.ย. 51 

/ - 

รวม สคร. เขต 10 7 7 5 2 - 4 4 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 11 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

11 

 

62 นครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 51 * - - - - / 

63 สุราษฎร์ธานี - - - - ใชค้าํสัง่เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  - / 

64 ชุมพร 14 ก.ค.51 * ** - * ตั้งคณะกรรมการควบคุมระดบัจงัหวดัและ 

ระดบัอาํเภอ 

- / 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

11 

 

65 ระนอง 10 ก.ค.51 * - - - - / 

66 พงังา 8 ก.ค.51 * ** - - - / 

67 ภูเกต็ - - - - มภีารกจิมาก - / 

68 กระบี ่ - - - - มภีารกจิมาก - / 

รวม สคร. เขต 11 4 4 2 1 - 1 7 

 

 

การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 12 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

12 69 สงขลา - - - - รอการเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ - / 

70 พทัลุง 12 มิ.ย.51 * - - - - / 

71 ตรัง 3 ก.ค.51 * ** - ** แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั - / 

72 สตูล 12 พ.ค.51 * ** - ** ใชช่ื้อคณะทาํงานระดบัอาํเภอ แต่งตั้งพร้อม

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

73 ยะลา 7 ต.ค.51 * ** - * ใชช่ื้อคณะกรรมการและคณะทาํงานควบคุม

การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ะดบั

จงัหวดั 

** ใชช่ื้อคณะทาํงานระดบัอาํเภอควบคุมการ

บริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แต่งตั้ง

พร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

74 ปัตตานี 24 ก.ค.51 * ** - **ใชช่ื้อคณะทาํงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

75 นราธิวาส 8 ก.ค.51 * ** - ** ใชช่ื้อคณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลร์ะดบัอาํเภอ  แต่งตั้งพร้อม

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

- / 

รวม สคร. เขต 12 6 6 4 - - - 7 

 

 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
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การดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   กรุงเทพมหานคร 

ท่ี จังหวัด คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

76 กรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย.51 * - - - / - 

กรุงเทพมหานคร 1 1 - - - 1 - 

 
สรุปการดาํเนินงานตามพระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ทัว่ประเทศ 

 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การต้ังคณะกรรมการ หมายเหตุ การประชุม

คณะกรรมการ 

19 21 เพิม่ 
มี ยัง 

ไม่มี 

ทัว่ประเทศ (76 จงัหวดั)* 64 64 44 8 - 15 61 

ร้อยละ 84.2 84.2 57.9 10.5 - 19.7 80.3 

* ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2551 ท่ีมาของขอ้มูล 

1. สาํนกันโยบายและแผน สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย 

2. สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข 

3. สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1-12  กระทรวงสาธารณสุข 

4. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  กระทรวงสาธารณสุข 

5. สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

 

จงัหวดัท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจงัหวดัมีทั้งส้ิน  12 จงัหวดั 

ประกอบดว้ย 

จังหวดั  สถานการณ์ 

• นนทบุรี  ใชค้าํสั่งเดิมจากปี 50 

• ปทุมธานี ใชค้าํสั่งเดิมจากปี 48 

• เพชรบุรี  ไม่ชดัเจนในเร่ืองระเบียบ การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัและคณะอนุกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 

• ขอนแก่น ไดย้กร่างแลว้  รอการลงนามจากผูว้า่ราชการจงัหวดัคนใหม่  
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• สกลนคร ไดย้กร่างแลว้ รอการลงนามจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

• นครพนม ไดรั้บคาํแนะนาํจาก อยัการและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจวา่  การแต่งตั้ง 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัควรแต่งตั้ง

ควบคู่กนัระหวา่ง คณะกรรมการอาํนวยการและ

คณะอนุกรรมการเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายได้

จริง จึงรอใหมี้ความชดัเจนในตวับุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งใน

คณะอนุกรรมการก่อน จึงจะดาํเนินการตั้งคณะกรรมการฯ

จงัหวดั 

• สุโขทยั  ไดมี้การเสนอคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอลจ์งัหวดัเพื่อลงนามแลว้  แต่มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือ

บางตาํแหน่งทาํให้ตอ้งเร่ิมกระบวนการเสนอคาํสั่งใหม่ 

• เชียงใหม่ รอการเสนอรายช่ือของคณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอลจ์งัหวดั  เพื่อทาํคาํสั่งแต่งตั้งพร้อมกบัคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั  

• สุราษฎร์ธานี ใชค้าํสั่งเดิม 

• ภูเก็ต  มีภารกิจมาก 

• กระบ่ี  มีภารกิจมาก 

• สงขลา  รอการเสนอรายช่ือของคณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอลจ์งัหวดั  เพื่อทาํคาํสั่งแต่งตั้งพร้อมกบัคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั  

 

จงัหวดัท่ีมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัแลว้ทั้งส้ิน 

15 จงัหวดั  ประกอบดว้ย   

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัหนองคาย   

จงัหวดัร้อยเอด็  จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

จงัหวดัมุกดาหาร  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัพิจิตร  

จงัหวดัพิษณุโลก  จงัหวดัเชียงราย  จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัแพร่  จงัหวดัน่าน  กรุงเทพมหานคร 
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  คณะผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษารวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีซ่ึง

ผูเ้ก่ียวข้องกับการดําเนินงานในแต่ละจังหวดัรวมทั้ งการศึกษาเอกสาร หลังการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการควบคุมจงัหวดัฯ เพื่อศึกษาการดาํเนินการเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายและผล

การดาํเนินงานต่างๆของคณะกรรมการฯตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

พ.ศ. 2551  ท่ีจงัหวดัไดแ้ต่งตั้งข้ึน โดยสามารถสรุปขอ้มูลดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 1 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

1 1 นนทบุรี - / / / / - 

2 ปทุมธานี - / / / / - 

3 อยุธยา 4 ก.ค.51 - / / / - 

4 อ่างทอง 27 มิ.ย.51 - / / / เป็นความผิดกรณี  

เร่ขายในงานวนั

สงกรานต ์ โดย

สรรพสามิตร่วมมือ

กบัตาํรวจออกจบั

พร้อมกนั แต่ใช ้กม. 

สรรพสามิต 

รวม สคร. เขต 1 2 2 4 4 4 1 

 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 2 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

2 5 สระบุรี 7 ก.ค.51 / / - / - 

6 ลพบุรี 12 ก.ย.51 - / / / - 

7 สิงห์บุรี 19 ก.ค.51 - / / / - 

8 ชัยนาท 27 มิ.ย.51 - / / / - 

9 สุพรรณบุรี 14 ก.ค.51 / / - / - 

รวม สคร. เขต 2 5 2 5 3 5 - 
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การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 3 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

3 10 ชลบุรี 2 ก.ย.51 / / / / - 

11 ฉะเชิงเทรา 16 พ.ค.51 - / / / ดาํเนินการจบักมุแลว้

ในช่วงสงกรานตท่ี์

ผา่นมา  กรณีจาํหน่าย

สุราในท่ีสาธารณะ 

12 ปราจีนบุรี 23 มิ.ย.51 / / / / - 

13 สระแก้ว 7 ก.ค.51 - / / - - 

14 ตราด 6 มิ.ย.51 - / / / - 

15 จันทบุรี 1 ก.ค.51 / / / / - 

16 ระยอง 28 ก.ค.51 - / - / - 

17 สมุทรปราการ 4 ก.ค.51 / / / / - 

18 นครนายก 18 ก.ย.51 - / / - - 

รวม สคร. เขต 3 9 4 9 8 7 1 

 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 4 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

4 19 ราชบุรี 8 ก.ค.51 / / - / - 

20 นครปฐม 10 ก.ค.51 - / / / - 

21 กาญจนบุรี 30 มิ.ย.51 - / / - - 

22 เพชรบุรี - - / / / - 

23 ประจวบคิรีขันธ์ 7 ก.ค.51 - / / / - 

24 สมุทรสาคร 7 ก.ค.51 - / / / - 

25 สมุทรสงคราม 27 ส.ค.51 - / - / - 

รวม สคร. เขต 4 6 1 7 5 6 - 
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การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 5 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

5 26 นครราชสีมา 28 ก.ค.51 / / / / - 

27 ชัยภูมิ 28 ก.ค.51 / / / / ดาํเนินการจบักมุใน

กรณีจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 

28 บุรีรัมย์ 26 มิ.ย.51 - / / / - 

29 สุรินทร์ 15 พ.ค.51 - / / / - 

รวม สคร. เขต 5 4 2 4 4 4 1 

 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 6 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

6 30 ขอนแก่น - / / / / - 

31 เลย 9 ก.ค.51 - - - - - 

32 หนองคาย 27 พ.ค.51 - / / / - 

33 อุดรธานี 16 ก.ค.51 / / / / เป็นความผิดกรณี

จาํหน่ายสุรา ภายใน

ป๊ัมนํ้ ามนั 

34 หนองบัวลาํภู 26 ส.ค.51 / / / - - 

35 มหาสารคาม 28 เม.ย.51 - / / / - 

36 ร้อยเอด็ 23 พ.ค.51 / / / - - 

รวม สคร. เขต 6 6 4 6 6 4 1 

 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 7 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

7 37 อาํนาจเจริญ 8 ส.ค.51 - / / / - 

38 มุกดาหาร 14 ก.ค.51 - / / / - 
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สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

