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คํานํา 

 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาท่ีทําลายสุขภาพ มีกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแลกอฮอล พ.ศ.

2551 ควบคุมกํากับดูแลอยู ในกฎหมายฉบับนี้มีอยูหลายมาตรการ จุดมุงหมายสําคัญของการควบคุมคือ

ปองการผูเยาวเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย มาตรการการควบคุมการเขาถึงและการหาซ้ือ เชน 

การจํากัดอายุข้ันต่ําในการซ้ือหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การจํากัดวันและเวลาจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล การจํากัดสถานท่ีจําหนายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ดี ท่ีผานมา สถาน

ประกอบการรานคาไดรับผลกระทบจากการสั่งปด อันเนื่องจากการเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ท้ังนี้

ตั้งแต 2563 จนถึงปจจุบันมา และโรคโควิด-19 ยังไมจากไปไหน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการม่ัวสุมและเกิดคลัสเตอรกอโรคได การปฏิบัติตามมาตรเฝาระวัง ปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 

2558 มีการดําเนินคดีกับผูฝาฝนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด เปดสถานประกอบการโดยจัดใหมี

การดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานหลายๆ แหง ซ่ึงถือเปนความผิดตามมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.

โรคติดตอ พ.ศ.2558 โดยพบผูกระทําผิดเปนจํานวนมาก ภาครัฐจึงไดเตือนสถานประกอบการและ

ผูใชบริการ เนื่องจากจะไมสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ไดและจะทําใหพ้ืนท่ีนั้นเกิดคลัส

เตอรใหม ๆ ข้ึนไดอีก หากไมระมัดระวัง ในชวงกวาหนึ่งปมานี้ ทําใหรานคาและธุรกิจไดหาวิธีการจําหนาย 

การโฆษณา การสื่อสารการตลาดผานทางสื่อสังคมออนไลน และเกิดความไมพอใจตอการบังคับใช

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

จากสถานการณดังกลาว มีผูมาเรียกรองขอใหแกไขพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

ไดจัดทํารางกฎหมายอยางนอย 2 รางเพ่ือใหพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวถูกแกไข ประกอบกัน เจาหนาท่ี

ฝายรัฐ สํานักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็เห็นโอกาสในการปรับปรุงกฎหมายเชนกัน อัน

เนื่องมากจากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ท่ีผานมากวา 13 ป มีขอจํากัดบางประการท่ีไมสอดคลองตอ

สภาพสังคมในปจจุบัน เชน ปญหาการตีความถอยคํา การบังคับใชการควบคุมการตลาด การโฆษณา การ

สงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วัน เวลา สถานท่ี กฎหมาย

กฎหมาย กลไกโครงสรางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและเจาหนาท่ี รวมถึงการสนับสนุนการ

บําบัดรักษาหรือฟนฟู หรือผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ผลของการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัย

รวบรวมมาจากองคความรูตางๆ จากงานวิจัยท่ีศูนยวิจัยปญหาสุราไดเคยสนับสนุนและฐานขอมูลอ่ืนๆ 

ประกอบดวย  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยหวังวาจะเปนประโยชนตอผูสนใจตอไปในการพัฒนากฎหมายและนโยบาย

เพ่ือปองกันการดื่ม 
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บทคัดยอ 
 

ประเทศไทยใช พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีฝายธุรกิจเห็นวาเปน

อุปสรรคในการทําการคา ท้ังกฎท่ีจํากัดเวลาซ้ือ-ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือการโฆษณาสินคาตางๆ 

เม่ือสถานการณท่ีประเทศไทยเผชิญกับโควิด-19 มานานเกินหนึ่งป ผูประกอบการธุรกิจแอลกอฮอล ผูท่ี

ไดรับผลกระทบเริ่มเกิดความรูสึกตองการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้  เชนเดียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (สคอ.) ก็มีความตองการจะแกไขราง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล งานวิจัยนี้ไดทําการสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศ

ไทย ใชวิธีดําเนินการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงฐานขอมูลหลัก คือ ศูนยวิจัยปญหาสุราฐาน

อิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษา พบวา 1). ปญหาการตีความถอยคํา และบทนิยาม ซ่ึงนิยามคําวา “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” และ “สื่อสารการตลาด” รวมไปถึง “พ้ืนท่ีสาธารณะ”กอใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมาย 

ดวยวานิยามคําวา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ท้ังนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติด

ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น นิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมไดกําหนดนิยามเปนการเฉพาะแตกําหนดโดยอางอิง พระราชบัญญัติอ่ืน 

กลาวคือพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงตอมาไดมีการยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2560 ทําใหอาจเกิดปญหาเม่ือมีการปรับแกกฎหมายในอนาคต ไมสอดคลองตามเจตนารมณ ประกอบกับ

ปจจุบัน มีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 ใชบังคับ ทําใหยาบางประเภท เชน ยาแผน

โบราณ ยาจากสมุนไพร ซ่ึงแตเดิมอยูในนิยามคําวา “ยา” ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาอยูภายใต

คํานิยาม “ผลิตภัณฑสมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 แทน ดังนี้ นิยามคําวา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงอาจไมครอบคลุม

และไมสอดคลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบัน 2). ปญหาของกลไกโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของ

องคกรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกํากับดูแลโดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน การมีระบบ

คณะกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยคณะกรรมการเปนผูวาง

แนวนโยบาย รวมไปถึง กําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําเร็จลุลวงตาม

แผนยุทธศาสตรตาง ๆ จึงตองผลักดันใหมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการผลักดันใหเกิดบังคับใช

กฎหมายในระดับพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมและระบบติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 3). ปญหาการตีความและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการตลาด การโฆษณา การ

สงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณา เพ่ือใหการบังคับ

ใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การจัดตั้งสโมสรวาจะตองดําเนินการอยางไร เพ่ือให
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ไดรับการยกเวนใหขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดในสถานท่ีราชการ หรือการจัดเลี้ยงตาม

ประเพณีท่ีไดรับการยกเวนใหบริโภคในสถานท่ีราชการและสถานศึกษา หมายถึงการจัดเลี้ยงประเภท

ใดบาง ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดไว ทําใหเกิดปญหาการตีความท่ีหลากหลาย

เกินกวาเจตนารมณท่ีกําหนดไว สงผลกระทบตอการบังคับใช  

นอกจากนี้ การยกขอโตแยง โดยการยกประเด็นขอตอสูเก่ียวกับการโฆษณา ตองมีการ

อวดอางสรรพคุณเพ่ือชักจูงใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออมรวมดวยจึงจะถือเปนความผิด  ขอโตแยงดังกลาว

เกิดจากปญหาการตีความท่ีแตกตางกัน ท้ังผูบังคับใชกฎหมายบางสวน ตลอดจนผูปฏิบัติตามกฎหมาย

นํามาซ่ึงปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ปจจุบันมีการใชตราสัญลักษณของสินคาท่ีเหมือนหรือคลายกับ

ตราสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการโฆษณาโดยทําใหเขาใจวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใชวิธีการนําเครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปดัดแปลงเพียงเล็กนอยและนําไปใช

หรือจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลนําเครื่องหมายนั้นไป

ใชในการโฆษณาโดยอางวาเปนการโฆษณาสินคาอ่ืนท่ีไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล และทําใหประชาชนท่ีพบ

เห็นเขาใจไดวาเปนเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรณีนี้ ถือวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตาม มาตรา 32 ประกอบกับมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 อยางไรก็ดี แมวากรณีนี้จะเปนความผิดตามกฎหมายแตพบปญหาในการบังคับใช โดยกระบวนการ

บังคับใชกฎหมายตั้งแตระดับชั้นพนักงานเจาหนาท่ีไปจนถึงชั้นศาลมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนและตีความ

แตกตางกันไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 4). ปญหาภาษี ราคา และจํานวนใบอนุญาต การเขาถึง

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากไป ขอเสนอแนะของการอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรมีการ

ปรับข้ึนอัตราภาษีสุราตามภาวะเงินเฟอ การใชมาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ํา สําหรับผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรัฐบาล เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอราคาสินคาขายปลีกโดยตรง ในขณะท่ี

ภาษีเปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอราคาสินคาขายปลีกโดยออม และท้ังสองมาตรการสงผลตอการลด

การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําโดยรัฐบาลไมใชมาตรการ

ทางการคลัง (fiscal measure) แตเปนมาตรการทางกฎ ระเบียบ ดังนั้น การบังคับใชมาตรการกําหนด

ราคาขายปลีกข้ันต่ําสําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงจําเปนตองดําเนินการอยางเขมงวด และ

การใชนโยบายทางเลือกท่ีไมใชนโยบายทางภาษีอยางเดียวนั้นนาจะมีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากนี้ 

กรมสรรพสามิตควรมีการจํากัดจํานวนการขอใบอนุญาตเปดรานเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย ไมควรผอน

ปรน กรณีรานเหลาอยูใกลสถานศึกษา ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชื่อมโยงกับหลายๆ ปจจัย 

ปจจัยภาษีและนโยบายควบคุมการจําหนายสุราท่ีกําหนดโดยภาครัฐลวนมีผลตอราคาสุราท้ังทางตรงและ

ทางออม นโยบายภาษีนั้นมีผลใหราคาทางตรงของสินคาท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของราคา  5) ปญหา

สิทธิการสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมีปญหาจากการบริโภค
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีการกําหนดเก่ียวกับการ

ขอรับการสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไว แตขาดการกําหนด

หนวยงานสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับ

การบูรณาการดานงบประมาณในการบําบัดรักษาและฟนฟู ดานการบําบัดฟนฟูผูมีปญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในปจจุบันผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถใชสิทธิในการบําบัดฟนฟูจากสิทธิ

ประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิเบิกจายตรงเปนหลัก แตเปนสิทธิการรักษาการเจ็บปวยข้ัน

พ้ืนฐาน ทําใหผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังไมสามารถเขาถึงบริการไดเทาท่ีควร อาจ

สงผลใหกลายเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจะทําใหการบําบัดรักษา

หรือฟนฟูครอบคลุมไปถึงผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเกิดกลไกท่ีชัดเจนในการ

ขอรับการสนับสนุนใหการบําบัดรักษาและฟนฟูเปนไปอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน การเบิกงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

คําสําคัญ:  มาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

  



- 9 - 
 

Abstract 
 

Thailand has implemented the Alcohol Control Act, B.E. 2551, which limits the 

time to buy – sell, alcoholic beverages, as well as advertising of various products with over 

a year of Covid-19 situation, alcohol business operators, and those affected, felt that there 

is a need to change this law.  At the same time, Office of the Alcoholic Beverage Control 

Board, needs to revised/ amend the Alcohol Control Act.  This documentary research has 

synthesized alcohol control measures from literature review of researches in Thailand, 

from main database of Center for Alcohol Study (CAS) .  The results of the study revealed 

that: 1). definitions of “Alcohol beverages” and “marketing communications” as well as 

“public areas”, are the cause for law enforcement problems. According to Alcohol Control 

Act, B. E.  2551, the definition of "Alcoholic beverages"  means liquor under the law on 

alcohol control, excluding drugs, psychotropic substances, and narcotics, under the law 

on such matters. The definition of alcoholic beverages under the Alcohol Control Act, B.E. 

2551, refers to definition in the Liquor Act, B. E.  2493, which was later repealed by the 

Excise Tax Act, B. E.  2 5 60 , which may cause problems when the law is amended in the 

future, and may cause Inconsistency with the intentions and spirits of the law. At present, 

with enforcement of The Herbal Products Act, B. E.  2 5 62 , making certain types of drugs, 

such as traditional medicines and herbal medicines, being defined as "drugs"  under the 

Drug Act, B.E.  2510 , but now defined as “herbal medicine”.  Therefore, the definition of 

alcoholic beverages under the Alcohol Control Act, B. E.  2 5 5 1 , may not be as 

comprehensive, and inconsistent with the current law.   2 ) .  The problem of the 

mechanisms, structure and authority of alcohol control agency, supervised by various 

committees, are not updated and current.  The presence of a committee system for the 

purpose of driving the alcohol control mechanism, through policy laid out by the 

committee, including determining various measures to achieve goals of alcohol control 

according to various strategic plans.  Therefore, in order to facilitate concrete enforcement 

at the local level, and to have effective monitoring and surveillance system, the 

committee should be empowered for more authority. 3)   Problems of interpretation and 

enforcement of laws related to the regulation of marketing, advertising, and promotion of 
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alcoholic beverages, in accordance with the provisions of the law on advertising.  For 

effective implementation, the law should provide details such as establishing an exception 

for a club, government building, educational campus, or at traditional banquets, to permit 

alcoholic beverages to be served on special occasions.  This would limit problems with a 

variety of interpretations beyond the intention of the law, for effective enforcement.  In 

addition, arguments on the issue of advertising, if there are an over statement to influence 

consuming, either directly or indirectly, then it should be considered violation of the law.  

Such arguments arise from different interpretation, causing problems in law enforcement. 

At present, similar brand of products with alcoholic beverages, is used in advertising by 

means of slight modification from alcohol trademark.   The trademark is used in an 

advertisement claiming to be an advertisement for a product other than alcoholic 

beverages.  but consumers see it as a trademark of alcoholic beverages.   This case is 

considered a violation of Section 32 in conjunction with Section 3 of the Alcoholic Control 

Act, B.E. 2551 (2008).  The problems on interpretation by law enforcement process, from 

government officials up to judges, has some misunderstandings which are not in 

accordance with the intent of the law. 4) Problems related to excise tax, price and license 

issues, including access to excessive alcohol consumption.   Suggestions of the alcohol 

excise tax rate, is to be increased according to inflation rate. Implementation of minimum 

unit pricing measure for alcoholic beverages by the government, is a measure that directly 

affects the price of retail products. Whereas the tax is a measure that indirectly affects the 

price of retail goods.   Both measures have an affect on the reduction of alcohol 

consumption.  The government's minimum unit pricing measure is not a fiscal measure, 

but it is a regulatory measure. Therefore, rigorous action is required. Adopting an alternative 

policy, that is not a tax- only policy, is likely to be more effective.  In addition, the Excise 

Department should limit the number of licenses for retail stores to sell liquor, with 

exception to having liquor stores near educational institutions.  The problem of alcohol 

consumption is linked to many factors. Tax factors and liquor control policies imposed by 

the government, all affect liquor prices, both directly and indirectly. The tax policy affects 

the direct price of the goods, causing the price changes.  5 ) .  People with problems from 

alcohol consumption.  The Alcoholic Control Act, B. E.  2551, indicates on support for 
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treatment and rehabilitation of alcohol addicts.   But the Act does not identify which 

agency to support the treatment or rehabilitation of alcohol dependence, causing 

problems with the integration of budget for treatment and rehabilitation on those with 

problems from alcohol consumption.  At present, alcohol addicts can exercise their rights 

for rehabilitation from social security rights, and universal health coverage rights.  But it is 

the right for basic illnesses.  As a result, people with problems from alcohol consumption 

are unable to have access to services as they should.   The amendment to the law will 

enable alcohol addicts to have access for treatment or rehabilitation. Amendment of the 

law would establish a clear mechanism for obtaining support from other relevant agencies, 

such as budget disbursement from local government organizations.   This will make the 

treatment and rehabilitation coverage more comprehensive and effective.  

 

Keywords: measures, alcohol control 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล  

 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ ไดกําหนดเปาหมายดานการพัฒนาท่ียั่งยืนไว ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชแอลกอฮอลในทาง

อันตราย 6

1 โดยกําหนดตัวชี้วัดลดปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตอหัวประชากรตอปของ

ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป) โดยมีเปาหมายลดลงรอยละ 10 ในป 

2568 (9 Global targets NCD)7

2  

 จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการควบคุมการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีหลักฐานเชิงประจักษบงชี้วาประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประเด็นสําหรับการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ ประเด็นแรก การควบคุมและกํากับการทําการตลาดของอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ และสิทธิ

มนุษยชน เนื่องจากการไดรับประสบการณจากการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมี

ความสัมพันธในระยะยาวกับอุบัติการณของการดื่ม และปญหาตางๆ ท่ีมีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน กลุมวัยรุนและเยาวชน  ประเด็นท่ีสองคือ มาตรการระดับชาติ ประเด็นท่ีสามคือ มี

ทางเลือกตางๆ ท่ีใหความหวังอยู คือ กรอบกฎหมายระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาการด่ืม

แอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอายุของผูดื่มนอยลง มีสาเหตุจากปริมาณการผลิตและการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

กอใหเกิดผลเสียเพ่ิมข้ึนในสังคม ท้ังการทะเลาะววิาท ผลเสียตอสุขภาพและอุบัติเหตุท่ีเพ่ิมมากข้ึน การใช

กลยุทธการตลาดและการสงเสริมการขายของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการกระตุนความ

ตองการในการบริโภค คนวัยหนุมสาวท่ีไดรับประสบการณจากการโฆษณาและการทําการตลาดของ

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากเทาใด จะมีโอกาสเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึน การดื่ม

เกินความพอเหมาะ (binge drinking) เพ่ิมมากข้ึน และการดื่มอยางอันตราย (hazardous drinking) เพ่ิม

มากข้ึน การปกปองกลุมเสี่ยงจากการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือมาตรการการหาม

อยางครอบคลุมของการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการเปนผูอุปถัมภกิจกรรม / รายการ โดย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล83 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนักดื่มปจจุบันดื่มบอยท่ีสุดคือเบียร ความชุกของนักด่ืม

ปจจุบันของประชากรไทยลดลง แตสัดสวนของนักดื่มประจํากลับเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงหมายความวา นักด่ืมท่ี

ยังคงดื่มอยูหรือนักดื่มหนาใหมกลับมีพฤติกรรมดื่มสุราบอยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงลักษณะการดื่มเชนนี้จะสงผลตอ

การเกิดอันตรายในระยะสั้น9

4 จากการสํารวจปจจัยท่ีสามารถรวมกันพยากรณตอพฤติกรรมการดื่มเบียรใน
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กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแหง พบวามี 4 ปจจัย ไดแก เจตคติตอการดื่มเบียร อิทธิพลดานเพ่ือน 

คานิยมในการดื่มเบียร และอิทธิพลดานโฆษณาไดรอยละ 99.110

5  

ผลกระทบจากปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีผลตอสังคมมีหลายลักษณะและหลาย

ระดับ ความสัมพันธโดยท่ัวไปมีการแบงผลกระทบและปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcohol - 

related problems) ออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) ผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน ไดแก อุบัติเหตุและ

การบาดเจ็บตาง ๆ 2) ผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรังระยะยาว ไดแก การเกิดโรคเจ็บปวย ท่ีมี

แอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงหลัก เชน โรคพิษสุราเรื้อรัง มะเร็ง 3) ปญหาสังคมแบบเฉียบพลัน  เชน ปญหา

ความรุนแรงและอาชญากรรมตาง ๆ และ 4) ปญหาสังคมเรื้อรังท่ีตองใชระยะเวลากวาจะเกิดปญหาข้ึน 

เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาความสัมพันธภาพในครอบครัว การสูญเสียผลิตภาพในการ

ทํางาน ปญหาความยากจน โดยผลกระทบท้ัง 4 ดานนี้ ยังสงผลโดยตรงและโดยออมตอสังคมผาน

โครงสราง และระบบตาง ๆ เชน ระบบสุขภาพ ระบบยุติธรรมและความม่ังคง ระบบการศึกษา ระบบ

ประกันภัย ระบบสวัสดิการ ระบบแรงงานของประเทศ รวมถึงระบบเศรษฐกิจ การวัดผลกระทบของการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมิติดานสังคมหรือตอผูอ่ืน (Alcohol’s Harm to Others) นั้นอาจมองได

หลายมิติ ไดแก 11

6 

 - ความรุนแรงตอเด็ก ผูหญิง และความรุนแรงในครอบครัว จากขอมูลของสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายงานวาในป 2553 รอยละ 36.5 ของจํานวนเหตุการณการกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัวท้ังท่ีเปนคดีและไมเปนคดีในระบบบริการ ท้ังหมด 1,065 เหตุการณ มีสาเหตุ

ความรุนแรงมาจากการเมาสุราหรือยาเสพติด โดยรอยละ 87.7 ของผูถูกกระทําเปนหญิง และขอมูลจาก

ศูนยพิทักษสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง พบวามีกรณีรองทุกขทางอาญาจากผูหญิง 145 กรณี ไดแก การถูกทํา

รายรางกายหรือจิตใจ การถูกขมขืนและอนาจาร สาเหตุสวนใหญของปญหามีความเก่ียวของกับการด่ืม

และติดสุราในครอบครัว 

 - การบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับชาติ (National Injury Surveillance) ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา ป 2552 มี

ผูบาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุ 153,237 ราย และเสียชีวิต 6,928 ราย โดยรอยละ 53.6 มีสาเหตุจากถูก

ทํารายดวยวิธีตาง ๆ และรอยละ 46.9 มีสาเหตุจากอุบัติเหตุขนสง ซ่ึงรอยละ 6.4 ของการบาดเจ็บมีการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากอน 

 - อาชญากรรมและคดีอ่ืน ๆ จากขอมูลของกรมพินิจและคุมครองเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรมพบวารอยละ 29.1 มีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล โดยรอยละ 40.8 ของเด็กและเยาวชน

ยอมรับวากอคดีภายใน 5 ชั่วโมงหลังดื่มแอลกอฮอล แตท้ังนี้ไดมีการประมาณคาจํานวนคดีท่ีมีสาเหตุมา

จากแอลกอฮอล (Alcohol Attributable Fraction; AAF) ซ่ึงคํานวณจากคาความเสี่ยงสัมพันธและคา

ความชุกของคดีท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการสํารวจในจังหวัดตัวอยางมาประเมิน

สถานการณดังกลาว 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ตามเจตนารมณของการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

นั้น เพ่ือปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยงาย ลดปญหาและผลกระทบท้ังดาน

สังคมและเศรษฐกิจใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล127  แตเนื่องดวยปญหาของตัว

บทกฎหมายท่ีออกมาบังคับใช สภาพแวดลอมของสังคมในแตละภูมิภาค วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนใน

สังคมทองถ่ินชนบทและสังคมเมืองท่ีมีความแตกตางกัน ประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงเปนตัวบงชี้ในการบังคับใช

กฎหมายใหมีความเสมอภาค ยุติธรรม และทัดเทียมกันในสังคม แตการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบยังขาดความรู ความเขาใจ ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงนโยบายของรัฐยังมีประเด็น

ปญหาตามนโยบายเปดประเทศเปนแหลงทองเท่ียว สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซ่ึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล138 

กรณีกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ยังคงพบปญหาเก่ียวกับนิยามความหมายของคํา

วา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ไดนํามาจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงตอมาไดมีพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ .ศ. 2560 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ปจจุบันนิยามคําวา “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงอางอิงตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิตแทนซ่ึงกําหนดนิยามคําวา “สุรา” ใหหมายความรวมถึง “วัตถุท้ังหลายของผสมท่ีมี

แอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเม่ือไดผสมกับน้ําหรือของเหลว

อยางอ่ืนแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราแตไมรวมถึงเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกินศูนย

จุดหาดีกรี ซ่ึงในปจจุบันมีคําถามเกิดข้ึนวา แลวเบียร 0% ถือเปนสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 

ตองขายตรงตามวัน เวลา เชนเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม  แนวมาตรการตางๆ ท่ีรัฐออกมา

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยังมีปญหาในการตีความ เชน นิยามคําวา “แอลกอฮอล” “0 %” “การ

โฆษณา การสื่อสารการตลาด” และ “พ้ืนท่ีสาธารณะ” มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย  

นอกจากนี้ การควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีกฎหมายท่ีเก่ียวของดวยกันหลายฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการ

ขนสงทางบก พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 

เปนตน แตกฎหมายเหลานี้ไมไดมีวัตถุประสงคท่ีลดการบริโภคและรักษาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตอยางใด การบังคับใชกฎหมายยังมีผลประโยชนแอบแฝงของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ในธุรกิจเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งตามสถานบันเทิง ผับ บารตางๆ ดังนั้น ไมวาจะ

เปนผูผลิต ผูจําหนาย ผูบริโภค รวมถึงผูประกอบในสถานบริการตางๆ ท่ีเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึง

ไมมีความเกรงกลัวตอตัวบทกฎหมายท่ีจะลงโทษตอผู ท่ีฝาฝนแตอยางใด จากแนวมาตรการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีมีผลบังคับใช จึงเปนปญหาวา มีความ

สอดคลองตอสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม ดวยประเพณี วัฒนธรรม ซ่ึงเปนตัวบงชี้ของวิถี

การดํารงชีวิตของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทท่ีมีความแตกตางกัน และเปนผลโดยตรงตอการบังคับ

ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ใหเกิดประสิทธิภาพตาม

บทบัญญัติและเจตนารมณท่ีกฎหมายไดวางไว จึงสมควรวิเคราะหถึงปญหาในดานของการควบคุม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีประเด็นปญหาท่ีตองพิจารณา ไดแก เชน  1. 

ปญหาตามมาตรการจํากัดสถานท่ีจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะเปนวัด สถานท่ีราชการ 

สถานศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ซ่ึงจากเจตนารมณของกฎหมายมุงท่ีจะเขาไปควบคุมเฉพาะสวนท่ีมองวาเปนจุดของปญหา แตไมได

ตระหนักถึงการควบคุมในทุกสวนของพ้ืนท่ีของการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มรูปแบบ ทําใหเกิดปญหา

หรือชองโหวของกฎหมาย 2. ปญหาจากมาตรการจํากัดสถานท่ีดื่ม ก็เชนเดียวกันการท่ีกฎหมายออก

มาตรการเพ่ือบังคับมิใหมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานท่ีตางๆ ซ่ึงบางจุดบางแหงเปนสิ่งท่ี

ลอแหลมตอการกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในสวนของทองถ่ินชนบทท่ีมีประเพณี วัฒนธรรมแตกตาง

จากสังคมในเมือง อาจทําใหเกิดปญหาตอประชาชนในทองถ่ิน อยางเชน การหามมิใหดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในวัด ซ่ึงเปนสถานท่ีสําหรับดําเนินกิจกรรมในดานตางๆ ของคนในชุมชนชนบท อันมีประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญตอการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 3. ปญหาตามมาตรการจํากัดการเขาถึง เปนมาตรการท่ีรัฐตองควบคุมการเขาถึงหา

ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุผูซ้ือ หรือการเขาถึงในสวนท่ีเปนของรางวัล ลดแลก แจกแถม กับสินคาชนิด

อ่ืนท่ีเปนสิ่งจูงใจตอผูบริโภคท่ีตองการหาสิทธิพิเศษตางๆ เชน ไดตั๋วชมการแสดงฟรี หรือลดราคาตั๋ว

เครื่องบิน หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะท่ีเปนตัวอยางแจกฟรี ทดลองชิมฟรี เปนตน ซ่ึงรัฐ

ตองหามาตรการควบคุมการเขาถึงของผูดื่ม หรือประชาชน เด็กและเยาวชน นักศึกษาท่ีหันมาริเริ่มดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงตองมีมาตรการท่ีเขมงวด ควบคูไปกับการประชาสัมพันธถึงโทษภัยของเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 4. ปญหาจากการโฆษณาประชาสัมพันธของผูผลิต ผูประกอบการ หรือผูท่ีนําเขาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจากตางประเทศ มาตรการทางกฎหมายท่ีวางกรอบไวยังไมครอบคลุมถึงปญหาท่ีแทจริง ยังมี

การแอบแฝงโดยการใชกลยุทธในการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหผูดื่มไดจดจํายี่หอ หรือ

เครื่องหมายการคา ซ่ึงมีผลตอการบริโภคและเปาหมายทางการตลาด จากปญหาท่ีกลาวมาแลว 

จําเปนตองศึกษา เพ่ือการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับ

สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน14

9 

และดวยวามีการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ. ศ. 2551 มีมากวา 

13 ปแลว มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับ ผูประกอบการเอง

ก็เรียกรองใหแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม ปญหาของ

บทบัญญัติ เชน ปญหาการตีความถอยคํา และบทนิยาม ซ่ึงนิยามคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” และ 

“สื่อสารการตลาด” รวมไปถึง “พ้ืนท่ีสาธารณะ” กอใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมาย บทบัญญัติการ

โฆษณา และกลไก องคประกอบ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

นอกจากปญหาการบังคับใชกฎหมายแลว ในสวนของการนํานโยบายไปปฏิบัติยังพบวา  

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและปญหา เนื่องจากการดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอลระดับจังหวัด มีพ้ืนท่ีการ

ดําเนินงานท่ีกวางขวางไปทุกพ้ืนท่ี 15

10 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 

 

5 

 

ผูวิจัย จึงเห็นวาโอกาสในการดําเนินโครงการเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ท่ีมีอยู จึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองนําผลงานวิจัยเหลานั้น มาสังเคราะหเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอไป โดยการรวบรวมขอมูล

ตางๆ ในฐานอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการใชประโยชนจากงานวิจัยท่ีมีอยู ไดแก บทความวิจัย วิทยานิพนธ 

สารนิพนธ ซ่ึงงานเหลานี้ลวนมีคุณคาท่ีควรจะนํามาทบทวนและสังเคราะหตอไป  ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากการสังเคราะหงานวิจัยคือการใชเปนหลักฐานเชิงประจักษในการแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และใชเปนฐานขอมูลเพ่ือการเฝาระวังการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยผูวิจัยไดจัด

หมวดหมูงานวิจัยท่ีมีอยูแลว โดยมุงเนนเพ่ือประกอบการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดังนี้  

1. ปญหาการตีความถอยคํา และบทนิยาม ซ่ึงนิยามคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” และ 

“สื่อสารการตลาด” รวมไปถึง “พ้ืนท่ีสาธารณะ”กอใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมาย 

2. กลไกโครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล องคประกอบและ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร และอํานาจ

หนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  อํานาจและหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ี และบทกําหนดโทษเพ่ือการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ปญหาการตีความ บังคับใชการควบคุมการตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัน เวลา สถานท่ี กฎหมายกฎหมาย   

4. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชภาษี ราคา และใบอนุญาต 

5. การสงเสริมและสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมี

ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

วัตถุประสงค 

การวิจัยเอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. รวบรวมรายงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความท่ีเก่ียวของกับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2. จัดหมวดหมู ทบทวนอยางเปนระบบ  

3. สังเคราะหงานผลงานวิจัยเพ่ือใชเชิงนโยบาย 

 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ระบบออนไลน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

15 พฤษภาคม 2564 - ธันวาคม 2564 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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วิธีศึกษาวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา ใชการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 

2. ประชากรและตัวอยาง  

- ประชากรคือรายการเอกสาร วิทยานิพนธ บทความท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือสุรา  เปนขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยานิพนธ บทความวิจัยจากวารสาร 

เอกสารทางวิชาการตางๆ และสืบคนขอมูลจาก Internet โดยเบื้องตน ผูวิจัยไดคนคําสําคัญ (Keywords) 

ท่ีเก่ียวของ ไดแก กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา นโยบายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล   

1. คําสําคัญ เครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผลการคนหาจากการใช Google search engine กลั่นกรองท่ีเก่ียวของ ไดจํานวน 144 รายการ 

2. คําสําคัญ นโยบาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา 

ผลการคนหาจาก Goolgle กลั่นกรองท่ีเก่ียวของ ไดจํานวน 129 รายการ 

3. คําสําคัญ กฎหมาย นโยบาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา 

ผลการคนหาจาก Goolgle กลั่นกรองท่ีเก่ียวของ ไดจํานวน 122 รายการ 

- ฐานขอมูลจากศูนยวิจัยปญหาสุรา 126 รายการ 

http://cas.or.th/cas/?page_id=5611&paged=7 

- ฐานขอมูล ThaiLIS Digital Collection มีขอมูลจํานวน 40 รายการ

https://dcms.thailis.or.th/dcms/search_result.php?page=2&query=%E0%A4

%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%E1%CD%C5%A1%CD%CE%CD%

C5%EC%20%CA%D8%C3%D2&option=showresult&s_mode=word&d_field

=&d_start=0000-00-00&d_end=2564-05-

09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&sea

rch=%A4%E9%B9%CB%D2&multi_institute_code=0&multi_field=&doc_typ

e=29&xsid=vl8u21or069l6poj5s9su69088 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยเชียงใหม (e-Theses) จํานวน 45 

รายการ

https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=%E0%

A4%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%B7%D5%E8%C1%D5%E1%CD

%C5%A1%CD%CE%CD%C5%EC&check_field=SUBJECT&submit=Search&se

arch=9 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร TU Digital collection จํานวน 14 รายการ 

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search 

- ฐานขอมูลศูนยวารสารไทยโจได  39 รายการ 

https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%B7%D5%E8%C1%D5%E1%CD%C5%A1%CD%CE%CD%C5%EC&check_field=SUBJECT&submit=Search&search=9
https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%B7%D5%E8%C1%D5%E1%CD%C5%A1%CD%CE%CD%C5%EC&check_field=SUBJECT&submit=Search&search=9
https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%B7%D5%E8%C1%D5%E1%CD%C5%A1%CD%CE%CD%C5%EC&check_field=SUBJECT&submit=Search&search=9
https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B4%D7%E8%C1%B7%D5%E8%C1%D5%E1%CD%C5%A1%CD%CE%CD%C5%EC&check_field=SUBJECT&submit=Search&search=9
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search
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- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล  27 รายการ 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 85 รายการ 

https://library.car.chula.ac.th/search?/Y{u0E2A}{u0E38}{u0E23}{u0E32}+{u0E

40}{u0E04}{u0E23}{u0E37}{u0E48}{u0E2D}{u0E07}{u0E14}{u0E37}{u0E48}{u0E

21}{u0E41}{u0E2D}{u0E25}{u0E01}{u0E2D}{u0E2E}{u0E2D}{u0E25}{u0E4C}&S

ORT=D/Y{u0E2A}{u0E38}{u0E23}{u0E32}+{u0E40}{u0E04}{u0E23}{u0E37}{u0E

48}{u0E2D}{u0E07}{u0E14}{u0E37}{u0E48}{u0E21}{u0E41}{u0E2D}{u0E25}{u0E

01}{u0E2D}{u0E2E}{u0E2D}{u0E25}{u0E4C}&SORT=D&search={u0E2A}{u0E38}

{u0E23}{u0E32}+{u0E40}{u0E04}{u0E23}{u0E37}{u0E48}{u0E2D}{u0E07}{u0E1

4}{u0E37}{u0E48}{u0E21}{u0E41}{u0E2D}{u0E25}{u0E01}{u0E2D}{u0E2E}{u0E2

D}{u0E25}{u0E4C}&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B

8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%

E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%

A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%

B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/brow

se 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการคนหาประมาณ 17 รายการ 

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผลการคนหาประมาณ 73 รายการ 

 

3. ข้ันตอนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review)  

1) จําแนกหมวดหมูของงานวิจัย 

2) ใหขอมูลและขอสรุปวามีงานใดบางท่ีศึกษาตรงกับหัวขอท่ีวิจัย 

3) ใหขอมูลและขอสรุปวามีงานใดบางท่ีศึกษาเก่ียวของเชื่อมโยงกับหัวขอท่ีวิจัย 

4) เนนท่ีการสังเคราะหงานท่ีไดจากการคนควา ทบทวน ขอคนพบของงานแตละเรื่อง  

https://library.car.chula.ac.th/search?/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/browse
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https://library.car.chula.ac.th/search?/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/browse
https://library.car.chula.ac.th/search?/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/browse
https://library.car.chula.ac.th/search?/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/browse
https://library.car.chula.ac.th/search?/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/Y%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E04%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E14%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2E%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E25%7d%7bu0E4C%7d&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/1%2C85%2C85%2CB/browse
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บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย มีสาระอยูในกฎหมายหลักสามฉบับ ไดแก (1) 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุม

มาตรการหลัก คือ การจํากัดการเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทางกายภาพ การจํากัดและควบคุมโฆษณา

และการสงเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และตอมามีการออกอนุบัญญัติยอยตามพระราชบัญญัตินี้อยางตอเนื่อง  (2) พระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของกระทรวงการคลัง เปนกฎหมายหลักสําหรับมาตรการทางภาษีและราคา 

และระบบใบอนุญาตในการคาสุรา และ  (3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ของ

กระทรวงมหาดไทย เปนกฎหมายหลักสําหรับการควบคุมพฤติกรรมขับข่ียานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ลดปญหาและผลกระทบท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล การรีวิว  

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 สวนคือ กฎหมายหลักท่ีควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ

แปลงกฎหมายสูแผนยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติ  และสถานการณปญหา อุปสรรค ขอจํากัด และ

ความทาทายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยท่ีผานมา 

 

1. กฎหมายหลักท่ีควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

1.1 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

เหตุท่ีมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะสุราไมใชสินคาธรรมดา กอใหเกิดการเสพติด 

นิยมบริโภค ทําใหเกิดผลกระทบโดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเยาวชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ัง

ลักษณะการดื่ม  (ดื่มบอยๆ ดื่มนานๆครั้ง)  และปริมาณการดื่ม (ดื่มครั้งละนอย หรือดื่มครั้งละมากๆ ) 

กอใหเกิดการเมาสุราการติดสุรา และผลของพิษจากแอลกอฮอล ทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ ไดแก 

โรคเรื้อรัง มะเร็งตับ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เสนเลือดในสมองแตก อุบัติเหตุ/ การบาดเจ็บ ปญหา

สังคมระยะสั้น อาชญากรรมความรุนแรงปญหาการทํางาน  ความรุนแรงในครอบครัว และปญหาสังคม

ระยะยาวหนี้สิน สูญเสียหนาท่ีการงาน  ครอบครัวแตกแยก จรจัด/ไรท่ีอยู ดังแผนภูมิของ Babor11  
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ท่ีมา อางในบัณฑิต ศรไพศาล และจุฑาภรณ แกวมุงคุณ 2550 

 

หากจะไลเรียงมาตราตางๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัตินี้มี 7 หมวด ประกอบดวย 

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ 

1. “คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรท่ีีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

และใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ และใหอธิบดีและผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ

คลังเปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา 5) 

2. ใหคณะกรรมการมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตามอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย (1) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย (2) ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึง

มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลดและเลิกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวน

หนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่ง

คน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่ง

คน (3) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณดาน

สังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคน (มาตรา 6) 
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3. อํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการ ไดแก  (1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เ พ่ือเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี (2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม (1) และ  (3) ปฏิบัติการอ่ืนใด

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 8) 

4. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย  

 
ภาพ กลไกการดําเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล1712 

ท่ีมา นิพนธ ชินานนทเวช. บทบาทภาครัฐในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล. สํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล.  http://cas.or.th/cas/wp 

 

หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1. “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ประกอบดวย  (1) รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนท่ี

หนึ่ง ปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรอง

ประธานกรรมการคนท่ีสาม (3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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(4) ผูแทนองคกรเอกชน จํานวนสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากองคกร

เอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับดานการสนับสนุนและ

รณรงคใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการ

คุมครองผูบริโภค โดยมีผูแทนองคกรเอกชนในแตละดานไมเกินหนึ่งคน ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี

กําหนด (5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและ

ประสบการณดานการแพทย จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ดานสังคมสงเคราะห สังคมศาสตร 

เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร ดานการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน

ไมเกินหนึ่งคน และใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ และใหผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา 10)  

2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุม: (1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ (2) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความคําเตือนสําหรับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผลิต หรือนําเขา (3) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สถานท่ีหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

ตองหามสถานท่ีหรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอ่ืนใดท่ีใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล (4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล (5) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี (6) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและ

เอกชนเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (7) 

จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปให

เขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล (8) เชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติคณะกรรมการ 

(มาตรา 16) 

3. คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย (มาตรา 17) 

4.ใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร (มาตรา 18-19) 

5. อํานาจและหนาท่ีในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด ของคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด แลวแต

กรณี ดังนี้ (1) เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการ
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บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม (2) ใหคําปรึกษาแนะนํา 

และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การ

โฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการ

บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (3) 

กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(4) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและเลิกการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล (5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคุม  (6) ปฏิบัติการ

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย (มาตรา 22) 

6. ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 23) 

 

หมวด 3 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1. จัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ข้ึนในกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และ ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงาน  (มาตรา 24) 

2. อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล:  (1) ปฏิบัติงาน

ธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม (2) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการ

ศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหาตาง ๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และดําเนินการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังแผนงานและมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ

บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ แลว

รายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ (3) ประสานงานและรวมมือกับ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จังหวัด สวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (4) เปนศูนยกลาง

ขอมูลเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล  และ(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ควบคุม มอบหมาย (มาตรา 25) 

 

หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1. ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี้ (มาตรา 26) 

(1) จัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

ผลิตหรือนําเขา ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

2. หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีหรือบริเวณดังตอไปนี้ (มาตรา 27) 

(1) วัดหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

(3) สถานท่ีราชการ ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 

(4) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 

(5) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ

รานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(7) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยท่ัวไป 

(8) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

3. หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ เทาท่ีจําเปนไว 

ท้ังนี้ มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิตหรือผูนําเขาไปยังผูขายซ่ึงไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา (มาตรา 28) 

4. หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้ (มาตรา 29) 

(1) บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

(2) บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 

5. หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังตอไปนี้ (มาตรา 30) 

(1) ใชเครื่องขายอัตโนมัติ 

(2) การเรขาย 

(3) การลดราคาเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการขาย 

(4) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิงโชคการ

ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแกผูนําหีบหอหรือ

สลากหรือสิ่งอ่ืนใดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ 

(5) โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคาอ่ืน หรือการ

ใหบริการอยางอ่ืนแลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเปนตัวอยางของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขการ

ขายในลักษณะท่ีเปนการบังคับซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 
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(6) โดยวิธีหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ 

มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือใน

ลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563” ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 30 (6) 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  

6. หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีหรือบริเวณดังตอไปนี้ (มาตรา 31) 

(1) วัดหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม

ทางศาสนา 

(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปนท่ีพักสวนบุคคล 

(3) สถานท่ีราชการ ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปนท่ีพักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัด

เลี้ยงตามประเพณี 

(4) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปนท่ีพัก

สวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

และไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ

รานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยท่ัวไป 

(7) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

7. “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” สินคาท่ีตองไดรับการควบคุมหามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชัก

จูงใจใหผูอ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยออม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตใหกระทําไดเฉพาะ

การใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุภัณฑ 

เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานั้น ท้ังนี้ความขอนี้ มิ ให ใชบังคับกับการโฆษณาท่ีมีตนกําเนิดนอก

ราชอาณาจักร (มาตรา 32) 

 

หมวด 5 การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือองคกรท้ังภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจขอรับการสนับสนุนเพ่ือ

การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมกําหนด (มาตรา 33) 

 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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หมวด 6 พนักงานเจาหนาท่ี 

1. ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี: (1) เขาไป

ในสถานท่ีทําการของผูผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานท่ีผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สถานท่ีเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น รวมถึงเขาตรวจสอบ

ยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (2) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  (3) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให

ถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา (มาตรา 34) 

2. การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูรับ

อนุญาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ และบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด (มาตรา 35) 

3. การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 34 ใหบุคคลท่ีเก่ียวของอํานวยความ

สะดวกตามสมควร (มาตรา 36) 

4. การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา (มาตรา 37) 

 

หมวด 7 บทกําหนดโทษ 

ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 38) 

ผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา 27 หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 39) 

ผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา 29 หรือมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 40) 

ผูใดฝาฝนมาตรา 30 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 41) 

ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 42) 

ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ และ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน

หาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง (มาตรา 43) 

มาตรา 44 ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 34 (1) 

หรือ (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 34 (3) หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

พนักงานเจาหนาท่ีเม่ือถูกเรียกใหสงตามมาตรา 34 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 36 ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 45 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ

เปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพนักงาน

สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ 

หรือเง่ือนไขประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผูซ่ึง

คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีผูนั้น

แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

1.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

กรมสรรพสามิตไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหมีความทันสมัย 

โปรงใส และเปนสากล รวมท้ังรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิตท่ีกระจัดกระจายอยูในกฎหมายท้ัง 7 

ฉบับมาใชเปนฉบับเดียวกันเพ่ือความเปนเอกภาพในการบังคับใช สําหรับการจัดเก็บภาษีสุรา เปนการใช

มาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือในการลดการบริโภคสุรา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงจัดเก็บภาษี

แบบระบบผสม กลาวคือ จัดเก็บในอัตราตามมูลคาเพ่ือสะทอนถึงความฟุมเฟอย และอัตราตามปริมาณ

เพ่ือสะทอนถึงหลักสุขภาพ ซ่ึงสรางความโปรงใสในการจัดเก็บภาษีมากยิ่งข้ึน มีการปรับลดภาษีตามมูลคา

และเพ่ิมอัตราภาษีตามปริมาณ (แรงแอลกอฮอล) เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสากล โดยอัตราภาษีใหมนี้จะ

ไมทาใหภาระภาษีเพ่ิมข้ึนมากเทาใดนัก ตามหลักรายไดคงท่ี (Revenue Neutrality) และยังเปนสงเสริม

ใหประชาชนบริโภคสุราท่ีมีดีกรีต่ําและลดปญหาสุราเถ่ือนดวย18

13 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติเรื่องสุราไวในหมวด 2 ใบอนุญาต

สําหรับสินคาสุรา ยาสูบ และไพ สวนท่ี 1 สุรา ตามมาตรา 152-158 โดยบัญญัติตั้งแตคํานิยามของคําวา 

“สุรา” ไปจนถึง การขออนุญาตผลิตสุรา การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร การขายสุราและการขอ

ใบอนุญาตขายสุรา และบัญญัติหามเปลี่ยนแปลงสุรา ดังนั้น การขายหรือจําหนายสุราในประเทศไทยจึง

ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายฉบับดังกลาว  

พระราชบัญญัติดังกลาวไดระบุไวในหมวด 2 การเสียภาษี มาตรา 16 วา ใหผูประกอบการ

เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี ตามมูลคาหรือตามปริมาณของสินคา ไมเกินอัตราท่ีระบุไวในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
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สรรพสามิตทายพระราชบัญญัติประกอบกับในป พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ ไดกําหนดใหจัดเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีสุราในอัตรารอยละ 2 ของภาษีสุรา และ

ใน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ไดกําหนดให

เรียกเก็บเงินเพ่ิมจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีสุราในอัตรารอยละ 1.5 ของภาษีสุรา ดังนั้น ในปจจุบันอัตราภาษี

สุรากําหนดไวใหสุราแชประเภทเบียร ไวนและสปารกลิ้งไวนท่ีทําจากองุน และสุราแชผลไมท่ีมีสวนผสม

ขององุนหรือไวนองุน เสียภาษีตามมูลคารอยละ 30 หรือตามปริมาณหนึ่งลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

หนวยละ 3,000 บาท สวนสุรากลั่นทุกชนิดและสุราแชชนิดอ่ืนๆ เสียภาษีตามมูลคารอยละ 30 หรือตาม

ปริมาณหนึ่งลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ หนวยละ 1,000 บาท 19

14 

 ในเชิงนโยบาย การปรับอัตราภาษีสุราควรปรับอัตราในสุราทุกชนิดพรอมๆ กัน เพ่ือใหราคา

ของสุราทุกชนิดสูงข้ึน ซ่ึงจะชวยลดการดื่มสุราลงได แตในปจจุบันยังพบวายังมีความแตกตางของอัตรา

ภาษีของสุราแตละชนิดอยู โดยกลุมสุราแชมีอัตราภาษีสูงสุด สวนสุรากลั่นมีอัตราภาษีต่ําสุด 

การผลิตสุราหรือมีเครื่องกล่ันสุราไวในครอบครอง 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 153 กําหนดใหผูท่ีมีความประสงคจะ

ผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราไวในครอบครอง จะตองยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรม

สรรพสามิต โดยในการยื่นคําขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือครอบครองเครื่องกลั่นสําหรับผลิต

สุรา เม่ือไดรับอนุญาตใหผลิตสุราหรือใบอนุญาตใหครอบครองเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราแลวจะตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกําหนดดวย โดยใบอนุญาตท่ี

ออกตามมาตรานี้ มีอัตราคาธรรมเนียมฉบับละ 300,000 บาท และใบอนุญาตมีอายุ 3 ปนับแตวันท่ีไดรับ

อนุญาต หากมีการผลิตสุราหรือครอบครองเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราหลังจากใบอนุญาตหมดอายุแลว 

ถือไดวา ผลิตสุราหรือครอบครองเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราโดยไมไดรับใบอนุญาตเชนกัน ปจจุบันนี้มี

กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ท่ีออกกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขมาบังคับใช 

กรณีท่ีผูใดฝาฝนผลิตสุราหรือหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราไวในครอบครองโดยไมขอ

อนุญาตจากอธิบดี อันเปนการฝาฝนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ นอกจากนี้ กรณีท่ีมีการขายหรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงสุราท่ีทําการผลิต

โดยฝาฝนตามมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ยอมตองระวางโทษไมเกิน 50,000 บาท ในขณะเดียวกัน หากผูใด

ซ้ือหรือมีไวในครอบครองซ่ึงสุราท่ีผลิตโดยฝาฝนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง จะตองระวางโทษปรับไมเกิน 

10,000  บาท แตถาสุรานั้นมีปริมาณตํ่ากวาหนึ่งลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ดวย

เชนเดียวกัน 

การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กําหนดใหผูประสงคท่ีจะนําสุราเขามาใน

ราชอาณาจักรตองยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพสามิต ซ่ึงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยใบอนุญาตนําสุราเขามาใน



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ราชอาณาจักรจะมีอัตราคาธรรมเนียม ครั้งละสองหม่ืนหาพันบาท ซ่ึงหากมีการนําสุราเขามาใน

ราชอาณาจักรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 195 อยางไรก็ตาม มาตรา 154 วรรคสามและวรรคสี่ ได

กําหนดขอยกเวนใหนําสุราเขามาในราชอาณาจักรไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตได หากเปนกรณีท่ีอธิบดี

กรมสรรพสามิตผอนผันใหนําสุราเขามาเพ่ือเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพ่ือการคาโดยไมตองขอรับ

ใบอนุญาตนําเขา แตตองนําเขาไมเกินปริมาณท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกําหนด และนําเขาทางดาน

ศุลกากรท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกําหนดเทานั้น หรือกรณีผูทําหนาท่ีผูขนสงโดยสุจริต หรือกรณี

การนําเขาเพ่ือการผานแดนหรือการถายลําตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ไมอยูในบังคับตองขอใบอนุญาต

นําสุราเขามาในราชอาณาจักร อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใน

การกํากับดูแลสินคาไดตามท่ีเห็นสมควร 

โดยปจจุบันนี้มีกฎกระทรวงการอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ออก

บังคับใช ซ่ึงกําหนดใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักรไว 5 ประเภท ไวในขอ 2 และตาม

กฎกระทรวง ขอ 3 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะขอใบอนุญาตแตละประเภทไว ซ่ึงแตกตางกันแลวแต

กรณี เชน จะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 หรือท่ี 2 หรือไดรับใบอนุญาตผลิตสุรา หรือ

จะตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เปนตน 

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 156 ไดกําหนดใบอนุญาตขายสุรา 

ซ่ึงใชสําหรับการขายสุราทุกชนิดท้ังสุรากลั่นและสุราแช ท้ังท่ีผลิตในราชอาณาจักรและท่ีนําเขามาใน

ราชอาณาจักร แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจํานวนตั้งแตสิบลิตร

ข้ึนไป เชน การขายจากผูผลิตหรือผูนําเขาไปยังผูขายสง การขายสุราจากผูขายสงไปยังผูขายปลีก เปนตน 

โดยมีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละหนึ่งแสนบาท 

2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากวาสิบ

ลิตร เชน การขายปลีกสุราเพ่ือนาไปบริโภค การขายสุราเพ่ือดื่ม ณ สถานท่ีขาย เปนตน โดยมีอัตราคา

ธรรม โดยมีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละหาหม่ืนบาท 

ในกรณีท่ีมีการขายสุราครั้งหนึ่งสิบลิตรข้ึนไป และตํ่ากวาสิบลิตรปะปนกันผูขายสุราจะตอง

รับใบอนุญาตขายสุราท้ัง 2 ประเภท มิเชนนั้นยอมจะมีความผิดฐานเปนผูไดรับใบอนุญาตขายสุราทําการ

ขายไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท ตามมาตรา 197 

สถานประกอบการขายสุรา 

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 กําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 5 ไดกําหนดใหผูท่ีจะไดรับใบอนุญาตขายสุราตองไมใชสถานประกอบการท่ีมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 
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(ก) สถานประกอบการขายสุราของผูท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและอยูระหวางถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาต 

(ข) สถานท่ีตองหามขายสุราตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลหรือกฎหมายอ่ืน 

(2) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 

(ก) ท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและติดกับสถานท่ีดังกลาว 

(ข) ท่ีตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่ง รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและติดกับสถานท่ีดังกลาว 

(ค) ท่ีต้ังสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและติดกับสถานท่ีดังกลาว 

(ง) สถานท่ีท่ีเคยเปนสถานประกอบการขายสุราของผูท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแต

ไดพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(จ) สถานประกอบการขายสุราของผูท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและอยูระหวางถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาต 

(ฉ) สถานท่ีตองหามขายสุราตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลหรือกฎหมายอ่ืน 

สถานท่ีขายสุราประเภทท่ี 2 นี้ตองขอใบอนุญาตขายสุราจากกรมสรรพสามิต  สําหรับการ

ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากวาสิบลิตร” สถานท่ีจําหนายแบบนี้มีหลากหลายรูปแบบในประเทศ

ไทย ไดแก ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม รานหมูกระทะ รานชาบู รานอาหารตามสั่ง ผับ บาร 

สถานบันเทิง คาราโอเกะ รานเหลาตอง/ซุม/รถเข็น/เหลาปน ลานเบียร โตะสนุกเกอร ยังรวมถึงสถาน

บริการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดวย 

1.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีเจตนารมย หามมิใหผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา

หรือของเมาอยางอ่ืน  มีบทบัญญัติความผิดฐานผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา ไวในมาตรา 43 (2) หามมิใหผู

ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา หากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามมาตรา 160  ตรี วรรคแรก ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับตั้งแต 5,000 - 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ี

ไมนอยกวา 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี ตามบทบัญญัติของกฎหมายไดหามไมใหผู ขับข่ี

ยานพาหนะขับข่ี ขณะท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมตอปริมาณโลหิต 100 มิลลิกรัม 

และกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ือกําหนดมาตรฐานของระดับแอลกอฮอลในเสนเลือด 

โดยไดกําหนดไววา ผูท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินรอยละ 50 ใหถือวาเปนผูเมาสุรา โดยเปนการให

อํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูขับข่ียานพาหนะ 20

15 
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ในสวนของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล ในเม่ือกฎหมายกําหนดใหผูท่ีขับข่ีรถยนตและ

รถจักรยานยนต หามมีระดับแอลกอฮอลในเลือดเกิน  50 มิลลิกรัม ตอเลือด 100 มิลลิลิตร (50 มิลลิกรัม

เปอรเซ็นต) ซ่ึงเราสามารถทราบไดจากการใชเครื่องวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ 

แบงตามลักษณะของเครื่องไดเปนสองประเภท คือ แบบพกพา และแบบประจําท่ี แบงตามวัตถุประสงค

ของการใช ไดแก เครื่องวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจแบบตรวจคัดกรอง เปนเครื่องท่ี

ใชในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจเขาเครื่องวัด ผลท่ีแสดงจะเปน

ตัวหนังสือวา “เกินหรือไมเกิน” จากคามาตรฐานท่ีต้ังไว และเครื่องวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธี

เปาลมหายใจแบบตรวจยืนยันผล เปนเครื่องท่ีใชในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลม

หายใจเขาเครื่องวัด ผลท่ีไดจะแสดงเปนตัวเลขวามีปริมาณในหนวย mg/100ml 16 

ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (2537) วิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องด่ืมแอลกอฮอล คือ 

ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในการตรวจ หรือทดสอบใหใชเครื่องตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ และอานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

วิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล เจาพนักงานตํารวจจะมีเครื่องมือในการเปา วิธีการเปาวิธี

แรก จะเปนทดสอบเบื้องตน โดยการเปาออกจากลมหายใจ กอนเปาใหผูถูกตรวจสอบหายใจเขามาก ๆ 

แลวเปาออกมาแรง ๆ อีกวิธีหนึ่งคือ เจาพนักงานตํารวจจะมีเครื่องเปาชนิดตองใชปากอมเขาไปท่ีอุปกรณ

การเปา โดยหายใจเขามาก ๆ แลวเปาลมออกมาแรง ๆ  

วิธีการตรวจ หรือทดสอบใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด และถา

กรณีท่ีไมสามารถตรวจโดยวิธีวัดลมหายใจได ใหทดสอบตามวิธีตรวจวัดจากปสสาวะ และตรวจวัดจาก

เลือด กรณีท่ีตองทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือด ใหสงผูขับข่ีไปยังโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด และทําการ

เจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม ถามี

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ใหถือวาเมาสุรา22

17  

ตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมย หามมิใหผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 

(มาตรา 43 (2)) ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา ใหดําเนินการ ดังนี้ 

- ใหผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวาดวย

รถยนต มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดรถและสั่งใหมีการทดสอบ (มาตรา 43 ตรี) ในกรณีท่ีผูตรวจการพบวาผูขับ

ข่ี/ขับรถในขณะเมาสุรา ใหผูตรวจการสงตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวน

โดยเร็ว แตตองไมเกิน 6 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีพบการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินคดีตอไป (มาตรา 43 

จัตวา)  

- ในกรณีท่ีเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาผูขับข่ีขับ

รถในขณะเมาสุรา ใหสั่งใหมีการทดสอบผูขับข่ีดังกลาววาเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนหรือไม หากผูขับข่ี

ไมยอมใหทดสอบใหมีอํานาจกักตัวไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเปนแหงกรณีเพ่ือให

การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเม่ือผูนั้นยอมใหทดสอบแลวผลปรากฏวาไมไดขับรถในขณะเมาสุราให

ปลอยตัวไปทันที การทดสอบนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 142)  



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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- ใหผูท่ีฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีกรณีสั่ง

ใหผูขับข่ีหยุดรถหรือกรณีสั่งใหมีการทดสอบความสามารถในอันท่ีจะขับข่ีหรือขับรถในขณะเมาสุรา ถาไม

เปนความผิดท่ีกําหนดโทษไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษปรับครั้งละไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 

154)  

- ใหผูขับข่ีท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการท่ีใหมีการทดสอบการเมาสุรา

ตองรับโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 157/1) ใหผูท่ีฝาฝนขับรถในขณะเมาสุราตองรับโทษจําคุกไม

เกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาต

ขับข่ีมีกําหนดไมนอยกวา 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

- ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองรับโทษจําคุก

ตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป และปรับตั้งแต20,000 บาท ถึง 100,000 บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีมี

กําหนด ไมนอยกวา 1 ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

- ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส ตองรับโทษจําคุกตั้งแต 2 ป 

ถึง 6 ป และปรับต้ังแต 40,000 บาท ถึง 120,000 บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีมีกําหนดไม

นอยกวา 2 ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี และ 

- ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองรับโทษจําคุกตั้งแต 3 ป ถึง 

10 ป และปรับตั้งแต 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี (มาตรา 160 

ตรี) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2537) การทดสอบผูขับข่ีวาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ีโดยใชวิธีการ คือ ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดจากปสสาวะ และ

ตรวจวัดจากเลือด 

- การตรวจวัดจากปสสาวะหรือจากเลือดใหใชในกรณีท่ีไมสามารถทดสอบจากการ

ตรวจวัดลมหายใจไดเทานั้น และกรณีท่ีตองทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดใหสงตัวผู ขับข่ีไปยัง

โรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดดังนี้ “ใหถือวาเมาสุรา” 

(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

(2)กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปสสาวะ ใหเทียบปริมาณแอลกอฮอลโดยใช

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑมาตรฐานคือ (ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจใหใชคาสัมประสิทธิ์ใน

การแปลงคา เทากับ 2,000 (ข) กรณีตรวจวัดจากปสสาวะ ใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับเศษ 

1 สวน 1.3 

1.4 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

กฎหมายนี้ใหความหมาย คําวา “เด็ก” หมายถึงบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ แตไม

รวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส (มาตรา 4) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืนไมวาเด็กจะ

ยินยอมหรือไมหามมิใหผูใดจําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง

การแพทย (มาตรา 26 (10)) 
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1.5 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2552 ออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา ยกเวนการขายในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

 

ตารางท่ี 2.1 ลําดับมาตรการควบคุมแอลกอฮอลของประเทศไทยตามกฎหมาย 
 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- หามขายในสถานท่ีวันเวลาบุคคลท่ีกําหนด  

- หามดื่มในสถานท่ีกําหนด หามขายโดยวิธีการหรือลักษณะท่ีกําหนด  

- หามโฆษณา  

- บรรจุภัณฑและฉลาก 

- กอตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (สคอ.) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคมพ.ศ 2551 เห็นชอบกําหนดใหวัน

เขาพรรษาเปนวัน “งดดื่มสุราแหงชาติ”   

พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 

- หามขายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา 

ยกเวนในโรงแรมและรานคาปลอดอากร ในทาอากาศยาน (ปจจุบันยกเลิก) 

พ. ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- กฎกระทรวงเก่ียวกับการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ  

- หลักเกณฑการเปรียบเทียบปรับ  

- ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องหามมิใหนําเขาไปหรือ

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทในอุทยานแหงชาติ  

- คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2553 เห็นชอบยุทธศาสตร

นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติป 2554 ถึง 2563 โครงการผูขับรถโดยสาร

สาธารณะ แอลกอฮอลตองเปนศูนย( Zero tolerance) โดยกรมการขนสงทาง

บก 

-  MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับ 20 กระทรวง 7 สํานักงาน  

- MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับ 75 จังหวัด 

พ. ศ. 2554 - ประกาศกรมการขนสงทางบกภายใตพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 

กําหนดเจาพนักงานตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือด  
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- MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

- MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- หามขายและหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงาน  

- หามขายบนทาง  

- คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ หามขายและหามบริโภคในรัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

- การจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 1) 

- MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับผูนํา 5 ศาสนา 

พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- การจายสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 2 ) 

- หามขายและหามบริโภคในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ  

- คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบใหรวมมือสนับสนุน

กิจกรรม “งดดื่มสุราแหงชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 

- MOU ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับกระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการ

กองทัพไทย กองทัพบกกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) 

พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- รูปแบบของขอความ คําเตือนประกอบ ภาพสัญลักษณของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

- หลักเกณฑการเปรียบเทียบปรับ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

- หามขาย และหามบริโภคในพ้ืนท่ีท่ีอยูในกํากับดูแลและใชประโยชนของ

ราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

- หามขายและหามบริโภคในทาเรือโดยสารสาธารณะ 

- หามขายบนทาง 

- หามขายและหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานีขนสง 

- หามขายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และวัน

ออกพรรษา  

- หามขายและหามบริโภคบนทางรถไฟ 
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- หามขายในเวลาท่ีกําหนด ฉลาก ( หามใชขอความท่ีเกินความจริง/ กอใหเกิด

ความเขาใจผิดขอความท่ีเชิญชวนใหดื่ม/ อวดอางสรรพคุณ) 

- หามขายรอบสถานศึกษา 

คําสั่ง คสช. ท่ี 22/2558  

- หามผูประกอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  

- หามมิให มีสถานท่ีขายเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอลตั้ งอยู ในบริ เวณใกล เ คียง

สถานศึกษาหรือหอพักใกลเคียงสถานศึกษา 

พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอแนะนําสําหรับบุคคลท่ีไมควรดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  

- กฎกระทรวง ฉบับท่ี 21 เรื่องกําหนดระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไมเกิน 

20 mg % ในผูขับข่ีดังตอไปนี้  

1) ผูขับข่ีซ่ึงมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  

2) ผูขับข่ีซ่ึงไดรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยรถยนต  

3) ผูขับข่ีซ่ึงมีใบอนุญาตขับข่ีสําหรับรถประเภทอ่ืนท่ีใชแทนกันไมได  

4) ผูขับข่ีซ่ึงไมมีใบอนุญาตขับข่ีหรืออยูระหวางถูกพักใช หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตขับข่ี 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551  

- แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งผูแทนองคกรเอกชน แตงตั้งพนักงาน

เจาหนาท่ีเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)   

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการสูบ

บุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา 

- MOU คือขายภายในกระทรวงสาธารณสุข 9 หนวยงานรวมใจตานภัยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

พ.ศ.2561 แนวปฏิบัติการคัดกรองบําบัดรักษาฟนฟูสภาพผูมีปญหาการดื่มสุรา  

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

- หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการใชเครื่องจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

สถานท่ีหรือบริเวณรานคาสะดวกซ้ือ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2563 - เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 มีขอหามท่ีออกตามมาตรา 30(6) หามมิใหจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานทางออนไลน  (ชวงโควิด-19) 
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2. การแปลงกฎหมายสูแผนยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัต ิ

การแปลงสารบัญญัติในกฎหมายไปสูแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ป พ.ศ. 

