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สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่อง “ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภค 

เครื่องดืม่แอลกอฮอลของประเทศไทย” 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล ช้ัน 1 อาคาร 1  

ตึกกรมควบคุมโรค 

 

วิทยากร  

1. นายแพทยมงคล ณ สงขลา   อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

2. ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก  

3. เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี        ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา  

4. นายแพทยสมาน ฟูตระกูล           ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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กลาวรายงาน  

แพทยหญิงวรรณา หาญเชาววรกุล ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู  
 
  เรียนทานรองอธิบดี อ.มงคล อ.บัณฑิต อ.สงกรานต แลวก็คุณหมอ

สมาน จริงๆเวทีวันนี้ เปนนโยบายของทานอธิบดี เนื่องดวยกระทรวง

สาธารณสุขจะครบรอบ 100 ป ในอีก 2-3 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2561) ใน

สวนกรมควบคุมโรค มีแนวคิดวาอยากจะใหมีการ บันทึกขอมูลเชิง

ประวัติศาสตรของการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในทุกๆมิติ เปนนโยบายให

กรมจัดเวทีแบบนี้ (ประชุมบันทึกประวัติศาสตร) เดือนละครั้ง ครั้งนี้เปนครั้ง

ท่ี 8 วาดวยเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยในสวนของ

งานวันนี้เกิดจากความรวมมือระหวางสํานักจัดการความรู กับสํานักแอลกอฮอล (สํานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล) ซ่ึงถาเปนโรคอ่ืนๆ ก็จะเปนสํานักอ่ืนๆ ตอนนี้ในสวนของกรมควบคุมโรค ก็แตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีจะทํางานเรื่องนี้ ข้ึนมาเพ่ือไมใหเสียเวลา ขอเรียนเชิญทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค     

นายแพทยอัษฏางค รวยอาจิณ กลาวตอนรับและเปดงาน 

 

กลาวตอนรับและเปดงาน  

นายแพทยอัษฏางค รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

  กราบเรียนทานอาจารยนายแพทย มงคล ณ สงขลา ทานอดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ทานผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทานผูอํานวยการสํานัก

จัดการความรู ทานวิทยากร นะครับ และผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูทุกๆทานนะครับ 

   ผมขอเรียนวา ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดมาเปนประธาน

ในการเปดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้นะครับ ตองเรียนวาเวทีนี้เปนเวทีแรกนับจากท่ีผมไดมารับตําแหนง     

เม่ือวันท่ี 19 (19 กันยายน 2558) ท่ีผานมา ท่ีไดรับมอบหมายใหมาเปนประธาน ก็ยินดีท่ีไดมาพบปะ หรือมีโอกาส

รับฟงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานนายแพทย มงคล ณ สงขลา ท่ีไดเสียสละมาใน

วันนี้, ทาน ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลักของสสส., 

ทานเภสัชกรสงกรานต   ภาคโชคดี ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) และท่ีสําคัญ

Moderator ทานนายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของกรมควบคุมโรค ทุกทาน ซ่ึงไดสละเวลาในการเตรียมขอมูลเพ่ือมาบอกเลาเรื่องราวเพ่ือจะเปน Time line 

หรือเปนภาพรวมของการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตั้งแตยุคเริ่มตนจนถึงปจจุบัน รวมท้ังผลงาน

ความสําเร็จตางๆ หรือ Success Story ของแตละยุคสมัย การขับเคลื่อนกฎหมายเพ่ือการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล บทเรียนสําคัญตางๆ ปญหาอุปสรรคท่ีพบ รวมท้ังแนวทางการเตรียมพรอมรับมือกับปญหา

สําคัญท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะทําใหคนรุนใหมไดสามารถสานตองานนี้ ไดสามารถมองเห็นภาพในอดีต 

http://www.chalawan.com/ddc/person/aspboard_Question.asp?GID=102
http://www.chalawan.com/ddc/person/aspboard_Question.asp?GID=102
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ปจจุบัน และอนาคตของการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ซ่ึงนับเปนความรูบันทึกท่ี

สําคัญเพ่ือตอยอดไปสูเปาหมายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอยางยั่งยืนตอไป  

  สุดทายนี้ตองขอขอบคุณทางคณะผูจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก็คือ สํานักจัดการความรู สํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังผูเขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนประสบการณในวันนี้ทุกๆทาน 

และขอใหการจัดเวทีแลกเปลี่ยนในวันนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ ขอเปดการประชุม ณ บัดนี้  

ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู  

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  
กราบเรียนทานอดีตรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข                 

ทานอาจารยมงคล ณ สงขลา นายแพทยมงคล ณ สงขลา                  

ทานรองอธิบดี  ทานผูอํานวยการสํานักจัดการความรู วิทยากรทุก

ทาน นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี 

วันนี้ถือวาเปนประวัติศาสตรวันหนึ่งท่ีเราไดมาคุย เราอายุกันยังไม

เยอะ แตเรามาคุยเรื่องเกาๆ เรื่องประวัติศาสตร เพราะวากรมมี

นโยบาย วาเราจะเก็บเรื่องพวกนี้เอาไวใหกับยุคบุกเบิกนองๆ                

รุนหลังจะไดทราบวารุนพ่ีๆ ไดมีการ-ดําเนินการอะไรบาง และใน

เรื่องการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชเรื่องงายเลย กวาท่ีเราจะไดมาตรการควบคุมหลักๆ 

โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเราตอง “แลกดวยเลือดเนื้อ แลกดวยชีวิต แลกดวยหยดเลือด 

และหยาดน้ําตา” กวาจะไดมา เรียกอยางนั้นจริงๆ เพราะไมใชกฎหมายท่ีออกมาไดงายๆ เพราะเปนกฎหมายท่ีขัด

กับผลประโยชนของผูมีรายไดอันดับตนๆ ของประเทศ และรวยติดอันดับโลก ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ

มาก วาเราฝาฟนกันมาไดอยางไร ซ่ึงวันนี้เราไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากทานรัฐมนตรีท่ีอยูในสมัยนั้นท่ีเปน        

ผูผลักดัน บางคนบอกเลยนะครับ วา ถาไมมีรัฐมนตรี ชื่อ อาจารยมงคล นะครับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาไมได 

เพราะวาทานทุมเท ทานมีความกลาหาญเชิงจริยธรรมอยางสูงสงมาก ซ่ึงตอนนี้เราก็ยังหวั่นๆ วาสมัยในปจจุบัน

เราชักลังเลวาเริ่มมีธุรกิจอะไรตางๆเขามาแทรกแซงมากข้ึน แตสมัยนั้นอยาวาแตเขามาแทรกแซงเลยครับ ทานได

ตอสูใหกับเราอยางสูงมาก  

  ฉะนั้น วันนี้เราจะแบงกันอยางไรดีครับ ทานวิทยากร จริงแลวมีจุดท่ีสําคัญหลักเลย คือกอนท่ีจะมีการ

ปฏิวัติรัฐประหารแลวมีครม.ข้ึนมา ซ่ึงสมัยนั้นคือ ครม.ทานสุรยุทธ โดยกอนหนานั้นก็จะมีการดําเนินการอะไร

ตางๆ ไปบางแลว กับชวงหลังท่ีมีครม. หลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินการตางๆ ไมวาในแงของการเขา ครม.       

เปนกฎหมายฉบับตนๆ เลยในการท่ีจะ ครม.เห็นชอบในหลักการวาควรจะมีแตวาออกมาเปนฉบับทายท่ีสุด 

หลังจาก สนช. สมัยนั้นผาน ครม. ฉบับนี้แลว ไดปด สนช. ชุดนั้นตลอดกาลเลย จึงถือวาเปนกฎหมายฉบับสุดทาย

ซ่ึงผาน ครม. ซ่ึงตอสูกันท้ังในชวงกอนและในชวงระหวางใน สนช.อยางดุเดือดมาก ซ่ึงวันนี้เราไดอาจารยท่ีอยูใน

เวทีสมัยนั้น ผูซ่ึงถือธงนําของเรามา ณ วันนี้ดวย ตองกราบขอบพระคุณอยางสูงนะครับ  

  ฉะนั้นในชวงกอนจะเปน Highlight ท่ีทานอาจารยมงคล จะไดมาเลาประสบการณใหเรา กอนหนานั้นเชิง

วิชาการ และเครือขายตางๆ ไดมีการทํางานมามากแลวกอนจะมี ครม.สมัยทานสรยุทธเปนนายกรัฐมนตรี 

สมัยกอนหนานั้นในเชิงทางราชการตั้งแตยุคท่ีเปลี่ยนผานปฏิรูป 2546 ยุคนั้น งานพวกนี้ ปกติไมไดอยูใน                 
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กรมควบคุมโรค ปกติกระจัดกระจายอยูในท่ีตางๆ แตหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ งานในการปองกัน

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยายมาอยูในกรมควบคุมโรค ซ่ึงเดิมคือ กรมควบคุมโรคติดตอ เรียกกันติดปากวา 

กรม ต. แตพอมีการปฏิรูประบบราชการในป 2545-2546 งานนี้ไดยายมาอยูในกรมควบคุมโรค หลังจากนั้นในชวง

ตนจะเห็นไดวางานควบคุมแอลกอฮอลเราเริ่มหลังจากงานควบคุมบุหรี่มาก บุหรี่มีกฎหมายตั้งแต พ.ศ. 2535 

ตอนนี้ก็ 20 กวาเปนแลว แอลกอฮอลเพ่ิงมีเม่ือ พ.ศ. 2551 ชากวากัน 20 กวาป ชวงตน หลังจากท่ีงานนี้ยายงาน

นี้เขามาในสวนของกรมควบคุมโรค เรียกไดวาเปนงานฝาก เพราะไมมีสํานักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยตรง 

ไมมีแมชื่อวางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยซํ้า แตเดิมตอนอยูในกรมการแพทย ไปแฝงอยูในงานอุบัติเหตุ

และปญหาจากสุรา แตเม่ือยายมาท่ีกรมควบคุมโรคก็มีงานนี้ แตงานนี้ก็ไมไดทํางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยตรงเชนเดียวกันสมัยนั้นทานณรงค สหเมธาพัฒน (ปจจุบัน ปลัดกระทรวงสาธารณขสุข) ทานเปนรองอธิบดี

กรมควบคุมโรคพอดี ทานมีแนวคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ ก็เลยดึงผมสวนหนึ่ง (นายแพทยสมาน ฟูตระกูล) ทาน

อาจมองเห็นอะไรบางอยางในตัว งานนี้ตอง “บา ดี เดือด” ผสมอยูดวยเยอะ ทานมองวางานบุหรี่มีคนชวยดูเยอะ 

อยากใหมีคนมาดูเรื่องนี้ดวย ซ่ึงไดมีการมาฟูมฟก สมัยท่ีอยูกับสํานักโรคไมติดตอ มาทําในเชิงวิชาการตางๆ    

และพยายามดึงใหมีคณะกรรมการระดับชาติในการควบคุมกอนในชวงตนๆ  

  อีกทานหนึ่ง คือ ศาสตราจารยบรรเจิด สิงคะเนติ ชวงตนของการควบคุม พวกเราไดมีทําวิจัยและได

Review การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดวยวิธีการขอรอง วิงวอน รณรงคประชาสัมพันธอยางเดียวไมไดผล

แนๆ เพราะเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน และเปนสารเสพติดท่ีถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นเวลาคุมตองคุมดวย

มาตรการ มาตรการท่ีท่ัวโลกคุมไดผลมากท่ีสุดมี ๓ มาตรการ คือ  

 ๑) มาตรการควบคุมการโฆษณา  

 ๒) มาตรการควบคุมการเขาถึงท่ีงายเกินไป 

 ๓) มาตรการควบคุมแงของภาษีและราคา 

  ซ่ึงท้ัง 3 มาตรการนี้เปนมาตรการท่ีตองใชการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของคนสวนนอย เพ่ือประโยชนของ

มหาชนท้ังสิ้นเลย ฉะนั้นถาจะทําได รัฐธรรมนูญระบุตองตราออกมาอยางนอยในระดับพระราชบัญญัติ จึงไดมี

ความคิดเรื่องการรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึนมา   แตกรมควบคุมโรคซ่ึงเปนแคฝายหนึ่งในสํานักโรคไมติดตอ  

เราไมมีองคความรูดานกฎหมายเลย ชวงนั้นเราก็กระเสือกกระสนในการท่ีจะหาองคความรู ซ่ึงเราไดรับความ

เมตตาอยางสูงจากอาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงนําโดยทานศาสตราจารย ดร.บรรเจิด   

สิงคะเนติ และอาจารยไดไปชวนบุคลากรบางสวนจากสํานักงานคณะกรรมการฎีกา ไป Review กฎหมายท่ี

เก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ท่ัวโลกและกฎหมายแอลกอฮอลของไทยยอนหลังไปในอดีต                   

ตั้งแตสมัยสุโขทัย ท่ีมีกฎหมายซ่ึงทานไดนํามา เพ่ือเปนตนแบบ อีกสวนหนึ่งวิชาการได Review เอง 

  สวนหนึ่งท่ีเปนกําลังสําคัญในการทบทวนวิชาการและผลักดันตั้งแตสมัยกอนท่ีจะมี ครม. สมัยท่ีมี ครม.

แลวและไปตอสูในสภาท่ีไดรวมเคียงบาเคียงไหลตอสูดวยกันมา คือ ศูนยวิจัยปญหาสุรา จริงๆกอนท่ีจะมีศูนยวิจัย

ปญหาสุราก็มีอาจารยท่ีทุมเทในเรื่องนี้ โดยการไป Review วิชาการตางๆมาก ซ่ึงสวนใหญเสียชีวิตแลว โดยเฉพาะ

อาจารยท่ี Review ดานวิชาการ อาทิ อาจารยยงยุทธ ขจรธรรม อาจารยวิชัย โปษยะจินดา เปนตน) ซ่ึง

บูรพาจารยเหลานี้ไดชวยเริ่มมากอน สมัยท่ีจะตั้ง ศวส. แตหลังจากท่ีมีศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) การทํางานเริ่มมี

ความชัดเจนมากข้ึน ในการนําเอาวิชาการเขามาหนุน ผลักดันนโยบายตางๆเหลานี้ และเปนธงนําในการท่ีเราจะ

เอาไปตอสูเชิงวิชาการในสภา โดยไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากทานผูอํานวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/review
http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/review
http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/review
http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/review
http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/review
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ทานแรก ซ่ึงนายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล เปนผูอํานวยการท่ีอยูในชวงของการผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ซ่ึงเปนโอกาสอันดีมากท่ีไดรับความกรุณาจากทานอาจารยบัณฑิต ศรไพศาล ซ่ึงเดี๋ยวตองเรียนเชิญ

ทานไดพูดถึงในประเด็นเชิงวิชาการกอนเลย แตทานท่ีขาดไมไดเลยแมวาเชิงวิชาการจะดีขนาดไหน ถาไมมีภาค

ประชาสั งคมในการลารายชื่ อ  ๑๓ ล านกว ารายชื่ อ ซ่ึง ถือว า เปน

ประวัติการณของกฎหมายไทยเลยท่ีมีประชาชนรวมกันสนับสนุนมากท่ีสุด 

มากวารัฐธรรมนูญทุกฉบับเลย วันนี้ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากทานเภสัช

กรสงกรานต ภาคโชคดี ทานผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา ซ่ึงถือวาเปนกลไกหลักในการประสานเพ่ือผลักดันใหรัฐบาล  ผูมี

อํานาจสมัยนั้นม่ันใจวากฎหมายฉบับนี้ประชาชนใหการสนับสนุน ซ่ึงกอน

อ่ืนขอเรียนเชิญ ทานนายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล   รวมเลาประสบการณ

แลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการกอนเลยครับ 

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

 พอดีผมคิดวาอาจจะตองปูสไลดอันท่ีเปนเวลานะครับ อยากจะถามคุณหมอสมานวาคือผมเตรียมตาม

หัวขอท่ีใหไปนะครับ จะพูดไดตามนั้นเลยหรือเปลา  

 ผมมาเริ่มอันนี้กอนนะครับ จะไดเห็นภาพรวมของท้ังหมดนะครับ เพราะวาในท่ีนี้อาจจะไมเห็น

ประวัติศาสตร ก็ดูแลวหนาเด็กๆนะครับ ไมรูวาหมอสมานพูดถึงอาจารยหมอวิชัย กับอาจารยหมอยุงยุทธ ท่ี

เสียชีวิตไปแลวท้ัง 2 ทานเปนสายนักวิชาการนะครับ ไมรูวาคุณหมอกําลังสงสัญญาณเตือนผมหรือเปลา ฮาๆๆๆ 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทางกรมควบคุมโรคนะครับ ผมคิดวาวิสัยทัศนของทานอธิบดีโสภณ (นายแพทยโสภณ เมฆ

ธน อธิบดีกรมควบคุมโรค) ท่ีใหเก็บประวัติศาสตร เปนวิสัยทัศนท่ีดีมากนะครับ ถาเราไมเรียนจากประวัติศาสตร 

ความจําจะสั้นนะครับ เราจะเดินผิดอยูเรื่อยๆ ยกตัวอยาง ถาเราไปซ้ือผักผลไมท่ีรานอาหารตลาดแหงหนึ่งแลวมัน

เสียเนาแลวพอวันถัดไปเราจําไมได เราก็จะกลับไปซ้ือท่ีรานเดิม เพราะฉะนั้นอยูท่ีวาความจํายอนหลังเรา ถายาวก็

จะวางแผนอนาคตไดดี ตองขอบคุณทางกรมควบคุมโรคนะครับในการตอสูท้ังหมด “ผมมานั่งนึกยอนหลังนะครับ

วารอบท่ีแลวรวมพลไปดวย คนใสหมวกกันนอค นะครับ เรียกวาคนหัวแข็ง” (หัวเราะ) ทุกทานจะเห็นนะครับวา 

อยางคุณหมอสมานก็ชัดเจนนะครับเห็นตั้งแตปรับ พ.ร.บ.ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย ดูไปท่ีทานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (นายแพทยณรงค สหเมธพัฒน) นะครับ    ซ่ึงแตกอนตอนนั้นทานยังเปนรองอธิบดี ทานก็ยืน total 

bran มีทานมงคล ท่ีฝาฟนไปไดหลายเรื่องมาก ไมวาจะเปนเรื่อง CL เรื่องอะไรก็ตามซ่ึงมีแรงเสียดทานสูงทุกเรื่อง

นะครับแตทานก็ฝามาจนได รวมไปถึงพ่ีอําพลนะครับ ท่ีปจจุบันเปนผูอํานวยการ สช. (สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ) และสมัยนั้น คุณหมออําพล จินดาวัฒนะ ซ่ึงเปนเลขาของทานมงคล ณ สงขลา (นพมงคล ณ 

สงขลา สมัยนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) เรียกไดวาหมออําพล ทานมีบทบาทเปนอยาง

มากนะครับในการเจรจาตอรองในสภาอยางมาก พรอมกับพ่ีสงกรานตและเครือขายมากมาย ผมจะลองเลาใหฟง

นะครับ ผมคิดวาหมอสมานไดเทาความใหเห็นท่ีไปท่ีมาไปแลวนะครับ แลวก็มีเรื่องของชวงท่ีเรียกวาเปนการ

ตัดสินใจใหยกราง พ.ร.บ. นี้นะครับ จริงๆมันสืบเนื่องมาจากการตอตานไมใหเบียรชางเขาตลาดหลักทรัพยนะครับ 

เดี๋ยวผมจะทยอยเลาเทาท่ีพอจะนึกออกนะครับ แตแลวจะขอเลายอนไปอีกนิดหนึ่งนะครับ เพราะวามันมีเรื่องของ 

สํานักงานองคกรเครือขายงดเหลา (สคล.) เกิดตอน 2546 ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) เกิดตอน 2547 มี

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ    หรือ คบอช. (รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการ

https://th-th.facebook.com/sanpatonghospital/posts/1057719174255251
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ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ (คบอช.) ข้ึนตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 724/2546 ลง

วันท่ี 27 สิงหาคม 2546 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 กรกฎาคม 2546) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขเปนประธานและอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนเลขานุการ) ก็คือตอนท่ีตองยกราง ซ่ึงก็ดึงคุณหมอสมานเขา

มา ก็ยกอยางนี้นะครับทุกอยางมันเปน dynamic เปนพลวัต เราตองชื่นชมยอนหลังไปตั้งแตอาจารยประกิต (นพ.

ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่) ท่ีดัน พ.ร.บ.บุหรี่ ซ่ึงผมเขาใจวาแมวา พ.ร.บ. 

แอลกอฮอลจะมีการ Review ในตางประเทศเยอะทีเดียว แตผมเขาใจวาโครงสรางของ พ.ร.บ. แอลกอฮอลมีสวน

คลายกับ พ.ร.บ.บุหรี่ พ.ร.บ. บุหรี่มี 2 เรื่องใหญๆ นั้นคือ เรื่องของหามโฆษณา กับเรื่องของการจํากัดสถานท่ีสูบ 

ซ่ึงหัวใจหลักของ 2 เรื่องนี้ก็มีใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรามีท้ังการหามโฆษณา สถานท่ีหามดื่ม/

หามจําหนาย อาจารยอุดมศิลปซ่ึงทานเปนหลักในการดําเนินการเรื่องแอลกอฮอลมาตลอด จากการทํางานของ

ทานเหลานี้ รวมไปถึงอาจารยหมอวิชัย โปษยะจินดา ท่ีทําวิชาการใหเห็นความเขาใจถึงเรื่องนี้ Demand และ 

Supply ของเรื่องสุราอยางมาก มาถึงคุณหมอยงยุทธ ขจรธรรม ซ่ึง Review เรื่องนโยบายแอลกอฮอล ซ่ึงกอน

หนานั้นยังไมมีใครเขาใจเรื่องการควบคุมแอลกอฮอลโดยการใชนโยบายสาธารณะระดับชาตินะครับ อันนี้ก็เปน

เอกสารวิชาการท่ีปูพ้ืนความเขาใจในเรื่องของมาตรการทางกฎหมาย เสร็จแลวคือในสมัยป 2546 ตอนนั้นคือมี 

สสส.ตั้งมา 2544 ทุกอยางนั้นพันกันหมดนะครับ ในตอนแรกก็คลําทางวาจะทํางานยังไงแลวมีการพูดวาคงตองทํา

เรื่องบุหรี่เหลาเปนหลัก ไมใชวาเปนหลักอยางเดียว แตเราตองทําใหสําเร็จ เพราะภาษีมาจากบุหรี่และเหลา ก็เลย

เริ่มป 2546 ท่ีมีการทําเรื่องนี้อยางจริงจัง ตอนนั้นทานรองนายกจาตุรนต ฉายแสง เปนประธาน ส.ส. สวนอาจารย

ประกิตเปนรองประธานคนท่ี 2 ถาใครพอจะทราบได ในชวงนั้นอุบัติเหตุจราจรชวงสงกรานต ปใหมเยอะมาก จน

ตื่นตัวกันท้ังประเทศแลวชวงนั้นเริ่มมีการแรงก้ิงในหนังสือพิมพวาจังหวัดไหนมากนอย ตอนนั้นในทีมของทานรอง

จาตุรนต ฉายแสง และโดยการทํางานของคุณหมอยงยุทธ ขจรธรรม เสนอนโยบาย เปนแรกๆ และมีผลอยางมาก 

วันท่ี 29 ก.ค. 2546 ตอนนั้นเปนกาวท่ี 1 มีการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางวิทยุโทรทัศน ตีหา ถึง สี่ทุม 

เปนจุด Start กอนหนานั้น พ.ร.บ. บุหรี่หาม 24 ชั่วโมงไปแลวทุกสื่อตั้งแตป 2535 (20 ปกอน) แลวก็มีมาตรการ

อ่ืนๆเล็กนอยๆ  “แตมีมาตรการหนึ่งท่ีสําคัญมากก็ คือใหตั้ง คบอช.” ในปนั้น คือ คบอช. ก็ลอกมาจาก คบยช.

