บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ ก ษาวิจัย เรื่องการนาเสนอประเด็ นข่าวสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันดังนี้
ในส่วนที่หนึ่งจะเป็นการนาเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์
ในประเทศไทย ซึ่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ห้ อ งสมุ ด ข่ า ว ( Matichon
E-library)ในเว็ บ ไซ ต์
www.matichonelibrary.com ของศู น ย์ ข้ อ มู ล มติ ช นออนไลน์ โดยท าการเก็ บ รวบรวมประเด็ น
ข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2551 ซึ่งเป็นวันแรกที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
รวมระยะเวลา 5 ปี ที่ปรากฏในข้อมูลข่าวของศูนย์ข้อมูลมติชนออนไลน์ โดยจะนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนอข่าวสาร ประเด็นข่าวสาร ทิศทางการนาเสนอข่าวสาร ความครอบคลุม
ครบถ้วนกับสาระสาคัญของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรียงการนาเสนอตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ตั้งขึ้น โดยนาเสนอในรูปแบบของตาราง จาแนกตามหัวข้อต่างๆ พร้อมด้วยการพรรณนา
อธิบายใต้ตาราง
ในส่วนที่ส องเป็ นการนาเสนอผลการวิจัย ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากสื่อมวลชน
หนั ง สือ พิ ม พ์ ใ นประเด็ น ข้ อ เสนอแนะต่ อ การทางานร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จากสื่อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นประเทศไทย และการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเด็นเกี่ยวกับการทางานด้านข่าวภายในสานักงาน
โดยจะนาเสนอผลวิจัยเรียงลาดับดังนี้
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงปริมาณความถี่การนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จาแนกรายปีพ.ศ.
ลาดับ

ปีพ.ศ.ทีม่ ีการนาเสนอข่าว

จานวน (ชิ้น)

ร้อยละ

1

ปี 2551

121

30.3

2

ปี 2552

122

30.5

3

ปี 2553

61

15.2

4

ปี 2554

38

9.5

5

ปี 2555

58

14.5

400

100.0

จานวนรวม

จากตารางที่ 4.1 ตารางแสดงปริมาณความถี่การนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาแนกรายปีพ.ศ. พบว่า ช่วงปีที่มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ ปี พ.ศ.2552 ซึ่งมีการนาเสนอข่าวถึง 122 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ
30.5 ส่วนปีพ.ศ.2551 นาเสนอข่าวถึง 121 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 30.3 ปีพ.ศ.2553 นาเสนอข่าว 61
ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 15.2 ปีพ.ศ.2555 นาเสนอข่าวถึง 58 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 14.5 และปีพ.ศ.
2554 นาเสนอข่าว 38 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงปีที่มีการนาเสนอ
ข่าวมากที่สุด คือช่วงปี 2551- 2552 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการออกกฎหมายฉบั บนี้อย่างเป็นทางการ
และทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับนี้ออกมาแสดงท่าทีการสนับสนุนและไม่
สนับสนุนพ.ร.บ.ฉบับนี้ รวมถึงสื่อมวลชนจึงให้ความสนใจต่อการเคลื่อนไหวของพ.ร.บ.ฉบับนี้
เป็นอย่างมาก โดยนาเสนอข่าวมีความถี่มากเป็นพิเศษมากกว่าช่วงปีหลังจานวนมากอย่างเห็นได้ชัด
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงปริมาณความถี่การนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จาแนกรายเดือน
ปี
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

0

10

42

12

14

0

4

12

0

13

2

12

121

(3.3)

(9.9)

(0.0) (10.7) (1.7)

6
14
3
(4.9) (11.5) (2.4)
0
10
4
(0.0) (16.4) (6.5)

4
(3.3)
5
(8.2)

4
(3.3)
6
(9.8)

พ.ศ.

2551
2552
2553
2554
2555
รวม

(0.0)

(8.3) (34.7) (9.9) (11.6) (0.0)

0
13
2
(0.0) (10.6) (1.7)
14
4
2
(22.9) (6.5) (3.3)

4
(3.3)
1
(1.6)

5
9
2
5
1
(13.2) (23.7) (5.2) (13.2) (2.6)
1
(1.7)
20
(5.0)

3
(7.9)

3
2
7
19
2
(5.2) (3.5) (12.0) (32.7) (3.5)
39
50
29
40
29
(9.7) (12.5) (7.2 ) (10.0) (7.2)

0
(0.0)

1
(0.8)
6
(9.8)

0
6
3
(0.0) (15.8) (7.9)

2
16
1
(3.5) (27.6) (1.7)
13
37
17
(3.2) (9.2) (4.2)

1
(1.7)
24
(6.0)

(9.9) (100.0)

4
67
122
(3.3) (54.9) (100.0)
6
3
61
(9.8) (4.9) (100.0)
2
(5.3)

2
38
(5.2) (100.0)

1
3
58
(1.7) (5.2) (100.0)
15
87
400
(3.7) (21.7) (100.0)

จากตารางที่ 4.2 ตารางแสดงปริมาณการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จาแนกรายเดือน พบว่า
ในปี 2551 ช่วงเดือนที่มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากที่สุด คือ เดือนมีนาคม คิดเป็นร้อยละ34.7 ซึ่งเป็นเดือนหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายอย่าง
เป็นทางการเพียง 1 เดือน โดยสื่อมวลชนจะนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท่าทีของคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีท่าทีจะดาเนินการแก้กฎหมายมาตรา 30 เกี่ยวกับการ
ส่ง เสริม การขาย ลดแลก แจก แถม ตามที่หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆที่ไ ด้รับผลกระทบมีก าร
เรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าว
ในช่วงปี 2552 ช่วงเดือนที่มีการนาเสนอมากที่ สุด คือ เดือนธันวาคม นาเสนอร้อยละ54.9
ซึ่ง เป็ น ช่ ว งเวลาแห่ ง การเฉลิม ฉลอง เทศกาลปีใ หม่ ทางสื่ อ มวลชนนาเสนอเรื่อ งราวเกี่ ย วกั บ
กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการเอาผิดกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่น ที่ดาเนินการผลิตและแจก
ปฏิทินเบียร์ลีโอวาบหวิวพร้อมกับมีชื่อเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นการ
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ผิดกฎหมายมาตรา 30 และ 32 การโฆษณาส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถมให้แก่ลูกค้า พร้อม
กั นนี้ยั ง มี ก ารนาเสนอเกี่ ย วกั บ การดาเนินคดีกั บบริษั ทธุรกิ จเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆที่ฝ่าฝืน
กฎหมายโฆษณา เช่น จัดลานเบียร์ในช่วงเทศกาล การทาปฏิทิน การมีป้ายโฆษณาที่มีชื่อผลิตภัณฑ์
หรือตราสัญลักษณ์เบียร์ เป็นต้น
ในช่วงปี 2553 ช่วงเดือนที่มีการนาเสนอมากที่สุด คือ เดือน มกราคม นาเสนอร้อยละ22.9
ซึ่งเป็นการนาเสนอข่าวต่อจากช่วงปีใหม่ที่ยังมีผู้ฝ่าฝืนการกระทาผิดฝ่าฝืนการโฆษณาในช่วงปีใหม่
ในช่วงปี 2554 ช่วงเดือนที่มีการนาเสนอมากที่สุด คือ เดือน กุมภาพันธ์ นาเสนอร้อยละ
23.7 ซึ่งช่วงเดือนนี้มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการที่หน่วยงานต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็น
ต่อการผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่ เช่น การจัดโซนนิ่งห้ามขายเหล้าในสถานศึกษา, การติดภาพ
ฉลากคาเตือนบรรจุภัณฑ์, การห้ามขายเหล้าปั่น หรือการห้ามดื่มบนยานพาหนะ เป็นต้น
ในช่วงปี 2555 ช่วงเดือนที่มีการนาเสนอมากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม นาเสนอร้อยละ32.7
ซึ่งช่วงเดือนนี้มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการที่กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมออกมาทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ
สานักนายรัฐมนตรีห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ ครอบคลุมไปถึงบนรถ
และท้ า ยรถกระบะ การห้ า มขายและดื่ม ในโรงงานอุ ตสาหกรรม และการห้ ามขายห้า มดื่ม ใน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสื่อมวลชนได้ ให้ความสนใจต่อความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมาย 3
ฉบับนี้เป็นพิเศษ
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ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาแนก
ตามรายชื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551- 2555
ลาดับที่
ชื่อฉบับหนังสือพิมพ์
จานวน (ชิ้น)
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

มติชน
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
พิมพ์ไทย
ฐานเศรษฐกิจ
บางกอกโพสต์
แนวหน้า
สยามรัฐ
เดอะเนชั่น
โลกวันนี้
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์
ดอกเบี้ยธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์
สยามกีฬา
อปท.นิวส์
จานวนรวม

75
39
37
36
33
28
23
18
17
13
13
11
10
8
8
8
5
4
3
3
3
2
1
1
1
400

18.8
9.8
9.3
9.0
8.2
7.0
5.8
4.5
4.3
3.3
3.3
2.8
2.5
2.0
2.0
2.0
1.2
1.0
0.7
0.7
0.7
0.5
0.2
0.2
0.2
100.0
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จากตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณการนาเสนอข่าวสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จาแนกตามรายชื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า ชื่อฉบับหนังสือพิมพ์ที่มีการนาเสนอข่าวมาก
ที่สุด 5 อันดับได้แก่ อันดับที่ 1 คือหนังสือพิมพ์มติชน นาเสนอข่าวมากที่สุด จานวน 75 ชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 18.8 อันดับที่ 2 คือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นาเสนอข่าวจานวน 39 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.8
อันดับที่ 3 คือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน นาเสนอข่าวจานวน 37 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.3 อันดับที่ 4
คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นาเสนอข่าวจานวน 36 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอันดับที่ 5 หนังสือพิมพ์
ข่าวสด นาเสนอข่าวจานวน 33 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามลาดับ
โดยจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่นาเสนอข่าวบ่อยครั้งมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ หนังสือพิมพ์
มติชน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ที่นาเสนอเนื้อหาข่าวเน้นที่คุณภาพ เนื้อหาที่มีผลกระทบต่อ
สังคม ลักษณะเนื้อหาสาระค่อนข้าง เน้นการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันดับที่ 2 และ3 คือหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
เชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ น าเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกั บ แวดวงธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ส าคั ญ ส่ ว นอั น ดั บ ที่ 4 และ5 คื อ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าวสด เป็นหนังสือพิมพ์รายวันเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทที่
ให้ความสาคัญกับข่าวประเภทเร้าอารมณ์ ตื่นเต้น เช่น ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง
ข่าวภัยพิบัติต่างๆ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ข่าวบุคคล ตลอดจนข่าวความขัดแย้งรุนแรงต่างๆที่คน
ทั่วไปสนใจ
วัต ถุประสงค์ที่ 1 : เพื่ อศึก ษารูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ ยวกั บ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ตารางที่ 4.4 แสดงปริมาณ รูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ลาดับที่ รูปแบบการนาเสนอข่าวสาร
1
2
3
4

ข่าว
คอลัมน์
บทความ
บทบรรณาธิการ
จานวนรวม

จานวน (ชิ้น)

ร้อยละ

324
36
35
5
400

81.0
9.0
8.7
1.3
100
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จากตารางที่ 4.4 ตารางแสดงปริมาณ รูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย พบว่า มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ จานวนทั้งสิ้น 400 ชิ้น โดยมีการนาเสนอในรูปแบบของ
ข่าวมากที่สุดถึง 324 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมา คือ การนาเสนอรูปแบบคอลัมน์
นาเสนอ36 ชิ้นข่าวคิดเป็นร้อยละ 9.0 การนาเสนอรูปแบบบทความ นาเสนอ35 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อย
ละ 8.7 และนาเสนอในรูปแบบบทบรรณาธิการมีเพียง 5 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการนาเสนอข่าวในรูปแบบข่าวนั้น มีจานวนมากกว่ารูปแบบอื่น
อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รูปแบบคอลัมน์และบทความมีการนาเสนอในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วน
การนาเสนอรูปแบบบทบรรณาธิการมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด
ตารางที่ 4.5 แสดงรูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย จาแนกตามทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร
รูปแบบการ
นาเสนอข่าว
ข่าว
คอลัมน์
บทความ
บรรณาธิการ
รวม

บวก
143
(44.1)
12
(33.3)
11
(31.4)
3
(60.0)
169
(42.2)

ทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร
กลาง
ลบ
รวม
145
36
324
(44.8)
(11.1)
(100.0)
19
5
36
(52.8)
(13.9)
(100.0)
17
7
35
(48.6)
(20.0)
(100.0)
1
1
5
(20.0)
(20.0)
(100.0)
182
49
400
(45.5)
(12.3)
(100.0)

จากตารางที่ 4.5 แสดงรูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ ย วกับพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ไทย จาแนกตามทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร
สาหรับการนาเสนอรูปแบบข่าว สื่อมวลชนมีการนาเสนอข่าวในรูปแบบข่าว 324 ชิ้นข่าว
สื่อมวลชนจะนาเสนอข่าวในทิศทางกลางมากที่สุด มีการนาเสนอจานวน 145 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ
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44.8 รองลงมาคือ นาเสนอในทิศทางบวก 143 ร้อยละ44.1 และนาเสนอในทิศทางลบ จานวน 36
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลาดับ
การนาเสนอรูปแบบคอลัมน์ สื่อมวลชนมีการนาเสนอข่าวในรูปแบบคอลัมน์ 36 ชิ้นข่าว
โดยสื่อมวลชนจะนาเสนอข่าวในทิศทางกลางมากที่สุด มีการนาเสนอจานวน 19 ชิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 52.8 รองลงมาคือ นาเสนอในทิศทางบวก 12 ร้อยละ33.3 และนาเสนอในทิศทางลบ จานวน5
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลาดับ
ส่ว นการน าเสนอรูป แบบบทความ สื่ อมวลชนมี ก ารนาเสนอข่ า วในรู ป แบบบทความ
จานวน 35 ชิ้นข่าว สื่อมวลชนจะนาเสนอข่าวในทิศทางกลางมากที่สุด มีการนาเสนอจานวน 17
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ นาเสนอในทิศ ทางบวก มีการนาเสนอจานวน 11ชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 และนาเสนอในทิศทางลบ จานวน 7 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลาดับ
ส่ ว นการน าเสนอรู ป แบบบทบรรณาธิ ก าร สื่ อ มวลชนมี ก ารน าเสนอข่ า วในรู ป แบบ
บรรณาธิการจานวน 5 ชิ้นข่าว สื่อมวลชนจะนาเสนอข่าวในทิศทางบวกมากที่สุด มีการนาเสนอ
จานวน 3 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ นาเสนอในทิศทางกลาง 1 ชิ้น ร้อยละ 20.0และ
นาเสนอในทิศทางลบ จานวน 1 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลาดับ
โดยสรุปแล้ว พบว่า รูปแบบการนาเสนอข่าวสารส่วนใหญ่ ได้แก่ ข่าว คอลัมน์ บทความ
จะมีทิศทางการนาเสนอข่าวสารในทิศทางกลางเสียเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงรูปแบบบทบรรณาธิการ
เท่านั้นที่นาเสนอข่าวในทิศทางบวก
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วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อศึกษาประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงปริ ม าณความถี่ ก ารน าเสนอประเด็ น ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ลาดับ
ประเด็นข่าว
จานวน ร้อยละ
ที่
(ชิน้ )
1 ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตาม
97
24.2
พ.ร.บ.ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2 ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการ
56
14.0
ฟ้องร้องจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3 ประเด็นการให้ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.
48
12.0
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทา
ผิด การจับหรือปรับ
4 ประเด็นความคืบหน้าการ พัฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
46
11.5
กฎกระทรวงเพิ่มเติม
5 ประเด็นเกี่ยวกับการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายจากภาคส่วนต่างๆ
46
11.5
6 ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย 41
10.3
แห่งชาติ, คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
7 ประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะ
34
8.5
กันระหว่างของฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้านพ.ร.บ.
8 ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบ
32
8.0
จากการประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพ.ร.บ.
จานวนรวม
400 100.0
จากตารางที่ 4.6 ตารางแสดงปริมาณการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสื่ อ หนั ง สื อ พิ มพ์ ไ ทย พบว่ า ประเด็ น ข่ าวสารที่ สื่ อ มวลชนน าเสนอ
บ่อยครั้งมากที่สุด คือ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.
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ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาเสนอมากถึงร้อยละ 24.2 รองลงมา คือ การนาเสนอ
ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้อ งจากภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 14.0 และมีการนาเสนอประเด็นการให้ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับหรือปรับ
ร้อยละ 12.0 ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อมวลชนน้อยที่ สุดนั่นก็ คือ ประเด็นเกี่ย วกั บข้อสงสัย
ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพ.ร.บ.
เกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่
สนับสนุนพ.ร.บ. นาเสนอร้อยละ 8.0 เท่านั้น ซึ่งมีตัวอย่ างการนาเสนอประเด็นข่าวที่ถูกนาเสนอ
มากที่สุดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมฯ จาก
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ การนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆทั้ง
องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์ กรNGO สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนป้องกันภัย
แอลกอฮอล์ เครือข่ายนักวิชาการป้องกันภัยแอลกอฮอล์ต่างๆ เครือข่ายรณรงค์ต่อต้านแอลกอฮอล์
จากหน่วยงานต่างๆฯลฯ ที่ต่างออกมาแสดงจุดยืน หรือร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมายจากภาค
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการทาหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับนโยบาย ที่มีความล่าช้าในการผลักดันกฎหมาย โดยขอยกตัวอย่างการนาเสนอ
ข่าว จากการพาดหัวข่าวและพาดหัวรองแต่ละฉบับดังนี้
“หมะกมอมเหล้าคนไทย แก้กม.อุ้มน้ําเมาวะนนี้
กลุ่มธุรกิจเหล้าบุกทําเนียบระฐบาล ชงนายกฯแก้กม.อ้างก่อปัญหาเพียบ ด้านหมะกอบายมุข
ระบปากกลุ่มธุรกิจขายสุรา นําปัญหาถกครม.วะนนี้ ด้านศูนย์วิจะยปัญหาสุราชี้มาตรา 30 เหตุอะนดะบ
หนึ่ง คนติดเหล้ า เตือ นนายกคํ า นึงถึ งปรัโยชน์ปรัชาชนมากกว่ าธุรกิ จ ละ่นหากระฐบาลมุ่งแต่
อบายมุข อยู่ไม่ครบเทอมแน่ เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าฯ เดือดรัดมพละงกดดะนทําเนียบวะนนี้ ขณัที่
นะกวิชาการจี้ “ไชยา” เร่งออกกํากรัทรวงคุมเหล้า”
(พาดหัวข่าวและหัวรองจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2551)
“สธ. เตือนบริษะทเหล้าฝืนโฆษณาสบช่องเทศกาลกรัหึ่ม”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2551)
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“แฉบริษะทน้ําเมาทําผิดกม.-ประบ 200ล”.
“เครือข่ายต้านเหล้า แฉบริษะทน้ําเมาฝ่าฝืนกม. โชว์ภาพขวดเต็มๆในทุกสื่อเกือบ 400 แบบ 23 ยี่ห้อ
ทะ้งป้ายตู้ไฟ บิลบอร์ด แบนเนอร์เกลื่อนถนนทะ่วกรุง เบนมอร์แชมป์ทําผิด ตามด้วยสิงห์ ไฮเนเก้น
ต้องโดนประบไม่ต่ํากว่า 200 ล้านบาท”
(พาดหัวข่าวและหัวรองจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2551)
“พบ 9 บ. น้ําเมาเย้ยกฎหมาย อะดโปรโมทดึงนะกดื่มเพียบ ”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 21 พฤษาคม 2551)
“แฉ 91 ร้านเหล้าฝ่าฝืน-จี้ตารวจ เข้มกม.”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553)
“เครื อ ข่ า ยงดเหล้ า บุ ก ร้ อ งน้ํ า เมา แหกกม. ชงปรักาศห้ า มขายบนถนน แฉเหล้ า ปั่ น เกลื่ อ น
มหาวิทยาละยภาคเหนือ”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554)
“จี้ลงดาบโฆษณาเบียร์จงใจเลี่ยงกม. วอนเดินหน้ากฎหมายลูกคุมน้ําเมา”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555)
ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้อ งจากภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ การที่ภาคส่วนต่างๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุ มระดั บ ต่า งๆ เจ้ า หน้า ที่ ต ารวจ มี ความเอาจริ งเอาจั งในการ
ดาเนินคดีบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิด เช่น ภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยขอยกตัวอย่างการนาเสนอข่าวและพาดหัวข่าวแต่ละ
ฉบับดังนี้
“สธ.ฟ้อง 4 บ. เบียร์ล๊อตแรก 65 คดี ชี้เบียร์สิงห์39 คดี ช้าง 14คดี ลีโอ11คดี อาซาฮี1คดี”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2552)
“แจ้งจะบบริษะทน้ําเมา ฝืนกม.65คดี”
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“สิงห์ ช้าง อ่วม ผู้แทนสธ.ส่งหละกฐานให้ตํารวจดําเนินการ กรัทรวงสาธารณสุขเอาจริง
รวบรวมหละกฐานจากที่มีผู้ร้องเรียนส่ง สตช.ดําเนินคดีบริษะทน้ําเมาฝ่าฝืนกฎหมาย ตะ้งแต่เปิดลาน
เบียร์ ทําปฏิทิน เสื้อ รถยนต์ รวม 65 คดี ”
(พาดหัวข่าวและหัวรองจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2552)
“สธ.เมินการเมืองลุยฟ้องบ.เหล้า มานิตเล็งคุมลานเบียร์ในพื้นที่ราชการ”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2552)
“ถึงคิวช้าง สธ.เล็งเชือดโฆษณาเบียร์ แจ้งจะบล๊อต2อีก 150 คดี เย้ยกม.เหล้า”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2553)
“บะงคะบเข้มกม.คุมน้ําเมาเด็ก
กทม.เดินหน้าบะงคะบใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะดปรัชุมพนะกงานเจ้าหน้าที่
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่า 500 นาย คุมเข้ม เน้นเอาผิดคนฝ่าฝืนตามกฎหมาย ตะ้งเป้าลดยอด
นะกดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาัวะยรุ่นพร้อมเปิดสายด่วน 1555 ระบร้องเรียนตลอด 24 ชม.”
(พาดหัวข่าวและหัวรองจากหนังสือพิมพ์บ้านเ ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2553)
“นพ.สมานจะบลูกอมผสมเหล้า ผิดกม.ขายตามแหล่งบะนเทิง”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2554)
“หมอสมานนําทีมจะบร้านเหล้ากลางงานบุญบะ่งไฟที่ร้อยเอ็ด เทศบาลปล่อยเฉย ร้องมท.ตรวจสอบ”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน 2555)
ประเด็ นการให้ข้อ มู ล ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ เนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิ ด การจับหรือปรับ คือ การที่ภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ออกกฎหมายเอง สานักงานคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยงานด้า นสาธารณสุข สถาบันการศึก ษา สถาบันทางศาสนาฯลฯ มีก ารรณรงค์ใ ห้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การ
จับหรือปรับ ซึ่งอาจจะเป็นการนาเสนอให้ความรู้ในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
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ของตนเองหรือให้ความรู้ในภาพรวม โดยขอยกตัวอย่างการนาเสนอข่าวและพาดหัวข่าวแต่ละฉบับ
ดังนี้
“ห้าม ซดเหล้า-เบียร์ ในวัดฝ่าฝืนติดคุก6เดือน-ปรับ1หมื่นบาท”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 พฤษาคม 2551)
“เตือนนะกดื่มหมดสิทธ์เข้าสวนสาธารณั”
(พาดหัวบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2551)
“ศาสนสถาน ปลอดเหล้า-บุหรี”่
(พาดหัวบทความจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2552)
“แจ้งเกณฑ์ค่าประบกม.เหล้า”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2553)
“คนไทยติดสุรา 30% แฉใช้พริตตี้ล่อใจโจ๋”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554)
“กม.ห้ามก๊งบนรถ-รง.บะงคะบใช้แล้ว วอนเร่งปรัชาสะมพะนธ์ระบมือช่วงปีใหม่”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ตารางที่ 4.7 แสดงปริมาณ ในการนาเสนอสาระสาคัญของมาตราต่างๆตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ลาดับ
สาระสาคัญของมาตราในพ.ร.บ.
จานวน ร้อยละ
(ครั้ง)
1 มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ
163
40.7
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
2 มาตรา 27 ห้ามขายในสถานที่ที่กฎหมายกาหนด เช่น วัด, สถาน
121
30.2
บริการสาธารณสุขของรัฐ, สถานที่ราชการ, หอพัก, สถานศึกษา,
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ลาดับ

