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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์กฎระเบียบเกีย่ วกับการผลิตน้ าดื่ม การดาเนินการตามนโยบายน้ าดื่มประชารัฐ และจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายอันเนื่องมาจากผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทบทวน
ข้อกฎหมายเกีย่ วกับการผลิตน้ าดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทและน้ าดื่มตู้หยอดเหรียญ ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ ผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต จากนัน้ วิเคราะห์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียและสัมภาษณ์ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากนโยบายน้าดื่ม
ประชารัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีไ่ ม่ใช่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มผูผ้ ลิตน้ าดื่มประชารัฐ หลังจากนั ้นสรุปผลเพื่อจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพน้ าดื่มประชารัฐ ผลการศึกษา: นโยบายน้ าดื่มประชารัฐเป็ นการดาเนินงานตาม
โครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดกาญจนบุรมี กี ารดาเนินโครงการน้ าดื่มประชารัฐ
จานวน 245 กองทุน จากการวิเคราะห์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย พบว่า สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงานสาธารณสุข
จัง หวัด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานที่ก ากับ ดู แ ลสถานที่ผ ลิต น้ า ดื่ม ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ดสนิ ท ตาม
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 แต่ไม่ได้อยู่ในคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐจังหวัด จึงไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ผลิตในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ผู้ได้รบั ผลกระทบจาก
นโยบายน้ าดื่มประชารัฐพบว่า หน่ วยงานภาครัฐทีไ่ ม่ใช่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณโดยเร่งรีบ โดยไม่ทราบ
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการผลิตน้ าดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท กลุ่มผูผ้ ลิตไม่ทราบข้อกฎหมายจึงไม่ได้ขออนุ ญาตผลิตและ
ขาดการเตรียมงบประมาณสาหรับบารุงรักษา สรุป: การดาเนินการตามนโยบายน้าดื่มประชารัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้อง
อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีมาตรการ ดังนี้ มาตรการเร่งด่วน คือ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้สงการให้
ั่
หน่ วยงานที่
กากับดูแลโครงการน้าดื่มประชารัฐแจ้งผูผ้ ลิตให้ขออนุญาตตามกฎหมายเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายอื่น มาตรการระยะกลาง
คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัดควรออกคาสังให้
่ ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการบูรณาการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา ส่วนมาตรการระยะยาว คือ
ขัน้ ตอนการพิจารณาอนุ มตั โิ ครงการควรมีหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตน้ าดื่มประชารัฐ ร่วมให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนเกีย่ วกับ
ระเบียบและขัน้ ตอนการขออนุญาตก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการ
คาสาคัญ: น้าดื่มประชารัฐ น้าบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท น้าดื่มตูห้ ยอดเหรียญ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Impact of the Policy on Pracharath Drinking Water in Kanchanaburi Province
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Abstract
Objective: To analyze the rules governing the production of drinking water, the Implementation of the policy on
Pracharath drinking water, and to prepare policy suggestion based on the impact of the policy. Method: This study was
a qualitative study collecting the data by reviewing the laws governing the production of drinking water in sealed
containers and automatic water dispensers, and related public and private documents published over the internet. The
study then analyzed the stakeholders and interview those people affected by the Pracharath drinking water policy,
including government officials outside the Ministry of Public Health, and public drinking water producers. Sunsequently,
the researcher prepared policy suggestion for improving the quality of Pracharath drinking water. Results: Policy on
Pracharath drinking water was the implementation of the program to strengthen the economic foundation according to
private-public partnership approach. In Kanchanaburi, there were 245 Pracharath drinking water projects. Stakeholder
analysis revealed Food and Drug Administration, Provincial Health Office and local administrative organization were
responsible for overseeing the production of drinking water in sealed containers under the Food Act BE 2522. However,
they were not in the working group on strengthening the economic foundation according to private-public partnership
approach of the province. Therefore, it was not possible for them to provide information on relevant legal issues to the
manufacturer. Interviews with those affected by the Pracharath drinking water policy revealed that governmental agencies
not affliated with the Ministry of Public Health allocated budget in a hurry and not knowleagable on the rugulations
relating to the production of drinking water in sealed containers. The producers did not know the law, so they did not
ask for permission to produce and lacked budget preparation for maintenance. Conclusion: The effective implementation
of the Pracharath drinking water policy needs cooperation from all parties with the following measures. The urgent
measure is to propose the provincial governor to order the authority on the Pracharath drinking water to inform the
manufacturer to file application for the production under the law in the same way as other manufacturers. Intermediate
measure is the governor should issue the order to all relevant agencies to integrate the effort to resolve the problem.
Long-term measure is the approval process of the project should involve authorities on the production of drinking water
in providing information to the public on the rules and procedures for obtaining licenses before starting the production in
the project.