บุหรี่ (คบยช. คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ) ก็เลยเกิด Body ระดับชาติท่ีจะคุมแอลกอฮอล ใน

ป 2546 ยังไมใชเปนของคุณหมอสมานในตอนนี้นะครับ ตอนนั้นยังเปนแคโครงสรางหนึ่งท่ียังไมมี พ.ร.บ. ของ

ตัวเองรองรับ พอเกิด พ.ร.บ.แอลกอฮอลก็มีพระราชบัญญัติกําหนดใหมีสํานักงานและคุณหมอสมานก็มาเปน

ผูอํานวยการคนแรกจนถึงปจจุบันนะครับ ตอนนั้นตองถือวาคือจุดตั้งตน  

  และในป 2546 ตอนท่ีจะผานมติ ครม.ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ตั้ง

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา โดยมีพ่ีสงกรานตเปนอํานวยการคนแรก โดยตอนนั้นไดทํา 2 เรื่อง ก็คือมาทํา

งดเหลาเขาพรรษา ก็เปนชวงแรกท่ีปรากฏวาทุกศาสนามารวมกันไดอยางเร็ว และมีเครือขายท่ีเขามาเห็นดวย

มากมายแลวก็จังหวะเดียวกันนั้นก็ใช “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของอาจารยประเวศ วะสี” ก็คือมีมวลชนท่ีออกมา

เห็นดวยมากมายท่ีจะผลักดันมติ ครม. ฉบับนั้น นั่นคือครั้งแรกท่ีใช “พลังมวลชน มาสนับสนุนการใหมีนโยบาย” 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ก็เกิดป 2547 ผลเขาใจวาคบอช.เกิดป 2546 แตมาแกรนทเงินใหคุณหมอสมาน       

ป 2547 นะครับ ตอนนั้นถือวาสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ในมิติของ สสส. มี Node ครบ หลายทานคงจะคุนเคยกับ 

ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของอาจารยประเวศ วะสี ใชกับหลายๆ เรื่องพิสูจนมามากมาย รวมท้ังการ

ผลักดันรัฐธรรมนูญ ป 2540 คือจะมี Node ของทางราชการ ทางการเมือง ซ่ึงเปนเสาเอกอยูแลว เพียงแตวาถา

http://www.thaihealth.or.th/
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เสาเอกแข็งแรงก็จะเดินไปไดอยูแลว โดยไมตองมีเสาอ่ืน แตดวยในอดีตท่ีผานมา ดวยวิถีของประเทศไทยก็ไปได

บางไมไดบาง แลวแตความเข็มแข็ง ตามวิสัยทัศนของฝายนโยบาย อาจารยเลยคนพบวาตองมีงานวิชาการเขามา

รองรับเปน Node พลังวิชาการและสังคมตองเห็นดวย เม่ือไหรท่ีสังคมเห็นดวยกับเรื่องอะไร ฝายการเมืองก็จะ

ตัดสินใจสอดคลองกับสิ่งนั้น ดังนั้นจึงเกิด “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ข้ึน ตอนนั้นผมอยูศวส.เปนหนึ่งขา  

แตเรียนรูมาวา สสส. ไดสนับสนุนทุนใหเกิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ Node คุณหมอสมานท่ีอยูในกระทรวง

สาธารณสุข Node ศูนยวิจัยปญหาสุรา ซ่ึงหมอบัณฑิตเปนผูอํานวยการคนแรกเกิดป 2547 และสํานักงานองคกร

เครือขายงดเหลา พ่ีสงกรานตซ่ึงเปนผูอํานวยการเม่ือป 2546 จากนั้นมาประมาณปลายป 2547 มีความพยายามท่ี

จะนําเอาบริษัทไทยเบฟเขาตลาดหลักทรัพยแลวก็ปรากฏการณทางสังคมเกิดข้ึน ตอนนั้นผมไมรูวาเกิดอะไรยังไง 

แตวามีกระแสเริ่มตนจากทางฝายศาสนา ท้ังทางพลตรีจําลองท่ีเปนฝายสันติอโศก และทางธรรมกายท่ีออกมา   

“ไมเห็นดวย” แลวก็เกิดการประทวงเดินขบวนไปบนถนนหรือไปหนาตลาดหลักทรัพยบางอะไรบาง แลวตอนนั้น

รัฐมนตรีพินิจ จารุสมบัติ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นทานก็พยายามเจรจาตอรอง ในท่ีสุดก็มี

การเจรจาท่ีไมไดออกสาธารณะ เลาไดเลยไหมครับ ? 

 พอไดนะครับ ก็ขอใหยุติการชุมนุมและทางฝายผูประทวงก็ยกรางเอกสารหนาเดียว ผมก็อยูตรงนั้นเปน

คนพิมพ ก็คือ  

  1.ขอใหมีการควบคุมโฆษณาโดยสิ้นเชิงซ่ึงตอนนั้นไดแนวคิดมาจากทางบุหรี่วาถาไมคุมโฆษณาก็

ยากท่ีจะรณรงคตางๆเพราะวาสื่อก็จะรับทุนจากโฆษณาเพราะฉะนั้นสื่อเขาจะไมเขียนโจมตีแหลงท่ีใหเงินเขา แต

วาจากบทเรียนของบุหรี่นั้นทางสื่อมวลชนสามารถท่ีจะเขียนเรื่องบุหรี่ดานบวกดานลบได เพราะวาไมไดรับเงิน

โฆษณาแลว และ   

  2.ขอใหมีการยกรางกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ  

  3. ใหชะลอการพิจารณาเรื่องการเขาตลาดหลักทรัพยออกไปจนกวาจะมีมาตรการท่ีเขมแข็ง

เพียงพอ  

 จากตรงนั้น มอบไดสลายแลวทานรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ ก็เปนประธาน คบอช. แลวตอมามีพลตรี

จําลองเขามาอยูใน คบอช.ดวย แลวมีมติใหยกรางกฎหมายฉบับนี้ ทีมยกรางถาผมจําไมผิดตั้งแต กุมภาพันธ 2548 

จนถึงตุลาคม 2549 เดี๋ยวคุณหมอสมานจะเลาไดละเอียดเพราะคุณหมอสมานเปนผู เริ่มตั้งแตตอนนั้น                     

(เพ่ิมเติมเอกสารท่ีเก่ียวของ) ใชเวลายกรางรอบแรก 20 เดือน เสร็จแลวจริงๆก็ไมรูดวยอะไรบางนะครับ 

รัฐประหารวันท่ี 19 กันยายน จริงๆ วันท่ี 20 เปนวันท่ีรัฐมนตรีพินิจ จารุสมบัติ จะเอาเรื่อง พ.ร.บ.ฉบับนี้เขา ครม.

นะครับ แตวาปฏิวัติ 19 กันยายนก็ไมรูวาสัมพันธหรือไมนะครับ แตวาเปนอยางนั้นจริงๆผมจําไดวาคุณหมอเมฆ  

ก็อีเมลหาผมวาพ่ีรูหรือยังวาเคาปฏิวัติ คือเรากําลังลุนวาวันท่ี 20 กันยายนจะมี Movement สําคัญอยางไรแตวา

ปฏิวัติ 19 ไปซะกอนก็ไมรูนะครับวาจริงๆประวัติศาสตรกฎหมายสาธารณะท่ีดีลวนเกิดหลังชวงปฏิวัติท้ังนั้นไมได

เชียรใหปฏิวัตินะครับ แตวากฎหมายบุหรี่ 2 ฉบับ ผานป 2535 ซ่ึงเปนรัฐบาลและ สนช.หลังปฏิวัติ ป 2534    

พรบ.แอลกอฮอลก็ผานป 2550 หลังปฏิวัติป 2549 แลวท้ัง 2 รอบก็เปนกฎหมายฉบับสุดทายท้ังสิ้น เดี๋ยวฟงไป

เรื่อยๆ จะพบวาทําไมถึงตองเปนฉบับสุดทาย Tacticsฝายโนนพยายามท่ีจะทําใหมันตก เคาเรียกวา Delay 

Tactics คือดึงไปเรื่อยๆ พยายามท่ีจะทําใหมันตกแตเราก็ดันเรื่อยๆ ไมใหมันตกและสุดทายก็ตกลงกันท่ีฉบับ

สุดทาย  
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นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ซ่ึง พรบ.ยาสูบ (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕) ท่ีกําลังแกไขนี้นะครับอาจจะลุน

กันมาก วาจะใชเทคนิคนี้หรือไมวาจะผานทันไหม หรือวาใชอยูแลวนะครับ  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

 ใชอยูครับ ใชอยู มันสําคัญอยูท่ีวาจะเกือบตกหรือเกือบผานนะครับ 2 รอบท่ีแลวคือเกือบตกท้ังนั้น คือ

รอบท่ีแลวเราโชคดีนะครับเดี๋ยวเราคงตองทยอยเลาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพอเลาไปใครแทรกก็เชิญเลยนะครับ รอบท่ี

แลวรอบแอลกฮอลโชคดีไป 2 ข้ัน จริงโชคดี ก็ไมไดโชคดีโดยบังเอิญนะครับ โชคดีเพราะวาเรามียอดฝมืออยูนะ

ครับ แตวาบุหรี่รอบบี้สาหัสตั้งแตรอบ ครม. นะครับ ครม เนี่ย ทางทีมบุหรี่คิดวาจะเขาตั้งแตปลาย ธันวาท่ีแลวนะ

ครับใชเวลา 6 เดือนนะครับ มิถุนายนจึงไดเขาแลวกฤษฎีกาตอนนี้ก็ยังไมรูวาจะยาวแคไหน เพราะวาโดยปกติ

กฤษฎีกาใชเวลากันเปน 3 เดือน 6 เดือน กันไดสบายมาก ประชุมอาทิตยละหน เลื่อนการประชุมบางอะไรบาง  

Delay Tactics เปนยอด Tactics ท่ีจะทําใหสิ่งท่ีไมเปนท่ีพ่ึงประสงคนี้ตองหลุดไป แตคราวท่ีแลวท่ีผมบอกวาคือ

วาเรามี 2 ข้ัน ท่ีเรามียอดฝมือเขามานะครับคือ  

 ข้ันท่ี 1 ครม. เราไดทานมงคล ทานก็เปนสุดยอดแหงผูทะลวงฟน และเปนระดับสูงสุดของพวกเราเอง 

ทานพาเขา ครม.เอง เพราะฉะนั้นข้ัน ครม.ไมมีปญหานะครับเดี๋ยวทานคงจะเลารายละเอียด มีการทักทวงนิด

หนอยแตก็ผานไปไดไมยาก  

 ข้ันท่ี 2 คือข้ันกฤษฎีกา ดวยตอนนั้นพ่ีอําพล ไปพบวารัฐธรรมนูญเขียนไววา สนช.เขาชื่อ 25 คนจะเสนอ

กฎหมายไดเพราะฉะนั้นพ่ีอําพลก็เลยรวมกัน 25 สนช.โดยใหอาจารยตวง (นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2549-51 อานตอไดท่ี : http://www.ryt9.com/s/refb/1961602) เปนชื่อท่ี 1 พ่ีอําพล

เปนชื่อท่ี 2 พอเสนอรางให สนช.ซ่ึงก็ใชรางรัฐบาลนั้นตัดบางมาตราออกนิดเดียวแลวก็ยื่นไป พอยื่นไปรัฐบาลมี

เวลาเดือนเดียวตามกฎหมายบอกวารัฐบาลตองมีกฎหมายภายใน 1 เดือนถาไมมีจะใชราง สนช.เขาพิจารณาเลย

อันนั้นทําใหไป ล็อกเวลาของกฤษฎีกานะครับ ตองประชุมอาทิตยละ 2 ครั้ง แตรอบนี้ของบุหรี่ไมไดถูกล็อกไวแบบ

นั้นนะครับ ก็เลยตอสูหนักๆท่ีเห็นกัน ในชวงท่ี 3 ท่ี สนช.เพราะฉะนั้นอันนี้เปนภาพ พอปฏิวัติรัฐประหารกันยายน  

2549 แลวก็เริ่มตุลา ผมจําไดวาอาจารยมงคลประกาศเดือนตุลา ชวง....วันเขาพรรษา...จําไมคอยได ...เดี๋ยวคอยวา

กันอีกที จากตุลาคม 2549 จนถึงธันวาคม 2550 ใชเวลา 14 เดือนตั้งแตเขา ครม. ผานกฤษฎีกาและมาเขา สนช. 

ผมขออนุญาต ออพอนึกไดแลวนะครับ เปนชวงกฐิน ก็คือออกพรรษาแลวนะครับ  

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 เปนงานแรกท่ีเครือขายเชิญทานนายกมาเปนประธานดวย  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

 ใชครับใช เดี๋ยวเราจะไดวางสรุปความรูไววา คือ อันท่ี 1 

เตรียมปจจัยพ้ืนฐาน อันนี้ผม ไดเขียนไวในหัวขอวาสรุปความรูจาก

การทํางาน ก็มี 3 ชวงนะครับ คือ อันท่ี 1 เตรียมปจจัยพ้ืนฐาน

อยางตอเนื่องท้ังท่ัวไปและเฉพาะเจาะจง ท่ัวไป หมายความวา เรา

จะมีการพูดเรื่องปญหาสุราเปนระยะโดยท่ียังไมไดพูดถึงเรื่องพ.ร.บ. 

แลวก็ การพูดเจาะจง พูดถึงเรื่อง พ.ร.บ. หัวใจสําคัญมากก็คือ

เตรียมไปเรื่อยๆ บทเรียนในอดีต พบวา เดี๋ยวฝนมันจะตก ผมเขียน

http://www.ryt9.com/s/refb/1961602
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("ภูเขา" หมายถึง ส่ิงยากที่ดูเหมือนเขยื้อนไมได สามารถจัดการใหเขยื้อนไดโดย โครงสรางสามเหล่ียม หรือ สามมุมเช่ือมกันดังรูป ขางลาง ดังน้ัน สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ก็หมายถึง การจัดการความรูเพื่อเคล่ือนส่ิง

ยากโดย  

การจัดการใหมีการสรางความรู และจัดการใหมีการเรียนรูรวมกัน ที่เรียกวา  

"การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ" ในการน้ีตองมี "หนวยจัดการความรูที่เปนอิสระ" 

ที่จัดกระบวนการเรียนรูดังกลาวขางตนที่ไมมีผลประโยชนแอบแฝงของใคร นอกจาก  

ผลประโยชนของสวนรวมเทาน้ัน ซ่ึงสามมุม ประกอบดวย 

มุมที่ 1 การสรางความรู ดวยการวิจัยเพื่อหาความรูในการแกปญหาสังคมที่ตองการ  

การวิจัย มี 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก  

1.1 การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research)ไดแก การศึกษาปญหาเชิงบรรยายจากขอมูลที่ไดมา นํามาประมวลเปนขอมูลทางสถิติ  

เพื่อเขาใจปญหาไดมากขึ้น 

1.2 การวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytic Research) ไดแก การนําขอมูลเชิงสถิติ จากการวิจัยเชิงพรรณาขอ 1.1 มาวิเคราะห หาเหตุ-หาผล 

เพื่อนํามาใชแกปญหาน้ัน และ 

1.3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ไดแก การนําเหตุ-ผล จากการวิจัยเชิงวิเคราะหขอ 1.2 มาทําการทดลอง วาเปนไปตามที่วิเคราะห หรือไม ผลที่ไดจะนํามาใชดําเนินการแกปญหาซ่ึงตอง

ดําเนินการตามวงจรคุณภาพของเดมมิงส PDCA-P-Plan,D-Do,C-Check, A-Act 

มุมที่ 2 การเคล่ือนไหวทางสังคม หมายถึงการที่สังคมเขามารวมเรียนรู รวมบอกความตองการ น่ีคือการจัดการเรียนรู ซ่ึงตองแปรความรูในมุมที่ 1 ใหอยูในรูปที่สังคมจะเขาใจไดงาย เขารวมได เรียกวาความรูเพิ่ม

อํานาจใหสาธารณะ (empowerment) ถาปราศจากความรูที่ถูกตอง สังคมจะเคล่ือนไปไดยาก ไมมีพลัง หรือเคล่ือนแลวเพี้ยนไปทางอ่ืน โดยมีการรวมตัวกันของผูมีความรู ตามมุมที่ 1.ของ "สามเหล่ียมเขยื้อน

ภูเขา"น้ัน ขึ้นเปนกลุมคน โดยมีผูนํากลุมที่มีความสามารถนําความรูน้ันใหออกมาเปนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมได  

มุมที่ 3 อํานาจรัฐ หรือ อํานาจทางการเมือง การเมืองเปนองคประกอบที่ขาดไมได เพราะเปนผูใชอํานาจรัฐ บริหารการใชทรัพยากรของรัฐ และเปนผูออกกฎหมายมาบังคับใชใหเปนไปตามความรูน้ันๆ 

สามเหลี่ยมทัง้ 3 มุม จะตองประกอบกัน ไมออนมุมใดมมุ หน่ึง แมมีนักการเมอืงที่ดีเปน มุมที ่3 แตปราศจากมมุที่ 1และมุมที่ 2 ก็ไมสามารถแกปญหายากๆ ได เชน ปญหา หวยบนดิน 

ประชาชนยังหลงใหลในการพนันการยกเลกิหวยบนดิน ยังถูกตอตานจากผูไดประโยชนจากหวยบนดิน เปนตน) 

อันท่ี 2 คือใชหนาตางแหงโอกาส คือเม่ือเตรียมดิน เตรียมตนกลาไดดี เม่ือฝนตกดอกไมจะงอกงามนะครับแตถาไม

เตรียมไวเลย พอถึงเวลาของโอกาสมาเราก็ปลูกไมทันหรือวาถาปลูกแลวไมมีฝนลงมาไมมีโอกาสเราก็มานั่งบนตี

โพยตีพายไมไดนะครับ วาฟาฝนไมเปนใจ 

และก็อันท่ี 3 คือสูดวยกุศโลบายในชวงของกฎหมายนะครับผมก็อุปมาอุปไมยไวแบบนี้นะครับก็ คือ ทานเตรียม

ดินคือเปนการเตรียมท่ัวไป นาจะเปน Frame ท่ีใชทํางานได คือเตรียมไปเลยปญหาบุหรี่ ปญหาเหลา ปญหาอะไร

ก็ไดยังไมพูดถึง solution ยังไมพูดเรื่องทางออกเพราะวามีความสําคัญนะครับถาคนไมเห็นวาปญหามันเยอะนะ

ครับเขาไมไดมาเห็นดวยกับทางออกเหมือนกับเรื่อง 300 เมตรนั้นเราเตรียมกันมาหลายปแลวครับ 6 – 7 ป แตวา

ยิงนักฟุตบอล ม.รังสิตายก็ไดมาตรการ 300 เมตรออกมา คือพอคนเห็นผลกระทบแลวรูสึกนากลัวถึงเห็นดวยท่ีจะ

มีมาตรการ ซ่ึงมาตรการนี้บอกถึง How วาจะคุมอะไร แตวา Why ทําไมถึงตองมีมาตรการ คือเหตุผลท่ีใหเห็นวา

ผลกระทบมันมากมาย ตอนท่ีไดมาตรการคุมการจําหนายบนรถไฟก็หลังจากมีการขมขืนเด็กหญิงอายุ 13 ป     

บนรถไฟ นะครับ 

 มันเกิดมากมาย เพราะฉะนั้นอันแรกเตรียมเรื่องทราบปญหาท่ัวไป อันท่ี 2 ทําไมตองมีวิธีแตละอันนะครับ 

อันท่ี 3 ฝนตก ก็คือ ใชหนาตางแหงโอกาสและอันสุดทายคือออกดอกผล ท่ีผมยกอันนี้ก็คือท่ีหมอสมานพูดวา 

จริงๆแลว สคล. ก็เตรียมงานเก่ียวกับพรรษาเก่ียวกับศาสนาเรื่องแอลกอฮอลตลอดทุกป แลวตอนนั้นเพ่ิงไดนายก

ใหมงานมีเตรียมไวอยูแลว นายกจะเปนทานใดก็เชิญนายกกันท้ังนั้นนะครับพอดีได ทานสุรยุทธมานะครับทาน

รับปากมางานแรก ก็โชคดี แลวทุกอยางมันฝนมันตกจริงๆ นะครับ ทานรัฐมนตรีก็ไดเห็น draft ท่ีรางไวปกวา             

พอทานเห็น ทานก็เห็นดวยนะครับ แลวทานก็ประกาศในงานนั้น พอประกาศในงานนั้นมันก็เปน Commitment 

ตอสาธารณะนะครับ นายกก็อยูตรงนั้น ทีนี้ผมขออนุญาตปูอันนี้นะครับทุกทานจะไดเห็นภาพรวมนะครับ ทีนี้ผม

จะไปตามหัวขอท่ีกําหนดใหมานะครับแลวจะแทรกยังไงก็เชิญนะครับ เออเอกสารท่ีสงใหผมพูดนะครับมี 4 หัวขอ 