7 39 อุบลราชธานี 25 ก.ค.51 / / / / เป็นการกระทาํ

ความผิดฐานจาํหน่าย

สุราเกินเวลา 

40 นครพนม - - / / / จบักรณีการขายใน

เวลาหา้มขาย  ตาํรวจ

จบั จึงส่งอยัการฟ้อง 

41 ศรีสะเกษ 27 มิ.ย.51 - / / / - 

42 ยโสธร 23 ก.ค.51 / / - / - 

43 สกลนคร - - / / / - 

44 กาฬสินธ์ุ 2 ก.ย.51  - / / / - 

รวม สคร. เขต 7 6 2 8 7 8 2 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 8 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

8 45 นครสวรรค์ 26 มิ.ย.51 / / / / - 

46 อุทัยธานี 11 ส.ค.51 - / / / - 

47 กาํแพงเพชร 11 ส.ค.51 - / / / - 

48 พจิิตร 30  มิ.ย.51 / / / / - 

รวม สคร. เขต 8 4 2 4 4 4 - 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 9 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

9 49 พษิณุโลก 30 มิ.ย.51 - / / - - 

50 เพชรบูรณ์ 25 มิ.ย.51 - - - - - 

51 อุตรดติถ์ 2 ก.ค.51 - / - - - 

52 ตาก 21 เม.ย.51 / / / / - 

53 สุโขทัย - - / / - - 

รวม สคร. เขต 9 4 1 4 3 1 - 
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การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 10 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

10 54 เชียงใหม่ - / / / - ความผิดขายใน

ช่วงเวลาหา้มขาย 

55 ลาํปาง 2 ก.ค.51 - / / / - 

56 เชียงราย 30 มิ.ย.51 - / / - - 

57 พะเยา 19 ก.ย.51 / / / / - 

58 ลาํพูน 30 มิ.ย.51 - / / / - 

59 แม่ฮ่องสอน 30 มิ.ย.51 - / / / - 

60 แพร่ 22 พ.ค.51 - / - / - 

61 น่าน 2 ก.ค.51 - / / / - 

รวม สคร. เขต 10 7 2 8 7 6 1 

 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 11 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

11 62 สุราษฎร์ธานี - / / / / - 

63 ชุมพร 14 ก.ค.51 / / / / - 

64 ระนอง 10 ก.ค.51 - / / / - 

65 พงังา 8 ก.ค.51 - / / / - 

66 ภูเกต็ - - / - / - 

67 นครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 51 - / / - เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดมี้

การดาํเนินการจบักมุ

เยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 20 

ปี แต่ส่งฟ้องไม่ได ้

เพราะศาลระบุวา่ 

ตาํรวจไม่มีอาํนาจ

เพราะมิไดเ้ป็น

พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตามกฎหมาย 

68 กระบี ่ - / / / / - 

รวม สคร. เขต 11 4 3 7 6 6 1 
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การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ที ่สคร. เขต 12 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

12 69 สงขลา - - / / / - 

 70 พทัลุง 12 มิ.ย.51 - / / / - 

 71 ตรัง 3 ก.ค.51 - / / / - 

 72 สตูล 12 พ.ค.51 - / / / - 

 73 ยะลา 7 ต.ค.51 - / / / - 

 74 ปัตตานี 24 ก.ค.51 - / / / - 

 75 นราธิวาส 8 ก.ค.51 - / / - - 

รวม สคร. เขต 12 6 - 7 7 6 - 

 

การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  รายจงัหวดัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

สคร ท่ี จังหวัด คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

 76 กรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย.51 / / / / - 

รวมจํานวน 1 1 1 1 1 - 

 
 
 

สรุปการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุมฯ  ทัว่ประเทศ 
 

พืน้ท่ี 

คําส่ัง การบังคับใช้กฎหมาย 

การได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน 

การ PR ให้ความรู้ การออกตรวจ 

ตักเตือน 

การแจ้งจับกุม 

/ปรับ/ ลงโทษ ตัวพรบ. เนื้อหา 

ทัว่ประเทศ (76 จงัหวดั) 64 26 74 65 62 8 

ร้อยละ 84.2 34.2 97.4 85.5 81.6 10.5 

 

* ขอ้มูลการแจง้จบักมุ/ ปรับ/ลงโทษ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั และสาํนกังานตาํรวจภูธร

จงัหวดั  ดงันั้นการจบัปรับในระดบัอาํเภอท่ีไม่ไดร้ายงานหรือยงัไม่ไดร้ายงานต่อหน่วยระดบัจงัหวดัจึงไมป่รากฏ

รวมในขอ้คน้พบน้ี 
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  กล่าวโดยสรุปไดว้า่  การดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 ในระดบัจงัหวดั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551  พบวา่ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ปแลว้ ร้อยละ 84.2    ในส่วนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการควบคุมฯ ท่ีตั้งข้ึนพบวา่ ร้อยละ 19.7 มีการจดัประชุมคณะกรรมการควบคุมฯอยา่ง

นอ้ยหน่ึงคร้ัง ขณะท่ีส่วนท่ีเหลือยงัไม่มีการจดัประชุมคณะกรรมการควบคุมฯระดบัจงัหวดั   

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ อยา่งเป็นทางการ   

แต่การดาํเนินงานของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ

ควบคุมฯระดบัจงัหวดั  เกือบทุกแห่งไดมี้การดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ พระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 โดยแยกเป็นการประชาสัมพนัธ์ เอกสารตวัพรบ.  ร้อยละ 97.4  

และการประชาสัมพนัธ์เน้ือหาภายใน พรบ. ร้อยละ         85.5   รวมทั้งมีการออกตรวจตกัเตือนให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีหา้มจาํหน่าย หา้มด่ืม  และใหข้อ้มูลแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีอาจจะละเมิด

กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ร้อยละ 81.6   ทั้งน้ีมีเพียง 8 จงัหวดัจาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท่ีมีการ

ดาํเนินการจบักุม/ ลงโทษผูก้ระทาํผดิตาม พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   หรือคิด

เป็นร้อยละ 10.5      (ทั้งน้ีขอ้มูลการแจง้จบักุม/ ปรับ/ลงโทษ ในรายงานการวิจยั เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

หน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั และสาํนกังานตาํรวจภูธรจงัหวดัเท่านั้น  ดงันั้นการจบัปรับในระดบั

อาํเภอท่ีไม่ไดร้ายงานหรือยงัไม่ไดร้ายงานต่อหน่วยระดบัจงัหวดัจึงไม่ปรากฏรวมในขอ้คน้พบน้ี) 
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บทที ่5 

บทส่งท้าย 

 

 

การวจิยัและประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติั 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นทั้ง 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดบัชาติ  และ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั/ กรุงเทพมหานคร  

โดยเป็นการติดตามการดาํเนินงานภายหลงัจากท่ีมีการประกาศใช ้พ.ร.บ. เม่ือวนัท่ี  

14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา คณะผูว้ิจยัมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

ของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึงกระบวนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  ตลอดจน

บริบทท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการในทุกระดบั 

  

  ในการวางกรอบสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัได้ออกแบบให้มีการประเมิน

กระบวนการดาํเนินงานและผลผลิตต่างๆท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 

  [1] บริบทหรือบรรยากาศทางการเมืองของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ รวมถึง

บริบทด้านสังคมและวฒันธรรม และบริบทแวดล้อมด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัจงัหวดั เน่ืองจากบริบทในดา้นเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขอยา่งสําคญั ทั้งใน

แง่ของการเป็นปัจจยัสนบัสนุนและในทิศทางตรงกนัขา้ม คือปัจจยัอุปสรรค ต่อการดาํเนินงานเพื่อ

การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย   

[2] การลงทุนทรัพยากรต่างๆเพื่อการดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์าม 

พระราชบัญญัติฯ ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และทรัพยากรด้านส่ือ

ประชาสัมพนัธ์และการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์พระราชบญัญติัฯ 

  [3] กระบวนการดาํเนินงาน (process) และผลการดาํเนินงาน (output) ท่ีเกิดข้ึนจาก 

การดาํเนินการของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระดบั

ต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการดาํเนินงานดา้นการแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัต่างๆ    การประชุม

เพื่อกาํหนดมาตรการ   หรือการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัฯ 

รวมทั้ งการดําเนินการประชาสัมพนัธ์เน้ือหากฎหมายให้ผูเ้ ก่ียวข้องรับทราบ ทั้ ง ประชาชน 

ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ท่ี   ตลอดจนการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ การตรวจ ปรับ จบั 

ดาํเนินคดี  
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  ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้ิจยัไดเ้น้นการ

คน้หาขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งจากแหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร อาทิ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  

รายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวหรือการดาํเนินงานตามพระราชบญัญัติฉบับน้ีจาก

แหล่งข่าวทั้งฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551      รวมทั้งแหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล หรือ key informant โดยเจาะจงจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีให้โดยตรง ในฐานะคณะกรรมการในระดบัต่างๆ 

รวมถึงตวัแทนเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแหล่งขอ้มูลบุคคลใน

แบบเจาะจง  โดยพิจารณาจากโครงการจงัหวดันาํร่องเพื่อการเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายตาม

พรบ.  รวมทั้งจากการทบทวนขอ้มูลความคืบหนา้การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์วา่เป็นจงัหวดัท่ีมีการดาํเนินงานการจดัตั้งคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติั  นอกจากน้ียงัพิจารณาสุ่มเลือกจากจงัหวดัท่ีมี

เครือข่ายภาคประชาคมดาํเนินการอยูใ่นพื้นท่ี  เพื่อให้เห็นภาพท่ีหลากหลายของการดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยเก็บขอ้มูลการดาํเนินงานตาม

พระราชบัญญัติฯ  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 หรือราว 8 เดือน ภายหลังจากท่ี

พระราชบญัญติัฯ มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

  