2554-2563 ซ่ึงผานการรับรองจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และไดรับความเห็นชอบโดย

คณะรัฐมนตรีเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการดําเนินการในภาพรวมของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศ ยุทธศาสตรฯ นี้ ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ 5 ดาน  สรุป มีสาระสําคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ควบคุมการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและกายภาพ เปาหมายคือมีระบบภาษีท่ี

เหมาะสมตอการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทําใหประชาชนเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยาก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม เปาหมายคือเพ่ือสราง

คานิยมทางสังคมใหเห็นวาสุราไมใชสินคาธรรมดา ทําใหเยาวชนรูเทาทันกลยุทธทางการตลาดเพ่ือลดนัก

ดื่มหนาใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ลดอันตรายจากการบริโภคเปาหมายคือ เพ่ือลดความเสี่ยงและจํากัดขนาด

และความรุนแรง ในกลุมผูบริโภคและผูท่ีมีปญหาจากการบริโภครวมไปถึง เขาถึงการบําบัดรักษาได 

รวมถึงลดจํานวนอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการปญหาในระดับพ้ืนท่ี เปาหมายคือพัฒนาการดําเนินงานในพ้ืนท่ีให

เขมแข็ง ขยายผลสูชุมชน หมูบานใหสามารถจัดการปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนท่ีเขมแข็ง เปาหมายคือสรางกลไก

สนับสนุนการจัดการปญหาแอลกอฮอล มีกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

และไดเริ่มดําเนินมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในปพ.ศ. 2546 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2546 นํามาซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับครอบคลุมท้ังการ

ควบคุมเวลาท่ีออกอากาศ พ้ืนท่ีในการตั้งปายโฆษณา เนื้อหาการโฆษณา และมาตรการคําเตือน กระท่ัง

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงกําหนดมาตรการควบคุมโฆษณา

ขมวดไวในพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 32 ซ่ึงกําหนดหามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยผูผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถโฆษณาไดในรูปแบบของการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรค

สังคมและตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา 32 วรรคสอง เม่ือพบการกระทําความผิด พนักงาน

เจาหนาท่ีจะดําเนินการโดยรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

จากการศึกษาผลการดําเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะเวลา 10 ปนับ

จากกฎหมายมีผลบังคับใช 2318  พบวาแมจะมีมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลครอบคลุม

ในหลายดาน แตประสิทธิผลในการควบคุมตามมาตรการทางกฎหมายไมไดผลดีเทาท่ีควร สามารถลดการ

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดบางมิติ เชน มาตรการจํากัดสถานท่ีหามขาย - บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

และหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ อยางไรก็ตาม การตลาดธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงมีความพยายามนําเทคโนโลยีสื่อสารมาใชประโยชน เชน ในป 2559 รัฐบาลขอ
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ความรวมมือใหปดสถานบันเทิง  แตปรากฏวาสถานบันเทิงเหลานั้นใชชองทางสื่อสังคมออนไลนเพ่ือ

สื่อสารขอมูลดานการตลาดมากข้ึน ในขณะเดียวกันไดเกิดเว็บขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลออนไลนเพ่ิมมาก

ข้ึน ไมเพียงเทานั้นยังมีเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมจําหนายท้ังเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระบบภาษีและนอก

ระบบภาษี  ซ่ึงหากไมดําเนินการควบคุมการโฆษณาสื่อสารการตลาด จะทําใหการดําเนินมาตรการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดอยประสิทธิภาพในหลายดาน ดังนั้น ควรมีการดําเนินมาตรการควบคุม

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือปองกันการเกิดปญหาดังกลาว 

ยุทธศาสตรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติท้ัง 4 ดานเปนมาตรการท่ีมุงเปาในการลด

ปริมาณการบริโภค การควบคุมความชุกของนักดื่ม การปองกันนักด่ืมหนาใหม การลดความเสี่ยงของการ

บริโภค และการจํากัดและลดความรุนแรงของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรวม 

มาตรการเหลานี้ มี เนื้อหานโยบาย (policy content) ครอบคลุมนโยบายท่ีมีตนทุน

ประสิทธิผลสูง(Best buys and good buys) ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก และสอดคลองกับ

นโยบายเพ่ือสรางสังคมท่ีปลอดภัยจากปญหาผลกระทบการบริโภคแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก 

(WHO SAFER initiatives) และยุทธศาสตรโลกวาดวยการจัดการปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล พ.ศ. 

2553 มาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของประเทศไทยถือวามีจํานวนมากและหลากหลาย 

โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับกลุมประเทศในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติมีขอจํากัดหลายประการท่ีทําให

การบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูเหลานี้ยังไมเครงครัดและขาดประสิทธิภาพ บางมาตรการยังมีเนื้อหานโยบาย

ไมเขมแข็ง และไมมีเปาหมายเพ่ือการควบคุมการบริโภคและปองกันปญหาจากบริโภคของประชาชน

โดยตรง  

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปนโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอลของประเทศไทยในมุมมองทางดาน

สาธารณสุข  

ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การควบคุมการเขาถึงทางดานราคาและทางกายภาพ 

1.1 นโยบายและมาตรการดานภาษีและราคา 

การเก็บภาษีสรรพสามิต (การคํานวณ อัตรา

ภาษี) ตามกฎหมาย 

 

การคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิ์ (specific 

taxation) ซ่ึงกําหนดตามประเภทของสุราเปนฐานคิด

อัตราภาษี รวมกับการคิดภาษีตามมูลคา (ad 

valorem taxation) โดยใชราคาขายปลีกแนะนํา ท่ี

ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

การปรับข้ึนอัตราภาษีสุราตามภาวะเงินเฟอ ไมมีแนวทางท่ีชัดเจน 
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

กําหนดสวนของภาษีสุราเปนเงินบํารุงเพ่ืองาน

ดานสาธารณสุข (Earmark tax for health) 

ตามกฎหมาย 

รอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุราและ

ยาสูบ 

1.2 นโยบายและมาตรการดานการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ 

กฎหมายกําหนดอายุข้ันต่ําของการดื่มสุรา 18 ป 

กฎหมายกําหนดอายุข้ันต่ําของการซ้ือสุรา  20 ป 

กฎหมายกําหนดหามขายใหผูท่ีมีอาการ มึน

เมา 

หามท่ัวไป และหามในสถานบริการ 

กฎหมายจํากัดชั่วโมงการขาย 

ในรานคาปลีก  

จําหนายไดเฉพาะระหวาง 11.00-14.00 น. และ 

17.00-24.00 น. 

กฎหมายจํากัดวันหามขาย  

 

• หามขายในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระ

ใหญ) 5 วัน ไดแก วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน

อาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา (วันงดดื่มสุราแหงชาติ) 

และวันออกพรรษา 

• หามจําหนาย จาย แจก จัดเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง

และวันกอนเลือกตั้ง 

กฎหมายจํากัดสถานท่ีขาย • วัด ศาสนสถาน 

• โรงพยาบาล คลินิก และรานขายยา 

• สถานท่ีราชการและสถานท่ีของรัฐวิสาหกิจ (ยกเวน

บริเวณรานคาหรือสโมสร) 

• ในพ้ืนท่ีภายใตการดูแลของราชการและรัฐวิสาหกิจ 

• โรงงาน 

• สถานศึกษา และบรเิวณใกลเคียงสถานศึกษา 

• หอพัก 

• สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

• สวนสาธารณะของราชการและรัฐวิสาหกิจ 

• อุทยานแหงชาติ 

• สถานีรถไฟและบนรถไฟ 

• สถานีขนสง 

• ทาเรือ และบนเรือโดยสารสาธารณะ 

• บนทาง 
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายจํากัดความหนาแนนของจุดจําหนาย ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย 

กฎหมายกําหนดเง่ือนไขและลักษณะ เฉพาะ

ของการขาย 

• หามขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ 

• หามเรขาย 

• หามลด แลก แจก แถม ให 

• หามขายโดยใชเครื่องจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

สถานท่ี หรือบริเวณรานคาสะดวกซ้ือ 

กฎหมายกําหนดระบบใบอนุญาตการขาย  ใบอนุญาตมี 2 ประเภท 

ใบอนุญาตประเภทท่ี 1 (ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่ง

จํานวนตั้งแต 10 ลิตรข้ึนไป) 

 • ใบอนุญาตประเภทท่ี 2 (ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่ง

จํานวนต่ํากวา 10 ลิตร) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การดัดแปลงบริบทและเง่ือนไขของการดื่ม 

2.1 การควบคุมการโฆษณา ทุนอุปถัมภ และการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

กฎหมายควบคุมเนื้อหาของโฆษณา  หามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยมีการกําหนด

เง่ือนไข 

และมีขอยกเวนท่ีสามารถกระทําได (มาตรา 32: หาม

โฆษณา หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงให

ผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม โดยมีขอยกเวน คือ การ

ใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคมโดยไม

แสดงภาพของสินคา โดยการแสดงภาพสัญญลักษณ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถกระทําได) 

กฎหมายควบคุมชองทางในการโฆษณา  หามการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดตามคํานิยาม

และขอกําหนดของกฎหมาย โดยไมมีการระบุชองทาง

ท่ีหามโฆษณาไว โดยมีขอยกเวนคือ การโฆษณาท่ีมีตน

กําเนิดจากนอกประเทศ 

กฎหมายควบคุมระยะเวลาในการโฆษณา และ

วิทยุ) ได คือ 22.00 น.- 05.00 น. 

เวลาท่ีอนุญาตใหโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ในสื่อ

โทรทัศน 

การจํากัดการรับ/ใหทุนอุปถัมภ  ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย 
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายหามการสงเสริมการขาย  

โดยการลดราคา 

หามการสงเสริมการขายโดยการลดราคา แลก แจก 

แถม ให 

กฎหมายกําหนดเง่ือนไขของฉลากและ บรรจุ

ภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หามการใชขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค 

เปนเท็จ หรือเกินความจริง ขอความท่ีเชิญชวนให

บริโภคหรืออวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน หรือ

คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือ

ทางออม (ไดแก ขอความท่ีทําใหเกิดทัศนคติวา จะทํา

ใหประสบความสําเร็จในทางสังคมหรือทางเพศหรือทํา

ใหสมรรถภาพทางรางกายดีข้ึน, ขอความหรือภาพท่ีมี

นักกีฬา ดารา ศิลปน นักรอง หรือนักแสดง การใช

ภาพการตูน ขอความ ท่ีชักจูงหรือโนมนาวใหเขารวม

กิจกรรมทางดานดนตรี กีฬา การประกวดหรือ

นันทนาการอ่ืน ๆ เปนตน) บนฉลากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

2.2 การรณรงคสาธารณะ มาตรการใหความรู การปรับทัศคติ และการเพ่ิมโอกาสในการไมดื่ม 

มาตรการใหความรูและฉลากคําเตือน  กฎหมายกําหนดใหแสดงฉลากขอความคําเตือนท่ี

ภาชนะบรรจุ (หามจําหนายสุราแกเด็กอายุต่ํากวา 18 

ป, การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับข่ี

ยานพาหนะลดลง, เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมควรดื่ม) 

กฎหมายกําหนดใหแสดงคําเตือนทายโฆษณาทาง

โทรทัศน 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมในระดับ 

ประเทศ (Social marketing campaign)  

แคมเปญในสื่อกระแสหลัก เชน ใหเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเทากับแชง, กระเชา ปใหมปลอดเหลา พัก

ตับ เปนตน 

มาตรการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไมดื่มใน 

ระดับประเทศ  

เชน โครงการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาพรรษา, วัน

งดดื่มสุราแหงชาติ วันเขาพรรษา, โครงการสวดมนต

ขามป เปนตน 

การรณรงคเพ่ือสรางพ้ืนท่ีหรือสภาพแวดลอมปลอดเหลาในชุมชนและสังคม (Alcohol-free zone and 

alcohol-free events) ดังนี ้

การรณรงคการจัดงานประเพณีงานวัฒนธรรม 

และเทศกาลปลอดเหลา ลอยกระทงปลอด

เชน งานแขงเรือปลอดเหลา, งานบุญบั้งไฟปลอดเหลา

งานสงกรานตปลอดภัยพ้ืนท่ีเลนน้ํา ปลอดเหลา, งาน
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

เหลา (รวมถึงการสนับสนุนทุนอุปถัมภ

บางสวน อุปถัมภจากธุรกิจ 

แอลกอฮอล) 

เทศกาลอาหารปลอดเหลา และงานกาชาดและเพ่ือ

ทดแทนทุน ของดีประจําทองถ่ินปลอดเหลา เปนตน 

- การรณรงคการจัดกิจกรรมหรืองาน พิธีกรรม

ทางพุทธศาสนาปลอดเหลา  

เชนงานทอดกฐินปลอดเหลา, งานบวชปลอดเหลา, 

งานศพปลอดเหลา และงานแตงงานปลอดเหลา เปน

ตน 

- การรณรงคกิจกรรมปลอดเหลาตามวันสําคัญ

สากล 

เชน วันวาเลนไทนปลอดเหลา วันฮาโลวีนปลอดเหลา 

- การรณรงคกิจกรรมปลอดเหลาอ่ืน ๆ  

 

เชน ถนนคนเดินปลอดเหลา, กิจกรรมวิ่งพักตับ, 

กิจกรรมดื่มนมชมบอล, งานเทศกาลดนตรีโคตรอินดี,้ 

กิจกรรมแขงกีฬาเยาวชน ปลอดเหลา เปนตน 

2.3 นโยบายดานแอลกอฮอลในสถานศึกษา 

หลักสูตรการเรียนการสอนใน

สถาบนัการศึกษา 

ยังไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนในระดับนโยบาย 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา  

 

สถาบันการศึกษาเขารวมโดยความสมัครใจ ตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมรณรงคสงเสริมและเพ่ิมโอกาส ของ

การไมดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรของสถาบนันโยบายและความ

รวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน 

เชน โครงการรับนองปลอดเหลา, โครงการเครือขาย

ครูดีไมมีอบายมุข, โครงการโรงเรียนตามคําพอสอน 

เปนตน โดยสถาบันการศึกษาเขารวมโครงการโดย

ความสมัครใจการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ 

อยางจริงจัง เชน การกําหนดพ้ืนท่ีหามขายรอบ

สถานศึกษารวมกับชุมชน และ การหามจําหนายใน

หอพัก เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การลดอันตรายจากการบริโภค 

3.1 มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับข่ียานพาหนะหลังการดื่ม 

ระดับแอลกอฮอลในเลือดตามกฎหมาย(Legal 

blood alcohol concentration (BAC) 

limit) 

• ไมเกิน 50 mg% สําหรับผูขับข่ีท่ัวไป 

• ไมเกิน 20 mg% สําหรบั (1) ผูขับข่ีซ่ึงมีอายุต่ํากวา 

20 ป 

บริบูรณ (2) ผูขับข่ีซ่ึงไดรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 

(3) ผูขับข่ีซ่ึงมีใบอนุญาตขับข่ีสําหรับรถประเภทอ่ืนท่ี
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

ใชแทนกันไมได และ (4) ผูขับข่ีซ่ึงไมมีใบอนุญาตขับข่ี/

อยูระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

การตั้งดานตรวจระดับแอลกอฮอลใน เลือด

ของผูขับข่ีอยางสุม (Random breath-

testing) 

ยังไมเปนนโยบายและยังไมกําหนดเปาหมายชัดเจน 

บทลงโทษฐานเมาแลวขับ  

 

กําลังรางบทลงโทษใหมอยูระหวางกระบวนการ

พิจารณา: การจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 

10,000-20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาล

สั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีมีกําหนดไมนอยกวา 6 เดือน 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีและยึดรถท่ีใชไมเกิน 7 

วัน 

3.2 มาตรการควบคุมการบริโภคในเง่ือนไขและสถานการณท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดผลกระทบสูง 

การหามดื่มในเง่ือนไขและสถานการณท่ีมี

ความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบสูง 

เชน สถานีบริการน้ํามัน สวนสาธารณะ บนทาง

ในขณะขับข่ีหรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ 

เปนตน 

เง่ือนไขและสถานการณท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด

ผลกระทบสูงท่ียังไมมีกฎหมายควบคุม เชน สนามกีฬา 

สถานท่ีจัดงานแขงขันกีฬา งานแสดงดนตรีกลางแจง 

งานเทศกาลรื่นเริง สถานท่ีจัดงานเลี้ยงหรืองานปารตี้

ในสถานท่ีสวนบุคคล และชวงเทศกาลวันหยุดยาว 

เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพ้ืนท่ี 

4.1 มาตรการแอลกอฮอลระดับชุมชน 

การนํานโยบายระดับประเทศไปสู การปฏิบัติ

หรือขยายผลในระดับพ้ืนท่ี 

การบังคับใชกฎหมายตามโครงสรางคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับจังหวัด (กลไก

ทางการ) 

การเฝาระวังการกระทําผิดโดยเครือขายภาคประชา

สังคมคือ เครือขายองคกรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(กลไกทางสังคม) 

ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงสี่ ของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประเทศไทย 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ประเด็นตามยุทธศาสตรท่ีหนึ่งถึงส่ีของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

การดําเนินโครงการรณรงคในระดับประเทศ

ไปสูการปฏิบัติหรือขยายผลในระดับพ้ืนท่ี  

 

เชน โครงการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาพรรษาใน

ชุมชนและคนตนแบบในการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล, 

งานหรือกิจกรรมปลอดเหลาในชุมชน (เชน งานศพ

ปลอดเหลา งานแตงงานปลอดเหลา) โครงการชุมชน

รวมใจตานภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 

การพัฒนานโยบาย นวตักรรม หรือ เชน 

โครงการในการจัดการปญหาแอลกอฮอล แบบ

เฉพาะเจาะจงในบริบทของพ้ืนท่ีจาก ภาค

ประชาชนในชมุชนเอง  

การพัฒนานโยบายยุทธศาสตรควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลระดับจังหวัด (25 จังหวัด) จังหวัดตนแบบ

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ (5 

จังหวัด) ชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่และสุรา (73 ชุมชน) 

4.2 มาตรการแอลกอฮอลในสถาบัน องคกร หนวยงาน และสถานประกอบการ 

การหามดื่มในหนวยงานและ สถาน

ประกอบการ  

การหามดื่มในโรงงาน สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และพ้ืนท่ีกํากับดูแลและใช

ประโยชนของทางราชการ สถานศึกษา สถานบริการ

สาธารณสุข สถานพยาบาล รานขายยา สถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

นโยบายและระเบยีบระดับสถาบัน องคกร 

หรือหนวยงาน 

ระเบียบวินัยราชการวาดวยการไมประพฤติชั่วซ่ึงหมาย

รวมถึง การดื่มในเวลางานและการทอดท้ิงงานไปดื่ม

สุรา 

กิจกรรมรณรงคการไมดื่มแอลกอฮอลของ

บุคลากรในสถาบัน องคกร หรือ หนวยงาน 

เชน โครงการสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพ 

SMEs Happy and Productive Workplace เปนตน 

ท่ีมา สาวิตรี อัษณางคกรชัย และอรทัย วลีวงษ (2563) รายงานสถานการณการดําเนินนโยบายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2551-2561 (หนา (6)-(12))  

 

3. สถานการณปญหา อุปสรรค และความทาทายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศ

ไทยท่ีผานมา 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร  พ.ศ. 2560 ของ 

สํานักงานสถิติแหงชาติวา จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท้ังสิ้น 55.9 ลานคน  เปนผูท่ีดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบปท่ีแลวประมาณ 15.9  ลานคน (รอยละ 28.4) โดยเปนผูท่ีดื่มสมํ่าเสมอ 6.98 

ลานคน (รอยละ 12.5) และเปนผูท่ีดื่มนานๆครั้ง 8.91 ลานคน (รอยละ 15.9)  กลุมอายุ 25-44 ป  มี

อัตราการด่ืมสุราสูงสุด (รอยละ36.0) กลุมอายุ 20-24 ป และ 45-49 ป มีอัตราการดื่มสุราใกลเคียงกัน 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

 

34 

 

(รอยละ 33.5 และ 31.1 ตามลําดับ)  กลุมผูสูงวัย (อายุ 60 ปข้ึนไป) มีอัตราการดื่มสุรารอยละ 15.2 

สําหรับกลุมเยาวชน (อายุ 15-19 ป)  มีอัตราการดื่มสุราต่ําสุด (รอยละ 13.6)24

19  

ฐานขอมูล ท่ีจํ า เปน  สํ าหรับประเ มินสถานการณกลุ ม โรคไมติดต อเรื้ อรั ง  (Non-

communicable diseases; NCDs) ของคนไทย โดยศึกษาความชุกจากปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ การสูบ

บุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอ่ืนๆ  ในรายงานสถานการณโรค NCDs พ.ศ. 2562 โดยกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา คนไทยเสียชีวิตดวยโรค NCDs ราวปละ 4 แสนราย หรือวันละไม

ต่ํากวา 1,000 ราย คิดเปน 3 ใน 4 ของการเสียชีวิต ของท้ังหมดของประเทศ และครึ่งหนึ่งเปนการ

เสียชีวิตกอนวัยอันควร กลุมโรค NCDs ถือเปนภัยเงียบท่ีรายแรงกวา โควิด-19 หลายเทา”  

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนของสวนดุสิตโพล (2557) กลุมตัวอยางอายุ

ระหวาง 11 – 60 ป ท่ัวประเทศ รวม 14 จังหวัด จํานวน 3,163 คน ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 

2557 พบวา 25

20 

- สถานท่ีท่ีเปนท่ีนิยมซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ รานขายของชํา รานสะดวกซ้ือ สถาน

บันเทิงและรานอาหาร โดยสถานท่ีท่ีดื่มคือ บานตนเอง บานเพ่ือน หอพัก สถานบันเทิง และรานอาหาร  

- เครื่องด่ืมท่ีนิยมดื่มมากท่ีสุดคือ เบียร รองลงมาคือ สุราสี/สุราแดง ท้ังนี้เพราะหาซ้ือได

สะดวก ดื่มงาย ในรอบ 12 เดือน มีผูดื่ม รอยละ 41.51 ไมดื่ม รอยละ 58.49 ความถ่ีในการดื่มสวนใหญ

นานๆครั้ง (1-11 วัน/ป) โดยกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-19 ป ดื่ม รอยละ 33.61 

- สวนใหญมีความเห็นวา สามารถรับรูไดชัดเจนวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ยี่หอหรือชื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ โดยสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจในภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

มากท่ีสุด คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ รองลงมา คือ สีสัน และตัวอักษร 

- มากกวารอยละ 85 เห็นดวยกับการกําหนดสถานท่ีหามขายและบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบริเวณสถานีรถไฟและในขบวนรถไฟ สถานีขนสงสาธารณะ สนามกีฬา และทาเรือสาธารณะ 

เพราะทําใหผูคนเขาถึงหรือหาซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายและเปนการสรางความเดือดรอนรําคาญ

ใหกับผูอ่ืนได อีกท้ังยังเสี่ยงตอการเกิดปญหาการถูกคุกคามทางเพศ/อนาจาร ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน 

และกอใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีอีกดวย 

- มากกวารอยละ 88 เห็นดวยกับการกําหนดสถานท่ีหรือบริเวณหามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบน “ทาง” เพราะเปนสถานท่ีสาธารณะ สามารถชวยลดปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินได การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางทําใหผูบริโภคหาซ้ือไดงาย อีกท้ังเปนสาเหตุหนึ่งท่ีอาจ

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ สรางความรําคาญและความไมปลอดภัยกับบุคคลอ่ืน กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทได 

- รอยละ 76 เห็นวารูปแบบขอความคําเตือน ประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทางโทรทัศนมีขนาดเล็กเกินไปและอานคําเตือนเร็วเกินไป  

- รอยละ 80 เห็นวาควรเพ่ิมขนาดของขอความคําเตือนในปายโฆษณาจาก 1/4 เปน 1/3 

ของพ้ืนท่ี และควรเพ่ิมลักษณะของขอความท่ีสั้น กระชับ และทําใหเห็นโทษหรือผลกระทบท่ีรุนแรง 
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- รอยละ 78 เห็นวาภาพดารา นักกีฬา นักรอง ผูมีชื่อเสียง ท่ีปรากฎบนฉลากของ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีผลทําใหเกิดการจดจํายี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายข้ึน โดยทําใหเห็นวา

เครื่องดื่มนั้นๆ เปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยม และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูไมเคยดื่มสนใจดื่ม 

- รอยละ 74 เห็นวาการสนับสนุนกิจกรรม มีผลตอการจดจําและการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอีกดวย 

- รอยละ 75 เห็นดวยกับการหามนําภาพดารา นักกีฬา นักรอง ผูมีชื่อเสียง แสดงบนบรรจุ

ภัณฑ  

- รอยละ 76.2 เห็นวาการมีภาพคําเตือนสงผลใหเกิดการตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล และรอยละ 75.4 เห็นวาการมีภาพคําเตือนสงผลใหลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไดดีกวาขอความตัวอักษร 

- การกําหนดวันหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากวันสําคัญทางศาสนาเดิมท่ีมีการ

หามอยูแลว รอยละ 87 เห็นวาควรหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกวันพระมากท่ีสุด รองลงมาคือ วัน

สําคัญของศาสนาอ่ืน (เชน วันตรุษอิสลาม) วันหยุดนักขัตฤกษ และวันสําคัญตามประเพณี เพราะชวย

สงเสริมใหมีสุขภาพท่ีดี ชวยลดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท ชวยลดปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และหากอนุญาตใหมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะสงผลเสียตอภาพลักษณของประเทศอีก

ดวย 

- ปจจุบันยังพบเห็นพฤติกรรมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในบริเวณปมน้ํามัน/ปมแกส 

รอยละ 24 และหอพัก รอยละ 20 สวนสถานท่ีท่ีพบการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เชน บนยานพาหนะ

ขณะอยูบนทางท้ังรถสวนตัวและรถโดยสาร รอยละ 18 และปมน้ํามัน/ปมแกส รอยละ 16 เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบเห็นการขายในวันสําคัญทางศาสนา รอยละ 41 

การสํารวจของสวนดุสิตโพล พบวา โดยอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ อายุ 18 ป 

สาเหตุท่ีเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวาเพ่ือเขาสังคม/การสังสรรค รอยละ 

33.45 รองลงมาคือ อยากลอง รอยละ28.45 และตามอยางเพ่ือน/เพ่ือนชวนดื่ม รอยละ 23.84 ตามลําดับ 

สวนใหญซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากรานขายของชํา รอยละ 33.60 รองลงมาคือ รานสะดวกซ้ือ เชน 7-

11/แฟมิลี่มารท/108 ชอป/มินิบิ๊กซี/โลตัสเอ็กเพรส เปนตน รอยละ 27.38 และจากสถานบันเทิง เชน 

ผับ/บาร รอยละ 13.53 ตามลําดับ ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลา 17:00 – 24:00 น. รอยละ 81.87 

รองลงมาคือ ในชวงเวลา 14:00 – 17:00 น. รอยละ 10.27 ชวงเวลา 00:00 – 11:00 น. รอยละ 5.58 

และชวงเวลา 11:00 – 14:00 น. รอยละ 2.28 ตามลําดับ และสวนใหญเม่ือเห็นภาพโฆษณาแลวทําใหนึก

ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเฉพาะประชาชนท่ีเม่ือเห็นภาพแลวทําใหนึกถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาทําใหมีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอยางมาก26

21  

การสํารวจสวนดุสิตโพล (2561) เรื่องการรับรูประเด็นเก่ียวกับกฎหมายเฉพาะสําหรับการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา27

22  



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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-  กลุมตัวอยางเห็นดวยกับมาตรการท่ีกําหนดเพ่ิมเติมใหมีสถานท่ีตองหามขาย/หามดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล วันท่ีหามขาย และการหามโฆษณาสื่อสารการตลาดรวมท้ังใหมีภาพคําเตือนบน

ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนั้นยังใหขอเสนอแนะใหภาครัฐเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงตอผูกระทําผิด

กฎหมาย และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง โดยเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีและออกตรวจตรา

อยางสมํ่าเสมอ 

ประชาชนโดยสวนใหญเม่ือเห็นภาพโฆษณาแลวทําใหนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาเฉพาะประชาชนท่ีเม่ือเห็นภาพแลวทําใหนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาทําใหมีผลตอ

การซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอยางมาก และกิจกรรมการสื่อสารการตลาดท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนสวนใหญคิดวาเปนกิจกรรมลานเบียรมากท่ีสุด รองลงมา

คือ การจัดคอนเสิรต และการแขงขันกีฬา โดยท่ีประชาชนสวนใหญเห็นดวยท่ีหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภายใตกํากับดูแลของรัฐ ไมรับการสนับสนุน เชน เงิน สิ่งของ ทรัพยสิน บริการ 

หรือประโยชนอ่ืนใด จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กลุมตัวอยาง รอยละ 80 ทราบวา หามใชรูปของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เชน นักกีฬา ดารา ติดอยู

บนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล  หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันสําคัญทางศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา หามขายใหกับบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 

ปบริบูรณ และบุคคลท่ีมีอาการมึนเมา จนครองสติไมได แตยังมีบางประเด็น เชน หามขายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลในหอพัก และหามบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เชน เน็ตไอดอล ดารา นักกีฬา โพสตชื่อและเครื่องหมาย

ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ซ่ึงกลุมตัวอยางรับรูเพียงรอยละ 50-60 เทานั้น ดังนั้น สะทอนใหเห็นวาการ

รับรูขอกฎหมายไมถูกตอง จะนํามาซ่ึง การปฏิบัติท่ีไมถูกตอง  

หนวยงานจึงควรมีการประชาสัมพันธ หรือรณรงค เก่ียวกับประเด็นกฎหมายเหลานี้มากข้ึน 

สวนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ในการออกกฎหมายเฉพาะสําหรับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงประเด็นท่ีประชาชนสวนใหญเห็นดวยรอยละ 80 ข้ึนไป ไดแก หามใช จาง วาน 

หรือยินยอมใหบุคคลอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณขายหรือใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล หามนําชื่อหรือ

เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไปแสดงบนผลิตภัณฑสินคาอ่ืนท่ีไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล หาม

โฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑสินคาท่ีมีรูปลักษณ ทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสนามกีฬา และหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

สนามกีฬา โดยประเด็นเหลานี้ประชาชนเห็นดวยวาควรผลักดันเปนกฎหมาย แตยังมีบางประเด็นท่ี

ประชาชนไมเห็นดวย หากจะมีการบังคับใชเปนกฎหมาย ไดแก หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชวง

วันหยุดราชการ ในเทศกาลปใหม และหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวงวันหยุดราชการ ในเทศกาล

สงกรานต ซ่ึงประชาชนเห็นดวยเพียง รอยละ 50 เทานั้น หากตองการท่ีจะผลักดันให 2 ประเด็นนี้

ออกเปนกฎหมาย ควรจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมใหครอบคลุม ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาควบคุมและเปนสินคาอันตราย กรมสรรพสามิตถือวา

เปนสินคาท่ีอาจนําไปสูการผิดศีลธรรม อีกท้ังเปนสินคาฟุมเฟอย การควบคุมมีท้ังการผลิต การขาย การ
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โฆษณาและการสื่อสารการตลาด ผลกระทบจากดื่มสุราของผูอ่ืน  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา ในการควบคุมนั้น

ภาครัฐไดดําเนินการถูกตองแลว แตอาจไมถูกใจผูคา และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลกระทบท่ีตามจาก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีมากมาย นอกจากการดื่มตามปกติแลวนั้น คนไทยยังนิยมดื่มในชวงเทศกาล

ตางๆ อีกดวย ซ่ึงพบวาการดื่มในเทศกาลนั้นดื่มหนักหรือดื่มมากกวาการดื่มตามปกติ ซ่ึงสะทอนอยูใน

จํานวนสถิติการสูญเสียในแตละเทศกาล ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต สรุปสถิติอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานตป 2561 พบวา เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 

418 ราย บาดเจ็บ 3,897 ราย สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแลวขับ รอยละ 40.28 สวน

เทศกาลปใหมนั้น พบวา ชวงปใหม ป 2560 เกิดอุบัติเหตุ 3,919 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 478 ราย บาดเจ็บ 

4,128 ราย ถือเปนสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปท่ีผานมา ในสวนเทศกาลลอยกระทงนั้น ก็ไมพนอุบัติเหตุ

เชนกัน สาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากการดื่ม หรือในเทศกาลวาเลนไทน 

สถานการณแอลกอฮอลและสุขภาพของโลก โดยพบวาประเภทของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี

นักดื่มปจจุบันมีบอยท่ีสุดคือ เบียร ความชุกของนักดื่มปจจุบันของประชากร ไทยลดลงแตสัดสวนของนัก

ดื่มประจาํกลับเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงหมายความวา นักดื่มท่ียังคงดื่มอยูหรือนักดื่มหนาใหมกลับมีพฤติกรรมดื่มสุรา

บอยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงลักษณะการดื่มเชนนี้จะสงผลตอการเกิดอันตรายในระยะสั้น ในป พ.ศ. 2560 คา APC 

(annual alcohol per capita consumption) เทากับ 7.33 ลิตร/คน/ป ซ่ึงสูงกวาคา APC ท่ีถูกกําหนด

ไวในยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเพ่ือจะบรรลุผลในป พ.ศ. 2563 (7.32 ลิตร/คน/ป)  และ

จังหวัดท่ีมีความชุกของนักดื่มปจจุบัน (ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา: current 

drinker) ในประชากรผูใหญ (ตั้งแต 15 ปข้ึนไป) สวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไดแก เชียงราย รองลงมา คือ ลําพูน พะเยา นาน และสุรินทรจังหวัดท่ีมีคาเฉลี่ยดัชนีความเสี่ยงตอปญหา

แอลกอฮอลสูงสุด ไดแก ลําปาง รองลงมา คือ เชียงราย พิษณุโลก จันทบุรี และสุโขทัย นอกจากนี้พบวา

ความชุกของการดื่มสุราในนักเรียนหญิงกลับเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยรานขายของชําจะเปนจุดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุมนักดื่มประจํา และนักดื่มหนัก รองลงมาคือรานสะดวก

ซ้ือและรานอาหาร จากการสํารวจในป พ.ศ. 2561 ในพ้ืนท่ีรอบสถานศึกษา 66 แหงท่ัวประเทศ พบวา

ความหนาแนนของจุดจําหนายเฉลี่ย 9.6 จุดตอตารางกิโลเมตร เยาวชนเดินจากรั้วสถานศึกษาถึงจุด

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะทางท่ีไกลข้ึนเปนเทาตัวคือ 4.4 เมตร28

23 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล การจัดอันดับจังหวัด

ตามความเสี่ยงดานการบริโภค ความชุกของการดื่มสุราของเยาวชน ความหนาแนนของจุดจําหนายสุรา

นอกระบบภาษีสถานการณแอลกอฮอลและสุขภาพของโลก โดยพบวาประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

นักดื่มปจจุบันด่ืมบอยท่ีสุดคือเบียร ความชุกของนักดื่มปจจุบันของประชากรไทยลดลง แตสัดสวนของนัก

ดื่มประจาํกลับเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงหมายความวา นักดื่มท่ียังคงดื่มอยูหรือนักดื่มหนาใหมกลับมีพฤติกรรมดื่มสุรา

บอยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงลักษณะการดื่มเชนนี้จะสงผลตอการเกิดอันตรายในระยะสั้น29

24 

การวิจัยแบบสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 440 คน พบวา เจตคติตอการดื่มเบียรการ

รับรูในการดื่มเบียร  คานิยมในการดื่มเบียรมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับพฤติกรรมการดื่มเบียรใน
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กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 มีปจจัยท่ีสามารถรวมกันพยากรณตอ

พฤติกรรมการด่ืมเบียรในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 จํานวน 4 

ปจจัยไดแก เจตคติตอการดื่มเบียร อิทธพิลดานเพ่ือน  คานิยมในการดื่มเบียร และอิทธิพลดานโฆษณา ได

รอยละ 99.130

25 

 

ตาราง 2.3 รอยละของประชากร อายุ 15 ปข้ึนไปท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจําแนกตามเพศ  

 
ท่ีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

สถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาจากการสํารวจครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางระหวางวันท่ี 

1 กุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2564 จากครัวเรือนตัวอยางท้ังสิ้น 84,000 ครัวเรือนท่ัวประเทศจากสถิติท่ี

เก็บรวมรวมมา พบวา แนวโนมของอัตราการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลของผูท่ีอายุ 15 ปข้ึนไป ใน

ภาพรวมท้ังประเทศระหวางป 2547- 2564 พบวา อัตราการดื่มฯ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย อยูในชวง

ระหวางรอยละ 32.7 ถึง 32.3 แตหลังจากป 2558 พบวาอัตราการดื่มฯ มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 34.0 

ในป 2558 เปนรอยละ 28.0 ในป 2564 ซ่ึงมีผลจากการรณรงคการงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รวมท้ัง

จากสถานการณโควิด-19 ท่ีหามดื่มในสถานท่ีตางๆ ดังตาราง 2.3 และ 2.4  

 

ปญหาทัศนคติและความไมตระหนักถึงผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จากสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผานมา ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลยังมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะนักดื่มหนาใหม ไดแก นักด่ืมเยาวชน และนักด่ืมเพศหญิง

ท่ีมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปาหมายของแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอล ระดับชาติ
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ตองการจะลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหได จากการสํารวจความชุกของการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรผูใหญ ป พ.ศ. 2550 รอยละ 30.00 โดยตั้งเปาท่ีจะลดความชุกในป 

พ.ศ. 2558 (5 ป) เปนรอยละ 28.50 และในปพ.ศ. 2563 (10 ป) เปนรอยละ 27.00 แตจากการประเมิน

ครึ่งแผนยุทธศาสตรในป 2558 มีความชุก รอยละ 34.00 ซ่ึงตางจากท่ีตั้งเปาไว ฉะนั้นการบรรลุเปาหมาย

ป 2563 จึงตองลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรผูใหญ เปนรอยละ 7.00 จึงจะ

ทําใหป พ.ศ. 2563 มีความชุกของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรผูใหญรอยละ 27.0031

26  

 

ตาราง ท่ี 2.4 อัตรารอยละของประชากรอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จ ำแนกตามการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล กลุมอายุ เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2564 

 
ท่ีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลไดสํารวจในเรื่อง "วัยรุนกับการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานเลี้ยง

สังสรรค" ผลการสํารวจ พบหลายประการเก่ียวกับงานเลี้ยงสังสรรค โดย 1. วัยรุนรอยละ 62.6 เห็นวา 

เปนสิ่งท่ีดีถางานเลี้ยงสังสรรคไมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในขณะท่ีอีกรอยละ 37.4 เห็นวาการไมมีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคเปนสิ่งไมดี เนื่องจาก ไมสนุก (รอยละ 51.2) ไมเหมาะท่ีจะเปนงานเลี้ยง 
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(รอยละ 23.8) เปนงานเลี้ยงของเด็ก ๆ (รอยละ 13.0) ไมมีสื่อเชื่อมความสัมพันธ (รอยละ 10.9) และอ่ืน 

ๆ (รอยละ 1.2) บทสรุปจากผลสํารวจชี้ใหเห็นวา การจะแกปญหาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

วัยรุนใหไดผลนั้น จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการของวัยรุนรวมดวย นอกเหนือไปจาก

มาตรการท่ีรัฐบาลประกาศใช ไมวาจะเปนการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

หรือการกําหนดเวลาและสถานท่ีหามจําหนายท่ี หลายคนมองวา เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเสีย

มากกวา ท้ังนี้ผลการสํารวจพบวา ยังมีวัยรุนถึงรอยละ 57.6 ท่ีระบุวาจะจัดใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน

สวนประกอบในงานเลี้ยงสังสรรคท่ีตนเปนเจาของงานเพ่ือเพ่ิมสีสันและความสนุกสนาน โดยมองวา ไมใช

เรื่องเสียหายแตอยางใด  นอกจากนี้ วัยรุนสวนใหญยังมีทัศนคติวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน

เลี้ยงสังสรรคเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีไมไดทําใหคนอ่ืนเดือดรอนอีกดวย32

27 

คําตอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาวัยรุนสวนใหญยังไมตระหนักถึงผลเสียของการด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยางแทจริง รวมท้ังยังไมตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคลของผู อ่ืนท่ีมักถูกผูดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลลวงละเมิดท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ไมวาจะเปนการสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลรอบ

ขาง การดื่มแอลกอฮอลแลวไปขับรถเปนบุคคลอันตรายอยูตามทองถนน หรือแมแตการสรางปญหาความ

รุนแรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากเมาแลวขาดสติ เปนตน ดังนั้น การแกปญหาเรื่องการดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลของวัยรุนจึงควรเริ่มตนท่ีการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมใหมใหวัยรุน เห็นวางานเลี้ยงสังสรรค

ของคนท่ีมีหัวคิดตองไมยึดติดแอลกอฮอล เพราะจะเปนงานเลี้ยงสังสรรคท่ีสนุกโดยไมมีทุกขตามมา โดยชี้

ใหวัยรุนตระหนักถึงผลเสียท่ีคาดไมถึงของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการลวงละเมิดสิทธิสวน

บุคคลของผูอ่ืนดวย อยางไรก็ตาม ในการสํารวจครั้งนี้ มีความคิดเห็นของวัยรุนบางคนชี้วา หากรัฐบาลคิด

วาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนสิ่งไมดี ก็ไมควรออกมาตรการมาสกัดก้ันเฉพาะวัยรุนท่ีอายุต่ํากวา 18 ป

เทานั้น ในเม่ือผูใหญยังดื่มไดวัยรุนก็ควรดื่มได เพราะข้ึนชื่อวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวไมวาเด็กหรือ

ผูใหญดื่มเขาไปก็เมาขาดสติไดเหมือนกัน33

28 

ปญหาการดื่มและผลกระทบ  ดวยวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอันตรายตอผูดื่ม การด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมเพียงกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผลกระทบตางๆ โดยตรงตอของตัวผูดื่ม

เทานั้น แตยังสงผลกระทบเชิงลบดานอ่ืนๆ ตอไปถึงบุคคลและสังคมท่ีอยูรอบขางตัวผูดื่มท้ังโดยตรงและ

โดยออมอีกดวย ในทางวิชาการมีการเรียกผลกระทบในมิติเหลานี้วา “ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล

ตอผูอ่ืน (ภัยเหลามือสอง)” (Alcohol’s harm to others) ไปจนถึงเปนคนแปลกหนาท่ีไมรูจักกับผูดื่ม  

ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชื่อมโยงกับหลายๆ ปจจัย ปจจัยภาษีและนโยบาย

ควบคุมการจําหนายสุราท่ีกําหนดโดยภาครัฐลวนมีผลตอราคาสุราท้ังทางตรงและทางออม นโยบายภาษี

นั้นมีผลใหมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ในกรณีการปรับอัตราภาษีสุราซ่ึงมีการปรับท้ังในรูปแบบของอัตรา

ภาษีตามปริมาณ และมูลคา ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอราคาสุราในตลาด โดยการเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิม

นั้นสามารถทําใหราคาสุราในตลาดเพ่ิมข้ึน และหากความตองการซ้ือสุราของผูบริโภคเปนไปตามกฎอุป
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สงค ก็จะนําไปสูการลดการบริโภคสุราและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา

ลงได  

นับแตไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ิมโทษผูขับข่ีขับรถ

ในขณะเมาสุรา และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะท่ีทํา

ใหรัฐสามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมาก  อยางไรก็

ตาม พบวาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงประสบกับสภาพปญหาอยูบาง โดยสวนใหญเปนปญหา

เก่ียวกับการบังคับใช อันเปนปญหาในทางปฏิบัติ อาทิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 

142 กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับข่ี ในกรณีท่ีเห็นวาผูขับข่ีขับรถในขณะ

เมาสุรา และมีบทกําหนดโทษสําหรับผูขับข่ีท่ีฝาฝนคําสั่งไวในมาตรา 154 ปรับครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 

แตในทางปฏิบัติกลับพบวาไดมีผูขับข่ีจํานวนมากท่ีฝาฝนไมยินยอมใหมีการทดสอบหรือมีการกระทํา

ความผิดซํ้า ๆ โดยไมเกรงกลัวตอบทลงโทษ หรือกรณีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดวันหาม

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

กําหนดหามมิใหมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันสําคัญทางศาสนา ยกเวนการจําหนายในโรงแรม เพ่ือ

ประโยชนในการสงเสริมการทองเท่ียวและเปนการกระตุนเศรษฐกิจนั้น พบวามีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวตางประเทศตางใชขอยกเวนนี้เปนชองทางในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันดังกลาว เปน

ตน 

ปญหาการเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานเวลา และสถานท่ี 

ประเทศไทยมีการกําหนดชวงเวลาในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนนโยบายท่ีสําคัญ

เชนเดียวกับการใชมาตรการทางภาษี ซ่ึงมีการปรับอัตราและรูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยาง

ตอเนื่อง โดยมีหลักการคือการสงผานผลกระทบทางดานภาษี ทําใหราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนและ

ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือและบริโภคแอลกอฮอลนอยลง โดยการเก็บภาษีในรูปแบบตางกันมีผลกระทบ

ตอราคาท่ีแตกตางกัน34

29  

จุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย ไดแก ภัตตาคาร 

รานอาหารและเครื่องด่ืม รานหมูกระทะ รานชาบู รานอาหารตามสั่ง ผับ บาร สถานบันเทิง คาราโอเกะ 

รานเหลาตอง ซุมยาดอง รถเข็น เหลาปน ลานเบียร โตะสนุกเกอร รานขายสงเหลา รานโชวหวย รานขาย

ของชํา รานสะดวกซ้ือ เปนตน การเขาถึงจุดจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของประชาชนไทยชวง 10 ปท่ี

ผานมา พบวา ใบอนุญาตจําหนายสุรามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนใบอนุญาตจําหนายสุรา

สูงถึง 616,710 ใบ ลดลงในปพ.ศ. 2559-2560 และในปท่ีผานมา พ.ศ. 2561 จํานวนใบอนุญาตจําหนาย

สุราเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 จากจํานวน 583,880 เปน 588,962 ใบ จุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

หนึ่งแหงตอประชาชนเพียง 113 คนหรือทุกหนึ่งตารางกิโลเมตรมีจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1.15 

แหง ซ่ึงทําใหประชาชนสามารถเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย โดยเฉพาะจุดจําหนายท่ีอยูรอบ

สถานศึกษานักเรียนในโรงเรียนใชเวลาในการเดินเพียงไมถึงครึ่งนาทีจากรั้วโรงเรียนก็สามารถหาเขาถึง



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางเชนจุดจําหนายในพ้ืนท่ีใกลโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงอยูในเขต

เทศบาล หางจากรั้วโรงเรียนเพียง 4.4 เมตร ตนทุนในการเดินทางไปซ้ือดื่มต่ําลง เปนการเพ่ิมความถ่ีใน

การซ้ือ เพ่ิมปริมาณการดื่ม จุดจําหนายท่ีหนาแนนมากทําใหมีการจราจรท่ีคับค่ังเพ่ิมโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย อาชญากรรม และความรุนแรงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสูงข้ึนตามไปดวย35

30 

มาตรการควบคุมเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยจัดวาเปนมาตรการท่ี

ดําเนินการแลวมีความคุมคาสูง มาตรการท่ีประสบความสําเร็จในระยะ 10 ปท่ีผานมา คือ การดําเนินงาน

ควบคุมการเขาถึงจุดจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดานเวลา และสถานท่ี สงผลใหการจับกุมผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มาตรา 27-28 มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

เนื่องจากมีสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในป พ.ศ.2563-

64 จึงเปนปญหาท่ีมีการปดพ้ืนท่ีสถานบันเทิง การสั่งการของรัฐเรื่องเก่ียวกับการทํางานท่ีบาน (Work 

from home) เพ่ือปองกันหรือมีระยะหวางเพ่ือปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาด  เม่ือเวลาผานไป 

ประชาชนจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมตัวแทนผูประกอบการธุรกิจแอลกอฮอลรายยอย กําลังเผชิญกับ

ปญหาใหญชวงท่ีโควิด-19 ระบาดหนักในประเทศไทย หลายธุรกิจถูกสั่งปดและไมไดรับการเยียวยา 

นอกจากนี้ รานคาหรือผับบาร ยังไมสามารถระบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีคางสตอกอยูไดเทาท่ีควร ดวย

เพราะติดขอกฎหมายเรื่องการโฆษณาตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงเริ่มเกิดการ

รวมกลุมกันเขียนรางฉบับประชาชน เพ่ือใหเกิดการแกไขรายมาตรา  

สวนดานสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (สคอ.) ก็มีความเห็นวา 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังมีปญหาหลายประการ ดังนี้  

(1) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดระบุเหตุผลท่ีตองการยื่นใหแกไข

ราง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไวในเอกสารวา  “โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยควรปรับปรุง

บทนิยาม องคประกอบ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ และอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผู

รักษาการ รวมท้ังของสํานักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การสงเสริมและสนับสนุนบําบัดรักษา หรือฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อํานาจและหนาท่ี

ของพนักงานเจาหนาท่ี และบทกําหนดโทษ 

(2) ปญหาการใช การตีความกฎหมาย ในบางประเด็นตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะบทบัญญัติใน หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(มาตรา 26 – มาตรา 32) มีประเด็นท่ีเก่ียวกับปญหาการตีความบังคับใชกฎหมาย ปญหาในการตีความ

และการปรับใชของพนักงานเจาหนาท่ี หรือมีเนื้อหาท่ีไมครอบคลุมสภาพปญหาปจจุบัน โดยเฉพาะ

ประเด็นการสื่อสารการตลาดท่ีถูกกําหนดโดยกลุมธุรกิจสุราท่ีใชกลยุทธหรือรูปแบบใหมอยูเสมอ การใชสื่อ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ออนไลนในกิจกรรมสงเสริมการขายกับเยาวชนและกลุมเปาหมายท่ีเปนคนวัยทํางาน อีกท้ังยังมีปญหา

บังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาท่ี เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีสวนหนึ่งยังขาดความรู ความเขาใจ

ในสาระสําคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เห็นไดจากปญหาการโฆษณา การสื่อสาร

การตลาดและการอุปถัมภรายการ หลังออกประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดและวิธีการสื่อสารตลอดมา เม่ือถูกหามการ

โฆษณาผลิตภัณฑ (product advertising) แตในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

อนุญาตใหโฆษณาแนวรับผิดชอบสังคม ทําใหการสื่อสารในยุคแรก หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติมี

แนวทางเปนโฆษณาแบบรับผิดชอบ  

เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินงานเฝาระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

นับตั้งแต ป พ.ศ. 2559 -2562 มา มีการรับเรื่องรองเรียนทางชองทางตางๆ รวมท้ังสิ้น 2,172 เรื่อง พบวา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียนสูงสุด คือ การ

โฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตามมาตรา 32 รองลงมาคือ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือ 

ลักษณะแจก แถมใหฯ และ พบวา เกิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 เรื่อง รองลงมาคือ จังหวัด

ขอนแกน จํานวน 28 เรื่อง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 25 เรื่อง จังหวัดพังงา จํานวน 18 เรื่อง 

และจังหวัดราชบุรี นนทบุรี นครศรีธรรมราช และชลบุรี จังหวัดละ 14 เรื่อง ตามลําดับ 

(3) มาตรการควบคุมการจําหนาย  

ท่ีผานมา มาตรการทางดานโซนนิ่ง รอบสถานศึกษา การหามจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

ในสถานท่ีหรือบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา หรือหอพักบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา ความพยายามในการ

กําหนดเขตโซนนิ่งจุดจําหนายรอบสถานศึกษา แมวาจะมาตรการยังไมชัดเจน ยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังประเทศ สงผลใหมาตรการนี้ยังไมประสบความสําเร็จเร็จอยางเต็มท่ี แตก็ชวยชะลอ หรือเพ่ิมระยะทาง 

ระยะเวลาในการเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอออลดวย การเพ่ิมระยะทางท่ีเดินทางไปซ้ือ การ

เดินทางไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการเพ่ิมตนทุนทางดานเวลาของผูซ้ือ ผูดื่มซ่ึงนอกจากจะชวยลด

ปริมาณการดื่มแลวยังอาจสามารถลดทอนอันตรายและอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลงได 

ท้ังนี้ ภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการเองก็ใหความสําคัญกับปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรายใหม และให

การชวยเหลือผูท่ีไปเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีสืบเนื่องสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแพรระบาดของสิ่งเสพติด

สูสถานศึกษา เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาวจึงใหหนวยงาน สถานศึกษาปฏิบัติดังนี3้631 

ขอ 1 ใหสถานศึกษาดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางเครงครัด โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับ

สถานศึกษา 

ขอ 2 ใหสถานศึกษาทุกระดับเปนสถานท่ีปลอดจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล  
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ขอ 3 ใหผูบริหารสวนราชการ ผูบริหารหนวยงานราชการ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา ปบัติตนเปนแบบอยางแกนักเรียน นักศึกษา ไมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลในสถานศึกษา 

ขอ 4 หามนักเรียน นักศึกษา สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะท่ีสวมเครื่องแบบของ

สถานศึกษา 

ขอ 5 ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมรณรงค สรางวัฒนธรรมดานสุขภาพอนามัย ติดปาย

หามสูบบุหรี่และหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับ 

ขอ 6 ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมรณรงค สรางวัฒนธรรมดานสุขภาพอนามัย ติดปาย

หามสูบบุหรี่และหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับ 

ขอ 7 ใหหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษาสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูดาน

พิษภัยจากบุหรี่และเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการวิจัยกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการปรับเปลี่ยน

นพฤติกรรมดานสุขภาพ 

อยางไรก็ตาม มีความทาทายใหมเกิดข้ึน เม่ือราง พ.ร.บ. ฉบับประชาชนไดพยายามเสนอ

แกไข ผอนคลายเรื่องเก่ียวกับสถานท่ี เวลา วิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท้ังในเรื่องการหามขายใน

เวลาท่ีกําหนด ในมาตรา 10  จากเดิมรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ แตในราง

ประชาชนเสนอใหตองวันท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง หมายความวา ถาบทบัญญัตินี้ไดรับการแกไข ขอ

หามท่ีมีอยูอยาง การหามขายแอลกอฮอลระหวางเวลา 14.00-17.00 น. หามขายวันสําคัญทางศาสนา จะ

ถูกยกเลิกไป  นอกจากนี้ยังเสนอใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับวิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใน

มาตรา 11 เชน ยกเลิกการหามขายโดยใชเครื่องอัตโนมัติรวมถึงเสนอใหการแจกหรือแถมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลสามารถทําได ไมเปนความผิดอีกตอไป  ตลอดจนขอใหยกเลิกอํานาจในการกําหนดวิธีและ

ลักษณะการขายของรัฐมนตรีตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีไมมีขอบเขตชัดเจน 

(4) มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามความในมาตรา 32   

บทบัญญัติของ พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.   2551 มีประเด็นท่ีถูกโตแยงหรือ

มีความเห็นแตกตางกันเก่ียวกับขอบเขตความหมาย อีกท้ังยังมีปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายเปนอยาง

มาก เนื่องดวยรูปแบบวิธีโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาดท่ีไดพัฒนาไปอยางมาก เนนเรื่องการ

สงเสริมการขายหรือการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน  

แมวาในกฎหมายเองจะไดมีการใหคํานิยามความหมายของการโฆษณาเอาไว แตการบัญญัติ

ถอยคําในมาตรา 32 อาจทําใหผูอานเขาใจความหมายไดไมถูกตองตรงกัน จนนําไปสูการปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีไมสอดคลองกัน การศึกษาประเด็นปญหาการใชและการตีความมาตรา 32 จะทําใหเกิดความ

เขาใจสภาพปญหาและกําหนดแนวทางเพ่ือแกไขปรับปรุงในอนาคต เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ปญหาท่ีนาพิจารณาประการหนึ่งในลักษณะการกระทําความผิดตามมาตรา 32 คือ การแสดง

เพียงเครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะถือเปนการโฆษณาตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมและ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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หากเปนการโฆษณา จะถือเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 32 ในทุกกรณีหรือไม  เคยปรากฏกรณี

ตัวอยางท่ีศาลพิพากษา (คําพิพากษาศาลจังหวัดตาก เลขคดีแดงท่ี 1377/2557) ศาลวินิจฉัยวา มีการ

กระทําความผิดตามมาตรา 32 กลาวคือ กรณีท่ีรานอาหารท่ีจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ไดนําสิ่งของ

ตาง ๆ ท่ีอยูในราน เชน กลองใสกระดาษทิชชู ผากันเปอน ถังใสน้ําแข็ง หัวจายเบียร ถังใสเบียรสด 

รายการปกอาหาร สิ่งของเหลานี้มีการแสดงเครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หากพิจารณาวา

การแสดงเครื่องหมายการคายอมถือเปนการแสดงขอความลักษณะหนึ่ง ท่ีเม่ือประชาชนไดเห็นหรือได

ทราบขอความนั้น ยอมทําใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจัก และถือวาเปนการโฆษณาได ซ่ึงหากถือตามความเห็นท่ี

ควบคุมการโฆษณาอยางเครงครัดแลว ยอมถือวาการแสดงเครื่องหมายการคาตามสถานการณท่ียกมา

ขางตนนั้น เปนการกระทําความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง การท่ีจําเลยท่ีเปนเจาของรานอางวา

พนักงานภายในรานเปนผูนําผากันเปอนมาสวมเองโดยไมไดรับอนุญาต สวนสิ่งของภายในรานก็มีผูอ่ืน

นํามามอบให ก็มิใชขออางท่ีจะทําใหจําเลยพนผิดไปได แมในขณะท่ีเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบจะยังไมมีการ

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ตาม รานคาท่ีผูผลิตหรือผูขายมีเจตนาจะใหการแสดงเครื่องหมายการคา

บนบรรจุภัณฑเหลานั้น มีลักษณะเปนการโฆษณาอยางชัดเจน เชน การนําขวดเบียรยี่หอตาง ๆ มาเรียงไว

อยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ  ใหประชาชนท่ัวไปสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน หรือการนําเครื่องหมาย

การคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เปนตน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการแสดงสินคาประเภทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ณ จุดขายแลว ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดรวมเอาการ

สื่อสารการตลาดเปนสวนหนึ่งของการโฆษณา และในความหมายของการสื่อสารการตลาดนั้น รวมถึงการ

แสดงสินคาเอาไวดวย 0

1 จึงมีประเด็นท่ีตองพิจารณาคือ การแสดงเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีใหกระทําได

เฉพาะการใหการขายโดยใชบุคคลเปนการเฉพาะ และการตลาดในเครือขายคอมพิวเตอร ท้ังนี้ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือขายสินคาหรือบริการ หรือสรางภาพลักษณ 12 มาตรา 30 พระราชบัญญัติ ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 หามผูใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบ 2

3 มาตรา 3 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 “การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การ

กระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การ

                                                      
1 มาตรา 3 พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 “การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การ

กระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การ

เผยแพรขาวสาร การสงเสรมิการขาย การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจดักิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบ

ตรง 
2 มาตรา 30 พระราชบัญญตัิควบคมุผลติภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2560 หามผูใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาด

ผลิตภณัฑยาสูบ 
3 มาตรา 3 พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 “การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การ 

กระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การ 

เผยแพรขาวสาร การสงเสรมิการขาย การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจดักิจกรรมพิเศษ และการตลาด 