บทบาทภารกิจของศูนยวิจัยปญหาสุรา การจัดการความรูเชิงนโยบาย บทบาทของศูนยวิจัยปญหาสุราในการ

ขับเคลื่อน และสุดทายขอเสนอแนะนะครับ มันจะมีอะไรท่ีเลยๆไดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไปเร็วๆนะครับ 

บทบาทสรางและใชความรู สนับสนุนการผลักดันโยบาย สรางและใชความรู สนับสนุนการดําเนินงานรณรงคและ

ขับเคลื่อนสังคม  

 เปาหมาย: เพ่ือควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ก็ 1 กับ 2 ก็เปน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานะครับ คือขาหนึ่งแลวก็support อีก 2 ขาแคนั้นเอง แลวก็เปาหมายสุดทาย คือเปาหมาย

ใหญเดียวกัน คือปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง นี่ก็เปนภาพสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  
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  สําหรับนองๆท่ียังไมเคยไดยิน Advocated policy คือนโยบายท่ีอยากจะขับเคลื่อนนะครับ อาจารย

ประเวศ บอกวามันเหมือนภูเขาเพราะมันใหญมันยากจะปลอยใหพลังนโยบายทําฝายเดียวมันไมไดนะครับ ตองมี

พลังความรูพลังสังคมเขามาก็จะเขยื้อนภูเขาไดนะครับซ่ึงพลัง

นโยบายถือเปนศูนยกลางของกระบวนการนโยบาย ยังไงพลังนี้ไมมี

ใครแทนไดนะครับ ยังไงกระทรวงสาธารณสุข ยังไงกรมควบคุมโรค 

ในมิติเรื่องคุมแอลกอฮอล บุหรี่ อะไรพวกนี้ก็จะอยูท่ีนี้นะครับ แตวา

พลังความรูนี้เปนเหตุผลเพ่ือสรางทางเลือกนโยบาย ความรูจะบอก

ใหรูวาตองคุมโฆษณาไหม ควรข้ึนภาษีไหม เปนชอย (choice) เปน

ทางเลือกนะครับแตวาพลังสังคมเปนฐานทางดานอารมณนะครับ 

คําวาอารมณเปนสิ่งท่ีตรงขามกับเหตุผลนะครับไมตองใชเหตุผล แตวาใชอารมณได ก็คือถามวลชนเห็นไปทางไหน

แลว ผู กําหนดนโยบายมักจะตัดสินใหใหสอดคลองยากท่ีจะตัดสินใจสวนกระแสนะครับ สสส. สนับสนุน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

  อันนี้เปนภาพของหนวยงานท่ี สสส. สนับสนุนนะครับ 

ชองบนเปนคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอลแหงชาติ กรมควบคุมโรค นะครับซ่ึงเมนหลักๆ ก็จะ

เปน คุณหมอสมานนะครับ และทางลางซายก็จะเปนศูนยวิจัย

ปญหาสุรา (ศวส.) และมีหนวยงานท่ีพัฒนารูปแบบบริการ    

การเลิกสุรา ทางขวาจะเปนเครือขายรณรงค ก็จะมีสํานักงาน

องคกรเครือขายองคกรงดเหลา และก็มีภาคีอ่ืนๆนะครับ             

ก็จะเห็นบทบาทภารกิจของ ศวส.นะครับ ก็เปนภารกิจหนึ่งใน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ทีนี้การจัดความรูเชิงนโยบายนี้จะมี  

 1. นโยบาย (แนวปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย) นี้สุดทายมันไมใช พ.ร.บ.นะครับมันยังมีสิ่งท่ีกวางไป

กวานั้น ท้ังในเรื่องของ 

   ขอ 1 นโยบายสาธารณะท่ีไมใชสาธารณสุข : นโยบายควบคุมปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนความเสี่ยง 

ไดแก การควบคุมการโฆษณา การควบคุมการเขาถึง และ การควบคุมราคา สิ่งเหลานี้จริงๆมันเลยภารกิจในอดีต

ของกระทรวงสาธารณสุข แมประเทศตางๆท่ัวโลกนะครับ คอยๆคนพบวาสิ่งแวดลอมเหลานั้นมีผลตอสุขภาพจึง

เกิด health in all policy เกิดข้ึนแลวยังมีนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายมหาดไทย เชน สนับสนุนชุมชน

เขมแข็ง, การบังคับใชกฎหมาย นโยบายตํารวจ นโยบายการศึกษา เชน ปองกันนักดื่มหนาใหม สิ่งเหลานี้นาจะ

เปนโฟกัสท่ีกระทรวงสาธารณสุขนาจะทํางาน อันถัดมานะครับ  

   ขอ 2 นโยบายสาธารณสุขในเรื่องบําบัด ซ่ึงจะปลอยใหกรมสุขภาพจิตดูแลไปอยางเดียวก็ไดนะ

ครับ กับกรมการแพทยท่ีเปนศูนยบําบัดยาเสพติด หรือทุกโรงพยาบาลในสํานักงานปลัดจะเปนคนทํา หรือวา 

สปสช.จะซ้ือบริการไหม ผมเขาใจวานี่เปนนโยบายท่ีกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเอามาเลน

ไดหมดเลยนะครับ แลวมาเปนนโยบายสงเสริมการปองกัน ไมวาจะเปนการบังคับใชกฎหมายใหคนใน สสจ. ไป

บังคับใชกฎหมายแคไหน ไปทําสงเสริมสุขภาพชุมชนแคไหน พันธกิจของ รพ.สต. อสม. อาจจะเขามาเก่ียวของใน

เรื่องนี้หรือไม พวกนี้เปนนโยบายท่ีเลนไดท้ังนั้นนะครับ  
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 2. ความรูเชิงนโยบาย: ความรูท่ีตอบคําถาม 

   ขอ 1 ทําไมตองมีนโยบาย? ทําไปตองแกปญหา? Why ตองมีขอมูล prevalence (ความชุก) 

ของปญหาและผลกระทบ เชน การดื่มเหลาทําใหเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน การดื่มเหลาทําใหเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัว การดื่มเหลากอใหเกิดการทะเลาะวิวาท การดื่มเหลารอบมหาวิทยาลัยนําไปสูการทําใหเยาวชนเขาสู

วงจรอันเลวรายมากข้ึน เพราะวาถาดื่มเหลารอบมหาวิทยาลัยแลวไมเกิดปญหาเลย น้ําหนักท่ีคนท่ีจะเห็นดวยท่ีมี

มาตรการก็จะไมสูง เพราะวาการบอกวามันมีผลกระทบมากมายมันมาชวยทําใหนโยบายนั้นเดินหนาได  

   ขอ 2 คือ จะแกปญหาของไร? ควรมีนโยบายอะไร? ควรออกแบบนโยบายอะไร? How? ขอมูล 

Structure โครงสราง หรือ Process ของการเกิดปญหา เชน รานกระจุกตัวภายใน 300 เมตร รอบมหาลัย อยาง 

ท่ีเราไดนําเสนอขอมูลไป ใน 5 ป เพ่ิมข้ึนใกลมหาวิทยาลับไมใชไกลมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นรานเหลามอง

นักศึกษาเปนกลุมเปาหมาย การโฆษณามากกอนสี่ทุมสมัยโนนนะครับใครดูเบียรชางรองกันไดหมดนะครับออก

ขาวภาคคํ่าอะไรเยอะแยะกันไปหมด ราคาเหลาขาวถูกมากนะครับ เยาวชนหญิงเริ่มดื่มจากเหลาปน อันนี้ก็ทําให

คนเห็นวาตองแกจากเหลาปนนะครับ   

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

  พวกเราจําไดไหม ไมทราบวาเคยฟงหรือเปลา ท่ีรองวา “เปน

คนไทยรึเปลา กินแลวภาคภูมิใจ เบียรคนไทย ทําเอง” สารพัดเลยนะ

ครับกอนมี พ.ร.บ. ถายังนึกไดตอนเราเด็กๆ 

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล :  

อันนี้ผมอยากจะชี้ใหเห็นนะครับการวิจัย

กับการบริหารงานวิจัย พอดีผมโชคดีท่ีได

ไปทํางานท่ี สวรส. ปหนึ่งกับคุณหมอวิพุธ ซ่ึง ศวส. จริงๆแนวคิดก็เริ่มตั้งแตจาก

อาจารยหมอวิจารณ พานิช อาจารยหมอสมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ อาจารยหมอวิพุธ     

พลูเจริญ ก็ใชวิธีบริหารงานวิจัยมาโดยตลอดนะครับ ซ่ึงผมเทียบเร็วอยางนี้นะครับ 

การวิจัยคือการตอบคําถามเล็ก เฉพาะเนนระเบียบวิธีวิจัยทําโดยนักวิจัย ซ่ึงสวน

ใหญจะเปนมหาวิทยาลัย  การบริหารงานวิจัยตอบคําถามใหญเชิงนโยบาย (ระดับชาติ) ผมก็ไดวงเล็บไวดวยวา

ระดับชาติเนนการสังเคราะหขอมูลจากงานวิจัยท่ีมี คือไมตองไปลงเก็บขอมูลปฐมภูมิเองนะครับ แตวาสังเคราะห

งานวิจัยท่ีมี รวมไปถึงการตั้งโจทยใหนักวิจัยไปตอบปญหายอยๆท่ียังขาด คือ ถาฝายบริหารงานวิจัยสังเคราะห

แลวยังไมทราบวารานเหลารอบสถานศึกษา 300 เมตร เยอะไหม ควรจะแบงที 100, 200 หรือ 300 หานักวิจัยไป

ทําใหหนอย หรือจะสนใจดันภาพคําเตือนแอลกอฮอลเราตองมีขอมูลบางอยาง เชน เด็กเห็นภาพคําเตือนเตือน

ดีกวาขอความหรือเปลา อะไรประมาณนี้นะครับ ซ่ึงคนท่ีตั้งโจทยดีท่ีสุด คือ กระทรวงสาธารณสุข ทําโดยนักการ

สาธารณสุข หรือนักนโยบาย นั้น คือกระทรวงสาธารณสุขหรือฝายการเมือง นักวิจัยมีธรรมชาติท่ีจะสนใจประเด็น

เล็ก เพราะเขาซีเรียสกับระเบียบวิธีวิจัย เขาไมไดมีธรรมชาติท่ีจะดูประเด็นใหญเลยซะทีเดียวนะครับ พอดีผมไดไป

เรียนท่ีแคนาดาไดคุยกับคนท่ีทํางานในกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏวาขอ 2 คนท่ีทํางานในกระทรวงสาธารณสุข

เคาเปนคนทํานะครับ เคาเปนคน review เปนคนสรุปความรูท้ังหมด เปนคนเสนอนโยบาย และทําแผนวิจัย 5 ป

รวมกันแกรนท Agency และกําหนดโจทยยอยๆใหนักวิจัยไปทํา คือคุมความคิด คุมไอเดียเปนการควบคุมท่ีใหญ

ท่ีสุด สูงท่ีสุด ไมตองกังวลวาทําไมเราไมไดทําวิจัยเอง ผมเชียรนะครับนี้คือขอสองท่ีกระทรวงทําได ทีนี้เม่ือเรามา

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://transform.in.th/leaders/somsak-chunharas/
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ทําองคความรูมันมีการทบทวนองคความรูนะครับ มันเปน basic กับการสรางองคความรู การทบทวนองคความรู

ตางประเทศมีเยอะแยะนะครับ หากพูดถึงเรื่องแอลกอฮอล เชน WHO global strategy to reduce harmful 

use of alcohol ป 2010, Alcohol: no ordinary commodity ฉบับ Classic ของโลกท่ีรวบรวมความรูทุก

อยาง, global NCD Target ท่ีกําหนดแอลกอฮอลเปนหนึ่งในนั้น, best buys  (ตนทุนถูก เชน การคุมการโฆษณา 

คุมการข้ึนภาษี คุมการเขาถึง) , good buys (ไดผลดีแตตองใชตนทุนสูง เชน แกปญหาเมาแลวขับการบําบัดรักษา 

การใหความรู คือ ไดผลเหมือนกันแตตนทุนสูง) , ทบทวนองคความรูภายในประเทศเปนหนังสือท่ีตอนนั้นศูนยวิจัย

ปญหาสุราไดรวบรวม Abstract งานวิจัยของแอลกอฮอลท่ัวประเทศไทย  

  ซ่ึงประเทศไทยยังมีปญหาเยอะมากนะครับเพราะมันยังไมมีแหลงรวม กระจัดกระจายอยูตามหองสมุด

ตางๆ ตามสถาบันวิจัยตางๆก็ไดไปรวบรวมมา แตตอนนี้อาจจะยังไมไดอัพเดท สําหรับขอท่ี 3 การวิจัยสรางความรู 

ผมเอาปลาตะเพียนโมเดลมาใหดูนะครับ เพ่ือจะบอกวานักวิจัยเขาจะทําปลาตะเพียนตัวเล็กๆ สวนกระทรวง

สาธารณสุขจะทําปลาตะเพียนตัวใหญๆ คําพูดของหมอวิพุธอันหนึ่ง ตอนท่ีผมทํางานดวย ผมเห็นดวยมากและ

สําคัญมากก็คือ คนกระทรวงสาธารณสุขนาจะเปนนักบริหารงานวิจัย เปนคนตั้งโจทยท่ีจะตอบโจทยใหญๆ     

เปนคน map ของโจทยยอยๆ เพ่ือใหนักวิจัยไปทํา ตอนนั้นมันมีวิจัยบูรณการสมัยรัฐบาลทักษิณ แลวก็มีอาจารย

ชัยอนันต สมุทรวณิช (ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทรวณิช) นะครับมาเปนคนดู ตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีการทํา 

project ขอเงินบูรณการไปดวยเงินจํานวนหนึ่ง เม่ือเงินลงมาก็ไดแจกจายเงินเพ่ือใหนักวิจัยทําโจทยนะครับ อันนี้

เปนบทบาทท่ีศูนยวิจัยปญหาสุราทําเพ่ือเสนอแนะเพ่ือกระทรวง

สาธารณะสุขจะไดทําตอนะครับ 

  ท่ีนี้มาเขาเรื่อง ศวส.กับการขับเคลื่อน พ.ร.บ.นะครับ ก็มีสราง

ความรูสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย กับสรางความรูจากการ

ขับเคลื่อนนโยบาย หมายถึงขอ 1 ก็ทําตอนนั้นเลยนะครับ สวนขอ 2 

เราก็จะเก็บความรูทุกรอบ เหมือนท่ีนี้เก็บประวัติศาสตรนะครับ นี้คือ

ตัวอยางนะครับการใชความรูเชิงปริมาณ เรามี “รายงานสถานการณ

สุราประจําป” มีการรวบรวมปญหาสุราตางๆ และงานวิจัยใหมๆเพ่ือใหคนสืบคนงายนะครับ อันนี้เปนการเฝา

ระวังการดื่มในเยาวชน ท่ีเราไดใหทุนทําทุกๆ 2 ป อันนี้เปนการเฝาระวังอุปาทาน ดูวามีการโฆษณามากนอยแค

ไหนอันนี้ เปนตน คือ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) ผมจะบอกวาถาทําเชิงปริมาณ ไมถนัดทําเชิงคุณภาพก็ไดนะครับ  

      อันนี้ทําเปนเรื่องเลานะครับเราไปชวนนักเขียนสารคดีสะทอนปญหาสังคมหรือไปสัมภาษณ case ท่ีอยูใน

โรงพยาบาล หรือ case ท่ีเปนขาวแลวนํามารวมเลม เราจัดประกวดภาพนะครับ คุณหมอสมานยังไดใชภาพนี้ใน

การเสนอภาพคําเตือนนะครับมีนิทรรศการถายภาพมาแขงกัน อันนี้คือหนังสือขอมูลสถานการณนโยบายนะครับท่ี

คุณหมอยงยุทธ ขจรธรรมไดเปนคนทําและรวบรวมและก็ยุทธศาสตรระดับโลกนะครับอันนี้ท่ีทําเรื่อง “เหตุผลวา

ทําไม ท่ีไมควรนําเอาธุรกิจสุราเขาตลาดหลักทรัพย” เหตุผลก็คือเคาจะไดเงินเยอะข้ึน ราคาถูกลงการระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย คือ การระดมทุนขนาดใหญท่ีมีดอกเบี้ยถูกมาก ก็เปนอาวุธท่ีสําคัญท่ีตอนนั้นทําใหมวลชนเขาใจ

วาทําไมตอง ไมเห็นดวย ซ่ึงการประทวงแบบ เห็นดวย กับการประทวงแบบ ไมเห็นดวย มันไมเหมือนกันนะครับ 

ถาเขาใจวาเราทําเพราะอะไรมันจะหนักแนน ตอไปก็ลงมาท่ี specific policy นะครับก็เรียนวาตอนนั้นเรายังวิ่งไล

ตามหมอสมานนะครับ ฮาฮาฮา แตเราก็ทําขอมูลสนับสนุนใหทุกอยางนะครับตอนนั้นคุณหมอสมานใชเวลายกราง

และการฟงประชาพิจารณปกวา ผมเขาใจวาดวยเหตุผลไมทราบนะครับ แตเดาวาอาจจะตองการเก็บเปนความลับ

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9AClassic&espv=2&biw=1043&bih=960&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCKvnq6f8u8gCFYodjgod7AUMvw
http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-talk-interview/thaireform-talk-social/item/13477-2010-02-24-11-20-29.html
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พอสมควรเราก็จะไมไดทราบอะไรมากนักวาคุณหมอรางอะไรไวบาง แตพอเราทราบเราก็ไดทําแบบนี้นะครับ ตอน

แรกเราไดทํา total bran กอน ตอนนั้นเรามุงการหามโฆษณาโดยสิ้นเชิงนะครับ  

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ประเด็นหามโฆษณามันมากอน พ.ร.บ.ฯ ตอนแรกเราจะใชกฎหมายอ่ืนในการควบคุม คือให พ.ร.บ.

คุมครองผูบริโภค ตอนนั้นเสียดายมากนะครับ เพราะวาวันท่ี 20 กันยาคือประเด็นนี้นะครับ  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

  เออ...ก็เสียดายมาก ตอนนั้นเรากําลังเดินตามบุหรี่เลยนะครับ ตอนแรกบุหรี่ใช พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค

กอน อย. สามารถออกเปนขอกําหนดใชไหม 

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 มาเปนประกาศคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

 ใช ตอนนั้นก็เก็บไดแลวเกือบอีกครั้งหนึ่งถาไมใช 20 ก็เกือบได พอดีมีการสงตีความเลยหลุด เลยไมไดเดิน

ตอ ตอนนั้นเราก็ไดทําเหตุผล review ตางประเทศนะครับวาประเทศไหนบางท่ีไดหามโฆษณาบางการโฆษณามีผล

กับเด็กยังไง แลวเราก็ไดรวบรวมเพ่ือใหคนเขาใจ เสร็จแลวทางกระทรวงไดเดินเรื่อง พ.ร.บ. ท้ังฉบับซ่ึงมีท้ังเรื่อง

เวลา หามอายุ หามสถานท่ี แลวเราก็ทําเหตุผลรองรับทุกมาตราเลยนะครับ ไมมีการแยงใดๆเลย เพ่ือใหรองรับวา

กฎหมายทุกมาตราวามีเหตุผล คือ ตอนนั้นผมเขาใจวาการ review ของ

อาจารยบรรเจิด จะไดมาวามีมาตราใดบางแตวาเหตุผลความสําเร็จท่ี ท่ี

อ่ืนทําแลวไดผลจะชวยใหมีน้ําหนัก เสร็จแลวพอผานเขาไปในการถกเปน

รายมาตรา เรื่องมาตรการโฆษณา เราก็ทํา Fact sheet เฉพาะมาตรา

หามโฆษณาออกมา และสุดทายตอนจะโหวตเราก็ทํากระดาษแข็งใบ

เดียววา พ.ร.บ. เพ่ือใคร ดานหนึ่งก็เปนดานธุรกิจมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ

กําไรมากมาย อีกดานหนึ่งเปนภาพสยดสยองของคนท่ีเกิดอุบัติเหตุนะครับ นี้คือศูนยวิชาการทําสนับสนุนการ

ทํางานท้ังหมดของกระทรวงนะครับ ทีนี้สรางความรูท่ีผมไดโชวไปแลวนะครับ พอเราสรางความรูแลวเราก็สกัดนะ

ครับวามันนาจะมี 2 – 3 ข้ันนะ อันนี้คือภาพท่ีเราทําความรูนะครับ  

     จัดประชุมวิชาการทุกปก็ดึง นักวิชาการตางประเทศดวยนะครับและนํามาใสในมาตราตางๆ อันนี้เดี๋ยวพ่ี

สงกรานตจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับ ผลแคยกวาทุกภาคี ศาสนา 

ห ล า ย ศ า ส น า  ( ย ก ตั ว อ ย า ง

ภาพประกอบ) อันนี้ทางทานมงคล

นะครับกฐินท่ีทานประกาศ อันนี้

ทานสุรยุทธ (พลเอก สุรยุทธ จุลา

นนท นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ดํารง

ตําแหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 

29 มกราคม พ.ศ. 2551) ท่ีวัดชลประทาน เปนจุด start อันนี้เปนเหยื่อ

เมาแลวขับ แลวอันนี้เปนเยาวชน อันนี้เปน 13 ลานรายชื่อ ทีนี้อยากใหดูนะครับวาตอนนั้นเราก็เก็บความรูนะครับ 

เราใหทีมอาจารยปาริชาติ ดูหนังสือพิมพใหเราประมาณ 9 ฉบับแลวก็ตัดขาวทุกวัน แลวก็ดูวาขาวไหนสนับสนุน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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พ.ร.บ.ฯ ขาวไหนกลางๆ ขาวไหนไมเห็นดวยกับพ.ร.บ.ฯ ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวเราสูงเปน 3 เทาของฝายโนน จากการท่ี

เราทํางานรวมกัน “สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา” และตองดูคําหนึ่งคือ  Media Advocacy การทํางานกับสื่อมวลชน

ทุกๆ Event จะเปนขาวสวนใหญ ทุกความรูท่ีปลอยออกไปสูสาธารณะจะกลายเปนขาว เราตองสูกันดวยขาว 

เพราะขาวจะเขาถึง นักการเมืองจะอานขาว เราไปทําสุดหรูในหองเล็กๆในหางสรรพสินคาแลวไมมีใครรูก็คือไมมี

ใครรูเลยนะครับ รูกันอยูพันคนอยางมาก แต การเปนขาว คือการตอสูท่ีแทจริง Peak แรก คือตุลาคมชวงท่ีทาน

มงคลประกาศขาวก็มหาศาลท้ังเราท้ังเคา เสร็จแลวชวงนี้เปนชวงท่ีลา 13 ลานรายชื่อ เอาเขา สนช. ซ่ึงทราบวาจะ

เขาเม่ือไหร ใชเวลา 3 อาทิตยเองนะครับ (13 ลานรายชื่อ)  ก็เปนขาวอยางมหาศาล และสุดทายพอเปนวาระอ่ืนๆ 

จะไมคอยเทาไหร แตพอเปนวาระหามโฆษณา ก็จะมีขาวอีกมากมายอันนี่ก็ถือวาเปนประวัติศาสตรเล็กๆ ผานการ

วิเคราะหขาว เรียนวานี่คือการสรางความรูนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆ แลวไมลงลึกนะครับ อันนี้คือชวงท่ีอยูใน

สภาซ่ึงเปนชวงดัน ชวงของการเตรียมดินคือ ความรูท่ัวไป เสร็จแลวมาเปนความรู พ.ร.บ.  เฉพาะนะครับ                

(รวมสามเหลี่ยมเขยื่อมภูเขา + Media Advocacy)  

 เสร็จแลวสุดทาย คือชวงในสภา ไดสรุปวามี 4 กุศโลบาย

นะครับ พอดีผมไดขอมูลรายชื่อคน Vote โดยไมเปดเผย

ขอมูลท่ีมา วาแตละวาระใคร Vote เห็นดวย ไมเห็นดวย 

แลวเอามาวิเคราะห  ก็มี 4 กุศโลบายนะครับ กุศโลบาย

แรก กุศโลบายการมีสวนรวม มีเหตุการณวาปกติ

กรรมาธิการจะมี 15 คน แตกรรมาธิการแอลกอฮอลรอบ

นั้น 31 คือตางฝายตางยัดคนของตัว เองเขาไป พ่ี

สงกรานตยังหลุดสุดทาย ถูกฝงโนนเบียดเอาคนของธุรกิจ

เขาไป อันนี้คือความเปนตัวแทน บุหรี่ก็กําลังเดินแบบ

เดียวกัน เคาตั้งเปาวา 25 คน แตผมเดาวาคงเกิน เพราะฉะนั้นอันแรก คือ จํานวน เพราะถาเขามีมากเทาไหรเขา

จะมีความไดเปรียบในการ Vote มากเทานั้น แลวความเปนตัวแทนในกรรมาธิการมีเจาของธุรกิจเบียรยี่หอ

ตางประเทศ 1 คน เจาของโรงแรม 1 คน เจาของทีวี 1 คน และเจาของหนังสือพิมพ 1 คน ผูบริหารระดับสูงของ

หนังสือพิมพอีก 2 คน โดยปกติแลวจะไมมี conflict of interest มากําหนดนโยบาย ผมก็วิเคราะหแลววาคน

เหลานี้คงโหวตไมเอา พ.ร.บ.  

