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สาระในเลม่ ประกอบดว้ย… การศกึษาดงูานเพือ่การขบัเคลือ่นนโยบายแอลกอฮอลข์องสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) (น. ๓),  ประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก (น. ๔-๕), จุดประกาย   
ไอเดีย ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (น. ๕), อุบัติเหตุ บาดเจ็บลดลง ตายเพิ่มขึ้น เหตุเมาขับซิ่ง หลับใน   
(น. ๖-๗), ผลการดำเนินงานรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงงานประเพณีบุญบั้งไฟ และช่วงวันวิสาขบูชา ประจำปี 
๒๕๕๖ (น. ๘-๑๐), แนวคิดพ่อเมืองนครศรีธรรมราช  (น. ๑๑), แถลงข่าว วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖  (น ๑๒-
๑๓), สาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (น. ๑๔), กิจกรรม ๕ ส และ 
“ข้อความ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (น. ๑๕)  
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	 เมื่อท่านได้อ่านจุลสารฉบับนี้	

ท่านคงทราบแล้วว่าการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น

เราพ่ายแพ้ยับเยินจากทั้งด้านเป้าหมายที่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตลดลง

แต่กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น	 และทางด้านมาตรการป้องกันควบคุม

ที่จะผลักดันมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์

และมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนหนทางสาธารณะ

ก็ไม่สามารถผ่านออกมาช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนได้	 อย่างไรก็ดี	

จากคำกล่าวของนายเนลสัน	 แมนเดลา	 นักต่อสู้เพื่อคนผิวดำของแอฟริกาใต้	 ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก		

ได้กล่าวไว้ว่า	“The	greatest	glory	in	living	lies	not	in	never	failing,	but	in	rising	every	time	we	fall”	หรือ	

“ความยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม	 หากแต่อยู่ที่การลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง”	 จึงต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ	

พี่น้องนักสู้เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยทุกท่านที่เหนื่อยยากต่อการทำหน้าที่และต้องรับแรงกดดันอย่างมากมาย

มหาศาลจากภาคธุรกิจที่ต้องการจะหากำไรบนหยดเลือดและหยาดน้ำตาของพี่น้องคนไทย	 ซึ่งเราจะสู้ต่อไปร่วมกัน	

ใช่ไหมครับพี่น้อง	 เพราะการต่อสู้ของเราไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่เพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติและเพื่อความ

ชื่นใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักและเคารพเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย	 และ

ขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี	๒๕๕๖	จึงขอเชิญชวนพวกเราคนไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม	

“งดเหล้าเข้าพรรษา”	 ที่ปีนี้มีเป้าประสงค์เพื่อทำความดีถวายในหลวงและสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นปีมหามงคล	

เฉลิมพระ	ชนมพรรษาครบ	๘๖	พรรษาและฉลองพระชนมายุ	๑๐๐	ปีของสมเด็จพระญาณสังวรณ์	สมเด็จพระสังฆราช	

สกลมหาสังฆปรินายก	 ซึ่งทางคณะรัฐบาลก็ได้ออกมติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการ	 ตำรวจ	 ทหาร		

ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่	 และให้คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี	 ๒๕๕๖	 ว่า	 “สังคมวิกฤต		

ชีวิตสับสน	ครอบครัวทุกข์ทน	เพราะภัยสุรา”	





	 	 	 	 ด้วยรักและศรัทธา	

	 	 	 	 หมอสมาน	



บรรณาธิการ... 

 กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุลสารฯนี้	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	นับว่าโชคดีที่ได้มี

โอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย

แอลกอฮอล์	 อีกทั้งได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกผ่านทาง	 Video	

Conference	นอกจากนัน้สำนกังานฯ	ไดอ้อกปฏบิตักิารในพืน้ทีเ่พือ่บงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นชว่ง

เทศกาลต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ประเพณีบุญบั้งไฟ	 วันวิสาขบูชา	 โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าอุบัติเหตุ	 การบาดเจ็บลดลง	

ส่วนการตายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ยังมีกิจกรรมทางวิชาการมากมาย	 เพื่อเป็นการจุดประกาย	 ไอเดีย	 ของบุคลากร	

สำนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งแนวคิดพ่อเมืองนครศรีธรรมราช	 ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ	

บังคับใช้กฎหมาย	 กิจกรรมแถลงข่าว	 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ๒๕๕๖	 พร้อมทั้งสาระสำคัญจากการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ	 เกร็ดความรู้ความเข้าใจ	 “ข้อความ”	 ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ปิดท้ายด้วยกิจกรรม	 ๕	 ส	 ภายในหน่วยงาน	 สาระสำคัญรายละเอียดอย่างไร

ติดตามอ่านได้ในฉบับแล้วกลับมาพบกันในฉบับหน้า	ซึ่งจะเป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ	๒๕๕๖	นะคะ	



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 สำนักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ให้การต้อนรับคณะผู้กำหนดนโยบาย

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษา	

ดูงาน	 ณ	 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 โดยนายแพทย์สมาน	 ฟูตระกูล	 ได้กล่าวต้อนรับรวมทั้ง

แนะนำองค์กร	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	บทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบของ

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และได้กล่าวถึง

ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของไทยว่าปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยนั้น	

เป็นสาเหตุการตายอันดับ	 ๑	 ของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร	 (โดยพบว่าร้อยละ	 ๕๐	 เกิดจากคนเมาแล้วขับรถ)	

การตาย	พิการ	ก่อนวัยอันควร	และยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 เป็นสะพานเชื่อมไปสู่

ยาเสพติด	 และยังเป็นสาเหตุอันดับ	 ๑	 ของการเกิดเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม	 และอาชญากรรมต่างๆ	 ด้วยเหตุที่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ	 ครอบครัว	 อุบัติเหตุ	 และอาชญากรรม	 มีผลกระทบต่อสังคม

และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 ประเทศไทยได้กำหนดมาตรการต่างๆ	 ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคม

และเศรษฐกิจ	 ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน	 ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ตลอดจน	

ช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย	 จึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ขึ้น	

	 คณะผู้กำหนดนโยบายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ได้กล่าวถึงประสบการณ์จากการควบคุม

บุหรี่ว่า	 บุหรี่มีข้อบังคับใช้มานานกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานได้ผ่านการขอความร่วมมือ

จากสถาบันนิติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการทำวิจัย	 และมีแนวคิดว่าอยากให้มีการ

ดำเนินงานควบคู่กันไปพร้อมกันระหว่างบุหรี่และแอลกอฮอล์	ทั้งมีข้อซักถามและประเด็นอภปิรายวา่เมือ่มกีฎหมาย

บังคับใช้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 ลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่

โดย	นายแพทยส์มาน	ฟตูระกลู	 กลา่ววา่	 จากการทบทวนอตัราการดืม่พบวา่	๑๐	ปทีีผ่า่นมาอตัราการดืม่ลดนอ้ยลง

ร้อยละ	๐.๕	%	ต่อปี	ในภาพรวมกลับพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีอัตราการดื่มเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้การดื่ม	

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการโฆษณาส่งเสริมการขาย	 ด้วยเหตุนี้จึงต้องดำเนินการหลายมาตรการพร้อมๆ	 กันในการแก้ไข

ปัญหานี้	เช่น	การห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาด,	การห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า	๒๐	ปี	เป็นต้น	

ศึกษาดูงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(สปป.ลาว) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของไทย 
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	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 เมษายน	๒๕๕๖	ณ	 กรุงอิสตัลบลู	 ประเทศตุรกี	 ในการเปิดงานประชุมสัมมนาเรื่องนโยบาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก	 โดยมีตัวแทนจากหลายประเทศที่เข้ามาร่วมในการประชุมสัมมนาดังกล่าว		

โดยแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการหารือที่จะจัดการกับเรื่องนี้	

ให้ถึงที่สุด	

 การประชมุครัง้นี	้ ชีใ้หเ้หน็วา่การทำงานในระดบันโยบายมคีวามจำเปน็และตอ้งอาศยัความรว่มมอืกบัหลาย	ๆ

ภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชน	 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการถึงอันตรายจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการตาย	 ๒.๓	 ล้านคนทั่วโลกต่อปี	 อีกทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุทำให้เกิด

อุบัติเหตุทางจราจร	 การบาดเจ็บ	 ความรุนแรง	 อาชญากรรมและการฆ่าตัวตาย	 รวมถึงความพิการ	 อันตรายจาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเชื่อมโยงไปถึงความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เพิ่มความเสี่ยงในโรคติดเชื้อ	 เช่น		

โรคปวดบวม	 วัณโรค	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของความพิการทางร่างกายและ

จิตใจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์	

	 การลดความเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ต้องใช้มาตรการที่ต้องการความรับผิดชอบ	 มีการจัดการที่ดี		

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละประเทศ	ต้องอาศัยการสนับสนุนจากนโยบายการเงิน	นโยบายการค้า	 ระบบตุลาการ	

การบังคับใช้กฎหมายและความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อเยาวชน	 โครงการถนนปลอดภัย	 ค่านิยมผู้บริโภค	 และ

ธุรกิจการค้า	

	 ทุกประเทศให้ความเห็นว่า	 การสร้างนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	 นี่คือ

ยุทธศาสตร์โลกที่จะลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิก

องค์การอนามัยโลก	 โดยสามารถกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของแต่ละประเทศ	 และการจัดระดับความสำคัญ	

ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบททางศาสนา	 ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการจัดการตามขอบเขต	

๑๐	 กลุม่เปา้หมายทีก่ำหนดไว	้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะพืน้ฐานของแตล่ะสงัคม	 การตอบสนองต่อบริการสุขภาพ	 จำนวน

มาตรการที่ใช้บังคับโดยเฉพาะในการป้องกันการตายและบาดเจ็บจากผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 การจำกัด

การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดผลกระทบของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนและวัยรุ่น	 รวมถึง

หนทางในการต่อต้านปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตภายในครัวเรือน	

การเพิ่มราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแทรกแซงเพื่อลดอันตรายจาก	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 อีกทั้งแต่ละประเทศยังต้องการระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียงรวมถึง

การบังคับใช้กฎหมายด้วย		

	 มีรายงานว่านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มแข็งสามารถนำไปใช้ได้ดีในการลดความหนาแน่น

ของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ลดการทารุณในเด็กและลดผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เช่น	 เมืองหนึ่ง	

ในประเทศออสเตรเลยีมอีตัราการขม่ขนืลดลงเกอืบจะรอ้ยละ	๔๐	 เมือ่มกีารลดชัว่โมงในการซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ประชุมสัมมนา
เรื่องนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก



แปลโดย	กลุ่มพัฒนากฎหมาย	
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ในเมืองหนึ่งในประเทศบราซิล	ซึ่งเป็นเมืองที่มีเหตุฆาตกรรมสูงที่สุดในประเทศ	ได้รับการแนะนำให้จำกัดการเข้าถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 หลังจากติดตามผล	พบว่ามีอัตราการฆาตกรรมลดลงร้อยละ	๔๔	 ในส่วนราคาของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล	์เมือ่เรว็ๆนี	้ไดม้รีายงานแนะนำใหเ้พิม่ภาษเีปน็	๒	เทา่ของราคาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ะชว่ยลดอตัราตาย

จากเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์อ้ยละ	๓๕	อบุตัเิหตรุา้ยแรงทางจราจรรอ้ยละ	๑๑	และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธร์อ้ยละ	๖

	 จากการศึกษาพบว่าภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยป้องกันประชาชนในการเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาการยับยั้งการ	

เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะกระตุ้นการบริโภคที่มาพร้อมกับการคุกคามของการตลาด	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติเป็นที่สิ่งจำเป็น	 จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถ

ทำได้จริงและมีประสิทธิภาพสูง	สิ่งที่สำคัญ	เพื่อความสำเร็จคือ	ความเป็นผู้นำ,ความตระหนักและพันธสัญญา



 ทีม่า	:	http://www.who.int/dg/speeches/2013/global_alcohol_policy_symposium_20130426/en/index.html




จุดประกาย ไอเดีย  

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

	 เมื่อวันที่	 ๓-๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านมา	 สำนักงานคณะกรรมการควบคุม	

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์ดจ้ดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทำแนวทางการตดิตามการดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติขึ้น	ณ	 โรงแรมโกลเด้น	 ดรากอน	 จังหวัด

นนทบุรี	 โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ	 ได้แก่	 ดร.	 ธนาวิชญ์	 จินดาประดิษฐ์	 และ	

ทีมงาน	ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับ	แนวคิด	ทฤษฎี	และรูปแบบการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ	 (Evaluation	 Model)	 ภาพรวมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 รวมถึงการบริหารโครงการเพื่อการ

ติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 	 	 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 กรมสรรพสามิต		

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ	

สร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	 และบุคลากรของสำนักงานฯ	

เพื่อช่วยกันวิเคราะห์แนวทางและเครื่องมือที่จะใช้ติดตามและประเมิน

ผลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์

ระดับชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหาร	

ติดตามโครงการในแนวทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม	

รูปแบบการติดตาม	การประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันคิด	ร่วมจัดทำ	 (ร่าง)	

กำหนดขั้นตอนกิจกรรมพร้อมวางแนวทางการติดตาม	 ทำให้เข้าใจถึง

หลักการคิด	 เป็นการต่อยอดจุดประกายไอเดียในการจัดทำแนวทาง

การติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์	

ระดับชาติต่อไป	

	โดย	ทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
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อบุตัเิหตุบาดเจบ็ลดลง
ตายเพิม่ขึน้เหตเุมาขบัซิง่หลบัใน

รวบรวมโดย	กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 จากข้อมูลรายงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน	 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	 ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์	ปี	๒๕๕๖	ยอดสะสม	๗	วันอันตรายทั่วประเทศไทยของการรณรงค์	พบว่า	เกิดอุบัติเหตุจำนวน	

๒,๘๒๘	ครั้ง	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	๙.๖๒	,	บาดเจ็บ	๓,๐๔๐	ราย	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	๘.๔๓		และ

ผู้เสียชีวิต	 ๓๒๐	 ราย	 ลดลงเล็กน้อย	 ร้อยละ	 ๐.๓๑	 จากรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	

ช่วงสงกรานต์ปี	 ๒๕๕๖	 ที่สำคัญคือ	 ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น	 สาเหตุหลักมาจากเมาแล้วขับ		

ร้อยละ	๓๙.๑๑	รองลงมาคือ	ขับรถเร็ว	ร้อยละ	๒๓.๙๕	จากข้อมูลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	พบว่า	

ผู้เสียชีวิต	ร้อยละ	๕๕	ขับขี่รถจักรยานยนต์	รองลงมาคือ	รถปิกอัพ	ร้อยละ	๑๙	และร้อยละ	๗.๔	เป็นคนเดินถนน	

โดยพบว่า	 กลุ่มผู้เสียชีวิตที่ดื่มแล้วขับคิดเป็นครึ่งหนึ่งและมีแนวโน้มมากกว่าปีที่ผ่านมา	 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ	

สามารถดำเนินคดีได้เพิ่มขึ้น	ทั้งขับเร็วเกินกำหนด	เมาแล้วขับ	

 

ตาราง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๖-๑๗ เม.ย.๕๖

 วันที่  อุบัติเหตุ(ครั้ง)  ผู้บาดเจ็บ(คน)  ผู้เสียชีวิต(คน) 

  รายวัน สะสม รายวัน สะสม รายวัน สะสม 

	 ๑๑-เม.ย.-๙๙	 ๓๒๖	 -	 ๓๔๒	 -	 ๓๙	 -	

	 ๑๒-เม.ย.-๙๙	 ๔๖๕	 ๗๙๑	 ๔๙๖	 ๘๓๘	 ๖๒	 ๑๐๑	

	 ๑๓-เม.ย.-๙๙	 ๖๕๕	 ๑๔๔๖	 ๖๘๘	 ๑๕๒๖	 ๗๒	 ๑๗๓	

	 ๑๔-เม.ย.-๙๙	 ๔๕๑	 ๑๘๙๗	 ๔๙๔	 ๒๐๒๐	 ๔๕	 ๒๑๘	

	 ๑๕-เม.ย.-๙๙	 ๓๙๓	 ๒๒๙๐	 ๔๑๙	 ๒๔๓๙	 ๓๗	 ๒๕๕	

	 ๑๖-เม.ย.-๙๙	 ๒๙๐	 ๒๕๘๑	 ๓๔๔	 ๒๗๘๓	 ๓๐	 ๒๘๕	

	 ๑๗-เม.ย.-๙๙	 ๒๔๗	 ๒๘๒๘	 ๒๕๗	 ๓๐๔๐	 ๓๖	 ๓๒๑	















กราฟแสดง	อุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์	๒๕๕๖	ทั่ว

ประเทศ	

สะสมเริ่มตั้งแต่วันที่	๑๑	

เม.ย.๕๖-๑๗	เม.ย.๕๖	





จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

ตาราง รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ช่วง ๗ วันอันตราย ระหว่าง ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