แบบตรง 
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ประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการ

จัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง การแสดง ณ จุดขายนั้น จะเขาขายเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตามมาตรา 32 วรรคแรกหรอืไม 

เนื่องจากการแสดงสินคาในลักษณะท่ีเปนการสื่อสารการตลาดมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชน

ไดรูจักสินคาของผูประกอบการ แตหากเปรียบเทียบกับการท่ีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 

2561 ระบุถึง “การแสดง ณ จุดขาย” ไวโดยตรงแลว อาจทําใหเห็นไดวา “การแสดงสินคา” กับ “การ

แสดง ณ จุดขายมีความแตกตางกัน” ซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้ หากผูบังคับใชกฎหมายกับผูมีหนาท่ีปฏิบัติ

ตามกฎหมายเกิดความเขาใจท่ีไมตรงกันแลว อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายได  

สําหรับการแสดงชื่อและเครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวในรายการเมนูอาหาร

นั้น ควรจะตองมีการพิจารณาวาพฤติการณของเรื่องวาผูขายมีเจตนาจะแสดงไวโดยเปดเผยในลักษณะ

ของการโฆษณาหรือไม เชน หากไดแสดงไวใหลูกคาภายในรานเห็นไดท่ัวไป ยอมมีลักษณะเปนการโฆษณา 

แตหากผูขายไดแยกรายการของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวเปนสวนหนึ่งของรายการอาหารเครื่องดื่ม เพ่ือให

ผูบริโภคท่ีสามารถเลือกสั่งซ้ือไดเทานั้น เชนนี้ การแสดงรายการดังกลาวควรจะถือเปนการใชเครื่องหมาย

การคาตามปกติเพ่ือใหผูบริโภคจําแนกสินคาท่ีตนตองการบริโภคไดเทานั้น 

นอกจากนี้ การใชสื่อออนไลนในการโฆษณา การสงเสริมการขาย กรณีใดท่ีเขาขายโฆษณาผิด

กฎหมาย กรณีใดท่ีสามารถทําได เชน ประชาชนท่ัวไปการถายรูปคูกับเครื่องดื่มฯ แลวโพสตทางออนไลน 

จะเขาขายกระทําความผิดหรือไมและจะตางกับกรณีดารา คนมีชื่อเสียงหรือไม เพราะเคยมีการดําเนินคดี

กับดารา นักรอง (อาจเปนเพราะมีการเชื่อมโยงหลักฐานกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบียร) หรือสาว

เชียรเบียรทางออนไลน เชน คดีดารา นักรองโพสตภาพลงใน Instragram และสื่อโซเชียล37

32  พบวามีภาพ

โพสตคูกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะการโฆษณาเชิญชวน โดยมีภาพแอลกอฮอลแอบแฝงอยูในภาพ

ลักษณะโฆษณา จึงถูกตํารวจตั้งขอกลาวหาวา “โฆษณาหรือรวมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ

แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม

โดยทางตรงหรือทางออม” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มาตรา 32 ซ่ึงมีโทษตาม

มาตรา 47 แหงบทกฎหมายดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ ท้ังนี้ มีศิลปนดารา นักแสดง ดีเจ และบุคคลท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังหมด 24 คน ท่ีถูกดําเนินคดี 

จํานวน 9 คน ไดรับหมายเรียกของพนักงานสอบสวนไปแลว สวนอีก 15 คน ไดดําเนินการออกหมายเรียก

ใหมาพบพนักงานสอบสวน เพ่ือใหมารับทราบขอกลาวหาแลวและอยูระหวางทยอยเขาพบพนักงาน

สอบสวน ผูตองหาทุกรายท่ีเขาพบแลวใหการรับสารภาพ และดําเนินการเปรียบเทียบปรับเรียบรอยแลว 

คนละ 50,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 15 คนอยูระหวางออกหมายเรียก และไดทําการนัดใหเขามาพบ

พนักงานสอบสวนแลว 

“การโพสตภาพดาราคูกับเบียรยี่หอหนึ่ง มีการเชื่อมโยงขอมูลกับกิจกรรมในเว็บ 

Chang New Look (www.changworld.com) จึงไมใชเรื่องความบังเอิญท่ีดารากลุมนี้โพสต

เครื่องดื่มในชวงเวลาใกลเคียงกัน แตเปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ปญหาสําคัญอีกประการคือ กรณีการใชตราหรือสัญลักษณของเครื่องดื่ม จําพวก

น้ําด่ืม โซดา ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับเครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึง

กลายเปนชองโหวทางกฎหมาย ซ่ึงปจจุบันไมสามารถเอาผิดกับผูประกอบการท่ีตั้งใจท่ีโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยดําเนินการผานผลิตภัณฑอ่ืนตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551” 

นพ.พงศธร ชาติพิทักษ รองผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งท่ี 10, 22 พฤศจิกายน 2561  

 

นอกจากนี้ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขควรสั่งการใหฝายเลขานุการของคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดคือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประสานงานกับผูวาราชการ

จังหวัด เพ่ือใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดครบท้ัง  77  จังหวัด และ

ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ อยางสมํ่าเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล3833 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีขอจํากัด 

กระบวนการมีความซับซอนและลาชา และยังข้ึนอยูกับการทํางานของภาคตํารวจเปนหลัก การบังคับใช

กฎหมายและการดําเนินคดีไมตอบสนองตอสถานการณและขนาดปญหาการฝาฝนกฎหมาย  โครงสรางใน

การบังคับใชกฎหมายในระดับพ้ืนท่ีมีความออนแอ ท้ังนโยบาย โครงสราง องคกรบุคลากร (จํานวนและ

ศักยภาพ) งบประมาณ และกลไกสนับสนุนการทํางานในระดับพ้ืนท่ี ความไมชัดเจนของเนื้อหากฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายหามโฆษณาและสงเสริมการตลาดท่ีเปดโอกาสใหมีการตีความเอ้ือตอธุรกิจ และตอง

ตีความเปนรายกรณี ซ่ึงบอยครั้งการตีความไมสอดคลองกันระหวางพนักงานเจาหนาท่ีและนักกฎหมาย 

รวมถึงการมีขอจํากัดในการกลาวโทษผูกระทําผิด 

 (5) ความทาทายใหมของการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานส่ือดิจิทัล  

ธุรกิจท่ีเก่ียวของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีใชชองทางโลกออนไลน เครือขายสังคมออนไลนใน

การทําการตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพราะเม่ือคนท่ัวไปสามารถเขาถึงโลกออนไลนหรือสังคมออนไลน

ไดมากข้ึน เม่ือการใชงานอินเทอรเน็ตมีการขยายตัวอยางแพรหลายมีการจํานวนผูใชงานเพ่ิมมากข้ึน 

จํานวน 27,653,927 คน หรือประมาณรอยละ 35 ของประชากรไทย ในป พ.ศ.2558 กิจกรรมยอดนิยม

ของผูใชอินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนท่ีอันดับ 1 คือ Social Network สวนอันดับรองลงมา คือ คนหา

ขอมูล (Search) และ อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามลําดับ ซ่ึงคนไทยนิยมใช Facebook บอยท่ีสุด ถึง

รอยละ 91.2 ครองแชมปปท่ี 3 ติดตอกัน (ปพ.ศ. 2556-2558)39

34 

มีประเด็นท่ีเปนปญหาอยางมากคือ เม่ืออุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทําการตลาดผลิตภัณฑ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ผานชองทางสื่อสังคมตางๆ และการตลาดไดฝงตัวอยางลึกซ้ึงในการสื่อสารทางสังคม

และชีวิตทางสังคม (social life) ยิ่งไปกวานั้น มาตรการการควบคุมจําเปนจะตองมีเปาหมายไปยังแหลงท่ีเปน

จุดเริ่มตนของการกระทําท่ีจะตองถูกควบคุม นั่นหมายถึง เหมืองขอมูล (data mining) แหลงรหัส (source 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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code) สมการและข้ันตอนการปฏิบัติ (algorithms and protocols) ซ่ึงเปนองคประกอบของระบบนิเวศของ

สื่อดิจิทัล และขับเคลื่อนรูปแบบใหมของการตลาดทางสื่อดิจิทัล40

35 

ในขณะท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะทําความเขาใจพัฒนาการใหมๆ ทางสื่อดิจิทัลเพ่ือจะหาทางวาจะ

ควบคุม กํากับสื่อดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร แตดูเหมือนวารัฐบาลจะไมสามารถควบคุม กํากับ สิ่งใด

ทางสื่อดิจิทัลไดเลย เนื่องจากกรอบความตกลงการคาดานสื่อดิจิทัลถูกกําหนดมาโดยการลอบบี้เพ่ือกลุม

อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลขามชาติ  

การใหความสําคัญตออุปสรรคของความตกลงการคาดานสื่อดิจิทัล โดยใชตัวอยางของการตลาด

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อทางสังคม (social media) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้4136 

สวนท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงสําคัญทางกลยุทธ ตัวละคร และเทคนิคตางๆ สําหรับการตลาด 

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อดิจิทัล ตลอดทศวรรษท่ีผานมา การจัดสรรงบประมาณทางการตลาด

ดานสื่อดิจิทัล ทําใหเกิดความเปนพันธมิตรอยางแนนแฟนระหวางอุตสาหกรรมขามชาติเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

และอุตสาหกรรมขามชาติสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะบริษัทขามชาติยักษใหญ เชน กูเก้ิล และ เฟซบุค อํานาจในการ

ควบคุมศูนยขอมูลขนาดใหญ (meta-data) หรือขอมูลเก่ียวกับขอมูล ไปจนถึงเทคนิคใหมๆ ทางการตลาด เชน 

การสื่อสารโดยผูบริโภค ทําใหบริษัทขามชาติยักษใหญสามารถดําเนินการทางธุรกิจสวนใหญไดโดยไมอยู

ภายใตกรอบของกฎ ระเบียบ และการควบคุม ในปจจุบัน  การควบคุมท่ีมีประสิทธิผลจําเปนจะตองมีความ

เขาใจอยางชัดเจนวาใคร อะไร และทําอยางไร ในการสรางอิทธิพล สําหรับการตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทางสื่อดิจิทัล เริ่มตนจากการทําความรูความเขาใจรูปแบบใหมของความรวมมือกันระหวาง

ชองทางตางๆ ของสื่อดิจิทัล ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีใชเทคโนโลยีตางๆ ดานดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อสังคม 

(social media) เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ภายในระยะเวลานอยกวาหนึ่งทศวรรษ กลยุทธตางๆ ทางสื่อสังคมกลาย

มาเปนการตลาดหลักของการตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนจากหลักฐานเชิงประจักษ

จากงานวิจัย บงบอกถึงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยยะอยางสําคัญของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะ

ในกลุมวัยรุนและเยาวชน 

สวนท่ี 2 อํานาจในระบบนิเวศของสื่อดิจิทัล และสมองในการขับเคลื่อน: ขอมูลท่ีเปนวัตถุดิบ และ 

‘แหลงรหัส’ (source code) ‘ข้ันตอนปฏิบัติการและกระบวนการ’ (algorithms and protocols) ซ่ึงสามารถ

ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงแนวทางใหมมีความแตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ซ่ึงมีวัตถุประสงค และกฎท่ีมุง

เปาไปยังระบบนิเวศของสื่อดิจิทัล ไมใชแตกิจกรรมท่ีมองเห็นเทานั้น ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนถาหากตองการกรอบการ

ควบคุมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต ขอมูลคือวัตถุดิบของสื่อ

ดิจิทัล วารสาร Rewrite Digital แนะนําอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลวา ไมวาจะเปนขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ เนื้อหา แหลงท่ีมา หรือขอมูลเก่ียวกับลูกคาของคุณ ทัศนคติ พฤติกรรม และความตองการ ซ่ึงคุณ

ไมสามารถจะปฏิบัติการทางการตลาดไดโดยไมมีขอมูล 

การอภิปรายเก่ียวกับการควบคุมขอมูลมักจะมุงไปยังขอมูลท่ีบงชี้เก่ียวกับตัวบุคคลได ขอมูลสวน

บุคคลทําใหสามารถมุงเปาเฉพาะของแตละบุคคลบนพ้ืนฐานของประวัติการคนหา ความชอบ (preferences) 
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รูปแบบการใชจาย กลุมเพ่ือน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับอายุ เชื้อชาติ ชนชั้น การทํางาน ท่ีอยู ฯลฯ ความกลัววา

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความสวนตัวมากๆ จะถูกรวบรวม และถูกนําไปใชในทางท่ีผิด หรือถูกนําไปเปดเผยจึง

นําไปสูการปกปองความเปนสวนตัว (privacy protections)  

ความเสี่ยงเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางมาก ขอมูลจํานวนมาก (Big Data) หรือขอมูลมหาศาล 

(meta-data) ขอมูลเก่ียวกับขอมูล (data about data) มีความสําคัญมากสําหรับระบบนิเวศของสื่อดิจิทัล ยิ่ง

มีขอมูลมากเทาใด ความแมนยําเก่ียวกับตัวบุคคลยิ่งถูกตอง รวมท้ังการมุงเปาและการคาดการณจะถูกตอง

มากข้ึน 

แหลงขอมูลหลักคือตัวผูบริโภคนั่นเอง คนหนุมสาวท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (applications) 

ในโทรศัพทเคลื่อนท่ีทําใหสามารถมุงเปารายละเอียด ซ่ึงจะสงขอมูลกลับเขามาในระบบ โปรแกรมเก่ียวกับท่ี

อยูทางภูมิศาสตรสามารถติดตามเก่ียวกับการเดินทางไปในท่ีตางๆ ของบุคคลและจะสงโฆษณามุงเปาไปยัง

บุคคลนั้นๆ โดยเสนอในเวลานั้นๆ ท่ีเปนปจจุบัน รวมท้ังการเขาถึงและเหมืองขอมูลจากเครือขายตางๆ ของ

บุคคลท่ีเขาแบงปนขอมูล การใช cookies การกด likes การแชร เพ่ือนๆ ทาง เฟซบุค เปนขอมูลท่ีถูกนํามา

เพ่ิมในเหมืองขอมูล 

การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล องคประกอบตางๆ ของชองทาง (platform) การ

สื่อสาร ทําใหผูใชชองทางการสื่อสารถูกมองเห็นโดยตราสินคา และข้ันตอนปฏิบัติการจะสามารถทําใหขอมูล

ของผูใชชองทางการสื่อสารนั้นๆ เกิดปฏิสัมพันธ (generate engagement) มีการกระตุนเตือน และเกิด

ประสบการณ กับขอมูลองคประกอบของผูเขามาใชชองทางการสื่อสารนั้นๆ  และจะสามารถมุงเปาอยาง

เฉพาะเจาะจงในเวลาและชองทาง ของผูใชชองทางการสื่อสารนั้น42

37  ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความ

ชํานาญมากข้ึนในการใชชองทางสื่อดิจิทัล เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด 

สวนท่ี 3 การเกิดพัฒนาการตางๆ เก่ียวกับกฎใหมทางการคาดานสื่ออิเล็กทรอนิกสเชิงพาณิชย 

หรือ สื่อดิจิทัล ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับอุตสาหกรรมขามชาติดานสื่อดิจิทัล โดยอุตสาหกรรมขามชาติดานสื่อ

ดิจิทัล มีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหรัฐบาลมีโอกาสกําหนดนโยบายเพ่ือควบคุม กํากับ เทคโนโลยีและปฎิบัติการ

ทางสื่อดิจิทัล สวนนี้ไดอธิบายถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกฎหลัก 3 ประเด็น: ขอมูลอยูภายใตการควบคุมของ

อุตสาหกรรมขามชาติ ความลับทางการคาของ ‘แหลงรหัส’ (source code) และ‘ข้ันตอนปฏิบัติการ’ 

(algorithms) และสิทธิของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลขามชาติท่ีดําเนินธุรกิจนอกประเทศและเลือกท่ีไมจําเปนตอง

มีสาขา หรือตัวแทนอยูในประเทศท่ีมีการดําเนินกิจกรรม และสามารถเลือกรูปแบบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และมาตรการท่ีตองการได ถาจําเปน 

ในป ค.ศ. 2011 ดิอาจิโอเปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงนํากลุมใชงบประมาณหนึ่งในหาของงบประมาณ

ท้ังหมดสําหรับการตลาดทางสื่อดิจิทัล (Diageo’s brands include Johnnie Walker, Crown Royal, 

J&B, Windsor, Buchanan’ s and Bushmills whiskies; Smirnoff, Ciroc and Ketel One vodkas; 

Baileys; Captain Morgan; Jose Cuervo; Tanqueray; and Guinness) สวนใหญคือสื่อสังคม (social 
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media) หนึ่งปตอมา Diageo ใชงบประมาณ 10 ลานเหรียญสหรัฐในการโฆษณาทาง Facebook ซ่ึงใน

ขณะนั้นเพ่ิงเปนบริษัทมหาชนใหมๆ และมีสมาชิกผูใชเพียง 750 ลานคน ทําสัญญาวาจะใหบริการดาน 

‘สะสมสมาชิก’ และใหคําปรึกษา รวมถึงขับเคลื่อนการชี้แนะสูตราสินคาของ Diageo องคกรขนาดยักษ 2 

แหงนี้รักษาความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับ Diageo ซ่ึงในปจจุบัน 90% ของตราสินคา Diageo ทําการตลาด

ทางสื่อดิจิทัลผานทาง Facebook อยางไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดจัดทํารายการเพ่ือ

ขอสงวนสิทธิดานมาตรการควบคุมอุปทาน (supply) ของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบขาม

พรมแดน แตก็เพียงเฉพาะประเด็นของการกระจายสินคา (distribution) หรือผลิตภัณฑ ไมไดรวมถึง

ประเด็นการใหบริการดานการโฆษณาหรือการตลาด43

38 

ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายควบคุมการตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเขมงวดประเทศ

หนึ่งของโลก44

39 ศาลฎีกาของประเทศฝรั่งเศสตัดสินเม่ือป ค.ศ. 2013 วาการโฆษณาทางเฟซบุกเปนการละเมิด

กฎหมายทางดานสาธารณสุข ถึงแมการสื่อสารจะกระทําโดยผูใชสื่อดิจิทัล ภายในกลุมเครือขายเพ่ือนฝูงก็ตาม 

ถือวาเปนการละเมิดกฎหมายการหามโฆษณา 45

40 สมาคมแหงชาติฝรั่งเศสเพ่ือปองกันการเสพติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและการติดสารเสพติด (ANPAA) ฟองบริษัท ไฮเนเกน และ เฟซบุก โดยกลาวหาวาละเมิดกฎหมาย

ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังกลไกท่ีทําใหเกิดการโฆษณาท่ีไมไดรับอนุญาตและการรุกล้ํา

ความเปนสวนตัว การใชชองทางท่ีมีโอกาสเขาถึงการโฆษณาโดยเยาวชน และไมมีการตรวจสอบอายุของผูท่ีเขา

มาดูการโฆษณา โจทยตองการใหท้ังบริษัท ไฮเนเกน และเฟซบุก ยกเลิกการโฆษณาผานทางสื่อดิจิทัล และ

หามท้ังสองบริษัทใสหนาโฆษณาจากผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

 ศาลกรุงปารีสพิพากษาวา บริษัท เฟซบุก เปนเจาภาพและมีฐานปฏิบัติการอยู ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศไอรแลนด บริษัท เฟซบุก ฝรั่งเศส เปนบริษัทลูกและไมมีอํานาจในการตรวจสอบ

เนื้อหาท่ีสงบนเฟซบุก และไมไดกระทําการเปนผูใหบริการสําหรับการขายเวลาโฆษณา ดังนั้น จึงไมตอง

รับผิดชอบทางกฎหมายเก่ียวกับเนื้อหาในเฟซบุก บริษัท ไฮเนเกน ก็ไมตองรับผิดชอบทางกฎหมาย เนื่องจากผู

ท่ีเปนเยาวชนท่ีตองการเขาถึงการโฆษณา จะถูกนําไปสูหนาหลักของเฟซบุกอัตโนมัติ การโฆษณาไมไดรุกล้ํา

ความเปนสวนตัวเพราะถูกทําใหเกิดข้ึนโดยผูใชสื่อดิจิทัลรองขอ ผูใชสื่อมีอํานาจในการควบคุมขอมูลท่ีตองการ

รับโดยการกดปุม “ชอบ” และสามารถเลือกท่ีจะสื่อสารขอมูลดังกลาวกับผู อ่ืนไดโดยกดปุม “เพ่ือน” 

นอกจากนี้ ไมมีอะไรในโฆษณาท่ีกระตุนใหผูรับสื่ออยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ความยากลําบากเหลานี้เนนย้ําการเรียกรองโดย Nicholas Carah เพ่ือใหทบทวนเปาหมายและ

รูปแบบมาตรการการควบคุมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเนนไปยังการสําแดง และเลือกท่ีจะมองไปยัง: 

 มาตรการการควบคุมท่ีไปไกลกวาความพยายามท่ีจะควบคุมเนื้อหาของตราสินคา โดยมุงไปสู

กระบวนการของชองทางการสื่อสารโดยตรง รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติ และการเชื่อมโยง (interface) ซ่ึงเปน

ปจจัยสําคัญในโครงสรางพ้ืนฐานของการสรางตราสินคาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอล…….เราตองฝกใหเกิด
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ความสนใจไปยังโครงสรางพ้ืนฐานมากกวาท่ีจะสนใจในตัวแทนของเนื้อหาเก่ียวกับตราสินคาผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 ทางเลือกตางๆ อาจรวมถึง การจํากัดการรวบรวม (collection) การแบงปน สงตอ (sharing) และการ

ใชขอมูล ไมวาขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลขนาดใหญ (meta data) 

การท่ีบริษัท เฟซบุคและไฮเนเกน ถูกฟองโดยคณะกรรมการทางพาณิชย ประเทศฝรั่งเศส ไดบงชี้

ถึงความทาทายท่ีจะดําเนินคดีเพ่ือลงโทษบริษัทท่ีใหบริการทางสื่อสังคมซ่ึงอยูนอกประเทศ ความพยายาม

ของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนดท่ีจะปดเว็ปไซต Viagogo เปนอีกกรณีศึกษาหนึ่งของความสลับซับซอนทาง

กฎหมาย บริษัท Viagogo นําบัตรเขาชมความบันเทิงมาขายตอ ซ่ึงหลายๆ รายการเปนการฉอโกง

ประชาชน คณะกรรมการทางพาณิชยหาทางท่ีจะพ่ึงกระบวนการยุติธรรม (interim injunction) ในการ

แทรกแซงเพ่ือยุติการดําเนินธุรกิจทางเว็ปไซตในประเทศนิวซีแลนด (New Zealand Commerce 

Commission) แตบริษัทของสวิสเซอรแลนดไมมีสาขาอยูในประเทศนิวซีแลนดและไมยอมรับหมายศาล 

หรือเอกสารทางกฎหมายจากทนายความในประเทศนิวซีแลนด ศาลพิพากษาในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 

2019 วา เอกสารทางกฎหมายจะตองสงใหจําเลยในประเทศสวิสเซอรแลนด ซ่ึงมีความลาชา เพราะ

กระบวนการทางการทูต คณะกรรมการทางพาณิชยดําเนินการอุทธรณ และเม่ือการอุทธรณไดรับการ

พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2019 บริษัท Viagogo ไดรับหมายศาลท่ีประเทศสวิสเซอรแลนด แตได

ดําเนินการโตแยงเรื่องขอบเขตอํานาจศาล (contesting jurisdiction) แมวาคณะกรรมการทางพาณิชยจะ

ชนะในคดีนี้ แตการพิจารณารับฟงจากท้ังสองคูกรณีคณะกรรมการทางพาณิชย และการอุทธรณใน

อนาคตจะมีความยืดเยื้อตอไปอีกหลายป ในขณะท่ีบริษัท Viagogo ก็ยังคงดําเนินธุรกิจในการหลอกลวง

สาธารณชนตอไปไดเม่ือการพิจารณาคดียังไมสิ้นสุดในกระบวนการทางศาลยุติธรรม46
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สรุป เปาหมายของการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีสําคัญคือ การลดนักด่ืมหนาใหม การ

ลดปริมาณการดื่มของประชากรโดยรวมและการลดอันตรายจากการดื่ม โดยใชมาตรการสําคัญๆ ไดแก4742  

1) มาตรการการควบคุมการเขาถึงและการหาซ้ือ ไดแก การจํากัดอายุข้ันต่ําในการซ้ือ

หรือด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล การจํากัดวันและเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การจํากัดสถานท่ี

จําหนายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเทศสวนใหญท่ัวโลกหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหลาย ๆ 

สถานท่ี เชน สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานท่ีราชการ สํานักงาน ยานพาหนะขนสงมวลชน 

สถานท่ีชมการแขงขันกีฬา ถนนหรือสวนสาธารณะ สถานท่ีจัดกิจกรรมบันเทิง  

2) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ไดแก การหามโฆษณา การ

จํากัดการโฆษณา และการควบคุมเนื้อหาโฆษณา 

3) มาตรการปรับเปลี่ยนบริบทและสิ่งแวดลอมในการด่ืม ไดแกการหามขายแกผูมึนเมา 

การฝกอบรมความรับผิดชอบทางกฎหมายของผูใหบริการการบังคับใชกฎหมาย ณ จุดขาย และการหาม

พกพาหรือดื่มในท่ีสาธารณะ 
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4) มาตรการลดและปองกันปญหาสังคมท่ีเกิดจากการดื่ม เชน การควบคุมผูดื่มแลวขับ 

ไดแก มาตรการสุมตรวจระดับแอลกอฮอลจากลมหายใจในผูขับข่ียานพาหนะ การลดเกณฑข้ันตํ่าท่ีถูก

กฎหมายของปริมาณแอลกอฮอลในเลือดขณะขับข่ี การยึดใบอนุญาตขับข่ี การบริการทางสังคมสําหรับผู

ขับรถในขณะเมาสุรา และการกําหนดเกณฑแอลกอฮอลในเลือดเทากับศูนยในเยาวชน 

5) มาตรการดานการศึกษาและการรณรงค ไดแก การใหความรูเรื่องแอลกอฮอลใน

สถานศึกษา การสนับสนุนกิจกรรรมหรืองานตาง ๆ ท่ีปลอดแอลกอฮอลการใหขอมูลขาวสารแกสาธารณะ 

และการติดฉลากคําเตือน 

6) มาตรการทางสังคมในชุมชน ไดแก การสรางชุมชนเขมแข็ง 

7) มาตรการรักษาและใหบริการชวยเหลือโดยเร็ว ไดแก การใหการบําบัดระยะสั้น 

(Brief Intervention) แกผูขับข่ีท่ีเปนกลุมเสี่ยง การใหการรักษาแกผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับแอลกอฮอล กลุม

ใหการชวยเหลือกันและกัน (Self Help Group) การบังคับใหผูกระทําผิดซํ้า ๆ เขารับการบําบัด 

8) มาตรการควบคุมการบริโภคในบริบทระหวางประเทศ ไดแก มาตรการยกเวนสินคา

บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ออกจากเง่ือนไขเขตการคาเสรี และมาตรการลดอิทธิพลของกลยุทธการตลาด

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลขามชาติ 
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บทท่ี 3 

 

การแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
 

ดวยวา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยเปนธุรกิจขนาดใหญมีมูลคา

การตลาดสูง มีการเติบโตตอเนื่อง และมีการขยายกิจการไปทําการคาสินคา บริการ และผลิตภัณฑอ่ืน

นอกเหนือจากผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหมีอิทธิพลตอท้ังนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศ ปญหาท่ีพบในปจจุบันเม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยตรงแลว ก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ซ่ึงใชมาเปนเวลา 13 ป ดังนั้น 

จึงมีความจําเปนตองศึกษาวา ธุรกิจไดพยายามแทรกแซง สรางความทาทาย/ปญหาใดบาง  

ในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอการแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท้ังกอนและหลังมีการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

 

1. กอนมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

1.1 การใชกลยุทธการลดราคา ตัดราคา และการขายพวง  

ธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีพฤติกรรมรายแรงในอดีต (และขณะนั้น ยังไมมีพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551)  กลยุทธทางการตลาดของอุตสาหกรรมเบียร มีความหลากหลาย

มากข้ึนโดยเฉพาะในชวง เปดเสรีอุตสาหกรรมเบียรในป พ.ศ. 2536 สองกลุมยักษใหญอยางสิงหและชางมี

การแขงขันกันท้ังดานราคา บริการการจัดจําหนายและอ่ืนๆ มีพฤติกรรมท่ีเขาขายไมเปนธรรมตาม

กฎหมาย แตไมสามารถเอาผิดได (ตามพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 มาตรา 25 มาตรา  

27 มาตรา 29) การกําหนดหรือปรับเปลี่ยนราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีไมเปนธรรม การกําหนดปริมาณการ

ขายข้ันต่ําการบังคับพวงสินคา การบังคับไมใหพอคาปลีกขายสินคาของคูแขง การยึดครองหรือจํากัดการ

เขาถึงปจจัยการผลิตและการแบงโควตาในการผลิต แบงพ้ืนท่ีตลาดและแบงลูกคา  

การใชกลยุทธการลดราคาและการตัดราคา48

43   

นับแตเปดตัวในป พ.ศ. 2538 เบียรชางไดตั้งราคาตํ่ากวาเจาตลาดเบียรสิงหถึง 30 % เพ่ือ

เจาะกลุมลูกคาระดับลางและตางจังหวัด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําใหกลยุทธของเบียรชาง

ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคและทําใหเบียรสิงหตองสูญเสียตลาดไป เพราะไมสามารถปรับราคาลงได

เนื่องจากเกรงจะเสียภาพลักษณ 

เบียรชางถูกต้ังคําถามวา “จงใจกําหนดราคาใหตํ่าเกินควร เพ่ือชวงชิงตลาด” ท้ังการขาย

เบียรราคาต่ําไดนั้น เปนเพราะไดเงินชดเชยจากการขาดทุนการข้ึนราคาขายสุราขาว ชื่อกลุมชางเปน

เจาของดวย ถือเปนการอุดหนุนไขวระหวางธุรกิจสุราและเบียร การแขงขันท่ีรุนแรง ในป พ.ศ. 2540 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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พบวา เบียรชางลดราคาจากขวดละ 35 บาท ถูกลงเหลือ 25 บาทตอขวด (4 ขวด 100)  ซ่ึงต่ํากวาราคา

ตนทุนหนาโรงงาน ยังไมรวมตนทุนการจัดจําหนายอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไมนาเปนไปไดในทางธุรกิจปกติ จึง

ทําให “ราคา” กลายเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจของผูบริโภค  การลดราคาตํ่ากวาทุนแตยังอยูไดดวย

กําไรจากการขายเหลา เบียรสิงหซ่ึงเคยผูกขาดตลาดเบียรมา 50  ป ในชวงนั้น Market share ของเบียร

ชางเพ่ิมเปน 60% โดยทางเบียรสิงหเหลือ 30% เทานั้น 

ในกลางป พ.ศ. 2541 สิงหพยายามแกเกมดวยการนําเบียรลีโอและซุปเปอรลีโอลงมาเพ่ือ

แขงขันกับชางโดยเฉพาะ โดยขายในราคา 3 ขวด 100 แตกลับกลายเปนวา มาแยงตลาดของเบียรสิงห

กันเอง ถือวาไมชวยใหสถานการณดีข้ึนแตอยางใด ภายหลังเบียรชางยังจางพรีเซ็นเตอร “พ่ีแอด คารา

บาว”  ทําใหเบียรชางโดงดัง จนคําวา “คนไทยรึเปลา” รูจักกันมาถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2545 เบียรชางมี

สวนแบงทางการตลาด (Market share) ไป 66% สวนเบียรสิงหรวมลีโอเหลือเพียง 25.5% 49

44 

การขายเหลาพวงเบียร 

การบังคับพวงสินคาเริ่มตั้งแตป 2546 โดยบริษัทเครือกลุมแสงโสมไดบังคับขายเบียรคารส

เบอรก สุราของกลุมแสงโสม แตผลท่ีไดกลับ ทําใหเบียรคารสเบอรกลนตลาดและราคาตกจาก 50 เหลือ 

33 บาท (3 ขวด 100) ทําใหภาพลักษณของเบียรคารสเบอรกตกลงมาก คนหันไปด่ืมยี่หออ่ืนแทน 

นอกจากนี้กลุมเบียรชางยังไดขยายการขายเหลาพวงเบียรไปยังซาปวของกลุมเบียรสิงหอีกดวย ทําใหราคา

ของเบียรชางตกลงไปอยูท่ี 33 บาทตอขวด หลังป พ.ศ. 2544 การพวงสินคาไดขยายจากเหลาพวงเบียรไป

เปนโซดาและน้ําดื่มชางดวย โดยการพวงนี้จะไมไดเปนยุทธศาสตรหลัก เปนบางชวงโอกาสทอง พอหมด

ชวงขายพวงเบียรชาง บริษัทก็จะข้ึนราคาสุราขาวเพ่ือชดเชยรายได  

1.2 บิดเบือนนโยบายรัฐใหออนแอโดยใชองคกรบังหนา  

การสราง “องคกรบังหนา” เครื่องมือแทรกแซงนโยบายรัฐของธุรกิจสุราในชวงเวลา 20 ปท่ี

ผานมา อุตสาหกรรมสุราไดเปดแนวรุกใหมเพ่ือปกปองผลประโยชนของตนดวยการจัดตั้งและสนับสนุนทุน

ดําเนินงานใหแกองคกรทางสังคมในรูปแบบตางๆ ท้ังโดยเปดเผยและเปนผูอยูเบื้องหลังดวยวัตถุประสงค

หลายประการ เชน การใหตัวแทนขององคกรบังหนา อันไดแก เกษตกร พอคาขายปลีก สง ฯลฯ เหลานี้

ทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงและตัวแทนในการผลักดันนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ใหเปนไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจอยางแยบยล การสงเสริมภาพลักษณใหแกธุรกิจสุรา การเปด

พ้ืนท่ีแสวงหาความรวมมือจากภาครัฐและองคกรตางๆ ไดสะดวกข้ึน  เปนตน และขยายกลุมสูทุกภูมิภาค

ของโลก องคกรทางสังคมท่ีอุตสาหกรรมสุราเปนผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง เริ่มปรากฏตัวข้ึนกอนในประเทศ

แถบยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ตอมาองคกรเหลานี้ไดขยายการทํางานไปสูระดับนานาชาติ

ครอบคลุมท้ังประเทศท่ีร่ํารวยและยากจนท่ัวโลก50

45 

องคกรลักษณะนี้ท่ีเปนท่ีรูจักในวงกวาง เชน กลุม STIVA ซ่ึงถือเปนองคกรแรกเริ่ม องคกรอ่ืนๆ 

ท่ีเปนท่ีมีบทบาทระดับสากล ไดแก ศูนยนโยบายสุรานานาชาติ (International Center for Alcohol 

Policies : ICAP) ซ่ึงมีสํานักงานอยูท่ีกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา, กลุมอัมสเตอรดัม (The Amsterdam 

Group : TAG) ซ่ึงมีสํานักงานอยูท่ีกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด, กลุมพอรทแมน (Portman 
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Group) ซ่ึงจัดตั้งโดยกลุมอุตสาหกรรมสุราในประเทศอังกฤษ ในระยะหลังๆ ยังพบวามีการจัดตั้งองคกร

ทางสังคมลักษณะนี้ข้ึนในประเทศแถบเอเชีย  เชน อินเดีย ไตหวัน ฯลฯ ในประเทศไทยเองก็พบวามีการ

จัดตั้งองคกรลักษณะนี้เกิดข้ึนแลวหลายองคกรดวยกัน เชน FACT, REACT, CARE-4-FRIEND เปนตน 

การทุมเงินจัดตั้งองคกรบังหนาเหลานี้เปนเพราะอุตสาหกรรมสุราพยายามหลีกเลี่ยงชะตา

กรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบเผชิญมากอนหนา ในการถูกลอมกรอบดวยนโยบายควบคุมการบริโภคท้ังใน

ระดับชาติและระดับสากล ท่ีมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในชวงประมาณ 3 ทศวรรษท่ีผานมา ทําให

อัตราการสูบบุหรี่ลดลง อุตสาหกรรมบุหรี่จึงไดรับผลกระทบ 

ภารกิจหลักขององคกรบังหนาเหลานี้คือ การสรางภาพพจนตอสังคมวาอุตสาหกรรมสุรา

เปนธุรกิจท่ีหวงใยตอสังคม พรอมไปกับการหาวิธีโนมนาวมติสาธารณะและนโยบายของรัฐบาลประเทศ

ตางๆ ใหเปนไปในทิศทางท่ีไมสงผลกระทบตอผลประโยชนมหาศาลท่ีอุตสาหกรรมสุราครอบครองอยู 

ประเด็นเชิงนโยบายท่ีอุตสาหกรรมสุราใหความสนใจและตองการเขาไปกําหนดทิศทางมากท่ีสุด  

ขณะเดียวกันก็พยายามนําเสนอนโยบายท่ีออนดอย ไรประสิทธิภาพ ลดบทบาทนโยบายท่ีดําเนินการผาน

กลไกควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเบี่ยงเบนประเด็นขอถกเถียงสําคัญเก่ียวกับปญหาจาก

สุราไปสูเรื่องปลีกยอย 

หลากกลยุทธของ “องคกรบังหนา” เพ่ือแทรกแซงนโยบายควบคุมสุรา 51

46, 52

47, 48 

จากความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุราในการจัดตั้งและสนับสนุนทุนดําเนินงานใหแก

องคกรทางสังคมในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหองคกรเหลานี้ทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงและตัวแทนในการ

ผลักดัน 

นโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเปนไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอ

ธุรกิจอยางแยบยล ควบคูไปกับการสงเสริมภาพลักษณใหแกอุตสาหกรรมสุรา และการเปดพ้ืนท่ีแสวงหา

ความรวมมือจากภาครัฐและองคกรตางๆ ไดโดยสะดวกนั้น “องคกรบังหนา” ของอุตสาหกรรมสุรามีกล

ยุทธคลายคลึงกันในการปกปองผลประโยชนของตน ดังนี ้

1. กาวสูผูแทนระดับชาติ โดยทําทุกวิถีทางท่ีจะแสดงบทบาทเปนตัวแทนระดับชาติและ

ระดับนานาชาติใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน และเขารวมการกําหนดนโยบายและการจัดทําราง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมสุรา 

2. ชี้เปาลวงใหหลงทาง โดยพยายามดึงความสนใจของประชาชนท่ีมีตอปญหาหลักๆ 

ของสุราไปสูประโยชนจอมปลอมของอุตสาหกรรมสุรา เชน การสงเสริมใหดื่มอยางรับผิดชอบ และการ

แสดงความเอ้ืออาทรตอสังคมโดยแจกสิ่งของผานโครงการตางๆ เปนตน 

3. แทรกแซงทางวิชาการ  โดยดําเนินการแทรกแซงแวดวงวิชาการใหยอหยอนความเปน

กลางในหลากหลายลักษณะ เชน การสนับสนุนใหสถาบันวิชาการทําการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีกําหนดโดย

อุตสาหกรรมสุรา การจัดต้ังชุมชนวิชาการข้ึนมาโดยเฉพาะ การใหทุนวิจัย และการจัดประชุมหรือเวที

สัมมนาวิชาการ โดยองคกรบังหนาเหลานี้เปนผูชี้นําทิศทางใหเปนไปเพ่ือสนับสนุนผลประโยชนของธุรกิจ

สุรา มิใชการแสวงหาองคความรูตามขอเท็จจริง บั่นทอนความนาเชื่อถือของฝายตรงขาม กลาวหา
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นักวิชาการหรือผู ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบและขอเสนอเชิงนโยบายในการควบคุมสุราอยาง

ตรงไปตรงมา เพ่ือใหสังคมตั้งขอสงสยัหรือทําลายความนาเชื่อถือ เชน กลาวหาวาเขาเหลานั้นเปนพวกอิง

คุณธรรมสุดโตงหรือตอตานทุนนิยม 

3. ตั้งตนเปนผูคร่ําหวอดดานนโยบาย โดยแสดงบทบาทเปนผูทรงภูมิความรูดาน

นโยบายสุรา เชน การทํารายงานเชิงนโยบายออกมาตอบโตขอมูลวิชาการท่ีมีความเปนกลาง เชน การท่ี

องคกร ICAP สนับสนุนการทํา Geneva Declaration ซ่ึงเปนท่ีรูกันอยูวาโดยท่ัวไปแลวคําวา “Geneva” 

มีความนัยถึงองคการอนามัยโลก หรือ การท่ี ICAP ตั้งตัวเปนท่ีปรึกษาดานนโยบายแอลกอฮอลใหกับ

รัฐบาลในประเทศในทวีปแอฟริกา อันเปนตําแหนงท่ีสามารถตอรองเชิงนโยบายได 

4. ทุมซ้ือตัวหรือติดสินบน  โดยใชเงินทุมในการสรางอิทธิพลเหนือผู เก่ียวของใน

กระบวนการกําหนดนโยบาย เชน การท่ีกลุม Diageo สนับสนุนการประชุม G8 โดยใหสถานท่ีจัดเปน

โรงแรมท่ี Diageo เปนเจาของ เปนตน 

5. เรียกรองใหรัฐ “ถือหาง” โดยเรียกรองใหใหหนวยงานรัฐบาลใหทุนสนับสนุนโครงการ

ขององคกรทางสังคมของอุตสาหกรรมสุรา ซ่ึงหลายกรณีมีการผลักดันจนประสบความสําเร็จ เชน กรณี

โครงการ Australia with DrinkWise ฯลฯ ในภูมิภาคนี้ICAP เองก็พยายามขอเขาพบหนวยงานของรัฐ

หรือรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศตางๆ เพ่ือล็อบบี้ใหรัฐใหการสนับสนุนการจัดประชุมหรืองานตางๆ 

รวมกับตน โดยแสรงวาจะสงเสริมสนับสนุนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

ถูกกฎหมาย โดยประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศท่ี ICAP เขาติดตอหารือเชนกัน  

6. ชี้นํานโยบายสาธารณสุข โดยเขามาชี้นําทิศทางและนโยบายขององคกรสาธารณสุข 

เชน กรณีองคกร NZ ALAC ของประเทศ นิวซีแลนดซ่ึงเปนหนวยงานรัฐท่ีทํางานดานการสรางเสริม

สุขภาพคลายกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ของประเทศไทย แตกลับถูก

ควบคุมทิศทางโดยอุตสาหกรรมสุรา 

ดร.เรณู มาดาเนียล การก ผูแทนองคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย กลาววา จาก

ประสบการณท่ีเคยทํางานอยูท่ีสํานักงานประจําภูมิภาคขององคการอนามัยโลก เนื่องจากอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาแทรกแซงในระดับนโยบายมากข้ึน จะตองมีการเรียกรองใหผูมีอํานาจในระดับ

นโยบายโปรงใสมากกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้ โดยอาจใชการเคลื่อนไหวระดับโลก เชน เปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (SDGs) มาสนับสนุน อยางไรก็ตาม ยังมีขอเสนอวา แมประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีดีแลว แตก็ยัง

ตองบังคับใชใหเขมแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะ 1) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด ตองมี

บทบาทท่ีเปนผูนํามากข้ึน 2) ทําใหการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชเรื่องปกติ ในบางประเทศ  การ

ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนกิจวัตรประจําวัน เชน ในภาพยนตร หรือแมแตอินเดียท่ีมักมีภาพการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลปรากฏตลอดเวลา ในขณะท่ีบางประเทศมีคําเตือนและภาพบนซองบุหรี่ ดังนั้น 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ควรจะมีเชนกัน นอกจากนี้ มองวาสื่อและผูมีชื่อเสียงสามารถมีบทบาทชวยในเรื่อง

นี้ได5449 
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1.3 การแทรกแซงไมใหมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เดิมนั้น กอนท่ีจะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 การดําเนินงาน

ดานการควบคุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย องคกรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ

กระทรวงการคลัง ซ่ึงดําเนินมาตรการดานการควบคุมดานอุปสงค (Demand-side control) โดยมี

กฎหมายเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจําหนายสุรา และการจัดเก็บภาษีสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

2493 แตยังไมมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการลดอันตรายจากการบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล และไมมีมาตรการควบคุมอุปทาน (Supply-side control) ท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไมมีการกําหนด

นโยบายหรือยุทธศาสตรเก่ียวกับการควบคุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศอีกดวย ตอมา

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาม พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ในบรรดากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุด และกวาจะมาเปนกฎหมายฉบับนี้ ธุรกิจเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลก็มีความพยายามอยางมากท่ีจะไมใหผานไปสูระบบรัฐสภา ดวยวา การควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กอนหนาท่ีจะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 นั้น ในชวงท่ีผลักดัน

กฎหมายนี้ มีแรงกดดันอยางหนักจากฝายธุรกิจ ผูประกอบการ กลุมท่ีเสียประโยชน ซ่ึงมีการเคลื่อนไหว

อยางหนักท้ังในสภาและนอกสภา รวมไปถึงในกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ดวยท่ีมีหลายคนมี

จุดยืนเขาขางฝายธุรกิจอยางชัดเจน แตดวยความต้ังใจสูงของแพทยหลายๆ ทานท่ีชวยพยายามจน

กฎหมายฉบับนี้ผานสภามาไดชนิดท่ีเรียกไดวา “เสนยาแดงผาแปด” ดังท่ีมีการกลาวถึง ดังนี้ 55
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“…กรรมาธิการฯ ซ่ึงถูกล็อบบี้จากฝายธุรกิจและผูท่ีเสียประโยชน ทานตองคอยชี้แจง ใน 

สนช. ในฐานะประธานกรรมาธิการฯ เพ่ือให สนช.ผานพรบ.ฉบับนี้ และใหเลขานุการ

รัฐมนตรี คือ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ประสานกับทุกฝาย เพ่ือหาทางให พรบ.ฯ ฉบับนี้ผาน 

สนช. ใหได ซ่ึงมีคนพยายามยื้อ เตะถวงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหไมทันชวงเวลาของการ

พิจารณาในสภา และความพยายามของฝายตานก็เกือบประสบความสําเร็จ กฎหมายฉบับนี้

เกือบไมทันเวลา แตดวยความมุงม่ันและกลยุทธ การผอนสั้นผอนยาวอยางแยบยล และ

คําถามสําคัญท่ีภาคประชาชนตองรวมในการตัดสินใจคือการลดทอนความเขมของการหาม

โฆษณาโดยสิ้นเชิง เปนการหามโฆษณาอยางมีเง่ือนไข เพ่ือใหกฎหมายฉบับนี้ผานสภาได ทุก

ฝายเห็นตรงกันวาตองยอมถอยเพ่ือเอาภาพใหญเอาไว จนในท่ีสุด พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ก็ผาน สนช.เปนฉบับสุดทายของ สนช. และประกาศใชในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 

2551 ถือวาเปนผลงานสําคัญของอาจารยหมอมงคล ท่ีผาฟนตอสูกับผลประโยชนมหาศาล

จากน้ําเมา ท่ีพยายามขัดขวาง พรบ.นี้ แตทานก็สูจนถึงท่ีสุด ประเทศไทยจึงมีเครื่องมือสําคัญ 

ท่ีสังคมไทยใชในการลดปญหาจากน้ําเมาไดดีพอสมควร” 

ท่ีมา เภสัชกรสงกรานต ภาคโชคดี ผูอํานวยการสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.) 
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“ทุกครั้งท่ีเครือขายฯไดมีโอกาสไดพบปะหารือและเชิญคุณหมอมาพบกับพ่ีนองเครือขาย เรา

ไดยินเสียงตอบรับท่ีเต็มไปดวยความเมตตาอยูเสมอ และหลายครั้งท่ีคุณหมอตองเลื่อน

ภารกิจงานบางอยางเพ่ือมาพบปะกับพวกเรา สิ่งหนึ่งท่ีคุณหมอพูดกับพวกเราทุกครั้ง คือการ

ยืนยันวา การขับเคลื่อนของประชาชนมีสวนสําคัญมากท่ีชวยใหผานกฎหมายออกมาได

ประชาชนมากกวา 13 ลานคนท่ีรวมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ และสิ่งท่ีคุณหมอย้ํากับ

พวกเราอีกเรื่องคือการทําใหกฎหมายมีการบังคับใชอยางจริงจัง การชวยกันเฝาระวังไมทําให

กฎหมายฉบับนี้เปนแคเสือกระดาษ” 

ท่ีมา นายคํารณ ชูเดชา ผูประสานงานเครือขายเฝาระวังธุรกิจสุรา 

 

เจตนารมณของกฎหมายและท่ีมาของกฎหมายคือ  

1. ปองกันการเพ่ิมข้ึนของผูดื่มแอลกอฮอลชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไดโดยงาย ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลของประชากรโดยรวม เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮฮลมี

สารเสพติดและเปนสินคาอันตราตรงกันขาม จากสํารวจงานวิจัย จากการสํารวจหลายๆ สํานัก เห็นไดวา 

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดพยายามดึงนักดื่มหนาใหมเขามาสูการดื่มเพ่ิมข้ึน และอายุของนักดื่มลด

ต่ําลง ทําใหเกิดการเสพติดมากข้ึน ธุรกิจฯนี้ก็จะไดลูกคาระยะยาว  

เจตนารมณของกฎหมายนี้มีบทบัญญัติเพ่ือ 

1) ปองกันการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็ก/เยาวชนอายุไมครบยี่สิบปบริบูรณ 

2) หามสงเสริมการขายโดยวิธีการหรือลักษณะตางๆ เชน การลดราคา การเรขาย การ

ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยมีการแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอ่ืน หรือ

บริการอ่ืนประกอบ 

3) หามโฆษณา แสดงชื่อหรือเครื่องหมาย หรือทําการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

4) กําหนดสถานท่ีหามขายและสถานท่ีหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยขอความ

รวมมือกับกรมสรรพสามิตใหพิจารณากอนออกใบอนุญาต 

2. เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม 

ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือมุงประสงคลดอันตรายจากการดื่ม เชน อุบัติเหตุ ความรุนแรง และปญหา

สุขภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจน้ําเมาเปนธุรกิจท่ีไมปกติ เพราะตัวสินคาทําใหเกิดปญหา ท้ัง

อุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท ฯลฯ สิ่งสําคัญทําอยางไรใหคนไทยรูถึงพิษภัยของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล การรณรงคใหคนไทยลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนคนท่ีดื่ม อยาไดออกมา

ขับรถอยางเด็ดขาด เพราะมีความผิดตามกฎหมายโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ นอกจากนั้นแลวยังมีภาวะเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนท้ังกับตนเองและผูอ่ืน  
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ปญหาการแทรกแซงโครงสรางและอํานาจหนาท่ี  

งานวิจัยของไพศาล ลิ้มสถิตย ไดนําเสนอประวัติศาสตรของความยากลําบากในการออก

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 56

51 ดังจะเห็นไดจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

2548 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินตามมาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพ่ือสังคม ซ่ึงไดมีการประชุม

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2548 สรุปผลการประชุมคือ การ

กําหนดมาตรการในการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ ตองใหความสําคัญและพิจารณาถึงปญหาและ

แนวทางแกไขใหเปนภาพรวมท้ังระบบ ท้ังในสวนของนโยบายการดําเนินมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยใหทุกฝายรวมกันจัด Campaign ในระดับชาติ เพ่ือรณรงคสรางพลังในสังคมใหขับเคลื่อน

ไปพรอมกัน และใหองคกรตาง ๆ ในสังคมไดเขามามีสวนรวม เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการและการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริโภคสุราและยาสูบใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง รวมท้ังการ

พิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจําหนายสุราและการดื่มสุรา รวม 2 ฉบับ ไดแก 

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 253 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 

กําหนดระยะเวลาการจําหนายสุรา และบทลงโทษท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดชองวางของกฎหมาย และให

จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใหมีการประชุมพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อีกครั้ง ท้ังนี้ ให

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับเปนเจาภาพในการจัดประชุมดังกลาว กฎหมายฉบับอ่ืนท่ีมีการ

นํามาปรับใชกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงใหอํานาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศท่ีเก่ียวของ และ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ขอสังเกตเก่ียวกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ มีดังนี5้752 

1) องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ  

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ

และมีกรรมการโดยตําแหนงรวม 10 คน ซ่ึงมีจํานวนรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ เปนกรรมการมากถึง 9 คน 

มีขาราชการประจําเพียง 1 คนท่ีเปนกรรมการคือ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูท่ีทําหนาท่ีเปนเลขานุการคือ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตมิไดเปนกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายฯ ไมมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในดานท่ีเก่ียวของแตอยางใด 

เม่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงสาธารณสุข

เสนอตอคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 ซ่ึงพบวา องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายฯ มี

ความแตกตางจากรางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

2) อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน

และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุม



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 

“มาตรา 8 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการ

ดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม (1) 

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

“มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตาม

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย 

(1) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

(2) ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลดและเลิกการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณ

ดานสังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคน” 

ตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.บัญญัติใหคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติมีท่ี

ปรึกษา ซ่ีงมีหนาท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ฯ 

แตเม่ือพิจารณาองคประกอบของท่ีปรึกษาพบวา เปดโอกาสใหภาคธุรกิจท่ีอาจเปนตัวแทนของธุรกิจสุรา

หรือธุรกิจท่ีเก่ียวของเปนท่ีปรึกษา ซ่ึงจะกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร 

กฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

อดีตประธานกรรมการยกรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... ของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดใหขอมูลในประเด็นนี้วา ราง พ.ร.บ.ท่ีเสนอ

โดยกระทรวงสาธารณสุขไมมีเรื่องท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบาย เนื้อหาสวนนี้ไดถูกแกไขในชั้นการ

พิจารณาวาระ 2 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ ฯ และในการพิจารณาวาระ 3 

ก็มีการยื้อของกลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีล็อบบี้ผานสมาชิก สนช.บางคนท่ีจะไมใหรางกฎหมายนี้

ผาน สนช. จนทําใหฝายผูเสนอรางกฎหมายตองยอมตัดเนื้อหาสําคัญในหลายมาตราออกไป ท่ีประชุม 

สนช.จึงไดพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ ฯ เปนรางกฎหมายฉบับสุดทายท่ีผาน สนช.ในขณะนั้น 58

53 
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เม่ือพิจารณาราง (เดิม) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดย 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอตอคณะรัฐมนตรี มีการเพ่ิมเติมท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 พบวา 

“ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการแตงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบาย ฯ แตอยางใด” เนื้อหา

มาตรา 6 ไดถูกเพ่ิมเติมเขามาในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จึงทําใหกลายเปน

จุดออนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย ฯ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติสามารถแตงตั้งท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาค

ธุรกิจได จึงเปนการเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมสุราหรือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถแทรกแซงการ

กําหนดนโยบาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ได  ผานผูแทนจากภาคธุร กิจ อีกท้ัง

คณะกรรมการนโยบายก็มีโครงสรางลาสมัย มีแตฝายการเมือง ขาดกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผูแทนองคกรภาคประชาสังคม  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาดกลไก

เชื่อมโยงการทํางานกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด มีการทํางานแบบแยก

สวนเปนเอกเทศจากกัน สงผลทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลระดับ

จังหวัดขาดประสิทธิผล และไมมีประสิทธิภาพ เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในหลายพ้ืนท่ีท่ีมีจุดออน ประกอบการการปฏิบัติของฝายเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลระดับจังหวัดท่ีทํางานตามระบบราชการ ไมใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล5954 

นอกจากนี้ ยังมีความทาทายของภาคธุรกิจท่ีเสนอผานราง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ…. ของภาคประชาชน ซ่ึงไดยื่นตอสภาผูแทนราษฎรไปแลวตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2564 

ใหมีตัวแทนจากผูประกอบการท่ีผลิตและจัดจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และผูทรงคุณวุฒิในดานการ

ผลิตเขาไปเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

ออกมาตรการตางๆใ นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน การกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการหามขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆ เพ่ือใหการออกนโยบายในการควบคุมดูแล หรือการตีความกฎหมายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ60
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ยิ่งไปกวานั้น รางฯ นี้ยังเสนอใหยกเลิกอํานาจหนาท่ีบางประการตามกฎหมายท่ีใชอยูขณะนี้ 

ไดแก อํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความคําเตือน

สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผลิตหรือนําเขา อํานาจในการเชิญขาราชการ พนักงาน หนวยงานรัฐ หรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น รวมถึงขอใหยกเลิกอํานาจในการเสนอความเห็น

ตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขาย สถานท่ีหามขาย วิธีหรือลักษณะการขาย โดยใหคงเหลือเฉพาะอํานาจ

หนาท่ีหลักๆ คือ เสนอนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท้ังมาตรการดานภาษีและดานตางๆ 

กําหนดหลักเกณฑในการบําบัดฟนฟูผูติดแอลกอฮอล เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีใน

การออกประกาศหรือระเบียบใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.นี้ เปนตน และยังเสนอใหยกเลิกอํานาจตามมาตรา 

26 (2) แหงพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ในการออกกฎหรือคําสั่งใดๆ ตอผูผลิตหรือผู

นําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางไมมีการจํากัดขอบเขต จากท่ีระบุไววา  



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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 “ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี้  

   ... 