3

4

5

6
7

สาระสาคัญของมาตราในพ.ร.บ.
สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง, สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 31 ห้ามดื่มในสถานที่ที่กฎหมายกาหนด เช่น วัด, สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ, สถานที่ราชการ, หอพัก, สถานศึกษา,
สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง, สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 30 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
วิธีการเร่ขาย หรือลด แลก แจก แถม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
การขาย
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมี
อายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติ
ไม่ได้
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา 26 ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดให้มีบรรจุ
ภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคาเตือนสาหรับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนาเข้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกาหนด
จานวนรวม

จานวน ร้อยละ
(ครั้ง)

104

26.0

98

24.5

70

17.5

46

11.5

18

4.5

620

100.0

หมายเหตุ : ในข่าวบางข่าว จะมีการนาเสนอสาระสาคัญได้มากกว่า 1 มาตรา
จากตารางที่ 4.7 ตารางแสดงปริมาณในการนาเสนอสาระสาคัญของมาตราต่างๆตามพ.ร.บ.
ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้นาเสนอ
ข่าวสารถึงสาระสาคัญในมาตราต่างๆถึงจานวน 620 ครั้ง จากจานวน 400 ชิ้นข่าว โดยมีการ
นาเสนอสาระสาคัญในมาตรา 32 มากที่สุด โดยการนาเสนอจานวน 163 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.7
รองลงมาคือ การนาเสนอสาระสาคัญมาตรา 27 นาเสนอจานวน 121 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
นาเสนอสาระสาคัญในมาตรา 31 มีการนาเสนอจานวน 104 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ26.0 ส่วนมาตราที่
ถูกนาเสนอน้อยที่สุด คือ มาตรา 26 มีการนาเสนอ 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละเพียง 4.5 เท่านั้น
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ตารางที่ 4.8 แสดงปริมาณความถี่ก ารนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ไทยกับความครอบคลุมกับการนาเสนอสาระสาคัญ
ของมาตราางๆในพ.ร.บ.
ประเด็นข่าว

ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่อง
ร้องเรีย นการกระทาผิดตามพ.ร.บ. ควบ
คุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย
การจับ การปรับ และการฟ้องร้องจากภาค
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการ
กระทาผิด การจับหรือปรับ
ประเด็นความคืบหน้าการ พัฒนากฎหมาย
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเพิ่มเติม
ประเด็นเกี่ยวกับการรณรงค์การบังคับใช้
กฎหมายจากภาคส่วนต่างๆ
ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ฯลฯ

มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา
26
27 28 29
30 31 32

รวม

0
15
7
16 41 10 47
136
(0.0) (11.0) (5.1) (11.8) (30.1) (7.4) (34.6) (100.0)
1
17
3
17 16 11 42
107
(0.9) (15.9) (2.8) (15.9) (15.0) (10.3) (39.2) (100.0)
2
25 10 15
9
25 12
98
(2.0) (25.6) (10.2) (15.3) (9.2) (25.5) (12.2) (100.0)

7
28
6
7
(8.1) (32.6) (7.0) (8.1)
0
21
5
9
(0.0) (33.9) (8.1) ( 14.5)
4
7
11
0
(7.7) (13.4) (21.2) (0.0)

ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่ชัดเจน 3
6
ข อ ง ก ฎห มา ย, ผ ลก ร ะ ท บ จ า กกา ร (6.8 ) (13.6)
ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย จ า ก ฝ่ า ย ที่ ไ ม่
สนับสนุนพ.ร.บ.
ประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้ง การตอบโต้ 1
2
การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของ (2.9) (5.7)
ฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้าน
พ.ร.บ.
18 121
จานวนรวม
2.9 19.5

4
(4.7)
1
(1.6)
13
(25.0)

26
(30.2)
20
(32.2)
7
(13.5)

8
86
(9.3) (100.0)
6
62
(9.7) (100.0)
10
52
(19.2) (100.0)

3
6
8
5
13
44
(6.8) (13.6) (18.2) (11.5) ( 29.5) (100.0)

1
0
6
0
25
35
(2.9) (0.0) (17.1) (0.0) (71.4) (100.0)

46
7.4

70 98 104 163 620
11.3 15.8 16.8 26.3 (100.0)
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จากตารางที่ 4.8 ตารางแสดงปริมาณความถี่การนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยกั บ ความครอบคลุ ม ในการน าเสนอ
สาระสาคัญในมาตราต่างๆของพ.ร.บ. พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอเนื้อหาสาระสาคัญในมาตรา
ต่างๆของพ.ร.บ. ทั้งหมด จานวน 620 ครั้ง จากจานวน 400 ชิ้นข่าว ซึ่งประเด็นที่สื่อมวลชนนาเสนอ
เนื้อหาสาระแต่ละมาตรามากที่สุด คือ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทา
ผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการนาเสนอสาระสาคัญมาตราต่างๆจานวน
136 ครั้ง รองลงมาคือ ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้อ ง
จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการนาเสนอสาระสาคัญมาตราต่างๆจานวน 107 ครั้ง และการให้
ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของ
การฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับหรือปรับ มีการนาเสนอสาระสาคัญมาตราต่างๆจานวน 98 ครั้ง
ตามลาดับ
ส่วนประเด็นข่าวที่มีการนาเสนอสาระสาคัญมาตราต่างๆน้อยที่สุด คือ ประเด็นเกี่ยวกับ
การโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่
คัดค้านพ.ร.บ. มีการนาเสนอสาระสาคัญมาตราต่างๆจานวน 35 ครั้ง
นอกจากนี้ผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อมูลในแต่ละประเด็นที่สื่อมวลชนได้นาเสนอ ว่าแต่ละมาตรา
นั้น ได้มีการนาเสนอมาตราไหนมากน้อยอย่างไรดังนี้
ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมฯ จาก
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ ละมาตราทั้งหมด 136
ครั้ง โดยนาเสนอมาตรา32 ที่สุด นาเสนอจานวน 47 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อย
ที่สุด คือ มาตรา 28 นาเสนอเพียง 7 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้องจากภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตราทั้งหมด 107 ครั้ง โดย
นาเสนอมาตรา32 ที่สุด นาเสนอจานวน 42 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อยที่สุด คือ
มาตรา 26 นาเสนอเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ประเด็ นการให้ข้อ มู ล ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ เนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับ หรือปรับ พบว่า สื่อมวลชนมีก าร
นาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตราทั้งหมด 98 ครั้ง โดยนาเสนอมาตราที่ 27 และ 31 มากที่สุด โดย
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ทั้ง 2 มาตรา มีการนาเสนอจานวนมาตราละ 25 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อยที่สุ ด
คือ มาตรา 26 นาเสนอเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นความคืบหน้าการ พัฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเพิ่มเติม พบว่า
สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตราทั้งหมด 86 ครั้ง โดยนาเสนอมาตรา28 ที่สุด
นาเสนอจานวน 28 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อยที่สุด คือ มาตรา 30 นาเสนอเพียง 4
ครั้งเท่านั้น
ประเด็นเกี่ยวกับการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายจากภาคส่วนต่างๆ พบว่า สื่อมวลชนมี
การนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตราทั้งหมด 62 ครั้ง โดยนาเสนอมาตรา 27 มากที่สุด นาเสนอ
จานวน 21 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อ ยที่สุด คือ มาตรา 30 นาเสนอเพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการนโยบายแห่ ง ชาติ ,
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตราทั้ง หมด 52 ครั้ง โดยนาเสนอ
มาตรา30 มากที่สุด นาเสนอจานวน 13 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอในประเด็นนี้น้อยที่สุด คือ
มาตรา 26 นาเสนอเพียง 4 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการประกาศใช้
กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพ.ร.บ. พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละมาตรา
ทั้งหมด 44 ครั้ง โดยนาเสนอมาตรา 32 มากที่สุด นาเสนอจานวน 13 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอใน
ประเด็นนี้น้อยที่สุด คือ มาตรา 26 และมาตรา 28 แต่ละมาตรานาเสนออย่างละ 3 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของฝ่ายที่
สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้านพ.ร.บ. พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอสาระสาคัญในแต่ละ
มาตราทั้งหมด 35 ครั้ง โดยนาเสนอมาตรา32 ที่สุด นาเสนอจานวน 25 ครั้ง ส่วนมาตราที่นาเสนอ
ในประเด็นนี้น้อยที่สุด คือ มาตรา 26 และมาตรา 28 แต่ละมาตรานาเสนออย่างละ 1 ครั้งเท่านั้น
จากการนาเสนอสาระสาคัญต่างๆของพ.ร.บ.ผ่านประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พบว่า ในแต่ล ะประเด็นส่วนใหญ่จะนาเสนอสาระส าคัญมาตรา 27 และ
มาตรา 32 เป็นส่วนมาก ส่วนประเด็นที่ถูกนาเสนอค่อนข้างน้อย คือมาตรา 26 และมาตรา28
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วัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อศึกษาทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ฯ ของสื่อหนังสือพิมพ์ไทย
ตารางที่ 4.9 แสดงทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร จาแนกตามประเด็นข่าว
ทิศ
ประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมกาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
ทางการ
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
นาเสนอ
ที่1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
ที่ 8
ข่าว
26
32
17
33
29
10
28
7
กลาง
(14.3) (17.6) (9.3) (18.1) (15.9) (5.5) (15.4) (3.9)
22
14
16
64
23
13
16
1
บวก
(13.0) (8.3) (9.5) (37.8) (13.6) (7.7) (9.5) (0.6)
0
8
4
11
2
24
0
0
ลบ
(0.0)
(0.0)
(0.0)- (16.3)
(8.2) (22.4) (4.1) (49.0)
48
46
41
97
56
34
46
32
รวม
(12.0) (11.5) (10.0) (24.2) (14.0) (8.5) (11.5) (8.0)

รวม
182
(100.0)
169
(100.0)
49
(100.0)
40
(100.0)

หมายเหตุ ประเด็นที่ 1 คือ ประเด็นการให้ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับหรือปรับ
ประเด็นที่ 2 คือ ประเด็นความคืบหน้าการ พัฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง
เพิ่มเติม
ประเด็นที่ 3 คือ ประเด็นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ,
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
ประเด็นที่ 4 คือ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.
ประเด็นที่ 5 คือ ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการ
ฟ้องร้อง
ประเด็นที่ 6 คือ ประเด็นการโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของ
ฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้านพ.ร.บ.
ประเด็นที่ 7 คือ ประเด็นเกี่ยวกับการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายจากภาคส่วนต่างๆ
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ประเด็นที่ 8 คือ ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎหมาย
จากตารางที่ 4.9 ตารางแสดงทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร พบว่า สื่อมวลชนมีทิศ
ทางการนาเสนอประเด็ นข่าวสารในทิศทางกลางมากที่สุด โดยนาเสนอถึงจานวน 182 ชิ้นข่าว
รองลงมา คือ ทิศทางบวก นาเสนอจานวน 169 ชิ้นข่าว และทิศทางลบ นาเสนอ 49 ชิ้นข่าว
นอกจากนี้ผู้วิจัยจึงขอสรุปทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวโดยจาแนกตามประเด็นข่าว ว่า
ในแต่ละทิศทางข่าวนั้นได้ให้น้าหนักหรือนาเสนอในประเด็นใดมากน้อยกว่ากัน
สาหรับการนาเสนอประเด็นข่าวสารในทิศทางกลาง หรือการนาเสนอข่าวโดยใช้ถ้อยคาที่มี
ลักษณะเป็นกลาง ซึ่งมีการนาเสนอทั้งสิ้นจานวน 182 ชิ้นข่าว พบว่าประเด็นที่สื่อมวลชนได้แสดง
ทิศทางการเป็นกลางมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 4 การจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทา
ผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอจานวน 33 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ
18.1 รองลงมาคือ ประเด็นที่ 2 ความคืบหน้าการพั ฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง
เพิ่มเติม นาเสนอจานวน 32 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 17.6 และการนาเสนอประเด็นที่ 5 การ
ดาเนินคดี บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้ องร้องจากภาคส่ วนต่างๆที่เกี่ ย วข้อ ง
นาเสนอจานวน 29 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ15.9 ตามลาดับ
ตัวอย่างข่าวทิศทางกลาง ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง แจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
“ปรัเวศเตือน ห้ามแก้กฎหมายคุมเหล้า”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2551)
ตัวอย่างข่าวทิศทางกลาง ประเด็นความคืบหน้าการพัฒนากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง
เพิ่มเติม
“สธ.เร่งกฎกรัทรวงพ.ร.บ.เหล้า สกะดบริษะทน้ําเมาโฆษณาเกลื่อน”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2551)

