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Best Practice of Alcohol Law Enforcement in Ubon Ratchathani Province. 
มองผานประสบการณจากความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

 
ชฎิล  สมรภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

จากผลงานของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทานชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ไดรับรางวัล จังหวัดท่ีมีการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนายสุรเชษฐ แวอาแซ ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานมอบโลประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา  

 
ผูเขียนในฐานะคณะทํางานรวมกับทีมเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี ขอประมวลความรูที่ไดจากการทํางานในพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จดังกลาว เปน
การถายทอดประสบการณ และสังเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขอมูล จาก
ทุกทานท่ีสนใจเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บนโลกแหงการส่ือสารท่ีไรพรมแดนแหงน้ี 
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎมายท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา โดยที่เปน
การสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
ตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๑ 
และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบท้ังดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติใหมี

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจังหวัด ซึ่งคลายกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีบ่ัญญัติใหมี
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด  
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ซึ่งจุดเดนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็คือ มาตรา 
๑๙ บัญญัติใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด ที่ประกอบดวยผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
เปนรองประธานกรรมการ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพ้ืนที่ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงต้ังหนึ่งคน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังหน่ึงคน ประชาสัมพันธ
จังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดท่ีผูวา
ราชการจังหวัดแตงต้ังจังหวัดละไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่
คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานสังคม
สงเคราะห การแพทย จิตวิทยา และกฎหมายดานละหนึ่งคน 

ทําไม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดจึงเปนปจจัยสําคัญตอการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล?  

เพราะ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา มาตรา ๒๒ 
บัญญัติวาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในเขตกรุงเทพมหานครหรอืในเขต
จังหวัดแลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม 

(๒) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ 
เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
ลดและเลิกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคุม 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
 
 ดังน้ัน เมื่อพระราชบัญญติัควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราข้ึนไว กําหนดให
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีอาํนาจและหนาท่ี ทีช่ัดเจน ตามกฎหมาย
ในมาตรา ๒๒ ซึ่ง “หนาท่ีเปนท่ีมาของความรับผิดชอบ ไมทําไมได” หากมีการเพิกเฉย หรือละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ี ยอมมีความผิดตามกฎหมาย 
 แตพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดให
คณะกรรมการจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในเขตจังหวัด 
ไมไดระบุถึงรายละเอียดวิธีการ กระบวนการ และแนวทาง ที่คณะกรรมการท่ีประกอบจาก
หนวยงานของรัฐและเอกชนหลายภาคสวนจะสามารถใชอํานาจและหนาท่ีบังคับใชกฎหมายได 
ซึ่งสภาพวิกฤตดังกลาวเปนโอกาสและบทเรียนท่ีสําคัญตอความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จากเรื่องเลาตอไปนี้ 
 กอนที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลบังคับใช ภาพ
ปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงน้ี เปนที่คุนตาและเคยชินสําหรับประชาชนและขาราชการ
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
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เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทานชวน ศริินันทพร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดอุบลราชธานี ทานเรียกประชุม
คณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีคําส่ังแตงตั้งคณะอนกุรรมการ               
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดอุบลราชธานี 

คณะอนุกรรมการดานนโยบาย
และมาตรการทางกฎหมาย

คณะอนุกรรมการดานการจัดการ
ความรู(ภาควิชาการ)

คณะอนุกรรมการดานการรณรงค
และสรางการมีสวนรวม

แตงต้ังคณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลระดับอําเภอ
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 ผลจาการประชุมดังกลาว มีมติขอความรวมมือผูประกอบการรานอุบลพลาซา ที่จะปลด
ปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลลง เพราะจังหวัดไมตองการใหมีภาพการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนภาพฉากหลังบุญประเพณีที่ดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี คือ งานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา  

 
  

ภายใตการทํางานท่ีเขมแข็งของ นายแพทยวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ หลังจากการประชุมเพียง ๗ วัน ทาน
และคณะทํางานไดปลดปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาวลง และไดนําปายบุญประเพณี
แหเทียนเขาพรรษาและประชาสัมพันธพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้ึนแทนเม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภายในระยะเวลา ๑ วัน และ ๑ คืน) 
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๑๖ กรกฎาคม ๕๑

