
๗ ยางกาวแหงสติ 
งดเหลา 

งดบุหรี่ทั่วไทย 
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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 ธรรมะสวัสดี พี่นองที่รักทุกทาน สำหรับจุลสารสำนักงานฯ
ฉบับนี้ เปนฉบับที่อยูในชวงวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ปญญา โดยเฉพาะปนี้ ครบรอบการตรัสรู ครบ ๒,๖๐๐ ป ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ถึงวันอาสาฬหบูชา ที่เปนสัญลักษณของ
ความเมตตากรุณา เพราะพระพุทธองคเมื่อทรงตรัสรูพนจาก
กิเลสมารท่ีเปนสาเหตุแหงทุกขทั้งปวงแลว ก็ยังทรงมีความเมตตา
กรุณาตอชาวโลกทรงสั่งสอนใหผูอื่นไดมีดวงตาเห็นธรรม พนทุกข 
(จนเกิดพระสงฆที่เปนโสดาบันองคแรกข้ึน) นอกจากนี้ยังเขาสูชวง
เขาพรรษาที่เปนเทศกาลแหงการงดดื่มสุรา อันเปนสาเหตุอันดับ ๑ 
ของการเจ็บปวย ลมตาย พิการของคนไทยดวย จึงขอเชิญชวน  
พี่นองชาวไทยทุกทานรวมกัน ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและอบายมุขท้ังปวง 
 

 
ดวยรักและศรัทธา 

นพ.สมาน ฟูตระกูล 

          วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันสำคัญท่ีคนไทยทุกคนรูกันดีวา ตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเปน “วันแมแหงชาติ” ของประเทศไทยท่ีทุกคนใหความสำคัญ โดย
ในปนี้ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคำขวัญวันแมแหงชาติ 
ป ๒๕๕๕ ความวา “มือของแมนั้น คือ มือชางปน ขึ้นรูปอันออนลออจนหลอเหลาอยากใหเปนงานดีที่งามเงา  
อยูที่คอยขัดเกลาแตเบามือ” โดยเนื้อหาสาระในเลมจุลสารฯ...ประกอบดวย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 
กำหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หามขายหรือหามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายหรือ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในรฐัวสิาหกจิและหนวยงานอืน่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๕ เนือ่งจากในฉบบันีเ้ปนฉบับสงทายป
ประมาณ ๒๕๕๕ ทางสำนักงานฯ มีเร่ืองราวมากมายฝากทั้ง องคความรู ทางวิชาการ การสำรวจความเห็นของ
ประชาชน แบบฟอรม แบบติดตามผลการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในชวงไตรมาสที่ ๔ อาทิงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ กิจกรรม“๗ ยางกาว
แหงสติ งดเหลา งดบุหรี่ทั่วไทย เพื่อถวายเปนพุทธบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” งานประชุมสัมมนา  
เครือขายบริหารสูการทำงานแบบมืออาชีพ ประจำป ๒๕๕๕ กิจกรรมรณรงครวมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งนอกจากที่กลาวมาแลวยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก สามารถติดตามความคืบหนากิจกรรมตางๆ ของสำนักงานฯ ทาง
เว็บไซด www.thaiantialcohol.com และสงทายปงบประมาณ ๒๕๕๕ ดวยขอคิดดีดีจากพี่สุวรรณ ศรีหมอก   
ที่มอบใหพี่ๆ นองๆ เปนคติเตือนใจ แลวกลับมาพบกันใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ฉบับนี้ขอบคุณคะ 
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สาระสำคัญ “ขอ ๑ หามผูใดบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลบนทางในขณะขบัขีห่รอืในขณะโดยสารอยูในรถ หรอืบนรถ คำวา “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหน่ึง หมายความวา 
“ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก”  
 
คำวา “ทาง” ใหใชนิยามตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ดังนี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
  “ทาง” หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจำทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใช  
ในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลท่ีเจาของยินยอมใหประชาชนในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวม  
ไปถึงทางรถไฟ 
  “ทางเดินรถ” หมายความวา พื้นที่ที่ทำไวสำหรับการเดินรถไมวาในระดับพื้นดินใตหรือเหนือพื้นดิน 
  “ชองเดินรถ” หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสำหรับการเดินรถโดยทำเครื่องหมาย เปนเสนหรือแนวบงเปนชองไว 
  “ชองเดินรถประจำทาง” หมายความวา ชองเดินรถท่ีกำหนดใหเปนชองเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกำหนด   
“ไหลทาง” หมายความวา พื้นที่ที่ตอจากขอบไปทางดานขางซึ่งยังมิไดจัดทำเปนทางเทา 
  “ทางรวมทางแยก” หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกันรวมบรรจบกันหรือติดกัน 
  “ทางเทา” หมายความวา พื้นท่ีที่ทำไวสำหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหน่ึงของทาง หรือทั้งสองขางของทาง หรือสวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สำหรับคนเดิน   
“ทางขาม” หมายความวา พื้นที่ที่ทำไวสำหรับใหคนเดินขามทางโดยทำเครื่องหมายเปนเสนหรือแนวหรือตอกหมุดไวบนทาง และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทำใหคนเดินเทาขามไมวา
ในระดับใตหรือเหนือพื้นดินดวย 
* ขอสังเกต คำวา “ทาง” ตามกฎหมายน้ีจะรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชน ในการจราจร แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ ดังนั้น ทางทุกชนิดไมวาจะเปนของเอกชนหรือ
ของราชการ ไมวาจะมีการจายเงินกอนผานทางหรือไมก็ตาม หากประชาชนทั่วไปสามารถใชประโยชนทางนั้นในการจราจรได ก็ถือเปน “ทาง” ตามความหมายนี้แลว  
 
ในขณะขับขี่หรือโดยสาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
  คำวา “ขับขี่” หมายถึง ก. สามารถบังคับเครื่องยนตใหยานพาหนะเคล่ือนที่ไปได 
  คำวา “โดยสาร” หมายถึง ก. อาศัยไปดวย  
* ขอสังเกต ประกาศฉบับนี้เจตนาแบงคนที่เขาไปอยูในรถทั้งหมดเปน ๒ ประเภทเทาน้ัน ไดแก ๑) ผูขับขี่ คือ ผูซึ่งเขาไปอยูในตำแหนงของรถที่สามารถบังคับใหเคลื่อนที่ไปได และ  
๒) ผูโดยสาร คือ ผูซึ่งมิไดอยูในตำแหนงของผูขับขี่ โดยคำวา “โดยสาร” รวมถึงการอาศัยมากับรถหรือยานพาหนะน้ัน หรือมีการใชประโยชนจากรถหรือยานพาหนะน้ัน ไมวารถหรือ
ยานพาหนะนั้นจะจอดอยูนิ่งๆ หรือเคลื่อนที่ไปก็ตาม 
 