88
ตัวอย่างข่าวทิศทางกลาง ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการ
ฟ้องร้องจากภาคส่วนต่างๆ
“สธ. แจ้งความเบียร์ 4 ยี่ห้อดัง ผิดฐานละเมิดโฆษณา 65 คดี”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2552)
สาหรับการนาเสนอประเด็นข่าวสารในทิศทางบวก หรือการนาเสนอข่าวโดยใช้ถ้อยคาที่มี
ลัก ษณะเชิ ง สนั บ สนุ นพ.ร.บ. ซึ่ ง มีก ารน าเสนอทั้ง สิ้ นจ านวน 169 ชิ้น ข่า ว พบว่า ประเด็ น ที่
สื่อมวลชนได้แสดงทิศทางการเป็นบวกมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 4 การจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอจานวน 64 ชิ้น
ข่าว คิดเป็นร้อยละ37.8 รองลงมาคือ ประเด็นที่ 5 การดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ
และการฟ้องร้องจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีนาเสนอจานวน 23 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ13.6 และ
การนาเสนอประเด็นที่ 1 การให้ข้อมูลความรู้ในรายละเอียดเกี่ย วกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิด การจับหรือปรับ นาเสนอจานวน 22
ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ13.0 ตามลาดับ
ตัวอย่างข่าวทิศทางบวก ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.
ควบคุมฯ จากภาคส่วนต่างๆ
“พรบ.คุมน้ําเมา แค่เสือกรัดาษ”
“สรุปแล้วจากวะนที่พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบะงคะบใช้จนกรัทะ่งถึงวะนนี้ก็ 6
เดือนแล้ว แต่เหมือนพ.ร.บ.ดะงกล่าวไม่มีความหมาย เป็นเพียงตะวหนะงสือมที่ อยู่ในกรัดาษ แต่กละบ
ไม่จะดการหรือดําเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วอย่างนี้กฎหมายจั
ศะกดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร”
(พาดหัวคอลัมน์และสรุปส่วนท้ายจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2551)
ตัวอย่า งข่าวทิศทางบวก ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้กฎหมาย การจับ การปรับ และการ
ฟ้องร้องจากภาคส่วนต่างๆ
“สธ.เมินการเมืองลุยฟ้องบริษัทเหล้า มานิตเล็งคุมลานเบียร์ในพื้นที่ราชการ”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2552)
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ตัวอย่างข่าวทิศทางบวก ประเด็นการให้ข้อมู ลความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการกระทาผิดฯ
“ละเมิดขายเหล้า – ให้ตารวจปรับทันที สธ.เร่งจุรินทร์ เซนต์ร่างประกาศคุมแอลกอฮอล์”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2554)
สาหรับการนาเสนอประเด็นข่าวสารในทิศทางลบ หรือการนาเสนอข่าวโดยใช้ถ้อยคาที่มี
ลัก ษณะเชิ ง ไม่ สนับ สนุนพ.ร.บ. ซึ่งมีก ารนาเสนอทั้งสิ้นจานวน 49 ชิ้นข่าว พบว่าประเด็นที่
สื่อมวลชนได้แสดงทิศทางการเป็นลบมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 8 ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัย ความไม่
ชัดเจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพ.ร.บ. นาเสนอ
จานวน 24 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้ง การตอบโต้ การให้
ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้านพ.ร.บ.มีนาเสนอจานวน
11 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ22.4 และประเด็นที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ, คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด นาเสนอจานวน 8 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ16.3 ตามลาดับ
ตัว อย่า งข่า วทิศทางลบ ประเด็ น ข้อสงสัย ความไม่ชัด เจนของกฎหมาย, ผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพ.ร.บ
“ส.ภัตตาคารโวย พ.ร.บ.เหล้าพ่นพิษ ยอดขายหด 60%”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2551)
ตัวอย่างข่าวทิศทางลบ ประเด็นการโต้แย้ง การตอบโต้ การให้ข้อมูลโจมตี ปะทะกันระหว่างของ
ฝ่ายที่สนับสนุนพ.ร.บ.ฯกับฝ่ายที่คัดค้านพ.ร.บ.
“สิงห์ฮึดจ่อฟ้องกลับ นางแบบลีโอบุก กมธ. ลูกเกดนาทีม งง เชิญมาทาไม”
(พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2552)

