
 

 

 

สรุปผลงานสำหรับเผยแพร 

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายควบคุมธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ในปจจุบันมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในหลายแงมุม แตเมื่อพิจารณา

ปญหาการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ยังพบวาทิศทางในการแกไขปญหาของประเทศ

ไทยยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ ทั้งในสวนของรูปแบบการบริหารจัดการสวนกลางและการกระจายอำนาจ

เกี่ยวกับการแกไขปญหาในระดับทองถิ่น ซึ่งสงผลใหมาตรการหรือแนวทางในทางกฎหมายยังมีชองว างอยู    

ไมวาจะเปนมาตรการทางภาษทีั่วไปที่อาจยังไมครอบคลุมรายจายเฉพาะอยาง การใหการสนับส นุนท าง

การเงินกับกีฬาทำใหปรากฏตราสินคาเปนที่จดจำ การใชเคร่ืองหมายทางการคาสินคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกบั

สินคาชนิดอื่น หรือการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยองคกรปกครองสว นทอ งถิ่นยั งที่ขาด

ประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นเหลาน้ีเปนที่มาของการทำการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอแนวทางในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นใหมีรูปธรรมมากขึ้น 

 จากการศึกษาวิจัยพบปญหาที่นาสนใจในการพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

โดยเร่ิมจากประเด็นดานการจัดเก็บรายไดจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหมีความเหมาะสมและลดการผูกขาดการ

ใชอำนาจไวที่สวนกลาง รวมถึงการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑเพื่อเสนอแนวทางอื่นที่เหมาะสมในการเก็บเงิน

เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จากแนวคิดที่วาการจัดเก็บภาษีทั่วไปอาจไมเพียงพอ

ครอบคลุมรายจายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และตองการ

จูงใจใหลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จึงตองมองหารูปแบบการจัดเก็บเงินอยางอื่น ๆ เพื่อนำมาใชจาย

ได โดยตรงเปนการเฉพาะ เพราะการจัดเก ็บเง ินในรูปแบบของภาษีนั ้นม ีลักษณะหนึ่งท ี่สำคัญคือ ไมมี

ผลประโยชนตอบแทนใหโดยตรงแกผูที่จายเงินภาษี แตอาจมีประโยชนใหโดยออมในลักษณะของประโยชน

สาธารณะที่สมาชิกในสังคมจะไดรับเปนการทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงการนำเงินใชจายตามวัตถุป ระส งคโดย

เจาะจงจะทำใหการดำเนินงานมีความชัดเจน ตรงตามความตองการมากกวาการนำเงินภาษีไปใชจ ายตาม

วัตถุประสงคโดยทั่วไป อีกทั้งทำใหประชาชนตระหนักถึงความคุมคาที่ตนเองไดรับระหวางภาระภาษีที่ตองจาย

กับประโยชนที่ตนไดรับโดยตรง 

 สำหรับประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทั้งในรูปแบบภาษีทั่วไป (General 

Tax) และวัตถุประสงคเฉพาะ (Earmarked Tax)  อยางไรก็ตามยังไมมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อเยียวยาความ



เสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยตรง จึงพิจารณารูปแบบการจัดเก็บเงิ นเพื่อ

สุขภาพ (Medicare Levy Surcharge-Fringe Benefits) ของประเทศออสเตรเลียที่ใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจายเงิน และกองทุนการประกันสุขภาพ (National Health Insurance Tax) ของประเทศญ่ีปุนที่ตอง

จายเง ินสมทบเพิ่มเติมในลักษณะเบี้ยประก ันโดยใหทองถิ ่นเปนผ ูดูแลจัดการ สมทบเพิ ่มเติมในกองทุน

วัตถุประสงคเฉพาะดังกลาวนอกเหนือไปจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป (Annual Budget) และ

จากการจัดเก็บภาษีทั่วไป (General Tax) 

 คณะผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บเงินวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อเยียวยาความเสียหายหรือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยตรง จึงเสนอแนะแนวทางเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะใน

ลักษณะกองทุนเพิ่มเติมและประกันสุขภาพสมทบเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนอกเหนือจากก ารเก็บภาษี

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อนำไปชดเชยกับความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได

โดยตรง รวมทั้งเปนมาตรการเสริมใหการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอีกทางหน่ึง อยางไรก็ตาม อาจตองมี