อยูในรถหรือบนรถ คำวา “รถ” ใหใชคำนิยามตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๑๕) 
  “รถ” หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง 
  คำวา “ยานพาหนะ” นิยามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังตอไปนี้ 
  “ยาน” หมายถึง น. เครื่องนำไป, พาหนะตางๆ เชน รถ เกวียน เรือ, มักใชเขาคูกับคำ พาหนะ เปน ยานพาหนะ. 
  “พาหนะ” หมายถึง น. เครื่องนำไป, เครื่องขับขี่, สัตวสำหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็นมีชาง มา โค กระบือ เปนตน เรียกวา สัตวพาหนะ, ยานตางๆ มีรถและเรือ เปนตน 
เรียกวา ยานพาหนะ 
  “ยานพาหนะ” หมายถึง น. ยานตางๆ มีรถและเรือ เปนตน 
* ขอสังเกต  คำวา รถ ตามกฎหมายนี้รวมถึงยานพาหนะทางบกทุกชนิด เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถมา เกวียน และเลื่อนหรือรถลากทุกชนิดที่มีการใชกำลังทั้ง
เครื่องจักรและสัตวทุกชนิด แตไมรวมถึงสัตวพาหนะตางๆ เชน ชาง มา วัว ควาย (เนื่องจากมีพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒) ทั้งนี้ เวนแตรถไฟและรถราง อีกทั้งไมรวมถึงรถ
เข็นคนพิการหรือรถเข็นสำหรับเด็กเนื่องจากถือเปน คนเดินเทา (ตามนิยามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) 
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สาระสำคัญ   ขอ ๑ หามผูใดขายหรอืบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในพืน้ทีป่ระกอบกจิการโรงงานตามกฎหมาย วาดวยโรงงาน 
   ขอ ๒ การหามขายหรอืหามบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตามขอ ๑ ไมใชบงัคบักบัโรงงานผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในกรณดีงัตอไปนี ้
           (๑) การขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีด่ำเนนิการเปนปกตธิรุะในทางการคาของโรงงานผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 
            (๒) การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่ปนขัน้ตอนของการผลติหรอืรกัษามาตรฐานการผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 
   ขอ ๓ ประกาศนีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกำหนดเกาสบิวนันับแตวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 
พืน้ทีป่ระกอบกจิการโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตองพจิารณาตาม พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕  
  “ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา การทำ ผลติ ประกอบ บรรจ ุซอม ซอมบำรงุ ทดสอบ ปรบัปรงุ แปรสภาพ ลำเลยีง เกบ็รกัษา หรอืทำลายสิง่ใดๆ ตามลกัษณะ
กจิการของโรงงานแตไมรวมถงึการทดลองเดนิเครือ่งจกัร 
  “โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรอืยานพาหนะท่ีใชเครือ่งจกัรมกีำลงัรวมตัง้แตหาแรงมาหรอืกำลงัเทยีบเทาตัง้แตหาแรงมาขึน้ไป หรอืใชคนงานตัง้แตเจด็คน  
ขึน้ไปโดยใชเครือ่งจกัรหรอืไมกต็าม สำหรบัทำ ผลติ ประกอบ บรรจ ุซอม ซอมบำรงุ ทดสอบ ปรบัปรงุแปรสภาพ ลำเลยีง เกบ็รกัษา หรอืทำลายสิง่ใดๆ ทัง้นี ้ตามประเภทหรอืชนิดของ
โรงงานทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
   “เครือ่งจกัร” หมายความวา สิง่ทีป่ระกอบดวยชิน้สวนหลายชิน้สำหรบัใชกอกำเนดิพลงังาน เปลีย่นหรอืแปลงสภาพพลงังาน หรอืสงพลงังาน ทัง้นี ้ดวยกำลงันำ้ ไอน้ำ ลม 
กาซ ไฟฟา หรอืพลงังานอืน่อยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางรวมกนั และหมายความรวมถงึเครือ่งอปุกรณ ไฟลวลี ปลุเล สายพาน เพลา เกยีร หรอืสิง่อืน่ทีท่ำงานสนองกนั 
  “คนงาน” หมายความวา ผูซึง่ทำงานในโรงงาน ทัง้นี ้ไมรวมถงึผูซึง่ทำงานฝายธรุการ 
  ดงันัน้ “พืน้ทีป่ระกอบกจิการโรงงาน” คอื พืน้ทีท่ีม่กีารทำผลติ ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบำรุง ทดสอบ ปรบัปรุง แปรสภาพ ลำเลยีง เกบ็รกัษา หรอืทำลายส่ิงใดๆ   
ตามลกัษณะกจิการของโรงงานแตไมรวมถึงการทดลองเดนิเคร่ืองจกัร รวมถงึอาคาร สถานที ่หรอืยานพาหนะท่ีใชเครือ่งจกัรมกีำลงัรวมตัง้แต หาแรงมาหรอืกำลงัเทยีบเทาตัง้แตหาแรงมา  
ขึน้ไป หรอืใชคนงานตัง้แตเจด็คนขึน้ไปโดยใชเครือ่งจกัร หรอืไมกต็าม สำหรบัทำ ผลติ ประกอบ บรรจ ุซอม ซอมบำรงุ ทดสอบ ปรบัปรงุแปรสภาพ ลำเลยีง เกบ็รกัษา หรอืทำลายส่ิงใดๆ 
ทัง้นี ้ตามประเภทหรอืชนดิของโรงงานทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แบงโรงงานเปน ๓ จำพวก คอื  
  (๑) โรงงานจำพวกที ่๑ ไดแก โรงงานประเภท ชนดิ และขนาดทีส่ามารถประกอบกจิการโรงงานไดทนัทตีามความประสงคของผูประกอบกจิการโรงงาน (โรงงานขนาดเลก็) 
  (๒) โรงงานจำพวกที ่๒ ไดแกโรงงานประเภท ชนดิ และขนาดทีเ่มือ่จะประกอบกจิการโรงงานตองแจงใหผูอนญุาตทราบกอน (โรงงานขนาดกลาง) 
  (๓) โรงงานจำพวกที ่๓ ไดแกโรงงานประเภท ชนดิ และขนาดทีก่ารตัง้โรงงานจะตองไดรบัใบอนญุาตกอนจงึจะดำเนนิการได (โรงงานขนาดใหญ) 
* ขอยกเวน - ประกาศฉบบันีไ้มใชบงัคบักับโรงงานผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในกรณดีงัตอไปนี ้
    (๑) การขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีด่ำเนนิการเปนปกตธิรุะในทางการคาของโรงงานผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เชน โรงงานผลติสรุาทำการคาขายสงสรุา 
    (๒) การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่ปนขัน้ตอนของการผลติหรอืรกัษามาตรฐานการผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เชน การชมิสรุาทีเ่ปนกระบวนการผลติของโรงงาน 
* หมายเหตุ - ประกาศนีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกำหนด ๙๐ วนันบัจากวนัประกาศราชกจิจานุเบกษา กลาวคอื ใชบงัคบัในวนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 

��� �������� (4) 1-14.indd   2 9/17/12   2:48:31 PM



สาระสำคัญ    
 ขอ ๑ หามผูใดขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลในสถานทีห่รอืบรเิวณรัฐวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐั  
 ขอ ๒ หามผูใดบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในสถานทีห่รอืบรเิวณรัฐวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐั  
 
ทัง้นี ้รฐัวิสาหกจิ มคีวามหมายตามพระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ บญัญตัวิา “รฐัวสิาหกจิ” หมายความวา             
  (ก)  องคการของรฐับาลหรอืหนวยงานธรุกจิทีร่ฐับาลเปนเจาของ        
  (ข)  บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการมทีนุรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสบิ  
       (ค)  บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตาม (ก) และ/หรอื (ข) มทีนุรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสบิ 
  (ง)  บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตาม (ค) และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) มทีนุรวมอยูดวยเกนิกวา  
รอยละหาสบิ  
  (จ)  บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตาม (ง) และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) และ/หรอื (ค) มทีนุรวมอยูดวย
เกินกวารอยละหาสบิ 
 