90
ตัวอย่างข่าวทิศทางลบ ประเด็นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ,
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด
“ไชยา โบ้ยสมัคร แก้กม.คุมเหล้า”
“ปัดไม่รู้เรื่องแก้กฎหมายเหล้า โบ้ยนายกสั่งอย่างไรก็จะทาตาม”
(พาดหัวข่าวและหัวรองจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2551)
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อหนังสือพิมพ์
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกจากสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์จานวน 5
ท่ า นเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะในสื่อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นประเทศไทยที่มี ต่ อ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง เป็ นผู้ สื่อข่าวที่ไ ด้ติด ตามทาข่ าวเกี่ ย วกั บพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ตั้งแต่กฎหมายมีการประกาศใช้ ซึ่งนักข่าวที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบไปด้วย คุณ
เมธาวี มัชฌันติกะ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด, คุณพวงชมพู ประเสริฐ ผู้สื่อข่าวสานักพิมพ์คมชัด
ลึก , คุ ณ วารุณี สิท ธิรัง สรรค์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิ มพ์ มติชน, คุณพรประไพร เสือเขีย ว ผู้สื่อข่าว
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ และคุ ณ สิ ริ น ภา อิ่ ม ศิ ริ ผู้ สื่ อ ข่ า วภาคสนามสายสั ง คม-สตรี สั ง กั ด กอง
บรรณาธิการ ส่วนเอ็กซไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ส าหรั บ ผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ จากสัม ภาษณ์ สื่อ มวลชนนั้ น ผู้ วิจั ย จะน าเสนอข้อ มู ล เพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้ อ 4 คื อ เพื่ อศึก ษาข้อเสนอแนะของผู้สื่อข่าวเพื่ อการทางานร่วมกับส านัก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ฯ จากสื่อหนังสือพิ มพ์ ในประเทศไทย โดยผู้วิจัย จะทาการสรุปตามหัวข้อย่ อยของ
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นต่อพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแง่ของการนาไปใช้ประโยชน์
และในการนาไปบังคับใช้กฎหมาย
1.1 สามารถจากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เยาวชนและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ส่งผลต่อการช่วยลดจานวนนักดื่ม ทั้งหน้าใหม่
และหน้าเก่า เพราะประชาชนมีการตื่นตัว หรือรู้กฎหมายมากขึ้น
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1.2 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ทามาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุก
ชนชั้น ทุกอาชีพ มิใช่ประชาชนบางกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้น
1.3 ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมืองมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นในอดีต
ลดผลกระทบหรือปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ความคิดเห็นต่อช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานด้านข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม
2.1 การติดต่อประสานงานผ่านทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ
กรมควบคุมโรค
2.2 การติ ดต่ อ ประสานงานผ่ านทางผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
2.3 การติดต่อประสานงานผ่านทางเครือข่ายต่างๆที่ทางานเกี่ยวข้องกับการรณรงค์งด
เหล้า
3. ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค ต่ อ การน าเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
3.1 ปัญหาที่เกิดจากภายในตนเอง เช่น ขาดความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกที่แน่ชัดใน
ตัว บทกฎหมาย, หรือสื่อมวลชนมีความสนใจในเพียงบางมาตรา จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข่าว
ได้ครอบคลุมทุกประเด็นหรือสาระสาคัญของมาตราต่างๆ
4. ปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมให้การทางานของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสื่อมวลชนมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
4.1 การอั พ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึง ข้ อมู ล เชิ ง สถิติต่างๆไว้ภายในเว็บไซต์ อย่ างสม่าเสมอ หรือมีก ารส่งตาราง
กิจกรรมให้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้ า
มาใช้บริการในส่วนของการขอข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
4.2 มีการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การมีข้อมูลเอกสาร แผ่นพับ รวบรวมเผยแพร่
เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะให้แก่สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย หรือบุคคล
ที่สนใจ สามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลได้ตลอดเวลา
5. สาเหตุที่ยังมีประชาชนฝ่าฝืนกระทาผิดกฎหมาย
5.1 สาระสาคัญของกฎหมายบางมาตรา ไม่สามารถบังคับได้จริงในทางปฏิบัติ / ความ
ยากลาบากในการเฝ้าระวังจับกุมความผิดบางกรณี
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5.2 ขาดบุคลากรที่มีความจริงจังในการเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิด หรือ
มิได้ให้ความสาคัญกับปัญหาที่อาจมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพียงปัญหาเล็กๆ
5.3 ประชาชนขาดความตระหนัก หรือเกรงกลัวในกฎหมาย มีค่านิยมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ ฝั ง ลึ ก รัก ความสนุก สนาน ยึ ดติ ด ความสนุ ก สนานต้อ งมาคู่ กั บ การดื่ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
5.4 การมี ก ลุ่ ม นายทุ น ธุ ร กิ จ เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น นัก การเมื อ ง ผู้
กาหนดนโยบายกฎหมาย จึงทาให้เกิดช่องโหว่ในการออกกฎหมาย หรือบังคับใช้กฎหมาย
6. แนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ การท างานของหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พ.ร.บ. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
6.1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีข้อมูลมาสนับสนุนให้ประชาชน
เห็นถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการออกกฎหมายมาบังคับใช้
6.2 เจ้า หน้า ที่ ทุก ภาคส่วนที่มีความเกี่ ย วข้องกับพ.ร.บ.ต้องมี ก ารเฝ้าระวัง บังคับใช้
กฎหมาย ตรวจจับจริง เพื่อให้ประชาชนรู้และเกิดการปฏิบัติตาม
6.3 มีก ารปลูกฝัง สร้างความตระหนัก เกี่ ย วกับค่านิย มที่ผิดในเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการรณรงค์ให้ความรู้ข้อกฎหมายในสถานที่ต่างๆ
7. บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
7.1 นาเสนอข่าวสารเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกั บ
สถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ผลกระทบจากการดื่ม สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย เป็น
ต้น
7.2 สามารถน าประเด็ น อื่น ๆมาเชื่ อมโยงกั บ ประเด็ นเรื่อ งพ.ร.บ.ควบคุม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ เพื่อทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายมากขึ้น
8. ปัจจัย ในการคั ดเลือกข่าว และการนาเสนอข่าวสารเกี่ย วกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหน้าหนังสือพิมพ์
8.1 ข่าวที่มีความสด ความใหม่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน
8.2 ข่าวที่มีความเด่น หรือมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
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1. ความคิดเห็นต่อพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแง่ของการนาไปใช้ประโยชน์
และในการนาไปบังคับใช้กฎหมาย
จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยทั้ง 5 ชื่อฉบับ ในเรื่องของ
มุ ม มองด้ า นผลดี หรื อ คุ ณ ประโยชน์ ข องการผลั ก ดั น ให้ มี ก ฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขึ้นมาบังคับใช้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาได้ผลสรุปออกมาดังนี้
1.1 สามารถจากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เยาวชนและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ส่งผลต่อการช่วยลดจานวนนักดื่ม ทั้งหน้าใหม่
และหน้าเก่า เพราะประชาชนมีการตื่นตัว หรือรู้กฎหมายมากขึ้น
จากการสัมภาษณ์สื่อมวลชน พบว่า ประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ชัด คือ กฎหมายฉบับนี้
ช่วยจากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้เยาวชน หรือประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายหรือสะดวกยิ่ งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจากัด สถานที่ห้ามดื่มห้ามขาย จากัดวัน
เวลา จากัดอายุ จากัดการโฆษณา การส่งเสริมการขายซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทาให้ประชาชนอยากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อจากัดการเข้าถึงได้แล้วก็ส่งผลให้ลดจานวนนักดื่มให้ลดน้อยลง ทาให้
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนนั้นเปลี่ยนไปด้วย เช่น เมื่อการจากัดการ
ห้ามดื่มในสถานที่ราชการ หรือสวนสาธารณะ คนก็จะมีพฤติกรรมดื่มน้อยลง เพราะไม่มีสถานที่จะ
เอื้ออานวยให้ดื่ม เป็นต้น ซึ่งไม่เหมือนในสมัยก่อนที่สามารถหาซื้อมาดื่มเมื่อไรก็ได้เมื่อมีความ
ต้องการ ในขณะเดียวกัน เมื่อประชาชนรู้กฎหมายมากขึ้น ก็ย่อมมีความตระหนักมากขึ้น ประชาชน
จะรู้และตระหนักคิดก่อนการซื้อมากขึ้น หากทาไปแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่
“แต่ก่อนมะนไม่มีการรณรงค์เรื่องกฎหมายมากขนาดนี้ มะนก็ทําให้คนสามารถหาซื้อเหล้าได้
ง่าย แต่ตอนนี้มีการจํากะดเวลาการขาย สถานที่ ห้ามขายมากขึ้น กฎหมายฉบะบนี้ ช่วยลดจํานวนคนที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดน้อยลงได้ เพราัมะนทําให้คนตื่นตะวมากขึ้น ปรักอบกะบการมีโฆษณา
รณรงค์ออกมามากขึ้นทําให้คนระบรู้ง่าย”
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
“ดูรวมๆมะนก็อยู่ในแง่ของการป้องกะนนะกดื่มหน้าใหม่ อยากให้มีการผละกดะนกฎหมายต่อ
แลัทําให้เป็นปรัเด็นเรื่อยๆไม่ใช่เงียบหายไป เพราัว่ามะนเป็นสิ่งที่ดีนั ถ้าควบคุมได้โอเคเลยแม้
มะนอาจจัส่งผลต่อบางฝ่ายบ้าง แต่ในแง่ของลดจํานวนคนดื่มมะนก็โอเคเลยนั คือถ้าทําได้ก็จัเป็น
ปรัโยชน์”
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(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“เริ่มเห็นว่ากฎหมายเข้ามามีบทบาท แลัก่อปรัโยชน์เรื่องการระบสารของกลุ่มเยาวชน ที่
จัไม่ต้องถูกกรัตุ้นให้ริรองจากภาพที่ฉายอยู่ในทีวี บิลบอร์ด หรือป้ายโฆษณาอื่นๆ เช่น โฆษณา
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ใ นที วี ฉากการดื่มเหล้าในลัครช่ว งเวลาไพร์มไทม์ ถูก งดฉายหรือไม่ ก็
เซนเซอร์ กรัทะ่งการห้ามขายเหล้าในร้านสัวอกซื้อ ร้านโชว์ห่วย ในวะนที่ระฐกําหนด หรือจัเป็น
กรณีชุมชนไร้แอลกอฮอล์ ก็ทําได้จํานวนหนึ่ง”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
1.2 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ทามาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุก
ชนชั้น ทุกอาชีพ มิใช่ประชาชนบางกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้น
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรานั้นมีการออกกฎหมายมาบังคับใช้กับคนบางกลุ่ม
เท่านั้น เช่น การปรับขึ้นภาษี การควบคุมการโฆษณา ก็จะมีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ธุรกิจโฆษณา ผู้ซื้อ ผู้ขายบางกลุ่ม แต่กฎหมายฉบับใหม่นี้จะควบคุมประชาชนทุกกลุ่ม
คน ไม่ว่าคุณจะดารงอาชีพอะไร หรืออยู่ในกลุ่มสังคมไหน ก็จาเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นไปแนวทาง
เดียวกัน โดยกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มเติมในเรื่องของการห้ามดื่ม หรือขายตามสถานที่ต่างๆขึ้นมา ก็
ต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันหมด
“กฎหมายนี้ที่เข้าถึงปรัชาชนทะ่วไป ที่ผ่านมาก็มีมาตรการทางภาษีบ้าง ก็ควบคุมกะบธุรกิจ
แต่ว่าไม่ได้มีมาตรการไหนที่เข้าถึงปรัชาชนคนไทยทะ่วไปโดยปกติธรรมดา คนธรรมดาทะ่วไป บาง
คนคิดว่าที่ผ่านมามีภาษีในการควบคุม แต่ว่าในแง่ของคนบริโภคเอง อาจส่งผลต่อราคาของคนที่
ต้องบริโภค แต่คนเราที่เป็นคนบริโภคเองชาวบ้าน คนทะ่วก็จัไม่รู้ว่าเราทําอย่างนี้ได้ไหมหรือไม่ได้
แต่การมี พรบ.นี้ ข้อดีของมะนก็คือ สําหระบคนที่รู้กฎหมายก็จัคิดเองได้เลยว่า แทนที่เราจัไปซื้อเอง
หรือใช้ เ ด็ก ต่ํา กว่า 18 แต่ตอนนี้ อาจจัต้ องอายุ 20 ถึง ไปซื้อ ก่ อนจัไปซื้อ เราก็ จัคิด ว่ามะนผิ ด
กฎหมายนัสําหระบคนธรรมทะ่วไปหรือสําหระบสะงคมทะ่วไปก็จัคิดตรงนี้นิดหนึ่ง”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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1.3 ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมืองมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นในอดีต
ลดผลกระทบหรือปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“ในส่วนของพ.ร.บ คิดว่าโดยหละกการแล้ว ของ พ.ร.บ มะนน่าจัเป็นปรัโยชน์ของคน
โดยรวม ในแง่ของการบะงคะบ ใช้ ถ้ามะนเป็นการบะงคะบได้จริงนัค่ ั มะนก็จัเป็นปรัโยชน์ทําให้เกิด
ความเป็นรัเบียบเรียบร้อย สามารถลดปัญหาผลกรัทบที่จัเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้น่ัค่ั”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
2. ความคิ ด เห็น ต่อ ช่อ งทางการติ ด ต่ อสื่ อสาร หรื อประสานงานด้ า นข่ า วสารเกี่ ยวกั บ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม
สาหรับการติดต่อประสานงานระหว่างสื่อมวลชน กับสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องการประสานงานด้านการขอข้อมูลข่าวสาร การติดตามทาข่าวเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะ 3 ทาง ได้แก่
2.1 การติดต่อประสานงานผ่านทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรม
ควบคุมโรค
สาหรับการติดต่อสื่อสารผ่านทางกลุ่มประชาสัม พันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรม
ควบคุ ม โรค สื่ อ มวลชนจะท าการติ ด ต่ อ ประสานขอข้ อ มู ล ข่ า วในกรณี ที่ ท างส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดงานแถลงข่าว หรือมีการจัดกิ จกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะทาหนังสือบันทึกข้อความ ขอความร่วมมือมายัง กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว กรม
ควบคุ ม โรค เมื่ อ ทางส านั ก งานฯจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรม โดยขอความร่ ว มมื อ ให้ ท าง กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์และข่าว กรมควบคุมโรค ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชานาญในการเขียนข่าวเป็นผู้เขียนข่าว
และท าการติ ด ต่อ ประสานงานเชิ ญ สื่ อ มวลชนให้ ม าร่ ว มงานในวั น แถลงข่ า วด้ว ย เพราะ กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์และข่าว ของกรมควบคุมโรคนั้นจะมีทาเนียบรายชื่อสื่อมวลชนอยู่แล้ว เมื่อทางกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์และข่าว กรมควบคุมโรค ทาการเขียนข่าวให้แล้ว ก็จะทาการส่งกลับไปยังสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในสานักได้ทาการ
ตรวจทานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะท าการเผยแพร่ ต่ อ ไป ประกอบกั บ ทางกระทรวง
สาธารณสุ ข จะมี ห้ องรั บ รองส าหรั บ นั ก ข่ า วสายกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเฉพาะ เมื่ อ มี ค วาม
เคลื่อนไหวใดๆเกี่ย วกั บ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อมวลชนสาย
กระทรวงสาธารณสุขเหล่านี้ ก็สามารถที่จะเข้ามาขอข้อมูลกับทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว กรม
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ควบคุมโรคได้ทันที เพราะทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว กรมควบคุมโรคนี้ จะทาหน้าที่เสมือน
เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร ดูแลเรื่องข้อมูล ข่าวสารของแต่ละสานักภายในกรม
ควบคุมโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่จะต้องมี การเชื้อเชิญผู้ใหญ่ในกรมมาเป็นประธานในพิธี หรือ
ต้องมีสัมภาษณ์ การอ้างอิงถึงผู้ใหญ่ระดับสูงในกรม ก็จะต้องให้ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
กรมควบคุมโรค เป็นคนติดต่อประสานงานขอข้อมูลให้
ดังนั้นนักข่าวจึงรู้กันดีว่าหากต้องการสอบถามข่าวหรือขอข้อมูลข่าวแจก หรือรายละเอียด
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการเขียนในเนื้อข่าวนั้น ก็สามารถขอผ่านทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
กรมควบคุมโรคได้เลย ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ให้ข้อมูลว่า การติดต่อประสานงานผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์
และข่าว กรมควบคุมโรคนั้น มีความสะดวกดี ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรค สามารถ
เป็นสื่อกลางในการประสานงานขอข้อมูลให้กับตนเองได้ ซึ่งการประสานงานในลักษณะนี้ก็ทามา
เป็ น ระยะเวลายาวนานแล้ ว นั ก ข่ า วรุ่ น ใหม่ ๆ ที่ ม าก็ จ ะรู้ ว่ า ต้ อ งมาขอข้ อ มู ล ผ่ า นทาง กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์และข่าว กรมควบคุมโรคเช่นกัน
“ส่วนใหญ่ยะงไม่ค่อยได้ดิวกะบพีอาร์ของหมอสมานมากนั แต่จัไปขอทางกรมควบคุม
โรคเลย ขอทางพี่ป้อมฝ่ายปรัชาสะมพะนธ์แลัข่าวของกรมควบคุมโรคมากกว่า เพราัทีมนะ่นทํามา
นานแลัสามารถปรัสานงานให้เราได้มากกว่า พี่ป้อมอาจจัไปขอทีมนี้เองก็ได้เพราัเราไม่รู้จัไป
ขอช่องทางไหนเองมากกว่า อาจเป็นเพราัไม่ได้สื่อสารกะนโดยตรง มะนเป็นตะ้งแต่แรกแล้วมะ้ง พี่ก็ขอ
มาทางพี่ป้อม มะนไม่มีรับบว่าคุณต้องเข้าไปหาฝ่ายพีอาร์ของทางหมอสมาน พอพูดถึงเรื่องเหล้า
บุหรี่ โรครับาดทุกคนก็วิ่งเข้าไปหาพีอาร์ของกรมควบคุมโรค ซึ่งพีอาร์กลางก็จัปรัสานแล้วให้
เบอร์มาอีกที่ ให้เราไปหาใคร หรือปรัสานให้ข้อมู ลโดยตรงมาเลย มะนเป็นความเคยชินของข่าว
มากกว่า หน่วยงานในกรัทรวงสาธารณสุข มะนเยอัมาก บางทีเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยย่อยมีอัไรบ้าง มี
พีอาร์ย่อยๆมาอีกเราก็เหนื่อยที่จัวิ่งหา เราก็ติดต่อส่วนกลาง ส่วนกลางก็หาให้ เขารู้อยู่แล้วว่า แขน
ขา เขามีอัไรบ้าง ตรงไหนบ้าง พี่ป้อมเขารู่ว่าควรจัไปถามใครอัไร บ้างที่ก็นึกไม่ออกจัถามใคร
ดี พี่ป้อมก็จันึกให้”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ตอนนี้พี่คิดว่าใช้กลไกการทํางานของ PR ของกรมควบคุมโรคก็ได้ เพราัว่าถ้าสมมุติว่า
สํานะกงานหมอสมานมี PR ตรงจุดนะ้นก็สมควรที่จัไปทํา PR กะบชาวบ้านในแง่ของข้อกฎหมาย
หรืออัไรแบบนะ้นมากกว่า แต่ใ นแง่ของการทํางานกะ บสื่อมวลชน สามารถที่ใ ช้กลไกของกรม
ควบคุ มโรคได้โดยที่ไ ม่ ต้องมาทํ างานซ้อนกะ น เพราัว่าอย่ างไงก็ อยู่ ในกรมเดีย วกะน ในแง่ก าร
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ปรัสานงานกะบสื่อมวลชนผ่านทางฝ่ายปรัชาสะมพะนธ์ของกรมควบคุมโรคถือว่าโอเค ช่วยลดความ