 
 

๑๖ กรกฎาคม ๕๑

 
 
 ทําใหจังหวัดอุบลราชธานีมีภาพฉากหลังท่ีเปนความภูมิใจในวิถีชีวิตบุญประเพณี       
แหเทียนเขาพรรษา และการประชาสัมพันธพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล           
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันอาสาฬหบูชาและวันแหเทียนเขาพรรษาป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๗ กรกฎาคม ๕๑
(วันอาสาฬหบูชา)

 
 

๑๘ กรกฎาคม ๕๑
(วันเขาพรรษา)

 
 
 แตภาพแหงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อยูไดยังไมทันพนเขาพรรษา    
( ๓ เดือน) เจาของปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาวก็ไดปลดปายของทางราชการท่ีขอ
ความรวมมือลง และไดนําปายโฆษณาใหมข้ึนแทน 
 



9 
 

๒๐ กันยายน ๕๑

 
 
 เหตุการณดังกลาวทําให ทานชวน ศิรนิันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียก
คณะกรรมการประชุมเพ่ือหารือถึงการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ผลจากการประชุมดังกลาว จังหวัดอุบลราชธานีไดกําหนดวันดีเดย การบังคับใช
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันออกพรรษา 

 
 
 จากการประกาศวันดีเดยของจังหวัด ในวันเดียวกันก็มีผลทําใหเจาของปายโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

๑๔ ตุลาคม ๕๑
(วันออกพรรษา)
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 และทางบริษัทผูดูแลผลประโยชนของปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็ไดสง
เจาหนาท่ีพรอมนักกฎหมายของบริษัท มายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาพบ
นายแพทยวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นางเรียมรัตน รักเสมอ
วงศ หัวหนางานโรคไมติดตอ และผมเปนเจาหนาท่ีจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
 
  พรอมกันนั้น บริษัทไดทําหนังสือขอคําแนะนําปายโฆษณาของหางอุบลพลาซา เมื่อวันท่ี 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปยังผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ อางตามหนังสือของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วาปาย
โฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 100 Pipers มีขอความไมถูกตองตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ ก็ไดทําหนังสือตอบขอ
หารือเรื่องปายโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 100 Pipers เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง
กรรมการผูจัดการบริษัท เพอรนอต ริคารต (ประเทศไทย) จํากัด วา การโฆษณาหรือการ
ประชาสัมพันธใดๆ จะกระทําไดเฉพาะผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทาน้ัน โดยจะตองรอให
กําหนดเปนกฎกระทรวงเสียกอน แตเนื่องจากกฎกระทรวงอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณา
ตามข้ันตอน ดังน้ันในขณะน้ีไมวาจะเปนผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม ก็ไมอาจทําการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 
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 เมื่อมีหนังสือท้ังจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ ชี้แจงมายังบริษัท เพอรนอต ริคารต 
(ประเทศไทย) จํากัด บรษัิทก็ไดทําการเปลี่ยนแปลงปาย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ี 
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พฤศจิกายน ๕๑

 
 
 
 
 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงไดประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานจากการกําหนดวันดีเดยบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการเคาะประตูบานใหความรูกฎหมายและขอ
ความรวมมือผูประกอบการรานคาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญติัควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 การประชุมคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด

อุบลราชธานีวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
 

 
 ภายหลังจากการประชุมไมถึง ๒๐ วัน บริษัท เพอรนอต ริคารต (ประเทศไทย) จํากัด ก็
ไดนําปายที่ขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ ท่ี
ระบุวา “ในขณะนี้ไมวาจะเปนผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรอืไม ก็ไมอาจทําการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอลได” นําข้ึนมาแขวนใหม ดังภาพ 