 ทั้งน้ี ไดก้าํหนดพื้นท่ีในการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ 

  [1] ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดันครปฐม 

  [2] ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเชียงราย 

  [3] ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุบลราชธานี  

จงัหวดัอุดรธานี 

  [4] ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสุราษฎธ์านี 

  [5] กรุงเทพมหานคร 

  

  ผลจากการวจิยัและประเมินผลไดแ้สดงให้เห็นวา่ ถึงแมว้า่พระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการมาเกือบ 1 ปี  ตลอดจนมีการ

ดาํเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบงัคบัใชก้ฎหมายแลว้นั้น แต่ทวา่การ

ประสานความร่วมมือจากพลงัการเมือง พลงัวิชาการ และพลงัสังคม จนกระทัง่นาํมาสู่ความสําเร็จ

ในการผลกัดนัพระราชบญัญติัฉบบัน้ีนั้น ยงัมิไดส่้งผลสะเทือนให้พระราชบญัญติัฉบบัน้ีสามารถ

ควบคุมและบงัคบัใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสมดงัเจตนารมย ์ดว้ยสาเหตุมาจากการท่ีแรงผลกัดนั

หรือแรงฉุดดึงนั้นตอ้งพบกบัแรงฉุดร้ังหรือแรงตา้นทาน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 
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 [1] กรณขีองแรงผลกัดัน แรงฉุดร้ัง และแรงต้าน 

  

  [1.1] บริบทหรือสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 

   

  [ก] การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาแห่งการผลกัดัน

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 น้ี  เป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายต่อหลายคร้ัง ทั้ งในระดับของบุคคลท่ีดํารงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ผลจากความ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองได้ส่งผลให้การดาํเนินการผลกัดนัพระราชบญัญติัฉบบัน้ี อนั

หมายรวมถึงการออกกฎหมายลูก การเรียกประชุมคณะกรรมการในระดบัต่างๆ รวมทั้ง

นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติ ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 

งานวจิยัคร้ังน้ียงัไดพ้บอีกดว้ยวา่ การส่งสัญญาณทางการเมืองต่อการ 

บงัคบัใช้พระราชบญัญติัฯ มีทั้งสัญญาณท่ีเป็นแรงผลกัและแรงดึง ต่อการดาํเนินการตาม

พระราชบญัญติัฉบบัน้ี โดยในบางช่วงเวลา สัญญาณท่ีแสดงออกเสมือนหน่ึงจะสนบัสนุน

ให้พระราชบญัญติัฯ เดินหน้าต่อไป โดยการออกกฏเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการใน

ส่วนท่ียงัขาดอยู ่แต่ทวา่การแสดงออกในบางช่วงกลบัส่งสัญญาณถึงความตอ้งการทบทวน

รายละเอียดในขอ้กฎหมาย ดว้ยเหตุผลวา่เกรงจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

หากตั้งขอ้สังเกตถึงขอ้จาํกดัโดยเฉพาะในแง่ของแรงตา้น/แรงผลกัดัน

แลว้นั้น ขอ้คน้พบจากผลการวิจยัไดพ้บวา่ ความเคล่ือนไหวอยา่งสําคญัของผูก้ระทาํ ก็คือ 

กลุ่มผูป้ระกอบการภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ด้วยการออกมาโจมตีว่าพระราชบญัญติัฯท่ี

ประกาศออกมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงการเคล่ือนไหวน้ี

จะสอดคลอ้งกบัการส่งสัญญาณจากฝ่ายการเมืองในบางช่วง และหากพิจารณาจากประเด็น

ว่า “เครือข่ายผูไ้ม่สนบัสนุน” คือบุคคลกลุ่มใด ก็จะไดพ้บว่า ล้วนเป็นผูป้ระกอบการใน

ภาคธุรกิจในดา้นของธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ ไดแ้ก่ สมาคมภตัตาคารไทย สมาคม

โรงแรมไทย สมาคมผูป้ระกอบการไวน์ไทย สมาคมผูค้า้ปลีก สมาคมโรงแรมไทย สมาคม

ธุรกิจท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมป้าย

โฆษณา โดยมีสมาพนัธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (สชอ.) 

เป็นผูข้บัเคล่ือนสาํคญั 
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ดงันั้น บริบทหรือบรรยากาศแวดลอ้มทางเมือง โดยเฉพาะการ 

เป ล่ียนแปลงของตัวบุคคลผู ้ดํารงตําแหน่งสําคัญทางการเมืองอันเ ก่ียวเน่ืองกับ

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ควบคู่กบัแรงตา้นจากภาคธุรกิจท่องเท่ียวและ

บริการ จึงถือเป็นปัจจยัอุปสรรคและไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ในระดบั

ต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นขอ้จาํกดัในแง่ของการดาํเนินงานหรือเป็นแรงฉุดร้ังและแรงตา้น

ในการผลกัดนัใหพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีผลใชไ้ดจ้ริงในเชิงปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

โดยเฉพาะเม่ือผลจากการวิจยัผลลพัธ์ท่ีได้พบว่า ในการดาํเนินงานเพื่อ

ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบับน้ีนั้น ยงัมีความไม่

แน่นอน ความไม่ต่อเน่ืองในการสานต่อนโยบาย การติดค้างล่าช้าในการจัดการด้าน

เอกสารราชการท่ีสําคญั และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่ง จะตอ้งเร่ิม

กระบวนการดา้นเอกสารใหม่เกือบทั้งหมด 

 

[ข] การลาํดับความสําคัญของปัญหาในพื้นท่ีในบริบทสาธารณสุขหรือ

สถานการณ์ด้านสุขภาพของจังหวดั แมจ้ะเป็นท่ีรับทราบอยา่งกวา้งขวางวา่ โทษภยัท่ีสังคม 

และบุคคลไดรั้บจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีมากมายและเป็นพิษร้ายท่ีเกิดข้ึนทุกวนั 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาสังคม และปัญหาสุขภาพท่ีถูกจดัใหเ้ป็นปัญหาเร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี

จะมีความแตกต่างกนัไป ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า

แอลกอฮอลเ์ป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีมีความสาํคญั    แต่ในขณะเดียวกนัก็ระบุวา่  แมจ้ะ

เป็นปัญหาสําคญัแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงหรือเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆของ

จงัหวดัท่ีจะไดรั้บการประกาศเป็นวาระจงัหวดั    หรือตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

สําหรับมุมมองของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  ก็มีทิศทางในทาํนองเดียวกนัคือ เห็นว่าการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือการกระทาํผิดพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือ

เป็นปัญหาหน่ึงในพื้นท่ี   แต่ปัญหาท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือปัญหา

อาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของชีวติประชาชน 

  การจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในพื้นท่ียงัมีความเช่ือมโยงกบัแรง

ตา้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของบริบทหรือบรรยากาศ

แวดลอ้มทางการเมืองในระดบัชาติอีกด้วย นั่นคือ ความไม่ชัดเจนของนโยบายและฝ่าย

การเมือง ทาํใหห้ลายพื้นท่ีต่างรอดูท่าที และสัญญาณท่ีชดัเจนเพื่อท่ีจะเดินหนา้ประกาศให้

ปัญหาแอลกอฮอล์เป็นวาระจงัหวดัหรือไม่ เม่ือไหร่ และเพียงใด ความล่าชา้ทางนโยบาย

ดงักล่าวซ่ึงได้ส่งผลให้การดาํเนินการเพื่อให้พระราชบญัญติัฯ มีความครบถว้นสมบูรณ์

ตอ้งล่าชา้ออกไปดว้ย  ส่งผลโดยตรงต่อผูป้ฏิบติัในระดบัจงัหวดัท่ีทาํให้เกิดความไม่แน่ใจ

ในอาํนาจหนา้ท่ี และระเบียบกฏเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่   นอกเหนือจากนั้นแลว้ การตอ้ง
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เผชิญกับแรงต้านจากฝ่ายผู ้ประกอบการได้ส่งผลให้เกิดความสับสนว่ากฎหมายมี

ขอ้บกพร่องจริงหรือไม่ รวมทั้งก่อให้เกิดความวิตกกงัวลว่าอาจจะมีกระแสต่อตา้นหาก

เดินหนา้บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯอยา่งจริงจงั 

อาจกล่าวไดว้่า ผลจากสถานการณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน และแนวโน้ม

การจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี เป็นปัจจยัสําคญัอีก

ประการหน่ึงเช่นเดียวกบับริบทแวดล้อมทางการเมืองท่ีมีผลทั้งในแง่ของการเป็นปัจจยั

สนับสนุนและปัจจยัอุปสรรคต่อการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  เน่ืองเพราะหากจังหวดัใดจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

แอลกอฮอล์เป็นลาํดบัตน้ๆ ก็จะมีการทุ่มเททรัพยากร ทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ 

เขา้มาดาํเนินการ และมีการติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง แต่ในกรณีท่ีจงัหวดัเห็นว่า

ปัญหาเร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงหรือสําคญัเท่าปัญหาอ่ืนๆ ก็จะไม่มี

การจดัสรรหรือทุ่มเททรัพยากรเป็นกรณีพิเศษ แต่จะดาํเนินการไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บ

จดัสรรตามปกติ 

ขอ้จาํกดัน้ีในแง่น้ี ได้สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานจาก

ผูป้ฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี ใน 2 ประการ กล่าวคือ ในประการแรกนั้น เพื่อจะแก้ไข

ข้อจํากัดน้ี ควรใช้วิธีการจุดประกายให้เห็นว่าผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เป็นปัญหาร่วมและเป็นสาเหตุท่ีสําคัญของปัญหาและกระทบต่อผลการ