* ขอสังเกต ในปจจุบันความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณซ่ึงมีความหมายกวางที่สุดมีความสำคัญมากที่สุด เพราะ
กระทรวงการคลัง จะใชความหมายในพระราชบญัญตัดิงักลาวเขามาควบคมุดแูลเร่ืองงบประมาณของรัฐวสิาหกจิดวย นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัอืน่ๆ และ
ระเบียบตางๆ ทีก่ลาวถงึรฐัวสิาหกจิมกัมกีารกำหนดนยิามความหมายของรฐัวสิาหกจิวา หมายถงึ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ 
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หนวยงานอืน่ของรฐั  
  เมือ่พจิารณาจากพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หนวยงานอืน่ของรัฐ จะไมมกีารบญัญตัไิวในกฎหมายดังกลาว 
และหนวยงานอื่นของรัฐก็ไมใชรัฐวิสาหกิจเพราะไมมีลักษณะการดำเนินกิจกรรมในรูปรัฐวิสาหกิจท่ีมุงประกอบกิจการเพ่ือหารายได แตยังคงฐานะเปน  
หนวยงานของรฐัอยูไมใชหนวยงานของเอกชน เชน 
  ๑.  ธนาคารแหงประเทศไทย ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๘ มฐีานะเปนนติบิคุคล มหีนาทีเ่ปนธนาคารเพือ่
ออกธนบัตรและประกอบธรุกจิอนัพงึเปนงานของธนาคารกลาง 
  ๒. คุรุสภา ตังขึ้นโดยพระราชบัญญัติคร ูพ.ศ.๒๔๘๘ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาที่ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการจัด  
การศึกษา แบบเรยีน การสอน การฝกอบรม วนิยัคร ูและสงเสริมใหครูไดรบัสวสัดกิารตางๆ เปนตน 
  ๓.  องคการสงเคราะหทหารผานศกึ ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัอิงคการสงเคราะหทหารผานศกึ พ.ศ.๒๕๑๐ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๔. สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๑   
มฐีานะเปนนติบิคุคล 
  ๕.  กองทนุสงเคราะหการทำสวนยาง ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสงเคราะหการทำสวนยาง พ.ศ.๒๕๐๓ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๖.  สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัง้ขึน้ตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ พ.ศ.๒๕๑๕ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๗.  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตั้งข้ึนโดยพระรากำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
พ.ศ.๒๔๘๕ มฐีานะเปนนติบิคุคล 
  ๘.  สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิตัง้โดยพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๓๔ มฐีานะเปน
นติบิคุคล 
  ๙.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕   
มฐีานะเปนนติบิคุคล 
  ๑๐.  กองทนุสนบัสนนุการวจิยั ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตักิองทนุสนับสนนุการวจิยั พ.ศ.๒๕๓๕ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๑.  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๒.  กองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตักิองทนุบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๓.  สถาบนัมาตรวิทยาแหงชาต ิตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๐ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๔.  องคการเพือ่การปฏริปูระบบสถาบันการเงนิ ตัง้ขึน้โดยพระราชกำหนดการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ.๒๕๔๐ มฐีานะเปนนติบิคุคล 
  ๑๕.  องคการสวนพฤกษศาสตร ตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.๒๕๓๕ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๖.  องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๓๘ 
  ๑๗.  องคการจดัการนำ้เสยี ตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคการจดัการนำ้เสยี พ.ศ.๒๕๓๘ มฐีานะเปนนิตบิคุคล 
  ๑๘.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี พ.ศ.๒๕๓๓ มฐีานะเปนนติบิคุคล และนบัเปน
องคกรแรกทีแ่สดงเจตนาอยางชดัเจนวา เปนองคของรฐัทีเ่ปนนิตบิคุคลซึง่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวสิาหกจิ 
  ๑๙.  สถาบนัพระปกเกลา ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา พ.ศ.๒๕๔๑ มฐีานะเปนนิตบิคุคล โดยในมาตรา ๕ วรรคสอง บญัญตัิ
ไวอยางชดัเจนวา “สถาบนัเปนหนวยงานของรฐัทีไ่มเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝายรัฐสภาและไมเปนรัฐวสิาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่” 
  ๒๐.  องคกรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบญัญตัดิงักลาวเปนกฎหมายกลางสำหรับการจดัต้ังองคกร
ของรฐัประเภทท่ีไมใชทัง้สวนราชการ และรฐัวสิาหกจิ มฐีานะเปนนิตบิคุคล ซึง่องคการมหาชนเปนองคกรทีจ่ดัตัง้ขึน้เพ่ือจดัทำบรกิารสาธารณะ แตเพือ่ไมให
ซำ้ซอนกบัรฐัวสิาหกิจทีจ่ดัทำบรกิารสาธารณะทีม่กีารหารายไดเปนหลกั กฎหมายจงึกำหนดใหการจดัตัง้องคการมหาชนตองไมเปนกจิการทีม่วีตัถปุระสงค
เพือ่แสวงหากำไรเปนหลกั   
  โดยมีเหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยท่ี การดำเนนิงานตามโครงการพฒันาดานตาง ๆ ของรฐั หรือการดำเนนิงาน   
ตามแผนงานหรอืนโยบายเพือ่จัดทำบรกิารสาธารณะดานใดดานหน่ึงโดย เฉพาะมกัจะมปีญหาความสลบัซบัซอน ความขดัแยงในการดำเนนิการ การซบัซอน
ของความรับผิดชอบในระหวางสวนราชการซึ่งปญหาเหลานี ้  กอใหเกิดความลาชา และความไมยืดหยุนของกฎระเบียบราชการ ดังนั้น  เพ่ือลดปญหา  
ดงักลาวและเพ่ือเปดโอกาสใหมกีารจดัระบบบริหารแนวใหม สำหรบัภารกจิของรฐัทีม่ลีกัษณะเฉพาะในบางกรณ ีใหมคีวามคลองตวัและ มกีารใชประโยชนใน
ทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพ่ือบูรณาการใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมกัน ทำงานอยางมีเอกภาพ และ
ประสานงานกันเพือ่ความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึง่ตองอาศัยความเรงดวน จงึสมควรมีกฎหมายใหฝายบรหิารสามารถ ตัง้หนวยงานบริหารเปนองคการ
มหาชนทีแ่ตกตางไปจากสวนราชการหรอื รฐัวสิาหกจิได จงึจำเปนตองตราพระราชบญัญตันิี ้
  โดยมีกฎหมายกำหนดไวชดัเจนวาองคกรทีต่ัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิีไ้มใชสวนราชการและรฐัวสิาหกจิ 
  มาตรา ๕ “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหน่ึง โดยเฉพาะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดต้ัง   
หนวยงานบรหิารขึน้ใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ โดยมคีวามมุงหมายใหมกีารใชประโยชนทรพัยากรและบุคลากรใหเกดิ ประสทิธิภาพ
สงูสดุ จะจัดตัง้เปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตันิีก้ไ็ด” 
  มาตรา  ๖ “ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรฐั และเปนนิตบิคุคล”ซึง่องคกรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิีค้อื 
  - สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัพัฒนาองคกรชมุชน พ.ศ.๒๕๔๓ 
  - สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแหงประเทศไทย ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตน 
  สรปุ หนวยงานของรฐัหรอืองคกรของรฐัทีไ่มใชสวนราชการและรฐัวสิาหกจิดงักลาวขางตน ตัง้ขึน้ยคุสมยัทีแ่ตกตางกนั และดวยเหตผุลในการ
จดัตัง้ทีแ่ตกตางกนั บางองคกรมกีารระบอุยางชดัเจนวาไมเปนสวนราชการ อำนาจหนาทีข่ององคเหลานีเ้ปนไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้กำหนดไว การจดัองคกร
กม็คีวามแตกตางกนัแลวแตกฎหมายจดัต้ังของแตละองคกรจะกำหนดไว 
 