๑๐ มกราคม ๕๒
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 คณะทํางานของจังหวัดอุบลราชธานทีี่ถูกแตงต้ังโดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจังหวัดอุบลราชธานี จึงประชุมและออกดําเนินการกับผูประกอบการและเจาของ
ปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การประชุมรวมปรึกษาหารือขอกฎหมาย และแนวทางการดําเนินการกลาวโทษตอ
เจาหนาที่ตํารวจ เพ่ือดําเนินคดีกบัผูประกอบการหางสรรพสินคา อบุล พลาซา

ณ สถานีตํารวจภูธรเมืองอบุลราชธานี
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

 
  

แตเนื่องจากการทํางานของคณะทํางานท่ีมาจากหลายสวนราชการ ทําใหขาดความเขาใจ
ในขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบังคับ
ใชกฎหมายในฐานความผิดของแตละกรณี โดยเฉพาะอยางย่ิงฐานความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีมบีทลงโทษสูงสุด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงทําหนังสือขอหารือไปยังอัยการจังหวัด
อุบลราชธานี ถึงขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการบังคับใชกฎหมายตาม มาตรา ๓๒ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ความตามในหนังสือ 
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 อัยการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นวาหากจะรอตีความหรือขอความเห็นไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด คงจะตองใชเวลาไมตํ่ากวา ป หรือสองป ซึ่งหากจะรองทุกขกลาวโทษก็
สามารถทําเปนหนังสือได 
 นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จึงไดทําหนังสือจากท่ีวาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหดําเนินคดีเกี่ยวกับผูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ถึงผูกํากับ
การสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี โดยใหถือเอาหนังสือฉบับนี้เปนคํารองทุกขหรือคํา
กลาวโทษผูกระทําความผิดท่ีทานจักตองมีหนาท่ีในการดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ความตาม
หนังสือ 
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 สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจึงรับแจงบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน เมื่อวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ วาผูมาใหปากคําท้ังสองคนไมไดเปนผูถายภาพตามทายหนังสือ
ดังกลาวของอําเภอเมืองอุบลราชธานี และไมรูเห็นเหตุการณในคดี จึงไมอาจสอบสวนปากคํา
เปนพยานในคดี ตามเอกสารดานลาง 
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 คณะทํางานโดยคุณเรียมรัตน รักเสมอวงศ และผม ไดมีโอกาสไปประชุมท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธดวยกัน จึงนําปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก เหตุการณท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตํารวจยังไมรับ
เรื่องแจงความ มีเลขคดี เขาหารือกับทานอัยการ พันตํารวจโทประภาส จุลรัตน รองอัยการ
จังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทานก็ยินดีที่
จะมาใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย และอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจตอ
การบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสุนียแกรนด โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนการจัดประชุม
รวมกันระหวางสํานักงานควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี  
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ชื่อ     พ.ต.ท. ประภาส   จลุรัตน  โทรศพัท    086 - 2187806

ตําแหนง      รองอัยการจังหวัด

สถานทีป่ฏิบตัิงาน   สํานักงานอัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัว  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

ประวัติการศึกษา

      หลกัสูตร    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จาก โรงเรียนนายรอยตํารวจ  ป พ.ศ.2524  (รุน 34 )

      หลกัสูตร   อํานวยการตํารวจ  จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   ป พ.ศ. 2533 

      หลกัสูตร   นิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ป พ.ศ.2534 

      หลกัสูตร วาความ  จากสภาทนายความแหงประเทศไทย รุนที่ 13   ป พ.ศ.2537 

      เนตบิัณฑิตไทย  รุน 53   ป พ.ศ.2542  

ประวัติการทํางาน

ป  พ.ศ. 2524   รับราชการคร้ังแรก ที่จังหวดัอบุลราชธานี   ณ   ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี   

ป พ.ศ.  2545   ลาออกจากการรับราชการตํารวจ  ยศ พ.ต.ท. ตําแหนง รอง ผกก. สภ.นํ้าโสม 

                                    จังหวัดอุดรธานี    และบรรจุรับราชการอัยการ ที่สํานักงานอัยการสูงสุด (รัชดาภิเษก)