   (2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 61
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2. หลังมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

2.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอลมุงเปาหมายการตลาดไปท่ีเยาวชน  

จากการสํารวจหลายๆ งานวิจัย อาทิ เชน โครงการคนอาชีวะเห็นคนอาชีวะ ภายใตความ

รวมมือกับครูอาจารยและนักเรียนอาชีวศึกษา 25 สถาบัน รวมกันสํารวจขอมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนอาชีวศึกษาป พ.ศ.2558 จํานวน 1,515 ราย พบวา กลุมตัวอยางเริ่มเปนนักดื่ม

หนาใหมตั้งแตอายุนอยครึ่งหนึ่ง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลครั้ง

แรกตอนเรียนมัธยมตอนตน ซ่ึงอายุนาจะไมเกิน 15 ป ท่ีเหลือดื่มครั้งแรกตอนเรียนประถมศึกษารอยละ 8 

มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 38 แลวมีเพียงรอยละ 4 ท่ีดื่มครั้งแรกตอนเรียนอาชีวศึกษา เม่ือพิจารณา

เกณฑอายุตามท่ีกฎหมายกําหนด ถามีใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

พบวากลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวนครั้งในการดื่มตอสัปดาหในสัดสวนต่ํากวากลุมท่ีมีอายุตั้งแต 20 ป 

สําหรับเหตุผลในการดื่มกลุมตัวอยางระบุวาดื่มเพ่ือคลายเครียด ดื่มเพ่ือสรางความสนุกสนาน และตองการ

แชรประสบการณ ท่ีเหลือระบุวา “ใครๆ ก็ด่ืม ไมมีอะไรเปนพิเศษ” และ “ทําใหม่ันใจกลาแสดงออก” 

“สรางการยอมรับ” มีสัดสวนพอๆ กันท่ีรอยละ 10 ใหเหตุผลวา “ดึงดูดเพศตรงขาม โก โตแลวตองดื่ม” 

รอยละ 5 นักเรียนอาชีวศึกษาซ้ือและดื่มเครื่องดื่ม โดยท่ีรอยละ 44 ซ้ือจากรานขายของชํา รอยละ 38 ซ้ือ

จากรานสะดวกซ้ือ รอยละ 13 ซ้ือจากรานอาหารท่ีมีขายเหลา สันนิษฐานวา พนักงานรานคานาจะละเวน

การขอตรวจอายุผู ซ้ือ ทําใหกลุมอายุต่ํากวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ใหซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 

สําหรับสถานท่ีนั่งด่ืมสวนใหญดื่มในสถานท่ีสวนตัว ไดแก หอพัก บานของเพ่ือนและตนเอง สวนสถาน

บันเทิงมีเพียงรอยละ 15 เม่ือสอบถามถึงขอคิดเห็นตอการมีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา 

กลุมตัวอยางเห็นวา การมีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหหาซ้ืองายยิ่งข้ึนและรอยละ 40 เชื่อวาจะทํา

ใหดื่มบอยข้ึน รวมถึงทําใหดื่มมากกวาท่ีตั้งใจ62
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ความพยายามแกไขกฎหมาย โดยใหในสถานศึกษาสามารถจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

นั้น ผูท่ีพยายามขอแกไขกฎหมาย เรียกตัวเองวา “เปนคนรุนใหม” ออกขาวทํานองวา “ทําไมตองหาม

ขายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในตางประเทศไมเห็นเขาหามเลย”  กลุมท่ีอางวา ในตางประเทศไมมี

กฎหมายหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา หรือรอบๆ สถานศึกษา จากการศึกษา ของ

ศูนยวิจัยปญหาสุรา กรณีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา พบวามี 2 กลุม กลุมท่ีไมขาย ไมดื่ม ไมบริการ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยในทุกพ้ืนท่ีและทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกวา Dry 

campus และกลุมท่ีมีการขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยหรือ Wet campus แตก็

อาจจะหามขายดื่มในเขตท่ีพักของนักศึกษา รวมท้ังอนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉพาะแก



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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นักศึกษาท่ีอายุ 21 ปข้ึนไปเทานั้น ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรัฐ ท้ังนั้นซ่ึงขอดีของ 

Dry campus ก็คือทําใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี เชน การ

เปนสมาชิกของกิจกรรมสโมสรหรือกีฬาตางๆ แทนท่ีจะเสียเวลาไปกับการปารตี้ดื่มเหลาเบียรกัน และ

ปลอดภัยกวา เพราะมีบางอยาง เชน การทะเลาะวิวาทในนักศึกษาท่ีเมาสุราและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จราจรหลังดื่มสุรานอยกวามหาวิทยาลัยท่ีเปน Wet  campus ดังนั้นการท่ีบางคนบอกวา มหาวิทยาลัยใน

เมืองนอกอนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอยางเสรี ก็ไมใชความจริงไปท้ังหมด ขณะนี้ไมมีหลักฐาน

ใดท่ีชี้วา การขายและดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยจะกอใหเกิดผลดีกับมหาวิทยาลัยหรือตัว

นักศึกษาเอง แตกลับจะสงผลเสียไดมากกวา ดังนั้นในประเทศไทยจึงควรดํารงไวซ่ึงนโยบายหามดื่ม หาม

ขาย หามแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับในสถานศึกษาประเภทอ่ืนๆ63

58 เหตุผลเพ่ือ

ควบคุมการขาย ซ่ึงเปนการควบคุมท่ีเปนประโยชนตอคนหมูมากและประโยชนทางสาธารณสุข และการท่ี

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเสนอกฎ ระเบียบ มาตรการ ในการควบคุมผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากหลักฐานงานวิจัย ท้ังในและตางประเทศ ประกอบกับองคการอนามัยโลกเสนอ

ขอแนะนําท่ีเปนบทเรียนจากประเทศตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

2.2 มุงจําหนายทุกเทศกาล ทุกพ้ืนท่ี 

ท่ีผานมาพบวา บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบียร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดมีการ

เคลื่อนไหว เพ่ือเรียกรองใหมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ระบุวา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดสรางผลกระทบจากการบังคับใช พ.ร.บ. ฉบับนี้

และกฎหมายตางๆ ท่ีตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังไดชี้ใหเห็นวา สํานักคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดตีความและบังคับใชกฎหมายโดยไมเปน

ธรรม ตอผูประกอบการ กระทบตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผูประกอบการ ตลอดจนสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน ของประชาชนท่ัวไป และไมสอดคลองตอเจตนารมณของกฎหมายหลายประการ ในขณะเดียวกัน 

บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบียร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยังไดระบุถึงผลกระทบทางธุรกิจท่ีเกิดจาก 

มาตรา 28 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ เทาท่ีจําเปนไว

ดวยก็ได บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิต หรือ

ผูนําเขาไปยังผูขายซ่ึงไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 64

59 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง

กําหนดเวลาหามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2558 โดย ระบุวา การหามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน

ชวงเวลา 14.00-17.00 น. ตามประกาศดังกลาว จะสงผลเสียตอธุรกิจการทองเท่ียวซ่ึงเปนอุตสาหกรรม

สําคัญของประเทศ อีกท้ังยังสงผลกระทบตอท่ีผานมาพบวา บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล เบียร และ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดมีการเคลื่อนไหว เพ่ือเรียกรองใหมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมาย65

60 

ขณะท่ีการสํารวจของสวนดุสิตโพล (2564) ชี้วา เหตุจูงใจสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหวัยรุนริลองดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล นั้น กลุมตัวอยางรอยละ 27.0 ระบุวา เกิดจากความอยากลองเปนเหตุจูงใจท่ีสําคัญ
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ท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน รอยละ 18.9 คิดวาตนเองโตพอท่ีจะดื่มไดแลว รอยละ 17.7 เพ่ืออวด

เพ่ือนฝูง รอยละ 8.7 อิทธิพลจากสื่อโฆษณา รอยละ 5.8 เพ่ือแสดงความเปนพวกเดียวกัน รอยละ 5.3 

เพ่ือแสดงความเปนลูกผูชาย รอยละ 5.1 เพ่ือใหดูวาเปนผูใหญแลว รอยละ 4.7 เลียนแบบผูใหญ รอยละ 

4.5 ประชดชีวิต รอยละ 1.0 และอ่ืน ๆ เชน อยากสนุก อีกรอยละ 1.466

61  

ขณะท่ีกรุงเทพโพล (2564) ไดสํารวจเก่ียวกับ “การเปดประเทศวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

พบวา การท่ีรัฐบาลอนุญาตใหเปดผับ บาร คาราโอเกะ ภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ประชาชนมีความ

กังวลรอยละ 72.0  ขอคําถาม “การให 4 จังหวัดนํารองทองเท่ียวขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในรานอาหาร

ได (กทม.-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต)” ประชาชนมีความกังวลรอยละ 62.4 “การยกเลิกเคอรฟวทุกพ้ืนท่ี เวน 7 

จังหวัดแดงเขม” ประชาชนมีความกังวลรอยละ 26.4 แสดงวา ประชาชนท่ีสํารวจยังคงมีความกังวลหาก

จะสนับสนุนใหมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกกอฮอลกับการระบาดโควิด 67
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การแทรกแซงนโยบายของรัฐโดยการขอใหยกเลิกมาตรการทางกฎหมาย เชน จําหนายในวัน

สําคัญทางศาสนานั้น โดยอางวาอาจจะเปนการจํากัดสิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ก็เห็นดวยวาควร

ปรับปรุงแกไข ใหมีความถูกตอง เปนธรรม และเทาเทียม โดยปรับแกไขเปน หามขายในทุกวันพระ และ

วันสําคัญทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และทุกศาสนาในประเทศไทย เพ่ือเปนการรักษา

ความสงบเรียบรอย และประเพณีอันดีงาม 

ดวยวามีการจํากัดการหามขายในวันพระใหญ โดยท่ีฝงธุรกิจพยายามเขามาโตแยงวา “การ

หามด่ืมในวันพระใหญ ผูนับถือศาสนาพุทธสวนใหญ แตคนพุทธ ทําไมตองไปหามขายใหกับคนท่ีนับถือ

ศาสนาอ่ืนในวันพระใหญดวย” ดวยวา ประเทศไทย มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ตามศีลขอท่ี 5 

“สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี” เจตนาใหงดเวนจากการดื่มของมึนเมา คือสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหง

ความประมาท ความมุงหมายของศีลขอท่ี 5 นี้ ก็คือ ตองการใหมนุษยเรารักษาสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ

อยูเสมอ ไมทําลายสติสัมปชัญญะของตนเอง เพราะการเสพของมึนเมานั้น เปนการทําลายสติสัมปชัญญะ 

เม่ือสติสัมปชัญญะถูกทําลายลงแลว ก็เปนการงายท่ีคนคนหนึ่งจะทําสิ่งท่ีผิดศีลธรรม ผิดกฏหมาย

บานเมืองหาม อยางไรก็ตาม การงดเวนการดื่มมีในศาสนาอ่ืนก็มีดวยเชนกัน คําสอนในพระคัมภีรท่ีตําหนิ

การดื่มสุรา สุภาษิต 20.1 " เหลาองุนกอใหเกิดการเยาะเยย และสุราก็ใหเกิดเปนพาลเกเร ใครยอมใหมัน

พาเดินไป ก็ไมเปนคนฉลาด" และ 1 คร.6.10 "คนข้ีเมาจะไมไดรับสวนแบงแผนดินของพระเจา"68

63 และใน

ศาสนาอิสลาม ก็มีการหามดื่มเชนกันดังนั้น การเพ่ิมบทบัญญัติใหสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

สถานศึกษา และการท่ีขอใหยกเลิกหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันสําคัญทางศาสนานั้น โดยอางวา

อาจจะเปนการจํากัดสิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ก็เห็นดวยวาควรปรับปรุงแกไข ใหมีความถูกตอง 

เปนธรรม และเทาเทียม โดยปรับแกไขเปน หามขายในทุกวันพระ และวันสําคัญทางศาสนาพุทธ ศาสนา

อิสลาม ศาสนาคริสต และทุกศาสนาในประเทศไทย เพ่ือเปนการรักษาความสงบเรียบรอย และประเพณี

อันดีงาม 

 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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2.3 ธุรกิจขอเขามาเปนคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทําไมตองมีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขเทานั้น ? 

ธุรกิจพยายามเขามาแทรกแซงการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.

2551 โดยขอเพ่ิมบทบัญญัติ หรือขอแกไข เชน69
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1. การจัดใหมีผูแทนสมาคมการคาของผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

ผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการนโยบาย  

2. ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการใหมีผูแทนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการ

แสวงหากําไร เปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล  

3. ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก กําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล กําหนดสถานท่ีหาม

ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และสิ่งอ่ืนใดท่ีใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอํานาจในการเชิญ

บุคคลเขามาใหปากคํา  

4. ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการใชอํานาจคณะกรรมการควบคุมออกกฎเพ่ิมเติมโดยไมมี

ขอจํากัดอํานาจ ไดแก ยกเลิกมาตรา 26 (2) มาตรา 27 (8) มาตรา 30 (6) และมาตรา 31 (7) แหง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

เนื่องจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนสินคาเสพติด และไมสามารถอยูในชองทางการคาสินคา

แบบปกติได เพราะผลกระทบเรื่องความมึนเมา และกอใหเกิดความสูญเสียและความรุนแรงความบาดเจ็บ

ดังท่ีกลาวขางตน ดวยวาไมสามารถครองสติไดเม่ือดื่มไปถึงจุดหนึ่งซ่ึงรางกายทนไมได ซ่ึงคนชาติเอเซีย

โดยท่ัวไปมีความคงทนตอฤทธิ์แอลกอฮอลไดต่ํากวาชนชาติอ่ืน ยิ่งไปกวานั้น ทุกชาติทุกภาษา มีความเห็น

วา  การคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาควบคุม เพ่ือคุมครองผูบริโภค ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดังนั้น 

ผูประกอบการจําตองอยูภายใตกฎระเบียบ จากการสํารวจการรับรูเก่ียวกับกฎหมายและการบังคับใช 

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 พบวา ประชาชนสวนใหญมีการรับรูถึงกฎหมาย ใน

ประเด็นไมสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา รอยละ96.72 ไมสามารถดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในขณะขับข่ีหรือโดยสารบนรถ รอยละ 93.22  ไมสามารถขายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับ

บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ รอยละ 92.7865 และมีการรับรูนอยท่ีสุด ในประเด็น ไมสามารถขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยวิธีการลด แลก แจก แถม รอยละ 48.93 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการกลับมี

การรับรูกฎหมายต่ํา เปนผูอุปถัมภ และจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกเทศกาล  

อาจสรุปไดวา หากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติสามารถแตงตั้งท่ี

ปรึกษาท่ีมาจากภาคธุรกิจได จึงเปนการเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมสุราหรือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สามารถแทรกแซงการกําหนดนโยบาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดผานผูแทนจากภาคธุรกิจ 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ ควรจะประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญ

ดานตางๆ ท้ังดานสาธารณสุข ดานนิติศาสตร (โดยเฉพาะดานกฎหมายการคาระหวางประเทศ) ดานสังคม

วิทยา ดานประชาสัมพันธ การตลาด สื่อสารมวลชน ฯลฯ แตไมเหมาะสมอยางยิ่ง  ท่ีจะมีผูแทนจาก
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อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครือขาย เพราะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ระดับชาติ เปนคณะกรรมการท่ีกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปองกันและสงเสริม

สุขภาพ แตพฤติกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครือขายไมไดสนใจประเด็นของสุขภาพ

แตอยางใด จึงไมเหมาะสมท่ีจะมีตัวแทนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครือขายอยูใน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ 

เปรียบเทียบใหเห็นภาพอยางชัดเจน หากสํานักงานตํารวจแหงชาติตองการวางแผนปองกัน

ไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด ไมเคยปรากฎวาจะเชิญพอคายาเสพติดมารวมเปนคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฉันใดก็ฉันนั้น ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอออลเปนสิ่งอันตราย และไมใช

สินคาปกติ (no ordinary goods) ดังนั้น จึงตองมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง

เขมงวด ประกอบกับพฤติกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครือขาย พยายาม เจตนา จง

ใจ ฝาฝนและละเมิดกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูเสมอ จึงไมมีประโยชนใดๆ สําหรับ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติท่ีจะตองมีผูแทนจากกลุมท่ีไมสนใจดานสุขภาพ แต

เนนเรื่องของธุรกิจเปนหลัก ซ่ึงไมคํานึงถึงผลเสียระยะยาวตอสังคม 

2.4 การตีความประเด็นการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด 

ความทาทายตอมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามความในมาตรา 

32  ฝายธุรกิจเสนอใหแกไขเรื่องการโฆษณาใหสามารถกระทําได แตตองไมอวดอางสรรพคุณอันเปนเท็จ  

ซ่ึงตางจากกฎหมายเดิมท่ีกําหนดไวในมาตรา 32 วา “หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดง

ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนโดยตรง

หรือโดยออม” เนื่องจากธุรกิจ ผูเสนอแกไขเห็นวา พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ได

สรางภาระท่ีเกินสมควรแกผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค อีกท้ังยังเปนการสรางกําแพงท่ีมีผลกีดกันทาง

การคา ทําใหผูประกอบการรายยอยไดรับความเดือดรอน โดยท่ีผูประกอบการรายใหญยังสามารถดําเนนิ

ธุรกิจไดตามปกติ  

จากผลการศึกษาท่ีเก่ียวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยเก่ียวกับการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงพบวามีการอวดอาง

สรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม   ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิต

โพล ป 2554 พบวา รอยละ 52 ของคนไทย เห็นวาฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสีสันและลักษณะท่ีดึงดูด

ใจและเชิญชวนใหซ้ือหรือดื่มในระดับมากถึงมากท่ีสุด 71

66 ในชวงกอนออกประกาศคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯ ป 2558 พบวา มีการใชกลยุทธ integrated marketing โดยการใชฉลากและ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มเปนชองทางสื่อสารและเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน การแสดงภาพดารา 

นักรองเพ่ือประชาสัมพันธงานดนตรีท่ีสนับสนุนโดยบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแสดงภาพนักกีฬาท่ี

ไดรับการทุนอุปถัมภจากธุรกิจสุรา ป 2561 กลุมตัวอยางท่ีสํารวจโดยสวนใหญจะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอ

ฮอลครั้งแรกในชวงอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 86.09 และสวนใหญเม่ือเห็นภาพโฆษณาแลวทําใหนึกถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเฉพาะประชาชนท่ีเม่ือเห็นภาพแลวทําใหนึกถึงเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล พบวาทําใหมีผลตอการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอยางมาก72

67 ในป 2564 ผลสํารวจความ

คิดเห็นประชาชน เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19 โดยเปนการสํารวจทาง

ออนไลน 1,218 คน ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2564 พบวามี 5 พฤติกรรมของคนไทยท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ไดแก การไปงานสังสรรค ฯ รอยละ 90.50 รองลงมาคือ เดินทางทองเท่ียว 

รอยละ 89.50, การรับประทานอาหารนอกบาน รอยละ 87.25, การไปศาสนสถาน ท้ังวัด โบสถ มัสยิด 

รอยละ 86.75 และการเยี่ยมพอแม พ่ีนอง และญาติ รอยละ 82 แตพฤติกรรมของประชาชนท่ีไม

เปลี่ยนแปลง อันดับ 1 ไดแก การดื่มแอลกอฮอล/สูบบุหรี่ รอยละ 55.4873

68 

การท่ีมีนักดื่มหนาใหมท่ีเปนเยาวชนเพ่ิมข้ึนมาจากการโฆษณาของผูผลิต เยาวชนสวนใหญไมได

รูเทาทันกลยุทธทางการตลาดอาจจะเปนเพราะวายังขาดการใชวิจารณญาณในการรับสื่อโฆษณาอยู 

ประกอบกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ใชวิธีการท่ีหลากหลาย 

ไมไดโฆษณาแบบตรงไปตรงมา74
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ธุรกิจตองการท่ีจะโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดเต็มกําลังและไมตองควบคุม และวา

สามารถควบคุมกันเองได เพราะรานเหลาจัดโปรโมชั่นตามโฆษณา ซ่ึงเห็นไดวา ผลกระทบจากการดื่มมี

มาก ความลมเหลวของตลาดเกิดในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนกัน โดยตลาดไมสามารถบังคับให

ผูบริโภคคํานึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการซ้ือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได มีตัวอยาง ไดแก ภาระ

ทางดานสาธารณสุขท่ีผูเสียภาษีทุกคนในประเทศตองแบกรับใหกับการรักษาผูมีโรคจากการดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ภาระและความสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเมาแลวขับ การทะเลาะวิวาทในครอบครัว

จากการเมาท่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมของรุนลูกหลาน เปนตน 

ปญหาการโฆษณาท่ีธุรกิจพยายามแทรกแซงละเมิดตอพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 พิจารณาได ดังนี้ 

1) หามผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามความในมาตรา 32 วรรคแรก 

“โฆษณา” หมายความวา การกระทาไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบ

ขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 

จากความหมายดังกลาวขางตน การโฆษณาท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปเปนการกระทําเพ่ือมุง

ประโยชนในทางการคา โดยผูโฆษณายอมตองการเพ่ิมยอดขายอยูแลว การโฆษณาจึงเปนการจูงใจใหด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในตัวเอง ดังนั้น การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสวนนี้ จึงไมจําเปนตองมี

ถอยคําวา “ชักจูงใจใหดื่มมาตอทายอีก” เพราะจะเปนการซํ้าซอนโดยไมจําเปน 

2) หามผูใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอันเปนการอวดอาง

สรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม ตามความในมาตรา 32 วรรคแรก 

ในสวนนี้จะไมใชการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะซํ้าซอนกับสวนแรกท่ีเปนการโฆษณา

โดยตรง การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาในสวนนี้ จึงไมใชการกระทาเพ่ือประโยชนในทางการคา เชน 

การกลาวอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม โดยกลาวถึงชื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น หรือ

เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดนั้น โดยผูท่ีกระทามิใชผูผลิตหรือผูขาย จึงยอมมิไดทําไปเพ่ือ



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ประโยชนในทางการคา กรณีเชนนี้  ไมตองดวยขอความในตอนแรกของมาตรา 32 วรรคแรก เพราะตาม

นิยามการโฆษณาจะตองทําไปเพ่ือประโยชนในทางการคา แตผูกระทําในกรณีนี้มิใชผูขายหรือผูผลิต แต

แสดงออกซ่ึงการกระทําในลักษณะอวดอางสรรพคุณหรือจูงใจใหผูอ่ืนเห็นดีเห็นงามกับการด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลยี่หอนั้น ๆ ซ่ึงลักษณะเชนนี้ ในปจจุบันมักจะปรากฏเห็นในสื่ออิเล็กทรอนิกสสมัยใหม ท่ี

เยาวชนเขาถึงไดงาย กฎหมายจึงตองควบคุมกรณีดังกลาวดวย 

กรณีตามมาตรา 32 วรรคแรก ไดมีคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 7 คดีหมายเลขแดงท่ี 

241/2555 วินิจฉัยการกระทําความผิดตามมาตรา 32 วรรคแรก โดยแยกเปน 2 กรณี คือ กรณีแรกเปน

การท่ีผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ท่ีมุงหามการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนหลักและเปนการหามโฆษณาโดย

เด็ดขาด อีกกรณีสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผู อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม เปนเรื่องท่ีผูใดแสดงชื่อหรือ

เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอาง 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหทันกับสถานการณ ท้ังในบริบทสังคมโลก และสังคมไทย จึงเห็นดวยวา 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ควรปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 คือตองแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหมีความเขมงวดมาก

ข้ึน โดยเฉพาะมาตรา 32 จะตองหามโฆษณา หามทําการตลาด หามสื่อสารประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน และหามในทุกสื่อ ไมวาจะเปนสื่อ 

ดิจิทัล สื่อออนไลน สื่อสังคม ฯลฯ ท้ังนี้ มาตรา 32 มีจุดมุงหมายหามการโฆษณา ประชาสัมพันธ หามทํา

การตลาดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิง มาตั้งแตตน แตมีการ ลอบบี้ และการ

อภิปรายในรัฐสภา เพ่ือลดทอนความเขมงวดของมาตรา 32 และตลอดกวา 10 ปท่ีผานมา ไดเห็นความ

คลุมเครือของมาตรา 32 อยางท่ีเปนอยู จึงเห็นควรใหปรับแกไขมาตรา 32 ใหเขมงวดข้ึนเปนหามโฆษณา 

ประชาสัมพันธ หามทําการตลาดอยางสิ้นเชิงในทุกสื่อและทุกเวลา จะไดไมมีความคลุมเครือสําหรับมาตรา 

32 อีกตอไป ไมใชยกเลิกมาตรา 32 ซ่ึงเปนการถอยหลังลงคลอง ในการปกปองสาธารณสุข เห็นไดชัดวา

ฝายท่ีขอใหยกเลิกมาตรา 32 ไมใชกลุมท่ีหวงใยสังคม แตหวงเรื่องธุรกิจอยางเดียว 

ผลจากการบังคับใชมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย มีงานวิจัย

ท่ีอางวา มาตรา 32 มีประเด็นปญหาท้ังในสวนของบทบัญญัติท่ีทําใหมีการตีความกฎหมายแตกตางกัน 

การกําหนดกรอบของกฎหมายไวอยางกวาง ๆ ทําใหเกิดปญหาในการนํามาปฏิบัติ อีกท้ังยังมีชองวางของ

กฎหมายท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการกระทําการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามอําเภอใจ เชน ไมมีการ

กําหนดเนื้อหาท่ีจะนํามาใชในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหชัดเจน ไมมีการกําหนดคุณสมบัติของ

นักแสดงหรือพรีเซ็นเตอรไมมีการกําหนดหามรับการสนับสนุนหรือการใหทุนอุปถัมภหรือกําหนดเง่ือนไข

ของการรับทุนดังกลาวใหชัดเจน ไมมีการกําหนดหามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางออม เปนตน75

70 

แตผูวิจัยกลับเห็นวา ความหมายการโฆษณาและมาตรา 32 มีความครบถวนแลว โดยท่ัวไป ไมจําเปนท่ี

สาระของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะตองลงไปกําหนดในรายละเอียดมาก ตราบเทาท่ีผูกระทํา ทํา

ใหเห็นเพ่ือประโยชนในทางการคา ก็ถือไดวาผูกระทํามีเจตนาแลว  สวนในเรื่องการกําหนดประเภทของ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 

 

69 

 

สื่อ ก็จะเปนการลงรายละเอียดเกินไป อาจทําใหธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลหาแงมุมท่ีหลีกเลี่ยงออกนอก

กฎหมายไปอีก  

2.5 การเพ่ิมยอดขายในวันและวิธีการตางๆ  

การเรียกรองขอใหยกเลิก วัน เวลา สถานท่ี หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนําไปสูการ

ขับเคลื่อนเพ่ือเรียกรองใหมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

1. เพ่ิมบทบัญญัติใหสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษาตามกฎหมายวา

ดวยการศึกษาแหงชาติ เฉพาะบริเวณท่ีจัดไวเปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได (ราง

มาตรา 9 (5)) 

2. ยกเลิกบทบญัญัติเรื่องการหามขายในเวลาท่ีกําหนด (รางมาตรา 10) 

3. ยกเลิกบัญญัติหามใชเครื่องขายอัตโนมัติในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยกเลิก

บัญญัติหามการลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการขาย ยกเลิกบัญญัติหามการ

แจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสินคาหรือบริการอ่ืน (รางมาตรา 11) 

4. เพ่ิมบทบัญญัติใหสถานศึกษาท่ีสอนดานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเปนหนึ่งใน

สถานท่ีท่ีไดรับการยกเวนใหสามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลได (รางมาตรา 12) 

เห็นไดชัดวาฝายท่ีขอไมใชกลุมท่ีหวงใยสังคม แตหวงเรื่องธุรกิจอยางเดียว ซ่ึงถือไดวา เปน

การถอยหลังลงคลองในการปกปองสาธารณสุข  

ธุรกิจพยายามท่ีจะปรับแกไขเครื่องดื่มพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.

2551 เชน ตองการขายเหลาเบียรในสถานศึกษา สถานท่ีราชการ  การขายผานตูอัตโนมัติ สามารขายได 

24 ชั่วโมง สามารถจัดโปรโมชั่น ซ้ือมาก ขบวนการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ฉบับคนขายเหลาขายเบียรและฉบับประชาชน  มีการบิดเบือนขอความในรางกฎหมายเดิม 

สรางกระแสใหคนเขาใจผิด แทรกแซงนโยบายและกฎหมายของภาครัฐเพ่ือเลี่ยงความผิด หลังคนกลางคืน 

ดึงรานอาหารนักดนตรีเปนพรรคพวก สรางความชอบธรรมใหธุรกิจอบายมุข เม่ือเกิดเหตุรายจากเหลา

เบียร โยนใหเปนภาระสังคม และเปนหนาท่ีรัฐบาล คนขายคนผลิตลอยตัวเชนเคย การใชสื่อออนไลนวิ

พากษณพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอลนําเขาจาก

ประเทศญี่ปุน ซ่ึงประเทศญี่ปุนก็มีกฎหมายหามจําหนายในเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ํากวา 20 ป เสียภาษีใน

หมวดแอลกอฮอล จึงถูกจัดอยูในหมวดนี้ และเปนอยางนี้ในทุกประเทศ แตบรรดารานอาหารก็บอกวาซ้ือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้มาผสมอาหาร ซ่ึงเห็นไดวา ขออางขอเถียงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลพยายาม

หาพวกพอง เพ่ือแกไขกฎหมายในสวนนี้ ท้ังนี้ นานาประเทศก็มีกฎหมายหามขายในเด็กและเยาวชนและมี

การจํากัดอายุ วัน เวลา จําหนาย 

 

2.7 ปญหาการโฆษณาท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

จากงานวิจัย ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศ

ไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยนําขอมูลการสํารวจเพ่ือการติดตาม



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ประเมินผลนี้มาวิเคราะหจํานวนสองการสํารวจ คือการเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 (เดือนท่ี 

พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช) และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (10 ปหลังจาก พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช) เก็บขอมูล

โดยศูนยวิจัยและพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบเปนตัวแทนระดับประเทศ

ดวยวิธีการสุมเชิงชั้นภูมิแบบหลายชั้นไดกลุมตัวอยางอายุ 11 ปข้ึนไป จํานวน 4,245 และ 3,028 ราย ผล

การศึกษา พบวา ธุรกิจแอลกอฮอลไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมไดงดการโฆษณาท่ีใชภาพผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในทันที แตคอยๆ ลดลง แตธุรกิจฯ ยังใชความพยายามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

อยูเสมอ โดยใชภาพตราสัญลักษณของสินคา (product brand) แทนภาพผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(product image) ในการโฆษณา การหามแสดงภาพผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีประสิทธิผลในการ

ลดการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยประชากรไทยพบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 24 

ชั่วโมงท่ีผานมาลดลงอยางมีนัยสําคัญหลังบังคับใช พ.ร.บ.ฯ 10 ป โดยอัตราผูท่ีพบเห็นโฆษณาลดลงรอย

ละ 24 และหากประเทศไทยปรับเพ่ิมความเขมขนของมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจาก

ปจจุบันคือ มาตรการหามบางสวน ไปเปนมาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิงในทุกสื่อ

ตลอด 24 ชั่วโมงจะลดการดื่มและการเสียชีวิตท่ีเก่ียวของกับการดื่มลงไดอีกโดยจะสามารถลดปริมาณการ

ดื่มแอลกอฮอลตอหัวประชากรตอป (ลดไดรอยละ 2.8) ลดจํานวนครั้งของการดื่มแบบหนักตอป (ลดได

รอยละ 3.3) และลดจํานวนผูเสียชีวิตอันเกิดจากโรคท่ีเก่ียวของกับการดื่มแอลกอฮอลได (ลดจํานวน

ผูเสียชีวิตไดขอคนพบท่ีสําคัญ 383 คน/ป) แตหากประเทศไทยปรับลดความเขมขนของมาตรการควบคุม

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันไปเปนมาตรการใหธุรกิจแอลกอฮอลควบคุมการโฆษณากันเอง 

หรือไปเปนมาตรการไมควบคุมโฆษณาเลย จะเกิดผลตรงกันขาม และจะรุนแรงมากข้ึนตามความออนลง

ของมาตรการควบคุมโฆษณา การควบคุมการโฆษณากันเองโดยธุรกิจแอลกอฮอลไมไดผล ดวยวิธีปฏิบัติ

มักจะหละหลวม โดยมูลเหตุจูงใจท่ีสําคัญคือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ท่ีธุรกิจแอลกอฮอลจะไมทํา

สิ่งท่ีทําใหผลประโยชนทางธุรกิจของตนเองเสียหายได7671 

จากการเฝาระวังติดตามผลจากการเฝาระวังติดตามความเคลื่อนไหวของรูปแบบกลยุทธทาง

การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนโลกออนไลน ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 

2560 จํานวนท้ังสิ้น 1,894 เพจ กลยุทธท่ีมีการนํามาใชในโลกออนไลนมากท่ีสุด คือ กลยุทธดาน

ผลิตภัณฑเพ่ือสรางการรับรู ตอกย้ําตรายี่หอรอยละ 84.2 รองมาคือ กลยุทธดานสงเสริมการตลาด ลด 

แลก แจก แถม รอยละ 60.9 กลยุทธดานราคารอยละ 35.5 การเชื่อมสื่อออนไลนกับการตลาดแบบดั้งเดิม 

รอยละ 19.1 โดยในแตละเว็บไซตมีการใชกลยุทธทางการตลาดออนไลน มากกวา 1 กลยุทธ สวนใหญ

สถานบันเทิงจะมีการใชกลยุทธการตลาดบนโลกออนไลนผานทางเฟสบุก รอยละ 55.3 รองมา คือ สื่อ

ออนไลนประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ เปนตน รอยละ 12.9 เว็บเพจ  กลยุทธการตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบนโลกออนไลนสวนใหญจดทะเบียนโดเมน หรือมีท่ีต้ังเชิรฟเวอรอยูในตางประเทศ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนท่ีตั้งของเชิรฟเวอรเฟสบุก ปานามา ฝรั่งเศส สิงคโปร อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน 

ฮองกง บาฮามาส และสวีเดนรอยละ 85 และแนวโนมกลยุทธการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา สถาน

บันเทิงท่ีนําเสนอกลยุทธการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟสบุกมีสัดสวนการใชชองการทํา
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กลยุทธทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึนในแตละเดือนและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน การใหบล็อกเกอรเขียน

หรือโพสตขอความเพ่ือสรางการรับรูในตัวผลิตภัณฑและตรายี่หอมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนลดลงตามชวงเวลาโดย

เพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน77

72 

ในการสํารวจครั้งท่ี 1 ป 2561 ใชตัวอยางจาก 12 จังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ รวม

จํานวน 3,951 ตัวอยาง ผลการสํารวจพบวา รอยละ 41.8 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ี

ผานมา โดยกลุมตัวอยางนิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด และสิ่งท่ีกระตุนใหด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากท่ีสุด 

กรณีอยู ณ จุดจําหนาย พบวาคือ ฉลาก/บรรจุภัณฑ และโปรโมชั่น คิดเปนรอยละ 28.3 และ 26.6 

ตามลําดับ78

73 การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสงผลกระทบดานตางๆ ในชวง 3 เดือนท่ีมี

การสํารวจ พบวา  

1. การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยปรากฏภาพสินคาหรือบรรจุภัณฑ พบเห็นอยู

ระหวางรอยละ 4.9 - 16.5 เฉพาะผูท่ีพบเห็น รอยละ 46.8 - 58.9 เกิดความรูสึกอยากซ้ือ รอยละ 47.3 - 

57.8 เกิดความรูสึกอยากดื่ม 

2. การโฆษณาผลิตภัณฑ “โซดา” ท่ีมีโลโกเหมือนหรือใกลเคียงกับโลโกเบียร พบเห็นอยู

ระหวางรอยละ 46.2 - 66.4 เฉพาะผูท่ีพบเห็น รอยละ 64.3 - 74.0 นึกถึงผลิตภัณฑเบียรยี่หอนั้นๆ 

ขณะท่ีรอยละ 33.2 - 35.3 เกิดความรูสึกอยากซ้ือเบียรยี่หอนั้นๆ ขณะเดียวกันรอยละ 32.9 - 35.1 เกิด

ความรูสึกอยากดื่มเบียรยี่หอนั้นๆ 

3. การโฆษณาผลิตภัณฑ “น้ําดื่ม” ท่ีมีโลโกเหมือนหรือใกลเคียงกับโลโกเบียร พบเห็น

โฆษณาน้ําดื่มสิงหรอยละ 74.8 และน้ําด่ืมชางรอยละ 59.7 เฉพาะผูท่ีพบเห็น โฆษณา “น้ําดื่มชาง” รอย

ละ 60.1 นึกถึงเบียรชาง โดยมีรอยละ 27.3 อยากซ้ือ และรอยละ 26.9 รูสึกอยากดื่ม สวนกลุมท่ีพบเห็น

โฆษณา “น้ําดื่มสิงห” รอยละ 53.0 นึกถึงเบียรสิงห โดยมีรอยละ 25.1 อยากซ้ือ รอยละ 24.7 อยากดื่ม 

4. การโฆษณาดวยวิธีในรูปแบบคลิปวิดีโอ สปอตโฆษณา โดยมีการแสดงชื่อหรือโลโกของ

เบียร พบเห็นคลิปเบียรชาง รอยละ 58.4 และลีโอ รอยละ 59.7 เฉพาะผูท่ีพบเห็น นึกถึงเบียรท้ัง 2 ยี่หอ

รอยละ 66.0 และ 66.4 โดยสงผลใหอยากซ้ือคิดเปนรอยละ 31.2 และ 31.7 ตามลําดับ และอยากดื่มรอย

ละ 30.8 และ 31.2 ตามลําดับ 

5. โลโกของเครื่องดื่ม/บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบเห็นอยูระหวางรอยละ 19.3 

- 59.2 เฉพาะผูท่ีพบเห็น มีรอยละ 32.3 - 36.7 อยากซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอนั้นๆ และรอยละ 31.2 

- 36.5 อยากดื่ม 

6. ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบเห็นระหวางรอยละ 23.8 - 41.2 เฉพาะผูท่ีพบเห็น รอย

ละ 37.8 - 41.4 เกิดความรูสึกอยากซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอนั้นๆ และรอยละ 37.0 - 41.2 

อยากดื่ม 

7. การรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ 6 กิจกรรม มี 2 

กิจกรรม คือ งานฉลองตอนรับปใหม (เคาทดาวนปใหม) งานคอนเสิรต ทําใหนึกถึงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ความรูสึกอยากซ้ือ และอยากดื่มมากกวาการโฆษณา และการสื่อสารทางการตลาด 
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โดยเฉพาะกลุมท่ีพบเห็นในงานคอนเสิรต ท่ีพบวาระดับการสงผลท้ังนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอยาก

ซ้ือ อยากดื่ม ตางอยูในระดับ “มาก” และงานกาชาด/งานประจําจังหวัดท่ีผูเขารวมพบเห็นผูดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในสัดสวนท่ีสูงกวารอยละ 87 และกลุมดังกลาวยังมักประสบปญหาเดือดรอนราคาญใจจากผูท่ี

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานอีกดวย จากการศึกษานี้ ไดชี้วา การโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เขาถึงกลุมเปาหมายอยางมาก กระตุนใหเกิดความรูสึกอยากซ้ือ และอยากดื่มยังอยู

ในสัดสวนมาก และการใหทุนอุปภัมภกิจกรรม กลุมตัวอยางเขาใจเจตนาของการสนับสนุนในกลุมธุรกิจ

แอลกอฮอลในเชิงการตลาดมากกวาการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม79
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จากงานวิจัยขางตนนี้ ผูวิจัยเห็นวา ควรตองมีการทบทวนมาตรการควบคุมการโฆษณาและการ

สื่อสารการตลาด รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในลักษณะนําเอาตัวสินคามาเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ 

และตราสัญลักษณ กลาวคือ การหามไมใหมีการโฆษณาไมวาทางตรงหรือทางออม แมกระท่ังรูปแบบ

กิจกรรมท่ีมีคนรวมตัวกันจํานวนมาก ซ่ึงเสริมแรงใหมีการซ้ือ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งท่ี 2 ดวยการสุมตัวอยางจาก 12 จังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

กลุมเปาหมายประชาชนอายุ 15 ปรวมจํานวน 3,924 ตัวอยาง ดําเนินการในชวงระหวางวันท่ี วันท่ี 23 

พฤษภาคม ถึง 27 สิงหาคม 2561 ผลการสํารวจพบวา  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของรอยละ 48.4 เคยด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมานิยมดื่ม

เบียรมากท่ีสุด เกินครึ่งคือรอยละ 55.4 ด่ืมเปนประจําอยางนอยสัปดาหละครั้ง  สิ่งท่ีกระตุนใหดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดจําหนายไดมากท่ีสุด คือ โปรโมชั่น เชน ลด แลก แจก แถม รอยละ 30.7 

รองลงมาคือฉลาก/บรรจุภัณฑ รอยละ 26.4 การรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการเขารวม

กิจกรรมตางๆ จากผูเขารวมกิจกรรมตางๆ 6 กิจกรรม พบวากิจกรรมท่ีมีการรับรูถึงการโฆษณา และการ

สื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดมี 2 กิจกรรม คือ 1) คอนเสิรต โดยกลุม

ท่ีเขารวมกิจกรรมนี้ รอยละ 92.6 พบเห็น/ไดยินชื่อยี่หอ รอยละ 82.4 พบเห็น/ไดยินชื่อบริษัท และรอย

ละ 92.6 พบเห็นโลโกเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน 2) งานเทศกาลสงกรานต โดยกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมนี้ 

รอยละ 81.9 พบเห็น/ไดยินชื่อยี่หอ รอยละ 73.7 พบเห็น/ไดยินชื่อบริษัท และรอยละ 81.9 พบเห็นตรา

เครื่องหมายการคาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน80

75  

จากขอมูลนี้เห็นไดวา กลุมท่ีพบเจอการสื่อสารการตลาดดังกลาว มีสัดสวนของตัวอยางท่ีชี้วา 

ทําใหเกิดความรูสึกอยากซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอนั้นๆ ขอสังเกตสําคัญอีกประการคือระดับความรูสึก

อยากซ้ือ อยากด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใตรูปแบบการสื่อสารลักษณะตางๆ มีแนวโนมเพ่ิมความรูสึก

มากข้ึนโดยเฉพาะในชวงท่ีอยูในกิจกรรมสังสรรค เชน คอนเสิรต สงกรานต หรืองานกาชาด และเม่ือมีการ

สํารวจครั้งท่ี 2 การโฆษณา และสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ในปจจุบัน สามารถกระตุน หรือ

เสริมแรงใหเกิดความรูสึกอยากซ้ือและอยากดื่ม ในกลุมท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอย (วันเวนวันจนถึง

ทุกวัน) ในสัดสวนสูง เชนเดียวกันหากพิจารณาในกลุมเด็กและเยาวชนยังคงพบวาการโฆษณา และสื่อสาร

ในรูปแบบดังกลาวสงผลกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากซ้ือ และอยากดื่มในระดับท่ีไมแตกตางจากกลุม

ผูใหญ 
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การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการทุนอุปภัมภกิจกรรม เปนสิ่งท่ีนาจะไดรับ

การตอบรับจากประชาชน เนื่องจากสวนใหญเขาใจเจตนาของการสนับสนุนงานกิจกรรมในกลุมธุรกิจ

แอลกอฮอลวาทําเพ่ือการตลาดมากกวาการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม อีกท้ังบางสวนซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ี

ไมนอยยังไดรับผลกระทบจากผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังท่ีไดกลาวถึงกอนหนาอีกดวย งานวิจัยนี้ชี้วา 

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันยังขาดความชัดเจน รัดกุม ทําใหไมสามารถควบคุมการ

โฆษณาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกท้ังธุรกิจนี้มีกลยุทธการประชาสัมพันธท่ีซับซอน สามารถเขาถึง

กลุมเปาหมาย เพ่ือสรางการตระหนักรู (Awareness) ตลอดจนกระตุนใหเกิดความรูสึกท้ังในดาน

ความรูสึกตอการซ้ือ และการดื่ม และเพ่ือใหเกิดผลสูงสุด ดังนั้น ควรตองหามการโฆษณาท่ีมีการนําเอาตัว

สินคา บรรจุภัณฑ ตลอดจนตราสัญลักษณท่ีเชื่อมโยงไปสูผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยิ่งกวานั้น ใน

กิจกรรมท่ีรวมตัวของคนจํานวนมาก สงผลหรือเสริมแรงใหมีการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึน อัน

จะสงผลกระทบในการสรางปญหาตางๆ ใหกับผูรวมงานท่ัวไป การควบคุมรูปแบบ และชองทางการ

โฆษณาประชาสัมพันธจะลดผลกระทบในเชิงการเสริมแรงใหมีการซ้ือ และดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิม

มากข้ึน 

จากงานวิจัยมายาคติในภาพยนตรโฆษณา โดยสรางความหมายใหมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ข้ึนมาอยางจงใจและตั้งใจท่ีจะเทียบเคียง แทนท่ี สวมรอยความหมายเดิมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

กลายเปนความหมายใหม ไดแก สุราสามารถทําใหชีวิตคุณดีข้ึนในดานกีฬา การเขาสังคม และเสริมสราง

มิตรภาพระหวางกัน  สุราสนับสนุนความเปนไทย จนทําใหรูสึกวาการดื่มสุราและการคาขายสุราเปนสิ่งท่ี

ควรสนับสนุน เทคนิคท่ีใชในการสรางมายาคติผานภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีจะอาศัย

เครื่องหมาย ภาษาหรือรหัสของภาพ และแรงจูงใจในการโฆษณา เพ่ือสรางความหมายใหมของเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลข้ึนมา ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งท่ีมีภาพลักษณทางดานสรางคุณคาใหกับชีวิต การ

เขาสังคม สงเสริมมิตรภาพ สนับสนุนความเปนไทย และความสําเร็จของคนรุนใหม โดยอาศัยเครื่องหมาย 

ภาษาหรือรหัสของภาพ และแรงจูงใจในการโฆษณา ไดแก เครื่องหมายไอคอน วัตถุ ฉากหรือสถานท่ี 

เสื้อผาเครื่องแตงกาย ภาษาทาทาง สีสันท่ีเลือกใช อารมณขัน เพศ ความอบอุน ความเปนตัวเอง ดนตรี 

และดารา โดยมีขอเสนอแนะตอการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนดังนี้ 8176 จากงานวิจัยนี้ เห็นไดวา การ

ปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

ซ่ึงพิจารณาสาระของกฎหมาย การอานความหมายในระดับท่ีรูปสัญญะกลายเปนมายาคติ แมออกจะเปน

นามธรรมแตถือไดวา ภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นขัดตอกฎหมายเชนกัน  

รูปแบบการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดมีหลากหลาย จุดประสงคเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ในทางการคา ซ่ึงเห็นไดวา พฤติกรรมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังในและตางประเทศมักไมแตกตาง

กันดานการตลาดและประชาสัมพันธ โดยใชกลยุทธการตลาดเชิงดนตรี (music marketing) เชิงกีฬา 

(sports marketing) เชิงลีลาชีวิต (lifestyle marketing) และเชิงกิจกรรมเพ่ือสังคม (corporate social 

responsibility) เปนหลัก โดยผลิตภัณฑเบียรจะเนนการใชดนตรีและกีฬา ขณะท่ีผลิตภัณฑไวนและสุรา

กลั่นจะเนนการใชลีลาชีวิต (life style) ซ่ึงอาจสะทอนกลุมเปาหมายผูดื่มท่ีแตกตางกัน และท่ีสําคัญคือ
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ผูวิจัยพบวาการโฆษณาในป พ.ศ. 2554-2555 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายในสื่อ

สังคมออนไลนมากข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2552-255382

77 

เลหกลของการโฆษณาแฝงมีหลายรูปแบบ โดยแฝงเขามาในสื่อใหมๆ ทางสังคม ไดแก  

Facebook Youtube และ Twitter รูปแบบโฆษณาแฝงพบมากท่ีสุด คือ การแฝงแบบ Classic 

Placement โดยนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับสินคาโดยตรง ท่ีพยายามเชื่อมโยงไปสูชื่อยี่หอสินคา รองลงคือ

การแฝงแบบ Evocative Placement โชวตัวสินคาโดยไมไดเอยชื่อ แตมีการนําเอาคุณสมบัติ หรือสไตล

ของผูนําเสนอมาสรางความรับรูของผูรับสารใหตีความไดวากําลังพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใด เชน 

การใชคํา ภาพ สี และสัญลักษณ เปนตน การแฝง Corporate Placement เสนอเพียงตราสินคาสวนใหญ

จะเปนการนําเสนอผานนักดนตรี หรือศิลปนท่ีอยูในความนิยมของผูใชสื่อโซเซียล ซ่ึงมีอยู 9 รูปแบบ ดังนี้
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1. สิ่งเราใจทางเพศ (Sex Appeals) เปนการนําเนื้อหา ภาพหรือวิดีโอเก่ียวกับหญิงสาว

หรือบุรุษท่ีกอใหเกิดความสนใจตอผูใชสื่อโซเซียล เชน ภาพพริตตี้สาวสวยหนาตานารัก เซ็กซ่ี ใสชุดวาบ

หวิวท่ีมีสี หรือชายหนุมรูปรางหนาตาชวนหลงใหล ซ่ึงมีสัญญะ หรือตราสัญลักษณในอุปกรณหรือชุดท่ีใส

บงบอกไดวาเปนของเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใด 

2. สิ่งเราทางดานภาพลักษณและบรรยากาศ เปนการนําเนื้อหา ภาพ หรือวิดีโอเก่ียวกับ

รานอาหาร ผับ และลานเบียรท่ีทําใหรูวาไดรับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง 

3. สิ่งเราทางดานศิลปะ เปนการนําเนื้อหา ภาพ หรือวิดีโอ เก่ียวกับการสรางผลงานทาง

ศิลปะ งานประดิษฐ หรืองานอดิเรกท่ีอยูในสนใจตอผูใชสื่อโซเซียล เชน การสรางสิ่งประดิษฐแบบ Do It 

Yourself หรือ DIY ท่ีผูชมสื่อสามารถไปปฏิบัติตามได ซ่ึงเนื้อหาไมเก่ียวกับแอลกอฮอล แตวัตถุท่ีใชการ

สาธิตเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง 

3. แนวทางการรูเทาทันโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเชียลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

4. สิ่งเราทางดานตลก ขบขัน เปนการนําเนื้อหา ภาพและวิดีโอเก่ียวกับเรื่องขาๆ มุข

ตลกๆ ท่ีมาจากตนตอของการดื่มแอลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่งท่ีใหเกิดความสนใจตอผูใชสื่อโซเซียล เชน 

เมาแลวกลา เมาแลวรั่ว #มุขวงเหลา...ฮาทุกดอกจะบอกให เปนตน เชน เมาแลวกลา เมาแลวรั่ว #มุขวง

เหลา...ฮาทุกดอกจะบอกให เปนตน 

5. สิ่งเราทางดานความแปลก มหัศจรรย เปนการนําเนื้อหา ภาพ และวิดีโอเก่ียวกับเรื่อง

นาท่ึง หรือวิดีโอบา บอๆ เนื้อเรื่องไมเก่ียวกับการดื่มแอลกอฮฮล แตมีภาพการใชโดยมีเครื่องดื่มแฮลกอ

ฮอลประกอบอยูในฉากดวย ท่ีทําใหเกิดความสนใจตอผูใชสื่อโซเซียล 

6. สิ่งเราทางดานการสงเสริมการขาย เปนการนําเนื้อหา ภาพ และวิดีโอเก่ียวกับสถานท่ี

ทองเท่ียว รานอาหาร ท่ีมีการกลาวถึงมีโปรโมชั่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ท่ีทําใหเกิด

ความสนใจตอผูใชสื่อโซเซียล 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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7. สิ่งเราทางดานบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เปนการนําเสนอเนื้อหา ภาพ และวิดีโอท่ีเก่ียวกับ

ศิลปนนักรองท่ีผูใชสื่อโซเซียลชื่นชอบ ไมมีการพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตสามารถรูไดวาเขาและเธอ

เหลานั้นอยูในสถานท่ีใดหรือ งานนั้นท่ีมีการสนับสนุนโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง 

8. สิ่งเราทางดานความบันเทิง เปนการนําเสนอเนื้อหา ภาพ และวิดีโอท่ีเก่ียวกับเพลง 

หรือภาพยนตร มีเนื้อหาเก่ียวกับการด่ืมเครื่องดื่มแฮลกอฮอล แลวนําพาไปสูเรื่องราวตางๆ อยาง

สนุกสนาน ซ่ึงบางครั้งมีการนําเสนอเครื่องด่ืมแฮลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่งในเนื้อเรื่อง เชน เรื่อง "รักหมด

แกว" 

9. สิ่งเราทางดานคุณสมบัติของสนิคา เปนการนําเสนอเนื้อหา ภาพ และวิดีโอท่ีเก่ียวกับ

คุณสมบัติของสินคาท่ีนําเสนอโดยบุคคลท่ีไมใชเจาของสินคาโดยตรง เชน คลิปวิดีโอโชวเกา เชียน เทพ ใน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการพูดถึงยี่หอเครื่องดื่มแฮลกอฮอลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง เชน จะเกิดอะไรข้ึน

หากนําเบียรทุกยี่หอ มาเทผสมรวมกันแลวดื่ม / โชวเหนือกระดกเหลาทีเดียวหมดขวด เปนตน 

จากการนําเสนอเนื้อหาการศึกษารูปแบบโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีปรากฏใน

การตลาดผานสื่อโซเซียลท้ังหมด สามารถอธิบายกลยุทธในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เริ่มจากผูสง

สารจะพิจารณาใหไดวาสินคาท่ีนําเสนอเปนสินคาใหมท่ีเพ่ิงเขาตลาดหรือเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียงอยูกอน

หนาแลว หากเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียงอยูแลวการสื่อสารกับผูบริโภคจะไมเนนการบอกกลาวถึงคุณสมบัติของ

สินคา แตเปนกลาวพูดถึงกิจกรรมหรือไลฟสไตลท่ีอยูในความสนใจของผูบริโภคเปนหลัก เชน ดนตรี กีฬา 

ทองเท่ียวหรือการเปลี่ยนเปนไปเลาเรื่องตลก หรือขอคิดดีๆ ท่ีมักเขากับไลฟไสตลของนักดื่มแอลกอฮอล 

หากเปนสินคาใหมท่ีอยูในข้ันแนะนําหรือไมเปนท่ีรูจักของผูบริโภคเปาหมาย การนําเสนอขาวสารจะเนนท่ี

การบอกถึงคุณสมบัติของสินคาเปนหลัก โดยผานกูรูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการดื่มแอลกอฮอลหรือนัก

ทองราตรีท่ีผูรับสารเชื่อถือได ใหนําเสนอหรืออธิบายถึงรสชาติ สีสัน ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ อีกวิธี

ก็คือการใชโปรโมชั่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนตัวชูโรงในนําเสนอเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูรับสารเกิดการ

อยากทดลองท่ีจะดื่มในสถานท่ีท่ีระบุในเฟสบุค โดยผูสงสารจะสงสารท่ีหลากหลายท้ังขอความ ภาพ หรือ

วิดีโอโดยแฝงองคประกอบของแบรนดสินคาไวอยางกลมกลืน เพ่ือไมใหเปนการบอกไดวา  นี่คือการ

โฆษณาสินคา ซ่ึงพฤติกรรมการ Comment Like และ Share ของผูรับสารในเฟสบุค การศึกษาเชิง

ปริมาณเก่ียวกับคลิปวิดีโอการโชวการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาพบรรยากาศรานอาหาร และภาพของ

ศิลปนนักรองท่ีกลุมเปาหมายชื่นชอบ มีอิทธิพลของรูปแบบโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเชียลมีอิทธิ

พตอการดื่มสุราของเยาวชน ซ่ึงทํานายไดถึงรอยละ 68.9 ผูนําเสนอมักใชเทคนิคของสื่อโซเซียลท่ีซับซอน

ข้ึนไป เชน ใช Viral Marketing หรือกระแสแฟนคลับของ Net Idol เปนตน จนบางครั้งเยาวชนเองไมรูวา

สิ่งท่ีไดรับชมผานสื่อโซเซียลนั้น กําลังถูกยัดเยียดขอมูลในลักษณะแฝงโฆษณาโดยไมรูตัว84
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ธุรกิจแอลกอฮอลพยายามสรางความหมายใหมใหกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เครื่องด่ืม

แอลกอฮอลทําใหชีวิตดีข้ึนในดานกีฬา การเขาสังคม และเสริมสรางมิตรภาพระหวางกัน  จนทําใหผูพบ

เห็นโฆษณามีความเห็นวา การดื่มสุราและการคาขายสุราเปนสิ่งท่ีควรสนับสนุน การดื่มและการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชเรื่องเลวรายมาก ตราบใดถาเราทําตนเปนมิตรและเปนประโยชนตอสังคม85

80 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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การโฆษณาแฝงนี้ ผูรับสารอาจรูเทาทันบาง ไมเทาทันบาง การรูเทาทันโฆษณาแฝงในการตลาด

แบบโซเชียลของเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะประสบความสําเร็จได ตองมีการจัดการโดยภาครัฐ อาทิ 

สถาบันการศึกษา หรือองคกรไมแสวงหากําไรเขามามีสวนรวมดวย เชน การจัดอบรมการเรียนรูเทาทันสื่อ

ใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ี การสรางเครือขายนิสิตนักศึกษารูเทาทันสื่อ เปนตน ซ่ึงท้ังหมดจะเปนแนวทางท่ีดีท่ี

ทําใหเยาวชนมีภูมิตานทานตอสิ่งเราของสื่อ และมีวิจารณญาณของตนเอง ไมหลงกลไปกับโฆษณาแฝง

ของผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปโดยงาย ดวยวาอิทธิพลของโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเชียลจะมีผล

ตอการเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน และข้ึนกับความเขมขนของตัวกระตุน จากงานวิจัยชี้ใหเห็น

ชัดเจนวา กลุมเยาวชนมีการเปดรับสื่อโซเซียลคอนขางสูง ซ่ึงเปนความเขมของเนื้อสารท่ีสรางใหเกิดการ

รับรูท่ีสูงตามไปดวย86
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ในการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิง (Total Alcohol Advertising Ban) ใน

ตางประเทศบงชี้วาประเด็นสําคัญในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําหรับสาธารณสุข ความ

ปลอดภัยสาธารณะ และ คุมครองสิทธิมนุษยชน เฉพาะเพียงกํากับการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมาตรการการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ยังไมเพียงพอในการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคทางดานสาธารณสุข คือปองกันอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และการโฆษณาเปนปญหา อุปสรรค ในการบังคับใชมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

ผานมา ในประเทศไทยจะไมสามารถควบคุมปญหาท่ีเกิดจากการดื่มและผลท่ีตามจากการดื่มไดอยางมี

ประสิทธิผล หากไมปรับเปลี่ยนการควบคุมไปเปน “มาตรการหามโฆษณาโดยสิ้นเชิง” ในทางตรงกันขาม 

หากปรับลดความเขมขนของมาตรการจะกอใหเกิดผลเสียท่ีตามมาอยางมากมาย87
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สรุป มาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ท่ีกําหนดไวในมาตรา 32 

ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มีประสิทธิผลในการลดการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของเยาวชนและประชากรท่ัวไปไดบาง และประสิทธิผลของมาตรการจะดียิ่งข้ึน หาก

ปรับเปลี่ยนเปนมาตรการหามโฆษณาโดยสิ้นเชิง ในทางตรงกันขาม หากปรับลดความเขมขนของมาตรการ

จะกอใหเกิดผลเสียอยางมากมาย ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ไดทําการติดตามประเมินผล พ.ร.บ.ฯ ใน

หลายมิติซ่ึงรวมถึง การรับรูการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดวย ผลการศึกษา พบวา ทิศทางของกลุม

ตัวอยางท้ังหมดทุกกลุมอายุท่ีพบเห็นโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางนอยหนึ่งครั้งในสื่อใดสื่อหนึ่งใน

รอบ 24 ชั่วโมงท่ีผานมามีถึงรอยละ 49.4 ในเดือนกุมภาพันธ 2551 แลวลดลงเหลือรอยละ 37.5 ในสิบป

ตอมา เปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) คือ ลดลงถึงเกือบหนึ่งในสี่ (ลดลงรอย

ละ 24) ซ่ึงหมายถึงสถานการณของการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลดีข้ึน ซ่ึงถือวาบรรลุ

วัตถุประสงคของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมุงหมายปกปองเยาวชนเปนสําคัญ 

ท้ังนี้ สื่อท่ีตองเฝาระวังใกลชิด หรืออาจตองมีมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม คือ สื่ออินเตอรเน็ตซ่ึงกําลังเปนท่ี

นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยท่ัวไปท้ังในระดับโลกและในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา อัตราของ

ประชากรท่ีพบเห็นการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทางอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน แตก็ไมได

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย อาจเปนผลมาจาก พ.ร.บ.ฯ ท่ีลดทอนอิทธิพลของการโฆษณาไวได
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ระดับหนึ่ง ยกเวนกลุมผูหญิงวัยผูใหญ อายุ 25-44 ป และกลุมผูชายวัยกลางคน อายุ 45-60 ปท่ีพบอัตรา

ของการพบเห็นโฆษณาฯ สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ88
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การศึกษาของบัณฑิต ศรไพศาลและ Jürgen Rehm (2563) ไดทําการวิเคราะหแบบจําลอง 

(modelling) คํานวณผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในประเทศไทยท้ังสามกรณีดังกลาวขางตนตอผลลัพธสามประการ คือ (1) ปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอหัวประชากรตอป (alcohol per capita consumption - APC) (2) จํานวนครั้ง 

ของการดื่มแบบหนักตอป (heavy drinking occasion) และ (3) จํานวนการเสียชีวิตตอปอันสืบเนื่องจาก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (alcohol-attributable death) ขอมูลประสิทธิผลของมาตรการควบคุมการ

โฆษณาและการตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีนํามาใช 4 ระดับ ไดแก ระดับ 0 คือ ไมมีมาตรการควบคุม

เลย (no regulation) ระดับ 1 คือ การควบคุมกันเอง โดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล (self-regulation) 

ระดับ 2 คือการควบคุมการโฆษณาบางสวนดวยมาตรการทางกฎหมาย (partial advertising ban) และ

ระดับ 3 คือ การควบคุมการโฆษณาโดยสิ้นเชิงดวยมาตรการทางกฎหมาย (total advertising ban) โดย

ท่ีประสิทธิผลของมาตรการจะสามารถลดปริมาณการดื่มลงไดเฉลี่ยรอยละ 3 สําหรับทุกๆ การเพ่ิมข้ึนของ 

(1) ระดับความเขมขนของมาตรการท่ีเพ่ิมข้ึนแตละระดับ (2) จํานวนสื่อท่ีถูกควบคุมเพ่ิมข้ึนหนึ่งประเภท

ในสี่ประเภทสื่อคือ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อปายกลางแจง และ (3) จํานวนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีถูกควบคุมการโฆษณาหนึ่งประเภทในสามกลุมประเภทคือ สุรา เบียร และไวน เชน หาก

ยกระดับมาตรการหนึ่งระดับและครอบคลุมท้ังสุรา เบียร ไวน ก็จะลดปริมาณการด่ืมไดรอยละ 9 (เทากับ

รอยละ 3 คูณ 3 ประเภทเครื่องดื่ม) หากยกระดับมาตรการหนึ่งระดับและครอบคลุมทุกสื่อก็จะลดปริมาณ

การดื่มไดรอยละ 12 (เทากับรอยละ 3 คูณ 4 ประเภทสื่อ) หากเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมโฆษณา

บางสวนดวยมาตรการทางกฎหมายในทุกสื่อกับเครื่องดื่มท้ังสามประเภทไปเปนการหามการโฆษณาโดย

สิ้นเชิงในทุกสื่อกับเครื่องดื่มท้ังสามประเภทก็จะลดไดรอยละ 36 (เทากับรอยละ 3 คูณ 3 ประเภท

เครื่องดื่ม คูณ 4 ประเภทสื่อ) ขอมูลพ้ืนฐานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยท่ีนํามาใชไดการ

คํานวณ ไดแก ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอหัวประชากร (APC) เทากับ 6.86 ลิตร

แอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป ในป พ.ศ. 2562 (คํานวณโดยศูนยวิจัยปญหาสุรา) ความชุกของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลอฮอลใชขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2560 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ความชุกของการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน 12 เดือน เทากับ 

รอยละ 28.4 ผลการประมาณการ พบวา "มาตรการท่ีไดผลสูงสุด คือ การหามโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย และการใหทุนอุปถัมภโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบสิ้นเชิง ในทุกชองทางการสื่อสารมาตรการ

ควบคุมการโฆษณาและการตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลควรเปนกฎหมาย/กฏระเบียบมากกวาท่ีจะเปน

มาตรการควบคุมกันเองโดยธุรกิจแอลกอฮอล มาตรการควบคุมการโฆษณาและการตลาดเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลในภาพรวมของประเทศไมควรถูกกาวกายโดยธุรกิจแอลกอฮอลท่ีมุงขยายขนาดตลาดและมุง

กําไรสูงสุด ควรมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีสนับสนุนการควบคุมการโฆษณาในระดับประเทศ และ

ขอตกลงการคาระหวางประเทศ (global trade agreement) ไมควรท่ีจะขัดขวางมาตรการของรัฐท่ีมุง



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ปกปองสุขภาพของประชาชน  รัฐควรมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลควบคูไปกับการ

ควบคุมการโฆษณาของสินคาทําลายสุขภาพอ่ืน ๆ ดวย เชน บุหรี่ เครื่องดื่มผสมน้ําตาล เปนตน"89
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นอกจากนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดนําเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ีตํ่ากวา 0.5 ดีกรี มา

ขายคูกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยออกแบบใหสอดคลองกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จากผลการศึกษาของ 

ผลการศึกษา นงนุช จินดารัตนาภรณ และคณะ ไดทบทวนเอกสารเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มท่ีมี

ปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ในประเทศไทย สิงคโปร ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต ผลการศึกษา 

พบวาเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรีใชกฎหมายอาหารในการควบคุมฉลาก การโฆษณา 

โดย ออสเตรเลียมีแนวปฏิบัติของภาคเอกชนในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้รวมดวย ในขณะท่ี

สหรัฐอเมริกาใชกฎหมายแอลกอฮอลในการควบคุมฉลากและการโฆษณา และใชกฎหมายสรรพสามิตใน

การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี และนอรเวยใชกฎหมายอาหารในการ

ควบคุมฉลากเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.7ดีกรี  นอกจากนั้นการควบคุมเครื่องด่ืมท่ีมี

ปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี แบงออกเปนดานฉลาก การโฆษณา และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

สรุปไดดังนี้9085 

ดานฉลาก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต กําหนดเหมือนกันวา 

เครื่องดื่ม soft drink (เครื่องดื่มท่ีไมใชเหลา) เครื่องดื่ม brewed soft drink และเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณ

แอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ระบุวาเครื่องดื่มดังกลาวเปน “เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล” และไมสามารถ

ใชคําวา “เบียร” ได นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกามีกฎหมายควบคุมฉลากเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล 

0.0 ดีกรี และแอฟริกาใตมีกฎหมายควบคุมฉลากเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.05 ดีกรี โดย

การแสดงฉลากตองปฏิบัติเชนเดียวกับเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกินกวา 0.5 ดีกรี และการบอก

ปริมาณแอลกอฮอล บนฉลากตองระบุวา “เครื่องดื่มท่ีปราศจากแอลกอฮอล” 

ดานการโฆษณา ท้ัง 5 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ออสเตรเลีย และ

แอฟริกาใต มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาท่ีกําหนดใหนําเสนอเชนเดียวกับการแสดงฉลาก อยางไรก็ตาม

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขอกําหนดในการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้ดวยวา การโฆษณาตราสินคา (แบรนด) ตองไม

ทําใหสับสน การโฆษณาใน 1 โฆษณา หามมีสองตราสินคาท่ีแตกตางกันหรือมากกวาสองตราสินคา หรือ

การโฆษณาตราสินคาหนึ่งซ่ึงเปนตัวแทนของอีกตราสินคา (แบรนด) หนึ่ง หรือการประยุกตไปใชกับสินคา

อ่ืน 

ดานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเทศไทยมีการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี บรรจุในภาชนะและผนึกไวตองเสียภาษีสรรพสามิตตามมูลคาและตาม

ปริมาณแอลกอฮอลในขณะท่ีรัฐวิชคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมเกินกวา 0.5 

ดีกรี ถูกจัดเก็บภาษีโดยคิดจากราคาขายปลีก 

การกําหนดใหเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจทําให

ธุรกิจสุราใชเครื่องดื่มดังกลาวเปนเครื่องมือในการโฆษณาหรือการทําการตลาดดวยการใชตราสัญลักษณ 

โลโก หรือตราสินคา (brand) รวมท้ังการแสดงฉลาก เพ่ือสรางการรับรู จดจํา และจูงใจเด็กและเยาวชน
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คุนเคยกับเครื่องดื่มดังกลาว และอาจเปนประตูหรือทางเขา (gateway) ไปสูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และอาจทําใหเด็กและเยาวชนเขาถึงเครื่องดื่มชนิดนี้ไดงายข้ึนเพราะเครื่องดื่มดังกลาวจําหนายในสถานท่ี

ตางๆ ไดเชน สถานศึกษา 

นงนุช จินดารัตนาภรณ และคณะ ไดตั้งขอสังเกตไว 2  ประการ ดังนี้วา  1) นิยามเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล คือ สุรา (เบียร ไวน และสุรา) ท่ีไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑตองมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 0.5 

ดีกรี ข้ึนไปมีอยูในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 จึงไมใช การนิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอลข้ึนมาใหม  หากตองมีการปรับแกไข

นิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากการทําการตลาดเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลและเครื่องด่ืมท่ี

ปราศจากแอลกอฮอลของประเทศไทยเนนการใชโลโกหรือตราสินคาเครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลและ

ปราศจากแอลกอฮอลในการทําการตลาดหรือการโฆษณาเพ่ือเชื่อมโยงไปสูเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

สําหรับประเทศออสเตรเลียใชการกลาวอางสวนประกอบของสินคาทําการตลาดหรือการโฆษณาเครื่องดื่ม

ท่ีไมมีแอลกอฮอลและเครื่องด่ืมท่ีปราศจากแอลกอฮอล โดยไมใหมีการใชโลโกหรือตราสินคาเชื่อมโยง

เครื่องดื่มดังกลาวไปสูเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแตอยางใด 91

86 จากผลการศึกษานี้ ประเทศไทยมีเบียร 0% 

จําหนาย ซ่ึงผิดหลักการ ไมสามารถใชคําวา “เบียร” ไดและยังใชตราสินคาเดียวกันกับผลตภัณฑเครื่อง

แอลกอฮอลประเภทเบียร เปนการเสนอขายใหเกิดความสับสนในประเภทและตราสินคา ดังนั้น มีขอเสนอ

ให หามมิใหธุรกิจเครื่องดื่มใชคําวาเบียรและใชตราเสมือนและควรควบคุมการโฆษณาตามกฎหมายอาหาร 

 

สรุป  

การแทรกแซงของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีตลอดเวลา ในตางประเทศ กฎหมายลงโทษ

ผูฝาฝนกฎหมายท่ีควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (และกฎหมายอ่ืนๆ) หนักมาก และทุกคนเคารพกฎหมาย

อยางรับผิดชอบ แตในประเทศไทย กฎหมายลงโทษผูฝาฝน พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พศ. 