กุศโลบายท่ี 2 กุศโลบายกระบวนการ delay tactics เปนหนึ่งในอันท่ีใชมากท่ีสุด เคาอภิปรายทุกรายการและ

พยายามยืดอยูตลอดเวลาแลวกันท่ีชัดๆนะครับ ตอนท่ีเขา สนช. พอเราบรรจุวาระเขาไป สนช. 2- 3 ครั้ง เปน

วาระของเราแลวแตก็ถูกเลื่อนๆๆ ใหเอาไปตอกระบวนท้ังหมด แลวไปวันสุดทาย เสร็จแลวพอจะถึง ก็มีการเสนอ 

พ.ร.บ. อีก 3 พ.ร.บ. เขามาแทรกอีกวาเปน พ.ร.บ. สําคัญ แตพอดีพ่ีอําพลใหมีการโหวตนั้นก็เลยตกไป ถาเขา

แทรกของเราก็คงไมทันเลยนะครับ นี่คือขบวนการ delay tactics ท่ีทําอยูตลอดเวลา แลวก็ไปท่ีกุศโลบายตอรอง

นะครับมี 2 อยาง (ตอรองบนโตะ กับ ตอรองในท่ีลับ) ตอรองในหอง ตอรองประจํานะครับ เชน เราบอกวาไม

โฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง เคาบอกวาไมโฆษณากอน 10 โมง กอน 4 ทุม บางกลุมก็บอกวาไมง้ันโฆษณากอนเท่ียง

คืน อะไรประมาณนี้ ซ่ึงเปนการตอไปตอมา โดยตอนนั้นรูสึกรัฐมนตรีเปนประธานตอนหลังขอแกเปนนายกฯ 

แอลกอฮอลก็เลยไมเหมือนบุหรี่นะครับท่ีออกภาพคําเตือน 85 เปอรเซ็นตเพราะรัฐมนตรีสาธารณสุขเปนประธาน 

แตพอเปนนายกตอนแรกนึกวาจะดี แตปรากฏวาไมไดเรียกประชุมเทาไหร แลวก็ยังขางบนจะใหความสําคัญกับ
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ธุรกิจมากข้ึนนี่คือการตอรอง แตท่ีสําคัญคือการตอรองในท่ีลับ นะครับ คือมีอยูครั้งหนึ่ง มีมาตราอันหนึ่งท่ีหมอ

สมานยกรางไวนั้นนะครับ คือถาโฆษณาโดยธุรกิจใหญ โฆษณาโดยธุรกิจโดยธุรกิจยอย ผมเขาใจวาโฆษณาโดย

ธุรกิจใหญจะลงโทษเยอะกวา ปรับเยอะมากพอหลังจากมันจางแลว ปรากฏวาเคามาบอกวาถาไมตัดมาตรานี้ออก

เคาจะโหวตใหนับองคประชุม ตอนนั้นวันสุดทายองคประชุมไมถึงครึ่ง คือ ตอนเปดประชุมนั้นถึงครึ่ง แตของเรา

เสร็จประมาณ 4 ทุมนะครับคนก็คอยๆหายอันนี้ปกติถาอยูไมถึงครึ่งแตถามีการโหวตผานแลวก็จะไดกฎหมาย               

อันนี้เขาขูวาจะนับองคประชุม ซ่ึงถานับองคประชุมไมครบกฎหมายนี้ก็จะตกทันที ปรากฏวาพ่ีอําพลใชปฏิภาณ

ไหวพริบอะไรชวงนั้น แลวก็ตัดสินใจวาก็โอเค เขาใหข้ึนประกาศดวยนะครับ ท่ีประชุมชวงนั้น พ่ีอําพลก็ประกาศวา

ตัดมาตรา คือปรับให ธุรกิจรายใหญก็จะถูกปรับเทากับธุรกิจรายยอย คือ เขาตั้งใจจะผิดโฆษณาเพ่ือยอมจายท่ีมัน

นอย คือ การตอรองในท่ีลับ มันมีความมันเยอะแยะนะครับ ทีนี้ wording “กุศโลบายการลงคะแนนเสียง” มีอยู 

3-4 ตัว มันมีเรื่องของการลอบบี้ตางฝายตางลอบบี้ แลวฝายโนนเคาจะขยันมากในการเขาไปลอบบี้มากมาย คือใน

สภาจะมี 3 วาระ  

 วาระท่ี 1 คือรับหลักการเอากฎหมายเพ่ือเขาพิจารณาพอเขาพิจารณา เขาจะตั้งกรรมาธิการ โดย

กรรมาธิการในรอบนี้ทํางาน 6 เดือน ประชุมกันทุกสัปดาหซ่ึงคนในสภาจะบอกวาเปนกฎหมายท่ีถกกันยาวนาน

ท่ีสุด  

 วาระท่ี 2 เปนวาระท่ีเขามาถกกันในสภาใหญ คือ สนช. ท้ังหมด ซ่ึงเปนการโหวตรายมาตรา  

 สวนวาระท่ี 3 จะมีการถกแลววาเอาหรือไมเอาท้ังฉบับ  ซ่ึงเปนการโหวตท้ังฉบับ จะมีคนจํานวนหนึ่งท่ี

โหวตเอาในวาระท่ี 1 แตจะโหวตไมเอาในวาระท่ี 3 หรือบางคนโหวตไมเอาในวาระท่ี 1 แตมาโหวตเอาในวาระท่ี 3 

(หมายความวามีคนจํานวนหนึ่งซ่ึงไมมากแตจะมีการเปลี่ยนจุดยืนในการโหวต) หมายความวาการลอบบี้                           

มีความหมาย ฉะนั้นเราท่ีจะตองดันกฎหมายตางๆก็ควรตองทําการลอบบี้แบบนี้ และก็นาขํามากนะครับแคชวนให

คนมาโหวตเนี๊ยมีความหมายมาก ฝายเราตอนแรกเราชนะ 90 ตอ 30 กวาตอนแลวแรกตอนหลังมาชนะ 70 กวา

ตอ 30 กวา ปรากฏวาคนท่ีโหวตเห็นดวยกับวาระท่ี 1 ไมมาโหวตในวันสุดทาย 40 คน แตก็มีคนท่ีเราชวนมาได

จํานวนหนึ่งแตท้ังหมดเราขาดทุนไป 25 เสียง แตวาฝายโนนคนท่ีโหวตใหเคาวาไมเอา พรบ. มาเพ่ิม 18 คนในครั้ง

หลัง หมายความวามันทําใหคนท่ีเห็นดวยกับเขาเพ่ิมมากข้ึน ถาวันนั้นคนของเรามาแลวทําใหองคประชุมเกินครึ่ง

ไดเราก็จะไมตองกังวลเรื่องคําขูท่ีจะใหนับองคประชุมไมมีความหมาย ทีนี้และสุดทายสําหรับเรื่องโหวต (เปนเรื่อง

สนุก ตลก) ตอนนั้นรูสึกจะเปนเรื่องโหวตของ สมเกียรติ ออนวิมล นะครับ เรื่องหามเฉพาะหามเห็นขวด          

แตโฆษณาสนับสนุนสังคมได ปรากฏวาโหวตครั้งแรกเปนการโหวตกดปุมเราชนะ 66 ตอ 44 ทันทีทันควันฝงโนน

ขอใหโหวตใหม ซ่ึงเราไมมีประสบการณเลย เคาขอใหโหวตใหมโดยการยกมือ การยกมือมันจะเช็คไดวาใครโหวต

ใหใคร ปรากฏวา 12 เสียงยายจากของเราไปเขาฝงโนน ฉะนั้นเราลบไป 12 เคาบวกไป 12 เคาเลยชนะไป 56 ตอ 

54 พอเคา แตเราคิดคํานวณวา มีคนแอบจะทําความดี แตวาไมกลาเปดเผยตัวตน เพราะถูกหมายหัววารับอยูอยู

เครือขายไหนแลว แตท้ังทีท่ีมีการสวิตสวิธี เคากินของเราไป 24 เสียง อันนี้เปนเรื่องของการโหวตนะครับ อันนี้

เปนตัวอยาง “เรื่องกระบวนการ พออภิปรายเสร็จเคาขอเสนอปดประชุมเลย เราไมทันตั้งตัวเลยนะครับ ฝายพ่ี     

อําพล ครูหยุยยังไมทันพูดเคาก็ปดการอภิปรายเลย นี้คือ กระบวนการๆบล็อกการพูดของเรา” นี่คือสิ่งท่ีเปน

ความรู เปนประโยชน เพราะเราตองผลักดันพ.ร.บ.อยูตลอดเวลา แลวเลหเพทุบายในสภาเปนสิ่งท่ีเราหางไกล 

 

 



16 

 

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ผมขอเสริมอีกนิดหนึ่ง ท่ีเรามีการอภิปรายตอหรือแสดงความคิดเห็นตอสําคัญอยางไร? เพราะวาปจจุบัน

เราทํางานอยูเวลาเราสูกันในศาล ทางทนายฝายโนนเขาจะเอาพวกนี้มาเลยวามีการพูดคุยกันอยางไร ซ่ึงมัน

สะทอนเจตนารมณของกฎหมายหลายเรื่องนะครับ เสียดายจริงๆพ่ีอําพลไมไดมา ถามาจะมี แท็กติก อะไรตางๆ

อะไรพวกนี้มากมาย เพราะพ่ีเคาจะอภิปรายเพ่ิมเติมหลังจากนั้นเพ่ือท่ีจะใหกฎหมายมันคุมครองประชาชนไดมาก

แตทางโนนเขาก็รูทันเขาก็มาบล็อกการอภิปรายตางๆ  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

  ตอเลยนะครับ โอกาสท่ีจะทํางานตอไปของกระทรวง พวกเราท่ีทํางานเก่ียวกับแอลกอฮอล อันนี้เปน

ขอมูลป 53 เทียบกับ 51 นะครับมีการสํารวจการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ ตอนนี้ก็เปนปท่ี 7 แลวนะครับ ก็คือ

ประชาชนรวมมือมากข้ึนนะครับ ไมไดไปซ้ือในสถานท่ีหาม ซ้ือไมไดไปซ้ือในเวลาท่ีหาม คนท่ีอายุต่ํากวาก็ไปซ้ือ

นอยลง เห็นการโฆษณานอยลงป 53 เทียบกับป 51 ตอนนี้ไมทราบนะครับ เห็นวากฎหมายมีความจําเปนเห็นถึง

โทษภัยสุรามากข้ึน แตวาความสะดวกในการเขาไปซ้ือก็ไมไดแตกตางกันอยางชัดเจน แตท่ีสําคัญคือรานคายัง

ลักลอบ คือหมายความวาคนท่ีไปซ้ือแบบผิดกฎหมายลดลงแตถาเขาไปซ้ือ ความสําเร็จในการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 

หมายความวา วารานคาไมปฏิบัติตามอันนี้  ไมรูวาสมานๆไปตรวจแลวขอมูลเปนอยางไรแลวนะครับ ผมจะบอก

โอกาส คือ จริงๆแลวมีอุปสงค (demand หมายถึง ความตองการซ้ือสินคาและบริการ) ในของฟากประชาชนและ

อุปาทาน (supply หมายถึง ความตองการขายสินคาและบริการ) ประกอบดวย 4 P คือ products=ผลิตภัณฑ 

price=ราคา place=การกระจายสินคาและการเขาถึง promotion=การโฆษณาและการสงเสริมการขาย เม่ือมา

ดื่มคุมเหลานี้ก็จะลดการบริโภค ลดผลกระทบนะครับ สิ่งท่ีใน พ.ร.บ.มี คือฉลากคําเตือน มาตรา 26 มีการควบคุม

การบรรจุภัณฑขนาดเล็ก คือสามารถควบคุมไดนะครับ ตอนนี้ยังไมมีปรากฏการณนั้น  คือมีอยูครั้งหนึ่งแตรานคา

ไหวตัวทัน โดยท่ีเอาขวดกระทิงแดงมาบรรจุเหลาขาว ขายอยูพักหนึ่ง ขายในเซเวน ก็มี ขายอยูพักหนึ่งเขาไหวตัว

ทันก็เก็บไปหมดเลยผลิตภัณฑนั้น และก็มีมาตรา 31 ควบคุมการสงเสริมการขาย เรื่องควบคุมพ้ืนท่ี เวลา อายุ 

ควบคุมความหนาแนนซ่ึงตองไปผาน พ.รบ.สุรา ใบอนุญาตของกรมสรรพสามิตท่ียังเปนโอกาส เรื่องราคาเรายังไม

คอยพูดถึง แลวก็มีมาตรา 32 แลวก็เปนเรื่องการลดผลกระทบ ท่ีพูดคืออยากเชียรวาคณะกรรมการมีมติของแผน

ยุทธศาสตรชาติได ซ่ึงแนะนําไดวากระทรวงการคลังตองข้ึนภาษี เชน ตอนนี้เขามีการปฏิรูปประมวลสรรพสามิต 

เขากําลังกําหนดการเขียนใบอนุญาตใหมๆนะครับ เราเสนอแนะไดเลยนะครับ เชน นักวิชาการเสนอไววานาจะมี

ใบอนุญาตเฉพาะผูจําหนาย ไมใชแครานจําหนาย เพ่ือท่ีจะตอใบอนุญาตจําหนายตองมีการฝกอบรมเรียนรูวิธีท่ีจะ

ไมขายใหกับคนเมา หรือวาแยกใบอนุญาตนั่งดื่ม กับซ้ือกลับบาน เพราะวาแบบนั่งดื่มจะเกิดการทะเลาะวิวาท

มากกวา เพราะถึงแมวาจะไมไดอยูใน พ.ร.บ.ท่ีกระทรวงสาธารณสุขดูแล แตวาคณะกรรมการชาติสามารถท่ีจะ

เสนอนโยบายได สุดทายนะครับภารกิจก็ตองเดินตอไปใน พ.ร.บ.แอลกอฮอลนะครับซ่ึงทําไดดีอยู แลวก็มาทําเพ่ิม

เรื่องมาตรการภาษีราคา การจํากัดความหนาแนนจุดจําหนาย เพราะวาตอนนี้เราไปจํากัดวัด โรงเรียน ซ่ึงไดผลนะ

ครับ โดยเฉพาะในการสรางกระแสถกเถียงแตวาคนสวนใหญไปดื่มนอยอยูแลวเพียงแตวาเปนสถานท่ีจัดงาน

เทานั้นเอง ถาเรามีแคนั้นทําเรื่องความหนาแนน มันลดไมได และในตางประเทศสิ่งท่ีเขาทําแลวไดผลคือการไป

จํากัดจํานวนใบอนุญาตใหมันมีนอยๆ หรือข้ึนใหมันแพง ปองกันอันตรายจากการดื่มเมาแลวขับ ปองกันสุราเสรี 

FTA ( FTA  ยอมาจาก  Free Trade Area  หรือ  Free Trade Agreement  ซ่ึงหมายถึงเขตการคาเสรีหรือ

ขอตกลงทางการคาเสรี) ซ่ึง FTA กระทรวงก็บอกไดวาไมควรอยูใน List การเจรจา ตอนนี้ยังอยูในชวงท่ีเขาเซ็น
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สัญญาไมไดเพราะอยูในรัฐบาลปฏิวัตินะครับ แตเราตองเตรียมการบานตั้งแตตอนนี้ เม่ือพอเปดเปนรัฐบาล

เลือกตั้งปุบ เขาจะจับเซ็นทันที เราจะตั้งตัวไมทันเพราะฉะนั้นการบําบัดตั้งแตแรกเริ่มถาคลินิก NCD หรือ ER มา

แนะนําใหเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม กระทรวงสาธารณสุขทําไดเลย และสุดทายตั้งโจทยเชิงนโยบายและชวน

ศูนยวิจัยปญหาสุราและเครือขายนักวิชาการมาทําวิจัยสังเคราะหและก็มาสังเคราะหความรูเปนเอกสารวิชาการ

เชิงนโยบาย ก็ขอบคุณครับและขออภัย 

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 กําลังเขมขนเลยนะครับ มีอีกหลายเรื่องท่ีพ่ีบัณฑิต ไดเปดประเด็นไวเก่ียวกับการตอสูในเชิงของนโยบาย 

ในเชิงของการเมือง ในเชิงของภาครัฐนะครับ ซ่ึงเรียกไดวาผูถือธงนําในการผลักดันเรื่องนี้ของเรา คือทานอดีต

รัฐมนตรีมงคล ณ สงขลา กราบเรียนเชิญอาจารยครับ  

นายแพทยมงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

 เออ ฟงคุณหมอบัณฑิตก็เพลินดีนะครับ แลวก็อยากจะเรียนนองๆ ทุกคนวาผมไมไดเปนตัวการท่ีทํางาน

เรื่องนี้สําเร็จนะครับ แตเปนนองๆท่ีนั่งท้ังสองขางและกองเชียรอ่ืนๆ ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนใหสําเร็จ ผมเปนคนยืน

ชูทลูกใหเขาประตูเพราะทุกอยางไดเตรียมไวกันหมดแลว ในชวงท่ีกอนจะมีการโปรดเกลาแตงตั้งคณะรัฐมนตรี  

จําไดวาชวงนั้นฝนตกมาก น้ําทวม ผมจําไดวาท่ีบางบาล (อําเภอบางบาล) จังหวัดอยุธยา เขาขอมามาเพราะ

หลังจากท่ีผมเกษียณจากกระทรวงสาธารณสุขไปแลว ผมไปทํางานอยูท่ีเครือสหพัฒนแลวก็นองๆ ท่ีอางทอง ท่ี

อยุธยาเคาอยากจะขอมามา ผมก็เลยขอมามาประมาณหม่ืนกวาซอง เยอะเลย แลวก็ผมตามไปดูดวยมีพนักงาน

และเจาหนาท่ีสาธารณสุขไปแจก แลววันนั้นผมไปท่ีอยุธยาและมีคนโทรไปบอกวาตอนบายๆจะมีการคุยกันเรื่อง

ของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีวัดชลประทาน ท่ีจริงผมไมไดรับเรื่องมากอน ถาจําไมผิดทานสุรยุทธเองถูก

เชิญใหไปกอนท่ีจะไดรับการแตงใหเปนนายกรัฐมนตรีจะไปในนามขององคมนตรี ไมไดไปในนามของ

นายกรัฐมนตรี เม่ือผมไปอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวม เอามามา เอาของ ท้ังมีคนฝากไปแจกอะไรตางๆ ไปลุยน้ํากับเคา พอ

มาถึงท่ีวัดชลประทาน มีทีมงานเอาเสื้อสีขาวรูป สสส. มาใหใส เอาเกาอ้ีมาแทรกใหตัวหนึ่งมานั่งจากหลวงพอ

ปญญากอน ทานนายก ทานอาจารยอุดมศิลป ผมนั่งแทรกระหวางทานอาจารยอุดมศิลปกับผูอํานวยการสํานัก

พุทธ ทานปญญาไดใหโอวาทอะไรตางๆ สวนทานนายกคุยในเรื่องแอลกอฮอลวาเปนสิ่งไมดีตางๆ ทานอาจารย

อุดมศิลปพูดในเรื่องของวิชาการเปนอันเดียวกันหมดเลย ผมก็บอกวาถาผมไดเขาไปทํางานในกระทรวง

สาธารณสุข ส่ิงท่ีแรกท่ีผมจะทํา คือ การออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ สามคน ท้ังทานนายก 

ซ่ึงทานนายกทานคงทําไมได ถาใครเคยเลนหมากฮอสจะรูวาถาขุนไปทําอะไรรุนแรงรุกมากเกินไปมันอาจจะ