ป  พ.ศ. 2547   อัยการ  สํานักงานอัยการจังหวัดยะลา

ป  พ.ศ. 2548   อัยการ  สํานักงานอัยการเกาะสมุย 

ปจจุบัน   รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผลงานเดน รับผิดชอบงานลามแปลในศาล  ใหความชวยเหลือสถานทูตในการดําเนินคดี

                           แทนคนตางชาต ิ  ชาว ยุโรป และ  อเมริกา  ที่มคีดีความที่เกาะสมุย  
การประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจังหวัดอุบลราชธานี
๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสนุียแกรนดโฮเทล

 
 
 ภาพปรากฏการณที่สําคัญไดเกิดข้ึน ในวันท่ี ๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อทานอัยการ 
พันตํารวจโทประภาส จุลรัตน มาบรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ีตํารวจ ทั้งระดับผู
กํากับการ, ทานสารวัตร, นายตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตร และระดับประทวน ไดมีความรูความ
เขาใจดีแลว ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจึงรับแจงความดําเนินคดีปายโฆษณา
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล ๘ คดี ในวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และอีก ๗ คดี ในวันท่ี ๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งส้ิน ๑๕ คดีที่เกี่ยวของกับฐานความผิดปายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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ผลจากการประชุมดังกลาวทําใหมีการรับแจงความดําเนินคดีตอความผิดฐานโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จังหวัดอุบลราชธานีจึงเปนจังหวัดเดียวในขณะนั้นท่ีไดรับรางวัลจังหวัดท่ี
มีการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒  
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 ผลงานดังกลาวไดแสดงถึงความสําเร็จของการทํางานในพ้ืนที่ แตใชวาจะเปนความเสร็จ
สิ้นของการทํางาน เรื่องราวที่ผมไดนํามาเรียบเรียงนี้ เปนเพียงผลงาน ๑ ป ของพ้ืนที่ที่พบทั้ง
ปญหาอุปสรรค และความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เทาน้ัน ผลงาน ๑ ปที่ผานมา เจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของกับการบังคับ
ใชกฎหมาย พ่ึงจะเขาใจเกี่ยวกับฐานความผิดการบังคับใชกฎหมายฯ กระบวนการฐานความผิด
ดังกลาวพ่ึงจะถูกผลักดันเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจําเปนจะตองติดตามและศึกษา
กระบวนการดําเนินคดีดังกลาว ที่ผมจะไดนํามาเสนอตอทุกทานในวาระตอไป และใหสญัญาวา
จะสรุปบทเรียน เมื่อครบรอบ ๒ ป ของการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑( ๑๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๓) ในพ้ืนทีท่ี่นาสนใจอยางน้ีอีก  

จากประสบการณการทํางาน ๑ ป ที่ผานมา ในมุมมองทัศนะสวนตัวของผูเขียน ขอสรุป
ปจจัยแหงความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี 

ปจจัยท่ี ๑ คือ พระราชบญัญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติใหมี
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีหัวหนา
สวนราชการตางๆ ในจังหวัดเปนกรรมการ และมนีายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนเลขานุการ 
ใหมีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัด 

ปจจัยท่ี ๒ คือ ภาวะผูนําของคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด
อุบลราชธานี ไดแก ทานชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย      
วุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ปจจัยท่ี ๓ คือ ความรับผิดชอบและความมุงมั่นในการทํางานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
งาน คือ คุณเรียมรัตน รักเสมอวงศ หัวหนางานโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

ปจจัยท่ี ๔ คือ ความรูตอแนวทางการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
จากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ จากทานพันตํารวจโทประภาส จุลรัตน รองอัยการจังหวัด 
สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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 หวังวาเรื่องราวท่ีผมไดเรียบเรียงเกี่ยวกับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จะทําใหทุกทานไดเขามามีสวนรวมในการ
เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานบังคับใชกฎหมาย 
ดังกลาว  
 
 แลวพบกับเรื่องราวการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหไดใหมอีกครั้ง 
เมื่อครบรอบ ๒ ป การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑        
นะครับ.. 

ชฎิล  สมรภูมิ สคร.๗ 
 