Keywords: Pracharath drinking water, drinking water in sealed containers, automatic water dispensers, consumer
protection
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บทนา
ปั จจุบนั น้าดื่มบริโภคในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็ นน้ า
ที่ผ ลิต และจาหน่ า ยโดยภาคเอกชนใน 2 รูป แบบ คือ น้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทและน้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ การผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปิ ดสนิท (น้ าบรรจุถังและขวด) ต้องยื่นขออนุ ญาตรับเลข
สารบบให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะได้รบั อนุ ญาตเมื่อ
สถานทีผ่ ลิตมีผลการตรวจผ่านหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการ
ผลิ ต น้ า บริ โ ภคฯ (Good Manufacturing Practice; GMP)
และต้ อ งเก็บ ตัว อย่ า งน้ า ส่ ง ตรวจวิเ คราะห์ต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ด
สนิ ท ส่ว นน้ า ตู้ห ยอดเหรีย ญแม้ว่ า สถานที่ติด ตัง้ ตู้ น้ า ดื่ม
หยอดเหรียญจะไม่ต้องขออนุ ญาตตามกฎหมาย แต่ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 362 (พ.ศ.2556) เรื่อง
น้ า บริ โ ภคจากตู้ น้ า ดื่ ม อั ต โนมัติ คุ ณ ภาพน้ า ดื่ ม ต้ อ งมี
มาตรฐานเทียบเท่าน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
หน่วยงานเคลื่อนทีเ่ พื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ตรวจเฝ้ า
ระวั ง คุ ณ ภาพน้ า ทั ว่ ประเทศในปี 2558 พบปั ญหาตก
มาตรฐานในเรื่องการมีปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ า เกิน
50 ppm ในตัว อย่ า งร้อ ยละ 52.6 ความเป็ น กรด-ด่ า งไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ (6.5-8.5) ร้อยละ 11.8 และพบเชือ้ โคลิ
ฟอร์ม ร้อยละ 11.0 (1)
ในปี 2558 คณะอนุ กรรมการด้านอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคภาคประชาชน ส ารวจตู้ น้ า ดื่ม หยอด
เหรียญในพื้นที่กรุงเทพมหานครทัง้ หมด 18 เขต จานวน
855 ตู้ พบว่ า สถานที่ ติ ด ตั ง้ ตู้ น้ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญไม่
เหมาะสม คือ ร้อยละ 28.3 อยู่ใกล้บริเวณทีม่ ฝี นุ่ มาก ได้แก่
บริเวณริมถนน ริมฟุตบาท ทางเดินเท้า อยู่ใกล้แหล่งระบาย
น้ า เสีย /น้ า ขัง และร้ อ ยละ 22 อยู่ ใ กล้ ท่ี ท้ิ ง ขยะท าให้ มี
แมลงสาบ หนู แมลงวัน ซึ่ง เป็ น สัต ว์พ าหะน าโรค การ
ตรวจสอบการติดฉลากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง
ให้ตู้น้ า หยอดเหรีย ญอัต โนมัติเ ป็ น สิน ค้า ที่ค วบคุ ม ฉลาก
พบว่า ร้อยละ 6 ของตู้แสดงรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
น้ า ร้อยละ 20 แสดงข้อแนะนาในการใช้ตู้ ร้อยละ 7 แสดง
รายงานการเปลี่ย นไส้ก รอง ร้อ ยละ 26.1 แสดงค าเตือน
“ระวังอันตรายหากไม่ตรวจวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง

และตรวจสอบคุ ณภาพน้ า ” และร้อ ยละ 50.5 แสดงเบอร์
ติดต่อในกรณีเครื่องมีปัญหา (1)
ที่ ผ่ า นมาผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า บริ โ ภคฯ ใน
ท้องตลาดส่วนใหญ่เป็ นของภาคเอกชน จนกระทัง่ เมื่อวันที่
26 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีม ติเ ห็น ชอบให้ดาเนิน
โครงการเพิ่ม ความเข้ม แข็ง ของเศรษฐกิจ ฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ โดยสนั บ สนุ น เงิน งบประมาณให้ก ับ
กองทุ น หมู่บ้า นและชุมชนเมือ งกองทุ น ละ 500,000 บาท
เพื่อให้แต่ละกองทุนใช้งบประมาณดังกล่าวในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชุมชน และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ชุมชนเห็นว่าเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและความเป็ นอยู่ในชุมชนที่ดีขน้ึ หลังจาก
คณะรัฐ มนตรีมีม ติด ัง กล่ า วแล้ว พบว่ า มีชุ ม ชนในจัง หวัด
กาญจนบุรี จานวน 245 กองทุน จาก 1,065 กองทุน เลือก
ด าเนิ น โครงการน้ า ดื่ม เพื่อ ชุ ม ชนภายใต้ โ ครงการน้ า ดื่ม
ประชารัฐ เพื่อ ให้ ป ระชากรในชุ ม ชนได้ บ ริโ ภคน้ า ดื่ม ที่
สะอาด ปลอดภัย ราคาไม่สงู และสามารถสร้างรายได้กลับสู่
ชุมชน ทาให้ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ (2-3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรตี รวจสอบ