* ขอยกเวน 
  ๑ ใหขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไดเฉพาะในรานคา หรอืสโมสร 
  ๒ ใหบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไดเฉพาะในบริเวณทีจ่ดัไวเปนท่ีพกัสวนบคุคล หรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้งตามประเพณ ี
  ๓ ประกาศนีไ้มใชบงัคับกับองคการสรุา ซึง่อยูในความดแูลของกรมสรรพสามติ 
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 หลังจากท่ีมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใชตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
รวมระยะเวลา ๔ ป นับเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมี
เจตนารมณในการปองกันควบคุมผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการเฉพาะ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดอาศยัอำนาจตามความในพระราชบัญญตัฯิ 
พฒันากฎระเบียบยอยตางๆ เพือ่สนบัสนุนการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 
ใหมีความครอบคลุม ทันตอสถานการณ และรัดกุมมากยิ่งขึ้น  
  ดวยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ไดดำเนินการรวมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการ
สำรวจความคดิเหน็ของภาคประชาชน เรือ่งความคดิเห็นของภาคประชาชน
ในประเด็นการรับรูขอกฎหมายและพฤติกรรมในการจำหนายและบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีนโยบายแหงชาติ   
ในการปองกันนักดื่มหนาใหม ลดอัตราการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ของประชาชน รวมถึงลดผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลทั้งผูที่ดื่มและไมดื่ม 
กลุมเปาหมาย อายุระหวาง ๑๑ – ๖๐ ป ทั่วประเทศ จำนวนทั้งส้ิน ๕,๐๙๗ คน  
พื้นท่ีการศึกษา สุมกระจายตามพื้นที่ (Area Sampling) ดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี) 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา 
หนองคาย  สุราษฎรธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช   
ระยะเวลา ระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรูขอกฎหมายและพฤติกรรมในการจำหนาย
และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามที่กฎหมายกำหนด พบวา  
 ๑. ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 พบวา ปริมาณการดื่มท่ีกลุมตัวอยางดื่มมากที่สุด คือ ๑ ขวดใหญขึ้นไป (แอลกอฮอล ๖.๔%) รอยละ 
๔๘.๙๗ โดยกลุมอายุที่มีการดื่มปริมาณมากที่สุด คือ อายุ ๒๖-๓๐ ป คิดเปนรอยละ ๕๑.๘๒ รองลงมาคือ อายุ 
๒๑-๒๕ ป รอยละ ๕๐.๘๒ และจากการสำรวจยังพบวากลุมอายุต่ำกวา ๑๕ ป มีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลมาก
ที่สุด รอยละ ๒๑.๔๓ ในปริมาณ ๒-๔ กระปอง (แอลกอฮอล ๓-๕%) หรือ ๒ ขวดเล็กขึ้นไป (แอลกอฮอล ๕%) 
หรือ ครึ่งขวดใหญ (แอลกอฮอล ๖.๔%)  
 ๒. ประเด็นการรับรูและพฤติกรรมการจำหนายและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ
ตาม (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูวาสถานที่ตามมาตรา ๒๗ และ ๓๑ เปนสถานที่หามขายและหามดื่ม  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ยกเวนบริเวณ ปมน้ำมัน ปมแกส หรือรานคาในบริเวณปมน้ำมัน/ปมแกส ที่กลุมตัวอยาง
คอนขางไมแนใจวา เปนสถานที่หามขาย และเปนสถานท่ีหามด่ืม อีกทั้งกลุมตัวอยางยังเคยพบเห็นพฤติกรรม  
การดื่ม รอยละ ๖๕.๑๘ และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ ๕๙.๑๗ ในปมน้ำมัน ปมแกสมากที่สุด   
รองลงมาคือ หอพัก พบเห็นการดื่ม รอยละ ๖๖.๐๖ และการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ ๔๐.๔๐ ทั้งนี้  
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สถานที่ที่กลุมตัวอยางเห็นวา ควรกำหนดใหเปนพื้นที่หามขายหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มเติม คือการกำหนด
สถานที่ที่อยูบริเวณ ๕๐๐ เมตร รอบสถานศึกษามากท่ีสุด รอยละ ๓๘.๖๙ รองลงมาคือ สถานีขนสง รอยละ 
๓๐.๐๕  
 ๓. ประเด็นการรับรูและพฤติกรรมในการจำหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันหรือเวลาที่
กำหนด (มาตรา ๒๘ (ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา)) 
 พบวา รอยละ ๙๔.๓๑ กลุมตัวอยางรับรูวาหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา               
วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา โดยสถานที่ที่ยังมีการขายหรือการซื้อมากที่สุด คือ รานคาทั่วไปในชุมชน หรือ
รานขายของชำท่ัวไป รอยละ ๘๒.๐๖ รองลงมาคือ รานคาหนาวัดหรือขางวัด รอยละ ๕.๔๙ ตามลำดับ อีกทั้ง  
รอยละ ๕๓.๖ เห็นวาการหามขายในวันดังกลาวสงผลใหการด่ืมลดลงมากถึงมากที่สุด และกลุมตัวอยางเห็นควรให
กำหนดวันหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มเติม คือ วันพระ มากที่สุด รอยละ ๖๓.๑๙ รองลงมาคือ วันสงกรานต 
รอยละ ๔๘.๗๐ และวันปใหม รอยละ ๓๕.๙๒ ตามลำดับ  
 ๔. ประเด็นการรับรูและพฤติกรรมในการจำหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบุคคลที่กฎหมาย
กำหนด (มาตรา ๒๙ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวายี่สิบปบริบูรณและบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได) 
 พบวา กลุมตัวอยางรับรูเปนอยางดีวา หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหกับบุคคลที่มีอายุต่ำกวา ๒๐ ป
บริบูรณ (รอยละ ๙๓.๖๖) และบุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไมได (รอยละ ๗๙.๗๕) ทั้งนี้กลุมตัวอยาง  
เคยพบเห็นการขาย รอยละ ๖๙.๑๖ โดยสถานท่ีที่พบเห็น คือ รานคาในชุมชน/รานโชวหวยในชุมชน รอยละ 
๖๕.๗๖ รองลงมาคือรานสะดวกซ้ือ/ มินิมารท รอยละ ๓๙.๗๗ และรานอาหารหรือหองอาหาร รอยละ ๓๕   
ตามลำดับ นอกจากนั้น รอยละ ๗๓ เห็นวาการหามขายใหบุคคลดังกลาวมีผลมากถึงมากที่สุดในการชวยลดปญหา
การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และการทำรายรางกาย  
 ๕. ประเด็นการรับรูและพฤติกรรมการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะตาม 
(มาตรา ๓๐ (๓) (๔) (๕)) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พบวา รอยละ ๗๕.๕๓ กลุมตัวอยางรับรูมากที่สุดวา การขายพวงกับสินคาประเภทอื่น และการชักจูง หรือ
จงูใจใหดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปนความผดิตามกฎหมาย รองลงมาคือ การแจกจายใหเปนตวัอยาง หรอืทดลองชมิ 
ดื่ม และการใหสิทธิเขาชมการแขงขัน หรือการแสดง รอยละ ๗๐.๕๗ อยางไรก็ตามยังมีกลุมตัวอยางท่ีไมทราบวา 
การลดราคาเปนวิธีการขายท่ีผิดตามกฎหมาย ถึงรอยละ ๕๒.๒๗ ทั้งนี้จากการสำรวจยังพบวาการลดราคายังเปน
วิธีการขายที่มีผลตอการชักจูงใจใหซื้ออยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ ๕๒.๒๗  
 ๖. ประเด็นการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (มาตรา ๓๒) 
 จากการสำรวจ รอยละ ๗๐ รับรูวาภาพโฆษณาโลโกเปนภาพโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   
(เหลาและเบียร) แมวาภาพโลโกดังกลาวจะไมระบุชัดเจนวาเปนเครื่องด่ืมประเภทใด โดยรอยละ ๔๙.๖ เม่ือเห็น
ภาพผลิตภัณฑน้ำดื่ม ยังเขาใจผิดวาเปนภาพโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอลประเภทเบียร และยังสงผล
จูงใจใหดื่ม ถึงรอยละ ๔๙.๖ ทั้งนี้มีเพียงรอยละ ๑๖.๑๔ ที่เขาใจถูกตองและไมมีผลจูงใจใหดื่ม รอยละ ๔๖.๓ 
  ๗. ประเด็นการรับการบำบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (มาตรา ๓๓) 
 จากการสำรวจกลุมตัวอยาง รับรูผลเสียที่เกิดจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากกวารอยละ ๙๐   
ทุกประเด็น โดยเฉพาะสงผลใหเกิดการทะเลาะวิวาท เกิดโรคมะเร็ง ตับแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเรื้อรัง
ตางๆ รวมถึงเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้การสำรวจ พบวา รอยละ ๖๒.๘๒  ตองการขอรับการบำบัด
รักษาหรือฟนฟู หากคนในครอบครัวมีผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และไมตองการขอรับการบำบัดหรือฟนฟู รอยละ 
๓๖.๒๘ โดยรอยละ ๗๑.๐๕ ยังคิดวาไมตองการเขารับการบำบัด เนื่องจากไมจำเปนและไมไดมีอาการรายแรง  
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 ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ทางสำนักงานฯ ไดดำเนินกิจกรรมการถอด  
บทเรียน โดยการแลกเปล่ียนขอมูล ความรูจากการดำเนินงานเฝาระวังและ
บังคับใชกฎหมายในระดับพื้นที่ชวงเทศกาล กลุมเปาหมายไดแก เจาหนาที่ของ
สำนักงานฯ ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ดังนี้ 
 ๑. โครงสรางพนักงานเจาหนาที่ในการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับ
ใชกฎหมายระดับพื้นที่ ประกอบดวยเจาหนาที่ ๒ สวน คือ พนักงานเจาหนาที่
ในสำนักงานฯ (เบื้องหลัง–กองหนุน) และ ทีมออกตรวจ (เบื้องหนา – ขาลุย) 
พนักงานเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบดวยบุคลากร เจาหนาที่
จากหนวยงาน และเครือขายของพื้นที่นั้นๆ ที่เรียกวาเครือขาย ๓ ป. ๓ ส. 
 ๒. ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย
ระดับพื้นที่ เปนได ๒ รูปแบบ คือ 