2551 ยังออนไป จึงตองแกไขและเพ่ิมโทษใหหนักข้ึน การฝาฝน หรือพยายามละเมิดกฎหมายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีอยูตลอดเวลา บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลยักษใหญของไทย จางผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (ซ่ึงเปนผูท่ีตองดูแลรักษากฎหมาย) เปนท่ีปรึกษา ดวยเงินเดือน 50,000 บาท ซ่ึงใน

ตางประเทศไมปรากฎ นี่เปนตัวอยางของพฤติกรรมของผูบริหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ี

เจตนา จงใจ ใหสังคมเห็นวา ทําทุกอยางเพ่ือใหขายของได แตไมสนใจประเด็นเรื่องของจริยธรรม 

คุณธรรม ใดๆ  

อีกตัวอยางหนึ่ง คือการแจกปฎิทินของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของทายาท

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหญของประเทศไทย ท้ังๆ ท่ีเปนผูแทนในรัฐสภา นี่คือความรับผิดชอบ

ตอสังคมของเครือขายและผูเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพกวาง คณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ท่ีทํางานอยางตอเนื่องเหมือน

ในตางประเทศ เพ่ือรองรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือไทยทําความตกลงการคาเสรี (CP-TPP, Thai-EU 

FTA, etc.) เพราะกฎหมายไทยในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองสอดคลองกับความตกลงการคา
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เสรีดวย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ ตองประกอบไปดวยนักวิชาการสาขาตางๆ 

ท้ังดานนิติศาสตร ดานการสื่อสาร-ประชาสัมพันธดานดิจิทัล ดานสาธารณสุข ฯลฯ ท่ีเกาะติดกับงาน

วิชาการในตางประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาสนับสนุนการแกไขกฎหมายเพ่ิมเติมเปนระยะๆ 

และนักวิชาการไทยตองทันตอสถานการณ คือรูเทาทันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึง

ตลอดระยะเวลา 10 กวาปท่ีผานมา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลขามชาติไดเรียนรูบทเรียนจาก

กรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงดําเนินการทุกวิถีทางท่ีใชกรอบการเจรจาการคาเสรีเพ่ือลม

ลาง (dismantle) กฎหมายภายในประเทศไมใหมีประสิทธิภาพ เชน บทท่ีวาดวย Technical Barrier to 

Trade เปนบทท่ีนักกฎหมายระหวางประเทศของอุตสาหกรรมยาสูบ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลขามชาติ รวมกันรางความตกลงการคาเสรี เชน CP-TPP 

สิทธิเสรีภาพการดําเนินธุรกิจ กับ การคุมครองสุขภาพประชากร 

สาเหตุท่ีรัฐตองเขามาควบคุมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลบางสวน เนื่องจากปญหาท่ีไม

สามารถจัดการไดดวยกลไกทางราคา หนาท่ีรัฐคือแทรกแซงเพ่ือใหตลาดทํางานไดดีข้ึน มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน และสังคมมีสวัสดิการสูงข้ึน 92

87- 93

88 ในกรณีของสินคา “ไมธรรมดา” อยางเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

คําวา “ตลาดลมเหลว” หมายความวา ผูบริโภคไมไดคํานึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของตน จนบริโภคมากเกินกวาความตองการของสังคม รัฐสามารถจัดการกับปญหานี้

ไดหลายทาง โดยอาจทําการโนมนาวผูบริโภคผานการรณรงค (persuasion strategies) เปนการสรางการ

เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและรสนิยมการบริโภค ทําใหผูบริโภคไดรับอรรถประโยชนจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยลง และลดการบริโภคลงในท่ีสุด94

89  

มาตรการในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมุงเนนการควบคุมกิจกรรม ของธุรกิจ

แอลกอฮอลซ่ึงเปนภาคธุรกิจท่ีไดประโยชนจากการจําหนายสินคา ท่ีมีผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรงใน

วงกวาง มีใหภาคธุรกิจดังกลาวดําเนินการจูงใจประชาชน ใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประชาชนไทย

ประมาณรอยละ 30 เทานั้นท่ีดื่มเครื่องด่ืมสุรา มาตรการในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ 2551 จึงไมไดสงผลกระทบกับประชาชนสวนใหญกวารอยละ 70 ท่ีไมไดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึง

เปนการคุมครองผูไมดื่ม และไมละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษย แตมุงเนนท่ีจะปกปอง

ประชาชนสวนนี้ ซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ และคุมครองผูไดรับผลกระทบจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล  

ดวยวา การดํารงอยูของปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเชน แอลกอฮอลนั้นควรไดรับการแกไข

อยางเรงดวนและตอเนื่อง โดยการจัดการกับปญหาแอลกอฮอล 9590 เครื่องด่ืมแอลกอฮอลไมใชสินคา

ธรรมดา ท่ีรัฐบาลสามารถปลอยใหมีการซ้ือขายในตลาดอยางเสรีอยางสินคาท่ัวไป แตเปนสินคาท่ีมี

ผลกระทบท้ังตอตัวผูดื่มและตอผูอ่ืนท่ีอาจจะไมไดดื่ม ทําใหเกิดความสูญเสียก็ตอสังคมไทยในวงกวาง และ

รุนแรง  การศึกษาในระดับนานาชาติพบวา แอลกอฮอลเปนยาเสพติดท่ีกอใหเกิดผลกระทบภายนอกตอ

สังคมสูงท่ีสุด สูงยิ่งกวาเฮโรอีนและโคเคน รัฐจึงจําเปนตองเขาไปควบคุมและปองกันปญหาจากผลกระทบ

เหลานั้น 
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ยิ่งกวานั้น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอสุขภาพของประชาชน

ชาวไทย เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจกวา 200 ชนิด เชน ตับแข็ง โรค

ตับออนอักเสบ  โรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งชองปาก  มะเร็งตับ มะเร็งตับออน  และมะเร็งเตา

นม และกลุมโรคไมติดตออีกหลายชนิด และยังทําใหเกิดปญหาสังคม  อุบัติเหตุ  และอาชญากรรมอีกดวย 

เชน การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการขับรถหลังดื่มสุรา  การฆาตัวตาย การทะเลาะเบาะแวง และทารุณกรรมใน

ครอบครัว  เปนตน ปญหาเหลานี้อาจกอใหเกิดการเสียชีวิต หรือความเจ็บปวยเรื้อรังหรือพิการตั้งแตอายุ

ยังนอย และเปนภาระท่ีสําคัญท้ังตอครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ และอาจเกิดข้ึนไดท้ัง

กับผูดื่มและบุคคลอ่ืนในครอบครัวและสังคมซ่ึงอาจจะเปนผูท่ีไมเคยดื่มเลยก็ได 

แนวคิดนโยบายเสรีประชาธิปไตยใชไมไดกับสินคาอันตราย 

ดวยวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาท่ีตองถูกควบคุมเพราะมีผลกระทบทางลบหลายอยาง 

แนวคิดในการควบคุมนี้ จึงไมอาจนําเรื่องเสรีประชาธิปไตยมาเปนฐานคิด ท่ีวา บุคคลสามารถประกอบ

กิจการการคาไดเสรี หรือการจัดตั้งธุรกิจ ดําเนินการไดเสรี หรือนําผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตการคามาเปนผู

กําหนดหรือออกกฎเกณฑคงไมได ดังนั้น คณะกรรมการออกกฎควบคุมตองเปนฝายสาธารณสุขและ

องคกรภาคประชาชนท่ีคุมครองผูบริโภค 

แนวคิดของการมีนโยบายการคาเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินคาท่ีตนเองถนัด และมี

ตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด คือจะผลิตสินคาท่ีคิดวาประเทศตนไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage) มากท่ีสุด แลวนําสินคาท่ีผลิตไดนี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินคาท่ีประเทศตนไมถนัด หรือ

เสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินคากับประเทศอ่ืนท่ีผลิตสินคาแลวไดเปรียบ ดังนั้นประเทศท้ังสองก็จะทํา

การคาตอกันได โดยตางฝายตางสมประโยชนกัน (Win-Win Situation) เม่ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใช

สินคาธรรมดาท่ัวไป (normal goods) ยอมตองอยูภายใตกฎเกณฑและมีการควบคุมอยางเครงครัด และ

ท่ีมาของภาษีสรรพสามิตท่ีเปนแนวคิดสากลของทุกประเทศตั้งแตในอดีตก็คือ สินคาท่ีหม่ินเหมตอศีลธรรม 

สินคาฟุมเฟอย จําเปนตองเก็บภาษีและรัฐตองควบคุมเสมอ 
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บทท่ี 4 

 

ปญหาและแนวทางแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เปนหนึ่งในกฎหมายท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม

มาตรการท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํามากท่ีสุดฉบับหนึ่ง เม่ือเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันใน

ประเทศอ่ืนๆ พ.ร.บ.ดังกลาวประกอบดวยมาตรการจํากัดการเขาถึง จํากัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงการ

บําบัดรักษาผูไดรับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงระบุไวอยางกวางๆ พ.ร.บ.นี้ถือเปนหนึ่งใน

เครื่องมือสําคัญท่ีสุด ท่ีชวยควบคุมกิจกรรมของภาคธุรกิจเหลาเบียร และปกปองประชาชนจากภัยของ

แอลกอฮอล ทําใหอัตราการดื่มไมเพ่ิมมากข้ึน และมีสัดสวนผูดื่มลดลงในการสํารวจจํานวนผูดื่มครั้งลาสุด

ป 2560 2562 และ 256496

91 ตามลําดับ  

ปญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผานมา มีอยูหลายสวน ไดแก  การตีความถอยคํา 

และบทนิยาม ซ่ึงนิยามคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” และ “สื่อสารการตลาด” รวมไปถึง “พ้ืนท่ี

สาธารณะ”กอใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับการแทรกแซงของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีพยายามเขามาแทรกแซงหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการ 

และยังมีเรื่องอํานาจและหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี และบทกําหนดโทษเพ่ือการบังคับใชกฎหมาย 

เนื่องจากมีปญหาการบังคับใชกฎหมาย บทกําหนดโทษ ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ตลอดจน

ปญหาการสงเสริมและสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมีปญหา

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

1. ปญหาการตีความถอยคํา และบทนิยามและการบังคับใชกฎหมาย  

1.1 ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ตามท่ี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ไดบัญญัติวา เครื่องด่ืมใดๆ ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไม

เกิน 0.5 ดีกรีไมถือวาเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงมีผลใหเครื่องดื่มดังกลาวไมถูกควบคุมฉลาก การ

โฆษณา และมาตรการอ่ืนๆ ภายใต พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ประเด็นท่ีจะตองทําความเขาใจคือ กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มท่ี

มีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ของประเทศไทย มีผลผูกมัดควบคุมผูผลิตสินคาไวมากนอยเพียงใด 

และการบังคับใชโดยการตีความกฎหมายแบบใดถึงจะไมเปนการกระทบผูบริโภคอันมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน

การบริโภคสินคาเชนกัน97
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเทศไทย มีหลักเกณฑตามกฎหมายคือ ตองเปนเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณ

แอลกอฮอลมากกวา 0.5 ดีกรีโดยท่ีใชอยูในปจจุบัน ไดแก กฎหมายตอไปนี้ 
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(1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซ่ึงอางอิงนิยามเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

เก่ียวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558 

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื่อง รูปแบบของขอความคําเตือน

ประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2557 

- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณา

หรือ ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2553 

(2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

- กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

(3) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

-ประกาศสาธารณสุข ฉบับท่ี 383 พ.ศ.2560 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในบรรจุ ฉบับท่ี 2 

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา พ.ศ. 2552 

(4) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544 

2. กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรีหรือ เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

 

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 

ดีกรี ไดแก 

(1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิท 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องคําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุในการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี 

- ประกาศสาธารณสุข ฉบับท่ี 383 พ.ศ.2560 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในบรรจุ ฉบับท่ี 2 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551 

(2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

- กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ความเหมาะสมของคํานิยาม  

แตเดิม กฎหมายวาดวยสุรา คือพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงตอมาไดมีพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ปจจุบันนิยามคําวา “เครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงอางอิงตามกฎหมายภาษี

สรรพสามิตแทน ซ่ึงกําหนดนิยามคําวา “สุรา” ใหหมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายของผสมท่ีมีแอลกอฮอล

ซ่ึงสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา หรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเม่ือไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืน

แลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา แตไมรวมถึงเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกินศูนยจุดหา

ดีกรี ซ่ึงไดขยายความเพ่ิมเติมคือ “ท้ังนี้ ไมรวมถึงยาผลิตภัณฑสมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น” 

เม่ือ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดใชนิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตาม 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดรวม พ.ร.บ.อ่ืนๆ ท่ีมีเรื่องสรรพสามิตเขาไวดวยกัน ไดแก สุรา 

ยาสูบ ไพ น้ําหอม ของฟุมเฟอย ซ่ึงไดยกเลิก พ.ร.บ.เฉพาะเดิมๆ และแกไขนิยามคําวา “สุรา” ใหม โดยให

หมายความรวมไปถึง “วัตถุท้ังหลาย หรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา

หรือซ่ึงดื่มกินไมไดแตเม่ือไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา แต

ไมรวมถึงเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี” 

จากนิยามดังกลาวทําใหเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ยอมไมใชเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและมีผลใหเครื่องดื่มดังกลาวจะไมถูกควบคุมภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เชน การกําหนดขอความบนฉลาก และการหามโฆษณา รวมไปถึงการจํากัดเวลาขายในราน

สะดวกซ้ือ จากประเด็นนี้ ยอมสงผลกระทบเปน 2 สวน คือ “ผูผลิตหรือผูประกอบการขาย” และ 

“ผูบริโภค” กลาวคือ “ผูผลิตหรือผูประกอบการขาย”ในสวนนี้จะเห็นไดวา เม่ือเครื่องดื่ม “ชื่อเครื่องดื่ม... 

0.0” เปนเพียง “เครื่องดื่มมอลตท่ีสกัดแอลกอฮอลออก” ยอมไมใชเบียรและเครื่องดื่มประเภทสุราตามท่ี

ไดกลาวไป เชนนี้ การทําสื่อโฆษณาจึงไมสามารถใชถอยคําวา “เบียรไมมีแอลกอฮอล” ได  

กรณีท่ีไมถือเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากเครื่องดื่มมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 

ดีกรี หรือ เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล พบวา ประเทศไทยใชกฎหมายอาหารในการควบคุมฉลาก การ

โฆษณา และใชกฎหมายสรรพสามิตในการการจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 

ดีกรี หรือเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ตองเขาขายการควบคุม 1) การควบคุมฉลาก มีเกณฑกําหนด

โดยท่ัวไปท่ีตองแสดงในฉลาก ไดแก ชื่ออาหาร เครื่องหมายทางการคาชื่อท่ีและท่ีตั้งของผูผลิตหรือผู

นําเขาหรือผูจัดจําหนาย ปริมาณอาหาร (ปริมาตรสุทธิ) สวนประกอบของอาหารวันหมดอายุ และเนื้อหา

ในฉลากตองไมเปนเท็จ ทําใหเขาใจผิด หลอกลวง หรือกอใหเกิดความผิดพลาดเก่ียวกับคุณคาและความ

ปลอดภัย ในขณะท่ีประเทศไทยและออสเตรเลียกําหนดใหฉลากตองแสดงขอมูลสารอาหารท่ีอาจทําใหแพ 

และการกลาวอางทางสุขภาพตองไมทําใหเขาใจผิด และหามใชคํา เชน สุขภาพดี มีประโยชนตอสุขภาพ 

หรือมีคุณคาทางโภชนาการ 2) การควบคุมโฆษณา เกณฑกําหนดโดยท่ัวไปในการโฆษณา คือ การโฆษณา

ตองไมเปนเท็จ เกินจริงหลอกลวง หรือทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหาร อยางไรก็ตาม 

ประเทศไทยยังกําหนดคําท่ีหามใชในการโฆษณา (เชน ยอด วิเศษ ท่ีสุด มหัศจรรย หรือคําอ่ืนท่ีมี

ความหมายเทียบเทาคําเหลานี้) ผูแสดงแบบ (หามนําบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือทําให

เขาใจวาเปนบุคลากรดังกลาวมาแนะนํา รับรอง หรือเปนผูแสดงแบบ) และขอความเตือน (อานคําเตือนใน
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ฉลากกอนการบริโภค) และ 3) การควบคุมการเขาถึง มีกฎหมายควบคุมการเขาถึง ไดแก การเก็บภาษี

สรรพสามิต ในเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี หรือ เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล โดย

ประเทศไทยมีการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี ท่ีบรรจุในภาชนะ

และผนึกไวตองเสียภาษีสรรพสามิตตามมูลคา คิดเปนรอยละ 14 และตองเสียภาษีตามปริมาณ

แอลกอฮอลดวย98
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อยางไรก็ตาม จึงมีประเด็นวา การโฆษณาแจกแจงคุณประโยชนของสารอาหารท่ีเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารจะสามารถกระทําไดตามสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุญาต ตอเม่ือมีหลักฐานพิสูจนไดวามีคุณประโยชนตามท่ีกลาวอางจริงและตองแสดงขอมูลบนฉลาก

โภชนาการ เพ่ือใหผูบริโภคทราบดวย และการโฆษณาดังกลาวตองไมสื่อในทํานองท่ีทําใหเกิดความ

เชื่อมโยงถึงเบียรหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ่ืน ๆ ท้ังทางตรงและทางออม พรอมแสดงขอความ “เครื่องดื่ม

มอลตไมมีแอลกอฮอลหรือสกัดแอลกอฮอลออก” ปรากฏคูกับการแสดงภาพเครื่องดื่มดังกลาวทุกครั้ง” 

ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของผลิตภัณฑ และควบคุมไมใหมีการโฆษณาแฝง

เชื่อมโยงกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอันเปนการชักจูงใหผูบริโภคดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท้ังทางตรง

และทางออม 

ประกอบกับเม่ือเปนเครื่องดื่มโดยท่ัวไป จึงตองมีการแสดงคุณภาพ สรรพคุณ คุณประโยชนท้ัง

ทางตรงและทางออมท่ีทําใหเขาใจวา ผลิตภัณฑดังกลาวมีสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย อยูบนฉลาก

เสมอ เห็นไดวา ความแตกตางแหงกรอบของกฎหมายท่ีกลาวมา ยอมสงผลถึงวัตถุประสงคแหงการ

ควบคุมสังคมท่ีแฝงมาในกฎหมายท่ีชัดเจนเสมอ เชนนี้ “ผูผลิต” “ผูประกอบการ” ซ่ึงปจจุบันรวมไปถึง 

“ผูรับรีวิวขายสินคา” ยอมตองตระหนักถึงหลักการเหลานี้เสมอ มิฉะนั้นยอมมีความผิดตามกฎหมาย 

 

1.2 ความหมายของการโฆษณาและส่ือสารการตลาด 

จากการท่ีมีกลุมผูประกอบการรายยอยคราฟตเบียรไทยในนามของสมาคมคราฟตเบียร และ

เพจสุราไทย ไดเรียกรองขอใหแกไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล นั้น โดยใหเหตุผลวา 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 บังคับใชมานาน ไมเหมาะสมกับสภาพการณท่ี

เปลี่ยนไป ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล จํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคลเกินสมควร ไมสามารถประกอบอาชีพ

ไดอยางอิสระ ไมคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 และ 77  

รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาท่ีจําเปนตามรัฐธรรมนูญ ใหยกเลิกกฎหมายท่ีไมจําเปนไมสอดคลอง เปน

อุปสรรคการดําเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ99

94  

ประเด็นสําคัญท่ีมีการพูดกันมากก็คือ ปญหาของการตีความคําวา “โฆษณา” จนเปนเรื่องราวขอ

แกไขกฎหมายนี้ แตผูวิจัยกลับเห็นตรงกันขามกับฝายธุรกิจ เพราะวาถือวา คําวา “โฆษณา” มีการ

ความหมายและนัยครบถวน กลาวคือ การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบ

ขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด และ คําวา “การ

สื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขายการแสดงสินคา การ

จัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง 

คําวา "ขาย" หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให เพ่ือประโยชนในทาง

การคา เหตุท่ีตองรวมการแจก จาย แลกเปลี่ยน ให เขากับคําวา ขาย ก็ดวยเหตุวา “การแจก จาย 

แลกเปลี่ยน ให” เปนพฤติกรรมท่ีผูประกอบการคาหวังเพ่ิมยอดขายและกําไรมากยิ่งข้ึน อีกท้ังรวมถึงการ

สรางภาพลักษณของยี่หอหรือแบรนดสินคาซ่ึงเขาขายเพ่ือประโยชนทางการคาท้ังสิ้น หากผูกระทํามี

เจตนาเพ่ือประโยชนในทางการคาก็ยอมถือไดวาเปนการโฆษณา โดยเฉพาะฝายธุรกิจ เคยดําเนินการให

เห็นอยางชัดเจนในอดีตท่ีผานมา  เชน “การขายเหลาพวงเบียร” การแจกคูปองเพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาและ

การบันเทิงและนําไปสูการขยายยอดขายในท่ีสุด  

สวนท่ีวา ตองรวมคําวา  “สื่อสารการตลาด” เขาไปดวย เพราะทุกรูปแบบไมวาจะเปนการ

ขายจริง หรือแจก หรือให ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งของการตลาดเพ่ือประโยชนในทางการคาท้ังสิ้น หาก

ไมรวมคําวา “สื่อสารการตลาด” เขา การทํางานของเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะยิ่งยากเขาไปอีก  

โดยหลักการพิจารณางายๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาท่ีตองควบคุม เพราะเปนสินคาท่ี

ไมปกติ ในทุกประเทศก็มีหลักการควบคุมคลายๆ กันอยางนี้ หากจะมีการปรับแกไข พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ผูวิจัยเห็นวา ควรจะไมอนุญาตใหธุรกิจเครื่องดื่มแอลอฮอล

โฆษณาโดยสิ้นเชิงมากกวา ดวยวา ในโลกดิจิทัล การคาเสรี รัฐไทยจะไมสามารถควบคุมการคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไดเลย บทบาทของบริษัทโฆษณาไดเปล่ียนไป ถึงแมเปาหมายจะยังเหมือนเดิม คือ ทําให

ไดรับผลท่ีคาดหวังมากท่ีสุด ขยายขอบเขตของกลุมเปาหมาย และทําผลกําไรใหมากท่ีสุด บริษัทการตลาด

ทางสื่อสังคมในวันนี้  เก็บเก่ียวและรวบรวมขอมูลเพ่ือท่ีจะเ อ้ือแกกลยุทธตางๆ เพ่ือการเขาถึง

กลุมเปาหมายผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดวยวา ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการปฏิบัติมาอยางยาวนานใน

การจายคาจางสําหรับการโฆษณา ใหแกนักกีฬาและนักแสดงท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือเปนผูนําเสนอผลิตภัณฑ

เครื่อง ดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังจายคาเปนผูอุปถัมภรายการและการโฆษณาแฝง100
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งานวิจัยเก่ียวกับการใชผูมีชื่อเสียง (celebrity) ในการเปนผูนําเสนอ (presenter) ใหแก

ผลิตภัณฑตางๆ สําหรับผูบริโภคพบวา มิติหนึ่งมีความสัมพันธกับการรับรู ของผูบริโภค อีกมิติหนึ่งเปน

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใหการรับรองแกผลิตภัณฑของผูนําเสนอ และอีกมิติหนึ่งเปนรูปแบบกลยุทธ 

(strategic model) ของการใชการรับรองผลิตภัณฑโดยผูนําเสนอ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

ทุมงบประมาณในการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมานําเสนอผลิตภัณฑสินคา เปนรูปแบบการโฆษณาท่ีสื่อสารไป

ยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย และการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือรับรองผลิตภัณฑสินคา 101

96 ประเด็นผูบริโภค

กลายเปนผูส่ือสารทําการโฆษณา ในปจจุบัน ดังจะเห็นไดวา ทุกคนสามารถเปนดาราไดผานการลงภาพ

ลงสื่อสังคมออนไลนหรือสื่อโซเชียล (Social Media) ท้ังเฟซบุก (facebook) อินสตาแกรม (instagram) 

ทวิตเตอร (twitter) สวนหนึ่ง ผูโพสตอาจมีการรูเทาไมถึงการณ ซ่ึงตกเปนเหยื่อของอุตสาหกรรม/ธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองการใหยกเลิกมาตรา 32 นี้ จึงใชเหยื่อซ่ึงเปน

ผูบริโภครวมกันลงชื่อยกเลิกมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 การ



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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แชรขอมูลท่ีเปนกระแสขาวในโลกออนไลน มีประเด็นท่ีเปนปญหาอยางมาก เม่ืออุตสาหกรรมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลทําการตลาดผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ผานชองทางสื่อสังคมตางๆ และการตลาดไดฝง

ตัวอยางลึกซ้ึงในการสื่อสารทางสังคมและชีวิตทางสังคม (social life) ยิ่งไปกวานั้น มาตรการการควบคุม

จําเปนจะตองมีเปาหมายไปยังแหลงท่ีเปนจุดเริ่มตนของการกระทําท่ีจะตองถูกควบคุม นั่นหมายถึง 

เหมืองขอมูล (data mining) แหลงรหัส (source code) สมการและข้ันตอนการปฏิบัติ (algorithms 

and protocols) ซ่ึงเปนองคประกอบของระบบนิเวศของสื่อดิจิทัล และขับเคลื่อนรูปแบบใหมของ

การตลาดทางสื่อดิจิทัล102
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ในขณะท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะทําความเขาใจพัฒนาการใหมๆ ทางสื่อดิจิทัลเพ่ือจะหาทางวา

จะควบคุม กํากับสื่อดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร แตดูเหมือนวารัฐบาลจะไมสามารถควบคุม 

กํากับ สิ่งใดทางสื่อดิจิทัลไดเลย เนื่องจากกรอบความตกลงการคาดานสื่อดิจิทัลถูกกําหนดมาโดยการลอบ

บี้เพ่ือกลุมอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลขามชาติ การใหความสําคัญตออุปสรรคของความตกลงการคาดานสื่อ

ดิจิทัล โดยใชตัวอยางของการตลาดผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผานสื่อทางสังคม (social media)  

สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญทางกลยุทธ ตัวละคร และเทคนิคตางๆ สําหรับการตลาด ผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อดิจิทัล ตลอดทศวรรษท่ีผานมา การจัดสรรงบประมาณทางการตลาดดานสื่อ

ดิจิทัล ทําใหเกิดความเปนพันธมิตรอยางแนนแฟนระหวางอุตสาหกรรมขามชาติเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

และอุตสาหกรรมขามชาติสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะบริษัทขามชาติยักษใหญ เชน กูเก้ิล และ เฟซบุค103
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1.3 การบังคับใชการโฆษณาตาม พ.ร.บ.ควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  

การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 บัญญัติอยูในมาตรา 34 

“ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

จากขอมูลชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ในระบบเฝาระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล (TAS) มีเรื่องรองเรียนจํานวนถึง 174 เรื่อง ซ่ึงในมาตรา 32 ระบุใจความ

สําคัญไว 2 สวนดวยกัน ดังนี้ 1. หามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือประโยชนในทางการคา เชน การ

โพสตภาพเหลาเบียรพรอมขอความตางๆ เพราะตองการท่ีจะขายสินคาเหลาเบียรนั้นๆ รวมถึงการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 2. หามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พรอมกับการมี

ขอความหรือพฤติการณท่ีเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหคนอ่ืนอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ดังกลาว ดังนั้น การท่ีประชาชนโพสตภาพขวดเหลาเบียร หรือแกวเบียรท่ีมีโลโกเบียร จึงยังไมใชความผิด

ตามกฎหมายนี้ 10499 หากมิไดมีจุดประสงคไปทางการคา แตก็ไมควรชวยโฆษณาแกธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล  

อยางไรก็ตาม การโฆษณาไดมีทิศทางท่ีเปลี่ยนไปมากรูปแบบไป ซ่ึงเนนผานออนไลน ในสื่อทาง

สังคม การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ต การโฆษณาผานสื่ออินเทอรเน็ตโดยตัวผู

ประกอบธุรกิจเปนผูท่ีทําการโฆษณาเอง และเนนการสื่อสารการตลาด การเปนผูอุปถัมภหรือสปอรเซอร 

เห็นไดวากวา 13 ปท่ีผานมา รัฐไมสามารถควบคุมการโฆษณาไดเลย ดวยวาการทํางานของภาครัฐในเรื่อง
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การควบคุมการโฆษณามีอยางจํากัด อีกท้ังการโฆษณาก็มาในรูปแบบแฝง แบบกิจกรรม แบบมายาคติ ดัง

งานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน เห็นไดวา มีวิธีการเดียวเทานั้นท่ีจะควบคุมไดคือ “การหามโฆษณาอยางสิ้นเชิง”

105

100 

เม่ือพิจาณาถึงการบังคับใชตามกฎหมาย เปนตนวา “ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้

ใหอํานาจหนาท่ีแกพนักงานเจาหนา ดังนี้ (1) เขาไปในสถานท่ีทําการของผูผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สถานท่ีผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานท่ีเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเวลา

ทําการของสถานท่ีนั้น รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (2) 

ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ (3) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา”  

จะเห็นไดวา การบังคับใชกฎหมายในขอ (1) (2) เกือบจะกระทําไมไดเลยกับการโฆษณา ดัง

เหตุผลท่ีวา กฎหมายควบคุมเฉพาะการโฆษณาท่ีเปนกระแสเกา เชน การใชปายไฟ การใชปายตั้งพ้ืน หรือ

ปายขนาดใหญเพ่ือการโฆษณา รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ แตหากเปนการโฆษณาแฝง การตลาด

เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อดิจิทัล  บรรดาธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็จะอางวา ไมมีขอกฎหมายบังคับ

กับการสื่อสารของเขาเหลานั้น หรือมีปญหาตอการตีความ สวนในขอ (3) จากกระแสขาวเม่ือหลายปท่ี

ผานมา มีดารา เน็ตไอดอล หรือบุคคลผูมีชื่อเสียงเขามาพบพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวน เพราะมีการข้ึน

ภาพหรือโพสตภาพคูกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงกับบุคคลท่ัวไปมีความแตกตางกัน ถา

เปนบุคคลท่ัวไปโพสตภาพคูกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยท่ีไมมีขอความเชิญชวนอวดอางชักจูงใจก็จะไม

เปนความผิด แตดาราหรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมีผูติดตามเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนบุคคลสาธารณะ ทําใหคน

หันมาสนใจสินคา มีผลเปนการโนมนาวหรือชักจูงใจไมวาโดยตรงหรือโดยออม จึงไมสามารถทําได และนี่

คือการโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงไมจําตองตีความใดๆ  

การเรียกรองใหมีการแกไข พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในเรื่อง

การโฆษณาวา มีปญหาตอการตีความ ในเม่ือเปนการโฆษณาแฝง เลหกล หรือผูวิจัยบางคน ก็อาจจะอาง

วา ควรยกเลิกมาตรานี้  แตผูวิจัยกลับเห็นวา ไมมีความจําเปนท่ีจะตองใหมีการโฆษณา ไมวารูปแบบใดๆ 

เลย แมกระท่ังการเปนผูอุปถัมภรายการ ดวยเหตุวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาไมธรรมดา เปนสินคา

อันตราย ไมมีแอลกอฮอลระดับใดท่ีปลอดภัย การท่ีหามบางสวนไมใหมีการโฆษณา ก็มีการดื่มมากมายกัน

อยูแลว และจากการสํารวจ จะมีการดื่มมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ถามีการโฆษณาแฝง 

เพราะสิ่งเหลานี้ ทําใหอยากซ้ืออยากลองมากยิ่งข้ึน 

ยิ่งกวานั้น อาจจะตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ใหทันกับสถานการณ ท้ังในบริบทสังคมโลก และสังคมไทย และสอดคลองกับบริบทของสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 คือตองแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหมีความเขมงวดมากข้ึน โดยเฉพาะ

มาตรา 32 จะตองหามโฆษณา หามทําการตลาด หามสื่อสารประชาสัมพันธเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล อยางสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมง และหามในทุกสื่อ ไมวาจะเปนสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน สื่อสังคม 

ฯลฯ ท้ังนี้ มาตรา 32 มีจุดมุงหมายหามการโฆษณา ประชาสัมพันธ หามทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิง มาตั้งแตตน แตมีการลอบบี้ และการอภิปรายในรัฐสภา เพ่ือลดทอน

ความเขมงวดของมาตรา 32 และตลอดสิบกวาปท่ีผานมา ไดเห็นความคลุมเครือของมาตรา 32 อยางท่ี

เปนอยู จึงเห็นควรใหปรับแกไขมาตรา 32 ใหเขมงวดข้ึนเปนหามโฆษณา ประชาสัมพันธ หามทําการตลาด

อยางสิ้นเชิงในทุกสื่อและทุกเวลา จะไดไมมีความคลุมเคลือสําหรับมาตรา 32 อีกตอไป  

 

2. กลไกการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปญหาของโครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ไดแก 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติสามารถแตงตั้งท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคธุรกิจได จึงเปน

การเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมสุราหรือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถแทรกแซงการกําหนดนโยบาย 

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดผานผูแทนจากภาคธุรกิจ อีกท้ังคณะกรรมการนโยบายก็มี

โครงสรางท่ีลาสมัย มีแตฝายการเมือง ขาดกรรมการผูทรงคุณวุฒิกรรมการ ผูแทนองคกรภาคประชาสังคม 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาดกลไกเชื่อมโยงการทํางานกับ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลระดับจังหวัด มีการทํางานแบบแยกสวนเปนเอกเทศจากกัน 

สงผลทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัดขาดประสิทธิผล

และไมมีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขควรสั่งการใหฝายเลขานุการของ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดคือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประสานงาน

กับผูวาราชการจังหวัด เพ่ือใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดครบท้ัง 77 

จังหวัด และควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ อยางสม่ําเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ตารางท่ี 4.1 กลไกการจัดการและสนับสนุนกระบวนการจัดการปญหาแอลกอฮอลของประเทศไทย 

(ยุทธศาสตร 5 ของยุทธศาสตรระดับชาติ) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากลไกการจัดการและ

สนับสนุนกระบวนการ ประสิทธิผลและเขมแข็ง 

ขอกําหนดทางกฎหมายจัดการปญหา

แอลกอฮอลอยางมี และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

โครงสรางการดําเนินงานควบคุม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในระดับประเทศ 

คณะทํางานท่ีแตงตั้งตามกฎหมาย 

• คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาต ิ

• คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

• คณะอนุกรรมการ 6 คณะ 

(1) คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากลไกการจัดการและ

สนับสนุนกระบวนการ ประสิทธิผลและเขมแข็ง 

ขอกําหนดทางกฎหมายจัดการปญหา

แอลกอฮอลอยางมี และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

(2) คณะอนุกรรมการรางและแกไขปรับปรุง

กฎหมาย หรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทําความผิด  

(4) คณะอนุกรรมการดานวิชาการในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(5) คณะอนุกรรมการดานการบําบัดรักษาฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ  

(6) คณะอนุกรรมการดานการรณรงคและการ

สรางภาคี 

• สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล (ทําหนาท่ีเปนเลขานุการและ

ประสานงานการดําเนินการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลระหวางคณะกรรมการตาง ๆ) 

โครงสรางการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในระดับจังหวัด  

 

• คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กรุงเทพมหานคร 

• คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จังหวัด (ประเทศไทยมี 76 จังหวัด) 

กลไกในการบังคับใชกฎหมาย • พนักงานเจาหนาท่ีทางกฎหมายอาญา (หรือ

เจาหนาท่ีตํารวจ) 

• ผานการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ใน 2 ลักษณะ 

(1) การตรวจสอบตามขอรองเรียนของประชา

สังคมและประชาชนผานชองทางตาง ๆ (ซ่ึงเปน

ลักษณะสวนใหญ) และ 

(2) การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตามแผนงานท่ีไดวางไว

ตามชวงเวลาท่ีเสี่ยงและวันท่ีกฎหมายหาม

จําหนาย 

ท่ีมา สาวิตรี อัษณางคกรชัย และอรทัย วลีวงษ (2563) รายงานสถานการณการดําเนินนโยบายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2551-2561 (หนา (11)-(15)) 
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องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด และ

อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  อํานาจและหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ี และบทกําหนดโทษเพ่ือการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติมีองคประกอบตามมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 บัญญัติวา 

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาติ” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน

กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ และ

ใหอธิบดีและผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ” 

มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตาม

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย 

(1) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

(2) ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลดและเลิกการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถและประสบการณ

ดานสังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคนการเลือกและการ

แตงตั้งท่ีปรึกษาตาม (2) และ (3) ให เปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดใหนําบทบัญญัติมาตรา 

11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของท่ี

ปรึกษาตาม (2) และ (3) โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 13 (3) ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการ 

จากบทบัญญัติมาตรา 5 และ 6 เห็นไดวา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ ก็มีขอจํากัดบางประการ และอาจถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรมสุราหรือ

ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล  ไพศาล  ลิ้ มส ถิตย  ( 2561 )  ได วิ เ คราะหปญหาองคประกอบ

คณะกรรมการนโยบาย ฯ และความเหมาะสมของท่ีปรึกษาไวดังนี้ 
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ประการแรก การออกแบบโครงสรางของคณะกรรมการนโยบาย มีลักษณะเปน

คณะกรรมการตามกฎหมายรูปแบบเกา ซ่ึงประกอบดวยรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ หรือผูแทนสวนราชการ 

ไมมีการแตงตั้งกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนภาคประชาสังคมแตอยางใด จึงกลาวไดวาโครงสราง

ของคณะกรรมการนโยบายเปนกลไกการทํางานท่ีลาสมัย อาจสงผลทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ 

หากเปรียบเทียบกับโครงสรางคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลว มิไดมีโครงสรางในลักษณะนี้ อีกท้ังหากมีกฎหมายท่ีบัญญัติใหจัดตั้งคณะกรรมการ

ระดับชาติหลายฉบับท่ีมีองคประกอบหลักคือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เชน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ตามมาตรา 9 3

4 แหง พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ กรรมการโดยตําแหนงมีจํานวน 9 คน และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินจํานวน 8 คน 

กฎหมายหลายฉบับก็มีโครงสรางคลายคลึง จึงเปนไปไมไดท่ีรัฐมนตรีทุกทานจะสามารถเขารวมประชุม

พรอมกันได 

ประการท่ี 2 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลบัญญัติใหมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการมีท่ี

ปรึกษา” ซ่ึงมีผูแทนจากภาคธุรกิจ 3 คนคือ ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซ่ึงผูแทนจากภาคธุรกิจท้ัง 3 คนนี้

อาจมาจากอุตสาหกรรมสุราก็ได เนื่องดวยกฎหมายมิไดกําหนดคุณสมบัติตองหามของผูท่ีจะมาเปนผูแทน

ของภาคธุรกิจไววา จะตองไมมีความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกท้ังในทางปฏิบัติก็คงไม

สามารถท่ีจะกีดกันตัวแทนจากบริษัทสุราเขามาเปนกรรมการท่ีปรึกษาได บทบัญญัติในมาตรา 6 บัญญัติ

วา  “มาตรา 6 ให คณะกรรมการมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตามอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย 

(1) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

(2) ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลดและเลิกการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถและประสบการณดาน

สังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคน การเลือกและการแตงตั้งท่ี

ปรึกษาตาม (2) และ (3) ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                                                      
4 “มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค” ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลดักระทรวงเกษตร  และ

สหกรณ ปลดักระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค เปนกรรมการและเลขานุการ” 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ใหนําบทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใชบังคับกับการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของท่ีปรึกษาตาม (2) และ (3) โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรี

ตามมาตรา 13 (3) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ” 

เม่ือพิจารณาจากโครงสรางของหอการคาไทยซ่ึงเปนองคกรหลักท่ีดําเนินงานรวมกับกับสภา

หอการคาแหงประเทศไทยอยางใกลชิด โครงสรางของคณะกรรมการหอการคาไทย วาระในป 2560-

2561 ประกอบดวยกลุมตัวแทนธุรกิจในสาขาตาง ๆ จะพบวามีผูบริหารหรือตัวแทนของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรวมเปนกรรมการหอการคาไทยในตําแหนงรองประธานกรรมการอยางนอยจํานวน 2 คน จาก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด จึงมีความเปนไปไดท่ีสภา

หอการคาแหงประเทศไทยจะสงตัวแทนของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือกลุมพันธมิตรเขามาเปน

กรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายดวย ซ่ึงทําใหท่ีปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาแนะนําตอ

คณะกรรมการนโยบายในลักษณะท่ีเปนคุณหรือผลดีตออุตสาหกรรมสุรา และกอใหเกิดผลเสียตอการ

กําหนดนโยบาย ทิศทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยได106101 

ความเห็นของผูวิจัย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ ควรจะประกอบ

ไปดวยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ท้ังดานสาธารณสุข ดานนิติศาสตร (โดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศ) 

ดานสังคมวิทยา ดานประชาสัมพันธ การตลาด สื่อสารมวลชน ฯลฯ แตไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะมีผูแทน

จากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครือขาย เพราะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ระดับชาติ เปนคณะกรรมการท่ีกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปองกันและสงเสริม

สุขภาพ แตพฤติกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครือขาย ไมไดสนใจประเด็นของ

สุขภาพแตอยางใด จึงไมเหมาะสมท่ีจะมีตัวแทนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครือขายอยูใน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ 

การแตงตั้งท่ีปรึกษาเทากับเปนการเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมสุราหรือธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสามารถแทรกแซงการกําหนดนโยบาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ผานผูแทน

สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทนสภา

หอการคาแหงประเทศไทย เปรียบเทียบใหเห็นภาพอยางชัดเจน หากสํานักงานตํารวจแหงชาติตองการ

วางแผนปองกันไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด ไมเคยปรากฎวาจะเชิญพอคายาเสพติดมารวมเปน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฉันใดก็ฉันนั้น ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอออลเปนสิ่ง

อันตราย และไมใชสินคาปกติ (no ordinary goods) ดังนั้น จึงตองมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยางเขมงวด ประกอบกับพฤติกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครือขาย 

พยายาม เจตนา จงใจ ฝาฝนและละเมิดกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูเสมอ จึงไมมีประโยชน

ใดๆ สําหรับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติท่ีจะตองมีผูแทนจากกลุมท่ีไมสนใจดาน

สุขภาพ แตเนนเรื่องของธุรกิจเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงผลเสียระยะยาวตอสังคม 
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สําหรับเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรา 6 ท่ีบัญญัติใหมีการ

แตงต้ังท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบาย ฯ นั้น ผูวิจัยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมคือ การปฏิบัติหนาท่ีของท่ี

ปรึกษาดังกลาว อาจกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมได กลาวคือ

หากคณะกรรมการควบคุมไดเสนอรางนโยบาย ยุทธศาสตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือให

คณะกรรมการนโยบาย ฯ พิจารณาเห็นชอบซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุม แตท่ีปรึกษา

ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ ซ่ึงเปนตัวแทนภาคธุรกิจ เชน ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยอาจไม

เห็นดวยกับเนื้อหาของรางนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการควบคุมเสนอ หากเกิดขอเท็จจริงนี้ข้ึน 

คณะกรรมการนโยบายจะมีความเห็นอยางไร จะเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการควบคุม หรือ

ความเห็นของท่ีปรึกษา หากเกิดเหตุการณนี้ ข้ึน ก็จะกลายเปนขอขัดแยงในการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการควบคุมกับท่ีปรึกษา 

ฉะนั้น ควรมีการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายโดยยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 6 เรื่องท่ีปรึกษา

ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาต ิ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย ฯ 

พ.ร.บ.ควบคุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติไวในมาตรา 8 ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ 

“(1) กําหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการดาน

ภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม (1) 

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ  ผูวิจัย

เห็นวา ไมสอดคลอง กับการออกแบบโครงสร างองคกรดานนโยบายของประเทศ กลาว คือ 

คณะกรรมการนโยบายซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล แตกลับมีบทบาทหนาท่ีติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานมาตรการตาง ๆ ใน

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย ซ่ึงจะสงผลทําใหมีปญหาความทับซอนกันกับอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล (มาตรา 16) ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมเปนองคกรหลักในการ

ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลระดับจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการอีกคณะตามกฎหมายฉบับนี้คือ “คณะอนุกรรมการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551” ซ่ึงมี

ประธานอนุกรรมการคือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการมี 3 คน คือ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับ



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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มอบหมาย ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีไดรับมอบหมาย (สายงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม) 

และจเรตํารวจ (สบ 8) (หัวหนาจเรตํารวจ) อนุกรรมการสวนใหญลวนแตเปนตํารวจคือ ผูบัญชาการตํารวจ

นครบาล ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการสํานักคดีและกฎหมาย ผูบัญชาการตํารวจ

ทองเท่ียว ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9 

อํานาจหนาท่ีหลักของคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิด และชี้แจงใหผูถูก

รองเรียนหรือผูขอหารือถึงประเด็นปญหาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

2. ใหคําชี้แจง เสนอแนะตอคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ

เก่ียวกับปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

3. ตรวจสอบ กวดขัน การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 

4. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 

ขอสังเกตคือ  

1. คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม ฯ แตงต้ังข้ึนตามคําสั่งของคณะกรรมการ 

นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ มิใชแตงตั้งโดยคณะกรรมการควบคุม ผูวิจัยเห็นวา คณะอนุ 

กรรมการปองกันและปราบปรามกระทําความผิด ฯ ควรไดรับแตงตั้งตามคําสั่งของคณะกรรมการควบคุม 

เนื่องจากมีความเหมาะสมและสามารถประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมฯ ระดับจังหวัดไดดีกวา

คณะกรรมการนโยบายในทางปฏิบัติพบวา หากคดีใดท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยมีการดําเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนลาชา สํานัก

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็จะประสานงานกับคณะอนุกรรมการปราบปรามกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือใหมีการเรงรัดคดีนั้น ๆ 

นอกจากนี้ คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม ฯ ชุดเกา เคยมีการกําหนดอํานาจใน

เรื่องการตรวจสอบ กวดขันการไมปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของ

โรงงานสุรา การขนสุรา และการเสียภาษีสุราดวย และยังมีการใหอํานาจคณะอนุกรรมการชุดนี้แตงตั้ง

พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ิมเติม

ดวย 

2. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีโครงสรางตามมาตรา 10 ซ่ึงบัญญัติวา “(1) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ ... และ (3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
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ของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูจัดการ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ...” 

กรรมการโดยตําแหนง ไดแก กรรมการตามมาตรา 10 (3) มีจํานวน 11 คน โดยกําหนดให

เปนขาราชการระดับสูงคือ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เปนรูปแบบท่ีมักจะมีการบัญญัติในกฎหมายไทย 

แตในทางปฏิบัติพบวา ยังไมเคยมีปลัดกระทรวงท่ีมารวมประชุมคณะกรรมการควบคุมแตอยางใด และ

มักจะสงผูแทนท่ีเปนขาราชการท่ีไมมีอํานาจในการตัดสินใจ หากนับกรรมการตามมาตรา 10 (3) รวมกับ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และฝายเลขานุการ จะมีกรรมการโดยตําแหนง รวม

จํานวน 17 คน 

หากมีการแกไขกฎหมายฯ นี้ก็ควรพิจารณาแกไของคประกอบของคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก 1) กรรมการโดยตําแหนงควรปรับลดกรรมการใหเหลือเฉพาะกรรมการจาก

หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุม 2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ

กรรมการผูแทนองคกรเอกชน ควรเพ่ิมจํานวนเปนกลุมละ 4-5 คน เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการควบคุม มีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือมี

ประสบการณท่ีใกลชิดกับชุมชนหรือผูท่ีทํางานในพ้ืนท่ี จึงควรเพ่ิมสัดสวนกรรมการใน 2 กลุมนี้ 3) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ มีจํานวน 2 คน ไมมีความจําเปนท่ีจะตองใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปน

ผูชวยเลขานุการ เนื่องจากไมเหมาะสมเปนอยางยิ่งท่ีจะใหอธิบดีกรมสรรพสามิต ซ่ึงเปนขาราชการ

ระดับสูงมาปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการ และสําหรับตําแหนงผูชวยเลขานุการ ก็ไมควรมีฐานะเปน

กรรมการ เพราะกฎหมายสวนใหญจะมิไดกําหนดใหเปนกรรมการ เพราะทําหนาท่ีดานธุรการของ

คณะกรรมการเทานั้น ไมเหมาะสมท่ีจะมีสิทธิเสนอความเห็นหรือลงมติรวมกับกรรมการทานอ่ืน 

จากการศึกษาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาม มาตรา 16 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คณะกรรมการชุดนี้เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตองทํางานประสานงานกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาติ ไดแก มาตรา 16 (1) เสนอนโยบายแผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับ

มาตรการดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษา

และฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการนโยบาย ฯ  อยางไรก็ตาม จากการศึกษา

วิเคราะหพบวา แมวากฎหมายจะบัญญัติอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมตามมาตรา 16 ไว แตก็มี

อํานาจหนาท่ีบางขอ ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมไมเคยดําเนินการมากอนเลย คือ มาตรา 16 (4) การกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงไมเคย

มีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในกรณีท่ีผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือ

องคกรท้ังภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

อาจขอรับการสนับสนุนเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอลตามมาตรา 33 ท้ัง ๆ ท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดกําหนดเปนบทบัญญัติ

เฉพาะในหมวด 5 การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด 

มาตรา 19 ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจาก

ผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ และมีกรรมการโดยตําแหนงอ่ืน ๆ รวมกันจํานวน 10 ถึง 13 

คน ซ่ึงท้ังหมดเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ และผูวาราชการจังหวัดสามารถแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 4 คน ซ่ึงหมายความวา อาจจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพียง 1 คน

ก็ได ซ่ึงในทางปฏิบัติพบวา ผูวา ฯ อาจจะแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบธุรกิจ หรือบุคคลใดก็ได  

ขอสังเกตคือ ควรเพ่ิมเติม ผูแทนองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร เพ่ือเปนกลไกเฝาระวัง

สภาพปญหาในพ้ืนท่ี เชน เครือขายภาคประชาสังคม ภาคประชาชนท่ีทํางานดานควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยูในโครงสรางของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด 

ระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดท่ีไพศาล ลิ้ม

สถิตย (2561) ศึกษา พบวา 1. ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดใน

หลายจังหวัด 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดในบางจังหวัดท่ีไม

สอดคลองกับโครงสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาตรา 19 เพราะบางจังหวัดมี

การแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงไมตรงตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด หรือแตงต้ังไมตรงตามตําแหนงท่ี

กฎหมายกําหนด หรือกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมครบทุกดานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

บางจังหวัดแตงตั้งไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเลย 3. บางจังหวัดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดแลว โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิครบวาระแลวคือ 3 ป แตกลับไมมีการ

ออกคําสั่งแตงตั้งใหม ยังคงใชคําสั่งแตงตั้งเดิม ซ่ึงจริงๆ แลวไมมีผลในทางกฎหมายแลว และ 4. บาง

จังหวัดมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดแลว แตยังไมมีการเรียกประชุม

คณะกรรมการ ฯ 

สรุปผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวดั ของคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร ประจําป 

งบประมาณ 2561 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) 107

102 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 26 จังหวัด คิดเปนรอยละ 34 ของจังหวัด

ท้ังหมดสําหรับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดท่ีมิไดสงรายงานผลมายังสํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ แตอยางใด 

หลังจากนั้น มีขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจังหวัดไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานเพ่ิมเติมมายังเสนอคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติรวมจํานวน 33 จังหวัด จากท้ังหมด 
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77 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 43 ตอมาในชวงเดือน กันยายน 2562 มีการจัดสงรายงานเพ่ิมเติมเปน

จํานวน 42 จังหวัด 

2. มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด/กทม. จํานวน 4 จังหวัด   

3. มีกิจกรรมการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 26 

จังหวัด 

4. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ/ใหความรู ความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และกฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจํานวน 26 จังหวัด 

5. มีกิจกรรมการสราง/พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน จํานวน 15 จังหวัด 

6. มีกิจกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูมีปญหาจากสุรา จํานวน 12 จังหวัด 

ปญหาท่ีพบ คือ การบูรณาการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล กรมควบคุมโรค มิไดเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จังหวัด แมวาตางก็เปนสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุขเชนเดียวกัน  ในอนาคต ควรมีการพิจารณา

ปรับโครงสรางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร โดยควรเพ่ิมจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเพ่ิมกรรมการท่ีเปนผูแทน

องคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี และปรับลดจํานวนกรรมการโดยตําแหนงท่ีไมมีความจําเปน เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด  

นอกจากนี้ การดําเนินงานดานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงประชาชนสวนใหญยังไมทราบบทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตองการใหยกเลิกการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮฮลท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล

สูง เปนตน สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรสื่อสารรณรงคใหมากข้ึน ซ่ึงชองทาง

การประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีจะทํา

ใหประชาชนสามารถรับขาวสารไดดีท่ีสุด คือการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศน รองลงมาคือ ผานทาง

สื่อโซเชียลมีเดีย และปายประกาศ ฯลฯ และความคิดเห็นเก่ียวกับการรับทราบเก่ียวกับชองทางการรับ

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ประชาชนสวนใหญรับทราบขอมูลเก่ียวกับชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากระบบสารสนเทศฯ (TAS) 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ เฟสบุค  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และศูนยรับเรื่อง

รองทุกขของกรมควบคุมโรค (สายดวน 1422) ตามลําดับ108

103 

สําหรับการพัฒนากลไกและสนับสนุนท่ีเขมแข็งนั้นไดใช “สามเหลี่ยนเขยื้อนภูเขา” 

ประกอบดวย หรอื 1) พลังทางสังคม โดยหนวยงานหลักไดแก สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 2) พลัง

ปญญา หรือดานวิชาการ หนวยงานหลักคือ ศูนยวิจัยปญหาสุรา และ 3) พลังนโยบาย หนวยงานหลัก คือ 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย โดย
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ปจจุบันไดมีความพยายามผลักดันในการดําเนินการผานกลไกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ระดับจังหวัด109

104 

 
ท่ีมา นิพนธ ชินานนทเวช. (2561) 

 

โครงสรางของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน  

แนวทางแกไข 

การเพ่ิมเติมองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กรุงเทพมหานคร และอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน เพ่ือให

เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน

และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับมาตรการ ดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผูมีปญหา

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการจัดทําและเสนอแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการดาน

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติตอคณะรัฐมนตรี 

2. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือทําหนาท่ีดังนี้ 

1) ดําเนินการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เก่ียวกับ

มาตรการดานภาษี รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัด รักษา
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และฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผู มีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอ 

คณะกรรมการ 

2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ัง ขอความคํา

เตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผลิต หรือนําเขา เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการกําหนดเวลาขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานท่ีหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ท่ีตองหามสถานท่ีหรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอ่ืนใด ท่ีใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

4) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

5) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน เก่ียวกับการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบ จากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และผูมีปญหาจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

6) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการ ใหแกเยาวชนและ

ประชาชนโดยท่ัวไปใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

7) เชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสง

เอกสารหรือขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 

8) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด เพ่ือใหปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงาน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานผลการดําเนินการดังกลาว แลวรายงานผล

ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง 

3. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด เพ่ือทําหนาท่ี ดังนี้ 

1) ดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการ

บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและดําเนินการใหมีแผนงานในระดับจังหวัด 

2) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน เก่ียวกับการ

ควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3) เสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจน

การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 
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4) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝาระวัง ปองกันไมใหเด็กและเยาวชนไปเก่ียวของกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงเพ่ือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ี และกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ ในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงาน เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดและเลิกการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคุม 

การมีระบบคณะกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือใหการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําเร็จลุลวงตามแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ความจําเปนท่ีตองผลักดันใหมีอํานาจ

หนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะการผลักดันใหเกิดบังคับใชกฎหมายในระดับพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมและระบบ

ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

3. ปญหาการใช การตีความ และการบังคับใชกฎหมายในบางประเด็น 

ในการกําหนดนโยบายท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําเปนท่ีจะตอง

ศึกษาประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงมีพลังอํานาจขององคกรธุรกิจ

มหาศาล 

3.1 การตีความการจัดเล้ียงตามประเพณี 

ปญหาการตีความเกิดข้ึนในกลุมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ พ้ืนท่ีท่ีอยูในกํากับดูแล

และใชประโยชนของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐนี้ ก็คือ ขอยกเวนกรณีการจัดเลี้ยงตาม

ประเพณี จะหมายถึงกรณีใดบาง เชน การจัดเลี้ยงในโอกาสป ใหม หรือในวาระโอกาสจัดตั้งสวนราชการ 

หนวยงานจะทําไดหรือไม เพราะเคยมีกรณีทีการจัดเลี้ยงเนื่องในวันรพีภายในบริเวณศาลในจังหวัดหนึ่ง

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 จนทําใหเครือขายองคกรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลรองเรียนไปยังสํานักงานศาล

ยุติธรรม110

105  โดยใหเหตุผลวา มีการจัดงานในลักษณะดังกลาวทุกป แตเจาหนาท่ีไมบังคับใชกฎหมาย สวน

การอางวางานนี้เปนการจัดเลี้ยงตามประเพณีเปนขอยกเวนตามกฎหมายนั้น ตองไปดูแนวการตีความของ

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกําหนดยกเวนใหเพียงงานแตงงาน และพิธีการ

ทางการทูตเทานั้น ตอมา สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไดออกหนังสือเวียน 111

106 ถึงหัวหนาหนวยงานในสังกัด

สํานักงานศาลยุติธรรม เรื่องการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ีราชการมีเนื้อหาใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (3) อยางเครงครัด รวมถึงการงดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในงานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานเลี้ยงสังสรรควันข้ึนปใหม 

ปญหาการปรับใชและการตีความกฎหมาย ในทางปฏิบัติ เชน การจัดเลี้ยงตามประเพณี ท่ี

ยกเวนใหกับการจัดงานแตงงานและพิธีการทางการทูตเทานั้น เนื่องจากบริบทของประเทศไทยใน

ตางจังหวัดมีสถานท่ีสําหรับใชในการจัดงานอยางจํากัด จึงตองขออนุญาตใชสถานศึกษาหรือสถานท่ี

ราชการในการจัดงานดังกลาว ดังนั้นเพ่ือใหมีความชัดเจนในการตีความจึงควรใหอํานาจรัฐมนตรีสามารถ

ประกาศกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมได 
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3.2 การควบคุมบรรจุภัณฑ ฉลาก ขอความคําเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

บทบัญญัติในหมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (มาตรา 26 – มาตรา 32) มีประเด็น

ท่ีเก่ียวกับปญหาการปรับใชและการตีความกฎหมายในทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 “มาตรา 26 ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความคําเตือนสําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี

ผลิตหรือนําเขา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมประกาศ

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา 26 กําหนดใหมีการออก “ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558” มีสาระสําคัญเก่ียวกับ

เนื้อหาของฉลากและบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีจะตองไมใชขอความท่ีมีลักษณะตามขอ 2 

และขอ 3 ดังนี้ 

“ขอ 2 ฉลากและบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองไมใชขอความท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(1) ขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอ

สังคมเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความท่ีเก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ 

หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความ

ท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(ก) ขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง 

(ข) ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการไม

วาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกิน

ความจริงหรือไมก็ตาม 

(ค) ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย

หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(ง) ขอความท่ีจะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 

(2) ขอความท่ีเชิญชวนใหบริโภคหรืออวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทางตรงหรือทางออม” 

“ขอ 3 การกระทําท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลักษณะตามขอ 2 

(2) 

(1) ขอความท่ีทําใหเกิดทัศนคติวา จะทําใหประสบความสําเร็จในทางสังคมหรือทางเพศ

หรือทําใหสมรรถภาพทางรางกายดีข้ึน 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

 

104 

 

(2) ขอความหรือภาพท่ีมีนักกีฬา 

(3) ขอความหรือภาพท่ีมีดารา ศิลปน นักรอง หรือนักแสดง 

(4) ขอความท่ีใช ภาพการตูน เวนแตเปนภาพเครื่องหมายการคาของเครื่อง ด่ืม

แอลกอฮอลท่ีไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวโดยถูกตองแลวกอนประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 

(5) ขอความท่ีชักจูงหรือโนมนาวใหซ้ือหรือบริโภคเพ่ือนํารายไดไปบริจาคเปนสาธารณ

กุศล 

(6) ขอความท่ีชักจูงหรือโนมนาวใหเขารวมกิจกรรมนันทนาการทางดนตรี กีฬา การ

ประกวดหรืออ่ืน ๆ” 

เม่ือพิจารณาขอบเขตและเนื้อหาของ มาตรา 26 พบวา มีการบัญญัติขอบเขตการกําหนด

ตามกฎหมายท่ีคอนขางจํากัดมาก กลาวคือ กําหนดเฉพาะเรื่องฉลากและบรรจุภัณฑท่ีใชขอความของ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยมีการกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับฉลากตาม “ประกาศคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื่องหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับฉลากของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 

2558” แตมาตรา 26 มิไดบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขคําเตือน ท้ัง ๆ ท่ีเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ

อยางมาก 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดจัดทําเอกสารวิชาการ (Technical 

Documents) การปฏิบัติตาม “ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่องหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558” (ฉบับท่ี 2) เพ่ือท่ีจะอธิบาย

รายละเอียดของประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับดังกลาว อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติกลับพบปญหาวา เกิด

ปญหาการปฏิบัติตามประกาศ ฯ ของพนักงานเจาหนาท่ี เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ียังขาดความเขาใจ

สาระสําคัญของประกาศ จึงทําใหการบังคับใชกฎหมายไมแนนอน ข้ึนอยูกับการใชดุลพินิจของพนักงาน

เจาหนาท่ี ตัวอยางเชน 

- ขอความท่ีทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ จะหมายถึงกรณีใดบาง เนื่องจากไมมีตัวอยาง

ประกอบหรือคําอธิบายในเรื่องนี้ อีกท้ังในคูมือการปฏิบัติงานการบังคับใชกฎหมายของสํานักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็มิไดอธิบายในรายละเอียดไว 

- ขอความท่ีเชิญชวนใหบริโภคหรืออวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพ ของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทางตรงหรือทางออม มีลักษณะใดบาง บางกรณีอาจมีปญหาในการพิจารณา

ของพนักงานเจาหนาท่ี การใชภาพบุคคลผูมีชื่อเสียงบนบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรณีดังกลาว

จะเขาขายกระทําผิดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯ เรื่องฉลากตามมาตรา 26 

หรือไม เนื่องจากผูมีชื่อเสียงบางคนไมใชเปนนักกีฬาหรือดารา กรณีนี้จึงเปนชองวางทางกฎหมายท่ีควรมี

การเสนอแกไขปรบัปรุงประกาศ ฯ 

แนวทางแกไขปญหาในเรื่องนี้คือ เห็นวาควรมีการจัดทําคูมือหรือปรับปรุงเอกสารวิชาการ 

(Technical Documents) ท่ีมีรายละเอียดคําอธิบาย และตัวอยางกรณีท่ีเขาลักษณะตองหามตามท่ี

กฎหมายกําหนด ซ่ึงจะชวยแกปญหาการตีความของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไมสอดคลองกันได  
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3.3 มาตรการกําหนดวัน เวลาหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

“มาตรา 28 หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ 

เทาท่ีจําเปนไวดวยก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิต

หรือผูนําเขาไปยังผูขายซ่ึงไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา” 

มาตรการกําหนดเรื่องการหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดมาตรา 28 112

107  ไดแก หามผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันออกพรรษา ยกเวนการขายเฉพาะรานคาปลอดอากรภายในอาคาร ทา

อากาศยานนานาชาติ แตมีกรณีขอยกเวนตามวรรคสองของมาตรา 28 ท่ีใชกับผูประกอบธุรกิจขายสง 

ผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิตหรือผูนําเขา  

โดยหลักการแลว หากพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจสถานท่ีก็จะสามารถใชอํานาจเรียกเอกสาร

หรือวัตถุใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได หากผูประกอบธุรกิจไมสามารถแสดงเอกสาร ในขณะเขาตรวจ ก็

อาจตองกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการในรายละเอียด หรืออาจสั่งใหนําเอกสารมาแสดงภายในเวลาท่ี

กําหนด เชน ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง มิฉะนั้น อาจถือวากระทําความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ 

มีขอเสนอท่ีกําหนดใหผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิตหรือผูนําเขา ปดเอกสารหลักฐานใบอนุญาต

ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตไวในท่ีเปดเผย 

- เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. 