อันตรายได ผมเชื่อวาทานอยากจะคลอยตามแตทานทําอะไรมากไมได แตผมเปนแครัฐมนตรีผมก็สามารถทําได 

คือผลตองการมัดทานนายกและคนอ่ืนๆ วาเราจะตองลงมือทําแลวไมใชวาเราทําวิชาการกันมาโดยตลอดแลวก็ไม

เอาจริงเอาจังสักที ผมทราบวาในเรื่องของ พ.ร.บ. ทํากันมากอนหนานั้น 2 ป แลวทํากันมานานแลว อยางท่ีผม

เรียนไมวาจะเรื่องอะไรท้ังหลาย เรื่อง CL ท่ีทําก็เหมือนกันไมไดทําเองเหมือนกันท้ังนั้นเลยทําจากท่ีนี้ 4-5 ปแลว

ตอรองเรื่องราคายา ยาเอดส ไมไดผลสักที พอมาถึง CL เซ็นตูม ยามาลงราคาจากไมรูตั้งก่ีรอยเทา อันนี้ก็

เหมือนกันรอแคเตะใหเขาประตูเทานั้นเอง ท่ีจริงแลวนักวิชาการนั้นของเราพรอมอยูแลวอยางคุณหมอบัณฑิต คุณ

หมอสมาน เปนทีมตอสูมากมายเหลือเกิน แตการทํางานแบบนี้ก็ไมรูวาจะเปนหมูหรือเปนจา “ผมเรียนวาวัน

สุดทาย ผมกลัวเหลือเกินวาผมจะมาบอกคนท่ีไปเชียรอยูหนาสภายังไงตอนเกือบๆ เท่ียงคืนละ วากฎหมายไมผาน 

และผมจะเอาหนาไปไวท่ีไหน และผมจะไปนอนหลับไดยังไง ผมนั่งคิดอยูตอนนั่งอยูในสภา เพราะชวงนั้นเปนชวง
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ท่ีวิกฤตมากเหลือเกิน” เดี๋ยวผมจะเลาใหฟงนะครับ สัปดาหท่ีสองของการเขาไปเปนรัฐมนตรี เอากฎหมายฉบับนี้

เปนฉบับแรกเขา ครม. ใน ครม. นั้นเรารูอยูแลววาพาณิชยกับคลังไมเอากับเราดวยแน เพราะจะทําใหเสียรายได

ลดลง ตางประเทศจะวุนวาย หลายสวนท่ีเดียวใน ครม. มีขอโตแยงหลายอยางมองใหเห็นชัดเจนวาอยากท่ีจะให

ชะลอเรื่องนี้เอาไวกอน ไมนาท่ีจะรีบเรงเพราะ ครม. ก็เพ่ิงมาทํางานกันใหม แตสุดทายก็บอกใหไปแกในเรื่องของ

ขอความท่ีไมมันไมเหมาะสมทางดานกฎหมายแตไมเก่ียวกับเนื้อหา ผมบอกถาเปนเนื้อหาทางดานกฎหมายเราจะ

เอากลับไปแก แตขอสัญญาวาการประชุม ครม. วันอังคารอาทิตยหนา เรื่องนี้จะขอนํากลับเขามาในท่ีประชุม 

ครม.ใหม ทานนายกก็เห็นดวย อนุมัติวาใหเอาไปปรับแกในสวนท่ีไดรับการทวงติงและวันอังคารหนาคอยนํากลับ

เขามาใหม อันนี้ก็คลาดแคลวกันไป อาทิตย วันอังคารตอไปครม.ก็อนุมัติผาน ผานไปโดยท่ีเสียงจากกฤษฎีกา 

ออกมาชัดเจนเลยวามันไมสวางไสวเทาท่ีควร มันมีสัญญาณวาคงจะตองเอาผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

มาศึกษาขอมูลเพ่ือจะกลับเขามาเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ถามองแบบนี้ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับ พ.ร.บ.สุราจะตอง

เยอะมากๆเลย ถาศึกษา 1 ปคงไมจบ ถาเสียงอยางนี้ชัดเจนเลยวาเปนเรื่องท่ีเคาคงจะไมคอยอยากใหเขาสูสภา

อยางแนนอน เม่ือเปนอยางนั้นก็คุยกับคุณหมออําพล คุณหมออําพลก็เขาไปนําเสนอดวยและไดไปรวบรวม สนช. 

27 คน เพ่ือเสนอกฎหมายของสนช.เอง เพราะวารัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ใหโอกาสเอาไววาถา สนช. เสนอเรื่องเขา

ภายใน 30 วัน เม่ือบรรจุเขาวาระหลักภายใน 30 วัน ครม. ตองไปรับกฎหมายนั้นมาศึกษาเห็นชอบหรือไม

เห็นชอบอยางไรตองสงเขาไปในสภา เม่ือครบ 30 วัน ครม.พิจาณาสงกลับพรอมกับพ.ร.บ. วันท่ีทางทีมวิชาการทํา

ไวแลว ควบคูกันไปเขาสูสภา อันนี้ถาเปนสวนหนึ่งท่ีผานจากกฤษฎีกาก็อยูตรงท่ีความสามารถของคุณหมออําพลท่ี

มองลึกซ้ึงวารัฐธรรมนูญชั่วคราวใหโอกาส สนช. เสนอกฎหมาย แตเปนกฎหมายท่ีไมเก่ียวกับการเงิน โดยเอาไป

ตัดกฎหมายท่ีทีมคุณหมอบัณฑิต คุณหมอสมานทําตัดในเรื่องของเงินออกใหหมด เอาเรื่องท่ีมันผานไดเขาสูเขา 

สนช. จึงมีการบรรจุไวในวาระท่ีจะพิจารณา เปนการบังคับใหรัฐบาลใหนําเรื่องนี้เขาสูสภาภายใน 30 วัน อันนั้น

เปนการยกเล็กๆนะครับเสร็จแลวพอครบ 30 วัน กฎหมายนี้ท้ังสองฉบับมีการเสนอเขาไปแตมีการรวบกันนําเสนอ

เปนฉบับเดียวกันพิจารณาดวยกัน ในการประชุมวาระท่ี 1 แมแตในวาระท่ี 1ก็มีเทคนิคอะไรตางๆมากมาย อยางท่ี

คุณหมอบัณฑิตไดเลาใหฟงแลว แมแตเรื่องเล็กๆนอยๆมากมายเหลือเกินปลีกยอย มีการอภิปรายกันรวม 3 ชั่วโมง

ในวาระแรกนะครับ คงไมมีกฎหมายไหนท่ีใชเวลามากมายขนาดนี้ เหนื่อย ฮาฮาฮา จําไดวาเหนื่อย แตก็ผานใน

วาระแรกไปได และมีการตั้งกรรมาธิการท้ังหมด 31 คน และคนท่ีเขาไปเปนคนท่ีมีผลประโยชนท้ังนั้นเลย ประชุม

กันท้ังหมด 6 เดือน 23 ครั้ง ข้ึนไปชั้น 3 สภาหลังใหมข้ึนไปชั้น 3  แลวก็เครียดมาก ในแตละวันท่ีประชุมเพราะ

หลังจากท่ีตกลงกันแลวในวันนี้ วันตอไปก็ถกเรื่องเดิมอีก คําถามเดิม คําตอบเดิม เพ่ือท่ีจะใหไมจบสิ้น เรื่องอ่ืนท่ียัง

อยากจะเคลียรไปทีละมาตราก็ยังจอดอยูตรงนั้น และเราก็รูวา อืม...ฝายไหนเทาไหร ผายโนน ฝายนี้อยูตรงนั้น

เหนื่อยมาก จําไดวาเหนื่อยจริงๆปกติผมจะไปวิ่งทุกวัน ฮาฮาฮา คือมีอยูวาผมรูสึกวาเดือนท่ี 6 เวลาผมไปวิ่ง วิงไป

วิงมารูสึกวาชาท่ีคาง ปากชาและลิ้น เอะ..รูสึกผิดปกติ พอหยุดวิ่ง..อาการก็นั้นหายไป แตพอวิ่งอีก..สักประมาณไม

ถึงกิโลอาการนั้นก็เปนอีก ทดลองอยูอยางนี้ 3 วัน เพราะในขณะท่ีวิ่งอยูนั้นก็คิดถึงแตเรื่องคําตอบคําถามของ

กรรมาธิการ พอเขาวันท่ี 4 เริ่มไมไหวแลวผมก็ไปประชุม ครม. และไปโรงพยาบาลรามาธิบดีใหลองทํา cath ดู

ปรากฏวาหลอดเลือดหัวใจตีบ หมอก็บอกวาพ่ีจะเอาอยางไร ผมก็บอกวามันตีบก็ดันมันออกซิ หมอจึงใสขดลวด 

(stent) เพ่ือขยายหลอดเลือด แตไมมีใครรูนะครับ เพราะผมไปคนเดียว หลังจากนั้นก็ใหไปนอนอยูหลังหองท่ี

พยาบาลทํางาน จําไดวาใหนอนนิ่งๆ ฉ่ีบนเตียง หามลุกข้ึน เพราะกลัวจะปริออก ทรมานมาก พอตอนเย็นๆก็ขอก

ลับ อันนี้เปนผลอยางชัดเจนเลยวา ความเครียดถาเกิดข้ึนกับเรา นอกจากการนอนไมหลับไมสนิทแลวสงผลใหเสน
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เลือดเล็กๆท่ีไปเลี้ยงหัวใจตีบไดไมเคยเปนแบบนี้มากอนเลย อันนั้นเปนเรื่องท่ีอยากจะใหเห็นวาความรุนแรงใน

กรรมาธิการนั้นมีความรุนแรงมาก ท้ังนี้ 6 เดือนท่ีทําอยูในชั้นกรรมาธิการพอเสร็จจะเอาเขาสภาเพ่ือท่ีจะพิจารณา

วาระ 2 และวาระท่ี 3 กวาจะไดคิว “คิวตรงนี้เปนเทคนิค” ถึงแมกรรมาธิการจะผานแลวก็ตาม แตการบรรจุวาระ

ท่ีจะบรรจุ เลื่อนแลว เลื่อนอีกโดยไมมีเหตุผล ดังนั้นเราจะเห็นวาปศาจในเรื่องนี้มีอยูจริง และมีอยูทุกหนทุกแหง 

แลวมันตองมีเทคนิคในการทํา “ผมเรียนไดเลยวาการทํางานในสภาถาไมมีคุณหมออําพล เรื่องนี้ไมสําเร็จ” เพราะ

ผมจะไปตอรองเองไมไดมันเปนการตอรองท่ีจะตองไปหาคนโนน คนนี้ คุณหมออําพลตองไปหาคนมาตอรองไม

นอยกวา 20-30 คน เพ่ือจะไปลอบบ้ีอะไรตางๆ ตอนแรกๆ แกมาถามพ่ี!!อยางนี้ไดไม!!อยางง้ันไดไม พอตอนหลัง

ผมบอก คุณหมอตัดสินใจยังไงเอาเลยมันเยอะเหลือเกินท่ีจะตองไปตอรองนะ นาเห็นใจแก ผมวาผมเหนื่อยแลวนะ 

แตคุณหมออําพลเหนื่อยมากกวาผม เพราะแกวิ่งตลอดตั้งแตวิ่งท้ัง สนช. และวิ่ง ครม.บางคนดวยซํ้าไป ทีนี้พอ

บรรจุเขาไปสูสภาในวาระท่ี 2 มีเทคนิคบางสิ่งบางอยาง เทคนิคบางอยางท่ีตองพยายามทําใหได เรามี

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มี 2 คณะ ความหมายเล็กๆท่ีบอกวา

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองไมเปนผูท่ีติดแอลกอฮอล (คลายๆคําวาไมเสพติด) เสร็จแลวก็มี

พระเอกคนหนึ่งเสนอวาตองไมเปนคนท่ีไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวเราจะไปหาท่ีไหน จึงตองมีการโหวต 

ปรากฏวาฝายท่ีสนับสนุนกฎหมายมี 50 เสียง สวนอีกฝายมี 49 เสียง เห็นไดวาเฉียดฉิวตั้งแตวาระท่ี 2 ตั้งแตยก

แรกแคนิยามความหมายเทานั้นเอง ในมาตรา 31 เรื่องการโฆษณา อันนี้ใชเวลามากเหลือเกินเพราะถาเราไมได

กฎหมายฉบับนี้จะไมมีผลอะไรในการควบคุมเลย สุดทายหลังจากท่ีมีการอภิปรายเปนเวลาชานาน มี สนช. ผูทรง

เกียรติทานหนึ่งเสนอวาทุกอยางหามโฆษณาหมด ยกเวนใหมีการพูดถึงสิ่งท่ีดีงามและเกิดประโยชนตอสังคมแลวมี

เครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบริษัทได อันนี้ไมรูวาเปนการโฆษณาทางออมหรือไมนะครับตอนนั้น เพราะ

ตอนนั้นบอกวาหามโฆษณาท้ังทางตรงและทางออม แตเสนอใหมีการใชคําพูดเพ่ือเปนประโยชนตอสังคมแลวมี

เครื่องหมายของทางบริษัทของเครื่องดื่มได เสร็จแลวปรากฏวาเสียงสวนใหญเห็นชอบแสดงวากฎหมายฉบับนี้ท่ี

รัฐบาลเสนอ ฝายเสนอแพ ถาเกิดแพจริงๆ แลวจะตองยกเลิกไป คือ ลมไปเลย แตทีนี้เราจึงใชวิธีการเสนอวาจะ

เอากลับไปพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเขาไปในวาระท่ี 2 ขอถอนกลับมาคือชิงขอถอนออกมากอนเพ่ือ

พิจารณาใหม เพ่ือท่ีจะไมใหมีใครเสนอวากฎหมายฉบับนี้มันคว่ําแลว ผมจึงขอถอนออกมา ชวงนี้เปนชวงท่ีรุนแรง

มากเพราะการตอสูนอกเวทีและในเวทีท้ังใตดิน บนดินอะไรตางๆเยอะมาก การขอเขาไปอยูในวาระใหมคุณหมอ

อําพลเหนื่อยมากจริงๆ เพราะมันเหลือเวลาอีกไมมาก และมีทีมงานของคุณสงกรานตเขาไปชวย อยางท่ีคุณหมอ

บัณฑิตบอกมีเสียงสนับสนุน 10 กวาลานคน ท่ีเอารายชื่อให สนช. แตพอเขาไปถึงระยะหนึ่งจากคนท่ีไมเคยเปน

นักการเมืองก็เกิดสีสันความเปนนักการเมืองข้ึนมาโดยไมเคยคํานึงถึงเสียงประชาชนเทาไหรนัก ไมคอยให

ความสําคัญ อันนี้เราตองรูเอาไววาพอถึงผลประโยชนตางๆ อยางอ่ืนอาจไมคอยมีผลอะไรมากนัก) ผมจําไดวามี

งานแตงงานงานหนึ่งท่ีพลาชาแอทธินี    ฝายหนึ่งมีเจาภาพเปนคุณเจริญและคุณวรรณา อีกฝายหนึ่งผมเปน

เจาภาพ เปนเรื่องตลกมากเปนการตอสูบนเวทีเล็กๆและเวทีใหญๆ คุณเจริญข้ึนไปอวยพรกอนแลวก็ยกแกวชูข้ึน

เพ่ือท่ีจะไชโยใหคูบาวสาวไดมีความสุข ถึงตอนผมท่ีจะอวยพรผมข้ึนไปอวยพร อวยพรเสร็จก็มีการสงถาดเครื่องดื่ม

มาให ผมบอก..ไมตอง และผมบอกท่ีงานวาทานพลตํารวจเอกวิสิษฐ เดชกุญชร เคยสอนวาเวลาไปอวยพรคูบาว

สาวอยายกแกวของมึนเมาข้ึนมาดื่มอวยพร จะทําใหครอบครัวนั้นไมประสบความสําเร็จ (เสียงปรบมือ) ผมก็เลย

บอกท่ีประชุมวาผมจะไมนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาใหเปนการเฉลิมฉลองการเริ่มตนของชีวิตใหมของครอบครัว

ใหม แลวก็ขอใหทุกคนยืนข้ึนอธิษฐานจิตใหคูบาวสาวมีครอบครัวมีความสุขท่ีสมบูรณประสบความสําเร็จตลอด
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แลวก็ใหยืนนิ่งแลวผมก็ขอบคุณและเดินลงมา จะเห็นไดวาการตอสูนั้นมีอยูทุกหนทุกแหง คือสื่อพยายามใสวาการ

ท่ีเราทําใสเรื่องนี้ คือ การเรียกแขกเพ่ือท่ีจะหารายได เพราะเราลองคิดดูวางบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลป

ละหลายพันลานแมแตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเคาก็ยังไมเอากับเราดวย เพราะวาถาเผื่อจะจัดงานกีฬาไมมี

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสปอนเซอรก็จะจัดการแขงขันไมไดแมแตเสื้อสักตัวก็ไมสามารถท่ีจะมีเงินไปใชได เคาก็

เลยไมคอยเอากับเราสักเทาไหร ท้ังท่ีเปนเพ่ือสนิทกัน อันนี้เปนเรื่องการตอสู ทีนี้พอถึงเวลาท่ีเราสามารถท่ีจะ

บรรจุเขาไปสูวาระการประชุมของสภาได ก็มีการเลื่อนของเราเอาเรื่องอ่ืนท่ีสําคัญกวาเขามาเรื่อยเลย พอถึงวัน

สุดทายก็มีการนําเอาคนมาหนาสภาขอใหมีการหยุดพิจารณากฎหมาย มีอีกฝายหนึ่งมายิ้วๆๆหนาสภาเพ่ือท่ีจะ

ไมใหสภาพิจารณากฎหมายตอเพราะวาจะหมดเวลาแลว คือ เปนชวงเวลาปลอยผีกฎหมายบางสิ่งบางอยางท่ีไม

เกิดประโยชนตอสังคมเหลานี้เปนความตองการท่ีจะดันกฎหมายนี้ไมใหเขาสูการพิจารณา ทีนี้ในคืนสุดทายจึงได

ปรึกษากับคุณหมออําพลเอายังไงก็เอาเลย เราตองตัดบางสิ่งบางอยางออกในเรื่องออกของการโฆษณาและ

บทลงโทษท่ีรุนแรง เพ่ือท่ีจะใหผาน พอเราสัญญาวาจะตัดเฉยๆ เคาก็ยังไมยอมนะครับ จะตองใหประธาน

กรรมาธิการแถลงตอสภาวาจะตองไมมีตรงนี้ ผมบอกใหคุณหมออําพลคุณหมอชวยแถลงตามท่ีตกลงตามนั้นเลย 

เพราะท่ีตกลงกันไววาถาไมมีตรงนั้นอยูในกฎหมายฉบับนี้ จะยอมใหผานและไมมีการนับองคประชุม ขณะนั้นเรารู

แลววาคนไมถึงครึ่งแนขณะนั้น คุณหมออําพลก็ลุกแลวก็เสนอโดยท่ีไมมีสิ่งท่ีเราตกลงกันไวแล็วก็ไมมีการอภิปราย

ตอ จึงมีการโหวตเราก็เลยได 78 เสียงตอ 34 มีคนอยูเหลือนอยมาก เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ผานมาไดดวย

ความหนาแนนของขอมูลวิชาการและเทคนิคทางการเมือง ซ่ึงตองยกใหคุณหมออําพล คุณหญิงนันทกา (คุณหญิง

นันทกา สุประภาตะนันทน “สตรีเหล็ก” ขนานแทและดั้งเดิมเพราะเปนผูหญิงท่ีมีความสามารถในการบริหาร

ราชการแผนดินอยางเพียบพรอมยากท่ีจะหาผูใดไมวาชายหรือหญิงมาเทียบได โดยมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร              

ฤชุพันธุ ไดประกาศยกยองเกียรติคุณ “ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายดีเดน ประจําป 2554”เปนครั้งแรก ขอมูลจาก 

http://www.bloggang.com/) ทานอายุมากแลว ทานเปนคนท่ีมีความเมตตากับกฎหมายฉบับนี้มาก แลวทานก็

ลุกข้ึนชี้แจงในฐานะท่ีเปนกรรมาธิการอยางดี คุณหมอบัณฑิต คุณหมอสมานก็ชวยกัน คือทุกคนชวยกันหมด 

หลายคนทีเดียวท่ีมีความทุมเทกันอยางมากกวากฎหมายฉบับนี้จะออกมาได พอออกมาไดเทานั้นเอง ผมรูวาผมไม

ตองไปบอกหนาสภาอีกแลววามันไมผาน โอโห...คืนนั้นกลับไปสลบตั้งแตข้ึนรถเลย รูสึกเราเรียบรอยแลว ออกมา

จากสภาตอนเท่ียงคืนกวาละ พอข้ึนรถเอาเสื้อโยนไวขางหลัง ผมก็หลับไปเลย มันหมดจริงๆ หมดสภาพ 

เพราะฉะนั้นการทํางานตรงนี้อยากจะฝากนองๆ วา จะตองมีท้ังวิชาการและในเรื่องของมวลชน มวลชนในสวน

ของคุณสงกรานตและทีมงาน กรมคร. สสส. ทีมงานในกระทรวงสาธารณสุขรวมกันทํางานอยางแขงขันทีเดียว เรา

จะเห็นวาเรทติ้งท่ีคุณหมอบัณฑิตนําเสนอ ถึงแมเคาวาจะสูญเสียเงินในการโฆษณา เคาก็ยังเห็นชอบกับการท่ีจะให

มี พร.บ. ฉบับนี้เปนสวนใหญ แตการท่ีจะมาเขาขางเรา เห็นชัดๆแจงๆเคาก็ไมกลาเพราะคนเคยชวยเหลือเก้ือกูล

กัน มีบางสิ่งบางอยางจําไดวาชวงนั้นเงินสะพัดเชี่ยว เรารูอยูในกลุมตางๆท้ังหลาย ทีนี้เรายืนอยูไดไมมีอะไรมีแตใจ

อยางเดียว ก็เหนื่อยกันทุกคน เพราะเราไมมีอะไรอยางอ่ืนเปนตัวเสริมมีแตใจ ฉะนั้นในวันรุงข้ึนผมไปเรียนทาน

นายกฯ เรื่องตางๆ จริงๆทานสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ตั้งแตแรก แตทานเองรูวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ียากนะครับ  

“ตองขอเอยนาม คุณพินิจ ตอนแรกท่ีเอากฎหมายฉบับนี้เขาครม. โทรศัพทมาบอกผมวา พ่ีหมอนี่เกงมาก ผมนี่ไม

กลาทํา เพราะผมรูวา มันยาก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ จะเกิดข้ึน เปนบางโอกาส เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นพวกเราเวลา

จะทําของยากๆจะตองดูใหดีวา สิ่งแวดลอมเอ้ือหรือเปลา ประตูมันเปดไหม อยางท่ีคุณหมอบัณฑิตวาถาหาก

หนาตางไมเปด เราดันใหตายก็หัวโนเปลาๆ” แลวเราจะตองเตรียมในเรื่องของขอมูลเรื่องของวิชาการ ตางๆ ให
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พรอม สิ่งตางๆเหลานี้ ยังมีเกร็ดเล็กๆนอยๆ เสียดายคุณหมออําพลตอนนี้ไปอังกฤษ ยังไมกลับ จริงๆพอปรึกษา

เรื่องนี้ไปผมอยากใหคุณหมออําพลเปนคนมาพูดดีกวาผมเยอะเลย อยากใหเก็บขอมูลเปนขอมูลวิชาการเอาไว แต

คุณหมออําพลมาไมได ผมยังไงๆ ผมก็ตองรับท่ีคุณหมอสมานอยากท่ีจะใหมีการบันทึกเรื่องตางๆเหลานี้เอาไวนะ

ครับ เพราะฉะนั้นยังมีเรื่องเล็กๆ นอยๆ แมแตคุณหมออําพลไปตอรองอะไรกับเคาแลวถึงยอมใหแถลงในสภาแลว

ผานกฎหมายฉบับนี้ ในรายละเอียดตรงนั้นคุณหมออําพลยังบอกผมวาลืมไปแลว พ่ี!! วาผมตอรองอะไรเคาบาง  

ฮาฮาฮา แตถาใหเวลาแกสักนึดหนึ่งแกตองนึกออกไดบางวาอะไรท่ีทําเคายอมใหผาน ตรงนั้นเปนจุดวิกฤติอันหนึ่ง

อยางท่ีคุณหมอบัณฑิตวา ขอหนึ่งท่ีแนๆ คือเรื่องบทลงโทษและการโฆษณารูสึกจะเปน 1 หรือ 2 ประเด็น ถาเผื่อ

จําไมผิด มาตราเล็กๆนอยๆ “แปลกนะคนเราเรื่องอ่ืนเราลืมหมดคนท่ีสนับสนุนดีตางๆท้ังหลายเราลืม แตคนท่ีดา

เรา  คนท่ีคัดคานหัวชนฝานี่นะ จําไดไมลืมเลย ฮาฮาฮา แมแตคนท่ีบอกวาง้ันตองระบุใหชัดเจนวาตองเอาคนท่ีไม

เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คนคนนี้ยังเห็นหนาอยูจนบัดนี้ และคนท่ีบอกวาหามโฆษณาท้ังทางตรงและทางออม 

ใหพูดสิ่งท่ีดีๆและมีเครื่องหมาย คนคนนี้ก็หนาลอยอยูใกลๆ ตรงนี้ไมเคยลืมเลยนะครับ แตคนท่ีทําดีเยอะแยะ

อะไรตางๆนี้จําไมคอยได นึกออกไมก่ีคน” ฉะนั้นนี้คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ร.บ. 