การกำหนดนิยามผูไดรับความเสียหายหรือผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและวิเคราะหมูลคาผลกระทบ

ทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อใชในการกำหนดอัตราในการ จัด เก็บที่ เปน

รูปธรรมและเหมาะสมตอไป 

 นอกจากน้ียังมีอีกมาตรการหน่ึงซึ่งใชในการลดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลงใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นคือมาตรการการหามโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมาตรการดังกลาวจะเปนเคร่ืองมือในการปองกันไมให

ผูบริโภครวมถึงเยาวชนเกิดแรงจูงใจในการอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จากการศึกษาพบวา ยังมีอีกชองทาง

ท ี ่ใช ในการโฆษณาของผู ประกอบการธ ุรก ิจเครื ่องด ื่มแอลกอฮอลแต กล ับไมได ถ ูกควบคุม ค ือ การเปน

ผูสนับสนุนทางการเงินใหกับทีมกีฬาหรือนักกีฬา (Sponsorship) เน่ืองจากกีฬาถือเปนการสันทนาการอยาง

หน่ึงที่สามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย ตั้งแตการเลนกีฬาไปจนถึงการรับชมกีฬา และโดยภาพลักษณของกีฬา

น้ันก็ถือเปนกิจกรรมทางดานการพัฒนาดานสุขภาพอีกดวย ซึ่งมีกลุมเปาหมายมีไดทั้งในระดับกลุมมวลชน 

(Mass) และกลุมเฉพาะ (Niche market) เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมถึงการบังคับใชในการหามผูประกอบธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เปนผูสนับสนุนทางการเงินในกีฬา แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝร่ังเศส จะพบวาไดมีการออกกฎหมายหาม

การรับเง ินสนับสนุนทางการก ีฬาด ังกลาวนี ้  ตามมาตรา L.3323-2, L.3323-4 ของประมวลกฎหมาย

สาธารณสุข โดยมีการกำหนดวา “...หามดำเนินการสนับสนุนทางการเงินใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม เมื่อ

ว ัตถ ุหรือผลของการสนับสนุนทางการเงินดังกลาวคือการโฆษณาชวนเชื ่อหรือการโฆษณาเพื่อสนับสนุน

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” ถึงแมวาจะมีการหามสนับสนุนทางการเงินดังกลาวแลว แตในมาตรา L3323-6 ของ

ประมวลกฎหมายสาธารณสุข ก็ยังมีขอกำหนดเพิ่มเติมที่เปนขอยกเวนของการสนับสนุนทางการเงินดังกลาว

ภายใตเงื่อนไขบางประการที่กำหนดวา “ผูใหการสนับสนุนทางการเงินสามารถใหการสนับสนุนไดใ นกรณีที่



เปนการสนับสนุนไปเพื่อการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม หรือวัฒนธรรม ภายใตการใหการขออนุญาตของรัฐตาม

กฎหมาย” เพิ่มเติมดวย นอกจากน้ี การสนับสนุนฯโดยบริษัทที่ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถทำไดภายใต

เงื่อนไขบางประการตามที่กำหนดไว คือ เฉพาะการคา ธุรกิจ หรือวัตถุโฆษณาอื่น ๆ  เทาน้ันที่สามารถอางไดวา

เปนผูสนับสนุน แตไมสามารถอางถึงผลิตภัณฑแอลกอฮอลหรือชื่อสามัญของเคร่ืองดื่มกลัน่ได 

 ดังน้ัน ควรใหมีการกำหนดหามผูประกอบธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนผูสนับสนุนทางการเงิ นใ น

กีฬาขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดการรับรูผานชองทางการโฆษณา แตก็ควรเปดแนวทางทางอื่นเพื่อชวยในการ

สงเสริมธุรกิจกีฬาตอไปไดอีกดวย ผูวิจัยขอเสนอเน้ือหาที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย ดังน้ี “มาตรา ..... หามผูใด

ดำเนินการใหการสนับสนุนทางการเงินดวยเหตุที่เปนไปเพื่อการโฆษณาหรือสรางการรับรูตอภาพลักษณตอ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เวนแตเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม” 

อีกทั้งประเด็นที่พบมากเกี่ยวกับการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย คือ ปญหาการใช

เคร่ืองหมายการคาหรือโลโกที่คลายคลึงหรือเหมือนกับเคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับสินคา

ชนิดอื่นถือเปนกลยุทธอยางหน่ึงของผูประกอบกิจการธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในยุคปจจุบันและกลายเปน

ปญหาสำคัญที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะไมมีมาตรการทางกฎหมายที่จะจัดการแกไขปญห าดัง กลาว ได

โดยตรง 

 ในประเด็นดังกลาวเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 พบวานายทะเบียนไม

มีอำนาจที่ปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาที่คลายคลึงหรือเหมือนกบั

เคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได เน่ืองจากกฎหมายไมไดกำหนดวาการนำเคร่ืองหมายการคาไป

ใชในทางที่ผิดหรือใชในลักษณะของการโฆษณาแฝงเปนการตองหามตามกฎหมายและไม อาจถือ วา เปน

เครื ่องหมายท ี่ตองหามรับจดทะเบียนแตอยางใด อ ีกท ั ้งผู ท ี่ขอจดทะเบียนมักเปนเจาของเด ียวกันกับ

เคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจึงมีสิทธทิี่จะใชเคร่ืองหมายการคาหรือขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมาย

การคาเพื่อใหไดรับการคุมครองในฐานะทรัพยสินทางปญญา 

 อยางไรก็ตาม การกำหนดมาตรการในการหามหรือการจำกัดสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคายอม

สามารถทำได หากรัฐมีความจำเปนเพื่อคุมครองประโยชนดานสุขภาพของประชาชน แตเมื่อพิจารณาถึง

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลโดยตรงก็มิไดหามผูประกอบการในการใชเคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับสินคา

ประเภทอื่น ทั้งการนำเคร่ืองหมายการคาไปใชในลักษณะของการโฆษณาแฝงของผูประกอบก ารก็ไมอยู ใน

บังคับของมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 อันจะถือวาเปนการกระทำ

ที่ผิดกฎหมาย ดังน้ัน เพื่อปองกันการนำเคร่ืองหมายการคาไปใชในทางที่ผิดและสรางการรับ รูถึงเค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลผานการโฆษณาแฝง จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุม



เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ใหมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงการโฆษณาสินคาอื่นที่ใชเ คร่ืองห มาย

การคาเหมือนหรือคลายคลึงกับเคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยกำหนดใหการโฆษณาสินคา

อื่นที่ใชเคร่ืองหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับการ

โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ประเด็นสุดทาย เน่ืองจากโครงสรางในทางการใชอำนาจรัฐที่เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมการดื่ม

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล  ย ังม ีปญหาในการบริหารจัดการและการกระจายอำนาจในการปฏ ิบัติหนาที ่ของ

เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมตอการทำหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการดื่ม เค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการใหทองถิ่นมีบทบาทในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ นพื้ นที่

ตามกฎหมายไทย อาจกลาวไดวาโครงสรางและเน้ือหาของบทบญัญัติแหงกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคมุ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายหลักเกี่ยวของโดยตรงกับวตัถุประสงคในการควบคุมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยังไมปรากฏชัดและไมไดใหความสำคัญในสวนของการจะยกระดับบทบาทของทองถิ่น

เพ ื ่อท ี ่จะควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล  หรือแมกระท ั่งในระด ับนโยบายหรือแผนย ุทธศาสตรระดับ

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติก็ไมไดมีการกระจายอำนาจดังกลาวใหกับทองถิ่นเพื่อทำ

หนาที่ในการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทั้งที่ทองถิ่นเปนหนวยงานที่ใกลชิดและมีบทบาทสำคัญใน

การเข าถึงประชาชนและมีทรัพยากรที่ เพียงพอและสามารถเขาใจพื ้นฐานของแต ละทองถิ่นได มากกวา

หนวยงานอืน่ของรัฐ นอกจากนี้ในแงม ุมของการกระจายอำนาจเกี ่ยวกับการควบคุมการด ื ่มเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอลจะเห็นไดวาอำนาจในการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยังมีลักษณะเปนการรวมศูนยอำนาจ

ไปไวที่สวนกลางซึ่งการรวมศูนยอำนาจดังกลาวไมนาจะเปนผลดีตอการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลซึง่

มีปญหากระจายอยูแทบทุกทองถิ่น การรวมศูนยอำนาจดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานและการ

ใชอำนาจเพื่อการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยเปนอยางมาก  

 ดังน้ันคณะผูวิจัย จึงเห็นวาแนวทางหน่ึงที่จะทำใหการควบคุมการดื่มเคร่ือ งดื่มแ อลกอ ฮอลข อง

ประเทศไทยมีประสิทธ ิภาพและสามารถแกไขปญหาไดอยางกวางขวางมากขึ ้นค ือ การใช อำนาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยการกระจายอำนาจใหกับทองถิ่นและใหทองถิ่น

เปนสวนหน่ึงของโครงสรางของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10  และ

ควรเพิ่มสัดสวนของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจังหวัดโดยใหมีตัวแทนของทองถิน่เขารวมเปน

คณะกรรมการโดยมีการทำงานรวมกันทั้งในสวนของทองถิ่นและสวนของคณะกรรมการควบคุม เค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลประจำจังหวัดท ั้งนี ้ เพ ื ่อใหการกระจายอำนาจเก ี่ยวก ับการควบคุมเครื่องดื ่มแอลกอฮอลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ียังตองมีการกำหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอ ฮอลของ

ท องถ ิ ่นในแต ละทองถิ ่นซ ึ ่งม ีล ักษณะเช นเด ียวกับคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด ื ่มแอลกอฮอลของ

กรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 ดวย ซึ่งการกำหนดโครงสรางเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของการลด



การผูกขาดอำนาจเกี่ยวกับการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไวที่สวนกลางใหมีการก ระจายอ ำนาจ

เกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไปยังทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนสวนชวยเหลอืที่สำคัญ

ที่จะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสวนกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กวาที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากน้ีในแงมุมของการใชอำนาจดานการใชมาตรการทางภาษีเพื่อเปนเคร่ืองมือใน

การจัดเก็บรายไดสำหรับการนำเงินรายไดจากการจำหนายรายการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลม าใชเพื่อ

เยียวยาหรือเพื่อดำเนินการในการลดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลงน้ันสวนหน่ึงอำนาจดังกลาวควรตองมีการ

กระจายอำนาจมาย ังท องถ ิ่นด วยโดยการใหอำนาจแก ท องถ ิ ่นในการออกมาตรการควบคุมเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอลไดโดยตรง ทั้งน้ีการออกมาตรการดังกลาวอาจอยูในสวนของการออกขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวของ

กับการกำหนดเงื่อนไขในการจำหนายในแตละพื้นที่ไมวาจะเปนพื้นที่จำหนายหรือเวลาจำหนายหรืออายุของผู

ซื้อหรือองคประกอบของการเปนผูจำหนายหรือสถานที่บริโภครวมถึงแนวทางในการจัดเก็บภาษีและแนวทาง

อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีการออกกฎดังกลาวอาจตองอยูภายใตการรับรองไดเห็นชอบจากสวนกลางห รือ มีการ

กำหนดกรอบที่เปนแนวทางซึ่งเปนกฎระเบียบกลางไวใหเปนแนวทางกับในแตละทองถิน่เพื่อใหแนวทางในการ

บังคับใชและการออกกฎเกณฑตาง ๆ  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกนัใหมากที่สดุ  

 อยางไรก็ตามการกระจายอำนาจอาจตองมีการดำเนินการในลักษณะที่มีแบบแผนที่ชัดเจนเน่ืองจาก

องคประกอบในทางโครงสรางของแตละทองถิ่นอาจมีความแตกตางกันทั้งขนาดขององคกรและวัฒนธรรมของ

แตละทองถิ่นซึ่งอาจจะเร่ิมกระจายอำนาจไปยังทองถิ่นที่มีความพรอมและขยายแนวทางในการปฏิบัติโดยการ

กำหนดกรอบใหมีความชัดเจนและเพิ่มปริมาณทองถิ่นที่เขาเงื่อนไขและมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการ

กระจายอำนาจไปยังทองถิ่นใหแลวเสร็จในทุกทองถิ่นใหมีความชัดเจนเพื่อใหแผนการกระจายอำนาจมีขั้นตอน

และมีแผนการที่มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งน้ีการดำเนินการตาง ๆ ของทองถิ่นอาจตอง

อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจังหวัดดวยเพื่อใหการกระจายอำนาจ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการใชอำนาจเปนไปโดยถูกตองและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับประชาชนใน

ทองถิ่น 

 