ปฏิบติังานของภาคส่วนอ่ืนๆดว้ย มิใช่เฉพาะกบัส่วนงานสาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว 

ตวัอย่างเช่น ฝ่ายพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ฝ่ายวฒันธรรม ฝ่ายศาสนา หรือ

ฝ่ายสตรี เด็ก และเยาวชน รวมไปถึงฝ่ายปกครอง  เป็นตน้ และในประการท่ีสองนั้น คือ 

ความจาํเป็นท่ีจะต้องสร้างหรือกดดันให้ผู ้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายในการ

ตดัสินใจท่ีจะกาํหนดใหป้ระเด็นปัญหาแอลกอฮอลเ์ป็นวาระในระดบันโยบายของชาติหรือ

ระดบัจงัหวดั ทั้งน้ี เพื่อช่วยขยายความเป็นรูปธรรมของความสําคญัของปัญหาแอลกอฮอล์

และเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี อนัจะกระตุน้ให้เกิด

การสนบัสนุนทรัพยากรในดา้นต่างๆเพื่อทาํตามนโยบายนั้น 

 

  [1.2] ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการประชาสัมพนัธ์ 

 

ผลการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นวา่ การลงทุนทรัพยากรบุคคลเพื่อการผลกัดนั

ใหเ้กิดการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาจาก 2 

ภาคส่วนใหญ่ๆ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย/คณะกรรมการควบคุม/พนกังาน

เจา้หนา้ท่ีและการจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึ์งกล่าวไดว้า่
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เป็นการสนบัสนุนโดยภาครัฐ    นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ (สคล.) 

เพื่อก่อใหเ้กิดกลุ่มแกนนาํในการดาํเนินงานหรือท่ีเรียกวา่ ภาคประชาคม ไดแ้ก่ ประชาคม

เฝ้าระวงัภยัแอลกอฮอล ์และเครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอล์ (ครปอ.) เพื่อทาํหนา้ท่ี

ในการเฝ้าระวงัการบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัพื้นท่ี และขบัเคล่ือนมาตรการทางกฎหมาย

รวมตลอดถึงการทาํหนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัฯ น้ี 

ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานนั้ น ความ

เคล่ือนไหวหลกัจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผูถื้อกฎหมาย  โดย

เนน้หนกัท่ีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจหลกัปฏิบติัในกฎหมายฉบบัใหม่  ผา่น

การจดัประชุม/สัมมนา ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และผูป้ระกอบการใน

พื้นท่ี ตลอดจนการแจกจ่ายเอกสารพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “พรบ.เล่มแดง” โดยมีสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) เป็นผูช่้วยในการผลิต

ส่ือสนับสนุนเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ว่ามีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีและรับรู้ในขอ้

กฎหมายท่ีสําคญั อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแง่ของจาํนวนคร้ังในการส่ือสาร เน้ือหาท่ี

ใช้ในการส่ือสาร ช่องทางในการส่ือสาร และประเภทของส่ือท่ีใช้แลว้ จะพบว่าการสร้าง

แรงขับทางสังคมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านกฎหมายยงัมีความจาํกัดและไม่

ครอบคลุม ทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัพระราชบญัญติั

ฉบบัน้ี และประชาชนทัว่ไป 

ในส่วนของงบประมาณนั้น พบว่า นอกจากภารกิจในส่วนของการให้

ขอ้มูล ทาํความเขา้ใจแลว้ สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กระทรวง

สาธารณสุข ยงัทําหน้าท่ีในการบริหารโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ดาํเนินการโครงการบงัคบัใช้และเฝ้าระวงัการละเมิดกฎหมายพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวา่ง

แหล่งท่ีมาของงบประมาณและจาํนวนเงินท่ีไดรั้บแลว้นั้น จะพบไดว้า่ งบประมาณในส่วน

ของการดาํเนินงานในพื้นท่ีนั้น จะมาจากการสนับสนุนจากสํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นส่วนใหญ่ 

หากพิจารณาการลงทุนทรัพยากรทั้ ง  3 ส่วนประกอบกับผลการ

ดาํเนินงานจากการสํารวจขอ้มูลถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการยงั

ไม่มีการออกกฎหมายลูก หรือการออกมาตรการหรือนโยบายในระดบัจงัหวดั/พื้นท่ีจาก

การประชุมคณะกรรมการในระดบัชาติ/จงัหวดั ตลอดจนการดาํเนินการจบักุม ท่ีพบเพียง

เฉพาะในบางจงัหวดัเท่านั้น ทาํใหภ้าพของการสนบัสนุนทรัพยากรสะทอ้นให้เห็นถึงความ
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ไม่พอเพียงและไม่ครอบคลุม ท่ีจะเอ้ือต่อการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ทั้งการเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

การสนบัสนุนท่ีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมดงักล่าวนั้น ไดส่้งผลต่อการ

เกิดข้ึนของแรงฉุดร้ังท่ีสําคัญต่อระบบการดําเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแรงฉุดร้ังจากทรัพยากรบุคคล ในลกัษณะของ 

“คนเดิม เพ่ิมงาน”   อาทิ บุคลากรในส่วนงานสาธารณสุขท่ีจะรับผิดชอบงานการ

ดาํเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มกัเป็นบุคลากรเดิม

ตามโครงสร้างเดิม ซ่ึงดูแลรับผดิชอบในส่วนของยาสูบอยูแ่ลว้ ดงันั้น เม่ือมีการดาํเนินงาน

ภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงเป็นการทาํงานในลกัษณะของภารกิจท่ีควบคู่ไปกบัส่วน

ของยาสูบดว้ย หรือในบางจงัหวดัอาจตอ้งรับภาระดูแลงานในส่วนของยาเสพติดและงาน

อ่ืนๆไปพร้อมกนัอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ การโยกยา้ยของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ียงั

เป็นปัจจยัอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองและความจริงจงัของการดาํเนินงานอีกดว้ย 

  นอกเหนือจากแรงฉุดท่ีปรากฏให้เห็นจากการลงทุนดา้นทรัพยากรท่ีไม่

เพียงพอแลว้นั้น ผลกระทบของการลงทุนดา้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ยงัไดส่้งผล

ต่อความเขา้ใจในขอบข่ายอาํนาจหนา้ท่ีและวิธีการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี ความรู้ความเขา้ใจ

ในขอ้กฎหมาย รวมทั้งกรณีการบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงความไม่เพียงพอในแง่น้ีได้

ส่งผลต่อความลงัเลหรือไม่มัน่ใจท่ีจะปฏิบติังาน รวมถึงความเอาจริงเอาจงัท่ีจะดาํเนินการ

เฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบการกระทาํความผิดในขอ้กฎหมายต่างๆตามพระราชบญัญติั

ฉบบัน้ีอีกดว้ย 

ในขณะท่ี “ความไม่ยดืหยุน่” ของงบประมาณก็เป็นอุปสรรคส่วนหน่ึงต่อ

การปฏิบติังานในพื้นท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองของความล่าช้าในการดาํเนินงาน รวมถึงไม่

สามารถท่ีจะเป็นกลไกเสริมหรือสนบัสนุนการลงทุนดา้นบุคคลและการประชาสัมพนัธ์ได้

อีกดว้ย เน่ืองจาก การขอรับงบประมาณสนบัสนุนเพื่อดาํเนินโครงการสนบัสนุนการบงัคบั

ใชก้ฎหมายสุราและยาสูบของแต่ละจงัหวดัจากสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบ ได้มีข้อกาํหนดท่ีชัดเจนในการดาํเนินกิจกรรมว่าจะต้องดาํเนิน

กิจกรรมอะไรบา้ง ก่ีคร้ัง และมีขอ้กาํหนดด้านหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินท่ีชดัเจน และแมว้่า 

ในกรณีท่ีแต่ละจงัหวดัมีความประสงค์จะจดักิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้น

โครงการจะสามารถกระทาํได้ก็ตาม   แต่ในหลกัเกณฑ์การปฏิบติัจะตอ้งทาํหนังสือขอ

อนุมติัเปล่ียนแปลงกิจกรรมมายงัผูอ้าํนวยการสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการหลกั พร้อมทั้งจะตอ้งระบุเหตุผลความจาํเป็น 

ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการอีกดว้ย   นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง

กิจกรรมท่ีจงัหวดัประสงคจ์ะใชเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด 
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[2] กรณขีองแรงผลกัดัน และแรงฉุดขึน้ 

   

  แมว้่า จะมีความท้าทายในการดาํเนินการจากแรงฉุดร้ังและแรงตา้นทานดังได้

กล่าวมาแล้วในขา้งตน้นั้น แต่ในทางกลบักนั ผลการวิจยัได้แสดงให้เห็นว่า ยงัมีแรงฉุดข้ึนหรือ

แรงผลกัดนัท่ีจะส่งผลอยา่งสาํคญัในฐานะของปัจจยัสนบัสนุนต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ในระดบัต่างๆ รวมถึงการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีดว้ย 

โดยนํ้ าหนกัของแรงดึงและแรงดนัท่ีสําคญัเกิดข้ึนจากการระดมพลงัของสังคมหรือภาคประชาคม 

และการดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ดงัน้ีคือ 

  

[2.1] การระดมพลังจากสังคม หรือภาคประชาคม จากการร่วมสนับสนุน

ดาํเนินงานของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานกังาน

เครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) 

  การดาํเนินงานเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญติัฯ

มิได้มีเฉพาะการดาํเนินงานของคณะกรรมการในระดับต่างๆแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ผลการวิจัยพบว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามพระราชบญัญติัฯฉบบัน้ี 