ยุ่งยาก ลดการทํางานซ้ําซ้อนดี”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“พวกข่าวแจกต่างๆส่วนใหญ่จัได้จากกรมควบคุมโรค ส่งตรงมา แต่เวลาข่าวแจกมาพวก
เราก็จัไม่ได้เอาแต่ข่าวแจก คือเวลาเราเห็นมีปรัเด็นอัไรเราก็จัโทรกละบไป หรือไม่เราก็จัตาม
อีกมากกว่า คือเวลาทํางานข่าวเรื่อง พ.ร.บ เหล้า เวลาข่าวแจกมะนมาก็จัเป็นภาพรวมมากกว่า แต่ที่
เป็นเรื่องเหล้าที่ได้ขึ้นมา ส่วนใหญ่ได้มาจากการจะบกุมบริษะท กลุ่มน้ําเมา กลุ่มลานเบียร์ เป็นการจะบ
แบบที่หวือหวา หรือว่าลงพื้นที่ตรวจพวกผะบย่านอาซีเอ อัไรอย่างนี้ ตามสถานที่ท่องเที่ยว มะนก็จั
เป็นข่าวได้แหลั”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
2.2 การติดต่อประสานงานผ่านทางผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยตรงเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
นอกจากการติดต่อขอข้ อมูล กั บทางกลุ่มประชาสัมพั นธ์และข่าว กรมควบคุมโรคแล้ว
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการสอบถามเรื่องข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกั บพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อี ก ช่ อ งทางของสื่ อ มวลชน นั่ น ก็ คื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยตรงไปที่ ผู้ อ านวยการ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (นพ.สมาน ฟูตระกูล ) ซึ่งจากการสอบถาม
จากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายข่าวสาธารณสุข พบว่า เมื่อใดก็ตามที่สื่อมวลชนมีความสงสัยเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ใ นประเด็นใด หรือมีความต้องการสัมภาษณ์ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนาคาสัมภาษณ์ไปโค๊ดประกอบกับเนื้อ
เรื่องของข่ าว หรือแม้ ก ระทั่ ง การข้อมูล ตัวเลขสถิติต่างๆก็ ส ามารถติดต่อผ่านทางผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการโทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์ หรือ
สอบถามข้อมูลได้โดยตรง ด้วยเหตุที่ผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุขส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสารพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตั้งแต่ต้น เมื่อมีข่าว หรือมีงานอีเวนต์จัดขึ้น ผู้สื่อข่าวก็จะเข้าไปขอ
สัมภาษณ์กับทางผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่บ่อยครั้ง จึง
ทาให้เกิดความสนิทสนม เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จึงทาให้ผู้สื่อข่าวสามารถขอข้อมูลได้สะดวก
และรวดเร็ว ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ให้เหตุผลว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีความเป็นกันเอง จึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ประกอบกับการทา
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หน้าที่ผู้สื่อข่าว ต้องมีการรายงานข่าววันต่อวัน ข่าวต้องมีความสด และใหม่ เร็วอยู่เสมอ หากเข้าไป
ขอข้อมูลกับทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว ของกรมควบคุมโรค หรือเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็อาจจะเกิดความล่าช้าในการทาข่าวได้ เพราะหากมี
การติดต่อผ่านทางผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง ทาให้เกิดลาดับขั้นตอนหลายขั้น หรือบางครั้ง
เจ้ า หน้ า ที่ อ าจจะไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ รวดเร็ ว ได้ เ ท่ า ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การติดต่อโดยตรงผ่านทางผู้อานวยการส านัก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นอีกช่องทางที่สะดวกที่สุด
“การขอข้อมูลจากทางสํานะกงานหมอสมาน เวลาอยากได้ข้อมูลอัไร ก็ปรัสานติดต่อ
ไปส่วนใหญ่จัติดต่อโดยตรงกะบคุณหมอสมาน บางทีเขาก็จัส่งให้ฝ่ายต่างๆที่เราอยากได้ข้อมูลให้
ไปหามา ไม่ว่าจัเป็นฝ่ายกฎหมาย ส่วนใหญ่จัเป็นฝ่ายกฎหมาย ไม่แน่ใจว่าเป็นใครบ้าง แต่ว่าก็จั
มีการรวบรวมสถิติให้นะกข่าวไว้ใช้ส่วนหนึ่งก็ราบรื่ นดี แต่ถ้าเป็นข่าว ส่วนใหญ่จัเป็นทางกรม
ควบคุมโรคที่จะดการให้เรา เป็นทางคุณป้อม หะวหน้าฝ่ายปรัชาสะ มพะนธ์แลัข่าวของกรมควบคุม
โรคที่จะดการให้ ส่วนใหญ่ก็ดิวผ่านทางพี่ป้อมส่วนมาก หรือไม่ก็สะมภาษณ์หมอได้โดยตรงเลย ก็ไม่
ต้องติดต่อผ่านใครก็สัดวกดี ถ้าว่างก็คุยได้โดยตรงเลย เพราัในการทํางานหนะงสือพิมพ์มะนต้อง
เร็วไง เพราัหนะงสือพิมพ์มะนต้องวะนต่อวะนไง มะนมีรัยัเวลากําหนดแต่มะวไปผ่านพีอาร์ พีอาร์ส่ง
ให้คุณหมอสมานกว่าคุณหมอสมานจัว่างจัตอบกละบมากมะนก็หมดเวลา แล้วเวลามะนเป็นปรัเด็น
ร้อนมะนไม่สามารถไปรอแบบนะ้นได้ เวลาโทรหาแหล่งข่าวโดยตรงมะนก็เป็นปรัโยชน์ด้านการ
ทํางานทําให้รวดเร็วขึ้น ถ้าถามคนอื่นเวลาสะมภาษณ์มะนต้องโค๊ดชื่อไงว่านายแพทย์ สมาน ฟูตรักูล
กล่าวว่าอย่างไร มะนก็ต้องสะมภาษณ์บุคคลเหล่านะ้นเองโดยตรง ถ้าไปถามทีมปรัชาสะมพะนธ์ของเขา
เราก็จัไม่สามารถใส่ว่านายแพทย์ สมานกล่าวว่า นอกจากเป็นสกู๊ ป บทความที่ไม่ต้องเขียนชื่อใคร
เอาแหล่งข้อมูลดิบมาย่อยเขียนอีกที อะนนะ้นไม่ต้องสะมภาษณ์หมอสมานก็ได้ บอกทีมงานก็ได้ว่าให้
เอาข้อมูลมา”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“โดยปกติจัเจอกะบหมอสมานโดยตรง ขออัไรก็เอาก็หมอโดยตรง เราก็เลยไม่ต้องไป
ติดต่อกะบลูกน้องของหมอเลย ไม่รู้เลยว่าสํานะกหมอสมานมีฝ่าย PR ด้วย แต่ว่าถ้าจัขอข้อมูลอัไรก็
จัติดต่อหมอสมาน พอติดต่อไปก็จัได้เลย ว่าหมอเขามีข้อมูลอยู่แล้ว หมอเขาก็จับอกว่ามี ผิด
กฎหมายอย่างนี้นั แล้วให้เราไปตามจะบดูเอง แต่บางทีหมอก็จัส่งมาให้ แต่ถ้าเราต้องการสถิติก็
โทรไปบอกหมอก็จัส่งมาให้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าโทรไปขอลูกน้องก็คงไม่กล้าให้ก็เลยขอโดยตรงไป
หาผอ.เองเลย ว่าให้ได้หรือไม่เขาตะดสินใจได้เลย ให้ได้ก็ส่งมาให้เลย แล้วโดยปกติจัขอข้อมูลทํา
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ข่าวก็ต้องขอข้อมูลหรือสะมภาษณ์จากรัดะบสูงก่อนไม่ว่ากรมไหน ยกเว้นว่าถ้าโทรไปที่อธิบดีกรม
ควบคุมโรคถ้าท่านให้สะมภาษณ์ก็จบ แต่ถ้าท่านไม่มีข้อมูลก็ให้โทรไปหาลูกน้องคนนี้ก็ถึงจัโทร
แต่ โ ดยปกติ ถ้ า จัเช็ ค ข่ า วก็ ต้ อ งเอาตํ า แหน่ ง ที่ ใ หญ่ ใ นองค์ ก รนะ้ น ด้ ว ย เหมื อ นกะ น ถ้ า โทรไปที่
สํานะกงานคณักรรมการควบคุมฯ เราก็ต้องหาหมอสมานแล้วถ้าหมอไม่มีข้อมูลหมอก็จับอกให้
โทรไปหาลูกน้องอย่างนี้อีกที
การทํางานส่งข่าว มะนต้องวะนนี้คือว่ามะนไม่สามารถช้าได้ ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปติดต่อผ่าน
เลขา ก็ต้องผ่านเลขาก่อนแต่ข่าวเราต้องส่งวะนนี้แต่กว่าจัเสนอเรื่องก็พรุ่งนี้ข่าวเรามะนตามไม่ทะนอยู่
แล้ว เพราัฉันะ้นเราก็ต้องเอาเวลาที่เร็วที่สุดในการติดต่อถ้าจัเสนอเรื่องไปผ่านเลขาก็พรุ่งนี้อย่าง
เร็วนักว่าจัได้สะมภาษณ์อีก แต่ข่าวเราต้องวะนนี้ต่อปรัเด็นวะนนี้ ไม่สามารถรอรับบอย่างนะ้นได้
ไง ระฐหรือเอกชนเขาต้องมีการติดต่อปรัสานงานไว้อยู่แล้วในงานอาทิตย์หนึ่งเขาก็จัมีเวลาของ
เขาในการติดต่อปรัสานงาน แต่ว่างานข่าวของเรามะนต้องวะนต่อวะนมะนไม่สามารถวางรับบหรื อ
วางแผนได้ไงบางทีเราไม่รู้ว่าวะนนี้มะนมีปรัเด็นเรื่องแอลกอฮอล์ถ้ามีอย่างนี้เราก็ต้องทําเลยมะนไม่
สามารถมาวางรับบแบบระฐหรือเอกชนได้ไง”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก.สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ เวลาไปทําข่าว แบบงานสะมมนาอัไรอย่างนี้ เราก็จัไปตลอด เวลาจัขอข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนใหญ่เราจัโทรหาทางผอ.โดยตรง คือจัโทรคุยได้ข่าวเลย หรือบางทีก็จัไปหาที่สํานะกงาน
ควบคุมโรคเลย ก็อาศะยความสนิทค่ั เหมือนนะกข่าวกะบแหล่งข่าวอย่างเนี่ย พอเราเจอกะนบ่อยๆทํา
ข่าวแล้วไว้ใจกะน เราทําข่าวเราลงข่าวตรงกะนกะบข้อ เท็จจริงนั พอแกรู้เราโทรไปก็จัมีเบอร์อยู่แล้ว
พอเห็นว่าเป็นชื่อเราอย่างเนี่ยก็จัระบสาย ก็จับอกอัไรอยู่แล้วมะนก็จัไม่ยากเวลาขอข้อมูล จาก
ท่าน”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
2.3 การติดต่อประสานงานผ่านทางเครือ ข่ายต่างๆที่ทางานเกี่ยวข้องกับการรณรงค์งด
เหล้า
นอกจากการติดต่อขอข้อมูลจากทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว กรมควบคุมโรค และทาง
ผู้อานวยการส านัก งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว สื่อมวลชนยั งสามารถ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคมที่ทางานรณรงค์งดเหล้าได้อีก ช่องทางเช่นกัน โดยทางภาคีเครือข่ายเหล่านี้จะทา
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การส่ง ข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยงานตนเอง ข่าวแจก การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกั บ
พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยส่ ง แฟกซ์ หรื อ อี เ มล์ ม าที่ ห้ อ งนั ก ข่ า วของกระทรวง
สาธารณสุข หรืออาจส่งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางกรมควบคุมโรคให้ช่วยกระจายข่าวให้ทาง
สื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง
“เขาจัส่งเป็นข่าวมาให้เรา เขาจับอกว่าวะนนี้เขาจัไปไหนเขาจัส่งมาเป็นหมายหรือเป็น
E-mail ถ้าเขารู้จะกหรือสนิทๆเขาก็จัโทรบอกว่า เครือข่ายจัไปที่นี้นั เชื่อว่าแต่ลัฝ่ายจัมี PR ที่
เหมือนกะนแลัก็จัมีเบอร์สื่อมวลชนอยู่ด้วยที่ปรัจํา ส่วนตะวถ้าไม่มีเบอร์ส่วนตะวอยู่ด้วย เขาก็จัหา
เบอร์แฟกซ์กลางแล้วเขาก็จัส่งมา แล้วถ้ามีปรัเด็นอัไรเขาก็จัขึ้นบอร์ดไว้ เครือข่ายเขาก็จัรู้อยู่
แล้วว่าถ้าเขาจัทําปรัเด็นอัไร เขาก็จัรู้อยู่แล้วว่าส่งมาที่ กรมควบคุมโรคก็ได้ แล้วอีกอย่างถ้า
นะกข่าวไปก็จัมีการลงทัเบียนกะนแล้วมะนก็จัง่ายต่อไปที่จัส่งให้กะบนะกข่าวต่อไป
มะนต้องดูป รัเด็นเรื่องเหล้า อย่ างเช่นเครือข่ายเขามีเรื่องอัไรที่มะนเป็นปรัเด็นดูแล้ว
น่าสนใจอะนนี้เราก็ไป หรือว่าเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกะบการคอมเมนต์ในเรื่องเหล้าในเรื่องนะ้นจาก
เครือข่ า ยเราก็ ตามกละบ ไปเอาข้อมูล ที่เครือข่าย หรือ บางทีเราต้องขอความเห็นสนะบสนุนหรือ
สะม ภาษณ์พ วกเยาวชนอีก ที่ อย่ า งเรื่องปรัเด็นเล่าเกี่ ย วกะ บเยาวชนเราก็ จัสะมภาษณ์กะ บเยาวชน
เครือข่าย หรือถ้าเป็นความเห็นทางด้านภาษีเหล้า เราก็จัสะมภาษณ์นะกวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่รู้
เกี่ยวกะบเรื่องเหล้า”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
สาหรับสื่อมวลชนหรือผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่มิได้เป็นนักข่าวสายสาธารณสุขที่อยู่ประจา
กระทรวง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็สามารถติดตามข่าวสาร
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทางานด้านการรณรงค์งดเหล้า เช่น สานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ซึ่งเมื่อภาคีเครือข่ายเหล่านี้มีการจัดกิจกรรม งานแถลงข่าว หรือมีการรวมตัว เพื่อยื่นหนังสือ
หรือมีประเด็นใหญ่โตที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ภาคีเครือข่ายเหล่านี้ก็จะทาการส่งข่าวให้แก่
ทาเนียบสื่อมวลชนของตนเอง ซึ่งสื่อมวลชน หรือผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะรู้จักกัน และมี
เครือข่ายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ ดังนั้นสื่อมวลชนที่มีความสนใจในประเด็นพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน ก็สามารถมาติดตามทาข่าวได้ในงานเช่นกัน หรืออาจจะมีการโทรติดต่อไป
ยังสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงเพื่อเข้าไปขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
นัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
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“ไม่เคยร่วมงานด้วยโดยตรงกะบสํา นะกงานคณักรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่
อาจจัมีงานที่ทางสํานะกงานเข้ามาร่วมกะบหน่วยงานอื่น ๆ อีกทะ้งส่วนมากหากเป็นเรื่องรณรงค์ไม่
ดื่มแอลฯ จัโคกะบ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า แลัสํานะกงานเครือข่ายองค์ก รงดเหล้า (สคล.) ที่มี
ข้อมูลใหม่ๆมาเปิดเผย แลัมีการรณรงค์กิจกรรมให้เป็นรูปธรรมตลอดทะ้งปีมากกว่า อีกทะ้งยะงเข้าถึง
ง่าย เพราัจะดงานอีเวนท์บ่ อย ส่วนวิธีการได้ข้อมูลมาจากการไปตามงานที่จะดแถลง อีกส่วนถ้า
ต้องการนํามาทําเป็นสกู๊ปพิเศษ สกู๊ปยาว ในปรัเด็นที่หนะงสือพิมพ์คิดขึ้นเอง จัเป็นในละกษณั
โทรไปนะดสะมภาษณ์เจอตะวหรือไม่ก็บอกเล่าข้อมูลทางโทรศะพท์”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 20 เมษายน 2556)
“ส่วนใหญ่พวกเครือข่ายจัส่งข่าวมาให้พี่มากกว่า พี่ไม่ได้ดิวเองกะบทางสํานะกงานคณั
กรรมควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาง สสส. สคล.เขาก็ส่งเมล์มาให้เราตลอด เขาก็ทําข่าวทํา
ปรัเด็นให้มะนตรงกะบความต้องการของสื่อด้วย ถ้าไม่อย่างนะ้นก็ไม่ได้ลง สื่อก็ยะงคงความต้องการ
ความใหม่ ความสดอยู่ในกรัแส”
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
3. ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค ต่ อ การน าเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
จากการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทางาน และการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอข่าวเป็นปัญหา
ที่เกิดจากภายในตนเอง เช่น ขาดความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกที่แน่ชัดในตัวบทกฎหมาย, หรือ
สื่อมวลชนมี ค วามสนใจในเพี ย งบางมาตรา จึงทาให้ไ ม่ส ามารถนาเสนอข่าวได้ครอบคลุมทุ ก
ประเด็นหรือสาระสาคัญของมาตราต่างๆ
“ถ้าเป็นเรื่อง พ.ร.บ ส่วนใหญ่ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อขอสะมภาษณ์จัน้อยมาก แทบ
จัไม่มี เลย แต่อาจจัมีเล็กน้อย คือมีเรื่องของความที่ พ.ร.บ เป็นเรื่องของกฎหมายนัค่ั มะนก็
จําเป็นต้องรู้กฎหมายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อะนนี้จัเป็นอุปสรรคมากยิ่งกว่า ทําให้เราต้องศึกษาตะว
กฎหมายให้มะนชะดเจน เพื่อที่จัเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง ไม่งะ้นเราก็จัเขียนข่าวผิดออกไป”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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“เราจัเข้าใจในเฉพาัมาตราที่เราทําข่าวแล้วเราเห็นนั เราก็จัรู้นั อย่างมาตรา 32 เราก็
จัเห็นใช่ปั แต่จัเข้าใจทุกบททุกตอนคงเป็นไปไม่ได้ แล้วเราจัเข้าใจเฉพาักฎหมายลูก 4-5
ฉบะบที่เราสนใจที่มนะ ออกมาแล้ว แต่ถ้าเรื่องรายลัเอียดเชิงลึกยะงไม่ใช่ เพราัไม่ได้ไปอยู่ในศาสตร์
ตลอด เพราัเราไม่ได้ทําแต่เรื่องเหล้า เพราัว่าจริงๆ เราต้องทําหลายๆเรื่อง”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ปัญหาแลัอุปสรรคในการเขียนข่าวหรือสกู๊ปเกี่ ยวกะบ พ.ร.บ.ควบคุมฯ จัเป็นจากกรณีที่
ไม่ ไ ด้ ติ ด ตามตลอด ได้ ระ บ มอบหมายให้ ทํ า ที ก็ จ ัคอยค้ น หาข้ อ มู ล จากข่ า วเก่ า หรื อ ข้ อ มู ล ใน
อินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สมูท ปรัติดปรัต่อเรื่องได้แค่ในภาพกว้าง ๆ แต่หากให้ลงรายลัเอียดแล้ว
ไม่แน่น ส่งผลให้ปรัเด็นที่จัสานต่อ มีทางเลือกได้น้อย จุดดีจุดด้อยก็มองไม่ค่อยเห็น แต่ข้อมูล
ความคืบหน้าโอเค เนื่องจากมีกิจกรรมอะพเดทตลอดเกี่ยวกะบการรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แลัการ
เข้าหาแหล่งข่าวก็ทําได้ง่าย แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
4. ปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมให้การทางานของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสื่อมวลชนมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
4.1 การอั พ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึ ง ข้อ มู ล เชิง สถิ ติต่ า งๆไว้ภ ายในเว็บ ไซต์ อ ย่า งสม่าเสมอ หรือมีก ารส่ง ตาราง
กิจกรรมให้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้า
มาใช้บริการในส่วนของการขอข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
จากการสอบถามความต้องการของสื่อมวลชน พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่ ยังคงมีความ
ต้องการในเรื่องของข้ อมู ล ข่า วสารเกี่ ย วกับ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตารางการจัด
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการอัพเดทข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น
สถิติการจับกุม สถิติพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งการมี
ข้อมูลที่พร้อมและเพียงพอ จะช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องของการหาข้อมูลมาเขียนข่าว หรือ
ปั้ นประเด็ นข่ า วได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ท าให้เ รื่องของพ.ร.บ.ฉบับนี้ ถูก หยิ บออกมาเป็น ประเด็น ข่า วได้
บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับอัพเดทข้อมูลข่าวสารของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่
ตลอดเวลา ก็จะทาให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ข้อมูลกฎหมายฉบับนี้ ว่าปัจจุบันยังคงมีการบังคับใช้
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อยู่ มิใช่เป็นประเด็นข่าวในช่วงของการบังคับใช้กฎหมาย หรือพอมีการจับกุมที่กลายเป็นข่าวร้อน
หรือการเป็นข่าวแค่ในช่วงเทศกาล หรือบางช่วงเวลาเท่านั้น
“อยากให้มีข้อมูลอะพเดทตลอดเวลา สถิติต่างๆ อาจจัไม่ได้จะดให้เป็นข้อมูลให้เราโดยตรง
ก็ได้ แต่จะดเป็นเว็บไซต์ให้เราหาง่ายๆ เพราับางที่เว็บไซต์ในกรัทรวงสาธารณสุข ต้องกรอก ชื่อ
ผู้ใช้ รหะส เข้าไปเอาข้อมูล มะนเข้าถึงยาก อยากให้มีข่าวอะพเดทตลอดอยากได้อัไรก็เข้าไปเอาจาก
ตรงนี้มะ นก็ง่า ยดี ตอนนี้มะ นก็ไม่ รู้ว่ามะนอะพเดทตอนไหนยะ งไงบ้าง เพราัอาจยะ งไม่ค่อยเข้าไปใช้
เพราัว่าสามารถเข้าหาโดยตรงได้แต่บ้างที่ก็จําเป็นที่ต้องเข้าไปใช้ อะพเดทราย 3 เดือน 6 เดือน ให้
มะนชะดเจน ว่าเราจัอะพเดทช่วงนี้ให้เราไปดู ได้ยะงไง หรือมีข้อมูลอัไรก็รวมรวบขึ้นเว็บไซต์ไว้ก็จั
สัดวกนัค่ ั อย่า งเช่ น ช่ วงสงกรานต์ อากาศร้อนมาก ออกไปกิ นเหล้าเกิ ดอัไรขึ้น มะนก็ เป็น
Content ง่ายๆ ที่มีข้อมูลอยู่แล้วในมือ พอวางเอาไว้สื่อก็เอาไปขายเผยแพร่ต่อได้ เพราัจริงๆนะกข่าว
ก็ต้องเขียนบทความเสนอ คือมะ นอาจจัช่วยเรื่องรัยัเวลาการทําข่าว พอมีปรัเด็นอย่างเนี่ยเราก็
หยิบมาทําข่าวได้เลย มาเขียนเพิ่มเติมเอา หรือไม่ก็โทรไปขออนุญาตขอใช้ มะนเป็นผลดีต่อทาง
สํานะกงานคุณหมอสมานด้วยนั ทะ้งแบบว่าคุณก็จัมีข่าวตลอดเวลา นอกเหนือจากสถิติการกรัทํา
ผิด ก็จัมีอัไรเล็กๆน้อยๆมาบ้าง แต่ตะวสถิติอัไรพวกเนี่ยสําคะญสุด”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ตอนนี้ที่อยากได้ก็คือสถิติ อัไรเราก็หาได้แต่ที่อยากได้ก็คือสถิติที่สรุปให้เป็น รายปีหรือ
ครึ่งปีก็ได้นั คือว่า 6 เดือนทําอัไรไปเกิดอัไรขึ้น สรุปให้ เห็นเป็นรัยัๆ คือว่าถ้าหายไปทีหนึ่ง
คนก็ ลืม ไปที หนึ่ง ก็ อยากให้ป รัชาชนรู้ว่ายะ งมี พรบ.ตะวนี้อยู่ นั อย่ างเช่น ดําเนินการไปตะ้งแต่
มกราคมถึงมิถุนายนสรุปผลออกมาว่าดําเนินการตามพรบ.นี้เป็นแบบไหนผลเป็นอย่างไร ซึ่ งมะน