       ๒.๑ การอธิบายขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายระดับพื้นที่ในชวงเทศกาล ๔ ขั้นตอน ไดแก   
๑) การเตรียมความพรอมกอนลงพ้ืนที่ ๒) การลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓) การสรุปผลการดำเนินงาน และ ๔) การประเมินผลในการดำเนินงาน 
และการอธิบายขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามงานท่ีรับผิดชอบ 
       ๒.๒ การอธิบายตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ มีการแบงเปน ๓ งานหลัก คือ ๑) เจาหนาที่การเงิน ๒) เจาหนาที่ไอที   
(บันทึกภาพ เก็บหลักฐาน) และ ๓) เจาหนาที่นิติกร 
 ๓. ปญหา อุปสรรค ขอกำจัด VS ทางออก วิธีการแกไข ขอเสนอแนะ 
       ๓.๑ ผูลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งปญหาในแตละสวนไดมีการนำเสนอขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการปญหาใหกับ  
เจาหนาที่ที่จะลงปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในอนาคต ดังนี้ 
             - เกี่ยวกับเจาหนาที่ และเครือขายในพ้ืนที่ อาทิ ไมไดรับความรวมมือในการทำงาน ปญหาดานกำลังคน ปญหา  
ดานความรู ความสามารถ เปนตน 
             - เกี่ยวกับรานคาและสถานประกอบการ อาทิ ไมไดรับความรวมมือในการทำงาน ยังมีการละเมิด และกระทำผิด
กฎหมาย ขอจำกัดการเขาถึง รับรูกฎหมาย 
             - ขอจำกัดเฉพาะหนาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน อาทิ วัสดุ อุปกรณในการทำงาน เปนตน 
       ๓.๒ ผูที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ พบปญหาการติดตอประสานงานกับทีมปฏิบัติงานที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ สงผลให  
งานประจำที่รับผิดชอบขาดความตอเนื่อง ไมสามารถบริหารเวลาระหวางงานประจำที่รับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย ผูที่ถูกมอบหมาย
ใหอยูที่สำนักงานฯ ไมสามารถปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่ที่ลงพื้นที่ได 
       จากปญหา อุปสรรค และขอจำกัดบางประการท่ีเกิดขึ้นในสำนักงานฯ ทำใหหนวยงานไดรวมกันเสนอแนะแนวทางเตรียม  
ความพรอมภายในสำนักงานฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานทั้งในสวนของการลงพื้นที่ และสวนของงานประจำสามารถดำเนินการไปไดดวยกัน 
 ๔. ประสบการณในการปฏิบัติงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายระดับพื้นที่ สามารถนำบทเรียนทั้งในกลุม (เบื้องหลัง-กองหนุน) 
และผูปฏิบัติงาน (เบื้องหนา–ขาลุย) ไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหสอดคลอง สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน  
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

ใ
ใ

องคความรู /แบบฟอรม แบบติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว  
หากสนใจในรายละเอียดสามารถเขามาดาวโหลดไดในคลังความรู 