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ในปี งบประมาณ 2559
โดยสุ่ ม เก็บ ตัว อย่ า งจากสถานที่ผ ลิต ซึ่ง ขออนุ ญ าตอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 73 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์
17 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 23.29 โดยหัวข้อทีไ่ ม่ผ่าน ได้แก่
MPN coliform ร้อยละ 29.41 ความเป็ นกรดด่าง (pH) ร้อย
ละ 29.41 ตกมาตรฐานทัง้ ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และ
MPN coliform ร้อยละ 29.41 และพบเชือ้ หัวข้อ Salmonella
คิดเป็ นร้อยละ 11.76 ผู้ผลิตซึ่งขออนุ ญาตอย่างถูกต้อ งที่
ได้รบั การเก็บตัวอย่างไม่ใช่ผผู้ ลิตจากโครงการน้ าดื่มประชา
รัฐแม้แต่รายเดียว ทัง้ ทีข่ อ้ มูลจากสานักงานกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง จังหวัดกาญจนบุรรี ะบุว่ามีผผู้ ลิตน้าดื่มตาม
โครงการประชารัฐถึง 245 ราย ซึง่ มีสถานทีผ่ ลิตกระจายอยู่
ทัง้ 13 อาเภอในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิตน้ า
ดื่ม ตามโครงการประชารัฐไม่ทราบหลัก เกณฑ์ว่ าต้องขอ
อนุญาตก่อนดาเนินการผลิตเพื่อจาหน่าย (4)
หน่ วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้า น
อาหารศู น ย์ ท่ี 5 จัง หวัด เพชรบุ รี ส ารวจตู้ น้ า ดื่ม หยอด
เหรียญอัตโนมัติในจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรวจสอบฉลาก
บนตูน้ ้าหยอดเหรียญและสุม่ เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยด้านเคมีและจุลนิ ทรีย์ จานวน 50 ตัวอย่าง พบว่า
มีการแสดงฉลากครบถ้วน 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16) แสดง
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ฉลากบางส่วน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14) และไม่มกี ารแสดง
ฉลาก 35 ตัวอย่าง (ร้อยละ 70) ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าดื่มพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ
44) ซึ่ง หัว ข้อ ที่ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ได้แ ก่ ความกระด้า งเพีย ง
อย่างเดียว ร้อยละ 77.27 Coliform เพียงอย่างเดียวร้อยละ
13.64 และทัง้ Coliform และความกระด้างของน้ า ร้อยละ
9.09 (5)
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า น้ าดื่มของประเทศไทย
รวมทัง้ จัง หวัด กาญจนบุ รี ยัง คงมีปั ญ หาไม่ ผ่ า นเกณฑ์
คุ ณ ภาพทัง้ ด้า นแบคทีเ รีย ด้า นกายภาพ และด้า นเคมี
สาเหตุอาจเกิดจากสถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯ ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติติดตัง้ อยู่ในสถานที่
หรือ สิ่ง แวดล้อ มที่ไ ม่เ หมาะสม ขาดการควบคุ ม ดูแ ลการ
ประกอบกิ จ การ และมี ก ารปนเปื้ อนของเชื้ อ จุ ลิน ทรีย์
นโยบายน้ าดื่มประชารัฐอาจมีผลทาให้ต่อคุณภาพของน้ า
ดื่ม ที่ผ ลิต ได้ การศึก ษานี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วิเ คราะห์
กฎระเบียบและการดาเนินการตามนโยบายน้ าดื่มประชารัฐ
ตลอดจนจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดทาโครงการ
น้ า ดื่ม ประชารัฐเพื่อ ท าให้น้ า ดื่ม ที่ผ ลิต ได้ตามโครงการมี
คุณภาพดีขน้ึ

วิ ธีการวิ จยั
ผู้วิจ ัย ทบทวนเอกสารของภาครัฐ และเอกชนที่
เผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ ตที่เกี่ยวกับการผลิตน้ าบริโภค
บทความวิชาการและเอกสารการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการ
ดาเนินงานตามโครงการประชารัฐของจังหวัดกาญจนบุรี ผล
การดาเนินการขออนุ ญาตผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปิ ดสนิทในปี 2559 รวมถึงข้อกฎระเบียบสาหรับการผลิตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทและน้ าตู้หยอดเหรียญตาม
พระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ. 2522
จากนั น้ ผู้ วิจ ัย สัม ภาษณ์ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การผลิต น้ า ดื่มตามโครงการประชารัฐ ดังนี้
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการประชารัฐในจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการประชา
รัฐ จ านวน 1 คนและพนัก งานกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 3
ผู้ วิจ ัย เดิน ทางไปสัม ภาษณ์ ย ัง สถานที่ท่ีผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์