ประการแรก คือ การสนบัสนุนและประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิดภาค 

ประชาคม ในการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อดาํเนินโครงการจงัหวดันาํร่องเพื่อสนบัสนุน

การเฝ้าระวงั การควบคุม และการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในลกัษณะของโครงการประชาคมเฝ้า

ระวงัภยัแอลกอฮอล์ และโครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกนัภยัแอลกอฮอล์(ครปอ.) การ

เคล่ือนไหวขององค์กรภาคประชาคม ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในหลาย

บทบาท ไดแ้ก่ หน่วยสร้างกระแสการรับรู้ในสาธารณะ หน่วยตอบโตก้ารเคล่ือนไหวของ

ฝ่ายผูป้ระกอบการ และหน่วยติดตามกระตุน้เตือนการทาํงานของฝ่ายการเมือง เพื่อผลใน

การสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหลายบทบาทของภาคประชาคมน้ี 

นอกจากจะช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองจาํนวนของบุคลากรของภาครัฐในการปฏิบติังานไดใ้น

ส่วนหน่ึงแล้วนั้ น ยงัได้ก่อให้เกิดความต่ืนตัวและการรับรู้/ทาํความเข้าใจในด้านข้อ

กฎหมายของภาคประชาชน รวมตลอดถึงการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี ทั้งในดา้นของระบบ

เฝ้าระวงัและการบงัคบัใชก้ฎหมายไดใ้นระดบัหน่ึงอีกดว้ย 

 



รายงาน การวจัิยและประเมนิผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา  มกราคม 2552 122 

ประการท่ีสอง คือ บทบาทในการสร้างกระแสในระดบัชาติและระดับ

จงัหวดั ผลการวิจยัได้พบว่า ผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ีล้วนให้ความสําคญักบักระแสการรับรู้

ของสาธารณชน โดยเฉพาะจากสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ถือเป็น สงครามทางอากาศ ท่ี

เปรียบเสมือนกลไกคู่ขนานในการช่วยสนบัสนุนกระแสการดาํเนินงานในพื้นท่ี เน่ืองจาก 

สามารถสร้างความต่ืนตวัทั้งกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  กลุ่มผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียกบัพระราชบญัญติัฯ   และกลุ่มสาธารณชนทัว่ไปซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งผูส้นบัสนุนการ

ดาํเนินงานหรือขดัขวางการดาํเนินงาน  การมีกระแสในระดบัชาติช่วยให้ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีมี

ความมั่นใจในการอธิบายกับประชาชน  และช่วยป้องปรามการกระทําผิดโดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ซ่ึงช่วยลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีลงไดอี้กทางหน่ึง 

นอกเหนือจากกระแสในระดบัชาติแลว้นั้น บทบาทท่ีสําคญัยงัอยู่ท่ีการ

ช่วยผลิตส่ือเพื่ออธิบายความ และสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพระราชบญัญติัควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สู่สาธารณชนในระดับจังหวดัหรือพื้นท่ี     ใน

ขณะเดียวกนัยงัทาํหน้าท่ีเป็นตวัช่วยดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสู่กลุ่มบุคคล/องค์กร/

หน่วยงานท่ีมีบทบาทหรือหน้า ท่ี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลต์ามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความ

เข้าใจให้มากและชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน

เหล่าน้ีไดช่้วยแพร่กระจายขอ้มูลต่อไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆอีกทอดหน่ึงไดต่้อไปดว้ย 

 

  [2.2] การจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

การเกิดข้ึนของสํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนภายใต ้

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 24 โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี

เสมือนหน่วยงานเลขาของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการควบคุมระดบัชาติ ถือ

เป็นตวัแปรสําคญัในบริบททางการเมือง   เน่ืองจากท่ีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นหน่วยงานฝ่ายรัฐท่ีมีบทบาทชัดเจนท่ีสุดในการ

ขบัเคล่ือนและบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม    

ทั้งน้ี แมว้่าคณะกรรมการระดบัชาติจากทั้งสองชุดจะยงัไม่มีการประชุมอยา่งเป็นทางการ 

แต่สํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็ไดเ้ดินหนา้จดัประชุมช้ีแจงทาํ

ความเขา้ใจ ถึงท่ีมาของกฎหมาย เน้ือหาสาระสําคญัในกฎหมาย และวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้า ท่ีตํารวจ และ

ผูป้ระกอบการในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้และความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่าง

ต่อเน่ือง 
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นอกเหนือจากน้ีแล้ว  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล์ยงัได้ทําหน้าท่ีในการกระจายและส่งต่องบประมาณผ่านทางสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ เพื่อดาํเนินโครงการบงัคบัใชแ้ละเฝ้าระวงั

การละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีหรือใน

ระดบัจงัหวดัต่างๆอีกดว้ย 

  ในกรณีของการใหง้บประมาณเพื่อการดาํเนินงานโครงการสนบัสนุนการ

บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดบัพื้นท่ี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดันั้น พบว่าไดถู้กกาํหนดให้

ดาํเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีครบวงจรด้านการดาํเนินงาน ดังน้ีคือ การประชุมของ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดัและการประชุมของคณะอนุกรรมการ/

คณะทาํงานท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง การจดัทาํโครงการเชิงรุกเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นท่ี การจดัทาํสรุปผลการดาํเนินงานควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบของจงัหวดั การจดัอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะใน

การใชบ้งัคบักฎหมายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ (ทั้งใน

หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ) รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบการ การสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานเฝ้าระวงัและใชบ้งัคบักฎหมาย สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะทาํงานระดบั

จงัหวดั 

กล่าวในทา้ยท่ีสุดไดว้า่ ขอ้คน้พบทั้งแรงฉุดร้ังและแรงผลกัดนัจากการ 

วจิยัในคร้ังน้ีเป็นความทา้ทายในอนาคตท่ีจะแกข้อ้จาํกดัและสนบัสนุนแรงดึงและผลกัดนั

เพื่อใหน้าํไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้สม

ดงัเจตนารมยข์องพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในอนาคตต่อไป 
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หลากความคิด แก้วกิฤตแอลกอฮอล์ 

 

“พรบ.ฉบับนีเ้หมือนกับมันประมวลอะไรไว้ แล้วมันกใ็ห้วิธี 

ปฏิบัติ มนัไม่ได้อยู่ในมือใครคนเดียว แต่เป็นลักษณะของการทาํงานแบบสร้างการมีส่วน

ร่วม และเปิดช่องให้พืน้ท่ีต้องมาคิดอ่าน น่ีคือจุดแขง็ของกฎหมายนี ้ เราต้องเอามันมาใช้ 

แล้วกเ็อาชุมชนมาทาํงานร่วมด้วย คือต่างฝ่ายต่างเติมเตม็ให้กัน ต่างกลไกต่างเติมเตม็ให้กัน

เพ่ือให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด”  

(นายวิโรฒ มีแก้ว  

รองผู้ ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 18 พ.ย. 2551) 

 

“ควรมีการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนให้มา 

สนับสนุนการดาํเนินงานตามพรบ.นี ้ และควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

อีกหน่ึงองค์กรหลักท่ีจะดาํเนินงานในเร่ืองนี”้  

(นายเชิดวิทย์   ฤทธ์ิประสาสน์   

ผู้ว่าราชการจังหวดันนทบุรี 28 พ.ย. 2551 ) 

 

“จาํเป็นต้องสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนเกิดการตระหนัก 

และรู้กฎหมาย อย่าใช้การบังคับ จับปรับ เพียงอย่างเดียว เพราะไม่เช่ือว่าจะเกิดผลสาํเร็จได้  

และควรรณรงค์ปลูกฝังจิตสาํนึกกับเดก็เยาวชนคนรุ่นใหม่”  

(นายสนธิ  เตชานันท์    

ผู้ว่าราชการจังหวดัสงขลา 23 ธ.ค. 2551) 

 

“ส่ิงสาํคัญคือโครงสร้างองค์กรบริหารตามกฎหมายฉบับนี ้มนั 

ไม่ค่อยจะถกู การท่ีให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาของคณะกรรมการชุดใหญ่ไม่น่าจะ

ได้ผล ควรจะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพราะตัวกระทรวงมหาดไทย

เองมีกลไกระดับฐานรากอยู่แล้ว และเวลาปฎิบัติงานจริง ๆ จัง ๆ แล้ว กลไกของกระทรวง

สาธารณสุขท่ีพยายามจะยึดโยง อสม. ให้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร มนัไม่เพียงพอ เพราะ 

อสม. กคื็อ อสม. เขาไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะทาํอะไรได้มาก เขากท็าํได้แค่ในเชิงรณรงค์

เท่าน้ัน เพราะฉะน้ันผมคิดว่าการทาํงานตามพรบ.สุราไม่น่าจะไปอยู่ ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขเป็นหลัก แต่ควรให้กระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ดูแลจะดีกว่า และพอไปอยู่กับ

กระทรวงมหาดไทยแล้ว มนักจ็ะเข้าไปถึงระดับชุมชน ชาวบ้าน และจะทาํให้เกิดการมี

ส่วนร่วมได้ และการขบัเคล่ือนตามนโยบายมนักจ็ะสัมฤทธ์ิได้เร็วกว่า เพราะโครงสร้าง
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องค์กรท่ีมีอยู่เวลานีข้องกระทรวงมหาดไทยมนัเอือ้อาํนวยกว่า และจะทาํให้การดาํเนินงาน

ตามพรบ.นีมี้ผลสาํเร็จท่ีรวดเร็วกว่า สัมฤทธ์ิผลได้ง่ายกว่า ดีกว่า”   

(นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  

รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 ธ.ค. 2551) 