สามารถเป็นปรัเด็นได้ว่า 6 เดือนปรัชาชนเป็นอย่างไร หรืออย่างมากก็สรุปออกมาเป็นหนึ่งปี แต่
อย่ า งมากจัสรุป กะ นออกมาในช่ วงเทศกาลหรือวะนสําคะญ อย่ างเช่นในช่วงวะนสงการณ์ที่จัถึง
สามารถทําอัไรได้บ้างก็คือสรุปออกมาทุกช่วง 6 เดือนหรือหนึ่งปีจัได้เห็นว่า พรบ.นี้มะนไม่ได้
ลอยๆ เพราัว่าก็ยอมระบเหมือนกะนว่าพรบ.นี้มะนจัออกมาในช่วงเทศกาล คนก็จัมองว่าวะนอื่นๆ
หรือวะนปกตินี้วะนก็จัดื่มเหล้ากะนได้อย่างปกติ แต่ก็มีไม่กี่คนที่รู้ว่าห้ามขายเหล้าในช่วงเวลานี้ของ
ทุกวะน เพราัฉันะ้นการสรุปให้ว่าองค์กรนี้ยะงมีแลัยะงทํางานอยู่ไม่ได้ทํางานแต่ในช่วงเทศกาลหรือ
วะนสําคะญ หรือความเคลื่อนไหวขององค์กรด้วยจัต้องมีการรายงานอยู่เรื่อยๆ”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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“ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกะบเรื่องนี้ทุกหน่วย ส่งข่าวความคืนหน้าตรงให้สื่อมวลชนทุก
แขนง ทะ้งข่าว กิจกรรม สกู๊ปเผยแพร่ ฯลฯ ให้กรัแสไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มอย่างมีสติคงอยู่ใน
สะงคมไม่เลือนหาย อาจจัจะดเป็นแผนตารางกิจกรรมปรัจําปี อัไรก็แล้วแต่ เนื่องจากปัจจุบะน
กรัแสจัโผล่มาเมื่อเกิดกรณีอื้อฉาวขึ้น หรือตามเทศกาลงดเหล้าทางศาสนา วะนหยุด หรือการเมือง
เท่านะ้น”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
4.2 มีการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร แผ่นพับ รวบรวมเผยแพร่เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุม
การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะให้แก่สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย หรือบุคคลที่สนใจ สามารถเข้า
ไปติดต่อขอข้อมูลได้ตลอดเวลา
การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยอานวย
ความสะดวกให้แก่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย
รวมถึงกฎหมายลูกฉบับใหม่ๆ เพื่อนาไปประกอบงานวิจัย การศึกษาต่างๆ รวมถึงนักข่าวสามารถ
เข้ า ไปเลือ กข้ อ มู ล ต่า งๆได้ เ อง เพราะบางครั้ งหากทางผู้สื่ อข่ าวไม่ส ามารถสอบถามข้อ มูล กั บ
เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ก็สามารถที่จะเข้าไปขอ
ข้อมูล เพื่อนาปลุกปั้นประเด็น เรียบเรียงเขียนเป็นข่าว บทความ เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
“ถ้ามีศูนย์ปรัชาสะมพะนธ์ ศูนย์ข่าวอย่างที่บอกมะนก็ดีในแง่ของคนภายนอกมากกว่า แต่บาง
ที่สื่อมวลชนก็จัโคกะบเขาเอง แต่ถ้าเป็นศูนย์ก็จัเป็นพวก เครือข่ายสํานะกแอลกอฮอล์พวก เอ็นจีโอ
ที่เขาทําอย่างอื่นนั เกี่ยวกะบพวกลดอุบะติเหตุเหล้าอัไรแบบเนี่ยก็จัมาติดต่อข้อมูลตรงนี้ได้ ถ้ามี
ศูนย์ข้อมูลกลาง ก็อาจจัเป็นเชิงข่าวแบบพวกเอกสาร บางอย่างก็เผยแพร่ไม่ได้ แล้วแบบข้อมูลเชิง
ลึกมะนก็อาจจัมีบ้าง ถ้าเป็นศูนย์ข้อมูลมะนจัได้เยอัมีรายลัเอียดมากขึ้น เพราับางทีผอ. ก็ไม่ได้มี
เวลาตลอดนั ที่จัหาข้อมูลให้รายลัเอียดเรามากขนาดนี้ แลัมะนจัดีในแง่ของปรัชาชนที่แบบว่า
นะกศึกษาที่จัหาข้อมูลแบบพ.ร.บ เหล้ามะนมีอัไรยะงไงคือทุกวะนนี้มะนจัมีแบบข้อมูลในเว็บไซต์
มะนยากไง เราไม่รู้จัเข้าไปยะงไง มะนเยอัแล้วข้อมูลมะนก็ไม่ได้อะพเดทตลอด แต่ถ้ามีเป็นศูนย์เป็น
ข้อมูลมะนก็โอเค”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ฝ่ายพีอาร์ของสํานะกงานฯ หรือศูนย์ข้อมูลก็จําเป็นอยู่ในแง่ของการข้อมูลที่เป็นเอกสาร
ภาพข่าว หรือมะนต้องมีการรวบรวมของพวกนี้ไว้ให้ข้อมูล แล้วจําเป็นต้องมีการสื่อสารกะบพวกเรา
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ว่าทีมงานมีข้อมูลแบบนี้ มีพี่ทีมงานที่จัรวบรวมข้อมูลมาให้ ถ้าหน่วยงานไหนทําพีอาร์ได้เข้มแข็ง
นะกข่าวก็จัวิ่งหาพีอาร์นะ้นก่อน โดยที่ไม่ต้องไปหาอาจารย์ก็ได้”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
5. สาเหตุที่ยังมีประชาชนฝ่าฝืนกระทาผิดกฎหมาย
ถึงแม้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการมา
เป็ นระยะเวลา 5 ปี แ ล้ว แต่จ ากการเปิด เผยข้ อมู ล การกระท าผิ ดประจาปีข องทางส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนที่
ทางานด้านการรณรงค์ หรือจากทางสื่อมวลชน ก็ ยังพบว่ า มีผู้ฝ่าฝืนการกระทาผิดกฎหมายอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีการฝ่าฝืนการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ช่วงที่กฎหมายประกาศบังคับใช้
จวบจนมาถึงปัจจุบัน พบว่า มีหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้
5.1 สาระสาคัญของกฎหมายบางมาตรา ไม่สามารถบังคับได้จริงในทางปฏิบัติ / ความ
ยากลาบากในการเฝ้าระวังจับกุมความผิดบางกรณี
ด้วยข้อกฎหมายบางมาตรา พบว่าในทางปฏิบัติอาจทาได้ยาก เช่น การบังคับใช้กฎหมาย
ในมาตราจากัดการเข้าถึงในเรื่องของการจาหน่ายผิดช่วงเวลา ผิดช่วงอายุ สื่อมวลชนบางท่านแสดง
ความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดาเนินการได้ยาก เนื่องจากเห็นว่าไม่มีกาลังเจ้าหน้าที่มากพอที่จะออก
ตรวจตราเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ ความผิดไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนเหมือนกฎหมายอื่ นๆ เช่น การ
เมาแล้วขับ ขณะเดียวกันการที่จะดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดได้ก็เป็นเรื่องยาก
“ที่ผ่านมาก็เห็นฝ่าฝืนมากนั เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่พอในการทํางานหรือป่าว หรือ
การปรัสานงานมะนมีความขะดข้องในตรงนะ้นเท่าที่ดูในสถิติในการจะบประบมะนก็ยะงน้อย แต่ที่ดูๆมะน
ก็จัมีในการประบจะบในเรื่องเมาแล้วขะบอัไรอย่างนี้คนเห็นชะดเจน อย่างว่าคนที่ฝ่ าฝืนในการซื้อ
หรือใช้เด็กที่ต่ํากว่าไปซื้อเราก็ยะงไม่เห็นการจะบที่เป็นรูปธรรม เราก็ไม่รูว่ามะนจัมีกลไกอัไรบ้างที่
จัไปทําตรงนะ้น อย่างว่าถ้าเมาแล้วขะบมะนก็จะบง่ายเพราัมะนเห็นได้ชะดแต่ถ้าการซื้อเหล้า อย่างว่าถ้า
ให้เด็กไปซื้อใคร่จัแจ้งว่ามีเด็กไปซื้อแล้วตํารวจที่ไหนจัมาจะบ โดยส่วนตะวที่ทําให้คนสํานึกมะนยะง
ยากอยู่แต่ในสะงคมตอนนี้คนยะงไม่ชอบคนที่ทํากฎหมายนี้อยู่”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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5.2 ขาดบุคลากรที่มีความจริงจังในการเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิด หรือ
มิได้ให้ความสาคัญกับปัญหาที่อาจมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพียงปัญหาเล็กๆ
หนึ่งสาเหตุสาคัญของการละเมิด ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน นั่นก็คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ อาจมิได้ให้ความสาคัญกับการเข้มงวด กวดขั นกับการ
จับกุมคดี พ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่าไรนัก ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องมีการดาเนินการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายหลายฉบั บ จึ ง อาจไปให้ความส าคัญกั บคดีที่ มีผลกระทบรุน แรง และส่งผล
กระทบทันทีทันใด เช่น คดีอาชญากรรม การค้ายาเสพติด การเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากฎหมายเหล้า จึง
ส่งผลให้การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ออกกฎหมายคาดหวังเอาไว้
“จริง ๆคนไม่ รู้รายลัเอีย ดพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ อาจรู้ว่าดื่มบนรถผิ ด
กฎหมาย ขายเหล้าในปั๊มผิดกฎหมาย แต่ถามว่าถึงคนรู้บ้าง แต่ก็ยะงฝ่าฝืนเยอัเหมือนกะน เพราั
เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีการกวดขะนเท่าที่ควร อาจปล่อยปัลัเลย ช่วงเทศกาลต่างๆตํารวจก็อาจตะ้งด่าน
ที่ถนนสายหละก แต่สายรองไม่ค่อยได้ตะ้ง แลัมะนไม่มีการตรวจเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เท่าไร มอง
ว่าตํารวจไม่พอที่จัลงไปตรวจตราหรอกเพราัมะนมีข้อจํากะด มะนไม่บาลานซ์กะบจํานวนเจ้ าหน้าที่
ตํารวจเขามะนก็มีหน้าที่หลายอย่าง การขายเหล้ามะนอาจเป็นภารกิจเล็กๆ มะนมีภารกิจใหญ่ที่มากกว่า
นี”้
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
“อย่างเรื่องโฆษณา เว็บไซต์ หรือในเฟสบุ๊ค มะนก็จัได้เข้าถึงผู้บริโภคเยอัมากขึ้น เวลา
เราก็ไปร้านต่างๆ เราก็จัเห็นการฝ่าผืนเพราัคนที่มีหน้าที่บะงคะบใช้กฎหมายแทบจัไม่ได้มีบทบาท
เลย ไม่เหมือนคนที่ตะ้งด่านเมาแล้วขะบ มะนเห็นภาพกะนชะดเจนว่าผิดกฎหมาย แต่โฆษณามะนเหมือน
ตํารวจเขาไม่อยากยุ่ง ตํารวจเขาก็จัเสียเวลาไปดูโฆษณาทําไมไปดูพวกเมาแล้วขะบดีกว่าเขาไม่เห็น
ความสําคะญของปัญหาเท่าที่ควร”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์, 4 เมษายน 2556)
“เวลาบะ ง คะ บ ใช้ จ ริ ง ๆก็ ต้ อ งอาศะ ย ฝ่ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ข องระ ฐ แล้ ว ก็ ป รัชาชนหน่ ว ยงานระ ฐ
สถาบะนการศึกษา โรงเรียน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบะนบ้างที่เดิ นกินเหล้า กินในรถ ตํารวจก็ต้องแบบว่ามี
การจะบจริงๆนั แต่ด้วยอํานาจหน้าที่มะนยะงขาดบุคลากร บุคลากรในการตรวจจะบอัไรอย่างนี้ยะงไม่
ค่อยเพียงพอ แล้วก็อย่างปรัชาชน เวลาเห็นใครทําผิดไม่ใช้เรื่องของเราเขาก็ไม่ค่อยโทร ถึงแม้โทร
จัมาจะบมะนก็ไม่ทะนใช่ปั
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(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
5.3 ประชาชนขาดความตระหนัก หรือเกรงกลัวในกฎหมาย มีค่านิยมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่ ฝั ง ลึ ก รั ก ความสนุ กสนาน ยึ ด ติ ด ความสนุ ก สนานต้ อ งมาคู่ กั บ การดื่ มเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
ตัวแปรหลัก ที่ ส าคั ญที่ ท าให้ก ารบังคั บใช้ก ฎหมายไม่ส ามารถบัง คับใช้ไ ด้อย่ างจริงจั ง
นอกจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว ประชาชนทุกคนในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้อง
ยึดหลักปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของทางสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายก็ ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุก
คนจะต้องปฏิบัติตาม เพื่ อให้ทุ ก คนสามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่ างปลอดภัย และสงบสุข แต่หาก
ประชาชนยังขาดความตระหนัก หรือไม่เกรงกลัวในบทลงโทษของกฎหมาย ก็จะทาให้กฎหมายนั้น
เป็ น เพี ย งแค่ เ สื อ กระดาษ ที่ เ ขี ย นไว้ ใ ห้ ค นกลั ว เท่ า นั้ น โดยสื่ อ มวลชนได้ แ สดงความเห็ น ว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก หรือขาดความเกรงกลัวในบทลงโทษของกฎหมาย ด้วย
เหตุที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นค่านิยมที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล เมื่อมีการจัด
กิจกรรมครื้นเครง กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ก็จะต้องมีการเฉลิมฉลองด้ว ยการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ทุกครั้ง จึงทาให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะคนไทยยังมีความคิด
ทัศนคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมีกฎหมายมาจากัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็
อาจจะทาให้คนที่ดื่มอยู่แล้วรู้สึกต่อต้าน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นได้
“ มะนเป็นธรรมเนียมไปแล้วมะนฝังรากมายาวนาน เราให้สินค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
สินค้าที่หาซื้อดื่มง่ายมายาวนานแล้ว แล้วพอมาจํากะดพื้นที่ คนมะนก็ยะงไม่ชิน มะนก็ยะงรู้สึกว่าเหล้าก็ยะง
หาซื้อได้ง่าย เด็กก็ยะงไปซื้อเหล้าได้เหมือนเดิม ตามหมู่บ้า น ตามชุมชน ถ้าเด็กไปซื้อเหล้าจัถูกจะบ
ไหม”
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
“ปรัเทศไทยเป็นปรัเทศที่มีเสรีในการทําอัไรมาก พื้นฐานนิสะยที่สะ่งสมมาช้านานคือ
เน้น ความสบายเป็ นหละ ก ชอบครื้ นเครงเฮฮา แลัเหล้ าหรือเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ก็ ก ลายเป็ น
สะญละกษณ์แห่งความสนุกสนานที่ว่านะ้น มีงานเลี้ยงย่อมต้องมีเหล้า เรื่องเมามายคือความกล้าที่ทุกคน
เห็นว่าเท่แลัดี ยิ่งแหกกฎได้ถือว่าเท่เจ๋ง มะนเป็นการสัสมรุ่นสู่รุ่นกะบภาพมายาที่ทุกคนเอามาครอบ
ความคิดตะวเอง ตนซื้อ คนขายบางคนรู้กฎหมาย แต่ ก็อยากกินเหล้าตามค่านิยมใครจัทําไม ซึ่ง
ส่วนมากจัเป็นกรณีร้านค้าอยากได้กําไรอยากขาย ก็แอบขายให้ แต่ไม่มีความตรัหนะกว่าผิด หรือ
ขายเหล้าให้เด็กผิด คิดว่าค่านิยมว่ากินเหล้าไม่ผิด กินเหล้าเรื่องส่วนตะวไม่ควรมาลิดรอนเสรีภาพ”
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(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“มะนอยู่ที่ความตรัหนะกด้วยน่ั อยากกินเหล้าข้างหน้า บนรถกรับั รู้ ว่าผิดแต่ก็กินอย่าง
ช่วงสงกรานต์เนี่ยมะนจัเป็นทุกปีเลย มะนเป็นกลุ่มก้อนนัแลัความคึกคันอง ในเมื่อมะนก็เป็นอย่าง
นี้มาตลอด เราจัไปห้ามเขามะนก็ค่อยข้างยาก”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
5.4 การมี ก ลุ่ ม นายทุ น ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น นั ก การเมื อ ง ผู้
กาหนดนโยบายกฎหมาย จึงทาให้เกิดช่องโหว่ในการออกกฎหมาย หรือบังคับใช้กฎหมาย
จากการสอบถามความคิดเห็นของสื่อมวลชน ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่มีกลุ่มนายทุน
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสนับสนุน หรือเป็นสปอนเซอร์ให้แก่นักการเมืองเหล่านี้
ซึ่งนักการเมืองแต่ละท่านมักจะดารงตาแหน่งอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในตัวกฎหมาย
หรือดารงตาแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่ งมีหน้าที่ในการพิจารณาตัวบทบัญญัติร่างกฎหมายฉบับ
ต่างๆว่าจะให้ผ่านความเห็นจากสภานิติบัญญัติแล้วออกมาบังคับใช้หรือไม่ ซึ่งหากนักการเมือง
เหล่านี้แสดงท่าทีการคัดค้าน หรือมีการสนับสนุนในการออกนโยบายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างชัดเจน ก็ย่อมส่งผลต่อหน้าที่การงาน และตาแหน่งของนักการเมืองแต่ละท่านด้วย ดังนั้นตัว
บทกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศจากสานักนายกรัฐมนตรีที่ออกมานั้นจึงดูมีความหย่อนยาน
ขาดความชัดเจนของกฎหมาย มีช่องโหว่ให้ภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาการฝ่าฝืนกฎหมายได้
“ขณัที่ฝ่ายทุนก็มีเงินหนา แลัการเมืองฝ่ายกฎหมายก็ยะงต้องพึ่งนายทุนที่ค้าขายเครื่องดื่ม
แอลฯ ทําให้กฎหมายที่ออกมาไม่เด็ดขาด การปฏิบะติเพื่อเอาผิดหรือทําตามเจตนาของ พ.ร.บ.ก็ทําได้
ไม่ถนะดถนี่ เนื่องจากมีอํานาจมืดหนุนหละงให้ขายแลัโฆษณาชวนเชื่อทะ้งรัดะบชาติแลัท้องถิ่น
พื้นที่”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“บางส่วนอาจจัมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้แต่พ.ร.บ ยาสูบ มะนยะงเป็นไปไม่ได้
ทะ้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้พ.ร.บ. มะนมีช่องโหว่ ทําให้ภาคธุรกิจยะงเกิดเป็นช่องทางให้แบบ
โฆษณาส่งเสริมการขายได้เหมือ นเดิมค่ั เพราัว่าเรื่องของเหล้ามะนใหญ่มาก แล้วก็ผู้ที่ทําธุรกิจ
เหล้าเนี่ย ก็อยู่เบื้องหละงของนะกการเมืองให้ทุนการสนะบสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมะน
ก็แน่นอนว่าพรรคการเมืองเค้าจัไปแตัต้องในส่วนนี้มาก มะนก็จักรัทบต่อทุนทางการเมืองของ
เขา ทําให้การออกกฎหมายในแต่ลัทีไม่สามารถทําได้100เปอร์เซ็นต์เต็ม อย่างที่คนออกกฎหมาย
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คิดเอาไว้ ทําให้มีช่องโหว่ช่องว่าง แล้วก็การผละกดะนปรักาศออกมาทีหละง มะนก็มะนเรื่องยากด้วย
ทางการเมืองมะนสูง”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
6. แนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
6.1 ต้อ งมี ก ารประชาสัมพั นธ์ใ ห้ค วามรู้ ความเข้า ใจ หรือ มีข้อ มูลมาสนั บ สนุ นให้
ประชาชนเห็นถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการออกกฎหมายมาบังคับใช้
หนึ่งวิธีการที่จะทาให้ประชาชนหันมาตระหนัก ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้ นนั่นก็
คื อ การเร่ง ประชาสัม พั น ธ์ใ ห้ค วามรู้ข้ อกฎหมายอย่ างทั่วถึ งทุก พื้ นที่ ลงลึก ไปถึงระดั บชุมชน
นอกจากการให้ความรู้ในข้อกฎหมายแล้ว สิ่งที่ต้องเน้นย้าเป็นพิเศษ คือ การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ถึ ง ผลดี ประโยชน์ ข องการมี ก ฎหมายฉบั บ นี้ ว่ า มั น สามารถจ ากั ด การเข้ า ถึ ง เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์อย่างไร ลดผลกระทบ หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้อย่างไร โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องชี้แจง สร้างความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดีของกฎหมายฉบับนี้ โดย
อาจจะทาการยกตัวอย่างสถิติที่เห็นได้ชัดว่า ถ้ามีการควบคุมการเข้าถึงโดยการจากั ดสถานที่ห้ามดื่ม
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในสถานศึกษา จะช่วยลดจานวนนักดื่มหน้าใหม่จานวนเท่าไรเป็นต้น
“เราก็ต้องให้ความรู้เขามากๆว่าทําไมเราถึงห้ามแบบนี้ ถ้าห้ามแบบนี้ แล้วเขาทําตามข้อนี้
แล้วเขาจัได้ปรัโยชน์อย่างไร ข้อดีกะบตะวเขาเองข้อดีกะบสะงคม อย่างเช่นว่า สงกรานต์ห้ามดื่มเหล้า
คนก็จัมากว่าออกมาอีกแลัจัมายุ่งอัไร เราต้องเพิ่มเข้าไปว่าถ้าห้ามแล้วจัไม่เกิดแบบนี้แล้ว
แล้วมวลชนก็จัเห็นเองว่าการที่เราทําแบบนี้มะนได้ปรัโยชน์อย่างไร ตอนนี้คนกําละงไม่ชอบ มะนก็
จัเป็นกะบพวกที่ดื่มว่าออกมาอีกแลัออกมาห้ามแลัเขาก็จัไม่ชอบกะบ คนที่ขะบเคลื่อนเรื่องนี้ เราก็
ต้องทําให้เขารู้ว่าการที่เราให้นี้มะนเพื่อตะวคุณไม่ใช่เพื่อตะวเราเองแลัก็ปรัโยชน์ที่ตะวคุณกะบสะงคม
ได้ระบ อย่างห้ามดื่มช่วงสงกรานต์เขาต้องมีพรบ.ออกมาด้วยว่าทําไมถึงห้ามดื่มกินบนรถ แลัคนที่
ไม่ดื่มบนรถเขาจัมีความปลอดภะยอย่างไรเขาต้องมีข้อมูลมาสนะบสนุนเขา ให้ข่าวอย่างนี้แต่ไม่มี
ข้อดีข้อเสียที่มาสนะบสนุนคล้อยตามแลัยอมระบมะน อย่างเช่นห้ามดื่มก็ต้องมีงานวิจะยออกมาว่าถ้า
คุณลดการดื่มได้หนึ่งวะนคุณจัลดอุบะติเหตุได้เท่าไรซึ่งคนไม่ได้นําวิจะยทะ้งเล่มนี้มาลงไง ถ้าเขามาลง
คนก็จัเห็นถึงความน่าเชื่อถือ”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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6.2 เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ต้องมีเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย
ตรวจจับจริง เพื่อให้ประชาชนรู้และเกิดการปฏิบัติตาม
การบังคับใช้กฎหมายให้ยั่งยืน และมีความถาวร คือการที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. ต้องให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ตรวจจับผู้กระทาผิด
พ.ร.บ.อย่ า งจริง จั ง เมื่ อเห็ นว่า มี ผู้ก ระทาผิดคดีพ .ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีก าร
ตรวจจับจริง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกเกรงกลัวที่จะกระทาความผิด หรืออีกนัยหนึ่ง เราจะอาจจะต้อง
เพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมีการกระทาผิด มิใช่เพียงแค่การจับปรับเท่านั้น อาจจะต้องเป็นการ
ลงโทษของทางสังคมที่มันรุนแรงมากกว่าการเสียเงินจ่ายค่าปรับเท่านั้น
“มะนต้องมีทุกฝ่ายร่วมกะนดู อย่าง พ.ร.บ ที่มะนออกมาแล้วสมมุติว่ามะนออกมาแล้ว ในแง่