ปฏิบตั ิงาน โดยวิธีพูดคุยทีละคนในห้องส่วนตัวและมีการ
บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ คาถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เป็ น
ค าถามปลายเปิ ด ซึ่ ง มี ห ั ว ข้ อ ดั ง นี้ ความเป็ นมาของ
โครงการประชารัฐ ขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน การจัด สรร
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งบประมาณ ประเภทของโครงการที่ ป ระชาชนเลื อ ก
ดาเนินการ
ผู้วิจ ัย ยัง ได้ส ัม ภาษณ์ ผู้ผ ลิต น้ า ดื่ม ประชารัฐ ใน
พื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรีจานวน 10 ราย จากทัง้ หมด 945
ราย ทีค่ ดั เลือกด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์
ด้วยคาถาม ดังนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของทีต่ งั ้ ของ
สถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีต่ ดิ ตัง้ ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ การขอ
อนุ ญ าตตามกฎหมาย การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ดื่ม ที่
ปรึกษาของโครงการ การให้คาแนะนาของหน่วยงานภาครัฐ
การจัด สรรงบประมาณในการด าเนิ น งาน ปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน

ผลการวิ จยั
โครงการเพิ่ มความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
โครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐเป็ นโครงการทีค่ ณะกรรมการกองทุน
หมู่ บ้า นและชุ ม ชนเมือ งแห่ ง ชาติ ได้มีม ติส นั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่
26 มกราคม 2559 ที่ ไ ด้ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ห ลั ก การ
งบประมาณการดาเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 35,000
ล้า นบาท เพื่อ สนับ สนุ น เงินทุ นให้ก ับกองทุน หมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทีช่ ุมชนเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ในการส่ง เสริม ศัก ยภาพในการประกอบอาชีพ และความ
เป็ นอยู่ในชุมชนทีด่ ขี น้ึ สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือ งแห่ ง ชาติเ ป็ นหน่ ว ยงานขับ เคลื่อ นการด าเนิ น งาน
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บา้ น
หรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีความพร้อม คือ กองทุนละไม่
เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยมี
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป้ า หมาย จานวน
79,556 กองทุน (2)
จัง หวัด กาญจนบุ รีมีก องทุ น ที่ไ ด้ ร ับ การอนุ ม ัติ
จานวน 1,065 กองทุน และเลือกดาเนินโครงการน้ าดื่มเพื่อ
ชุมชนภายใต้โครงการน้ าดื่มประชารัฐ จานวน 245 กองทุน
(3) แบ่งเป็ นการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท
จานวน 130 แห่ง (ได้รบั อนุ ญาตแล้วเพียง1 แห่ง) น้ าดื่มตู้
หยอดเหรียญอัตโนมัติ จานวน 115 แห่ง ซึง่ ไม่มหี น่ วยงาน
ใดก ากั บ ดู แ ลทั ง้ ด้ า นมาตรฐานสถานที่ แ ละคุ ณ ภาพ

ผลิต ภัณ ฑ์ ดัง นั น้ หากน้ า ดื่ม ไม่ ไ ด้ม าตรฐาน อาจส่ ง ผล
กระทบต่ อสุขภาพของประชาชน และอาจเกิดปั ญหาการ
ร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคหรือผูผ้ ลิตทีข่ ออนุญาตอย่างถูกต้อง
การดาเนินงานของโครงการฯ ตามแนวทางประชา
รัฐ มีค ณะท างานดาเนิ น งานฯ จัง หวัด ประกอบด้ว ยผู้ว่ า
ราชการจัง หวัด ผู้ แ ทนคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
หอการค้ า เครือ ข่ า ยกองทุ น และภาคีเ ครือ ข่ า ย โดยมี
กรมบั ญ ชี ก ลางแนะน าเรื่ อ งบั ญ ชี คณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด/อาเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บา้ น
มีห น้ า ที่ติ ด ตามและสนั บ สนุ น กองทุ น หมู่ บ้ า นฯ ในการ
ดาเนินโครงการ และมีสถาบันการศึกษาทาหน้าที่ติดตาม
และประเมินผล (2)

การวิ เคราะห์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่ อ น าข้ อ มู ล การด าเนิ น งานโครงการฯ ตาม
แนวทางประชารั ฐ มาวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ใน
โครงการน้าดื่มประชารัฐ พบผลดังแสดงในรูปที่ 2
คณะท างานดาเนิ น งานฯ จัง หวัด ประกอบด้วย
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
หอการค้า เครือข่ายกองทุนและภาคีมหี น้าทีพ่ จิ ารณาอนุ มตั ิ