เว็ปไซตสำนักงานฯ  www.thaiantialcohol.com  
...เอกสารดังกลาว สามารถเขาไปดูไดในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 แบบฟอรม แบบติดตามผลการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 นับตั้งแตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชจนถึงปจจุบัน นับเปนเวลากวา ๓ ป จำเปนท่ี  
จะตองมีการทบทวนติดตามประเมินผล เพื่อใหทราบถึงสถานการณ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปญหาและส่ิงทาทายท่ีเกิดขึ้นจาก
การนำกฎหมาย มาตรการ และนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูการปฏิบัติ นำสูการวิเคราะหผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ เพื่อเปนทิศทางรูปแบบกระบวนการดำเนินงาน จากการประชุมพัฒนาศักยภาพและแนวทางการติดตามประเมินผล  
การดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงทำใหเกิดแบบติดตาม  
ผลการดำเนินงานเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แบงออกเปน ๓ สวนคือ สวนที่ ๑ งานรับเรื่องรองเรียน 
สวนที่ ๒ งานเฝาระวัง สวนที่ ๓ งานบังคับใชกฎหมาย สาเหตุที่ทำใหเกิดแบบติดตามผลฯน้ีสืบเนื่องมาจากไมมีแบบรายงานผลท่ีเปน
มาตรฐานที่ใชกันทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางถูกตองและเปนระบบ  
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 ทั้งนี้ ป พ.ศ.๒๕๕๕ นี้มีเหตุการณสำคัญ คือ เปนปที่ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปในการตรัสรูของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทย พรอมใจกันรวมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปแหงการตรัสรูธรรมขององคสมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมกับเสถียรธรรมสถาน 
นำโดยแมชีศันสนีย เสถียรสุต ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีและสมควรอยางยิ่งในการดำเนินโครงการ ๗ ยางกาวแหงสติเพื่อถวายเปน  
พทุธบชูาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา” เพือ่นอมนำศาสนาในการขดัเกลาจติใจ ใหหางไกลจากการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล 
และบุหรี่ 
 โดยในโอกาสนีไ้ดอญัเชญิพระพทุธชยันตอีงคดำนาลนัทา ขบัเคลือ่นไปยงัจงัหวัดตางๆ เพือ่ใหประชาชนไดมโีอกาสสกัการะบชูา 
รวมทั้งยังไดขับเคลื่อนพระพุทธชยันตีองคดำนาลันทาไปยังสถานศึกษาตางๆ ในจังหวัดอีกดวย โดยแมชีศันสนีย เสถียรสุตไดมี
เมตตาแสดงธรรมกลอมเกลาจิตใจเยาวชนไทยใหหางไกลยาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล (ซึ่งพระพุทธชยันตีองคดำนาลันทา
เปนเลิศในเร่ืองทางปญญาและการเยียวยา) โดยขับเคลื่อนขึ้นสูสายเหนือใน ๗ จังหวัด โดยเริ่มดำเนินการจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดแรก และมีพิธีแถลงขาวพรอมทั้งการจัดกิจกรรมเปดงานในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา 
บริเวณวัดพระราม โดยผูรวมแถลงขาวประกอบดวย คุณสมเกียรติ ศรลัมพ ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณปรียา 
ปาลิโพธิ รองผูวาราชการพระนครศรีอยุธยา คุณวาสินี ผิวผอง นายกเหลากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นพ.สมาน   
ฟูตระกูล ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีแขกผูมีเกียรติใหเกียรติมาเปนสักขีพยาน
มากมาย อาทิ พระเทพรัตนากร เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นขบวนก็จะทำการขับเคลื่อนไปยังจังหวัดตางๆ ไดแก 
สุพรรณบุรี อางทอง นครสวรรค เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และกลับมายังเสถียรธรรมสถานโดยมีกำหนดการในการ  
เคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ตางๆดังนี้  
  วันที่ ๓ ถึง ๙ ก.ค. ๒๕๕๕ ประดิษฐาน ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันอังคารที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๕    เคลื่อนออกจากเสถียรธรรมสถาน แวะ ตลาดย่ิงเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา แวะศาลากลาง(เกา) จังหวัดอยุธยา, วัดพนัญเชิงวรวิหาร  
  และวัดใหญชัยมงคล ประดิษฐาน ณ วัดหนาพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันพุธที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕   เคลื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแวะ โรงเรียนจอมสุรางค,  
  มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ, โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนประตูชัย,  
  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
  เย็นประดิษฐาน ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๐๐ น. กจิกรรมการแถลงขาว การแสดงฉลองพธิสีมโภชชดุ ‘เสถยีรธรรมนฤมติพพิธิ  
  อยุธยา’พิธีสวดมนตสมโภช ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 วันที่ ๖ - ๘ ก.ค. ๒๕๕๕ ประดิษฐาน ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันจันทรที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๕         เคลื่อนออกจากอยุธยา เขาจังหวัดสุพรรณบุรี แหไปตามจุดตางๆ รอบเมืองสุพรรณบุรี  
  (โดยไมจอด) เวลา ๑๕.๐๐ น. พธิสีกัการะ นำโดยผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุร ีประดษิฐาน  
  ณ วัดปาเลไลยก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕   ประดษิฐาน ณ วดัปาเลไลยก จงัหวัดสุพรรณบุร ีเวลา ๘.๓๐ น. นกัเรยีนสวดมนตสรภญัญะ  
 วันพุธที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕        เคลื่อนออกจากสุพรรณบุรี ไป จังหวัดอางทอง เวลา ๙.๐๐ น. โรงเรียนสตรีอางทอง  
  จงัหวัดอางทอง โดยรวมพธิหีลอเทยีนพรรษาของโรงเรยีน มนีกัเรยีนเขารวมสกัการะ ๓,๐๐๐ คน   
  เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีสักการะ นำโดยผูวาราชการจังหวัดอางทอง ณ วัดไชโยวรวิหาร  
  จังหวัดอางทอง  
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ เคลือ่นออกจากจงัหวดัอางทอง สู จงัหวดัสงิหบรุ ีเวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วดัอมัพวนั จงัหวดัสงิหบรุ ี 
  ผาน จงัหวดัชยันาทจงัหวดัอทุยัธาน ีและเขาทำการประดษิฐาน ณ ศาลากลางจังหวดันครสวรรค 
 วันอาทิตยที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๕    เคลื่อนออกจากจังหวัดนครสวรรค ผาน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก บายประดิษฐาน         
  ณ จังหวัดลำปาง 
 วันจันทรที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๕  เคลื่อนจาก จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ประดิษฐาน ณ จังหวัดเชียงใหม  
 วันอังคารที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕      ประดิษฐาน ณ จังหวัดเชียงใหม พิธีสักการะ โดยผูวาราชาการจังหวัดเชียงใหม  
 วันพุธที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕  เคลือ่นจากจงัหวดัเชยีงใหม สู อ. เมอืง จงัหวดัเชยีงราย ประดษิฐาน ณ อ. เมอืง จงัหวดัเชยีงราย  
 วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕     ประดิษฐาน ณ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  

กิจกรรม “๗ ยางกาวแหงสติ งดเหลา งดบุหรี่ทั่วไทย 
เพื่อถวายเปนพุทธบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา”

เมื่อธรรมะเดินทางสรางอริยะชน 
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 วันเสารที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๕  เคลื่อนจากอำเภอเมือง เชียงราย ไป อ.แมสาย จังหวัดเชียงราย    
 วันท่ี ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๕  ประดิษฐาน ณ อ.แมสาย จังหวัดเชียงราย   
 วันจันทรที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕  เคลื่อนจากแมสาย ผานจังหวัดพะเยา จังหวัดนาน ประดิษฐาน ณ จังหวัดแพร 
 วันอังคารที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ เคลื่อนออกแพร ผาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย  
 วันท่ี ๒๕ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕ ประดิษฐาน ณ พิษณุโลก 
 วันศุกรที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ เคลื่อนจากจังหวัดพิษณุโลก ผาน จังหวัดพิจิตร เย็น ประดิษฐาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 วันเสารที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕   ประดิษฐาน ณ จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ  
 วันอาทิตยที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕ เคลื่อนจากจังหวัดเพชรบูรณ ผาน จังหวัดลพบุรี ประดิษฐาน ณ  วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ)  
  จังหวัดสระบุรี 
 วันจันทรที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕ เคลื่อนจากวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ) จังหวัดสระบุรี  ถึงเสถียรธรรมสถาน จังหวัดกรุงเทพฯ 
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 การประชุมสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ 
ประจำป ๒๕๕๕ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนยการประชุม
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ใน Theme ปนี้วา “คุม สู ลด”   
มีผูที่สนใจเขารวมงานท้ังหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ประชาชนท่ัวไปจำนวนมาก โดยในวันแรกเปนการมองยอนหลัง
ในป ๒๕๕๔ ถึงเหตุการณในชวงที่ประเทศไทยประสบกับ  