- วันสําคัญทางศาสนา หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

- วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา (หรือ

วันอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล) 

- วันเลือกตั้ง (คืนหมาหอน) ก็หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

- ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง (หาก

สาขาของบริษัทและ/หรือสถานท่ีจัดสงสินคาอยูในพ้ืนท่ีท่ีประกาศใหเปนเขต

เลือกตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ) 

- แตมีขออนุญาตใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดในเวลาอ่ืน ในกรณีท่ีขายใน

อาคารทาอากาศยานนานาชาติ และขายในสถานบริการซ่ึงเปนไปตามกําหนดเปด

ปดของสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 

3.4 สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ปจจุบันมีสถานท่ีอ่ืน 8 พ้ืนท่ีภายใตประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 8 ฉบับ ไดแก รัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 113

108 พ้ืนท่ีท่ีอยูในกํากับดูแลและใชประโยชนของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ สวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ทาเรือโดยสารสาธารณะ 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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สถานีขนสง พ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงาน บนทาง และบนทางรถไฟ หนวยงานอ่ืนของรัฐ สวนสาธารณะ

ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ทาเรือโดยสารสาธารณะ สถานีขนสง พ้ืนท่ีประกอบกิจการ

โรงงาน บนทาง และบนทางรถไฟ จากท่ีกลาวมาสามารถจัดแบงประเภทได 3 กลุม คือ พ้ืนท่ีสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ้ืนท่ีสําหรับคมนาคม และพ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้ 

กลุมแรก ไดแก รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ พ้ืนท่ีท่ีอยูในกํากับดูแลและใชประโยชน

ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ ลักษณะของสถานท่ีในกลุมนี้ คือ สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีภายใตการกํากับดูแลหรือควบคุมของรัฐโดย

กฎหมายอ่ืนนอกจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

ในการจัดทําบริการสาธารณะและการบริหารงานขององคกรมากกวาการเปนหนวยงานทางราชการ 

นอกจากนี้ ในสวนของสวนสาธารณะตามกลุมนี้มีหลักการเดียวกับสวนสาธารณะของทางราชการ เพียงแต

เปลี่ยนองคกรท่ีกํากับดูแลเปนรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

กลุมท่ีสอง ไดแก ทาเรือโดยสารสาธารณะ สถานีขนสง บนทาง และบนทางรถไฟ 

สําหรับกลุมท่ีสองนี้เก่ียวของกับพ้ืนท่ีทางคมนาคม โดยจะสังเกตไดวากฎหมายไมไดกําหนด

สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีควบคุมการดื่มในเขตทาอากาศยานไวโดยเฉพาะและยังไดรับยกเวนกําหนดเวลาหามขาย

ไวดวย ซ่ึงแตกตางจากสถานท่ีอ่ืนในทํานองเดียวกัน เชน สถานีขนสง ทาเรือโดยสารสาธารณะ ท่ีเปนการ

สัญจรทางบกและทางน้ําสาธารณะ โดยมีประชาชนเขาใชบริการเชนเดียวกัน สวนพ้ืนท่ีบนทางและบนทาง

รถไฟ โดยเฉพาะบนทางมีประเด็นทางกฎหมายวา จะตองเปนกรณีท่ียานพาหนะอยูบนทางตาม

ความหมายของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไมวาจะเคลื่อนท่ีอยูหรือไม หากมีการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ยอมเปนการกระทําความผิดตามขอนี้ เนื่องจากกฎหมายใชถอยคําวา หามผูใด

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับข่ีหรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ จึงมีปญหาวาหาก

ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง แตไมไดบริโภคในขณะท่ีอยูบนยานพาหนะดวย ยอมไมเปนความผิด

ตามกฎหมาย 

กลุมท่ีสาม ไดแก พ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงานพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีทางอุตสาหกรรมซ่ึงใช

เครื่องจักรและแรงงานของคนในการผลิตสินคาและเปนพ้ืนท่ีสําคัญในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะตองไดรับการ

ควบคุมดูแลอยางเครงครัด เนื่องจากเปนมาตรฐานสําคัญดานความปลอดภัยท้ังทางดานผูใชแรงงานซ่ึง

จะตองทํางานรวมกับเครื่องจักรกลอันตรายไปจนถึงความปลอดภัยของสินคาท่ีสงไปยังผูบริโภค กฎหมาย

จึงควบคุมไมใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายข้ึน 

ปญหาการตีความในกลุมท่ีสองและท่ีสาม การควบคุมการดื่มในท่ีสาธารณะ ความหมายของ 

“สถานท่ีสาธารณะ” ในบริบทนี้อาจแตกตางกันไปตามองคประกอบทางกายภาพแตละรัฐ อยางไรก็ตาม 

ไมใชทุกรัฐท่ีจะหามมิใหดื่มและถือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตัวอยางเชน สถานท่ีทองเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสียงบางแหง เพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวและสนับสนุนธุรกิจในทองถ่ินโดยการดื่มท่ี

บาร รานอาหาร โรงแรม ในนิยามของพ้ืนท่ีตองหามและลักษณะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล รวมถึงการละเมิดวามีการใหเหตุผลท่ีเพียงพอสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจในการควบคุมหรือ
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จับกุมผูตองสงสัยตามฐานความผิดดังกลาวแลวนั้น จะพบวากฎหมายตางประเทศมีขอยกเวนและชองวาง

ทางกฎหมายนอยมากหรือไมมีเลย 

ในขณะท่ีกฎหมายของประเทศไทยมีชองทางหลบหลีกการบังคับใชกฎหมายไวคอนขางมาก 

หากกฎหมายภายในของประเทศไทยสามารถปรับใชมุงลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากตัว

แปร “พ้ืนท่ีสาธารณะ” จะมีแนวโนมความสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน114
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กฎหมายฯ นี้ไดจํากัดผูประกอบการรานคาไมวาจะเปนรานประเภทใด โดยผานใบอนุญาต

ขายสุราโดยรัฐ และกฎหมายก็ไมไดมุงเนนท่ีจะควบคุมผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงใบอนุญาตขายสุรา

ของประเทศไทยมีดวยกัน 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด 

ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรข้ึนไป เชน การขายจากผูผลิตหรือผูนําเขาไปยังผูขายสง การขายสุราจาก

ผูขายสงไปยังผูขายปลีก เปนตน 2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่ง

เปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร เชน การขายปลีกสุราเพ่ือนําไปบริโภค การขายสุราเพ่ือดื่ม ณ สถานท่ีขาย เปน

ตน 

และการกําหนดสถานท่ีหามขายสุรา คือ ท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและติดกับสถานท่ีดังกลาว ท่ีตั้งวัด มัสยิด วัด

บาทหลวง หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและ

ติดกับสถานท่ีงกลาว ท่ีตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

รวมท้ังบริเวณท่ีตอเนื่องและติดกับสถานท่ีดังกลาว สถานท่ีท่ีเคยเปนสถานประกอบการขายสุราของผูท่ีถูก

เพิกถอนใบอนุญาต เวนแตไดพนกําหนดระยะเวลาหาป นับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาน

ประกอบการขายสุราของผูท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต สถานท่ีตองหาม

ขายสุราตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือกฎหมายอ่ืน 

กรณีสถานศึกษา ซ่ึงโดยท่ัวไป กฎหมายมีเจตนารมณปองการการเขาถึงทางกายภาพของ

ผูเยาว เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเปนวิธีการจํากัดขอบเขตดานเวลาสถานท่ีและลักษณะของผูด่ืม เพ่ือ

ชะลอการเขาถึงของผูท่ีคิดจะดื่มใหชาลงกวาปกติลดการบริโภคโดยรวม และลดผลกระทบตอสังคมจาก

การดื่ม คือหนึ่งในนโยบายท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  จากการศึกษาของศูนยิวัยปญหาสุรา พบวา การ

เขาถึงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษาท้ัง 15 แหง  จุดจําหนายในรัศมีรอบรั้วมหาวิทยาลัย 300 

เมตร พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความหนาแนนของจุดจําหนายมากท่ีสุด 114.3 จุด รองมา คือ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 101.7 จุด และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  84.1  จุด มหาวิทยาลัยท่ีมีความ

หนาแนนของจุดจําหนายนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.4 จุด  การควบคุมการเขาถึงดวยการไม

อนุญาตใหมีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรัศมีรอบสถานศึกษาเปนการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม เม่ือ

เยาวชนเขาถึงยากข้ึนอัตราการดื่มจะลดลง พบวาในระยะรัศมี 500 เมตรจากรั้วมหาวิทยาลัยระยะหาง

ของจุดจําหนายรอบ 15 มหาวิทยาลัย โดยวัดจากรั้วมหาวิทยาลัยถึงจุดจําหนายท่ีใกลท่ีสุดเฉลี่ย 267.0

เมตร (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  143.9 ระยะทางใกลสุด 2.0 เมตร) สําหรับรานนั่งดื่มท่ีใกลรั้วมหาวิทยาลัย



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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มากท่ีสุด ในการสํารวจนี้ พบวานักศึกษาใชเวลาเดินไปยังจุดจําหนาย 2 วินาทีและเปนจุดจําหนายแบบไม

มีท่ีนั่งดื่มมีระยะหางเฉลี่ย 261.0 เมตร115
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เม่ือวิเคราะหความหนาแนนของจุดจําหนายตอพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร พบวา จุดจําหนายใน

รัศมีรอบรั้วมหาวิทยาลัยในรัศมี  500 เมตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความหนาแนนของจุดจําหนายมาก

ท่ีสุดคือ 125.2 จุดรองมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 79.8 จุด และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 77 จุด 

มหาวิทยาลัยท่ีมีความหนาแนนของจุดจําหนายนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.9 จุด และเม่ือ

เปรียบเทียบกับความหนาแนนของจุดจําหนายรอบสถานศึกษาท้ัง 15 มหาวิทยาลัย โดยเทียบเคียงกับ

รายงานการกระจายตัวของจุดจําหนายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลโดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและ

ปริมณฑล ป 2557 ความหนาแนนของจุดจําหนายลดลงท้ัง 15 มหาวิทยาลัย116
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ขอเสนอแนะแนวทางแกไข  

ออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการบังคับใชกฎหมาย โดยกําหนดระยะหางหรือรัศมีของการหามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรอบมหาวิทยาลัยเชน 300 หรือเมตร 500 เมตร  และรัฐจําเปนจะตองควบคุมไมใหมีรานขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิดใหมข้ึนในบริเวณรอบสถานศึกษา 

การอนุบัญญัติเชนเดียวกับ หลักกฎหมาย Open Container Law ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

คือ แคเปดฝาหรือจุกของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีสาธารณะก็มีความผิดแลว แมจะยังไมไดดื่มก็ตาม 

จนทําใหในหลายๆ ประเทศไดนําหลักการนี้ไปปรับใช รวมท้ังประเทศในสหภาพยุโรปก็มีการบังคับใช

กฎหมายหามดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีสาธารณะดวยเชนกัน  ในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปดวยรัฐท่ีมี

กฎหมายเปดภาชนะในพ้ืนท่ีสาธารณะ (Open Container Law) อยูเกือบทุกรัฐ อีกท้ังยังมีพระราชบัญญัติ 

Transportation Equity Act for the 21st  Century (TEA-21) อันเปนมาตรฐานกลางของบทบัญญัติซ่ึง

บังคับใชในประเด็นดังกลาว ท้ังนี้ มลรัฐท่ีไมมีกฎหมายเปดภาชนะมีเพียง 7 มลรัฐเทานั้น กลาวคือ มิสซูรี 

อารคันซอ มิสซิสซิปป เวสตเวอรจิเนีย เวอรจิเนีย เดลาแวร และคอนเนตทิคัต และมี 3 มลรัฐท่ีมีกฎหมาย

เปดภาชนะ คือ อลาสกา ลุยเซียนา และเทนเนสซี แตไมสอดคลองกับมาตรฐาน TEA-21 ของรัฐบาลกลาง

ซ่ึงกําหนดเก่ียวกับกฎหมายเปดภาชนะในพ้ืนท่ีสาธารณะและมาตรการความปลอดภัยการจราจรอ่ืน ๆ117
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ประเทศไทยควรมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี1้18113 

1) แกไขเพ่ิมเติมคํานิยามในมาตรา 3 คํา วา “สถานท่ีสาธารณะ” หมายความวา พ้ืนท่ี

กลางแจงเชน ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนหรือใน

ยานพาหนะท่ีกําลังเคลื่อนท่ี แตไมรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีท่ีไดอนุญาตใหขายสุราได 

ซ่ึงไมถือวาเปนสถานท่ีสาธารณะแมวาสถานประกอบการเหลานั้นจะเปดใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขารับ

บริการไดก็ตามมาตรา 31 (6) จาก “สวนสาธารณะของทางราชทางท่ีจัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชน

โดยท่ัวไป” เปน  “สถานท่ีสาธารณะ”และมาตรา 31 วรรคสอง วา “หามบุคคลท่ีเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เขามาในสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง” 
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2) แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมในมาตรา 16 (3) จาก  

“เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานท่ี

หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีตองหาม สถานท่ีหรือ

บริเวณหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอ่ืนใดท่ีใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เปนดังนี ้

“เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานท่ี

หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีตองหาม สถานท่ีหรือ

บริเวณหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอ่ืนใดท่ีใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

3) แกไขเพ่ิมเติมบทลงโทษกรณีกระทําความผิดตามมาตรา 31 ซํ้า ในมาตรา 42 วรรค

สอง วา “ในกรณีผูใดกระทําความผิดซํ้า ตามวรรคหนึ่ง จะตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจํา ท้ังปรับ” 

 

4. บทบัญญัติ การโฆษณา  การส่ือสารการตลาด และการอุปถัมภรายการ เนื่องจากมีปญหาการ

บังคับใชกฎหมายกฎหมาย 

การควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศตาง ๆ พบวามีการออกกฎหมายและ

มาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุม ซ่ึงพอสรุปได ดังนี1้19114  

1) ประเทศอังกฤษมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท้ังนี้จากเหตุการณโศกนาฏกรรม 

เฮเซล (The Heysel Disaster).ค.ศ.1985 และเหตุการณฮิตโบโรในป ค.ศ.1989 ซ่ึงมีสาเหตุจากการมี

แฟนฟุตบอลด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนการแขงขัน และจากอิทธิพลของการบริโภคแอลกอฮอล จนมี

การออกกฎหมายท่ีชื่อวา The Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985 อันเปนกฎหมาย

หามไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสนามกีฬา ขณะมีการแขงขันอยูมีมาตรการปองกันมิใหผู ด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาไปในสนามกีฬาฟุตบอลและสนามกีฬาอ่ืน ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน ตลอดจน

กําหนดความผิดแกผูครอบครองเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะแขงขันยังดําเนินการอยู หรือผูชมกีฬาท่ี

บริโภคขณะกําลังเดินทางมาชมการแขงขันโดยรถขนสงมวลชนหรือรถโดยสารสาธารณะอ่ืนๆ และยัง

ควบคุมบรรจุภัณฑ (เชน ขวด) ท่ีอาจถูกนําไปใชในการทํารายรางกายผูอ่ืนในสนาม เปนตน นอกจากนี้ใน

ประเทศอังกฤษยงัใชวิธีการควบคุมแบบใหอุตสาหกรรมควบคุมกันเอง (Self-Regulatory Control) ซ่ึงมุง

ควบคุมเนื้อหาการโฆษณา รวมท้ังชองทางในการโฆษณา โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

กํากับการโฆษณาในทํางานปฏิบัติ ซ่ึงมาจากผูแทนบริษัทโฆษณา บริษัทตัวแทนและบริษัทสื่อ ท้ังนี้จะถูก

ควบคุมโดยรัฐ คือคณะกรรมการสภาสุขภาพของสภาผูแทนราษฎร(The House of Common Health 

Select Committee) พบวา การควบคุมกันเอง ในแงท่ีไมเนนไปทําการชักจูง หรือสะทอนคานิยมของ

เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป หามผูมีอายุต่ํากวา 25 ปรวมแสดงหรือเปนสวนหนึ่งของการโฆษณา ไมเนนวา

การดื่มเขากับความกลาหาญ ความดึงดูดทางเพศ เยายวนใจ ไมเนนความแรงของดีกรี ไมเชื่อมโยงกับการ

ประสบความสําเร็จหรือการเขาสังคมโดยมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อยางไรก็ดี ในประเทศอังกฤษไมมี



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

 

110 

 

มาตรการควบคุมกําไรใหทุนสนับสนุน อุปถัมภ หรือการใหสปอนเซอรดานกีฬาแตอยางใด ทําใหมองวา

เปนชองวางท่ีกฎหมายครอบคลุมไปไมถึง เชน การท่ีคารลิ่ง (Carling) สนับสนุนฟุตบอล English 

Football League Cup ตลอดจนมีปญหาเก่ียวกับสื่อสมัยใหมแบบดิจิทัล (Digital Media) และสังคม

ออนไลน (Social Network) ท่ีมีการแพรหลายมากข้ึน 

2) สหรัฐอเมริกา มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละมลรัฐท่ีจะมีการออกกฎหมาย

ควบคุมหรือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการโฆษณา สวนใหญจะควบคุมดวยการกําหนดสื่อโฆษณาท่ีใชใน

การเผยแพรประกอบกับการกําหนดเนื้อหาการโฆษณาและสถานท่ีท่ีอาจใหแสดงการโฆษณาดวย เชน 

กําหนดวาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางสถานท่ี (บนรถโดยสารประจําทาง อาคารสาธารณะ

สนามกีฬา) เปนสิ่งท่ีมลรัฐสามารถออกกฎหมายหามไดนอกจากนี้ในรัฐยูทา เพนซิลวาเนีย กําหนดหาม

โฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในบริเวณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การหามโฆษณาบนกระดานแจงขาว

ในรัศมีไมนอยกวา 500 ฟุต จากโรงเรียน โบสถ หรือสนามเด็กเลน 

 3) กลุมประเทศยุโรป ไดแก สหภาพยุโรปกําหนดใหมีการตราขอกําหนด (Directive) 

กําหนดใหการถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศนขามพรมแดน หากเก่ียวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ผูถายทอดตองคํานึงถึงกฎหมายของแตละประเทศสมาชิกผูรับการถายทอดสดดวยในประเทศเยอรมนี มี

การกําหนดชวงเวลาในการเผยแพรโฆษณาวาสามารถทําไดภายหลังเวลา 18.00 น. และการจํากัดการ

เขาถึงภาพยนตรหรือรายการโฆษณาท่ีเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ใน

ประเทศใชมาตรการหามการโฆษณาโดยกําหนดชวงเวลายังมีอีกหลายประเทศคลายกัน อาทิเชน 

บัลแกเรีย ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส ลิธัวเนีย เปนตน แตชวงเวลาท่ีหามการโฆษณามีความแตกตางกันไป

บางและสําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ของ บัณฑิต ศรไพศาล (2553) 120

115 ไดอธิบายถึง พ.ร.บ. ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งท่ี 6 ชี้วา ในสวนท่ีดําเนินการได

ดีแลวคือ การแตงต้ังคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด การออกกฎหมายลูก ตลอดจนทําให

ประชาชนรับรูมาตรการตาง ๆ ในกฎหมายสงผลใหการไปซ้ือหรือการซ้ือไดและการดื่มและการดื่มใน

สถานท่ีหามจําหนายและหามดื่มลดลง การไปซ้ือในเวลาหามจําหนายลดลง สัดสวนของผูเห็นโฆษณา 

ลดลง สําหรับภารกิจท่ีเปนโอกาสภายใตกฎหมายนี้ไดแก การบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน จริงจัง ท้ัง

การหามเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล การหามซ้ือในเวลาและสถานท่ีหามซ้ือ 

ตลอดจนการกําหนดเพ่ิมพ้ืนท่ีรอบสถานศึกษาเปนพ้ืนท่ีหามจําหนายสุรา นอกจากนี้ภารกิจท่ีเปนโอกาส 

นอกเหนือจากกฎหมายนี้ ไดแก ควรกําหนดเพ่ิมเติมมาตรการท่ียังไมไดระบุรายละเอียดใน พ.ร.บ.นี้ ไดแก 

มาตรการทางภาษีและราคา มาตรการจํากัดความหนาแนนของจุดจําหนายโดยการควบคุมใบอนุญาตผลิต

และจําหนายมาตรการปองปราม อันตรายจากการดื่มแลวขับ เปนตน 

ปญหาของตัวบทกฎหมายท่ีออกมาบังคับใช สภาพแวดลอมของสังคมในแตละภูมิภาค วิถีชีวิต 

ความเปนอยูของคนในสังคมทองถ่ินชนบทและสังคมเมืองท่ีมีความแตกตางกัน ประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงเปน

ตัวบงชี้ในการบังคับใชกฎหมายใหมีความเสมอภาค ยุติธรรม และทัดเทียมกันในสังคม การปฏิบัติงานของ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบยังขาดความรู ความเขาใจ ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงนโยบายของรัฐยัง

มีประเด็นปญหาตามนโยบายเปดประเทศเปนแหลงทองเท่ียว 121

116 

 

บทบัญญัติการควบคุมการโฆษณา 

“มาตรา 32 หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําได

เฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุ

ภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานั้น ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ งและวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการโฆษณาท่ีมีตนกําเนิดนอก

ราชอาณาจักร” 

ปญหาการตีความการควบคุมการโฆษณา 

เนื่องจากความเห็นในการตีความการกระทําอันเปนความผิดตามมาตรา 32 วรรคแรก

บทบัญญัติในมาตรา 32 มีความเห็นแตกตางในการปรับใชองคประกอบความผิดตามมาตรา 32 กับ

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน กลาวคือ พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูบังคับใชกฎหมายคือ เจาหนาท่ีตํารวจ อัยการ 

หรือ แมแตคําตัดสินของศาลก็ยังมีความเห็นแตกตางกันอยูในเรื่องการโฆษณา สรุปไดดังนี้ 

ความเห็นท่ี 1 การแยกความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งออกเปน 2 ฐานความผิดการตีความ

ตามแนวความเห็นแรกนี้ พิจารณาวา การกระทําความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แบงออกเปน 2 ฐาน

ความผิด ไดแก122117 

1. ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

นิยามคําวา โฆษณา ในมาตรา 3 บัญญัติไววา “การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น 

ไดยินหรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา ....” ซ่ึงจะเห็นไดวาหากมีการกระทําใด ๆ ท่ีเขา

ลักษณะตามนิยามท่ีกฎหมายบัญญัติไว การโฆษณา ยอมถือเปนการโฆษณาอยางชัดเจน เพราะเป าหมาย

ของการโฆษณาก็คือ การชักจูงใจใหด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยตรงหรือโดยออมอยูแลว ศาสตราจารย 

แสวง บุญเฉลิมวิภาส อดีตประธานกรรมการยกรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... 

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นในประเด็นนี้วา การโฆษณาตามมาตรา 32 วรรค

แรก ทําไปเพ่ือมุงประโยชนในการคาจึงเปนการจูงใจใหดื่มในตัวเองเม่ือโฆษณามีความหมายอยูในตัววา 

เปนการจูงใจใหดื่ม จึงไมเปนตองมีถอยคํา “ชักจูงใจใหด่ืม” มาตอทายอีก เพราะจะเปนการซํ้าซอนกัน

โดยไมจําเปน 

การโฆษณาตามมาตรา 32 วรรคแรก มีความหมายชัดเจนอยูแลวในประเด็นการหามโฆษณาซ่ึง

มีคํานิยามท่ีชัดเจนอยูแลว ไมจําเปนท่ีจะตองเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม 123

118 คําวา 

“เพ่ือประโยชนในทางการคา” เปนเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจ ท่ีอยูในใจของผูกระทําคือ ผูโฆษณา 
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จึงไมตองพิจารณาวา การโฆษณาดังกลาวจะมีสวนทําใหรานคาท่ีโฆษณาสามารถเพ่ิมยอดขายไดหรือไม ก็

ถือเปนความผิดในฐานโฆษณาแลว124

119 

2. ความผิดฐานแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณ

หรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออมความผิดในประการหลังนี้ ประสงคจะใชกับกรณีท่ีไมไดเปน

การโฆษณาตามนิยามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.นี้ กลาวคือ ไมไดทําไปเพ่ือประโยชนทางการคาโดยตรง ฉะนั้น 

จึงไมใชการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนกับกรณีแรก มิฉะนั้นจะไปซํ้าซอนกับสวนแรกท่ีเปนการ

โฆษณาโดยตรง การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาในสวนนี้ แมกริยาอาการจะคลายวา เปนการโฆษณา 

แตจะตองเปนการดําเนินการท่ีมิใชการโฆษณาตามความหมายของกฎหมายนี้  

แนวทางการตีความนี้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค 

ซ่ึงถือเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ยึดถือเปนแนวทางในการปรับใชกฎหมายตามคําพิพากษา 125

120 คําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 7 ท่ี 

241/2555 126

121 เปนคําพิพากษาท่ีวางแนวคําตัดสินของศาลในคดีตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับมาตรา 32 พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ศาลในคดีนี้พิพากษาวา ปายโฆษณาท่ีจําเลยติดไวท่ัวไปภายในรานโดยไมมี

รั้วรอบขอบชิด ประชาชนท่ัวไปท่ีมาเดินตลาดผานหนารานชองจําเลยสามารถเห็นไดโดยงาย แมภาพถาย

ท่ีติดไวบางภาพจะเปนเพียงเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนของผลิตภัณฑโดยไมปรากฏขอความอ่ืน แต

เครื่องหมายการคา ก็คือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล การปรากฏเครื่องหมายดังกลาวบอย ๆ 

เปนการตอกย้ําการรับรู ยอมมีผลในการโฆษณาครบถวน โดยไมตองมีขอความใด ๆ การกระทําของจําเลย

ดังกลาวยอมมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในทางการคาของจําเลย ถือไดวาเปนการโฆษณาตามบท

กฎหมายดังกลาวแลว ไมจําเปนตองพิจารณาตอไปวาเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม

แอลกอฮอลโดยตรงหรือโดยออม อันเปนความผิดอีกกรณีหนึ่ง 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําตัดสินเรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

มาตรา 32 ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 29 4

5 และมาตรา 43 5

6 หรือไม 127

122 โดยสืบเนื่องจาก

                                                      
5  “มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือน

สาระสําคญัแหงสิทธิและเสรภีาพน้ันมิได 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมผีลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดย

อนุโลม” 
6  มาตรา 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน

ธรรม  การจาํกัดเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือ

ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภคการ

รักษาความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ศาลจังหวัดสุโขทัยและศาลจังหวัดปทุมธานีสงคําโตแยงของจําเลย (ผูประกอบการ) รวม 3 คํารอง เพ่ือ

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 211 สรุปคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญไดดังนี้ 

“พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 

โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ เปนเหตุใหเกิดโรค

ตาง ๆ อันเปนอันตรายตอชีวิตและรายกายของผูดื่ม ท้ังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาทหรือกอ

อาชญากรรม เปนปญหาแกครอบครัว และกอใหเกิดอุบัติหตุซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ รวมท้ังกําหนดมาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

โดยงาย อันเนื่องมาจากอิทธิพลการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรม การ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กและเยาวชน ... แมวาการหามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือการ

แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มไม

วาโดยตรงหรือโดยออม จะมีผลกระทบตอการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูประกอบอาชีพดังกลาว ซ่ึง

หากฝาฝามีความผิดและมีโทษทางอาญาอันเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพอยูบางสวนก็ตาม แตก็เปนการจํากัดเสรีภาพภายในขอบเขตตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสอง 

และเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 และมาตรา 43 

กลาวโดยสรุปคือ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา 32 แมจะสงผล

กระทบตอเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของผูผลิตและผูขายตอ แตมาตรการดังกลาวก็ถือเปนการจํากัด

เสรีภาพเทาท่ีจําเปนและมิไดกระทบถึงสาระสําคัญแหงเสรีภาพ จึงไมถือเปนบทกฎหมายท่ีขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแตประการใด 

ความเห็นท่ี 2 การพิจารณาวาการโฆษณาตองมีการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม

โดยตรงหรือโดยออมประกอบดวย แนวความคิดเห็นนี้เปนแนวทางท่ีผูประกอบธุรกิจหรือบริษัทเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล เบียรมักจะหยิบยกข้ึนมาโตแยง เม่ือเกิดกรณีรานคาหรือรานอาหารถูกกลาวหาใหตองรับผิด

ในฐานการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยยกเง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญคือ การกระทําท่ีจะเปนความผิด

ฐานโฆษณาไดนั้น จะตองมีการอวดอางสรรพคุณ หรือเปนการชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออมดวย 

หากเพียงแตการแสดงเครื่องหมายของสินคา แมจะเขาลักษณะของการโฆษณาตามนิยามของกฎหมาย

ฉบับนี้ก็ตาม แตไมไดมีขอความท่ีเปนการอวดอางสรรพคุณ หรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม

แลว ผูกระทําก็ไมตองรับผิดในฐานของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตประการใด แนวความคิดเห็นนี้ 

                                                      
ผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดภิาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาดหรือขจัด

ความไมเปนธรรมในการแขงขัน” 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ถูกนํามากลาวอางมากข้ึน ดังท่ีเม่ือปรากฏวาในคําพิพากษาฎีกาท่ี 15453/2554128

123 ซ่ึงตัดสินตามแนวทาง

ดังกลาว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 15453/2554 129

124 แผนปายโฆษณารับสมัครประกวด Sexy Leo Girl 

Season  ตามภาพถายแมจะมีเครื่องหมาย Leo ตรงกับฉลากเครื่องดื่มเบียรหมายเลข ล.3 แตก็เปนการ

ประชาสัมพันธรับสมัครบุคคลเขาประกวดเพ่ือเปน Brand Ambassador แมแผนปายดังกลาวสื่อ

ความหมายไดวาเปนกิจกรรมเก่ียวของกับเครื่องดื่มเบียร ท่ีมีชื่อทางการคาวา Leo ในรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการ

จัดกิจกรรมพิเศษ แตก็มิไดมีเนื้อหาอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผู อ่ืนดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลโดยตรงหรือโดยออม สวนกลองใสกระดาษชําระท่ีมีเครื่องหมายการคารูปชางสองตัวหันหนา

เขาหากันมีรูปประดิษฐคลายน้ําพุค่ันกลาง ประกอบอักษรโรมัน “CHANG” นั้น คงปรากฏตามหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีระบุวาเปนเครื่องหมายการคาของ บริษัทเบียรชาง จํากัด

เพ่ือแสดงวาเปนเครื่องหมายการคาท่ีใชกับสินคาน้ําดื่มและน้ําโซดา จึงเปนการสงเสริมการขายสินคาโดย

เจาะจงไปท่ีน้ําดื่มและน้ําโซดา ท่ีมิใชเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดังนิยามความหมายของ “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

 การปดแผนปายโฆษณาตามภาพถายไวในรานอาหารของจําเลย และการมีเครื่องหมาย

การคาท่ีใชกับน้ําดื่มและน้ําโซดาไวท่ีกลองใสกระดาษชําระในรานอาหารของจําเลยจึงไมเปนความผิด

สําหรับแผนปายโฆษณาชื่อและเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอชางท่ีมีรูปสัญลักษณแสดงถึง

เครื่องหมายการคาท่ีมีขอความประกอบ ท่ีปรากฏตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาวา เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท เบียรชาง จํากัด เพ่ือแสดงวาเปนเครื่องหมายการคาท่ีใชกับ

สินคาจําพวกเบียรนั้น นอกจากเปนขอความท่ีเพงเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาเบียรซ่ึงเปน

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอันเปนการประชาสัมพันธอวดอางสรรพคุณตอผูพบเห็นเครื่องหมายการคาแลว   

ยังมีลักษณะเปนการจูงใจใหเขาใจไดวา การด่ืมเครื่องดื่มเบียรชางคลาสสิค มีผลใหผูดื่มมีความเขมขนใน

ความคิด สวนผูท่ีดื่มเครื่องดื่มยี่หอชางดราฟท มีผลใหมีความนุมลึกและกลาคิดกลาทํา และนอกจาก

ความหมายในตัวเองท่ีปรากฏในเครื่องหมายการคาดังกลาวแลว การนําเครื่องหมายการคาท้ังสองแบบ

พิมพลงบนปายโฆษณาผืนเดียวกัน ติดไวท่ีรานอาหารของจําเลย ยังสอใหเห็นไดวาเปนการตั้งใจโฆษณา

ประชาสัมพันธเพ่ือใหลูกคาของจําเลยหรือผูพบเห็นปายโฆษณาคลอยตามและเลือกตัดสินใจวาจะดื่ม

เครื่องดื่มเบียรชางชนิดใดในจํานวน 2 ชนิด ท่ีใหผลแตกตางดังคําโฆษณา จึงเปนการจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชนทางการคา การกระทําของจําเลย จึงเปนความผิดตามฟอง130
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จากคําพิพากษาฎีกาขางตนแสดงวา การกระทําท่ีศาลในคดีนี้จะถือวาเปนความผิดตาม

มาตรา 32 นั้น นอกจากการแสดงเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑอันมีลักษณะเปนการโฆษณาสินคา

แลว จะตองมีการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการอวดอางสรรพคุณหรือจูงใจใหผูอ่ืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยตรงหรือโดยออมประกอบดวย ดังนั้น การแสดงเครื่องหมายของผลิตภัณฑไวในปายประชาสัมพันธการ

ประกวด Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ แมจะเปนการโฆษณา แตก็ไมไดเปนการอวดอางสรรพคุณ 
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หรือจูงใจใหผู อ่ืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงไมเปนความผิดตามมาตรา 32 สําหรับกรณีของกลอง

กระดาษทิชชูนั้น เนื่องจากเปนเครื่องหมายการคาสําหรับน้ําดื่มและน้ําโซดา ยอมไมใชการแสดง

เครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงปรับกับมาตรา 32 ไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 15453/2557 นี้ ไดมีผูประกอบการและนักกฎหมายบางทานยกข้ึนเปน

แนวทางในการปรับใชมาตรา 32131
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อยางไรก็ตาม ในคําพิพากษาฎีกา 3624/2560 ท่ีไดวินิจฉัยในการกระทําความผิดลักษณะ

คลายกัน กลับไมไดถือตามแนวทางท่ีวินิจฉัยในคําพิพากษาฎีกาแรกแตประการใด 

คําพิพากษาฎีกา 3624/2560 เหตุการณเกิดท่ีจังหวัดนครพนม รานคาของจําเลยจําหนาย

สินคาเบ็ดเตล็ด รวมท้ังเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขนาด 3 คูหาติดกัน รานคาแหงนี้แขวนแผนปายไวนิลสีเขียว

เขมจํานวน 3 ผืนท่ีหนาราน ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร มีขอความวา “เบียรเปนเหตุ

ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได” อันมีลักษณะเปนขอความคําเตือนผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ประเภทเบียร ใหทราบถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรวาเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

และกอใหเกิดอาชญากรรมได แตดานลางของแผนปายดังกลาวยังมีสัญลักษณรูปชางสองตัวยืนหันหนาเขา

หากันภายใตน้ําพุ และอักษรภาษาอังกฤษวา “Chang” และ “Beer” อันเปนรูปเครื่องหมายจดทะเบียน

ของบริษัทเบียรชาง จํากัดตามสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซ่ึงสื่อใหเห็น

หรือทําใหเขาใจไดวาเปนภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร ยี่หอชางอันเปนการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรท่ีมีชื่อทางการคาวา “Chang” เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปเห็นและทราบ

ขอความดังกลาว เม่ือจําเลยยินยอมใหปดแผนปายโฆษณาดังกลาวท่ีหนารานคาของจําเลย ประกอบกับ

รานคาของจําเลยจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดรวมท้ังเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร ยี่หอชาง และตั้งอยู

ริมถนนท่ีผูคนสัญจรไปมาสามารถมองเห็นไดโดยงายดวยแลว การปดแผนปายดังกลาวจึงเปนการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคาและการสื่อสาร

การตลาดตามนิยามความหมายของคําวา “โฆษณา” แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 มาตรา 3 แลว การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามฟอง   

หากเปรียบเทียบเนื้อหาคําพิพากษาฎีกาท้ังสองคดีแลว จะเห็นไดวา เปนการแสดงปายท่ีมี

เครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลปรากฏอยูในปายท้ังสองคดี โดยในคดีแรก (คําพิพากษาฎีกา

ท่ี 15453/2554) เปนปายท่ีทําข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธการประกวด Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในขณะท่ีปายในคดีหลัง (คําพิพากษาฎีกา 3624/2560) นั้น มีเพียงขอความท่ีเปน

คําเตือนถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทานั้น แตศาลก็ถือวา เปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แลว เม่ือพิจารณาจากการท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นปายดังกลาวไดชัดเจนและรานของจําเลยก็มีเบียร

ยี่หอดังกลาวขาย จึงเปนการแสดงขอความเพ่ือประโยชนทางการคาอยางหนึ่ง โดยไมไดยกเง่ือนไขในการ

อวดอางสรรพคุณ หรือการชักจูงใจใหบุคคลอ่ืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาพิจารณาประกอบแตประการ

ใด132
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ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ปญหาวาคําพิพากษาฎีกาจะถือเปนขอยุติในการปรับใชกฎหมายกับขอเท็จจริงลักษณะ

เดียวกันท่ีเกิดข้ึนภายหลังเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระบบกฎหมายของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยเปน

ระบบกฎหมายท่ีแตกตางกันคือ ระบบ Civil Law ซ่ึงคําพิพากษาเปนเพียงตัวอยางการใชกฎหมายกับ

ขอเท็จจริงในคดีใดคดีหนึ่ง ไมถือเปนหลักกฎหมายท่ีศาลในคดีอ่ืนจะตองตัดสินในแนวทางเดียวกันก็ได 

เวนแตกรณีคําพิพากษาท่ีไดวินิจฉัยขอเท็จจริงในลักษณะเดียวกันภายใตหลักเกณฑท่ีสอดคลองกันมาอยาง

ตอเนื่องยาวนาน จนมีลักษณะท่ีเรียกไดวาเปนคําพิพากษาบรรทัดฐานในขอเท็จจริงลักษณะเดียวกัน 

(Jurisprudence constante : stable jurisprudence ) อาจถูกศาลหยิบยกข้ึนมาใชพิจารณาประกอบ

ในฐานะแนวทางการตีความกฎหมายท่ีควรยึดถืออยางยิ่ง (highly persuasive)133
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กลาวโดยสรุปคือ คําพิพากษาในเรื่องของการกระทําความผิดตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงยังไมมีแนวทางท่ีจะถือเปนบรรทัดฐานในระดับท่ีจะทําใหศาล

ในคดีหลังตองยึดถือตามไดแตอยางใด การวินิจฉัยผลทางกฎหมายของขอเท็จจริงในแตละคดี จึงข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของของผูพิพากษาท่ีทําหนาท่ีตัดสินคดีนั้นเปนสําคัญ 

ความเห็นเก่ียวกับการตีความท้ังสองขางตน ยอมทําใหเกิดผลทางกฎหมายท่ีแตกตางกันโดย

สิ้นเชิง กลาวคือ ในขณะท่ีแนวความเห็นแรก พิจารณาวาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นไมสามารถ

ทําได นอกเหนือไปจากกรณียกเวนท่ีกฎหมายกําหนดใหเทานั้น ซ่ึงทําใหกิจกรรมท่ีเปนไปลักษณะของการ

สื่อสารการตลาด ท่ีรวมถึงการสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ ถือเปนการโฆษณาและยอมเปนความผิด

ตามมาตรา 32 วรรคแรกเสมอ เวนแตจะเขาขอยกเวนตามมาตรา 32 วรรคสอง แตหากถือตามแนว

ความเห็นหลังแลว จะตองพิจารณาประกอบดวยวา กิจกรรมท่ีถือเปนการโฆษณานั้น มีลักษณะเปนการ

อวดอางสรรพคุณหรือเปนการจูงใจใหผูอ่ืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยหรือไม  

ปญหาทางกฎหมายและการบังคับใช 

ปญหาเ ก่ียวกับการบั ง คับใชกฎหมายดานการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอลตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551134

129 มีดังนี้   

ปญหาความชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ ซ่ึงตองมีบทบัญญัติหรือ

นโยบายในการควบคุมการโฆษณาท่ีชัดเจน เชน ประเทศไทย ประกาศ นโยบายเปนแหลงทองเท่ียว การท่ี

นโยบายของรัฐ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีอํานาจเหนือและเปนผูตรากฎหมายออกมาบังคับเอง แต

กลับไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีตราข้ึน เชน การตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใหมีการเขาถึงโดยงาย แตรัฐกลับมีนโยบายสงเสริม

ใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียว หรือในบทบัญญัติมาตรา 32 ในการกําหนดหามการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล แตยังเปดโอกาสใหผูผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอลสามารถทําการโฆษณาได ถาเปนการโฆษณา

ในลักษณะท่ีใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการ

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลบางรายใชชองวางนี้ ในการกระทําผิดได 

ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการควบคุมโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ ไมไดมีบทบัญญัติท่ีบังคับใหผู
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ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีจะทําการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนําสื่อโฆษณา รวมท้ังสื่อสาร

การตลาด กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตรวจสอบกอน ซ่ึงตางจากกฎหมายท่ีมีการออก

พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล พ.ศ 2551 มาบังคับใช พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 10 

มาตรา 88 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ซ่ึงมีมาตรการท่ีบังคับใหผูประกอบธุรกิจ

กระทําการโฆษณา ตองนําโฆษณาใหคณะกรรมการหรือผูอนุญาตพิจารณาตรวจสอบ จึงจะสามารถ

เผยแพรโฆษณานั้นออกไปได นอกจากนี้ยังมีราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรค

หนึ่ง ท่ีใหสิทธิผูประกอบธุรกิจท่ีเกรงวาโฆษณาของตนจะเปนโฆษณาท่ีฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคนี้  ก็ไดใหสิทธิ์ผูประกอบธุรกิจรายนั้นนําโฆษณาของตนไปให

คณะกรรมการวาดวยโฆษณาพิจารณาตรวจสอบกอนได  ขณะท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเปนกฎหมายท่ีบัญญัติมาตรการในการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวเปนการเฉพาะ 

แตในบทบัญญัติมาตรา 32 ซ่ึงเปนบทบัญญัตินี้ใหมีเนื้อหาในการควบคุมโฆษณากับไมไดบัญญัติเนื้อหา

เก่ียวของกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไว ไมวาจะเปนการบังคับยื่นตรวจหรือใหสิทธิผูประกอบการ

ยื่นตรวจสอบโฆษณากอนเผยแพรสูผูบริโภค ทําใหผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถทําการ

เผยแพรสื่อโฆษณาโดยไมตองผานกระบวนการตรวจสอบใดๆ กอนท้ังสิ้น135
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นอกจากนี้  ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ

อินเทอรเน็ต เนื่องจากผูบริโภคสามารถเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตไดงาย โดยเฉพาะ ผู เยาว ท่ียังขาด

วิจารณญาณในการรับสื่อ เม่ือไดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจทําใหขาดการยั้งคิด ทําใหรับ

คานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาไดงาย แรงจูงใจท่ีจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงมาตรการท่ีจะ

ควบคุมการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ตนั้น ไมไดมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มี

เพียงมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 

การแสดงภาพลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ สื่อสารการตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

มีเพียงแตการควบคุมการโฆษณา ผานสื่อทางกิจการโทรทัศนการฉายภาพ ภาพยนตร วิดีทัศน และการ

แสดงภาพเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีการจํากัดชวงเวลาท่ีสามารถใหทําการโฆษณาได กลาวคือ

ชวงเวลา 22.00 น.ถึง 5:00 น. ไมไดกําหนดใหแสดงคําเตือนไวในการโฆษณานั้น 

ปญหาเก่ียวกับชองวางของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในการควบคุมการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ต การโฆษณาผานสื่ออินเทอรเน็ตโดยตัวผูประกอบธุรกิจ

เปนผู ท่ีทําการโฆษณาเอง หรือมีตัวแทนของผูประกอบธุรกิจเปนผูจัดการในการโฆษณา เนื่องจาก

บทบัญญัติมาตรา 32 วรรคสามบัญญัติวา บทบัญญัติใดในวรรคหนึ่งและสองมิใหใชบังคับกับการโฆษณาท่ี

มีตนกําเนิดนอกราชอาณาจักร หมายความวา “การโฆษณาจากนอกราชอาณาจักรไดรับการยกเวนไมผิด

ตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง” สาเหตุท่ีกฎหมายใหขอยกเวน เพราะในความจริง รายการท่ี

ถายทอดสดจากตางประเทศนั้น หากมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมอยูดวย เปนการยากท่ีจะทํา

การตัดตอหรือสามารถทําการตัดหรือ Censor ได ในขณะการ ถายทอดนั้น เกิดข้ึนจากเหตุการณจริง ใน
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เวลาท่ีกําลังถายทอดเหตุการณนั้นอยู และไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะทําการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนการเฉพาะ กฎหมายจึงใหมีการยกเวน 

แตผูประกอบธุรกิจในปจจุบัน อาศัยชองวางของมาตรา 32 วรรคสามนี้ทําการโฆษณา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ต โดยทําการโพสตโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน Facebook 

จากตางประเทศ ซ่ึงเม่ือทําการตรวจสอบรหัสตัวเลขของสื่อนั้น IP Address จะพบวามีแหลงท่ีมาการ

โพสตขอความจากตางประเทศจึงทําใหไดรับการยกเวนตามวรรคสาม ท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลท่ีทําการโฆษณานั้น มีเจตนาตองการจะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเพ่ิมยอดขายใน

ราชอาณาจักร 

ปญหาเก่ียวกับบทลงโทษผูฝาฝนมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 มาตรการในการลงโทษผูฝาฝนมาตรานี้ ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 43 โดยวัดแรกระบุไววา ผูใด

ฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กลาวคือ

อัตราโทษนี้ไดมีการบังคับใชมาตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ใชสําหรับผูฝาฝนมาตรา 32 ทุกคน โดยไมได

มีการแบงแยกวา บุคคลท่ีกระทําการฝาฝนบทบัญญัตินั้นจะเปนผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หรือผูบุคคลมีชื่อเสียงหรือบุคคลอ่ืนใด 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาดูโทษตามมาตรา 43 แลว เห็นวาอัตราโทษสําหรับการฝาฝนการ

โฆษณานี้ ยังอยูในอัตราท่ีนอยเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เนื่องจากปจจุบันการลงทุนในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ต ใชตนทุนในการ

โฆษณานอย แตกระแสการตอบรับสูง ตางจากในอดีตท่ีการโฆษณาแตละครั้งทางโทรทัศน เพ่ือใหผูบริโภค

จํานวนมากไดรับสื่อโฆษณานั้น ซ่ึงตัวผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น จะตองซ้ือชวงเวลาโฆษณา

โดยใชเงินลงทุนจํานวนมาก ดังนั้น ตนทุนในการโฆษณาต่ํายอมทําใหผูประกอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สามารถโฆษณาไดมากข้ึน และในการโฆษณาแตละครั้ง ก็สามารถกระตุนการขาย แมวาจะเปนการฝาฝน

กฎหมาย ผลตอบรับจากการโฆษณา กอใหเกิดรายรับท่ีสูงกวาการฝาฝนกฎหมาย กําหนดโทษไว ผูกระทํา

ผิดจึงไมกลัวบทลงโทษท่ีจะไดรับ 

ดวยวาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันยังมีชองวางทางกฎหมายอยูมาก ประกอบ

กับการบังคับใชกฎหมาย การตีความมาตรา 32 เรื่องการควบคุมโฆษณา  การบังคับใชกฎหมายตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ยิ่งกวานั้น บุคลากรสาธารณสุข

ไมมีความเชี่ยวชาญในการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย กาวตอไปตองมีการปรับแกไขกฎหมายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มีความจําเปนตองเพ่ิมความเขมแข็ง และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด

มากข้ึน136

131 นอกจากนี้ ผูบังคับใชกฎหมายตองบังคับใชกฎหมายบนพ้ืนฐานตามหลักกฎหมายอยางเขมงวด

เพ่ือใหมาตรการควบคุมการโฆษณาเกิดประสิทธิภาพ เปนตน 

แตเนื่องจากความคลุมเครือของเนื้อหา จึงควรจะปรับปรุงทําใหเขมแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะ

การโฆษณาท่ีขามพรมแดน หรือโฆษณาตราเสมือนตางๆ รวมถึงการปลอยใหประชาชนเปนผูโฆษณา 

ดังนั้นหากจะจัดการ ควรรื้อมาตราท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ยังพบการละเมิด
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กฎหมายจํานวนมาก โครงสรางพ้ืนฐานและกระบวนการยังนอยไปท่ีจะขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายให

เห็นชัด  การท่ีกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือมีอิทธิพลไดเพียงใดตองมี 3 ปจจัยประกอบกัน คือ 1) ความแรง

ของบทลงโทษ ซ่ึงกฎหมายนี้มีโทษท่ีแรงอยูแลว 2) ความสมํ่าเสมอเปนมาตรฐานเดียวกัน ของการบังคับ

ใชกฎหมาย และ 3) ความรวดเร็ว คือ ถาทําผิดกฎหมายแลวใชเวลา อีก 3-5 ป ในการลงโทษ ความ

เขมแข็งตรงนี้จะนอยลง ท้ังท่ีการกระทําผิดมีจํานวนมาก  

จากการทบทวนงานวรรณกรรมการศึกษาเก่ียวกับปญหาการโฆษณากับการสื่อสารการตลาด

และการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางกฎหมายในการ

ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีขอความเห็นเก่ียวกับการแกไขมาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเตอรเน็ต ดังนี้ 

1. การกําหนดชวงเวลาในการเผยแพรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การท่ีประกาศกรม

ประชาสัมพันธเรื่องหลักเกณฑการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุถูกยกเลิกนั้น เทากับขอหามในการโฆษณานั้นไดถูกยกเลิกตามไปดวย จะนํามา

ซ่ึงการเปนผูประกอบธุรกิจ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลใชเปนขออางในการทําโฆษณา ดังนั้น เพ่ือเปนการ

ควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรออกกฎหมาย กําหนดหามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความ

ชัดเจน โดยการกําหนดหามโฆษณาโดยสิ้นเชิงหรือในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงในกฎหมายแมบท โดย

ไมมีขอยกเวนใดๆ ท้ังสิ้น เหมือนกับการรณรงคหามโฆษณาบุหรี่โดยสิ้นเชิงท่ีทําความสําเร็จมาแลว  

2. การกําหนดสถานท่ีท่ีอาจแพรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได และสื่อโฆษณาท่ีอาจใชเพ่ือ

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เดิมประกาศกรมประชาสัมพันธเรื่องหลักเกณฑการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ อนุญาตใหโฆษณาเครื่องดื่ม

ท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล และเครื่องดื่มท่ีผสมกาเฟอีนไดในสถานท่ี ไดแก โรงภาพยนตร และทางสื่อ

โฆษณา คือปายทางโฆษณา ตอมาประกาศดังกลาวไดถูกยกเลิก แตยังเห็นมีการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกันอยู ควรกําหนดใหมีการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวในกฎหมายแมบท เชนเดียวกับ

การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีหามตางๆ ดังท่ีบัญญัติ

ไวในมาตรา 27 และ 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 หรือกําหนดหาม

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกสถานท่ี โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ท้ังสิ้น 

3. บทบัญญัติทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยังไมไดมีการบัญญัติ

มาตรการในการตรวจสอบไว ถาพิจารณามาตรการทางกฎหมาย ในการตรวจสอบโฆษณาของไทยท่ี

บัญญัติไว ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ท่ีบังคับใหผูประกอบ

ธุรกิจประสงคจะทําการโฆษณาสินคาของตน ตองนําสื่อโฆษณานั้นใหคณะกรรมการหรือผูอนุญาต

ตรวจสอบเสียกอน ซ่ึงเปนมาตรการเชิงปองกัน ไมใหผูบริโภคไดรับสื่อโฆษณาท่ีสรางแรงจูงใจ ไปในทางท่ี

ผิด ดังนั้น จึงเสนอมาตรการออกบทบัญญัติมาบังคับ ใหผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกรายท่ี

ประสงคจะทําการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะตองนําโฆษณาของตน ใหคณะกรรมการควบคุม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลตรวจสอบ กอนนําโฆษณาออกเผยแพรสูสาธารณชน เพ่ือเปนมาตรการเชิงปองกัน

ไมใหมีการโฆษณาโดยฝาฝนกฎหมาย 

4. เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลผานสื่ออินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ ทําใหผูประกอบการอาศัยชองวางจากมาตรการทาง

กฎหมายท่ียังควบคุมไมถึง ทําการโฆษณาอันเปนการฝาฝนเจตนารมณของกฎหมาย ท่ีตองการคุมครอง

ผูบริโภคโดยเฉพาะผูเยาว เกิดแรงจูงใจท่ีจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตัวอยางในประเทศฝรั่งเศส มาตรา 

L.3323-2 แหงประมวลกฎหมายสาธารณสุขของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ท่ีบัญญัติหามมิใหโฆษณาหรือ สื่อสาร

การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนสื่อทางอินเตอรเน็ต ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเยาวชนอยางเด็ดขาด มา

บัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนกฎหมายท่ีใชในการควบคุมโฆษณา

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลไวเปนของไทยจะทําใหมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

5. เนื่องจากมีชองวางทางกฎหมายท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดวยใจชองวางของบทบัญญัติของมาตรา 32 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากตางประเทศเพ่ือใหเขา

ขอยกเวนของกฎหมายซ่ึงโดยแทจริงและมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางกระตุนยอดขาย ดังนั้น จึงมีขอเสนอ ให

ปรับปรุงแกไขมาตรา 32 วรรค 3 โดยบัญญัติใหครอบคลุมชองวางของการโฆษณา ท่ีมีแหลงท่ีมาจาก

ตางประเทศมาพิจารณาประกอบดวย เพ่ืออุดชองวางท่ีผูประกอบธุรกิจอาศัยทําการโฆษณาท่ีฝาฝน

เจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

6. เนื่องจากอัตราโทษท่ีบังคับใชอยูนั้นไมสามารถทําใหผูประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ยําเกรงตอการกระทําการฝาฝนกฎหมาย จึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยใหแบงโทษระหวางบุคคลธรรมดากับผูประกอบธุรกิจแยก

ออกจากกัน โดยอัตราโทษปรับของผูประกอบการท่ีสูงกวาเดิมหลายเทา ใหอัตราโทษมีประสิทธิภาพความ

นาเกรงขามและเพ่ิมมาตรการในการลงโทษโดยการพักใบอนุญาตผูประกอบธุรกิจท่ีทําการโฆษณาฝาฝน

กฎหมาย เพ่ือเปนมาตรการเชิงปองปรามไมใหผูเสียหายกลาท่ีจะกระทําการโฆษณาท่ีเปนการฝาฝน

กฎหมาย สวนโทษ สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีฝาฝนมาตรา 32 นั้นผูวิจัยเห็นวาอัตราโทษท่ีมีอยูเดิมนั้นมี

ความเหมาะสมอยูแลว 

ปญหาบทกําหนดโทษ 

อัตราโทษปรับความผิดเก่ียวกับการโฆษณาไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลกําไรของบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดวยเหตุท่ีผูผลิตและนําเขามี

กําลังหรือตนทุนในการกระทําความผิดมากกวาประชาชนท่ัวไป เม่ือเกิดการกระทําความผิด ดังนั้น ควรมี

การแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

สําหรับผูผลิตและผูนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการกําหนดอัตราโทษปรับเพ่ิมเปนสองเทา

จากบุคคลท่ัวไป เนื่องจากผูผลิตและผูนําเขามีตนทุนในการกอความเสียหายตอสังคมมากกวาประชาชน



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ท่ัวไป โทษท่ีควรจะไดรับจึงควรมากกวาประชาชนท่ัวไป เปนไปตามหลักความไดสัดสวนท่ีผูท่ีกอความ

เสียหายมากกวายอมตองถูกลงโทษมากกวา โดยการเพ่ิมโทษมีความมุงหวังเพ่ือยับยั้งการกระทําความผิด 