ฉบับนี้ครับ  

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

  กราบขอบพระคุณอาจารยมงคลอยางสูงเลยนะครับ (เสียงปรบมือ) ถาไมมีทาน พ.ร.บ.ฉบับนี้ไมผาน

แนนอน จะเห็นไดวาท่ีผมพูดตั้งแตตน พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาได ท้ังชีวิต เลือดเนื้อ หยดเลือดและหยาดน้ําตาจริงๆ 

กวาท่ีจะออกมาเราเกือบท่ีจะสูญเสียอาจารยท่ีมีคาของเราไปในการผลักดัน ซ่ึงทานถือวาเปนเสาเอกของกระทรวง

สาธารณสุข หรืองานดานสาธารณสุข เรื่องเหลานี้เกิดข้ึนเสมอและโดยเฉพาะประเด็นตางๆ เหลานี้ เรายังตองตอสู

ไปอีกยาวนานแมแตผมเกษียณอายุแลวก็ยังมีการตอสูอีกแนนอน ยิ่งหนักหนวงยิ่งข้ึนครับ เร็วๆนี้มีรัฐมนตรีใหม

ทานหนึ่ง ทานไปเยี่ยมกรมกรมหนึ่งทานไดพูดถึงสรรพคุณเยินยอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล คุณโหยง คุณหญิง...

บริจาคสรางโนนสรางนี่เปนคุณูประการ ซ่ึงคงตองใหทานมาเปนสวนรวม หรือขอความรวมมือจากธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล จะเห็นไดวาสิ่งท่ีอาจารยไดพูดถึงธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมธรรมดา เปนสิ่งท่ีเรียกไดวาเปนเทคนิค

ตางๆ ท้ังทางตรงและทางออม มีหลายคนบอกวา เออ..คุณหมอสมานนี่...เกลียดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไร

ขนาดนั้น คิดวาเคาเปนศัตรูคิดไมไดนะ ขออนุญาตเรียนเลยนะครับ ผมเชื่อวานอกจากตัวผมเองแลวทุกคนท่ี

ทํางานเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมไดมองวาธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนศัตรูนะครับ มองวาเคาเปนเพ่ือน 

แตเปนเพ่ือนท่ีไวใจไมได ฉะนั้นในแงของเพ่ือน ของเครือขาย ของการมีสวนรวมบางครั้งตองพิจารณา Conflict of 

interest เคาเปนธุรกิจครับ เราตองเขาใจเคา เคาตองหาผลประโยชนหากําไร กําไรมาจากการกระตุนใหคนซ้ือ

สินคาเคามากข้ึน 

นายแพทยมงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

 ผมขอเพ่ิมอีกนิดนะครับ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผมทองอยูตลอดเวลา ไมวาจะไปใหสัมภาษณใครหรือ

วงไหนก็แลวแต  

   1. วาเราไมไดรังเกียจผูทําธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เราไมไดตอตาน  

2. เราก็ไมไดตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

3. เราไมไดยกฐานะของประชาชนคนไทยใหอยูในคําสอนของศาสนาจนกระดิกตัวไมได แตสิ่งท่ีเราทํา

ท้ังหมด ทําเพ่ือสุขภาพดี และมีสุขภาวะของสังคมไทยท่ีดี  
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  และผมก็จะเลาตั้งแตอยูโรงพยาบาลอําเภอ เวลาสงกรานต มีงานเทศกาลทีนึ่ง เซ็ทเย็บจาก 10 เซ็ท 

กลายเปน 40-50 เซท แลว 3 วัน เราไมไดไปไหนกันเลย หามใครลา หามใครปวย ลองคิดดูวา หลายตอหลายคน

มา มาถึงแลวปรากฏวาปมไมข้ึน (ปมหัวใจ) ญาติพ่ีนองมานั่งบอกไมนาเลยลูกเอย.. เราเสียดายในสิ่งท่ีเสียหาย

มากมายเลยเพราะคนคนนั้นบางครั้งบางคราว มันเย็บกันมาหลายครั้งแลว เย็บพรอมไปกับกลิ่นของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ผมมาทํางานตั้งแตเปนอธิบดีกรมการแพทย ถาเผื่อวาศูนยนเรนทรอยูท่ีราชวิถีจะทํางานไดไม

กวางขวางเพราะวาเปนของโรงพยาบาล ผมเลยเอามาอยูท่ีกรมฯ แลวปนั้นให Monitor คนท่ีเสียชีวิตในสงกรานต

ปนั้นรูสึกป 42 แลวให Monitor จากโรงพยาบาลทุกแหง ติดตอโรงพยาบาลทุกแหงวาถามีใครตายจากอุบัติเหตุ

ทางถนนใหบอกมา แลวตัวเลขข้ึนเลย พอเคาเดินทางไปถึงบานเคาอาจจะนอนกอน แลวตื่นมาก็ไปตั้งวง พอสอง

ทุมถึงสามทุมก็ยายวง พอยายวงตัวเลขท่ีสงมาจากโรงพยาบาลท่ัวประเทศข้ึนๆเลย ตํารวจมีคนตายแค 30 คน แต

ในสวนของเราตัวเลขข้ึนเปนหลักรอย เพราะตํารวจจะนับคนตายเฉพาะตายบนถนนหลวง แตของเราจะนับคน

ตายทุกคนท่ีเกิดอุบัติเหตุแลวไปโรงพยาบาล สวนใหญตายในถนนสายรอง ตอนแรกตํารวจโกรธเรามากเพราะ

ตัวเลขไมตรงกับเคาพอ ตอนหลังจึงมาขอทํางานรวมกัน หลังจากมีการโตการอยูเยอะแลวเราไดมีการประสานงาน

รวมกัน พอผมมาทําอยูท่ีสํานักงานปลัดเลยเอามาอยูท่ีสํานักงานปลัดดวยเพ่ือท่ีจะประสานใหหนักแนนยิ่งข้ึน  

ออกกฎหมาย สพฉ. การแพทยฉุกเฉิน กฎหมายท่ีสมัยท่ีผมทํางานอยู ซ่ึงไมใชเพ่ิงมาเกิดแตมีมานานแลวแตผลัก 

ไมออก พอมาเริ่มทําหลังจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้เขาไปแลว สพฉ. ก็เริ่มเขา สนช. ซ่ึงหลายฉบับมาก 7 ฉบับนี้เปนเรื่อง

ท่ีคนอ่ืนทํามาแลวท้ังนั้น ผูท่ีทําหนาท่ีเตะลูกเขาประตู จริงๆแลวไมไดทําอะไรเลย คนอ่ืนจะตองทํากันมาแลวเปน

เวลา 3-4 ป แมแตเรื่อง CL เองกรมควบคุมโรคทํามาตั้งก่ีป ตอรองไมเคยไดผล แตพอ CL เปนท่ีแพรหลาย คนแห

กันลดราคาแลวคนเปนโรคเอดส หัวใจ มะเร็ง ก็เขาถึงกันไดหมด ฉะนั้นเราจะตองเตรียมทุกสิ่งทุกอยางไวใหพรอม 

โอกาสเม่ือไหรมาจะไดไมเสียเท่ียว ยุคนี้ไมไดยุคตอไปประตูหนาตางอาจจะเปด แตถาเราไมพรอมของดีของเรา

ท้ังหลายก็ไมสามารถท่ีจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลได ฉะนั้นอยากจะเชียรนองๆวางานวิชาการตองเตรียมใหพรอมท้ังใน

และตางประเทศ เก็บรวบรวมใหพรอมนําไปสูการผลักดันนโยบาย ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติตอสังคม   

  ก็หวังพ่ึงนองๆ คุณหมอสมานท่ียังมีเรี่ยวแรงอีกเยอะนํานองๆใหเขมแข็งเขาไว เรื่องวิชาการและทางดาน

สังคมเองก็มีความสําคัญ นอกจากวิชาการอีกอยาง “สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา” ของอาจารยประเวศ ถาเผื่อสังคม

ไมหนุนแรงท่ีจะทําใหเสียงคัดคานนโยบายท้ังหลาย ไมออนลงแน เพราะมีอิทธิพลจากผลประโยชนอะไรตางๆ 

เยอะเหลือเกิน ผมวาดีนะครับการจัดเวทีลักษณะแบบนี้ ทําใหรุนหลังๆท่ีจะตองเปนหัวเรี่ยวหัวแรงตอไปขางหนา 

จะไดรูชองทางวา ตองนึกถึงอะไร ตองเตรียมอะไร ในการท่ีจะผลักดันทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือสังคมเพ่ือประเทศชาติ

ของเราตอไป ขอบคุณครับ  

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ตองขอบคุณอาจารย บทเรียนท่ีอาจารยใหมีคามาก หลายอยางถาเราไมมีการเตรียมพรอม มันออกมา

ไมไดจริงๆ ท้ังในตัว พ.ร.บ.และอนุบัญญัติตางๆ เราจะเห็นไดวาแรกๆท่ี คสช.เขามาในยุคท่ีผานมา ถาเราไมมี

เตรียมใหดี เราจะไมมีอะไรชงในโอกาสท่ีหนาตางเปด เชน ชุดใหมเขามารัฐมนตรีมหาดไทยเปนหัวโตะในเรื่อง

อุบัติเหตุ ทานก็พูดถึงวาจะมีมาตรการอะไรลดอุบัติเหตุ ถาเราไมมีการเตรียมเอาไวนะครับ ปรากฏวาเราใช

หนาตางอันนั้นออกอนุบัญญัติ 11 ฉบับ เพราะเราเตรียมเอาไวแลว เพ่ือเปนกําลังใจใหพ่ีๆนองๆวาทําไมถึงถูกวาให

หลายอยางเพราะเราไมรูวาเม่ือไหรหนาตางแหงโอกาสจะเปด เพราะผลท่ีไดไดกับประชาชน ลูกหลานคนท่ีเรารัก

เองดวย การนี้แมอาจารยจะบอกวาอาจารยไมทํา ถาไมมีอาจารยผูท่ีกลาหาญในการตัดสินใจ ทางจริยธรรม ก็สูญ
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เปลา ซ่ึงเราตองการคนอยางนี้มาก ซ่ึงในชวงท่ีผานมาเราอาจจะเลือกไมไดวาเราจะไดผูนําแบบนี้ แตเราก็ตอง

เตรียมพรอมในทุกภาวะ บางอยางอาจยอมเปนเปาหลอกบาง เทคนิคอะไรตางๆซ่ึงเอาไวอาจตองจัดในภาค 2 แต

อยางไรก็ดีเราไมไดมองธุรกิจแอลกอฮอลเปนศัตรูเลยครับ แตเรามองเปนมิตรท่ีไวใจไมได เพราะเปาของเคาคือ

ยอดขาย และเทคนิคบางอยางเคาดูเหมือนจะสนับสนุน แตสนับสนุนเพ่ือลม ท่ีอาจารยบอกวาหามคนดื่ม เปนไป

ไดอยางไรในสภาวการณปจจุบัน หรือสนับสนุนการดื่มอยางรับผิดชอบ ซ่ึงมันไมใช เทคนิคอะไรตางๆ เหลานี้เรา

ตองระวัง เทคนิคลีลาลวดลายตางๆของเคาเราตองระวังจึงเปนมิตรท่ีไวใจไมได แต...มิตรท่ีเราไวใจไดเสมอ 

ปราศจากขอสงสัยใดๆ ท้ังสิ้นคือ สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา ครับ อันนี้จุดยืนตรงกันมา กอดคอกันมา

ตลอด ท้ังเสียงหัวเราะ และหยดน้ําตา มาพรอมกันดวยเสมอ หลายเรื่องเราขาดทางเครือขาย ไมสําเร็จ เราเลนกัน

ภายนอกเหมือนไมรูจักกันในหลายบทหลายตอน บางบทราชการทําไมไดนะครับ ตองเปนบทภาคภาคีเครือขาย 

ภาคประชาสังคม ตองเปนคนดําเนินการ เชน ชนกับนักการเมือง ซ่ึงท่ีกลาวมานี้ราชการไมควรเลนครับ หลาย

อยางเราตองใหบททางภาคประชาสังคมนะครับ ก็กราบเรียนเชิญครับ พ่ีสงกรานตครับ เรียนเชิญครับ  

เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี  ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา  

  ขอยืนยันอยางท่ีคุณหมอสมานวา ธุรกิจแอลกอฮอลเปนเพ่ือนเรา แตอาจจะคนละความหมายนะ ผมเห็น

เคาเปนเพ่ือนรวมทุกข เกิด-แก-เจ็บ-ตาย ดวยกันท้ังหมดท้ังสิ้น แลวเราก็มีเมตตาปรารถนาดี อยากใหเคา 

(บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ขายแอลกอฮอลใหนอยลง เพ่ือใหทําบาปใหนอยลง เพราะพระพุทธเจาเคยพูด

ไวนะครับ การขายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนมิจฉาอาชีวะ เหมือนกับยาพิษ เหมือนกับอาวุธเปนอาชีพบาป

แนนอน แสดงวาเคาสะสมบาปทุกวัน เราทําอยางไรใหเคาขายไดนอยลง เปนบุญกับเคาหรือเปนบาปนอยลง แลว

ก็สนับสนุนอาจารยหมอมงคลนะครับ ท่ีวา “งานแตงงานเปนงานมงคล” ฉะนั้นไมควรเอาอบายมุข หัวหนานรก 

หัวหนาความเสื่อมมาในงานมงคล นองๆใครจะแตงงานจัดอยามีเหลานะครับ และท่ีสําคัญคือ ลดคาใชจายไป

ครึ่งหนึ่งเลยสําหรับงานท่ีไมมีเหลา ท่ีจริงผมแทบจะไมตองพูดอะไรนะครับ เพราะอาจารยท้ังสองทานไดพูดไป

แทบจะครอบคลุมหมด ท้ังสองทานอาจจะพูดงานในสภามากกวา งานของเราสวนมากเปนงานอยูรอบๆรั้ว ก็จะ

เอาภาพมาใหดูเปนสวนใหญวา กวาจะได พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองทําอะไรกันเยอะแยะท่ีเดียว อัน

นี้ก็ใหเครดิตกับเครือขายรณรงคปองกันภัยแอลกอฮอล (ครปอ.) เก็บภาพ เก็บเรื่องไวไดดีทีเดียว แลวเอามาชวย

ฉาย (เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนฯ เอกสารแนบ 3) อันนี้อาจจะผานไปนะครับ คนไทยเราดื่มมีปญหา 

หลายๆคนอาจจะไมรูนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

    

  องคกรอนามัยโลกบอกวามันเปนสาเหตุของ 200 โรค ไมเชื่อไปลองคนหากันไดนะครับ 200 disease  

นะครับ แอลกอฮอลอาจจะตางจากบุหรี่ นิดนึงตรงท่ี บุหรี่เปนเรื่องของสุขภาพลวนๆ แตแอลกอฮอลสรางปญหา
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ทุกมิติ ปญหาอุบัติเหตุ ปญหาสังคม เยาวชนของเราไปอยูในคุกก็จากแอลกอฮอล ความรุนแรงในครอบครัว ทอง-

แทง แอลกอฮอลเปนสาเหตุท้ังนั้น ท่ีสําคัญเราตองพูดอยูเสมอ แอลกอฮอลทําลายสมอง อันนี้เราตองพูดเยอะๆ 

เนื่องจากวาคนไทยยังไมตระหนักเรื่องนี้ ท้ังท่ีไอคิวเด็กไทยต่ํากวามาตรฐานโลกอยูแลว และทําลายเศรษฐกิจ   

(อันนี้นักการเมืองจะเขาใจเรื่องนี้ท่ีสุด) ท่ีเราบอกวาประมาณสี่แสนลานบาท คาแอลกอฮอลก็ประมาณซักสองแสน

ลานบาท เรื่องความสูญเสียอาจคิดไดแคแคหนึ่งแสนหาหม่ืนลานบาท แตเราไดตัวเลขเรื่องอุบัติเหตุนอย ผมเชื่อวา

ความสูญเสียของเราท่ีไดจากแอลกอฮอลทุกปมากกวาระบบน้ําของไทยท่ีคิดจะสรางท่ีเคาประมาณไว สามจุดหา

แสนลานบาท ทําลายทุกมิติ    

  กอนท่ีจะมาผลักดัน พ.ร.บ. แอลกอฮอลอยางท่ีคุณหมอบัณฑิต (นพ.บัณฑิต ศรไพศาล) พูดแลวนะครับ 

เราก็เริ่มรณรงคตั้งแตป 2546 และก็ทําตอเนื่องมา ท่ีจริงแทบทุกเทศกาลตั้งแต เขาพรรษา-ออกพรรษา งานกฐิน 

ท่ีอาจารยหมอมงคลไปรวมนะครับ ทําเพ่ือปูกระแสสังคมวาแอลกอฮอลเนี่ยมีปญหา ขนาดเดียวกันก็ทําใหมี

ทางออกดวยและก็ทํางานตอเนื่องกันมา    เปนการเตรียมสังคมขนาดเดียวกันมีโอกาสไปไหน แนนอนเรา ก็ตองใช

ครับ กอนจะมี พ.ร.บ. ก็มี มติครม. เรื่องหามโฆษณา เราก็ใชโอกาสนั้นๆในการรณรงค นอกจากนั้นก็เรื่องหามขาย

รอบสถานศึกษาท่ีมีในมติ ครม. ดวยแตปรากฏวาเราเห็นท่ีตึกแหงหนึ่ง 

(ตึกใบหยก) และเปนปท่ีในหลวงครบ 60 พรรษาดวย มีการไปชูปาย

ประจานเหลาโฆษณายี่หอดังบนตึกใบหยก    การแถลงขาวเราก็ทํา

บอยๆ เยาวชนก็มีสวนรวม จะเห็นวาเรามุงเนนเรื่องหามโฆษณามาก 

เพราะเรารูวาเปนมาตรการท่ีเปน Best by อยางท่ีคุณหมอบัณฑิตพูด

นะครับ ในเวทีการรณรงคแตละครั้งก็พูดเรื่องนี้กันเยอะวานะครับ สอง

ทานไดเลาไปแลวนะครับ แตเรื่องท่ีอาจารยหมอมงคล (นายแพทย 

มงคล ณ สงขลา) ยังไมไดเลาเรื่องวันนั้นนี้ ทานพานายกไปสาบาน ตั้ง

จิตอธิษฐานท่ีวัดชลประทาน วาจะผลัดดัน เพ่ือให พ.ร.บ. ฉบับนี้ผาน 

ตอหนาหลวงพอปญญา (หัวเราะ) ทานก็พูดตามดวย (เครือขายองคกร

งดเหลาแถลงขาว “กฐินปลอดเหลา” ณ วัดชลประทานฯ วันท่ี 17 ต.ค. 

2549) มีการใชมิติจิตปญญา จิตวิญญาณก็วาไดดวยเพ่ือใหนายกตองมา

สัญญี รวมสัญญาในวัด ตอหนาพระ ฉะนั้น พ.ร.บ. ตองผานแนนอนแม

จะไมไดออกหนาแตทานก็ก็สนับสนุนเต็มท่ีนะครับ  

 เราใชเวลา 431 วัน (14 เดือนกวา) ตั้งแตอาจารยหมอมงคลประกาศแลว จนผานวาระสุดทายก็เปนเรื่อง

ท่ีไมงายเลยกอนท่ี พ.ร.บ. มันจะเขาอยางท่ีบางทานไดเลาแลวครับ กฤษฎีกาก็มาตีความวาหามโฆษณา พ.ร.บ. 