มหาอุทกภัย และในดานสาธารณสุขเราไดความรูและบทเรียนอะไรบางที่เกี่ยวของเพื่อจะไดนำไปปรับปรุง แกไข 
ในครั้งตอไป ในวันท่ี ๒ เปนการมองอนาคที่จะเกิดประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ภาพรวมจะเกิดผลกระทบ
อยางไรบาง และที่สำคัญพวกเราจะเตรียมตัวอยางไร และในวันที่ ๓ เปนมุมมองของผูเชี่ยวชาญผูมีประสบการณ
ยาวนานกับงานดานสุขภาพ รวมท้ังหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผูดูแลยุทธศาสตรประเทศไทย หนวยงาน  
ที่มีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมระดับพื้นที่ มารวมกันชี้ทางออกใหกับพวกเราในการที่จะสราง
ใหประชาชนในสังคมไทยมีสุขภาพดี และยั่งยืน นอกเหนือจากในงานมีการบรรยาย/การอภิปราย/การเสวนา  
ทางวิชาการ/การฝกฝนทักษะ/การเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยาย แบบโปสเตอร อีกทั้งยังมีบูธนำเสนอ  
ผลงานเดนของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และหนวยงานเครือขายในระดับพื้นที่ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ในงานดังกลาวคำที่ไดยินไดฟงกันบอยๆคงหนีไมพนการพูดถึง 
“ประชาคมอาเซียน” ประชาคมอาเซ่ียนมีความเปนมาตั้งแตเดือนตุลาคม 
๒๕๔๖ ผูนำอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน  
ที่เรียกวาขอตกลงบาหลี ๒ ซึ่งเห็นชอบใหจัดต้ังประชาคมอาเซียนคือ การให
อาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสำเร็จภายในป ๒๕๖๓ 
แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจดัตัง้ใหเสรจ็ในป ๒๕๕๘ โดยจะเปนประชาคม
ที่ประกอบดวย ๓ เสาหลัก (Pillars) ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังนี้ เสาที่ ๑ 
ประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security Community - ASC) มุงให

ประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยง มีกรอบความรวมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม
ความม่ังคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและมั่งคง เสาท่ี ๒ ประชาคม

โ
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เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และ  
การอำนวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกันอันจะทำใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแขงขัน
กับภูมิภาคอ่ืนๆได เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในอาเซียน และเสาที่ ๓ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใต
แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม 
 
 ในสวนของงานแอลกอฮอลเกีย่วกบัการเตรียมความพรอม
รับผลกระทบดานเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากการพัฒนาอาเซียน 
: จากขอตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ประเทศสมาชิกไดตกลงกำหนดเปาหมายภายในป ๒๕๕๘ เพื่อให
อาเซียนมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ 
อยางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น 
ผลกระทบจากการคาเสรีตอปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
 ๑. ผลกระทบดานอุปทาน : การเปดการคาเสรีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ทำใหราคาสินคาลดต่ำลง สงผลใหม ี 
ผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันในตลาดมากขึน้ กอใหเกดิการสงเสริมการขายรปูแบบตางๆ แคมเปญการโฆษณา 
รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น  
 ๒. ผลกระทบดานอุปสงค: ผลจากราคาสินคาที่ลดลง นำไปสูกำลังการซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งปริมาณและ
ความถี่ สงผลใหกลุมนักดื่มที่อายุนอยหรือนักดื่มหนาใหมเพิ่มจำนวนมากขึ้นไดงาย เพราะราคาไมสูงมากและ  
หาซื้อหรือเขาถึงไดงาย  
 ๓. ผลจากการเปลีย่นแปลงทางประชากร : การเปดการคาเสร ีสงผลทางออมใหเกดิการหลัง่ไหลของแรงงาน
ไมมีทักษะ โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานท่ีมีความชุกของนักด่ืมและปริมาณการบริโภค สงผลใหสังคมไทยตอง
แบกรับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบของ ภาระตอระบบบริการสุขภาพ ผลกระทบตอความเสียหาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลกระทบภายนอกจากผูดื่ม (harm to others) ที่เกิดจากผลกระทบแบบเฉียบพลันจากการบริโภค  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล      
 ๔. ผลกระทบดานนโยบายแอลกอฮอล : มาตรการกลุมที่ดีที่สุด (Best buys policy) ในการจัดการปญหา
แอลกอฮอลตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก ลวนมีความออนไหวตอความตกลงการคาเสรี เชน มาตรการ
ดานภาษีและราคา ควบคุมความหนาแนนของจุดจำหนาย ควบคุมใบอนุญาต และการหามโฆษณาอยางสิ้นเชิง 
ทั้งนี้นโยบายแอลกอฮอลที่สอดคลองไมขัดแยงกับกฎการคาระหวางประเทศเปนนโยบายที่ไมมีประสิทธิผล เชน 
การใหความรูและสุขศึกษา ซึ่งกฎขอบังคับที่ซับซอนจะสงผลใหผูกำหนดนโยบายไมกลาท่ีจะเลือกใชนโยบายที่มี
ประสิทธิผล 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. แยกสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมถึงการลงทุน ออกจากกลไกการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  
 ๒. รักษาและพัฒนาความเขมแข็งของนโยบายในการจัดการปญหาแอลกอฮอล ในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก โดยเฉพาะการปกปองมาตรการนโยบายแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผล  
 ๓. เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ การผลิต การนำเขา การจำหนาย การทำการตลาด และ  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงผลกระทบ และบทบาทการปรับตัวของผูเกี่ยวของภาคสวนตางๆ     
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดผลกระทบจากการพัฒนาอาเซียน ดังน้ี 
 ๑. มาตรการควบคุมการโฆษณาสื่อสารการตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 ๒. มาตรการควบคุมการเขาถึงที่งายเกินไป ทั้ง ๓ มิติ คือ ดานบุคคล ดานวันเวลา และดานสถานที่หามขาย
กับหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ๓. มาตรการดานราคาจำหนาย (ภาษีสรรพสามิต) ไมใหต่ำจนเขาถึงไดงายเกินไป ซึ่งหากดำเนินการทั้ง   
๓ มาตรการนี้ควบคูกันไปอยางตอเนื่องและเขมขนแลว จะสามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการไหลเขามาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
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 จาการมีโอกาสที่ดีที่ไดรวมการประชุมสัมมนา
เครือขายบริหารสูการทำงานแบบมืออาชีพ ประจำป ๒๕๕๕ 
ของเครือขายชาวบริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสารณสุข 
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลองบีช 
การเดน โฮเต็ล แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในงาน  
มีผูบริหารระดับสูงของกรมควบคุมโรค อาทิ ทานอธิบด ี 
กรมควบคุมโรค นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค อีกท้ัง  
ผูบริหารจากทั้งหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสคร. ทั้งนี ้ 
ไดรับเกียรติจากทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย  
ศิริศักดิ์ วรินทราวาท มาเปนประธานเปดพิธีพรอมบรรยายพิเศษแกชาวเครือขายบริหาร และไดรับเกียรติจาก ดร.สุวิทย 
มังคละ นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ มาบรรยายในหัวขอการเตรียมความพรอมของ  
ชาวเครือขายบริหารเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งแนนอนวาการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การถายเท
อาชีพที่เปดกวาง ความมั่งคงของชาติที่เปลี่ยนไป และภาษาที่จะไดยินไดฟงแบบแปลกๆ ที่แนกวานั้นภาษาอังกฤษซ่ึงเปน
ภาษากลางที่จะใชในการส่ือสารซึ่งทุกคนตองเรียนรู ในสวนเครือขายการบริหารโดยเฉพาะนักบัญชี ซึ่งเปนอีกวิชาชีพที่ได
ลงนามตกลง MRAs รวมกันในสาขาวิชาชีพทั้ง ๗ สาขาวิชาชีพ (แพทย, ทันตแพทย, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก,   
นักสำรวจ, นักบัญชี ) และ ๑ สาขาบริการ (บริการดานการทองเที่ยว) ทั้งนี้ในสวนการจัดซื้อจัดจางคงตองเตรียมจัดทำ 
TOR ฉบับภาษาอังกฤษเตรียมรับการการทำธุรกรรมกับบริษัทท่ีจะเขามา และยังมีการบรรยายเกี่ยวกับงานบริหารงาน
พัสดุ โดยไดรับเกียรติจาก นายวัลลภ ภักดีสุข ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหาร
พัสดุแหงประเทศไทย การบริหารสินทรัพย โดยไดรับเกียรติจาก นางสุวรรณี นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการ 
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี แนวปฏิบัติตามระเบียบของขาราชการ โดยไดรับเกียรติจาก นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกร
ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีการอภิปรายอาทิ R๒R 
การพัฒนางานประจำดานบริหารทั่วไปสูงานวิจัย เทคนิคการใหคำปรึกษา การเตรียมพรอมเรื่องการเบิกจาย การเชื่อมโยง
ระบบอิเล็กทรอนิกส รูปแบบหนังสือราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค 
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดังกลาว ทั้งนี้ยังไดรับเกียรติจาก นายสรวิชญ กนกวิจิตร นักวิชาการ  
งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนางบประมาณและการจัดการสำนักงบประมาณ ชี้แนะแนวทางจัดการ  
งบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณแบบบูรณการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ในฐานะนักวิชาการสาธารณสุข ที่ไมคอย
คลุกคลีกบังานบรหิารมากนะ ทำใหเขาใจเกีย่วกบังานบรหิารวาเปนเสมอืนหัวใจของหนวยงานท่ีคอยสนบัสนนุการดำเนนิงาน
ของแตละกลุมงานใหประสบผลสัมฤทธิ์ เปนเหมือนน้ำที่คอยหลอเลี้ยงโดยแท ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระราชดำรัสพระราชทานแก ขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน วันอังคารที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ความวา “งานของชาตินั้นเปนงานท่ีกวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่อง  
ถึงกันหมด โดยแตละอยางตางตองอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธ์ิผล ที่ทำให
ชาติบานเมืองมั่นคงและเจริญกาวหนาไปได ดังนั้นขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดินจึงตองพยายามปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่น ฝายอื่นใหได (พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี ๒๘  มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๔๐) 