 

“ควรสร้างกระแสการรับรู้ และกระตุ้นจิตสาํนึก ให้ประชาชน 

ทราบและปฏิบัติตามพรบ. อย่างต่อเน่ือง และควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือปรับ

การทาํงานให้เหมาะสมกับพืน้ท่ี” 

 (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์    

ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2551) 

 

“ต้องสร้างจิตสาํนึกสังคมโดยรวมด้วย  อยู่ ท่ีว่าปรับจริงหรือ 

เปล่า  เพราะกฎหมายส่วนใหญ่มกัจะมีการอลุ่มอล่วยกันเยอะ  กฎหมายส่วนใหญ่เป็นการ

สร้างศัตรู  เป็นเชิงลบ  อยากให้เป็นกฎหมายเชิง positive มากกว่า”   

(นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ   

 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัขอนแก่น  25 ก.ย. 2551) 

 

“การท่ีจะขบัเคล่ือนพรบ.นีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

ในปัจจุบันผมคิดว่าต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ดังน้ันรัฐบาลหรือส่วนกลางจะต้องประกาศ

ให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือท่ีทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดจะได้รับนโยบายไปปฏิบัติตามให้

เหมือน ๆ กัน และพร้อมเพรียงกัน จนเกิดพลังในการขบัเคล่ือน” 

 (นพ.สุรินทร์  สุมนาพันธ์      

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเชียงราย  17 พ.ย. 2551) 

 

“ถ้าคณะกรรมการนโยบายระดับชาติมีการประชุมแล้วมอบเป็น 

นโยบายในระดับต้น ๆ ท่ีทุกกระทรวงต้องให้ความสาํคัญ โดยเฉพาะกระทรวงหลัก ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกจ็ะส่งผลให้การทาํงานเร่ืองนีใ้นทุกจังหวดัท่ัวประเทศมีการเคล่ือนไหวท่ีดี”  

(นพ.สุวิทย์    โรจนศักด์ิโสธร   

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 18 พ.ย. 2551) 
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 “บุหร่ีมีความสาํเร็จอย่างไรกค็วรท่ีจะทาํแบบเขา เอาบทเรียน 

การทาํงานของบุหร่ีมาปรับใช้กับเร่ืองของแอลกอฮอล์น่าจะได้ผลดีและทาํให้การทาํงาน

เร็วขึน้เพราะเรามีตัวอย่างมาแล้ว ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่ไปกับมาตรการทาง

สังคม ใช้พลังทางสังคมมากดดันเพ่ือให้เกิดค่านิยมใหม่ท่ีถกูต้อง ว่า การบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง เป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจเหมือนอย่างการสูบบุหร่ี”  

(นพ.สมศักด์ิ  นุกูลอุดมพานิชย์   

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดันนทบุรี 28 พ.ย. 2551) 

 

“การทาํส่ือ ผมคิดว่าไม่ควรนาํเสนอหลายประเดน็แต่ควร 

นาํเสนอเพียงประเดน็เดียวเป็นไฮไลท์ เพ่ือท่ีผู้อ่านหรือประชาชนท่ีเขาได้รับแจกส่ือน้ัน ๆ 

จะได้ไม่เกิดความสับสนหรือจาํไม่ได้ นอกจากน้ันผมคิดว่าถ้าส่วนกลางโหมรณรงค์ผ่าน

ส่ือใหญ่ ๆ อย่างส่ือทีวี วิทย ุกน่็าจะทาํให้การทาํงานในเร่ืองนีง่้ายขึน้ เพราะมนัจะเข้าถึงคน

ท้ังประเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ พอมาทาํงานในระดับจังหวดัมนักง่็ายขึน้เน่ืองจากคน

ในจังหวดัรับรู้ข้อมลูข่าวสารในเร่ืองนีม้าแล้ว”  

(นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  9 ธ.ค. 2551) 

 

“สาํนักงานคณะกรรมการฯ (ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ 

ยาสูบ) ควรมีการเผยแพร่ข้อหารือ ในเร่ืองระเบียบปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีมา

จากคาํถามของหลายส่วนให้แก่ผู้ปฏิบัติส่วนอ่ืนได้รับทราบด้วย เพ่ือจะได้ดาํเนินการไป

ในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนีค้วรมีการกระจายป้ายบอกพืน้ท่ีห้ามด่ืมห้ามขายให้ท่ัวถึง

ท่ีสุด   รวมท้ังควรมีการอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานมหาดไทยให้มาก เพ่ือให้เกิดผล

ในวงกว้าง”   

(นพ.โกวิทย์   ยงวานิชจิต   

ผู้อาํนวยการ กองยาเสพติด สํานักงานเขตราชเทวี 26 ธ.ค. 2551)        

 

“ส่ิงท่ีต้องเร่งทาํคือสร้างกระแสให้ติดว่า อะไรเป็นเร่ืองผิด จะทาํ 

ให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจทาํงานง่าย เช่นการส่ือสารโครงการตาวิเศษ  สสส.น่าจะต้องทุ่มเทเร่ือง

การสร้างกระแสให้เกิดตามกฎหมาย  คนจะได้เข้าใจ และอีกระดับคือ การสนับสนุน

งบประมาณลงท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการทาํงานในเชิงปฏิบัติจริงๆ”  

(พ.ต.อ.สุทัศน์ ชาญสวสัด์ิ รองผู้บังคับการสถานีตาํรวจภูธร 

จังหวดันครศรีธรรมราช  25 ก.ย. 2551) 
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 “การทาํผิดกฎหมายน้ันเกิดจาก 2 ส่วน  คือ 1. เจ้าหน้าท่ีไม่ 

กวดขนั  2. ประชาชนไม่เคารพในกฎหมาย  ถ้าเอาสองอย่างนีม้าบวกกันกจ็ะส่งผลให้คน ๆ 

น้ันทาํผิดมากขึน้  ดังน้ันถ้าตาํรวจและชาวบ้านร่วมมือกัน การกระทาํผิดกจ็ะน้อยลง   

ทาํไมชอบให้เอากฎหมายมาขู่บังคับใช้ ทาํไมไม่ปลุกระดมคนล่ะ ให้เลิกด่ืม ให้คน

ตระหนักและปฏิบัติตามตัวอย่าง เหมือนอย่างเร่ืองของถงุยาง  ปลูกจิตสาํนึกให้คนใช้ ไม่

เห็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเลย หันมาเน้นหลัก ๆ เร่ืองพฤติกรรมของประชาชน

ดีกว่าไปบังคับด้วยกฎหมายเพราะมนัจะไม่ยัง่ยืน”  

(พ.ต.อ.ประเสริฐ กาฬรัตน์  

รองผู้บังคับการสถานีตาํรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 10 พ.ย. 2551)   

 

“เดก็เป็นอนาคตของชาติ ดังน้ันก่อนอ่ืนต้องให้ความรู้แก่เดก็ 

และเยาวชน ต่อมากต้็องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงโทษภัยของการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ และเนือ้หาในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเขา และต้องสร้างความตระหนักให้

ประชาชนรู้จักป้องกันตัวเอง รวมท้ังทาํการรณรงค์ให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายในทุก

พืน้ท่ี ลาํดับต่อมาต้องแสวงหาความร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้องท้ังผู้ขาย ผู้ผลิต และผู้ ด่ืม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชน  ส่ีคือต้องสร้างแรงจูงใจในการบังคับใช้กฎหมาย มี

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายท่ีละเอียดอ่อน มีเวทีพบปะผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

แลกเปล่ียนทัศนะกันในการทาํงานเร่ืองนี ้ รวมท้ังมีช่องทางให้ผู้ปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบเชิง

บริหารได้วิเคราะห์ข้อขดัข้องร่วมกันเพ่ือปรับปรุงการทาํงานต่อไป” 

 (พ.ต.อ.วิเชียร ตันตะวิริยะ  

รองผู้บังคับการสถานีตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 11 พ.ย. 2551)   

 

“ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายและรับรู้ 

รายละเอียดของตัวบทกฎหมายว่าอะไรทาํได้ ทาํไม่ได้ และต้องบูรณาการหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท้ังหมด ท้ังท้องถ่ิน ตาํรวจ สาธารณสุข ภาคประชาชน เอกชน ทาํงานร่วมกัน 

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา พบเห็นการกระทาํผิดกแ็จ้งเข้ามา เจ้าพนักงานตาํรวจจะได้ดาํเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป”  

(พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา  

ผู้บังคับการสถานีตาํรวจภูธรจังหวดัสิงห์บุรี 11 พ.ย. 2551)   
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“การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติเป็นเร่ืองสาํคัญ ตอนนี ้

เหมือนไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ หรืออาจมีแต่ไม่ครอบคลุม ทางส่ือต้องเร่ิมออกมาแล้ว

ว่ามีคณะกรรมการ มี พ.ร.บ. ตัวนี ้ตาํรวจจะได้รู้ เพราะเราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ ออกมาอย่าง

นีก้ไ็ม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร” 

 (พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักด์ิ 

 ผู้บังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 17 พ.ย. 51)   

  

“ส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสุดของกฎหมายฉบับนีท่ี้จะทาํให้เกิดเป็นรูปธรรม 

คือ การเอาจริงเอาจังจากส่วนกลาง  การทาํให้กฎหมายท่ีมีความคลุมเครือมีความชัดเจน

ในทางปฏิบัติ  อะไรถกูอะไรผิด  ถ้ามีกฎหมายลูกออกมากจ็ะดีขึน้  แต่จริงๆบาง

มาตรากฎหมายลูกกไ็ม่มีความจาํเป็น  นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กับความแขง็แรงของสังคมคือ 