	 อุบัติเหตุสะสม	(ครั้ง)	 ๓,๙๗๗	 ๓,๕๑๖	 ๓,๒๑๕	 ๓,๑๒๙	 ๒,๘๒๘	

	 ผู้เสียชีวิตสะสม	(ราย)	 ๓๗๓	 ๓๖๑	 ๒๗๑	 ๓๒๐	 ๓๒๑	

	 ผู้บาดเจ็บสะสม	(คน)	 ๔,๓๓๒	 ๓,๘๐๒	 ๓,๔๗๖	 ๓,๓๒๐	 ๓,๐๔๐	

	 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุรา	 ๔๐.๖๖	 ๓๙.๓๖	 ๓๘.๗๖	 ๓๙.๒๑	 ๓๙.๑๑	























 

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา	 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน	 กรมป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย	 จะต้องเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา	

เพื่อแก้ไขได้ตรงจุด	อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	หามาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้น	 เช่น	สนับสนุนเครื่องตรวจแก่เจ้าหน้าที่	

การเพิ่มการตรวจจับ	 การใช้มาตรการที่จริงจัง	 ให้ผู้ผลิตรายใหญ่ร่วมรับผิดชอบไม่ให้รายย่อยกระทำผิดกฎหมาย	

สื่อสารรณรงค์ภายในท้องถิ่น	 ทบทวนความปลอดภัยของถนน	 จัดการสิ่งอันตราย	 จุดอันตราย	 ลดจุดตัดกลับรถ	

และ	 ผลักดันกฎหมายเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารตอนหลัง	 เพราะพบว่าการเสียชีวิตของผู้โดยสารมาจากสาเหตุการ	

ไม่คาดเข็มขัด	

   ที่มา	ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน	กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	,	

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	



กราฟแสดง อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ช่วง	๗	วันอันตราย	ระหว่าง	๒๕๕๒-๒๕๕๖



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ �

ผลการดำเนินงานรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี๒๕๕๖
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑

ระหว่างวันที่๑๑–๑๗เมษายน๒๕๕๖


	 เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่	 ๑๓	 –	 ๑๕	

เมษายน	 ๒๕๕๖	 สำนักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยจัดทีมลงพื้นที่ในภูมิภาค

ต่างๆ	 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังตรวจเตือน

และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ส	๒๕๕๑	แบ่งออกเป็น	๓	สาย	

ได้แก่	 สายกลางและตะวันออก	 สายเหนือ	 และสายใต้	

ผลการดำเนินงาน	ดังนี้	

















ตาราง ผลการดำเนินงานรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ 

สาย ตรวจสอบทั้งสิ้น ดำเนินคด ี

   (จำนวน)  (จำนวน) 

	 สายกลางและ			 ๑๑๕	 ๑๐๐	

 ตะวันออก

	 สายเหนือ	 ๑๘๓	 ๓๔	

	 สายใต้	 ๑๗๖	 ๘๕	

 รวมทั้งสิ้น ๔๗๔ ๒๑๙ 

    



แยกรายฐานความผิด 

	 ๑.	 มาตรา	๒๗	การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณต้องห้ามจำนวน	๑๓	ครั้ง	

	 ๒.	 มาตรา	๒๙	การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์	จำนวน		๓	ครั้ง	

	 ๓.	 มาตรา	๓๐	การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือลักษณะต้องห้าม	จำนวน	๔๐	ครั้ง	

กราฟแสดง	ผลการดำเนินงานรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์	

ประจำปี	๒๕๕๖	

โดย	กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย	



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์�

	 ๔.	 มาตรา	๓๑	บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม	จำนวน	๒	ครั้ง	

	 ๕.	 มาตรา	๓๒	การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน	๑๕๒	ครั้ง	

	 ๖.	 การขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	๑	ครั้ง	

	 ๗.	 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต	จำนวน	๓๐	ครั้ง	







 























	 จากการดำเนินงานเฝ้าระวังพบว่าสถานประกอบการที่มีการดำเนินคดีมากที่สุด	 ได้แก่	 ร้านจำหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม	 จำนวน	๑๐๗	 ราย	 รองลงมาเป็นสถานบริการ	 จำนวน	๒๑	 ร้านขายยา	 จำนวน	๑๒	 ราย	 ร้านค้า

เบ็ดเตล็ด	–	มินิมาร์ท	ร้านขายส่ง	–	ปลีก	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	แห่งละจำนวน	๑๙	ราย	และสถานบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิง	 แผงลอย	 แห่งละจำนวน	 ๘	 ราย	 ทั้งนี้ยังพบตาม	 ห้างสรรพสินค้า	 สวนสาธารณะ	 ลานโบว์ลิ่ง	 โรงแรม	

หอพัก	ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	ลานเบียร์	และบุคคล	ซึ่งดื่มบนทาง		



  

 ผลการดำเนนิงานรณรงคช์ว่งงานประเพณี

บญุบัง้ไฟ วนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวนัที ่

๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 

 บุญบั้งไฟ	 เป็นงานบุญใหญ่งานหนึ่งของพี่น้องชาวอีสาน	 จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถน	 ซึ่งเชื่อว่าเป็น	

ผู้ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล	 ด้วยเหตุนี้เอง	 เมื่อเข้าเดือนหก	 หรือประมาณเดือนพฤษภาคม	 แต่ละหมู่บ้าน	

จะช่วยกันจัดทำบั้งไฟขึ้น	 เป็นโอกาสหนึ่งในการพบปะสังสรรค์ระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย	 ซึ่งในบางครั้ง		

จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ร่วมวงสนทนาดังกล่าวด้วย		

กราฟแสดง ผลการดำเนินงานรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประจำปี	๒๕๕๖ (แยกรายฐานความผิด) 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ �0

	 ดังนั้นเพื่อให้งานประเพณีบุญบั้งไฟ	 เต็มไปด้วยบรรยากาศของงานบุญ	 และลดความเสี่ยงจากการเกิด

อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจากความมึนเมา	 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จึงดำเนินการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการละเมิดกฎหมาย	 	 โดยจัดทีมลงพื้นที่งานบุญบั้งไฟ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และจังหวัด

ยโสธร	มีการตรวจสอบทั้งสิ้น	จำนวน	๔๓	ราย	ดำเนินคดี	จำนวน	๒๑	ราย	

แยกรายฐานความผิด 

		 ๑.		มาตรา	๒๗	การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณต้องห้ามจำนวน	๑๓	ครั้ง	

		 ๒.		มาตรา	๒๙	การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์	จำนวน		๑	ครั้ง	

		 ๓.		มาตรา	๓๒	การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน	๑	ครั้ง	

	 ๔.		การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต	จำนวน	๑๙	ครั้ง	

ประเภทของสถานประกอบการที่มีการดำเนินคดี รวมทั้งสิ้น ๓ ประเภท 

		 ๑.		ร้านค้าเบ็ดเตล็ด	–	มินิมาร์ท	จำนวน	๒	ราย	

		 ๒.		แผงลอย	จำนวน	๑๙	ราย	

		 ๓.		หน่วยงานท้องถิ่นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน	๑	ราย	





 ผลการดำเนนิงานรณรงคช์ว่งวนัวสิาขบชูา 

ประจำป ี๒๕๕๖ 


   

  

	 ศีล	 ๕	 เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานของชาวพุทธ	 หนึ่งในศีล	 ๕	 ข้อ	 กล่าวถึงการงดเว้นจากสุรา	 สิ่งเสพติดต่างๆ		

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นำไปสู่หนทางแห่งความเสื่อม	 การรักษาศีล	 ๕	 จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติ	

อยู่เป็นนิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	 ที่ถือได้ว่าเป็นวันพระใหญ่	 นั่นคือ	 วันมาฆบูชา		

วันวิสาขบูชา	และวันอาสาฬหบูชา		

	 ดังนั้น	 ในวันวิสาขบูชา	 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	 ๒๔	 พฤษภาคม	 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์		จึงดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการละเมิดกฎหมาย	ซึ่งดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น	

จำนวน	 ๑๙	 ราย	 ดำเนินคดี	 จำนวน	 ๗	 ราย	 	 โดยทั้งหมดเป็นฐานความผิดกรณีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ในวันที่กฎหมายห้าม	นั่นคือ	วิสาขบูชา																																																												

 ประเภทของสถานประกอบการที่มีการดำเนินคดี รวมทั้งสิ้น ๒ ประเภท 

	 	 ๑.	ร้านค้าเบ็ดเตล็ด	–	มินิมาร์ท	จำนวน	๖	ราย	

		 		 ๒.	ร้านขายส่ง	–	ปลีก	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน	๑	ราย	





จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์��

แนวคิดพ่อเมืองนครศรีธรรมราช
	 ผมรู้ สึ กยิ นดี และ เป็น เกี ย รติ อย่ า งยิ่ งที่ ไว้ ว า ง ใจ ให้ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 รุ่นที่	 ๒		
ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็เพิ่งเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า	 “เที่ยวอย่างกูรู	
เรียนรู้ศึกษาดูงาน	 ที่เมืองคอน	 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในการจัดประชุม	 สัมมนา	 โดยเฉพาะที่อำเภอขนอมเป็น			
๑	 ใน	 ๑๐	 ของสถานที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเพราะ		
มีบรรยากาศสงบเงียบ	 เหมาะกับการพักผ่อนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว	
เชงิสขุภาพ	ตอ้งขอบอกวา่ใครมาขนอม	กต็อ้งถนอมสขุภาพนัน่เอง	นอกจากนัน้

พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างการสถาปนาเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมแห่งแรกที่ภาคใต้	 “เป็นความ  
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”	 ในเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จุดควบคุมสำคัญ	 ได้แก่	 สถานที่จำหน่าย	 สถานที่บริโภค	 อายุของ	
ผู้บริโภคโดยเฉพาะขณะนี้คือ	 เรื่องการโฆษณา	 การจะดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จนั้น	 ผมขอเล่าประสบการณ์
เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 ได้ดำเนินงานตาม	 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และ	 พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีหลักการและเหตุผลที่ดีแต่ยังพบมีช่องว่างของกฎหมายคล้ายกัน	 คือ	
พ.ร.บ.ทั้ง	 ๒	 มีโครงสร้างระดับส่วนกลางกับจังหวัดเท่านั้น	 ในระดับอำเภอยังไม่มี	 ได้เสนอและผลักดันให้เกิดโครงสร้างเชื่อมโยงถึง
ระดับอำเภอ	 ตำบล	 เกิดเครือข่ายทำงานในพื้นที่โดยใช้อำนาจระเบียบราชการแผ่นดินแต่งตั้งพนักงานคุ้มครองเด็กระดับอำเภอขึ้น	
โดยดำเนินการครั้งแรกที่จังหวัดยโสธร	 ต่อมาเมื่อได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๒	 ได้ดำเนินงานตาม	
พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์พ.ศ.	๒๕๕๑	อยา่งเตม็รปูแบบครัง้แรกในงาน	โปงลาง	แพวา	 เปน็งานประจำปซีึง่ไมว่า่เทศกาลใด
จังหวัดใด	 จะมีรถบั๊ม	 มีดนตรี	 มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน	 แต่โดยข้อเท็จจริงมีการบาดเจ็บ	 สูญเสียชีวิต	 เนื่องจาก	
การทะเลาะววิาท	 สาเหตจุากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละของมนึเมาแทบทัง้สิน้	 ทำงานปแีรกเริม่ตน้เปน็ไปดว้ยความยากลำบาก
ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายและพบว่า	 การดำเนินงานจะสำเร็จได้ต้องมีความเข้มงวดใน	๒	 เรื่อง	 คือ	 เรื่องที่	 ๑	
การควบคุมการพกอาวุธ	เรื่องที่	๒	การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	การควบคุมอาวุธรวมถึงตรวจยาเสพติด	มีการวางแผน
ร่วมกับฝ่ายปราบปราม	 อส.และตำรวจ	 มีการตั้งด่าน	 ๓	 ด่าน	 ตรวจทั้งอาวุธ	 สุรา	 และยาเสพติด	 แต่ก็มีความพยายามเล็ดลอด
เปลี่ยนรูปแบบการซื้อเป็นซื้อใส่ถุง	เพื่อเข้ามาด่านที่	๒	และด่านที่	๓	อะไรทำนองนี้	ผลลัพธ์การดำเนินงานจากตั้งเป้าหมายในปีแรก	
การตายตอ้งไมเ่กนิ	๑๐	คน	ผล	คอื	มกีาร	ชกตอ่ย	บาดเจบ็เลก็นอ้ย	ในปทีี	่๒	และปทีี	่๓	ไดร้บัแจง้วา่มจีำนวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้
เกือบ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	มีการใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนของครอบครับมากขึ้น	นี่พิสูจน์ได้ว่างานเทศกาลที่ปลอดภัย	คือ	งานเทศกาล	
ที่คนแสวงหา		
		 นอกจากการปิดช่องว่างให้มีโครงสร้างดำเนินงานเชื่อมโยงถึงระดับอำเภอ	 ตำบล	 การเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
เพื่อบูรณาการแผนทำงานร่วมกัน	 การปิดช่องว่างของระเบียบกฎหมายต่างๆนั้น	 แม้ในกฎหมายจะไม่มีโครงสร้างรูปแบบทำงาน	
ที่ชัดเจน	 เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้น	 แม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตาม	 นอกเหนือจากนี้แล้ว	 ยังได้มีการตั้งชุดเฉพาะกิจ	
ศรีวิชัย	 เพื่อปราบปรามยาเสพติด	 ชุดศรีวิชัยป่าไม้	 จับกุมในพื้นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	 ป่าไม้	 และล่าสุดได้ตั้งชุดเฉพาะกิจ
พ่อเมือง	 มีหน้าที่ดูแลบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับเยาวชน	 เพราะทุกเรื่องโยงสู่
ผลลัพธ์ความเสียหายของประเทศชาติ	 เราไม่สามารถแก้มิติใดมิติหนึ่งได้เพราะทุกมิติมีความเกี่ยวพันกันต้องทำทั้งหมด	 ตั้งแต่
ครอบครัว	 เยาวชน	 ชุมชน	 ซึ่งเป็นต้นน้ำ	 กลางน้ำคือ	 สิ่งเร้าหรือสภาวะแวดล้อม	 (Stimulus)	 ส่วนปลายน้ำหรือ	 Response	 คือ
พฤตกิรรมทีต่อบสนอง	ซึง่เปน็ผลตอ่เนือ่งจากตน้นำ้	กลางนำ้	นัน่เอง	ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเปน็ตวัตนปจัเจก	จงึสมัพนัธก์บัสิง่เรา้
สภาวะแวดล้อม	 การแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายน้ำต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำ	 กลางน้ำ	 ถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านก็ขอทำ
อย่างเต็มที่	ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด	เพื่อลดทอนปัญหาที่ส่งผลถึงปลายน้ำให้ได้มากที่สุด		
			 ที่กล่าวนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์ของตนเอง	 แต่อยากให้ทุกท่านคิดเสมอว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้	 เรามีงานทำ	 มีครอบครัว	
ทีด่พีรอ้มสมบรูณแ์ลว้	สิง่ทีต่อ้งทำตอ่ไป	คอื	ทุม่เท	ทำเพือ่สงัคม	เพือ่ชาต	ิศาสน	์กษตัรยิ	์ไมม่อีะไรทีจ่ะสงูไปกวา่นีแ้ลว้	เพราะสงัคมนี้
บ้านเมืองนี้เป็นของเรา	เป็นของลูกหลานเรา	เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน	ประเทศชาติของเราต่อไป		


ที่มา	คำกล่าวเปิดการอบรมอบรม	“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย	
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	ระหว่างวันที่	๒๔-๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	โดย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช								




จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ��

	โดย	กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ



	 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปี	 เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 เพื่อเป็นการละเว้นอบายมุข	

รักษาศีล	 และส่งเสริมสุขภาพ	 สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบ	 โทษ	 พิษ	 ภัย	 และกระตุ้นให้		

ลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	โดยในปีนี้วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ตรงกับวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

กระทรวงสาธารณสุข	ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์	วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	

ประจำปี	 ๒๕๕๖	ภายใต้แนวคิด	 “งดดื่มสุราแห่งชาติ	 ทำความดีถวายในหลวง”	 เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๖	 พรรษา	 และฉลองพระชันษา	