ของคณักรรมการก็แค่ทําหน้าที่แค่ผละกดะนนโยบายเฉยๆ แต่ว่าเวลาบะงคะบใช้จริงๆก็ต้องอาศะยฝ่าย
เจ้าหน้าที่ของระฐ แล้วก็ปรัชาชนหน่วยงานระฐ สถาบะนการศึกษา โรงเรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบะนบาง
คนที่เดินกินเหล้า กินในรถ ตํารวจก็ต้องแบบว่ามีการจะบจริงๆนั เราจัไปห้ามดื่มเขามะนก็ค่อนข้าง
ยาก ทางเดียวที่จัทําได้คือต้องบะงคะบใช้กฎหมาย คือจัต้องตรวจจะบเข้ม เห็นแล้วก็ต้องจะบเลย”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ถ้าเราบะงคะบใช้กฎหมายที่รุนแรง ก็สามารถช่วยได้อย่างเช่น กฎหมายหมวกกะนน็อก ถ้า
พื้นที่ไหนจะบจริง ตะ้งด่าน จํานวนคนไม่ใส่หมวกกะนน็อกก็จัลดลงอย่างเห็นได้ชะด กฎหมายเหล้าก็
เหมือนกะน เช่นห้ามดื่ม ห้ามกินบนรถ ถ้ามะนมีการจะบจริงมะนก็ช่วยได้แน่นอนเพราัคนมะนก็กละว
โดนตําตรวจจะบมากที่สุด แล้วก็เมาแล้วขะบที่มะนไม่ได้ผลจริง การเป่าแอลกอฮอล์มะน ทําได้ไม่จริง
คือไม่สามารถทําอัไรคนไทยได้ คนไทยก็ทําผิดต่อไป คนไทยต้องใช้ยาแรง ถ้าอยากได้กฎหมาย
ศะกดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีการเพิ่มโทษ หรือมีมาตรการอื่นๆเข้ามา เช่นยึดใบขะบขี่ใบอนุญาต เพราัเท่าที่ผ่าน
มาเห็นแค่เนี่ยมะนยะงไม่พอ คนไทยก็ยะงเสียแค่ค่าประบไป ไอ้ที่มีกฎหมายเมาแลัขะบแลัให้ขึ้นศาล
ทะนทีรู้เลยว่าคนกละว คนกละวมากเพราัไม่มีใครอยากไปขึ้นศาล ไปบําเพ็ญปรัโยชน์ ต้องใช้วิธีนี้
กะบคนไทยกฎหมายก็จัมีปรัสิทธิ ภาพมากขึ้น ด้วยความที่กฎหมายแต่ลัฉบะบมะนไม่เหมือนกะ น
เช่นกฎหมายอะนนี้เน้นด้านพฤติกรรมควบคุมการเข้าถึงของคน ควบคุมการดื่มการกินของคน มะน
จัได้ผลดีเราต้องมีการเพิ่มโทษให้มากกว่านี้ โทษในที่นี่ไม่ใช่การประบ แต่เป็นโทษทางสะงคมให้
คนกละว”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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6.3 มีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมที่ผิดในเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการรณรงค์ให้ความรู้ข้อกฎหมายในสถานที่ต่างๆ
การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนได้รู้ถึงโทษ พิษภัยของการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับว่าเป็นกลยุทธ์วิธีการที่หลาย
หน่วยงานในประเทศไทยได้ดาเนินการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกลยุ ทธ์ที่มี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง สาหรับการจัดทาสื่อรณรงค์ต่างๆ และอาจได้ผลน้อยถ้าเทียบกับมาตรการทาง
กฎหมาย แต่การรณรงค์ให้ความรู้เหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาควบคู่กับมาตรการอื่นๆไป
พร้อมๆกั น ซึ่ ง สื่อมวลชนได้ส ะท้อนว่าวิ ธีก ารรณรงค์ การปลูก ฝัง ค่านิย มใหม่เ กี่ ย วกั บการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลานาน ก็หากทาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
รณรงค์ตั้งแต่รุ่นเยาวชน ก็น่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ให้สามารถเข้าใจ
รู้ถึงโทษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมาย เกิดการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
“แต่ ถ้ า จัให้ ทํ า ได้ คื อ คนเราต้ อ งปลู ก ฝั ง ตะ้ ง แต่ เ ด็ ก เลยอาจจัเป็ น แบบว่ า เรี ย นแล้ ว มี
หละกสูตรว่า ดื่มตรงนี้มะนไม่ปลอดภะยอัไรยะงไง แต่ยะงไงก็ตามมะนจัเกี่ยวกะบเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
ไม่ได้นั มะนต้องอยู่ที่การเผยแพร่ปรัชาสะมพะนธ์ด้วยที่บางคนก็ไม่รู้หรอกว่ามะนผิดกฎหมายรึเปล่า
อาจจัมีโครงการที่รณรงค์มากขึ้น สมมุติมีนโยบาย ห้ามขาย ห้ามดื่ม ห้ามฉลองในโครงการต่างๆ
ในระฐวิสาหกิจ อาจจัมีจะดเป็นโครงการแคมเปญให้เป็นสีสะนในโรงงาน ก็เป็นอีกทางหนึ่งมะนก็มี
ทางอ้อมได้เยอั อาจจัไม่ต้องเข้ าไปจะบเพราัมะนยากไง เพราัว่าเดี ย วไปซะบซ้อนมะนก็จัเป็น
ปรัเด็นไม่ได้สะกที”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์, 4 เมษายน 2556)
“การเริ่มต้นย่อมเป็นสิ่งดี ความสําเร็จที่จัเปลี่ยนค่านิยมของสะงคมไม่ได้ทําได้ภายใน 1-2
หรือ 5 ปี แต่หากจัทําให้สะงคมไทยคนไทยตรัหนะกถึงเรื่องนี้ แม้จัต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี ก็สมควร
ทํา ค่อยๆปลูกฝังไปเรื่อยๆ เมื่อคนเห็นคุณค่ามากขึ้น ก็ย่อมพะฒนาชุมชน สะงคมให้ดีขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งปัจจุบะนมีไม่น้อยที่ชุมชนเล็งเห็นความสําคะญ แลัมีการสนะบสนุนในด้านดี โพสิทีฟเป็นแรงจูงใจ
ให้คนไม่มะวเมาไปกะบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือขายแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมาย”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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7. บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
7.1 นาเสนอข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
สถานการณ์เกี่ยวกับ เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ เช่น ผลกระทบจากการดื่ม สถานการณ์การบังคั บใช้
กฎหมาย เป็นต้น
จากการสอบถามสื่อมวลชน พบว่า บทบาทหน้าที่พื้นฐานที่สื่อมวลชนสามารถที่จะช่วยใน
เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ก็คือ การนาเสนอข้อมูล สถานการณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมบ้ า นเมื อ งของเรา ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ มี ส ถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นอย่ า งไร ปัจจุบันมีก ฎหมาย มาตรการใดออกมาบังคับใช้ ผลจากการ
ประกาศบังคับใช้กฎหมาย ผลดี ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสะท้อนภาพการทางานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้มีการบั งคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้ว
หรือไม่อย่างไร การนาเสนอข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่พื้นฐานที่สื่อมวลชนทุกประเภทพึงจะต้อง
ปฏิบัติอยู่แล้ว
“หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนอย่ า งเราก็ ค งต้ อ งทํ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ถ้ า มี ม าตรการ หรื อ
กฎหมายใหม่ออกมา เราก็ลงข่าวให้อยู่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมือง ข้อเท็จจริงที่มะนเกิดขึ้น
มะนก็เป็นหน้าที่เรา เรามีพื้นที่ลงปรัชาสะมพะนธ์ความรู้ให้”
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
“อย่างสื่อก็ทําได้แค่สัท้อนว่าข้อเท็จจริงมะนเป็นอย่างไร สถานการณ์ตอนนี้เป็นยะงไง ใคร
ฝ่าฝืน ใครให้ความร่วมมือ ผลดี ผลร้ายก็ว่าไปตามจริง ก็ เปิดเผยให้สะงคมรู้เท่านะ้น แต่จัไปแบบว่า
ในสะงคมไปชี้บอกว่าทําแบบนะ้นหรือต้องไปณรงค์ มะนค่อนข้างยาก”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“นอกจากนําเสนอข้อมูลในส่วนพ.ร.บ.เพื่อให้ปรัชาชน ภาคธุรกิจปฏิบะติตามจัสามารถ
ทําหน้าที่สัท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจัเป็นปัญหาความรุนแรง อุบะติเหตุที่เกิดจากการลัเมิด
กฎหมาย หรือ การลัเมิดกฎหมายในส่วนการโฆษณา ส่งเสริมการขาย โดยสถานการณ์เหล่านะ้นจั
บอกเองว่า การบะงคะบใช้กฎหมายเพียงพอหรือไม่ จําเป็นต้องเพิ่มเติมการบะงคะบใช้อย่างไร”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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7.2 สามารถนาประเด็นอื่นๆมาเชื่อมโยงกับประเด็น เรื่องพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายมากขึ้น
จากการสอบถามกับทางสื่อมวลชน พบว่าสิ่งที่สื่อมวลชนสามารถทาได้ คือ การนาเสนอ
ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการนาเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวกับ
เหล้า เช่น การนาเสนอเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเหล้า การเมาแล้วขับ ผลเสีย
ต่อสุขภาพมาเชื่อมโยงกับประเด็นข่าวพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทาให้ประชาชน
ได้ รั บ ทราบข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมายไปด้ วย เพื่ อ รั บ รู้ ว่า ขณะนี้ ป ระเทศไทยได้ มี มาตรการทาง
กฎหมายมาควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาบังคับใช้ ป้องกัน ลดผลกระทบ และผลเสีย
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“อย่ า งที่ บ อกถ้า เป็ นสื่อมวลชนก็ จัให้ใ นแง่ ของความรู้เกี่ย วกะ บพ.ร.บ. การสนะบสนุน
องค์กรให้ความรู้ว่าเป็นอย่างไร ถ้ามีปรัเด็นไหนที่น่าสนใจไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเหล้า อย่างเดียว
หรือจัเป็นเรื่องของอุบะติเหตุอัไรอย่างนี้ ก็ได้ นําเสนอว่าคนนี้ดื่มเหล้าแล้วปรัสบอุบะติเหตุแต่
ปรัเด็นนี้มะนอยู่ที่ปรัสบอุบะติเหตุ เราในฐานัสื่อมวลชนก็สามารถตอกข่าวไปว่าการดื่มเหล้านี้มะน
ผิดกฎหมายอย่างไรบะงคะบอย่างไรเราก็สามารถเอาปรัเด็นนี้ไปต่อในข่าวนี้ๆได้ เราสามารถเอา
ปรัเด็นเหล้าไปต่อในข่าวหรือปรัเด็นอื่นๆที่สามารถไปด้วยกะนได้มะนก็สามารถเป็นปรัเด็นที่ทํา
ให้คนรู้เรื่อง พรบ.ได้อีกด้วย”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“พี่มองว่านอกเหนือจากการที่เราจันําเสนอเรื่องราวความคืบหน้าพ.ร.บ. สถานการณ์
ทะ่วไปแล้ว เราอาจจัต้องนําเสนอโดยบูรณาการเรื่องเหล้า เรื่องพ.ร.บ.นี้ไปกะบพวกข่าวยาเสพติด
ข่า วความรุนแรง การเกิ ดอุบะ ติเหตุต่างๆได้เลยนั เพราัมะนอาจเป็นต้นเหตุที่จันําไปสู่ปัญหา
เหล่านะ้นได้ มะนเชื่อมโยงกะนได้ไม่ยากเลย คนก็จัรู้กฎหมาย รู้ผลดี ผลกรัทบต่างๆไปด้วย”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
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8. ปัจจัยในการคัด เลือกข่า ว และการนาเสนอข่า วสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในหน้าหนังสือพิมพ์
จากการสอบถามถึงปัจจัย หรือเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกลงข่าวเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกองบรรณาธิการสื่อหนังสือพิมพ์ แต่ละฉบับพบว่ามีหลายปัจจัยในการ
พิจารณาคัดเลือกลงข่าวดังนี้
8.1 ข่าวที่มีความสด ความใหม่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน
สื่อมวลชนหลายท่านมีทัศนะตรงกันว่า ข้อคานึง หลัก เกณฑ์ส าคัญในการที่จะ
เลือกพิจารณาลงข่าวสักเรื่องหนึ่ง ข่าวนั้นจะต้องมีความทันต่อเหตุการณ์ มีความสดและใหม่ ข่าวที่
สามารถน าเสนอได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ท าให้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ นั้ น ดู เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง อื่ น ๆและยั ง แสดงถึ ง
ประสิท ธิ ภ าพของการน าเสนอข่ า วที่ รวดเร็ว ฉั บไวของหนั งสื อ พิ ม พ์ ฉ บับ นั้ น นอกจากนี้ ก าร
นาเสนอเรื่องราวใหม่ๆหรือประเด็นใหม่จะสร้างความสนใจให้แก่ประชาชน ยิ่งสามารถเกาะติด
ประเด็น หรือค้นหามุมใหม่ๆของประเด็นนั้นมานาเสนอได้ก็จะทาให้ข่าวมีคุณค่าต่อการนาเสนอ
มากขึ้น
“ปรัเด็นที่เป็นเรื่องใหม่ ที่คนยะ งไม่เคยรู้ก็จันําเสนอ ถ้าเป็นเรื่ องเก่า เคยลงแล้วก็ไม่ค่อย
นําเสนอ ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ เราทํางานมานานเราจัรู้ว่าปรัเด็นแบบนี้ใหม่ หรือเก่า เคยลง
มาแล้วซ้ําก็จัไม่ค่อยมาลง เดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมะนสามารถค้นทางเว็บไซต์ได้แล้วไง มะนจัมีความ
สด”
(คุณพรปรัไพร เสือเขียว ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์เดลินิวส์. สะมภาษณ์ 10 เมษายน 2556)
“มะนก็ควบคู่กะนนโยบายขององค์กรมะนก็ส่วนหนึ่ง แต่ต้องเป็นข้อมูลที่เท็จจริง สดใหม่ อยู่
ในความสนใจ ถ้านําเสนอไปแล้วก็ต้องมีฟี ดแบคกละบมา เช่นถ้ามีทุจริตจริงรึเปล่าก็จัมีหลายฝ่าย
ตรวจสอบขอเท็จจริง ถ้ามะนผิดจริง หรือเป็นแบบอื่นเราก็ เขียนข่าวนําเสนอ”
(คุณวารุณี สิทธิระงสรรค์. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์มติชน. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
8.2 ข่าวที่มีความเด่น หรือมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
สื่อมวลชนหลายท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า ประเด็นข่าวที่มีความโดดเด่น หรือดู
แล้วมันส่งผลกระทบในวงกว้างต่อคนในสังคมก็จะมีคุณค่ าในการเลือกพิจารณาลงข่าวมากขึ้น
เช่นเดียวกับประเด็นข่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็น
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นวัตกรรมใหม่ ส่ง ผลกระทบกั บบุคคลหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิ จเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนทั่วไป กฎหมายฉบับนี้ไ ด้จากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
บุคคลทุกวัย ทุกกลุ่ม เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดื่ม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่สื่อมวลชนจะหยิบ
ประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างเหล่านี้มานาเสนอผ่านหน้าหนังสือพิมพ์
“ถ้าเรื่องการตามปรัเด็นของนะกข่าวหรือการตามข่าวของกองบก.การคะ ดเลือกข่าวนี้ขึ้นอยู่
กะบบก.อย่างเช่นโต๊ัพี่มี 4 คน 4 กรัทรวงอย่างน้อยส่งคนลั 2 ข่าวก็ 8 ข่าวแล้วแต่หนะงสือพิมพ์นี้
ลงได้แค่ 5 ข่าวมะนก็จัอยู่ที่บก.โต๊ัว่าจัเอาข่าวไหนลง แล้วเขาก็จัดูว่าส่งผลกรัทบต่อสะงคมวง
กว้างหรือป่าว แต่บก.ก็จัเลือกอีกทีนัว่าจัลงหรือป่าว”
(คุณพวงชมพู ปรัเสริฐ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์คมชะดลึก. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“ปรัเด็นข่าวเกี่ยวกะบการลงหรื อไม่ลงข่าว พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนมาก
เน้ น ไปตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ถ้ า มีเ หตุ ก ารณ์ ที่เ ครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ทํา ให้ สะง คมเสื่ อ มเสี ย มี
ผลกรัทบต่อเยาวชน หรือสะงคมในทุกแง่ พูดง่ายๆว่าเป็นแง่เนกาทีฟ แน่นอนว่า พ.ร.บ.ควบคุมฯ ก็
จัถูกขุดขึ้นมาพูดถึง ซึ่งอาจจัพูดถึงในด้านดีแง่ของการเอาข้อกฎหมายมาอ้าง แต่อาจตามมาด้วย
ด้านลบที่บอกว่า พ.ร.บ.เป็นแค่เสือกรัดาษ จะดการปัญหาสะงคมไม่ได้ ซึ่งข่าวแง่นี้จัได้ลงมากกว่า
ข่าวเชิงสร้างสรรค์ของพ.ร.บ.เหล้า ก็มีแต่น้อยกว่า ซึ่งถ้าปรัเด็นไม่จูงใจจริงๆก็ไม่ค่อยลง”
(คุณสิรินภา อิ่มศิริ. ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ไทยโพสต์. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
“การที่เราจัเลือกข่าวหนึ่งมาเป็นบทความมะนต้องมีความเด่น เด่นในแง่ของความหมาย
เด่ น ในแง่ ข องผลกรัทบ เด่ น ในแง่ ข องการกรัทํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เด่ น ในแง่ ข องข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
ปรัชาชนอยากรู้ ต้องมีความเป็นตะวของตะวเองอยู่”
(คุณเมธาวี มะชฌะนติกั ผู้สื่อข่าวหนะงสือพิมพ์ข่าวสด. สะมภาษณ์ 4 เมษายน 2556)
ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลังจากที่เราได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทั้ง 5 ท่านแล้ว เพื่อความ
สมบูรณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการข่าวและ
การประชาสัม พั นธ์ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานะที่ เป็น
องค์กรที่กากับดูแลพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง จานวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณสุธาทิพย์
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ศรี หิ รั ญ รั ก ษาการหั ว หน้ า กลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยและสื่ อ สารสาธารณชน และคุ ณ นรกมล ชู ธ ง
นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณชน โดยทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบ
การทางานด้านการข่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสานักงานฯ และการ
ทางานร่วมกับสื่อมวลชน รวมไปถึงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ข่าวของผู้วิจัย โดยขอสรุป
ประเด็นสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานด้านข่าว
ภายในกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณชน สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผู้รับผิดชอบในการทางานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งภายใน
กลุ่มงานจะมีหน้าที่ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โบว์ชัวร์ ข่าว และงานประชาสัมพันธ์
ทุกๆด้านภายในองค์กร แต่การทางานด้านข่าวจริงๆจะมีผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 2 ท่าน โดย
ทั้ง 2 ท่านจะมีหน้าที่ในการเขียนข่าวเบื้องต้น จัดเตรียมเนื้อหาในการเขียนประเด็นข่าว รวมถึงมี
การติดต่อหนังสือพิมพ์เพื่อซื้อพื้นที่ข่าวสาหรับลงข่าวประชาสัมพันธ์ของทางองค์กร
ระบบขั้นตอนการเขียนข่าว
ระบบขั้นตอนการทาข่าวประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน
1. ทางกลุ่มงานมอบหมายให้ทางกลุ่มประชาสัม พันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรม
ควบคุมโรคเป็นผู้ดาเนินการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2.ทางกลุ่ ม งานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและสื่ อ สารสาธารณชนเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเขี ย นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์เอง
1. กลุ่ม งานมอบหมายให้ทางกลุ่มประชาสัม พันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรม
ควบคุมโรคเป็นผู้ดาเนินการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
จากการสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณชน สานักงาน
คณะกรรมควบคุ ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ได้ใ ห้ข้อมูลว่า โดยปกติเมื่อทางสานักงานคณะกรรม
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดงานอีเวนต์ หรืองานแถลงข่าว โดยปกติทั่วไปแล้วทางกลุ่ม
งานของตนเองนั้นจะนาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกั บงานอีเวนต์ที่ทางสานักงานจัดไปให้แก่ทาง คุณ
อรุณรุ่ง ศรีรัตนารัตน์ หรือคุณป้อม ซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ
ข่าว สานักงานเลขานุการ กรมควบคุมโรค เป็นผู้เขียนข่าวทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนการทางานในลักษณะ
นี้เป็นระเบียบของทางกรมควบคุมโรคที่ไ ด้ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว เมื่อทาง
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สานักงานต่างๆภายในกรมควบคุมโรคจะทาข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ดาเนินการติดต่อประสานงาน
ผ่านมาที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวของกรมควบคุมโรคได้เลย ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
ของกรมควบคุมโรค จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญในการเขียนข่าว และติดต่อประสานงานกับ
สื่อมวลชนทุกแขนง สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนได้สะดวกรวดเร็ว
“เวลาเราจันําเสนอข่าวเรื่องหนึ่งเช่น ข่าววะน งดดื่มสุราแห่งชาติ เราจัปรัสานไปยะงคุณ