โครงการของกองทุน เพื่อสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินงานน้ า
ดื่มประชารัฐ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็ นหน่ วยงานทีม่ ี
หน้าทีก่ ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และส่งเสริมให้มกี ารผลิตน้าบริโภคฯ

ผวจ. = ผูว้ ่าราชการจังหวัด
กทบ. = กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
คสช. = คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สทบ. = สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รูปที่ 1. ขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
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รูปที่ 2. แผนผังผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในโครงการน้าดื่มประชารัฐ
ตามมาตรฐาน แต่ไม่มอี านาจตัดสินใจในโครงการประชารัฐ
จึง ควรผลัก ดัน ให้ อย. และ สสจ. อยู่ใ นคณะท างานฯ ที่
พิ จ ารณาโครงการประชารัฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
สุขภาพ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็ นองค์กร
ที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้มขี ้อบัญญัติเกี่ยวกับน้ าดื่มตู้
หยอดหรี ย ญอั ต โนมั ติ แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นคณะท างานที่
ด า เนิ น ง า นฯ ข อง จั ง ห วั ด กอง ทุ นห มู่ บ้ า นฯ เป็ น
ผู้ประกอบการน้ าดื่มประชารัฐ โดยเป็ นผูเ้ สนอโครงการต่อ
คณะท างานด าเนิ น งานฯ ของจั ง หวั ด ผู้ ผ ลิ ต น้ าดื่ ม
ภาคเอกชน เป็ นผู้ ป ระกอบกิ จ การประเภทเดี ย วกั บ
ผู้ประกอบการน้ าดื่มประชารัฐ ซึ่งเผชิญกับการแข่งขันกัน
ทางธุรกิจอันเป็ นผลมาจากโครงการประชารัฐ จึงอาจส่งผล
ให้เกิดการร้องเรียนได้
การควบคุมน้าบริโภคตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กาหนดให้น้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทเป็ นอาหารกาหนดคุณภาพ
มาตรฐาน หากผู้ใดจะผลิต ขาย จาหน่ าย หรือแจก ต้อง
ดาเนินการขออนุ ญาตเลขสารบบอาหารให้ถูกต้อง หากไม่
ปฏิบตั ติ ามถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.
2522 การก ากับ ดูแ ลคุ ณภาพมาตรฐานน้ า บริโ ภคฯ มี 3
ด้าน คือ ด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐาน
สถานที่ และด้านฉลากผลิตภัณฑ์
ตู้ น้ า ดื่ม อัต โนมัติ หมายถึ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ส าหรับ
ติด ตัง้ กับ ท่ อ จ่า ยน้ า เพื่อ ปรับปรุ งคุ ณภาพน้ า ให้สะอาด มี
คุ ณ ภาพมาตรฐาน และปลอดภัย ในการบริโ ภค ส าหรับ
จ าหน่ า ยน้ า บริโ ภคดัง กล่ า วให้ผู้บ ริโ ภคโดยผ่ า นเครื่อ ง
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อัตโนมัติ ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ หมายถึง สถานทีท่ ผ่ี ลิตน้ า
บริโ ภคบรรจุ ข วดหรือ ใส่ ภ าชนะต่ า ง ๆ หรือ ผลิต ภัณ ฑ์
ส าหรับ ติด ตัง้ กับ ท่ อ จ่ า ยน้ า เพื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ให้
สะอาดไว้สาหรับบริการผู้บริโภค โดยมีการจาหน่ ายหรือ
จ่ายเงินเป็ นค่าน้ าบริโภค ณ สถานที่ผลิตโดยผ่านเครื่อ ง
อัตโนมัติ (7) การผลิตน้าบริโภคโดยเครื่องหยอดเหรียญนัน้
มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3 หน่วยงาน คือ
1) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มี
หน้าทีก่ ากับดูแลเครื่องผลิตน้ าแบบหยอดเหรียญ ซึง่ จะต้อง
เป็ น ไปตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม เรื่อ ง เครื่อ งกรองน้ า
ประเภทต่าง ๆ ที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
2) อย. มี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลคุ ณ ภาพของน้ า ดื่ม
หยอดเหรียญ โดยก่อนปี 2556 ได้อา้ งอิงคุณภาพมาตรฐาน
ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 61 (พ.ศ.
2524) ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) และฉบับที่ 256 (พ.ศ.2545)
เรื่อ งน้ า บริโ ภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด สนิ ท ออกตามความ
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 และ
3) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี
หน้ า ที่ก ากับ ดูแ ลการโฆษณาคุ ณภาพของเครื่อ งผลิต น้ า
แบบหยอดเหรียญ รวมทัง้ การก าหนดสิน ค้าใด ๆ ที่ต้อง
ควบคุมฉลาก ภายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.