ประกาศไมได สํานักเราก็ออกไปเคลื่อนไหวนะครับ ก็เปนขาวเยอะทีเดียวชวงนั้น ผานไปเร็วๆ นะครับ สไลดมัน

เยอะ ก็เรียกวาเราพยายามรณรงคบนถนน เราก็ทําเยอะ หามโฆษณากอนท่ีจะมี พ.ร.บ. นะครับ  

 การตั้งองคกรอยางเปนทางการก็เริ่มข้ึนชวงนี้นะครับ (22 ธ.ค. 2549) เพราะเราเห็นวาการเคลื่อนไหวท่ี

ผานมาไมมีการจัดระบบ ท่ีผานมามีหลายองคกรท่ีอยากชวย ตางคนตางมาก็ไมมีการจัดการเคลื่อนไหว การชุมนุม 

หรือ การมาสนับสนุน ทําไดอยางไมมีระบบ เลยมาจัดตั้งองคกรใหเปนระบบมากข้ึน  
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 อันนี้เราก็ไปคัดคานการวินิจฉัยของกฤษฎีกา , การแสดงละคร ใชทุกวิธีนะครับ การยื่นหนังสือนี่ก็ทําแทบ

ทุกกระทรวงเลยนะครับ ท่ีทําเนียบรัฐบาล ก็ไป     

         สนับสนุนกรมประชาสัมพันธ ในเม่ือเราใชประกาศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไมได

เราก็ไปสนับสนุนกรมประชาสัมพันธ หรือแมแตวันเด็ก แมวันเด็ก ทานปลัดปจจุบันก็มารับ ตองใชทุกโอกาส  

         เปลี่ยนธีมวันเด็กท่ีเรารณรงคท่ัวไปพูดเรื่อง เด็กไปชวนพอแมใหเลิกเหลานะ อันนี้เราก็ใหเด็กมาสนับสนุน 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะครับ ไปหานายกฯ แลวก็บอกวาขอ พ.ร.บ. แทนคําขวัญไดไหม ปรับทุก

กิจกรรมท่ีมีอยูแลว มาสนับสนุน พ.ร.บ. อยางเต็มท่ี  

         หรือแมแตพิธีท่ีอาจจะเรียกไดวาก่ึงๆ ไสยศาสตรก็ใชนะครับ ปกเสาหลักคุณธรรม ซ่ึงอันนี้เปนขอเสนอของ

ชาวบานเองนะครับ เพราะเราทํางานรวมกัน ตามวิถีชาวบานเพ่ือมาทําพิธีกรรม เรียกวาใชทุกมิติในการรณรงค

เลยทีเดียว  

และก็มีการวิ่งมาจากท่ัวประเทศ วิ่งตานเหลาลารายชื่อไดรายชื่อท้ังหมด 12 ลานเอารายชื่อมารวมกัน  

       สวนอันนี้เปนเหยื่อท่ีไดรับความทุกขทรมาน คุณลุงหรอย ลูกตายเพราะคนเมาแลวขับ ตัวแกเองก็โดนคนเมา

แลวขับชนขาหักตองนั่งรถตลอดเวลา เรียกไดวาเปนนักรณรงคท้ังชีวิต ตอนนี้เสียชีวิตไปแลว ผูท่ีไดรับผลกระทบก็

ไดมาในวันนี้  

       และก็เอารายชื่อท่ีรวบรวมมาไดไปยื่นขอเสนอ รายชื่อท่ีรวบรวมก็มอบใหกับรองนายกฯ รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขก็ไปดวย และก็มีประธานคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค ก็มีการเอารายชื่อท่ีรวบรวมไดเอามา

แสดงการยืนยัน แตวานักการเมืองก็ไมไดฟงเทาท่ีควร ชวงนั้น สนช. ดีอยูอยางหนึ่งคือ มีคนทํางานเพ่ือสังคมอยู

จํานวนหนึ่งมากพอสมควรท่ีพรอมจะเขาขางเรา  ชวงนั้นเงินสะพัดและคนท่ีมา

เปดเผยเรื่องนี้อยางเปนเรื่องเปนราวคือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง ก็บอกวามีคน

พยายามท่ีจะลมพ.ร.บ.ฉบับนี้ตั้งแตตนๆ ท่ีจะเขาสภา และก็ไปตรงกับสื่อมวลชน

นะครับ เปนนักหนังสือพิมพอาวุโสเลย พอดีไปเจอกันใน คณะกรรมาธิการการมี

สวนรวม เคาก็บอกแบบคนสนิทกันนะครับ    วา..พ.ร.บ.มึนอะ ไมแทง ก็พิการ...

ก็ปรากฏวามีขบวนการท่ีพยายามจะลมจริง  นะครับ ...ในท่ีสุดเราก็ไดพิการ

มานะครับ..  

ตอมาในเวทีกรรมาธิการท่ีไมไดเก่ียวกับเราโดยตรง กรรมาธิการพาณิชย 

เคาก็ไปใหขอมูล คุณหมอสมาน (นพ.สมาน ฟูตระกูล) ก็อยูดวย ก็

ชวยกันทํา ใหขอมูลไดก็ชวยกัน 

      ชวงนั้นทหารเปนใหญ เราก็ตองไปพบทหาร เลขาธิการกองทัพบกก็

ออกมารับหนังสือขอการสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ซ่ึงก็เปนตัวแทนเครือขายเยาวชนสรางสรรครูทันแอลกอฮอล กลุมเกสร

ชุมชน กทม. เขาพบทานเลขาธิการกองทัพบกในตอนนั้น  

       เวทีวิชาการท่ีคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมฯ รวมกับ จุฬาฯ ก็จัดงานสัมมนาข้ึนอยางท่ีคุณหมอบัณฑิตวา 

จุดประสงคในการจัดกิจกรรมข้ึน คือตองใหเกิดเปนขาว และเปนขาวอยางตอเนื่องเพราะฉะนั้น จึงจัดกิจกรรม

หลากหลายวิธี ท่ีจะเปนขาวตอเนื่อง  
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     แมแตในโรงเรียนก็มีกิจกรรม มีคายคุณธรรมอยู (กิจกรรม คาย

คุณธรรมโรงเรียน กทม. รวมใจหางไกลยาเสพติดสรางความเขาใจ 

เรื่อง พ.ร.บ.ฯ และปญหาแอลกอฮอลกับเยาวชน รวมท้ังครูอาจารย 

ณ วัดธรรมกาย วันท่ี 8-9 พ.ค. 2550) ก็ไดไปพูดดวย ซ่ึงตอนนั้นเปน

เรื่องแปลกมาก คือ สันติอโศก กับธรรมกาย ท่ีอยูคนละภาคกันเรื่อง

ธรรมะ แตในเรื่องเหลาเนี่ยคิดเห็นตรงกัน ชวยกัน ตั้งแตคัดคานเบียร

ชางเขาตลาดก็ชวยกันนะครับ หรือศาสนาอ่ืนก็มีชวยกัน เครือขาย

เยาวชนเราก็ใช เรียกวาทุกกิจกรรม สรางกิจกรรมเยอะแยะไปหมด นี่ก็กรรมาธิการคุมครองผูบริโภค ก็เขาไปเสนอ   

( 28 พ.ค. 2550 หองประชุมอาคารรัฐสภา 2 ตัวแทน ครปอ. เขารวมสัมมนา “มาตรการแกไขปญหา และ

ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค สภานิติบัญญัติแหงชาติ” นําเสนอ

ความคิดเห็น) สวนใหญเนนเรื่องโฆษณาเราก็พยายามสรางกิจกรรมท่ีสรางขาว  

   และก็มีชวงหนึ่งเหมือนกันท่ีอาจารยหมอมงคลอาจจะโดนรุม

เยอะ หลายฝายก็เลยตองมาใหกําลังใจอาจารยท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

สวนสไลดนี้ อธิบาย การเปดชองใหบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โฆษณา ก็มีบางทานไดพูดไปแลว ก็คือเปดชองใหโฆษณาสรางสรรค

สังคมได อันนี้ถาพูดกับนักการตลาด นักโฆษณา เปดชองแคนี้ก็สบาย

แลว หรือนักวิทยาศาสตรบางคนพูดดวยซํ้าวา ถาเปดชองแบบนี้จะมีผล

ระยะยาวคือ จริงๆแลวธุรกิจแอลกอฮอลนั้นมันก็คือธุรกิจขายยาเสพติด

นั่นแหละ มันควรจะเปนธุรกิจสีดํา ถาเปดชองใหเคาทําเรื่องท่ีสรางสรรค

สังคม ก็จะทําใหเคาก็จะดูดี มีโฟกัสกรุปหลายท่ีท่ีเคาทํา เยาวชนคิดถึง

อะไร ก็คิดถึงสิ่งท่ีเคาทําดีๆ นี่แหละ ไปแจกของ, ถายทอดฟุตบอลสด

โดยมีธุรกิจแอลกอฮอลเปนสปอนเซอร กับกลับกลายเปนผลเสียระยะ

ยาวท่ีทําใหเยาวชนไดรับรูสิ่งท่ีดี มีงานวิจัยของศูนยวิจัยปญหาสุราบอก

วา ปนึงมีการถายทอดสดฟุตบอลไมมีโฆษณา แตท่ีมุมจอมีโลโกของเบียร

ยี่หอหนึ่ง งานวิจัยไปถามยิ่งเด็กอายุนอยยิ่งรูสึกวาโตข้ึนเคาจะตองดื่ม

เบียรยี่หอนี้ ไมตองโฆษณาอะไรมาก ยิ่งทําสรางสรรคสังคมเนี่ยก็เปนชองทางทําใหเคาสรางนักดื่มรุนใหมข้ึนมาได 

 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนี่สําคัญมากนะครับ อันนี้ก็มาแสดงละครเปาบุนจิ้น (5 ก.ค. 2550 หนารัฐสภา

แสดงละครลอเลียนกรรมาธิการบางคนหักหลังประชาชนอุมบริษัทน้ําเมาปลอยผีโฆษณา) ก็ไปเปนภาพขาวใน

หนังสือพิมพ  

 กิ จ ก ร ร ม เ ย า ว ช น

เยอะแยะนะครับ ท่ีรวมกับเรา

ไปยื่นหนังสือ (ตัวแทนเยาวชน

จ า ก  ก ลุ ม วั ย มั น ส  รู ทั น

แอลกอฮอล  กลุ ม เยาวชน

สรางสรรครู ทันแอลกอฮอล 
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และเครือขายหัวกะทิสรางสรรคเขาพบนายวิจิตร ศรีสะอาน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนนโยบายกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกปลอดเหลา ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 10 ก.ค. 2550) หรือ กระทรวงอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ

โดยตรง แตวาโดยออมเก่ียว เราก็ไปนะครับ กระทรวงแรงงาน และก็มูลนิธิเพ่ือนหญิงในตอนนั้นก็ไปจัดกิจกรรม 

เราก็พูดถึง พ.ร.บ. ท่ีนั่นดวย 

 ศาสนาแนนอน นะครับ ไมใชเฉพาะแคศาสนาพุทธครับ ทุก

ศาสนาก็มารวมกันจัดเวทีเสวนา ทําใหทุกสวนมีสวนรวม (เครือขาย

ศาสนาจัดเสวนา ศาสนิกชนคิดอยางไรถา พ.ร.บ.คุมน้ําเมาแทง ณ 

หอประชุมเล็ก ม.ธรรมศาสตร วันท่ี 12 ก.ค. 2550)  

เราก็พยายามคิดนะครับ วาตองทําอะไรบาง ถามีแตยืนหนังสืออยาง

เดียว มันก็จะซํ้าๆกัน ก็จะไมเปนขาว ชวงหลังก็ตองมาทบทวน

เหมือน กัน มัน ก็ต อ ง คิด กิจกรรม ท่ี คิดว าสื่ อน าจะสนใจ เช น 

กรรมาธิการใชเวลาพิจารณา พ.ร.บ. 6 เดือนไมเสร็จ เราก็ตั้งกรรมาธิการภาคประชาชนหนารัฐสภาครับ มันก็พอ

เปนขาวไดนะครับวาหากิจกรรมอยางอ่ืนตอเนื่อง เรารูวาประธาน คมช. (คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ) ไปท่ี

ไหน พอรูขาวเราก็ถือโอกาสไปยื่นหนังสือกันท่ีนั่งเลย เอแบค (ม.อัชสัมชัญ)  

 งดเหลาเขาพรรษาก็จัดทุกป

อยูแลว แตวาในปนี้ดี (ป 2550) ทาน

นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลา

นนท ) มาเปนประธานให เราก็ถือ

โอกาสยืนขอเสนอใหกับทานนายกฯ

ในงานนี้ดวย (งดเหลาเขาพรรษา ณ วัดยานนาวา วันท่ี 24 ก.ค. 2550)  

  เวทีหนาสภาก็ทําแลวทําอีกนะครับ ก็พอไปยื่นท่ีสนามหลวงเสร็จ 

เราก็คิดวา 13 รายชื่อ (รายชื่อประชาชน 13 ลาน) ไมควรจะเสนอครั้งเดียวและก็เงียบไป เราก็เอาประเด็นมาพูด

กันอีกในเวทีใหญข้ึน เสียงประชาชน ๑๓ ลาน เพ่ือสนับสนุน พ.ร.บ. คุมน้ําเมา หนารัฐสภา  

 กิจกรรมวันแม มี สนช. บางทาน (สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ) ท่ีเปนนักกิจกรรมเพ่ือสังคมอยูแลว เรา

ก็เชิญมานะครับ สนช. นางเตือนใจ ดีเทศน มาพูดเรื่อง พ.ร.บ. เหมือนกัน หลังจากกิจกรรมนี้ก็มีกิจกรรมยืน

หนังสืออยูบอยๆ   

  เรื่องโฆษณาเปนประเด็นท่ีอยูในสภาและก็มีการถกเถียง

กันมาก ฉะนั้นก็มีการพูดเรื่องนี้กันบอยนะครับ มีการลอเลียนกัน

บาง โฆษณาบริษัทเหลา พระก็ทํางานกันหนักทํากิจกรรมตลอดมา

รวมกันทํางานหนาสภาหลายครั้งหลายหนครับและก็ยืนหนังสือ ทํา

บอย ถึงสนช. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ  และนายจรัล ภักดีธนากุล 

(ปลัดกระทรวงยุติธรรม/สนช.) หนุนรางกฎหมายหามโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 24 ชั่วโมง  
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 ตอมาในวันท่ี 11 ต.ค. 2550 ท่ีหนารัฐสภา เครือขายหัวกะทิ

สรางสรรค และเครือขายละครรณรงคงด  เหลา แสดงละครลอเลียน 

สนช.บางคน ท่ีเสนอใหคุมเฉพาะมีแอลกอฮอลเกิน 25 ดีกรี แตเบียร 

เหลาไมถูกเสนอ ซ่ึงถือวาดีท่ีขอเสนอนี้ไมผาน แมแตไดขาววาทานก็

โกรธเหมือนกัน ท่ีไปเรียนทานวา ด็อกเตอร 25 ดีกรี (หัวเราะ) 

 แมแต กกต. ท่ีดูไกลจากเรามากเลย เราก็หาประเด็นจนได 

นักการเมืองชวงมีการเลือกตั้ง ก็มีการซ้ือเสียงดวยการใหเหลา อันนี้

เปนเรื่องจริงนะครับ เราไปทํากันในพ้ืนท่ี หลาย อบต.ชอบมากเรื่องนี้

ท่ีรณรงคแลว เพ่ือไมใหเคาเสียเหลาในชวงการเลือกตั้งอันนี้ก็เปน

เรื่องท่ีเกิดข้ึนปกติอยูแลว เราก็หยิบมาเปนประเด็นไดเหมือนกัน  

  ชวงนั้นมีเครือขาย...ผมเชื่อวามาจากธุรกิจแอลกอฮอลนี้

แหละ ก็ไปเอาเครือขายสุราพ้ืนบาน สุราชุมชนมาโจมตี พ.ร.บ. เราวา

จะทําใหเคาเดือดรอน ทางเราก็ไมยอมแพนะครับ เราก็ไปเอา

เครือขายเหลาพ้ืนบานมาสนับสนุน พ.ร.บ. เหมือนกันนะครับ “เหมือนเกลือจิ้มเกลือ” อางพ.ร.บ.บุหรี่ท่ีไปเอา

เกษตรกรไรยาสูบมาคัดคาน กรรมการสิทธิ์ก็มีเก่ียวบาง เรื่องการแสดงละครตางๆ เด็กๆ ก็ทําไดดี สนช.ท่ีมารับ

หนังสือนี่เรียกไดวาคุณมุกดา (นางเตือนใจ ดีเทศน และนางมุกดา อินตะ) ถึงกับน้ําตาไหลไปกับการแสดงละคร วา

แอลกอฮอลสงผลกระทบกระเทือนกับเด็กๆมากขนาดนี้ แตก็แนนอนนะครับ ทานก็เปนครูดวยเลยอาจจะ 

Sensitive กับเรื่องนี้หนอย 

              ศวส .  ได เ ชิญนายดิ เ ร็ ก  รั ท เ อร ฟอร ด  (Mr. Derek 

Rutherford) ประธานเครือขายนโยบายควบคุมแอลกอฮอลโลก) ซ่ึงทานมา

ไทย ทานมาทําเรื่องอ่ืนนะครับ แตทางเครือขายองคกรงดเหลาก็ไมใหเสีย

โอกาสนะครับ เราก็ไดเชิญทานและคณะ มายื่นหนังสือใหประธาน สนช.ให

สนับสนุนหนังสือ พ.ร.บ. (วันท่ี 27 พ.ย. 2550 ณ รัฐสภา) เรียกไดวาใชทุก

โอกาสนะครับ  

  อันนี้ก็เปนชุมนุมใหญ เด็กๆ ก็มาพูดกันเยอะนะครับวาใหทําเพ่ือเด็กเถอะ (ชุมนุมใหญ 3,000 คน ในนาม 

264 องคกรสนับสนุน สนช.ใหผานราง พ.ร.บ.ฯ ตามกรรมาธิการ) ผานไปเร็วๆนะครับ อันนี้ก็มีงานวิชาการวา การ

โฆษณามีผลมากโดยเฉพาะกับเด็ก 

  ปายนี้นาจะเปนปายรณรงคท่ีใหญท่ีสุด ใหญมาก ท่ีหนา

เยาวชน หนารัฐสภา คือการทํางานของในสภากับภาคประชา

สังคมก็มีการสื่อสารกันตลอดวา ตอนนี้ประเด็นไหนข้ึน คนอยู

นอกสภาก็มาทําประเด็นนั้นใหมันสอดคลองกัน อันนี้ ก็เปน

กิจกรรมท่ีชาวบานเสนอเองเหมือนกันนะครับคือ “เผาพริกเผา

เกลือ” เพราะ (พ.ร.บ.) ถูกเลื่อนประกาศบอย เราก็เลยตองทํา

พิธีไลไอโมง เพราะบางทีคนไทยเชื่อไสยศาสตรมากกวาเหตุผล ก็ทํากิจกรรมกันไปในท่ีสุดอันนี้ก็เปนสรุปเฉยๆนะ

ครับ ท่ีอาจารยมงคล และคุณหมอบัณฑิตเลาไปแลววาข้ันตอนมันเปนยังไงถึงผานมาไดนะครับ  



29 

 

      หลายทาน รูสึกทานปลัด (นพ.ณรงค) ทานจะไมเอาละ ชวงนั้น  

ทานบอกถาไมไดมาตรานี้อยาเอาดีกวา ชวงหนึ่งท่ีเคาจะตัดหลาย

มาตรการเรื่องหามโฆษณานี่ ก็มีการคุยวาจะเอาหรือไมเอาพ.ร.บ. ฉบับนี้ 

แตในท่ีสุดเราก็สรุปกันวา มี พ.ร.บ. ดีกวาไมมีเลย คือ “ไมไดไมกระบอง 

แตไดไมจิ้มฟนก็ยังพอเอาไปใชประโยชนได” ขอผานไปเร็วๆ นะครับก็

ได 70 % ไมถึงกับไมจิ้มฟน สุดทายภาคเครือขายงดเหลาสงสัญญาณถึง

กรรมาธิการยืนยัน...ขอผานแมจะไดมาแค 70% ก็ถือเปนจุดเริ่มตน และ

เปนสัญลักษณการตอสู และสุดทายก็ยอมทําตามมาตรานะครับ (สนช. โหวตผานวาระ 3 ใหเปนกฎหมาย ดวย

คะแนน 71 ตอ 36 เม่ือเวลาประมาณ 22:30 น.) ก็คงใหดูเฉยๆ วาภาคประชาสังคมอยูนอกสภาก็ทําหลายเรื่อง 

หลายราว เรียกไดวามีกิจกรรมแทบทุกอาทิตยตอเนื่องกันเพ่ือให พ.ร.บ. ฉบับนี้ คนในสภาไดตื่นตัวกันมากข้ึน     

นะครับ แตคงแคฉายภาพใหดู 

 สวนอนาคตของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมาตรการอ่ืนๆ ก็คงจะตองมาทบทวนนะครับ    

10 ปท่ีผานมาในการทํางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะบอกวาไดผลมากขนาดไหนนะครับ ถาทานไดเห็น 

กราฟท่ีคุณหมอยงยุทธ (นายแพทยยงยุทธ ขจรธรรม) ไดทําไว 10 ปกอนท่ีมี สสส. การเคลื่อนไหวเรื่องควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเทศไทยกราฟจะพุงข้ึนอยางรวดเร็วถาเทียบกับประเทศตางๆในโลก สวนใหญกราฟ  

จะเปนแนวระนาบ 10 ป หลังท่ีมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางจริงจัง ไทยก็อยูในมาตรฐานโลก คือวาไม

เพ่ิม-ไมลดมาก ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ถือวาในภาพรวมเราก็สามารถหยุดยั้งปญหาได

พอสมควร เรื่องอุบัติเหตุชวงสงกรานตเม่ือกอนตาย 700-800 ศพนะครับ อันนี้ก็ลดลงมาเหลือ 300 กวาศพ       

ก็ถือวายังเยอะอยู ก็ยังถือวามากอยู ก็ยังตองทํางานกันตอไป แตท่ีหวงมากสุดคือวา เยาวชนเรายังเปนนักดื่มหนา

ใหมเพ่ิมข้ึนจํานวนมากราว 2 แสนคนตอป และก็อายุแนวโนมลดลงดวย ในสามมุมของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