ป้อม หะวหน้ากลุ่มปรัชาสะมพะนธ์แลัข่าว ของกรมควบคุมโรค ว่าเราจัทําข่าวแบบนี้นั ก็จัคุยกะน
ว่าTheme งานของเราเป็นยะงไงบ้าง ส่วนใหญ่เราจับอกข้อมูลให้พี่ป้อม พี่ป้อมก็จัมาเอาเอกสาร
รายลัเอียดต่างๆ แล้วพี่ป้อมจัเขียนในภาพรวมในพวกclipping ข่าว แต่บางบางคระ้งน้องในแผนก
ที่ระบผิดชอบก็จัเขียนให้ เราเขียนเบื้องต้น แต่สุดท้ายกลุ่มปรัชาสะมพะนธ์แลัข่าว ของกรมควบคุม
โรคเขาก็จัเอาไปประบอีกทีหนึ่ง มะนเป็นรับบของกรมควบคุมโรคนั ตะ้งแต่พี่ได้มาทํางานด้านนี้
ข่าวจัออกจากเราไปโดยตรงไม่ได้”
(คุณสุธาทิพย์ ศรีหิระญ. นะกวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
จากการสอบถามคุ ณ อรุ ณ รุ่ ง ศรี รั ต นารั ต น์ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ช านาญการ กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้ว
หากข่าวใดๆก็ตามของสานักต่างๆในกรมควบคุมโรค หรือแม้กระทั่งของสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องมีการอ้างอิงข้อมูล หรือบทสัมภาษณ์ถึงบริหารของกรม
ควบคุมโรค เช่นอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ฯลฯ ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์
และข่ า วจะต้องเป็ นผู้ดาเนินการนาข้อมูล ของแต่ล ะส านัก มาเขีย นข่าวประชาสัมพันธ์เอง และ
หลังจากเขียนเสร็จแล้วอาจจะต้องนาเนื้อหา รายละเอียดของข่าวให้แก่ทางผู้บริ หารของทางกรม
ควบคุมโรคตรวจทานก่อนส่งให้แก่สื่อมวลชน ในขณะเดียวกันหากข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
ส านั ก เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต้ อ งมี ก ารอ้ า งถึ ง ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของทางกระทรวงสาธารณสุข เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ก็จาเป็นต้องส่งข้อมูลหรือข่าวให้แก่ทาง
สานัก สารนิเทศและประชาสัม พันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเหมือนฝ่ายประชาสัมพั นธ์
ส่วนกลางของทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจทานข่าว หรือเขียนข่าวอีกทีหนึ่ง ซึ่งลักษณะการ
ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นแบบลาดับขั้นของทางราชการ
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2. ทางกลุ่ ม งานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและสื่ อ สารสาธารณชนเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเขี ย นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์
ระบบการท าข่ า วประชาสัมพันธ์อีก รูปแบบหนึ่ง คือ การที่เจ้าหน้าที่ภายในส านัก เป็น
ผู้เขี ยนข่ าวเองโดยตรง ซึ่งการเขีย นข่าวแต่ละครั้งแต่ละประเด็นนั้นทางผู้อานวยการส านัก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นผู้กาหนดเนื้อหาว่าจะต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
หรือประเด็นไหนที่ ควรเขี ยนข่ า วเพิ่ ม เพื่ อให้สอดคล้องกั บสิ่งที่ทางผู้อานวยการส านักฯได้ใ ห้
สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนไป ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทาการเขียนข่าวเรียบร้อยแล้ว ก็จะดาเนินการ
ส่งไปยังหัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณชน เพื่อทาการตรวจทานความถูกต้องของ
เนื้อหา และหลังจากนั้นทางหัวหน้ากลุ่มงานก็จะนาเสนอไปยังผู้อานวยการสานักฯอีกครั้ง เพื่อให้
ตรวจทานความถูกต้องในรายละเอียดข่าวก่อนที่จะส่งไปให้ยังกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวของกรม
ควบคุมโรคช่วยตรวจทานอีกครั้ง ก่อนนาเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนแต่ละสานักที่มาติดตามข่าวของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป ในอีกกรณีหนึ่งหากทางสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ต้องการเขี ยนข่า วประชาสัม พันธ์เกี่ยวกั บข้อกฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง
กฎหมายลูกฉบับใหม่ทางเจ้าหน้าที่ของสานักงานก็สามารถที่จะติดต่อขอซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์และ
ลงข่าวได้เอง โดยระบบกลั่นกรองเนื้อหาจะอยู่ที่ผู้อานวยการสานักฯ หากมีการตรวจทานความ
ถูกต้องของเนื้อหาข่าวสารเรียบร้อยแล้วก็สามารถนาเผยแพร่ลงสื่อมวลชนได้ทันที
“เรื่องเนื้อหานอกจากเสนอผ่านพี่ทิพย์ไปแล้ว ก็ต้องไปเสนอคุณหมอสมาน ท่านผอ.ว่า
เนื้อหามี ความเหมาัสมไหม ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เราทําข่าว มะนอยู่ ในคํากล่าว หรือคําแถลงที่
ผู้ใหญ่ท่านพูด ซึ่งถ้าผ่านท่านแล้ว ก็สามารถลงได้ ส่วนใหญ่ การทําข่าวของที่นี่ อาจจัไม่เหมือน
ภาคเอกชน ผู้บริหารของเราจัให้ข้อมูลมาก่อนว่าจัให้เขียนอัไร เรามีหน้าที่เขียนเป็นเนื้อข่าว
แล้วให้ท่า นดู ถ้ามะ นไม่ใ ช่ ถ้า ก็จัประบแก้ใ ห้ หรือถ้ามะนไม่ใ ช่ทิศทางนี้ เราก็ต้องประบแก้ใ ห้มะน
สอดคล้องกะบที่ท่านจัให้ข่าวหรือสะมภาษณ์ เราจัต้องทํางานสละบกะน เราทํางานเชิงนโยบาย ที่
ไม่ใช่การตลาดที่เขียนเพื่อความสวยหรู แต่เราเขียนตามสถานการณ์นะ้นๆ ตอนนี้เทรนด์ช่วงนี้เป็น
วะนเด็ก ก็จัพูดถึงการดื่มสุรา กะบนะกดื่มหน้าใหม่ หรือวะนเข้าพรรษา ก็ปลุกรัดมให้คนงดดื่มเรา เรา
ก็ต้องหาสถิติต่างๆมา อย่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ มายด์ก็ต้องทําคํากล่าวในเรื่องที่จัไปรณรงค์ใน
ที่ต่างๆ ที่เราจัไปออกทีมตรวจ ว่าการดื่มสุรามะนเป็นผลลบต่อชีวิตแลัสุขภาพ มีโทษอย่างไรบ้าง”
(คุณนรกมล ชูธง. นะกวิชาการเผยแพร่. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
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การติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
จากการสั ม ภาษณ์ กั บ ทางเจ้ า หน้า ที่ ป ระชาสั มพั น ธ์ ก ลุ่ม งานภาคี เครื อ ข่ ายและสื่ อ สาร
สาธารณชน พบว่า หากทางสานักต้องการส่งข่าวแจก ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ
ขององค์กรไปยังสื่อมวลชนได้รับทราบ ทางสานักฯจะส่งข่าวให้แก่กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
ของกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ของทางกรมควบคุมโรคติดต่อประสานงานกับ
ทางสื่ อ มวลชนให้ เพราะที ม กลุ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ จ ะมี ท าเนี ย บรายชื่ อ นั ก ข่ า วสายกระทรวง
สาธารณสุข รวมไปถึงนักข่าวจากสานักอื่นๆ ประกอบกับทางกลุ่มงานนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนม
กับสื่อมวลชนเป็นอย่างดี การติดต่อ ประสานงานกับสื่อมวลชนผ่านทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และ
ข่าวของกรมควบคุมโรคจึงมีความสะดวกมากกว่าที่ทางสานักฯจะติดต่อประสานงานเอง
นอกจากการประสานงานเรื่องการส่งข่าวแจก ข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน หรือ
การที่ทางสานักฯ มีการติดต่อขอซื้อพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมาย
แล้ว ทางสานักฯยังมีการติดต่อประสานกับสื่อมวลชนโดยทางสื่อมวลชนจะดาเนินการติดต่อ หรือ
โทรศั พ ท์ เ ข้ า มาขอสั ม ภาษณ์ กั บ ทางผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เ องโดยตรง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ สื่ อ มวลชนที่ มี โ อกาสได้ สั ม ภาษณ์ กั บ ทางผู้ อ านวยการ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะเป็นสื่อมวลชนที่มีความสนิทสนมกัน
เป็นส่วนตัว หรือมีการติดตามข่าวพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นระยะเวลายาวนานจน
เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
“สื่อมวลชนถ้าเขาขอข้อมูลจากคุณหมอสมานโดยตรงมะนจัเร็วกว่าไง ถ้าเขาไปขอผ่าน
ทางกลุ่ ม ปรัชาสะม พะ นธ์แ ลัข่ า ว กว่ าจัไปปรัสานต่ อมะนหลายขะ้ น ถ้า จัเอาเร็ว แลัชะ ด ตรง
ปรัเด็นก็ต้องหมอ แต่ถ้าอยากให้มะนเป็นรับบมะนก็ควรที่จัมาผ่านช่องทางทางเรา เราจัได้รู้ว่า
หมอจัทําอัไร จัได้เก็บข้อมูลตรงนี้ด้วย”
ในกรณีที่เป็นสื่อมวลชนอื่นๆที่อาจมิใช่นักข่าวสายกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเข้ามาขอ
สัมภาษณ์กับทางผู้อานวยการสานักฯ โดยอาจติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ
สื่อสารสาธารณชน ทางเจ้าหน้าที่จะดาเนินการรับเรื่องและขอสอบถามประเด็นที่ทางนักข่าวจะทา
การสัม ภาษณ์ โดยจะส่ง ประเด็นให้แก่ ผู้บริ หารได้พิ จารณาก่ อนและจะทาการนัดหมายให้เข้า
สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตามวันเวลาที่ทางผู้อานวยการสานักฯสะดวกให้สัมภาษณ์
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ปัญหา อุปสรรค จุดด้อยในการดาเนินงานด้านการข่าว
ขาดระบบการตรวจสอบการให้ข่าว การลงข่าวของสื่อมวลชน จากการสอบถามกับทาง
เจ้าหน้าที่พบว่า เมื่อผู้บ ริหาร หรือบุคคลในองค์กรมีการให้ข่าว หรือให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไป
เมื่อสื่อมวลชนนาเสนอข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์พบว่า ส่วนใหญ่แล้วข่าวจะออกไปเป็นแนวทางเชิง
ลบ ซึ่งเกิดจากการที่นักข่าวส่วนใหญ่จะเขียนข่าวโดยการพาดหัวข่าว มีการเล่นคา ใช้สานวน ให้ดูมี
สีสันเพิ่มเติมอรรถรสให้ดูมีความน่าสนใจมากกว่าการพาดหัวข่าวใช้คาแบบธรรมดา ซึ่งการเขียน
ข่าวในลักษณะนี้อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทางองค์กร หรือผู้บริหารที่ดูทาให้เป็นองค์กรที่ดูแข้ง
กร้าว หรือบทบาทการทางานดูดุเดือดจนเกินไปเกินว่าที่เป็นองค์กรด้านสาธารณสุข หรือเมื่อทาง
สานักงานจะดาเนินการลงตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ก็ทาให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกไม่ดี หรือ
เกิดอคติกับองค์กรเพราะเห็นจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งหากมีระบบการตรวจสอบ โดยอาจให้
ทางสื่อมวลชนที่ได้มาสัมภาษณ์หรือเขียนข่าวไปนั้น เมื่อเขียนเสร็จแล้วอาจจะต้องส่งกลับมายัง
สานักฯ เพื่อขอเช็คความถูกต้องของข้อมูลก็อาจจะทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น
“บางคระ้งมะนก็ควรจัมีกลุ่มบริหารความเสี่ยงในการให้ข่าวอยู่เหมือนกะน ควรจัมีตรงนี้มา
ดูแล นอกจากการทําข่าวอย่างเดียวด้วย ซึ่งตรงนี้เรายะงขาดอยู่ เราก็เคยคุยกะนเรื่องนี้ ส่วนใหญ่เราก็มี
การเก็บข้อมูลจริง เราก็ให้สะมภาษณ์ตามข้อมูล แต่ขะ้นตอนในการนําเสนอข่าว สื่อมวลชนก็อาจจั
ไปบิดเบือน เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนส่วนกลาง มะนก็อาจมีความเสี่ยงสูง เช่น ที่ผ่านมาสะมภาษณ์
หมอสมาน แล้วบอกว่าคุณหมอเป็นยอดมนุษย์ มะนก็แรงเกิน ทะ้งๆที่คุณหมอก็แค่ปรัชาสะมพะนธ์ข้อ
กฎหมายเฉยๆ ไปบอกว่าคุณหมอไปลุย ตรวจจะบ ทําให้ภาพละกษณ์ดูแย่ ทําไมต้องไปบุก ซึ่งเราก็
ไม่ได้ไปบุก ทะ้งๆที่จริงๆแล้วเราก็ตรวจปรัชาสะมพะนธ์มาทะ้งถนน แต่สื่อมวลชนมองเรามาจะบเจ้า
ใหญ่ มีการทัเลาัวิวาท นะกข่าวการใส่สีนิดหนึ่ง การใช้ถ้อยคําของเขาที่บางทีก็ทําให้เราดูมองใน
แง่ลบ บางทีเราไปก็ไม่ได้ระบการตอบสนองจากผู้ปรักอบการในทางที่ดี บางคระ้งที่เราไปเราก็ไป
เพื่อการปรัชาสะมพะนธ์ เขาก็มายะ่วยุ ทําให้เกิดการกรัทบกรัทะ่งกะนในการทํางาน”
(คุณนรกมล ชูธง. นะกวิชาการเผยแพร่. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
ดาเนินการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารภายในองค์กรกับสื่อมวลชน
รวมถึ ง รายชื่ อ หน่ว ยงานที่เ ข้า มาขอสื่อ ประชาสั มพั นธ์ เมื่ อมี ประเด็น เกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น ที่ แ น่ น อนว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มักจะเป็นที่แรกๆที่ทางสื่อมวลชนทุกแขนงจะดาเนินการติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ
สั ม ภาษณ์ กั บ ทางผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ร ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมานั้ น ทางกลุ่ ม งานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและสื่ อ สาร
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สาธารณชนไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ไว้ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของการ
รวบรวมข่าวที่ได้ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ไม่ได้ทาการเก็บว่าทางผู้อานวยการ หรือผู้บริหารท่าน
ใดได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ ทางสื่ อ มวลชนได้ บ้ า ง ซึ่ ง หากสามารถเก็ บ ได้ ก็ จ ะท าให้ รู้ ว่ า ตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านนั้น มีสื่อมวลชนใดบ้างที่ให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประเด็นไหนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อมาวางแผนการทางานในเรื่อง
ของการทาสื่อมวลชนสัมพันธ์ต่อไปได้
“นะกข่าวส่วนใหญ่จัติดต่อหมอ เขาก็จัโทรสะมภาษณ์กะบหมอเองเลย ทะ้งนะกข่าวโทรทะศน์
แลัหนะงสือพิมพ์ เขาจัไม่ได้ติดต่อผ่านทางกลุ่มงานพี่ บางทีกลุ่มพี่ก็ต้องไปเก็บข้อมูลเหมือนกะน
ว่าคุณหมอไปให้ข่าวที่ไหนบ้าง ซึ่งเราก็ยะงไม่ได้ไปทําตรงนะ้น บางคระ้งก็มีบ้างที่มีรายการต่างๆมาขอ
สื่อไป แลัก็มีทะ้งที่หมอไปออกรายการเอง ไปพูดสดๆด้วย บางคระ้งหมอไปออกรายการต่างๆของ
ทรูบ้าง ของอัไรบ้าง บางคระ้งพี่ก็ไม่รู้”
(คุณสุธาทิพย์ ศรีหิระญ. นะกวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
แผนการทางานด้านข่าวในอนาคต
ดาเนินการจัดทาข้อมูลเชิงวิชาการ สถิติต่างๆภายในเว็บไซต์ จากการสอบถามถึงแผนงาน
ที่ทางกลุ่มงานกาลังจะดาเนินการจัดทาในอนาคตอันใกล้ คือ การจัดทาข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลตัวเลขสถิติต่างๆพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
สู ญ เสี ย จากการดื่ ม ผลกระทบจากการดื่ ม รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ กฎหมาย
กฎกระทรวงต่างๆ รวมถึงการกระทาผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลงไว้ภายในเว็บไซต์ของทางสานักงานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ไอทีเข้ามาดูแลในส่วน
ของการบริการข้อมูลตรงนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดาวน์โหลด
หรือขอข้อมูลได้โดยตรงกับทางสานักงานฯ
“มะนอยู่ในแผนงานของเรา จัทําเป็นงานวิชาการ มีสถิติต่างๆ แล้วเอาลิงค์ลงในเว็บไซต์
เลย แล้วก็ จัเอาส่วนของไอที ก็ ป ระบโยกมาไว้เพื่ อช่วยอํานวยความสัดวกในการแก้ ไ ขข้อมูล
ส่วนข้อมูลวิชาการก็จัเป็นของอีกส่วนหนึ่ง”
(คุณสุธาทิพย์ ศรีหิระญ. นะกวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
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ความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอข่าว และประเด็นการนาเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
จากการที่ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จานวน 400 ชิ้นข่าว พบว่ารูปแบบข่าวสารที่ถูกสื่อมวลชนที่นาเสนอมากที่สุด
คือ ข่าว มีจานวนถึง 324 ชิ้น รองลงมาคือ คอลัมน์จานวน 36 ชิ้น บทความจานวน 35 ชิ้น และบท
บรรณาธิการ จานวน 5 ชิ้น และจากการวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยจานวน 400 ชิ้นข่าว พบว่า ประเด็นที่ถูกนาเสนอ
ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งมากที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ. ซึ่งมีจานวนถึง 97 ชิ้นและ ประเด็นการดาเนินคดี บังคับใช้
กฎหมาย การจับ การปรับ และการฟ้องร้อง มีจานวน 56 ชิ้นข่าว และประเด็นการให้ข้อมูลความรู้
ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการ
กระทาผิด การจับหรือปรับ จานวน 48 ชิ้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็นกับทางเจ้าหน้าที่
ว่าทางกลุ่มงานส่วนใหญ่จะนาเสนอข่าวในรูปแบบใด และเหตุใดประเด็นข่าวเหล่านี้จึงเป็นที่สนใจ
ของสื่อมวลชน ถึงได้มีการนาเสนออยู่บ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ
สื่อสารสาธารณชนให้น้าหนักในการนาเสนอข่าวเหล่านี้อย่างไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่รูปแบบข่าวที่นาเสนอผ่านทางกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ
สื่อสารสาธารณชน หรือทางกรมควบคุมโรคนาเสนอมักจะเป็นในรูปแบบของข่าวมากกว่า การ
เขี ย นพวกคอลัม น์ บทความซึ่ง นานๆจะมีก ารเขีย นสัก ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเขีย นข่า ว
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การจัดทาแคมเปญรณรงค์ ข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวงที่ออกมาใหม่
หรือการลงข่าวการตรวจเตือนต่างๆ ซึ่งข่าวเหล่านี้จะลงบ่อยเป็นพิเศษเพราะเป็นการรายงานข่าว
ตามความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“คอละมน์เราทําน้อยมาก เพราัเราต้องทําให้มะนคุ้ มที่สุด ส่วนใหญ่จัเป็นเรื่องกฎหมายที่
เราลงไป ส่วนใหญ่มายด์จัทําเชิง บวกมากกว่า อย่างของที่มายด์ ทําไมต้องซื้อทุกคนวิ่งหามาหมด
เวลาจัจะดงานตามเทศกาลคนก็จัมาถามว่าจัจะดงาน หรือมีแคมเปญอัไรบ้างไหม สื่อมวลชนมา
ขอกะบกรัทรวง แล้วเขาก็มาขอที่เรา เพราัตอนนี้ก็มีกฎหมายออกมาใหม่ด้วยเรื่องห้ามดื่มบนรถ
สื่อมวลชนก็จัมาหาเราเพราัเราเป็นคนออกกฎหมาย เราจัรู้ดีที่สุด”
(คุณนรกมล ชูธง. นะกวิชาการเผยแพร่. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)
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ส่วนในเรื่องของการนาเสนอประเด็นข่าวนั้น ส่วนใหญ่ทางกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ
สื่อ สารสาธารณชนจะน าเสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ เรื่ องกิ จ กรรม การรณรงค์ง ดดื่ ม เหล้ า การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่ ว นประเด็ น ข่ า วที่ สื่ อ มวลชนน าเสนอส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งของการเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เรื่ อ ง
ร้องเรียนหรือการลงตรวจจับต่างๆ อาจมีทิศทางเดียวกับการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพราะทาง
กลุ่มงานจะนาเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงที่ทางกลุ่มงานดาเนินการเช่น การลงตรวจจับในพื้นที่ ต่างๆ
บางครั้งทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดต่อสื่อมวลชนลงไปทาข่าวด้วย หรือบางครั้งทางสื่อมวลชนทราบ
ข่าวก็จะขอเกาะติดลงไปในพื้นที่ด้วย มีการขอโทรสัมภาษณ์สดทันทีทันใด หรือกลุ่มงานอาจมีการ
สรุปข้อมูลการลงตรวจในพื้นที่ต่างๆให้แก่สื่อมวลชน ข่าวที่นาเสนอออกมาจึงเป็นเรื่องการเฝ้าระวัง
แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ ตรวจจั บ และการประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ. หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์กฎหมายจึงมีปริมาณที่สูงกว่าประเด็นข่าวอื่นๆ
“ของพี่เป็นการเขียนกิจกรรม หรือการรณรงค์งดดื่มเหล้ามากกว่า หรือพวกโทษพิษภะย
ต่างๆ ถ้าข่าวทางลบๆจัผ่านทางคุณหมอเลย เพราับางคระ้งมีปรัเด็นอัไรด่วน ลงจะบ สื่อมวลชนก็
จัโทรด่วนเข้ามาเลย ขอสะมภาษณ์สด เป็นปรัจําเลย ข่าวเลยออกมาในละกษณันี้บ่อย บางคระ้งทีม
เฝ้ารัวะงก็จัมีการลงตรวจพื้นที่ เขาก็จัมีการปรัสานไปที่พื้นที่ หรือทีมที่เขาจัให้เป็นข่าว”
(คุณสุธาทิพย์ ศรีหิระญ. นะกวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ. สะมภาษณ์ 11 เมษายน 2556)