สังคมจะแขง็แรงแค่ไหน เอาด้วยแค่ไหน ถ้าสังคมเอาด้วย ความเข้มแขง็กจ็ะตามมา  หรือ

มาตราท่ีถกูตัดออกไปอาจจะมีการทบวนใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิม”  

(รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  

อาจารย์ประจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 ก.ย. 2551) 

 

 “การมีกฎหมายเป็นส่วนหน่ึงเท่าน้ันต้องมีเร่ืองการกระตุ้นให้ 

สังคมเอาด้วย  และการส่ือสารสาธารณะ  เพราะแม้จะมีกฎหมายแต่ถ้าทุกคนไม่เอาด้วย  

การตรวจจับกท็าํไม่ได้หมด  ดังน้ันหัวใจความสาํเร็จคือการทาํให้สังคมเห็นความสาํคัญ

และเห็นด้วย และเห็นประโยชน์ของพรบ ฉบับนีว่้าทาํเพ่ือสังคม และลูกหลานของเรา   ถ้า

มีกฎหมายแล้วคนไม่ปฏิบัติตามเลยกไ็ม่มีความหมาย  และจะให้ตาํรวจตามจับท้ังหมดกค็ง

ไม่ไหว  ต้องส่ือสารให้คนเข้าใจและเอาด้วย เห็นคุณค่าของกฎหมายนี ้  และท่ีสาํคัญคือ

ความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  อะไรท่ีถือว่าเข้าข่ายผิด  ผู้ถือกฎหมายเอง กต้็องชัดเจน  

เพราะไม่เช่นน้ันเราจะตรวจสอบหรือชี้ผิดถกูอะไรไม่ได้  และคนปฏิบัติตามกไ็ม่รู้ว่าอะไร

ทาํได้อะไรไม่ได้  ขณะนีใ้นบางเร่ือง บางมาตรา เรายังไม่มีความชัดเจนว่าทาํได้แค่ไหน

อย่างไร  เราต้องรีบจัดการเร่ืองความชัดเจนในแนวปฏิบัติ”  

(คุณอาํนาจ บุปผามาศ  

นักกฎหมาย 26 ก.ย. 2551) 

 

 “เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนรู้กฎหมาย  เพราะเราเช่ือว่า 

คนท่ัวไปไม่อยากทาํผิดกฎหมาย  เพราะคงมีคนไม่ก่ีคนท่ีจะตามอ่านราชกิจจาฯเม่ือมี

กฎหมายออกมา  เราจึงจัดการประชุมแนะนาํกฎหมายนีใ้นหัวเมืองใหญ่ให้กับตาํรวจและ
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ผู้ประกอบการ  ซ่ึงผู้ประกอบการเขาดีใจมาก ขอบคุณเรามากท่ีช่วยมาชี้แจง มาเตือนเขา

ก่อนท่ีจะมีการตรวจจับกวดขันจริง บางพืน้ท่ีเม่ือชี้แจงไปกเ็ร่ิมมีการปลดป้ายออก  ในส่วน

ของภาคประชาชน NGO เขาได้เร่ิมแล้ว ได้เกบ็ข้อมลู ถ่ายภาพการกระทาํผิด  หลายพืน้ท่ีก็

ตกลงร่วมกันว่าจะ D-Day วนัท่ี 14 ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัออกพรรษา และเป็นวนัครบรอบ 8 

เดือนของ พรบ. นี ้ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 14 ก.พ. ท่ีผ่านมา  อย่างไรก็

ตามเราได้ส่ือสารกับเครือข่ายองค์กรเอกชนว่า  ควรมีการตักเตือน แนะนาํก่อนท่ีจะไปสู่

ขัน้ตอนการร้องเรียน  เพราะเราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดี เราไม่อยากสร้างศัตรู  หาก

จะร้องเรียนขอเป็นในรายท่ีมีเจตนาจริงๆ  บอกแล้ว เตือนแล้วกไ็ม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตาม”  

(นพ.สมาน  ฟูตระกูล 

 ผู้อาํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 26 ก.ย. 2551) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

• ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

ผูว้า่ราชการ นนทบุรี นายเชิดวทิย ์ฤทธ์ิประสาสน์     สมัภาษณ์ 28 พ.ย. 51  

ผูว้า่ราชการ นครปฐม นายชนินทร์ บวัประเสิรฐ    สมัภาษณ์ 17 ธ.ค. 51  

ผูว้า่ราชการ เชียงใหม่ นายวบูิลย ์สงวนพงศ ์      นาํส่งเอกสาร 30 ธ.ค. 51 ไม่สะดวกให้

สมัภาษณ์ 

ผูว้า่ราชการ สงขลา นายสนธิ เตชานนัท ์ สมัภาษณ์ 23 ธ.ค. 51  

 

 

• รองผู้ว่าราชการจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

รองผูว้า่ราชการ อุดรธานี นายธีระเดช วงษร์าธช ์ สมัภาษณ์ 9 ธ.ค. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูว้า่ราชการฯ 

รองผูว้า่ราชการ อุบลราชธานี นายวโิรฒ มีแกว้ สมัภาษณ์ 18 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูว้า่ราชการฯ 

รองผูว้า่ราชการ สุราษฎร์ธานี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย ์ สมัภาษณ์ 24 ธ.ค. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูว้า่ราชการฯ 

 

 

• ผู้บังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

ผูบ้งัคบัการ สิงห์บุรี พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

11 พ.ย. 51  

ผูบ้งัคบัการ อุบลราชธานี พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

11 พ.ย. 51  

ผูบ้งัคบัการ เชียงราย พล.ต.ต.อดุลย ์ณรงคศ์กัด์ิ สมัภาษณ์ 17 พ.ย. 51  

ผูบ้งัคบัการ สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.เทศา ศิริวาโท สมัภาษณ์ 24 ธ.ค. 51  
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• รองผู้บังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

รองผูบ้งัคบัการ นครปฐม พ.ต.อ.วเิชียร ตนัตะวริิยะ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

11 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

รองผูบ้งัคบัการ เชียงใหม่ พ.ต.อ.สมพล อคัรเดโชชยั สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

13 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

รองผูบ้งัคบัการ พิษณุโลก พ.ต.อ.ประเสริฐ กาฬรัตน์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

10 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

รองผูบ้งัคบัการ ขอนแก่น พ.ต.อ.รัฐพงษ ์ยิม้ใหญ่ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

10 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

รองผูบ้งัคบัการ สงขลา พ.ต.อ.วรีะสิทธ์ิ  เพช็รคลา้ย สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

11 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

รองผูบ้งัคบัการ นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สุทศัน์ ชาญสวสัด์ิ สมัภาษณ์ 25 ก.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

 

 

• เจ้าหน้าทีต่าํรวจทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

หวัหนา้

สาํนกังานผู ้

บงัคบัการ 

นนทบุรี พ.ต.ท.วรียทุธ์ ประสานนาม สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

10 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

พนกังาน

สอบสวน 

สญัญาบตัร 

อุดรธานี ร.ต.อ.มานิตย ์วงศเ์ส สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

11 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

บงัคบัการในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
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• นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

นายแพทย์

สาธารณสุข 

นครปฐม คุณถวลัย ์พบลาภ   สมัภาษณ์ 17 ธ.ค. 51  

นายแพทย์

สาธารณสุข 

เชียงใหม่ นพ.วฒันา กาญจนกามล          นาํส่งเอกสาร 30 ธ.ค. 51 ไม่สะดวกให้

สมัภาษณ์ 

นายแพทย์

สาธารณสุข 

อุดรธานี นพ.สญัชยั ปิยะพงษก์ลุ สมัภาษณ์ 9 ธ.ค. 51  

 

 

• รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

นนทบุรี นพ.สมศกัด์ิ นุกลูอุดมพานิชย ์ สมัภาษณ์ 28 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

ในฐานะผูดู้แลเร่ืองน้ี  

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

เชียงงราย นายสุรินทร์  สุมนาพนัธ์         สมัภาษณ์ 17 พ.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

ในฐานะผูดู้แลเร่ืองน้ี 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

ขอนแก่น นพ.ภาสกร ไชยศรี                 สมัภาษณ์ 30 ก.ย. 51 รักษาราชการแทน

นายแพทยส์าธารณสุข 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

อุบลราชธานี นพ.สุวทิย ์โรจนศกัด์ิโสธร     สมัภาษณ์ 18 พ.ย.51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

ในฐานะผูดู้แลเร่ืองน้ี 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

สงขลา นพ.สรรพงษ ์ฤทธ์ิรักษา  สมัภาษณ์ 22 ธ.ค. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

ในฐานะผูดู้แลเร่ืองน้ี 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

นครศรีธรรมราช นพ.สาธิต ไผป่ระเสริฐ    สมัภาษณ์ 25 ก.ย. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

เขา้ร่วมช้ีแจงพร้อมกรม

ควบคุมโรค 

รองนายแพทย์

สาธารณสุข 

สุราษฎร์ธานี นพ.ณฐัวฒิุ ประเสริฐสิริพงศ ์   สมัภาษณ์ 24 ธ.ค. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

นายแพทยส์าธารณสุข 

ในฐานะผูดู้แลเร่ืองน้ี 
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• หัวหน้า / เจ้าหน้าทีข่องสํานักงานป้องกนัควบคุมเขต (สคร.) 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 6 

กนกพร พินิจลึก สมัภาษณ์ 30 ก.ย. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 6 

พวงกาญจน์ เคตมะ สมัภาษณ์ 30 ก.ย. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 ว. 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 9 

ฐิติมา โกศลัวจิิตร สมัภาษณ์ 19 ก.ย. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 ว. 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 9 

อานนทชยั ภูมิภิรมยธ์าดา สมัภาษณ์ 19 ก.ย. 51  

หวัหนา้กลุ่มงาน

โรคไม่ติดต่อ 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 3 

สุภาพร ปลดปลิด สมัภาษณ์ 3 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

สาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรค 12 

เสาวลกัษณ์ มุสิกะรังสี สมัภาษณ์ 26 ก.ย. 51  

 

 

• เจ้าหน้าทีข่องสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัทีดู่แลเร่ือง พรบ.ควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

ผูอ้าํนวยการ

กองยาเสพติด  

สาํนกังานเขต

ราชเทว ี       

กทม. นพ.โกวทิย ์ยงวานิชจิต สมัภาษณ์ 26 ธ.ค.51 ไดรั้บมอบหมายจาก

ปลดักรุงเทพมหานครฯ

ซ่ึงรักษาราชการแทน

ผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร 

หวัหนา้กลุ่ม

งานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค  

จงัหวดัสิงห์บุรี คุณวชัรพนัธ์ ศรีสวสัด์ิ  นาํส่งเอกสาร 28 ธ.ค. 51 ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูว้า่ราชการฯและ

นายแพทยส์าธารณสุข 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

พิษณุโลก ชาตรี ป้อมเป้ิน สมัภาษณ์ 18 ก.ย. 51 

และ21 พ.ย. 