การท่ีผูผลิตและผูนําเขามีตนทุนมากกวา จึงทําใหคาปรับอาจกลายเปนเพียงสวนหนึ่งของตนทุนในการ

กระทําความผิดเทานั้น 

การกําหนดโทษปรับมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยางหนึ่งโดยการ

บังคับเอากับทรัพยสินของผูกระทําความผิด คาปรับอาจกลายเปนเพียงตนทุนอยางหนึ่งในการกระทํา

ความผิดเทานั้น เม่ือประโยชนท่ีไดรับมีมากกวาจํานวนคาปรับท่ีตองเสียไป บทกําหนดโทษในปจจุบันจึงไม

สามารถยับยั้งการกระทําความผิดได และทําใหการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากประโยชนท่ีไดจากการโฆษณามีสูงเกินกวาคาปรับ ผูกระทําผิดไดรับประโยชนทาง

เศรษฐกิจคุมคากวาโทษท่ีไดรับ ซ่ึงการกําหนดโทษท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากแนวคิดหลักสัดสวนตามภาวะทาง

เศรษฐกิจและการเงิน เพ่ือใหการลงโทษปรับท่ีกําหนดอัตราคาปรับใหมีความสัมพันธกับรายไดโดยเฉลี่ยใน

แตละวันของผูกระทําความผิดเพ่ือใหการลงโทษปรับแกผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งมิให

กระทําความผิดอีกตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือยับยั้ง เปนการหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกสําหรับผูกระทํา

ความผิดท่ีไมสามารถชําระคาปรับได ตามการลงโทษปรับแบบกําหนดอัตราแนนอนตายตัวแลว ยังชวยให

การลงโทษปรับบรรลุตามวัตถุประสงคของการลงโทษ  ไมวาผูกระทําความผิดจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ร่ํารวยหรือยากจนก็ตาม เพราะเปนการคํานวณคาปรับจากรายไดโดยเฉลี่ยในแตละวันของผูกระทํา

ความผิดดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน การพิจารณาถึงความเปนอยู และฐานะทางการเงินของผูกระทํา

ความผิดแตละบุคคล เพ่ือท่ีจะใหการลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงคท้ังในบรรดาผูกระทําความผิดท่ีมีฐานะ

ร่ํารวยหรือฐานะยากจน การกําหนดโทษปรับดังกลาวจึงตองใหไดสัดสวนกับผูกระทําความผิดแตละบุคคล 

มิฉะนั้นแลวการลงโทษปรับโดยวิธีนี้อาจไมมีผลกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจหรือความเปนอยูของบุคคล

นั้น ๆ สมดังเจตนารมณของกฎหมายในเรื่องการลงโทษปรับ ระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได อยู

บนพ้ืนฐานหลักเกณฑในการพิจารณา 3 ขอ ไดแก รายไดตอวันของผูท่ีจะถูกปรับ  จํานวนวันท่ีเห็นสมควร

จะปรับโดยพิจารณาจากความรายแรงของความผิด และจํานวนคาปรับ137
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5. มาตรการควบคุมการตรวจวัดปริมาณสารแอลกอฮอลในรางกายผูขับข่ี 

สถิติของกรมคุมประพฤติ วันท่ี 3 มกราคม 2563 เผยการปดยอดสถิติคดีท่ีเขาสูกระบวนการคุม

ความประพฤติท่ัวประเทศของวันท่ี 2 มกราคม 2563 ซ่ึงเปนวันสุดทายท่ีมีการควบคุมเขมงวด ในชวง

เทศกาลปใหม 2563 มีจํานวน 3,311 คดี จําแนกเปนคดีขับรถขณะเมาสุราจํานวน 3,103 คดี  คิดเปน

รอยละ 93.72 สําหรับยอดสะสมสถิติคดีท่ีศาลสั่งคุมประพฤติรวม 7 วันท่ีมีการควบคุมเขมงวดระหวาง 

วันท่ี  27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 12,360 คดี จําแนกเปนคดีขับรถขณะเมา

สุราจํานวน  11,997 คดี คิดเปนรอยละ 97.06 คดีขับเสพ จํานวน 345 คดี คิดเปนรอยละ 2.79 คดี 

ขับซ่ิง/แขงรถ จํานวน 1 คดี คิดเปนรอยละ 0.01 คดีขับรถประมาท จํานวน 17 คดี คิดเปนรอยละ 0.14 

สวนจังหวัดท่ีมีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 707 คดี 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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จังหวัดขอนแกน จํานวน 643 คดี และจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 615 คดี เม่ือเปรียบเทียบสถิติคดีท่ีเขา

สูกระบวนการคุมประพฤติ สะสมท้ัง 7 วัน ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบวา คดี

ขับรถขณะเมาสุรา ป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 8,706 คดี กับป พ.ศ. 2563 มีจํานวน 11,997 คดี เพ่ิมข้ึนถึง 

3,291 คดี คิดเปนรอยละ 37.80 นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังดําเนินการตรวจสอบประวัติการกระทํา

ผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 7,900 คดี พบมีผูกระทําผิดซํ้าจํานวน 277 คดี 138133 จากการ

เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเมาแลวขับ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลไดใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจเรียก

คนขับรถตรวจวัดแอลกอฮอลได เพ่ือมุงใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชนบนทองถนน 

จึงไดดําเนินการตั้งจุดตรวจ โดยมีอุปกรณในการตรวจวัดปริมาณเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกผูท่ีเมาแลวขับ

139

134 

ปญหาของการเปาลมหายใจ ผูท่ีถูกทดสอบมีความเห็นวาการหายใจเขามาก ๆ แลวเปาลม

ออกมา หรือตองใชปากอมแลวเปา ซ่ึงปญหาในการตรวจวัดแอลกอฮอลจะพบวา คนขับมักจะหลีกเลี่ยง 

ไมใหความรวมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอลอางวา เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลไมสะอาด ไมไดมาตรฐาน 

หรือกลาวหาวาเจาพนักงานตํารวจเลือกปฏิบัติหรืออางวาตนเองไมไดเมาสุรา หรือการตั้งจุดตรวจปฏิบัติ

ไมถูกตองตามระเบียบหลักการตั้งจุดตรวจ การซุมตรวจ ไมมีปายสัญญาณไฟ ซ่ึงสวนมากมักจะอางวา

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลไมไดมาตรฐาน ผูตรวจวัดไมใชผูเชี่ยวชาญ ขาดความรู ความเขาใจในการ

ตรวจวัด เครื่องตรวจวัดขาดอายุการใชงาน หรือเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดไมถูกสุขอนามัย ไมสะอาด

เพียงพอ จึงปฏิเสธการท่ีจะเปา ทําใหเจาพนักงานตํารวจจับกุมตั้งขอหาเมาขับ 140
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จากสถิติขอมูลอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สรุปได

วา อุบัติเหตุเกิดข้ึนถึง 85% เกิดจากสาเหตุของขาดสติจากการดื่มสุรา เหลา เบียรหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลโดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต จะมีการเกิด

อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา และเสียชีวิตมากท่ีสุด เปนตน ในสวนของการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีออกมารองรับในการจัดการควบคุมในเรื่องของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือลดการเสียชีวิตจากการเดินทางหรือจากการเฝาระวังมาตรการหามจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในวันเทศกาลตางๆ ท่ีผานมา พบวาผูประกอบการตางรับรูและปฏิบัติตามกฎหมาย

เปนอยางดี โดยในวันเทศกาลนี้ ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่งใหทุกพ้ืนท่ีจัดสงกําลังเจาหนาท่ี

ตํารวจสายสืบ เขาชวยในการสอดสองเฝาระวังผูกระทําผิด หากพบวา ยังมีการลักลอบจําหนายสุรา จะ

ดําเนินคดีทันที ซ่ึงตองยอมรับวา ผูประกอบการสวนใหญมีความรูในเรื่องกฎหมายและใหความรวมมือ

ปฏิบัติตามเปนอยางดี แตสิ่งท่ีเปนหวงคือ เรื่องของอุบัติเหตุ ผูใชรถใชถนนอาจยังกระทําผิดกฎหมายโดย

การดื่มแอลกอฮอลอยูบาง  สําหรับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ไดกําหนดโทษสําหรับ

ผูประกอบการท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในวันเทศกาลสําคัญตางๆ มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม

เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ผลการศึกษานี้ชี้วา ความเขาใจพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยูในระดับดีมาก และมีขอเสนอ ไดแก 1) ดาน

การควบคุมการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลทํางานคอนขางลําบาก เพราะขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 

 

123 

 

การปฏิบัติงานท่ีไมทันสมัย สวนใหญท่ีไดรับจัดสรรมาก็ชํารุดและเกา เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก็

ไมไดรับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน ตํารวจจราจรชุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตองจัดหา และจัดซ้ือดวยกําลัง

ทรัพยของตนเอง 2)  ดานพนักงานเจาหนาท่ี ปจจุบัน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนชุดตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอลงานสายตรวจ 2 กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจจราจรมีจํานวนไมเพียงตอการใหการ

บริการแกประชาชนในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเวลากลางวันและกลางคืนท่ีเกิดความลาชา 

รวมถึงการขาดความรู ทักษะในการตรวจวัด จึงทําใหตํารวจจราจรชุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลมีปญหา

ท่ีตองแกไขตอไป 3)  ดานบทกําหนดโทษผูกระทําผิดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการลงโทษท่ีไม

หนักมาก ทําใหผูกระทําผิดไมกลัวจึงทําใหปจจุบันเปนสังคมท่ีทุกฝายตองรวมมือกันในการแกไขปญหา

ตอไป141
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สวนการศึกษาของวัชรินทร เหรียญหลอเสนอวา 1) ปญหาผลกระทบจากการใชแอลกอฮอลตอง

มีการเพ่ิมโทษผูกระทําความผิด ท่ีมีสาเหตุเกิดจากเมาสุราหรือแอลกอฮอล เพ่ิมโทษในกรณีผูกระทํา

ความผิดซํ้าใหไดรับโทษสูงข้ึน เชนเดียวกับของตางประเทศ กรณีของสหรัฐอเมริกามีการกําหนดโทษแก

ผูกระทําความผิดครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และ 2) ปญหาทางกฎหมายในการตรวจวัดแอลกอฮอล

ตองแกไขเพ่ิมเติมจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2542 ในสวนวิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ดวยวิธีการใชอุปกรณโดยการเปาลมหายใจ และใหประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในดานอุปกรณ

การตรวจ เปนผูทดสอบมาตรฐานของอุปกรณการตรวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข142
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6. มาตรการภาษีและราคา และการออกใบอนุญาตจําหนายเครื่องดื่มแอลกฮอล 

กรมสรรพสามิตเปนหนวยงานผูใชมาตรการภาษี ราคา และการออกใบอนุญาตจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชื่อมโยงกับรายไดทางการคลังท่ีสรางข้ึน

มากกวาท่ีจะเปนประโยชนตอสุขภาพของประชาชน หลักฐานท่ีชัดเจนคือความสัมพันธท่ีแข็งแกรงระหวาง

ราคา การดื่มและอันตรายตอสุขภาพ ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีเฉพาะเจาะจง เครื่องดื่มแอลกอฮอลถูก

มองวาเปนผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับการเก็บภาษีเพราะมีผลเสีย/ผลกระทบตอสังคมและสุขภาพ ใน

หลายๆ ประเทศ ระบบการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมอัตราภาษีหลายรูปแบบ สําหรับเครื่องดื่ม

หลายประเภท โดยปกติ สุรากลั่นจะถูกเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกวาไวนหรือเบียรตอลิตรของแอลกอฮอล 

สะทอนถึงความกังวลเก่ียวกับการดื่มสุรากลั่น แตขอเท็จจริงคือคาตนทุนการผลิตและการกระจาย 

(distribution) สินคาตอเซ็นติลิตรของแอลกอฮอล สําหรับสุรากลั่นต่ํากวาสําหรับไวนและเบียร ดังนั้น 

อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรากลั่น เบียร และไวน ท่ีเทากัน หมายถึงหนึ่งลิตรของแอลกอฮอลจะขาย

ในราคาท่ีถูกกวาในรูปของสุรากลั่นเม่ือเทียบกับไวนหรือเบียร 143
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บัณฑิต ศรไพศาลไดจําลอง (mathematical simulation) ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอ 

ฮอลท่ีมีราคา ปริมาณแอลกอฮอล และอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีแตกตางกันจํานวน 100 แบบ พบวาการ

เก็บภาษีตามมูลคาทําใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเสมือนมีคุณภาพต่ํากวามีภาระทางภาษีนอยกวา สวนการ

เก็บภาษีตามปริมาณทําใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเสมือนมีคุณภาพต่ําและสูงมีภาระทางภาษีเทากัน แตทํา



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเสมือนมีคุณภาพสูงมีภาระทางภาษีตอมูลคานอยกวา นอกจากนี้การรวมรูปแบบ

การเก็บภาษีท้ังตามปริมาณและมูลคาทําใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเสมือนมีคุณภาพในระดับกลางมีภาระ

ทางภาษีนอยกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบอ่ืน144
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ประเทศไทยมีการรวมรูปแบบการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราท้ังแบบสองเลือกหนึ่ง (เลือกอัตรา

ท่ีสูงกวาระหวางภาษีตามมูลคาหรือปริมาณ) และแบบผสม (นําภาษีท้ังสองแบบมารวมกัน) การศึกษาของ

บัณฑิต ศรไพศาล พบวาการเก็บภาษีแบบสองเลือกหนึ่งอาจเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยลดท้ังปริมาณการ

บริโภคแอลกอฮอลในกลุมผูดื่มประจําและลดการปรับเพ่ิมของจํานวนประชากรท่ีเริ่มด่ืมแอลกอฮอลได 

กลาวคือ หากเครื่องดื่มมีปริมาณแอลกอฮอลสูง ภาษีสรรพสามิตสุราจะถูกจัดเก็บตามปริมาณแอลกอฮอล

บริสุทธิ์ ทําใหราคาขายปลีกสุดทายของเครื่องด่ืมชนิดดังกลาวปรับข้ึนในสัดสวนท่ีสูงนําไปสูการบริโภค

แอลกอฮอลท่ีลดลง สวนเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลต่ํา อาทิ สุราแชและเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมน้ํา

ผลไมสําเร็จรูปซ่ึงเปนท่ีนิยมในกลุมประชากรผูเริ่มดื่ม การจัดเก็บภาษีตามมูลคามักจะมีอัตราท่ีคิดเปนเงิน

ท่ีสูงกวาการจัดเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอลและทําใหราคาขายปลีกสุดทายของเครื่องดื่มชนิดดังกลาว

ปรับตัวสูงข้ึนเชนเดียวกัน นําไปสูการลดการเริ่มดื่มแอลกอฮอลในกลุมประชากรเริ่มดื่มได 145
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อยางไรก็ตาม มีการตรวจสอบอัตราการสงผานภาษีตอราคาของการวิจัยของธนิสา ทวิชศรี 

(2562) ท่ีไดศึกษาผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราตอการเปลี่ยนแปลงราคาสุราในตลาดและพฤติกรรม

การบริโภคสุราของคนไทย พบวา ในประเทศไทยชวงเวลาใกลๆกัน (ภายในชวงป 2552 -2560) นั้น การ

สงผานของภาษีตอราคาในแตละครั้งก็มีผลท่ีแตกตางและหลากหลายกันออกไป โดยผลการศึกษาท่ีพบคือ 

มีการสงผานราคาท่ีสูงในการปรับภาษีป 2552 แตกลับมาการสงผานราคาท่ีต่ํามาก ในการปรับภาษีใน

รอบป 2560 ท้ังนี้การสงผานราคา ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อาทิ นโยบายอ่ืนๆ ท่ีออกมาในขณะเดียวกัน 

ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน และ ความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงภาษี โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลงภาษีท่ีคอนขางซับซอนเขาใจยาก อาจทําใหมีการตอบสนองท่ีนอยกวาก็เปนได ความยืดหยุน

ตอการเปลี่ยนแปลงภาษี (ดวยขอจํากัดของขอมูล ผลนี้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษีในป 2560 

เทานั้น) แตเม่ือดูพฤติกรรมการด่ืมท่ีไมพึงประสงค  อาทิการดื่มหนัก หรือ ดื่มบอยมากเกินไป พบวา การ

เพ่ิมราคาเครื่องดื่ม (ผลการศึกษาดูการเพ่ิมภาษีในป 2556) มีผลตอการลดการด่ืมหนักอยางมีนัยสําคัญ 

แตลดไดเพียงรอยละ 2-3 เทานั้น ซ่ึงผลนี้คอนขางเล็ก และชี้วาการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาท่ีมี

ลักษณะเสพติดนั้นไมไดชวยลดพฤติกรรมการใชท่ีไมพึงประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้ยัง

เปนการเพ่ิมภาระทางภาษีใหกับนักดื่มท่ีอาจจะดื่มอยางมีความรับผิดชอบอีกดวย ดังนั้น เพ่ือท่ีจะลดการ

ดื่มอยางไมรับผิดชอบ 146
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ขอเสนอแนะของการอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรมีการปรับข้ึนอัตราภาษีสุราตาม

ภาวะเงินเฟอ และการใชนโยบายทางเลือกหลายๆ มาตรการประกอบกัน  

มาตรการกําหนดราคาข้ันต่ํา  เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสินคาธรรมดา และเปนผลิตภัณฑท่ี

มีคุณลักษณะความยืดหยุนต่ําราคาแตกตางตามประเภทและภาพลักษณ ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนมีอิทธิพลตอการ

ลดการดื่ม มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําสําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะลดปริมาณการ
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ดื่มในกลุมผูท่ีดื่มอยางหนักประเภทดื่มอยางอันตราย และมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการใชจายของกลุม

ผูดื่มระดับปานกลาง เปาประสงคของมาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําสําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลคือ เพ่ือลดการบริโภคในกลุมผูดื่มในปริมาณท่ีมากอยางอันตราย โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายได

นอย มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําคือการควบคุมโดยตรงราคาท่ีกําหนดโดยรัฐบาลมุงเปาไปท่ีการ

ปองกันไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่ํากวาราคาท่ีกําหนดแนนอน โดยการกําหนดราคาข้ันต่ําตอลิตร

ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนมาตรการท่ีสําคัญและจําเปนในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สําหรับกลุมท่ีดื่มแบบอันตรายและกลุมผูดื่มหนัก โดยเฉพาะในกลุมผูท่ีมีรายไดนอย เพ่ือลดอัตราของ

อันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลยุทธของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการปรับปรุง

กลไกการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือลดผลกระทบจากการข้ึนภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ

การเพ่ิมยี่หอของเครื่องดื่มในกลุมเดียวกัน (เชน เบียร) ท่ีมีราคาถูก เขามาเปนทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับผูมี

รายไดนอย ดังนั้น การข้ึนภาษีรวมไปกับการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละ

ประเภท จะเปนการปองกันไมใหผูผลิตตั้งราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่ําเกินไป147
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มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ํา สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรัฐบาล เปน

มาตรการท่ีสงผลกระทบตอราคาสินคาขายปลีกโดยตรง ในขณะท่ีภาษีเปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอ

ราคาสินคาขายปลีกโดยออม และท้ังสองมาตรการสงผลตอการลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได 

มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําโดยรัฐบาลไมใชมาตรการทางการคลัง (fiscal measure) แตเปน

มาตรการทางกฎ ระเบียบ ดังนั้น การบังคับใชมาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ําสําหรับผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงจําเปนตองดําเนินการอยางเขมงวด 148
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ใบอนุญาตขายสุรา  

ในเรื่องใบอนุญาตการจําหนายสุรา กนิษฐา ไทยกลา (2561) ไดเสนอมาตรการควบคุมการ

เขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอออลในประเทศไทยไว ดังนี้ คือ 1) การปรับประเภทใบอนุญาตจําหนาย

สุราใหสอดคลองกับลักษณะของจุดจําหนาย คือ ใบอนุญาตสําหรับขายสง  ใบอนุญาตสําหรับขายปลีก 

แยกเปน ใบอนุญาตจําหนายสุราสําหรับรานท่ีมีท่ีนั่งดื่ม และ ใบอนุญาตจําหนายสุราสําหรับรานไมมีท่ีนั่ง

ดื่ม 2) เพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบใบอนุญาต หรือการขออนุญาตของจุดจําหนายแตละประเภทเพ่ือปองกัน

การใชชองวางของกฎหมาย 3) ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจท่ีจะใหมีจุดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในชุมชนหรือไม เพียงใด  4) ควรเพ่ิมแนวทางในการประกอบอาชีพของผูประกอบการจุด

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให  มีสวนในการดูแลและรับผิดชอบปญหาสุขภาพ อันตรายและผลกระทบ 

และความเปนอยูของคนในชุมชนท่ีตั้งของจุดจําหนายนั้น โดยใหผูประกอบการจุดจําหนายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล  พนักงานขายตองไดรับการอบรมถึงกฎหมาย ขอบังคับ มาตรการควบคุมจุดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล อันตรายและผลกระทบท่ีเก่ียวขงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล  5) เนนการควบคุมหรือ

จํากัดความหนาแนนของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเชิงพ้ืนท่ีหรือใหเหมาะสมกับจํานวนประชากร

ในพ้ืนท่ี/ชุมชน เพ่ือลดความหนาแนนของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สัดสวนท่ีเหมาะสม คือ 

ประชากร 320 – 500 คนตอใบอนุญาตจําหนายสุรา 1 ใบ 6) เพ่ิมมาตรการ ระเบียบ ใบอนุญาต แนว



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ทางการปฎิบัติ การบังคับใชกฎหมายควบคุมการจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอฮลทางอินเตอรเน็ต การสั่ง

ทางออนไลน การจัดสงแบบถึงประตูบาน 144 

มาตรการควบคุมท่ีเนนจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษานั้น เห็นวาควร 1) 

กําหนดหลักเกณฑของเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษาใหชัดเจน ครบทุกสถานศึกษาในประเทศไทย ใชเปน

มาตรการ แนวทางเดียวกันท่ัวประเทศ 2) เพ่ิมตนทุนทางดานเวลา และระยะทางในการเขาถึงเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลใหเขาถึงไดยากและใชเวลานานข้ึน  3) กําหนดใหจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบ

สถานศึกษามีสวนในการรับผิดชอบ ในกรณีท่ีพิสูจนไดวา เยาวชน นักศึกษา ไปใชบริการไมวาจะซ้ือ หรือ

นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กอนท่ีจะไดรับผลกระทบ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทท่ีเก่ียวของกับเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 4) กําหนดใหรอบสถานศึกษาระดับกอนอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษาหามมีจุดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะ 300 เมตร150

145 

 

7. การสงเสริมและสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมี

ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จากการประมาณการในป พ.ศ. 2560 ท่ีผานมายังมีผูด่ืมแอลกอฮอลในประเทศไทยจํานวน 

17 ลานคนโดยดื่มจนถึงข้ันติดแอลกอฮอลประมาณ 9 แสนคน มีการดื่มหนักราว 1.2 ลานคน และมีการ

ดื่มอยูเปนประจํา ราว 8 ลานคน จากประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไปท่ีมีอยูประมาณ 54 ลานคนท่ัวประเทศ 

จากการวิจัยท่ีผานมา พบวา แมจะดื่มเพียงวันละหนึ่งแกวมาตรฐานก็สามารถเพ่ิมอัตราการตายไดสูงถึง

รอยละ 20 เครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงจัดเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพท่ีสําคัญ และจําเปนตองใหการดูแล

บําบัดรักษา และฟนฟูสภาพในประชากรท่ียังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู ซ่ึงจัดเปนผูท่ีไดรับผลกระทบ 

จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล151146 

การด่ืมแบบอันตราย (alcohol abuse or harmful use) เปนรูปแบบของการดื่มท่ีเกิด

ผลเสียตอสุขภาพท้ังทางรางกาย (เชน ตับถูกทําลายจากการดื่มเรื้อรัง) หรือทางจิตใจ (เชน มีอาการ

ซึมเศราตามหลังการดื่ม) หรือทางสังคม (เชน มีปญหากฎหมายขาดเรียน ขาดงาน มีปญหาสัมพันธภาพ) 

จัดอยูในรหัสโรค F10.1 ตามเกณฑวินิจฉัย ICD-10 โดยผูดื่มในกลุมนี้จะมีประวัติประสบปญหาทาง

รางกายและจิตใจ เนื่องจากการดื่มสุราหนักเปนครั้งคราว และ/หรือ เคยไดรับบาดเจ็บ เกิดความรุนแรง มี

ปญหาทางกฎหมาย บกพรองในสมรรถภาพการทํางานหรือเกิดปญหาสังคมเนื่องจากการเมาบอยๆ ผูท่ีดื่ม

ในลักษณะนี้จัดเปนกลุมท่ีจําเปนตองใหการดูแลทางการแพทยและท่ีสําคัญผูดื่มลักษณะนี้มีจํานวน

มากกวาผูติดสุรามากกอใหเกิดปญหากับตัวเอง บุคคลรอบขางและสังคมไดมากกวา และเม่ือรับการรักษา

แลวสามารถลด ละ เลิกไดงายกวาผูติดสุรา152
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การติดสุรา (alcohol dependence) เปนรูปแบบการด่ืมท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดและสมควร

ไดรับการชวยเหลือทางการแพทยจัดอยูในรหัส F10.2 ตามเกณฑวินิจฉัย ICD-10 โดยผูดื่มท่ีติดสุราจะมี

การดื่มซํ้าแลวซํ้าอีกจนเกิดปญหาทางพฤติกรรม สมองความจํา และรางกายอาการแสดงท่ีพบบอย  เชน 

คอแข็งมากข้ึนมีอาการขาดสุราหากหยุดดื่ม มีความรูสึกอยากดื่มอยางมาก และไมสามารถควบคุมการดื่ม



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ได ยังคงดื่มตอ แมทราบวาจะเกิดผลเสียตามมา หรือดื่มจนละเลยกิจกรรมอ่ืนๆ หรือหนาท่ีรับผิดชอบ ผู

ติดสุรามีระดับความรุนแรงตั้งแตนอย คือ มีเพียงบางอาการจนถึงติดหนักรุนแรงคือมีอาการเกือบครบทุก

ขอในกลุมผูท่ีติดหนักรุนแรงตองเฝาระวังอาการขาดสุราท่ีอาจรุนแรงไดหากลดหรือหยุดดื่มทันทีแต

สามารถใหการรักษาเพ่ือปองกันหรือลดอาการขาดสุราได153148 

อาการติดสุรานับวาเปนโรคอยางหนึ่งท่ีสงผลกระทบกับท้ังรางกายและจิตใจของผูดื่ม รวมถึง

ตอสังคมและคนรอบขางดวย ในแตละปๆ มีนักดื่มท่ีตองการจะเลิกเหลาเปนจํานวนมาก แตมีขอคนพบวา 

นักดื่มท่ีตองการจะเลิกเหลาไมสามารถหยุดดื่มเหลาไดทันที และไมสามารถหักดิบดวยตนเองได ท้ังนี้ 

เพราะอาการติดเหลามีหลายระดับ บางระดับยังสามารถหักดิบดวยตนเองได แตบางระดับจะตองขอรับ

คําปรึกษาและการบําบัดรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูท่ีตองการเลิกเหลา

จะตองทราบวา ตนเองนั้นติดเหลาอยูในระดับใด เพ่ือท่ีจะเลือกวิธีการเลิกเหลา และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสม154
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การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูท่ีปญหาการดื่มสุรา มุงในกลุมผูมีปญหาการดื่มท้ังกลุมท่ีติด

สุรา และกลุมดื่มแบบอันตรายท่ีไมสามารถควบคุมการดื่มไดใหสามารถ ลด ละ เลิกดื่มและลดปญหาอ่ืนๆ 

ท่ีตามมาโดยการประเมินปญหาพฤติกรรมการด่ืมและปญหาอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมท้ังโรคทางกายและโรคจิต

เวชรวมใหการบําบัดภาวะถอนพิษ (หากจําเปน) ใหการบําบัดฟนฟูทางจิตใจใหการชวยเหลือครอบครัว

รวมถึงการกลับไปใชชีวิตในสังคมและปองกันการกลับดื่มหรือมีปญหาซํ้า155
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จากผลการสํารวจปญหาสุขภาพจิตในคนไทยระดับชาติ ป พ.ศ.2556 พบวา คนไทยอายุ 18 

ปข้ึนไปท่ีมีความผิดปกติพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ alcohol use disorders 2.7 

ลานคน โดยเปนผูดื่มแบบอันตราย (alcohol abuse) 1.8 ลานคน และเปนผูดื่มแบบติด (alcohol 

dependence) 9 แสนคน  แตในจํานวนนี้เขารับบริการสุขภาพจากฐานระบบ 43 แฟมกระทรวง

สาธารณสุขในป พ.ศ. 2559 เพียง 168,729 คน นั่นหมายความวา มีผูมีปญหาพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีควรไดรับการดูแลทางการแพทยไดรับบริการจริงเพียงรอยละ 6.13 แสดงถึง

ชองวางการเขาถึงบริการของผูมีปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีสูงมาก156
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มีการพัฒนาจากงานวิจัยอยางเปนระบบโดยอาศัยแนวคิดการดูแลเชิงรุกในชุมชนท่ี

ดําเนินการโดยบุคลากรสุขภาพ ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ในชุมชน 4 ภาค เม่ือครบ 1 ป 

พบวา ผูติดสุราลดปริมาณการด่ืม รอยละ 90.0 - 96.7 และสามารถเลิกดื่มสุราไดรอยละ 10.0 – 30.0 

และในป พ.ศ. 2560 ไดมีการนําเอาโปรแกรมใกลบาน สมานใจ ซ่ึงเปนหนึ่งในรูปแบบการดูแลผูมีปญหา

การดื่มสุราในชุมชนท่ีบูรณาการระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ โดยอาศัยกลไกระบบ

สุขภาพอําเภอ (District Health System) พบวา โปรแกรมใกลบาน สมานใจ สามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีได

อยางแทจริง157

152 

ในป พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอกลอฮอล ไดรวมมือกับแผนงาน

การพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา (ผรส.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของผลักดันใหการประเมิน

พฤติกรรมการดื่มสุราและบําบัดแบบสั้นในผูมารับบริการสุขภาพไดรับการจัดอยูในแบบบันทึกขอมูลรับ
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บริการของกระทรวงสาธารณสุข 43 แฟมขอมูล ในแฟมท่ี 41 Special PP การสงเสริมปองกันโรค เพ่ือผู

ใหบริการสุขภาพทุกระดับสามารถใหบริการสงเสริมปองกันโรคดวยการคัดกรองปญหาการดื่มสุรา โดย

แบงกลุมผูรับบริการเปนกลุมไมดื่ม ดื่มแบบเสี่ยงตํ่า เสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูง แลวจัดบริการตามความ

เหมาะสมตั้งแตใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา หรือสงตอ และลงรหัสความเสี่ยงพฤติกรรมการดื่มสุราและ

ชนิดของการใหบริการเบื้องตน ซ่ึงฐานขอมูลนี้จะเปนประโยชนในการวางแผนการใหบริการสําหรับผูมี

ปญหาการดื่มสุราตอไป ในป 2563 158

153 (ขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 สถานบริการสาธารณสุขได

ดําเนินการคัดกรองผูมีรับบริการท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปแลว รอยละ 33.45 พบเปนผูดื่มสุรา รอยละ 11.63 

และแบงกลุมไดเปน 

- ผูดื่มสุราความเสี่ยงต่ํา รอยละ 89.10 ในจํานวนนี้ไดรับ Brief Advice รอยละ 68.66 

- ผูดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง รอยละ 9.29 ในจํานวนนี้ไดรับ Brief Counselling รอยละ 

30.48 

- ผูดื่มสุราความเสี่ยงสูง รอยละ 1.61 ในจํานวนนี้ไดรับ Brief Counselling รอยละ 22.44 

และ Refer รอยละ 34.25 

 

ในเรื่องการสงเสริมและสนับสนุนใหผูติดสุราไดมีโอกาสบําบัดรักษา มีอยูในพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มาตรา 33 ท่ีบัญญัติวา “ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ 

คณะบุคคล หรือองคกรท้ังภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจขอรับการสนับสนุนเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมกําหนด” ในชวงกวา 10 ปท่ีผานมา มาตรา 

33 นี้ยังมีขอจํากัดอยู 

 

ตาราง 4.2 มาตรการควบคุมแอลกอฮอลของประเทศไทยในมุมมองทางดานสาธารณสุข 

ประเด็นตามยุทธศาสตรมาตรการคัดกรอง

และบําบัดรักษา 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายการคัดกรองและบําบัดอยางยอ

สําหรับผูมีปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ระดับประเทศ 

การคัดกรองในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ตาม

แบบความเหมาะสม ปละ 1 ครั้ง ประชาชนกลุมอาย ุ

15-59 ป 

 กลุมหญิงตั้งครรภในทุกครั้งท่ีเขารับบริการฝากครรภ

ท่ีสถานพยาบาล 

การคัดกรองในกลุมผูถูกคุมประพฤติในคดีดื่มแลวขับ 

ผูถูกคุมประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 

(กรณีกระทําผิดซํ้า) ตามแบบคัดกรอง ASSIST โดย

พนักงานคุมประพฤติ 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ประเด็นตามยุทธศาสตรมาตรการคัดกรอง

และบําบัดรักษา 

ขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

การเขาถึงยาจําเปนของผูติดสุรา 

 

ยังมีขอจํากัด โดยยังไมมียาท่ีมีประสิทธิผลและคุมคา

ในบัญชีรายการยาของรัฐ เชน ยา Acamprosate 

และ Naltrexone เปนตน 

การสั่งใหผูตองสงสัย/จําเลยเขารับการ

บําบัดรักษาโดยศาล 

มี 

การบําบัดทางเลือกโดยหนวยบริการนอก

ระบบสุขภาพ 

• Alcohol Help line 1413 

• การบําบัดแนวพุทธ (รวมกับการลางพิษดวยการอบ

สมุนไพรและดื่มยาสมุนไพร) ในวัดหรือสํานักสงฆ 

• การบําบัดฟนฟูแบบการดูแลชวยเหลือกันเองและ

กลุมผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลนิรนาม (Self-help 

and AA group) 

• การบําบัดโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ท่ีมา สาวิตรี อัษณางคกรชัย และอรทัย วลีวงษ (2563) รายงานสถานการณการดําเนินนโยบายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2551-2561 (หนา (6)-(12))  

 

ปญหาการบําบัดฟนฟูและสิทธิในการรักษา ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมี

ตอรางกาย และจิตใจเปนปญหาท่ีเก่ียวของ กับสุขภาพท่ีสามารถใหการดูแล และบําบัดรักษาไดโดยอาศัย

องคความรู ท้ังทางการแพทย จิตสังคม และสาธารณสุข แขนงตางๆ รวมไปถึงการบําบัดในชุมชน  

ในสวนท่ีเ ก่ียวของกับผู ไดรับผลกระทบจากการดื่ม ไดบัญญัติไว ในมาตรา 3 ของ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในพระราชบัญญัตินี้วา  

“ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา บุคคลท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนกอใหเกิด

ผลเสียตอสุขภาพ รางกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมีลักษณะท่ีตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึน และเม่ือหยุดดื่มจะ

มีอาการแสดงของการขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรางกาย  

โดยในพระราชบัญญัตินี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงมีการ

บัญญัติไวในมาตรา 16 ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีรวมตลอดไปจนถึงการบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติและใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการบําบัดรักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกท้ังยังใหมีอํานาจหนาท่ีใน

การเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการ

บําบัดรักษา และฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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ท้ังนี้ ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 22 ใหระดับจังหวัดมีอํานาจ และหนาท่ีในการเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ ในการบําบัดรักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอ

คณะกรรมการควบคุม รวมท้ังการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลตลอดจนการบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการกําหนด

แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลด และเลิกการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล อีกดวย 

สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือสํานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกฮอล ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซ่ึง

กําหนดใหสํานักงานดําเนินการหรือสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห วิจัยปญหาตางๆ เก่ียวกับเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลและดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังแผนงาน และมาตรการ

ตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของหนวยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ทราบ และ พิจารณาเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติโดยทําการประสานงาน 

และรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด สวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน

เก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ยังไดมีการกําหนดใน

หมวด 5 การบําบัดรักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูในมาตรา 33 ใหผูติดเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือองคกรท้ังภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบําบัดรักษา 

หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอาจขอรับการสนับสนุนเพ่ือการบําบัดรักษา หรือฟนฟูสภาพจาก

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข ท่ี

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกําหนดในการประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

ภายหลังการบังคับใชเปนระยะเวลา 10 ป ในสวนของระบบการบริการผูไดรับผลกระทบจาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น รัศมน กัลยาศิริ และ สกล ศรีสุขลอม (2561) ไดสํารวจ พบวา159

154   

1) รอยละ 51.9 ไมทราบวามีสถานพยาบาลของรัฐท่ีสามารถใหบริการบําบัดรักษาผูท่ีมี

ปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได  

2) แตมีประชาชนอีกสวนหนึ่งท่ีรูจักและมีความเห็นวาการใชบริการสถานพยาบาลของ

รัฐท่ีใหบริการบําบัดรักษาปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสะดวกสูงถึงรอยละ  41.8 ซ่ึงเปน

กลุมท่ีมีความสําคัญ 

3) การจัดระบบการคัดกรองเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหอยูรวมในการคัดกรองกลุมโรคไม

ติดตออ่ืนๆ รวม 5 โรค เม่ือมีผูมาใชบริการสถานพยาบาลทางสุขภาพ จึงอาจกลาวไดวาระบบการบริการ
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การบําบัดรักษา ซ่ึงรวมถึงการคัดกรองต้ังแตตนนั้น ไดมีการดําเนินการในสถานพยาบาลของรัฐเรียบรอย

แลว  

4) ระดับศักยภาพของสถานพยาบาลท่ีสามารถใหการบําบัดรักษาปญหาจากการดื่ม

แอลกอฮอลในประเทศไทยนั้น มีความหลากหลายตามขนาดและความระดับความเชี่ยวชาญ ซ่ึงพบวามี

โปรแกรมและการใหบริการตามองคความรู ดานการคัดกรอง และการบําบัดรักษาทางจิตสังคมท่ีได

มาตรฐานตรงตามหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษท่ีมีอยูในปจจุบัน แตอาจยังขาดเวชภัณฑท่ีจําเปน เชน 

ยาบางชนิดท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษวา สามารถลดความอยากสาร หรือลดปริมาณการดื่มลงได อันจะเปน

การเพ่ิมทางเลือกในการรักษาใหแกผูเขารับการบําบัดมากข้ึน และนําไปสูการรักษาท่ีไดผลท่ีดียิ่งข้ึนใน

ภาพรวม  

5) การขาดระบบการติดตามในระหวางหรือหลังรับการบําบัดรักษาท่ีชัดเจน โดยมีการ

ทําเต็มรูปแบบในบางหนวยงานท่ีไดสัมภาษณเทานั้น จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบการติดตามให

ครอบคลุม เพ่ือใหผลการบําบัดรักษาไดประสิทธิภาพอยางสูงสุด ระบบติดตามท่ีทําอยูในปจจุบันท่ีใหการ

บําบัดรักษาอยูแลว เชน สายดวนเลิกเหลา และพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงสถานบริการระดับตางๆ ดวย

กันเอง และกับชุมชนใหมีความชัดเจน ไดมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการสงตอในระบบโรคทางกายกับปญหาทาง

สุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมดวย  

6) ประเด็นเก่ียวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดจากการด่ืม

แอลกอฮอลยังขาดความชัดเจน  ซ่ึงการปรับสิทธิการรักษาดังกลาวอาจทําใหผูมารับบริการรูสึกถึงความ

จําเปนท่ีจะตองมาเขารับการบําบัดรักษา เนื่องจากสามารถมีบริการใหการบําบัดรักษาไดจริง อีกท้ังยังมี

ความสะดวกในการเขารับบริการโดยไมตองกังวลเก่ียวกับคาใชจาย เปนตน 

ในปจจุบันผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะใชสิทธิในการบําบัดฟนฟูจากสิทธิประกันสังคม สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ และสิทธิเบิกจายตรงเปนหลัก ซ่ึงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 มีการกําหนดเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไว แตขาดการกําหนดหนวยงานสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการบูรณาการดานงบประมาณในการบําบัดรักษาและฟนฟูไมมีการ

กระจายอํานาจใหครอบคลุมไปถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ใหมีสวนรวมสนับสนุนและรับผิดชอบโดย

การบําบัดรักษาและฟนฟูตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ครอบคลุมเพียง

การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทานั้น ไมรวมถึงผูมีปญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือบุคคลท่ีมีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 

ทางรางกาย จิตใจหรือสังคม หรือเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีในชีวิตประจําวัน ซ่ึงควรไดรับการ

บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพดวยเพ่ือใหสามารถกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีการกําหนดเก่ียวกับการขอรับการ

สนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไว แตขาดการกําหนดหนวยงาน

สนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการบูรณา
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การดานงบประมาณในการบําบัดรักษาและฟนฟูไมมีการกระจายอํานาจใหครอบคลุมไปถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของอ่ืน ๆ ใหมีสวนรวมสนับสนุนและรับผิดชอบโดยการบําบัดรักษาและฟนฟูตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ครอบคลุมเพียงการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเทานั้น ไมรวมถึงผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือบุคคลท่ีมีรูปแบบการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ทางรางกาย จิตใจหรือสังคม หรือเปนอุปสรรค

ตอการทําหนาท่ีในชีวิตประจําวัน ซ่ึงควรไดรับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพดวยเพ่ือใหสามารถกลับไป

ใชชีวิตไดอยางปกติ160155 

ดานการบําบัดฟนฟูผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในปจจุบันผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสามารถใชสิทธิในการบําบัดฟนฟูจากสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิเบิกจาย

ตรงเปนหลัก แตเปนสิทธิการรักษาการเจ็บปวยข้ันพ้ืนฐาน สําหรับประชาชนท่ัวไป ไดมีการผลักดันใหเกิด

รูปแบบของการพัฒนาระบบคัดกรองและบําบัดรักษาฟนฟู ผานกลไกคณะอนุกรรมการบําบัดและฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ซ่ึงมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการคัดกรองและบําบัดรักษาฟนฟูสภาพผูมีปญหาการดื่มสุราโดยมีการคัดกรอง

หรือประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูมารับบริการสุขภาพท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปทุกราย 

ประเมินปญหาการดื่มสุราและใหการชวยเหลือตามแนวทางท่ีกําหนด และบันทึกในระบบ 43 แฟม ใน

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นอกจากนี้ยังไดมีกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0407.3/ว 438 

ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอสั่งการดําเนินงานการคัดกรองและบําบัดรักษาฟนฟูสภาพผูมีปญหา

การดื่มสุราเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการของผูมีปญหาการดื่มสุราใหตระหนักถึงปญหาการดื่มของตน 

และสามารถลด ละ เลิกดื่ม และลดอันตรายตอสุขภาพจากการดื่มพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมมีการกําหนดหนวยงานสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไวอยางชัดเจน จึงไมไดมีการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับมาตรา 33 มากนัก ทําใหผูมี

ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังไมสามารถเขาถึงบริการไดเทาท่ีควร อาจสงผลใหกลายเปน

ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจะทําใหการบําบัดรักษาหรือฟนฟูครอบคลุม

ไปถึงผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเกิดกลไกท่ีชัดเจนในการขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน การเบิกงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะทําใหการ

บําบัดรักษาและฟนฟูเปนไปอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือใหการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผูมีปญหาจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกสถานพยาบาลครอบคลุมการดําเนินงานในการบําบัดรักษาหรือฟนฟู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

1. การกําหนดลักษณะของผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลักเกณฑ

วิธีการ และเง่ือนไขในการสงเสริม สนับสนุนและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมีปญหาจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมกําหนด 
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2. ใหกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสํานักงานประกันสังคม 

สํานักงาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ มีอํานาจสงเสริมและสนับสนุนการ

บําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล   

3. ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลญาติหรือผูให

การดูแลผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลองคกรชุมชน 

องคกรเอกชน ท่ีไมแสวงหากําไรและท่ีมีวัตถุประสงคดานสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของ

รัฐหรือเอกชน ขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากหนวยงานตามวรรคหนึ่ง 
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บทท่ี 5 

 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

จากสถานการณการด่ืมระดับโลก ถือไดวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีผูบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลคิดเปนปริมาณเอธานอลบริสุทธิ์เทากับ 8.3 ลิตรตอหัวประชากรตอป ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงท่ีสุด 

เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีแนวโนมอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี จะเห็นไดจากประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป มี

จํานวนท้ังสิ้น 55.9 ลานคน เปนผูท่ีดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบปท่ีผานมา ประมาณ 15.9 

ลานคน (รอยละ 28.4) ทําใหประชากรโลกสูญเสียจํานวนปในชีวิตจากการตายกอนวัยอันควรถึง 8.5 ป 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลฉุดรั้งใหประชาชนตกลงสูหลุมแหงความยากจน พ.ศ. 2560 นักดื่มไทยเสียคาใชจาย

ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอเดือนตอนักดื่มหนึ่งคนเฉลี่ย 917.24 บาทตอคนตอเดือน คิดเปน

รอยละ 10 ของรายไดท่ีไดรับมาตอเดือน161
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ในชวงการระบาดโควิด-19 พ้ืนท่ีมีการกระจายเชื้อลวนมาจากการชุมนุมสังสรรคการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 1,218 คน 

(สํารวจทางออนไลน) ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2564 พบวา การแพรระบาดของโควิด-19 

ทําใหคนไทยตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายดาน อยางไรก็ตาม มีพฤติกรรม”ของ

ประชาชนท่ี “ไมเปลี่ยนแปลงเลย” ในยุคโควิด-19 อันดับ 1 คือการดื่มแอลกอฮอล/สูบบุหรี่ รอยละ 

55.48 162

157  การสํารวจแถลงประเด็นเปดเมืองปลอดภัย คุมเขมกินดื่มในรานอาหาร ดวยมาตรการ COVID 

Free Setting และ 10 มาตรการเขม กรณีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานอาหาร ถือวาเพ่ิมความ

เสี่ยงติดเชื้อในสถานประกอบการมากข้ึน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเพ่ิมโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-

19 ท้ังท่ีมาจากเครื่องดื่มเอง และปจจัยในการปองกันตัวเองท่ีอาจลดลง163

158 

อยางไรก็ตาม ผูบริโภคท่ีไมไดคํานึงถึงผลเสียจากการดื่ม หรือตระหนักวาตนทําใหเกิดปญหาตอ

สังคม และแนวโนมท่ีจะบริโภคมากเกินกวาท่ีสังคมตองการ และเม่ือตลาดไมมีความสามารถในการจัดการ

กับผลกระทบภายนอกเชิงลบ รัฐมีความจําเปนตองควบคุมธุรกิจท่ีผลิตและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เพราะ ผลกระทบท่ีเปนภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ปญหาการดื่มอยางเมามายไดรับอิทธิพลจาก

การแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงในอดีต ธุรกิจนี้ใชกลยุทธลดราคา ตัดราคาคูแขง รวมถึง

การขายเหลาพวงเบียร ตอมาเม่ือมีการจํากัดการจําหนาย หนวยธุรกิจเหลานี้ก็ยังหาวิธีการแทรกแซง

จนถึงเวลาท่ีภาคสาธารณสุขจะตองมีหาวิธีการควบคุมใหเขมขนมากข้ึน 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
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ท่ีผานมา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 เปนเครื่องมือ

สําคัญในการควบคุมปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดบังคับใชมานานกวา 13  ปแลว จึงถึงเวลา

ท่ีจะตองมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงควรพัฒนาใหมีการบังคับใช

กฎหมายอยางเขมแข็ง และปดการแทรกแซงจากอิทธิพลจากธุรกิจการคา ท่ีตองการทําใหกฎหมายมีความ

ออนแอลง เจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เพ่ือลดปญหาและผลกระทบท้ังทางสังคมและ

เศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชากร โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตลอดจนปองกันเด็กและเยาวชนไมใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย และท่ีผานมาพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ ไดสรางคุณูปการอยางใหญหลวงท้ังยังควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย 

ไมใหเพ่ิมข้ึน อยางกาวกระโดดตามระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับบริบทในประเทศ

ท่ีใกลเคียง  

อนึ่ง แมจะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวก็ตาม แตจากสถิติคดีท่ีเขาสู

กระบวนการคุมความประพฤติในชวงเทศกาล เชน  สําหรับยอดสะสมสถิติคดีท่ีศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันท่ี

มีการควบคุมเขมงวด คนไทยเปนนักด่ืมสุราตัวยง นอกจากการดื่มตามปกติแลวนั้น คนไทยยังนิยมดื่ม

ในชวงเทศกาลตางๆ อีกดวย ซ่ึงพบวาการดื่มในเทศกาลนั้นดื่มหนักหรือด่ืมมากกวาการดื่มตามปกติ ซ่ึง

สะทอนอยูในจํานวนสถิติการสูญเสียในแตละเทศกาล ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต สรุปสถิติอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานตป 2561 พบวา เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง 

เสียชีวิต 418 ราย บาดเจ็บ 3,897 ราย สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแลวขับ รอยละ 40.28164

159 

ระหวางวันท่ี 27-29 ธันวาคม 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 4,601 คดี จําแนกเปน คดีขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 

4,452 คดี  คิดเปนรอยละ 96.76  ในวันท่ี 2 ของการควบคุมเขมงวด (30 ธันวาคม 2563) มีจํานวน 309 

คดี เปนคดีขับรถในขณะเมาสุรา จํานวน 251 คดี จึงทําใหมียอดสะสมสถิติคดีท่ีศาลสั่งคุมประพฤติ

ระหวางวันท่ี 29-30 ธันวาคม 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 407 คดี จําแนกเปน คดีขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 

293 คดี คิดเปนรอยละ 71.99 คดีขับเสพ จํานวน 99 คดี คิดเปนรอยละ 24.32165

160 สวนสถิติของคดีท่ีศาล

สั่งใหคุมความประพฤติ ตั้งแตวันท่ี 10 - 14 เมษายน 2564 วามีจํานวนท้ังสิ้น 3,743 คดี  แบงเปนคดีขับ

รถในขณะเมาสุรา 3,730 คดี คดีขับเสพ 11 คดี และ คดีขับรถประมาท 2 คดี ท้ังนี้สถิติของวันท่ี 14 

เมษายน 2564 ท่ีผานมา พบวามีสถิติสูงถึง 1,648 คดี โดยสวนใหญผูท่ีถูกคุมประพฤติมาจากคดีขับรถ

ในขณะเมาสุรา 1,646 คดี เห็นไดวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลกระทบตอสังคมอยางมาก166

161  

กฎหมายหลักท่ีใชในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 สวนพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 ใชกับการควบคุมภาษีสรรพสามิต  

และการออกใบอนุญาต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 ไมไดมุงเนนท่ีจะควบคุมผูดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และเม่ือพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และ 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 จะพบวา กฎหมายมีการกําหนดขอหามและบทลงโทษกรณีฝา

ฝน แตไมไดมีการกําหนดขอปฏิบัติของผูท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุราวาจะตองปฏิบัติอยางไร ในการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับผูบริโภค ทําใหผูประกอบการรานอาหารมีอิสระในการคิดคนหาวิธีในการท่ีจะ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหไดจํานวนมาก ๆ ซ่ึงวิธีการตาง ๆ จะเปนวิธีการท่ีกฎหมายหามไมใหปฏิบัติ 

เม่ือไมมีการกําหนดขอปฏิบัติของผูท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุราวาจะตองปฏิบัติอยางไร ในการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใหกับผูบริโภค จึงทําใหรัฐไมสามารถเขามาไปตรวจสอบ และควบคุมวิธีการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของผูประกอบการรานอาหารได167162 

ดังนั้น จะเห็นไดวา การท่ีไมไดมีการกําหนดขอปฏิบัติของผูท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุราวา

จะตองปฏิบัติอยางไร ในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับผูบริโภค จึงทําใหสงผลกระทบตอสวนรวมไม

วาจะเปนเรื่องทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย อาชญากรรม และอุบัติเหตุโดยมีสาเหตุมาจากการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสวนสาธารณะ ไมมีประสิทธิภาพ

และไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดจริง 

เม่ือพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีมาตรการ

ควบคุม ดังนี้ คือ  

1) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีตางๆ  ไดแก วัดหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบัติ

พิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา สถานท่ีราชการ หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สถานศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง หรือรานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเพ่ือการ

พักผอนของประชาชนโดยท่ัวไป พ้ืนท่ีประกอบกิจการโรงงาน บนทาง ในรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของ

รัฐ ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ในพ้ืนท่ีท่ีอยูในกํากับดูแลและใชประโยชน

ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ในสถานีขนสง บนทางรถไฟ ในทาเรือโดยสารสาธารณะ 

รอบสถานศึกษา รานสะดวกซ้ือ (ซ่ึงเปนการประกอบการกิจการโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือ

ไดรับความยินยอมใหใชสิทธิในการประกอบกิจการจากผูใหสิทธิ) โดยวิธีการใชเครื่องจายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล  

2) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันหรือเวลาท่ีกฎหมายกําหนด คือ 

1) วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา และวัน

เลือกตั้ง  (ในระหวางเวลา 18.00 น.ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง)  

2) เวลาท่ีหามขาย คือ เวลา  11.00 น.-14.00 น. และ เวลา 17.00 น.-24.00 น. 

3) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ บุคคลซ่ึงมี

อายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไมได  

4) การหามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คือ ใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การลดราคาเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการขาย ใหหรือเสนอให

สิทธิในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง การใหบริการการชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด

เปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแกผูนําหีบหอ หรือสลาก หรือสิ่งอ่ืนใดเก่ียวกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยน หรือแลกซ้ือ โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล หรือกับสินคาอ่ืน หรือการใหบริการอยางอ่ืน หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะ

เปนตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการ

กําหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะท่ีเปนการบังคับซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม  

3) การหามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล อันเปนอางสรรพคุณหรือชักจูงใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออมเทานั้น  

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ดําเนินมาตรการภายใตแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของนโยบายเพ่ือ

สรางสังคมท่ีปลอดภัยจากปญหาผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก 

(WHO SAFER alcohol control initiatives) โดยมุงเปาในการลดปริมาณการบริโภค ควบคุมความชุก

ของนักดื่ม การปองกัน นักดื่มหนาใหม การลดความเสี่ยงของการบริโภค การจํากัดการเขาถึงและลดความ

รุนแรงของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม  

ปญหาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการดื่มท่ีเพ่ิมข้ึนของนักดื่มหนา

ใหมคือ การโฆษณา จากการศึกษาของศูนยวิจัยปญหาสุรารวมกับเอแบคโพลล168163 โดยการวิจัยเชิงสํารวจ

เยาวชนจํานวน 2,939 คน พบวาเยาวชนกลุมตัวอยางรอยละ 54 มีประสบการณเคยดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวิต โดยเห็นและจําโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางนอยหนึ่งยี่หอมี

ถึงรอยละ 93 ในกลุมท่ีไมเคยดื่มแตจําโฆษณาไดมีความอยากลองเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 29 คิดเปน 4 เทา 

ขณะท่ีในกลุมท่ีเคยดื่มและจําโฆษณาไดมีความอยากลองเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 57 คิดเปน 8 เทา การเปดรับ

สื่อโฆษณา มีความสัมพันธโดยตรงกับการรับรูของผูรับสาร หากผูรับสารท่ีเปนเด็กไดรับสารโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลบอยครั้ง มีเนื้อหาและคานิยมซํ้า ๆ จะเกิดแรงจูงใจในการอยากทดลองดื่มเร็วข้ึน1 6 9

164 

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งชี้นําใหสาธารณชนคิดวาเปนเครื่องด่ืมธรรมดาท่ัวไป โดยสงเสริม

ทัศนคติประชาชนใหมองเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปในทางท่ีดี 170

165  

  เห็นไดวามาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีควรเรง

ดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดนักดื่มหนาใหมและลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมของ

ประเทศ  กรณีการใชตราสินคาท่ีเหมือนหรือคลายตราเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการโฆษณา หรือปลอม

แบบแฝงใหแนบเนียน ดัดแปลงเล็กนอย โดยไมท้ิงแบบแผนเดิมเพ่ือใหยังจดจําได แสดงภาพสินคาอ่ืนแต

เชื่อมโยงไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถนําเครื่องหมายนั้นไปใชสื่อสารตราสินคาหรือสราง brand 

reminder รวมท้ังทําการตลาดในพ้ืนท่ีท่ีถูกหามไดทุกท่ีทุกเวลา ประชาชนสวนใหญเม่ือเห็นการใชแบรนด 

DNA (ตราสัญลักษณท่ีเหมือนหรือคลายตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ประกอบการโฆษณานั้น ๆ 

ตั้งแตรอยละ 36.3 - 91.1 ข้ึนไป ยังคงรับรูวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 171166 สําหรับเยาวชนจึง

แยกแยะไดยาก อีกท้ังสังคมก็ยอมรับโดยเห็นวาสินคาทดแทนไมใชสินคาแอลกอฮอล  

ในสวนของปญหาการสนับสนุนหรือการใหการอุปถัมภเพ่ือจัดกิจกรรมพิเศษ พบวาภาคธุรกิจมี

การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานกิจกรรมดังกลาว ในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนในรูปแบบ

การสนับสนุนงานกีฬา งานอีเวนท งานทองถ่ินประจําป งานจัดแสดงดนตรี งานชวยเหลือสังคมหรือ
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การศึกษา สะทอนใหเห็นไดจากเรื่องรองเรียนของประชาชนจากศูนยรับเรื่องรองเรียนบุหรี่และสุรา 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

นับตั้งแตป 2561 มีการรองเรียนกรณีจัดงานเทศกาลประจําปทองถ่ินท่ีไดรับเงินอุปถัมภจาก

บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลและมีการจัดกิจกรรมลานเบียร เชน ประเพณีแขงขันเรือยาว มหกรรม

อาหารอรอย เทศกาลตาง ๆ ของแตละจังหวัด การเปดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสนบัสนุน

งานกีฬาจากอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะสงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กและ

เยาวชน ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกระตุนเยาวชนท้ังทางตรงและทางออม โดยการสนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ และใชภาพท่ีกระตุนใหเด็กอยากรูอยากลอง จากการศึกษา การอุปถัมภรายการของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของตัวนักกีฬาและทีมกีฬา” บงชี้วาในประเทศออสเตรเลียนั้นๆ นักกีฬากวา รอยละ 60 มี

ความรูสึกอยากตอบแทนแบรนดท่ีสนับสนุนตน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไมไดรับการสนับสนุน และ

เยาวชน อายุ 12 ป ท่ีดูกีฬามีการดื่มเบียรเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 จะเห็นวาการสนับสนุนกีฬาของบริษัท

เครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางกีฬาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 172167 และจาก

การศึกษาบทเรียนจากมาตรการจํากัดกิจกรรมการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ 173

168 พบวาประสิทธิผลท่ีดี

ท่ีสุดในการปองกันการรับรูการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือการออกกฎหมายและมี

การบังคับใชบทลงโทษใหครอบคลุมการหามรับทุนอุปถัมภจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นหากไมมี

การกําหนดมาตรการหามไวอยางชัดเจน จะทําใหการควบคุมการโฆษณาในปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค  

เกิดนักดื่มหนาใหมจํานวนมาก ทําใหไมสามารถลดผลกระทบของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดตามเจตนารมณ

ของกฎหมาย อีกท้ังกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายเทคนิค (Technical law) ท่ีมีบทบัญญัติหลายสวน

แตกตางไปจากความเขาใจท่ัวไป จึงมีความจําเปนตองบัญญัติกฎหมายใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามสื่อสารการตลาดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปญหาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลต่ํากวา 0.5 ดีกรี ท่ีมีฉลาก ตราเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการควบคุมฉลากเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 

0.5 ดีกรี มีขอกําหนดหลักเกณฑและการควบคุมฉลากเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี 

หรือเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล จากการศึกษาของท้ัง 6 ประเทศ พบวา มีเกณฑกําหนดโดยท่ัวไปท่ีตอง

แสดงในฉลากตรงกัน ไดแก ชื่ออาหาร เครื่องหมาย ทางการคา ชื่อสถานท่ีและท่ีตั้งของผูผลิตหรือผูนําเขา

หรือผูจัดจําหนาย ปริมาณอาหาร (ปริมาตรสุทธิ) สวนประกอบของอาหาร วันหมดอายุ และเนื้อหาใน

ฉลากตองไมเปนเท็จ ทําใหเขาใจผิด หลอกลวง หรือกอใหเกิดความผิดพลาดเก่ียวกับคุณคาและความ

ปลอดภัย และตองไมมีการอางคุณประโยชนทางโภชนาการและสุขภาพ (nutrition and health claim) 

เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมฉลากในตางประเทศท่ีกลาวมาแลว ประเทศไทยมีเพียงกฎหมาย

ท่ีควบคุมฉลากไวอยางกวางๆ ไมไดมีการระบุในรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบของฉลากดังเชน

ในตางประเทศ พบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร ออสเตรเลีย และแอฟริกาใตนั้น กฎหมายได

กําหนดใหมีการแสดงฉลากเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรีวาเปน “เครื่องดื่มท่ีไมมี

แอลกอฮอล” และเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.05 ดีกรี และ 0.00 ดีกรี ตองระบุวา 
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“เครื่องดื่มท่ีปราศจากแอลกอฮอล” สําหรับการควบคุมการโฆษณา พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย และแอฟริกาใตไดกําหนดวา การโฆษณาเครื่องด่ืมชนิดนี้จักตองไมทําใหเขาใจวาเปน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใตจะกําหนดการใชขอความเพ่ือแสดง

ปริมาณและความเขมขนของปริมาณแอลกอฮอลบนฉลากแลว สหรัฐอเมริกายังหามใชเทคนิคการโฆษณา

แฝงเพ่ือจูงใจจิตใตสํานึกและควบคุมการต้ังชื่อยี่หอและการใชตราสินคาในการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้

อยางเขมงวดอีกดวย174

169 ซ่ึงตรงกันขามกับประเทศไทยท่ีมีเบียร 0% และใชตราเสมือนเบียร 

เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินงานเฝาระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

นับตั้งแต ป พ.ศ. 2559 -2562 มา มีการรับเรื่องรองเรียนทางชองทางตางๆ รวมท้ังสิ้น 2,172 เรื่อง พบวา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียนสูงสุด คือ การ

โฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตามมาตรา 32 รองลงมาคือ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือ 

ลักษณะแจก แถมใหฯ และ พบวา เกิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 เรื่อง รองลงมาคือ จังหวัด

ขอนแกน จํานวน 28 เรื่อง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 25 เรื่อง จังหวัดพังงา จํานวน 18 เรื่อง 

และจังหวัดราชบุรี นนทบุรี นครศรีธรรมราช และชลบุรี จังหวัดละ 14 เรื่อง ตามลําดับ175

170 

จากการรับเรื่องรองเรียนเห็นไดวา การฝาฝนโฆษณามีสถิติสูงสุด มาพิจาณาดูวา การทํา

ตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอะไรบาง การโฆษณาท่ีผานเทศกาลและงานบุญประเพณี มาใน

หลากหลายรูปแบบ ไดแก   

- การเปนผูอุปถัมภรายการ (sponsorship) โดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําการ

สื่อสารการตลากผานเทศกาล งานบุญประเพณี และงานตางๆ เพราะการเปน sponsorship สามารถทํา

ตลาดรูปแบบอ่ืนๆไดอีกมาก ไมวาจะเปนการโฆษณา การสื่อสารการตลาด การขาย การทําขาว 

ประชาสัมพันธ (PR)  หรือเขามารวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และทนุบํารุศิลปวัฒนธรรม เชน งาน

เทศกาลงานบุญตางๆ  ตัวอยาง เชน เปนผูอุปถัมภสปอนเซอรงานแขงเรือ การแสดงชื่อตราสินคาสามารถ

แสดงไดผานสิ่งตางๆ เหลานี้ เชน  ชื่อเรือ เสื้อผา ฝพาย อุปกรณการแขง ปายขางสนาม เตนท ฯลฯ 

- การขายตรง การเปน sponsor หรือ co-sponsor งานเทศกาลงานบุญตางๆ มักพบ

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอท่ีเปน sponsor ในงานนั้นๆ 

- ลานเบียร การเปดลานเบียรเปนสิ่งท่ีพบเห็นในทุกเทศกาลและงานบุญประเพณี 

ธุรกิจเครื่องด่ืมทีทมีแอลกอฮอลเปน sponsor โดยตรงหรือไมก็ได หรือเชาพ้ืนท่ีในงานหรือใกลเคียงกับ

งานลานเบียรประเภทนี้จะเปนลานขนาดเล็ก อาจไมมีดนตรีหรือการแสดงเหมือนลานเบียรขนาดใหญใน

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบขาย ตามงานประเพณีตางๆ ท้ังเรขาย แอบขาย นําเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเขามาขายในรูปแบบตางๆ เชน ใสถังน้ําด่ืมเขามาขาย เปนตน ยิ่งกวานั้น งานของศรีรัช ลอย

สมุทร (2558) 176

171 ชี้วา ลานเบียร มีผลตอการเปลี่ยน/ตอกย้ําคานิยม คือเรื่องการดื่มในท่ีสาธารณะ คา

นิยมการดื่มเคลาเสียงดนตรี และทําใหเยาวชนกลายเปน supporter ของลานเบียร และรวมคัดคานมาตร

การในการควบคุมลานเบียรอีกดวย 



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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- เทศกาลอาหาร เทศกาลของดีประจําจังหวัด ฯลฯ กลยุทธนี้เปนกลยุทธแฝง โดย

ธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะจัดงานประเภทเทศกาลอาหาร ถนนคนเดิน เทศกาลของดีประจําจังหวัด 

คาราวาน เรขายสินคา ฯลฯ โดยสวนหนึ่งของเทศกาลแบบนี้จะเปนลานเบียร มินิลานเบียร หรือตั้งบูธขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมกับบูธขายอาหารอ่ืนๆ ไปดวยในงานดังกลาว  

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 สงผลโดยตรงตอตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงชื่อหรือเครื่องหมาย ทําใหการโฆษณาผานหนา

โทรทัศนท่ีเปนพ้ืนท่ีการนําเสนอผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาตลอด ไมสามารถกระทําไดโดยตรง 

การควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธนี้ทําใหเกิดการพลิกแพลงกลยุทธการตลาด แมวาปจจุบัน จะไมเห็น

วามีการโฆษณาบนโทรทัศนวิทยุ (โดยตรง) แลวก็ตาม แตก็ยังพบเห็นการโฆษณาในสวนอ่ืนๆ อยู เชน ปาย

โฆษณา ปายแบนเนอรตามรานอาหาร การจัดบูธ การจัดกิจกรรมคอนเสิรต หรือการจัดกีฬาท่ีมีตราสินคา

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในการจัดงาน 

อยางไรก็ตาม สื่อมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนอยางมาก มีการแขงขันท่ีดุเดือดอยางมาก 

ปจจุบัน ในประเทศไทยมีมูลคากวา 2 แสนลานบาท นับเปนตลาดขนาดใหญมหึมาท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค 

นโยบายของภาครัฐ ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องประเภทตาง ๆ ผลประโยชนของอุตสาหกรรมนี้จึงเก่ียวโยงเชื่อม

สัมพันธไปเปนลูกโซทางดานอุปทาน ท้ังทางตรงและทางออม 177

172 ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมีการ

นําเอาการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ผสานเพ่ิมเขาไปดวย โดยเลนกับวิถีชีวิตของคนเมืองสมัยใหม 

(การตลาดมุงเนนลีลาชีวิต: Lifestyles marketing) การตลาดมุงเนนแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility) รวมท้ังการนําเอาคําธรรมดาหรือวลีประโยคของคนสําคัญมาใชใน

การสื่อสารการตลาดมากข้ึน (การตลาดมุงเนนการบริโภคเชิงสัญญะ : Consumption of signs) 

การตลาดท่ีแยบยลนี้ทําใหเกิดการยอมรับในตัวสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน และทําใหเกิด

ความรูสึกรวมไดงาย 178

173 179

174 รวมท้ังการใชผูมีชื่อเสียง (celebrity) ในการเปนผูนําเสนอ (presenter) 

ใหแกผลิตภัณฑตางๆ สําหรับผูบริโภคพบวา มิติหนึ่งมีความสัมพันธกับการรับรู ของผูบริโภค อีกมิติหนึ่ง

เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใหการรับรองแกผลิตภัณฑของผูนําเสนอ และอีกมิติหนึ่งเปนรูปแบบกลยุทธ 

(strategic model) ของการใชการรับรองผลิตภัณฑโดยผูนําเสนอ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

ทุมงบประมาณในการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมานําเสนอผลิตภัณฑสินคา เปนรูปแบบการโฆษณาท่ีสื่อสารไป

ยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย และการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือรับรองผลิตภัณฑสินคา 180

175 ประเด็นผูบริโภค

กลายเปนผูทําการโฆษณา ในปจจุบัน เราจะเห็นไดวา ทุกคนสามารถเปนดาราไดผานการลงภาพลงสื่อ

สังคมออนไลนหรือสื่อโซเชียล (Social Media) ท้ังเฟซบุก (facebook) อินสตาแกรม (instagram) ทวิต

เตอร (twitter) สวนหนึ่ง 

การปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

มาตรการท่ีจะชวยลดปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมุงลดผลกระทบจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํากัดการเขาถึงดวยการดําเนินมาตรการควบคุมดานตาง ๆ เชน การควบคุม

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานวัน เวลา สถานท่ี อายุผูซ้ือ วิธีการขาย การโฆษณาและสื่อสารการตลาด



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

 

142 

 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงระบบบริการดานบําบัดรักษาผูมีปญหาจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายข้ึน  

แมรัฐจะมีรายไดจากการเก็บภาษีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แตภาษีดังกลาว รัฐก็ตองนํามาใช

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสังคม ไมวาจะเปนการจางบุคลากรทางการแพทย การสรางโรงพยาบาล 

เพ่ือรักษาบุคคลท่ีเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กฎหมายนี้จะ

ชวยปกปองและคุมครองคนในสังคมใหปลอดภัยลดการกระตุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดภาระและคาใชจายท่ีรัฐ โดยแกไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 อาจสงผลกระทบ

ตอการเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจดานธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึง

สามารถสรางรายไดใหกับประเทศ รวมไปถึงการท่ีรัฐบาลอาจจะสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีจาก

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ือมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยลง กรณีการหามโฆษณาตราสินคาท่ี

เหมือนหรือคลายตราเครื่องดื่มแอลกอฮอลอาจทําใหเจาของเครื่องหมายการคาบางรายสูญเสียโอกาสใน

การสรางมูลคาใหกับเครื่องหมายการคาไป 

จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยลาสุดป พ.ศ. 2557 พบวาการเสพ

ติดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทําใหประชากรชายไทยสูญเสียปสุขภาวะจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ นับ

รวมเปน 324,000 ปของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (Year Lost due to Disability ; YLD) ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 13.1 ของปแหงการสูญเสียภาวะบกพรองทางสุขภาพ เม่ือเทียบกับสาเหตุอ่ืน ๆ แลว การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดเปนสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปสุขภาวะ 181

176 

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

มาตรการในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนไปตามหลักวิชาการ

และสอดคลองตามยุทธศาสตรโลกและขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก ครอบคลุมมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีตนทุนการผลิตต่ําอยางนอย 3 ใน 5 ดาน ไดแก  1) การจํากัดการเขาถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทางกายภาพ โดยการจํากัด วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ

จํากัดสถานท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการจํากัดการขายใหกับผูเยาว และผูมีอาการมึนเมาสุราแลว  

2) การควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ 3) การสนับสนุนใหมี

การคัดกรองและบําบัดรักษาผูมีปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการปกปองนโยบายท่ี

มุงเนนประโยชนดานสาธารณสุข ใหปลอดจากการแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เม่ือพิจารณาการดําเนินการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในฐานะองคกรธุรกิจ

แลว หลักการทางดานสาธารณสุขไมสามารถแยกออกจากการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จะเห็นไดชัดเจน

วานโยบายตางๆ ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติมีการจํากัดความสามารถของรัฐประเทศตางๆ 

พอสมควร  แมวาขอตกลงการคาระหวางประเทศและความตกลงดานเศรษฐกิจจะจํากัดความสามารถของ

รัฐบาลท่ีจะดําเนินการมาตรการตางๆ ในการควบคุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเทศตางๆ และ



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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องคกรสุขภาพนานาชาติยังมีโอกาสและความเปนไปไดมากท่ีจะลดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  ซ่ึงในปจจุบันอาจจะยังไมไดใชโอกาสเหลานั้นอยางเต็มท่ีเทาท่ีควร182
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ประสิทธิผลของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.2551 มีเจตนารมณในการบังคับใชควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลกอนป พ.ศ.2551 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและ

อาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ สมควรกําหนดมาตรการตางๆ  ในการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลด

ปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัย

ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ลด

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแกสังคมและเศรษฐกิจและสรางเสริมสุขภาพประชาชนไปพรอมกัน 

หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ไดใชบังคับ ประชาชนจะไมเห็นภาพของการตัดราคา ลดราคาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลโดยตรง จากธุรกิจที่จําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การควบคุมจํากัดการเขาถึง เชน การกําหนดวัน

ขาย สถานที่ขาย เปนไปอยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ปรากฎการณการโฆษณายังคงมีอยู และอาจโหมโรง

หนักข้ึนในสื่ออนไลนที่วัยรุนสามารถเขาถึงไดดี  

ในชวงกวา 13 ปที่ผานมา เมื่อกฎหมายนี้ไดออกใชบังคับ ผูวิจัยเห็นวา การบังคับใชตามกฎหมายนี้มี

ประสิทธิผลพอสมควร จากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติที่บันทึก พบวา มีอัตราการดื่มลดลง แตการดื่มของ

เยาวชนอายุ 15-19 ป ยังอยูที่ 9 % (ตาราง 2.4) อยางไรก็ตาม สถานการณที่ไมอาจบอกไดชัดแจงที่มีสวนทําให

อัตราการดื่มนี้ลดลงมาจากการเกิดภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือไม ตลอดจนความรุนแรงบนทองถนนก็

ไดลดลงดวย อาจเปนเพราะการควบคุมสถานการณการระบาด การปดสถานบันเทิง การประกาศลอคดาวนเขม

ขน ขอใหประชาชนงดออกจากเคหะสถาน (เคอรฟว) และจํากัดการทํางานที่บาน (Work from home) จาก

รัฐในชวงสถานการณดังกลาว   

ในสวนของการนํานโยบายไปปฏิบัติจากการทบทวนวรรณกรรม ยังพบวา มีอุปสรรคและ

ปญหาการควบคุมแอลกอฮอลระดับจังหวัด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการดําเนินงานกวางขวาง จึงมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรค

ปญหา ดังนี้ 

1. ปญหาภาคประชาชน ประชาชนสวนใหญยังขาดการรับรูถึงผลกระทบวามีขนาดของ

ปญหาและความรุนแรงท่ีมีตอครอบครัว ชุมชน และสังคมรวมไปถึงปญหาความยากจน ทัศนคติของ

ประชาชนในการดื่มคือการผอนคลายเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รวมไปถึงความเชื่อท่ีแฝง

อยูในวิถีชีวิต ทําใหกิจกรรมลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการเขาถึงจึงไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควร 

2. ปญหาดานกระบวนการดําเนินงาน พบวามีหลายประการ ไดแก 1) การสื่อสารแผน

ยุทธศาสตรระดับชาติสูระดับจังหวัดเปนการบริหารจัดการแบบบนลงลาง (Top-down Management) 

ตามระบบราชการท่ัวไปทําใหเกิดปญหา ไดแก นโยบายนั้นไมสอดคลองกับปญหาท่ีแทจริงของจังหวัดและ

เปนความตองการแกปญหาท่ีสําคัญของผูท่ีเก่ียวของหรือไมโดยเฉพาะผูประกอบการ ผูมีสวนไดสวนเสีย



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

 

144 

 

และประชาชนสงผลตอการไดรับความรวมมือตํ่า การดําเนินกิจกรรมไมตรงกับปญหาของพ้ืนท่ี ขาดการ

วิเคราะหความพรอมและความเพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงานเปนตน 2) การมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดนอย เชน แทบไมมี/มีการจัดประชุมของ

คณะกรรมการนอยกวาท่ีกําหนด การมอบหมายความรับผิดชอบแผนงานแตละยุทธศาสตรไมชัดเจน ทํา

ใหการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไมสมํ่าเสมอ 3) โครงสรางการบริหารจัดการภายใน 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตรระดับชาติ มีสํานักงานรับผิดชอบ

แผนงานควบคุมแอลกอฮอล แผนงานการควบคุมบุหรี่และยาเสพติดแยกกัน แตเม่ืองานเหลานั้นกระจาย

ลงสูระดับจังหวัดแลว ยุทธศาสตรระดับชาติท้ังสามแผนงานจะมีผูรับผิดชอบเปนคนเดียวกันในระดับ

จังหวัด ทําใหภาระงานมาก ทําใหไมสามารถนํานโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับอําเภอไดอยางท่ัวถึง 

รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ดวย 4) ขาดความเขมงวดของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ อาจ

เปนเพราะแตละนโยบายตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน มีความคลุมเครือในบทบาทและตอง

อาศัยองคความรูดานกฎหมาย ซ่ึงไมใชความเชี่ยวชาญของตน 5) ขาดการคัดกรองผูมีปญหาจากการดื่ม

สุราเขาสูระบบทําใหไมทราบขนาดของปญหาและความรุนแรงของปญหาท่ีแทจริง 

3. ปญหาดานความรวมมือกับภาคีเครือขาย การทํางานรวมกันระหวางภาคีเครือขายตางๆ

กับองคกรภาครัฐยังมีชองวางในเรื่องของระยะเวลาท่ีตรงกัน กระบวนการทํางาน วิธีการคิด วิธีการสราง

การมีสวนรวมกับประชาชน หรือภาระงาน คือ ภาคีเครือขายภาคประชาสังคมจะใหความสําคัญในการ

ดําเนินกิจกรรม ในขณะท่ีภาครัฐมีงานรับผิดชอบอ่ืนๆ จนบางครั้ง ใหความสําคัญกับงานควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลนอยลง 

4. ปญหาการไมรวมมือจากกลุมท่ีเสียผลประโยชน เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปน

ธุรกิจท่ีซับซอนเก่ียวของกับผูประกอบการหลายสาขา เชน ผูผลิต ผูจําหนายรายใหญ ผูจําหนายรายยอย 

ผูคาปลีก รานอาหารฯลฯ เม่ือนํามาตรการควบคุมการขายไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี อสม.หรือเจาหนาท่ีท่ีทํา

หนาท่ีสื่อสารมักถูกขมขูจากผูมีอิทธิพล และไดรับการตอตานสงผลใหการดําเนินกิจกรรมท่ีอาศัยความ

รวมมือดานอ่ืนๆ  ลดลง 

5. ปญหาตามมาตรการจํากัดสถานท่ีจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะเปนวัด สถานท่ี

ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สวนธารณะของทางราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

กําหนด ซ่ึงจากเจตนารมณของกฎหมายมุงท่ีจะเขาไปควบคุมเฉพาะสวนท่ีมองวาเปนจุดของปญหา แต

ไมไดตระหนักถึงการควบคุมในทุกสวนของพ้ืนท่ีของการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มรูปแบบ ทําใหเกิด

ปญหาหรือชองโหวของกฎหมาย 

6. ปญหาจากมาตรการจํากัดสถานท่ีดื่ม ก็เชนเดียวกัน การท่ีกฎหมายออกมาตรการเพ่ือ

บังคับมิใหมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานท่ีตางๆ เพราะบางจุดบางแหงเปนสิ่งท่ีลอแหลมตอการ

กระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในสวนของทองถ่ินชนบทท่ีมีประเพณี วัฒนธรรมแตกตางจากสังคมในเมือง 

อาจทําใหเกิดปญหาตอประชาชนในทองถ่ิน ก็ยังเปนปญหาในการควบคุมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

และยังไมมีการกวดขันกันอยางจริงจัง และไมใชบทกําหนดโทษในกฎหมายดังกลาวลงโทษตอผูกระทําผิด



การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 
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แตอยางใดเลย จึงเปนปญหาท่ีตองพิจารณาถึงมาตรการในการบังคับใชกฎหมายและตอผูกระทํากระผิดท่ี

ไมมีความเกรงกลัวตอบทลงโทษตามกฎหมายดังกลาว 

7. ปญหาตามมาตรการจํากัดการเขาถึง เปนมาตรการท่ีรัฐตองควบคุมการเขาถึงหาซ้ือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุผูซ้ือ หรือการเขาถึงในสวนท่ีเปนของรางวัลกับสินคาชนิดอ่ืนท่ีเปนสิ่งจูงใจตอ

ผูบริโภคท่ีตองการหาสิทธิพิเศษตางๆ เชน ไดต๋ัวชมการแสดงฟรี หรือลดราคาตั๋วเครื่องบิน หรือแจกจาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะท่ีเปนตัวอยางแจกฟรี ทดลองชิมฟรี เปนตน  

8. ปญหาจากการโฆษณาประชาสัมพันธของผูผลิต ผูประกอบการ หรือผูท่ีนําเขาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจากตางประเทศ มาตรการทางกฎหมายท่ีวางกรอบไวยังไมครอบคลุมถึงปญหาท่ีแทจริง ยังมี

การแอบแฝงโดยการใชกลยุทธในการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหผูดื่มไดจดจํายี่หอ หรือ

เครื่องหมายการคา ซ่ึงมีผลตอการบริโภคและเปาหมายทางการตลาด 

9. ผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความตระหนักถึงโทษ หากกระทําความผิดเนื่องจากความ

มึนเมาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  มาตรา 42 ซ่ึงอัตราโทษดังกลาวมีอัตราโทษอัตราเดียว ไมวาจะกระทํา 

ความผิดซํ้าก่ีครั้งก็ไดมีอัตราโทษอัตราเดียว เม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของผูดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และไดกระทําการละเมิดสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผู อ่ืนซํ้า ไมอาจจะสามารถประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ทําให

กฎหมายท่ีใชในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน ไมสามารถใชบังคับไดตามเจตนารมณ

ของกฎหมาย การกระทําผิดซํ้าในมาตรา 31 และไดรับโทษตามมาตรา 42 โดยไมมีการกําหนดอัตรา

บทลงโทษเพ่ิม ในกรณีกระทําความผิดซํ้า จึงทําใหบุคคลท่ีกระทําความผิดซํ้าอีก  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. แมประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีดีแลว แตก็ยังตองบังคับใชใหเขมแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะ  

1) เพ่ิมบทบาทความเปนผูนําของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด

มากข้ึน  

2) ทําใหการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชเรื่องปกติ  

3) มีคําเตือนและภาพบนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

4) บังคับใชกฎหมายท่ีมีอยู (เชน อายุข้ันต่ําของผูซ้ือ อายุข้ันต่ําของผูด่ืม การหาม

จําหนายในพ้ืนท่ีรอบสถานศึกษาและหอพัก เปนตน) รวมถึงการใชมาตรการในสถานศึกษา มาตรการ

ชุมชน และกลไกทางสังคมในการสรางความรับผิดชอบของผูประกอบการและบทบาทของผูปกครอง  

5) พัฒนาศักยภาพผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใหเทาทันกลยุทธการตลาดของ

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีสวนรวมในการเฝาระวังการกระทําผิดกฎหมายและการแทรกแซง

นโยบายของธุรกิจแอลกอฮอลและองคกรหนาฉากของธุรกิจ  
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2) รวมมือกับกระทรวงดิจิทัลสั่งปดเว็บไซค การลดแรงสนับสนุนในการด่ืมสุรา และการ

ไดรับสื่อโฆษณาสงเสริมการขายจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะการโฆษณาในชองทางสื่อ

ออนไลน และการโฆษณาผลิตภัณฑอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑท่ีไมใชเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีใชตราสัญลักษณ

คลายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ โดยเฉพาะจุดจําหนายปลีกราย

ยอย รวมถึงการขายในชองทางออนไลนและระบบสงถึงบาน (delivery) 

3. ออกมาตรการหามโฆษณาโดยสิ้นเชิง และควรกําหนดใหมีการหามโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไวในกฎหมายแมบท หนวยงานของรัฐไมรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมสุรา หรือการหาม

อุตสาหกรรมสุราทํากิจกรรมการตลาดแอบแฝง  การสรางความมุงม่ันและความตระหนักของผูนําและผู

กําหนดนโยบายในการจัดการปญหา การสงเสริมใหมีความโปรงใสในกระบวนการนโยบายท่ีปราศจาก

ผลประโยชนทับซอน  

4. ปญหาผลกระทบจากการใชแอลกอฮอลตองมีการเพ่ิมโทษผูกระทําความผิด ท่ีมีสาเหตุเกิด

จากเมาสุราหรือแอลกอฮอล เพ่ิมโทษในกรณีผูกระทําความผิดซํ้าใหไดรับโทษสูงข้ึน เชนเดียวกับของ

ตางประเทศ กรณีของสหรัฐอเมริกามีการกําหนดโทษแกผูกระทําความผิดครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3  

และการกําหนดโทษปรับดังกลาวจึงตองใหไดสัดสวนกับผูกระทําความผิดแตละบุคคล และนิติบุคคลแตละ

ระดับแตกตางกัน  

5. สรางมาตรการทางสังคมโดยการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรบริหารสวนทองถ่ิน 

รวมถึงการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารจัดการและการจัดทําขอมูลท่ีเก่ียวของ (เชน ขอมูลของ

ผูประกอบการ) การพัฒนามาตรการเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูมีสวนเก่ียวของในกลไก และการสื่อสาร

สาธารณะท่ีเหมาะสมเก่ียวกับผลงานในการบังคับใชกฎหมายการสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการบังคับ

ใชกฎหมาย การดําเนินคดีตามกฎหมาย (หมายรวมถึงระบบควบคุม ตรวจตรา เฝาระวัง ติดตาม และ

ลงโทษ)  

6. เสนอใหการกําหนดบทลงโทษสูงข้ึน เม่ือกระทําผิดซํ้า สําหรับกรณีฝาฝนการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในท่ีหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เพ่ือเปนการรักษาความสงบเรียบรอยตอศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรมตาง ๆ ภัยจากการกระทําความผิดของผูดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีสภาพรางกายมึนเมาไมสามารถควบคุมตัวเองได 

7. สรางความชัดเจนของเนื้อหากฎหมายใหครอบคลุมมิติ และชองทางตาง ๆ ของการ

โฆษณาและงายตอการตีความและการบังคับใช พรอมท้ังสรางบรรทัดฐานในการตีความและการวินิจฉัย

การกระทําผิดตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แกพนักงาน

เจาหนาท่ี นักกฎหมาย และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในทุกระดับ  

8. เสนอมาตรการ ใหผูประกอบธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกรายท่ีประสงคจะทําการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะตองนําโฆษณาของตน ใหคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ตรวจสอบ กอนนําโฆษณาออกเผยแพรสูสาธารณชน เพ่ือเปนมาตรการเชิงปองกันไมใหมีการโฆษณาโดย

ฝาฝนกฎหมาย 

9. สรางความรวมมือและสงเสริมบทบาทของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของในชุมชนใหมาก

ข้ึน เชน บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ครอบครัว และภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ใน

กระบวนการนโยบายท้ังการพัฒนานโยบายใหม การบังคับใชกฎหมาย และการนํานโยบายแอลกอฮอล

ของประเทศไปปฏิบัติใช รวมกับกลุมเปาหมายเชิงประชากรใหม ๆ เพ่ือสงเสริมการลด ละ เลิก การดื่ม

แอลกอฮอลและมีสุขภาวะท่ีดี 

10. ออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการบังคับใชกฎหมาย โดยกําหนดระยะหางหรือรัศมีของการหามขายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลรอบมหาวิทยาลัยเชน 300 หรือเมตร 500 เมตร  และรัฐจําเปนจะตองควบคุมไมใหมีรานขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิดใหมข้ึนในบริเวณรอบสถานศึกษา และเพ่ิมอนุบัญญัติ Open Container Law 

ไมใหเปดฝาหรือจุกของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ีสาธารณะ แมจะยังไมไดดื่มก็ตาม 

11. เพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2542 

ในสวนวิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ดวยวิธีการใชอุปกรณโดยการเปาลมหายใจ และให

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในดานอุปกรณการตรวจ เปนผูทดสอบมาตรฐานของอุปกรณการตรวจโดย

เจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมอยูดวย 

12. ประชาชนสวนใหญยังไมทราบบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดานการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลควรสื่อสารรณรงคใหมากข้ึน  

 

การแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(1) นิยามคําวา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ท้ังนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ

จิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น นิยามของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมไดกําหนดนิยามเปนการเฉพาะแตกําหนดโดย

อางอิง พระราชบัญญัติอ่ืน กลาวคือพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงตอมาไดมีการยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทําใหอาจเกิดปญหาเม่ือมีการปรับแกกฎหมายในอนาคต ไม

สอดคลองตามเจตนารมณประกอบกับปจจุบันมีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 ใชบังคับ 

ทําใหยาบางประเภท เชน ยาแผนโบราณ ยาจากสมุนไพร ซ่ึงแตเดิมอยูในนิยามคําวา “ยา” ตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาอยูภายใตคํานิยาม “ผลิตภัณฑสมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ

สมุนไพร พ.ศ. 2562 แทน ดังนี้ นิยามคําวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จึงอาจไมครอบคลุมและไมสอดคลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบัน 
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(2) โครงสรางของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกรงุเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยังไมครอบคลุมการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังหมด อาทิ ไม

มีกลไกในการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด สงผลใหไมสามารถขับเคลื่อนกลไก

ระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้น การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด คณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร และอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการ รวมท้ังอํานาจ

หนาท่ีของสํานักงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั 

โครงสรางคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนงมีจํานวน 9 คน และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินจํานวน 8 

คน กฎหมายหลายฉบับก็มีโครงสรางคลายคลึง จึงเปนไปไมไดท่ีรัฐมนตรีทุกทานจะสามารถเขารวม

ประชุมพรอมกันได และกฎหมายมิไดกําหนดคุณสมบัติตองหามของผูท่ีจะมาเปนผูแทนของภาคธุรกิจไววา 

จะตองไมมีความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกท้ังในทางปฏิบัติก็คงไมสามารถท่ีจะกีดกัน

ตัวแทนจากบริษัทสุราเขามาเปนกรรมการท่ีปรึกษาได ฉะนั้น ควรยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 6 เรื่องท่ี

ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด ควรมี

การพิจารณาปรับโครงสรางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด และคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร โดยควรเพ่ิมจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเพ่ิมกรรมการท่ีเปน

ผูแทนองคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี และปรับลดจํานวนกรรมการโดยตําแหนงท่ีไมมีความจําเปน  

 (3) การบังคับใชกฎหมายท่ีผานมาพบวามีปญหาเรื่องการตีความตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย  

บทบัญญัติเก่ียวกับการโฆษณา เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายกฎหมายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การจัดตั้งสโมสรวาจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือใหไดรับการยกเวนใหขายหรือ

บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดในสถานท่ีราชการ หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีท่ีไดรับการยกเวนให

บริโภคในสถานท่ีราชการและสถานศึกษา หมายถึงการจัดเลี้ยงประเภทใดบาง ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนด

หลักเกณฑและรายละเอียดไว ทําใหเกิดปญหาการตีความท่ีหลากหลาย  เกินกวาเจตนารมณท่ีกําหนดไว 

สงผลกระทบตอการบังคับใช ท้ังนี้ เจตนารมณของกฎหมายกรณีการจัดเลี้ยงตามประเพณี ยกเวนใหกับ

การจัดงานแตงงานและพิธีการทางการทูตเทานั้น เนื่องจากบริบทของประเทศไทยในตางจังหวัดมีสถานท่ี

สําหรับใชในการจัดงานอยางจํากัด จึงตองขออนุญาตใชสถานศึกษาหรือสถานท่ีราชการในการจัดงาน

ดังกลาว ดังนั้นเพ่ือใหมีความชัดเจนในการตีความจึงควรใหอํานาจรัฐมนตรีสามารถประกาศกําหนด

รายละเอียดเพ่ิมเติมได 
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(4) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง  

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มักเกิดขอโตแยง โดยการยก

ประเด็นขอตอสูเก่ียวกับการโฆษณา ตองมีการอวดอางสรรพคุณเพ่ือชักจูงใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออม

รวมดวยจึงจะถือเปนความผิด  แตหากไมมีการอวดอางสรรพคุณเพ่ือชักจูงใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออม

รวมดวยจะไมเปนความผิด ซ่ึงไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีตีความแยกเปนสองกรณี กลาวคือ 

“หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” และ “หามมิใหผูใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม” เนื่องจากหาก

พิจารณาคํานิยาม คําวา “โฆษณา” มีเจตนาพิเศษคือเพ่ือประโยชนทางการคา การโฆษณาจึงมีความหมาย

เพ่ือชักจูงใจใหบริโภคในตัวเองอยูแลว ไมจําเปนตองนําขอความ “อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูง

ใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออม” มาขยายความอีก ขอโตแยงดังกลาวเกิดจากปญหาการตีความท่ีแตกตาง

กัน ท้ังผูบังคับใชกฎหมายบางสวน ตลอดจนผูปฏิบัติตามกฎหมายนํามาซ่ึงปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  

ปจจุบันมีการใชตราสัญลักษณของสินคาท่ีเหมือนหรือคลายกับตราสัญลักษณของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในการโฆษณาโดยทําใหเขาใจวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชวิธีการนําเครื่องหมาย

การคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปดัดแปลงเพียงเล็กนอยและนําไปใชหรือจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย

การคาของผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลนําเครื่องหมายนั้นไปใชในการโฆษณาโดยอางวาเปน

การโฆษณาสินคาอ่ืนท่ีไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล และทําใหประชาชนท่ีพบเห็นเขาใจไดวาเปนเครื่องหมาย

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

กรณีท่ีกลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุม

บุคคลหรือหนวยงาน หรือการสปอนเซอรชิป เพ่ือแลกกับการสรางภาพลักษณเชิงบวกตอเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล การโฆษณา การสื่อสารการตลาด หรือการกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือสงเสริมใหมีการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะในรูปแบบงานกีฬา งานอีเวนทงานทองถ่ินประจําปงานจัดแสดง

ดนตรีงานชวยเหลือสังคมหรือการศึกษา มีงานวิชาการสนับสนุนวาการใหการอุปถัมภ มีผลตอพฤติกรรม

การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการสนับสนุนหรือใหทุนอุปถัมภถือเปนวิธีการหนึ่งในการทํา CSR 

Advertising (corporate social responsibility) หรือการสื่อสารแบบองคกรสรางสรรคสังคม 

สําหรับกรณีของการใชตราสัญลักษณของสินคาท่ีเหมือนหรือคลายตราสัญลักษณของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในการโฆษณาโดยทําใหเขาใจวาหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวง

สาธารณสุข กรมควบคุมโรคไดนําปญหาดังกลาว เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีมติวาการ

กระทําดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา 32 ประกอบมาตรา 3 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

สําหรับผูวิจัยเห็นวา คําวา “โฆษณา” ท่ีกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลถือวามีการ

ความหมายและนัยครบถวน กลาวคือ การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบ

ขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด เพราะถือวาการสื่อ
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การตลาดเปนประโยชนในทางการคา แตปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องดวยผูรับประโยชนจากอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลพยายามท่ีจะเบี่ยงเบนประเด็นวา มาตรา 32 มีปญหาในการตีความ จึงมีความเห็น

วา ไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขตัวนิยาม   

แตกรณีของการบังคับใชกฎหมายมีความจําเปนตองแกไข เนื่องจากมีกรณีพบวา เกิด

ปญหาประชาชนเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และการตีความท่ีแตกตางกันของผูบังคับใชกฎหมายใน

หลายภาคสวนสงผลใหมีความจําเปนตองระบุในกฎหมายใหชัดเจน  

(6) บทกําหนดโทษ  

อัตราโทษปรับความผิดเก่ียวกับการโฆษณาไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลกําไรของบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดวยเหตุท่ีผูผลิตและนําเขามี

กําลังหรือตนทุนในการกระทําความผิดมากกวาประชาชนท่ัวไป เม่ือเกิดการกระทําความผิด ดังนั้น ควรมี

การแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

สําหรับผูผลิตและผูนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการกําหนดอัตราโทษปรับเพ่ิมใหมากกวา

บุคคลท่ัวไป เนื่องจากผูผลิตและผูนําเขามีตนทุนในการกอความเสียหายตอสังคมมากกวาประชาชนท่ัวไป 

โทษท่ีควรจะไดรับจึงควรมากกวาประชาชนท่ัวไป เปนไปตามหลักความไดสัดสวนท่ีผูท่ีกอความเสียหาย

มากกวายอมตองถูกลงโทษมากกวา โดยการเพ่ิมโทษมีความมุงหวังเพ่ือยับยั้งการกระทําความผิด การท่ี

ผูผลิตและผูนําเขามีตนทุนมากกวา จึงทําใหคาปรับอาจกลายเปนเพียงสวนหนึ่งของตนทุนในการกระทํา

ความผิดเทานั้น 

 (7) ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะใชสิทธิในการบําบัดฟนฟูจากสิทธิประกันสังคม 

แกไขเพ่ิมเติมเรื่องการสงเสริมและสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลหรือผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 

ดานการบําบัดฟนฟูผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในปจจุบันผู ติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถใชสิทธิในการบําบัดฟนฟูจากสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

สิทธิเบิกจายตรงเปนหลัก แตเปนสิทธิการรักษาการเจ็บปวยข้ันพ้ืนฐาน สําหรับประชาชนท่ัวไป ไดมีการ

ผลักดันใหเกิดรูปแบบของการพัฒนาระบบคัดกรองและบําบัดรักษาฟนฟู ผานกลไกคณะอนุกรรมการ

บําบัดและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจาก พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมมีการกําหนด

หนวยงานสนับสนุนการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวอยางชัดเจน จึงไมไดมีการ

ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับมาตรา 33 มากนัก ทําใหผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ยังไมสามารถเขาถึงบริการไดเทาท่ีควร อาจสงผลใหกลายเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป ซ่ึงการแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายจะทําใหการบําบัดรักษาหรือฟนฟูครอบคลุมไปถึงผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และเกิดกลไกท่ีชัดเจนในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน การเบิก

งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะทําใหการบําบัดรักษาและฟนฟูเปนไปอยางครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ในมหาวิทยาลัย. ศูนยวิจัยปญหาสุรา 

http://cas.or.th/cas/?p=8432&fbclid=IwAR3ZaNpm7jL3Qr3r5dIvTtxLH66aI0yXrU6n TX9h4GCQ-

iT1hkT8ZLQv9eM  
59 เลม 125 ตอนที่ 33 ก ราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ 2551 

http://cas.or.th/cas/?p=8432&fbclid=IwAR3ZaNpm7jL3Qr3r5dIvTtxLH66aI0yXrU6n%20TX9h4GCQ-iT1hkT8ZLQv9eM
http://cas.or.th/cas/?p=8432&fbclid=IwAR3ZaNpm7jL3Qr3r5dIvTtxLH66aI0yXrU6n%20TX9h4GCQ-iT1hkT8ZLQv9eM


การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากงานวิจัยในประเทศไทย 

 

155 

 

                                                                                                                                                              
60 วาดวยเวลาหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเคยสงสัยกันบางไหม ทําไมตองกําหนดเวลาขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล? แลวทําไมตอง 11.00-14.00 กับ 17.00-24.00  

https://surathai.wordpress.com/2020/01/10/time-no-sell/ 10/01/2020 
61 สวนดุสติโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2564, 5 กันยายน )   สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว

ประเทศ จํานวนทัง้สิ้น 1,218 คน (สาํรวจทางออนไลน)  https://www.naewna.com/local/599922 
62 กรุงเทพโพลล   (2564, 30 ตุลาคม)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผลสาํรวจความคิดเห็นประชาชน

เร่ือง “ความหวังคนไทยกับการเปดประเทศ หลังสถานการณโควิด-19” โพลลชี้เปดประเทศทาํศก.ดีข้ึน กังวลไฟ

เขียวเปดผับ-ขายเหลา หวั่นระบาดอีกวันเสาร ที่  https://www.naewna.com/politic/612432 
63 นพพล วิทยวรพงศ บรรณาธิการ (2558) เม็ดทรายไดโอนีซสุ กับเหลาสาวกสาวผูคลุมคลั่ง ปรัมปรา

สุราคติ ใน  จุลสารเร่ืองเหลา  ฉบับที่ 2 ธันวาคม หนา 13 
64 ประเภทราง เสนอโดยประชาชน เปนรางการเงิน เสนอโดย นายเจริญ เจริญชัย และประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง จํานวน 10,942 คน 
65 เร่ืองเดียวกัน นพพล วิทยวรพงศ, วัชรพงศ รติสุขพิมล, ณัฐ ธารพานชิ, ณัฏฐณิชา เลอฟลิแบรต, ชัยพร 

เซียนพานชิ (2557, พฤศจิกายน) 
66 อรทัย วลีวงศ (2559) เอกสารวิชาการขอมูลมาตรการฉลากคําเตือน และมาตรการกําหนดเนือ้หา 

รูปแบบ และเงื่อนไขของฉลากผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและโอกาสในการพัฒนากฎหมายฉลากเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของประเทศไทยสนบัสนนุโดย ศูนยวิจัยปญหาสุรา, หนา 29. 
67 สวนดุสติโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 รายงานฉบบัสมบูรณ  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล กรมควบคุมโรค 
68 สวนดุสติโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2564) กางผลสาํรวจ 5 พฤติกรรมที่‘เปลีย่น-ไมเปลี่ยน’ของคน

ไทยยุคโควิด วนัอาทิตย ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/599922 
69 วัชรพงศ รติสุขพิมล และ ชัยพร เซียนพานชิ. (2557) เหตุปจจัยของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล. 

กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยปญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
70 ชนกธิดา ศิริวัตร. (มปป.) การหามโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการบังคับใชกฎหมาย. นติิศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ปรีดี พนม

ยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  
71 บัณฑิต ศรไพศาล และ Jürgen Rehm. (2563) เอกสารขอเท็จจริง: ประสิทธผิลของมาตรการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551. 

สงขลา: ศูนยวิจัยปญหาสุรา; พฤศจิกายน. 
72  กนิษฐา ไทยกลา.  (2560) กลยุทธและรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอลบนโลกออนไลน 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รายงานวิจัย: ศูนยวิจัยปญหาสุรา หนา 82 
73 ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2561) การรับรูและการตอบสนองตอการโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ป ข้ึนไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ คร้ังที่ 2 รายงาน

วิจัย ศูนยวิจัยปญหาสุรา และ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สิงหาคม 
74 เพิ่งอาง ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2561) 

https://surathai.wordpress.com/2020/01/10/time-no-sell/
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75 เพิ่งอาง ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2561) 
76 สิริกานต สุวรรณผู. มายาคติในภาพยนตรโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล. รายงานวิจยั: ศูนยวิจัยปญหา

สุรา หนา 115-116  
77 นิทัศน ศิริโชติรัตน และ ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ.(2557)  อิทธิพลของการใช นักกีฬา / ดารา / นักรอง / 

นักดนตรีเปนผูนาํเสนอผลิตภัณฑตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน. รายงานวิจัย ศูนยวิจัยปญหาสุรา. 
78 เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560)  การรูเทาทันสื่อโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเชยีลของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลที่มีผลตอการดื่มสุราของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จงัหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยทักษณิ ศูนยวิจัยปญหาสุรา และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.). พฤษภาคม 2560 
79 เพิ่งอาง เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560) 
80 อัศวิน เนตรโพธิ์แกว. (2561) รายงานผลการวิจัยเร่ือง มายาคติในภาพยนตรโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลและการรับรูมายาคติในภาพยนตรโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเด็กและเยาวชน. รายงานวิจัย 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา 
81 วรรณภา เศรษฐสถาวร (2557). ทัศนคติที่มีตอการโฆษณาผานบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของ 

บุคคลวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
82 นิทัศน ศิริโชติรัตน และ ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ (2558) การหามโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยาง

สิ้นเชิง. รายงานวิจัย ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส)/สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) 
83 บัณฑิต ศรไพศาล และ Jürgen Rehm. (2563) เอกสารขอเท็จจริง: ประสิทธผิลของมาตรการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551. 

สงขลา: ศูนยวิจัยปญหาสุรา; พฤศจิกายน 
84 เพิ่งอาง บัณฑิต ศรไพศาล และ Jürgen Rehm. 
85 นงนชุ จินดารัตนาภรณ, กมลพฒัน มากแจง, โศภิต นาสืบ, สุรศักดิ์ ไชยสงค. (2560)  โครงการ

ทบทวนมาตรการ แนวทาง การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตอการออกอนุบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560: 

กรณีเคร่ืองดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี. รายงานวิจัย: ศูนยวิจัยปญหาสุรา  สํานกังานกองทุน

สนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลุาคม 
86 เร่ืองเดียวกัน, นงนุช จนิดารัตนาภรณและคณะ (2560)  
87 Snyder, C. and Nicholson, W. (2012) Microeconomic Theory: Basic Principles and 

Extensions, Eleventh Edition. South-Western CENGAGE Learning. 
88 Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. 

Journal of Political Economy, 80(2), pp.223-255. 
89 นพพล วิทยวรพงศ. (2557) ภูมิทัศนของทศวรรษแหงการผลติองคความรูดานการควบคุมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในชุดหนงัสือ ทศวรรษแหงการเรียนรูและการขับเคลื่อน ทศวรรษศูนยวจิัยปญหาสุรา : 

สถานะความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ศูนยวิจัยปญหาสุรา. พฤศจิกายน 2557 
90 นพพล วทิยวรพงศ, วัชรพงศ รติสุขพิมล, ณัฐ ธารพานชิ, ณัฏฐณิชา เลอฟลิแบรต, ชัยพร เซียนพานิช 

(2557, พฤศจิกายน) ทศวรรษแหงการเรียนรูและการขับเคลื่อนทศวรรษศูนยวิจัยปญหาสุรา: สถานะความรูเพื่อ
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การควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล. รายงานวิจัย ศูนยวิจัยปญหาสุรา. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
91 อุดมศักดิ์ แซโงว. (2564, 10 กุมภาพันธ) “ธุรกิจแอลกอฮอลกับปญหาเชงิโครงสราง และการควบคุมที่

เปนธรรม” งานครบรอบ13 ป พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ภายใตชื่องาน “ธุรกิจแอลกอฮอล

กับปญหาเชิงโครงสราง และการควบคุมที่เปนธรรม” 
92 กม.เคร่ืองดื่มมอลตสกัด ไรแอลกอฮอล “ควบคุม -ลิดรอน"? 4.0 (2562, 17 พ.ค.)  

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/122182 
93 อางแลว นงนุช จินดารัตนาภรณ, และคณะ (2560) 
94 11 มี.ค.2564 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา 
95 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทศัน ศิริโชติรัตน (2564)  ผลของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศตอ

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อชวยในการตัดสนิใจภาครัฐ. ศูนยวิจัยปญหาสุรา หนา 162 -164  
96 นิทัศน ศิริโชติรัตน และ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2558) อิทธิพลของการใชนักกีฬา / ดารา / นักรอง / 

นักแสดง เปนผูนําเสนอผลิตภัณฑตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน. ศูนยวิจัยปญหาสุรา 2558 
97 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทศัน ศิริโชติรัตน (2564)  ผลของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศตอ

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อชวยในการตัดสนิใจภาครัฐ. ศูนยวิจัยปญหาสุรา หนา 162 -164 
98 เร่ืองเดียวกัน ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทัศน ศิริโชติรัตน (2564)   
99 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงประเด็นการแชรขอมูลเก่ียวกับการโพสตรูปเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลลงสื่อสังคมออนไลน 12 มิถุนายน 2563 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13294&deptcode=brc&news_views=518 
100 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2564) ปญหาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดกับการบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 7(3): 568 
101 ไพศาล ลิ้มสถิตย. (2561) โครงการ ศึกษาทบทวนปญหาในการปรับใชพระราชบัญญตัิควบคุม
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	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ เป้าหมายคือมีระบบภาษีที่เหมาะสมต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทำให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยาก
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม เป้าหมายคือเพื่อสร้างค่านิยมทางสังคมให้เห็นว่าสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ทำให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดอันตรายจากการบริโภคเป้าหมายคือ เพื่อลดความเสี่ยงและจำกัดขนาดและความรุนแรง ในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ที่มีปัญหาจากการบริโภครวมไปถึง เข้าถึงการบำบัดรักษาได้ รวมถึงลดจำนวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการปัญหาในระดับพื้นที่ เป้าหมายคือพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ขยายผลสู่ชุมชน หมู่บ้านให้สามารถจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง เป้าหมายคือสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	และได้เริ่มดำเนินมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปีพ.ศ. 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 นำมาซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับครอบคลุมทั้งการควบคุมเวลาที่ออกอากาศ พื้นที่ในการตั้งป้ายโฆษณา เนื้อหาการโฆษณา และมาตรการคำเตือน ...
	จากการศึกษาผลการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเวลา 10 ปีนับจากกฎหมายมีผลบังคับใช้23F   พบว่าแม้จะมีมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมในหลายด้าน แต่ประสิทธิผลในการควบคุมตามมาตรการทางกฎหมายไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร สามารถลดการเ...
	3. สถานการณ์ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยที่ผ่านมา

	บทที่ 3
	การแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอการแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
	1.2 บิดเบือนนโยบายรัฐให้อ่อนแอโดยใช้องค์กรบังหน้า
	การสร้าง “องค์กรบังหน้า” เครื่องมือแทรกแซงนโยบายรัฐของธุรกิจสุราในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสุราได้เปิดแนวรุกใหม่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนทุนดำเนินงานให้แก่องค์กรทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดยเปิดเผยและเป็นผู้อยู่เบื้อ...
	องค์กรลักษณะนี้ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น กลุ่ม STIVA ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกเริ่ม องค์กรอื่นๆ ที่เป็นที่มีบทบาทระดับสากล ได้แก่ ศูนย์นโยบายสุรานานาชาติ (International Center for Alcohol Policies : ICAP) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมร...
	การทุ่มเงินจัดตั้งองค์กรบังหน้าเหล่านี้เป็นเพราะอุตสาหกรรมสุราพยายามหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบเผชิญมาก่อนหน้า ในการถูกล้อมกรอบด้วยนโยบายควบคุมการบริโภคทั้งในระดับชาติและระดับสากล ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ...
	ภารกิจหลักขององค์กรบังหน้าเหล่านี้คือ การสร้างภาพพจน์ต่อสังคมว่าอุตสาหกรรมสุราเป็นธุรกิจที่ห่วงใยต่อสังคม พร้อมไปกับการหาวิธีโน้มน้าวมติสาธารณะและนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์มหาศาลที่อุตสาหกรรมสุราครอบครองอ...
	หลากกลยุทธ์ของ “องค์กรบังหน้า” เพื่อแทรกแซงนโยบายควบคุมสุรา 51F , 52F , 53F
	จากความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุราในการจัดตั้งและสนับสนุนทุนดำเนินงานให้แก่องค์กรทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและตัวแทนในการผลักดัน
	นโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแยบยล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่อุตสาหกรรมสุรา และการเปิดพื้นที่แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ได้โดยสะดวกนั้น “องค์กรบังหน้า” ของอุตสาหกรรมสุ...
	1. ก้าวสู่ผู้แทนระดับชาติ โดยทำทุกวิถีทางที่จะแสดงบทบาทเป็นตัวแทนระดับชาติและระดับนานาชาติให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และเข้าร่วมการกำหนดนโยบายและการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสุรา
	2. ชี้เป้าลวงให้หลงทาง โดยพยายามดึงความสนใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาหลักๆ ของสุราไปสู่ประโยชน์จอมปลอมของอุตสาหกรรมสุรา เช่น การส่งเสริมให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ และการแสดงความเอื้ออาทรต่อสังคมโดยแจกสิ่งของผ่านโครงการต่างๆ เป็นต้น
	3. แทรกแซงทางวิชาการ  โดยดำเนินการแทรกแซงแวดวงวิชาการให้ย่อหย่อนความเป็นกลางในหลากหลายลักษณะ เช่น การสนับสนุนให้สถาบันวิชาการทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมสุรา การจัดตั้งชุมชนวิชาการขึ้นมาโดยเฉพาะ การให้ทุนวิจัย และการจัดประชุมหรือเวทีสั...
	3. ตั้งตนเป็นผู้คร่ำหวอดด้านนโยบาย โดยแสดงบทบาทเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ด้านนโยบายสุรา เช่น การทำรายงานเชิงนโยบายออกมาตอบโต้ข้อมูลวิชาการที่มีความเป็นกลาง เช่น การที่องค์กร ICAP สนับสนุนการทำ Geneva Declaration ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่าโดยทั่วไปแล้วคำว่า “...
	4. ทุ่มซื้อตัวหรือติดสินบน  โดยใช้เงินทุ่มในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย เช่น การที่กลุ่ม Diageo สนับสนุนการประชุม G8 โดยให้สถานที่จัดเป็นโรงแรมที่ Diageo เป็นเจ้าของ เป็นต้น
	5. เรียกร้องให้รัฐ “ถือหาง” โดยเรียกร้องให้ให้หน่วยงานรัฐบาลให้ทุนสนับสนุนโครงการขององค์กรทางสังคมของอุตสาหกรรมสุรา ซึ่งหลายกรณีมีการผลักดันจนประสบความสำเร็จ เช่น กรณีโครงการ Australia with DrinkWise ฯลฯ ในภูมิภาคนี้ICAP เองก็พยายามขอเข้าพบหน่วยงานของ...
	6. ชี้นำนโยบายสาธารณสุข โดยเข้ามาชี้นำทิศทางและนโยบายขององค์กรสาธารณสุข เช่น กรณีองค์กร NZ ALAC ของประเทศ นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพคล้ายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของประเทศไทย แต่กลับถูกควบคุ...
	ดร.เรณู มาดาเนียล การ์ก ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่เคยทำงานอยู่ที่สำนักงานประจำภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาแทรกแซงในระดับนโยบายมากขึ้น จะต้องมีการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในร...

	1.3 การแทรกแซงไม่ให้มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	ปัญหาการแทรกแซงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่
	2.3 ธุรกิจขอเข้ามาเป็นคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	2.4 การตีความประเด็นการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
	2.5 การเพิ่มยอดขายในวันและวิธีการต่างๆ
	2.7 ปัญหาการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
	นอกจากนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่า 0.5 ดีกรี มาขายคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยออกแบบให้สอดคล้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากผลการศึกษาของ ผลการศึกษา นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และคณะ ได้ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมเ...
	ด้านฉลาก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ กำหนดเหมือนกันว่า เครื่องดื่ม soft drink (เครื่องดื่มที่ไม่ใช่เหล้า) เครื่องดื่ม brewed soft drink และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ระบุว่าเครื่องดื่มดังกล่าวเป็น “เครื่องดื่มท...
	ด้านการโฆษณา ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาที่กำหนดให้นำเสนอเช่นเดียวกับการแสดงฉลาก อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้อกำหนดในการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้ด้วยว่า การโฆษณาตราสินค้า (แบรนด...
	ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเทศไทยมีการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี บรรจุในภาชนะและผนึกไว้ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าและตามปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะที่รัฐวิชคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิ...
	การกำหนดให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ธุรกิจสุราใช้เครื่องดื่มดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการโฆษณาหรือการทำการตลาดด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ หรือตราสินค้า (brand) รวมทั้งการแสดงฉลาก เพื่อสร้างการรับรู้ ...
	นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และคณะ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 2  ประการ ดังนี้ว่า  1) นิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ สุรา (เบียร์ ไวน์ และสุรา) ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.5 ดีกรี ขึ้นไปมีอยู่ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 25...
	สรุป


	บทที่ 4
	ปัญหาและแนวทางแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	1. ปัญหาการตีความถ้อยคำ และบทนิยามและการบังคับใช้กฎหมาย
	แต่เดิม กฎหมายว่าด้วยสุรา คือพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ปัจจุบันนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงอ้างอิง...
	2. กลไกการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	โครงสร้างของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน
	1. คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ ด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล...
	2. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
	1) ดำเนินการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ คณ...
	2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้ง ข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขาย เค...
	3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	4) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
	5) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้มีปัญหาจากการบร...
	6) จัดให้มีหรือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	7) เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
	8) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อค...
	3. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้
	1) ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดำเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
	2) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	3) เสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	4) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ ในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล...
	การมีระบบคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำเร็จลุล่วงตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ความจำเป็นที่ต้องผลักดันให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่อ...
	4. บทบัญญัติ การโฆษณา  การสื่อสารการตลาด และการอุปถัมภ์รายการ เนื่องจากมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกฎหมาย
	ปัญหาบทกำหนดโทษ
	สำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการกำหนดอัตราโทษปรับเพิ่มเป็นสองเท่าจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีต้นทุนในการก่อความเสียหายต่อสังคมมากกว่าประชาชนทั่วไป โทษที่ควรจะได้รับจึงควรมากกว่าประชาชนทั่วไป เป็นไปตามหลักความได้สัดส...
	การกำหนดโทษปรับมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งโดยการบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ค่าปรับอาจกลายเป็นเพียงต้นทุนอย่างหนึ่งในการกระทำความผิดเท่านั้น เมื่อประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าจำนวนค่าปรับที่ต้องเสียไป บทกำหนดโทษใน...
	5. มาตรการควบคุมการตรวจวัดปริมาณสารแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่
	6. มาตรการภาษีและราคา และการออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์
	7. การส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	จากการประมาณการในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมายังมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจํานวน 17 ล้านคนโดยดื่มจนถึงขั้นติดแอลกอฮอล์ประมาณ 9 แสนคน มีการดื่มหนักราว 1.2 ล้านคน และมีการดื่มอยู่เป็นประจํา ราว 8 ล้านคน จากประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ 54 ล้านคนท...
	ปัญหาการบำบัดฟื้นฟูและสิทธิในการรักษา ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกาย และจิตใจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพที่สามารถให้การดูแล และบําบัดรักษาได้โดยอาศัยองค์ความรู้ ทั้งทางการแพทย์ จิตสังคม และสาธารณสุข แขนงต่างๆ รวมไปถึงการบําบ...
	พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการกำหนดเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ แต่ขาดการกำหนดหน่วยงานสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกั...
	ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถใช้สิทธิในการบำบัดฟื้นฟูจากสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นหลัก แต่เป็นสิทธิการรักษาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนท...

	บทที่ 5
	อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	อภิปรายผล
	จากสถานการณ์การดื่มระดับโลก ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นปริมาณเอธานอลบริสุทธิ์เท่ากับ 8.3 ลิตรต่อหัวประชากรต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวโน้มอัต...
	ในช่วงการระบาดโควิด-19 พื้นที่มีการกระจายเชื้อล้วนมาจากการชุมนุมสังสรรค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2564 พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-...
	อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงผลเสียจากการดื่ม หรือตระหนักว่าตนทำให้เกิดปัญหาต่อสังคม และแนวโน้มที่จะบริโภคมากเกินกว่าที่สังคมต้องการ และเมื่อตลาดไม่มีความสามารถในการจัดการกับผลกระทบภายนอกเชิงลบ รัฐมีความจำเป็นต้องควบคุมธุรกิจที่ผลิตและขายเคร...
	กฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ส่วนพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 ใช้กับการควบคุมภาษีสรรพสามิต  และการออกใบอนุญาต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะควบคุมผู...
	การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดำเนินมาตรการภายใต้แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหาผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโ...
	ปัญหาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดื่มที่เพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่คือ การโฆษณา จากการศึกษาของศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับเอแบคโพลล์168F  โดยการวิจัยเชิงสำรวจเยาวชนจำนวน 2,939 คน พบว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54 มีประสบการณ์เคย...
	เห็นได้ว่ามาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมของประเทศ  กรณีการใช้ตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายตราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆ...
	ในส่วนของปัญหาการสนับสนุนหรือการให้การอุปถัมภ์เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่าภาคธุรกิจมีการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกิจกรรมดังกล่าว ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการสนับสนุนงานกีฬา งานอีเว้นท์ งานท้องถิ่นประจำปี งานจัดแสดงดนตรี งานช่วยเหลือ...
	นับตั้งแต่ปี 2561 มีการร้องเรียนกรณีจัดงานเทศกาลประจำปีท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุปถัมภ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการจัดกิจกรรมลานเบียร์ เช่น ประเพณีแข่งขันเรือยาว มหกรรมอาหารอร่อย เทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด การเปิดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลก...
	ปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 0.5 ดีกรี ที่มีฉลาก ตราเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
	กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และการควบคุมฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการศึกษาของทั้ง 6 ประเทศ พบว่า มีเกณฑ...
	มาตรการที่จะช่วยลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดการเข้าถึงด้วยการดำเนินมาตรการควบคุมด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านวัน เวลา สถานที่ อายุผู้ซื้อ วิธีการขาย การโฆษณาแล...
	แม้รัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ภาษีดังกล่าว รัฐก็ต้องนํามาใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ การสร้างโรงพยาบาล เพื่อรักษาบุคคลที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องด...
	การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมไปถึงการที่รัฐบาลอาจจะสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี...
	จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยล่าสุดปี พ.ศ. 2557 พบว่าการเสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ประชากรชายไทยสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ นับรวมเป็น 324,000 ปีของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Year Lost due to Disability ; YLD) ซึ่งคิด...
	ประสิทธิผลของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551 มีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปี พ.ศ.2551 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ สมคว...
	หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้บังคับ ประชาชนจะไม่เห็นภาพของการตัดราคา ลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง จากธุรกิจที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมจำกัดการเข้าถึง เช่น การกำหนดวันขาย สถานที่ขาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์การโฆษ...
	ในช่วงกว่า 13 ปีที่ผ่านมา เมื่อกฎหมายนี้ได้ออกใช้บังคับ ผู้วิจัยเห็นว่า การบังคับใช้ตามกฎหมายนี้มีประสิทธิผลพอสมควร จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่บันทึก พบว่า มีอัตราการดื่มลดลง แต่การดื่มของเยาวชนอายุ 15-19 ปี ยังอยู่ที่ 9 % (ตาราง 2.4) อย่างไรก...
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
	5. สร้างมาตรการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อมูลของผู้ประกอบการ) การพัฒนามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลไก และการสื...
	11. เพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2542 ในส่วนวิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์โดยการเป่าลมหายใจ และให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์การตรวจ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์การตรวจ...
	การแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	(1) นิยามคำว่า "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น นิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระรา...
	(2) โครงสร้างของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน
	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด อาทิ ไม่ม...
	(3) การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาเรื่องการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย
	(4) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
	พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มักเกิดข้อโต้แย้ง โดยการยกประเด็นข้อต่อสู้เกี่ยวกับการโฆษณา ต้องมีการอวดอ้างสรรพคุณเพื่อชักจูงใจให้ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมร่วมด้วยจึงจะถือเป็นความผิด  แต่หากไม่มีการอวดอ้างสรรพคุณเพื่อชักจูงใจให้ดื่มโดยต...
	ปัจจุบันมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้วิธีการนำเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดัดแปลงเพียงเล็กน้อยและนำไปใช้หรือจดทะเบียนเป...
	กรณีที่กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน หรือการสปอนเซอร์ชิป เพื่อแลกกับการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณา การสื่อสารการตลาด หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อส่งเสริมให้...
	สำหรับกรณีของการใช้ตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคได้นำปัญหาดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดตามพระรา...
	(6) บทกำหนดโทษ
	สำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการกำหนดอัตราโทษปรับเพิ่มให้มากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีต้นทุนในการก่อความเสียหายต่อสังคมมากกว่าประชาชนทั่วไป โทษที่ควรจะได้รับจึงควรมากกว่าประชาชนทั่วไป เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนท...
	(7) ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้สิทธิในการบำบัดฟื้นฟูจากสิทธิประกันสังคม
	ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถใช้สิทธิในการบำบัดฟื้นฟูจากสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นหลัก แต่เป็นสิทธิการรักษาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนท...
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