๑๐๐	ปี	สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมงาน	๒,๔๐๐	คน	

กิจกรรมการดำเนินงาน	ประกอบด้วย	

 ๑. กิจกรรมแถลงข่าว 
		 กรมควบคุมโรค	 โดย	 สำนักงานคณะกรรมการควบคุม	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดแถลงข่าวกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ประจำป	ี๒๕๕๖	ในวนัที	่๑๓	มถินุายน	๒๕๕๖	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (ดร.นพ.ชลน่าน	ศรีแก้ว)			

เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ	 อธิบดีกรมควบคุมโรค	 รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค	(นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น)	ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม	

สำนักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	 วัดสระเกศ	 (พระมหานภันต	์	

สนตฺภิทโฺท)	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 (ภก.	 สงกรานต์	 ภาคโชคดี)	 และสำนักงาน	

ใต้ร่มพระบารมี	(นายชัยรินทร์	นพเฉลิมโรจน์)	

 ๒. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินการตามโครงการวันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง	กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่	

ผู้แทนจาก	 ๕	 ศาสนา	 ผู้แทนจากเหล่าทัพ	 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

กรุงเทพมหานครและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	มีเป้าหมายสำคัญ	คือ	การงดดื่มสุรา	ทำความดีถวายในหลวง	โดยมี

กิจกรรมร่วมกัน	คือ		

  ๑.		รว่มรณรงคแ์ละสนบัสนนุการลงนามปฏญิาณตนงดดืม่สรุา	 รวมถงึจดักจิกรรมในวนังดดืม่สรุาแหง่ชาติ	

เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

		 	 ๒.		ร่วมมืองดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		

		 		 ๓.		ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด	

 ๓. กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
  l		 การประกาศคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ประจำปี	 ๒๕๕๖	 “สังคมวิกฤต	 ชีวิตสับสน	 ครอบครัว

ทุกข์ทน	เพราะภัยสุรา”	โดยนายกรัฐมนตรี

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖ 



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์��

  l		 การพร้อมการลงนามในสมุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา	 และกิจกรรมกล่าวคำ

ปฏิญาณตน	

  l มอบโล/่ใบประกาศเกยีรตคิณุ	ประกอบดว้ย	 รางวลับคุคลผูอ้ทุศิตนเพือ่งานดา้นการรณรงคป์อ้งกนัภยั

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อำเภอต้นแบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม		

  l	 กิจกรรมตามแนวคิด	“ดนตรี	กีฬา	ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	การเสวนาเรื่องเยาวชนไทยต้านภัย

แอลกอฮอล์	มินิคอนเสิร์ต	ได้แก่	การแสดงความสามารถของเยาวชน	จากศิลปิน	และดารา	

 ๔. ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ช่องทาง ดังนี้ 
	 	 ๔.๑	 ผ่านสมุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง	

เข้าพรรษา	 โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่		

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ	

ความมั่นคงของมนุษย์	 กรมการศาสนา	 และสำนักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ	 โดยส่งมอบสมุดลงนามฯ	 ผ่านหน่วยงานดังกล่าว	

และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เป็นหน่วยงานหลักในการ

กระจายและรวบรวมสมุดลงนามฯส่งกลับมายังส่วนกลาง	เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกิจกรรมในครั้งนี้	

	 	 ๔.๒	 การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา	 ผ่านทางเว็บไซด์	 ๒	 ช่องทาง	 ได้แก่	

www.1king1heart.net	 และ	 www.thaiantialcohol.com	 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงนามฯ	 กรณีที่

ประชาชน		ไม่สะดวกลงนามผ่านสมุดลงนาม	

 ๕.  รวบรวมสมุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา	 โดยมีเป้าหมายรายชื่อที่	

ร่วมลงนามอย่างน้อย	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 (หนึ่งล้าน)	 รายชื่อ	 เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	ในช่วงเดือนสิงหาคม	๒๕๕๖	

	 ให้การดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ๒๕๕๖	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์	 ด้วยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในกรมควบคุมโรคร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ	 และ

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	๒๕๕๖	ได้แก่	สำนักงานเลขานุการ	ในการประสานงาน

สื่อมวลชน	 และอำนวยความสะดวก	 สถาบันบำราศนราดูร	 ในการร่วมจัดบูธหน่วยปฐมพยาบาล	 สำนัก	

โรคไม่ติดต่อ	 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ	 สำนักโรคเอดส์	 วัณโรค	 และ	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		

ในการร่วมจัดบูธนิทรรศการ	สำนักงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	ในการสนับสนุนการรณรงค์	

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ๒๕๕๖	 และ	 สคร.ทั้ง	 ๑๒	 แห่ง	 ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม	

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ๒๕๕๖	 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่	 ร่วมกันลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

ในสมุดลงนามปฏิญาณตน	หรือทางเว็บไซด์ดังกล่าวมาข้างต้น	



จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ��

	 ๑.	 ให้มีการจัดทำร่างคู่มือประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด	(Chairman	Guide)	เพื่อเป็น

คู่มือในการดำเนินงาน	 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์จังหวัด	และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

		 ๒.		สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 กำหนดให้วันเข้าพรรษา	 ของทุกปี	 เป็น		

“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”	 โดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติเป็นประจำทุกปี		

เพื่อเป็นการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการลด	 ละ	 เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยในปีนี้ถือเป็น

วโรกาสอันดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ	๘๖	พรรษา	 และสมเด็จพระสังฆราชมีพระชนมายุครบ	

๑๐๐	ชนัษา	จงึไดม้แีผนการจดักจิกรรมรณรงคว์นังดดืม่สรุาแหง่ชาต	ิ๒๕๕๖	ภายใตแ้นวคดิ	“งดดืม่สรุาแหง่ชาต	ิทำความดี

ถวายในหลวง”		

	 ๓.		สืบเนื่องจากเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ขอให้รัฐบาลไทยผลักดันให้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้

วันวิสาขบูชาของทุกปี	 เป็นวันงดดื่มสุราโลก	 เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินำเสนอต่อ	