2522 ทีบ่ งั คับใช้อยู่ (6, 8) เครื่องผลิตน้ าแบบหยอดเหรียญ
จัดเป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครัง้ ที่ 542/2552 กระทรวงสาธารณสุขได้มมี ติให้การประกอบกิจการ
ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศฯ ดังกล่าว และได้มปี ระกาศ เรื่อง แนวทางการ

ควบคุมการประกอบกิจการตูน้ ้าหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 ลง
วัน ที่ 2 มิถุ น ายน 2553 ส่ ง ผลให้ผู้ป ระกอบการมีห น้ า ที่
ควบคุ ม คุ ณภาพมาตรฐานน้ า บริโ ภคให้ไ ด้ต ามที่ก าหนด
โดยที่ ต้ อ งป้ องกั น การปนเปื้ อนและอัน ตรายจากการ
ประกอบกิจ การตู้น้ า ดื่ม หยอดเหรีย ญ 6 ประเด็น ได้แ ก่
สถานที่ตงั ้ คุณลักษณะของตู้น้ า แหล่งน้ าและการปรับปรุง
คุณภาพน้ า การควบคุมคุณภาพน้าตามเกณฑ์มาตรฐานน้า
บริโภค การบารุงรักษาและการทาความสะอาด รวมทัง้ การ
บันทึกและการรายงาน
ปี 2555 อย. ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะทางานแก้ไขปั ญหา
คุ ณ ภาพความปลอดภัย ของน้ า บริโ ภคที่ผ ลิต จากเครื่อ ง
จาหน่ ายอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน
ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรม
อนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และผูผ้ ลิตตูน้ ้าดื่มอัตโนมัติ เพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหา
และบูรณาการดาเนินงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (13)
คณะท างานฯ เสนอให้ก าหนดคุ ณภาพมาตรฐานของน้ า
บริโภคทีผ่ ลิตจากตูน้ ้าดื่มอัตโนมัติ เนื่องจากทีผ่ ่านมาใช้การ
อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
61 (พ.ศ.2524) ว่าด้วยเรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ด
สนิท ซึง่ ไม่ครอบคลุมถึงน้ า ทีผ่ ลิตจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ ทา
ให้การกากับดูแลทางกฎหมายไม่มคี วามชัดเจน ผู้ผลิ ตจึง
อาจหลีกเลีย่ งข้อปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ (13-14)
ดังนัน้ อย. จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 362 (พ.ศ.2556) เรื่ อ ง น้ า บริ โ ภคจากตู้ น้ า ดื่ ม
อัตโนมัติ ซึง่ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 16 ตุ ลาคม พ.ศ.2556 มีผลให้น้ าที่ผลิตจากตู้น้ า
ดื่มอัตโนมัติ ต้องมีมาตรฐานเทียบเท่าน้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุทป่ี ิ ดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61
(พ.ศ.2524) (7)
ปี พ.ศ.2558 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อ อก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 กาหนดให้กจิ การการผลิตน้าดื่มจาก
เครื่อ งจ าหน่ า ยอัต โนมัติ เป็ นกิจ การที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
สุ ข ภาพ โดยประกาศฉบับ นี้ มีผ ลบัง คับ ใช้ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 8
กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นไป (9)
ปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการสาธารณสุขในคราว
การประชุม ครัง้ ที่ 97-1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

มีมติให้ออกคาแนะนาต่อราชการส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งให้เร่ง
ด าเนิ น การออกข้อ ก าหนดของท้อ งถิ่น และให้พิจ ารณา
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัวไปส
่
าหรับผู้ดาเนินการ
กิจ การที่เป็ นอัน ตรายต่ อ สุขภาพปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุ ขลัก ษณะของสถานที่ท่ใี ช้ดาเนิ น กิจการและ
มาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียงให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละลักษณะการ
ดาเนินกิจการในท้องถิน่ ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ดาเนิ น กิจ การทราบและถือ ปฏิบ ัติต่ อ ไป
(10)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดูแลตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญ โดยมี
พัฒนาการดังนี้ 1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ มี
หนังสือ ที่ มท 0891/1340 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 แจ้ง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้รบั ทราบคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แนวทางการควบคุ ม การประกอบกิจ การตู้ น้ า ดื่ม หยอด
เหรีย ญ พ.ศ.2553 และขอให้ พิจ ารณาด าเนิ น การออก
ข้ อ ก าหนดท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการ
สาธารณสุข ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ แ ละมีผ ลบัง คับ ใช้ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 (11) 2) กรมส่ง เสริม การปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น มีห นั ง สือ ที่ มท 0891.3/ว.643 ลงวัน ที่ 24
มีน าคม 2559 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับทราบคาแนะนาของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้
น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยเรื่องฉลาก (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2553 เรื่อง ให้ตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัตเิ ป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก และขอให้
พิจ ารณาดาเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ รวมทัง้
ขอให้สารวจข้อมูลตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญในพืน้ ทีแ่ ละรายงาน
ให้ ก รมส่ ง เสริ ม ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายในวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2559 (12)
ผูเ้ กี่ยวข้องกับนโยบายน้าดืม่ ประชารัฐ
ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานภาครัฐที่
ไม่ ไ ด้ ส ัง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ท าหน้ า ที่ จ ั ด สรร
งบประมาณตามโครงการน้ าดื่มประชารัฐ พบว่า ทุกคนไม่
ทราบข้อ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การผลิต น้ า ดื่ม ในทาง
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ปฏิบตั จิ งึ เพียงมีการจัดสรรงบประมาณให้กบั กองทุนตามที่
ขอมาเท่านัน้ การจัดสรรงบประมาณเป็ นไปโดยเร่งรีบจึงไม่
มีการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการเกีย่ วกับโครงการโดยละเอียด
เจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไม่มสี ่วนร่วมในการดาเนินการตามนโยบายน้ า
ดื่ ม ประชารั ฐ จึ ง ไม่ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์การขออนุ ญาตผลิตน้าดื่มแก่ผทู้ ร่ี บั ทุนสนับสนุน
เจ้า หน้ า ที่ของกระทรวงสาธารณสุขจึง ต้อ งทางานเชิงรับ
เพื่อจัดการกับปั ญหาสถานทีผ่ ลิตไม่พร้อมหรือข้อร้องเรียน
จากผู้บ ริโ ภคหรือ ผู้ผ ลิต น้ า ดื่ม ภาคเอกชนรายอื่น ๆ ใน
ท้องตลาด
ผู้ผลิตทุกรายในกลุ่มที่ได้ทุนจากโครงการฯ ต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในกันยายน 2559 ทุกรายเลือก
ดาเนินโครงการน้ าดื่มประชารัฐเพราะต้องการให้ประชาชน
ในชุ ม ชนได้ด่ืมน้ าที่สะอาด มีคุ ณภาพที่ดี ปลอดภัย และ
ราคาถูก รวมทัง้ มีรายได้จากการจาหน่ายน้าดื่มกลับสูช่ มุ ชน
ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ผลิต น้ า บริโ ภคในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ดสนิ ท ใน
รูปแบบบรรจุถงั บรรจุขวด หรือบรรจุถ้วย จานวน 4 ราย
และให้บริการน้ าดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จานวน 6 ราย
สถานที่ผ ลิต น้ า บริโ ภคฯ 2 แห่ ง จาก 4 แห่ ง มีก ารสร้า ง
สถานที่เ ป็ น สัด ส่ ว นส าหรับ ผลิต น้ า ดื่ม โดยเฉพาะ โดยมี
หนัง สือ ยิน ยอมให้ใ ช้พ้ืน ที่สาธารณะ ผู้ป ระกอบการน้ า ตู้
หยอดเหรียญอัตโนมัติ จานวน 6 ราย มีสถานทีต่ ิดตัง้ อยู่ใน
บริเ วณเปิ ด โล่ ง โดยใช้พ้ืน ที่ส าธารณะของหมู่บ้า น เช่ น
ศาลาประชาคม ทุกรายมีการผลิตเพื่อจาหน่ ายโดยไม่ได้ขอ
อนุ ญาต ผู้ให้ข้อมูลทุกรายไม่มีการส่งตัว อย่ างน้ าดื่ม เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ก่อนผลิตเพื่อจาหน่ายแก่ผบู้ ริโภค ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทุกรายไม่มที ป่ี รึกษาโครงการ การตัดสินใจดาเนินโครงการ
เกิดจากการที่ประชากรในชุม ชนร่วมคิดจากทาประชาคม
กั น เอง เมื่ อ ได้ ร ั บ อนุ มั ติ โ ครงการและได้ ร ั บ จั ด สรร
งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบในชุมชนติดต่อเอกชนผู้จาหน่ าย
เครื่องกรองน้ามาติดตัง้ เครื่องให้ จึงได้รบั คาแนะนาด้านการ
ผลิตเฉพาะจากผู้จาหน่ ายและติดตัง้ เครื่องกรองน้ าเท่านัน้
ผู้ให้ขอ้ มูลทุกรายไม่ได้รบั คาแนะนาจากหน่ วยงานภาครัฐ
เกีย่ วกับการขออนุ ญาตและข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการ
ผลิต ผู้ให้ขอ้ มูลทุกรายได้รบั งบประมาณจานวน 500,000
บาท และต่างใช้งบประมาณจนหมดแล้ว โดยไม่ได้เตรียม
จัดสรรงบประมาณบางส่วนไว้สาหรับการบารุงรักษาสถานที่
ผลิต และเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต

225

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การดาเนินการโครงการน้าดื่มประชารัฐของชุมชน
ต่าง ๆ เกิดจากการประชาคมภายในหมู่บ้าน แสดงว่าเป็ น
การดาเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของ
ประชากรทีต่ ้องการน้ าดื่มที่สะอาดและมีราคาถูก โครงการ
ดังกล่าวจึงน่ าจะมีผลสัมฤทธิที์ เ่ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มติคณะรัฐมนตรีซง่ึ ต้องการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อให้แต่ละกองทุนใช้งบประมาณดังกล่าวในการ
ลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้น ฐานในชุ ม ชน และเพื่อ ด าเนิ น
กิจกรรมอื่น ๆ ทีช่ ุมชนเห็นว่าเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็ นอยู่ในชุมชนที่
ดีขน้ึ
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับการดาเนินการ
โครงการน้าดื่มประชารัฐ คือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับโครงการทัง้ ผู้
จัดสรรเงินและกลุ่มผู้ได้รบั งบประมาณไปดาเนินโครงการ
ต่างไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือมาตรฐานต่าง ๆ ใน
การผลิ ต น้ า ดื่ ม ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานตั ง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น
จนกระทัง่ อนุ ม ัติ โ ครงการไม่ มีเ จ้า หน้ า ที่ข องส านั ก งาน
สาธารณสุข จัง หวัด เข้า ร่ ว มให้ค าแนะน าเกี่ย วกับ การขอ
อนุ ญาตผลิตน้ าดื่ม ประชาชนจึงไม่ได้รบั ข้อมูลสาคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและดาเนินโครงการน้ าดื่มประชารัฐ
จึงควรมีการตรวจประเมินและติดตามการผลิตน้ าดื่มประชา
รัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตรวจประเมิน
สถานทีผ่ ลิตน้ าดื่มดังกล่าวตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ กี าร
ทีด่ ใี นการผลิต (GMP)
ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
การจัดการปั ญหาจากนโยบายน้าดื่มประชารัฐของ
จัง หวัด กาญจนบุ รี ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขโดยหน่ ว ยงานใด
หน่ วยงานหนึ่งได้ แต่ ต้องอาศัยความร่วมมื อจากทุกภาค
ส่วน มาตรการแก้ไขปั ญหามี 3 ระยะ ดังนี้ มาตรการเร่งด่วน
คือ การเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดสังการให้
่
หน่วยงานทีก่ ากับ
ดูแลโครงการฯ แจ้งผูผ้ ลิตน้าดื่มประชารัฐให้ขออนุญาตตาม
กฎหมายเช่ น เดีย วกับ ผู้ ป ระกอบการรายอื่น ตลอดจน
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ส ถานที่ผ ลิต ด าเนิ น การขออนุ ญ าตให้
ถูกต้อง ระหว่างการขออนุญาตควรงดการผลิตเพื่อจาหน่ าย
เพื่อป้ องกันปั ญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการน้ าดื่ม
รายอื่น ๆ ทีไ่ ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มาตรการระยะกลาง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกคาสังให้
่ ทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการการทางาน
เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายการผลิตน้าดื่ม และรายงาน

ผลสาเร็จ ปั ญหาอุปสรรค รวมทัง้ การแก้ไขปั ญหาให้แก่ทาง
จังหวัด หน่ วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Mobile Unit for Food Safety) ควรตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ า ที่ผ ลิต จากโครงการฯ ในเบื้อ งต้ น หากพบ
สัญญาณว่าจะไม่ปลอดภัย ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย หากจาเป็ น ให้งดการ
ผลิ ต ไว้ จ นกว่ า จะปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
ปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผู้ประกอบการตู้น้ า ดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ ภายใน 1 ปี
ส่ ว นมาตรการระยะยาว ควรมี ข้ อ มู ล สะท้ อ น
กลับไปยังผูร้ บั ผิดชอบโครงการประชารัฐ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒ นาขัน้ ตอนการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ โ ครงการ โดยให้ มี
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การผลิต น้ า ดื่ม ประชารัฐ เช่ น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนเกีย่ วกับระเบียบและขัน้ ตอนการ
ขออนุ ญาตก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการ สาหรับสถานที่
ผลิตที่ได้ดาเนินการผลิตแล้วและประสงค์จะดาเนินการต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรใช้วธิ กี ารปั บปรุงคุณภาพ
ดังทีม่ รี ายงานในอดีต (15) คือ ตรวจสอบสถานทีต่ ามเกณฑ์
GMP และกาหนดให้ผู้ประกอบการดาเนินการปรับปรุงใน
หัวข้อทีส่ าคัญเร่งด่วน นอกจากนี้ควรกาหนดมาตรการใน
กรณีเร่งด่วน เช่น กรณีทต่ี รวจพบเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ่อโรค
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