51 

ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูว้า่ราชการฯและ

นายแพทยส์าธารณสุข 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ยโสธร กชกร  ชูแกว้ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

3 ต.ค. 51  

เภสชักร 7  ลพบุรี กนกวรรณ   ทรงผาสุข   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  
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ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

เภสชักร 5 กาญจนบุรี กมลภทัร  สวสัด์ิโกศล   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ลาํปาง กิตติ ศรีอาวชันาการ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เภสชักร 4 ศรีสะเกษ คเชนทร์ ชนะชยั สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

นครปฐม จริยาพนัธ์ รุจิรัชกลุ สมัภาษณ์ 6 ต.ค. 51 และ 

17 ธ.ค. 51 

 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

นครนายก จนัทร์สุดา สุขบาํรุง สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

พิจิตร จารุณี    เกรียงไกรอนนัต ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

พทัลุง จิราภรณ์ เทพหนู สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ปทุมธานี ฉววีรรณ นาคอุไร สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

เจา้หนา้ท่ี

วเิคราะห์แผน 

และนโยบาย 5 

สมุทรสาคร ฉะออ้น  แกว้สุขแท ้ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ตราด ชมช่ืน นาควเิวก สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

เภสชักร 6 ประจวบคิรีขนัธ์ ชวลิต วสิิทธ์ิผอ่งพิบูลย ์ สมัภาษณ์ 2 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

นครพนม ชูชีพ  มณีพรรณ  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

เภสชักรรม 6  

พงังา โชติวฒัน์   พลูสิน   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

เภสชักรรม 6  

สิงห์บุรี ฐิติมา  วฒันตระการ  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

3 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สมุทรสงคราม ถวฒัน ์ สุวรรณประดิษฐ ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

กาฬสินธ์ุ ธนาเดช  อยัวรรณ  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ตรัง ณินทญ์าดา รองเดช สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  
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ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม

งานสนบัสนุน

งานวชิาการ 

นครศรีธรรมราช ทรงศกัด์ิ นาคสงัข ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

14 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ตาก นทัธพงศ ์แสงแกว้ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

เภสชักร 5 เพชรบูรณ์ นนัธิดา กรเอ่ียม สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

นครราชสีมา นาริสา ศรีพรหม สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

สตูล นุรญามี หมาดโตะ๊โซ๊ะ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

สาธารณสุข

ชุมชน 6 

มหาสารคาม บุญชอบ สิงห์คาํ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เภสชักร กาํแพงเพชร บุรี  คาํเพญ็    สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

แพร่ ปกรณ์ วชิรัคกลุ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

สระแกว้ ปนสัยา จนัเทศ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ภูเก็ต ประภา  นคัรา สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

สาธารณสุข

ชุมชน 6    

นครสวรรค ์ ปรีดา   อินทรชิต    สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

ชยันาท ปรียาภรณ์  โชคนาํธรรม

นุกิจ  

สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ลาํพนู พวงผกา สุริวรรณ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

พะเยา พฒันาการ ผลศุภรักษ ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เจา้หนา้ท่ีรังสี

การแพทย ์6  

อาํนาจเจริญ พิกลุแกว้ แกว้หลอดหนั   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  
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ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

เภสชักร 7 เชียงใหม่ พิสณฑ ์ศรีบณัฑิต สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อยธุยา ไพฑูรย ์สงัขสุ์ข สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ยะลา มงักร ทองสุข สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สุราษฎร์ธานี รัตติยากร  เพชรนอ้ย สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัทแ์ละ

สมัภาษณ์ 

8 ต.ค. 51และ 

24 ธ.ค. 51 

 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

นราธิวาส รุสนี มะ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

ระนอง เรณู  บุญจนัทร์   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

เชียงราย เรือนทอง ใหม่อารินทร์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สระบุรี ลกัขณา    เภสชักร    สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

หวัหนา้งาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ 

อุบลราชธานี เลียมรัตน์ รักษเ์สมอวงศ ์ สมัภาษณ์ 19 ก.ย. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สกลนคร วรพรรณี  พิสิษฐพ์งศ ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

สาธารณสุข

ชุมชน 6 

กระบ่ี วรรณพจน์ เสริมสินทร์  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

นนทบุรี วรรลภา   พรหมชยั   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

พยาบาล

วชิาชีพ 7  

ราชบุรี วนีสัริน  อาษา   สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

บุรีรัมย ์ วชัระพนัธ์ แน่ประโคน สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  
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ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ฉะเชิงเทรา วรีะชาติ อมรรัตน ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7ว. 

ขอนแก่น วฒิุพงษ ์ภกัดีกลุ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 

สงขลา ศิริกลุ ทองสองสี สมัภาษณ์ 26 ก.ย. 51  

หวัหนา้กลุ่ม

งานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

หนองบวัลาํภู ศิริชยั ระบาเลิศ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อ่างทอง 

 

สมพร  แกว้ทรัพยเ์ศรษฐ ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

ชยัภูมิ สมพกัตร์ เหลก็สูงเนิน สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อุทยัธานี สมศกัด์ิ วจิิตรพฒันะ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

แม่ฮ่องสอน สมหมาย กลา้ณรงค ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ปราจีนบุรี สวสัด์ิ ไชยชิุต สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

มุกดาหาร สญัชยั ตุลาบดี    สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

จนัทบุรี สุขสบาย  ฉออ้มตะคุ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อุตรดิตถ ์ สุขมุ หนูสวสัด์ิ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7ว. 

น่าน สุมาลี ซุยหาญ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

เพชรบุรี สุมาลี แกว้เกิด  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 8 

ระยอง สุดา พะเนียงทอง สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สมุทรปราการ สุนิตย ์หะรารักษ ์ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  
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ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อุดรธานี สุปราณี สูงแขง็ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ชลบุรี สุภทัรา ชลพนารักษ ์ สมัภาษณ์ 3 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 6 

เลย สุริยนัต ์หิรัญพรหม สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

ทนัต

สาธารณสุข 6 

สุรินทร์ โสภิดา เหมาะหมาย สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

6 ต.ค. 51  

เจา้พนกังาน

สาธารณสุข

ชุมชน 6 

ชุมพร องัศนา   หมัน่สกลุ  สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ร้อยเอด็ อาภร ประชุมวรรณ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

อุบลราชธานี อภิญญา ชิณกธรรม สมัภาษณ์ 19 ก.ย. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

ปัตตานี อิสมาแอ มามะ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สุโขทยั อนุ เอ่ียมทอง สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

7 ต.ค. 51  

นกัวชิาการ

สาธารณสุข 7 

สุพรรณบุรี อุสา  อุบล   สมัภาษณ์ 3 ต.ค. 51  

 

 

• ผู้รับผดิชอบนอกเหนือจากทีก่ล่าวถึง  

 

ตาํแหน่ง จงัหวดั รายนาม ทีม่า วนัที ่ หมายเหตุ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กทม. นพ.ม.ล.สมชาย จกัรพนัธ์ สมัภาษณ์ 29 ต.ค. 51  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกฮอล ์

กทม. นพ.สมาน ฟตูระกลู สมัภาษณ์ 25 ก.ย. 51 

26 ก.ย. 51 

4 พ.ย. 51 

 

อาจารยป์ระจาํคณะ

นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กทม. รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ สมัภาษณ์ 25 ก.ย. 51  
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นกักฎหมาย กทม. อาํนาจ บุปผามาศ สมัภาษณ์ 26 ก.ย. 51  

นิติกรศูนยร้์องเรียนปัญหา

สุรา 

กทม. พชัรี มะลิดอกไม ้ สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์

8 ต.ค. 51  

นิติกรศูนยร้์องเรียนปัญหา

สุรา 

กทม. อนนัต ์อภิชยันนัท ์ สมัภาษณ์ 25 ก.ย. 51  

ผูป้ระสานงานเครือข่าย

องคก์รงดเหลา้ 

พิษณุโลก ชาติรัฐ เครือหงษ ์ สมัภาษณ์ 18 ก.ย. 51  

หวัหนา้ประชาคมงดเหลา้ ประจวบคิรี

ขนัธ์ 

โสภณ นาขวญั สมัภาษณ์ 2 ต.ค. 51  

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

สงขลา นพ.วรีะพงศ ์จินะดิษฐ ์ สมัภาษณ์ 26 ก.ย. 51  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