เราตกลงกันแลวนะครับวาอยางนอย 3 ปตอไปนี้ เราตองใหความสําคัญกับการปองกันนักดื่มหนาใหม นั่นคือ

เหตุผลท่ีทําไมเราตองสูอยางหนักท่ีจะใหไดมาตรการหามขายเหลารอบสถานศึกษา ถึงยังไมไดในประกาศก็จริง 

นะครับ แตวาคสช.ออกมาใชมาตรา 44 ก็ดีระดับหนึ่งแตเราก็เกรงวาไมยั่งยืน เพราะฉะนั้นประกาศนี้ยังตองสู

ตอไปนะครับ ทําใหสําเร็จและมาตราอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหเราปองกันนักดื่มหนาใหมได ปนี้งดเหลาเขาพรรษาเราก็ได

เชิญ เตา สมชาย (นายสมชาย เข็มกลัด อาชีพนักรอง/นักแสดง) มาเปนพรีเซ็นเตอรนะครับ เราก็หวังวา

กลุมเปาหมายใหมๆ ท่ีเรายังเคยทําไมสําเร็จ ก็ไดรับการตอบรับดี มีคนรับคําทาเตาอยูมากทีเดียว แมจะเปนการ

รณรงคออนไลนอยางเดียว ก็คงตองหาวิธีใหมๆ ใครมีขอเสนอแนะอยางไร วาทําอยางไรท่ีจะปองกันนักดื่มหนา

ใหมไดก็ยินดีชวยกันครับ ขอบคุณครับ 

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ครับ ขอบพระคุณครับ จะเห็นไดวา เราไมมีทางสําเร็จไดเลยถาเราเดินภายใตภาครัฐ  อยางเดียว

โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียว หรือกรมควบคุมโรคกรมเดียว ไมมีทางสําเร็จไดนะครับ เพราะวา

เรื่องนี้มันมี connection ตางๆเยอะมากนะครับ ในแงของภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคม ไดมีการ

ชวยเหลือกันอยางเต็มท่ี ถึงจะผลักดันออกมาได ตอนนี้สวนใหญเราจะเห็นไดวา คุยกันจนถึงกระท้ัง  มีกฎหมาย

ออกมาไดสําเร็จนะครับ แตจริงๆ แลวก็หลังกฎหมายออกมาไมวาจะออกมาอยางไรก็ตาม  มันแทบจะไมมี

ประโยชนเลย หรือ เหมือนเศษกระดาษ ถาขาดการบังคับใช (การบังคับใชตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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พ.ศ.2551) หลังจากท่ีกฎหมายออกมาท้ัง 2 องคกรมีการชวยผลักดัน เพราะวากฎหมายออกมาเขียนรายละเอียด

ไมไดหรอก การท่ีจะเขียนรายละเอียดอะไรออกมา หรือ อนุบัญญัติเหลานี้ ออกมาไมงายครับ แทบทุกฉบับบอกได

เลยครับวา เตรียมตัวถูกฟองศาลปกครองทุกฉบับ ยิ่งฉบับไหนมีประสิทธิผลสูง ประสิทธิผลสูงในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ยอมหมายถึงวา บริษัทเหลาเบียรขายเหลาเบียรไดนอยลง ยิ่งนอยลงเทาไหร ประสิทธิผล

สูงเทาไหร โอกาสถูกฟองชัดเจน เพราะฉะนั้นไมมีวิชาการ Backup จากทางวิชาการ ไมมีภาคประชาชนสนับสนุน

ออกมายากมากครับ หรือโอกาสท่ีจะผาน โอกาสท่ีจะบังคับใชใหสําเร็จนั้นยากมาก อยาคิดนะครับวาแมมันออก

มาแลวจะไดผล มีบางฉบับครับ ออกมาใชไดแควันเดียวครับ ถูกเรียกประชุมวันอาทิตย และก็แกครับ ใหใชไดแค

วันเดียว ออกอีกฉบับมาทับซอน ใหออกขอยกเวนเพียบเลย ยังง้ีก็มีนะครับ ฉะนั้นการจะทําเรื่องนี้ไมงายจริงๆครับ 

มันไมเหมือนกัน พ.ร.บ.บางฉบับ เชน เรื่องของ พ.ร.บ. คนบา นะครับ ซ่ึงเขาสภาหลังเรา แตกรรมาธิการแทบไม

ตองพูดอะไรเลยนะครับ สมาชิก สนช.ใหผานละ เพราะไมมีใครเคาอยากยุงกับคนบาหรือ พ.ร.บ.โรคติดตอ 

(ปจจุบันพ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2523 ) จริงๆออกมาไดไมยากเพราะไมมีใครอยากยุงกับโรคระบาด โรคติดตอนะ

ครับ แต พ.ร.บ.ท่ีเก่ียวกับผลประโยชนเยอะๆ อยางบุหรี่-เหลานี้ไมงายครับ ถาไมวางแผนดีๆ แมแต พ.ร.บ.บุหรี่ท่ี

เสนออยูนี่ก็ออกยากครับ ง้ันตรงนี้ตองเรียนถามทานอาจารยท้ังสองทานนะครับ (นพ.บัณฑิต ศรไพศาล และภก.

สงกรานต ภาคโชคดี) วาทานมีประเด็นอะไรท่ีจะฝากใหกับนองๆ เก่ียวกับประสบการณในการทํางานตอไป หรือ

วาเลาเพ่ิมเติมหลังจากท่ี พ.ร.บ. ประกาศใชแลวมีอะไรอีกหรือไมครับ หรือวาทางเวทีมีคําถาม หรือขอเสนอแนะ

อะไรเรียนเชิญครับ   

  จริงถามีภาค 2 นาสนใจนะครับ โดยเชิญทานณรงค สหเมธาพัฒน นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ตอสูในเชิง

ภาครัฐภาคการเมือง ในการผลักดันตางๆ และศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ในภาควิชาการท่ีราง พ.ร.บ.ฉบับนี้        

(อาจมีการจัดอีกครั้งหนึ่ง) 

ถาม/ตอบขอซักถาม 

 1. คุณหมอวรรณา (พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู) เรียนถามอาจารย

สงกรานต (สงกรานต ภาคโชคดี) เก่ียวกับท่ีมาของสํานักงานองคกรเครือขายงดเหลา (สคล.) บทบาท, Initiation 

อยางไร เริ่มตนจากไหน อยางไร  

 เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี  ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 

  การริเริ่มของสํานักงานองคกรเครือขายงดเหลา (สคล.) เริ่มตนมาจาก สสส. ท่ีมีภารกิจในการลดบุหรี่/

เหลา ซ่ึงเปนมาตรการบังคับ สวนดานอ่ืนๆนั้นอาจไมไดเขียนแต สสส. ก็ทําตั้งแตแรกเกิด (นมแม) จนถึงตาย 

(อยางมีสติ) แตโดยสวนตัวไดมีโอกาสทํางานเปนเลขาทานพลตรีจําลอง ตอนอยูกทม. ซ่ึงทานจะมีโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ผมเองก็เปนวิทยากรพูดเรื่องเหลา/บุหรี่อยูแลว แตวาชวงนั้นอาจารย   อุดมศิลป (ศาสตราจารย

นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม) เปนบอรดของ สสส.พอรูวาจะทําเรื่องเหลา ก็ไดชวน   ใหไปรวมเวที งานแรกคือ 

งดหลาเขาพรรษาป 2546 ก็ไดเริ่มตั้งแตตอนนั้นปนั้น โดยเริ่มขยายวงจากเครือขายพระเปนหลัก ในชวงแรก 

แมแตเรื่องผูหญิงถาถามวาเก่ียวกับเหลาไหม เก่ียวครับ เพราะก็เห็นปญหาอยูแลว ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเกิด

จากเหลาเปนหลัก  สสส.ก็สนับสนุนใหมีการทําวิจัยศึกษาวาความรุนแรงในครอบครัวกินเหลาเทาไหร ซ่ึงก็จะได

ตัวเลขความรุนแรง 3-4 เทาในครอบครัวท่ีมีคนดื่ม ซ่ึงจะเห็นไดวาทุกเครือขาย มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับเหลา

ท้ังนั้น ซ่ึงเห็นไดจากหนาหนังสือพิมพตางๆ อะไรท่ีเห็นเรื่องเลวรายสาเหตุมาจากเพราะเมาท้ังนั้น และเปน

ยุทธศาสตรหลักของ สสส.วาเรื่องเหลาเปนเรื่องใหญดวย และมีการขยายเครือขายไปทุกจังหวัด และทําการ

http://www.thaihealth.or.th/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94/
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รณรงคท้ังปแลวท่ีสําคัญรณรงคเพ่ือทําใหเกิดนโยบายสาธารณะ ไมใชเพียงใหเกิดกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลนะครับ ในพ้ืนท่ีก็ไปผลักดันใหมีนโยบายแอลกอฮอลในระดับชุมชน ซ่ึงไดผลอยางดี การรณรงคทําให

ประชาชนไดรูเห็นและมีเปลี่ยนคานิยมบางอยางดวย เชน ชวงเทศกาลสงกรานตปลอดเหลา ถนนขาวเหนียวปลอด

เหลา ก็คอยๆ ชวยกันคิดชวยกันทํารวมท้ังเรื่องใหมๆ ใหเราทําอยูเยอะนะครับ 

 2. คุณหมอชัยรตน (นพ.ชัยรตน เตชะไตรศักดิ์) เลาเรื่องสุขภาพจิต ท่ีมีสาเหตุเพราะแอลกอฮอล ท้ัง

ทําลายสมอง กอใหเกิดภาวะซึมเศรา และสาเหตุหลักของการฆาตัวตาย บาเพราะแอลกอฮอล ท้ังจิตเภท 

หวาดระแวง สิ่งเหลานี้เปนภาระใหญาติของคนบา ทําใหญาติไมใสใจ สวนอาวุธใหมในการใชสูกับธุรกิจน้ําเมา มีด

เล็ก/สั้นเผื่อจะไดนําเอาไปใช  

   - รูทันธุรกิจแอลกอฮอล ซ่ึงชอบทําเงียบ ชอบเกาะเก่ียว ชอบแยงชิงพรรคพวก  ชอบยื๊อเพ่ือหาโอกาส  

   - ทําอยางไรใหสังคมตื่นตัว สรางกระแส  

   - หามุกใหมๆๆมาใหเด็กโกรธ ไมเอาดวยกับแอลกอฮอล (เพราะเด็กไมชอบใหใครมาหลอก)  

   - แยกแยะใหถูกระหวางมิตรกับศัตรู 

   - เลือกทําในบางสิ่งท่ีธุรกิจน้ําเมาคาดไมถึง  

 3. คุณมณี (นางมณี สุขประเสริฐ สํานักจัดการความรู) มาตรการ 300 เมตร มาไดอยางไร มาตรการแบบ

นี้เคยใชไดผลมาจากประเทศใดมากอนหรือไม   

นายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ชี้แจงท่ีมาวาดวยรองอธิการ/อาจารยมหาลัยตางๆ เห็นลูกศิษยตัวเองท่ีไปกินเหลารอบๆมหาวิทยาลัย 

แลวถูกรถชนตาย ทอง เปนตน  

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

 สรุปคราวๆนะครับอยางท่ีหมอสมานพูดไว เครือขายมีการผลักดันมา 6 – 7 ปตั้งแตมี พ.ร.บ.ก็มีการพูด

เรื่องการหามเรื่อง area การหามพ้ืนท่ีการเขาถึง มันมี zoning (การแบงเขต) กับ density (ความหนาแนน) ไม

ขายในวัด ไมขายในอะไรอยางนี้ คือ เปน Area รวมท้ัง 300 เมตร สวน Density คือจํานวนรานคาตอพ้ืนท่ีตอหัว

ประชากร ตัวเลขท่ีไดผลในหลายๆ ประเทศเนี่ย พูดเรื่องความสะดวกในการเขาถึงสวนใหญจะเปน Density การ 

apply เรื่อง 300 เมตร ดวย Density เปนคาเฉลี่ยของการเขาถึงในแตละจุดท่ัวท้ังพ้ืนท่ีท้ังกรุงเทพ ท้ังจังหวัด โดย

ขอมูลพบวารานคาเหลาเปดกระจุกตัวในมหาวิทยาลัยเยอะ เรามีการสํารวจในป 2552 จนถึงป 2557 ในป 52 

พบวา ประมาณ 151 รานตอ 1 ตารางกิโลเมตร พอเราเทียบ 5 ป พบวามีการเพ่ิมในรัศมี 500 เมตร จํานวน 87 

% หมายความวามันเพ่ิมเยอะมาก และขอมูลท่ีเชียงใหมไมไดทําแคในสวนของมหาวิทยาลัยทําท้ังเทศบาลนคร ที

นี้จะเห็นการเพ่ิมข้ึนรอบนอกของเขตมหาวิทยาลัยซ่ึงการเพ่ิมข้ึนรอบมหาวิทยาลัยเปน 45 เทาของเขตอ่ืนๆ 

ภายในเทศบาลนคร เพราะฉะนั้นธุรกิจมองวาเด็กนี้เปนแหลงดื่มตัวเลขเหลานี้ แสดงใหเห็นวาธุรกิจมุงไปสูเยาวชน 

เพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเรียกรองมาเรื่อยๆ พอมาถึงรอบนี้บังเอิญเราก็ทําขอมูลกันมาตลอด เผอิญมีการยิง

นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต แตวาสิ่งท่ีเปนปญหาเรื่องรัศมีนะครับ มันไปเจอยานท่ีเปนแหลงธุรกิจเปนเรื่อง

ถกเถียงกันมาหลายป โดยเฉพาะอยางยิ่งยกตัวอยางเชน ม.จุฬา มีสยามสแควร มีพัฒนพงษ พวกเราก็เสนอ 500 

เมตร เสนออะไรยาวๆ แตสุดทายแลวพอเรามาวัดแลวตัวท่ีจะทําใหจุฬาไปรอดคือ 300 เมตร 300 เมตรจะกิน

ครึ่งหนึ่งของ พารากอน คือแถวนั้นไมไดหายไปหมด ก็เลยเปนขออธิบายสําหรับเราวา 300 เมตรนี้อยางนอยแลว

ในท่ีสุด รัฐมนตรี รองนายกก็ โอเค ก็เลยผานและใชคําสั่ง คสช.ออกมา เพราะฉะนั้นตัวเลขท่ีทานอาทิตย อุไรรัตน 
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(นายอาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต) บอก 3 กิโลเมตรนอยไป       ("เรียนทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขถาทานจะกําหนดหามขายเหลาในเขตรัศมี 300 เมตร หางจากสถานศึกษา ก็อยาลําบาก

กําหนด ใหเปลืองสติปญญาเลย เพราะมันไรสาระจริงๆ ทานไมทราบหรือวา 300 เมตร มันแคไหน ถาทานไมกลา 

หรือกลัว หรือเกรงใจ ท่ีจะกําหนดใหรานเหลาหางจากรัศมี 3 กิโลเมตร ก็เสนอคนท่ีเปนหวงใยเยาวชน ของชาติ 

ไมตองการใหรานเหลามาทําลาย และมอมเมาเยาวชนของชาติสั่งการเถอะ  

          รานเหลาเปนปฏิปกษโดยตรงกับการศึกษา ตองการทําลายประเทศไทยกันไปถึงไหน การศึกษาประเทศ

อ่ืนเขากาวหนากันมากมาย ประเทศไทยลาหลังกวาแลวยังตองมีมารผจญโดยความเห็นชอบสนับสนุนจากราชการ

อีกหรือทานปฏิรูปอะไรใหไดซักอยางเถอะ  ท่ีมา http://social.tnews.co.th/content/148634/) คุณหมอ

สมานบอกตางจังหวัด ตองเปนกิโลเมตร คือเราอยากไดเยอะแตอยางนี้นะครับธุรกิจจะ balance ไปดวย

ผลประโยชน เพราะฉะนั้นท่ีมาของ 300 เมตรก็เทานี้เราทําตัวเลข Cut point แลวเนี่ยในรัศมี 500 เมตร 60 

เปอรเซ็นตของรานจะอยูใน 300 เมตร นี่คือท่ีมาเร็วๆ 

เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี  ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 

  300 เมตร ยังนอยไป ท่ีจริง ยิ่งหามไดไกลยิ่งดี เพราะคนท่ีดื่ม เคายิ่งจะตองไปหาท่ีดื่มอยูแลว แตจะมี

ประโยชนสําหรับคนท่ียังไมดื่ม ซ่ึงนี่มาตรการนี้ คือ การปองกันนักดื่มหนาใหม   

 ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

  ยกตัวอยางคนอวน กับ 7-eleven ยิ่งงายกับการเขาถึงยิ่งลดความอวนไมได ฉะนั้น การเขาถึงยากนี่มีผล

แนนอน อีกเรื่องคือ สัญลักษณ คือมาตรการหลายอยางไมไดใหคนเลิกดื่มทันที แตพอมีการหามในสถานท่ีราชการ 

เทศกาล รอบสถานศึกษา ทําใหเกิดการ debate วาสุราไมใชสินคาธรรมดานะเปนสินคาท่ีตองควบคุมคุม  

 4. หมอสมาน ถามวา อาจารยสงกรานต ภาคโชคดี ในฐานตัวแทนภาคประชาสัมคม ถามีตัวแทนเหลา

เบียรมาเปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข พ่ีคิดอยางไร  

เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี  ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 

 ไมวาจะในกระทรวง หรือสังคมไทยทุกวันนี้ ในภาคธุรกิจเขาไมปลอยใหเราทําอะไรไดงายๆแลว เพราะ

โดยปกติเปนผูสนับสนุนใหญอยูแลว ฉะนั้นทุกมาตรการท่ีเราจะออกกฎหมาย ตองมีการคัดคาน การฟองศาล 

การลอบบี้ นี่ถึงเขาถึงข้ันจะลม สสส. ผานรัฐธรรมนูญ ถาเราไมเคลื่อนไหวอะไรเลย สสส.อาจทํางานแค 4 ปจบ

เลย หลายประเทศมีการทํามาแลว ในสวนเรื่องมาเปนท่ีปรึกษา ท่ัวโลกรูอยูแลววา การกําหนดนโยบายหรือ

มาตรการ ผูมีสวนไดเสียตองไมมามีสวน ในการกําหนดมาตรการอยูแลว ซ่ึงเปนขอหามท่ีท่ัวโลกรูกันอยูแลว แตวา

เขาพยายามแนนอน โจทยยากท่ีแนนอน ก็ตองเตรียมตัวกันไว 

ดร.นายแพทยบัณฑิต ศรไพศาล  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงหลัก 

  สรุปตอนทายอีกรอบ 3 ประเด็น  

  ประเด็นแรก ผมคิดวาการเรียนรูจากอดีตเปนเรื่องท่ีสําคัญ การระลึกถึงคนท่ีทําอะไรไว ยกยอง ชื่นชม 

เชิดชู เปนสิ่งท่ีดีนะครับ  

ประเด็นท่ี 2 เรื่องการเปนขาวมีความดี 3 อยาง คือ 1. สาธารณชนจะรับรูเม่ือไหรก็ตามท่ีสังคมเห็นดวย

มากท่ีสุดนักการเมืองก็จะตัดสินใจตามนั้น ความดีประการท่ี 2 นักการเมืองจะติดตามขาวแมกระท่ัง พรบ. บุหรี่

แลวมีคนวงในมาบอกวาวิเคราะหวาทําไมยังไมผานเพราะวาทีมท่ีปรึกษานายกประเมินแลววาขาวทางฝาย

http://social.tnews.co.th/content/148634/
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สนับสนุนไมไดกินขาดฝายตอตานเพราะฉะนั้นเขาไมไดไปฟงท่ีไหนเขาดูขาว ความดีประการท่ี 3 คือสื่อมวลชนจะ

รับรูและเขาใจประเด็นเขาจะยกไมคถามใหเราเองในเวลาท่ีจําเปน  

ประเด็นท่ี 3 ฝากทางกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ขอใหยืนหยัดท่ีจะตอสูทําเรื่องนี้ คุณหมอ

สมานท่ีโดนแรงเสียดทานเยอะ คุณหมอมงคลทานท่ีถอมตนเยอะมาก ท้ังท่ีจริงทานทํางานมาเยอะมา เหมือนนกท่ี

บินเปนฝูงตองมีตัวท่ีบินนําหนา ซ่ึงปะทะลมเยอะมาก ท่ีเหลือจะบินตามแรงลมท่ีลดลงจากตัวแรก การทํางานตอง

ไมทําคนเดียวหลักการคือ สามเหลี่ยมเขยื้อมภูเขา โดยกระทรวงมาทํานโยบาย การบริหารงานวิจัย โดยท่ีใหคนไป

สรางความรูมา มีเครือขายภาคประชาชน และเครือขายภาควิชาการมากมาย และประเทศไทยมีกลไก สสส.     

ซ่ึง สสส.อยากใชเงินไปกับการทําประโยชนมากๆอยูแลว กระทรวงสามารถท่ีจะควบคุมความคิด คุมไอเดีย       

ไมจําเปนตองถือเงินจํานวนมาก ไมจําเปนตองทําวิจัยเอง แตขอใหศึกษาพัฒนาเรื่องความคิดใหคมมากข้ึนเปน

นโยบายระดับชาติ แลวเครือขายจะอยากมาชวยงานเอง และสุดทายอยากใหทําพ.ร.บ.นี้ รวมท้ังมาตรการใหมๆ

ดวย เพราะวาฝงโนนเขามีวิวัฒนาการเราก็ตองวิวัฒนาการตาม ประเด็น คือ พอเราจะออกเราตองปูสังคมใหเขาใจ

กอน อันไหนท่ีความรูยังไมมีเราตองเรงสรางความรูและตองทําใหสังคมเห็นดวย ถากระทรวงอยากจะเดิน 300 

เมตร กระทรวงอยากจะเดินภาพคําเตือน สังคมจะตองถูกปูพ้ืนฐานใหเห็นดวย พอกระทรวงเสนอแลวคนเห็นดวย

แลวมันจะไปไดดวยดี 

ขอบพระคุณวิทยากรทุกทานและผูเขารวมรับฟง 

ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย 

 

ถอดเทปการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง “ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย”  

       โดย สํานักงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

นางสาวอรุณทิพย  อุนทรัพยเจริญ   

       กลุมพัฒนาระบบการจัดการความรู สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค   
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ภาพบรรยากาศ 
“ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย” 

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล ช้ัน 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค    
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