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและเสนอต่อองค์การอนามัยโลกเพื่อให้กำหนดหนึ่งวันในปีปฏิทินเป็นวันงดดื่มสุราโลกต่อไป		

 ๔.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

สืบเนื่องจาก	 พบว่าข้อมูลการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการเมาสุราเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล		

เพื่อเป็นการหาแนวทางการกำหนดมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 และปีใหม่		

จึงร่างประกาศเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิม	 จากเดิมที่กำหนดห้ามเฉพาะ	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันอาสาฬหบูชา		

และวันเข้าพรรษา	 นั้น	 ทั้งนี้	 ร่างประกาศฉบับนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของประธานและรองประธานในคณะกรรมการ

นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ	

 ๕.  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เรื่องการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษา  

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. ....	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๖	 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ	 มีที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา

แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย	 ๓	 ภาคส่วน	 คือ	 (๑)	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	(๒)	ผู้แทนองค์กรเอกชน

นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อลดและเลิกการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ผู้แทนองค์กรที่เป็น

นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก	 ผู้แทนองค์กรนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	

(๓)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์	 ด้านกฎหมาย	 และด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ที่กำหนดองค์ประกอบดังกล่าวเพื่อเป็นการทำให้มีที่ปรึกษา	 ซึ่งสามารถ	

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม	 แต่ด้วยปัจจุบันการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษา

ดังกล่าว	ยังไม่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแต่อย่างใด	 เนื่องจากยังไม่มีระเบียบการแต่งตั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	

จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวที่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษา

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงร่างประกาศฉบับนี้	


ที่มา		จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ	ครั้งที่	๒/๒๕๕๖	

	วันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่	www.thaiantialcohol.com



สาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
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กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๐   www.thaiantialcohol.com 



 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๓๒	 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 ซึ่งการโฆษณาในที่นี้	 หมายถึงการกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ	 ให้ประชาชนเห็น	 ได้ยินหรือทราบข้อความ

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า	 และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด	 หากพิจารณาตามความเข้าใจของ

บุคคลทั่วไป	 คำว่า	 “ข้อความ”	 น่าจะหมายถึงสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นตัวอักษร	 หรือหากพิจารณาตามพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 “ข้อความ”	 หมายถึง	 เนื้อความตอนหนึ่งๆ,	 ใจความสั้นๆ	 ของเรื่อง	 แต่สำหรับพระราช

บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อความ	ไม่ได้มีความหมายแค่ตัวอักษรเท่านั้น	

	 ในมาตรา	๓	บัญญัติว่า	“ข้อความ”	หมายความรวมถึง	การกระทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร	ภาพ	ภาพยนตร์	

แสง	เสียง	เครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใดๆ	ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้	

	 ดังนั้น	 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะการปรากฏซึ่งข้อความที่เป็นตัวอักษร		

หากมีการปรากฏภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นกระทำให้เห็น	

ได้ยินหรือทราบข้อความเช่นเดียวกัน	

	 กรณีดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค	 ๗	 คดีหมายเลขแดงที่	 ๒๔๑/๒๕๕๕	 วินิจฉัยเอาไว้ว่า		

“...	 แมภ้าพถา่ยทีต่ดิไวบ้างภาพจะเปน็เพยีงเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนของผลติภณัฑโ์ดยไมป่รากฏขอ้ความอืน่

แต่เครื่องหมายการค้าก็คือเครื่องหมายที่หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 การปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวบ่อยๆ	

เป็นการตอกย้ำการรับรู้	ย่อมมีผลในทางโฆษณาครบถ้วน	โดยไม่ต้องมีข้อความใดๆ	...”	



สนับสนุนโดย :  กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข  

ที่ปรึกษา :   นายแพทย์สมาน	ฟูตระกูล		ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,		
	 นางสาวสิริกุล	วงษ์สิริโสภาคย์	รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

เจ้าของ :				 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

บรรณาธิการ :			 นางสุประภา	จักษุดุลย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ  

กองบรรณาธิการ  :	 นางสุประภา	จักษุดุลย์,	นางโสภิท		เลิศปีติภัทร	,	นายนฤพนธ์	ทรงพระ,	นายภาสกร	ชาญจิรวดี,		
	 นางสาวดวงนภา	สุวรรณ,	นางสาวกัญญาณัฐ	บำรุงธรรม,	นางสาวชนกธิดา	ศิริวัตร,		
 นายญาณพทิกัษ	์พฒุพิมิพพ์สิฏิฐ,์	นางสาวนภสัสร	สอาด,	นางสาวนภิาพร	วนัพริณุ	และนางสาวดวงใจ	พนมไพร  

กองจัดการ :			 นางสาวสรินญา	อึ้งเจริญ	และ	นางสาวดวงใจ	พนมไพร   

สถานที่ติดต่อ :		 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เลขที่	๘๘/๒๑	ถนนติวานนท์	ตำบลตลาดขวัญ		
	 อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	๑๑๐๐๐	โทรศัพท์	/	โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๓๐๓๕	๐	๒๕๙๐	๓๐๓๕		
	 เว็บไซด์	www.thaiantialcohol.com	

พิมพ์ที่  :		 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกบล๊อก		เลขที่	๒๕๓,	๒๕๕,	๒๕๕/๑๐-๑๑		ถนนพะเนียง		แขวงวัดโสมนัส				
	 เขตป้อมปราบฯ		กรุงเทพมหานคร		๑๐๑๐๐		โทรศัพท์		๐๒-๒๘๑-๒๐๕๕



“ข้อความ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
โดย	กลุ่มคดีพิเศษ	
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กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๐   www.thaiantialcohol.com 