º¡. ÍÂÒ¡àÅ‹Ò... 
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂºÃÔËÒÃ 
ÊÙ‹¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººÁ×ÍÍÒªÕ¾  
»ÃÐ¨Ó»‚ òõõõ 
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 “Together we can รวมกันเราทำได” เปนสโลแกนคุนหูที่ใชในการจัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ ซึ่งสื่อใหเห็นถึง
พลังของการทำงานเปนทีม ทำงานรวมกัน ไมมีสิ่งไหนท่ีเปนไปไมได เชนเดียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค ไมสามารถดำเนินงานเพียงลำพังได โดยเฉพาะใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการฝาฝนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจำนวนมาก เนื่องจากทั้งผูผลิต 
ผูประกอบการ และผูจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลสวนใหญลวนมีผลประโยชนมหาศาลกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อโนมนาวใหผูบริโภคสนใจด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตอง  
อาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตางๆ ใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เปนไปตามนโยบายและเจตนารมณของกฎหมาย สำหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานฯ ไดรวมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนและรวมบูรณาการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๔ เดือนโดยมีเปาหมายครบทุกเขตพื้นท่ีทั้ง ๕๐ เขต   
โดยเร่ิม ด-ีเดย ออกตรวจครัง้แรกทีถ่นนขาวสาร เขตพระนคร เมือ่วนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึง่ในปจจบุนัดำเนินการตรวจ
ไปแลวกวา ๓๐ เขต พบการกระทำความผิดสวนใหญเปนเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การจัดโปรโมชั่นสงเสริม
การขาย และการขายใหกับบุคคลอายุต่ำกวา ๒๐ ป บริบูรณ นอกจากนี้ในการออกตรวจพื้นที่ไดมีการบูรณาการกฎหมาย
ที่เกี่ยวของซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตดวย เชน กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ กฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข และกฎหมายวาดวยยาเสพติด เปนตน การจับมือกันขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลครั้งนี้ นับไดวาเปนการผนึกกำลังท่ีเขมแข็ง เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐไมไดนิ่งนอนใจ และไดรวมมือ
กันทำงานอยางเขมแข็งและจริงจัง ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมกันทำงานในครั้งนี้ จะเปนสองพลังท่ียิ่งใหญในการ
ปกปองเด็กและเยาวชนของชาติใหพนจากพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดเปนผลสำเร็จ เพื่อแสดงใหเห็นวา “รวมกัน
เราทำได” 

Together we can 
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นางสุวรรณ  ศรีหมอก 
เจาพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  

เกิดเมื่อ: วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๗ 
อายุ: ๕๘ ป ๕ เดือน 
รับราชการเมื่อ:วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๖    
อายุราชการ: ๓๙ ป ๔ เดือน 
ปจจุบันรับผิดชอบ: งานในตำแหนงหัวหนา
กลุมบริหารทั่วไป กำกับควบคุม ดูแลงานดาน
ธุรการ การเจาหนาที่ การเงิน พัสดุ อำนวยการ
ตางๆ และรวมออกตรวจพื้นที่ ตลอดจนไดรวม
กิจกรรมตางๆ และเสียสละเวลาสวนตัวใหกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

คติการทำงาน 
อดทน  อดกลั้น  มุงมั่น  มีน้ำใจ 

จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล                      
สนับสนุนโดย :    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ปรึกษา :   นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค      อธิบดีกรมควบคุมโรค 
                นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น                รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
                นายแพทยสมาน ฟูตระกูล               ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
เจาของ :    สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Office of the Alcohol Control Committee) 
กองบรรณาธิการ :  กลุมพัฒนาวิชาการ  
สนับสนุนโดย :  กลุมบรหิารงานทัว่ไป กลุมยทุธศาสตรและพฒันาองคกร กลุมพฒันากฎหมาย กลุมเฝาระวงัและรบัเรือ่งรองเรยีน 
                    กลุมพัฒนาภาคีเครือขายและบังคับใชกฎหมาย กลุมสื่อสารสาธารณะและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 และกลุมคดีพิเศษ 
สถานที่ติดตอ :   สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข       
                     ๘๘/๒๑ ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐     
                     โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๐๑๕  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๑๕   เว็บไซด www.thaiantialcohol.com 
พิมพที่  :  หางหุนสวนจำกัดบางกอกบลอก  เลขที่ ๒๕๓, ๓๕๕, ๒๕๕/๑๐-๑๑  ถนนพะเนียง  แขวงวัดโสมนัส    
 เขตปอมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐  โทรศัพท  ๐๒-๒๘๑-๒๐๕๕ 
สามารถรายงานทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมแอลกอฮอล ไดที่ Face book : lawantialcohol@gmail.com  
หรือสงขอเขียน บทความเพื่อลงจุลสารสำนักงานฯ ไดที่กองบรรณาธิการ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๑๕, ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๓๕ 
หรือ  E-mail : kpvalc@gmail.com 
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